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اقتصاد الثورة
تتع����ّرض  ال����ي  املش�����كالت  تعي��ُد  	
هل��ا إح��دى املنظم��ات اإلغاثّي��ة واخلدمّي��ة 
الرئيسّية للمعارضة السياسّية، واالتهامات 
ال��ي صاحب��ت إض��راب ع��دٍد م��ن العامل��ن 
فيه��ا؛ احلدي��َث ع��ن الفس��اد واهل��در وس��وء 

الواجه��ة. إىل  املالّي��ة  اإلدارة 
ودون الدخ��ول يف التفاصي��ل، ال��ي  	
ه��ي اآلن قي��د البح��ث من قبل جلن��ٍة خاّصة، 
فإن يف شؤوننا االقتصادّية الكثري مما ينبغي 
أن يق��ال. فم��ن حي��ث املبدأ ميكننا أن نالحظ 
بس��هولٍة ان انتقالن��ا م��ن الوض��ع االقتص��ادّي 
املضب��وط يف ظ��ّل النظ��ام إىل اقتص��اٍد ط��ارٍئ 
يش��به اقتص��اد احل��رب، مل يصاحب��ه م��ا جي��ب 
أن يّتس��م ب��ه ه��ذا احل��ال االس��تثنائّي، م��ن 
تقّش��ٍف وحرٍص على اإلدارة األمثل للموارد 
الشحيحة، بل جاء »اقتصادنا« كما سياستنا، 
وكم��ا حربن��ا؛ كم��ا حنن، فوضوّي��ًا ومتقّلبًا 
الذخ��رية  ه��در  م��ن  ب��دءاً  الغاي��ة.  وف��ردّي 
وانته��اًء باملؤمترات والندوات، مروراً بفاتورٍة 
طويل��ٍة م��ن النش��اطات غ��ري اجملدي��ة عل��ى 

خمتل��ف الصع��د.
ومب��ا أن الث��ورة ال تس��تند إىل موارد  	
ثابت��ة ومس��تمّرة، ف��إن ه��ذا الس��لوك خي��رج 
م��ن كون��ه عب��ث مراهق��ن طائش��ن، س��واء 
كرب عمرهم أم صغر، إىل أن يكون خطيئًة 
ق��د ت��ؤّدي هن��ا أو هن��اك إىل ج��وع أن��اٍس، أو 

استش��هاد آخري��ن.
وإذا كان م��ن املس��تبعد أن يك��ون  	
يف صف��وف الث��ّوار عدٌد كبرٌي من املختلس��ن 
واللص��وص، ال ملوان��ع أخالقّي��ٍة فق��ط، ب��ل 
ألن عي��ون ال��كّل عل��ى ال��كّل، وألن احلدي��ث 
ع��ن الفس��اد املال��ي حدي��ٌث أث��رٌي عل��ى قل��وب 
وس��وء  اهل��در  يف  الوق��وع  ف��إن  الس��ورين؛ 
توزي��ع امل��وارد أم��ٌر ال يق��ّل خط��ورًة م��ن حي��ث 

فلنحاس��ب. النتيج��ة... 
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جنيف2 خالل أســابيع...
الجربا: لن نذهب إال الســتالم الســلطة

فيصــل المقــداد: ال بديــل للرئيس األســد وال حلول بدونه
هيئة التحرير

تؤكد تصرحيات  	
رئي��س االئت��الف الس��وري 
مش��اركة  أن  للمعارض��ة 
مؤمت�����������ر  يف  االئت���������الف 
جني��ف2، املتوق��ع انعق��اده يف 
املقب��ل،  الثان��ي  كان��ون   22

الس��تالم  إال  تك��ون  ل��ن 
الس��لطة، ووفق املعايري الي 
ومحلته��ا  الث��ورة  وضعته��ا 
تعب��ريه.  حب���سب  لل����عامل، 
امل�عارض���������ون  وي����تح�����دث 
الس���وري����ون امل��تحّم������سون 
جني��ف2  يف  للمش��ارك����ة 

الوالي��ات  ب��ن  "تفاه��ٍم مكت��وٍب"  ع��ن وج��ود 
املتح��دة وروس��يا، يقضي بتش��كيل هيئة حكٍم 
انتقالي��ٍة بصالحي��اٍت كامل��ٍة خ��الل املؤمت��ر. 
االئت��الف،  باس��م  الرمس��ي  الناط��ق  وق��ال 
ل��ؤي ص��ايف، إن االئت��الف ح��ّدد ع��ّدة خط��واٍت 
جني��ف2،  إىل  للوص��ول  ضروري��ًة  يعتربه��ا 
امل��دن  ع��ن  احلص��ار  رف��ع  مقدمته��ا  ويف 
والق��رى احملاص��رة، وتوف��ري الغ��ذاء وال��دواء 
للس��كان، واإلف��راج ع��ن املعتقلن السياس��ين، 
والس��يما 5000 ام��رأٍة وطف��ٍل منه��م. ووص��ف 
ص��ايف رف��ع احلصار وإطالق س��راح املعتقلن 
ألن  فق��ط  لي��س  األساس��ين،  ب�"الش��رطن 
حتقيقهم��ا ه��و ج��زٌء م��ن بي��ان جني��ف1، ب��ل 
ألن جن��اح اجملتم��ع الدول��ي يف ذل��ك س��يؤكد 
قدرت��ه عل��ى ممارس��ة الضغ��وط عل��ى النظ��ام 
الحق��ًا لتحقي��ق متطلبات بيان جنيف". وقّلل 
اخلارجي��ة  تصرحي��ات  أهمي��ة  م��ن  ص��ايف 
ال��ي رفض��ت أي ط��رٍح الس��تبعاد  الس��ورية 
وأض��اف:  االنتقالي��ة،  العملي��ة  م��ن  األس��د 
"بالنس��بة اللت��زام س��وريا ببي��ان جني��ف1 فهذا 
ال خالف حوله، فروسيا وقعت على تفاهماٍت 
م��ع الوالي��ات املتح��دة التزم��ت فيه��ا بتش��كيل 
الصالحي��ات،  بكام��ل  انتقالي��ٍة  حك��ٍم  هيئ��ة 
وم��ن ث��م فل��ن يس��تطيع النظ��ام التمل��ص م��ن 
التزام��ات بي��ان جني��ف1 إال خب��رق التفاه��م 
الروس��ي األمريك��ي". وينتظ��ر م��ن االئت��الف 
أن يس��ّمي أعض��اء الوف��د املش��ارك يف جني��ف2 
يف نهاية الش��هر اجلاري، وقبل إعادة انتخاب 

الرئاس��ية. هيئت��ه 

تتغ��ري  مل  اآلخ��ر  اجلان��ب  ويف  	
هلج��ة نظ��ام بش��ار األس��د ح��ول ه��ذا املؤمت��ر، 
إذ يؤك��د مجي��ع املس��ؤولن يف ه��ذا النظ��ام 
أن��ه ل��ن يك��ون هن��اك أّي حدي��ٍث ح��ول موق��ع 
بش��ار األس��د، ول��ن مت��ّس صالحيات��ه األمني��ة 
والعس��كرية. ويف حدي��ٍث لقن��اة امليادي��ن ق��ال 
فيص��ل املق��داد، نائ��ب وزي��ر خارجي��ة األس��د: 
"إن الرئيس بش��ار األس��د ميثل سيادة سورية 
ووح��دة ش��عبها وأرضها. ولو مل يكن الرئيس 
بقي��ت  مل��ا  القي��ادة  رأس  عل��ى  األس��د  بش��ار 
أن  املق��داد  وأض��اف  نعرفه��ا".  ال��ي  س��ورية 
"س��ورية املس��تهدفة س��وف ل��ن تك��ون س��ورية 
"الوف��د  أن  الرئي��س األس��د". وأك��د  بغي��اب 
الذي س��يذهب إىل جنيف س��يكون بعد توقيع 
الرئي��س األس��د، وأيض��ًا س��يحمل تعليم��ات 
الرئي��س  وق��راءات  ومواق��ف  وتوجيه��ات 
األس��د، وأيض��ًا ف��إن احلل��ول س��وف ل��ن تت��م 
إال مبوافق��ة الرئي��س األس��د. وعل��ى هؤالء أن 
خيرس��وا وكفاه��م كذب��ًا عل��ى اجلماه��ري، 
لي��س  واالس��تقرار  اهل��دوء  إلع��ادة  والعم��ل 
وح��ول  املنطق��ة".  ل��كل  وإمن��ا  لس��ورية 
االنتخاب��ات الرئاس��ية القادم��ة يف أي��ار 2014، 
ش��ّدد املق��داد أن بش��ار األس��د سيرتش��ح فيه��ا 
"الغربي��ون  قول��ه:  وحبس��ب  س��يفوز،  وأن��ه 
ب��أن  يقول��ون  املغلق��ة  اجتماعاته��م  كل  يف 
إىل  تق��دم  وإذا  األس��د،  للرئي��س  بدي��ل  ال 
االنتخاب��ات فإن��ه س��ينجح حتم��ًا، ويؤك��دون 
أن الربنام��ج ال��ذي وضع��ه الرئي��س األس��د 
إلنق��اذ س��ورية ه��و الربنام��ج القاب��ل للتنفيذ. 
وعل��ى ه��ؤالء أن خيرس��وا ونذه��ب إىل جنيف 

احلدي��ث  ويف  وتدخ��ل".  ش��روط  دون  م��ن 
ذات��ه ش��ّن املق��داد هجوم��ًا الذع��ًا، وبألف��اٍظ غ��ري 
دبلوماسية، على احلكم السعودّي، متهمًا إّياه 

بأن��ه ال ينتم��ي إىل ش��عبه.
صحفي��ٍة  تس��ريباٍت  وحبس��ب  	
العرب��ي،   � الدول��ي  املبع��وث  ف��إن  متوات��رة، 
الع��ام  األخض��ر اإلبراهيم��ي، ونائ��ب األم��ن 
لألم��م املتح��دة للش��ؤون اإلنس��انية، جيف��ري 
ط��ريف  ب��ن  بالتوس��ط  س��يقومان  فيلتم��ان، 
املباحث��ات يف الي��وم الثان��ي النعق��اد جني��ف2، 
كامل��ة  انتقالي��ٍة  حكوم��ٍة  لتش��كيل  وذل��ك 
الصالحي��ات، وفق��ًا لتفاه��م أمريك��يٍّ روس��يٍّ 
س��ابق. وس��تتّم دع��وة وزراء خارجي��ة ال��دول 
اخلم��س الدائم��ة العضوي��ة يف جملس األمن، 
إضافًة إىل 25 وزير خارجّيٍة آخر، للمشاركة 
يف أعم��ال املؤمت��ر. وتتج��ه أغل��ب التوقعات إىل 
أن وزي��ر خارجي��ة إيران س��يكون واح��داً منهم، 
وخاص��ة يف ظ��ل التق��ارب األمريك��ّي اإليرانّي، 

بع��د االتف��اق األول��ّي ح��ول املل��ف الن��ووّي.
ويف سياٍق ذي صلة، أعلنت منظمة  	
حظر السالح الكيماوّي، من مقّرها يف الهاي، 
أن منظومة األس��لحة الكيماوية لبشار األسد 
سيتّم تدمريها يف البحر املتوسط، وعلى منت 
س��فينة أمريكي��ة، باس��تخدام تقني��ة التحلي��ل 
املائ��ي. وقال��ت املنظم��ة إن��ه "يف الوق��ت احلال��ي، 
للبحري��ة  التابع��ة  املناس��بة  الس��فينة  ف��إن 
ختض��ع لعملي��ات تعدي��ٍل تناس��ب القي��ام بتل��ك 
العملي��ات"، ومب��ا يتي��ح للمنظم��ة التحقق من 
الكام��ل م��ن الرتس��انة الكيماوي��ة  التخل��ص 

لبش��ار األس��د.
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القلمون صامدة.. وغوطة دمشق تحّطم الحصار
خسائر فادحٌة في صفوف قّوات األسد وميليشيا حزب الله

هيئة التحرير

جن��ح ث��ّوار الغوطة الش��رقية بريف  	
ال��ذي  اخلان��ق  احلص��ار  كس��ر  يف  دمش��ق 
أطبقته قّوات األسد على هذه املنطقة ألشهٍر 
ع��ّدة. فف��ي هج��وٍم مباغ��ٍت ش��ّنته جمموع��ات 
وبع��ض  إس��المّيٍة  كتائ��ب  م��ن  اقتح��اٍم 
تش��كيالت اجليش احلّر على عصابات األس��د 
والفصائ��ل الش��يعية املتحالف��ة معه��ا، متك��ن 
الث��وار م��ن حتري��ر ع��ّدة ق��رى دفع��ة واح��دة. 
فف��ي اهلج��وم األول اس��تغل الث��وار الضب��اب 
الع��دّو،  خط��وط  داخ��ل  ليتقدم��وا  الكثي��ف 
ولتب��دأ املع��ارك بالس��الح األبيض، مما تس��بب 
بإرب��اٍك كب��رٍي واضط��راٍب يف صف��وف جن��ود 
العب��ادة  بل��دة  فس��قطت  وحلفائه��م،  األس��د 
وق��رى أخ��رى عل��ى أط��راف الغوط��ة س��ريعًا 
بي��د الث��ّوار. مم��ا مّه��د إلطالق عملي��ة حترير 
العتيب��ة، ال��ي ش��ّكلت س��يطرة الث��وار عليه��ا 
قب��ل أي��اٍم س��قوط احلصار عن الغوطة بش��كٍل 

نهائ��ّي.
أحلق��ت  املع��ارك  ه��ذه  وخ��الل  	
خس��ائر فادحٌة بقوات األس��د وميليش��يا حزب 
اهلل ولواء أبو الفضل العّباس، إذ س��قط املئات 
منهم قتلى واستس��لم آخرون. هذا ما أّكدته 
األخب��ار القليل��ة املتس��ّربة م��ع الص��ور لقتل��ى 
مل  ال��ذي  اهلل،  ح��زب  عناص��ر  م��ن  وأس��رى 
تتوق��ف وس��ائل إعالمه عن ب��ّث نعوات جنوده 
خالل األسبوع املاضي. وقّدرت بعض املصادر 
املس��تقلة أعداد القتل��ى اللبنانين بأكثر من 

100 س��قطوا يف مع��ارك الغوط��ة وحده��ا.

ع��ن  الغوط��ة  مع��ارك  وكش��فت  	
املناط��ق  النس��بّية إلع��ادة حتري��ر  الس��هولة 
ال��ي حتتله��ا قوات األس��د، بش��رط التخطيط 
والتنس��يق  العم��ل  يف  واإلخ��الص  اجلّي��د 
وكذل��ك  الث��وار.  صف��وف  يف  والتنظي��م 
التكت��م  املع��ارك ع��ن أهمي��ة  كش��فت ه��ذه 
اإلعالم��ي عل��ى حي��دث أثناءه��ا، مم��ا حي��رم 
معلوم��اٍت  مص��ادر  م��ن  الع��دّو  خماب��رات 
ني��ٍة  حبس��ن  الناش��طون  يتيحه��ا  جمانّي��ٍة 
األعم��ال  لض��رورات  اعتب��اٍر  وقل��ة  وتس��ّرٍع 

. ية لعس��كر ا
ويف مع��ارك القلم��ون متكن��ت ق��وات  	
األسد من إعادة احتالل بلدة دير عطية بعد 
حتريره��ا بأي��اٍم قليل��ة، لرتتك��ب أثن��اء ذل��ك 

جرائ��م عدي��دًة منه��ا عملي��ات إع��داٍم مجاعيٍة 
حب��ّق املدنّي��ن الذي��ن حاول��وا اخل��روج م��ن 
البل��دة. ويف مدين��ة النب��ك اجمل��اورة فش��لت 
حم��اوالت النظ��ام املتك��ررة إلع��ادة احت��الل 
املدين��ة، يف وج��ه صم��وٍد كب��رٍي م��ن ط��رف 

املدافع��ن عنه��ا.
ويف حل��ب متك��ن الث��وار م��ن إفش��ال  	
اهلج��وم الكب��ري ال��ذي ش��ّنته ق��وات األس��د يف 
حم��اور ع��ّدٍة م��ن الري��ف اجلنوبّي والش��رقّي، 
ال��ي  املناط��ق  الس��تعادة  هجماته��م  لتب��دأ 
أخضعه��ا النظ��ام، حمرزي��ن تقدم��ًا ملحوظ��ًا 
عل��ى اجلبه��ات. فف��ي حمي��ط الل��واء 80 تق��دم 
مقاتلو اجلبهة اإلس��المية باجتاه تلة الش��يخ 
الكب��ري،  االس��رتاتيجي  املوق��ع  ذات  يوس��ف 
بع��د أن ح��ّرروا ع��دة مبان��ي يف حمي��ط تل��ك 
التل��ة، وأحلق��وا به��م خس��ائر بش��ريًة كب��ريًة 
ق��ّدرت بأكث��ر من مخس��ن جندي��ًا. وما تزال 
االش��تباكات مس��تمّرًة يف منطق��ة النقاري��ن 
وحمي��ط مبن��ى املواص��الت.ويف س��ياٍق متصٍل 
استمّرت الغارات اجلوّية على مناطق الريف 
الش��رقي، وخاص��ة عل��ى مدينة الب��اب، موقعًة 
جم��ازر متتالي��ة راح ضحيته��ا أكث��ر م��ن 80 
ش��هيدًا، كان آخرها اس��تهداف س��وٍق مزدحٍم 

يف وس��ط املدين��ة.

...................أم��ا يف دي��ر ال��زور فبقي��ت اجلبهات 
العس��كري  مطاره��ا  وح��ول  املدين��ة  داخ��ل 
بع��ض  تتخلل��ه  نس��يٍّ  به��دوٍء  حاهل��ا،  عل��ى 
االش��تباكات القص��رية. واس��تمّرت كذل��ك 
عل��ى  واملدفع��ّي  اجل��وّي  القص����ف  عملي��ات 
املناط��ق احمل��ّررة، م��ع تركي��ٍز كب��رٍي عل��ى 
القريب��ة  املريعّي��ة  وقري��ة  املط����ار  حمي��ط 
نه��ر  عل��ى  الكب��ري  اجلس��ر  وكذل��ك  من��ه، 
وال��ذي  ال��زور،  دي��ر  مدين��ة  مش��ال  الف��رات 
	اس��تهدف بصواري��خ الطائ��رات احلربي��ة ع��ّدة 

مّراٍت خالل األسبوعن املاضين.
أح������رزت  الرق������ة  حمافظ��ة  ويف  	
الكتائ��ب اإلس��المية تقدم��ًا ملحوظ��ًا داخ��ل 
بإط����الق  األس�����د  ق��ّوات  ل��رتّد   ،17 الفرق����ة 
صاروخ��ي سك����ود س��قطا يف وس��ط املدين��ة 
خملف��ن دم��ارًا هائ��اًل يف املبان��ي، م��ع ارتق��اء 

الش��هداء. عش��رات 
ع��ّدة  حتري��ر  م��ن  الث��وار  ومتك��ن  	
ق��رى يف ري��ف مح��اه الش��رقّي، يف معرك��ٍة 
"قادم��ون". معرك��ة  اس��م  علي�����ها  أطلق�����وا 
واست��������مّرت عمل������يات اس����تهداف  	
حواج��ز األس��د العس��كرية يف كلٍّ م��ن درع���ا 

. ة لقنيط��ر ا و
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 الهيئة الشرعّية في المنطقة الشرقّية
خطواٌت إيجابّيٌة بعد جموٍد طويل

عمر ظافر 

اهليئ��ة  تتمّك��ن  مل  تش��كيلها،  من��ذ  	
م��ن  الش��رقّية  املنطق��ة  يف  العلي��ا  الش��رعية 
ف��رض نفس��ها كمؤسس��ٍة قضائي��ٍة مرجعّي��ٍة 
مهّمته��ا تطبي��ق العدال��ة وحتس��ن األوض��اع 
لس��وٍء يف  ذل��ك  يع��ود  ق��د  للن��اس.  املعيش��ية 
ق��وًة  امتالكه��ا  لع��دم  أو  اختي��ار أعضائه��ا، 
لف��رض س��لطتها وبس��ط األم��ن واألم��ان يف 

ملنطق��ة. ا
 9 الي��وم، وبع��د م��رور أكث��ر م��ن  	
أش��هٍر عل��ى تأس��يس ه��ذه اهليئ��ة، متّكن��ت م��ن 
إثب��ات وجوده��ا بع��د توافر الظروف املناس��بة، 
املقاتل��ة  الفصائ��ل  أق��وى  اجتمع��ت  عندم��ا 
م��ن اجلي��ش احل��ّر وكتائ��ب إس��المّية حت��ت 
راي��ة اهليئ��ة، ال��ي اتف��ق القائم��ون عليها على 
ض��رورة وض��ع ح��دٍّ للتج��اوزات والفوض��ى 

واملش��اكل ال��ي س��ّببت تذّم��ر الن��اس.
حت��رٌك مبارٌك ولكن...

مؤخ��راً  الش��رعية  اهليئ��ة  قام��ت  	
الطابي��ة  الغ��از  حق��ل  عل��ى  بالس��يطرة 
)كونيك��و(، وحتري��ر حق��ل العم��ر النفط��ي 
ال��ذي كان م��ا ي��زال حت��ت س��يطرة النظ��ام، 
آب��ار  م��ن  ع��دٍد  عل��ى  الس��يطرة  إضاف��ًة إىل 
للعابث��ن  مش��اعًا  كان��ت  ال��ي  الب��رتول 
عل��ى  القائم��ون  ويِع��د  النف��وس.  وضع��اف 
كاف��ة  تأمي��م  مبتابع��ة  الش��رعية  اهليئ��ة 
الش��رقّية،  املنطق��ة  يف  واآلب��ار  احلق��ول 
ومحايته��ا م��ن الس��رقة والعبث. وقد أكس��ب 
ه��ذا التح��رك اهليئ��ة زمخ��ًا ش��عبيًا، وألبس��ها 
ث��وب اهليب��ة واالح��رتام. لك��ن م��اذا بع��د تأمي��م 
س��يتم  وكي��ف  اجلمي��ع.  يتس��اءل  النف��ط؟ 
توزي��ع موارده؟ وه��ل س��تمتلك اهليئة القدرة 
عل��ى املتابع��ة يف التأمي��م أم أنه��ا س��تتوقف؟
أح��د  عل��ى  األس��ئلة  ه��ذه  طرحن��ا  	
أعض��اء اهليئ��ة، ال��ذي طلب ع��دم ذكر امسه، 
فأجابن��ا: "إن م��ا قام��ت ب��ه اهليئ��ة ل��ن يك��ون 
حال��ًة مؤقت��ة، ب��ل س��تتابع حت��ى النهاي��ة م��ا 
دام��ت الظروف مالئم��ًة واملتطلبات موجودة. 
وم��ا حي��ّدد الق��درة عل��ى املتابع��ة يف املس��تقبل 
ه��و التف��اف الفصائ��ل ح��ول اهليئ��ة واجتم��اع 
رأيه��م. أم��ا ري��ع النفط فلم حيس��م موضوعه 
حت��ى اآلن، لك��ن اآلراء متفق��ة على أن يذهب 
لدع��م مس��ائل التس��ليح واإلغاث��ة واخلدم��ات 

كأولوي��ات".

كبح مجاح الفوضى
ورمب��ا يك��ون أفض��ل م��ا قام��ت ب��ه  	
حماربته��ا  ه��و  األخ��رية  الف��رتة  يف  اهليئ��ة 
الطري�������ق  قط�����اع  ومالحق�����ة  للفوض������ى 
احلّراق��ات  وإزال��ة  ومعاقبته��م،  )املش��ّلحن( 
الس��كنية،  والتجمع��ات  امل��دن  أط��راف  م��ن 
إضاف��ًة إىل احلمل��ة ال��ي قامت به��ا يف مدينة 
امليادين، حيث تدخلت يف حلِّ قتاٍل نش��ب بن 
عش��ريتن بينهم��ا ث��أٌر قدي��م، فقام��ت بس��حب 
األس��لحة من الطرفن، وإزالة احلواجز الي 
وضعوه��ا أم��ام بيوته��م. كم��ا قام��ت مبن��ع 
مح��ل الس��الح داخ��ل امليادي��ن حت��ت طائل��ة 
احلج��ز، وبإنه��اء حال��ة االزدح��ام يف وس��ط 
املدين��ة، بنق��ل حاف��الت الس��فر ال��ي كان��ت 
تس��بب ذل��ك االزدح��ام إىل ال��كاراج املخص��ص 
ع��ن  البس��طات  إبعاده��ا  إىل  إضاف��ًة  هل��ا، 
الطري��ق، ومكافحته��ا جلش��ع بع��ض التج��ار 
الغذائي��ة،  وامل��واد  الس��لع  ألس��عار  ورفعه��م 
احمل��ّددة  باألس��عار  االلت��زام  منه��م  فطلب��ت 

حت��ت طائل��ة االعتق��ال.
عض��و  حّدثن��ا  العم��ل  ه��ذا  وع��ن  	
اهليئ��ة الش��رعية قائ��اًل: " ل��ن تتوق��ف اهليئ��ة 
� إن ش��اء اهلل � ع��ن مكافح��ة الفوض��ى. فلق��د 
ض��اق ص��در الن��اس من هم��وم احل��رب، لتأتي 
الفوض��ى وغ��الء األس��عار وخماط��ر الس��الح 
لتثقل كاهلهم وتزيد من مآس��يهم. س��نلتزم 
بقي��ت  إن  تدرجيي��ًا،  املناط��ق  كل  يف  به��ذا 

مواتي��ة". الظ��روف 

اهليئة يف عيون الناس
كان��ت  الص��ورة  تتّض��ح  ولك��ي  	
لن��ا وقف��ٌة م��ع بع��ض املواطن��ن يف امليادي��ن، 
وسألناهم عن رأيهم يف عمل اهليئة يف الفرتة 
 ، األخ��رية. فع��رّب عب��ود، وه��و ناش��ٌط إعالم��يٌّ
ع��ن س��عادته م��ن التح��رك األخري ال��ذي قامت 
ب��ه اهليئ��ة، ال��ي رأى أنه��ا تس��ري عل��ى الطري��ق 
الوق��وف  إىل  الناش��طن  ودع��ا  الصحي��ح. 
جبانبه��ا فيم��ا تق��وم ب��ه. أم��ا أب��و س��امل، وه��و 
أح��د أصح��اب البس��طات، فق��ال: "مل يزعج��ي 
إبع��اد بس��طي ع��ن الطري��ق، ألن اهليئ��ة مل 
تس��تهدفي وح��دي ب��ل طّبق��ت الق��رار عل��ى 
اجلمي��ع. وأن��ا راٍض عن ذلك إن كان التنفيذ 
دائم��ًا هك��ذا". ويقول أب��و عمار، وهو أٌب لثالثة 
إىل  أبنائ��ي  أرس��ل  أصبح��ت  "اآلن  أطف��ال: 
املدرس��ة، بع��د أن كن��ت أخش��ى عليه��م م��ن 
محلة الس��الح الذين كانوا ميلؤون املدينة".
بين������ما قال لنا احلاج أبو سل�����يمان  	
عب��������ارًة واحدًة بالعام�������ّية: "اهلل يعط���������يهم 

ونا". العافية... رحيَّ

عدسة  نّوار |  دير الزور
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يف س��ياق املع��ارك اهلادف��ة لتحري��ر  	
م��ن  جمموع��ٌة  قام��ت  ال��زور،  دي��ر  مدين��ة 
الفصائ��ل املس��لحة بتحري��ر منطق��ة الش��وال. 
ونتيج��ًة لذل��ك مّت��ت الس��يطرة عل��ى طري��ق 
اإلم��داد ال��رّبي لق��وات النظ��ام. وقام��ت ه��ذه 
الفصائ��ل بقط��ع الطري��ق أم��ام أي��ة ش��حنٍة 
قادم��ٍة باجت��اه حّي��ي القص��ور واجل��ورة، حي��ث 
املدين��ة.  عوائ��ل  م��ن  اآلالف  عش��رات  توج��د 
وأّدى قط��ع ه��ذا الطري��ق، ال��ذي يص��ل دي��ر 
ال��زور بدمش��ق، إىل فق��دان م��ادة الطح��ن يف 
تلك األحياء دون أي مرّبٍر حقيقي. والذريعة 
ه��ي حص��ار ق��وات النظام، علم��ًا أن طريق دير 
الزور حلب مفتوح، وهو يصل املدينة بالريف 
الغرب��ّي، لك��ن مادة الطح��ن ال ميكن أن تصل 
إال م��ن طري��ق دمش��ق. وس��ّبب فق��دان م��ادة 
اخلبز أزمًة إنسانيًة كبرية، فاملخابز توقفت 
عن العمل، باس��تثناء فرن الكرامة الذي يقوم 
باخلب��ز لص��احل اجلي��ش والش��بيحة، ومين��ع 

األهال��ي م��ن االس��تفادة م��ن إنتاج��ه.
وللوق��وف عل��ى حقيق��ة م��ا جي��ري  	
التال�������ية: ال����لق�������اءات  بإج��������راء  قمن��������ا 
معي��ٌل  وه��و  حمم��ود،  أب��و  فق��ال  	
اجل��ورة:  ح��ّي  يف  يقي��م  ون��ازٌح  لعائلت��ن، 
ب��دأت األزم��ة بع��د حتري��ر منطق��ة الش��وال، 
إذ اس��تهلكت األف��ران األهلي��ة مّدخراته��ا م��ن 
الطح��ن، وتوقف��ت ع��ن العم��ل بع��د فق��دان 
ل��رية  مبئ��ة  خب��زاً  أش��رتي  كن��ت  امل��ادة... 

س��ورية يومي��ًا، واآلن عل��ّي أن أذه��ب يف رحل��ٍة 
طويل��ٍة م��ن ح��ّي اجل��ورة إىل مع��رب النه��ر، إىل 
الضف��ة الثاني��ة، إىل الطري��ق العام يف منطقة 
اجلنين��ة، لك��ي أش��رتي اخلب��ز. وتكلف��ي ه��ذه 
الرحلة � ما عدا مثن اخلبز � 400 لرية سورية. 
وعل��ّي أن أذه��ب كل ثالثة أيام مّرة، فاملخبز 

يف الري��ف ال يس��مح بش��راء كمي��اٍت كبرية.
س��كان  م��ن  وه��ي  حمم��د،  أم  أم��ا  	
ح��ي اجل��ورة، وتعي��ل أس��رتها برات��ب زوجه��ا 
املتوفى، فتقول بغضب: ملاذا يقطعون الطريق 
أم��ام الطح��ن؟! مل حياص��روا س��وى الفق��راء، 
ع��ن  يغني��ه  ال��ذي  الط��ريان  لدي��ه  فالنظ��ام 
الطرق��ات الرّبي��ة. وكم��ا ت��رى؛ إنه��م يوّزع��ون 
وجي����������������ش  العس�������اكر  عل��ى  اخلب�������ز 
ال��������دف��������اع الوط������������ي، ويقوم�����ون بإهانتنا 
للخب��ز،  طلب��ًا  الف��رن  م��ن  االق��رتاب  عن��د 
ويقول��ون لن��ا: "تس��تاهلو. خّل��و اجلي��ش الك��ّر 
جيي��ب لك��م خب��ز". إذا كان هن��اك من عمٍل 
يقوم��وا  أن  ال  لتحريرن��ا،  فليدخل��وا 

. مبحاصرتن��ا
حس��ان،  يق��ول  ح��ن  يف  	
وه��و صاح��ب خمب��ٍز يف ري��ف 
املدين��ة: كان يرت��اد خمب��زي 
الغرب��ي  الري��ف  ق��رى  س��كان 
ازداد  فق��د  اآلن  أم��ا  جزي��رة، 
الع��دد أضعاف��ًا، مما س��ّبب أزمًة 
كب��رية. وخمب��زي، واملخاب��ز
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حصـــار حّيي الجـــورة والقــصور...
بين الضرورات اإلنسانّية والعسكرّية

أمحد الصاحل

ال يب��دو أن للح��روب قواع��د س��لوٍك متف��ٌق عليه��ا. فم��ا يق��وم ب��ه البع��ض م��ن تش��ديد اخلن��اق عل��ى ق��وات النظ��ام، ال��ي  	
حتت��ّل أج��زاًء م��ن امل��دن الس��ورية، يرى فيه البعض اآلخر جرميًة إنس��انية، عندما يطال املدني��ن الذين ما زالوا يقطنون هذه 

امل��دن أو األحي��اء، بالتجوي��ع.

شارع الوادي | صفحة " أخبار شباب الثورة يف حي اجلورة"

والقص��ور  اجل��ورة  منطق��ي  يف  يوج��د 
أكث��ر م��ن مخس��ن أل��ف عائل��ة، حس��ب 

األمح��ر. اهل��الل  منظم��ة  إحص��اءات 
حيت��اج األهال��ي يف هذي��ن احلّي��ن إىل م��ا 

يق��ارب 25 ط��ن م��ن الطح��ن يومي��ًا.
أوقف��ت  احملاص��رة  الفصائ��ل  أن  يذك��ر 
أكثر من مرٍة، بعد قطع الطريق، شحناٍت 
وامل��واد  الكحولي��ة  باملش��روبات  حمّمل��ًة 

املخ��ّدرة، كان��ت قادم��ًة لق��ّوات النظ��ام.

األخ��رى، ال تكف��ي حاج��ة األهال��ي. وسيس��ّبب 
هذا الضغط على املخابز شّحًا يف مادة اخلبز. 

وس��تتعّدى املشكلة حّيي اجلورة والقصور.
عض��و  احل��ارث،  أب��و  س��ؤال  وعن��د  	
م��ن  أج��اب:  املدين��ة،  يف  الش��رعية  اهليئ��ة 
الش��رعية إذا كان قط��ع الطري��ق  الناحي��ة 
بس��بب عمٍل عس��كريٍّ فذلك جائٌز يف ظروفنا 
حماص��رة  اهل��دف  كان  إذا  أم��ا  احلالي��ة. 
األهال��ي فإن��ه أم��ٌر عبث��ي.... الوض��ع صع��ب؛ 
املدين��ة  يف  األهال��ي  م��ن  البع��ض  أرى  فأن��ا 
يبي��ت ليل��ه مفتقرًا إىل رغيف اخلبز. وأمتنى 

كب��رية. بس��رعٍة  املوض��وع  ه��ذا  حي��ّل  أن 
أم��ا أب��و زي��ن، وه��و ناش��ٌط إغاث��ّي،  	
فوص��ف احلص��ار باإلج��رام الكب��ري. وأض��اف 
أن��ه تك��راٌر ملمارس��ات النظ��ام يف املعّضمي��ة. 
ورأى أن��ه عل��ى كاف��ة األط��راف املعنية وقف 

املهزل��ة. ه��ذه 

من صفحة "عدسة بنت ديرية"
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التعاليم اإلسالمية في التعامل مع األسرى... 
مصطفى عبد الرمحن | بالل الدومانيبين المــثـال والــــواقع

دروٌس من معركة بدر
ورد م��ن أنب��اء غ��زوة ب��دٍر، وقب��ل أن يلتق��ي اجليش��ان، أن بع��ض املس��لمن مم��ن كان��وا يقوم��ون مبهم��ة االس��تطالع ألق��وا القب��ض  	
عل��ى غالم��ن م��ن غلم��ان قري��ٍش كان��ا يس��تقيان امل��اء جليش��ها، فأس��روهما وقدم��وا بهم��ا إىل رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وس��لم فوج��دوه يف 
الص��الة. وس��أل الصحاب��ة الغالم��ن ع��ن أخب��ار املش��ركن فق��اال عنه��ا م��ا يعلم��ان فع��اًل، ولك��ن بع��ض الصحاب��ة ظن��وا أنهم��ا يكذب��ان به��دف 
تضلي��ل املس��لمن وخداعه��م، فقام��وا بضربهم��ا حلملهم��ا عل��ى االع��رتاف ب��كالٍم آخ��ر، فتف��ّوه الغالم��ان حت��ت الض��رب ب��كالٍم كاذٍب يرض��ي 
السائلن، والنّي ال يزال يف صالته. فركع وسجد سجدتيه ثم سّلم وقال: »إذا صدقاكم ضربتوهما، وإذا كذباكم تركتوهما! َصَدقا 
واهلل!«. مم��ا ي��دّل عل��ى نهي��ه مل��ن ق��ام بتعذي��ب األس��رى ع��ن فعل��ه. فق��د جاء يف س��رية ابن هش��ام أن رس��ول اهلل صلى اهلل عليه وس��لم حن أقبل 
باألسارى ]من بدر[ فّرقهم بن أصحابه، وقال: استوصوا باألسارى خرياً. وكان أبو عزير بن عمري بن هاشم يف األسارى... قال: »وكنت يف 
ره��ٍط م��ن األنص��ار ح��ن أقبل��وا ب��ي من بدٍر، فكانوا إذا قّدموا غداءهم وعش��اءهم خّصوني باخلبز ]على ندرته[ وأكلوا التمر ]فقط[، لوصية 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إّياهم بنا. ما تقع يف يد رجٍل منهم كسرة خبٍز إال نفحي بها. قال: فأستحيي، فأرّدها على أحدهم، فريّدها 
ما ميّسها«. ويعّلق العالمة األزهري الشيخ حممد أبو زهرة قائاًل: »كان النّي صلى اهلل عليه وسلم يوصي بأسرى بدٍر وكأنهم يف ضيافة، 

وليس��وا يف أسر«.
أما عن طريقة التعامل مع ملف هؤالء األسرى فقد قال ابن كثرٍي يف تفسريه: »ثم أنتم بعد انقضاء احلرب، وانفصال املعركة،  	
خمرّيون يف أمرهم؛ إن شئتم مننتم عليهم فأطلقتم أساراهم جمانًا، وإن شئتم فاديتموهم مباٍل تأخذونه منهم وتشارطونهم عليه«. ومن 
املعروف أن الرسول اشرتط على من أراد فداء نفسه من القارئن الكاتبن، ومل يكن موسراً، من أهل مكة، أن يعّلم عشرة نفٍر من املسلمن 
القراءة والكتابة. وقد عّلم كل واحٍد من هؤالء صبيان يثرب الكتابة فانتشرت بينهم. وورد أن عبد اهلل بن سعيد بن العاص بن أمية كان 

م��ن األس��رى، فيومئ��ٍذ تعل��م الصحابّي زيد بن ثابت، ومجاعٌة م��ن غلمان األنصار، الكتابة على يديه.

لَّ تَْعِدلُ��و� �ْعِدلُو� ُهَو �أَْق��َرُب ِللتَّْقَوى  ِ �ُش��َهَد�َء ِب�ْلِق�ْش��ِطۖ َوَل يَْجِرَمنَُّكْم �َش��َن�آُن َق��ْوٍم َعَلى �أَ �ِم��َن ِلَّ َه��� �لَِّذي��َن �آَمُن��و� ُكونُ��و� َقوَّ ۞ يَ��� �أَيُّ
َ َخِب��ٌر ِبَ� تَْعَمُلون ۞  َ �إِنَّ �لَّ َو�تَُّق��و� �لَّ

علي ش��ربا )26 عامًا( من قرية كفر عقيد التابعة ملدينة مصياف. أحد أفراد الطائفة العلوية. رقيٌب متطّوٌع مّت أس��ره على  	
ي��د اجلي��ش احل��ّر إّب��ان اقتح��ام مدرس��ة املش��اة...

قصة أسرٍي معاصر

مل يك��ن عل��ي يعتق��د أن كّل تل��ك  	
الدماء الي سالت منه وهو ملقًى هناك جبوار 
ش��جرٍة يف مدرس��ة املش��اة، إمن��ا تس��ري ب��ه إىل 

ذلي��ل...  م��وٍت  إىل  ولي��س  ح��ظٍّ مجي��ٍل 
كان��ت ن��ريان اجلي��ش احل��ّر ت��دّك  	
مدرس��ة املش��اة، معلن��ًة ع��ن اق��رتاب س��قوطها. 
ح��اول عل��ي اهل��روب م��ع أصدقائ��ه، ليص��اب 
بش��ظية قذيفة هاون يف رأس��ه وهو على ظهر 
الدم��اء وجه��ه. ح��اول  ب��ي". غّط��ت  إم  "ال��ي 
الوص��ول، م��ع زمالئ��ه الذي��ن كان البع��ض 
منه��م يس��قط أمام��ه ب��ن جري��ٍح وقتي��ل، إىل 
املس��توصف، وه��و أق��رب نقط��ٍة طّبي��ٍة إليه��م، 
الفاص��ل  الس��ور  م��ن  بالق��رب  يق��ع  وكان 
ب��ن مدرس��ة املش��اة والتدري��ب اجلامع��ي... مل 
ينقط��ع نزي��ف رأس��ه ولكن طبيب املس��توصف 
طل��ب منه��م مجيع��ًا أن يع��ودوا إىل القت��ال. 
يق��ول عل��ي: "مل يكرتث أحٌد بنا، فخرجنا على 
الف��ور.. كان��ت املنطق��ة م��ا ت��زال تس��تهدف، 

أعرف��ه  برتب��ة عقي��ٍد  ح��ن مسع��ت ضابط��ًا 
جيداً، يطلب املؤازرة على القبضة الالسلكية، 

ويأتي��ه ال��رد: قاوموا، دّبرو 
حالك��ن".

ع�����������لي  أدرك  	
ستس��قط،  املدرس�������ة  أن 
فخل��ع بدلت��ه العس��كرية، 
بع��د أن ش��عر أن��ه مل يع��د 
ارتدائه��ا.  يف  ش��رٍف  م��ن 
إىل  الوص��������ول  ح�������اول 
الب��اب الرئيس��ّي للتدري��ب 
جل��س  حي��ث  اجلامع��ي، 
بع��د  ش��������جرٍة  جب�������وار 
أن خ��ارت ق������واه. كان��ت 
تكب��ريات مقاتل��ي اجلي��ش 
احلّر تس��مع خلف الس��ور، 
حياول��ون  أنه��م  والح��ظ 
يف  طالقي��ة  يفتح��وا  أن 

ف��ور  س��يقتلونه  أنه��م  أدرك  خلف��ه.  اجل��دار 
ل��ه. رؤيته��م 
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مصطفى عبد الرمحن | بالل الدوماني

كان��ت الفك��رة تقت��ل الق��درة عل��ى  	
احلرك��ة فيه أكثر. ش��عر بش��يٍء قد اخرتق 
فخ��ذه، ش��ظيٌة أخ��رى ق��د أصابت��ه. بق��ي يف 
مكان��ه لك��ن عين��ه كانت تراقب اجلدار الذي 
يوش��ك عل��ى االنهي��ار. زح��ف عل��ى ركبتي��ه 
حت��ى وص��ل إىل غرف��ٍة صغ��ريٍة قريب��ٍة م��ن 
اجل��دار. الح ل��ه رج��ٌل ذو حلي��ٍة طويلة. كان 
عل��ي م��ا ي��زال ميس��ك ببندقيت��ه ح��ن خاطب��ه 
تطل��ق  ال  األم��ان.  علي��ك  "اق��رتب  الرج��ل: 
النار". أشار علي بيده أن ال، لن أطلق النار... 
لتخ��رتق ص��دره رصاص��ٌة طائش��ٌة نتيج��ة 

االش��تباكات ال��ي كان��ت ت��دور يف امل��كان.
أس��رع  الرج��ل  أن  عل��ي  خيربن��ا  	
باجتاه��ه وس��حبه م��ن كتفي��ه، ث��م محل��ه 
عل��ى ظه��ره وابتع��د ب��ه ع��ن خط��ر الن��ريان، 
عن��د  مرابط��ٍة  جمموع��ٍة  إىل  وص��ال  حت��ى 
الس��ور، اختل��ف أفراده��ا فيم��ا إذا كان عل��ي 
ضابط��ًا أم ال، فص��رخ به��م الرج��ل: "أس��عفوه 

الف��ور"... عل��ى 
اإلس��عاف  س��يارة  كان��ت  س��ريعًا  	
كان  ح��ن  مش��فى  أق��رب  إىل  عل��ي  تنق��ل 
يغيب عن الوعي. أجريت له عمليٌة جراحيٌة 
اس��عافية، فإمكاني��ات املش��فى ال تس��اعد عل��ى 
م��ّرًة  نقل��وه  كحالت��ه.  حال��ٍة  م��ع  التعام��ل 
ال��ذي كان غ��ري  أخ��رى إىل مش��فى منب��ج 
جمهٍز أيضًا، فتابعوا به إىل مش��فى جرابلس 
أخ��رى، وأخ��ذت  ل��ه عملي��ٌة  حي��ث أجري��ت 
اس��تقّر  ح��ن  الش��عاعية.  الص��ور  جلس��ده 
وضع��ه ع��ادوا ب��ه إىل مش��فى الراع��ي حي��ث 
بق��ي م��ّدًة، ليح��ال إىل س��جن أم��ن الث��ورة 
هن��اك. مل متن��ع كّل تل��ك املعاملة الي لقيها 
س��تذحبوني؟".  "مت��ى  متخوف��ًا:  يس��أهلم  أن 
رّد علي��ه أحده��م وق��ال: "ل��ن نعامل��ك إال مب��ا 
يأم��ر ب��ه دينن��ا". يف الي��وم التال��ي أدخل��وا ل��ه 
جه��ازًا خليوي��ًا ليطمئ��ن أهل��ه وذوي��ه. يق��ول 
عل��ي: "مل أك��ن أعي هلم ش��يئًا، ولس��ت مهمًا 
كان��وا  يقتلون��ي؟  مل  مل��اذا  إليه��م،  بالنس��بة 
يقّدم��ون ل��ي اخلدم��ة الطبي��ة م��ن تضمي��ٍد 
ال��دواء ل��ي، حت��ى أنه��م  جلروح��ي وتأم��ن 
كان��وا يفرغ��ون بولي بأيديهم ويس��اعدوني 
عل��ى النه��وض، يف حماول��ٍة منه��م لدّب القّوة 
يف أوصال��ي... كان��وا يق��رأون عل��ّي بع��ض 
م��ن  يعاملون��ي  ال��ي  واألحادي��ث  اآلي��ات 

منطل��ق نّصه��ا".
م��رت ف��رتٌة طويل��ٌة حت��ى اس��تطاع  	
علي النهوض على قدميه. هنا كان بإمكانه 
اخلروج للفس��حة يف باحة الس��جن ليكتس��ب 
جس��ده الضعيف قوًة من نور الش��مس، كان 

لس��اعاٍت  جيل���������س 
عل��ى ذل��ك الكرس��ي. 
يذك��ر لن��ا أن��ه ذات 
جيل��س  كان  م��رٍة 
هن��اك عندم��ا مس��ع 
ص������وت  اجلم�������يع 
وكي��ف  الطائ��رة، 
أس��رع مدير السجن 
قريب��ًا  كان  ال��ذي 
ي��ده  م��ن  وس��حبه 
ورك��ض ب��ه خ��ارج 
الس��احة خوفًا عليه. 
املعام�����لة  ك������انت 
إث��ر  يوم��ًا  تدهش��ه 

ي��وم....
اً  خي����������ر أ 	
أن  عل����ي  ع������رف 
خالص��ه م��ن األس��ر 
إال  ي��ك�������ون  ل����������ن 
بصفق��ة تب��ادٍل م��ع 
النظام. بق��ي ينتظر 
يقتل��ه األم��ل، حت��ى 
تع������ّرض الس�������جن 
لغ��ارٍة م��ن الط��ريان 
وس��اءت  احلرب��ي 

األوض��اع هن��اك. مل يكن من خياٍر إلبقاء علي 
وأمثال��ه بأم��اٍن إال بنقله��م إىل أمكن��ٍة أخ��رى. 
مدي��ر  وكل  فق��د  جي��دًا  عل��ي  ح��ّظ  كان 
الس��جن أم��ره ألح��د مس��اعديه، ال��ذي راع��ى 
ح��رج وض��ع عل��ي الصّح��ي فذه��ب ب��ه إل��ي 
بي��ٍت ريف��يٍّ ينتم��ي أف��راد عائلت��ه إىل الث��ورة، 
ريثم��ا تتحس��ن األوض��اع. يق��ول عل��ي: "ح��ن 
أتوا بي إىل هنا س��ألي أبو أمحد، وهو الرجل 
ال��ذي أت��ى ب��ي، كيف تريد املعاملة؟ أس��ري أم 

ضي��ف؟ فقل��ت: ال، ب��ل ضي��ف. فطلب من أهل 
البيت أن يعاملوني كضيف".

الالف��ت يف قص��ة عل��ي أن��ه م��ا زال  	
عل��ى وضع��ه كأس��رٍي ضي��ٍف، فه��و يعي��ش يف 
ذل��ك البي��ت حت��ى اآلن. وم��ع الزم��ن مجعت��ه 
عالق��ات صداق��ٍة م��ع ك����ثريين يف القري��ة 
أيض��ًا  ي��زال  م��ا  لكن��ه  يزوره��م ويزورون��ه... 

النظ��ام. م��ع  التب���ادل  صفق��ة  بانتظ��ار 

علي أثناء مشواره النهاري يف القرية )مين(
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المركــز األمنّي المحلــّي في مدينة القورّية
حممود األحية 

بع��د خ��روج عصاب��ات األس��د م��ن  	
تعان��ي  املدين��ة  أصبح��ت  الثائ��رة،  القورّي��ة 
احلاج��ة  وص��ارت  واس��ع،  أم��يٍّ  ف��راٍغ  م��ن 
ملح��ًة لوج��ود هيئ��ٍة أو مؤسس��ٍة تت��وىل إدارة 
أم��ن املدين��ة، فتداع��ى ع��دٌد م��ن الناش��طن 
يف الث��ورة وم��ن األهال��ي لتأس��يس مرك��ز 
ش��رطة القوري��ة، بتاري��خ 5/ 8/ 2012. ويع��ّد 
ه��ذا املرك��ز م��ن أق��دم املراك��ز يف ري��ف دير 
ال��زور احمل��ّرر. ويتأل��ف م��ن ع��دٍد م��ن املكات��ب 
واألقس��ام: مكت��ب رئي��س املرك��ز، الدي��وان، 
التحقي��ق،  قس��م  اجلنائ��ي،  البح��ث  مكت��ب 
ضم��ن  وتوج��د  الس��جن.  الدوري��ات،  قس��م 
املق��ّر حمكم��ٌة ثوري��ٌة تتأل��ف من عدة أعضاٍء 
حقوقي��ن وش��رعين. يبل��غ ع��دد العاملن يف 
10 يف البح��ث اجلنائ��ي،  45، منه��م  املرك��ز 
ع��ن  املنش��قن  العس��كرين  م��ن  معظمه��م 
واملتطوع��ن  واحلقوقي��ن،  النظ��ام،  جي��ش 
م��ن عناص��ر اجلي��ش احل��ر. ومّت اختياره��م 
 18 العم��ر  يتج��اوز  أن  مث��ل  وف��ق ش��روٍط، 
س��نة، وس��المة الس��جّل العدل��ي، والس��معة 
عليه��م  املدين��ة  أه��ل  وإمج��اع  احلس��نة، 
بصيغ��ة توافقي��ة. يب��دأ دوامه��م اإلداري يف 
الس��اعة 8:30 صباح��ًا حت��ى الس��اعة 1:30 بع��د 
الظه��ر، وتوجد مناوباٌت مس��ائيٌة وجمموعة 

ط��وارئ ليلّي��ة.
	

امل��الزم  املرك��ز،  رئي��س  ...............يق��ول 
بتلق��ي  يق��وم  املرك��ز  إن  املوس��ى:  مح��د 
كاف��ة أن��واع الش��كاوى م��ن املواطن��ن، ويق��وم 
مبتابعته��ا والتحقي��ق فيه��ا، وإلق��اء القب��ض 
عل��ى اجملرم��ن، واملخالف��ن. ويق��وم بتس��يري 
الدوري��ات الراجل��ة والس��ّيارة، وتنظي��م املرور 
وخاص��ًة  االزدح��ام،  وأماك��ن  العق��د  عن��د 
بع��ض  ويق��وم  وامل��زاد.  الس��وق  منطق��ي  يف 
العناص��ر بدوري��اٍت نهري��ة، مس��تقلن زورق��ًا 
مائّي��ًا س��ريعًا، للحف��اظ على الثروة الس��مكّية 

م��ن الصي��د بالدينامي��ت والصع��ق بالكهرب��اء 
والس��ّم. كما يوجد بعض العناصر يف مواقع 
م��ن البادي��ة ملن��ع االحتط��اب اجلائ��ر، ومن��ع 
ويق��وم  والتش��ليح.  احلراب��ة  ح��االت  بع��ض 
املرك��ز بف��رز عناصر إىل أماكن التجمعات 
واملتاج��ر،  الوق��ود  وحمط��ة  الف��رن  مث��ل 
لتنظي��م عمله��ا م��ن جهة، ومحايتها من جهٍة 

أخ��رى.
ويق��ول امل��الزم املوس��ى إن املرك��ز  	
حباجة إىل سياراٍت، وأسلحٍة فردّية، ولباٍس 
موّح��د، إضاف��ة إىل بع��ض الدع��م اللوجس��ي، 
أم��ا  الش��رطة.  برج��ال  اخلاص��ة  واملع��ّدات 
بالنس��بة إىل الصعوب��ات فيق��ول: مت إيق��اف 
عم��ل ع��ّدة عناصر بس��بب وض��ع الرواتب غري 
ال��كايف، وع��دم وج��ود اعتم��اداٍت هل��م م��ن قب��ل 
جه��از الش��رطة املرك��زي. إضاف��ًة إىل بع��ض 
ق��درة  م��ن  ال��ي حت��ّد  العش��ائرية  املعوق��ات 
املرك��ز عل��ى العم��ل، وش��يٍء م��ن احملس��وبية. 
ويق��ّدم اجملل��س احملل��ي يف املدين��ة،  	
رغ��م إمكانياته املادي��ة املتواضعة، مبالغ مالية 
شهرية للمركز، إضافة إىل صيانة السيارة، 
وتأم��ن الوق��ود هل��ا. وكذل��ك يق��وم اجملل��س 
بإش��راك رئي��س املرك��ز يف جلس��اته الدوري��ة، 

وتقدي��م الدع��م املعن��وي للمرك��ز.
القورّي��ة،  ألهال��ي  بالنس��بة  أم��ا  	
فيعتقد معظمهم أن عمل مركز أمن املدينة 
الدرج��ة  إىل  يص��ل  ومل  متواضع��ًا،  ي��زال  ال 
واطمئنانه��م.  أمنه��م  حتقي��ق  يف  املطلوب��ة 
حت��ى  ض��روري،  وج��وده  أن  ي��رون  ولكنه��م 

األرض  عل��ى  وعمل��ه  إمكانات��ه  كان��ت  وان 
لنعم��ل  اآلخ��ر:  البع��ض  ويق��ول  متواضع��ة. 
مجيع��ًا عل��ى إجن��از مش��روٍع أم��يٍّ قوام��ه م��ن 
أم��ن كتائ��ب اجلي��ش احل��ر، وبالتنس��يق م��ع 
املدين��ة، وم��ع جل��ان مقاوم��ٍة  أم��ن  مرك��ز 
ح��ّي.  كل  يف  تش��كيلها  مطل��وٌب  ش��عبيٍة 
ولتشارك كل فعاليات اجملتمع املدنّي يف هذا 
املشروع األمّي الذاتّي، ألنه ال أحد مبنأى عن 
اخلط��ر. فلنب��ادر إىل تنظي��م أنفس��نا حلماي��ة 

مدينتن��ا وأهلن��ا. 
ويق��ول عبي��د )38 س��نة(، وه��و أح��د  	
عناص��ر املرك��ز: ال توج��د بينن��ا وب��ن األهالي 
عالق��ة حاك��ٍم وحمك��وٍم أو رئيٍس ومرؤوس، 
موج��ودون  ألنن��ا  أخوي��ة.  عالق��ٌة  ه��ي  ب��ل 
س���������المتهم.  عل��ى  واحلف������اظ  خلدمته������م 
وحن��ن حن��اول ق��در املس��تطاع إعط��اء ص��ورٍة 
خمتلفٍة عن رجل الش��رطة األس��دي املرتش��ي 

املتس��ّلط. واالبت��زازي 
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إجنازاٌت باألرقام
� اسرتداد حوالي 46 دراجٍة نارّية، من أصل 

حوالي 100 شكوى مقّدمة.
� استعادة 4 سيارات مسروقة.

� استعادة 7 بنادق و 3 مسدسات.
� مت التحقيق يف 4 جرائم قتل، وال زال 

التحقيق فيها جاريًا.
� يف آخر أسبوٍع فقط، مت اسرتداد أثاٍث 

ومعّداٍت كهربائيٍة بقيمة 3 مليون ل. س.

عدسة حممود | القورية

محد املوس��ى
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الرجال العّزاب في مخّيمات النزوح

زياد مطر

يف خميم تل أبيض الرتكية "أكجكلى" لالجئن السورين يوجد منٌط خمتلٌف للنزوح، إنهم العّزاب، وهم الرجال الذين  	
خرجوا من سوريا دون عائالتهم، ألسباٍب خمتلفة. يعيش هؤالء يف جناٍح خاصٍّ من املخيم يف ثالث خيٍم كبرية، يقيم يف كلٍّ منها 

20 ش��خصًا، معظمه��م يف العش��رينيات م��ن العم��ر.

ميض��ون وقته��م بطرائ��ق خمتلف��ة،  	
نزوحه��م،  وأس��باب  اهتماماته��م،  حبس��ب 
ومدنه��م وقراه��م يف س��وريا. توف��رت لبعضه��م 
ف��رص عم��ٍل خ��ارج املخي��م مبتوس��ط 20 ل��ريٍة 
وامته��ن  يومي��ة،  عم��ٍل  كأج��رة  تركي��ٍة 
البع��ض اآلخ��ر التج��ارة بش��كلها البس��يط، إذ 
جيلب��ون املعلب��ات والس��جائر املهّربة واأللبس��ة 
املستعملة وغري ذلك من احلاجيات، ليبيعوها 
عل��ى بس��طاٍت يف طرق��ات املخي��م، حمّقق��ن 
بذل��ك أرباح��ًا بس��يطة ال يطمع��ون بأكث��ر 
منه��ا، فأغلبه��م من األش��خاص الذين يقنعون 

بالقلي��ل.
يق��ول حم��ي الدي��ن، وه��و م��دّرس  	
عل��وٍم يعي��ش يف "العّزابي��ة"، خ��رج م��ن مدين��ة 
األت��ارب يف ري��ف حل��ب من��ذ أكث��ر م��ن ع��اٍم 
نتيج��ة الظ��روف الصعب��ة ال��ي تعّرض��ت هل��ا 
هذه املدينة؛ إن نسبًة ال بأس بها من العّزابية 
هم من املنشقن عن جيش النظام، والذين مل 

القتالي��ة. العملي��ات  يف  باملش��اركة  يرغب��وا 
ويضي��ف متأس��فًا بأن��ه توج��د نس��بٌة  	
كب��ريٌة م��ن ش��باب العّزابي��ة يضيع��ون وقته��م 
هب��اًء دون أي نش��اٍط أو عم��ٍل أو فائ��دٍة تذكر. 
فمنه��م م��ن ميض��ي معظ��م وقت��ه يف اخليم��ة، 
يعّد الس��جائر الي أش��علها، ومنهم من يتسكع 
ط��وال الي��وم ب��ن أحي��اء املخي��م ويع��ود يف آخ��ر 
يف  مسعه��ا  ال��ي  بالش��ائعات  ليثرث��ر  النه��ار 

مش��واره اليوم��ي.
الفئ��ة  ه��م  قليل��ًة  نس��بٌة  وهن��اك  	
املفي��دة، كم��ا يصّنفه��م م��درس العل��وم، ال 
يتج��اوزون ال��� 10 باملئ��ة م��ن إمجال��ي العّزابية. 
منه��م خري��ج أو طال��ب اجلامع��ة، وامل��دّرس، 
وش��باٌب آخ��رون هل��م نش��اطاٌت ثقافي��ٌة وعام��ٌة 
وغ��ري ذل��ك. ومنه��م م��ن يعم��ل يف األقس��ام 
ال��ي  اإلنس��انية  الش��ؤون  اإلداري��ة، كهيئ��ة 
تش��كل صلة وصٍل بن قاطي املخيم واإلدارة 

العام��ة.
وي��رى حم��ي الدي��ن أن وج��وده هن��ا  	
أفض��ل م��ن وج��وده يف س��وريا؛ فف��ي "ضيعتن��ا"، 
كم��ا يق��ول، امل��دارس ال تعم��ل، والط��الب ال 
يذهبون إليها منذ حن، أما يف مدرسة املخيم 
فيوجد حوالي 200 طالٍب يف املرحلة الثانوية. 

وق��د وج��دت نفس��ي مفي��داً أكث��ر بوج��ودي 
. هنا

أفض��ل  الع��ّزاب  ح��ي  يف  اخلدم��ات  	
ح��ااًل منه��ا يف باق��ي أحي��اء املخّي��م، فتش��اهد 
بعض األطفال وقد جاؤوا من أحياء العائالت 
ليمل��ؤوا امل��اء نتيج��ة انقطاع��ه عنده��م. ويلج��أ 
بع��ض الرج��ال م��ن تلك األحياء إىل اس��تخدام 
امل��اء  لوف��رة  بالعّزابي��ة،  احلمام��ات اخلاص��ة 
الساخن. كما أن الفئة العمرية هلا دوٌر كبرٌي 
يف احلفاظ على النظافة العامة يف احلمامات 
أو اخلي��م، هك��ذا أخربن��ا أب��و حمم��د، وهو رجٌل 
يف اخلمس��ن خ��رج م��ن ح��ّي امليدان الدمش��قي 
من��ذ ع��اٍم ونص��ف، بع��د أن ق��ام بتأم��ن أهل��ه 
هن��اك. يعم��ل أب��و حمم��د ك�"خمت��اٍر" جلن��اح 
عل��ى  اإلش��راف  مهام��ه  وتتضّم��ن  العّزابي��ة، 
اخلي��م م��ن ناحي��ة اخلدمات، وتنظي��م إجازات 

اخل��روج، وبع��ض األم��ور اإلداري��ة األخ��رى.
أم��ا "احل��اج ميّس��ي"، كم��ا يس��ميه  	
قاطن��و ه��ذا احل��ّي لرش��اقته وحض��وره احملبب، 
وه��و أك��رب الع��ّزاب يف اجلن��اح، بعم��ٍر يناه��ز 

الس��تن عام��ًا؛ فق��د ن��زح إىل خمي��م الالجئ��ن 
من��ذ ب��دء العملي��ات القتالي��ة يف ت��ل أبي��ض 
عل��ى اجلان��ب الس��وري م��ن احل��دود. ويب��دو 
ه��ذا الرج��ل الظري��ف كاره��ًا للح��رب وحمب��ًا 
لله��دوء والس��الم، وه��و ال��ذي عم��ل لس��نواٍت 
طويل��ٍة يف جم��ال البن��اء. يلق��ى ميّس��ي كل 
امل��ودة واالح��رتام م��ن مجي��ع س��كان العّزابي��ة 
واملس��ؤولن يف األقس��ام اإلداري��ة. ويعل��ق أح��د 
ُي��رّد عن��د  الش��بان: "كالم احل��اج ميّس��ي ال 

اجلمي��ع". 
بروح��������ه  الرج��ل  ه��ذا  وميت���������از  	
الفكاهي��ة العالي��ة. ويظه�����ر ه��ذا م��ن خ��الل 

ال��ي  الالفت������ة 
ُكتب عليه���������ا 
ع  م��م���ن��������������و "
التدخ��ن" قب��ل 
أن يعّدهل����������������ا 
ف  حب���������������������ذ
أول حرف����������ن 
لتصب�������ح "َن��وِّع 
التدخي�������ن"، إذ 
ميّس��ي  يؤك��د 
عل�����ى أهم������ية 

التدخ��ن يف مث��ل هذه الظ��روف الصعبة حن 
س��ألناه ع��ن ه��ذه العب��ارة.

مل خيربن��ا ميس��ي ع��ن موع��ٍد يتنب��أ  	
به للعودة إىل سورية، واكتفى بالقول: "بس 
ختلص احلرب إن ش��اء اهلل نرجع". وبعد ذلك 
أش��عل لفاف��ة تب��ٍغ وه��و يتفق��د ن��زالء خيم��ة 

الع��ّزاب الكب��رية بنظ��راٍت أبوي��ة.

عين المدينة | العدد )17( | 1 كانون األول 2013

داخل خيمة العزاب | عدسة زياد

احلاج ميّسي
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 مقبرة دورا أوروبوس األثرّية.. 
تحت معاول اللصوص

أمين عيسى | خليل عبد اهلل
بع��د أن أجه��ز اللص��وص عل��ى املوق��ع الرئيس��ي آلث��ار دورا أوروب��وس )الصاحلي��ة( وأحلق��وا ب��ه خراب��ًا ش��به كام��ل، انتقل��وا  	
من��ذ أس��بوعن إىل موق��ٍع آخ��ر، ه��و املق��ربة اجمل��اورة للموق��ع، فحّط��ت آالت خرابه��م تنب��ش قب��وراً أثرية مل تق��رتب منها بعث��ات التنقيب 
م��ن قب��ل. "ع��ن املدين��ة" تس��للت إىل هن��اك م��رًة أخ��رى، واس��تطاعت أن ترص��د كارث��ًة آثاري��ًة جدي��دًة حت��دث اآلن ويف وض��ح النه��ار.

أوروب��وس  دورا  مدين��ة  تأسس��ت  	
س��نة 303 قب��ل املي��الد، إب��ان حك��م س��لوقس 
الكب��ري  اإلس��كندر  جن��راالت  أح��د   � األول 
ال��ذي حك��م والية بابل � على الضف��ة اليمنى 
مّس��ي  ال��ذي  املوق��ع،  هل��ذا  وكان  للف��رات. 
يف  س��لوقس  قري��ة  إىل  نس��بًة  أوروب��وس 
مكدوني��ة، ودورا ال��ي تعي احلص��ن باللغات 
الس��امية؛ أهمي��ٌة عس��كريٌة كب��ريٌة خ��الل 
احل��روب البارثي��ة � الس��لوقية،  وفيم��ا بع��د 
يف احل��روب الساس��انية � الروماني��ة. وقع��ت 
املدين��ة حت��ت الس��يطرة البارثية عام 113 ق. 
م، وعاش��ت يف ه��ذه املرحل��ة عصره��ا الذه��ي 
األدي��ان.  ب��ن  والتآخ��ي  الس��الم  حي��ث  م��ن 
لتع��ود  الروم��ان  احتّله��ا  م   165 ع��ام  ويف 
ثاني��ًة حصن��ًا عس��كريًا مدافع��ًا ع��ن احل��دود 
قب��ل  الروماني��ة،  لإلمرباطوري��ة  الش��رقّية 
ع��ام  ويدّمروه��ا  الساس��انيون  حيتله��ا  أن 
املدين��ة  بنه��ب  256 ميالدي��ة، عندم��ا قام��وا 

وإفراغه��ا م��ن س��كانها لتصب��ح مهج��ورًة من��ذ 
التاري��خ. ذاك 

متي��زت دورا أوروب��وس بامل��زج ب��ن  	
خمتل��ف الثقاف��ات واألدي��ان، ال��ي تعايش��ت 
جنب��ًا إىل جن��ب. فقد كان يوجد فيها س��بعة 
عشر معبدًا، أهمها معبد بل ومعبد أرمتيس 
والبي��ت املس��يحي األق��دم يف الع��امل والكنيس 
احمللي املعاد بناؤه يف متحف دمش��ق. وخارج 
أس��وار املدين��ة توج��د منطق��ة املق��ربة ال��ي 
نتناوهل��ا يف ه��ذا التحقي��ق، وكان��ت تض��م � 
كم��ا ه��و احل��ال يف تدم��ر � مداف��ن برجي��ًة 
ومداف��ن حت��ت أرضي��ة، بعضه��ا قب��وٌر فردي��ٌة 

والبع��ض اآلخ��ر مداف��ن مجاعي��ة.
صباح اللصوص اجلميل..

ب��ن  املمت��ّد  الع��ام  الطري��ق  عل��ى  	
دي��ر ال��زور والبوكم��ال، وحتدي��داً يف الق��رى 
دورا  موق��ع  م��ن  وغرب��ًا  ش��رقًا  القريب��ة 
أوروب��وس، يق��ف عم��ال اآلث��ار متوّزع��ن على 
ورش��اٍت صغ��ريٍة بانتظ��ار س��يارٍة عاب��رٍة تقّلهم 
إىل م��كان عمله��م، أو ينطلق��ون يف الس��يارات 
اخلاّصة بالنسبة إىل بعض الورشات املقتدرة، 

أو بالدّراج��ات النارية للبعض اآلخر. اجلميع 
حيم��ل ع��ّدة العم��ل، ف��ؤوٌس كب��ريٌة وأخ��رى 
صغ��رية، جم��ارف ومناخ��ل أيض��ًا، إضاف��ًة إىل 
أكياس الطعام والش��راب. تالحظ احلماس��ة 

والنش��اط  والبهج��ة 
عل��ى وج��وه اجلمي��ع، 
فهناك أمٌل كبرٌي هذا 
عل��ى  بالعث��ور  الي��وم 
ش��يء. واألش��ياء ال��ي 

ميك��ن أن يعث��ر عليه��ا امل��رء يف دورا أوروب��وس 
كث��رية، وب��اب الس��رقة مل يغل��ق حت��ى بع��د 
أن ُفتش��ت املنطق��ة داخ��ل الس��ور حفن��ًة حفن��ًة 
م��ن ال��رتاب، أو ُحف��ر حت��ت كل ج��داٍر ويف 
كل بن��اٍء أو غرف��ة، كم��ا تس��مى باصط��الح 
املنقبن. وما من حاجٍة للتنافس مع الورشات 

األخ��رى عل��ى الغرف القليل��ة املتبقية، فهناك 
اكتش��اٌف جدي��ٌد عل��ى قطع��ة األرض املمت��دة 
ملس��افة 4 ك��م م��ن الش��رق إىل الغ��رب مب��وازاة 
الطري��ق الع��ام، واحملص��ورة ب��ن ه��ذا الطري��ق 
اكتش��اٌف  واألس��وار؛ 
عم��ا  أهمي��ة  يق��ل  ال 
داخ��ل الس��ور، فاملقاب��ر 
� أو "اخلش�����خاش������ات" 
	وف��ق تس��مية املنّقب��ن 
� حت��وي عل��ى كن��وٍز واعدٍة تأت��ي حّبات اخلرز 
واخل��وامت  املختلف��ة(  وألوانه��ا  )حبجومه��ا 
الفضي��ة والذهبي��ة يف مقدمته��ا. وبل��غ ع��دد 
م��ن  أكث��ر  اآلن  حت��ى  احملف��ورة  القب��ور 
مخسن، بن فرديٍّ ومجاعي، يقوم بالتنقيب 

فيه��ا حوال��ي 400 ش��خص.

توف���ي  حارس��ان.  أوروب��وس  دورا  ملوق��ع  كان 
أحدهم��ا بع��د ان��دالع الث��ورة بقلي��ل، وت��رك اآلخ��ر 

عمل��ه ليعتك��ف يف بيت��ه عاج��زاً ع��ن فع��ل ش��يء.

عمالت نقدية من املوقع

مدخل قرب مجاعي | خاص عن املدينة
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كيف تعثر على قرٍب أثرّي؟
بع��ض القب��ور )خشخاش��ة( ف��ردّي،  	
وبعضه��ا مجاع��ّي. وتتلّخ��ص عملي��ة التنقي��ب 
بفح��ص النت��وءات الب��ارزة ع��ن س��طح األرض، 
وذل��ك بغ��رس قضي��ٍب معدن��يٍّ داخ��ل ترب��ة 
ه��ذا النت��وء، لعم��ٍق ب��ن امل��رت ونص��ف امل��رت، فإن 
الرتب��ة  باملقارن��ة م��ع  الرتب��ة رخ��وًة  كان��ت 
الطبيعي��ة اجمل��اورة، وإن ارتط��م القضي��ب بعد 
غرس��ه بش��يٍء صل��ب؛ فعل��ى األرج��ح � وف��ق م��ا 
اعت��اد احلف��ارون � أن يك��ون ه��ذا النت��وء ق��رباً 
)خشخاش��ة( إفرادي��ًا. ليب��دأ احلف��ر بع��د ذل��ك، 
وخ��الل وق��ٍت قص��رٍي تظه��ر الصخ��رة ال��ي 
رفعه��ا  يت��م  أن  وبع��د  الق��رب.  ج��وف  تغط��ي 
الصغ��رية  الف��ؤوس  باس��تخدام  يب��دأ احلف��ر 
واجمل��ارف لرف��ع الرتبة اهلّش��ة من داخل القرب 
إىل املناخ��ل ال��ي تلتق��ط اللق��ى م��ن اخل��رز 
واخل��وامت ورمب��ا العم��الت، وكذل��ك البقاي��ا 
البش��رية م��ن العظ��ام واجلماج��م واألس��نان. 
يتوق��ف  الصخ��رة  أس��فل  م��رٍت  عم��ق  وعل��ى 

احلف��ر يف أغل��ب امل��ّرات.
فالعث��ور  اجلماعي��ة  القب��ور  وأم��ا  	
نت��وٍء أك��رب حجم��ًا  يب��دأ مبالحظ��ة  عليه��ا 
عل��ى وج��ه األرض. ويبدأ احلفر من األطراف 
للعث��ور عل��ى م��ا يش��به النف��ق ال��ذي ي��ؤدي إىل 
حج��رة املدف��ن اجلماع��ي، حي��ث مم��ٌر صغ��رٌي 
وعل��ى جانبي��ه س��تة قب��ور عل��ى اليم��ن وس��تة 

أخ��رى عل��ى اليس��ار.
هل تريدني أن أسرق!؟

أوروب��وس  دورا  س��ور  ب��اب  عل��ى  	
الش����اي  لبي����ع  ع�������ربٌة  مؤخ�������راً  ظه��������رت 
للتج��ار  األطع������مة  تق������ّدم  والس������ندويش، 
والسماس��رة امليدانين، الذين يس��تظلون بظّل 
السور ليأخذوا قسطًا من الراحة بعد الطواف 
عل��ى الورش��ات أو اخلش��اخيش، وحي��ث يت��م 
ت��داول آخ��ر األنب��اء ع��ن اللقى حلظ��ًة بلحظة، 
س��وٍق  يف  اجلانبي��ة  املس��اومات  تب��دأ  وحي��ث 
التج��ار  ه��ؤالء  والطل��ب.  للع��رض  حقيق��يٍّ 
القادم��ون م��ن حل��ب وإدل��ب والرقة واحلس��كة 
منه��م  واح��د  كل  ين��زل  حديث��ة،  بس��ياراٍت 
ضيف��ًا يف بي��ت مسس��اره اخل��اص يف إح��دى 
الق��رى القريب��ة، ذل��ك السمس��ار ال��ذي يأخ��ذ 
نس��بًة م��ن كل عملي��ة بيع، وحي��اول دائمًا أن 
جيري عمليات شراٍء مباشٍر دون علم التاجر، 

ليبي��ع م��ا اش��رتاه بس��عٍر أعل��ى بع��د ذل��ك.
احلفاري��ن  بع��ض  حي��اول  كم��ا  	
عل��ى  اللق��ى  ويعرض��ون  السماس��رة  جت��اوز 
أحس��ن  ويف   � يدف��ع  ال��ذي  مباش��رًة،  التاج��ر 
لكن��ٍز  م��ّرٍة  كل  يف  خبس��ًا  مثن��ًا   � األح��وال 

الب��الد  ه��ذه  كن��وز  م��ن  وثق��ايفٍّ  تارخي��يٍّ 
املنهوب��ة. ومث��ل أي س��وٍق ع��اديٍّ توجد أصناٌف 
خمتلفٌة من الناس، وال تربز أية عالمٍة على 
أن أمراً عجيبًا وغري معقوٍل حيدث، وال يشعر 
أح��ٌد ب��أي ذن��ب، فه��و عم��ٌل مثل أي عم��ل، رغم 
انته��اك حرمة القبور وتنبيه أحد املش��ايخ إىل 
عدم شرعية ذلك، ونهيه عن املتاجرة باآلثار. 
تس��أل "ع��ن املدين��ة" ش��ابًا ثالثيني��ًا يف طري��ق 
عودت��ه م��ن العم��ل بع��د نه��ار حف��ٍر طوي��ل: هل 
تشعر بالذنب؟ فيجيب الشاب مستنكراً "وهل 

تريدن��ي أن أس��رق!؟".

لقى وأسعار:
- 1000 ل. س س��عر خ��رزة صغ��رية حبجم 
حب��ة الس��بحة أو املس��باح )33 حب��ة( ب��دون 

رسومات.
- م��ن 1000 إىل 2000 ل. س س��عر اخل��رزة 

الصغرية برسوماٍت ونقوٍش خمتلفة.
- م��ن 4000 إىل 7000 ل. س س��عر اخل��رزة 
الكب��رية حبج��م حب��ة التم��ر، ال��ي نقش��ت 
ول��رؤوس  لله��الل  رس��وٌم  غالب��ًا  عليه��ا 

الغ��زالن واألفاع��ي.
- م��ن 18000 إىل 20000 ل. س س��عر خ��امت 

الفضة مع احلجر )شظرة(.
- م��ن 5000 إىل 7000 ل. س س��عر خ��امت 

الفض��ة م��ن دون ش��ظرة. 
- سعر خامت الذهب غري حمّدد. 

- سعر التمثال غري حمّدد. 

ويق��ول عام��ٌل يف أواخ��ر العش��رينات  	
م��ن العم��ر: ل��ن أترك احلفر حتى أجد ش��يئًا... 
ذه��ب، فض��ة، متث��ال، أو أّي ش��يٍء مث��ن. وبع��د 

ذل��ك أجت��ه إىل عم��ٍل آخ��ر.

متثال من دورا أوروبوس يف منزل أحد السماسرة | خاص عن املدينة
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شاخصاٌت كثريٌة تستوقف املرء وهو يتنقل يف األسواق هذه األيام، لكن أكثرها هي تلك الي تشري إىل بيع وشراء العمالت  	
األجنبية، وعلى رأس��ها اليورو والدوالر والريال، العمالت األكثر تداواًل يف الس��وق الس��وداء، األمر الذي جيعلنا نتس��اءل: ما هو الس��ّر 
وراء هذا االنتشار السرطاني ملكاتب الصرافة؟ ومن هي الفئة العاملة فيها؟ ومن حيّدد سعر الصرف الذي قد يتباين من مدينٍة إىل 

أخرى؟

بالل عبد القادر

 محالت الصرافة.. 
مهنٌة جديدٌة تخفي وراءها لعبًة كبيرة

كمهن��ٍة  الصراف��ة  مت��ارس  حم��الٌّ 
إضافي��ة

حم��لٌّ  يصادف��ك  أن  الن��ادر  م��ن  	 
متخصٌص ببيع وشراء العمالت األجنبية، إذ 
ع��ادًة م��ا يت��داول حم��لٌّ كهذا مبال��غ ضخمة، 
دوٌر يف  ه��ذه احمل��الت  لبع��ض  يك��ون  ورمب��ا 
حتدي��د س��عر عمل��ٍة م��ا يف الس��وق احمللي��ة. 
ولك��ن املفارق��ة أن ت��رى حم��اًل لبي��ع الس��جائر 
ع��ن  بس��يطة،  كرتون��ٍة  خ��الل  م��ن  يعل��ن، 
قيام��ه بالصراف��ة أيض��ًا. ولفهم ه��ذه الظاهرة 
الغريب��ة التقين��ا بأب��ي مش��عل، وه��و صاح��ب 
ه��ذه ال��دكان ال��ي جتم��ع ب��ن مهنت��ن ال 
ق��ال: عندم��ا  ال��ذي  لبعضه��ا بصل��ة،  متّت��ان 
ت��درك أن مهن��ة الصراف��ة ال حتتاج إال لش��يٍء 
من السيولة املادية، إضافًة إىل ذكاء وحنكة 
م��ن يعم��ل به��ا، وفهم��ه حلرك��ة األم��وال يف 
الس��وق، وبراعته يف التنازل على جزٍء بس��يٍط 
م��ن أرباح��ه يف س��بيل ج��ذب زبائن��ه؛ حينه��ا 
س��يرتاجع لدي��ك ه��ذا اإلحس��اس بالتناق��ض 
اللت��ن  والصراف��ة،  التب��غ  بي��ع  مهن��ي  ب��ن 

أزاوهلم��ا س��ويًة.
	

ويس��تطرد أبو مش��عل يف سرد مناذج خمتلفة 
تب��ّن ممارس��ة الصراف��ة كمهن��ٍة إضافي��ة: 
هن��اك حم��ال لبي��ع اإلكسس��وارات النس��ائية، 
تصري��ف  يف  تعم��ل  للبقال��ة  حم��ال  وأيض��ا 
العم��الت. ب��ل إن مغريات الربح دفعت ببعض 
احلالق��ن لدخول ميدان س��وق األموال أيضًا.

من يتحّكم يف األسعار؟
كث��رية  قصص��ًا  الن��اس  يت��داول  	
يف  العم��الت  بأس��عار  املتحّك��م  الط��رف  ع��ن 
الس��وق احمللي��ة، اس��تطاع الس��يد مج��ال الع��وام 

بالق��ول: لن��ا  اختصاره��ا 
وراء  عراقي��ون  عم��الٍت  جت��ار   � 	
كّل  أن  ع��ن  البع��ض  يتكل��م  الكوالي��س: 
حرك��ة العم��الت األجنبية يت��م توجيهها من 
تاج��ٍر أو أكث��ر يف العراق، هل��م جباٌة يتمثلون 
س��وقنا  يف  الضخم��ة  الصراف��ة  مبح��الت 
احمللي��ة، يتواصل��ون بش��كٍل يوم��يٍّ م��ع ه��ؤالء 

التج��ار.
� جت��ار النف��ط ه��م املتحك��م األك��رب  	
بأس��عار الس��وق: ميتل��ك جت��ار النف��ط الكب��ار، 
س��واًء من اس��تولوا على بعض آبار البرتول، أم 
من ينقلون كمياٍت كبريٍة منه يف صهاريج 

ضخمٍة لتوزيعه على التجار الصغار؛ النسبة 
العظم��ى م��ن العم��الت األجنبي��ة املوج��ودة يف 
املناط��ق احمل��ّررة. إذ يقوم��ون ببي��ع منتجاته��م 
النفطي��ة للتج��ار القادم��ن م��ن حمافظ��اٍت 
أخ��رى بالعمل��ة الصعبة، األمر الذي جيعلهم 
يكنزون كمياٍت كبريًة من اليورو والدوالر 
وغريهم��ا م��ن العم��الت املهم��ة. فبذل��ك، وم��ن 
خ��الل تداوهل��م أو عدم تداوهل��م هلذه األموال 
يف األس��واق احمللي��ة، يك��ون هل��م دوٌر فاع��ٌل يف 
ارتفاع أو اخنفاض األس��عار يف هذه األس��واق، 
ولك��ن لي��س إىل درج��ٍة تؤث��ر عل��ى حمافظ��اٍت 
أخ��رى حبي��ث حت��دث تغي��رياً يف س��عر الدوالر 
يف كل أحن��اء س��ورية. وأيض��ًا ل��ن يتف��ق كل 
جت��ار النف��ط عل��ى سياس��ٍة حم��ّددٍة يف ت��داول 
العمل��ة الصعب��ة، إذ تبق��ى عملي��ات املش��اركة 
ه��ذه مس��ألًة فردي��ًة ختتل��ف بن تاج��ٍر وآخر.

م��ن  الدع��م  بتلقي��ه  النظ��ام،   � 	
حلفائ��ه، أو بضّخ��ه ج��زءًا م��ن احتياط��ّي البل��د 
م��ن ه��ذه العم��الت يف األس��واق، يعم��ل عل��ى 
الس��وداء:  الس��وق  يف  حت��ى  األس��عار  خف��ض 
وخصوص��ًا  الفك��رة،  ه��ذه  البع��ض  ي��رّدد 
عندم��ا يالح��ظ اخنفاض��ًا كب��رياً يف أس��عار 
يكف��ي  ال  ولك��ن  الصعب��ة.  العمل��ة  ص��رف 
حماول��ة  عل��ى  الرتكي��ز  رواي��ات  هك��ذا  يف 
النظ��ام دع��م الل��رية الس��ورية لتحاف��ظ عل��ى 
قيمته��ا م��ن االنهي��ار، ب��ل يتع��دى األم��ر ذل��ك 
فيض��اف إىل ه��ذه الرواي��ة أن أثري��اء النظ��ام 
الكب��ار يتحكم��ون بالس��وق احمللي��ة م��ن خ��الل 
عمالئه��م الس��ّرين، بطريق��ٍة تزيده��م رحب��ًا 
وتؤدي إىل خنق األس��واق يف املناطق احملّررة.
حت��ى وإن افتق��رت ه��ذه النظري��ات  	
إىل التحلي��ل االقتص��ادي العلم��ي، إال أن كّل 
واح��دٍة منه��ا حتم��ل ش��يئًا م��ن الصح��ة. ولع��ل 
ل��كّل ه��ذه العوام��ل جمتمع��ة، وعوام��ل أخ��رى 
مث��ل الوض��ع االقتص��ادي امل��رتّدي لبل��ٍد ين��زف 
حت��ت وي��الت احل��رب، عظي��م األث��ر يف ه��ذا 

التذب��ذب الكب��ري يف أس��عار العم��الت.

عين المدينة | العدد )17( | 1 كانون األول 2013
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المجلــس المحلــّي في المياديــن... تحت المجهر!
عبود ضوحيي

م��ع م��رور ع��اٍم كام��ٍل عل��ى حتري��ر امليادي��ن، ال��ذي مّت ف���ي 22/ 11/ 2012، وبع��د أكث��ر م��ن عاٍم على تأس��يس اجملل��س احمللّي  	
فيه��ا، تكتس��ب مراجع��ة عم��ل ه��ذا اجملل��س أهمي��ًة كب��ريًة، يف مدين��ٍة يق��ّدر ع��دد س��كانها اآلن ب��� 300 أل��ف، وه��ي املرك��ز االقتص��ادي 

واخلدم��ي األول يف حمافظ��ة دي��ر ال��زور حالي��ًا.

خ��الل ه��ذا الع��ام م��ن عم��ر ميادي��ن  	
التحري��ر م��ّرت عل��ى املدين��ة ثالث��ة جمال��س 
حملّي��ة مل تك��ن على مس��توى املس��ؤولية برأي 
غالبي��ة الن��اس، إذ مل تتمك��ن م��ن حتقي��ق م��ا 
يصبو إليه الشارع، باعتبارها مؤسسًة مهمتها 
تغطية االحتياجات األساس��ية للمواطن، على 

أق��ّل تقدي��ر، يف احل��رب الراهن��ة.
وق��د أصب��ح اجملل��س األخ��ري، ال��ذي  	
يرأس��ه املهن��دس عل��ي العثمان، حديث الش��ارع 
يف امليادي��ن ب��ال من��ازع. فه��ذا اجملل��س، وعل��ى 
م��دار الش��هور األربع��ة األخ��رية، ش��هد العدي��د 
والع��ودة عنه��ا، مم��ا  االس��تقالة  م��ن ح��االت 
يعك��س تذبذب��ًا يف الق��رارات وع��دم وج��ود آلي��ٍة 
للتفاه��م ب��ن األعض��اء، م��ا انعك��س عل��ى أدائ��ه 

األرض. عل��ى 
معركة تأمن اخلدمات 

اخلدم������ات  تأم�������ن  ك�������ان  وإذا  	
األساس��ية حلي��اة املواطن��ن أب��رز م��ا يق��ع عل��ى 
عات��ق اجملل��س، فالكهرب��اء مرتحّن��ة ال يراه��ا 
الن��اس س��وى ث��الث س��اعاٍت يومي��ًا يف أحس��ن 
األح��وال، ومل جي��د اجملل��س حت��ى اللحظ��ة أي 
س��بيٍل حل��ّل هذه املش��كلة. و"من ه��ذا الطريق؟ 
ال ب��ل م��ن ذاك"... عب��اراٌت يتداوهلا الناس أثناء 
تفكريه��م بالذه��اب إىل س��وق امليادي��ن، حي��ث 
احلفري��ات وجتم��ع املي��اه يف منتص��ف الش��ارع 
عقب��ٌة يف طري��ق أعم��ال املواط��ن اليومي��ة، إذ 
ترتك��ز جتمع��ات املي��اه يف األس��واق التجاري��ة. 
ومل��ف النظاف��ة، ال��ذي يق��ف اجملل��س أمام��ه 
عاج��زاً عل��ى م��ا يب��دو، ب��ات أكث��ر م��ا ي��ؤّرق 
املواطن��ن ال��ذي أصابه��م املل��ل م��ن اجملل��س 
ومش��اكله. إضاف��ًة إىل ملف��اٍت عدي��دٍة منه��ا 
التعلي��م واإلغاث��ة وش��ؤون النازح��ن وأم��ور 

األم��ن واخلدم��ات.
ولك��ي تتضح الصورة اس��تطلعنا آراء  	
بع��ض الن��اس، فقال أبو هاجر، وهو أٌب لثالثة 
أطف��ال، غاضب��ًا: "مل أع��د أهت��ّم ألم��ر أك��وام 
م��ن  يئس��نا  ألنن��ا  ال،  أم  أزيل��ت  إن  القمام��ة 
مناش��دة اجملل��س احملل��ي بإزالته��ا، رغ��م أنه��م 
يعلم��ون أنه��ا مص��در األم��راض واألوبئ��ة، ومل 
يتصرف��وا كم��ا جي��ب". بينم��ا قال أبو عائش��ة، 
وه��و صاح��ب حم��لٍّ جت��ارّي: "يق��وم اجملل��س 

بي��������ن ال�حي������ن 
واآلخ��ر بإزال�����ة 
م��ن  الق��������مامة 
الش��وارع، وال ب��ّد 
من التعاون معه 
ملس��اعدته يف حّل 
ه��ذه املشك������لة". 
يف ح��ن أّك������د 
حس��ان أن فش��ل 
امل�������جلس يع��ود 
إىل املناطق��������ية 
يف  املع������������تمدة 
سياس��ته. أم��ا أب��و 
أغي��د، وه��و أح��د 
فل��م  النازحي���ن، 

باجملل�����س  يسم����ع 
نش��اٍط هل��م.  أي  يش��اهد  أص��اًل، ومل  احملل��ي 
وق��ال: "ل��و كان هن��اك جملٌس حمل��يٌّ ملا رأينا 

أك��وام القمام��ة مت��أل الش��وارع".
على كرسّي االعرتاف

مق��ّر  يف  كان��ت  املدين��ة"  "ع��ن  	
، لتنق��ل ألعضائ��ه آراء الش��ارع  اجملل��س احملل��يّ
ع��ن نش��اطهم، ولتس��تمع إىل ردوده��م ح��ول 
تل��ك املش��اكل. فأجابن��ا أب��و عم��ر، أم��ن س��ر 
اجملل��س، قائ��اًل: "إن تقص��ري اجمللس يف أعماله 
يع��ود إىل قّل��ة الدع��م ال��ذي يص��ل إلي��ه. وعمل 
اجملل��س القلي��ل يس��تمّر بفض��ل دع��م بع��ض 
املغرتب��ن. وعل��ى الرغ��م م��ن ذلك ف��إن اجمللس 
يق��وم بأعم��اٍل ق��د ال يراها البعض، ومل نصّرح 
به��ا عل��ى اإلعالم، حفاظًا عل��ى أمن الناس من 

غ��در ق��وات النظ��ام".
	

قراب��ة  نق��ّدم  "حن��ن  عم��ر:  أب��و  ويضي��ف 
لكتيب��ة  ش��هريًا  س�������ورية  ل��رية  ملي��ون   1.5
تزويده��م  إىل  إضاف����ًة  ك������رواتب،  األم��ن 
بالذخ��رية ووق��ود الس��يارات والطع��ام. كم��ا 
	قمن��ا بتأهي��ل امل��دارس للنازح��ن وللط��الب. 
الط��ّب  وملش��فى  الوط��ّي  للمش��فى  وقّدمن��ا 
االحتياج����ات".  وبع����ض  األدوي�����ة  احلدي����ث 
وعندم��ا طلبن��ا م��ن أب��و عم��ر كش��فًا ب��واردات 
اجملل��س ومصاريف��ه اعت��ذر ع��ن ذل��ك بس��بب 
ع��دم جاهزيته��ا. أم��ا ع��ن عالقته��م باالئت��الف 
فق��ال: ال ميكنن��ا االس��تغناء عن االئتالف حتى 

ل��و مل يق��ّدم لن��ا الدع��م!
ولع��ل ق��ول احل��اج أب��و أمح��د أبل��غ ما  	
يقال عن حال املدينة، حن سألناه ما احللول، 
يف  قلن��اه  م��ا  إىل  نرج��ع  أن  "احل��ّل  فأج��اب: 

البداي��ة )ي��ا اهلل م��ا لن��ا غ��ريك ي��ا اهلل(.

عدسة عبود | امليادين

عدسة عمر | امليادين



عل��ى الضف��ة اليمن��ى لنه��ر الف��رات،  	
وعلى مس��افة )75 كم( ش��رق دير الزور، تقع 
بل��دة الدوي��ر، ال��ي يبل��غ ع��دد س��كانها 15 أل��ف 
نس��مة، يعم��ل معظمه��م يف الزراع��ة وتربي��ة 
املاش��ية، م��ع نس��بٍة ملحوظ��ٍة م��ن العامل��ن يف 

العرب��ي. اخللي��ج  دول 
كان��ت ه��ذه البل��دة الصغ��رية، م��ع  	
م��ن  الش��رقّي،  ال��زور  دي��ر  ري��ف  جواره��ا يف 
أوائ��ل املناط��ق احمل��ّررة. وبعد التحرير بأش��هٍر 
ع��ّدٍة تأّس��س فيه��ا اجملل��س احملل��ي يف كان��ون 
األول ع��ام 2012. وفور تأسيس��ه حاول اجمللس 
إغاث��ة  كان��ت  امله��ام،  م��ن  لع��دٍد  التص��ّدي 
املنكوب��ن والنازح��ن يف مقدمته��ا. وكذل��ك 
حاول اجمللس تأمن الرعاية الصحية لسكان 
البل��دة، وكذل��ك احل��ال بالنس��بة إىل خدم��ات 

ل��ن امل��اء والكهرب��اء.  اجملل��س،  رئي�������س  وحبس�������ب  	
يتمك��ن اجملل��س احملل��ي يف الدوي��ر م��ن تطوير 
أعمال��ه، بس��بب قّل��ة اإلمكان��ات املادي��ة وكثرة 
ال��ي  األوىل  املش��كلة  وه��ي  االحتياج��ات، 
يف  احمللي��ة  اجملال��س  مجي��ع  أعم��ال  تواج��ه 
املناط��ق الس��ورية احمل��ّررة. فالس��كان يف ه��ذه 
البل��دة الصغ��رية يتمن��ون، مث��اًل، أن تتش��كل 
ق��وٌة للش��رطة احمللي��ة تضطل��ع مبه��ام األم��ن 

الع��ام، ويتمن��ون أيض��ًا أن تصل مي��اه الرّي إىل 
بع��ض األراض��ي الزراعي��ة. وه��ي أمني��اٌت ف��وق 
طاقة جملس��هم، الذي عجز عن تأمن أنبوٍب 
الس��تجرار مي��اه الش��رب، بط��ول )500 م��رت( 

وقط��ر )4 إن��ش( فق��ط.
كث��ريٌة ه��ي احتياج��ات ه��ذه البلدة،  	
ورغ��م ذل��ك متّكن اجمللس احمللي  من كس��ب 
ثق��ة الن��اس وتع��اون كتائ��ب اجلي��ش احل��ّر. 
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مصعب العكيدي

مأســـاة نازحــي مخّيم سعـلو
,وائل الناصر

حلّراق��ات  الكب��ري  التجّم��ع  جب��وار  	
النف��ط اخل��ام، جن��وب بلدت��ي س��علو والزباري، 
ظه��ر خمي��ٌم للنازح��ن، جت��اوز ع��دد املقيم��ن 
في��ه )500( ش��خٍص يس��كنون يف مئ��ة خيم��ة، 
أو يف مئ��ة ش��ادٍر يش��به اخليم��ة، حت��ّول لون��ه 
بفع��ل الدخ��ان إىل األس��ود. كل ش��يٍء يف ه��ذا 
املخي��م مل��ّوٌث وتفوح من��ه رائحة النفط اخلام 
احمل��روق... أوان��ي الطب��خ، املخ��دات، األغطي��ة، 
بالدخ��ان،  لّوث��ت  األطف��ال  عي��ون  وحت��ى 
وص��وف  القليل��ة،  البق��رات  جل��ود  وكذل��ك 
اخل��راف الي تتس��كع ط��وال النهار بن اخليام 

واحلّراق��ات. 
الن��اس س��يئي  ه��ؤالء  ج��اء معظ��م  	
احل��ظ م��ن قري��ة املريعية، اجمل��اورة ملطار دير 
ال��زور العس��كري، والي نالت القس��ط األكرب 
واملس��تمّرة  اليومي��ة  القص��ف  وجب��ات  م��ن 
بأن��واع األس��لحة املختلف��ة منذ أكث��ر من عاٍم 

م��ن  اخل��روج  عل��ى  أج��ربوا  فق��د  ونص��ف. 
بيوتهم إىل املدارس يف قريي سعلو والزباري 
أواًل، ث��م تركوه��ا بع��د أن ب��دأ الع��ام الدراس��ي 
اجلدي��د، وانتقل��وا إىل أط��راف البادي��ة جب��وار 
جمّم��ع النفط العش��وائي ال��ذي خيّلف غمامًة 
س��وداء ضخم��ة، تغط��ي الش��مس يف معظ��م 
س��اعات النه��ار، م��ع ه��واٍء دخان��يٍّ جيع��ل كل 

ش��يٍء غ��ري مناس��ٍب للحي��اة اآلدمي��ة.
ج��وار  الختياره��م  يك��ون  ق��د  	
احلراق��ات س��بٌب منطق��يٌّ ج��داً، وه��و ف��رص 
الرج��ال  أج��رب  إذ  هن��اك،  املتواف��رة  العم��ل 
العم��ل مبهن��ة  عل��ى  األطف��ال  م��ن  وكث��رٌي 
التكري��ر، يدفع إىل ذل��ك اإلهمال الكبري الذي 
الق��اه ه��ؤالء النازح��ون م��ن مجي��ع اهليئ��ات 
واملنظم��ات اإلغاثي��ة، وكذل��ك م��ن جمل��س 
حمافظ��ة دي��ر ال��زور احملل��ّي، حبس��ب أقواهل��م 

الناش��طن. بع��ض  وأق��وال 

واردات اجمللس خالل عاٍم كامل، حبسب 
سجالته: 

- 344250 ل. س + 5600 دوالر مقّدمة من 
االئتالف الوطي.

- 276000 ل. س مقّدمة من مكتب إغاثة 
دير الزور يف قطر.
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يق��ول أب��و حمم��د )50 عام��ًا(، وه��و  	
معتق��ٌل س��ابق، أن��ه وج��د عائلت��ه يف مدرس��ٍة 
بع��د خروج��ه م��ن الس��جن، ث��م انتق��ل ليس��كن 
م��ع أطفال��ه العش��رة يف ه��ذا املخي��م. ويتس��اءل 
كيف يطعم أوالده وهو ال يس��تطيع أن يعود 
إىل أرض��ه ليزرعه��ا وال يتق��ن مهن��ًة أخ��رى.
وال ميك��ن لصهري��ج املي��اه الوحي��د،  	
واخلزان��ات  الربامي��ل  بع��ض  مي��أل  ال��ذي 
الصغ��رية يف املخي��م، أن يك��ون مص��دراً للمي��اه 
النظيف��ة، وخاص��ة يف ه��ذا اجل��ّو املأس��اوّي م��ن 

التل��وث.
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غ��ري  أوكس��فام  منظم��ة  أعلن��ت  	
احلكومي��ة، يف آخ��ر تقري��ٍر هل��ا ع��ن األوض��اع 
يف س��وريا، أن %25 فقط من أطفال النازحن 
إىل اخل��ارج يذهب��ون إىل امل��دارس، م��ا يع��ي 
أن الع��دد األك��رب م��ن جي��ٍل كام��ٍل س��يكون 
حمروم��ًا م��ن التعلي��م األساس��ّي. وق��د يك��ون 
احل��ال يف داخ��ل الب��الد أكث��ر س��وءاً يف بع��ض 
األهال��ي إىل  م��ن  الكث��ري  املناط��ق، مم��ا دع��ا 
البح��ث ع��ن ح��لٍّ هل��ذه املعضل��ة، متّث��ل بش��كٍل 
"ع��ن  املنزل��ي.  التعلي��م  ظاه��رة  يف  أساس��يٍّ 
م��ن  س��امل  أم��رية  بالس��يدة  التق��ت  املدين��ة" 
حمافظ��ة دي��ر ال��زور، للحدي��ث ع��ن األس��باب 
ال��ي متن��ع معظ��م الطلبة يف داخل س��وريا من 
االلتحاق باملدارس، وعن جتربتها مع التعليم 
املنزلي، فقالت: السبب األساسي لعدم التحاق 
الكثري من الطلبة باملدارس هو السبب األمّي، 
فمعظم السورين ال تغيب عن أذهانهم صور 
اجمل��ازر ال��ي ارتكبه��ا النظ��ام، إذ كّل مدرس��ٍة 
األخ��رى  األس��باب  أم��ا  للقص��ف.  معّرض��ٌة 
فتتن��ّوع بن األس��باب االقتصادية والعجز عن 
تأمن متطلبات الدراسة، باإلضافة إىل حالة 
ع��دم االس��تقرار ال��ي يعيش��ها النازح��ون، وهم 
يش��كلون الي��وم ش��رحيًة كب��ريًة يف س��وريا. 
كم��ا أن ع��دداً كب��رياً م��ن امل��دارس مل تفت��ح 
أساس��ًا، لعدم وجود الكادر التعليمّي الكايف، أو 

المتالئه��ا بالنازح��ن.
أبنائ��ي  التح��اق  رفض��ُت  وق��د  	
باملدرسة لوجودنا يف منطقٍة خطرٍة تتعّرض 
للقصف بن حٍن وآخر. ما دفعي � مع سيداٍت 
كث��رياٍت � إىل البح��ث ع��ن بدي��ل، فل��م أج��د 
ح��اًل مناس��بًا س��وى التعلي��م املنزل��ي. وهو نظاٌم 
تعليم��يٌّ مع��روٌف يف كث��رٍي م��ن دول الع��امل 
املتقدم��ة، يت��وىل في��ه اآلب��اء تدري��س أبنائه��م 
مبا يتناسب مع ميوهلم واهتماماتهم. وهناك 
م��ن رّك��ز عل��ى التعلي��م املنزل��ي يف كث��رٍي 
م��ن دول الع��امل به��دف إص��الح التعلي��م. وم��ن 
البديه��ي أن ينطب��ق ه��ذا ال��كالم عل��ى النظ��ام 
التعليم��ي امله��رتئ يف س��وريا قب��ل الث��ورة، فم��ا 
بال��ك ب��ه اآلن وق��د وصل��ت امل��دارس إىل م��ا 
وصل��ت إلي��ه م��ن س��وٍء يف اإلدارة والتنظي��م 

عل��ى وض��ع  األم��ان. وهل��ذا عمل��ُت  وفق��دان 
برنام��ٍج دراس��يٍّ ألبنائ��ي تضّم��ن امل��واد املهم��ة. 
وكن��ت أح��رص أن يت��م تنفي��ذه يف ج��وٍّ م��ن 
املرح، مع تذكريهم دائمًا بأهمية ما يقومون 

ب��ه ملس��تقبلهم.
إلي��ه  يس��اق  ال��ذي  اجله��ل  كارث��ة 

أبناؤن��ا
وع��ن أه��م أس��باب زي��ادة االهتم��ام  	
مهي��دي  األس��تاذ  حدثن��ا  املنزل��ّي  بالتعلي��م 
الراوي بالقول: أهم تلك األسباب هو إحساس 
إلي��ه  يس��اق  ال��ذي  اجله��ل  بكارث��ة  األهال��ي 
أبناؤه��م يوم��ًا بع��د ي��وم، باإلضاف��ة إىل حال��ة 
البطالة الي يعيشها الكثري من أولياء األمور. 
فف��ي دي��ر ال��زور دوائ��ر الدول��ة كله��ا معّطل��ٌة 
تقريب��ًا، مم��ا جع��ل أع��داداً كبريًة م��ن الرجال 
والنساء بدون عمل، وبالتالي هناك وقت فراٍغ 
كب��رٍي يهّي��ئ هل��م ظرف��ًا مناس��بًا ملتابع��ة تعليم 

أبنائه��م يف املن��زل.
وع��ن صعوب��ات ه��ذه العملية واصل  	
حديث��ه: أبرز املش��كالت الي واجهتنا كأولياء 
أم��ور كان��ت تتمث��ل يف ع��دم تأهي��ل كلٍّ مّن��ا 

هل��ذا ال��دور، لكنن��ا حن��اول االس��تعانة ببع��ض 
الق��راءات يف ه��ذا اجمل��ال لتج��اوز تل��ك العقب��ة.
أم��ا فوائ��د التعلي��م املنزل��ي فتتمث��ل  	
يف توف��ري ف��رٍص كب��ريٍة للتفاع��ل بن الطفل 
األس��رية.  الرواب��ط  يعّم��ق  مم��ا  ووالدي��ه، 
إىل  الذه��اب  ع��ن  االس��تغناء  إىل  باإلضاف��ة 
املدرس��ة والتع��ّرض للخط��ر، وجتّن��ب تبع��ات 
الفوض��ى ال��ي تعان��ي منه��ا غالبي��ة امل��دارس، 
م��ردوٍد  مقاب��ل  طوي��ٍل  زم��ٍن  كاس��تهالك 
تعليم��يٍّ ضعي��ف. وأخ��رياً حتري��ر الطف��ل م��ن 
الضغط النفس��ّي الذي قد يعيش��ه يف املدرس��ة 
بس��بب االزدح��ام، وتوت��ر م��زاج بع��ض املعلم��ن 

نتيج��ة الظ��رف الراه��ن.
ولتحقي��ق أفض��ل النتائ��ج ال ب��ّد م��ن  	
التأكي��د عل��ى أهمي��ة االنضب��اط ومراع��اة 
اجلدي��ة م��ن قب��ل أولي��اء األم��ور واألبن��اء مع��ًا، 
والبدء دائمًا باملقررات الي مييل إليها األوالد، 
باإلضاف��ة إىل ض��رورة اإلملام بأهداف املرحلة 
ببع��ض  االس��تعانة  خ��الل  م��ن  التعليمي��ة 
املختّص��ن. ويف ح��ال ع��دم وجوده��م حماول��ة 
أخ��ذ فك��رٍة وافي��ٍة ع��ن املق��ّررات، واس��تخالص 

تل��ك األه��داف منه��ا.

 التعليم المنزلّي:
نقطٌة مضيئٌة في فضاٍء تعليميٍّ مظلم

هنادي عبد الوهاب

ب��ن الفوض��ى العارم��ة يف النظ��ام التعليم��ّي، وخ��وف األهال��ي عل��ى أبنائه��م م��ن الذه��اب إىل امل��دارس، جي��ٌل من أطفال س��وريا  	
مه��ّدٌد باجله��ل. ويف ه��ذا الفض��اء املظل��م تل��وح نقط��ٌة مضيئ��ٌة أم��ام أولي��اء األم��ور، وه��ي "التعلي��م املنزل��ي".
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حّجي مارع...
الثائر السلمّي الذي يحمل السالح

معاوية مّح�اد

يغف��ل الكث��ريون ع��ن مرحل��ٍة هاّم��ٍة  	
م��ن حي��اة الش��هيد الالمع، الذي اش��تهر بلقب 
الصغ��رية  مدينت��ه  إىل  نس��بًة  م��ارع،  حّج��ي 
الكث��رية  التعريف��ات  حتف��ل  إذ  ق��رب حل��ب. 
وش��بكات  اإلنرتن��ت  صفح��ات  م��ألت  ال��ي 
� مقرون��ًة بالفجيع��ة  التواص��ل االجتماع��ّي 
باستش��هاد الرجل، الذي يستحّق هذا وأكثر 
� باملعلوم��ات املك��ّررة عنه؛ أٌب خلمس��ة أطفال، 
عم��ل يف جت��ارة احلب��وب وامل��واد الغذائّي��ة قبل 
الث��ورة، ال��ي كان م��ن أوائ��ل متظاهريه��ا يف 
بل��ده، قب��ل أن يصب��ح م��ن أوائ��ل م��ن محل��وا 
الس��الح حلماي��ة ه��ؤالء املتظاهري��ن. ليلم��ع 
جنم��ه بع��د ذل��ك بس��رعٍة يف صف��وف ق��ّوات 
الثورة املقاتلة، بتأثرٍي من شجاعته الي اتفق 
عليه��ا م��ن عايش��ه، وم��ن الكاريزم��ا الطاغي��ة 
ال��ي أمج��ع عليه��ا م��ن عرف��ه وم��ن رآه ع��رب 
مقاط��ع الفيدي��و املواكب��ة لس��ري العملي��ات 
التلفزيونّي��ة  املقاب��الت  ع��رب  أو  العس��كرية، 
لل��واء  العس��كرّي  القائ��د  ليصب��ح  العدي��دة. 
العام��ل يف حل��ب وريفه��ا أساس��ًا،  التوحي��د، 
وأح��د أب��رز ألوية اجليش احلّر على مس��توى 

الب��الد.
ونزع��م أن ه��ذه املرحل��ة أساس��ّيٌة  	
يف تكوي��ن حّج��ي م��ارع، بالش��خصّية احملّبب��ة 
جعل��ت  ال��ي  الدرج��ة  إىل  عرفناه��ا،  ال��ي 
ال��كّل يش��ارك صادق��ًا يف رثائ��ه، م��ن أقص��ى 
أش��ّد فصائله��ا تدّين��ًا  الث��ورة إىل  ليربالي��ي 
أو أصولي��ة. حت��ى رّفع��ه مجه��وره الباك��ي، 
عم��ٍر  ع��ن  أس��بوعن،  من��ذ  استش��هاده  إث��ر 
يناه��ز الرابع��ة والثالث��ن، إىل رتب��ة »حّج��ي 

س��ورية«.
وه��ذه املرحل��ة ه��ي س��نوات ش��باب  	
الش��هيد يف مجاع��ة التبلي��غ، املعروف��ة ش��عبيًا 
باس��م أه��ل الدع��وة. وه��ي مدرس��ة إس��المية 
دعوي��ة أّسس��ت يف اهلن��د، قب��ل أق��ل م��ن ق��رن، 
حت��ت تأث��ري خط��ر فقدان اهلوي��ة الذي واجه 
التقالي��د  م��ع  وبالتج��اور  هن��اك،  املس��لمن 
والتع��ّدد.  الس��لمّية  يف  العريق��ة  اهلندّي��ة 

فاعتم������دت إع��ادة املس��لمن إىل ممارس��������ة 
باألخ��الق  وااللت��زام  األصلّي��ة  العب������ادات 
العامة هدفًا، بطريقٍة ش��ديدة اللن والرفق، 
ووف��ق أس��لوب اخل��روج إىل ج��والٍت يف امل��دن 
والق��رى، يق��وم به��ا أعض��اٌء خمتلف��ون كّل 
م��ّرة، يتحّم��ل كلٌّ منه��م نف���������قات سف�����ره 
الش��خصّية املتقّش��فة، إذ حرص��ت اجلماع��ة 
أن ال حي��لّ دعاته��ا ضيوف��ًا عن��د أح��د، بع��د 
والزه��د يف  اإلخ��الص  قي��م  فيه��م  رّب��ت  أن 
بأس��لوب  ودعوته��م  الن��اس،  أي��دي  يف  م��ا 
احمل��بّ احلان��ي، وع��دم التدّخ��ل يف خالفاته��م 
املذهبّي��ة،  أو  االجتماعّي��ة  أو  الش��خصية 
وحت��ى السياس��ّية. وق��د أكس��ب ه��ذا اخلروج 
أبن��اء اجلماع��ة الق��درة عل��ى التعاط��ي م��ع 
من��اذج خمتلف��ة م��ن البش��ر، وتقّب��ل تنّوعه��م، 
العام��ة  املعان��ي  باجت��اه  هلدايته��م  والس��عي 
للدي��ن، م��ن اإلمي��ان والص��دق واالس��تقامة، 
دون حب��ٍث ع��ن مكس��ٍب ش��خصيٍّ أو زعام��ٍة 
عليه��م. فق��د خي��رج الداع��ي إىل جول��ٍة يف 
دول��ٍة ال يع��رف في��ه أح��دًا وال يعرف��ه في��ه 
أح��د، ث��م يع��ود إىل ب��الده دون أن حيم��ل من 
ه��ذا الرحل��ة إال ذك��رى األي��ام ال��ي تنّق��ل 

فيه��ا ب��ن املس��اجد م��ن ه��ذه املدين��ة إىل تل��ك 
القرية، والليالي الي حيرص أبناء اجلماعة 
عل��ى قضائه��ا بالدع��اء وبص��الة قي��ام اللي��ل، 
يف جترب��ةٍ روحّي��ٍة م��ن الصع��ب أن مُتح��ى. 
أم��ا ح��ن احتاج��ت ه��ذه املدرس��ة الك��ربى إىل 
دلي��ٍل نظ��رّي يناس��ب وضوح دعوتها وبس��اطة 
مبادئه��ا، فق��د أّل��ف أمريه��ا الثان��ي، حمم��د 
أصب��ح  ال��ذي  الكت��اب  الكاندهل��وي،  يوس��ف 
ش��هرياً بعن��وان »حي��اة الصحاب��ة«، وق��د اقتصر 
الرعي��ل  م��ن حي��اة  إي��راد من��اذج  عل��ى  في��ه 
اإلس��المّي األول، يف مواق��ف خمتلف��ة، لتكون 
ألبن��اء اجلماع��ة � ولس��واهم � نرباس��ًا يس��ريون 

وف��ق هدي��ه ويرتمّس��ون ُخط��اه.
م��ارع  حّج��ي  خالص����ة  ه��ي  ه��ذه  	
ال��ي أس��رت الكثريي��ن؛ اإلخ��الص والتس��ليم 
والزه��د والرف��ق والتواض��ع والبس��اطة، وه��ذا 
ه��و مضم��ون ابتس��امته العريض��ة الدائم��ة. 
وح��ن نبح��ث ع��ن ال��دروس ال��ي تركه��ا لن��ا 
أب��و حمم��ود فإنه��ا تكم��ن هن��ا بالضب��ط؛ يف 
التف��ّوق األخالق��ي احلقيق��ّي والعميق للثورة 
عل��ى نظ��ام التش��بيح وجتويع العائ��الت وقتل 

وبغ��ريه. بالكيم��اوي  األطف��ال 

دأب عبد القادر الصاحل على الترّبؤ من مزاياه. فحن س��ئل يف إحدى املقابالت عن س��رّ حّب الناس له، أرجع األمر ببس��اطٍة  	
إىل »دعاء الوالدة«، وحن كان يس��أل عن س��بب تقّدمه الصفوف، وتس��ّنمه س��ّدة القيادة العس��كرية، كان يصّر على أنه مدنيٌّ جيهل 
استخدام السالح باألصل، وأنه سيعود إىل حياته املعتادة بعد انتهاء الثورة، وأن مسعة املقاتلن العالية تأتي من اجتماع جهودهم معًا، 

حت��ى ل��و ب��رز ه��و، كواح��ٍد منهم، بق��در اهلل، أو مبا يش��به الصدفة.
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النفوذ الشيعّي في سورية في عهد بشار األسد
حممد عثمان

يعن��ى كت��اب »البع��ث الش��يعّي يف س��ورية« بدراس��ة مت��ّدد ه��ذا املذه��ب يف الب��الد، خالل الفرتة الرئاس��ّية األوىل لبش��ار  	
األس��د )2000 � 2007( أساس��ًا. ويعتمد على جوالٍت ميدانّية، ووثائق رمسّية، وتقارير صحفّية، وش��هاداٍت مباش��رة. ويس��تخدم 
مفاهيم مثل »سّي« و»شيعي« و»علوي« بوصفها مفاهيم اجتماعّية وإجرائّية، دون أّي حتّيٍز مذهّي. صدر، دون اسم مؤّلف، 

ع��ن املعه��د الدول��ّي للدراس��ات الس��ورية، ع��ام 2009.

م��ع ب��روز مفه��وم اهل��الل الش��يعّي،  	
لبن��ان،  جن��وب  إىل  إي��ران  م��ن  ميت��د  ال��ذي 
أخ��ذ موض��وع الدع��وة إىل التش��ّيع يف س��ورية 
حيظ��ى باهتم��اٍم حمل��يٍّ وإقليم��يٍّ ودول��ّي، ال 
س��يما وأن��ه لي��س نش��اطًا ديني��ًا صرف��ًا، ب��ل ه��و 
جزٌء من فعٍل سياس��يٍّ ملّد النفوذ اإليراني إىل 
بل��ٍد ذي موق��ٍع اس��رتاتيجيٍّ وحّس��اسٍّ إقليمي��ًا. 
ف��إن  البحت��ة،  املذهبّي��ة  الناحي��ة  م��ن  أم��ا 
العاصم��ة التارخيّي��ة لألموي��ن تش��غل مكان��ًا 

هام��ًا يف أذه��ان املس��لمن الس��ّنة، الذي��ن 
يعتق��د كث��رٌي منه��م أنه��ا ستش��هد ظه��ور 
امله��دي، فيم��ا يعتق��د معظ��م الش��يعة أنها 
الب��الد ال��ي س��تناهض »امله��دي املنتظ��ر«.

األب  األس�������د  تعام���������ل  وق��د  	
بكث��رٍي م��ن احلذر مع النش��اط التبش��ريّي 
الس��ّنية  املواجه��ة  َخ��رِب  ألن��ه  الش��يعّي، 
لنظام��ه يف الثمانيني��ات. أم��ا ابن��ه بش��ار، 
فقد ورث مؤسسًة دينّيًة سّنيًة منضبطًة 
زاهدي��ن  دي��ن  وعلم��اء  النظ��ام،  بإيق��اع 
باجمل��ال الع��ام، أو منخرط��ن في��ه وف��ق 
ش��روط الرتوي��ض الصارمة، فأغراه هذا 
عل��ى التعام��ل مع ه��ذه املؤسس��ة بوصفها 
جه��ازاً ملحق��ًا، يس��تخدمه ألغراضه دون 
أن مينح��ه مقاب��اًل. أم��ا اجله��ات الش��يعّية 
فق��د مس��ح هل��ا بالعم��ل بكام��ل حريته��ا، 
ألغ��راٍض سياس��يٍة وقناع��اٍت ش��خصية، 
دون أن يراع��ي م��ا ق��د ينت��ج ع��ن ذلك من 

اس��تفزاٍز مذه��يٍّ واجتماع��ّي.
 2000 ع��ام  حزي��ران  فف��ي  	
اس��تقبل الرئيس اجلديد ضيفه اللبناني 
حس��ن نص��ر اهلل، الق��ادم للتعزي��ة بوف��اة 

وال��ده. وبع��د أن عانق��ه األم��ن الع��ام الالم��ع 
وقتها، تنّحى مستعرضًا أمامه رتاًل من خنبة 
مقاتل��ي ح��زب اهلل. كان معن��ى ه��ذه الرس��الة 
أن مقاتلي احلزب هم جند بشار األسد، الذي 
مبق��دار م��ا قوي��ت عالقت��ه الش��خصّية بنص��ر 
اهلل، كان يفت��ح ل��ه اجمل��ال الع��ام الس��وري، 

مصراعي��ه. عل��ى  خصوص��ًا،  اإلعالم��ي 
وم��ن جه��ٍة أخ��رى كان��ت عالق��ات  	
بش��ار م��ع األقلية الش��يعّية الس��ورّية املتناهية 

يف الصغ��ر، وم��ع ش��يعٍة عراقي��ن وإيراني��ن 
يعمل��ون عل��ى األراض��ي الس��ورية يف قضاي��ا 
اإلحي��اء املذه��ّي، عالق��اٍت خاّص��ة حت��ى قب��ل 
تقدي��م  مص��در  كان  إذ  احلك��م.  اس��تالمه 
الدع��م هل��م فيم��ا ميك��ن أن يع��رتض نش��اطهم 
م��ن عقب��ات، باس��تثاء الس��ماح هل��م بتش��ييد 
احلوزات واحلس��ينّيات، الي مل يكن يس��تطيع 
جت��اوز خط��وط وال��ده احلم��ر بش��أنها. ولك��ن 
ه��ذه املمنوعات تالش��ت من��ذ عام 2001، عندما 

بدأ إنشاء احلوزات، الذي مل يتوقف منذ ذلك 
فعندم��ا  اعتيادي��ة.  غ��ري  بتس��هيالٍت  الوق��ت، 
تق��ّدم ش��يعّي هن��دّي، ه��و عل��ي باق��ر تص��ّور، 
مبع��روٍض م��ن ورق��ٍة واح��دٍة دون أي��ة وثائ��ق 
أخ��رى، يطل��ب فيه املوافقة على إقامة »حوزة 
امله��دي« يف منطق��ة الس��يدة زين��ب؛ ج��اءه ال��رد 
إجياب��ًا، بتوقي��ع الل��واء عدن��ان احلس��ن، رئي��س 
ش��عبة األم��ن السياس��ّي وقته��ا، خ��الل أس��بوٍع 
واح��د، بينم��ا كان احلص��ول عل��ى ترخي��ص 

افتت��اح معه��ٍد لتعلي��م اللغ��ة اإلنكليزي��ة، أو 
لتقوي��ة الط��الب يف املناه��ج الرمسّي��ة نفس��ها، 

يس��تغرق س��تة أش��هر أو أكث��ر.
كم��ا أّس��س الش��يخ عب��د احلمي��د  	
املرج��ع  تالم��ذة  م��ن  عراق��يٌّ  وه��و  املهاج��ر، 
حممد الشريازي، مجعّيًة باسم »هيئة خدمة 
أه��ل البي��ت«، س��رّيت أول موك��ب عزاٍء ش��يعيٍّ 
2001، ض��ّم م��ا يق��رب م��ن ألف��ن م��ن  ع��ام 
الرج��ال والنس��اء، ومش��ى داخ��ل أحي��اء دمش��ق 
موك��ب  أهله��ا  ش��اهد  ال��ي  القدمي��ة، 
اإلس��عاف  بس��يارات  مصحوب��ًا  اللط��م، 
أن  دون  املخاب��رات،  أجه��زة  وعناص��ر 
همس��ًا،  إال  االع��رتاض  عل��ى  جي��رؤوا 
حت��ى بع��د أن أصبحت هذه املس��رية عادًة 

مومسي��ة.
بش��ار  ش��ّجع  ثالث��ة،  جه��ٍة  وم��ن  	
األس��د تش��ييع الطائف��ة العلوي��ة، أو تي��ار 
تي��اٌر  الف��رع إىل األص��ل(. وه��و  )ع��ودة 
ب��دأ من��ذ نهاي��ة الق��رن التاس��ع عش��ر، 
يؤّكد أن املذهب اإلمامي اجلعفري هو 
األص��ل، وأن املذه��ب النص��ريّي فرٌع منه، 
وأن أبن��اء طائف��ة ه��ذا الف��رع الغام��ض 
باملذه��ب  صلته��م  يق��ّووا  أن  جي��ب 
الش��يعي، ب��ل أن يرجع��وا إلي��ه يف أص��ول 
الفق��ه وفروع��ه. وكان ه��ذا التي��ار ق��د 
ش��هد طفرًة واس��عًة عندما أّسس مجيل، 
ش��قيق حاف��ظ األس��د، »مجعي��ة املرتضى 
اإلس��المية«، ع��ام 1981. وال��ي نش��طت 
يف نش��ر الفك��ر الش��يعي املمت��زج بتم��ّدد 
أن  إىل  س��ورية،  داخ��ل  العل��وي  النف��وذ 
أعل��ن الرئي��س الش��قيق حّله��ا، عندم��ا 
أثن��اء  الثال��ث رفع��ت،  الش��قيق  احن��ازت إىل 
الص��راع عل��ى الس��لطة. فانص��رف مجي��ل إىل 
جت��ارة التهري��ب وممارس��ة االبتزاز يف املوانئ 
كث��رٍي  عل��ى  معتم��دًا  احلدودّي��ة،  واملناف��ذ 
م��ن أعض��اء اجلمعي��ة الس��ابقن م��ن الش��ّبان، 
الذي��ن حتول��وا إىل عصاب��اٍت مس��ّلحٍة رعاه��ا 
العائل��ة األصغ��ر  أف��راد  م��ن   مجي��ل وع��دٌد 
س��نًا، وعرف��ت باالس��م ال��ذي ب��ات ش��هريًا اآلن 

»الشّبيحة«.
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معرض سوريا األسد 2020
ناصر عنتابي

دب��ّي   ...2020 ع��ام  يف  اآلن  حن��ن  	
الش��هر  يف  إكس��بو  مع��رض  ستس��تضيف 
الق��ادم، بع��د أن مسعن��ا عن��ه ألّول م��ّرة � دون 
أن نفه��م م��ا ه��و � حينم��ا كان��ت هن��اك ث��ورٌة 
يف س��وريا، وكان الناش��طون الفيس��بوكيون 
 � تواص��ل  وس��يلة  الفيس��بوك  كان  عندم��ا   �
يش��بهون األخب��ار العاجل��ة، س��ريعن وثقيل��ي 

ظ��ّل. 
عطل��ٍة  ي��وم  الي��وم  ه��ذا  يص��ادف  	
انتص��ارات معرك��ة  فه��و ذك��رى  رمسي��ٍة، 
الرئي��س  وس��يلقي  س��رمن.  م��ن  الس��ادس 
كلم��ًة يف ه��ذه املناس��بة، حيّي��ي فيه��ا رج��ال 
الق��وات املس��لحة، الذي��ن ق��ال عنه��م: »ان��ا اب��ن 
الب��وط العس��كرّي«، يف دالل��ٍة واضح��ٍة عل��ى 
أهميته��م وأبّوته��م لس��يادته ولش��بيبة الوط��ن 

اجلدي��د. 
منش��غلون  امل��دارس  ط��الب  	
بالتحض��ري هل��ده املناس��بة الضخم��ة. فجارن��ا 
أحض��ر البن��ه ذقن��ًا صناعي��ًة وصلع��ًة حديث��ًة 
مس��توردة، ليتدرب على لبس��هما يف االحتفال 
املدرس��ي مث��ل بقي��ة زمالئ��ه. ف��األب ضاب��ٌط 
ص��والٌت  ل��ه  كان��ت  رك��ن،  ش��ّبيح  برتب��ة 
ي��ده  وإصب��ع  س��اقيه  إثره��ا  فق��د  وج��والت، 

رأس��ه. ونص��ف  الوس��طى 
م��ن الناف��دة أش��اهد أطفال  	
احل��ارة يلعب��ون لعبًة لطيف��ًة للغاية؛ 
يقف��ون صفوف��ًا، يرت��دون صلعاته��م 
وذقونهم، وحيملون أسلحًة خشبيًة، 
نتص��دى  أن  عهدن��ا..  وي��رّددون: 
والس��عودّية،  والقطرّي��ة  للرتكّي��ة 
وأن نس��حق أداته��ا اجملرم��ة عصاب��ة 
الف��ورة العميل��ة. ث��م يهجم��ون عل��ى 
أطف��ال احل��ارة اجمل��اورة، ليحص��ل 
الفري��ق الفائ��ز يف النهاي��ة على علبة 
مّت��ة، وجمّس��ماٍت لرّباداٍت وغّس��االٍت 

وأجه��زٍة منزلي��ٍة أخ��رى.
وأق��ول  للمش��هد  أبتس��م  	
بي��ي وب��ن نفس��ي: ل��ن ترك��ع أّم��ٌة 
األخ������������رس. أس���������ماء  تقوده��������ا 

	 أوف..
أتذك���������ر أن هن�����������������اك  	
أن  جي��ب  ش��يقًا  حواري��ًا  برناجم��ًا 
أتابع��ه عل��ى قناة املعارضة الش��ريفة. 
أفت��ح بس��رعٍة ألج��د األس��تاذ هيث��م 

الوزي��ر جام��ع جام��ع جام��ع،  مّن��اع حي��اور 
وهو ابن الش��هيد جامع جامع. تش��ّدني عبارة 
مّناع عندما قال: ».. يا س��يدي املس��ؤولية تقع 
عل��ى عات��ق الس��لطة واملعارض��ة«، فأس��ّجلها 

عل��ى ورق��ٍة ك��ي ال أنس��اها.
أغ��رّي احملط��ة، بعد انتهاء الربنامج،  	
إىل قن��اة س��قف الوط��ن، ليظه��ر ل��ي مش��هد 
الدكت��ور  للح��زب،  املس��اعد  الع��ام  األم��ن 
طال��ب إبراهي��م، وهو يفتتح املؤسس��ة العامة 
حلش��و برامي��ل ال��ي إن ت��ي. وطبع��ًا، وكم��ا 
ُيع��زف  الرمسّي��ة،  االحتف��االت  كل  يف 
من��ه  أمس��ع  اخللفي��ة.  يف  الوط��ي  النش��يد 
العب��ارة األخ��رية بص��وت فن��ان الش��عب عل��ي 
الديك: »... عيي رّبك سورية«. يبدأ اجلميع 
احلدي��دي،  اجلنزي��ر  وُيق��ّص  بالتصفي��ق، 
الع��ام  الزغاري��د، ويرق��ص األم��ن  لرتتف��ع 
متعّرق��ًا عل��ى حل��ن نش��يد احل��زب اجلدي��د، 
ال��ذي غّن��اه وفي��ق حبي��ب يف ع��ام 2013، عل��ى 

م��ا أذك��ر:
	اجرحلي قلي وال تداوي

ورّش علّي الكيماوي
	بس ال تقلي وا حبيي
إنك عاهجري ناوي

وخيف��ق  بالب��كاء،  عين��اي  جته��ش  	
قل��ي طرب��ًا وتأث��رًا. أخ��رج إىل الش��ارع ف��أرى 
اجلماه��ري منش��غلًة باألعي��اد الوطني��ة، ألجد 
أمام��ي رافع��ًة حتم��ل يافط��ًة لتعّلقها يف أول 
حارتن��ا، ُكت��ب عليه��ا: )أخي بتطلع الس��اعة 
3 باللي��ل يف ظ��ل الس��يد الرئي��س(، ومقابله��ا 
يظه��ر مبن��ى وزارة مج��ع حّراق��ات النف��ط 
عمالق��ٍة  بص��ورٍة  ُكس��ي  وق��د  اجلمي��ل، 
للس��يد الرئي��س، يب��دو فيه��ا واضع��ًا الكمامة، 
ومرتدي��ًا الزّي اجلامعي، وهو عمامٌة س��وداء 
جّذاب��ة ُذّيل��ت يف أس��فلها جبمل��ة: ) ط��الب 
كلي��ة هندس��ة الدع��س ف��دى صب��اط الس��يد 

الرئي��س(. 
عل��ى ب��اب املؤسس��ة االس��تهالكية  	
ببدالته��م  املدني��ن  م��ن  طاب��وٌر  يق��ف 
زواي��ا  يتجاذب��ون  النظيف��ة،  العس��كرية 
احلديث عن إجنازات كلٍّ منهم يف احلرب 
الكوني��ة. ث��م م��ا لبث أن صفع أحد الواقفن 
نظ��ريه صائح��ًا به: »من رّجع��ك على حضن 
الوط��ن ي��ا ناك��ر املع��روف مييي��ن؟؟«. ي��رّد 
اآلخ��ر، ال��ذي تبّن أن��ه جاٌر لي، وهو حياول 
رّجع��ي  م��ن  »أن��ا  األرض:  ع��ن  النه��وض 
ي��ا عرع��وري وإال أنت��ا؟؟«. مل ينت��ه الرج��ل 
حت��ى  عبارت��ه  إكم��ال  م��ن 
ش��عبية،  جل��اٍن  س��يارة  وقف��ت 
أحصي��ت 47 عنص��رًا نزل��وا منه��ا 
ينتح��ب  وه��و  الرج��ل  وأخ��ذوا 
ويق��ول: »واهلل بالغل��ط طلع��ت 
واهلل  س���������������يدي...  ي��ا  مع��������ي 
أن  املعل��وم  فم�������ن  بالغ�������لط«. 
لف��ظ كلم��ة عرع��وري جرميٌة 
القان��ون. علم��ت  يعاق��ب عليه��ا 
الحق�����ًا أن ج�������اري حوك��������م 
بته�������مة »مصاحل�������ة أط������راف 
معارض��ة«، وه������ي م��ن أبش��������ع 

والته��م. اجلرائ��م 
اس��تيقظت م��ن كابوس��ي  	
فزع��ًا... فتح���������ت الفيس���������بوك 
الث��ورة م��ا  أن  بس��رعٍة ألتأك��د 
م��ا  والش������هداء  زال��ت مس��تمّرة، 
زال��وا يتس��اقطون، فرأي��ت ص��ورًة 
أرس��لها صدي��ٌق ال أح�����به، وق������د 
كت��ب فوقه��ا: ال خت��رج قب��ل أن 

اهلل. س��بحان  تق��ول 
من موقع  "املندسة السورية"
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- ال تعرب املقاالت املنشورة عن رأي املجلة بالضرورة.
- ترحب املجلة بمساهماتكم غري املنشورة سابقًا.
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الربي��������طاني  ال��كات�����ب  رّك�������ز  	
روب��رت فيس��ك، يف مقال��ٍة نش��رها مؤخ��راً 
الربيطاني��ة،  اإلندبندن��ت  صحيف��ة  يف 
يف  عالق��ن  أفغان��يٍّ  ألف��ي  قص��ة  عل��ى 
دمش��ق وعاجزي��ن ع��ن الع��ودة إىل بلده��م، 
ومعظمه��م م��ن ش��يعة "اهل��ازارة"، املؤيدي��ن 
لبش��ار األس��د يف حرب��ه. وي��ورد فيس��ك أن 
عش��رًة منه��م عل��ى األق��ل قتل��وا يف األح��داث 
األخ��رية. وال يذك��ر الصحف��ي اليس��اري 
املول��ع مبجامل��ة الطغ��اة أن ه��ؤالء العش��رة 
مقاتل��ون طائفي��ون ج��اؤوا إىل س��وريا م��ع 
الع��راق وإي��ران  آالف آخري��ن م��ن ش��يعة 
وباكس��تان واليم��ن ولبن��ان وغريهم. كما 
يذك��ر فيس��ك أن عش��ر عائ��الٍت أفغاني��ٍة 
مقيم��ٍة يف دمش��ق كان��ت قد قّدمت طلباٍت 
إىل املفوضية العليا لش��ؤون الالجئن، الي 
ينتق��د عجزه��ا ع��ن إعادته��م إىل بالده��م، 
دون أن يهتم لسالمة املالين من السورين 
الذين يعيش��ون حتت نريان األسد اليومية، 
ويتناس��ى آالف العائ��الت احملاص��رة، ال��ي 
يس��عى النظ��ام إىل تركيعه��ا بالتجوي��ع. 
فه��ل ه��ي سياس��ة الكيل مبكيال��ن الي دأب 
فيس��ك عل��ى انتق��اد أمري��كا بس��ببها؟ أم أن��ه 
أصب��ح ج��زءاً م��ن احلمل��ة اإلعالمي��ة ال��ي 
خيوضه��ا النظ��ام م��ن أج��ل تلمي��ع صورت��ه 

وش��يطنة املعارض��ة يف الغ��رب؟

ش��يٌء عجي��ٌب أن يبق��ى عل��ى وج��ه  	
األرض، ويف الق��رن الواح��د والعش��رين، مؤمٌن 
مري��دي  طريق��ة  عل��ى  العربي��ة  بالقومي��ة 
مج��ال عب��د الناص��ر، وعجيٌب أيضًا أن يكتس��ي 
ه��ذا البق��اء بصبغ��ة التش��ّيع! لك��ن العجائ��ب 
الس��يئة يف تاري��خ الث��ورة الس��ورية كث��رية. 
فم��ن يص��ّدق أن ش��ابًا مصري��ًا يغ��ادر القاه��رة 
لينضم إىل عصابٍة أّسسها حزب اهلل، وبأمواٍل 
إيراني��ة، تطل��ق عل��ى نفس��ها اس��م "احل��رس 
القوم��ّي"، تتأل��ف م��ن مصري��ن وفلس��طينين 
وس��ورين، ويقات��ل يف صف��وف ه��ذه العصاب��ة 
يف  حتف��ه  ليلق��ى  األس��د  ق��وات  جان��ب  إىل 
فعل��ه  م��ا  ه��ذا  األخ��رية؟  القلم��ون  مع��ارك 
املدع��و أمح��د غ��ازي عثم��ان، وكتب��ت صفح��ة 
العصاب��ة املذك��ورة يف نعي��ه: ي��زف احل��رس 
االستش��هادي  "جمموع��ة  العرب��ّي  القوم��ّي 
ج��ول مج��ال" إىل األم��ة العربي��ة نب��أ استش��هاد 
	أح��د قادت��ه الش��هيد القائد أمحد غ��ازي عثمان 
خوض��ه  خ��الل  اسُتش��هد  ال��ذي  بك��ر(  )أب��و 
 � أش��رس املع��ارك بوج��ه العصاب��ات الصهي��و 
تكفريي��ة يف القلم��ون عل��ى أرض اجلمهوري��ة 
العربي��ة الس��ورية بعدم��ا قت��ل منه��م مقتل��ًة 
عظيم��ة. ودف��ن ه��ذا القتي��ل يف جرمان��ا بري��ف 
دمش��ق، توف��رياً م��ن قب��ل نظام األس��د لتكاليف 

نق��ل جثت��ه إىل مس��قط رأس��ه يف القاه��رة.

به��ذه  ذاته��ا  الصفح�������ة  وتع������ّرف  	
العصاب��ة بالقول: احل��رس القومّي العربّي هو 
إط��اٌر عس��كريٌّ مق��اوٌم يعم��ل يف اجلمهوري��ة 
ش��هر  يف  تأّس��س  حالي��ًا.  الس��ورية  العربي��ة 
نيس��ان/ أبري��ل س��نة 2013 عل��ى ي��د خنب��ٍة م��ن 
الش��باب القوم��ّي العرب��ّي م��ن أقط��اٍر عربّي��ٍة 
ع��ّدة. يض��م حالي��ًا 4 كتائ��ب عس��كرية حتم��ل 
أمس��اء الش��هداء الق��ادة ودي��ع ح��داد وحي��در 
الرباهم��ي وج��ول مج��ال.  العامل��ي وحمم��د 
وتض��ّم كل كتيب��ة مخس��ن مقاوم��ًا عربي��ًا.

شــّبيحٌة مصريــون يقاتلون مع األســد

أمحد غازي عثمان

من جنازة  الشبيح املصري يف جرمانا
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