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ال ختتل��ف الص��ور القادم��ة م��ن  	
داخ��ل خمي��م الريم��وك يف قس��وتها ع��ن 
املناط��ق  م��ن  أيٍّ  م��ن  اخلارج��ة  الص��ور 
احملاص��رة يف س��ورية. إال أن ه��ذه الص��ور 
م��ن  املزي��د  عل��ى  إال  النظ��ام  حتف��ز  ال 
يظه��روا  مل  احملاصري��ن  ألن  احلص��ار، 
لس��ّجانهم. وإن كان��ت هن��اك  خضوع��ًا 
مناش��داٌت م��ن قب��ل احملاصري��ن إلدخ��ال 
الطع��ام، بع��د وف��اة العش��رات منهم بس��بب 
الدول��ّي  للم����جتمع  ه��ي  فإمن��ا  اجل��وع، 
وملنظمات اإلغاثة... ولإلنس��انية، وليست 
طلب��ًا م��ن النظ��ام، فم��ا م��ن صيح��ٍة عل��ت 
لف��ّك احلص��ار إال وأتبع��ت بتجري��م نظ��ام 

األس��د ال��ذي ميارس��ه.
مح��ص  وأه��ل  املخ���������يم  أه��ل  ي�����درك 
احملاصرة متامًا أن اجلهود اإلغاثية، واليت 
حيظ��ى بعضه��ا بدع��ٍم دول��ّي، ل��ن تنف��ع ما 
دام النظ��ام يض��رب ب��كل القي��م اإلنس��انية 
والقانوني��ة ع��رض احلائ��ط، وم��ا دام��ت 
تل��ك اجلهود والن��داءات ال تتجاوز كونها 
صيح��ًة إنس��انيًة غ��ري متبوع��ٍة بضغ��ٍط 
سياس��يٍّ أو عس��كريٍّ مع��ن، ش��أنها ش��أن 
سياس��ة القص��ف بالربامي��ل عل��ى حل��ب، 
ويقتص��ر صداه��ا عل��ى مح��اٍت مدني��ٍة 
وأحيان��ًا دع��اوى قانوني��ٍة اعت��اد النظ��ام أن 

ال يراه��ا.
أكث��ر م��ن 5000 آالف أس��رٍة يف الريم��وك 
ت��درك أن رمقه��ا الي��وم ل��ن تس��ّده س��لٌل 
إغاثي��ٌة تس��مح حواج��ز النظ��ام بدخوهل��ا 
يفهم��ون  مح��ص  يف  وآالٌف  بالقّط��ارة... 
ف��ّك  أن  يعرف��ون  آالٌف  متام��ًا...  املعادل��ة 
وإمن��ا  أح��ٍد  باس��تجداء  لي��س  احلص��ار 
وأبنائه��ا  الث��ورة  أص��اء  وجه��ود  بدم��اء 
الس������اروت،  ه��و  كم��ا  احلقيقي����������ن... 
ال��ذي يعم��ل لف��ّك حص��ار مدينت��ه، قب��ل 
استش��هدا يف ق��د  أخوي��ه  ي��رى  أن  	وبع��د 

 احملاولة ذاتها.
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 الطاولة الروسّية األمريكّية... 
رسم جنيف2 بُدمى النظام السوري واالئتالف
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ي���درك ج��ون كي������������ري، وزي������ر  	
ضع��ف  جوان��ب  األمريك������ّي،  اخلارج����������ية 
االئتاف الوطين الس��وري متامًا. وكالعادة 
اس��تبدل ك��ريي احلديث اجلوه��رّي بتوجيه 
الطلب��ات لائت��اف، به��دف وضع��ه يف املرب��ع  
يتمك��ن  مل  ال��ذي  املرب��ع  وه��و  الضعي��ف، 
فكان��ت  اآلن.  إىل  مغادرت��ه  م��ن  االئت��اف 
أوض��ح املطال��ب ه��ي أن يص��ّرح وبش��كٍل علينٍّ 
ع��ن موقف��ه من الفصائل املعارضة املس��لحة، 
أي أن حي��ّدد م��دى تأث��ريه عليها. ف��أّي اتفاٍق 
قد يصل إليه مؤمتر جنيف2 ال بّد لائتاف 
م��ن االلت��زام ب��ه، فه��ل ميك��ن ل��ه أن يف��رض 
عل��ى الفصائ��ل املقاتل��ة االلت��زام هي األخرى 
به��ذا االتف��اق، كوق��ف إط��اق الن��ار مث��ًا؟! 
وه��و م��ا يقص��ده ك��ريي بالضب��ط، وخاص��ة 
واجلبه��ة  س��وريا  ث��وار  جلبه��ة  بالنس��بة 
اإلس��امية وباق��ي تش��كيات اجلي��ش احل��ّر. 
فإم��ا أن يك��ون االئت��اف ه��و املوّج��ه واحملّرك 
هل��ذه التش��كيات وإم��ا أن يأخ��ذ موقف��ًا جديًا 
وحازم��ًا حنوه��ا، ويت��ّم التمييز ب��ن الفصائل 
ال��يت س��تلتزم مبق��ررات املؤمت��ر وتل��ك ال��يت 

ل��ن تلت��زم ب��ه. 
نظ�����ي������ره  م��ع  اجتماع��������ه  ويف  	
الروس��ّي س��ريجي الف��روف ومبع��وث األم��م 
يق��ّدم  مل  اإلبراهيم��ي،  األخض��ر  املتح��دة 
ك��ريي جدي��دًا يف املوق��ف األمريك��ي س��وى 
بدع��وة إي��ران إىل حض��ور مؤمت��ر جني��ف. 
روس��يا  وجدته��ا  طامل��ا  ال��يت  الدع��وة،  ه��ذه 
األبي��ض  البي��ت  فيه��ا  جي��د  مل  ضروري��ًة، 
أي��ة غراب��ٍة، ألن ه��ذه الدول��ة عنص��ٌر فاع��ٌل 
الس��ورية، وط��رٌف حُيس��ب يف  القضي��ة  يف 
بلس��انه،  ناطق��ًا  يك��ن  مل  إن  النظ��ام  ص��ّف 
وس��احه عل��ى األرض الس��ورية كم��ا ه��و 
احلليف الروس��ي. ومبجّرد اتفاق القيادتن 
األكث��ر تأث��ريًا يف اخلط��ة الدولي��ة بش��أن 
س��ورية حت��ى هت��ف اإلبراهيم��ي بض��رورة 
إلي��ه  توص��ل  ح��لٌّ  وكأن��ه  إي��ران  حض��ور 
األط��راف عل��ى طاول��ٍة واح��دة،  إلج��اس 
طاول��ٌة م��ا زال النظ��ام الس��وري وحلف��اؤه 
ه��م م��ن يضع��ون ش��روطها حت��ى اآلن، وإن 
ال��يت  بش��كٍل غ��ري مباش��ر. فمطال��ب األس��د 
يبثه��ا ال��روس مل تأخ��ذ بع��ن االعتب��ار حت��ى 
اآلن ش��روط االئت��اف بااللت��زام مبق��ررات 

ع��ن  وأس��رته  األس��د  واس��تبعاد  جني��ف1، 
نتائ��ج  حت��ّدده  ق��د  لس��وريا  مس��تقبٍل  أّي 
املؤمت��ر، ال��ذي تس��بب بتج��اذب وانقس��ام يف 
املواق��ف يف ص��ف املعارض��ة ويف مجهوره��ا 
الع��ام  ال��رأي  ُيب��ِد  أق��ّل، إذ مل  وإن بدرج��ة 
رة أّي��ة محاس��ٍة حن��و ه��ذا  يف املناط��ق احمل��رّ
املؤمت��ر طامل��ا بقي��ت طائ��رات األس��د حتل��ق 

والق��رى. امل��دن  يف  تتس��اقط  وصوارخي��ه 
أصدقاء س��ورية

ي��أِت اجتم��اع أصدق��اء س��ورية  مل  	
يف باري��س مؤخ��رًا ب��أي تق��دٍم كم��ا أش��يع، 
وإمن��ا أعل��ن بش��كٍل مباش��ٍر أن أي��ة طاول��ٍة 
جتم��ع ال��روس واألمريكان بات��ت قادرًة على 
اخل��روج باتفاٍق يرضي الطرفن، واملصاعب 
ال��يت كان��ت تواجههم��ا بات��ت خل��ف ظه��ري 
االتف��اق عل��ى  وزي��ري اخلارجيت��ن، وب��ات 
جمم��ل القضاي��ا أح��د أه��م نتاج��ات القضي��ة 
الدولي��ة. احملاف��ل  يف  الس��ورية  السياس��ية 

فابي���������وس  ل��وران  يق��ف  بينم��ا  	
وخارجيت��ه الفرنس��ية موقف��ًا أكث��ر اتزان��ًا، 
بش��كٍل يب��دو مع��ه أن املوق��ف الفرنس��ي ب��ات 
ف��إن  أمريك��ي.  روس��يٍّ  اتف��اٍق  مواجه��ة  يف 
السياس��ية  اخلارط��ة  ع��ن  األس��د  يغ��ب  مل 
الس��ورية فه��ذا يع��ين بالنس��بة لفرنس��ا أن أي 
اتفاٍق دوليٍّ غري ذي جدوى.. ليبدو فابيوس 

وكأن��ه يغ��ّرد وحي��دًا، أو أن هن��اك م��ا ق��د 
جيمع��ه بأمري��كا خل��ف املناب��ر، رمبا مس��اومٌة 
جدي��دٌة أو اتفاٌق ق��د يرضي الطرفن مبعزٍل 

عم��ا جي��ري يف س��ورية.
بوادر جنيف2

ال����������روس  رمب����������ا م��ا حي����������اول  	
خمطط��ًا  لي��س  الي��وم  رمس��ه  واألمري��كان 
ملس��تقبل اتف��اٍق س��ورّي، بق��در م��ا ه��و إط��اٌر 
ع��امٌّ ق��د تنت��ج عن��ه خارطة طريٍق س��تؤدي يف 
نهاي��ة األم��ر إىل إخ��راج بش��ار األس��د وعائلته 
ضباط��ه  م��ن  الضيق��ة  األوىل  واحللق��ة 
وأركان حكم��ه م��ن الس��لطة يف س��وريا. ومل 
يتحدث أحٌد عن جدوٍل زمينٍّ هلذه اخلارطة 
احملتمل��ة، م��ع اهتم��اٍم بالش��ؤون اإلنس��انية 
وكذل��ك  احملاص��رة،  للمناط��ق  واإلغاثي��ة 
بشأن املعتقلن يف سجون نظام األسد. والبد 
هل��ذا االهتم��ام الدول��ّي أن ينعك��س قريبًا على 
ص��ورة حل��وٍل جزئيٍة قد يواف��ق عليها النظام 
اجملموع��ة  م��ع  وتفاع��ًا  مرون��ًة  ليظه��ر 
الدولي��ة. م��ع ع��روٍض حمتمل��ٍة م��ن جانب��ه 
هلدن��ٍة ووق��ف إط��اق الن��ار، يف ظ��ّل من��اورٍة 
يري��د منه��ا إضاع��ة الوق��ت واملماطلة وإحراج 

وتناقضاته��ا. انقس��اماتها  وإب��راز  املعارض��ة 



يف الوق��ت ال��ذي تب��دو في��ه املش��كلة  	
اإلنس��انية يف خمي��م الريم��وك ه��ي أول م��ا 
إلي��ه م��ن أح��داٍث يف دمش��ق  ميك��ن االنتب��اه 
عل��ى  اإلعام��ي  التعتي��م  يتزاي��د  وريفه��ا، 
معارك الريف الدمش��قّي. وال يقتصر الس��بب 
على حصار املخيم ومنع مجيع املواّد الغذائية 
املانش��يتات  واحتال��ه  إلي��ه،  الدخ��ول  م��ن 
العريض��ة ملعظ��م صح��ف وتلفزيون��ات الع��امل 
)وه��و أم��ٌر منطق��ّي(، وإمن��ا يع��ود ه��ذا التعتي��م 
إىل أن غالبي��ة فصائ��ل اجليش احلّر واجلبهة 
اإلس��امية وغريه��ا مم��ن يقات��ل يف الغوط��ة 
الش��رقية تقص��د نق��ل األخب��ار امليداني��ة ع��رب 
بياناٍت تصدر عنها، ال عرب ما ينقله مراس��لون 

إعامي��ون.  نش��طاء  أو  صحفي��ون 
أنه��ا  املع��ارك  ع��ن  يتس��ّرب  وم��ا  	
ترتك��ز يف منطق��ة امل��رج، وه��و رمب��ا م��ا ي��رّبر 
القص��ف ال��ذي ت��رتّدد أخب��اره بش��كٍل يوم��يًّ 
على قرى النش��ابية والبالية ومرج السلطان 
وس��واها. فيما تنحو األجواء يف جبهات املليحة 
وع��ن ترم��ا وجوب��ر والقاب��ون حن��و اهل��دوء، يف 
ظ��ّل تصاع��د مع��ارك خط��وط إم��داد الغوط��ة.

درعا جتّدد املواجهة..
كان صم��ود ح��ّي طري��ق الس��ّد يف  	
مدين��ة درع��ا حت��ت القص��ف واحلص��ار من��ذ 
أش��هر ه��و م��ا جع��ل الق��وى العس��كرية التابع��ة 
باحل��ّي  يتعل��ق  فيم��ا  خطته��ا  تغ��رّي  للنظ��ام 
ومبخي��م درع��ا. فمنذ أياٍم قليل��ٍة حاولت قوات 
النظ��ام م��ن جدي��ٍد التق��دم جت��اه احل��ّي، ع��ن 
طريق ضرب مراكز معينٍة فيه اعتقدت أنها 
مراكز جتمع اجليش احلّر، ثم تراجعت إىل 
أن  إال  القص��ف اجل��وّي،  واس��تأنفت  اخلل��ف 
ذل��ك مل ميكنه��ا م��ن احت��ال احل��ّي فتوجه��ت 
ريف��ًا. وبالفع��ل ش��هدت غالبي��ة مناط��ق درع��ا 
احملّررة قصفًا جويًا عنيفًا اس��تهدف بالدرجة 
األوىل ق��رى الش��يخ مس��كن وإخن��ل وإبط��ع.

محص.. الوعر من جديد
حت��ى اآلن، مل تفل��ح حماوالت قوات  	
النظام اقتحام املدينة القدمية يف محص، بعد 
مضّي أكثر من عاٍم على احلصار. إال أن حّي 
الوعر، الذي كان خارج خريطة احلصار إىل 
ح��دٍّ م��ا، والذي يض��ّم غالبية مهّج��ري املدينة، 
ويف��وق ع��دد س��كانه 600 أل��ف نس��مة؛ هو اليوم 

يف مقّدم��ة األحي��اء ال��يت يس��تهدفها النظ��ام، 
عل��ى الرغ��م م��ن أن��ه ق��د مّت حتيي��د احل��ّي مدًة 
من الزمن، يف ظل استمرار املواجهات يف بقية 

األحي��اء وتوج��ه املدني��ن إليه.
غالبي��ة  تش��هد  مح��ص  ري��ف  ويف  	
، من تلبيس��ة  القرى احملّررة قصفًا ش��به يوميٍّ
إىل الرس��ن وال��دار الكب��رية والغنط��و. يف ح��ن 
يس��تمّر حص��ار بل��دة احلص��ن وقط��ع كاف��ة 
امل��وارد عنه��ا من��ذ أش��هر، م��ع العل��م أن أخب��ار 
املنطقة شبه مقطوعٍة ومل يتسّرب منها حتى 
اليوم سوى حماوالت التوصل إىل هدنٍة لفّك 
احلص��ار، واعتق��ال عناص��ر من "جي��ش الدفاع 
الوط��ين" ألكث��ر م��ن 20 مدني��ًا م��ن احلص��ن 
كان��وا حياول��ون إدخ��ال م��واد غذائي��ٍة إليه��ا، 
بينم��ا تش��هد قري��ة الزارة القريب��ة ظروفًا أقل 

ش��ّدًة بع��د ف��ّك احلص��ار عنه��ا جزئي��ًا. 
جبهة الساحل.. جبهة تبادل القذائف

مل  شه�������ٍر  م������ن  أك�����������ثر  م������نذ  	
يتغ��رّي الوض������ع يف كلٍّ م��ن جبل��ي األك��راد 
والرتكمان ومصيف س��لمى بريف الاذقية، 
حيث يتم قصف تلك املناطق يوميًا بالرباميل 
ق��وات  تق��وم  بينم��ا  والصواري��خ،  املتفج��رة 
النظ��ام  مراص��د  باس��تهداف  احل��ّر  اجلي��ش 

القريب��ة م��ن املناط��ق احمل��ّررة بقذائف اهلاون، 
إضاف��ًة إىل اس��تهداف مواق��ع جتمع النظام يف 
صلنف��ة وقم��ة الن��ي يون��س بصواري��خ الغ��راد 
ال��يت أّدت، من��ذ أس��بوٍع، إىل دم��ار أكث��ر م��ن 

ثاث��ة مواق��ع بش��كٍل جزئّي.
الشمال والشرق... صراع قوى

ختتل��ف أخب��ار مدينتا حل��ب والرقة  	
وريفيهم��ا ع��ن بقي��ة املناط��ق. فحل��ب، ال��يت 
املتفج��رة  بالربامي��ل  لاس��تهداف  تتع��ّرض 
يومي��ًا، يت��ّم فيه��ا تب��ادل الس��يطرة عل��ى ق��رى 
الريف��ن الش��مالي والغرب��ي بن ق��وات اجلبهة 
اإلسامية وجيش اجملاهدين وجبهة النصرة 
يف  اإلس��امية  الدول��ة  وتنظي��م  جه��ة،  م��ن 
الع��راق والش��ام، م��ن جه��ٍة أخ��رى.. إال أن آخ��ر 
األنباء تفيد أن تنظيم الدولة قد غادر غالبية 
مناط��ق حل��ب فيم��ا ال ي��زال الق��وة املس��يطرة 
عل��ى الرق��ة وريفه��ا، م��ع خ��روج ق��وات اجلبهة 

اإلس��امية م��ن تل��ك املناط��ق.
وتبق��ى دي��ر ال��زور عل��ى يس��ار صراع  	
القوى هذا، إذ تس��تمّر االش��تباكات يف معظم 
أحيائه��ا، وخباص��ة ح��ّي العم��ال، حيث يس��ّجل 
اجلي��ش احل��ّر تقدم��ًا، إضاف��ًة إىل اس��تمرار 
س��يطرته عل��ى آخ��ر املواق��ع اليت تق��دم إليها يف 

جبه��ة املط��ار العس��كري.
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وجبهاٌت على يسار الصراع
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أبو عبيدة احلمصي

جولة المدينة 4

القصة الكاملة لـ"معركة الطحين"..لماذا بكى الســاروت؟

بعض أفراد كتيبة شهداء البياضة

الس��اروت،  الباس��ط  عب��د  يك��ن  مل  	
مرم��ى  وح��ارس  مح��ص  يف  الث��ورة  منش��د 
فري��ق "الكرام��ة" لك��رة الق��دم س��ابقًا؛ يعل��م 
باخل��ذالن،  وش��عوٍر  ح��زٍن  م��ن  ينتظ��ره  م��ا 
بع��د جه��ٍد دام أس��ابيع طويل��ًة ق��ام ب��ه مقاتل��و 
"كتيبة ش��هداء البياضة" حبفر نفٍق للتس��لل 
إىل مبنى املطاحن املتاخم حلي اخلالدية، من 
أجل تأمن الطحن ل� 800 عائلٍة حماصرٍة يف 
املدين��ة القدمي��ة، احلص��ار ال��ذي فرض��ه نظام 
األس��د عل��ى املدين��ة من��ذ أكث��ر م��ن 18 ش��هراً. 
صفحت��ه  عل��ى  الس��اروت  ويكت��ب  	
الثان��ي/  كان��ون  م��ن  التاس��ع  يف  الرمسي��ة 
يناي��ر اجل��اري: "ع��رٌس مجاع��يٌّ ل��� 62 بط��ًا 
نال��وا الش��هادة يف ظ��روٍف ال تص��ّدق، كان��وا 
حيملون على أعناقهم 3000 نس��مٍة يف محص 
احملاصرة، وكانوا آخر أمٍل لفّك هذا احلصار 
اللعن. رمحكم اهلل يا أبطال. عذراً يا رجوليت 

ال أس��تطيع من��ع نفس��ي ع��ن الب��كاء".
يكش��ف الثائ��ر أب��و أمح��د تفاصي��ل  	
"معركة الطحن"، وهو ابن عم أحد الشهداء 
الذي��ن س��قطوا فيه��ا، وش��قيق أح��د الش��هداء 
الذي��ن ش��اركوا يف مع��ارك حي اخلالدية قبل 
احتال��ه م��ن قبل قوات األس��د، فيقول: خّطط 
ث��وار مح��ص لتل��ك العملي��ة يف غاي��ة الس��رية 
والصم��ت، به��دف التس��لل إىل مبن��ى املطاح��ن 
الطح��ن وتأم��ن  للحص��ول عل��ى أكي��اس 
وصوهل��ا إىل األهال��ي احملاصري��ن يف املدين��ة 
القدمية. ومتكن، يف صبيحة ذلك اليوم، حنو 
100 م��ن كتيب��ة ش��هداء البياض��ة م��ن التس��لل 

ع��رب النف��ق إىل املنطق��ة احمليط��ة باملطاح��ن.
ويتاب��ع أب��و أمح��د: "انتش��ر عش��راٌت  	
من الثوار الذين خرجوا من النفق يف املنطقة 
أن  دون  بصم��ٍت  املطاح��ن  مببن��ى  احمليط��ة 
يلفتوا انتباه نقاط متركز ميليش��يات األس��د 
مبن��ى  م��ن  والقريب��ة  املنطق��ة،  يف  املتوّزع��ة 
املخاب��رات اجلوي��ة املدّج��ج بالس��اح الثقي��ل 
الليلي��ة  الرص��د  وأجه��زة  العناص��ر  ومئ��ات 
املتطورة، فقد كانت اخلطة هي تسلل الثوار 

اش��تباك".  دون  املطاح��ن  مبن��ى  إىل 
مل جت��ر األم��ور كم��ا خط��ط هل��ا  	
الث��وار، الذي��ن كان��وا يواصل��ون اخل��روج م��ن 
النف��ق الس��ري واالنتش��ار يف حمي��ط مبن��ى 
املطاح��ن متهي��داً للتس��لل إلي��ه. ويش��رح أب��و 
أمح��د م��ا ح��دث عندم��ا "اكتش��ف أح��د جن��ود 
النظ��ام، وال��ذي كان مي��ّر باملصادف��ة يف ذل��ك 
الش��ارع، حرك��ة بع��ض الث��وار الذي��ن كان��وا 
خيرج��ون م��ن النف��ق فأطلق النار عل��ى الفور، 
فق��ام الث��وار بتصفيت��ه ك��ي ال يه��رب وخي��رب 
باق��ي اجلن��ود. إال أن ص��وت إط��اق الن��ار نّب��ه 
املنتش��رة عل��ى مقرب��ٍة م��ن  النظ��ام  حواج��ز 
بإط��اق  فقام��ت  جي��ري،  م��ا  إىل  املطاح��ن 
فنش��بت  املنطق��ة،  عل��ى  كثي��ٍف  رص��اٍص 
اش��تباكاٌت عنيف��ٌة مل يك��ن الث��وار خيطط��ون 
هلا، وفقدوا بذلك عنصر املفاجأة الذي راهنوا 

علي��ه لنج��اح عملي��ة التس��لل".
الث��وار الصم��ود يف  ح��اول عش��رات  	
حمي��ط املطاح��ن، وإجب��ار األرت��ال العس��كرية 
املدّجج��ة م��ن جن��ود النظ��ام عل��ى االق��رتاب 

أكث��ر، لتقلي��ص مس��احة االش��تباك وحرمان 
ق��ّوات النظ��ام م��ن فرص��ة القص��ف ع��ن بع��ٍد 
ك��ي ال يصي��ب جن��وده. ولك��ن ق��وات األس��د 
مل تك��رتث ملص��ري عش��راٍت م��ن جنوده��ا الذي��ن 
أج��ربوا عل��ى التق��ّدم باجت��اه الث��وار، فضّح��ت 
ببع��ض مقاتليه��ا وتركته��م يواجه��ون امل��وت 
برص��اص الث��وار وحت��ت ن��ريان أكث��ر من 150 
قذيف��ة. فردم��ت فتح��ة النف��ق، وانس��حب حنو 
30 مقات��ًا م��ن الث��وار، وأصي��ب معظ��م الباقن 
خ��ارج النف��ق، وحتّص��ن البع��ض م��ع اجلرح��ى 
داخ��ل أح��د املبان��ي احملاذي��ة ملبن��ى املطاحن، إال 
أن قذائ��ف الدباب��ات هدم��ت املبن��ى بالكام��ل، 
ش��هداء  كتيب��ة  أف��راد  مجي��ع  واستش��هد 

البياض��ة.
مح��ص  ث��ّوار  نش��ره  بي��اٌن  يق��ول  	
التواص��ل  موق��ع  صفح��ات  عل��ى  القدمي��ة 
االجتماعي فيسبوك: "رغم قلة العديد والعتاد، 
أروع  يس��ّطروا  أن  إال  أب��ى جماه��دو مح��ص 
البط��والت ح��ن قدموا أرواح ش��بابهم رخيصًة، 
ليطعموا طفًا جائعًا، وينقذوا عجوزاً مريضًا".

تط��وي الث��ورة صفح��ًة ناصع��ًة م��ن  	
بط��والت ث��ّوار مح��ص، وم��ا قّدمت��ه "كتيب��ة 
أّول  وه��ي  م��ن تضحي��ات،  البياض��ة"  ش��هداء 
كتيبٍة تش��كلت يف الثورة الس��ورية، ليستشهد 
"معرك��ة  يف  مقاتليه��ا  معظ��م  ويص��اب 
الطحن". وقد زّف الساروت استشهاد شقيقيه 
أمحد وعبد اهلل يف تلك املعركة، بعد أن كان 
قد وّدع شقيقن آخرين له يف معارك احلرية، 

هم��ا ولي��د وحمم��د.
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5مرأة
المطبخ السوري في ظّل األزمة...

يختصر تاريخ الطهي عبر العصور 
هنادي عبد الوهاب

حن تفتح أّي كتاٍب يعنى بتاريخ الطبخ عرب العصور وباملراحل اليت مّر بها، تس��توقفك املعاناة اليت عاش��ها اإلنس��ان عمومًا  	
يف س��بيل إنض��اج م��ا ميك��ن أن يتح��ول إىل غ��ذاٍء يبع��د عن��ه ش��بح اجل��وع. امل��رأة الس��ورية ختتص��ر الي��وم يف مطبخه��ا كل مراح��ل تطور 

الطب��خ ع��رب العص��ور.

"ع��ن املدين��ة" حاول��ت متابع��ة ه��ذه  	
الظاه��رة، ابت��داًء م��ن الطه��ي عل��ى احلط��ب، 
اإللكرتون��ي،  الطّب��اخ  ال��كاز،  باب��ور  التن��ور، 
فالتق��ت بع��دٍد م��ن الس��يدات اللوات��ي يعش��ن 
وتغ��ري  بالطه��ي  مرتبط��ًة  يومي��ًة  معان��اًة 
ش��روطه م��ن ي��وٍم إىل ي��وم. حتدث��ت الس��يدة 
"أمس��اء الع��ارف" يف البداي��ة عن األيام األوىل 
لفق��دان أس��طوانة الغ��از بالق��ول: من��ذ أكث��ر 
م��ن ع��اٍم ب��دأت معان��اة األس��رة بش��كٍل ع��ام، 
والنساء بصورٍة خاصة، فيما يتعلق بالطهي. 
فم��ع فق��دان أس��طوانة الغاز وارتفاع س��عرها � 
دخ��ل  م��ع  يتناس��ب  ال  بش��كِل   � وج��دت  إن 
العائل��ة الس��ورية، انتش��ر يف األس��واق اخ��رتاٌع 
ث��وريٌّ � إن ج��از التعب��ري � ش��ّكل حال��ة إنق��اٍذ 
للم��رأة، وه��و الطب��اخ اإللكرتون��ي. وكان��ت 
ل��ه مزاي��ا عديدٌة منها أن��ه يعتمد على مصدر 
طاق��ٍة نظي��ٍف ومتواف��ٍر بكث��رٍة آن��ذاك وه��و 
الكهرب��اء، باإلضاف��ة إىل س��رعته يف الطه��ي 
القدمي��ة  الكهربائي��ة  بالس��خانة  مقارن��ًة 
بأنه��ا بطيئ��ة  وال��يت تتص��ف  الوش��ائع،  ذات 
ج��دًا. فامت��أت األس��واق بأن��واٍع عدي��دٍة من��ه 
تتناس��ب م��ع حاج��ة ورغب��ة رّب��ة املن��زل، منه��ا 
م��ا يقب��ل أي ن��وٍع م��ن األوان��ي املعدنية يوضع 
الس��تانلس  م��ع  ُيس��تعمل  م��ا  ومنه��ا  علي��ه، 
فقط، ويف احلالتن كان استخدامه مرحيًا 
واعتدن��ا علي��ه. ولك��ن الكارثة أت��ت مع ضعف 
الكهرب��اء وتوال��ي انقطاعاته��ا، بالتزام��ن م��ع 
عدم توافر أسطوانات الغاز، وهنا كان ال بّد 
من البحث عن مصدٍر آخر ميكن اس��تخدامه 
ال��وراء قلي��ًا  يف الطه��ي. وع��ادت امل��رأة إىل 
فاس��تخدمت باب��ور ال��كاز، وكث��ريًا إىل الوراء 
مس��تخدمًة احلط��ب يف إش��عال الن��ار بقص��د 
كان  ال��كاز  باب��ور  إىل  بالنس��بة  الطه��ي. 
وخمياته��ن،  النس��اء  أذه��ان  إىل  األق��رب 
فم��ا زال��ت بعضه��ّن يذك��رن أمهاته��ن وه��ّن 
يس��تخدمنه، فعم��دت كل ام��رأٍة إىل البح��ث 
على الس��قيفة أو يف القبو عن البابور. وش��يئًا 
وأش��كاله  بأنواع��ه  األس��واق  امت��أت  فش��يئًا 

املختلف��ة، وبعضه��ا عم��ره ع��دة عق��وٍد وق��د 
اعت��رب حتف��ًة أثري��ًة يف الس��ابق، لكن��ه اآلن 
زه��و.  ب��كّل  احلي��اة  إىل  وع��اد  بال��كاز  مل��يٌء 
يف  لتطوي��ره  ع��دٌة  حم��اوالٌت  ج��رت  وق��د 
الس��وق احمللي��ة، مث��ل جترب��ة جعل��ه يعم��ل 
عل��ى م��ادة امل��ازوت ب��داًل م��ن ال��كاز، إال أنه��ا 
كان��ت حم��اوالٍت فاش��لة، أّدت إىل مش��اكل 
كب��ريٍة وحرائ��ق يف بع��ض األحي��ان. وعمومًا 
يعت��رب باب��ور ال��كاز األكث��ر اس��تعمااًل الي��وم، 
ال��كاز  س��عر  واخنف��اض  اس��تخدامه  ليس��ر 
باملقارن��ة م��ع غ��ريه م��ن احملروق��ات، فس��عر 
اللي��رت الواح��د ب��ن 100-80 ل��رية س��ورية، إال 
أن ل��ه مس��اوئ أبرزه��ا الرائح��ة الكريهة اليت 
تنبع��ث من��ه، وال��يت ق��د ت��ؤذي م��ن يعانون من 

مش��اكل تنفس��ية.
الش��كل األكث��ر بدائي��ًة يف الطه��ي 

يع��ود إىل احلي��اة 
الطه��ي  يف  األق��دم  الش��كل  أن  إال  	
عل��ى اإلط��اق حدثتن��ا عن��ه الس��يدة "نورهان 

الغ��از  أس�������طوانة  فق������دان  بع��د  كس��ار": 
وانقط��اع الكهرب��اء واألعط��ال الكث��رية لباب��ور 
ال��كاز وع��دم تواف��ر الوق��ود أحيان��ًا؛ كل ذل��ك 
أج��رب العدي��د م��ن الس��يدات عل��ى اس��تخدام 
يك��ون  ح��ن  خاص��ًة  الطه��ي،  يف  احلط��ب 
وتتمي��ز  املن��ازل.  بع��ض  يف  بكث��رٍة  متواف��رًا 
ه��ذه الطريق��ة بأنه��ا توف��ر ش��كًا م��ن أش��كال 
التدفئ��ة ال��يت تغ��ين األس��رة ع��ن اس��تخدام 
امل��ازوت، كم��ا أن البع��ض يس��تخدم مدف��أة 
أن  إال  الطه��ي،  عملي��ة  يف  نفس��ها  احلط��ب 
طوي��ٍل  وق��ٍت  إىل  حتت��اج  الطريق��ة  ه��ذه 
ج��دًا ق��د يس��تلزم إجن��از الطع��ام فيه��ا يوم��ًا 
كام��ًا. وهن��اك طريق��ٌة أخ��رى للطه��ي مل 
تك��ن مس��تخدمًة س��ابقًا وتتمث��ل يف التن��ور، 
إذ تلج��أ العدي��د م��ن النس��اء الي��وم، وخاص��ة 
يف الري��ف، إىل اس��تغال ح��رارة التن��ور بع��د 
مث��ًا،  اخلض��ر  بع��ض  لس��لق  اخلب��ز  اع��داد 
كم��ا ع��ادت النس��اء إىل اس��تخدام التن��ور يف 
إع��داد املعجن��ات مث��ل احملّم��رة واملش��ّحمية.
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رادار المدينة6

بال عبد القادر

الصـــيدلة... مهـنٌة تدفع فواتــير الفوضى
ب��ات م��ن اخلط��ري أن يس��أل البع��ض، وخصوص��ًا مم��ن يعان��ي م��ن ضائق��ة الي��د، الصيدل��ّي ع��ن ال��دواء املناس��ب، إذ مل يع��د يدير  	
الصيدلي��ات أه��ل االختص��اص بالض��رورة. فمدين��ة امليادي��ن وحده��ا حت��وي ب��ن 10 � 12 صيدليًة يديرها ممّرض��ون أو باعٌة أتاحت هلم 
الفوض��ى الناجت��ة ع��ن غي��اب الرقاب��ة احلقيقي��ة فرصة مزاولة هذه املهن��ة الدقيقة. "عن املدينة" حاولت س��رب تفاصيل هذه الظاهرة 

اخلط��رية، مل��ا هل��ا م��ن تداعي��اٍت عل��ى صح��ة الناس.

وه��و  األمح��د،  حس��ن  س��ؤال  أثن��اء  	
واح��ٌد م��ن الصيادل��ة يف مدين��ة امليادي��ن، ع��ن 
هذه ظاهرة الصيدليات املخالفة، أطلق زفرًة 
عميق��ًة يش��وبها األمل تق��رأ م��ن خاهلا الكثري، 
ث��م أردفه��ا بالق��ول: انتش��رت ه��ذه الظاه��رة 
بشكٍل كبرٍي يف املناطق احملّررة من حمافظة 
دي��ر ال��زور، إذ اس��تغّل ذوو النف��وس الضعيف��ة 
حال��ة ع��دم االس��تقرار ال��يت تعيش��ها املنطق��ة 

ليتاج��روا ه��ذه امل��رة بال��دواء.
وع��ن املعاي��ري اليت كان��ت موضوعًة  	
الس��ابقة  الف��رتة  يف  صيدلي��ٍة  فت��ح  لضب��ط 
وّض��ح األمح��د: هن��اك ش��روٌط ناظم��ٌة لفت��ح 
ه��ي:  الصيادل��ة  نقاب��ة  تضبطه��ا  صيدلي��ٍة 

1� شهادة الصيدلة.  

2ـ موافقة النقابة.  

أّي��ة  ع��ن  تبع��د  املس��افة: حبي��ث  3ـ   

صيدلي��ٍة أخ��رى مس��افًة ال تق��ل ع��ن 35 م��رتاً 
تك��ون  أن  جي��ب  أي  االجتاه��ات،  مجي��ع  يف 
الصيدلي��ة وحي��دًة ضم��ن قطاٍع دائ��ريٍّ نصف 

م��رتاً.  35 قط��ره 
4ـ املس��احة: جيب أن ال تقّل مس��احة   

مربع��ًا. م��رتاً   20 ع��ن  الصيدلي��ة 
5ـ ع��دد الصيدلي��ات بالنس��بة لع��دد   

نس��مٍة   1000 ل��كل  يك��ون  حبي��ث  الس��كان: 
أعل��ى. كح��دٍّ  صيدلي��ٌة 

كم�������ا ب��ّن األح�����مد املش�����اك����ل  	

احلقيقي��ة ال��يت تعاني منها ه��ذه املهنة اآلن إذ 
يقول: طرأ الكثري من اإلش��كاالت على مهنتنا 
بس��بب الظ��رف الصع��ب واحل��رج الذي تعيش��ه 
بغي��اب  األوىل  بالدرج��ة  واملتمث��ل  مناطقن��ا، 
اجله��از الرقابّي املتخّصص ب��ردع هكذا أعماٍل 
خمالف��ة، وال��يت أذك��ر لك��م منه��ا عل��ى س��بيل 

املث��ال ال احلص��ر:
بع��ض  متارس��ه  ال��ذي  التطف��ل  1ـ   

مس��تودعات األدوي��ة: إذ عادًة م��ا يدير أماكن 
البيع هذه أشخاٌص غري خمتّصن، اكتسبوا 
معارفه��م م��ن عملي��ات البي��ع والش��راء لي��س 
إال، وم��ع ذل��ك ق��د يعم��ل البع��ض منه��م عل��ى 
اس��تغال املس��تودع كصيدلي��ٍة تبي��ع ال��دواء 

للمواطن��ن.
2ـ الصيادل��ة املمّرض��ون املمارس��ون   

لغ��ري مهنته��م: فق��د جت��اوز ع��دد الصيدلي��ات 
ال��يت يديره��ا أش��خاٌص كه��ؤالء يف امليادي��ن 
خط��ورة  وتكم��ن  صيدلي��ة.   12 مبفرده��ا 
وجوده��م يف عوام��ل عدي��دٍة لع��ل م��ن أهمه��ا: 
األدوي��ة  أش��خاٌص  هك��ذا  يبي��ع  أن  ميك��ن 
اخلاصة باألمراض العصبية ملن ال حيتاجها، 
أو يبيع��ون األدوي��ة ال��يت قد تس��بب اإلجهاض، 
أو بي��ع األدوي��ة املقوي��ة جنس��يًا ألش��خاٍص ق��د 
تس��ّبب هل��م مضاعف��اٍت مرضّي��ٍة خط��رية. وال 
يقتص��ر األم��ر عن��د ه��ذا احل��ّد، ب��ل يتعّداه��ا 
إىل ع��دم حف��ظ األدوي��ة بش��روط التخزي��ن 

الصحيح��ة. واألش��ّد م��ن ه��ذا وذاك عندم��ا 
يتج��اوز انتح��ال هؤالء املتطفل��ن حدود مهنة 
الصيدل��ي، ب��ل يص��ل يف بع��ض األحي��ان ألخ��ذ 
دور الطبي��ب. فبس��هولٍة ش��ديدٍة يص��ف ال��دواء 
ألغل��ب الزبائن، مس��تغًا فق��ر الكثريين وعدم 
استطاعتهم الذهاب لعيادات األطباء، وحتمل 

األعب��اء املادي��ة للمعاينة.
احتيال أهل املهنة ذاتهم!

تعان��ي  ال��يت  املش��اكل  أن  يب��دو  	
منه��ا الصيدل��ة مل تك��ن م��ن املتطفل��ن عليه��ا 
حيت��ال  راح  الصيادل��ة  بع��ض  إن  إذ  فق��ط، 
أيض��ًا م��ن خ��ال فت��ح أكث��ر م��ن صيدلي��ٍة 
بامس��ه. وع��ن ه��ذا حيدثن��ا خل��ف. م. العلي��ان، 
وه��و م��ن أهالي قرية بق��رص حتتاني، بقوله: 
ق��ام أح��د الصيادل��ة، ال��ذي ميل��ك صيدلي��ًة يف 
قري��ة بق��رص فوقان��ي، بفت��ح أخ��رى ألخي��ه 
املم��ّرض يف قري��ة بق��رص حتتان��ي، مس��تهرتاً 
ب��كل املعاي��ري املهنّي��ة اليت متن��ع فتح أكثر من 
صيدلي��ٍة بش��هادٍة واح��دة. ومثل ه��ذه احلاالت 
تتك��ّرر يف مناط��ق كث��ريٍة م��ن ريفن��ا يف ه��ذا 
الظ��رف احل��رج، فمث��ًا ت��رى صيدالني��ًا يوق��ع 
عق��د عم��ٍل م��ع إح��دى املنظم��ات أو اجله��ات 
الف��رتة،  ه��ذه  مناطقن��ا  يف  بكثاف��ٍة  العامل��ة 
أو  الباع��ة  أح��د  ليديره��ا  ويس��لم صيدليت��ه 
املمّرض��ن، مس��اهمًا بذل��ك يف إفس��اد املهن��ة 

وتع��ّدي غ��ري املختّص��ن عليه��ا.
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نزار حممد

شابٌّ سوريٌّ في تركيا:  
واجبنا مسـاعدة الســورّيين وحمايتهم من المسـتغّلين

محلت السنتان املاضيتان ظروفًا صعبًة ألغلب السورين بفعل احلرب، لتبدأ رحلة التهجري الا إرادّي واللجوء والسكن يف  	
البلدان اجملاورة. ويتفق الكثريون على أن أكثر الدول اليت تعاونت مع السورين هي تركيا، حتى نشأت جتمعاٌت ضخمٌة للوافدين 
إىل املدن الرتكية املتامخة للحدود بسبب قربها. ويرى البعض أّن احلرب وّلدت فئًة مستغلًة استخدمت حاجات األهالي النازحن 

بغي��ة حتقي��ق مصاحل ماّديٍة أو ش��خصّية.
يف تركيا... سوريون للمساعدة

خلق��ت الظ��روف الصعبة اليت ألقت  	
بآثاره��ا عل��ى العائ��ات الس��ورية ذات الدخ��ل 
احمل��دود، الذي��ن قدم��وا إىل األراضي الرتكية 
ألول مرة، جتمعاٍت عديدٍة للس��ورين يس��هم 
أغلبه��ا يف مس��اعدة أبن��اء الوط��ن م��ن خ��ال 
تقدي��م  أو  الس��كن  أو  العم��ل  ف��رص  تأم��ن 
املعون��ات احملتاجن، وإقامة الن��دوات الثقافّية 
املواط��ن  الس��ورّي يف نظ��ر  لتحس��ن ص��ورة 
الرتك��ّي والعدي��د م��ن النش��اطات ال��يت ملّ��ت 

الش��مل.
ع��ن  انش��ّق  س��وريٌّ  ش��ابٌّ  مهن��د،  	
جي��ش النظ��ام ث��م ذهب إىل العم��ل يف تركيا، 
يق��ول ل�"ع��ن املدين��ة": منذ أن ب��دأت العمل يف 
مدين��ة أضن��ة الرتكي��ة وبالنظ��ر إىل س��فري 
املتك��ّرر ب��ن س��وريا وتركي��ا، كن��ت أالح��ظ 
التع��اون الش��ديد ب��ن الس��وريون م��ا إن جتت��از 
 %  90 نس��بة  أّن  أعتق��د  الرتكي��ة.  احل��دود 
حس��ب  كلٌّ  للمس��اعدة،  مس��تعّدون  منه��م 
طاقته وإمكانيته". ويردف مهند: "بعد أس��بوٍع 
س��أكمل األربعة أش��هر وأنا أعمل يف تركيا. 
وق��د قم��ت مبس��اعدة أكث��ر م��ن 20 ش��ابٍّ يف 
إجي��اد عم��ٍل هل��م. وحن��ن نقط��ن اآلن يف بي��ٍت 
اس��تأجره صاحب املعمل، وس��عيدون جداً ألننا 

جبان��ب بع��ض، رغ��م الظ��روف األخ��رى".
وي��رى مّطلعون أن التس��هيات اليت  	
تقدمه��ا احلكوم��ة الرتكي��ة للس��ورين ق��د 
س��اعدت كث��رياً يف إجي��اد متنف��سٍّ للعاطل��ن 
ع��ن العم��ل، أو الذي��ن فق��دوا عمله��م بس��بب 
الظ��روف احلالّي��ة ولديه��م التزام��اٌت تف��رض 

عليه��م العم��ل.
مواقع على اإلنرتنت تسهم باملساعدة

كان��ت ه��ذه الب��ادرة جم��رد أف��كاٍر  	
فردي��ٍة يف ب��ادئ األم��ر، إذ ق��ام العدي��د م��ن 
عل��ى  صفح��اٍت  بإنش��اء  الس��ورين  الش��باب 
تلبي��ة  بغي��ة  االجتماع��ي  التواص��ل  مواق��ع 

احتياج��ات الس��ورين ومس��اعدتهم ب��أي ش��كٍل 
م��ن األش��كال، حس��ب معرف��ة كل عض��ٍو يف 

الصفح��ة.
بش��كٍل  املوض��وع  ع��ن  وللحدي��ث  	
أوض��ح التقين��ا بالش��اب حمم��ود بيط��ار، مدي��ر 
حوال��ي 10 صفح��اٍت لتواص��ل الس��ورين ع��رب 
موق��ع الفيس��بوك، يتابعه��ا أكث��ر م��ن 70 ألف 
ش��خص. يقول حممود ل�"عن املدينة": "كان 
س��بب إنش��ائي هل��ذه الصفح��ات ه��و مس��اعدة 
الغ��ري، دون أّي مقاب��ل، يف تأم��ن فرص العمل 
أو من��ازل لإلجي��ار، واإلجاب��ة ع��ن استفس��ارات 
الوافدي��ن اجل��دد إىل تركي��ا، باإلضاف��ة إىل 
أنها نقطة تواصٍل فيما بيننا حنن السوريون". 
ه��ذه  أّسس��ت  أن  "من��ذ  البيط��ار:  ويضي��ف 
الصفح��ات، ومبجه��ود أصدقائ��ي اآلخري��ن، 
متكّن��ا م��ن تأم��ن ف��رص عم��ٍل ألكث��ر م��ن 
2000 ش��ابٍّ س��وريٍّ يف مناط��ق خمتلف��ٍة م��ن 

تركي��ا".
حمتالون أصبحوا يف تركيا

ولع��ل أه��م املش��اكل ال��يت يعانيه��ا  	
صعوب��ة  ه��ي  الرتكي��ة  الب��اد  يف  الس��ورّي 
التواص��ل الخت��اف اللغ��ة، مم��ا جع��ل بعضه��م 
يس��تغّل ه��ذه النقط��ة ع��رب إجادت��ه للرتكي��ة، 
أو معرفت��ه جبغرافي��ة امل��دن وأماك��ن العم��ل 
أو التسّوق. وأّدى هذا إىل انتشار فئٍة مستغّلٍة 

كان��ت،  طريق��ٍة  بأّي��ة  امل��ال  مج��ع  غرضه��ا 
والش��باب  العائ��ات  إىل  الفئ��ة  ه��ذه  وتلج��أ 
اجلاهلن بالوضع املعيشّي يف تركيا، كونها 

الطبق��ة األس��هل للنص��ب عليه��ا.
وعن الوس��ائل اليت اس��تعملها بعض  	
الش��باب يف حمارب��ة أمث��ال ه��ذه الفئ��ة يق��ول 
حممود: "لقد أنش��أنا صفحًة بعنوان )فضائح 
ونق��وم  تركي��ا(.  يف  والنّصاب��ن  احملتال��ن 
يف ه��ذه الصفح��ة بفض��ح أعم��ال املس��تغلن 
الذين تصل إلينا أخبارهم من قبل من تعامل 

معه��م وكان ضحي��ة احتياهل��م".
وع��ن إح��دى القص��ص ال��يت حدث��ت  	
مع حممود يقول: "باألمس التقيت مبجموعٍة 
م��ن الش��باب الذي��ن أت��وا إىل إس��طنبول بغي��ة 
العم��ل، بع��د أن وعده��م أح��د الس��ورين هناك 
بتأم��ن الس��كن هل��م. وبعدم��ا رآه��م املس��ؤول 
ع��ن الس��كن ق��ال: )أن��ا هيك ش��كيات ما بس��ّكن 
عن��دي(، ليصب��ح ح��ال الش��بان اخلمس��ة س��يئًا 
ج��داً ويب��دأوا بالرتّجي. وق��د رافقتهم إىل أحد 
الش��باب ال��ذي اس��تقبلهم يف بيت��ه دون مقابل".

يف النهاي��ة، ي��رى اجلمي��ع أن احل��رب ال ب��ّد أن 
تنته��ي، وس��يعود أغل��ب الس��ورين إىل مدنه��م 
وبيوته��م. ولك��ن م��ا يش��ّدد علي��ه البعض هو أن 
من استغّل األزمة يف األراضي الرتكية ال بّد 

أن حياس��ب يف س��وريا املستقبل.
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مل تكن أحوال املعاقن يف الطبقة فردوسّية املعامل، لكنها كانت غائبًة حينًا ومغّيبة أحيانًا، ألن اإلعام كان ينأى بنفسه عن  	
تسليط الضوء على واقعهم إال فيما ندر. وغالبًا ما يكون ذلك لرصد حالٍة إجيابيٍة، كحاالت اإلبداع اليت قد ينفرد بها بعضهم عمن سواهم 
من األسوياء بدنيًا. وقد ترّدت أوضاعهم إىل احلضيض يف اآلونة األخرية جّراء ارتفاع األسعار وشحُّ املواد الغذائية وندرة األدوية، واليت 
كان معظمها يأتي مما جتود به اجلمعيات اخلريية اليت أثقل كاهلها هي األخرى، بعد أن حتول اجلميع � إال ما ندر � إىل فقراء وحمتاجن.

رٌة تزداُد بؤسًا المعاقون: معاناٌة متجذِّ
معظم اإلعاقات تحيا في كنف أســٍر ال تجد الكفاف

قي قيس الرِّ

جلن��ا يف أحي��اء املدين��ة قاطبًة نبحث  	
عم��ن يرش��دنا إىل بيوته��م، برفق��ة مجعي��ة 
وتوليه��م  به��م  تعن��ى  ال��يت  وامل��روة  الصف��ا 
اهتمامه��ا. وكان أول م��ا لف��ت انتباهنا أّن جّل 
تل��ك احل��االت ترتك��ز يف أحزم��ة الب��ؤس اليت 
حتي��ط املدين��ة، ففي تل��ك األحياء، النائية عن 
اخلدم��ات واحلي��اة، تقب��ع أش��د احلاالت قس��وًة 
وقه��راً، إذ تغ��دو احلي��اة ذاته��ا عبئ��ًا عل��ى م��ن 
يعيش��ها ويعايش��ها، ومعظ��م أولئ��ك املعاق��ن 
يعيش��ون يف كن��ف أس��ٍر ال جت��د ق��وت يومه��ا 

وال حتل��م إال بالكف��اف.
م��ن  ل��ؤي، وه��و  أب��و  الس��يد  يق��ول  	
أعض��اء اجلمعي��ة: لدين��ا يف الطبق��ة وريفه��ا 
ت��رتاوح  إعاق��ة،  حال��ة  س��بعمئة  م��ن  أكث��ر 
ب��ن إعاق��ٍة كامل��ٍة وإعاق��ٍة جزئي��ة. وهن��اك 
زه��اء ثامثئ��ة حال��ة ش��لٍل دماغ��يٍّ م��ع فق��دان 
احل��ّس واحلرك��ة يف األط��راف، مبعن��ى أّن 
هؤالء كتٌل حلميٌة جتثم على األرض دومنا 
ح��راك مطلق��ًا، بينه��ا أطف��اٌل صغ��اٌر بعم��ر 

ال��ورد، وآخ��رون مس��ّنون وه��م قل��ة.
تق��ول أم فض��ة: حن��ن أس��رٌة كب��ريٌة  	
التعداد، لدينا معاقتان يف البيت؛ فضة ومريم. 
زوجي يعمل أعمااًل حّرة، جيد عمًا يومًا وال 
جي��د عم��ًا أيام��ًا أخ��ر. ولي��س لدين��ا م��ا يس��ّد 

الرم��ق لنعي��ل األس��رة، فكي��ف واحل��ال بوج��ود 
معاقت��ن؟ وحن��ن نناش��د اجلمعي��ات واجله��ات 

تقدي��م الع��ون، ألن حالن��ا ال يعلمه��ا إال اهلل.
وصلن��ا بي��ت ج��ودي بع��د أن جلن��ا يف  	
األحي��اء اجلنوبية. جودي، اليت يعرفها معظم 
أهل احلّي، تشكل حرقًة يف القلب ومعاناًة من 
نوٍع آخر. تقول والدتها: ولدت جودي طبيعية، 
بي��د أنه��ا أصيب��ت مب��رٍض يف ش��هرها األول، 
وقي��ل لن��ا إن اخلط��أ الط��ّي ه��و ال��ذي فاق��م 
حالته��ا، فوص��ل االلته��اب إىل خن��اع العظ��م. 
اآلن ترق��د ج��ودي وق��د فق��دت كّل إحس��اٍس 
باحلي��اة؛ ال تتح��رك، ال تس��مع، ال تبصر. كل 
م��ا يتح��رك م��ن جس��مها فمه��ا، وه��و اآلخ��ر ال 
يعينه��ا، فعل��ّي إع��داد طع��اٍم خ��اصٍّ هل��ا أق��وم 
بطحن��ه ث��م ألقمه��ا الطع��ام وامل��اء ع��رب حقن��ة. 
وبع��د الطع��ام عل��ّي أن أق��وم برفعه��ا ومتس��يد 
ظهره��ا ليم��ّر الطع��ام ع��رب جهازه��ا اهلضم��ي 

املتع��ب.
عم��ر،  ح��اج  حمم��د  الس��يد  يق��ول  	
رئي��س مجعي��ة الصف��ا وامل��روة: مجعيتنا تعنى 
حب��ال ذوي االحتياج��ات اخلاص��ة، وحن��اول 
أن نق��ّدم هل��م م��ا يت��ربع ب��ه جت��ار املدين��ة. لك��ن 
االحتياج يتفاقم كل يوم، ففي هذه الظروف 
الصعب��ة أمس��ت حاهل��م مأس��اوية. وحن��ن ال 

منل��ك هل��م إال الكفاف، وحنت��اج ملقاعد خاصٍة 
وأغذيٍة وأدوية.

ام��ا صبح��ة، ال��يت طعن��ت يف الس��ن  	
وأقعده��ا امل��رض، فله��ا حكاي��ٌة أخ��رى. وق��د 
حتدث��ت إلين��ا بلغ��ٍة عيي��ة، فنطقها ب��ات صعبًا 
ج��داً. وه��ي تص��ف حاهل��ا بأنه��ا أكث��ر م��ن 
جتل��س  فه��ي  يزوره��ا  أح��د  ال  وأن  مزري��ة، 
م��ن  أعط��ت نس��خًة  وق��د  بيته��ا.  وحده��ا يف 
مفت��اح بيته��ا ملن يزورونه��ا وللجريان، ألنها ال 

مطلق��ًا. احلرك��ة  عل��ى  تق��وى 
ولوص��ال أمٌل آخ��ر، فهي تعاني ش��لًا  	
دماغي��ًا، وتن��وب أخته��ا باحلدي��ث عنه��ا لتقول: 
وص��ال تعان��ي إعاق��ًة والدي��ة. وحن��ن أس��رٌة 
كب��ريٌة ووالدن��ا بعي��د عّن��ا، فق��د غ��ادر املدين��ة 
من��ذ بداي��ة األح��داث وال نع��رف عن��ه ش��يئًا. 
أس��رتنا تتك��ون م��ن تس��ع فتي��ات، ولدين��ا ه��ذه 
احلال��ة ال��يت حتت��اج إىل عناي��ٍة خاص��ة، ب��دءاً 
من الدواء والطعام وانتهاًء باحتياجاٍت أخرى. 
واحل��ال ب��ات ال يط��اق كم��ا ت��رون، فنح��ن 
نؤم��ن احتياجاتن��ا احلياتي��ة بصعوب��ة، فكي��ف 

نس��تطيع تأم��ن احتياجاته��ا املتفاقم��ة.

عدسة قيس
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اس��تهداف التجمعات الثقافية
اهلمجي��ة  محلت��ه  م��ع  وتزامن��ًا  	
عل��ى حمافظ��ة دي��ر ال��زور، اس��تهدف النظ��ام 
املراكز الثقافية واملكتبات الش��عبية واملكتبات 
األثري��ة، فمكتب��ة املف��يت الش��هرية يف مدين��ة 
امليادين كانت أكرب ضحايا حقد آلة النظام 
النظ��ام  العس��كرية، عندم��ا حّول��ت طائ��رات 
ذل��ك الص��رح الثقايّف املليء بالكتب النادرة إىل 
ركاٍم ورماد، وهو الذي كان ملتقى املثقفن 

العل��وم اإلس��امية. الباحث��ن يف  وم��اذ 
ويف مدين��ة دي��ر الزور حيك��ي لنا أبو  	
أم��ن، املقات��ل يف اجليش احلّر، ما كان يفعله 
وإت��اف  م��ن متزي��ق وح��رق  النظ��ام  جن��ود 
الكت��ب املوج��ودة يف من��ازل املدني��ن. ويتابع أبو 
أم��ن راوي��ًا لن��ا قصت��ه م��ع مكتب��ة املن��زل ال��ذي 
كان يرابط فيه قائًا: "رابطت يف ذلك املنزل 
50 ليل��ًة ق��رأت خاهل��ا 35 كتاب��ًا يف خمتل��ف 

اجملاالت. وأصبت حبزٍن ش��ديٍد عندما تقّدمنا 
يف احلّي وتركت املنزل، فقد بقي فيه الكثري 

م��ن الكت��ب ال��يت مل أقرأه��ا بع��د".
عودة املكتبات اإلس��امية

م��ن  العدي��د  حتري��ر  وم��ع  والي��وم  	
امل��دن يف الش��رق والش��مال الس��ورّين يس��عى 
العدي��د م��ن الناش��طن إىل إحي��اء دور املكتبات 
للش��عب  الثق��ايف  التكوي��ن  يف  اإلس��امية 

الس��وري.
أنش��أت  البوكم��ال  مدين��ة  فف��ي  	
مجعي��ة أه��ل األث��ر اخلريي��ة مكتب��ًة صغ��ريًة 

حت��وي  صال��ٍة  ع��ن  عب��ارٌة  وه��ي  للعاّم��ة، 
املتنوع��ة  اإلس��امية  الكت��ب  م��ن  العدي��د 
واملختّص��ة بعل��وم الش��ريعة وتفس��ري الق��رآن 
والعقي��دة.  والفق��ه  الش��ريف  واحلدي��ث 
وتش��هد ه��ذه املكتب��ة الصغ��رية إقب��ااًل جي��داً 
م��ن  الكث��ري  يرتاده��ا  إذ  الن��اس،  قب��ل  م��ن 
ش��باب ورج��ال املدين��ة والق��رى احمليط��ة بها. 
كم��ا تق��دم املكتب��ة ب��ن الفين��ة واألخ��رى 
كتب��ًا جماني��ًة توّزعه��ا عل��ى مرتاديه��ا وعلى 

املس��اجد. يف  املصل��ن 
حدثن��ا أب��و إبراهي��م، املس��ؤول ع��ن  	
املكتب��ة، عم��ا أحدثت��ه الث��ورة الس��ورية م��ن 
الكت��ب  ع��ودة  وع��ن  للق��ارئ،  نوعّي��ٍة  نقل��ٍة 
كان��ت  الث��ورة  "قب��ل  قائ��ًا:  اإلس��امية، 
عقوب��ة مح��ل كتاٍب حيمل يف عنوانه كلمة 
التوحي��د أو الش��ريعة اإلس��امية ه��و الغي��اب 
يف جماهي��ل الس��جون، ولك��ن الثورة الس��ورية 
أس��همت يف ع��ودة ال��روح للكت��ب اإلس��امية، 
حيل��م  كان  كت��ٍب  عل��ى  الق��ارئ  فأقب��ل 
يقتنيه��ا  الي��وم  وأصب��ح  صفحاته��ا  بتقلي��ب 
ويق��رأ م��ا يش��اء ويبح��ث يف أي جم��اٍل دون 

رقي��ب".
"كان  إبراهي��م:  أب��و  ويضي��ف  	
إنش��اء املكتب��ات العام��ة قب��ل الث��ورة حك��راً عل��ى 
م��ن  العل��م  وط��اب  الق��راء  فح��رم  النظ��ام، 

االط��اع عل��ى العل��وم اإلس��امية والش��رعية، 
وكل ذل��ك بس��بب خوف��ه م��ن فه��م الش��باب 
للدي��ن الصحي��ح الراف��ض للظل��م، ولتكريس 
ع��ن  والس��كوت  الس��لطان  طاع��ة  فك��ر 
هلل  واحلم��د  احلق��وق.  واغتص��اب  	الباط��ل 
إقب��ااًل  الصغ��رية  املكتب��ة  ه��ذه  تش��هد  الي��وم 
يرتاده��ا  إذ  حجمه��ا،  إىل  بالقي��اس  جي��دًا 
يومي��ًا العش��رات م��ن طلب��ة العل��م املتعطش��ن 
لتعّل��م أصول الفقه، وأئمة املس��اجد يوس��عون 
معارفه��م، وبعض علماء الدين يس��تذكرون 

م��ا أنس��تهم إي��اه س��نن الظ��ام".
خبطي��ب  التقين��ا  املكتب��ة  وداخ��ل  	
مس��جد إح��دى الق��رى يف ري��ف املدين��ة، الذي 
خطبت��ه  موض��وع  يف  ويبح��ث  يق��رأ  كان 
حتوي��ه  مم��ا  مس��تفيدًا  املقبل��ة،  للجمع��ة 
املكتب��ة م��ن كت��ب احلدي��ث والتفس��ري. وق��د 
حدثن��ا ع��ن رأي��ه بع��ودة مث��ل ه��ذه املكتب��ات 
إىل الس��احة فق��ال: "املكتب��ة اإلس��امية بات��ت 
ضروري��ة وعنص��رًا أساس��ّيًا ليع��رف الش��باب 
املندف��ع أص��ول دينه، فا يصب��ح الدين مطيًة 

يف��يت ب��ه ويتكل��م ب��ه اجلاه��ل والغاف��ل".
ي��رى الكثري من الن������اس أن اإلقبال  	
عل��ى العلوم اإلسامي���������ة ه��و نتيجٌة أكيدٌة 
حلرماٍن دام أك���ثر من 30 عام������ًا كان فيها 
اإلس������ام ع��دوًا للن���������ظام، ألنه دين احلرية 

والعدالة واملساواة.
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جانب من املكتبة

عودة الوعي والثقافة بعودة المكتبات
عمر ظافر

يف غمار معركته مع الش��عب الس��ورّي، واليت بدأت منذ س��رقة األس��د األب للحكم، تعّمد النظام تغييب الش��باب عن الس��احة  	
الثقافية العربية واإلسامية عن طريق حجب العديد من الكتب السياسية والثقافية وجتريم بيعها وتداوهلا. ومع انطاقة الثورة 
اندف��ع الش��باب بش��غٍف كب��رٍي لاط��اع عل��ى تل��ك الكت��ب بش��تى الوس��ائل، فأّمن��ت ش��بكة االنرتن��ت بعضه��ا وبقي كث��رٌي منها بعي��داً عن 

متن��اول الق��راء إىل أن ب��دأت مع��ارك التحري��ر.

أبو إبراهيم
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المياديــن.. مدينــٌة تفتقر إلــى البنى التحتّية
أمين سليمان

ملس��ٌة من احلزن تنتابك عندما متش��ي يف ش��وارع امليادين، تلك املدينة اليت عانت يف س��نوات النظام الس��ابقة، وال زالت تعاني،  	
م��ن إهم��اٍل ش��ديٍد يف املراف��ق اخلدمي��ة، رغ��م أهمي��ة ه��ذه احلاض��رة.

وللحدي��ث ع��ن أه��م املش��اكل ال��يت  	
يعان��ي منها هذا البل��د التقينا باملهندس املدنّي 
امليادي��ن  قائ��ًا:  فتفض��ل  احلام��د،  إبراهي��م 
مدين��ة تعان��ي م��ن قب��ل، وال زال��ت، م��ن نق��ٍص 
ش��ديٍد يف املراف��ق اخلدمي��ة. فهن��اك نق��ٌص يف 
أع��داد احلدائ��ق العام��ة، إذ ال توج��د يف قل��ب 
املدين��ة س��وى حديق��ٌة واح��دة فق��ط. وكذلك 
تعان��ي األحي��اء ال��يت تق��ع يف ضواح��ي املدين��ة 
م��ن إهم��اٍل يش��مل كاف��ة النواح��ي اخلدمي��ة. 
ع��دا ع��ن كورني��ش النه��ر، ال��ذي حت��ّول، يف 
كثرٍي من أجزائه، إىل مكبٍّ للنفايات بدل أن 
يك��ون متنفس��ًا لأهال��ي لقض��اء أوق��ات الفراغ. 
ولع��ل ف��رتة مربعاني��ة الش��تاء، وم��ا رافقه��ا من 
برٍد وأمطار، قد فاقمت سلبيات غياب اجلانب 
اخلدم��ي. فالش��ارع الع��ام، ورغ��م أن��ه األه��ّم يف 
امليادي��ن، ق��د حت��ّول إىل طري��ٍق أش��به بالط��رق 
الزراعي��ة غ��ري املعّب��دة؛ ط��ٌن وحف��ٌر وب��رٌك 
للم��اء اآلس��ن، وبال��ذات يف املنطق��ة ال��يت تق��ع 
أمام مس��جد الغرب. فرغم أنها مليئٌة باحملاّل 
ويرتاده��ا امل��اّرة م��ن داخ��ل امليادي��ن وخارجه��ا، 
إال أن املش��ي فيه��ا ب��ات ضربًا م��ن العذاب جعل 
الن��اس يعان��ون األمّري��ن، حت��ى ص��ار البع��ض 
ال يفّض��ل الذه��اب إىل الس��وق إال يف ح��االت 

الض��رورة القص��وى. 
شارٌع طيينٌّ يسكنه املوسرون

وما يزيد اإلهمال يف البنى التحتية  	
قل��ة املب��ادرة، ب��ل انعدامه��ا أحيان��ًا، ل��دى كثرٍي 

م��ن األهال��ي، وخصوص��ًا املوس��رين منه��م. 
فف��ي ش��ارٍع جم��اوٍر مل��ا كان يس��مى ب��داور 
املهم��ة  الش��وارع  م��ن  وه��و  س��ابقًا،  احل��زب 
للن��اس  حيوي��ًا  مم��ّرًا  يعت��رب  إذ  املدين��ة،  يف 
وللس��يارات يف آٍن مع��ًا، ورغ��م أن أغل��ب م��ن 
يقط��ن فيه من ذوي الس��وية املادي��ة العالية، 
ورغ��م أن��ه جم��اوٌر ألح��د املطاع��م الش��هرية؛ 
إال أن األوس��اخ وب��رك امل��اء جعل��ت م��ن ه��ذا 
يف  الش��وارع  ألس��وأ  قوي��ًا  منافس��ًا  الش��ارع 
املدينة، وقد سبق أن وقع يف حفره األطفال 
م��رات عدي��دة. م��ع أن باس��تطاعة أه��ل احلي 
� م��ن خ��ال تعاونه��م امل��ادّي � إص��اح ه��ذه 

الطري��ق ول��و بش��كل إس��عايف.
أم��ا الس��يد عم��اد ناي��ف، وه��و م��ن  	
امليادي��ن فع��رّب ع��ن معانات��ه  س��كان مدين��ة 
يش������ّكل  بق�����وله:  اخلدم�������ات  نق������ص  م��ن 
امليادي��ن،  ش��هدته  ال��ذي  الش��ديد  االزدح��ام 
كونه��ا بات��ت حاضن��ًة للنازح��ن م��ن داخ��ل 
وخ��ارج احملافظ��ة، عام��ًا مفاقم��ًا يف ت��رّدي 
فالن��اس  البل��د.  ه��ذا  يف  التحتي�������ة  البن��ى 
ب��ات  الذي��ن  بأبنائه��ا  أي��ن خت��������رج  حتت��ار 
أغلبه��م حبي��س املن��ازل، إذ ال توج��د حدائ��ق 
اللع��ب  للصغ��ار  تتي��ح  األحي��اء  يف  موّزع��ٌة 
	والتس��لية، أم��ا األس��واق فاالزدح��ام الش��ديد 
والش��ديد ج��دًا جيع��ل ذه��اب األطف��ال م��ع 
أهله��م إليه��ا نوع��ًا م��ن أن��واع اإلزع��اج هل��م 

وآلبائه��م. 

ويتاب��ع عم��اد حديث��ه: كم��ا يتي��ح  	.
غي��اب الرقاب��ة احلقيقي��ة لأس��واق فرص��ًة 
ألصح��اب احمل��اّل الس��تغال األرصفة بش��كٍل 
كام��ٍل أحيان��ًا، بش��كٍل ال ميّك��ن امل��اّرة أب��داً من 
املش��ي عل��ى الرصي��ف. ليش��رتك يف الط��رق 
العام��رة بالط��ن وب��رك امل��اء كلٌّ م��ن الن��اس 
� كثريي العدد � والس��يارات. وما يزيد الطن 
الصب��اح،  الش��ديد يف س��اعات  بّل��ًة االزدح��ام 
ف��رتى مجي��ع امل��اّرة يف الش��ارع يتذم��رون م��ن 

األوس��اخ وم��ن الزح��ام يف آٍن مع��ًا.
فه��ل م��ن جه��ٍة غي��ورٍة تأخ��ذ عل��ى  	
عاتقه��ا إنق��اذ م��ا ميك��ن إنق��اذه م��ن ش��وارع 
ومراف��ق ه��ذه املدين��ة، ال��يت م��ن املف��رتض أن 
تك��ون معلم��ًا س��ياحّيًا بوج��ود رحب��ة مال��ك ب��ن 
ط��وق الش��هرية، ع��دا ع��ن وجوده��ا يف موق��ٍع 
م��ن  ذل��ك  وغ��ري  الف��رات..  نه��ر  عل��ى  مه��ٍم 
العوام��ل األخ��رى، ال��يت أضي��ف هل��ا يف العق��ود 
اس��تثمار  حق��ول  م��ن  قريب��ٌة  أنه��ا  األخ��رية 
النف��ط، ال��ذي مل جيل��ب هل��ا س��وى التل��وث... 

وبع��ده! حتريره��ا  قب��ل 

جتمع قمامة يف امليادين
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حرب األنفاق...
أمحد الصاحل

يف ح��رٍب غ��ري متكافئ��ٍة ختوضه��ا فصائ��ل املعارض��ة املس��لحة ض��د قّوات النظ��ام، كان ال بّد من ابتداع طرٍق وأس��اليب جديدٍة  	
خت��دم املعرك��ة.

عل��ى  لالتف��اف  وس��يلٌة  األنف��اق  	
اخلص��م واإلغ��ارة عليه عندما يك��ون متحصنًا 
هندس��يٍة  بتجهي��زاٍت  جمه��زٍة  نقط��ٍة  يف 
ودفاعي��ٍة ال ميك��ن اخرتاقه��ا وجه��ًا لوج��ه، أو 
جن��ود  فيه��ا  يرتّك��ز  ال��يت  املواق��ع  لتفج��ري 
اخلص��م بكثاف��ٍة عددّي��ٍة كب��رية. وق��د ش��اع 
اس��تخدام األنف��اق يف الف��رتة االخ��رية بكث��رٍة 
يف ح��رب امل��دن ال��يت خيوضه��ا املقاتل��ون ض��د 
قّوات النظام، وذلك يعود � حسب أحد املقاتلن 
� إىل رجح��ان الكّف��ة يف املعرك��ة لص��احل قوات 
النظ��ام، فه��و مدّج��ٌج بعت��اٍد ثقي��ٍل وكمي��اٍت 
وج��ود  إىل  باإلضاف��ة  الذخ��رية،  م��ن  هائل��ٍة 
صفوف��ه،  ب��ن  عالي��ٍة  خ��ربٍة  ذوي  مقاتل��ن 
الذي��ن يأت��ي معظمه��م م��ن  الث��ّوار  خب��اف 
خلفّي��اٍت مدنّي��ة، ولكنه��م اضط��ّروا إىل مح��ل 

الس��اح. 
ويق��ول أح��د املنش��قن ع��ن اجلي��ش  	
النظام��ي: يف البداي��ة كان��ت احل��رب ح��رب 
ش��وارع. وعندم��ا اش��تّدت املع��ارك دخل اجليش 
احل��ّر األبني��ة فدخلتها ق��وات النظام، فانتقلت 
احل��رب إىل الطاقي��ات، ث��م األنف��اق. مش��رياً 
إىل أن ق��وات النظ��ام تس��تخدم األنف��اق أيض��ًا 
يف حربه��ا ض��د اجلي��ش احل��ّر، ألنه��ا أس��لوٌب 
عس��كريٌّ قدي��ٌم ي��دّرس يف العل��م العس��كري، 
فكلية هندسة امليدان تعنى بتدريس احلواجز 
الطبيعي��ة والصناعي��ة، وم��ن ضمنه��ا حف��ر 

اخلن��ادق واألنف��اق.
وع��ن األنف��اق يق��ول أبو جاس��م، أحد  	
الق��ادة امليداني��ن يف اجلي��ش احل��ّر: ع��ادًة م��ا 
يك��ون خ��ّط التم��اس ب��ن اجليش احل��ّر وقّوات 
فنق��وم  حراس��ة،  نق��اط  م��ن  مكّون��ًا  النظ��ام 
بدراس��ة املنطق��ة بش��كٍل نب��دأ في��ه احلف��ر م��ن 
مواقعن��ا لنخ��رج خل��ف نقط��ة حراس��ة ق��وات 
النظ��ام. وع��ادة م��ا يك��ون آخ��ر النف��ق يف م��كاٍن 
كالبي��وت  النظ��ام،  ق��وات  في��ه  تتمرك��ز  ال 
انته��اء  وبع��د  التجاري��ة.  احمل��اّل  أو  العربي��ة 
احلف��ر وحتدي��د موع��د االقتح��ام نق��وم بفت��ح 
النف��ق عل��ى س��طح األرض، لتب��دأ جمموع��ات 
املقاتل��ن باالقتح��ام عل��ى ق��وات النظ��ام. أم��ا 
عندم��ا يك��ون النف��ق لتفج��ري مواق��ع اجلي��ش 
فنس��تمر باحلف��ر حت��ى نص��ل إىل أساس��ات 

البن��اء امل��راد تفج��ريه، وبعده��ا نق��وم بوض��ع 
العبوات الناسفة وردم النفق من جهة احلفر، 

لك��ي ال يتف��ّرغ الضغ��ط باالجت��اه اخلاط��ئ.
واألدوات  احلف��ر  صعوب��ات  وع��ن  	
أح��د  وه��و  حمم��د،  يق��ول  في��ه  املس��تخدمة 
املقاتل��ن: يف بداي��ة احلف��ر نس��تخدم األدوات 
بع��ض  ويف  واملع��ول.  كالرف��ش  الزراعي��ة، 
األحي��ان تك��ون األرض صخري��ًة فنس��تخدم 
آالت احلف��ر امليكانيكي��ة. لك��ن بع��د االق��رتاب 
م��ن مناط��ق اجليش تصع��ب العملية فنضطر 
إىل احلف��ر بأيدين��ا ومباع��ق الطع��ام، وذل��ك 
إىل  اجلي��ش  تنّب��ه  أص��واٌت  تص��در  ال  لك��ي 
عملي��ة احلف��ر. وتواجهن��ا عقب��اٌت كب��ريٌة يف 
الطري��ق، كش��بكات املي��اه والص��رف الصح��ي، 
نق��وم بتغي��ري جم��رى احلف��ر او إلغائ��ه. فكث��رٌي 
م��ن األنفاق ردمت بس��بب املي��اه، عندما حيدث 
كس��ٌر يف أنابي��ب املي��اه وتغ��رق الرتب��ة مم��ا 

ي��ؤّدي إىل انهي��ار النف��ق.
ماحظاٌت... ومعلومات

ف��رتاٍت  األنف��اق  حف��ر  يس��تغرق  	
طويل��ة ق��د تص��ل ألش��هر. ويق��وم املقاتل��ون 
بتجهي��ز النف��ق بش��ّراقاٍت م��ن أج��ل التهوي��ة 
األنف��اق  بع��ض  ويف  التنف��س،  ضي��ق  بس��بب 
يقوم��ون بفت��ح أنابيب للتنفيس باجتاه س��طح 

طوي��ًا. النف��ق  يك��ون  عندم��ا  األرض، 

يس��تخدم املقاتل��ون تقني��اٍت بس��يطًة  	.
يف حفر األنفاق، كالبوصلة وقائس املسافات 

اللي��زرّي.
ع��ادًة م��ا يك��ون الش��خص املش��رف  	
عل��ى حف��ر النف��ق م��ن أهال��ي املنطق��ة، أو عل��ى 

األبني��ة. جبغرافي��ة  دراي��ٍة 
بع��د ش��يوع ه��ذه الظاه��رة أصبح��ت  	
هن��اك وس��ائل دفاعي��ة ض��ّد األنف��اق، كحف��ر 
االش��تباك،  خط��وط  عن��د  اعرتاض��يٍّ  خن��دٍق 
يس��اعد عل��ى كش��ف األنف��اق قب��ل وصوهل��ا 
إىل خ��ّط الن��ار، أو حف��ر نف��ٍق صغ��رٍي وحقن��ه 
بكمياٍت كبريٍة من املياه باستمرار، مما يؤدي 
إىل ترطي��ب الرتب��ة بالق��رب م��ن القطاع��ات 
نف��ٍق  حف��ر  يس��تحيل  وبه��ذا  العس��كرية، 

باجتاهه��ا.
تس��تخدم ق��ّوات األس��د األنف��اق م��ن  	
أج��ل تفج��ري األبني��ة لتكون س��اتراً كبرياً عند 

التم��اس. خط��وط 
ال ختل��������و عملي���������ة احل��������فر م��ن  	
اخلط��ورة، فق��د ي��ردم النف��ق يف أّي��ة حلظ��ة، 
أو يصط��دم  بنف��ٍق آخ��ر، كم��ا ح��دث يف ح��ّي 
النظام��ّي  اجلي��ش  كان  عندم��ا  الرصاف��ة، 
حيف��ر نفق��ًا بالتزام��ن م��ع حف��ر نف��ٍق آخ��ر 
فح��دث  النفق��ان  والتق��ى  احل��ّر،  للجي��ش 
اشتباٌك كبرٌي أدى إىل إصابة بعض املقاتلن.

من عمليات حفر األنفاق بدير الزور | عدسة أمحد
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خليل عبد اهلل

أطفاٌل يمتهنون البحث بين القمامة
طامل��ا كان عم��ل األطف��ال مس��ألًة مس��تفّزًة للش��عور اإلنس��انّي، فم��كان الطف��ل ه��و املدرس��ة أو األندي��ة واحلدائ��ق اجملّه��زة  	
باأللع��اب. أم��ا أن يعم��ل الطف��ل ف��وق ذل��ك يف مهن��ٍة جت��رح ب��ل حتّط��م طفولت��ه، فاألم��ر هن��ا جي��اوز االكتف��اء بالتعاط��ف الش��عورّي 
ليتح��ول إىل مش��كلٍة أخاقي��ٍة كب��ريٍة تس��توجب احل��ل م��ن كل ذي ضم��رٍي ح��ّي. ولع��ل مهن��ة البح��ث ع��ن م��واّد صاحل��ٍة للبي��ع ب��ن 
أك��وام القمام��ة ه��ي واح��دٌة م��ن أش��د امله��ن حتطيم��ًا للطفول��ة. "ع��ن املدين��ة" رص��دت تفاصي��ل أمل ه��ذه املهنة الاإنس��انية الش��روط.

مّحود، 13 عامًا، من حي طب ال���جورة
يعي������ش مح�����ود فيم�����ا يع��رف يف  	
مدين��ة دي��ر ال��زور بط��ب اجل��ورة أو الط��ب 
الغرب��ي، وه��و ح��يٌّ ش��عيٌّ فق������رٌي يق�����ع يف 
ضاحي��ة الدي��ر الغربي��ة. وع��ن عمل��ه حت��ّدث: 
أعم��ل يومي��ًا م��ع قري��ي ع��اء عل��ى عرب��ٍة 
م��ن  الباس��تيك  مج��ع  يف  حص��اٌن  جيّره��ا 
النفاي��ات س��اعاٍت طويل��ًة يف الي��وم، كان��ت 
وحت��ى  األوىل  الصب��اح  س��اعات  م��ن  متت��ّد 
غ��روب الش��مس، قب��ل أن تعي��ش املدين��ة ه��ذا 
الفصل بن األحياء الذي س��ببه االقتتال بن 
اجليش��ن احل��ر النظام��ّي، أم��ا اآلن فالزم��ن 
أق��ل بس��اعتن أو ث��اث. والعم��ل حمص��وٌر 
بالدرج��ة األوىل يف حّي��ي اجل��ورة والقص��ور، 
بعد أن كنا نس��تطيع البحث عن الباستيك 
وبع��ض األش��ياء القابل��ة للبيع، مثل خردوات 
احلدي��د والنح��اس، ملس��احٍة متت��ّد م��ن ثاث��ة 
دخ��ل  أن  ورغ��م  يومي��ًا.  أحي��اٍء  مخس��ة  إىل 
ل��رية   150 ال���  يتج��اوز  ال  كان  مّن��ا  الواح��د 
سورية يف السابق، وهو يصل إىل ضعف هذا 
الرق��م اآلن، إال أن املصاري��ف ازدادت كثريًا، 
الكب��رية  أس��رتي  حاج��ات  أس��عار  وارتفع��ت 
)مثاني��ة أبن��اء، وم��ع األب واألم تكون األس��رة 
10 أف��راد(، وال يوج��د دخٌل س��وى راتب تقاعٍد 
بس��يٍط لوال��دي )7000 ل��رية س��ورية( ال��ذي 
أي  ي��زاول  ال  اآلن  وه��و  مس��تخدمًا  كان 
عم��ل. كان أخ��ي الكب��ري رمح��ه اهلل يس��اعدنا 
يف العي��ش، ولكن��ه استش��هد أثن��اء مهامج��ة 
يف  الس��لمية  املظاه��رات  إلح��دى  املخاب��رات 
ح��ّي اجل��ورة، يف ش��ارع ال��وادي ال��ذي اش��تهر 

مبظاهرات��ه.

يف  البح��ث  تراف��ق  وش��تائم  إهان��اٌت 
القمام��ة

ه��و  مّح������ودًا  يضاي�����ق  م��ا  أكث���ر  	
اضطراره، وحبكم وجود العربة اليت جيّرها 
الي��وم  ُيع��رف  م��ا  ع��رب  مي��ّر  ألن  احلص��ان، 
حباج��ز الربي��د. وح��ول ذل��ك حّدثن��ا: إن م��ا 
أعان��ي من��ه م��ن صعوباٍت يف العمل، من حبٍث 
ب��ن نفاي��ات الن��اس، وم��ا يرافق ذلك من ش��ّم 
الروائ��ح الكريه��ة ورؤي��ة املناظ��ر املقرف��ة، ال 
يس��اوي ش��يئًا أمام االحتقار والس��خرية اليت 
احلاج��ز،  عن��د  املتوحش��ون  ه��ؤالء  ميارس��ها 

فكأنن��ا موض��وٌع للتن��در.
وعن��د طلبن��ا من��ه ذك��ر بع��ض هذه  	
املمارس��ات كان الس��ؤال ثقي��ًا علي��ه، لك��ن 
دافع��ًا رمب��ا ه��و إحس��اٌس بالرف��ض والك��ره 
أواًل؛  الس��ؤال:  ع��ن  لإلجاب��ة  دفع��ه  هل��ؤالء 
نضط��ّر إىل الوق��وف عل��ى ال��دور مثلن��ا مث��ل 
الس��يارات ال��يت ختض��ع للتفتي��ش والس��ؤال 
من هذا املكان، األمر الذي يبعث امللل. فما هو 
عملن��ا وم��ا خطورته حتى نق��ف هذه الوقفة؟ 
وثاني��ًا؛ مبج��ّرد أن يأتين��ا ال��دور يب��دأ برنام��ج 

التن��ّدر، فأّي عس��كرّي ُيس��مح له باس��تخدامنا 
وصل��ت  يق�����ول:  فواح�������ٌد  للنكت��ة؛  م���������ادًة 
املارس��يدس آخ��ر مودي��ل س��يدي، وآخر يقول، 
وبص��وٍت ع��اٍل حم��اواًل ختويفن��ا: ش��و واله... 
ع��م تتعامل��وا م��ع اإلرهابي��ن؟! ويف إح��دى 
امل��ّرات مّت إدخالن��ا إىل املعلم )كما يس��ّمونه(، 
وق��ال ل��ه أح��د العس��اكر، ال��ذي كان ميس��ك 
كًا من����ي وم��ن رفيق�����ي م��ن معصم������ينا: 
ه��ذول اإلرهابي��ن س��يدي. فابتس��م الضاب��ط 
متش��تغلوا؟  ش��و  وس��ألنا:  ماك��رًة  ابتس��امًة 
فأجبن��اه خائف��ن أن تتح��ول اللعب��ة إىل ج��ّد، 
فه��ؤالء ال أم��ان هلم. ث��م أردف بالقول موجهًا 
كام��ه ل��ي: أن��ت بتحب��و لس��يادة الرئي��س 
واله؟ ف��رددت وأن��ا أرجت��ف: كتري يا س��يدي. 
اهلل خيليه وحيفظه. فرّد بسرعٍة، ألنه كان 
مش��غواًل عل��ى ما يب��دو، بعبارٍة غريبٍة رافقتها 
ابتس��امٌة خبيث��ة: هامل��ّرة إعف��اء. وبينم��ا كان 
خيرجانن��ا  رافقان��ا  اللذي��ن  العس��اكر  زوج 
عل��ى  أحدهم��ا بضرب��ي  ق��ام  ملتابع��ة س��رينا 
رقب��يت )طي��ارة( كما نس��ميها بلهجتنا، وقال 

لن��ا وه��و يقهق��ه: انقلع��وا.

عدسة خليل | دير الزور
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أنور امساعيل

رادار المدينة

غالء األســعار يمســك برقاب المواطنين من جديد
هي أزمٌة طالت، وثقلت األعباء اليت مّحلتها للناس. ورغم أن هذا الضيق يشهد بن الفينة واألخرى انفراجاٍت بسيطٍة، إال  	
أنه��ا ال تعّم��ر طوي��ًا يف الغال��ب. وم��ا غ��اء األس��عار إال ش��اهٌد ق��ويٌّ عل��ى هذا املوضوع، فبمج��رد حدوث أي طارٍئ مين��ع وصول البضائع 

جي��د البع��ض ذل��ك مشاع��ًة لتربي��ر اس��تغاله للن��اس.

احلكوم��ة  أص��درت  أي��اٍم  من��ذ  	
الرتكي��ة توجيه��ًا لوالي��ة أورف��ا بإغ��اق معرب 
ت��ل أبي��ض إغاق��ًا نهائيًا، بس��بب االش��تباكات 
املدين��ة"  "ع��ن  ونتائجه��ا.  هن��اك  دارت  ال��يت 
حاول��ت اإلمل��ام بآث��ار األح��داث األخ��رية عل��ى 
غ��اء األس��عار فكان��ت هل��ا الوقف��ة التالي��ة م��ع 
الس��يد س��امل عبد اجلبار، الذي ميتلك وأخوته 
أح��د حم��اّل اجلملة الكبرية يف امليادين، وعادًة 
ما ينظر األهالي إىل أسعاره على أنها أرخص 
م��ن غريه��ا من حم��اّل اجلملة، وال��ذي أعطانا 
فك��رًة ع��ن حرك��ة األس��عار يف ه��ذه األي��ام 
احلرج��ة إذ يق��ول: تقس��م البضاع��ة املوج��ودة 
حالي��ًا يف األس��واق إىل قس��من اثن��ن، بغ��ّض 
النظ��ر ع��ن الدول��ة املصّنع��ة، إمن��ا يتعل��ق ه��ذا 
فالبضائ��ع  االس��ترياد؛  مبص��در  التقس��يم 
، وآخ��ر مصدره  قس��مان: قس��ٌم مصدره س��وريٌّ
ترك��ّي. فالس��ورّي خيض��ع لش��روٍط ختتل��ف 
قلي��ًا ع��ن الرتك��ّي، مث��ل خض��وع البضاع��ة 
الرتكية بشكٍل مباشٍر لسعر صرف الدوالر، 
ذات  البضائ��ع  يت��ّم حتدي��د س��عر  م��ا  فع��ادًة 
املص��در الرتك��ّي حبس��ب س��عر ال��دوالر ال��ذي 
مّت ش��راؤها به، لذلك إن صادف اس��ترياد هكذا 
بضائ��ع ف��رتة اخنف��اٍض لأس��عار فإنه��ا تص��ل 
البضائ��ع  املس��تهلك بس��عٍر أرخ��ص م��ن  إىل 

الس��ورية. 

 مدينٌة حتت احلصار جمّدداً 
وع��ن وض��ع األس��عار يف ه��ذه األي��ام  	
أكمل قائًا: ش��ّكل االقتتال األخري وما تبعه 
م��ن إغ��اق املعاب��ر، وعل��ى وج��ه اخلص��وص 
واألكث��ر  إلين��ا  األق��رب  أبي��ض  ت��ل  مع��رب 

رف��دًا لس��وق حمافظ��ة دي��ر ال��زور بالبضائ��ع 
ب��دت  األس��عار  يف  جدي��دًة  أزم��ًة  الرتكي��ة؛ 
عاماته��ا واضح��ًة يف األس��واق، فعادًة ما يبدأ 
التجار األكثر جش��عًا برفع األسعار، والذين 
باس��تغال  ليب��دؤوا  باألزم��ات  يتذّرع��ون 

الن��اس.
وأكثره��ا  البضائ��ع  أش��هر  وع��ن  	
حيوية، واليت تأثرت بإغاق املعرب، تابع سامل 
كام��ه: نبي��ع الس��منة الرتكي��ة، وكذل��ك 
أنواع��ًا عدي��دًة من املعلبات، كما يتم اس��ترياد 
الفروج املثلج الذي، ورغم اإلشكاالت الكثرية 
حول��ه، يش��هد إقب��ااًل ش��ديدًا من الناس بس��بب 
ضي��ق ذات الي��د. وميك��ن أن أعطيك��م فك��رة 
ع��ن بع��ض الفروق��ات ال��يت حتدثه��ا األزم��ة، 
فتنك��ة الس��منة النباتي��ة الرتكي��ة ب��وزن 16 
كيل��و غرام��ًا يرتف��ع س��عرها يف الغ��اء 700 
ل��رية س��ورية، أم��ا س��عر الف��روج املثل��ج الق��ادم 
م��ن تركي��ا فف��ي ح��ال هب��وط س��عره يك��ون 
350 ل��رية للفروج��ة الواح��دة، بينم��ا يرتف��ع 

حل��م  وكذل��ك  الغ��اء،  يف  ل��رية   550 إىل 
الف��روج املف��روم يرتف��ع س��عر الكيل��و من��ه م��ن 
250 إىل 350 ل��رية يف الغ��اء، وأفخ��اذ الدج��اج 

يف  ل��رية   200 م��ن  س��عرها  يرتف��ع  اجملم��دة 
ف��رتة االخنف��اض إىل 375 � 400 ل��رية يف ح��ال 

الغ��اء... وق��س عل��ى ذل��ك.

.................وملعرف��������ة ص��دى األس�������عار عل��ى 
م��ن  وه��و  املف��رج،  مبن��ري  التقين��ا  املواطن��ن 
املقيم��ن يف مدين��ة امليادي��ن، فحّدثن��ا بالق��ول: 
ش��كل إغ��اق معرب تل أبي��ض، وكذلك توقف 
البضائ��ع القادم��ة م��ن دمش��ق بس��بب إغ��اق 
طري��ق دي��ر ال��زور � دمش��ق، ضغط��ًا كب��رياً 
على األس��واق. ومبا أن قطع طريق دير الزور 
دمشق كان قبل األحداث األخرية مبا يقارب 
الش��هر م��ن الزم��ان، فهن��اك بضائ��ع ق��د ارتف��ع 
س��عرها س��لفًا، مث��ل املول��دات الكهربائية، حتى 
فق��دت م��ن الس��واق مول��دات السانش��و وال��� إن 
دي إل 3600 واط، وه��ي نوعي��ٌة جي��دٌة عليه��ا 
إقب��اٌل ش��ديٌد م��ن املش��رتين، وكذل��ك املولدات 
ذات االس��تطاعات الكب��رية، ال��يت تعم��ل عل��ى 
الدي��زل. فاألن��واع ال��يت تعط��ي اس��تطاعة 7000 
واط، وال��يت كان��ت تباع مبا يقارب 140000 ل. 

س، زاد س��عرها ليصب��ح 160000 ل. س.
ام��ا امل��واد الغذائية فهناك حماوالٌت  	
بع��ض  قب��ل  م��ن  أس��عارها  رف��ع  م��ن  للح��ّد 
اجله��ات العامل��ة عل��ى ضب��ط األس��واق، فق��د 
مّت حتدي��د س��عر كي��س الس��كر ذي ال��وزن 50 
كيلو غرامًا مببلغ 5500 ل. س، ومّتت إذاعة 
اجلش��عن  بع��ض  ولك��ن  املس��اجد،  يف  ذل��ك 
واملخاتل��ة،  الغ��ش  حياول��ون  التج��ار  م��ن 
ل��رية   6000 تتج��اوز  بأس��عاٍر  الكي��س  	ليبي��ع 

وتصل إىل 6500.

من أسواق امليادين
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كبار السّن...
من ينِصُت لدموعهم؟!

حياة اخلضر

جام��ع الفت��ح.. م��ن م��أوًى للخاش��عن 
إىل داٍر للعج��زة

تس��ليط  حاول��ت  املدين��ة"  "ع��ن  	
الض��وء عل��ى معان��اة كبار الس��ن يف دير الزور 
عموم��ًا، ويف اجل��زء احملتّل منها بش��كٍل خاّص، 
تل��ك املعان��اة ال��يت جتل��ت يف ع��ّدة ص��وٍر كان 
آخره��ا حت��ول جام��ع الفت��ح والغرف الش��اغرة 
التقين��ا  العج��زة.  م��أوى  يش��به  م��ا  إىل  في��ه 
بالس��يدة أم حمم��د، ال��يت تس��كن بالق��رب م��ن 
اجلام��ع، وال��يت اس��تقبلت س��ؤالنا ع��ن معان��اة 
كب��ار الس��ن بضحك��ٍة س��اخرٍة ال تس��تلزم من 
جُمالس��ها الكث��ري م��ن احل��ّس ليت��ذوق فيه��ا 

طع��م امل��رارة.
جام��ع  مئذن��ة  إىل  بيده��ا  أش��ارت  	
الفت��ح القري��ب: ه��ل تع��رف ع��دد الس��يارات 
ال��يت توقف��ت هن��ا لتلق��ي بس��يداٍت كبرياٍت يف 
الس��ن أم��ام باب��ه؟ يف به��و املس��جد ع��ّدة غ��رٍف 
مّت إعداده��ا ليم��ْن فيه��ا بعي��داً ع��ن منازهل��ّن 
وأحفاده��ّن. كل م��ّدٍة تتوق��ف س��يارٌة وتلق��ي 
بإحداه��ّن كم��ا تلق��ي بالنفاي��ات. ظه��ر ه��ذا 
يف دي��ر ال��زور بش��كٍل فاق��ٍع ومقي��ٍت يف الس��نة 
ت��رّبم  عل��ى  جه��ٍة  م��ن  ي��دّل  مم��ا  األخ��رية، 
األبن��اء بآبائه��م وثق��ل املس��ؤولية امللق��اة عل��ى 
عاتقه��م بس��بب وج��ود رج��ل مس��نٍّ أو ام��رأٍة 
مس��ّنٍة يف البي��ت، وم��ن جه��ٍة ثاني��ٍة تظه��ر، 
وبش��كٍل حم��زٍن جدًا، املعاناة ال��يت تعانيها هذه 

الش��رحية يف ظ��ل احل��رب ال��يت يش��نها النظ��ام 
األس��دي عل��ى الش��عب الس��وري. الكارث��ة أن 
التش��ديد األم��ين يف ه��ذه املنطق��ة مين��ع أه��ل 
اخلري من االحسان إليهم ومساعدتهم بشكٍل 
مباش��ٍر خوف��ًا م��ن املس��اءلة. قل��ٌة ه��م الذي��ن 
جيرؤون على االقرتاب منهم، وهذا يزيد من 
معاناته��م وحي��ّول حياته��م إىل حي��اٍة ال تلي��ق 
بالبش��ر، إذ إن معظمه��م يعان��ي م��ن مش��اكل 
صحي��ٍة وأم��راٍض مزمن��ٍة ترتاف��ق م��ع ضي��ق 

الي��د. ذات 
م��اذا بعد أرذل العمر؟

وح��ول أوج��ه املعان��اة ال��يت يعيش��ها  	
كبار السن حدثتنا: يف البداية كانت املعاناة 
الن��زوح  م��ع حال��ة  تفاقم��ت  معان��اًة نفس��يًة 
وُبع��د ه��ؤالء عن منازهل��م وأرزاقهم اليت متثل 
حصيل��ة كل تع��ب الس��نوات املاضي��ة بالنس��بة 
إليه��م. ه��ذا البع��د واحلرم��ان أّدي��ا إىل ح��االت 
وف��اٍة كثريٍة ج��داً بأمراٍض مرتبط��ٍة باحلالة 
النفس��ية. ال توج��د احصائي��ٌة دقيق��ٌة لذل��ك، 
وف��اٍة  ح��االت  توج��د  من��ا  كلٍّ  ح��ول  ولك��ن 
باجللط��ة أو بأم��راض القل��ب، قتلته��م احلرب 
دون أن يعت��ربوا ش��هداء. املعان��اة الثانية تتمثل 
بش��كٍل  بعضه��ا  وانقط��اع  األدوي��ة  نق��ص  يف 
، نتيج��ة توق��ف العدي��د م��ن مصان��ع  نهائ��يٍّ
واجه��ت  املعضل��ة  ه��ذه  س��وريا.  يف  األدوي��ة 
كّل الس��ورين، إال أنه��ا م��ع كب��ار الس��ن م��ن 
ذوي األم��راض املزمن��ة كان��ت أش��د تأث��رياً. 

فكث��رٌي م��ن أدوي��ة الضغ��ط والس��كري والرب��و 
اختفت من األس��واق، وكان على املس��ّن اجياد 
بدائ��ل مائم��ٍة ل��ه ق��د ال تتواف��ر، وإن تواف��رت 
ذل��ك  إىل  تض��اف  ج��داً.  مرتفع��ٍة  فبأس��عاٍر 
يف  لندرته��م  األطب��اء  إىل  الوص��ول  صعوب��ة 
املدين��ة، يف مناطقه��ا احملّررة واحملتلة، بس��بب 
هج��رة العدي��د منه��م إىل خ��ارج دي��ر ال��زور. 
كم��ا أن أزم��ة الس��كن احلالي��ة ال��يت تعيش��ها 
املناط��ق احملتل��ة جعل��ت كب��ري الس��ن يش��عر 
بثقل��ه عل��ى م��ن حوله، أم��ا يف املناط��ق احملّررة 
فتواجه��ه مأس��اة التنق��ل يف مناط��ق معّرض��ة 
للقذائ��ف والقن��ص. ت��كاد تش��عر أن بعضه��م 
ال يعب��أ بامل��وت، وق��د جيت��از طرق��ًا خط��رًة ال 
جيتازه��ا الش��بان، ال ش��جاعًة من��ه ب��ل يأس��ًا 
من احلياة اليت ساقته إىل هذه املهالك، سائًا 

نفس��ه: م��اذا بع��د ذل��ك؟
آخر الكام....

باملغ���������ادرة نه��ّم  كن��ا  وبينم�����������ا  		
 � والنج��اة رمب��ا � اس��توقفتنا جم��ددًا: نزحن��ا 
من احلميدية العام املاضي أنا وأبنائي. ولدي 
أع��دم يف القص��ور إعدام��ًا ميدانّي��ًا. يقولون إن 
بي��يت يف احلميدي��ة مدّم��ر. أوالدي يرفض��ون 
أخ��ذي إىل هن��اك، وأن��ا ال أس������تطيع البق��اء 
هن��ا. ال أع��رف م��ن هو قات��ل ول��دي بالتحديد، 
	ولك��ن كّل عنص�������ر أم�����ٍن أو عس��كريٍّ مي��ّر 
أمام�����ي أش��عر بأن��ه قاتل��ه، وأن��ا جم��ربٌة عل��ى 

جتاه��ل ذل��ك.

� تنص��ت  � دون أن تش��عر  ح��ن جتالس��هم س��تجد نفس��ك  	
بإمع��اٍن لدموعه��م، فه��ي أبل��غ م��ن أّي كاٍم يق��ال. إنه��ا ش��رحيٌة 
	م��ن الش��رائح االجتماعي��ة ال��يت عان��ت مث��ل غريه��ا، ولك��ن بصم��ٍت ق��د 

ال جت��ده إال عندها.
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األمم املتحدة متّول نظام األسد
م��ن  التخل��ص  حاولن��ا  وعندم��ا  	
املافي��ا ال��يت حّول��ت س��وريا الوط��ن إىل مزرع��ة 
رقيق��ًا،  الس��وريون  فيه��ا  يعم��ل  إقطاعي��ٍة 
عل��ى  بس��يطرته  خمل��وف  رام��ي  ويديره��ا 
أكث��ر م��ن 60 باملئ��ة م��ن االقتص��اد الس��ورّي، 
ويأكلها "الس��يد النبيل" بش��ار األس��د وعائلته 
وحزب��ه، ال��ذي حّول أكثر م��ن مليون موظٍف 
حكوم��يٍّ إىل رهائ��ن لرواتبه��م الش��هرية، وإىل 
اس��تماراٍت انتخابي��ة وك��وادر بش��ريٍة مت��أ 
الس��احات يف مس��رياٍت )مؤّسدة(؛ مل نعتقد ولو 
للحظ��ٍة أن األم��م املتحدة س��تقدم مس��اعداتها 
للش��عب الس��ورّي، ال��ذي أش��عل ثورت��ه ض��د 
نظ��ام اللص��وص، ع��ن طري��ق مافيات��ه نفس��ها! 
وأن تق��دم � مث��ًا � لق��اح ش��لل األطف��ال للنظام 
األس��دّي ك��ي يوّزع��ه عل��ى املناط��ق احمل��ّررة 
منه! وأن املس��اعدات اإلنس��انية، اليت يتربع بها 
الس��ورين وغريه��م م��ن خارج س��وريا، تقدمها 

األم��م املتحدة ع��ن طريق مفوضية الاجئن 
إىل أجه��زة النظ��ام، وع��رب بواب��ٍة وحي��دٍة ه��ي 
احل��دود اللبناني��ة! وأن مجي��ع منظمات األمم 
املتح��دة ال زال��ت تتعام��ل م��ع النظ��ام الس��ورّي 
فقط، واهبًة إياه الش��رعية األممّية، لتتحول 
األم��م املتح��دة إىل جام��ع أمواٍل دول��يٍّ للمافيا 

األسدية.
اخليانة )األوبامية(

معتمدي��ن  احل��راك  بدأن��ا  وح��ن  	
واأله��وال  احلقائ��ق  لنش��ر  اإلنرتن��ت  عل��ى 
ال��يت ترتكبه��ا آل��ة القت��ل واإلره��اب األس��دية، 
باس��تخدام  النظ��ام  يتصيدن��ا  أن  نتوق��ع  مل 
معدات وبرامج )بلو كوت( األمريكية، عابراً 

س��نن.  من��ذ  علي��ه  املفروض��ة  العقوب��ات 
النظ��ام ال��ذي أغل��ق األب��واب، وحت��ى  	
النوافذ، يف وجه املبادرات املدنية، من منظماٍت 
أو مجعي��اٍت أهلي��ة؛ ومن��ع جتم��ع أكث��ر من 3 
ال��يت  أش��خاص م��ن خ��ال حال��ة الط��وارئ 

فرضه��ا من��ذ م��ا قب��ل انق��اب حاف��ظ األس��د 
وتولي��ه حاكمي��ة س��وريا؛ وص��ادر النقاب��ات 
الش��عبية وأحلقه��ا بالف��روع املخابراتي��ة ال��يت 
زرعه��ا يف كّل مفص��ٍل م��ن مفاص��ل الدول��ة، 
ونش��ر أعضاءه��ا يف امل��دن والق��رى واحل��ارات 
وحت��ى يف العوائ��ل؛ واختص��ر إع��ام الدول��ة 
الس��ورية يف قن��اٍة تلفزيوني��ٍة واح��دٍة وث��اث 
العب��ادة  فل��ك  يف  ت��دور  حكومي��ٍة  صح��ٍف 
املخلص��ة ل��ه؛ يتلق��ى الي��وم الدع��م املال��ّي م��ن 

املنظم��ات األممّي��ة لبن��اء اجملتم��ع املدن��ي!
مل نك��ن نعل��م أن الوالي��ات املتح��دة  	
ختل��ت حت��ى عن حربها الباردة وعن تارخيها 
الطوي��ل يف مواجه��ة روس��يا، بل وب��دأت تطّور 
عاقاته��ا م��ع إي��ران وتعق��د الصفق��ات عل��ى 
حس��اب ال��دم الس��وري. حت��ى أوبام��ا تفّتح��ت 
بالكلم��ات  يرس��م  وأصب��ح  األدبي��ة  مواهب��ه 

ويل��ّون باألمح��ر.
وم��ا كن��ا نتص��ور أن��ه حت��ى املالك��ّي  	
العراق��ّي، ال��ذي ه��ّدد بإقامة دع��وى ضد نظام 
األس��د بس��بب إرس��اله اجملموع��ات اإلرهابي��ة 
والطائفي��ة  األوض��اع  وتفج��ري  الع��راق  إىل 
هن��اك، أس��قط دع��واه وقّيده��ا ض��د الث��ورة 

الس��ورّين. والش��عب 
معارضٌة متواطئة 

كنا نعتقد أن روس��يا س��تبيع األسد  	
)على أهون س��بب(، ولكنها ما زالت تدعمه با 
ح��دود! والص��ن، ال��يت تعّل��م وزي��ر خارجيته��ا 
ع��دم التدخ��ل فيم��ا ال يعني��ه، أصبح��ت ترف��ع 

يده��ا يف جمل��س األم��ن.
أم��ٌل  لدين��ا  كان  ذل��ك  كل  رغ��م  	
مبعارض��ٍة مش��ّرفٍة مؤهل��ٍة ووطني��ٍة س��ورّية، 
ولكنه��ا أثبت��ت العك��س متام��ًا، ومجع��ت كّل 
علي��ه  وزادت  ب��ل  األس��دّي،  النظ��ام  مس��اوئ 
يف نه��ب األم��وال أو س��وء إدارته��ا عل��ى حس��اب 
ال��دم الس��وري. وتنوع��ت خطاياه��ا ب��ن جت��ارة 
دٍم وفس��اٍد إداريٍّ وق��ذارٍة إنس��انيٍة والمب��االٍة 
املب��ادئ  مش��ينٍة وإع��اٍم ال مي��ّت بصل��ٍة إىل 

مبت��دئ. لصحف��يٍّ  األساس��ية 
ال��يت  الصدم��ات  ه��ذه  كل  رغ��م  	
تلقيناه��ا، ورغ��م االنتص��ار املؤق��ت للموت على 
احلي��اة يف س��وريا، وم��ن ف��وق جث��ث العق��ول 
املتطرف��ة واألخط��اء الثوري��ة؛ س��يعرب احلل��م 
حتتض��ن  وعادل��ٍة  ح��ّرٍة  دول��ة  يف  الس��وري 

م��ا. يوم��ًا  اجلمي��ع 

المنظومــة الدولّيــة واألممّية في مواجهة الحلم الســوري
منصور العمري

1515 أقالم المدينة

ح��ن خ��رج الش��عب الس��وري يف حت��ٍد للنظ��ام القمع��ّي اجمل��رم، ويف مواجه��ٍة  	
وجودي��ٍة م��ع أجهزت��ه األمنّي��ة؛ كان يؤم��ن مبعاي��ري اجملتم��ع الدول��ي حلق��وق اإلنس��ان 
ومس��ؤولية احلماي��ة، واعتم��د عل��ى ثقت��ه بنزاه��ة اجملتم��ع الدول��ّي ومناصرت��ه للمظل��وم، 
كم��ا فع��ل يف ليبي��ا وتون��س ومص��ر واليم��ن، أو على األقل أن يق��ف على احلياد ويرتك لنا 
حري��ة اخلي��ارات يف التخل��ص من "نظاٍم" س��رق أح��ام الكبار ومس��تقبل األطفال، ورفض 
منظوم��ٍة أزاح��ت ق��وة س��وريا العس��كرية ع��ن غاي��ة وجوده��ا يف محاي��ة الش��عب وطّوقت بها 

امل��دن والق��رى الس��ورية يف عم��ٍل دؤوٍب ألكث��ر م��ن أربع��ن عام��ًا.
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عاء حسون

عباس واألســد... رؤًى سياســيٌة تّتفق على ضرورة تجويع مخيم اليرموك

الفلس��طيين  الرئي��س  يس��تطع  مل  	
حمم��ود عب��اس أن يطل��ق جم��رد ن��داٍء للنظ��ام 
الريم��وك،  خمي��م  حص��ار  لف��ّك  الس��وري 
ومل يتج��رأ عملي��ًا عل��ى إضاف��ة أي موق��ٍف 
رؤًى ح��ول  م��ن  قّدم��ه  وأن  مل��ا س��بق  جدي��ٍد 
"حتيي��د الفلس��طينين يف ال��دول العربي��ة م��ن 
األح��داث اجلاري��ة فيه��ا" ألنه��م "ضي��وف"، بل 
اكتف��ى بتوجيه التهم ملن مّساهم "املس��لحن 
والتكفريي��ن" الذي��ن جي��ربون النظ��ام عل��ى 
اتهام��ه  أن  مبعن��ى  برأي��ه.  املخي��م  حص��ار 
املنق��وص واللطي��ف للنظ��ام الس��وري بأنه هو 
م��ن حياص��ر املخي��م جاء وف��ق صيغ��ٍة مبّطنٍة 
ب��أن للنظ��ام احل��ّق باحلص��ار طامل��ا أن هن��اك 
مس��لحون يف املخي��م، وعل��ى ه��ؤالء املس��لحن 
النظ��ام  املخي��م حت��ى يتمك��ن  م��ن  اخل��روج 
م��ن ف��ك احلص��ار.... وم��ن قائ��ٍل يق��ول: ألي��س 
تصري��ح حمم��ود عباس مبثاب��ة تأييٍد للنظام 
عل��ى تش��ديد احلص��ار؟ والش��تات الفلس��طييّن 
يف س��ورية، س��واًء يف خميم الريموك احملاصر 
من��ذ أش��هر أم يف خ��ان الش��يح أو س��واها م��ن 
املخيم��ات مل يت��ّن أي موق��ٍف، أو ه��و حي��اديٌّ 
كم��ا وصف��ه زعي��م الس��لطة الفلس��طينية... 
ه��ل يكف��ي وج��ود عناص��ر مس��لحٍة "مأج��ورٍة" 
وف��ق عب��اس لك��ي مي��وت م��ن ه��ذا الش��تات م��ا 
يزي��د ع��ن 60 مدن��ي جوع��ًا، إضاف��ًة اىل املئ��ات 
ي��رّبر  وه��ل  والقص��ف؟  القناص��ة  برص��اص 
عب��اس لأس��د أّي��ة ممارس��ٍة جت��اه املخيم طاملا 
أن هن��اك عناص��ر مس��لحة يف داخل��ه، املخي��م 
الذي جتاوز عدد ضحاياه اليوم ضحايا قطاع 
غ��زة خ��ال الس��نوات األخ��رية؟ ه��ل لعب��اس 
أو س��واه كلم��ٌة مس��موعٌة عن��د األس��د أص��ًا 

لتقري��ر مص��ريه... تقري��ر املص��ري ال��ذي طامل��ا 
ن��ادت القي��ادات الفلس��طينية ب��ه لفلس��طينّيي 
الش��تات ع��رب كل املناب��ر الدولي��ة، كان م��ن 
الس��هل جداً أن يكون بيد األس��د بتنازٍل واضٍح 
م��ن عب��اس، وبابتس��امٍة صف��راء م��ن قب��ل اب��ن 

مؤسس��ة األس��د السياس��ية.
ال��يت  التحري��ر  منظم��ة  بي��ان  يف  	
م��دى  إىل  جدي��دٌة  إش��ارٌة  عب��اس  يرئس��ها 
املعادل��ة  يف  الوس��ط  م��ن  العص��ا  إمس��اكه 
الس��ورية، ال��يت ه��و أول م��ن ال يراه��ا معادل��ة 
ص��راع أط��راٍف عل��ى الس��لطة، إذا افرتضن��ا أنه 
يقص��د ذل��ك يف بيان��ه املنح��از.. إذ أتى يف البيان 
أن املنظم��ة تدع��و "مجي��ع اجله��ات املعني��ة يف 
س��وريا إىل وضع حدٍّ هلذه احلالة املأس��اوية". 
ه��ذا التوّس��ط املبّط��ن مل يرتك��ه عباس كما 
ه��و، فتصرحيات��ه الس��ابقة والاحق��ة حت��ّدد 
أن تل��ك األط��راف املس��ؤولة ع��ن احلص��ار ه��ي 
ط��رٌف واح��ٌد مم��ّوٌل م��ن اخل��ارج وف��ق قول��ه.. 
أال جي��در هن��ا التس��اؤل: مل��اذا مل يوّج��ه عب��اس 
الل��وم للفلس��طينين يف الداخ��ل عن��د حص��ار 
إسرائيل هلم يف جنن أو يف قطاع غزة ألنهم 
رافض��ون لاحت��ال؟ ومل��اذا مل يعط إس��رائيل 
ر ال��ذي أعطاه بكل صراحٍة لأس��د الذي  امل��ربّ
مي��ارس م��ا مل متارس��ه إس��رائيل وفق األرقام 

واملعطي��ات؟
مواقف ممانعة..

جي��د عب��اس م��ن مثقف��ي التش��بيح  	
الفلس��طيين يف س��ورية من يؤيده ويقف معه، 
خاص��ًة م��ن يعمل��ون إىل جان��ب النظ��ام خ��ال 
س��نواٍت مض��ت، فه��ا هو عدن��ان كنفاني يكتب 
ش��هادته ع��ن واق��ع املخي��م ليق��ول: "عش��راٌت 

م��ن حم��اوالت االتف��اق عل��ى خ��روج املس��لحن 
وترمي��م املخي��م وجل��ان إش��راٍف لتوف��ري البن��ى 
بس��بب  فش��لت  احلي��اة  ووس��ائل  التحتي��ة 
املس��لحن، على اخت��اف مش��اربهم "وألويتهم 
فلس��طييّن.  بعضه��ا  ولأس��ف  وكتائبه��م" 
وع��دٌد من قوافل اإلغاثة والغذائيات واألدوية 
الق��ّوات  ومبوافق��ة  رمسي��ًا،  املخي��م  دخل��ت 
الس��ورية، ولكن مت نهبها من قبل املس��لحن".. 
ال��ذي تناقل��ه مؤّي��دو األس��د  ه��ذا التصري��ح 

و"حّف��ارو قب��ور املخي��م".
باألرقام...

يتساءل فلسطيينٌّ سورّي: 	
يف  التعذي��ب  ضحاي��ا  ع��دد  "ك��م  	
س��جون إس��رائيل من��ذ ع��ام 1948 وحتى 2014؟

ك��م ام��رأًة اغتصب��ت يف املعتق��ات  	
2014؟ وحت��ى   1948 ع��ام  من��ذ  اإلس��رائيلية 

العدوان��ات  ضحاي��ا  طف��ًا  ك��م  	
2014؟ وحت��ى   1948 ع��ام  من��ذ  اإلس��رائيلية 

ك��م معتق��ًا عربّي��ًا ل��دى إس��رائيل  	
2014؟".... وحت��ى   1948 ع��ام  ع��ام  من��ذ 

فتأتي اإلجابة باألرقام... 	
الفلس�������طينين  م��ن  ش��هيداً   1740 	
الس��ورين س��قطوا عل��ى ي��د النظ��ام الس��وري، 
م��ن  100 منه��م جوع��ًا، وأكث��ر  م��ن  أكث��ر 
تص���������فيتهم  مت��ت  س��وريٍّ  فلس��طيينٍّ   300

معتق��ٍل   2000 م��ن  وأكث��ر  املعتق�������ات،  يف 
فلس��طيينٍّ س��ورّي.... وذل��ك من��ذ منتص��ف آذار 
2011 وحت��ى تارخي��ه... بينم��ا م��ا ينق��ل م��ن 

ص��وٍر م��ن املخي��م كفي��ٌل للق��ول بأن��ه ص��ار 
يش��به الي��وم مح��ص أكث��ر م��ن أي��ة مدين��ٍة 
إس��رائيلّي. لقص��ٍف  تتع��ّرض  فلس�������طينيٍة 
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حزب الله...
شهادٌة من البيت الداخلّي

1717 أقالم المدينة

حممد عثمان

يسّجل رامي عّليق، املقاتل يف حزب اهلل ثم املسؤول يف التعبئة الطابّية له، جتربته الصاعدة يف احلزب، بالتوازي مع صعود  	
هذا التنظيم يف الساحة الشيعّية واحلياة اللبنانّية العاّمة، منذ النصف الثاني لثمانينيات القرن املاضي، وحتى غادر عّليق هذا احلزب 
وعصبويته الضيقة، اليت يروي بعض معاملها يف هذا الكتاب، الذي صدرت طبعته الثانية عن منشورات »طريق النحل« ببريوت، عام 2008.

جنوبّي�����ة  عائل������ة  يف  عّلي��ق  نش��أ  	
أن  دون  أحيان��ًا،  الديني��ة  باملمارس��ات  تعن��ى 
تنطل��ق منه��ا إىل أبع��اٍد سياس��ية، كم��ا كانت 
ح��ال معظ��م العائ��ات الش��يعّية اللبنانّي��ة يف 
السبعينّيات وما قبلها. وبعدما كانت حركة 
أمل هي املسيطرة على الشارع اجلنوبي، كان 
أول ظه��وٍر عل��يّن حل��زب اهلل � ال��ذي سيس��يطر 
الحق��ًا � مبظاه��راٍت ج��رت يف بل��دة جبش��يت، 
ويف ضاحي��ة ب��ريوت اجلنوبّي��ة. وكان مم��ا 
أث��ار اس��تغراب الش��يعة أنفس��هم وج��ود نس��اٍء 
بالش��ادور األس��ود، وش��عاراٍت تش��يد بالث��ورة 
اإليرانّي��ة ال��يت كان��ت ق��د ج��رت قب��ل س��نواٍت 
قليل��ة. ف��إذا كان معج��م التص��ّدي لاحت��ال 
ج��زءاً طبيعي��ًا م��ن لغ��ة أه��ل اجلن��وب، ف��إن 
معج��م الث��ورة اإليراني��ة ش��ّكل منطق��ًا جدي��داً 
تس��لل إىل أحادي��ث الن��اس ووس��ائل اإلع��ام، 
التح��ّدي  لغ��ة  ع��رب  الش��باب،  جي��ذب  وب��دأ 

والتضحي��ة ال��يت تذك��ي االنفع��ال.
وبالتزام����������ن م��ع نف�����ور الن���������اس  	
عناصره��ا  اش��تهر  ال��يت  أم��ل،  حرك��ة  م��ن 
بتجاوزاته��م ورعونته��م؛ كان األف��راد الذي��ن 
انتم��وا إىل ح��زب اهلل ق��د انتظم��وا يف خاي��ا 
والبق��اع  اجلن��وب  أرج��اء  يف  وجمموع��اٍت 
وبريوت، وكان نش��اطهم األبرز هو العمليات 
العسكرّية ضد إسرائيل، والتغطية اإلعامّية 
هل��ذه العملّي��ات، وبع��ض األعم��ال الرتبوي��ة 
دعاي��ة  وكان��ت  واجلامع��ات.  امل��دارس  يف 
نظرّية اخلمييّن يف »والية الفقيه« تتغلغل يف 
املس��اجد، يبثه��ا مش��ايخ يف نف��وس ش��باٍن ث��اروا 

عل��ى من��ط حي��اة أهاليه��م، وب��دأوا مبحاول��ة 
ف��رض أفكاره��م يف البي��وت واملؤّسس��ات.

فمن��ذ انضم��ام كاتبن��ا الياف��ع إىل  	
احلزب قّرر نشر جريدة حائٍط حتوي صورًة 
للخمي��يّن ومق��االٍت دينّي��ٍة، رغم��ًا ع��ن مدي��ر 
املدرس��ة ال��ذي رف��ض تعليقه��ا ألن املدرس��ة 
خاّص��ٌة ال احني��ازات سياس��ّية أو دينّي��ة هل��ا. 
وإثر قيام املدير بفصل الطالب الذي اصطدم 
إىل  األخ��ري  جل��أ  ووقاح��ة،  بشراس��ة  مع��ه 
مس��ؤول التعبئة الطابية للحزب يف منطقة 
اجلن��وب، ال��ذي طم��أن املراه��ق إىل أن احل��زب 
س��يعيده إىل املدرس��ة رغم��ًا ع��ن إرادة املدي��ر. 
وم��ا ه��ي إال أي��اٌم حت��ى أغلق��ت املدرس��ة أبوابها 
لثاث��ة أي��ام، احتجاج��ًا عل��ى تلّق��ي مديره��ا 
تهدي��داً بالس��اح، مم��ا اضط��ره إىل االس��تعانة 
بنف��وذ حرك��ة أم��ل، ليس��لم م��ن رصاص��ات 

احل��زب.
ويب��دو أن ال��درس األول كان بال��غ  	
التأث��ري، فعندم��ا انتس��ب الش��اّب إىل اجلامع��ة 
التعبئ��ة  ممث��ل  وص��ار  بب��ريوت،  األمريكّي��ة 

الرتبوي��ة للح��زب فيه��ا، مل يغ��ادر م��ا تعّلم��ه 
م��ن التش��بيح، منطلق��ًا من كره وإدانة املكان 
ال��ذي ي��درس في��ه، بع��د أن أعل��ن اخلمي��يّن أن 
أمري��كا ه��ي الش��يطان األك��رب، وم��ن حش��د 
أف��راد ط��اب احل��زب يف اجلامع��ة بن��اًء عل��ى 
فك��رة التكلي��ف الش��رعّي املس��تند إىل والي��ة 
الفقي��ه، مم��ا جيع��ل أّي أم��ٍر يوّجه��ه املس��ؤول 

إليه��م أم��رًا ش��رعيًا!
تت��������وّرع  مل  ه��ذا،  عل��ى  وبن���������اًء  	
جمموع��ة ح��زب اهلل ع��ن اخ������رتاق أنظم��ة 
به��دف  اجلام���������عة،  إىل  الدخ��ول  امتح��ان 
متك��ن أك��رب ع��دٍد م��ن الط��اب الش��يعة م��ن 
االنتس��اب إليه��ا. وعندم��ا انكش��������فت بع��ض 
ه��ذه احمل��اوالت طل��ب عّلي��ق م��ن اإلداري��ن 
املس��ؤولن ع��ن املوض��وع »بلغ��ٍة مل خت��ُل م��ن 
الرتهي��ب« ع��دم إث��ارة املوض��وع، فل��م يفعل��وا. 
األس��اتذة  الطل��ب إىل  »مهاّم��ه«  كم��ا كان 
يف نهاي��ة كّل فص��ٍل دراس��يٍّ زي��ادة عام��ات 
إىل  حباج��ٍة  كان��وا  الذي��ن  احل��زب  ط��اب 
رفع معّدالتهم، بأس��لوٍب جيمع بن الرتغيب 
والرتهي��ب. وص��ار املس��ؤول الطاب��ّي مرجع��ًا 
حي��ّل اخلاف��ات ب��ن ع��دٍد م��ن األس��اتذة، وال 
يف  مجعه��م  حم��اواًل  منه��م،  الش��يعة  س��يما 
دائ��رة مص��احل واح��دة، بذريع��ة تع��ّرض ه��ذه 
الطائف��ة حمل��اوالت إقص��اٍء تارخيي��ة! كم��ا 
ص��ار ع��دٌد م��ن األس��اتذة واإلداري��ن يب��ادرون 
إىل االتص��ال به��ذا الطال��ب الناف��ذ، إلطاع��ه 
عل��ى م��ا يدور يف األقس��ام املختلف��ة، وتزويده 
التدّخ��ل  مالي��ة، وطل��ب  أو  إداري��ٍة  مبلف��اٍت 
والدع��م! كي��ف ال وقد وصلت قوة عّليق إىل 
درج��ة الطل��ب م��ن عمي��د الطلب��ة يف اجلامعة 
وموظفي��ه إخ��اء مكاتبه��م الش��خصّية، إث��ر 
أح��د الصدام��ات والتج��اوزات، ال��يت يع��رتف 

املؤل��ف نفس��ه بأنه��ا ال حتص��ى.
وصغ�����������������رٌي  واح��������ٌد  فص��ٌل  إن��ه  	
م��ن فص��ول هيمن��ة ح��زب اهلل عل��ى احلي��اة 
اللبنانّي��ة العاّم��ة، بالزعرن��ة املمنهج��ة. وه��و 
م��ا ندف��ع اليوم مثنه مجيعًا، يف لبنان وس��وريا 

ملنطق��ة. وا
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 الفيلم الكوميدي
 الذي يتناول حياة بشار األسد السرّية

ختتل��ف اإلض��اءة ب��ن أمح��ٍر وأصف��ٍر وأزرق، والدخ��ان ميأ  	
الشاش��ة، وتظه��ر وج��وه الس��يدات الس��وريات املقّرب��ات م��ن النظ��ام، 
أو باألح��رى املقّرب��ات م��ن األس��د أو رمب��ا م��ن... هك��ذا يغ��دو رئي��س 
اجلمهوريٍة الس��فاح والعصابي واملضطرب بطًا يف فيلم غري مكتمل 
التفاصي��ل، وه��و غالب��ًا م��ا يلع��ب دور اجل��ذب والتش��ويق يف الفيل��م. قد 
تنق��ص املش��اهد الكامل��ة، بينم��ا تش��هد حمادث��ات الربي��د اإللكرتون��ي 
والس��كايب أن أبط��ال الفيل��م ه��م خل��ف الشاش��ة أبط��اٌل حقيقي��ون... 

نس��اٌء فاتنان��اتٌ  ورئي��ٌس مل يتج��اوز مرحل��ة املراهق��ة بع��د.
"ع��امل بش��ار األس��د الس��ّري" عل��ى شاش��ة األورين��ت.. رمب��ا  	
العواص��م  يف  األس��د  خم��ادع  تدخ��ل  ال��يت  الكام��ريات  تل��ك  تنقص��ه 
ال��يت م��ّر به��ا، إال أن الص��ورة العام��ة توح��ي للمش��اهد بتل��ك الفتي��ات 
املقّرب��ات م��ن النظ��ام، والائ��ي ذاع صيته��ّن عن��د اخ��رتاق إميي��ات 
	األس��د الش��خصية. صور فاضحة لصديقات بشار األسد وتعليقاتهن.

أن  تؤك��د  وس��واهما  اجلعف��ري"  و"ش��هرزاد  العل��ي"  "هدي��ل  مث��ل 
	الفت��ى غ��ارٌق يف ملذات��ه الش��خصية. مش��اكل بش��ار األس��د الك��ربى 
احنرافات��ه  يف  إمن��ا  للجمهوري��ة  رئيس��ًا  كون��ه  يف  فق��ط  ليس��ت 
حم��دث  أي  مث��ل  مثل��ه  واألخاقي��ة،  والنفس��ّية  الس��لوكية 
مب��ن  يلي��ق  ال  مل��كاٍن  اإلط��اق  عل��ى  مناس��ب  ع��ري  رج��ٍل  أو  نعم��ة 
يص��دف  فاس��د  ش��اب  أي  مث��ل  أيض��ًا  ومثل��ه  ش��اكلته،  عل��ى  ه��م 
دول��ة  رئي��س  وال��دُه  يك��ون  أن  ويص��دف  أجن��ي،  بل��د  يف  يقي��م  أن 
املل��ذات.  عل��ى  فيهدره��ا  املنهوب��ة  الش��عب  أم��وال  م��ن  علي��ه  	يغ��دق 
املفارق��ة ال��يت ميك��ن أن تك��ون مفاجئ��ًة إىل ح��دٍّ م��ا ه��ي أن  	
األس��د يكم��ل مس��ريته م��ع صديقات��ه يف ظ��ل ث��ورة الش��عب الس��وري 

م��ن  جيش��ه  يطلقه��ا  ال��يت  الصواري��خ  ختي��ل  ميكنن��ا  ورمب��ا  علي��ه! 
قاس��يون عل��ى الس��ورين يف غوط��ة دمش��ق تأت��ي يف وق��ٍت تك��ون في��ه 
إح��دى صديقات��ه عل��ى الس��كايب أمام��ه، بينم��ا زوجت��ه يف رحل��ٍة م��ع 

أطفاهل��ا لش��راء املاب��س م��ن عاصم��ٍة م��ا.
نس��ائه ه��ّن ذاته��ّن الائ��ي يطرح��ن علي��ه اقرتاح��اٍت للظه��ور  	
مبظه��ر الرئي��س احلض��اري، ويطل��ن من��ه أن يلق��ي خطاب��ًا معين��ًا، أو 
أن ين��زل ب��ن مؤيدي��ه يف س��احٍة دمش��قية، ورمب��ا ينتق��ن ل��ه أل��وان 

مابس��ه وأحذيت��ه وغ��ري ذل��ك يف مظه��ره.

هكذا يتمنى بشار صيف 2014...
حس��نًا... ها قد حّل صيف 2014 وانتهت "واليته الدس��تورية"...  	
ميكنن��ا الي��وم ببس��اطٍة ختّي��ل املش��هد.... فتي��اٌت يرتدي��ن قمصان��ًا عليه��ا 
ص��ورة الرئي��س.. احتف��اٌل مجاع��يٌّ وأفراٌح س��وقّيٌة بانتص��اراٍت كاذبة.... 
بعض الشوارع ما تزال هادئًة تفتح بابها ملكرّبات الصوت ومغيّن األعراس 
والدّبيكة، وآالٌف من مؤيداته قبل مؤيديه يتدافعن واحدة وراء األخرى، 
بعد التهام الش��اورما اجملانية على ش��رف املناس��بة 
م��ن ال���مزة 86، باجت��اه س��احة األموي��ن، 
اجلي��ش  وعناص��ر  الش��بيحة  وق��ّوات 
حتي��ط حبلق��ات الدبك��ة وتنتظ��ر أن 
يتصاع��د اإليق��اع ليبدأ املي��ان والعنف 
الف��ين واهلتاف��ات. اس����م األس��د 
األغان��ي  كّل  يف 
ورس���وم األع��ام 
عل��ى  والص��ور، 
واجلب���اه  البط��ون 
واأليادي بيضها 
ومس�����������رها.

وكام��ريا التلفزي��ون الس��وري ترص��د أطف��ااًل ينزل��ون م��ن  	
امل��دارس فرح��ن بانته��اء ال��دوام باك��رًا. س��يداٌت يلبس��ن احلج��اب، يف 
رس��الٍة يوّجهه��ا التلفزي��ون، م��ع التش��ديد عل��ى كل األح��رف: )ها هم 
الس��ّنة يهتف��ون للقائ��د(. ورج��ل ديٍن مس��يحيٍّ مييل عنقه حنو صدره 
لثق��ل الصلي��ب، وآخ��ر مس��لم ي��كاد وجه��ه ال يظه��ر لثق��ل األغطي��ة، 
يتعانق��ان يف الس��احة عل��ى أنغ��ام الوح��دة الوطني��ة... ال��كّل يري��د بش��ار 

األس��د.
س��تنقل كل القن��وات إص��رار الش��عب عل��ى ترّش��ح رئيس��ه  	
لقي��ادة الدم��ار حن��و مرحل��ٍة جدي��دة. مل ي��دل األس��د بتصري��ٍح بع��د، 
بينم��ا ينتظ��ر اجلمي��ع وقفت��ه أم��ام مصّفق��ي جمل��س الش��عب نفس��ه 
)س��يظهر عض��ٌو جدي��ٌد يطل��ب من��ه قي��ادة الع��امل(... بينم��ا يقف األس��د 
بضحكت��ه الش��هرية وش��حوٍب قلي��ٍل عل��ى وجه��ه... وي��رى أن��ه لي��س من 
املمك��ن ت��رك املاي��ن ال��يت تري��ده جانب��ًا واجلل��وس يف املن��زل، فيعل��ن 
ترّش��حه، لتأت��ي األص��وات باإلمج��اع وينتخب��ه الش��عب م��ّرًة أخ��رى... 
يس��تنكر االئت��اف ذل��ك، وتطال��ب هيئ��ة التنس��يق بإط��اق س��راح عبد 
العزي��ز اخل��ري وزميلي��ه، الذي��ن يطال��ب مجه��ور اهليئ��ة بالكش��ف ع��ن 

امسيهم��ا.
كاريكاتري علي فرزات
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- ال تعرب املقاالت املنشورة عن رأي املجلة بالضرورة.
- ترحب املجلة بمساهماتكم غري املنشورة سابقًا.

تويتر

19صّياد المدينة

شروط العمل الدرامّي السورّي 2014...
كل أبواب الحارة الدمشقّية يجب أن تفضي إلى القصر الجمهورّي

صناع��ة  جلن��ة  تعق��������������ّ��ب  مل   	
الس��ينما يف س��ورية عل��ى الوثيق��ة املس��ّربة 
واملمه��ورة بتوقي��ع مديره�������ا، وال��يت حت��ّدد 
ش��روط العم��ل الدرام��ّي الس��ورّي، يف الوق��ت 
وش��ركات  املخرج��������ون  في��ه  يقب��ل  ال��ذي 
اإلنت��اج عل��ى الب��دء بإجن��از أعماهل��م. وق��د 
أت��ت ش����������������روط وحم��ّددات العم�������ل م��ن 
عل��ى  باملوافق��ة  املخّول��ة  الرمسي��ة  اللجن��ة 
األعم��ال أو رفضه��ا لتك��ون مبثاب��ة خط��وط 
الس��ورّي،  املسلس��ل  توّج��ه  مح���������راء  عم��ٍل 
وأعام�����������ه  ورم����������وزه  بش��������خوصه 

. ق����صصه و
العل��م ه��و عل��م النظ��ام فحس��ب...  	
غوط��ة...  هن��اك  ليس��ت  ث��ورات...  توج��د  ال 
بذل��ك تس��ّد الدوائ��ر األمنّي��ة الطري��ق عل��ى 
م��ن يفك��ر بعم��ٍل دمش��قيٍّ يتضّم��ن الث��ورة 
ض��ّد الفرنس��ين أو حت��ى ض��ّد العثماني��ن. 
ف��رتة  تتن��اول  أعم��اٍل  تصوي��ر  مين��ع  كم��ا 
االنت��داب الفرنس��ّي، فالعلم الذي اس��تخدمه 
الس��وريون يف تلك املرحلة ال ميكن تصويره 
ألن��ه عل��م الثورة. على الس��ورين أن يظهروا 
كائن��ات  فحس��ب،  النظ��ام  منظ��ور  وف��ق 
ت��أكل وتن��ام وت��رّدد اهلت��اف لوال��ي املدين��ة 

وخمت��ار احل��ارة.
هك��ذا، وببس��اطٍة، ميكنن��ا أن ن��رى  	
عم��ًا س��وريًا يناقش مرحل��ًة معينًة أو قصًة 
تراثي��ًة أو فانتازي��ة، وف��ق املعاي��ري التالي��ة:

� ص��ور بش��ار األس��د جي��ب أن توجد  	
ع��ن  النظ��ر  بغ��ّض  الدمش��قية  البي��وت  يف 
املرحل��ة الزمني��ة )بش��ار بط��ل ه��ذا العص��ر 

عص��ر(. وكّل 
أي  يف  الش��عار  ه��و  النظ��ام  عل��م   � 	

اس��تخدامه يف  م��ن  )ال ض��ري  درام��ّي  عم��ٍل 
عم��ٍل تارخي��يٍّ ع����ن م��ا قب��ل اإلس��������ام(.

� عل��ى املخرج��ن أن يصو�����������ّ��روا  	
خالي������ًا  تصوي����������رًا  سياس��يٍة  مرحل��ٍة  أي��ة 
م���������ن أي ظل����ٍم خارج��������يٍّ أو داخ����ل������������ّي، 
والعثمان��ّي  الفرنس��������ّي  	فاالحت����������������������ال 
كان��ا يهدف������������ان لبن�����������اء دول����ٍة مقاوم��ٍة 
للمش��روع الصهيون��ي، ل��ذا ال داع��ي لتصوي��ر 
أّي انته������اك، ألن��ه ق��د ي��ؤّدي إىل ث��ورٍة أو 

مظاه��رة.
� مين��ع التكب��ري حت��ى يف املس��اجد...  	
والص��اة ف��رادى. إن كان��ت هن��اك ض��رورٌة 
لص�����ورة جام��ٍع وص��وت أذاٍن فيج����������ب أن 
يب��دأ بالق��ول "ق��د قام��ت الص��اة". ال داع��ي 

لتصوي��ر مش��هد م��ا قب��ل قيامه��ا.

املمثل��ن،  إط���������اق حل��ى  � مين��ع  	
وعل��ى مجي��ع الش��خصيات أن تك��ون حليق��ة 
الذق��ن إال إذا اقتض��ى املش��هد حلي��ًة طويل��ة، 
فعلي��ه أن يرتاف��ق م��ع بنط��اٍل مم��ّوٍه للممث��ل.
� يل��ّف الش���������������اربان حن��و األس��فل  	

ولي��س لأعلى.
� إذا ص��ادف وج��ود ع��زاٍء يف العم��ل  	
يس��تخدم كت��اب املنطلق��ات النظرية حلزب 
البع��ث العرب��ي االش��رتاكي بداًل من القرآن.

� عل��ى كل ح��يٍّ أو ش��ارٍع أو قبيل��ٍة  	
أن تنص��ب حاج��زًا ش��عبيًا عل��ى مدخله��ا يقوم 
دائم��ًا حبماي��ة احل��ّي م��ن خط��ر اجلماع��ات 

والتكفريي��ن. املس��ّلحة 
أن��زور  جن��دة  املخ�������������رج  ُيع��ّن   � 	
مستش��ارًا دراميًا لكافة املسلس��ات الس��ورية.
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