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أمن المنــاطق المحـــّررة
الث��ورة  انتق��ال  أن  املع����روف  م��ن  	
الس��ورّية م��ن كونه��ا ح��راكًا جارف��ًا ي��ؤّدي 
بس��رعٍة إىل إس��قاط النظ��ام، وف��ق املثال��ن 
التونس��ّي واملص�����رّي م��ن جت�����ارب الربي����ع 
العرب��ي، إىل كونه��ا ح��رب مناط��ق، بع��د أن 
س��يطر الثوار على أكثر من نصف مس��احة 
الب��اد، ق��د أوج��ب عليه��ا كث��راً م��ن امله��ام 
الصعب��ة ال��ي مل تك��ن ختط��ر للث��وار األوائ��ل 
عل��ى ب��ال، ب��إدارة املناط��ق احمل��ّررة وتلبي��ة 
الدف��اع  ع��ن  فض��ًا  املختلف��ة،  احتياجاته��ا 

عنه��ا.
مع���روف������������ة،  احل��������اجات  وه��ذه  	
والعامل����ون عل��ى تلبيته�����ا كث��رون، م��ن 
جمال��س وهيئ��اٍت ومجعياٍت حملّيٍة وأخرى 
عام��ة، وإن كان��ت النتائ��ج أق��ل بكث��ٍر م��ن 
املأم��ول، نتيج��ة النق��ص الف��ادح يف الدع��م 
ع��ن املتطلب���ات الكب�����رة، وس��وء إدارة ه��ذا 
الدع��م القلي��ل أيض��ًا، يف اجمل��االت اإلغاثّي��ة 

واخلدمّي��ة. والتعليمّي��ة  والصحّي��ة 
املناط�����ق  سك���ّ��ان  حاج�������ة  ولك��ن  	
رة إىل األم��ن ال تتوق��ف عل��ى الدع��م  احمل��رّ
أجه��زة  تش��كيل  يف  أهميت�����ه  عل��ى  فق��ط، 
الش��رطة الثورّي��ة أو الكتائ��ب األمنّي��ة أو م��ا 
يناظره��ا، ومتويله��ا؛ بل يقع جزٌء كبٌر من 
مس��ؤولية توفره على عاتق القّوات القائمة 
واملس��يطرة على األرض، من ألويٍة وجبهاٍت 
موقف��������ها  يك��ون  ال  أن  جي��ب  وح����ركاٍت 
حماي��داً م��ن اختط��اف النش��طاء أو الن��اس 
عموم��ًا أو االعت��داء على ممتلكاتهم، بذريعة 
أن مهمتها تقتصر على قتال النظام. كيف 
وق��د أناط��ت بنفس��ها وراث��ة الدول��ة، إن م��ن 
جه��ة التحّك��م فيم��ا يق��ع حت��ت يده��ا م��ن 
امل��وارد العامة للب��اد، أو جلهة إصدار بعض 

أو األنظم��ة؟! التش��ريعات 
إن مل نص������ّدق االتهام������ات ال����ي  	
	تق��ول إن ه��ذه الق��وى ه��ي املس����ؤولة ع��ن

اخلطف أصًا!
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الحـرب الباردة تخّيم على "بازار" جنيف2
هيئة التحرير

يؤك��د اجلمهوري��ون يف الكونغ��رس  	
عل��ى  الوهمي��ة  االنتص��ارات  أن  األمريك��ي 
األرض، وال��ي حي��اول بش��ار األس��د تس��جيلها 
لف��رض ش��روطه عل��ى املعارض��ة يف مؤمت��ر 
2، ل��ن تق��ّدم أو تؤّخ��ر، ول��ن تغط��ي  جني��ف 
املكاسب الواسعة الي حصلت عليها املعارضات 
العس��كرية، بع��د س��يطرتها عل��ى أكثر من 65 
% من مساحة سورية. إال أن الواليات املتحدة 
م��ا زال��ت غ��ر مس��يطرٍة عل��ى قس��ٍم كب��ٍر من 
حلفائه��ا م��ن اجليش احلّر، رغ��م دعوتها عدداً 

م��ن قيادات��ه امليداني��ة إىل واش��نطن.
وتبح��ث الوالي��ات املتح��دة إمكاني��ة  	
تس��ليح "اجلبه��ة اإلس��امية" ال��ي تقات��ل على 
األرض. ومثة تسريباٌت تفيد بقيام حمادثاٍت 
قريب��ٍة ب��ن ق��ادٍة م��ن اجلبه��ة م��ع مس��ؤولن 
تصري��ح  ويأت��ي  تركي��ا.  يف  أمريكي��ن 
ديبلوماس��يٍّ ترك��يٍّ يف ه��ذا الس��ياق ح��ن قال 
إنه "من املتوقع وصول السفر األمريكي لدى 
س��وريا، روب��رت ف��ورد، إىل إس��طنبول قريب��ًا".

وتتأل��ف "اجلبه��ة اإلس��امية" م��ن  	
عش��رات آالف املقاتل��ن املنتش��رين يف معظ��م 
احملافظ��ات الس��ورية، وه��ي  تض��م )حرك��ة 
اإلس��ام،  جي��ش  اإلس��امية،  الش��ام  أح��رار 
ألوي��ة صق��ور الش��ام، لواء التوحي��د، لواء احلق، 
الش��ام، اجلبه��ة اإلس��امية  كتائ��ب أنص��ار 

الكردي��ة(.
احلرب الباردة

ويش��كل ش��بح "احل��رب الب��اردة" ب��ن  	
ال��روس واألمري��كان نقط��ة تأث��ٍر تش��اؤمية 
بالنس��بة للجناح��ن السياس��ي والعس��كري يف 
املعارض��ة الس��ورية، إذ يرف��ض غالبي��ة أعضاء 
الروس��ي  الرئي��س  يس��جل  أن  الكونغ��رس 
فادمي��ر بوتن، ال��ذي يصف��وه ب�"برجيينيف 
اجلديد"، نصراً سياس��يًا واضحًا على أمركا 

يف س��وريا.
تكفل��وا  الذي��ن  ال��روس،  ويس��تمّر  	
بنق��ل "الكيم��اوي" إىل ميناء الاذقية، بعرقلة 
أي��ة جه��وٍد تدي��ن نظ��ام األس��د أو تضع��ف م��ن 
س��يطرة قوات��ه عل��ى امل��دن الك��رى، وال س��يما 
تؤازره��ا  وال��ي  الس��احل،  وم��دن  العاصم��ة 
جن��وب  م��ن  اس��تقدمها  طائفي��ٌة  ميليش��ياٌت 
الع��راق وإي��ران، باإلضاف��ة إىل مقاتل��ن م��ن 
ف��إن  اإلعام��ي  الصعي��د  وعل��ى  اهلل.  ح��زب 

الضغ��ط  ع��ن  "عجزه��م"  يعلن��ون  ال��روس 
الس��لطة.  ع��ن  للتخل��ي  األس��د  نظ��ام  عل��ى 
وأحمل��ت موس��كو ضم��ن مراوغاته��ا السياس��ية 
بأنه��ا ترغ��ب يف "تدوي��ر" ق��دري مجي��ل، نائ��ب 
رئي��س ال��وزراء الس��وري املق��ال، وفرض��ه عل��ى 

املعارض��ة.
م��ن جانبه��م، ال ي��رى الفرنس��يون  	
ممارساٍت سياسية لروسيا يف الشأن السوري، 
"بل هي جمرد فرصة إلثبات قوتها يف املنطقة 
م��ن جدي��د". أم��ا بريطاني��ا فإنه��ا غائص��ة يف 
خم��اوف التط��رف يف س��وريا، ويأت��ي حتذي��ر 
هي��غ،  ولي��ام  الريطان��ي،  اخلارجي��ة  وزي��ر 
يف ه��ذا الس��ياق عندم��ا ق��ال إن س��ورية ق��د 
"تتف��كك" كلي��ًا يف ح��ال مل يت��م التوص��ل إىل 
"تسوية" يف العام 2014، إال أنه متمسك بأن ال 

م��كان لألس��د يف س��وريا املس��تقبل.
اخلليج ضد الديكتاتور

اخلليج��ي  املوق��ف  يس��تمر  عربي��ُا،  	
الداع��م حل��ق الس��ورين يف التغير واخلاص 
م��ن النظ��ام الديكتات��وري، فق��د ج��اء يف بي��ان 
القم��ة اخلليجي��ة الي عقدت يف الكويت أن ال 
دور ألركان نظام األس��د يف مس��تقبل س��وريا. 
ودع��ا ق��ادة دول جملس التعاون اخلليجي إىل 
انسحاب "كافة القوات األجنبية" من سوريا، 
اللبنان��ي،  اهلل  ح��زب  عناص��ر  إىل  إش��ارٍة  يف 

وامليليش��يات العراقي��ة.
تس��تمر  اإلقليم��ّي،  الصعي��د  عل��ى  	
إي��ران يف دعمه��ا الاحم��دود لنظ��ام األس��د، 
منتش��يًة ب���تهليل أوباما مب��ا أجنزه خبصوص 
إرهاص��ات االتف��اق الن��ووي معه��ا. فيم��ا أك��د 

قي��اديٌّ ب��ارٌز يف التحال��ف الوط��ي الش��يعي، 
الذي يسيطر على احلكومة العراقية برئاسة 
ن��وري املالك��ي، أن التحال��ف لدي��ه خم��اوف إذا 
الس��لطة،  يف  وبق��ي  انتص��اراً  األس��د  حق��ق 
ألن��ه س��يصّب ج��ام غضب��ه عل��ى الدميقراطي��ة 
الس��ّنية  احملافظ��ات  م��ن  وينتق��م  العراقي��ة، 
العراقي��ة ال��ي س��تكون أم��ام خط��ٍر حقيق��يٍّ يف 

مواجه��ة ديكتات��وٍر حق��ق انتص��اراً عس��كريًا.
خماوف املعارضة 

الديبلوماس��ي  احل��راك  إط��ار  ويف  	
للمعارضة السورية، كشف رئيس احلكومة 
املتح��دة  الوالي��ات  أن  املؤقت��ة أمح��د طعم��ة 
صفق��ًة  رفضه��ا  الس��ورية  املعارض��ة  أبلغ��ت 
كان ق��د عرضه��ا النظ��ام الس��وري، وتتمث��ل 
بقيام��ه بالقض��اء عل��ى م��ن أمس��اه "اجلماع��ات 
املتش��ددة" يف س��وريا مقاب��ل بقائ��ه يف الس��لطة. 
ويأت��ي ه��ذا يف وقٍت أكد فيه رئيس االئتاف 
أمح��د اجلرب��ا عل��ى تلق��ي املعارض��ة ضمان��اٍت 
ش��فهيٍة وأخ��رى مكتوبٍة م��ن دوٍل كرى ملنع 
األس��د م��ن لع��ب أي دوٍر يف مس��تقبل س��وريا.

قل��ق  ع��ن  اجلرب��ا  أع��رب  كم��ا  	
املعارض��ة م��ن أن ي��ؤدي التق��ارب األمريك��ي- 
اإليران��ي إىل تقوي��ة النظام الس��وري، ال س��يما 
عل��ى الصعيد املال��ي. لتأتي تصرحياٌت جديدٌة 
الس��وري  الوط��ي  اجملل��س  رئي��س  أطلقه��ا 
املع��ارض، ج��ورج ص��را، ح��ول املش��اركة يف 
جني��ف2، ح��ن ش��كك يف انعقاد املؤمت��ر، إال أنه 
ق��ال: "الق��رار النهائ��ي يف ش��أن املش��اركة  يف 
جني��ف2 س��يتخذ منتص��ف كان��ون األول، يف 

اجتماع اهليئة العامة لائتاف بإسطنبول".
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صفعتان قوّيتان للنظام بدير الزور ودرعا
انتصــار الثــــوار بعــدرا يشّتت ميليشيات األســـد بالقلــمون 

هيئة التحرير
بع��د احنس��ار العاصف��ة الثلجّي��ة يف  	
املنطق��ة، ع��اود الطران املروح��ّي التابع لقوات 
األس��د قص��ف مدين��ة حل��ب وريفه��ا بالراميل 
املتفج��رة والصواري��خ ومداف��ع اهل��اون، ال��ي 
طال��ت األحي��اء الس��كنية. وأف��اد ناش��طون أن 
ع��دد الضحاي��ا وص��ل إىل 100 ش��هيٍد وع��ّدة 
مئ��اٍت م��ن اجلرح��ى، نتيج��ة القص��ف املكّث��ف 
عل��ى املدين��ة. ورص��د ناش��طون تع��ّرض أكثر 
م��ن 10 مناط��ق للقص��ف بالرامي��ل املتفج��رة، 
ال��ي نال��ت األحي��اء الش��رقية النصي��ب األكر 

منه��ا.
معارك القلمون

يف إط��ار الص��راع  للس��يطرة عل��ى  	
طري��ق مح��ص � دمش��ق الدول��ي، ال��ذي يرب��ط 
والس��احل،  الش��مال  وم��دن  العاصم��ة  ب��ن 
قام��ت ميليش��يات األس��د باجتياٍح برب��ريٍّ ملدن 
النب��ك ودي��ر عطية وق��ارة يف منطقة القلمون 
بريف دمش��ق، وارتكاب مذابح طائفية هناك. 
ويتحّض��ر النظ��ام لعملي��ٍة عس��كريٍة جيت��اح 
فيه��ا مدين��ة يرود، الي تعس��كر على ختومها 
كتائ��ب كب��رٌة م��ن الث��وار واجلي��ش احل��ّر 
وبع��ض الكتائ��ب اإلس��امية، تق��ف يف وج��ه 

تق��ّدم ميليش��يات النظ��ام حت��ى اآلن. 
ووج��ه الث��وار صفع��ًة قوّي��ًة لنظ��ام  	
األس��د أّدت إىل تش��تيت قواته يف القلمون، بعد 
متكنه��م م��ن حتقي��ق انتص��ار س��ريٍع وخاط��ٍف 
دمش��ق.  بري��ف  العمالي��ة  ع��درا  منطق��ة  يف 
وأك��د ناش��طون مقت��ل الل��واء عل��ي س��ليمان 
س��ليمان، قائ��د احلمل��ة العس��كرية يف مدين��ة 
عدرا، وهو املسؤول عن إطاق صواريخ سكود 

م��ن القطيف��ة باجت��اه الش��مال الس��وري.
ع��درا  منطق��ة  أهمي��ة  وتأت��ي  	
الكث��ر  لس��كن  مق��راً  م��ن كونه��ا  العمالي��ة 
م��ن الضب��اط وكب��ار املوظف��ن والش��بيحة 
املوال��ن لألس��د. وعل��ى الرغ��م م��ن التعزي��زات 
األخ��رة ال��ي وصل��ت إىل تل��ك اجلبه��ة، إال أن  
الث��وار كّب��دوا ق��وات النظ��ام خس��ائر كب��رة. 
واعرتف��ت بع��ض الصفح��ات التابع��ة للنظ��ام 
مبقت��ل حن��و 90 عنص��راً م��ن ميليش��يا األس��د 
 6 بينه��م  م��ن  كان  أمسائه��م،  توثي��ق  مّت 
ضباط رفيعي املستوى والعديد من اجملندين 
وعناص��ر الش��بيحة، أو م��ن يس��ّمون أنفس��هم 

جبيش الدفاع الوطي. 

ززززززززكم��ا دخ��ل الث��وار مدين��ة معل��وال 
ع��ن  الضغ��ط  لتخفي��ف  جم��ّددًا  املس��يحية 
عنيف��ٌة  اش��تباكاٌت  ت��دور  ال��ي  النب��ك، 
عناص��ر  أح��د  س��ّرب  وق��د  أطرافه��ا.  عل��ى 
األم��وال  فيه��ا  تظه��ر  ص��ورًا  النظ��ام  ق��وات 
واملمتل��كات اخلاص��ة ال��ي قام��ت امليليش��يات 
الش��يعية املش��اركة باجتياح النبك بس��رقتها 

م��ن من��ازل املدني��ن.
اهلل  ح��زب  ميليش��يات  وتتع��ّرض  	
م��ع  خاص��ًة  س��ورية،  يف  موجع��ٍة  لضرب��اٍت 
مقت��ل أربع��ٍة م��ن أب��رز قيادات��ه فيه��ا، ه��م 
خلي��ل ضي��ا من بل��دة بافليه اجلنوبية، وعلي 
ص��احل "الش��يخ ه��ادي" م��ن بل��دة العباس��ية يف 
جن��وب لبن��ان، وعل��ي س��امي رع��د م��ن مدين��ة 
بعلب��ك، وآخره��م عل��ي حس��ن ب��زي. وق��ال 
ناش��طون إن الث��وار قتل��وا أكث��ر م��ن 50 م��ن 
املرتزق��ة العراقي��ن واللبناني��ن يف منطق��ة 
الس��يدة زين��ب بري��ف دمش��ق، إث��ر عملي��ٍة 

نوعّي��ة.
تقّدم الثوار يف دير الزور ودرعا

ومتكن مقاتلو "الدولة اإلسامّية..."  	
من حتقيق فارٍق نوعيٍّ يف ميزان القوى الذي 
تتف��ّوق في��ه ميليش��يات النظام هناك بس�������اح 

الثقيل��������ة،  واألسل�������حة  والدباب�����ات  اجل��ّو 
ملغومت��ن  س��يارتن  بتفج��ر  قام�����وا  ح��ن 
ال��زور  دي��ر  بري��ف  الصاعق�����ة  يف معس�����كر 
الغرب��ي، أس��فرتا ع��ن مقت��ل العش�����رات م��ن 
عناص��ر النظ��ام، والس��يطرة عل��ى قس��ٍم م��ن 
ذل��ك املعس��كر، وحص��ار بع��ض النق��اط ال��ي 

تتم��رتس فيه��ا ق��وات النظ��ام.
النوعي�����ة  العمل���������ية  وتأت��ي ه��ذه  	
ضم��ن "معرك��ة اخلر يف والي��ة اخلر" الي 
أطلقه��ا الث��وار يف دي��ر ال��زور، وهامج��وا فيه��ا 
مستودعات الذخرة يف منطقة عياش ومقر 
الل��واء 137. كم��ا قام��وا بهج��وٍم نوع��يٍّ عل��ى 
مق��ّر اإلذاع��ة والتلفزي��ون ومواق��ع أخ��رى يف 
حي احلويقة داخل املدينة، ما أّدى إىل مقتل 

وإصاب��ة ع��دٍد كب��ٍر م��ن جن��ود النظ��ام.
الث��وار مع��ارك طاحن��ة  وخي��وض  	
آخ��ر  البل��د متهي��دًا إلع��ان حتري��ر  بدرع��ا 
معاق��ل للنظ��ام هناك، ثم التوجه إىل منطقة 
درع��ا احملط��ة والتق��دم حن��و ع��دد م��ن امل��دن 
مث��ل ن��وى وإزرع. ومتك��ن الث��وار م��ن تكبي��د 
ميليش��يات النظ��ام املتمرك��زة هناك خس��ائر 
يف العت��اد إضاف��ًة إىل ع��دٍد كبٍر م��ن القتلى، 
وأس��روا العش��رات أثن��اء عملي��ات التحري��ر.

3
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جولة المدينة 4

 هيئة شباب سوري حر: 
لدينا الموهبة، ولكنها تحتاج إلى الدعم

عل��ى  قص�����رٌة  م���������ّدٌة  مت���ض  مل  	
حتري��ر مدين��ة منب��ج إال وتش��كلت اهليئ��ات 
ش��رحية  غالبيته��ا  يف  ضم��ت  ال��ي  املدني��ة، 
الش��باب، واهتّم��ت بتجمي��ل املدين��ة والعم��ل 
اهليئ��ات  ه��ذه  أغل��ب  ولك��ن  خدمته��ا.  عل��ى 
اصط��دم بالواق��ع امل��ادي الذي��ن منعه��ا م��ن 
تفعي��ل م��ا كان��ت حتل��م ب��ه م��ن نش��اطات. 
وخ��ر مث��اٍل عل��ى ذل��ك "هيئ��ة ش��باب س��وري 
ح��ر"، ال��ي أّسس��ها أربع��ة أش��خاص بتاري��خ 
1/ 9/ 2012، ليتج��اوز عدده��م ال��� 200 عض��و 
الي��وم. وتع��ّد هذه اهليئة من أهم التش��كيات 
املدني��ة الثقافي��ة واخلدمي��ة يف منب��ج. وق��د 
أقام��ت الكث��ر من النش��اطات دون انتظار أّي 
مقاب��ل، وعل��ى نفق��ة أعضائه��ا. ونذك��ر م��ن 

ه��ذه النش��اطات:
األف��ران:  أوض��اع  ع��ن  مس��رحيٌة   � 	
يف  م��ت  ُقدِّ إذ  للهيئ��ة،  ظه��ور  أول  وكان��ت 
منتص��ف الس��وق احملل��ّي، وس��ط حش��ٍد م��ن 
للفرن��ن  الس��يء  الوض��ع  وتناول��ت  الن��اس، 
اآلل��ي واالحتياط��ي يف منب��ج، وقي��ام بع��ض 
أف��راد اجلي��ش احل��ّر بتج��اوز ال��دور بقص��د 

بس��رعة. اخلب��ز  عل��ى  احلص��ول 
� مراقب��ة أف��ران اخلب��ز: مل يكت��ف  	
أعض��اء اهليئ��ة بالتنبي��ه إىل الظاه��رة، وإمن��ا 
امت��ّد عمله��م إىل مراقب��ة األفران، بعد أن مت 
تكليفه��م م��ن قب��ل اجملل��س الث��ورّي مبهم��ة 
مراقب��ة 17 فرن��ًا خاص��ًا، للح��ّد م��ن التاع��ب 
بأس��عار اخلب��ز وبكمّي��ات الطح��ن وامل��ازوت.
� املش��اركة يف مهرج��ان "ع��اٌم عل��ى  	
احلري��ة": ال��ذي أقامته "مؤسس��ة املس��ار احلّر 

ع��اٍم  م��رور  مبناس��بة  واإلع��ام"،  للثقاف��ة 
كام��ٍل عل��ى حتري��ر منب��ج. وقّدم��ت اهليئ��ة 
في��ه ع��ّدة ع��روٍض مس��رحّيٍة تناول��ت حماور 
خمتلفة، مثل "الدرويش كيف بدو يعيش؛ 
األخ��ّوة العربي��ة الكردي��ة؛ حدي��ث الن��اس عن 
اجلي��ش احل��ّر؛ اب��ن الدوالر؛ الزبال��ة كرتانة 
مط��ار  لتحري��ر  الوح��دة  تعبان��ة؛  واحلال��ة 

العس��كري". كوي��رس 
� مهرج��ان الش��هداء: إذ أق��ام أعض��اء  	
اهليئ��ة مهرجان��ًا كّرم��وا في��ه أبن��اء الش��هداء، 
عل��م  رف��ع  وش��هد  كب��ر،  حبض��وٍر  حظ��ي 
9 م، وق��د  13 م وع��رض  االس��تقال بط��ول 
كتب��ت علي��ه أمس��اء 125 ش��هيدًا م��ن أبن��اء 
املنطق��ة. كم��ا تضّمن املهرج��ان حفًا غنائيًا 
لفرق��ة راب قّدم��ت بع��ض األغان��ي الثوري��ة، 
لينته��ي  مس��رحية.  م��ن  أكث��ر  وع��رض 
املهرج��ان بتوزي��ع اهلداي��ا الرمزي��ة عل��ى أبناء 

الش��هداء.
� تنظي��م أم��ور الس��ر: فف��ي األي��ام  	
القليلة الي تس��بق حضور العيد تعّج غالبية 
امل��دن باالزدح��ام، وه��ذا م��ا حص��ل يف منبج يف 
عيد األضحى املاضي. ومل تس��تطع الش��رطة 
الثوري��ة وحده��ا أن تنّظم الس��ر على أكمل 
اهليئ��ة إىل مس��اعدة  أعض��اء  وج��ه، فس��ارع 
الش��رطة يف عملها، يف بادرٍة تعاونيٍة أكدت 
اهليئ��ة م��ن خاهل��ا دوره��ا الفَع��ال يف منب��ج.

الي��وم  اهليئ��ة  أعض��اء  ويق��وم   � 	
األمَي��ة،  حمل��و  جمانَي��ٍة  دوراٍت  بتنظي��م 
الف��ّن  للتدري��ب عل��ى  دوراٍت  إىل  باإلضاف��ة 

. حّي ملس��ر ا

مدي��ر  اجلاب��ر،  إبراهي��م  يق��ول  	
اهليئ��ة، ل�"ع��ن املدين��ة": "ال نري��د منصب��ًا أو 
جاه��ًا م��ن األعم��ال ال��ي قمن��ا به��ا، ب��ل نريد أن 
خن��دم مدينتن��ا بأي��ة طريق��ٍة تت��اح لن��ا. لدين��ا 
املواهب ولكنها حتتاج إىل الدعم. ولو أننا مثل 
باق��ي اهليئ��ات املدعوم��ة لكان��ت أعمالن��ا أكثر 
م��ن ذل��ك بكث��ر. وكلن��ا أم��ٌل ب��وزارة الثقاف��ة 
متها د. تغريد احلجلي، يف  اجلديدة، الي تس��لّ
أن تدع��م اهليئات الثقافية ذات املنبع الثوري".
وأض��اف: "حت��ى اآلن قّدم��ت اهليئ��ة  	
4 ش��هداٍء م��ن أعضائه��ا عل��ى جبه��اٍت خمتلف��ٍة 
كان��وا  األعض��اء  بع��ض  إن  إذ  حل��ب،  يف 
يرابط��ون بش��كل دورّي، ف��كان عمله��م مقَس��مًا 
ب��ن االختصاصن العس��كري واملدن��ي. فمنهم 
م��ن ن��ال الش��هادة يف جبه��ة مع��ارة األرتي��ق، 
ومنه��م م��ن ناهل��ا يف مط��ار الن��رب العس��كري، 
وهكذا إىل أن يفرج اهلل على مجيع الس��ورين 

القري��ب". بالنص��ر 
يف النهاي��ة... كث��رٌة ه��ي اهليئ��ات  	
ال��ي مت تش��كيلها حت��ى يومن��ا ه��ذا، فمنه��ا م��ا 
اخت��ّص باألعم��ال اإلنس��انية، وأخ��رى اهتّم��ت 
أم��ا  واجلامع��ات،  امل��دارس  طلب��ة  مبس��تقبل 
بع��ض اهليئ��ات فوج��دت نفس��ها يف النش��اط 
الكب��رة  األع��داد  ب��ن  م��ن  ولك��ن  الثق��ايف. 
للهيئ��ات جن��د أَن قلي��ًا منه��ا فاعٌل على أرض 
الواق��ع، والعدي��د منه��ا جام��ٌد الي��وم، ألس��باٍب 
كثرة. والبد على وزارة الثقافة اجلديدة يف 
احلكومة املؤقتة أن تقوم بعاج مشكات هذه 
اهليئ��ات، ك��ي يت��م تفعيله��ا وإع��ادة نش��اطاتها 

جدي��د. م��ن  احلي��اة  إىل 

عدسة حممد
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5مرأة
 زوجات المفقودين: 

نحســـد األرامــل على حالــهّن
هنادي عبد الوهاب

"ع��ن املدينة" التق��ت بأحد العاملن  	
يف مرك��ز التوثي��ق ملعرف��ة بعض احل���������قائق 
ع�����ن هذه الش�����رحية، فق����ال: ال توجد أرق���اٌم 

ألع��داد  دقيق��������ٌة 
يف  املف��������قودي�����ن 
عموم��ًا.  س�������وريا 
والس��بب األساسي 
يرج�����ع  ذل��ك  يف 
إىل خ��وف ذويه��م 
عل����ى حي���اته��������م 
ك������انوا  ح��ال  يف 
عل�����ى قيد احلياة، 
م������ما جي�عله�������م 
ن  ف���������ض���و ي���������ر
ي������ث  ل�����������ح������د ا
ف����������ي األم������������ر. 
إال أن ال��������������ثابت 
ال����غال����بي������ة  أن 

الس��احقة م��ن املفقودي��ن ه��م م��ن الذك��ور، 
أو  النظ��ام،  عن��د  معتقل��ون  منه��م  و95% 
مث��ل   � ارتكبه��ا  مّت��ت تصفيته��م يف جم��ازر 
يعل��م  ومل   � والقص��ور  اجل��ورة  جمزرت��ي 
أهاليه��م بذل��ك، أم��ا م��ن تبق��ى فه��م مغّيب��ون 
نتيج��ة ح��االت خط��ٍف أو ح��وادث طارئ��ة.

أم��ا الس��يدة نوره��ان، ال��ي فق��دت  	
زوجه��ا من��ذ قرابة عام ونصف، فق��د حدثتنا 
ع��ن معاناته��ا بالق��ول: غادرن��ا دي��ر الزور بعد 
اش��تداد القص��ف عل��ى املوظف��ن حي��ث نقي��م. 
ومثل باقي األهالي، توقعنا أننا سنغيب عدة 
أي��اٍم ث��م نع��ود إىل منازلن��ا، إال أن مأس��اتنا 
اس��تمّرت ب��ل ازدادت م��ع ق��دوم الش��تاء. وهن��ا 
ق��رر زوج��ي الع��ودة إىل دي��ر ال��زور جلل��ب 
ماب��س الش��تاء لكن��ه مل يرج��ع. ال��كل يؤّك��د 
أن��ه قض��ى يف جم��زرة اجل��ورة، دون أن نعث��ر 
ل��ه عل��ى جث��ٍة أو حت��ى عل��ى ص��ورٍة تؤك��د 
وفات��ه. أحب��ث من��د أكث��ر من عاٍم ع��ن خيٍط 
	يقودني إليه، أو حتى إىل قره، دون جدوى.

إن  ل��ه  ألق��ول  قل��ي  يطاوع��ي  ل��و 
مي��ت وال��دك 

وح��ول الضغ��وط ال��ي تعان��ي منه��ا  	
ه��ذه الش��رحية م��ن النس��اء التقين��ا الس��يدة 
خدجي��ة مصطف��ى، ال��ي قال��ت: حن��ن، أس��ر 
املفقودي��ن، م��ن الن��ادر أن جتد مجعيًة أو جهًة 
تلتف��ت إلين��ا بص��ورٍة خاص��ة، كم��ا يت��ّم م��ع 
أس��ر الش��هداء أو اجلرح��ى، م��ع العل��م أننا رمبا 
أسوأ حااًل منهم. أما عن الصعوبات الي أعاني 
ضغ��ٍط  م��ن  أعان��ي  األوىل  فبالدرج��ة  منه��ا 
نفس��يٍّ مرتب��ٍط حبال��ة احل��رة ال��ي وّلده��ا 
غي��اب زوج��ي. ل��دّي ثاث��ة أطف��ال يف املرحل��ة 
االبتدائية يش��اركوني اهلّم، وكلمة مفقود 
مل تع��د تكفيه��م. ح��ن يس��ألي أحده��م: م��ا 
معن��ى "مفق��ود"؟ أحت��ار مب��اذا أجيب��ه. أحيان��ًا 
أمتن��ى ل��و يطاوع��ي قلي ألقول ل��ه إن والدك 
ميت، إال أني أتذكر أننا مل ندفنه، فأستغفر 
اهلل وأع��ود ألق��ول ل��ه: "مفق��ود يع��ي مفق��ود". 
أم��ا الش��كل اآلخ��ر للضغ��ط ال��ذي نعان��ي من��ه 
فيتمث��ل يف الضغ��ط االقتص��ادي اهلائ��ل؛ فأن��ا 
غ��ر موظف��ة، ورات��ب زوج��ي مت إيقاف��ه ح��ن 

ص��در أم��ٌر يف الش��هر التاس��ع م��ن الع��ام املاضي 
مبن��ع تس��ليم الروات��ب إال لصاح��ب العاق��ة، 
وبالتال��ي فقدن��ا مص��در ال��رزق الوحي��د. وم��ن 
جه���������ٍة أخ��������رى 
تأت��ي الكث��ر م��ن 
املعون��ات اخلاص��ة 
الش��������هداء  بأبن��اء 
وال  وب�����األيت��������ام 
يك��ون لن��ا نصي��ب 
من������ها، حبّج���������ة 
غ��ر  زوج�����ي  أن 
إنه��م  مت�����������وفى. 
جيعل�����ون أبنائ��ي 
حيس��دون األيت��ام 
يتمه������������م،  عل��ى 
وه�������ذه إح���������دى 
امله����������ازل الت�������ي 

نواجهه��ا.
.....وم��ن أش��كال  	
الضغ��ط األخ��رى حال��ة الريب��ة ال��ي يقابل��ي 
به��ا البع��ض. فح��ن أقي��م يف منطق��ٍة يس��يطر 
النظ��ام هن��اك م��ن يس��ألي إن كان  عليه��ا 
زوج��ي غائب��ًا ألن��ه يقات��ل م��ع اجلي��ش احل��ّر. 
رمبا يقول ذلك بنّيٍة طيبة، ولكنه قد يتسبب 
يف أذيتن��ا بثرثرت��ه. ويف املناطق احملّررة هناك 
م��ن يض��ع عام��ات اس��تفهاٍم ال معنى هلا حول 
غياب��ه، حترمن��ا أحيان��ًا م��ن أبس��ط حقوقن��ا يف 

احت��واء اجملتم��ع لن��ا كأس��ٍر منكوب��ة.
اإلغاثي��ة  الف��رق  تعام��ل  وع��ن  	
التقين��ا  واجلمعي��ات م��ع مث��ل ه��ذه احلال��ة 
بالناش��ط اإلغاث��ي حمم��د الصاحل، ال��ذي قال: 
حن��و  خاص��ٍة  بص��ورٍة  يتوّج��ه  تركيزن��ا  إن 
األيت��ام واجلرح��ى، فه��ؤالء أكث��ر الش��رائح 
ال��ي تلق��ى التعاط��ف من اجلمي��ع، إال أن أبناء 
املفقودي��ن يواجه��ون م��ا يواجه��ه األيت��ام م��ن 
معان��اٍة ورمب��ا أكث��ر. وم��ع األس��ف فإنه��م ال 
يلق��ون الرعاي��ة املناس��بة، وال تش��ملهم قوائ��م 
اجلمعيات الي تكفل األيتام أو أبناء املعتقلن. 

وه��ذا م��ا جي��ب العم��ل عل��ى تافي��ه.

لعل من أكثر النساء تعرضًا للضغط أولئك اللواتي مات أزواجهّن، ليجدن أنفسهّن وحيداٍت يف مواجهة ضغوٍط اجتماعيٍة  	
واقتصادي��ٍة عدي��دة. فه��ل خيط��ر يف ذه��ن أحدن��ا أن ش��رحيًة م��ن النس��اء ميك��ن أن حتس��د أرملًة عل��ى وضعها؟ هذه الش��رحية موجودٌة 

وبق��ّوة، إنه��ن زوج��ات املفقودي��ن.
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مريم هنداوي 

مخيم كهرمان مرعش لالجئين السورّيين في تركيا                  
أط��راف  عل��ى  املخّي��م  ه��ذا  يق��ع  	
وق��د  الرتكي��ة.  مرع��ش  كهرم��ان  مدين��ة 
طل��ب  عل��ى  بن��اًء  ونص��ف،  ع��اٍم  من��ذ  أنش��ئ 
س��كان ه��ذه املدين��ة الطيب��ن، الذي��ن رغب��وا 
مبس��اعدة وإي��واء إخوانه��م الس��ورين. وق��د 
م��ا  الاجئ��ن يف خمّي��م مرع��ش  ع��دد  بل��غ 
يق��ارب العش��رين ألف��ًا، ق��دم معظمه��م م��ن 
إدل��ب وريفه��ا، وحل��ب وريفه��ا. ويق��ّدم ه��ذا 
الصحّي��ة يف  م��ن اخلدم��ات  العدي��د  املخي��م 
مس��توصٍف وعيادٍة لطب األسنان، واخلدمات 
وإعدادي��ٍة  ابتدائي��ٍة  م��دارس  يف  التعليمي��ة 
وثانوي��ٍة وروض��ٍة لألطف��ال، ومعه��ٍد لتعلي��م 
اللغ��ة الرتكي��ة، ودروٍس لتحفي��ظ الق��رآن 
الكري��م. ويق��ّدم أيض��ًا خدم��اٍت اس��تهاكية، 
فق��د مت إنش��اء 3 مراك��ز جتاري��ة في��ه لبي��ع 
السلع الغذائية، عن طريق بطاقٍة إلكرتونيٍة 
خاّص��ٍة ت��وّزع لكّل خيم��ة، مينح مبوجبها كّل 
ش��خٍص 80 ل��رة تركي��ة ش��هريًا، يش��رتي بها 
م��ا حيتاج��ه م��ن هذه امل��والت. ولك��ن الاجئن 
يعان��ون م��ن قل��ة املي��اه الس��اخنة يف ه��ذا ال��رد 
الق��ارس، واالنقط��اع املفاج��ئ للكهرب��اء، ال��ي 

بانقطاعه��ا تتوق��ف احلي��اة بش��كٍل كام��ل.
عل��ى  موّزع��ون  املخّي��م  وقاطن��و  	
اث��ي عش��ر حي��ًا، حي��وي كٌل منه��ا جمموع��ًة 
م��ن اخلي��م اجملّه��زة بالكهرب��اء وب��راٍد صغ��ٍر 
لي��س باس��تطاعة  وش��وفاٍج للتدفئ��ة. ولك��ن 
ه��ذه  أرج��اء  يف  ال��دفء  ينش��ر  أن  الش��وفاج 
اخليمة املصنوعة من القماش، حياول أمحد 
)32 عام��ًا ( وه��و ن��ازح م��ن ري��ف ادل��ب تثبي��ت 
أط��راف اخليم��ة ك��ي ال تق��ع عل��ى أطفال��ه 
طع��ام  ينتظ��رون  داخله��ا  يف  وه��م  األربع��ة 
الفط��ور ال��ذي تع��ّده والدته��م. يق��ف أمح��د 
أمامن��ا منح��ي ال��رأس قائ��ًا: "جئ��ت إىل هن��ا 
خوف��ًا أن أفق��د أوالدي، بع��د أن أصبح��ت ال 
أقل��ق عليه��م م��ن القص��ف بق��در خ��ويف عليهم 
أطعمه��م  كن��ت  قري��ي  فف��ي  اجل��وع،  م��ن 
وجبًة واحدًة يف اليوم فقط". ويقول جاره أبو 
ص��احل )40 عام��ًا(: "توقع��ت أن��ي أمح��ي زوجي 
تركي��ا،  إىل  مبجيئ��ي  امل��وت  م��ن  وأوالدي 
ولك��ن زوج��ي فارق��ت احلي��اة هن��ا مب��رٍض مل 
يع��رف ل��ه الط��ب امس��ًا، وترك��ت ل��ي ص��احل 
وأخوات��ه البن��ات". حياول أبو صاحل إقناع ابنته 
الكرى ليلى )7 س��نوات( أن أمها ش��هيدٌة ألنها 
مات��ت غريب��ًة ع��ن وطنه��ا، وأنها لن تع��ود أبدًا. 
ولك��ن االبن��ة أخ��ذت تبك��ي تري��د الذه��اب إىل 

قري��ة أمه��ا يف ريف إدل��ب � حيث واراها الثرى 
� وهي تتهم والدها بأنه ترك أمها هناك.

أم��ا عل��ي )49 عام��ًا، م��ن حل��ب( فق��د  	
ق��ال: "كن��ت أعم��ل ط��وال حيات��ي معم��ارًا، 
لقم��ة  يف  نفس��ي  عل��ى  أعتم��د  أن  وتعلم��ت 
عيش��ي. وأن��ا أعم��ل اآلن يف مدين��ة مرع��ش، 
األس��بوع.  يف  تركي��ة  ل��رة   55 وأتقاض��ى 
وول��دي حمم��د يعم��ل مع��ي، وق��د ت��زوج من��ذ 
عش��رة أي��ام. زّوجت��ه فتاًة من محاة تس��كن مع 
والدته��ا يف اخليم��ة اجمل��اورة، وق��د استش��هد 
والده��ا يف قري��ة كف��ر زيت��ا فهرب��ت إىل هن��ا، 

لتك��ون م��ن نصي��ب ول��دي".
ويف طريقن��ا للخ��روج م��ن املخي��م  	
التقينا بدعاء )29 عامًا( حممّرة العينن وهي 
تص��رخ عن��د ب��اب اإلدارة، خماطب��ًة املس��ؤولن 
إجين��ا  ألن  تذّلون��ا  بدك��م  "يع��ي  األت��راك: 
لعندك��م!! وم��ن وي��ن ب��دي جي��ب أم��ي وأبوي 
لتعطون��ي خيم��ة؟". أخرتن��ا دع��اء أنها وأخاها 
أخيه��م  عائل��ة  م��ع  يس��كنان  الصغ��ر كان��ا 
طردته��م  واح��دة، حت��ى  يف خيم��ٍة  األك��ر 
فص��اروا  خ��اف،  إث��ر  منه��ا  أخيه��م  زوج��ة 
ينام��ون عن��د أقاربه��م. وحاول��ت دع��اء كث��راً 
احلص��ول عل��ى خيم��ٍة مس��تقّلٍة هل��ا وألخيه��ا، 
ولك��ن مس��ؤولي املخّي��م رفض��وا حبج��ة أن��ه ال 
حي��ق من��ح خيم��ٍة لاج��ئ األع��زب، ب��ل جي��ب 
أي��ن  أن يك��ون بصحب��ة أح��د والدي��ه. وم��ن 
س��تحصل دع��اء عل��ى أمٍّ أو أب، وق��د دفنتهم��ا 

يف س��وريا وهرب��ت إىل تركي��ا تبح��ث ع��ن 
األم��ان؟!!

عل��ى  حتص��ل  أن  لدع��اء  متنين��ا  	
منازهل��م  إىل  يع��ودوا  أن  وللجمي��ع  خيم��ة، 
األمل  ه��ذا  عنه��م  ي��زول  وأن  آمن��ن،  بس��اٍم 
القات��ل ال��ذي ال يع��رف طعم��ه إال م��ن ذاق��ه.

عدسة مريم | خاص عن املدينة
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بال عبد القادر 

 أعماٌل ومهٌن منقرضٌة 
تظهر من جديٍد في دير الـــزور

وأنت تتنّقل يف األسواق السورية، بات مألوفًا أن تشاهد حمًا يبيع البوابر بأنواعها، وآخر يعرض قناديل أو ملبات الكاز، بعد  	
شبه انقطاٍع دام حوالي العقدين. وبضائع أخرى قد ال تكون انقرضت يف السنوات املاضية، بقدر ما أن استخدامها أصبح أوسع بكثٍر 

اآلن، كمداف��ئ احلط��ب أو الطواح��ن اجلّوال��ة )اجلاروش��ات(.

أبو غازي يصلح البوابر أيضًا
يف استفس��اٍر وّجهت��ه "ع��ن املدين��ة"  	
ألح��د أصح��اب حم��ات تصلي��ح املداف��ئ ع��ن 
س��بب وج��ود بوابر معطلٍة لدي��ه بهذه الكثرة؛ 
ع��ن  كبدي��ٍل  البواب��ر  اس��تخدام  زاد  ق��ال: 
اس��تخدام الغ��از للطب��خ، خصوص��ًا بع��د أزم��ة 
الغ��از من��ذ ع��دة أش��هر، األم��ر ال��ذي أّدى إىل 
ارتف��اع س��عر األس��طوانة الواح��دة من��ه إىل م��ا 

الس��وداء. الس��وق  يف  س  ل.   3000 يق��ارب 
ويكم��ل أب��و غ��ازي حديث��ه: أم��ا ع��ن  	
كث��رة األعط��ال فس��ببها ه��و أن ه��ذه البواب��ر 
بدائي��ة،  حملي��ٍة  ورش��اٍت  يف  تصنيعه��ا  يت��م 
بسبب ظروف احلرب الي حالت دون شحنها 
من دمشق وحلب، الي أغلقت فيها الكثر من 

املصان��ع أص��ًا.
البواب��ر  ه��ذه  وق��ود  تواف��ر  وع��ن  	
الب��رتول  تكري��ر  أس��هم  غ��ازي:  أب��و  يق��ول 
يف  بكث��رٍة  املنتش��رة  احلّراق��ات،  باس��تخدام 
ري��ف دي��ر ال��زور، يف ض��ّخ ال��كاز يف األس��واق، 
وبأس��عاٍر ليس��ت رخيص��ًة ولكنه��ا تبق��ى أق��ل 
بكث��ٍر م��ن أس��عار أس��طوانات الغ��از. كم��ا أن 
بع��ض الصّن��اع احمللي��ن ابتك��ر "فال��ًة" جدي��دًة 
للطّب��اخ تس��مح باس��تخدام امل��ازوت ب��داًل م��ن 
الكاز، ولكن التجربة أثبتت أن الطّباخات الي 

عملي��ة. وغ��ر  خط��رٌة  بامل��ازوت  تعم��ل 
ال��كاز  وملب��ات  قنادي��ل  جدي��ٍد..  م��ن 

األماس��ي تض��يء 
اجلمل��ة  حم��ات  أح��د  ويف  	
في��اض  بالتاج��ر  اللق��اء  لن��ا فرص��ة  كان��ت 
نزه��ان األمح��د، ال��ذي ش��رح لن��ا أس��باب ع��ودة 
قنادي��ل وملب��ات ال��كاز بقول��ه: عان��ى الن��اس م��ن 
االنقطاع��ات الطويلة للتيار الكهربائي، األمر 
ال��ذي جع��ل م��ن مص��ادر اإلض��اءة ال��ي تعم��ل 
عل��ى البطاري��ات، كالش��واحن، غ��ر جمدي��ة، 
إىل  الع��ودة  إىل  واس��عٍة  بش��رائح  دف��ع  مم��ا 
القنادي��ل واللمب��ات الي تعمل عل��ى الكاز، بعد 
أن حتولت هذه السلع يف السنوات الي سبقت 

إىل م��ا يش��به التح��ف يف بع��ض املن��ازل!

مداف��ئ احلط������ب ألش�������هر الشت�����اء 
القاس��ية

وم��ن الس��لع ال��ي ع��ا جنمه��ا أيض��ًا  	
مداف��ئ احلط��ب. ويعل��ل ذل��ك أب��و عل��ي، وه��و 
مم��ن يس��تعمل "صوب��ة" احلط��ب يف منزل��ه 
من��ذ س��نتن، بالغ��اء الش��ديد ال��ذي ش��هدته 
أس��عار الوق��ود، وخصوصًا امل��ازوت الذي جتاوز 
175 ل. س الش��تاء املاض��ي، األم��ر ال��ذي جع��ل 

م��ن اس��تخدامه كوق��وٍد أم��راً غ��ر اقتص��اديٍّ 
للسواد األعظم، فازدهرت عمليات االحتطاب 
غ��ر املش��روع. وع��ّزز غي��اب الرقاب��ة ه��ذه املهنة 
العائ��دة بق��وٍة ه��ي األخ��رى، فراح��ت حم��الٌّ 
كث��رٌة تبي��ع احلط��ب. وق��د ق��ال لن��ا احل��اج 
مش��عان اجلاس��م، وه��و أح��د العامل��ن ببي��ع 
احلط��ب: حن��ن مضط��ّرون إىل بي��ع األخش��اب 
ألنن��ا ب��دون عم��ٍل حاليًا، فزراع��ة األرض باتت 

غ��ر جمدي��ٍة غالب��ًا، إن مل تك��ن خاس��رة. 
وعن��د س��ؤاله ع��ن ع��دم قانوني��ة بي��ع  	
أخش��اٍب مصدره��ا األش��جار احلراجّي��ة، وه��ي 
أم��اٌك عام��ة، أج��اب بطريق��ٍة موارب��ة: أن��ا ال 

أقوم باالحتطاب. فاألخش��اب تأتي إىل الس��وق 
ويتم بيعها للتجار، سواًء عملت بهذه املهنة أم 
ال. ث��م إن تأم��ن احلط��ب للن��اس أم��ٌر حس��ٌن 
حيتاج��ه األهال��ي حالي��ًا، وال بّد م��ن القيام به.

طواحن احلبوب اجلّوالة
ازداد الطل��ب عل��ى جاروش��ة احلبوب  	
يف اآلون��ة األخ��رة أيض��ًا. يق��ول باس��م العكل��ة، 
وهو مالك إحدى طواحن احلبوب هذه: صار 
الضغ��ط علين��ا كب��راً، إذ ق��د ميت��ّد عملن��ا إىل 
12 س��اعة يومي��ًا. وس��بب ذل��ك ه��و االنقط��اع 

الطوي��ل للتي��ار الكهربائ��ي، ال��ذي أث��ر عل��ى 
عمل الطواحن الكهربائية الضخمة، الي مل 
تع��د تس��تطيع أن تعم��ل بنف��س س��اعات عمله��ا 
مول��دات  عل��ى  اعتم��دت  ل��و  حت��ى  الس��ابقة، 

الكهرب��اء.
وامله��ن  الس��لع  ه��ذه  جتع��ل  فه��ل  	
مم��ن يبيعه��ا أو يزاوهل��ا مم��ن ينطب��ق عليه��م 
قول الش��اعر "مصائب قوٍم عند قوٍم فوائد"، أم 
أنه��ا ج��اءت لرأب ص��دٍع كبٍر أصاب األس��واق 
نتيج��ة م��ا مت��ّر ب��ه الب��اد من خماٍض عس��ر؟
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ترتّب��ع مدين��ة القورّي��ة عل��ى الضف��ة اليمن��ى لنه��ر الف��رات، ش��رقي دي��ر ال��زور. مّسي��ت قدمي��ًا بالدالي��ة لكث��رة دوال��ي العن��ب  	
فيه��ا، واش��تهرت كذل��ك بنواعره��ا األثري��ة. يعم��ل معظ��م س��كانها بالزراع��ة والتجارة، واجته معظم ش��بابها يف الس��نوات األخرة إىل 
العل��م، ففيه��ا ع��دٌد جي��ٌد م��ن الطلب��ة اجلامعي��ن واخلرجي��ن. ع��دد س��كان املدين��ة الفعل��ي 50 ألف��ًا، يض��اف إليه��م 5 آالف الج��ٍئ وواف��د.

المجلس المحلّي المؤّقت في القورّية
حممود األحّية

ومّت تش��كيل اجملل��س احملل��ّي فيه��ا  	
بتاري��خ 28/12/2012 م. ومبناس��بة م��رور ع��اٍم 
عل��ى تش��كيله التق��ت "ع��ن املدين��ة" برئيس��ه 
ع��ن  حت��دث  ال��ذي  العكل��ة،  ياس��ر  األس��تاذ 
حققه��ا  ال��ي  والنجاح��ات  اإلجن��ازات  أه��م 
كتجرب��ٍة  املاض��ي  الع��ام  خ��ال  اجملل��س 
عل��ى  عم��ل  اجملل��س  ب��أن  فأفادن��ا  أولّي��ة. 
غ��ر  حملي��ٍة  اس��تهاكيٍة  صال��ٍة  إنش��اء 
بس��عر  األهال��ي  احتياج��ات  تؤّم��ن  رحبي��ة، 
التكلف��ة. كم��ا عم��ل عل��ى صيان��ة وتش��غيل 
املدين��ة،  يف  املوج��ودة  الث��اث  املي��اه  مص��ايف 
وتش��غيل س��تة موظف��ن فيه��ا ودف��ع رواتبهم، 
اس��تجرار  وخن��ادق  ال��رّي  قن��وات  وتنظي��ف 
املي��اه املاحل��ة م��ن األراض��ي الزراعّي��ة بط��ول 
يق��وم اجملل��س خبدم��ات  7 ك��م. وكذل��ك 
النظاف��ة يف معظ��م ش��وارع املدين��ة، وتقدي��م 
حم��ّوالٍت وبع��ض املع��ّدات الكهربائي��ة لبعض 
األحي��اء، وصيان��ة الص��رف الصح��ي يف ث��اث 
نق��اٍط بط��ول 150 م��رت. كم��ا ق��ام اجملل��س 
باملش��اركة يف تنظي��م العملي��ة االمتحاني��ة 
لط��اب الش��هادتن اإلعدادي��ة والثانوية على 
مس��توى احملافظ��ة، وق��ّدم املس��اعدات املالي��ة 
للمدّرس��ن الذي��ن قطع��ت رواتبهم، وكذلك 
للموظف��ن املفصولن م��ن وظائفهم. إضافًة 
إىل دعم كتيبة الش��رطة احمللّية، ومساعدة 
ذوي الش��هداء واجلرح��ى واملصاب��ن، وتوزي��ع 
الس��ال الغذائي��ة عل��ى النازح��ن، وغ��ر ذل��ك 

م��ن األعم��ال اإلنس��انّية واخلدمّي��ة.
وحبس��ب م��ا يق��ول رئي��س اجملل��س،  	
تأت��ي قل��ة امل��وارد ونق��ص الدع��م يف مقدم��ة 
أعم��ال  تواج��ه  ال��ي  واملصاع��ب  املعّوق��ات 
اجملل��س، وكذل��ك ضع��ف الق��وة التنفيذي��ة، 
بع��ض  لوق��ف  التدخ��ل  دون  ح��ال  مم��ا 
التج��اوزات عل��ى األم��اك العام��ة، والتع��ّدي 
عل��ى موق��ع )ع��ن عل��ي( األث��ري م��ن قب��ل 
الت��زام  ع��دم  إىل  إضاف��ًة  اآلث��ار.  لص��وص 
بع��ض أعض��اء اجملل��س، م��ن اهليئ��ة العام��ة 
واملكت��ب التنفي��ذي، بال��دوام واملش��اركة يف 
اجملل��س  ش��رعية  فيم��ا خي��ّص  أم��ا  العم��ل. 

فيق��ول العكل��ة إن اجملل��س اس��تطاع كس��ب 
وّد ش��رحيٍة كب��رٍة م��ن الس��ّكان م��ن خ��ال 

ال��ي قّدمه��ا هل��م. اخلدم��ات 
س��ألنا  األهال��ي  رأي  والس��تطاع  	
األس��تاذ ص��احل س��لطان، الناش��ط السياس��ي 
الدميقراط��ي،  الثق��ايف  التجم��ع  ومنّس��ق 
فق��ال: إن جترب��ة اجملل��س احملل��ّي يف القورية 
جترب��ٌة جدي��دٌة يف أوضاٍع جدي��دٍة كلّيًا على 
الس��ورين، فم��ن مكبوت��ات 40 عامًا إىل حريٍة 
كامل��ٍة يف مناطقن��ا، والب��د أن ي��رتك العه��د 
الس��ابق بصمات��ه عل��ى عق��ول الناس. ولكن يف 
جمل��س القورية كادٌر من الش��باب اجلامعي 
ال��ذي حي��اول أن يعم��ل ويقّدم، جن��ح كثرًا، 
وأخف��ق قلي��ًا، وه��ذا ش��يٌء طبيع��يٌّ ل��كل م��ن 
الش��باب  ه��ؤالء  أن  يكف��ي  يعم��ل.  أن  يري��د 
تص��ّدوا للعم��ل وخدم��وا أهله��م يف املدين��ة، 
وخاض��وا التجرب��ة األوىل. أن��ا أعرفه��م ع��ن 
ق��رب، ش��باٌب يري��دون خدم��ة مدينته��م، لك��ن 
ضم��ن مش��روطياتهم وخلفياته��م وقدراتهم، 
وضم��ن مش��روطيات املناط��ق احمل��ّررة ال��ي 
ترك��ت دون عناي��ٍة م��ن أح��د. تق��ول الن��اس 
إن مدين��ة القوري��ة تس��تأهل م��ن االئت��اف 
وق��وى الث��ورة أكث��ر م��ن ال��ذي وص��ل إليه��ا، 
وه��و ش��يٌء قليٌل قياس��ًا مبناط��ق وجمالس مل 
تك��ن حمس��وبًة عل��ى الث��ورة. وم��ا أخذناه على 
اجملل��س يتمث��ل يف مجل��ة املاحظ��ات التالي��ة:

أن��ه جمل��ٌس م��رتدٌد ليس��ت   – أواًل  	
لدي��ه جترب��ة إدارة مؤسس��ات، وعقل��ه عام��ًة 

مؤسس��اتيًا. عق��ًا  لي��س 
ثاني��ًا – ه��و جمل��ٌس وفاق��يٌّ لش��رائح  	
اجتماعي��ة، وق��د يواج��ه به��ذه اآللي��ة ف��رض 

ثوري��ة. ال  عش��ائريٍة  ش��خصياٍت 
ثالث��ًا – ثاث��ة أرب��اع اجملل��س عاطٌل  	

العم��ل. ع��ن 
وأمتن��ى ت��دارك نق��اط الضع��ف يف اجملل��س 
القادم الذي أقرتح له امسًا آخر وآلية تشكيل 
أخ��رى. فليك��ن مث��ًا اجملل��س الث��ورّي املؤق��ت، 
وأن يتش��ّكل م��ن الن��اس الذي��ن ش��اركوا يف 
الث��ورة مش��اركًة فعال��ة، وم��ن ش��خصياٍت 

باإلضاف��ة  ومقبول��ة،  مس��تقلٍة  اجتماعي��ٍة 
اىل م��ن أثبت��ت التجرب��ة جناح��ه يف اجملل��س 
الق��ادم  اجملل��س  تش��كيلة  فتك��ون  القدي��م، 
تش��كيلًة ثوري��ًة ودميقراطي��ًة ال عش��ائرية.
أم��ا حمم�����د اجلاس������م )34 عام��ًا(  	
م��ن  ه��م  اجملل��س  يف  العامل��ن  إن  فيق��ول: 
الش��باب املتطوع��ن ذوي الس��معة احلس��نة، 
الذي��ن حاول��وا ق��در املس��تطاع تس��ير ش��ؤون 
املدين��ة باإلمكاني�������ات وامل�������وارد الضع�����يفة.

واردات اجمللس خال عام من تأسيسه
2779300 لرة سورية مقّدمة من شباب 

القورّية يف الكويت.
3048000 لرة سورية مقّدمة من شباب 

القورّية يف قطر.
100000 لرة سورية مقّدمة من شباب 

القورّية يف السعودية.  
25185 دوالر + 500000 لرة سورية + 

14000 يورو من االئتاف الوطي.

1569300 لرة سورية رسوم وجباية 

لقاء بعض خدمات اجمللس.

ياسر  العكلة
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الــتنــقيب غـيـر المشــروع فـي قلـعـة الــرحبــة
عبود الصاحل

لصوص اآلثار ال يكّلون وال ميّلون، ينتقلون كالوباء من منطقٍة إىل أخرى، غر مدركن لعواقب ما يفعلونه، فقد أعمى  	
املال عيونهم وأغشى اجلشع عقوهلم. صيدهم الثمن هذه املّرة هو قلعة الرحبة يف امليادين، أو ما يسمى رحبة مالك بن طوق. فبعد 
عبثه��م بآث��ار الصاحلي��ة والس��وق املق��ي يف مدين��ة دي��ر الزور، حتّولوا إىل التنقيب حتت قلعة الرحب��ة، ليزيلوا جبهلهم حضاراٍت قاتل 

م��ن أجله��ا أبناء س��وريا منذ مئات الس��نن.
يع��ود تاري��خ الرحب�����ة إىل األل����ف  	
الثال��ث قب��ل املي�����اد، وق��د ورد ذك������رها يف 
أم��ا  "رحب��وت".  باس��م  القدمي�����ة  الكتاب�����ات 
يف املص��ادر العربي��ة فل��م تذك��ر إال يف عه��د 
األم��ر التغل��ي "مال��ك ب��ن ط��وق العتاب��ي" )ت 
259 ه���(، ال��ذي عم��ل عل��ى إع��ادة احلي��اة إليه��ا، 

فأخذت تستعيد أهميتها شيئًا فشيئًا يف عهود 
وس��واهم.  واملمالي��ك  واأليوبي��ن  العباس��ين 
وقد ُبنيت قلعتها على مراحل زمنّية متعّددة، 
كان أوهل��ا يف الق��رن الس��ادس اهلج��ري، عل��ى 

ي��د أس��د الدي��ن ش��ركوه.
عمليات تنقيٍب متقّطعة

هن��اك،  كان����ت  املدين��ة"  "ع��ن  	
لكنها مل تستطع اصطياد أولئك اللصوص 
بس��بب تقّط��ع عمله��م، واملنخف��ض اجل��ّوي 
ال��ذي كان أش��به بالعقوب��ة هل��م. ولكنن��ا 
التقين��ا ب��أم أمح��د، وه��ي نازح��ٌة مقيم��ٌة 
بالق��رب م��ن القلع��ة، أّك��دت لن��ا وج��ود 
أولئ��ك  "يأت��ي  بقوهل��ا:  التنقي��ب  أعم��ال 
اللص��وص بن الفين��ة واألخرى مدّججن 
بالس��اح، حيمل��ون أدواٍت أراه��ا ألّول م��ّرة. 
وذات ي��وٍم أصاب��ي الفض��ول فذهب��ت ألرى 
م��اذا يفعل��ون، واس��تنتجت حينه��ا بأنه��م 

يبحث��ون ع��ن اآلث��ار".
وجدن��ا  القلع��ة  إىل  دخولن��ا  وعن��د  	
حف��راً كث��رًة كأنه��ا ناجت��ٌة ع��ن س��قوط 
ع��ن  متت��از  جدي��دٌة  حف��ٌر  ولكنه��ا  قذائ��ف، 
عل��ى  ت��دّل  خملف��اٌت  حوهل��ا  ب��أن  القدمي��ة 
التنقي��ب. ويف إح��دى احلف��ر الحظن��ا وج��ود 
أعم��دٍة خش��بيٍة ت��دّل عل��ى وج��ود ع��ّدة أبني��ٍة 
أس��فله. وم��ا يلف��ت النظ��ر وج��ود آث��ار عج��ات 
م��ن  ج��داً  قريب��ٍة  أماك��ن  يف  ثقيل��ٍة  آلي��اٍت 
اآللي��ات،  تل��ك  لس��ر  غ��ر صاحل��ٍة  القلع��ة، 
وعن��د عودتن��ا إىل أم أمح��د س��ألناها أن كانت 
ش��اهدت آلي��اٍت حتف��ر ضمن املنطق��ة فأجابتنا 
بأنه��ا رأت تل��ك اآللي��ات تعمل يف تل��ك املنطقة 

لوق��ٍت قص��ٍر، ث��م مل تع��د بعده��ا.
وقفٌة مع املختّصن

ولنس��ّلط الض��وء أكث��ر عل��ى تل��ك  	

املش��كلة قابلن��ا األس��تاذ زي��اد الطعم��ة، أح��د 
لن��ا أض��رار  خرجي��ي كلي��ة اآلث��ار، فش��رح 
خط��ٍر  يف  الي��وم  "الرحب��ة  قائ��ًا:  التنقي��ب 
حم��دق. وم��ا يفعل��ه ه��ؤالء اللص��وص س��يؤثر 
عل��ى هي��كل وبن��اء القلع��ة، ألنه��م يس��تخدمون 
أدواٍت غ��ر صاحل��ٍة للتنقي��ب. وم��ا ش��اهدته 
بعي��ي ه��و وج��ود حف��ٍر تش��ّوه مجالي��ة القلع��ة. 
وم��ن خ��ال متابع��ي ملوض��وع اآلث��ار علمت أن 
هن��اك قطع��ًا أثري��ًة اس��تخرجت م��ن القلع��ة 
وبيع��ت خ��ارج الب��اد، عل��ى الرغ��م م��ن أنه��ا 

تعرض��ت للكس��ر بس��بب جه��ل املنقب��ن".
املهتمي������ن  بأح�������د  التقين��ا  ك�����ما  	
بعل��م اآلث��ار، ويدع��ى أب��و س��امل، وس��ألناه ع��ن 
التنقي��ب يف الرحب��ة فق��ال: "ح��ن أت��ت إح��دى 
البعث��ات األجنبّي��ة يف املاض��ي للكش��ف عل��ى 
موقع الرحبة أّجلت عملها ملّدٍة بس��بب احتياج 
عملية التنقيب داخل القلعة إىل أدواٍت دقيقٍة 
ج��داً، بينم��ا عمليات التنقيب احلالية ال ميكن 
تس��ميتها س��وى بعمليات هدٍم للقلعة، وردٍم ملا 

تتضّمن��ه م��ن تاري��خ".
إىل متى؟ وما هو احلّل؟؟

طرحن��ا ه��ذه املش��كلة عل��ى بع��ض  	
الن��اس يف امليادي��ن، فل��م نس��مع منه��م س��وى 
صرخ��ة أمٍل يتمّن��ون أن تص��ل إىل كّل م��ن 
يهم��ه األم��ر، إلجي��اد ح��لٍّ ج��ذريٍّ للص��وص 
اآلث��ار الذي��ن يس��رقون حض��ارة ش��عٍب س��رقت 
بس��مته احل��رب. وبالع��ودة إىل األس��تاذ زي��اد 

الطعمة طرح عّدة حلوٍل أهمها الردع بالقوة، 
وحمارب��ة كل م��ن تس��ّول ل��ه نفس��ه العب��ث 
بآث��ار البل��د، م��ن لص��وٍص ومساس��رٍة وجت��ار، 
والتعوي��ل عل��ى منظم��ات اجملتم��ع املدن��ي يف 
الس��كوت  الن��اس خبط��ورة  لتوعي��ة  امليادي��ن 
عل��ى ه��ذه اجلرمي��ة. أم��ا أب��و س��امل ف��رأى أن 
يك��ون احل��ّل ع��ن طري��ق تش��ديد املراقب��ة حول 
املواق��ع األثري��ة، ومنع إخراج أي قطعٍة أثريٍة 
م��ن الب��اد، وأن يكون ذلك م��ن مهام القائمن 
عل��ى املعابر، وكذلك إباغ املنظمات الدولية 
مبواصف��ات تلك القطع وض��رورة إعادتها إىل 

الباد.
لك��ن أم أمح��د أذهلتن��ا ح��ن قال��ت:  	
"بش��ار دّم��ر بيوتن��ا وأغل��ى م��ا منل��ك، لكنن��ا ل��ن 
نس��مح للص��وص العصر أن يدّم��روا تارخينا".

حفريات يف حميط القلعة | عدسة عبود
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نجوم الفتّوة... أين هم؟

عمر ظافر 
يس��أل الكث��ر م��ن الن��اس أي��ن ذه��ب طاق��م ن��ادي الفت��ّوة، م��ن العب��ن وإدارّي��ن وجن��وٍم س��ابقن؟ وما ه��و موقفهم م��ن الثورة؟  	

"ع��ن املدين��ة" جال��ت حبث��ًا عنه��م، فتمّكن��ت م��ن احلدي��ث م��ع بعضه��م، وم��ن احلص��ول عل��ى أخب��ار البع��ض.

ي  د ن������ا . . . . . . . . 	
الفت��ّوة، أو الفارس 
األزرق كم����������������ا 
أطل���������ق علي�����������ه 
ن  مل��ع�������������ّلق�����������و ا
الرياضي�����������ون، أو 
ك�م����������ا  اآلزوري 
حي��ب أه��ل املدين��ة 
ناديه������م؛  تس��مية 
الذي متّلك عش��قه 
قل������وب الكث����������ر منه��م، أصب��ح الي��وم أط��ااًل 
بعد أن كان بس��مًة س��لبتها منهم آلة البطش 

األس��دّية.
النادي العريق

يعود تأس��يس نادي الفتّوة إىل العام  	
1930، وكان يس��ّمى ن��ادي الك��وخ. ث��م حت��ول 

امس��ه إىل ن��ادي غ��ازي، نس��بًة إىل املل��ك غ��ازي 
ب��ن فيص��ل األول ب��ن احلس��ن، ال��ذي حك��م 

الع��راق. وش��ارك الن��ادي ألّول م��رٍة يف بطول��ة 
ال��دوري الس��وري ع��ام 1953. ويف ع��ام 1972 مت 

تغي��ر االس��م إىل ن��ادي الفتّوة.
الثمانينّي��ات  أواخ��ر  حقب��ة  ولع��ل  	
وأوائ��ل التس��عينّيات كان��ت احلقب��ة الذهبي��ة 
فف��از  ألقاب��ه،  أغل��ب  حص��د  ح��ن  للن��ادي، 
ببطول��ة دوري ك��رة الق��دم مّرت��ن، وب��كأس 
اجلمهوري��ة 4 م��رات. وكان م��ن أبرز جنومه 
وحمم��ود  اخلل��ف  هش��ام  املرحل��ة  تل��ك  يف 
عل��وش  وحس��ام  الس��امل  ومهن��د  احلب��ش 
وغره��م م��ن الاعب��ن، الذي��ن كان يقودهم 
ب��ه  تغّن��ت  ال��ذي  الق��ادر،  عب��د  أن��ور  امل��دّرب 
وبفريق��ه مجاه��ر الدي��ر، فكان��ت تهت��ف هل��م 
بالعامّي��ة: "طّب��ت قافل��ة األم��راء... قائده��ا أب��و 

ال��راء".
العبون مل يرتكوا اللعب

مب��اراٍة  آخ��ر  كان��ت  للتذك��ر،  	
خاضه��ا ن��ادي الفت��ّوة يف مدين��ة دي��ر ال��زور يف 

اجلمع��ة األوىل للث��ورة الس��ورية. وقته��ا ش��عر 
ملن��ح  احَلَك��م  س��عي  م��ن  باإلهان��ة  اجلمه��ور 
الف��وز ألح��د االندي��ة ال��ي يدعمه��ا آل األس��د، 
فانتفض املشاهدون صاّبن جام غضبهم على 
جه��از األمن العس��كرّي الذي ح��اول تفريقهم، 

معت��راً م��ا ح��دث مظاه��رة!
وعن��د  ال��دوري.  توق��ف  بعده��ا  	
حماول��ة النظ��ام إعادت��ه، رف��ض الكث��ر م��ن 
الاعبن العودة إىل اللعب تضامنًا مع أهلهم، 
ومل يش��ارك النادي يف الدوري خال الس��نتن 
املاضيت��ن، فيم��ا انتق��ل ع��دٌد م��ن الاعب��ن 
إىل اللع��ب م��ع أندي��ٍة أخ��رى، ومنه��م: ع��دّي 
جف��ال، حمم��د عّب��ادي، زي��ن الفن��دي، وحممد 
يف  النظ��ام  ق��وات  اعتقلت��ه  ال��ذي  كني��ص، 

مؤخ��راً. دمش��ق 
أم��ا عم��ر الس��ومة فق��د انتق��ل إىل  	
الكوي��ت للع��ب م��ع أح��د األندي��ة هن��اك، وترك 
املنتخ��ب الس��ورّي، بع��د أن رف��ع عل��م الثورة يف 

صفوف��ه. يف  لعبه��ا  مب��اراٍة  آخ��ر 

من العصر الذهي للفتوة
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إداريون وجنوٌم سابقون
الكاب��ن ولي��د مهي��دي، أح��د مدّرب��ي  	
الفري��ق وجن��وم العبي��ه القدم��اء، انش��ّق ع��ن 
وأّس��س  للنظ��ام،  التاب��ع  الرياض��ي  االحت��اد 
االحت��اد  الس��ورين  الرياضي��ن  بع��ض  م��ع 
ع��ن  فحّدثن��ا  ب��ه  التقين��ا  احل��ّر.  الرياض��ي 
االحت��اد اجلدي��د قائ��ًا: "حن��ن ن��رى يف ه��ذا 
االحت��اد بداي��ًة جيدة،وخاص��ًة بع��د م��ا حقق��ه 
أبطالن��ا يف رياض��ة الكاراتي��ه مؤخ��راً يف أثين��ا، 
فب��دأت االحت��ادات الدولي��ة تقب��ل عضويتن��ا. 
وحنن يف صدد إعداد احتاٍد رياضيٍّ قادٍر على 
سحب البساط من االحتاد الذي يتبع النظام. 
أم��ا ع��ن بعض العي الفتّوة فأنا أس��تغرب من 
الذي��ن اخت��ذوا قراره��م باللع��ب يف ال��دوري، 
كيف مسح هلم ضمرهم باختاذ هذا القرار 
وأهل دير الزور مهّجرون ويعانون من ويات 
احل��رب م��ا يعرف��ون ه��م! ل��ن ينس��ى مجه��ور 
الن��ادي ه��ذه اخليانة لدماء أبنائه��م ولثورتهم 

املبارك��ة".
أم��ا النج��م الس��ابق مق��داد الس��وادي،  	
ال��ذي اخن��رط يف الث��ورة من��ذ بدايته��ا، فش��رح 
لن��ا االرتب��اط ب��ن الرياض��ة والث��ورة قائ��ًا: 
"الرياضي��ون ش��رحية م��ن ش��رائح اجملتم��ع 
والث��ورة. وح��ال الاعب��ن الي��وم ه��و انع��كاٌس 
حلال��ة اجملتم��ع الدي��ري، فتج��د منه��م املقات��ل 
الت��زم  م��ن  وجت��د  واإلعام��ي،  واإلغاث��ي 
الصم��ت، وم��ن اصط��ّف م��ع النظ��ام. تش��تهر 
مدين��ة دي��ر ال��زور بش��يئن مجيل��ن؛ اجلس��ر 
املعل��ق ون��ادي الفت��وة. وق��د دّم��ر النظ��ام هذين 
املعلم��ن اجلميل��ن، ومل يب��َق أله��ل املدين��ة 
واس��رتجاع  أطاهلم��ا  عل��ى  الوق��وف  س��وى 

اجلميل��ة". الذكري��ات 
اإلداري  احلس��ن،  خال��د  الكاب��ن  	
بالعم��ل  التح��ق  وال��ذي  الش��باب،  فري��ق  يف 
ذكري��ات  ع��ن  حدثن��ا  املدين��ة،  يف  اإلغاث��ي 
قائ��ًا:  الن��اس،  نف��وس  يف  وصداه��ا  الفت��ّوة 
"م��ن املس��تحيل أن مُيح��ى ن��ادي الفت��وة م��ن 

الذاك��رة، حت��ى ل��و تفّرغن��ا ب��كل م��ا منل��ك 
للث��ورة. وعن��د النص��ر ستس��هم ع��ودة الفت��ّوة 
يف بلس��مة ج��راح الن��اس وإع��ادة البس��مة إىل 
ش��فاههم. هناك العبون من النادي خيوضون 
الي��وم املع��ارك الشرس��ة م��ن أج��ل أن حتي��ى 
الن��اس بكرامة؛ هؤالء ال جتوز مقارنتهم مبن 

يلع��ب م��ع منتخ��ب النظ��ام".

اجليل احلالي
ومعم��ر  أكث��م  الاعب��ون  التح��ق  	
فمنه��م  مجيع��ًا،  بالث��ورة  اهلمش��ري  وماه��ر 
م��ن يعم��ل يف اإلغاث��ة ومنه��م م��ن يقات��ل م��ع 
اجلي��ش احل��ّر، برفق��ة الاعب��ن قاس��م به��اء 
وحمم��ود اخلال��د. أم��ا النج��م أمح��د الش��وا، 
ال��ذي ش��ارك بالثورة منذ بدايته��ا كإعامّي، 
فتح��ّدث لن��ا ع��ن كيفي��ة التح��ق بالث��ورة، 
قائًا: "مل أرَض أن أرى أهلي وأخوتي يعانون 
وأق��ف دون أن أحت��رك، فرتك��ت ك��رة القدم 
ب��أن أك��ون م��ع ثورته��م.  ق��راري  واخت��ذت 
فلي��س م��ن الرجول��ة أن تلع��ب لرتفع اس��م من 
يقت��ل إخوت��ك حت��ى ل��و كن��ت حمتاج��ًا إىل 
امل��ال. مجه��ور الفتّوة هو من كان يقف خلفنا 
وميّدن��ا بالع��زم لنق��دم أمج��ل م��ا لدين��ا، ف��ا 

ميك��ن أن ت��رّد ل��ه اجلمي��ل خبيان��ة دمائ��ه".

واخت��ار بع��ض الاعب��ن أن ي��رتك  	
اللع��ب تضامنًا مع الثورة، ومنهم النجم رامي 
النج��رس، ال��ذي ق��ال: "مجاه��ر ن��ادي الفت��ّوة 
أخلص��ت لن��ا ولنادين��ا، ووقفت معن��ا يف أصعب 
الظ��روف. وم��ن حّق اجلمهور أن نقف معه يف 
ثورته. وكلمي هلم أن الدير س��تعود إن ش��اء 
اهلل، ويع��ود الفت��ّوة أفض��ل مم��ا كان، بهّمتك��م 

وس��واعدكم".
النادي اليوم

إدارة  ق��ّررت  أي��ام،  بضع��ة  ومن��ذ  	
إىل  الع��ودة  النظ��ام  عّينه��ا  ال��ي  الن��ادي 
املش��اركة يف املس��ابقات الرمسي��ة. وق��د أث��ار 
ه��ذا الق��رار اس��تنكار وس��خط اجلمي��ع م��ن 
العب��ن ومجه��ور، يف ظ��ّل الظ��روف الراهن��ة 
الي تعيش��ها دير الزور خاصًة وس��وريا عامة، 
إذ اعتروه��ا خيان��ًة لدم��اء ش��هداء دي��ر ال��زور 
ون��ادي الفت��ّوة، ومنه��م الش��هيد أمح��د مش��رف 

عاش��ور. عقب��ة  والش��هيد 
واإلداري��ن  الاعب��ن  أن  ويذك��ر  	
الذي��ن وافق��وا عل��ى املش��اركة ه��ذا الع��ام ه��م: 
عل��ي ع��اوي، عل��ي بع��اج، ورد احلام��د، أم��ر 
النج��م، ولي��د اخلال��د، فات��ح العم��ر، ش��اكر 
الناي��ف،  ح��ارث  دخ��ول،  إبراهي��م  ال��رزج، 
عب��د الكري��م فتي��ح، حمم��د حي��زة، س��ليمان 
الف��رج،  ماه��ر  رمض��ان،  اإلل��ه  اخلالد،عب��د 

حوي��ج. مزاح��م 
ولع��ل بع��ض ه��ؤالء الاعب��ن ق��د  	
ر ب��ه ع��ن طري��ق امل��ال، لك��ن ه��ذا ل��ن يك��ون  ُغ��رِّ
ش��فيعًا ل��ه أم��ام اجلمه��ور ال��ذي رأى يف ه��ذه 
املش��اركة غ��دراً ب��ه، وحتق��راً لتاري��خ الن��ادي 
العريق، وانتقاصًا من هيبة مدينة دير الزور، 
ال��ي قّدم��ت الكث��ر الكثر يف الثورة الس��ورية.

أهم اإلجنازات يف تاريخ نادي الفتّوة 

- بطولة الدوري )مّرتان، عامي 1990 و 
.)1991

- كأس اجلمهورية )4 مرات، يف أعوام 
1988 و 1989 و 1990 و 1991(.

- كأس الكؤوس السورية )عام 1990(.
- كأس السوبر السوري )1991(.

- كأس سوريا ولبنان )1991(.
ويعّد النادي األكثر وصواًل إىل املباراة 

النهائية لبطولة كأس اجلمهورية بكرة 
القدم من بن األندية السورّية، إذ وصل 

إليها 9 مرات متتالية. ويعّد مجهور الفتّوة 
واحداً من أكر مجاهر األندية الكروية 

يف سورية.

وليد مهيدي
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نغم ضوحيي

النازحون في مواجهة برد الشتاء...

س��وى  الس��ورين  ينق��ص  يك��ن  مل  	
العاصف��ة ألكس��ا ك��ي تزاح��م قذائ��ف اهل��اون 
حص��د  يف  الط��ران  وقص��ف  والصواري��خ 
أرواحه��م وتهدي��د معيش��تهم املري��رة. ولع��ل 
أكث��ر ش��رائح اجملتم��ع الس��وري تأث��راً به��ذه 
العاصف��ة ه��م النازح��ون يف املناط��ق احمل��ّررة، 
أن  إىل  بغالبيته��م  الس��بل  تقّطع��ت  الذي��ن 
ُفتح��ت هل��م املدارس، عّله��ا تقيهم حّر الصيف 
يف  النازح��ن  ح��ال  يك��ن  ومل  الش��تاء.  وب��رد 
مدين��ة امليادي��ن أفض��ل م��ن ح��ال غره��م يف 
عمل��ه  ب��دأ  الق��ارس  فال��رد  املناط��ق،  باق��ي 
حبص��د أرواح م��ن عج��زت قذائ��ف األس��د ع��ن 

قتل��ه.
حن تصبح املدافئ حلمًا

م��دارس  زارت  املدين��ة"  "ع��ن  	
النازح��ن،  أح��وال  عل��ى  واّطلع��ت  الن��زوح 
فاس��تقبلنا األطف��ال الذي��ن كان��وا يتدف��أون 
ط��اٍب  أرش��يف  م��ن  أوراٍق  بضع��ة  عل��ى 
سبقوهم إىل اجللوس يف تلك الغرف، وجاءوا 
إلين��ا مس��رعن، مستبش��رين ب��أي ش��يٍء ق��د 
يساعدهم يف التخفيف من الرد الذي تغلغل 
يف أجس��ادهم. س��ألنا الطف��ل ص��اح احملم��ود، 
اب��ن مدين��ة مح��ص والن��ازح يف امليادي��ن، ع��ن 
وضع��ه يف ظ��ّل ال��رد الش��ديد فأجابن��ا: "واهلل 
ال��رد قتلن��ا وم��ا ح��دا ع��م يتّطّل��ع علين��ا. حن��ن 
لس��نا يف م��دارس للنازح��ن، حن��ن يف م��دارس 
للم��وت البط��يء". أذهلن��ا كام ذل��ك الطف��ل 
ال��ريء. وعن��د خروجن��ا م��ن مدرس��ة امل��وت 
إن  س��ألناه  ص��اح،  وصفه��ا  كم��ا  البط��يء، 
كان حيتاج إىل ش��يٍء فقال: "ادعوا اهلل لنا أن 

حيمين��ا م��ن ال��رد".
أما أم هاني، وهي نازحٌة من مدينة  	
دي��ر ال��زور، فل��م نأخ��ذ منه��ا كام��ًا كث��راً، 
بس��بب دموعه��ا ال��ي غالب��ت كلماته��ا. لك��ن ما 
اس��تطعنا تبّين��ه وس��ط تل��ك الدم��وع ه��و قوهلا: 
"لي��س لدين��ا أي ش��يٍء نتدّف��أ من��ه س��وى تل��ك 
الكت��ب وبع��ض األحطاب من أش��جار املدرس��ة. 
من��ذ أكث��ر م��ن س��نة ونص��ف ال نع��رف ش��يئًا 
امس��ه مدف��أة، يف حن تأتي املنظمات وتس��جل 

أمساءن��ا وترح��ل ب��ا ع��ودة".
ع��دد املنظ������مات أكث������ر م����ن ع�����دد 

النازح��ن!!!
أذهانن��ا  يف  هان��ي  أم  كام  بق��ي  	

وتس��ّجل  تأت��ي  املنظم��ات  "إن  قال��ت:  عندم��ا 
تس��ابق  الحظن��ا  ح��ن  وترح��ل"،  أمساءن��ا 
املنظم��ات إلع��داد اإلحصائي��ات وبثه��ا عل��ى 
مواقعه��ا االلكرتوني��ة، دون تقدي��م أي ش��يٍء 
ألم هان��ي أو لص��اح يقيه��م م��ن ب��رٍد أصب��ح 
تق��م  مل  اللحظ��ة  فحت��ى  هل��م.  أول  ع��دوًا 
أّي منظم��ٍة بتقدي��م م��ا حيتاج��ه النازح��ون 
للوقاي��ة م��ن ال��رد، فلم حيصل��وا على أغطيٍة 
ش��ّر  تقيه��م  ش��تويٍة  ألبس��ٍة  أو  مداف��ئ  أو 
العاصف��ة ألكس��ا. ويتس��اءل بعضه��م: يف أي 
م��كاٍن مت توزي��ع تل��ك املداف��ئ ال��ي ش��اهدناها 

التلفزي��ون؟ عل��ى 
وم��ا يث��ر االس��تغراب ه��و تباك��ي  	
العديد من الناش��طن يف العمل اإلغاثي على 
حالة النازحن، وش��كواهم من ش��ّح اإلعانات، 
بينم��ا مل يقوم��وا مبب��ادراٍت بس��يطٍة كجم��ع 
املقتدري��ن  م��ن  وغره��ا  القدمي��ة  الثي��اب 
وه��ي عملي��ٌة ال  النازح��ن،  عل��ى  وتوزيعه��ا 

الضم��ر. حتت��اج س��وى لصح��وة 
صرخة أمٍل من قلب نازح

أثن��اء جولتن��ا يف م��دارس النازح��ن  	

مسعن��ا م��ن أحده��م أن هن��اك حال��ي وف��اٍة 
يف  نبح��ث  فتوجهن��ا  ال��رد،  ج��ّراء  ُس��جلتا 
م��ن  ال��كام  ص��دق  لن��رى  املش��ايف  س��جات 
عدم��ه، فتأكدن��ا م��ن وج��ود هات��ن احلالت��ن؛ 
لطفٍل يف السابعة من عمره ولفتاٍة يف عقدها 
الثان��ي. وأك��د أح��د األطب��اء يف املش��فى أنهم��ا 
توفي��ا نتيج��ة اإلصاب��ة بن��زالٍت صدري��ٍة حاّدٍة 
س��ببها ع��دم حتم��ل أجس��ادهم لل��رد الق��ارس.
ويبق��ى عل��ى الطف��ل ص��اح أن يب��دأ  	
نه��اره بالوق��وف عل��ى ب��اب املدرس��ة، منتظ��راً 
منظم��اٍت وعدت��ه بغط��اٍء ولب��اٍس حيميان��ه من 
ب��ن  العالق��ون  فالنازح��ون  وأتباعه��ا.  ألكس��ا 
مطرق��ة احل��رب وب��رد الش��تاء، وق��د عج��زوا 
ع��ن تأم��ن ال��دفء ألبنائه��م الذي��ن الم��س 
أالمه��م  تام��س  أن  قب��ل  عظامه��م  ال��رد 
ضمائ��ر املتخاذل��ن ع��ن مس��اعدتهم؛ أصبح��وا 
الي��وم يفتش��ون ع��ن املدرس��ة ال��ي تكث��ر فيه��ا 
الكت��ب واملقاع��د ك��ي تك��ون وق��وداً ملدافئه��م 
البدائي��ة، ويبحث��ون ع��ن ضمائ��ر، يأمل��ون ب��أن 
	تك��ون م��ا زالت حّي��ة، تأخذ بيده��م ليبقوا على

قيد احلياة.

عدسة  نّوار |  دير الزور
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...والطــالب يصـارعـون البرد أيضـًا

................أض��اف ش��تاء 2013 هّم��ًا جدي��داً إىل 
قائم��ة الصعوب��ات ال��ي تعان��ي منه��ا م��دارس 
دي��ر ال��زور وريفه��ا. فباإلضاف��ة إىل الفوض��ى، 
امل��دارس  واكتظ��اظ  الكت��ب،  توف��ر  وع��دم 
بالنازح��ن إىل جان��ب الطلب��ة، ونظ��ام الثاثة 
أف��واج املتع��ب وغ��ر ال��كايف إلجن��از العملي��ة 
ال��رد  يأت��ي  الصحي��ح؛  بالش��كل  التدريس��ية 
ليحي��ل ال��دوام إىل ش��كٍل م��ن أش��كال املعان��اة 

املس��تمّرة طيل��ة ف��رتة الش��تاء.
الوافدون ومدافئ املدارس

يف  القاطن��ن  م��ن  واح��ٌد  جم��ود  	
إح��دى امل��دارس. وعندم��ا اس��تضافنا يف منزل��ه 
املك��ّون م��ن ص��فٍّ دراس��ّي، هنأته بوج��ود مدفأٍة 
يف هذا الرد القارس، فأخرني أنه أخذها من 
املدرس��ة ال��ي يقي��م فيه��ا، وأن��ه س��وف يعيده��ا 
ف��ور انته��اء النزوح، ولوال ظرفه املادي الصعب 
ملا جلأ إىل ذلك. أما عن الوقود الذي يستخدمه 
فه��و أرخ��ص نوٍع للمازوت موجود يف األس��واق 
احمللي��ة، إذ يب��اع اللي��رت من��ه خبمس��ن ل��رٍة 
س��ورية. وه��و رديٌء حت��ى م��ن ناحي��ة ش��كله 
الظاه��ر، فه��و ق��امت الل��ون وغ��ر مك��ّرٍر بش��كٍل 

وع��ن  الش��تاء.  ب��رد  يق��ي  ولكن��ه  صحي��ح، 
األض��رار الصحّي��ة ال��ي يس��ببها ق��ال جم��ود 
إن التع��ّرض هل��ذا ال��رد الكاف��ر أقوى من املوت 
البط��يء ال��ذي تس��ببه هكذا حمروق��ات رديئة. 

نقٌص شديٌد باملدافئ والوقود
ع��ام����ر طف�����ٌل يف الص�����ف الراب�����ع  	
االبتدائ��ي، ن��ازٌح م��ع أس��رته يف قري��ة بق��رص 
يف  ال��دوام  صعوب��ات  ع��ن  حّدثن��ا  حتتان��ي. 
مدرس��ته نتيج��ة ال��رد بقول��ه: "م��ن ف��رتة 10 
يزعجن��ا طيل��ة  الق��ارس  ال��رد  أصب��ح  أي��ام 
ال��دوام. وكان هن��اك وع��وٌد م��ن املدي��ر ب��أن 
املدرسة ستؤّمن مدافئ ووقوداً للطلبة، ولكن 

حت��ى اآلن مل يتحق��ق ش��يٌء م��ن ه��ذا".
ال��رد  حتّم��ل  عل��ى  الق��درة  وع��ن  	
يقول باسم: "طيلة الدرس تسمع صوت فرك 
أيادي الطلبة ببعضها لقهر الرد، األمر الذي 
جيع��ل متابعتن��ا لل��درس مشّوش��ة. ال��رد قاٍس 
ه��ذا الع��ام". ويضي��ف ه��ذا الطف��ل ش��يئًا مؤمل��ًا 
للغاي��ة بقول��ه: "أكث��ر م��ن يعان��ون ه��م طاب 
الص��ف األول والثان��ي، فق��د تك��ّرر مش��هد ب��كاء 

الكث��ر منه��م أمامن��ا م��ن ش��ّدة ال��رد".

حماوالٌت متعثرة
يف  م�����دّرس  اهلل  العب�����د  حمم�����ود  	
إح��دى م��دارس موحس��ن يف ري��ف دي��ر ال��زور 
الش��رقي. حت��ّدث ع��ن احتي��اج مدرس��ته إىل 
اث��ي عش��ر مدف��أة م��ازوت، وكي��ف أن أيًا من 
مل  منطقته��م  يف  املعنّي��ة  اإلغاثي��ة  اجله��ات 
تؤّم��ن ه��ذا االحتياج، مما اضطّرهم إىل مجع 
ه��ذه املداف��ئ م��ن األهال��ي، فل��م يس��تطيعوا 
احلص��ول س��وى عل��ى س��بع مداف��ئ. ع��دا ع��ن 
أن  علم��ًا  بع��د،  حت��ّل  مل  الوق��ود  مش��كلة  أن 
كّل ص��فٍّ حيت��اج إىل أربع��ة لي��رتات م��ازوت 
للتدفئ��ة وس��طيًا، وهن��اك حوال��ي 250 غرف��ة 
صفي��ة يف مدين��ة موحس��ن، األمر الذي يعي 
وق��وع طابن��ا أم��ام معان��اٍة حقيقي��ٍة طيل��ة 

ف��رتة الش��تاء الق��ارس.
تفاقم أمراض الشتاء نتيجة الرد

ح��ول ه��ذا التفصي��ل حدثن��ا طبي��ب  	
االطف��ال رام��ي العب��د بقول��ه: تس��ّبب غي��اب 
وس��ائل التدفئ��ة ع��ن امل��دارس يف تزاي��د، ب��ل 
تضاع��ف، اإلصاب��ة بأم��راض الش��تاء. حت��ى 
أن بع��ض احل��االت املرضي��ة ال��ي تأت��ي إلين��ا 
تك��ون يف وض��ٍع إس��عايّف، والطف��ل املري��ض 
كم��ا  ش��ديدين.  وإره�����اٍق  وه��ٍن  حال��ة  يف 
ش��ديٌد  س����عاٌل  يرافقه��ا  ح��االٌت  هن��اك  أن 
مس��تعٍص عل��ى أغل��ب أن��واع أدوي��ة الس��عال 
يفاق��م  وم��ا  األس��واق احمللي��ة.  املوج��ودة يف 
ه��ذه املعان��اة ه��و ع��دم توف��ر لب��اس الش��تاء 
املناس��ب ألغل��ب الط��اب الوافدي��ن، بس��بب 
غ��اء اللب��اس والفق��ر الش��ديد ال��ذي يعاني��ه 
ال��ي  القاه��رة  للظ��روف  نتيج��ة  الن��اس 
يعيش��ونها. فض��ًا ع��ن الغ��اء الش��ديد ال��ذي 
ال��ذي جيع��ل  األم��ر  األدوي��ة،  مش��ل قط��اع 
مري��ٍض  طف��ٍل  ألي  الدوائي��ة  الفات��ورة 
ت��رتاوح ب��ن مخس��مئة وأل��ف ل��رة س��ورية، 
وق��د تتج��اوز ذل��ك يف بع��ض ح��االت الته��اب 

اللوزت��ن.
مدين�����ٌة يس������يل فيه�������ا النظ��������ار 		
)والتعب��ر للش��اعر عم��ر أبو ريش��ة(، وطابها 
ال جي��دون م��ا يقيه��م لس��عات ال��رد وآالم��ه 
يف مدارس��هم. مدين��ٌة كان��ت ال جت��ي م��ن 
النف��ط فيه��ا س��وى التل��وث، وال زالت كذلك. 
ولع��ّل األي��ام القادم��ة، إن مل حتم��ل هل��ا ش��يئًا 
من خر أرضها، أن تقي أهلها مما هم يف من 

أذًى وصعوب��ٍة يف العي��ش.

أطفال نازحون يف امليادين |  عدسة عبود
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البضائع اإليرانّية...
سالٌح جديٌد يغزو األسواق

خليل عبد اهلل

ليس من الغريب أن ترى بضائع جمهولة املنش��أ يف أس��واقنا، حتى من املواد الغذائّية، مع أن ذلك أمٌر خطر. ولكن األخطر،  	
وال��ذي يدع��و إىل االس��تغراب ح��ّد الدهش��ة، أن تش��اهد ب��أم عين��ك بضائ��ع إيراني��ة متنّوعة متتّد م��ن األدوات املختلفة وحت��ى املنظفات، 

وانته��اًء بالغذائّي��ات.
ولع��ل ه��ذا يدّل على أن ه��ذه الدولة  	
ال��ي تعمل بش��كٍل ممنهج، وب��كّل ما أوتيت من 
ق��وة، لكس��ر إرادة الش��عب الس��وري، حماول��ًة 
احملافظ��ة عل��ى مصاحله��ا هن��ا بش��تى الط��رق 
الاإنس��انية؛ مل توّف��ر مس��ألة غ��زو أس��واقنا 
ببضائعه��ا، وكأن الوع��ي اجلمع��ي للمؤسس��ة 
احلاكمة يف طهران ال يستوعب فكرة خروج 

س��ورية م��ن قبضت��ه.
س�������������ال غوث الاج����ئن حت������مل 

مفاجآٍت إيرانية
قام��ت املفوضي��ة الس��امية لش��ؤون  	
يف  املوج��ود  فرعه��ا  خ��ال  م��ن  الاجئ��ن، 
الوحي��د  الف��رع  وه��و  احلس��كة،  حمافظ��ة 
 2012 عام��ي  يف  الش��رقية،  املنطق��ة  يف  هل��ا 
ومنظف��اٍت  غذائي��ٍة  س��اٍل  بتوزي��ع  و2013؛ 
عل��ى الاجئ��ن القادم��ن م��ن حمافظ��ة دي��ر 
ال��زور، واملقيم��ن ضم��ن حمافظ��ة احلس��كة 
املنظف��ات  أغل��ب  أن  ه��ي  واملفارق��ة  حص��راً. 
املوج��ودة يف الس��لة الغذائي��ة كان من صناعة 
اجلمهوري��ة اإلس��امية اإليرانية، فتقرأ على 
واألصف��ر  األزرق  باللون��ن  الش��امبو،  عل��ب 
الش��امبو  ه��ذا  وكان   .MADE IN IRAN
بع��ض  ش��كا  فق��د  الفني��ة،  املواصف��ات  س��يء 
مس��تخدميه م��ن أن��ه يس��ّبب تس��اقط للش��عر، 
وهو أقرب إىل أن يكون س��ائًا للجلي. وكأن 
حاج��ة م��ن وّزع��ت عليه��م ه��ذه امل��واد أحالته��م 

إىل بش��ٍر م��ن الدرج��ة الثاني��ة أو الثالث��ة.
ضي��اء ه��و أح��د النازح��ن القادم��ن  	
م��ن حمافظ��ة دي��ر ال��زور، وكان يقط��ن م��ع 
أسرته يف معسكر الطائع يف مدينة احلسكة، 
حال��ه ح��ال مئ��ات الاجئن اآلخري��ن من أبناء 
حمافظت��ه؛ وكان يس��تخدم ه��ذا الش��امبو يف 
استحمامه. وعند تأكيدنا له أن هذا الشامبو 
إيران��ي، وأن مواصفات��ه الفني��ة س��يئة، أج��اب 
أن��ه يف��ي بالغ��رض، ويوّفر عليه ش��راء صابوٍن 
أو ش��امبو م��ن األس��واق. وكأّن ضي��اء يتجاهل 
ع��ن قص��ٍد األض��رار الي قد تكون يف هذه املادة 
املصّنع��ة يف إي��ران، بس��بب الفق��ر ال��ذي يعاني��ه 

الن��زوح.  يف أك��واخ 

بوابر كاز قابلة لانفجار
كان الفتًا يف حديقة عبد اهلل، وهو  	
أح��د الوافدي��ن م��ن حمافظ��ة دي��ر ال��زور إىل 
مدينة القامشلي، أن تشاهد بابور كاٍز أنيقًا، 
األم��ر ال��ذي أثار فضولنا للس��ؤال عن ماهيته، 
فأج��اب الرج��ل: هذا بّبور صناع��ة إيرانية... ال 
يغ��ّرك منظ��ره، إذ تس��بب اس��تعمالنا ل��ه إىل 
ح��دوث م��ا يش��به احلري��ق ل��وال لط��ف اهلل. وما 
ه��ذا الش��ّحار ال��ذي ت��راه عل��ى اجل��دار املقاب��ل 
ل��ك يف احلديق��ة إال أث��ر هليب��ه املفاج��ئ بينم��ا 
كن��ا نس��تخدمه يف إح��دى امل��رات.  ث��م أردف 
بالق��ول: إن أعط��ال البوابر اإليرانية كثرة. 
وقد تسّببت حبرق بعض األثاث أحيانًا، ألنها 

تلته��ب بق��ّوٍة فج��أة.
ف��ّروٌج إيران��يٌّ عل��ى املوائ��د الس��ورية

كان للظروف السيئة الي تعيشها  	
البضائ��ع  الب��اد كب��ر األث��ر يف أن تصب��ح 
الداخل��ة إىل األس��واق ب��ا رقاب��ٍة حقيقي��ة، 
ولك��ن أن ميت��ّد األم��ر إىل امل��واد الغذائي��ة فه��ذا 
ه��و الش��يء اخلط��ر، وم��ا الف��روج اإليران��ي 
إال ش��اهٌد ق��ويٌّ عل��ى ه��ذا التس��ّيب يف الرقاب��ة 
التمويني��ة. وبع��د جول��ٍة عل��ى بع��ض حم��ات 
الفروج يف س��وق امليادين الرئيس��ة عثرنا على 
م��ا حبثن��ا عن��ه؛ أكي��اٌس حي��وي الواح��د منه��ا 
عل��ى فروج��ٍة كامل��ة، مكتوٌب عليه��ا بصريح 
العب��ارة، وباللغ��ة الفارس��ّية، عن��د م��كان بل��د 

املنش��أ والتصني��ع: "مجه��ورى إس��امي إي��ران". 
وم��ا إن لفتن��ا نظ��ر البائ��ع مس��ر إىل فرارجيه 
اإليراني��ة حت��ى أب��دى اس��تغرابًا ش��ديداً، فق��د 
ق��ال يف بداي��ة األم��ر إن��ه ف��روٌج أمركي، لكن 
يب��دو أن وضع��ه التعليم��ي البس��يط جعل��ه ال 
يع��رف ماذا يبي��ع. ولكنه راح يدافع، لطمأنتنا، 
ب��أن ه��ذا الف��روج، وإن كان إيرانيًا، لكنه قادٌم 
م��ن األس��واق الرتكي��ة، وه��ي مراقب��ٌة بش��كل 

جيد.
البائ��ع  ه��ذا  طمأن��ة  تكف��ي  فه��ل  	
للنظ��ام  احملتم��ل  األذى  لوقاي��ة  املس��كن 
اإليران��ي ع��ن طري��ق الغ��ذاء، وه��و ال��ذي أب��دع 
م��ن خ��ال امليليش��يات املدعوم��ة م��ن قبل��ه يف 
قت��ل الس��ورين والتنكي��ل بهم؟ وه��ل من جهٍة 
حتم��ي ه��ذه اجلماه��ر، املثقلة ب��األمل والعناء، 
م��ن أخط��اٍر امت��ّدت لتص��ل إىل لقم��ة العي��ش؟

فروج إيراني يف أسواق امليادين

عين المدينة | العدد )18( | 16 كانون األول 2013



15
ال حياة لمن تنادي؟

أوراس ُشكر

من��ذ البداي��ة، مل تتوق��ف املناش��دات  	
ك��ي  واملس��لمن  الع��رب  لإلخ��وة  الس��ورية 
يساعدوهم يف حمنتهم، على كل املستويات. 
وكما هو معروف، مل تكافأ هذه النداءات مبا 
أمل السوريون، بل أخذت طابعًا فرديًا من قبل 
بعض املتحّمس��ن، أو دعمًا سياس��يًا وعس��كريًا 
حم��دوداً ومش��روطًا يف أحي��اٍن كث��رة، قام��ت 
ب��ه بع��ض احلكوم��ات، كلٌّ حبس��ب سياس��اته. 
وه��ذا م��ا زاد من بلل طن اخليبة العامة، الي 
مل يك��ن ينقصه��ا التدخ��ل اإلرهاب��ّي املباش��ر 
املس��اندة  والعراقي��ة  اللبناني��ة  للميليش��يات 
الش��عور  إىل  ليض��اف  األس��دية،  للفاش��ّية 
بالغ��در واخليان��ة م��ن قب��ل "اإلخ��وة" العرب يف 
مصيبة اللجوء والتشّرد الي حلقت باملاين.
تل��ك  ع��ن  احلدي��ث  ي��دور  وح��ن  	
الكث��رون مبث��اٍل متع��ارٍف  املش��اعر يس��تدّل 
عليه عن اس��تضافة الس��ورين إلخوانهم وقت 
األزم��ات، كم��ا فعل��وا م��ع العراقي��ن يف 2003 
وما تاها، واللبنانين خال حرب متوز 2006. 
ويف ه��ذا ش��يٌء من الص��دق، إذ يذكر اجلميع 
احلماس��ة الش��عبية ض��د التدخ��ل األمريك��ي 
حص��ل  ال��ذي  الش��ديد  والدع��م  الع��راق،  يف 
علي��ه حس��ن نص��ر اهلل يف حرب��ه م��ع إس��رائيل، 
وكمي��ة الش��تائم ال��ي وّجه��ت جلماع��ة 14 
آذار اللبناني��ة ورموزه��ا بع��د اغتي��ال احلريري 
وتداعيات تلك القضية. لكن، باملقابل، مل يكن 
كّل ذلك إال بتوجيٍه مباش��ٍر وغر مباش��ٍر من 
النظام البشاري، الذي عّمم مواقفه من هاتن 
املس��ألتن � وس��واهما بالطب��ع � عل��ى مواطني��ه، 
الش��عبية  م��ن  املزي��د  لكس��ب  واس��تغلهما 
ودغدغ��ة عواط��ف اجلماه��ر. ومل ُيس��مح هلذا 
التعاط��ف أن يتحق��ق ل��وال املباركة الرمسية 
الس��يناريوهات  لكان��ت  وإال  واملخابراتي��ة، 
ش��بيهًة مب��ا ح��ّل ببعض الش��باب الدين جترأوا 
وأعلن��وا وقوفه��م م��ع ص��دام حس��ن يف ح��رب 
1991، والذين دفعوا مثن محاسهم هذا سنواٍت 
يف املعتق��ات، أو حج��ز مقع��ٍد دائ��ٍم يف برنام��ج 
الضياف��ة األمني��ة وفناجن قهوتها. وبناًء على 
ه��ذا، يصع��ب تص��ور الس��ورين به��ذا الك��رم 
والتفاع��ل اجلّدّي��ن ل��و أن رأي النظ��ام كان 
حيادي��ًا � إن مل يك��ن س��لبيًا � جت��اه احلدث��ن 
القضي��ة  ع��ن  ناهي��ك  واللبنان��ي،  العراق��ي 
الفلس��طينية ال��ي ش��بعت ابت��ذااًل ومتاج��رة. 
وهذا ما ينطبق أيضًا على املنقذين املفرتضن 
اآلن، الذي��ن م��ا زال كث��ٌر منهم يف طور تعلم 

التهجئ��ة، فلم��اذا كل ه��ذا اإلصرار على لعب 
دور ضحي��ة غ��در األش��قاء ونك��ران اجلمي��ل؟

وهنا يأتي اجلواب على ش��كل صورٍة  	
ال حنب أن نعرفها عن أنفسنا. فانعدام القدرة 
على الفعل، واملراهنة دائمًا على رصيٍد وهميٍّ 
م��ن املراج��ل، ال يكف��ان انتصارن��ا، فنتّج��ه إىل 
اإلع��اء م��ن الفروس��ية احمللي��ة املطعون��ة م��ن 
املقّرب��ن، وم��ا يصاحب��ه م��ن رغب��ٍة عدمي��ٍة 
باالنتق��ام، باإلضاف��ة إىل فق��دان األم��ل م��ن 
امل��دد البش��رّي، يف جمتمع��اٍت حكمته��ا معاي��ر 
إث��ارًة  األكث��ر  لك��ن  الص��در.  ودّق  النخ��وة 
للتأم��ل ه��و االعرتاف الضمي بتطابق مواقف 
النظ��ام م��ا قب��ل الث��ورة مع امل��زاج الث��وري العام 
بعده��ا، وكأنن��ا مل ن��ِع بع��د أن كّل م��ا كان 
يفعل��ه النظ��ام ه��و تلقينن��ا م��ا يري��د، دون أن 
نب��دي أي ب��ادرة احتج��اٍج أو موق��ٍف معاك��س. 
وه��ذا م��ا تكّش��ف ج��زٌء م��ن حقيقت��ه يف قضاي��ا 
كث��رة، كاملمانع��ة واملقاوم��ة اللت��ن ان��زاح 
الس��تار عن أكاذيبهما، لكن مل يس��لط الضوء 
بع��د عل��ى مجي��ع األم��راض املختبئ��ة فين��ا، 

لنكويه��ا، أم��ًا بالنج��اة.
عل��ى  الس��وريون  يرتام��ى  اآلن،  	
ش��طآن أوروب��ا ويف مطاراته��ا يطلب��ون اللج��وء 
ويتعرف��ون إىل القوان��ن، ويش��تمون يف الوق��ت 
عينه الغرب الا إنساني على تقصره يف حق 
القضي��ة، معتقدين ضمني��ًا أن تركهم حملور 

املمانع��ة وتأخره��م يف اكتش��اف مش��اكلهم 
ه��و ش��يٌء يس��تحق املكاف��أة، ويتطل��ب توري��ط 
بل��داٍن يف مأس��اتنا ال��ي صنعناه��ا وقّدس��ناها 
دوام  م��ع  الي��وم م��ن خيلصن��ا منه��ا.  ونري��د 
االعتق��اد أن تل��ك البل��دان ه��ي وح��وٌش طامعٌة 
تك��راٍر  يف  وثرواتن��ا،  وازدهارن��ا  جباذبيتن��ا 
الذي��ن  وأش��باهه،  األس��دي  النظ��ام  لرواي��ة 
حكمون��ا بتل��ك املقوالت. ومع جتاهل أن هناك 
قوانين��ًا وحكوم��اٍت متغ��رة ه��ي ال��ي حتك��م 

واملؤام��رات. األمزج��ة  ال  الدني��ا، 
ال أح��د جي�������ر األوروبي����ن عل��ى  	
اس���������تقبال وتوط��ن الاجئ�������ن الس��ورين 
ومساعدتهم اآلن إال أخاق القانون، ولتذهب 

املزبل��ة. إىل  الزائف��ة  النخ��وة 

الفتة من حلب ترحب بالّنازحن اللبنانين خال حرب  متوز 2006
صاحب املطعم املذكور يف الافتة، واحٌد من شبيحة حلب
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إرهاب العصابة األسدّية خارج سورّية

وم��ن املع��روف أن الس��احة اللبناني��ة  	
كان��ت أوس��ع الس��احات ال��ي لعب��ت فيه��ا أذرع 
كم��ال  اغتي��ال  قب��ل  الس��ورية،  املخاب��رات 
رفي��ق  اغتي��ال  وبع��د   ،1977 ع��ام  جنب��اط 
احلري��ري ع��ام 2005. فق��د اغتال رج��ال رفعت 
اللبنان��ي األول بع��د مواقف��ه  األس��د الزعي��م 
املناهض��ة لتدخ��ل الق��ّوات الس��ورية يف لبن��ان، 
وبعدم��ا كش��ف أن ه��ذا التدّخ��ل مل يت��ّم إال 
بض��وٍء أخض��ر أمريك��ي، وبضمان��اٍت قّدم��ت 
إلس��رائيل، خاص��ًة وأنه��ا تدّخل��ت أص��ًا ض��د 

ق��وى الث��ورة الفلس��طينّية واملتحالف��ن 
معه��ا. واغت��ال رج��ال أم��ن بش��ار األس��د 
اإلحس��اس  نتيج��ة  الثان��ي  الزعي��م 
باخل��وف م��ن أن يش��ّكل قطبًا س��ّنيًا قوّيًا، 
ورغ��م أن��ه تعاي��ش طوي��ًا م��ع النف��وذ 
الس��وري يف لبن��ان، إال أن جم��ّرد احل��وار 
ال��ذي اش��تّم في��ه بش��ار األس��د رائح��ة 
اس��تقالّية، باالع��رتاض عل��ى التمدي��د 
إلميي��ل حّل��ود، الرئي��س اللبنان��ي املكّلف 
م��ن املخاب��رات الس��ورّية ومعس��كرها يف 
لبن��ان؛ كان كافي��ًا الغتي��ال احلريري، 
و»تكسر لبنان على راسه«، حبسب تعبر 

األس��د أثن��اء ذل��ك احل��وار.
واحلري��ري،  جنب��اط  وب��ن  	
وقبلهم��ا وبعدهم��ا، اغتال��ت املخاب��رات 
عش��رات  احمللّي��ة  وأذرعه��ا  الس��ورية 
بينه��م  م��ن  اللبناني��ن،  السياس��ين 
أكث��ر من رئيٍس منتخ��ٍب للجمهورية، 
ون��واٌب وق��ادة أح��زاب. كم��ا مل تتس��امح 
م��ع الزعام��ات الدينّي��ة، فقتل��ت مف��ي 
اجلمهورية الش��يخ حسن خالد، والشيخ 
الع��امل صبح��ي الص��احل. أم��ا م��ن كان 

يفض��ح جرائمه��ا م��ن الصحفي��ن فل��م يك��ن 
مصره أفضل، بدءاً من س��ليم اللوزي، رئيس 
حتري��ر جمل��ة »احلوادث«، ورياض طه، نقيب 
ع��ام  قت��ا  اللذي��ن  اللبناني��ن،  الصحفي��ن 
1980، ولي��س انته��اًء بس��مر قص��ر وج��ران 

توي��ي، اللذي��ن اغتيا عام 2005. وتبدو حادثة 
اختط��اف الل��وزي ث��م قتل��ه مفعم��ًة بالدالل��ة، 
إذ مّت قص��داً إح��راق الي��د ال��ي كان يكت��ب 

به��ا، كم��ا س��يتّم بع��د س��نواٍت طويل��ٍة حتطيم 
أصاب��ع رس��ام الكاريكات��ر عل��ي ف��رزات، ألن��ه 

تطاول بها على »أس��ياده«!
كان��ت  فق��د  لبن��ان  خ��ارج  أم��ا  	
وإن  أق��ذر،  األس��دّية  املخابراتّي��ة  اجلرائ��م 
كان��ت أقّل ع��دداً، فقد اضطّرت هذه األجهزة 
إىل استخدام البعثات الديبلوماسية السورية، 
وإىل االس��تعانة مبنظم��ات إرهابّي��ة، لتنفي��ذ 
عملياته��ا، طامل��ا مل يك��ن هل��ا نف��وٌذ وعم��اٌء 

لبن��ان. يف  احل��ال  ه��و  كم��ا  مباش��رون، 

زززززززفف��ي ع��ام 1980 أيض��ًا، وه��ي إح��دى 
املراح��ل ال��ي بل��غ فيه��ا إره��اب النظ��ام بع��ض 
َس��ي ح��زب  ذراه، اغتي��ل يف باري��س أح��د مؤسِّ
البع��ث احلاك��م يف دمش��ق! ه��و ص��اح الدي��ن 
البيطار، الذي كتب يف جملة »اإلخاء العربي« 
ال��ي كان يصدره��ا مقال��ًة بعن��وان »عف��وك 
ش��عب س��ورية العظي��م«، أّي��د فيه��ا التح��ّرك 
ض��د ديكتاتوري��ة حاف��ظ األس��د. ومّت اغتيال��ه 

امللح��ق  عم��ران،  ندي��م  العقي��د  مبش��اركة 
العس��كرّي يف الس��فارة الس��ورية بباري��س. ويف 
ع��ام 1981 اغتيل��ت يف مدين��ة آخ��ن األملاني��ة 
بن��ان الطنط��اوي، ابن��ة الع��امل الش��هر الش��يخ 
عل��ي، ب��داًل عن زوجها األس��تاذ عص��ام العطار، 
القائ��د اإلخوان��ي البارز. وقد أس��همت الس��فارة 
السورية يف بون بإدخال من اغتالوها جبوازات 

س��فٍر ديبلوماس��ية، وزّودته��م بالس��اح.
ويف األردن اغتال��ت أجه��زت األم��ن  	
الس��ورية، ع��ام 1980، املع��ارض عب��د الوه��اب 
البك��ري، ال��ذي كان قد حك��م عام 1962 
بس��جن حاف��ظ األس��د، وال��ذي نش��ط 
وقتها يف دعم احلراك السوري. وقد مّت 
التحضر للعملية مبش��اركة القنصل 
السوري صاحل معا، والسكرتر الثاني 
بالس��فارة الرائ��د غي��ث الزبي��ي، ال��ذي 
قبض عليه بصحبة القاتلن املأجورين 
الذي��ن نّف��ذا العملي��ة، وُس��ّلم إىل س��وريا 
مبوج��ب األع��راف الديبلوماس��ّية ال��ي 
متنح��ه احلصان��ة، كم��ا متنحه��ا اآلن 
الش��هر  الس��ابق  املخاب��رات  لضاب��ط 
بهجت سليمان، سفر النظام يف عّمان.

العراقي��ة  الس��لطات  ........وعث��رت  	
ببغ��داد  الس��ورية  الس��فارة  مبن��ى  يف 
عل��ى أس��لحٍة وم��واد متفّج��رٍة ومس��وم. 
مفع��ول  الكويتي��ة  الس��لطات  وأبطل��ت 
متفج��رٍة كان��ت ق��د وضع��ت يف مق��ّر 
مجعي��ة اإلص��اح االجتماع��ي، اعتق��ل 
على إثرها سوريون بينهم الديبلوماسي 
حمم��د اخلطي��ب. كما اعتقل س��وريون 
إلق��اء  بتهم��ة  دب��ّي،  يف  املخاب��رات  م��ن 
متفّج��رة عل��ى مطع��ٍم ميلك��ه مع��ارٌض 
مح��ويٌّ هن��اك. واته��م القنص��ل ع��ادل مّش��اط 
بالتخطي��ط للعملي��ة. كم��ا كش��فت وس��ائل 
ضب��ط  ع��ن   ،1981 ع��ام  الرتكي��ة،  اإلع��ام 
اخلفيف��ة  األس��لحة  م��ن  لش��حنٍة  الس��لطات 
والثقيل��ة، املهّرب��ة م��ن س��وريا لص��احل بع��ض 
املنظم��ات اإلرهابي��ة، ال��ي حتتف��ظ بعاق��اٍت 
مش��بوهٍة مع عبد العزيز حاج محد، الس��كرتر 
وقته��ا. بأنق��رة  الس��ورية  للس��فارة  الثان��ي 

إذا كان م��ا ح��دث داخ��ل الب��اد حت��ت حك��م األس��دين مما »تقش��عّر له األبدان وتش��يب ل��ه الولدان«، وفق التعبر الش��ائع ولكن  	
املطاب��ق، ال��ذي يس��تخدمه املؤل��ف د. حمم��د الداخ��ل؛ فإن هذا الكتاب يرص��د جرائم هذا احلكم خارج احلدود. وقد صدر ألول مرٍة عام 

1981. ونع��رض هن��ا لطبعت��ه الثالث��ة املزي��دة، ال��ي ص��درت ع��ام 2012، ع��ن املؤسس��ة الس��ورية للنش��ر والتوزي��ع.
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 زياد الرحباني... 
حين يقود العبث إلى الجريمة

معاوية مّح��اد

مل تع��د الن��كات ال��ي يطلقه��ا زي��اد  	
الرحبان��ي تضح��ك س��وى احلمق��ى، وه��م يف 
معظمه��م م��ن خّط��ه السياس��ي املؤّي��د لبش��ار 
األسد وحسن نصر اهلل. ويثر املوقف العدائّي 
ال��ذي اخت��ذه ه��ذا املؤلف املوس��يقّي م��ن الثورة 
الناضج��ة  القل��ة  أنف��س  الس��ورية خيب��ًة يف 
م��ن حمّبي��ه، ال��ي تت��ذّرع ب��أن ع��داوة الرج��ل 
إلس��رائيل، وتكوين��ه املاركس��ي، حجب��ا ع��ن 
بصرت��ه الن��ور، فاحن��رف، م��ن غ��ر س��وء ني��ة، 
إىل تأيي��د قتل��ة الش��عب الس��وري. والعجي��ب 
القومي��ن  م��ن  إس��رائيل  أع��داء  أم��ر  يف 
واليس��ارين أن معظمه��م ق��د احنرف��ت به��م 
الرؤي��ا )املنحرف��ة أص��ًا( ح��ن اندلع��ت ث��ورة 
السورين املباركة. والعجيب أيضًا أن ينقلب 
ه��ذا املداف��ع ع��ن حق��وق الفق��راء والضعف��اء 
واملس��حوقن إىل مؤيٍد جلاديهم. وال خيفف 
التهري��ج امل��ازم لس��لوك الرحبان��ي م��ن قس��وة 
حقيق��ة أن��ه ق��د حت��ّول إىل جم��ّرد مناف��ٍق ال 
يكّف، يف كل إطالٍة له على وسائل اإلعام، 
ع��ن الثن��اء عل��ى نص��ر اهلل وحزبه، واالس��تهزاء 
خبصوم��ه م��ن السياس��ين اللبناني��ن. ويتنّدر 
للموهوب��ن  يغف��رون  ال  مم��ن  البع��ض، 
الس��ابقن نذاالته��م احلاض��رة، ب��أن العاق��ة 
ب��ن مدم��ن املخ��درات وحزب اهلل عاقة س��وٍق 
وحاج��ٍة وتقدي��م خدم��ات؛ فاحل��زب، يف واح��ٍد 
من أوجهه، وكالٌة كبرٌة لتجارة املخدرات، 
والرحبان��ي مس��تهلٌك م��ن ط��راٍز رفي��ٍع هل��ا. 

واملس��تهلكون هل��ذا الن��وع م��ن البضائ��ع يقع��ون 
أس��رى نفس��ين يف قبض��ة م��ن يزودونه��م بها.

موق��ع  م��ع  األخ��ر  لقائ��ه  ويف  	
العه��د االخب��ارّي، التاب��ع حل��زب اهلل، مت��ادى 
احل��زب،  هل��ذا  متلق��ه  يف  كث��راً  الرحبان��ي 
مش��يداً جباهزيته العس��كرية. فقال يف وصفه 
احمل��اورة:  س��ؤال  حبس��ب  املقاوم��ة،  لوض��ع 
ممت��از.. وصل��ت إىل ح��ّد أن إس��رائيل بات��ت 
ختش��ى جهوزيته��ا. أث��ق باملقاوم��ة وقدراته��ا 
على ردع العدو.. هي مستعدٌة ألن يكون لديها 
نق��ٌص بش��ريٌّ يف س��وريا مقابل ع��دم التفريط 
مبواجه��ة إس��رائيل، وإال مل حبوزته��ا الس��اح! 
وعن س��ؤاٍل ح��ول متابعته خلطابات  	
نص��ر اهلل أج��اب: نع��م بالتأكي��د، وإذا ختّلف��ُت 
ع��ن ذل��ك بس��بب ع��دم علمي خبط��اٍب مرتقب، 
اخلط��اب  مش��اهدة  مع��اودة  عل��ى  أح��رص 
خبطابات��ه  أحتف��ظ  أن��ي  حت��ى  كام��ًا.. 
املتلف��زة يف أرش��يٍف خ��اص. وأض��اف أن��ه مل 
يلتِق ب�"قائد املقاومة" حتى اآلن، ولكنه يرغب 
يف ذل��ك بالطب��ع، وعندم��ا يلتق��ي ب��ه س��يبلغه 
رسالًة خاصة! وعن والدته فروز قال: فروز 
حت��ّب الس��يد حس��ن كث��راً، م��ع العل��م أنه��ا 
ستعتب علّي كما املّرة املاضية عندما ظهرُت 
يف مقابل��ٍة تلفزيوني��ة، وكش��فُت ع��ن بع��ض 

األم��ور اخلاص��ة به��ا.
أب�����دى  الس������ورية  الث�������ورة  وع��ن  	
الرحبان��ي اس��تغرابه م��ن مس��اعدة الوالي��ات 

مّساه��م  الذي��ن  للث��ّوار  األمريكي��ة  املتح��دة 
التكفري��ن، وع��ّر ع��ن قناعت��ه ب��أن "األزم��ة" 
ل��ن تط��ول: أن��ا ال أش��عر به��ذا، رغ��م أن البع��ض 
أنه��ا  أعتق��د  يق��ول إن األزم��ة مفتوح��ة.. ال 
س��تظّل كذل��ك، ق��د حتس��م األم��ور خ��ال 6 
أو 7 أش��هر. وإذا اس��تمّرت مفتوح��ًة فس��تصبح 
خط��رًة عل��ى اجلمي��ع، عل��ى روس��يا وأمري��كا، 
وبالتال��ي يدخ��ل عليها عناص��ر جديدة. فمثًا 

ق��د يفّك��ر أن��اٌس ج��دٌد باس��تراد الس��اح..
إن كان  س������ؤال  ع��ن  إجاب���ته  ويف  	
س��وريا  يف  املس��يحي  الوج��ود  عل��ى  يقل��ق 
ق��ال: أخت��ّوف عل��ى وج��ود املس��لمن الش��يعة 
ح��ّد  إىل  الي��وم،  خط��ٍر  بش��كٍل  املس��تهدفن 
أن��ه س��ُيعمل الحق��ًا عل��ى نبذه��م.. ال أح��د يف 
األس��اس متنّب��ٌه إىل املس��يحين. ال��دول تتوق��ع 
هروبه��م م��ن املنطق��ة، خاصًة أنه��م يفتقدون 
إىل القوة العس��كرية.. الغرب يس��عى إىل إثارة 
الفتنة بن املسلمن، فهذا أفضل من الدخول 
جمري��ات  إىل  اس��تناداً  معه��م.  معرك��ٍة  يف 
األزم��ة الس��ورية، تب��ّن أن الغ��رب يفك��ر أن��ه ال 
ميكن الوثوق باملسلمن، وال سيما احلركات 

الس��لفّية.
ومل يوّف��ر زي��اد فرص��ة الس��خرية  	
م��ن الربي��ع العرب��ي كل��ه، وبتعب��ٍر س��وقيٍّ 
طامل��ا اس��تخدمه ه��ذا امله��ّرج إلضح��اك الناس. 
وجرائم��ه  األس��د  لبش��ار  تأيي��ده  وك��ّرر 
الوحشية، قائًا: لو كنُت مكانه لفعلُت األمر 
نفس��ه.. مل تندل��ع األزم��ة يف س��وريا بس��بب 
مظاه��رٍة يف درع��ا، لكنها كانت حتتاج إىل أن 
تنطل��ق م��ن م��كاٍن م��ا، فاخترت درع��ا القريبة 

م��ن احل��دود األردني��ة.
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سليمان األسد يشّبح على الشّبيحة

يف  األس��د  بش��ار  مجه��ور  يك��ّف  ال  	
الاذقي��ة ع��ن التذّم��ر م��ن تصرف��ات س��ليمان 
األس��د، ابن قائد الش��بيحة األول، أو ما يس��ّمى 
ه��ال  الس��احل،  يف  الوط��ي  الدف��اع  جي��ش 
مجي��ل األس��د. ه��ذه التصرف��ات ال��ي حت��رج 
ه��ؤالء املؤّيدي��ن الذي��ن يبجل��ون عائل��ة األس��د، 
ويس��وقون أبناءه��م للم��وت دفاع��ًا عنه��ا. وال 
يتوق��ف ه��ذا املراه��ق الش��رس ع��ن إهان��ة أّي 
ش��خٍص يق��وده حظ��ه العاث��ر إىل أن يك��ون يف 

نف��س امل��كان م��ع س��ليمان. ورمب��ا ال يقتص��ر 
األم��ر عل��ى اإلهان��ة والش��تم والض��رب امل��ّرح 
الن��ار،  فق��ط، ب��ل يتع��دى ذل��ك إىل إط��اق 
كم��ا ح��دث م��ع الش��قيقن دي��ب م��ن قري��ة 
يف  متطّوع��ان  وهم��ا  القرداح��ة،  يف  بّس��ن 
جي��ش األس��د يقات��ان يف ري��ف دمش��ق، وج��اءا 
يف إج��ازٍة لتش��ييع قريبه��م املتط��ّوع هو اآلخر، 
وال��ذي قت��ل يف إحدى املعارك مع الثّوار. وبعد 
التش��ييع وواج��ب الع��زاء خرج األخ��وان برفقة 
عائلتهم��ا لتن��اول الغ��داء يف أح��د املطاع��م ال��ي 
ص��ادف أن يزروه��ا س��ليمان األس��د ومرافقوه، 
فطل��ب منه��م أن يغ��ادروا املطع��م، الضط��راب 
مزاجه يف تلك الس��اعة، لكنهما رفضا ذلك يف 
موق��ف حت��دٍّ مل يعت��د علي��ه س��ليمان م��ن أح��د 
عبيد العائلة، مما جرح كرياءه، فأطلق من 
مسدس��ه احلرب��ي طلق��ًة يف رأس كل واح��ٍد 
م��ن هذي��ن األخوي��ن املدافع��ن ع��ن مملك��ة آل 
األس��د. ومل تتج��اوز آث��ار ه��ذه احلادثة اعتذاراً 
من حمافظ الاذقية، وتعويضًا مالّيًا صغراً، 
واحتجاج��اٍت فيس��بوكيٍة م��ن البع��ض تته��م 
س��ليمان باإلس��اءة إىل مسعة عائلته، وتناش��د 
ماه��ر األس��د التدخ��ل، كم��ا تدخ��ل ش��قيقه 
وأّدب  التس��عينات  مطل��ع  يف  باس��ل  األك��ر 
أوالد عمه فواز وهال وشيخ اجلبل وغرهم. 
ومل يتوقف سليمان عن استعراضاته اليومية 
والتح��ّرش  وأحيائه��ا،  الاذقي��ة  ش��وارع  يف 
بالفتي��ات، واقتحام املدارس ومباني اجلامعة.

يتابعه��ا  ال��ي   � أخب��اره  آخ��ر  ويف  	
اجلمي��ع يف الاذقي��ة � خ��اض ش��جاراً عنيف��ًا 
مع ابن خالته علي صقر خر بيك أمام مبنى 
األكادميية البحرية، وأطلق عليه النار أثناء 
حماولت��ه الف��رار، لتندل��ع موج��ة احتجاج��اٍت 

جدي��دٍة ض��ّد س��ليمان، اتهمت��ه بالتش��بيح ض��د 
املواطن��ن املؤيدي��ن، وطالبت��ه بإثب��ات رجولت��ه 
يف جبه��ات القت��ال، بداًل من التفاخر بس��ياراته 
املصفح��ة وبنادق��ه اآللي��ة بن م��ن ضّحوا بكل 
ش��يء م��ن أج��ل قائ��د الوطن. وجاءت أش��د هذه 
االحتجاج��ات هلج��ًة م��ن صفح��ة "اهلل س��وريا 
بش��ار وب��س"، ال��ي عّلق��ت عل��ى ه��ذه احلادث��ة 

بالق��ول: 
األس��د..  ه��ال  س��ليمان  الع��اّق   الص��ي 

إىل متى؟؟....... ستورية كلها تتتساءل!!!
ليس��ت ه��ي امل��رة األوىل ال��ي ي��رز  	
فيه��ا اس��م ه��ذا الع��اّق ال��ذي ال ُيش��هرُه من��ه 
ش��يٌء س��وى اسم العائلة الكرمية الي حيملها 
"األس��د". يق��رتن اس��م س��ليمان األس��د، أو "اب��ن 
رئيس الس��احل" كما يلّقبه البعض، حبوادث 
أمني��ٍة واعت��داءاٍت عل��ى املواطن��ن يف مدين��ة 
عملي��ة  االعت��داءات  ه��ذه  وآخ��ر  الاذقي��ة. 
إط��اق ن��اٍر عل��ى مدخ��ل ح��رم األكادميي��ة 
البحري��ة يف الاذقي��ة، إث��ر خ��اٍف بين��ه وب��ن 
أح��د أقربائ��ه املدع��و "عل��ي صق��ر خ��ر بي��ك".

عند كل حادٍث أميٍّ من هذا النوع،  	
يسري القلق يف نفوس السورين يف الاذقية، 
الذين يتخّوفون من أن يكون أبناؤهم عرضًة 
هل��ذه االعت��داءات يف امل��رة املقبل��ة، لذل��ك حن��ن 
قررن��ا مناش��دة م��ن ل��ه وصاي��ة عل��ى س��ليمان 
األس��د، بش��رط أن ال تك��ون ه��ذه الوصاي��ة ه��و 
أب��وه "ه��ال األس��د" زعي��م النه��ب والفس��اد، 
الذي يطلق على نفس��ه اس��م رئيس مجهورية 
الس��احل، وال��ذي يتجاه��ل أن لس��وريا رئيس��ًا 
واح��داً ه��و الدكت��ور األخ القائ��د بش��ار األس��د، 
وهو من سيضع حداً لتصّرفات سليمان وأبيه 

هال.
ويف ردٍّ غ��ر مؤك�����ٍد م��ن ه�������ال  	
األس��د، ت��ّرأ قائ��د الش��بيحة م��ن أفع��ال ابن��ه، 
يف  الرياضي��ة  املدين��ة  يف  مكتب��ه  أن  وأعل��ن 
الاذقي��ة مفت��وٌح الس��تقبال مجي��ع املواطن��ن 

س��ليمان. تصرف��ات  م��ن  املتضّرري��ن 
وملّ��ح املعلق��ون إىل أن عائل��ة األس��د  	
مل  ال��ي  الس��احل  يف  الوحي��دة  العائل��ة  ه��ي 
أبنائه��ا "ش��هيد"، بينم��ا متتل��ئ  ب��ن  يس��قط 
يف  س��قطوا  ال��ذي  أبنائه��ا  بص��ور  البي��وت 
س��احات القت��ال، وبأنه��ا العائل��ة الوحي��دة ال��ي 
مل تلب��س نس��اؤها ثي��اب احل��داد الس��وداء، ال��ي 
أصب��ح ارت��داء غره��ا م��ن املاب��س أم��راً غريب��ًا، 

لألس��د. اإلخ��اص  م��ن  وينتق��ص 
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تويتر

19صّياد المدينة
سنــاء ناصر 

تزع��م س��ناء ناص��ر، وه��ي ش��ّبيحة  	
يف اخلمس��ن م��ن عمره��ا، أنه��ا حاصل��ٌة عل��ى 
السياس��ية.  العل��وم  يف  الدكت��وراه  ش��هادة 
"س��وريا  حل��زب  كرئيس��ٍة  نفس��ها  وتق��ّدم 
اجلدي��دة"، ال��ذي ش��ّكلته من��ذ ف��رتٍة وجي��زٍة 
ق��د  أفض��ل ومناف��ع أكث��ر  طمع��ًا حبض��وٍر 
تتحق��ق هل��ا ش��خصيًا م��ن خ��ال اخ��رتاع ه��ذا 
احل��زب، خاص��ًة بع��د أن حت��ّول ح��زب البع��ث 
إىل جم��رد جس��ٍم مي��ٍت ال يطع��م الش��بيحة 
ع��ن  ناص��ر  وتق��ول  ج��وع.  م��ن  يغنيه��م  وال 
موقفه��ا م��ن ح��زب البع��ث واجلبه��ة الوطني��ة 
أح��زاب  إىل  االنضم��ام  نتمن��ى  التقدمي��ة: 
اجلبه��ة. وتوجهاتن��ا الفكري��ة تطاب��ق مب��ادئ 
البع��ث فنح��ن حزٌب قومّي، تربينا يف مدرس��ة 
البع��ث. وأن��ا عض��وة عامل��ة يف ح��زب البع��ث 
العربي االش��رتاكي من��ذ الثمانينات. وحزبنا 
ج��اء ب��روٍح جدي��دٍة تت��اءم م��ع نه��ج الش��باب 
وتطلعات��ه، وتراع��ي تط��ورات املرحل��ة داخلي��ًا 

ودولي��ًا. وإقليمي��ًا 
وتنف��ي س��ناء الته��م ال��ي يطلقه��ا  	
ش��ّبيحٌة آخ��رون بأنه��ا تس��رق األم��وال ال��ي 
حبج��ة  اإليراني��ة  الس��فارة  م��ن  تتس��لمها 
اإلنف��اق عل��ى عوائ��ل القتل��ى واجلرح��ى م��ن 
جمموع��ات  مس��اعدة  وعل��ى  األس��د،  جي��ش 

ه��ذه  ته��ّرب  وبأنه��ا  املس��لحن،  الش��ّبيحة 
األم��وال إىل اخل��ارج، وتعي��ش حي��اًة باذخ��ة، 
ط��راز  م��ن  ج��دًا  حديث��ًة  س��يارًة  وترك��ب 
)أودي(. وت��رّد عليه��م بالق��ول: س��يارتي كل 
س��وريا بتعرفه��ا.. س��يارتي زوم، وأملكه��ا من��ذ 
س��نن طويلة. وقد بعت غرها ثاث س��يارات 
وش��اليه عل��ى البح��ر ألق��ّدم مس��اعداٍت ألهلن��ا 

املتأمل��ن يف كل س��وريا.
عل��ى  كث��رًا  امل��رأة  ه��ذه  تنش��ط  	
االجتماع��ي  التواص��ل  موق��ع  صفح��ات 
فيس��بوك، فتفاخ��ر بصوره��ا إىل ج��وار ق��ادة 
ش��ّبيحة الس��احل وش��يوخهم الديني��ن م��ن آل 
غ��زال. وتكت��ب أخب��ارًا عاجل��ة � وم��ن مص��ادر 
خاص��ة، كم��ا تق��ول � ع��ن الس��يطرة الكامل��ة 
لق��وات األس��د عل��ى م��دٍن ومناط��ق حم��ّررة 
من��ذ أش��هر، ث��م تكت��ب بع��د أي��اٍم ع��ن مع��ارك 
حمتدم��ٍة ستس��قط فيه��ا ه��ذه املناط��ق خ��ال 
س��اعات. وال تك��ّف ناص��ر، ال��ي تضي��ف إىل 
ع��ن  املعارض��ة،  صف��ة  السياس��ية  س��رتها 
التحري��ض عل��ى ط��رد النازح��ن القادم��ن 
م��ن الب��ؤر الثائ��رة، وتدع��و إىل إع��دام مجي��ع 
املوقوف��ن يف س��جون األس��د. كم��ا ال تك��ّف 
ع��ن إط��اق التحي��ات للحذاء العس��كرّي، رمز 
كل مق��اوٍم ووط��يٍّ ش��ريف، كم��ا تق��ول.
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لضاب��ٍط  العب��ارة  ه��ذه  ليس��ت  	
يف خماب��رات األس��د اجلوي��ة! إنه��ا لنبي��ل 
في��اض، الكات��ب والصيدل��ي، املتح��ّدر م��ن 
عائل��ة س��ّنية م��ن بل��دة القريت��ن بري��ف 
مح��ص، املدين��ة ال��ي ع��اش فيه��ا لس��نواٍت 
طويل��ة. وحبس��ب م��ن عرف��وه يف مراح��ل 
س��ابقة، يعان��ي الرج��ل م��ن اضطراب��اٍت 
نفس��يٍة يعزوه��ا البع��ض إىل معامل��ٍة غ��ر 
حميط��ه  يف  أقران��ه  م��ن  تلقاه��ا  الئق��ٍة 
ه��ذه  العارف��ون  ه��ؤالء  ويرج��ع  املباش��ر. 
املعامل��ة إىل طبيع��ة ش��خصية لفي��اض، 
مع��ه  يتعام��ل  م��ن  نف��س  يف  تث��ر  ال��ي 
مش��اعر خمتلط��ة م��ن الق��رف والش��فقة 
واالحتق��ار، مما ترك آثاراً س��يئة يف نفس 
هذا الش��اب الذي مل يكّف عن اإلعان أنه 
ملح��ٌد ليلفت االنتباه وحيظى بش��يٍء من 
االهتم��ام. لك��ن ه��ذا مل حي��دث، ب��ل قوب��ل 
بإهم��اٍل ش��ديد، مم��ا دف��ع ب��ه إىل إب��راز 
مزي��ٍد م��ن الع��داء جملتمع��ه، م��ن خ��ال 
كت��ٍب ومق��االٍت ال تكّف ع��ن إهانة الدين 
اإلس��امّي، لينته��ي ب��ه األم��ر بوق��ًا م��ن 
أب��واق بش��ار األس��د، وحمّرض��ًا مس��عوراً 
عل��ى القت��ل واجلرمي��ة وارت��كاب اجمل��ازر 

حب��ق األبري��اء.

»دوما سرط��������اٌن جيب استئص���������������اله، 
وال ي����������وجد أحٌد فيها حالي����ًا ليس مع 

اإلرهابين«

نبيل فّياض
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