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أســئـلة عن حكــومـــتنا
مث��ل كثرٍي م��ن الس��وريني، نتفاءل  	
بتش��كيل احلكوم��ة ونتمن��ى هل��ا م��ن قلوبن��ا 
ظ��ّل  يف  والتوفي��ق،  النج��اح  درج��ات  أعل��ى 
الظ��روف االس��تثنائية ال��ي س��تمارس فيه��ا 

. عمله��ا
ولك��ن مكان��ًا م��ا من عقولنا يتس��اءل  	
أس��ئلًة كث��رية: م��ا م��دى تأث��ري احملاصص��ة 
إلرض��اء الكت��ل املكّون��ة لائت��اف يف اختي��ار 
الوزراء والتصويت عليهم؟ وهل تنفع الس��ري 
الذاتية لبعض من عملوا منهم يف مؤسساٍت 
املناط��ق  ش��ؤون  إدارة  يف  مرموق��ٍة  غربّي��ٍة 
رة، ال��ي مل تع��رف م��ن األنظم��ة إال  احمل��رّ
املعه��ودة؟  الس��ورية  البريوقراطّي��ة  أط��ال 
وه��ل ترش��يحات هيئ��ة األركان متّث��ل رغبة 
املقاتل��ني فع��ًا، بتس��ليم وزي��ر زراع��ٍة س��ابٍق 
حقيب��ة الدف��اع، وطبي��ب أس��ناٍن تلفزيون��يٍّ 
متأرج��ح الش��عبية حقيب��ة الداخلي��ة؟ وه��ل 
حم��رٍم  أكادمي��يٍّ  تعي��ني  املناس��ب  م��ن 
كوزي��ٍر للنف��ط، واآلب��ار مبعظمه��ا حت��ت 
س��يطرة لص��وٍص وقح��ني؟ وما ه��ي ضرورة 
وج��ود وزارٍة لاتص��االت يف مناط��ق يغي��ب 
عنه��ا االتص��ال، وإن حض��ر فباالعتم��اد عل��ى 
ش��بكة النظام األرضّية أو شركَي خملوف 
اخلليويتني؟ ومن هي وزيرة الثقافة الي ال 
يعث��ر امل��رء هل��ا على كتاٍب أو حتى مقالة، أم 
أن اختياره��ا ج��اء ليض��رب عصف��وري حقوق 
امل��رأة وال��دروز حبجٍر وزاريٍّ واحد؟ وكيف 
يت��ّم ترش��يح ش��خٍص كل م��ا يعرف��ه ع��ن 
امل��دارس ه��و ذكريات��ه الش��خصية، ل��وزارة 

الربي��ة؟ 
غرين��ا  ول��دى  كث��رية...  أس��ئلٌة  	
امللّح��ة  الض��رورة  نعل��م  إذ  ولكنن��ا  س��واها. 
لوج��ود ه��ذه احلكوم��ة، والظ��روف العس��رية 
لوالدته��ا؛ فإنن��ا نأم��ل م��ن أعماقن��ا أن يك��ون 
اجل��زء ال��ذي ال نعرف��ه م��ن الص��ورة كفي��ًا 
بنجاح عمل هؤالء الوزراء، فيما يعود بالنفع 

عل��ى الب��اد والعب��اد.
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االئتــالف يذهب إلى جنيف بشــروٍط رخوة
بوتيــن يقلــق علــى المســيحّيين، وأوباما يقع في الفّخ اإليــــراني

هيئة التحرير

الئت��اف  العام��ة  اهليئ��ة  ق��ررت  	
ق��وى الث��ورة واملعارض��ة الس��ورية املش��اركة 
يف مؤمت��ر جني��ف2، املتوق��ع انعق��اده يف نهاي��ة 
ذهابه��ا إىل  اهليئ��ة  وربط��ت  احلال��ي.  الع��ام 
حبس��ب  الش��روط،  م��ن  مبجموع��ٍة  جني��ف 
البي��ان ال��ذي أصدرت��ه يف خت��ام اجتماعاته��ا، 
أوهل��ا أن املش��اركة يف جني��ف2 تأت��ي عل��ى 
أس��اس نقل الس��لطة إىل هيئة حكٍم انتقاليٍة 
كامل��ة الصاحي��ات، مب��ا فيه��ا الصاحي��ات 
الرئاس��ية والعس��كرية واألمني��ة، وعل��ى أن ال 
يك��ون لبش��ار األس��د وأعوان��ه امللطخ��ة أيديهم 
االنتقالي��ة  املرحل��ة  يف  دوٍر  أي  بالدم��اء 
ومس��تقبل س��ورية. واش��رط البي��ان أيض��ًا أن 
يسمح نظام األسد لقوافل اإلغاثة اإلنسانّية 
بالدخ��ول إىل املناط��ق احملاص��رة، وكذل��ك 
إط��اق س��راح املعتقل��ني، وخاص��ة األطف��ال 
والنس��اء منهم. وأكد البيان على ضرورة أن 
يلت��زم النظ��ام بالق��رارات الدولي��ة، وخاص��ة 
ق��رارات اجلمعي��ة العام��ة لألم��م املتح��دة ذات 
الصل��ة باملوض��وع الس��وري. وكلف��ت اهليئ��ة، 
حبس��ب البي��ان، جلن��ًة م��ن أعض��اء االئت��اف 
بالتش��اور مع قوى الثورة يف الداخل واخلارج 

لش��رح موق��ف االئت��اف. 
اّط��اٍع  عل��ى  مراقب��ني  وحبس��ب  	
وش��خصياته،  ومكّونات��ه  االئت��اف  بش��ؤون 
فإن تلك الش��روط ميكن التخلي عنها الحقًا 
حت��ت أي ضغ��ٍط م��ن الق��وى الدولّي��ة. ويش��ري 
ه��ؤالء املراقبون إىل حال��ة الضعف والفوضى 
والتفكك وانعدام اإلحس��اس باملس��ؤولية الي 
يعان��ي منه��ا االئت��اف، وع��دم الق��درة عل��ى 
التأث��ري عل��ى الق��وى الفاعل��ة عل��ى األرض، 
وال��ي ت��رأت يف مواق��ف ع��ّدٍة من��ه. وكذل��ك 
املباش��رة  والتبعّي��ة  والكف��اءة،  اخل��رة  قل��ة 
لقوى إقليميٍة تتناول امللف الس��وري حبس��ب 
موض��وٍع ذي  فق��ط. ويف  ورؤاه��ا  مصاحله��ا 
صل��ٍة أش��ارت مص��ادر مقرب��ٌة م��ن ش��خصياٍت 
اخلارجي��ة  وزي��ر  بنائ��ب  التق��ت  ائتافي��ٍة 
الروس��ي، ميخائي��ل بوغدان��وف، قب��ل أي��اٍم يف 
ملس��ت  الش��خصيات  ه��ذه  أن  إىل  اس��طنبول، 
الروس��ي  املوق��ف  يف  طفيف��ًا  إجيابي��ًا  تغ��ريًا 
م��ن املل��ف الس��وري. ومل تع��رف حت��ى اآلن 
درج��ة ه��ذا التغ��ري املزع��وم واجتاه��ه، إال إذا 

اعت��رت ه��ذه الش��خصيات دع��وة بوغدان��وف 
خي��دم  إجيابي��ًا  تغ��ريًا  االئت��اف  لرئي��س 
الثورة الس��ورية. إال أن اجلربا، وحبس��ب ذات 
املص��ادر، أّج��ل موع��د تلبي��ة الدع��وة، الزدح��ام 

ج��دول أعمال��ه.
بوتني يتصل باألس��د 

قال��ت وكال��ة أنب��اء النظ��ام "س��انا"  	
إن الرئي��س الروس��ي فادمي��ري بوت��ني أج��رى 
اتص��ااًل هاتفي��ًا ببش��ار األس��د. وحبس��ب س��انا: 
ج��رى خ��ال االتصال تناول اجله��ود املبذولة 
وخاص��ة  س��ورية،  يف  لألزم��ة  ح��ٍل  إلجي��اد 
م��ا يتعل��ق بعق��د مؤمت��ر جني��ف. فق��د ع��ّر 
الرئي��س بوت��ني ع��ن تقديره ملواق��ف احلكومة 
اجله��ود،  ه��ذه  إلجن��اح  الس��اعية  الس��ورية 
وأع��رب ع��ن أمل��ه ب��أن تتخ��ذ كل األط��راف 
األخ��رى مواق��ف بن��اءة به��ذا اخلص��وص. ويف 
بي��اٍن مقاب��ٍل أوض��ح الكرمل��ني أن االتص��ال 
وتفكي��ك  جني��ف،  ملؤمت��ر  اإلع��داد  تن��اول 
الرس��انة الكيماوي��ة، والوض��ع اإلنس��اني يف 

الب��اد.
وع��ّر بوت��ني، يف اتصال��ه مع األس��د،  	
ع��ن قلق��ه عل��ى مصري املس��يحيني يف س��ورية، 
وطالب��ه بض��رورة ختفي��ف املعان��اة اإلنس��انية 

احملاص��رة. املناط��ق  بع��ض  يف 
املتداول�������ة،  األنب�������اء  وحبس�����������ب  	

س��يتوّجه إىل موس��كو، خال األس��بوع القادم، 
كلٌّ م��ن فيص��ل املق��داد، نائب وزي��ر خارجية 
األس��د، ومستش��ارته السياس��ية بثينة شعبان، 
للتنس��يق والتباح��ث ح��ول جني��ف. وال يب��دو 
أن تغ��رّيًا س��يطرأ عل��ى موق��ف بش��ار األس��د 
الكب��ري  التصعي��د  م��ع  وخاص��ة  التفاوض��ي، 
يف احل��رب ال��ي يش��نها عل��ى الش��عب الس��وري 
وال  وحل��ب.  ومح��ص  دمش��ق  م��ن  كلٍّ  يف 
مهتم��ٌة  الدولي��ة  األط��راف  أن  أيض��ًا  يب��دو 
بإجي��اد ح��لٍّ يضم��ن حتقي��ق طموح��ات ه��ذا 
ع��ن  بعي��دًا  والتغي��ري  احلري��ة  يف  الش��عب 
عائل��ة األس��د، أو أن تؤث��ر املعان��اة اإلنس��انية 
عل��ى الق��رار الدول��ي، وخاص��ًة م��ع االرتب��اك 
األمريكي��ة  اإلدارة  تبدي��ه  ال��ذي  والضع��ف 
يف سياس��تها اخلارجي��ة، واستس��امها لعن��اد 
ويف  س��وريا  مل��ف  يف  إي��ران  وخ��داع  روس��يا 
املل��ف الن��ووي، وال��ذي دف��ع بإس��رائيل، وه��ي 
احللي��ف التارخيي ألمريكا، إىل التنديد علنًا 
بالرئي��س أوبام��ا، والتهدي��د املبّط��ن مبهامجة 
املنشآت النووية اإليرانية. ومن طرفه خفف 
أوبام��ا م��ن قيم��ة التس��اهل ال��ذي يبدي��ه حن��و 
إي��ران، وح��اول ترطي��ب األج��واء م��ع رئي��س 
الوزراء اإلس��رائيلي، بنيامني نتنياهو، جمّدداً 
التزامه بأمن إس��رائيل، وتفّهمه ملخاوفها من 

طموح��ات إي��ران النووي��ة.
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 قبــــل جنيـــــــف: 
الحّر يصمد في وجه األسـد في دمشق، وينهـض في جبهــــات حلب

هيئة التحرير
ين��اور اجلي��ش احل��ّر يف العاصم��ة  	
بس��ياراٍت  بثاث��ة تفج��رياٍت  ق��ام  إذ  دمش��ق، 
اس��تهدفت  اجلنوبّي��ة،  املناط��ق  يف  مفّخخ��ٍة 
س��قوط  إىل  وأّدت  النظ��ام  لق��وات  جتمع��اٍت 
عشرات القتلى واجلرحى منهم، رغم اهلجمة 
العنيفة وغري املسبوقة لقوات األسد على هذه 
املناطق، والي أّدت اىل انسحاب الثوار من بلدة 
حّج��رية لصعوب��ة الدف��اع عنه��ا يف ظل ظروف 
احلصار املأساوية الي يشهدها جنوب دمشق.
تدم��ري  يف  النظ��ام  ق��وات  وفش��لت  	
منطق��ة ظه��ر املس��طاح ق��رب ح��ّي ب��رزة، بع��د 
أن قام��ت بتلغي��م بئ��ٍر يف تل��ك املنطق��ة ب��� 10 
أطن��ان م��ن م��ادة )TNT( املتفج��رة، ال��ي أّدت 
إىل مفع��وٍل عكس��يٍّ ح��ني دّم��ر التفج��ري ع��دداً 
كب��رياً م��ن بي��وت ح��ّي ع��ش ال��ورور وأدى إىل 
إصاباٍت يف صفوف الشّبيحة. فيما متكن احلّر 
م��ن اس��تهداف رت��ٍل عس��كريٍّ ح��اول اقتح��ام 
منطق��ة األصف��ر ش��رق مط��ار دمش��ق الدولي، 
وقتل عناصر الرتل البالغ عددهم 25 عنصراً.

وتت��وارد أنب��اٌء م��ن ناش��طني وق��ادة  	
حرك��ٍة  ع��ن  احل��ّر  اجلي��ش  يف  عس��كريني 
غ��ري طبيعي��ٍة مليليش��يا ح��زب اهلل عل��ى اجلان��ب 
اللبناني للحدود. ويراقب احلّر املنتش��ر هناك 
من��ذ  ويتهّي��أ  التح��ركات  تل��ك  كث��ٍب  ع��ن 
منطق��ة  يف  حمتم��ل  س��يناريو  ألي  أس��ابيع 
القلم��ون، ال��ي متت��د حدوده��ا عش��رات الكيل��و 
م��رات م��ع اجلان��ب اللبنان��ي، وتتمي��ز بأهمي��ٍة 
كبريٍة لقطعها طريق إمداد قوات األسد بني 
دمش��ق ومناطق الش��مال والس��احل السوريني.
حل��ب  ري��ف  يف  الث��وار  وخي��وض  	
الش��رقّي مع��ارك عنيف��ًة ب��ني ك��رٍّ وف��ّر، إث��ر 
حماولة نظام األسد التقّدم على جبهة اللواء 
80، بعد أن زّج وبشكٍل غري مسبوٍق بامليليشيات 

اإليرانية والعراقية واللبنانية يف هذه املعارك. 
وخيّطط النظام لقطع إمدادات اجليش احلّر 
م��ن ط��رف الري��ف، ع��ر الس��يطرة عل��ى حّي��ي 
الصاخ��ور وطري��ق الب��اب، مم��ا دع��ا فصائ��ل 
احلّر يف حلب إىل إصدار بياٍن للتعبئة العامة 
"النف��ري الع��ام" نظراً خلط��ورة الوضع امليداني، 
تق��دٍم  بع��د  املب��ادرة  زم��ام  احل��ّر  فاس��تعاد 
للنظ��ام يف حمي��ط مط��ار حل��ب، س��عيًا من��ه 
لف��ك احلص��ار ع��ن مط��ار كوي��رس وتوجي��ه 
ضرب��اٍت يف العم��ق إىل الث��وار، وحماولة إعادة 

الس��يطرة عل��ى بع��ض املناط��ق ال��ي خرج��ت 
م��ن قبضت��ه من��ذ أكث��ر م��ن ع��ام. ومتك��ن 
احل��ّر م��ن إعط��اب عّدة طائ��راٍت حربي��ٍة داخل 
مط��ار الن��ريب، بع��د اس��تهداف ل��واء التوحي��د 
متك��ن  كم��ا  )غ��راد(.  بصواري��خ  للمط��ار 
)أح��رار الش��ام( حبل��ب م��ن إس��قاط مروحّي��ٍة 
للنظ��ام كان��ت تقصف قرى الريف اجلنوبي. 
يف  ثقيل��ٍة  آلي��اٍت  تدم��ري  م��ن  احل��ّر  ومتك��ن 
منطق��ة مجعي��ة الزه��راء، واس��تعاد الس��يطرة 
عل��ى العدي��د م��ن األبني��ة يف ح��ّي اخلالدي��ة.

مص��دٌر  ق��ال  ذل��ك،  غض��ون  ويف  	
الل������واء  يف  قيادي������ًا  إن  التوح�����يد  ل��واء  يف 
آخري��ن  ق��ادة  ع��دة  أصي��ب  بينم��ا  استش��هد، 
عل��ى  احلرب��ي  للط��ريان  غ��ارٍة  يف  جب��روح، 
مدرس��ة املش��اة. وأض��اف أن كًا م��ن القائ��د 
الص��احل،  الق��ادر  عب��د  لل��واء،  العس��كري 
والقائ��د الع��ام، عب��د العزي��ز س��امة، بصح��ٍة 
خفيف��ة. إلصاب��اٍت  تعّرض��ا  أن  بع��د  جي��دة، 
العس��كري  اجملل��س  رئي��س  وكان  	
اجلب�������ار  عب��د  العق������يد  وريفه��ا،  حل��ب  يف 
أن  بع��د  است�������قالته،  أعل��ن  ق��د  العكي��دي، 
سي������طرت ق��وات نظ�������ام األس�����د، مدعوم��ًة 

الث�����وري  واحل�������رس  اهلل  مبيليش������يا ح��زب 
اإليران��ي، عل��ى مدين��ة الس��فرية جنوبي حلب.
ري��ف  يف  االشت������باكات  وتس��تمّر  	
مح��ص عل��ى عّدة جبهات، بع��د معارك عنيفة 
من��ذ أكث��ر م��ن 15 يوم��ًا، متك��ن الث��وار خاهل��ا 
م��ن الس��يطرة عل��ى ثان��ي أك��ر مس��تودعات 
األس��لحة التابع��ة لق��وات النظ��ام ق��رب بل��دة 
واس��توىل  مح��ص،  حمافظ��ة  ش��رقي  مه��ني 
احل��ّر عل��ى كمي��ات كب��رية م��ن األس��لحة 
والثقيل��ة. واملتوس��طة  اخلفيف��ة  والذخائ��ر 
ال��زور  دي��ر  أحي��اء  وتتع��ّرض  	
رة لقص��ٍف مدفع��يٍّ وصاروخ��يٍّ عني��ٍف  احمل��رّ
املط��ار  أحي��اء  يس��تهدف  النظ��ام،  لق��وات 
القدي��م والرصاف��ة والصناع��ة، فيم��ا يواص��ل 
الث��وار الضغ��ط يف املط��ار العس��كري برش��قاٍت 
وحبس��ب  أّدت،  الصن��ع،  حملي��ة  صاروخي��ٍة 
طائ��رة  إصاب��ة  إىل  مؤك��دة،  معلوم��اٍت 
املط��ار. م��درج  عل��ى  ش��حٍن  وطائ��رة  مي��غ 
صم��ٍت  فبع��د  الس��ويداء،  يف  أم��ا  	
ف��رع  تفج��ري  ج��اء  احملافظ��ة  س��اد  طوي��ٍل 
املخاب��رات اجلوي��ة ليكس��ر ه��ذا اهل��دوء، وأّدى 
إىل مقت��ل رئي��س الف��رع ومثانية من عناصره 
كانوا داخل املبنى، إضافة إىل جرح عدٍد آخر.
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يرج��ع معظ��م التق��ّدم ال��ذي حي��رزه  	
اجلي��ش األس��دي إىل أخط��اء أو خيان��ات. وق��د 
الصغ��رى  الس��بينة  م��ن  كلٍّ  س��قوط  أث��ار 
والس��بينة الك��رى، يف املنطق��ة اجلنوبي��ة م��ن 
دمش��ق، بيد قوات النظام، الكثري من األس��ئلة، 
وخاصًة مع الس��رعة والس��هولة النس��بية الي 
مّت��ت به��ا ه��ذه العملي��ة. فل��م يك��ن احلص��ار 
الطويل املمتّد لتسعة أشهر هو سبب اهلزمية، 
ب��ل هن��اك م��ع األس��ف س��بٌب آخر أه��م وأخطر، 
ه��و اخليان��ة واالخ��راق األم��ي الكب��ري للنظام 

يف صف��وف الث��ّوار.
"بي��ان مزع��ل"، املع��روف بأب��و عم��ر  	
بي��ان، ه��و زعي��م اجلواس��يس وقائ��د اخللي��ة 
يف  طوي��ٍل،  وق��ٍت  من��ذ  املزروع��ة،  األمنّي��ة 
صف��وف الث��ّوار. فقب��ل س��نتني ظه��ر أب��و عم��ر 
بي��ان يف احلج��ر األس��ود � ه��ذه املنطق��ة ال��ي 
األساس��ّية  والن��واة  األول  احلاض��ن  كان��ت 
للجيش احلّر يف جنوب دمشق � كمنشقًّ عن 
املخاب��رات العس��كرية. ث��م التح��ق بكتيبة جند 
اهلل حديث��ة التش��كيل، ليصب��ح قائ��داً هل��ا خال 
م��ّدٍة وجي��زة. وم��ع دخ��ول اجلي��ش احل��ّر إىل 
خمّي��م الريم��وك، وحتري��ره م��ن ق��وات األس��د، 
مترك��زت ه��ذه الكتيب��ة عل��ى مدخ��ل املخي��م. 
والحق��ًا عم��ل أبو عمر بيان � مع بعض القادة � 
على تشكيل ما يسمى الفرقة الرابعة. وكان 
بع��ض ه��ؤالء القادة خمرين وعم��اء للنظام 

أيض��ًا، وبعضه��م خدع��وا به��ذا الش��خص.
الفتنة مع الفلسطينيني

عم��ل بي��ان مزع��ل م��ع جمموعت��ه  	
ال��ي  الكاذب��ة والش��ائعات  ب��ّث األخب��ار  عل��ى 
تتح��دث ع��ن خيان��ة الفلس��طينيني املقيم��ني 
األس��د.  لنظ��ام  ووالئه��م  دمش��ق  جن��وب  يف 
ودف��ع بأتباعه الس��تباحة بيوت هؤالء وس��رقة 
ممتلكاتهم. كما قام باعتقال العشرات منهم 
وتعذيبه��م يف مق��رٍّ خ��اصٍّ يش��به الفرع األمي 
يف منطق��ة احلج��ر األس��ود. كّل ذل��ك خلل��ق 
الفتن��ة والش��ك يف صف��وف الس��كان واملقاتل��ني 
م��ن  نازح��ني  وس��وريني  فلس��طينيني  م��ن 
اجل��والن � أو النازح��ني، كم��ا يعرف��ون ع��ادًة 
� ويش��ّكل الفلس��طينيون والنازح��ون املكّون��ني 
األكر لس��كان املنطقة اجلنوبية من دمش��ق.
وجمموعت��ه  بي��ان  جن��ح  وق��د  	
صف��وف  ب��ني  والكراهي��ة  التناح��ر  زرع  يف 

الطرف��ني، كّل ذل��ك إلعط��اء امل��ّرر للجبه��ة 
الش��عبية لتحري��ر فلس��طني � القي��ادة العام��ة، 
الدف��اع  حبج��ة  النظ��ام  جان��ب  إىل  للقت��ال 
ع��ن الفلس��طينيني. وكذل��ك عم��ل بي��ان عل��ى 
تش��ويه مسع��ة الكث��ري م��ن املقاتل��ني البارزي��ن 
به��م  واإليق��اع  ش��ائنة،  بأفع��ال  واتهامه��م 
بتس��ليم  وق��ام  امل��رات،  بع��ض  يف  واعتقاهل��م 
بعضهم إىل خمابرات النظام يف مّراٍت أخرى. 
وبع��د أن تط��ورت أعم��ال بي��ان وأتباع��ه أس��هم 
يف  الرابع��ة  بالفرق��ة  يس��مى  م��ا  تش��كيل  يف 
جن��وب دمش��ق، ال��ي أخ��ذت مواقعه��ا يف كلٍّ 
م��ن مناط��ق الذيابي��ة � احلس��ينية � البهدلي��ة 
� الس��بينة الصغ��رى � الس��بينة الك��رى � غ��زال. 
وم��ن ه��ذه املناط��ق ج��اءت عملي��ات االقتح��ام 
وتقدم جيش األسد، إذ سقطت تباعًا خمّلفًة، 
ويف كل م��ّرٍة، كارث��ة جدي��دة، كم��ا حص��ل 
عندم��ا  واحلس��ينية،  الذيابي��ة  تس��ليم  عن��د 
قامت ميليش��يات أبو الفضل العباس العراقية 

حب��رق أكث��ر م��ن 200 مدن��يٍّ وه��م أحي��اء.
وُتض�����اف إىل اخليان�����ة عملي�������ات  	
عصاب��ة  به��ا  قام��ت  ال��ي  والنه��ب  الس��لب 
أب��و عم��ر بي��ان، إذ ُس��رقت معام��ل الس��بينة 
وُأخرج��ت م��ن املنطق��ة، بالتع��اون م��ع حاج��ز 
ق��وات األس��د القري��ب. وكذل��ك ترويج حبوب 
ت��وزَّع  كان��ت  ال��ي  )الكابتيك��ول(  اهللوس��ة 
ه��ذه  وارتبط��ت  كب��رية.  وبكمي��اٍت  جمان��ًا 
احلبوب بشخصيٍة أخرى هي "أبو النور دريد" 
أو "أب��و الن��ور كابتيك��ول" � وامس��ه احلقيق��ي 
فاي��ز دري��د، م��ن ح��ّي الق��دم � وه��و قائ��د م��ا 
يس��ّمى كتيب��ة أس��ود التوحي��د، الي انس��حبت 
م��ن منطق��ة الس��بينة م��ع بداي��ة اقتح��ام قوات 
النظ��ام هل��ا، وقام��ت أيض��ًا بتس��ريب املعلوم��ات 
ع��ن كم��نٍي نصب��ه بع��ض الث��وار الش��رفاء يف 

دفاعه��م ع��ن املنطق��ة ي��وم االقتح��ام.
الفضيحة وانكشاف السر

ب��دأت الش��كوك حت��وم ح��ول بي��ان  	
وجمموعته مع تزايد عمليات الس��لب والنهب 
وانتش��ار حب��وب اهللوس��ة، وكذل��ك اختط��اف 
الناش��طني واملقاتل��ني وتس��ليم بعضه��م لق��ّوات 
جمموع��ات  إح��دى  عث��رت  أن  إىل  النظ��ام، 
اجلي��ش احل��ّر املرابط��ة عل��ى خ��ط اجلبه��ة، 
م��ن جه��ة خمي��م الريم��وك، على مقات��ٍل مقّيٍد 
ومكّم��م الف��م ومرميٍّ على تلٍة قريبٍة جداً من 

مواق��ع النظ��ام. وبعد إنقاذه حتدث هذا املقاتل 
عن اعتقاله من قبل جمموعٍة تابعٍة ل� "بيان"، 
وتعذيب��ه، وم��ن ث��م تقيي��ده ورمي��ه عل��ى التل��ة 
ليت��م اعتقال��ه الحق��ًا م��ن قب��ل ق��وات النظ��ام 
وجه��از  بي��ان  ب��ني  أم��يٍّ  بتنس��يٍق  القريب��ة، 
املخاب��رات العس��كرية. وعن��د ذل��ك تأك��دت 
الش��بهات ح��ول ه��ذا الرج��ل وأتباع��ه وج��رت 
ماحقت��ه، فتمك��ن أب��و عم��ر بي��ان م��ن اهل��رب 
ع��ر حاج��ز الس��بينة التاب��ع جلي��ش األس��د، 
ليع��ود م��رًة أخ��رى، وبع��د أي��اٍم قليل��ة، كواحٍد 
الس��بينة  اقتح��ام مناط��ق  ق��ادة عملي��ة  م��ن 

الصغ��رى والك��رى وغ��زال.
ماحقة العصابة

قام��ت كتائ��ب الرابط��ة اإلس��امية  	
مباحق��ة أتب��اع بي��ان، وداهم��ت كل املق��ّرات 
احلب��وب  آالف  عل��ى  وعث��رت  ل��ه،  التابع��ة 
وخط��ٍف  اغتي��اٍل  مع��ّدات  وعل��ى  املخ��درة، 
والس��موم  الص��وت  كامت��ة  املسدس��ات  مث��ل 
القاتل��ة. وكذل��ك عث��رت على ذخائ��ر بكمّياٍت 
كب��ريٍة كان��ت خمّزن��ًة لوق��ٍت طوي��ل، دون 
أن تس��تخدم، ول��و مل��رٍة واح��دة، يف املعارك ضد 
ق��وات األس��د. ومت إلق��اء القب��ض عل��ى أكث��ر 
م��ن مئ��ة عنص��ر م��ن أتب��اع بي��ان، بينه��م بعض 
قادته وبعض املس��ؤولني عن عمليات اخلطف 
والقت��ل وتروي��ج املخ��درات، واع��رف بعضه��م 
بعاقات��ه م��ع جه��از املخاب��رات األس��دية. ويت��م 
يّته��م  م��ن  وس��يقّدم  معه��م،  التحقي��ق  اآلن 

منه��م إىل احملاكم��ة قريب��ًا.

بيان مزعل: أبو عمر

ماذا يحدث في جنوب دمشق؟
الخيانــة وســقوط الســبينة بيــد قــوات األســد
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أبو النور دريد - كابتيكول
قائد ما يسمى لواء أسود التوحيد،

املخت��ص بس��رقة املعام��ل وتروي��ج حب��وب 
اهللوسة.

	أبو هارون 
	عميل متطوع يف أمن الدولة،

	وقائد ما يسمى كتيبة سيوف اجلوالن،
املختصة بسرقة املمتلكات.

أبو فهد مّيازة )يسار(: قائد ما يسمى 
كتيبة صقور اجلوالن، ومشهور بعمليات 

التعذيب.
أبو كفاح احلليب )ميني(: مسؤول عن 

اخلطف والتسليم ملخابرات النظام.

تغل��ق"  ال  اهلل  "أب��واب  معرك��ة  يف  	
ال��ي ب��دأت يف ري��ف مح��ص الش��رقي، به��دف 
ف��ّك احلص��ار ع��ن املدين��ة، متّك��ن الث��وار م��ن 
الس��يطرة على مس��تودعات التسليح يف مهني، 
ال��ي تع��ّد ثان��ي أك��ر مس��تودعاٍت للجي��ش 
األس��دي. ويف التفاصي��ل؛ ش��هد ي��وم رق��م 21/ 
10/ 2013 بداية هذه املعارك، عندما مّت تنفيذ 
عمليتني استش��هاديتني بس��يارتني مفخختني 
حبمولة 6 أطنان من املتفجرات، ضربت قوات 
األس��د يف كتيب��ة اهلجان��ة يف "حواري��ن" وبئ��ر 
الغاز قرب بلدة "صدد". وبعد ذلك بدأ اهلجوم 

لتس��قط ه��ذه الكتيب��ة 
ث��م تس��قط بلدة صدد 
خملف��ًة  الث��وار،  بي��د 
فادح��ًة  خس��ائر 
ال��ي  األس��د  لق��وات 
رّدت بعملي��ات قص��ٍف 
األس��لحة،  مبختل��ف 
وبغ��زارٍة ناري��ٍة هائل��ٍة 
آث�������ر بعده��������ا الث��وار 
االنس��حاب م��ن ص��دد 
باجت��اه قري��ة مه��ني، 
لتتح�����������ول غايته������م 
إىل الس��يطرة عل����������ى 

وبع��د  الك��رى.  األهمي��ة  ذات  مس��تودعاتها 
سلس��لٍة م��ن املع��ارك واالش��تباكات س��يطر 
الث��وار بش��كٍل كام��ٍل عل��ى ه��ذه املس��تودعات، 
وذلك يوم 5/ 11/ 2013، لتقع مجيع حمتويات 
خمازن مهني من ذخائر وأسلحٍة بيد الكتائب 
ع��ن  الص��ادرة  املعلوم��ات  وحبس��ب  املقاتل��ة. 
بع��ض الق��ادة الذين ش��اركوا يف العملية، فإن 
الس��يطرة عل��ى مه��ني ومس��تودعاتها س��تغرّي 
إىل ح��دٍّ كب��رٍي يف جمري��ات الص��راع م��ع قوات 
األس��د، وخاصًة يف محص واملنطقة الوس��طى 

وبادي��ة الش��ام وغوط��ة دمش��ق.

	أثناء االقتحام- جمموعة من لواء املغاوير يف محص 
 عدسة حسني عمار | خاص عني املدينة

 -   33 عدد املستودعات،  3 فارغة، 3 فجرها النظام، 27 بيد اجليش احلر،          	
     حتوي 200 هنغار ختزين.

-  م��ن 6 إىل 40 ط��ن حمت��وى كل هنغ��ار م��ن ذخائ��ر األس��لحة اخلفيف��ة                            
والثقيل��ة. واملتوس��طة 

-   ما زالت عمليات إحصاء الغنائم وفرزها مستمّرًة حتى ساعة إعداد هذا                      
التقرير.

خاص عني املدينة
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ثالث نســــاٍء من سـوريــا الحــّرة
رئيسُة مجلس ٍمحلّي، ومدّرسة، وخّيــاطة 

للص��ورة وجه��ان، فكم��ا كان��ت امل��رأة أكث��ر م��ن ضّح��ى وتض��ّرر خ��ال ه��ذه الث��ورة، كان��ت أيض��ًا س��ّباقًة وفاعل��ًة ومؤّث��رة 	
هنادي عبد الوهاب | بال دوماني | أمحد الصاحل

أمينة الناشد... امرأة من حلب
للق��اء  العامري��ة  ح��ّي  إىل  الذه��اب  	
رئيس��ة اجملل��س احملل��ي اجلديدة أم��ٌر ينطوي 
عل��ى مغام��رة، فنريان القّناصة تكش��ف الكثري 
حم��اوالت  وكذل��ك  هن��اك،  الش��وارع  م��ن 
البع��ض إفش��ال اللق��اء، غ��ري أن "ع��ني املدين��ة" 
متّكن��ت يف النهاي��ة م��ن الوصول إىل هذه املرأة 

الش��جاعة.
قص��ٌة  عام��ًا(   35( الناش��د  ألمين��ة  	
م��ع الث��ورة ال��ي ش��اركت فيه��ا من��ذ البداي��ة، 
فه��ي تك��ره هذا النظام الظ��امل منذ زمٍن بعيد، 
وج��اءت الث��ورة لتمنحه��ا فرص��ة املس��اهمة يف 
القضاء عليه، فعملت أواًل يف احلراك الثوري، 
ث��م بإغاث��ة العائ��ات النازح��ة. وبع��د دخ��ول 
حياته��ا  دخل��ت  املدين��ة،  إىل  احل��ّر  اجلي��ش 
العائلي��ة يف حلظ��ة مفصلي��ة، ح��ني تأث��رت 
الكب��ري،  نش��اطها  بس��بب  بزوجه��ا  عاقته��ا 
فخرّيه��ا ب��ني خياري��ن مؤمل��ني؛ إم��ا أن ت��رك 
الث��ورة وتبق��ى م��ع أطفاهل��ا أو أن تغ��ادر إىل 
م��ا تري��د وال ت��رى أطفاهل��ا بع��د ذل��ك، ف��كان 
االنفص��ال لينته��ي زواٌج عم��ره 12 ع��ام، لتل��يّب 
ه��ذه األم لس��تة أطف��ال ن��داء الواج��ب، فهن��اك 
يف األحياء احملّررة أطفاٌل آخرون كثٌر حفاٌة 

وع��راٌة وجائع��ون.
األوىل  األي��ام  أمين��ة  تتذك��ر  	
هل��ا يف ح��ّي العامري��ة، كي��ف ب��دأت العم��ل 
اإلغاث��ي وحده��ا، وأحص��ت 120 طف��ًا حباج��ٍة 
إىل احللي��ب، لتقن��ع إح��دى اجله��ات الداعم��ة 
بتأمينه، ولتش��ّكل فريق عمٍل استطاعت معه، 
ومبس��اعدة منظم��اٍت إغاثّي��ة، تأم��ني حص��ص 

األس��ر. لعش��رات  يومّي��ٍة  خب��ٍز 
وم��ن جان��ٍب آخ��ر افتتح��ت أمين��ة  	
مدرس��ًة ابتدائي��ة، مبس��اعدة طال��ٍب جامع��ي 
جلب��ت،  ومعهم��ا  العاش��ر.  الص��ف  يف  وش��ابٍّ 
م��ن مدرس��ٍة تق��ع يف موق��ٍع خط��ٍر حت��ت نريان 
النظام، وعر فتحات اجلدران أو "الطاقيات"، 
كتب��ًا ودفات��ر وبع��ض املس��تلزمات ال��ي ميكن 

نقله��ا.
وتش��عر أمينة بالس��عادة اليوم، كما  	
تقول، لرؤية 250 طفًا يذهبون إىل املدرسة، 
بع��د أن كان��وا يتس��كعون يف الش��وارع. ولك��ن 

هن��اك 14 معلم��ة، تش��ري أمين��ة إىل ض��رورة 
أن تؤّمن هلّن رواتب ش��هرية. فاملس��اعدات الي 
يقّدمه��ا جمل��س املدين��ة احملل��ي ومنظم��ات 
اإلغاث��ة غ��ري كافي��ة، وهن��اك نق��ٌص كب��رٌي 
وع��ر  التعليمي��ة.  العملي��ة  دع��م  يف  ج��داً 
تنتق��ل  املال��ي  واالحتي��اج  النق��ص  موض��وع 
أمين��ة إىل احلدي��ث ع��ن النقط��ة الطبي��ة ال��ي 
افتتحته��ا، م��ع ممّرض��اٍت متطّوع��ات، لتقدي��م 
بع��ض الرعاي��ة الصحي��ة للس��كان، لك��ن أح��داً 
ال يس��اعد هذه النقطة إال نادراً. فهناك نقٌص 
كبري جداً يف الدواء، وهناك أمراٌض كثرية.

تعم��ل أمين��ة عل��ى تأس��يس احت��اد  	
امل��رأة الس��ورية، ليض��ّم ناش��طاٍت م��ن كاف��ة 
املناط��ق. وتعم��ل كذل��ك عل��ى مش��روٍع آخ��ر 
باس��م "مش��روع التنمي��ة االقتصادي��ة لألس��رة 
الس��ورية". وتفك��ر أمين��ة، ال��ي يناديه��ا معظ��م 
املش��اريع  م��ن  بالكث��ري  "احلّج��ة"،  الس��كان 
واألنش��طة، مثل الدورات التعليمية، والس��وق 
الثقافي��ة  املس��رحيات  وتقدي��م  اخل��ريي، 
ومس��رح األطف��ال، وتبحث عن جهاٍت تش��ري 

م��ا تصن��ع النس��اء م��ن أعم��اٍل يدوي��ة.
تزوج��ت أمين��ة م��ن أح��د الث��ّوار يف  	
حي العامرية. وهو زوٌج متفّهٌم يشّجعها دومًا 
ويقف إىل جانبها يف وجه املصاعب الكبرية يف 

عملها، إذ تش��كو من س��لوك بعض األش��خاص 
الذين ال يكّفون عن خلق املتاعب هلا، وخاصًة 
بعد االنتخابات األخرية جمللس حّي العامرية 
احمللي، والي حققت فيها أمينة نتائج باهرة، 
إذ ف��ازت بثاث��ة أرب��اع أص��وات الناخب��ني، يف 
عملي��ٍة دميقراطي��ٍة ح��اول البعض التش��ويش 
ش��ائعاٍت  وب��ث  مس��لحني  باس��تقدام  عليه��ا 
األهال��ي  حمب��ة  أن  غ��ري  كاذب��ة،  وأخب��اٍر 
واحرامه��م ألمين��ة مل ي��ركا هل��ؤالء فرص��ًة 
لتغي��ري نتائ��ج االنتخاب��ات. واحلّجة، الي وثق 
الس��كان به��ا، تق��ود الي��وم جمل��س العامري��ة 

، عل��ى األرض وب��ني الن��اس. احملل��يّ

أمينة الناشد | حلب

أمينة مع أطفال احلي | عدسة بال
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أم عبد اهلل | امليادين

بيداء احلسن | دير الزور

بيداء احلسن
كان��ت بي��داء احلس��ن واح��دًة م��ن  	
أوائل النساء الاتي اخنرطن يف الثورة يف دير 
الزور، ونشطت يف جماالٍت عّدة؛ من التظاهر 
الس��لمي إىل اإلغاث��ة إىل التعلي��م. فقد كانت 
خت��رج قوائ��م وبيان��ات احملتاج��ني م��روراً ع��ر 
حواج��ز النظام وتع��ود منها أيام احلصار وأيام 
حماوالت احلرس اجلمهوري اقتحام املدينة. 
وكذل��ك أس��همت بي��داء بافتت��اح أول مدرس��ٍة 
ت��زور  وكان��ت  املاضي��ة،  الس��نة  صي��ف  يف 
البي��وت إلقن��اع األهال��ي بإرس��ال أوالده��م إىل 
املدرس��ة. وبع��د كس��ر احلص��ار عل��ى املدين��ة، 
بي��داء  السياس��ّية، ش��اركت  بتحري��ر جس��ر 
بتأس��يس حرك��ة نش��طاء، وقام��ت بأنش��طٍة 

ثقافي��ٍة وتربوي��ٍة ع��ّدة.
جت��ارب  تابع��ُت  بي��داء:  تق��ول  	
املناط��ق  خمتل��ف  يف  النس��ائية  احل��ركات 
تفاصي��ل  كل  معرف��ة  وحاول��ُت  الس��ورية، 
عمله��ا، وحبث��ُت م��ع ش��ريكاتي وصديقات��ي 
م��ن معلم��ات املدرس��ة، وغريه��ن يف األنش��طة 
األخ��رى، كيفي��ة تطوير عملنا يف دير الزور، 
وتوحي��د اجله��ود واإلمكان��ات يف إط��اٍر واح��د، 
ال��ي  وتوصلن��ا إىل تأس��يس منظم��ة حي��اة، 
تعنى بشؤون املرأة والطفل، وحتاول استثمار 
احلم��اس الكب��ري والرغب��ة بالعم��ل الع��ام ل��دى 

الكث��ري م��ن النس��اء.
بافتت��اح  حي��اة  منظم��ة  قام��ت  	
مدرس��تني يف ح��ّي احلميدي��ة، ضم��ن خّط��ٍة 
احمل��ّررة،  املدين��ة  أحي��اء  مجي��ع  س��تغّطي 
ونّظمت � بالتعاون مع فريٍق طيبٍّ متخصص 
آث��ار  م��ن  للوقاي��ة  للس��كان  تدريبّي��ًة  دورًة   �
وكذل��ك  الكيماوي��ة.  باألس��لحة  القص��ف 
تهت��م ه��ذه املنظم��ة بالتدري��ب امله��ي للنس��اء، 
كتعلي��م اخلياط��ة وق��ص الش��عر، وغ��ري ذل��ك 

امل��رأة. تناس��ب  ال��ي  األعم��ال  م��ن 
وكجمي��ع الناش��طات تش��كو بي��داء  	
م��ن قل��ة الدع��م ملنظمته��ا، مم��ا يش��ّكل عائق��ًا 
كبرياً يف عملها. فاملدرس��ة، على س��بيل املثال، 
حتتاج إىل الكتب والدفاتر، ومش��غل اخلياطة 
خدمات��ه  يق��ّدم  وال��ذي  للمنظم��ة،  التاب��ع 
املال��ي  الدع��م  لألهال��ي باجمل��ان، حيت��اج إىل 

كذل��ك.
تلق��ى ه��ذه امل��رأة تش��جيعًا كب��رياً  	
م��ن عائلته��ا، وه��ي األم ألربع��ة أطف��ال، رغ��م 
أن معظ��م وقته��ا يذه��ب للعم��ل الع��ام. وم��ع 
ع��ّدة،  جناح��اٍت  بي��داء  حقق��ت  ش��ريكاتها 
وترك��ت آث��اراً هام��ة يف جمتمعها احمللي، وما 
زال لديه��ا الكث��ري من األهداف، الي تتمنى أن 

تتحق��ق يف ي��وم م��ا.

أم عب������د اهلل، تفاصي�����������ل حياته�����ا... 
تفاصيل ثورة 

م��ن عمره��ا،  س��يدٌة يف اخلمس��ني  	
روت  الكث��ري،  الكث��ري  العنف��وان  م��ن  حتم��ل 
ل�"ع��ني املدين��ة" بعض��ًا م��ن تفاصي��ل حياته��ا 
خ��ال الث��ورة، تل��ك التفاصي��ل ال��ي جعلته��ا 

الث��وار": "أم  لق��ب  حبم��ل  جدي��رًة 
ح��ني ب��دأت الث��ورة يف درع��ا كان  	
حل��م إيق��اد ش��رارتها يف "امليادي��ن" ي��راود كل 
ح��ّر، إال أن "القورّي��ة" ظف��رت ب��ذاك الش��رف 
قب��ل غريه��ا يف حمي��ط امليادي��ن، ف��راح قس��ٌم 
م��ن أبنائن��ا ينتقل��ون إليه��ا كّل ي��وم مجع��ٍة 
"الث��ورة".  اجلمي��ل  املول��ود  ب��ذاك  لاحتف��اء 
وهن��ا كان��ت أول مس��اهمٍة ل��ي، ح��ني طل��ب 
م��ي أبنائ��ي وأصدقاؤهم خياط��ة علم الثورة 
فصنعت هلم علمًا من 13 مرًا، ليلّفه أحدهم 
عل��ى جس��ده ويغ��ادر ب��ه إىل "القورّي��ة". وحني 
ع��ادوا س��ارعوا إىل منزلي لرف��ع الفيديوهات. 
كان��وا حوال��ي 30 ش��ابًا ب��ني أق��ارب وأصدق��اء، 
جمموع��ات  مبس��اعدة   � النهاي��ة  يف  متكن��وا 
أخ��رى � م��ن نق��ل التظاه��رات إىل امليادي��ن. 

يطلب��ون  ص��اروا  وهن��ا 
م��ي أعام��ًا أصغ��ر حجم��ًا 

وأكث��ر ع��ددًا.
أيض�����ًا  وعمل������ُت  	
األع����������ام  عل��ى خياط�������ة 
الكلّي��ات  الكب��رية لتعل��ق يف 
يف مدين��ة دي��ر ال��زور، مث��ل 
العل��م ال��ذي عل��ق يف كلّي��ة 
أن  عل��ّي  ص��ار  ث��م  الط��ب. 
ج��داً  كب��ريًا  ع��ددًا  أخي��ط 
للش��������بان،  األقن��������عة  م��ن 

واجلع��ب للمقاتل��ني. وهن��ا قررن��ا إخف��اء كّل 
م��ا يتعل��ق بالث��ورة، من قم��اٍش ولوازم أخرى، 
يف بس��تاٍن قري��ٍب من��ا ط��وال األس��بوع، حت��ى 
يأت��ي ي��وم اخلياطة وجنتمع لنقتس��م العمل. 
وكن��ت  يرافقن��ا.  االقتح��ام  هاج��س  كان 
أخش��ى عل��ى أوالدي وأصدقائه��م أكث��ر م��ن 
خ��ويف عل��ى نفس��ي. وأكث��ر م��ا عش��ت اخلوف 
"أب��و احلم��زة".  اب��ي  أي��ام ماحق��ة  كان��ت 
كان  كم��ا  الكاب��وس.  تش��به  أيام��ًا  كان��ت 
اخل��وف يصاحبن��ا كث��ريًا أي��ام س��عينا إلغاث��ة 
النازحني من محص، إذ كان النظام ياحق 

كل م��ن حي��اول مس��اعدتهم. 
حتري������ر  أثن�����اء  نش�������اطها  وع��ن  	
خ��ال  ه��ذا  بي��ي  حت��ّول  حدثتن��ا:  امليادي��ن 
عملي��ة التحري��ر م��ن مرك��ز إعام��يٍّ إىل 
مش��فًى ميدان��يٍّ يع��اجل في��ه جرح��ى قص��ف 
النظ��ام، باإلضافة إىل مطبخ للثورة. فبحكم 
موقع��ه كان بإمكان��ي تأم��ني الغ��ذاء للعدي��د 
م��ن املقاتلني وف��ق امكاناتي املادية، مما جعله 
نقط��ًة مس��تهدفًة وعّرض��ه لع��دٍد كب��رٍي م��ن 
القذائ��ف ال��ي بقي��ت آثاره��ا عل��ى اجل��دران.
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أزياٌء وتسريحاٌت أفرزتها الثورة
تعّرض��ت بني��ة اجملتم��ع الس��وري خ��ال الس��نوات الث��اث األخ��رية إىل تغ��رياٍت عدي��دٍة بعضه��ا ق��د ال ُياح��ظ، ولك��ن البع��ض  	
اآلخ��ر ب��دا طافي��ًا عل��ى الس��طح اآلن. ولع��ّل األزي��اء واح��دٌة م��ن أه��م املظاه��ر ال��ي متك��ن ماحظته��ا يف أّي جمتم��ٍع بش��كٍل واض��ح.

بال عبد القادر

عدسة زياد مطر
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يف  تظه��ر  ب��دأت  جدي��دٌة  ماب��س  	
بالعس��كرة.  بعضه��ا  ارتب��ط  وق��د  الش��ارع، 
العس��كرّي  لل��زّي  عدي��دًة  من��اذج  فن��رى 
الب��دالت  انتش��رت يف اآلون��ة األخ��رية، م��ن 
ال��ي تع��رف باملارين��ز إىل املم��ّوه الصح��راوي 
ف��إن  وللمفارق��ة  إخل.  األزرق..  ه  املم��وّ إىل 
ه��ذا التن��ّوع يف األزي��اء مل يع��د يقتص��ر عل��ى 
اجلبه��ات، ب��ل أصب��ح زي��ًا طبيعي��ًا ُيرت��دى يف 
احلي��اة املدني��ة، يف الش��ارع واملقه��ى وم��ا إىل 

ذل��ك.
بطبيع��ة  ارتبط��ت  أزي��اٌء  وهن��اك  	
فالش��باب  الش��خص.  حيمله��ا  ال��ي  األف��كار 
مبش��اربه  الس��لفي  التي��ار  عل��ى  احملس��وبون 
املختلف��ة راح أكثره��م يلبس الزّي املعروف 
ب��ات  وال��ذي  بالباكس��تاني،  الن��اس  ل��دى 
أوض��ح  وق��د  األس��ود.  الل��ون  علي��ه  يغل��ب 
اخلّي��اط  انتش��اره  س��بب  املدين��ة"  ل�"ع��ني 
حمم��د إمساعي��ل، ال��ذي خيي��ط هك��ذا أزي��اء، 
بالق��ول: بع��ض الكتائب واأللوية اإلس��امية 
تعت��ر ه��ذا ال��زّي مبثاب��ة اللب��اس العس��كرّي، 
وخصوص��ًا ذا الل��ون األس��ود. لذل��ك، ولكونن��ا 
نعي��ش حال��ة ح��رب، ازداد الطل��ب عل��ى هك��ذا 
أزي��اء لدرج��ٍة طغ��ت عل��ى بقي��ة املاب��س يف 
بع��ض األماك��ن. وعموم��ًا ف��إن مي��ل الن��اس 
لتفصي��ل البناطي��ل والقمص��ان وغريه��ا عن��د 
اخلّياط��ني ق��د تراج��ع يف الس��نوات األخ��رية، 
اجلاه��ز  اللب��اس  صناع��ة  ج��ودة  بس��بب 
ورخ��ص مثن��ه. أم��ا ال��زّي الباكس��تاني فل��م 
الس��وق، وج��اء اإلقب��ال علي��ه  يب��اع يف  يك��ن 
ليح��ّرك س��وق اخلياط��ني وينّش��ط مهنته��م.

ب��دالٌت ص��ارت مظهرًا لألناقة 
أكثر من العس��كرة

ورأى حمم��د الفّي��اض، وه��و ش��ابٌّ  	
م��ن قري��ة الطيب��ة، أن هن��اك ظاه��رة غ��ري 
اس��تخدام  وه��ي  باألزي��اء،  متعلق��ة  الئق��ة 
مظاه��ر  م��ن  كمظه��ٍر  العس��كري  ال��زّي 
ق��ال: تصادف��ك  إذ  والتفاخ��ر،  االس��تعراض 
ال��زور  وأن��ت تتنق��ل يف مناط��ق ري��ف دي��ر 
وامل��دن،  النواح��ي  يف  وخصوص��ًا  املختلف��ة، 
من��اذج وط��رٌز خمتلف��ٌة للب��ّزات العس��كرية 
راح  بينم��ا  احل��ر.  اجلي��ش  أف��راد  يرتديه��ا 

ول��و  حت��ى   � املراهق��ني  م��ن  الش��باب  بع��ض 
مل يك��ن مقات��ًا � يقلده��م يف ذل��ك، ويراف��ق 
ذل��ك ارت��داؤه لنظاراٍت س��وداء. وإن كان من 
مالك��ي الس��يارات ت��راه يتج��ّول بس��يارته يف 
الس��وق، يف مظهٍر اس��تعراضّي، وكأنه يعيد 
الضب��اط  أو  املس��ؤولني  أبن��اء  من��وذج  إنت��اج 
املدلل��ني ال��ي اّتس��مت به��ا احلقب��ة الس��ابقة.
الب��دالت  ه��ذه  عل��ى  وللحص��ول  	
ط��رٌق عدي��دة، بس��بب الطل��ب املتزاي��د عليه��ا، 
فت��ارًة يت��ّم احلص��ول عليه��ا م��ن خ��ال بعض 
األق��ارب واملع��ارف املقيمني يف اخلليج، وتارًة 
عن��د  وخياطت��ه  مم��ّوٍه  قم��اٍش  ش��راء  يت��ّم 
خّي��اٍط ماه��ر، لتعط��ي البدل��ة منظ��رًا أنيق��ًا 
ومرتب��ًا. كم��ا أن ه��ذه الب��ّزات تب��اع يف س��وق 
بالبال��ة،  يع��رف  م��ا  أو  املس��تعملة،  املاب��س 
وخصوص��ًا البال��ة اخلليجي��ة، ال��ي حتت��وي 
� م��ن مجل��ة م��ا حتت��وي � اللب��اس املس��تعمل 
جلن��ود اجلي��وش اخلليجّي��ة )من��ط الب��دالت 
املمّوه��ة الصحراوي��ة(. وهن��اك بعض اجلنود 
الذين انش��قوا عن اجليش النظامي وال زالوا 
يرتدونه��ا  فص��اروا  ببدالته��م،  حيتفظ��ون 
عندم��ا التحق��وا للقت��ال م��ع إح��دى الكتائ��ب 

واأللوي��ة التابع��ة للجي��ش احل��ّر.

تس��رحياٌت حمدثة
أم��ا خبص��وص الش��عر فباتت نس��بٌة  	
كب��ريٌة م��ن الش��باب، وخصوص��ًا م��ن محل��ة 

الس��اح، تطيل��ه وتعت��ي ب��ه، ألس��باٍب عدي��دٍة 
اختلف��ت م��ن ش��اب آلخ��ر، حبس��ب توجه��ه 
وميول��ه. وللوق��وف عل��ى بع��ض الدوافع وراء 
ه��ذه التس��رحيات املختلف��ة التقين��ا الش��اب 
)عل��ي( م��ن قري��ة س��علو، ال��ذي عل��ل س��بب 
إطالت��ه لش��عره بالق��ول: م��ا دفع��ي إلطال��ة 
ش��عري ه��و تطبي��ق الس��ّنة النبوي��ة الش��ريفة. 
فأن��ا ال أطيل��ه فق��ط ب��ل أض��ع الطي��ب وقليًا 
م��ن زي��ت الش��عر، حت��ى يعطي املظه��ر الائق 

املناس��ب.
أم��ا عدن��ان، وه��و ينتم��ي إىل إحدى  	
لش��عره  إطالت��ه  فعل��ل  املقاتل��ة،  الكتائ��ب 
س��واء  املنطق��ة،  ه��ذه  أهال��ي  بالق��ول: كان 
يف الري��ف أم يف البادي��ة، يطيل��ون ش��عورهم. 
وه��ذا س��ائٌد ومع��روٌف يف منطقتن��ا. وبرأي��ي 
أن ط��ول الش��عر يزي��د الش��اب مج��ااًل وهيب��ة، 
مش��ّذبٍة  ذق��ٍن  م��ع  تراف��ق  إذا  وخصوص��ًا 

مناس��بة. بطريق��ٍة 
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مدارس تقف على قدٍم واحدة... وتواصل الوقوف
حياة اخلض��ر

املدرس��ة الس��ورية... عامان دراس��يان مّرا وهي حتّن إىل أصواتهم فا تصلها إال أصوات القذائف واالنفجارات... عامان وهي  	
تش��تاق إىل صخبه��م ف��ا تس��مع س��وى صخ��ب النازح��ني الذي��ن مل جي��دوا ملج��ًأ هل��م غريه��ا...

ال��زور  دي��ر  يف  املدرس��ة  تس��تعيد  	
م��ع  ولك��ن  الطلب��ة،  م��ن  رّواده��ا  وريفه��ا 
صعوب��اٍت كب��رية، ومش��اكل م��ن ش��أنها أن 
ق��دٍم  عل��ى  تس��ري  الربوي��ة  العملي��ة  جتع��ل 
واح��دة. وإللق��اء الض��وء عل��ى ه��ذه القضّي��ة 
التق��ت "ع��ني املدين��ة" باألس��تاذ أمح��د حس��ون 
احلم��ادي، مدي��ر إح��دى امل��دارس االبتدائي��ة، 
الذي حّدد لنا أبرز هذه املشكات بالقول: أول 
وأه��م مش��كلة واجه��ت افتت��اح امل��دارس كان��ت 
مش��كلة النازح��ني. إال أن األهال��ي، ومبس��اعدة 
اجملال��س احمللي��ة يف كل منطق��ة، عملوا على 
إعادة توزيعهم بش��كٍل يتّم معه إفراغ عدٍد من 
الصف��وف لتصب��ح مؤهل��ة نس��بيًا الس��تقبال 
الطلب��ة. وه��ذا م��ا ح��دث بالفع��ل، إال أن ع��دد 
الصف��وف وامل��دارس ال��ي مّت افتتاحه��ا كان 
ضئي��ًا ج��داً مقارنة بع��دد الطلبة، فكان احلّل 
الوحي��د هل��ذا املعضل��ة ه��و توزي��ع الطلب��ة يف 
املدرسة ذاتها على عدٍد من األفواج، يتعايشون 
فيه��ا م��ع النازح��ني يف ح��ال مّت تأهي��ل ع��دٍد 
م��ن الصف��وف فق��ط. أم��ا امل��دارس ال��ي فّرغت 
نهائي��ًا م��ن النازح��ني فق��د مّت تقس��يم الي��وم 
الدراس��ي فيه��ا عل��ى ع��دٍد م��ن امل��دارس، فيب��دأ 
الف��وج األول يف الثامن��ة صباح��ًا وينته��ي يف 
العاش��رة والنص��ف، ح��ني يب��دأ الف��وج الثان��ي 
الذي ينتهي دوامه يف الواحدة والنصف، ليبدأ 

الف��وج الثال��ث.
هن��ا،  الطلب��ة  معان��اة  تنته��ي  وال  	
فهن��اك نق��ٌص كب��رٌي ج��داً يف ع��دد املقاع��د 
الدراس��ية يف الكث��ري م��ن امل��دارس، باإلضاف��ة 
إىل مش��كلة تأم��ني الكت��اب املدرس��ي، حت��ى أن��ه 

بإمكانن��ا الق��ول إن الكت��اب املدرس��ي مل يع��د 
ألن  األساس��ّي،  التعلي��م  مرحل��ة  يف  جماني��ًا 
أولي��اء األم��ور جم��رون عل��ى ش��راء الكت��ب 
املدرس��ية، لع��دم ق��درة املدرس��ة عل��ى تأمينه��ا 

غالب��ًا.
كب��رية  مش��كلة  هن��اك  أن  كم��ا  	
يف بع��ض مناط��ق الري��ف ال��ي ال ميك��ن ألبن��اء 
إىل  فيه��ا  امل��دارس  حاج��ة  تغطي��ة  املنطق��ة 
املعلم��ني، وال يوج��د فيه��ا نازح��ون ميك��ن أن 
يغّط��وا تل��ك الثغ��رة، فتبق��ى صف��وٌف كث��ريٌة 
أو يف  الرياضي��ات  ب��دون معل��ٍم خمت��صٍّ يف 
اللغ��ة االنكليزي��ة مث��ًا. وباملقاب��ل جت��د ع��دداً 
فائض��ًا ع��ن احلاج��ة م��ن املعلم��ني يف مراك��ز 
املدن الي تستوعب عدداً كبرياً من النازحني.

طلبٌة بني الكتائب والنازحني
أب��رز  ه��ذه ه��ي  	 	
ال������ي تواج����ه  الصعوب��ات 
م��ن  التعليمي��ة  العم����لية 
ه��ذا  ولك��������ن  داخله�����ا، 
الصعوب��ات  أن  يع��ي  ال 
خارجه��ا  م��ن  تأت��ي  ال��ي 
تل��ك  وع��ن  وط��أة.  أق�������ّل 
حيدثن���������ا  ال����صعوب�������ات 
مج����ال مرع������ي، أست�������اذ 
بالق��ول:  العربي��ة،  اللغ��ة 
املش���������اكل  ت������لك  أول 
النازح�������������ني  وج��ود  ه��ي 

واملعلم��ني.  الطلب��ة  م��ع  امل���دارس،  بع��ض  يف 
وإذا أخذن��ا بع��ني االعتب��ار وج��ود حال��ٍة م��ن 
االحتق��ان يعيش��ها النازح��ون بس��بب ظروفه��م 
املعيش��ية الصعب��ة، ف��إن أي احت��كاٍك ق��د ي��ؤّدي 
إىل مش��اكل اجتماعي��ة عدي��دة. وثاني��ًا وجود 
أو  امل��دارس  م��ن  بالق��رب  للكتائ��ب  مق��ّراٍت 
داخله��ا، مم��ا يؤّدي إىل خوف الطلبة واألهالي 

عل��ى الس��واء م��ن تبع��ات ذل��ك.
وع��ن أهم أس��باب التس��ّرب الدراس��ي  	
وعدم التحاق بعض الطلبة بالتعليم، حدثتنا 
السيدة كوثر العلي: أهم األسباب الي جتعل 
البع��ض حيجم��ون ع��ن إرس��ال أوالده��م إىل 
امل��دارس � وه��م نس��بٌة ال يس��تهان به��ا � تتمث��ل 
يف القلق األمي بسبب استهداف قّوات النظام 
لبعض املدارس يف س��وريا، مما جيعل األهالي 
يفّضل��ون بق��اء أبنائه��م يف املن��زل. أم��ا الس��بب 
االقتصادي��ة  الظ��روف  إىل  فريج��ع  الثان��ي 
الصعبة، وعدم القدرة على تأمني مستلزمات 

أوالده��م الدراس��ية.
العملي��ة  س��ري  يف  رأيه��ا  وح��ول  	
الربوي��ة أضافت: ابني يف املرحلة االبتدائية. 
وتذه��ب إىل املدرس��ة يف كل ي��وم م��ن أج��ل 
ث��اث حص��ص درس��ّية، بع��د أن أضاع��ت الع��ام 
املاضي سنة دراسية كاملة. ومدرستها، مثل 
كث��رٍي م��ن امل��دارس، فيه��ا بع��ض الفوضى. إال 
أن��ي أش��عر بالرض��ا نس��بيًا، فهذا احل��ال أفضل 
م��ن انقطاعه��ا ع��ن الدراس��ة بش��كٍل نهائ��ي.

من امليادين | عدسة حي�اة
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 آثار دورا أوروبوس )الصالحّية( 
تتعّرض ألعمال التنقيب غير المشروع

بع��د حم��اوالٍت عدي��دٍة متكن��ت "ع��ني املدين��ة" م��ن التس��لل ب��ني لص��وص اآلث��ار يف مواق��ع احلفر والتنقي��ب يف آث��ار الصاحلية،  	
كم��ا تع��رف يف املنطق��ة... منظ��ٌر ال يص��ّدق أن تس��تباح "دورا أوروب��وس"، ويف وض��ح النه��ار، يف جرمي��ة نه��ٍب مس��تمّرٍة منذ عدة أش��هر، 
وم��ن دون أن يهت��م بإيقافه��ا أح��د... عش��رات اجملموع��ات تق��وم باحلف��ر والتنقي��ب كّل ي��وم، إذ يب��دأ العم��ل بع��د طل��وع الش��مس ويتاب��ع 

البع��ض احلف��ر خ��ال اللي��ل.

أمين عيسى

س�����بق لن��ا أن عرضن�������ا لتاري���������خ  	
دورا أوروب��وس يف الع��دد 3 م��ن ه��ذه اجملل��ة، 
والي��وم نع��ود إليه��ا لنرص��د م��ا تعّرض��ت ل��ه 
م��ن ختري��ٍب عل��ى ي��د بع��ض العابث��ني. فف��ي 
البداي��ة ُس��رقت التجهي��زات املادي��ة ال��ي تع��ود 
يف  عامل��ًة  كان��ت  ال��ي  التنقي��ب  بعث��ة  إىل 
املوق��ع، وُس��رقت مقتني��ات املع��رض املوج��ود 
في��ه، وه��ي ليس��ت قطع��ًا أصلي��ة، ب��ل جم��رد 
نس��خ. ث��م لوح��ظ وج��ود خمالف��ات بن��اٍء داخ��ل 
احل��رم األث��ري للموق��ع، ال��ذي تقّدر مس��احته 
ب��� 15 ك��م مرب��ع. ث��م ب��دأت أعم��ال التنقي��ب 
الس��ّرية م��ع مطل��ع ه��ذا الع��ام، لت��زداد حّدته��ا 
وترتف��ع وتريته��ا بالتدري��ج، حت��ى وص��ل ع��دد 
احلف��ر غ��ري املش��روعة يف امل��كان إىل أكثر من 
300 حف��رة متفاوت��ة األحج��ام، م��ن بينه��ا 10% 
م��ن احلف��ر اهلام��ة واخلط��رة، حس��ب مص��ادر 
رص��دت أعم��ال احلف��ر يف أواخ��ر آذار املاض��ي. 
وُأحدث��ت  البن��اء،  خمالف��ات  تكاث��رت  كم��ا 
حمط��ة حمروق��اٍت مقاب��ل البواب��ة الرئيس��ية 

للموق��ع.
حت��ول  الطامع��ني  ع��دد  وبازدي��اد  	
البح��ث ع��ن الث��روات إىل مهن��ٍة للمئ��ات الذين 

� مث��ن قطع��ة نق��ٍد من الرون��ز أو النحاس 
)أنتيكات( من 100 إىل 200 لرية س��ورية.

املزخرف��ة  الفخاري��ة  اجل��رار  مث��ن   �
ل��رية.  2000 إىل   1000 م��ن  )القيش��انية( 

إىل   5000 م��ن  الفضي��ة  القطع��ة  مث��ن   �
15000 أل��ف، وحبس��ب املرحل��ة التارخي��ة.

� مث��ن قطع��ة النقد الذهبي��ة أكثر من 90 
ألف لرية، وحبسب املرحلة التارخيية.

� ال يوج��د س��عر حم��دد للتماثي��ل، وحس��ب 
أهميته��ا وقيمتها التارخيية. 

أو  العادي��ة  الفخاري��ة  اجل��رار  ُتعط��ى   �
ج��رار امل��اء جمان��ًا، إن مل حيّطمه��ا العم��ال 
أثن��اء احلف��ر، أو حيتفظ��وا به��ا يف البي��ت 

كذك��رى.
� األج��رة اليومي��ة لعام��ل اآلث��ار ه��ي 1000 
ل��رية، باإلضاف��ة إىل وجب��ة الغ��داء وعلب��ة 

دخان.
ماحظ��ة: ارتفع��ت أس��عار اللق��ى األثري��ة 
مع األخبار الي تتحدث عن بيعها بأسعار 

خيالية يف اخلارج.

بش��كٍل منّظ��م،  يومي��ًا  امل��كان  يتواف��دون إىل 
م��ن  يره��ب  ال��ذي  الس��اح  بق��ّوة  حممي��ني 
حي��اول االع��راض أو التصوي��ر، كم��ا حصل 
عندم��ا مت تفتي��ش كام��ريا "ع��ني املدين��ة"، 
مم��ا اضطّرن��ا إىل اس��تخدام كام��ريا املوباي��ل 
ه��ذه  أن  آثاري��ون  مراقب��ون  ويق��ّدر  خفي��ًة. 
	االنته��اكات ق��د أّدت حت��ى اآلن إىل ختري��ب 
أن بع��د   ،80% إىل  تص��ل  ق��د  بنس��بٍة  	املوق��ع 

انتق��ل املنقب��ون م��ن العم��ل الي��دوي البس��يط 
إىل حف��ر مربع��اٍت كب��ريٍة ق��د يص��ل عم��ق 

الواح��دة منه��ا إىل ثاث��ة أمت��ار.

جانب من أعمال احلفر | خاص عني املدينة
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العث��ور  وعن��د  احلف��ر،  أثن��اء  	
عل��ى ج��دار، يت��م احلف��ر بنف��س املس��توى 
األفق��ي ألعل��ى ه��ذا اجل��دار، الس��تكمال 
اجلدران األخرى الي تشكل باتصاهلا مع 
بع��ض غرف��ة أو قاع��ة. وبع��د ذل��ك يرّك��ز 
احلف��ر ش��اقوليًا داخ��ل ه��ذه الغرف��ة حت��ى 
الوص��ول إىل أرض صلب��ة، وه��ي ق��اع أو 
أرضي��ة الغرف��ة. وع��ادة ُيعثر عل��ى اجلرار 
الفخاري��ة يف زواي��ا الغرف��ة أو يف فج��وات 
يهت��م  وال  اجل��دران.  داخ��ل  الش��بابيك 
العم��ال عادة باجل��رار الفخاري��ة الفارغة، 

الف��ور. عل��ى  فيقوم��ون بتحطيمه��ا 

مع الورشات
بع��ض األش��خاص الذي��ن س��بق هل��م  	
العم��ل م��ع بعث��ات التنقي��ب األثري��ة الس��ابقة 
"دورا  يف  والتنقي��ب  باحلف��ر  الي��وم  يقوم��ون 
ُج��دٌد  أش��خاٌص  ه��م  واألغلبي��ة  أوروب��وس"، 
عل��ى ه��ذه املصلح��ة؛ كم��ا يعّل��ق )س��عيد. م(، 
وه��و ش��اٌب يف الثامن��ة والعش��رين م��ن العم��ر، 
م��ن قري��ة الدوي��ر القريبة. كان س��عيد عامل 
بن��اٍء، والي��وم ه��و منّق��ٌب ع��ن اآلث��ار. أس��س م��ع 
بعض أصدقائه ورشة حفٍر قبل تسعة أشهر � 
كما يقول � ومنذ ذلك الوقت وهو وأصدقاؤه 
حيف��رون دون ج��دوى، إذ مل يعث��روا ول��و حتى 
على "أنتيكة" )املقصود باألنتيكة، يف اصطاح 
عم��ال اآلث��ار اجل��دد، قط��ع النق��د األثري��ة م��ن 

النح��اس(.  أو  الرون��ز 
بامل��رارة  س��عيد  يش��عر 
وه��و يش��اهد زم��اءه يف 
ورش��اٍت أخ��رى جين��ون 
املاي��ني. ويواس��ي نفس��ه 
أن��ه س��يحصل عل��ى م��ا 
وق��ٍت  يف  حتم��ًا  يري��د 
ل��ه  وسيبتس��م  قري��ب، 

احلظ كما ابتسم لغريه. ميّول سعيد ورشته 
م��ن خ��ال جت��ارة آثاري��ة صغ��رية، إذ يش��ري 
ب��ني ح��نٍي وآخ��ر قطع��ًة بس��عٍر رخي��ٍص م��ن 
الورش��ات األخ��رى، ث��م يبيعه��ا بس��عٍر أعل��ى، 

ويذه��ب الرب��ح يف اإلنف��اق عل��ى العم��ل. 
ب��أي ذن��ب، فه��ذه  ال يش��عر س��عيد  	
اآلث��ار وغريه��ا كان��ت تذه��ب ملاه��ر األس��د، 
أم��ام خي��اٍر صع��ب:  اآلن  يق��ول. وه��و  كم��ا 
إم��ا أن مي��وت جوع��ًا أو أن يعم��ل بالتنقي��ب 
ع��ن اآلث��ار. فه��و ال يري��د أن يس��رق ممتل��كات 
الن��اس، وه��و ي��رى أن��ه يعم��ل هنا بع��رق جبينه 
وتعب��ه. وعندم��ا س��يعثر عل��ى قطع��ٍة مهم��ٍة 
س��يبيعها بس��عٍر كب��رٍي ث��م يتوق��ف ع��ن ه��ذا 
العمل املنهك، الذي يش��ّبهه باألش��غال الش��اقة. 
حديث��ه،  س��عيد  خيت��م  الغ��رية  م��ن  وبش��يٍء 
قب��ل أن يع��ود إىل العم��ل، بقص��ة مس��تخدم 
مدرس��ٍة س��ابٍق عث��ر عل��ى متثاٍل ذه��يب، باعه ب� 
 20 ملي��ون ل��رية، وحت��ّول إىل تاج��ر آث��ار كبري

قصٌص من عامل اللصوص
أس��س ثاثة شبان ورش�����ة تنقيب،  	
وعملوا لش�������هرين فقط، وعثروا ع����لى جّرٍة 
مليئٍة بع���������مات نقدية من الفضة باعوه���ا 
	بثاثة مايني وست��مائة ألف لرية، ليحصل

كٌل منه��م على ح�����صٍة متكنه من تأسي������س 
ورشة مس������تقلة.

التف���اهم  م��ن  روٌح  تس��ود  	
واالحرام بني خمتلف الورشات، فيتّم 
تب��ادل األطعم��ة وك��ؤوس الش��اي يف 
أدوات  واس��تعارة  االس��راحة،  أوق��ات 
احلفر أثناء العمل، والتعاون على رفع 
الصخ��ور. وال تق��رب أي ورش��ٍة م��ن 

األخ��رى. الورش��ات  حفري��ات 

ويف قص����ٍة أخ������رى عث����رت ورش��ة  	
بينه��م  أش��خاص،  س��تة  م��ن  مؤلف��ة  حف��ٍر 
طال��ٌب جامع��ّي، عل��ى ج��ّرٍة حت��وي عم��اٍت 
ذهبي��ٍة ق��ام بش��رائها أح��د أف��راد ه��ذه الورش��ة 
)وهو معلم مدرس��ة س��ابق( مببلغ 8.5 مليون، 
ث��م باعه��ا لتاج��ر أك��ر بس��عر أعل��ى وأح��رز 
بذل��ك ث��روًة س��خّرها للعمل يف جتارة اآلثار. 
هن��اك  م(،  )ح.  الثاثي��ي  الش��اب  وحبس��ب 
الكث��ري م��ن الورش��ات ال��ي تعث��ر عل��ى القط��ع 
العم��ل  وتتاب��ع  األم��وال  وختف��ي  األثري��ة 
بنف��س الطريق��ة الفق��رية البدائي��ة، وهن��اك 
ورش��اٌت أخ��رى تط��ّور عمله��ا بش��راء جه��اٍز 
الواق��ع  يف  وه��و  املعدني��ة،  األجس��ام  لكش��ف 
األلغ��ام.  لكش��ف  جه��اٌز 
ورمب��ا يأت��ي ش��خٌص م��ا 
اجله��از  ه��ذا  وحبوزت��ه 
ويشارك إحدى ورشات 
معه��ا،  بالعم��ل  احلف��ر 
عل��ى  حيص��ل  أن  عل��ى 
نص��ف األرب��اح يف ح��ال 
العث��ور عل��ى ش��يء. أم��ا 
عملي��ات  است���������هوته����م  ال���������ذين  األثري��اء 
التنقي��ب فه��م يس��تأجرون عم��ااًل بأجٍر يوميٍّ 
حم��ّدد. وهن��اك أيض��ًا ورش��اٌت عائلي��ٌة، ح��ني 
البن��ات  ومعه��م  واألوالد،  واألم  األب  يعم��ل 
أيض��ًا، يف احلف��ر والتنقي��ب. وغالبي��ة املنّقب��ني 
يأت��ون م��ن الق��رى القريب��ة، حبس��ب )ح. م( 
أيض��ًا، بينم��ا تب��اع معظ��م ه��ذه اللق��ى األثرية 
لتج��اٍر يأت��ون م��ن حل��ب وإدل��ب والرق��ة ودي��ر 
إىل  الحق��ًا  بتهريبه��ا  ه��ؤالء  ليق��وم  ال��زور، 
ال��دول اجمل��اورة، وتب��اع هن��اك بأس��عاٍر أعل��ى.

 خاص عني املدينة
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يف من��زٍل صغ��ري يف اجل��زء احمل��ّرر م��ن مدين��ة دي��ر ال��زور، يطب��خ أب��و عب��د اهلل )50 عام��ًا( كّل ي��وم، ال لعائلت��ه إمن��ا للكتائ��ب  	
الغ��داء. باب��ه الس��تام وجب��ة  الث��ّوار عل��ى  املقاتل��ة. ويف كل ظه��ريٍة يتجّم��ع 

خليل عبد اهلل

عين المدينة | العدد )16( | 16 تشرين الثاني 2013

طّباخ الجيش الحّر

يق��ول أب��و عب��د اهلل: عندم��ا انتش��ر  	
اجلي��ش احل��ّر يف املنطق��ة ال��ي كن��ت أقط��ن 
فيه��ا كن��ت أش��اهد ش��بابًا يف مقتب��ل العم��ر 
مس��روراً  كن��ت  البل��د..  لتحري��ر  خرج��وا 
بوجوده��م. كان��ت جبوارنا جمموعًة صغريًة 
ال تتج��اوز العش��رين مقات��ًا. وكانت زوجي 
حتّض��ر هل��م الطع��ام، وأقّدمه هلم يف الوجبات 
ملعنوياته��م،  رفع��ًا  ذل��ك  يف  وج��دت  الث��اث. 
إذ يش��عرون أن هن��اك م��ن يق��ف معه��م يف 
ظروٍف أقّل ما يقال عنها إنها سّيئة، فمعظم 

املقاتل��ني بعي��دون ع��ن عائاته��م وأهله��م.
ويضي��ف بأن��ه اضط��ّر إىل إخ��راج  	
عائلت��ه م��ن املدين��ة، عندم��ا اقتحم��ت ق��وات 
األس��د احل��ّي ال��ذي كان يقي��م في��ه، ولك��ن 
تش��كل  ظّل��ت  واملقاتل��ني  الث��وار  مس��اعدة 
هاجس��ًا ل��ه، وتزام��ن ذل��ك م��ع تدف��ق كتائ��ب 
الري��ف إىل املدين��ة للدف��اع عنه��ا؛ فأح��ّس ب��أن 
ه��ؤالء  االلت��زام حن��و  علي��ه  الواج��ب حيّت��م 
الش��بان، وق��ّرر الع��ودة م��ع زوجت��ه لتقدي��م 
الطع��ام للمقاتل��ني. يق��ول أب��و عب��د اهلل: ب��دأت 
بتقدي��م طع��ام الغ��داء بالتن��اوب يوم��ًا بي��وم... 
املئ��ة.  الذي��ن نطب��خ هل��م قراب��ة  كان ع��دد 
وعن��د جم��يء ش��هر رمض��ان أصب��ح الطب��خ 
بش��كٍل يوم��ّي، وب��دأت أع��داد املس��تفيدين م��ن 
املطبخ بالتزايد. واس��تمّر بي احلال على هذه 
الطريق��ة إىل اآلن، ح��ني ص��رت أقوم بالطبخ 

مل��ا يق��ارب ال��� 900 مقات��ل.
يب��دأ العم��ل م��ن آخ��ر اللي��ل، ح��ني  	
جيل��ب اخلض��روات ولوازم الطب��خ. وبعد ذلك 
تب��دأ عملي��ات التقطي��ع والتنظي��ف، ث��م يب��دأ 
الطه��و من��ذ س��اعات الصب��اح إىل الظه��رية، 
وبع��د ذل��ك التوزي��ع عل��ى مندوب��ي الكتائ��ب. 

وال تنته��ي عملي��ة التوزي��ع حتى يبدأ اس��تام 
القدور الفارغة ثم تنظيفها، إىل آخر النهار. 
وبع��د قس��ٍط قلي��ٍل م��ن الراحة يبدأ ي��وم عمٍل 
جدي��د. وعند املعارك واالش��تباكات الطويلة 
فيع��ّد  برنام��ج وجبات��ه،  اهلل  عب��د  أب��و  يغ��رّي 
"الكّب��ة" و"السمبوس��ك"، ال��ي ميك��ن محله��ا 

إىل جبه��ات القت��ال.
م��ن  نفس��ًا  اهلل  عب��د  أب��و  يأخ��ذ  	
س��يجارته وه��و يفك��ر يف أه��ّم املصاع��ب ال��ي 
تع��رض عمل��ه، بع��دم الت��زام بع��ض املقاتل��ني 
مبواعيد استام الوجبات، إذ يتأخرون أحيانًا 
مم��ا يس��ّبب ل��ه إرباكًا كب��رياً. فأوان��ي الطبخ 
وجاه��زًة  فارغ��ًة  تك��ون  أن  جي��ب  الضخم��ة 
للتنظي��ف يف وق��ٍت حمّدد، وبق��اء الطعام فيها 
وق��ت الظه��رية، أو التأخ��ري يف إع��ادة األوان��ي، 
هو املشكلة الكرى يف عمل أبو عبد اهلل، الذي 
يضط��ّر أحيانًا إىل الذهاب إىل 
مق��ّرات الكتائ��ب بنفس��ه جللب 

األوان��ي الفارغ��ة.
وه��و  عل��ي،  أب��و  يق��ول  	
إح��دى  م��ن  ش��ابٌّ  مقات��ٌل 
م��ن  تس��تفيد  ال��ي  الكتائ��ب 
حن��ن  اهلل:  عب��د  أب��و  مطب��خ 
جمموع��ٌة م��ن أربعني ش��خص 
منل��ك  وال  املدين��ة،  يف  نقات��ل 

بأم��ور  لانش��غال  الكافي��ني  والوق��ت  الدع��م 
الطب��خ.. ع��رض علينا أبو عبد اهلل أن يقّدم لنا 
وجب��ة الغ��داء يومي��ًا، ومنذ ذل��ك احلني وحنن 
ن��أكل م��ن مطبخ��ه طعام��ًا ق��د ال يتس��ّنى لك 

أن ت��أكل بلّذت��ه يف منزل��ك.
ال يتلّق��ى طّب��اخ اجلي��ش احل��ّر أّي  	
م��اٍل م��ن املقاتل��ني، رغ��م أن كتائ��ب كث��رية 
لكن��ه  لعمل��ه،  مادّي��ًا  مقاب��ًا  علي��ه  عرض��ت 
يرف��ض، فه��م "يدافع��ون عن البل��د... وعيب أن 
نأخ��ذ منه��م مث��ن الطع��ام"، كم��ا يق��ول. وق��د 
أنف��ق م��ن مال��ه اخل��اص عل��ى مطبخ��ه، حت��ى 
اضط��ّر إىل قب��ول امل��ال م��ن بع��ض اجله��ات 
بع��د ارتف��اع أع��داد املقاتل��ني الذي��ن يطعمه��م، 
وتش��غيله لعاملت��ني تس��اعدان زوجت��ه، وم��ع 

الغ��از. ألس��طوانات  الكب��ري  االس��تهاك 
كان أب��و عب��د اهلل موظف��ًا حكومي��ًا.  	
ه��و تقدي��م  والوحي��د  اليوم��ي  وص��ار عمل��ه 
وجب��ة الغ��داء للمقاتل��ني، وال س��ّيما الوافدي��ن 
اجل��دد إىل املدين��ة، إذ تأت��ي كتائ��ب الري��ف 
س��لم  رأس  يف  الفق��رية  الكتائ��ب  وكذل��ك 
احل��ّر  اجلي��ش  طّب��اخ  زال  وم��ا  أولويات��ه. 
املض��ي،  عمل��ه  عل��ى  مواظب��ًا  ال��زور  بدي��ر 
	دون أن يتذّم��ر أو يأخ��ذ ول��و إج��ازة قص��رية. 
املدين��ة.  تاري��خ  ه��ذا  بالق��ول:  ذل��ك  ويعل��ل 

اآلن. بأفعالن��ا  نكتب��ه  وحن��ن 
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 "جامعة ابن خلدون الخاّصة": 

أولى الجامعات في المناطق المحّررة
حممد نزار

		

الطلب����ة  أولئ����ك  قائ�����ل  ........زز....لعله�����م 
ضم��ن  دراس��تهم  يكمل��ون  زال��وا  م��ا  الذي��ن 
اجلامع��ات الواقع��ة يف مناط��ق النظ��ام، هك��ذا 
يق��ول الطال��ب "إمساعي��ل. أ"، بعدم��ا وضعت��ه 
ظروفه أمام أمرين ال ثالث هلما؛ إما الدخول 
يف دوام��ة اخلط��ر والتع��رض للم��وت به��دف 
أو إيقافه��ا وضم��ان أمان��ه  متابع��ة دراس��ته، 
وانتظ��ار ميع��اد الفرج على كل الس��وريني. إذ 
إن أغل��ب الطلب��ة اجلامعي��ني م��ن أبن��اء مدينة 
منب��ج يدرس��ون يف جامع��ة حل��ب، وظ��روف 
إليه��ا،  اخلط��ر  والطري��ق  اجلامع��ة،  ه��ذه 
واألمن والش��ّبيحة املزروعون فيها، باإلضافة 
إىل الطلب��ة الش��ّبيحة الذي��ن ي��زّودون أجه��زة 
املخاب��رات بتقاري��ر ع��ن زمائه��م؛ كّل ه��ذه 
الوقائ��ع والظ��روف جعل��ت التفك��ري يف متابعة 
املس��تحيل. م��ن  ضرب��ًا  الدراس��ة 
إىل  باإلضاف��ة  س��بق،  مل��ا  ونتيج��ة  	
وج��ود العدي��د م��ن أس��اتذة اجلامع��ات مّم��ن 
تأس��يس  مّت  احمل��ّررة؛  املناط��ق  إىل  ينتم��ون 
جامع��ة اب��ن خل��دون العاملي��ة اخلاص��ة، وف��ق 

املعلن��ة: والتوّجه��ات  األه��داف  ه��ذه 
الدراس������ة  ف��رص  إتاح�������������ة      .1  
اإلنس��انية  املعرف��ة  والتخّص��ص يف ميادي��ن 
	عام��ة واإلس����������امّية خاص���������ة، والقي��������ام 

بالبحث العلمي وتشجيعه.
2.      االعت�ناء باإلس�����������ام عق�يدًة   
وسلوك�����ًا، وباحلضارة اإلس�����ام��ية ون���شر 

تراثها، واالعتزاز بها. 
3.       تعزيز االنتماء لسوريا ولألمة   
العربي��ة واإلس��امية، وتوثي��ق الرواب��ط م��ع 

والعاملي��ة. العربي��ة  واجلامع��ات  اهليئ��ات 
أن  خل��دون  اب��ن  جامع��ة  وحت��اول  	
تش��مل أوس��ع ش��رحيٍة م��ن محل��ة الش��هادات 

الثانوي��ة، إذ إنه��ا أول جامع��ة تقب��ل ش��هادات 
االئت��اف، باإلضاف��ة إىل الش��هادات الص��ادرة 
ع��ن وزارة الربي��ة ل��دى النظ��ام. وق��د أعلن��ت 
اجلامعة عن بدء قبول طلبات االنتساب للعام 
الدراس��ي 2013-2014، وم��ا زال ب��اب التس��جيل 

اآلن. إىل  مفتوح��ًا 
جاس��م  األس��تاذ  أخرن��ا  وكم��ا  	
الس��يد، أح��د اإلداري��ني العامل��ني يف اجلامع��ة، 
فإنه��ا تش��تمل ثاث��ة ف��روع، وه��ي: الش��ريعة 
والدراس��ات اإلس��امية، واالقتص��اد واإلدارة، 
تن�����وي  املس�������تقبل  ويف  احلاس������وب.  وعل��وم 
اجلامع��ة افتت��اح ف��روٍع أخ��رى. وه��ي مؤسس��ة 
تعليمي��ة غ��ري رحبية، س��تقدم منحًا للدراس��ة 
جمان��ًا للطلب��ة املتميزي��ن أخاقي��ًا واملتفوق��ني 
نس��بة  إىل  املن��ح  ه��ذه  تص��ل  وق��د  دراس��يًا، 
املنتس��بني. الطلب��ة  جمم��وع  م��ن  باملئ��ة   50

عل��ى  تفصيل��يٍّ  بش��كٍل  ولاط��اع  	
م��ا تقدم��ه اجلامع��ة من خدماٍت وما تش��رطه 
من ش��روط، قال الس��يد: إن املعّدل املطلوب يف 
الف��روع الثاث��ة جي��ب أن ال يق��ل عن %60 من 
اجملم��وع الع��ام للثانوي��ة العاّم��ة، دون إهم��ال 
إنه��ا حتتس��ب  إذ  اإلس��امية،  الديان��ة  م��ادة 
م��ع املع��دل. أم��ا فيم��ا خي��ّص نظ��ام اجلامع��ة 
فق��د اعتمدن��ا النظ��ام الفصل��ي ولي��س نظ��ام 
فصل��ني  س��نة  كل  تتضم��ن  إذ  الس��اعات، 

دراس��يني مدفوع��ي الرس��وم، باإلضاف��ة إىل 
فص��ٍل تكميل��يٍّ جمان��ي.

وع��ن س��ؤالنا ع��ن م��دى االع��راف  	
ال��ي ستص�����در ع��ن اجلامع����ة،  بالش����هادات 
أج��اب الس��يد: "روتيني��ًا أي جامع��ة تس��تحدث 
تب��دأ بعمله��ا ث��م ُتع��ّد م��ا لديه��ا م��ن س��جاٍت 
ُتذك��ر فيها أمساء أعضاء اهليئة التدريس��ية، 
واملوظف��ني اآلخري��ن، وع��دد الطلب��ة، وأوراق 
ثبوتي��ة أخ��رى، ويت��م تقدميه��ا إىل منظم��ة 
اليونس��كو واحت��اد اجلامع��ات العربي��ة. وق��د 
قمن��ا بذل��ك وقدمن��ا طل��ب اع��راف. وكم��ا 
قل��ت ل��ك، ف��إن األم��ر روتي��ي. ولك��ن يف ح��ال 
مل يتم ذلك ستعتر جامعة ابن خلدون فرعًا 
جلامع��اٍت أخ��رى موج��ودٍة يف ال��دول العربي��ة، 
مّت التنسيق معها بهذا الشأن. إذن يف احلالتني 

االع��راف". خل��دون  اب��ن  جامع��ة  س��تنال 
الطاب��ي،  لإلقب��ال  بالنس��بة  أم��ا  	
فأثن��اء وج��ود "ع��ني املدين��ة" يف مق��ّر ش��ؤون 
بغ��رض  الط��اب  تواف��د  الحظن��ا  الط��اب 
التس��جيل. واملهّم يف  األمر أن أغلب املراجعني 
النظ��ام،  جامع��ات  يف  يدرس��ون  مم��ن  ه��م 
ويريدون أن حيّولوا دراستهم إىل جامعة ابن 

خل��دون.

فض��ًا ع��ن ب��دء ط��اب املرحلت��ني األساس��ية والثانوي��ة بال��دوام ضم��ن املناط��ق احمل��ّررة، وتأس��يس ع��دٍد م��ن امل��دارس واملعاه��د  	
اخلاّصة؛ فإن استحداث جامعاٍت أيضًا هي خطوٌة مهّمٌة على طريق حفظ مستقبل الطاب الذين توقفوا عن دراستهم منذ سنتني.

رادار المدينة عين المدينة | العدد )16( | 16 تشرين الثاني 2013

إحدى قاعات احملاضرات | من موقع اجلامعة
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المجلس المحلّي الثوري في العشارة
كمال مناور

مدين��ة  يف  احملل��ي  اجملل��س  تش��كل  	
العش��ارة - ش��رق دي��ر ال��زور � قب��ل ع��اٍم م��ن 
اآلن، ويف لقاٍء مع السيد جاسم التّبان، رئيس 
اجملل��س، مبناس��بة م��رور ع��اٍم عل��ى التأس��يس؛ 
حّدثن��ا ع��ن أه��م النجاح��ات ال��ي اس��تطاعوا 
حتقيقه��ا يف عمله��م، مث��ل: صيان��ة وتش��غيل 
حمط��ة تصفي��ة املي��اه، ودع��م اللجن��ة الطبية، 
ومس��اعدة اجلرح��ى وأيت��ام الش��هداء وعائات 
املعتقل��ني. وكذل��ك ذك��ر التّب��ان إس��هامهم 
يف عم��ٍل عل��ى مس��توى احملافظ��ة، وه��و تنظيم 
الثانوي��ة  للش��هادتني  االمتحاني��ة  العملي��ة 
واإلعدادي��ة، وال��ي مّت��ت برعاية اهليئ��ة العليا 
للربي��ة والتعلي��م، ال��ي تتبع إداري��ًا لائتاف 
الوط��ي. ويتوّس��ع التب��ان، وه��و م��درس تاري��ٍخ 
افتت��ح  إذ  التعلي��م،  ع��ن  احلدي��ث  يف  س��ابق، 
مرك��زاً  االمتحان��ات  انته��اء  بع��د  اجملل��س 
وه��م  أيض��ًا،  االمتحاني��ة  األوراق  لتصحي��ح 
الي��وم بص��دد تش��غيل بع��ض امل��دارس املتوقف��ة 

ع��ن العم��ل.
كب��ريًة  أع��داداً  العش��ارة  وحت��وي  	
م��ن النازح��ني م��ن م��دٍن ومناط��ق ع��ّدة، مم��ا 
ضاع��ف ع��دد س��كانها ليبل��غ مئ��ة أل��ٍف تقريبًا، 

أعب��اًء  بذل��ك  احملل��ي  اجملل��س  ليتحم��ل 
إضافي��ًة عل��ى كاهل��ه. وحي��اول اجملل��س - 
م��ا يقول��ه رئيس��ه - تقدي��م س��اٍل  حبس��ب 
حبس��ب  صحّي��ٍة  ورعاي��ٍة  وأغطي��ٍة  غذائّي��ٍة 
اإلمكان��ات. وكذل��ك م��ا ي��زال اجملل��س يدع��م 
ويف  اخلب��ز.  مث��ن  لتخفي��ض  اآلل��ي  الف��رن 
القي��ام  اجملل��س  حي��اول  الزراع��ّي  اجلان��ب 
بأعم��ال الصيان��ة يف مش��روع ال��ري إليص��ال 
املي��اه إىل األراض��ي الزراعي��ة، وخاص��ًة م��ع 
ب��دء زراع��ة احملاصي��ل الش��توية. ويف احلديث 
ع��ن أهمي��ة العش��ارة األثرّي��ة، وه��ي املعروف��ة 
ب��� )ترق��ا( يف أوس��اط الباحث��ني التارخيي��ني، 
يش��ّدد التّبان على أهمية احلفاظ على كنوز 
ترق��ا األثرّي��ة، ومكافح��ة عملي��ات التنقي��ب 
	واحلف��ر ال��ي ق��د حت��دث ب��ني ح��نٍي وآخ��ر، 
ويفخ��ر بأنه��م يف العش��ارة اس��تطاعوا محاي��ة 
املمتل��كات  عل��ى  احلف��اظ  وكذل��ك  آثاره��م، 
والس��رقة.  النه��ب  م��ن  العام��ة  واملؤسس��ات 
وبالفع��ل كان��ت العش��ارة م��ن امل��دن القليل��ة 
ال��ي حافظ��ت عل��ى ممتلكاته��ا العام��ة بع��د 

التحري��ر.
والتموي��ل يف  الدع��م  نق��ص  وج��اء  	

مقّدم��ة العقب��ات واهلموم الي ذكرها رئيس 
اجملل��س، وال��ي تقف كعائ��ٍق جديٍّ يف طريق 

استمرار وتطوير العمل.

جاسم الت�ّب��ان - رئيس اجمللس

البوكمــال.. ســنٌة مــن الـــــحرّية
عبد اهلل درويش

 2012  /11  /17 الس��بت  يك��ن  مل  	
يوم��ًا عادي��ًا يف حي��اة مدينة البوكم��ال، ففيه 
غادره��ا آخ��ر جنود األس��د من مط��ار احلمدان 
اجلدي��د.  احلرّي��ة  عه��د  وب��دأت  العس��كري، 
ب��ني الن��اس كان��ت اآلراء واملش��اعر متش��ابهة 
يف ه��ذه املناس��بة، فتجي��ب احلاج��ة أم خلي��ل، 
وه��ي رب��ة من��زل، ع��ن س��ؤالنا ح��ول ش��عورها 
بالذك��رى الس��نوية األوىل للتحري��ر: "ب��ي 
غ��اء بأس��عار امل��واد.. كّل امل��واد، ب��س احلم��د 
هلل عش��نا أحلى أيام بعد ما راح األمن وجيش 
بش��ار م��ن البل��د. احلم��د هلل حن��ّس بأم��ن. وإن 

ش��اء اهلل تتح��ّرر كل س��ورية".
عام��ًا(   60( الراع��م  أب��و  وأم��ا  	
فه��و ُيق��ارن ب��ني عه��د األس��د وعه��د احلري��ة 
األم��ن  وج��ود  ب��ني  كب��ري  "ف��رق  بالق��ول: 
والش��بيحة وانتش��ارهم وعربدته��م بهالبل��د 

وب��ني التحري��ر. بهالتحري��ر حّس��ينا حبريتن��ا 
وكرامتن��ا، ولس��ا الزم نش��تغل كث��ري عش��ان 

اجلاي��ة". األي��ام 
ويق��ول فيص��ل الس��يد، وه��و ناش��ٌط  	
احلري��ة  "تبق��ى  البوكم��ال:  تنس��يقية  م��ن 
أن  م��ن  وأحل��ى  وأغل��ى  أمج��ل  والكرام��ة 
توص��ف. كل ع��ام ومدينتن��ا خب��ري. وإن ش��اء 
اهلل س��ورية كله��ا تنع��م بالتح��رر واألم��ان. 
وبع��د س��نة م��ن الي��وم أمتن��ى أن نك��ون ق��د 
يف  ش��وطًا  وقطعن��ا  التحري��ر،  م��ن  انتهين��ا 
مرحل��ة إع��ادة بن��اء س��ورية ال��ي حنل��م به��ا".

م��ن  بأكث�������ر  ال��������تحرير  وقب��ل  	
ش��هر، وبالتحدي��د ي��وم 9/ 10/ 2012، تأّس��س 
اجملل��س احملل��ي للبوكم��ال، وباش��ر أعمال��ه 
أثن��اء وج��ود ق��وات األس��د يف املدين��ة، وم��ا زال 
إدارة  يف  جن��ح  بعدم��ا  اآلن،  حت��ى  مس��تمرًا 

املدين��ة واس��تطاع أن يكون مرجعي��ًة تنفيذيًة 
وإداري��ة م��ن خ��ال عمل��ه املتواص��ل، ليحق��ق 
بذل��ك ش��رعيًة ش��عبيًة ناهل��ا باجله��د والعم��ل 

يف خدم��ة الناس.

جمموع الواردات املالّية للمجلس منذ 
تأسيسه إىل اليوم حبسب تقريره.

	جمموع الواردات الكلية:
14045 $ + 1388100 ل. س

مقّدمة من: 
	االئتاف الوطي  14045 $ + 639000 ل. س

	شباب العشارة يف قطر 465000 ل. س   
منظمات إغاثية 284100 ل. س

	عدسة نّوار | خاص عني املدينة
)ملزيد من الصور انظر الغاف األخري(

عين المدينة | العدد )16( | 16 تشرين الثاني 2013رادار المدينة



مــن الرّقــة.. معانــاة مرضــى القصــور الكلوي
مــات العشــرات منهــم خــالل 40 يومــًا، واآلالف فــي خطــر

عبد اهلل احلسن

ل�"ع��ني  ع(  )م.  الدكت��ور  يتح��دث  	
املدينة" عن حالة قسم الكلية الذي يعمل فيه: 
يس��تقبل قس��منا أكث��ر م��ن مخس��ٍة وثاث��ني 
حال��َة قص��وٍر يف الكل��ى م��ن حمافظ��ة الرق��ة 
يومي��ًا، ناهي��ك ع��ن املرض��ى م��ن احملافظ��ات 
األخ��رى، إضاف��ًة إىل النازح��ني. وتت��ّم يف ه��ذا 
القس��م أكث��ر م��ن 2300 عملي��ة غس��يل كلية 
شهريًا، ألن نسبًة كبريًة من املرضى جيرون 

ث��اث عملي��ات غس��يٍل يف األس��بوع.
 29 أن  متأمل��ًا  الطبي��ب  ويضي��ف  	
حالة وفاٍة قد حدثت منذ ش��هر تش��رين األول 
املاض��ي، أي خ��ال أربع��ني يومًا فقط. ويفّس��ر 

منه��ا: أس��باب،  بع��ّدة  ذل��ك 
-ع��دم جاهزّي��ة حمّط��ة تنقي��ة مياه  	
الغس��يل بش��كٍل كاٍف، إضاف��ًة إىل ع��دم توّف��ر 
ص��ة. الصيان��ة هل��ا إال ل��دى ش��ركاٍت متخصِّ

بش��كٍل  األجه��زة  عم��ل  -ع��دم  	
صحي��ح، حلاجته��ا إىل الراح��ة، فه��ي تعم��ل 
إىل  إضاف��ًة  انقط��اع.  دون  متواص��ٍل  بش��كٍل 
الظروف الي تس��تدعي تقليص مّدة اجللسة 
إىل س��اعتني ونص��ٍف ب��داًل م��ن ث��اث س��اعات.

ويناش��د الطبي��ب يف خت��ام كام��ه  	
واإلنس��انية  الطبي��ة  واهليئ��ات  املنظم��ات 
لس��ّد  الفوري��ة  املس��اعدة  وتقدي��م  للتدخ��ل 
النق��ص الكب��ري والضع��ف يف إمكان��ات املش��فى، 
وخاص��ة وش��ائع التصفي��ة الازم��ة لعملي��ات 
 )espoten( غسيل الكلية، إضافًة لتأمني حقن
ال��ي ترف��ع مع��دل خض��اب ال��دم، وحيتاجه��ا 
وص��اروا  بش��دة،  الكل��وي  القص��ور  مرض��ى 

يضط��رون إىل ش��رائها م��ن األس��واق بس��عٍر 
2000 ل��رية ل��كل حقن��ة.  يتج��اوز 

من مسكنة إىل الرقة 
مريض��ة  عام��ًا(   50( مصطف��ى  أم  	
قص��ور كل��وي م��ن مدين��ة مس��كنة. كان��ت 
تذه��ب إىل حل��ب إلج��راء جلس��ات الغس��يل، 
أم��ا الي��وم فه��ي تضط��ر إىل الس��فر إىل الرق��ة 
بس��بب ت��رّدي األوض��اع األمني��ة يف الطري��ق 
بني مس��كنة وحلب. مّرتان يف األس��بوع تس��افر 
أم مصطف��ى إىل الرق��ة، لتقط��ع يف كل م��ّرٍة 
كل  ويف  وع��ودة.  ذهاب��ًا  ك��م   200 مس��افة 
م��ّرٍة )تق��ول أم مصطف��ى ال��ي ب��دت عام��ات 
امل��رض عل��ى وجهها بوض��وح(: أدفع 5000 لرية 
كنفق��ات س��فر، وكذل��ك 2000 ل��رية مث��ن 
حقن��ة espoten الازم��ة ل��كّل جلس��ة غس��يل.
الكلي��ة  قس��م  يف  امل��رض  حكاي��ا  	
مبش��فى الرق��ة الوط��ي متش��ابهة، فاملعان��اة 
واح��دة، والعج��ز ع��ن العناي��ة باجلمي��ع يض��ّر 
الس��اعات  فب��دل  ذات��ه.  الوق��ت  يف  باجلمي��ع 
الث��اث الازم��ة ل��كل جلس��ة غس��يل، يضط��ر 
س��اعتني  إىل  امل��دة  لتقلي��ل  الط��يب  الفري��ق 
ونص��ف، بس��بب الظ��روف الصعب��ة ج��داً وقل��ة 
أجه��زة  عل��ى  الكب��ري  والضغ��ط  اإلمكان��ات 
الغس��يل. وتقلي��ص م��دة اجللس��ة أم��ٌر ينطوي 
عل��ى خماطر كبرية، ولكن ليس بيد الطاقم 
الط��يب � ال��ذي يب��ذل ف��وق م��ا يس��تطيع � حيلة. 
وال يبدو أن أحداً من األشخاص القادرين عن 
املساعدة سيستجيب لرجاء من يتأمل ويعاني، 

ورمب��ا مي��وت، بصم��ت.

يف كل قس��ٍم م��ن أقس��ام املش��فى الوط��ي يف الرق��ة هن��اك ضغ��ط عم��ٍل أك��ر  	
م��ن اإلمكاني��ات املتواف��رة. ولك��ن امل��كان األكث��ر تعرض��ًا للضغ��ط، لكث��رة ع��دد املراجع��ني 

وخط��ورة أوضاعه��م الصحي��ة، ه��و قس��م الكلي��ة.

وحدة الكلية الصناعية | عدسة عبد اهلل | خاص عني املدينة

 شـــــلل األطفــال 
ــيطرة ــت السـ تحـ

املش����������رك  البي������ان  حبس�����ب  	
الص��ادر ع��ن كٍل م��ن منظم��ة الصح��ة 
العاملي��ة ومنظمة األم��م املّتحدة للطفولة 
"اليونس��يف" ح��ول ش��لل األطف��ال، فق��د 
س��وريا  يف  طف��ٍل  أل��ف   650 حتص��ني  مّت 
ألف��ًا م��ن   116 امل��رض، بينه��م  ض��د ه��ذا 
وذل��ك يف محل��ٍة  ال��زور.  دي��ر  حمافظ��ة 
طارئ��ٍة تن��ادت هل��ا املنظم��ات الدولي��ة ذات 
الصل��ة لتجّنب تفش��ي امل��رض يف املنطقة، 
وبع��د التأك��د م��ن وج��وده يف دي��ر ال��زور 
خ��ال األس��ابيع املاضي��ة. وحبس��ب البي��ان 
ف��إن ع��دد ح��االت اإلصاب��ة املؤّك��دة ال��ي 
ظهرت يف احملافظة هو عشر حاالت، وهو 
رق��ٌم خط��رٌي، ولكن��ه أق��ّل م��ن األرق��ام ال��ي 
تناقلتها وسائل إعامية عدة � ومنها عني 
املدين��ة � وال��ي أخ��ذت م��ن مص��ادر طبي��ة 
للمش��اركة  تطوع��ت  وواف��دة  حملي��ة 

جبه��ود التص��دي للم��رض.
وعل��ى كل ح��اٍل حقق��ت محل��ة  	
"أنقذوا أطفال دير الزور من الشلل"، الي 
أطلقه��ا ناش��طون، وغريه��ا م��ن احلم��ات 
والدع��وات، أهدافه��ا فاس��تجابت املنظم��ات 
الصحي��ة بس��رعٍة قياس��ية، مم��ا مّك��ن م��ن 
تطوي������ق ه��ذا امل��رض والس������يطرة علي��ه.

 من محلة "أنقذوا أطف�����ال دي����ر الزور من 
ش����لل األطفال".
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»هادا شعب بيستاهل حرّية؟!«
يوسف عبد األحد

مم��ا  أكث��ر  الث��ورة  زم��ن  ط��ال  	
وارتفع��ت  بكث��ري،  يتوقع��ون  الثائ��رون  كان 
أحل��ِك  ف��وق  واملادي��ة  البش��رية  كلفته��ا 
إىل  امل��ّدة  ط��ول  وأّدى  تش��اؤمًا.  تصّوراته��م 
إنه��اك قّط��اٍع واس��ٍع م��ن مجه��ور الث��ورة، م��ن 
أن��اٍس معّرض��ني خلط��ر القص��ف، أو قاطن��ني 
الكث��رية الرجراج��ة  التم��اّس  عل��ى خط��وط 
لك��ن الثابت��ة، أو نازح��ني يف الداخ��ل واخل��ارج.

وم��ن جان��ٍب آخ��ر، تراج��ع حض��ور  	
ح��االت النب��ل واإليثار الي تّتس��م به��ا الثورات 
ع��ادًة، لص��احل حت��ّول الوضع الراهن إىل منط 
حي��اٍة. وه��ذا أم��ٌر طبيع��ّي، إذ م��ن غ��ري املتوّق��ع 
اس��تمرار حالة التس��امي والفداء لوقٍت طويٍل 
إال عند أفراٍد قائل، وألسباٍب خاّصة ترتبط 
أم��ا  الش��خصي.  أو  األيديولوج��ي  بتكوينه��م 
»عم��وم الن��اس«، وه��م املع��ّول عليه��م يف حال��ة 
ث��ورٍة ش��عبيٍة كه��ذه، فمن املأل��وف أن يرتقوا 
ُذرا أخاقّي��ة  ن��ادرٍة أو قليل��ٍة إىل  يف أوق��اٍت 
متمّي��زة، ث��م يع��ودوا إىل طبائعه��م املعت��ادة.

وم��ا دمن��ا ال ننتظ��ر ث��ورة ش��عٍب م��ن  	
األنبياء؛ فلننَس - مؤقتًا – شال النبل والفرح 
ال��ذي انبثق��ت ب��ه الث��ورة، ولنتقّب��ل تناف��س 
النازحني يف املدارس - إىل حّد العراك - على 
حّص��ة م��كاٍن بائس��ٍة أو على دور مياه الش��رب، 
وخداعهم احملرف ملنّظمات اإلغاثة املختلفة 
وتاعبه��م يف تع��داد األف��راد وحاج��ات األس��ر. 
ولنع��رف أن املقات��ل العش��ريي – أو األك��ر 
– يف اجلي��ش احل��ّر ق��د ع��اش عم��ره كّل��ه 
حت��ت وط��أة التهمي��ش وكب��ت »الرجول��ة«، 
ومل جي��د منوذج��ًا للق��ّوة حيتذي��ه س��وى م��ا 
الس��ابقني  جادي��ه  س��لوك  م��ن  ي��راه  كان 
م��ن رج��ال أم��ن النظ��ام، وس��ياراتهم »املفّيم��ة« 
الن��اس.  حق��وق  عل��ى  وتعّديه��م  الس��ريعة، 
ولنفه��م ال��ُدوار ال��ذي أص��اب ناش��طي الث��ورة 
بع��د أن خرج��وا م��ن العتمة إىل أضواء مل تكن 
ختط��ر ألغلبه��م عل��ى ب��ال، فأصابته��م عي��وب 
جن��ون العظم��ة وتضخ��م األن��ا واإلع��اء م��ن 
قيم��ة ال��ذات، وتهمي��ش األق��ران ومعاداته��م 
وتنته��ي  التبخي��س  م��ن  تنطل��ق  بأس��اليب 
بالض��رب، م��روراً بالتآم��ر وتش��ويه الس��معة. 
األس��اليب  ه��ذه  اس��تخدام  يف  يس��توي  ي��كاد 
معظ��م الناش��طني، ب��دءاً م��ن أصغ��ر إعام��يٍّ 
أعل��ى  وحت��ى  هامش��يٍة  منطق��ٍة  يف  حمّل��يٍّ 

مس��تويات املعارض��ة السياس��ّية يف االئت��اف.
وأكث��ر  ذل��ك  كّل  فلنع��رف  	
– مؤقت��ًا فق��ط،  من��ه، ولنتفّهم��ه، ولنتقّبل��ه 
وال ش��ك � إذ إن الس��بب يف كل م��ا ذكرن��ا 
بش��كٍل  تفاصيل��ه  الن��اس  ويع��رف  عناوين��ه، 
مم��ل؛ أن الس��وريني رجع��وا إىل »طبائعه��م« 
بع��د أن احنس��ر تأث��ري موجة النبل الي أش��رنا 
نعرفه��م  الذي��ن  الس��وريني  وع��ادوا  إليه��ا، 
بش��كٍل جّي��د، الذي��ن مل يراه��ن عل��ى ثورته��م 
أح��ٌد عندم��ا ب��دأ فج��ر الربي��ع العرب��ّي يط��ّل 
م��ن مص��ر وتون��س، ب��ل كان ال��ذي يتوّق��ع 
أش��به  س��ورية  إىل  الربي��ع  ه��ذا  أث��ر  امت��داد 
باحل��امل ال��ذي يس��تحّق اإلش��فاق... أو حت��ى 
 - ليقول��وا  فعلوه��ا،  ولكنه��م  الس��خرية. 
ألنفس��هم أواًل � كام��ًا جدي��داً عليه��ا، وه��و 
أنه��م يس��تحقون احلرّي��ة، بالضب��ط بس��بب 
تتب��ّدى،  معامله��ا  ص��ارت  ال��ي  األم��راض 
الس��ؤال  إىل  بالبع��ض  تدف��ع  ص��ارت  وال��ي 
حرّي��ة؟!« بيس��تاهل  ش��عب  »ه��ادا  باس��تنكار: 
يس��تأهل  الش��عب  ه��ذا  نع��م...  	
احلرّي��ة ال ألن��ه مك��ّوٌن م��ن أح��راٍر متوازن��ني 
التعاي��ش واالخت��اف، ول��و كان��وا  يتقن��ون 

آل  حك��م  عليه��م  تس��ّلط  مل��ا  أص��ًا  كذل��ك 
األس��د، ب��ل بالضب��ط ألنه��م فق��دوا ذل��ك؛ ألن 
قلوبه��م ش��ّتى وحواراته��م م��وؤودة ونفوس��هم 
مس��ّممة باخل��وف والطم��ع، ه��م يس��تحقون 
ويوضع��وا  الطل��ق  اهل��واء  إىل  خيرج��وا  أن 
حت��ت الش��مس. إذ ليس��ت احلرّي��ة بالنس��بة 
إليه��م ترف��ًا، ب��ل حاج��ة ملّح��ة كإحل��اح نق��ل 
املريض إىل املش��فى، بعد أن تس��رطنت معظم 
نفوس��هم بأم��راض عه��د األس��د، واس��تنقعوا 
حياته��م  اس��تنقعت  كم��ا  الداخ��ل  م��ن 
السياس��ية م��ن اخل��ارج. فل��م تك��ن صرخاته��م 
كصرخ��ات  إال   ،2011 آذار  يف  األوىل، 
املري��ض ال��ذي اس��تفحل داؤه وتكاث��رت علل��ه.
عرض��ًة  وص��ار  املري��ض...  ت��وّرط  	
ألدق أجهزة التحليل وأرقى أش��عة التصوير، 
فب��ان م��ن عيوب��ه م��ا كان مس��تورًا، وُكش��ف 
هزي��ًا،  ب��ه  ف��إذا  جمه��واًل،  كان  م��ا  منه��ا 
البص��رية.  حمتِض��َر  البص��ر،  زائ��غ  حائ��رًا، 
والرط��ب  املظل��م  قب��وه  إىل  إعادت��ه  ولك��ن 
ص��ارت مس��تحيلة، ومل يع��د أمام��ه م��ن خي��اٍر 
طوي��ًا  كان  مهم��ا  الع��اج،  طري��ق  س��وى 
وش��اقًا، فف��ي آخ��ر ه��ذا النف��ق مش��ٌس س��اطعة.

Alessio Romenzi القصري | كانون الثاني 2012 | من أعمال
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المعارضة السياسّية الضعيفة
أسباٌب... وتاريٌخ... واقتراحات

حممد عثمان
أص��درت جمموع��ة األزم��ات الدولّي��ة تقري��راً جدي��داً عن الش��أن الس��وري، يف تش��رين األول/ أكتوبر املاض��ي، بعنوان  	
»أّي ش��يء إال السياس��ة: وضع املعارضة السياس��ية الس��ورية«، رصَد جتربة االئتاف الوطي وأس��باب ضعفه وطرق تقويته.

لتحدي��د  س��عيه  يف  	
املقص��ود باملعارض��ة السياس��ية 
يغف��ل  ال  عنه��ا،  يتح��ّدث  ال��ي 
التنس��يق  هيئ��ة  ع��ن  التقري��ر 
الدول��ة  بن��اء  وتي��ار  الوطنّي��ة 
م��ن  و»املعارض��ة«  الس��ورية 
مثله��ا  ال��ي  احلكوم��ة،  داخ��ل 
حي��در؛  وعل��ي  مجي��ل  ق��دري 
عل��ى  حبث��ه  يقص��ر  أن��ه  إال 
االئت��اف الوطي لق��وى الثورة 
واملعارض��ة الس��ورية، كمظّل��ٍة 
اجملل��س  احت��وت  عريض��ٍة 
الوط��ي الس��وري الس��ابق، ث��م 
انض��ّم إليه��ا معارض��ون آخ��رون 

. س��عة لتو با
التق�����ري������ر  ويب������دأ  	
بالق������ول إن��ه إذا ص�������ار م�����ن 
املأل��وف انتق��اد ه��ذه املعارض��ة 
بس��بب انقس��اماتها وصراعاته��ا 

الداخلي��ة، ف��إن ه��ذه العي��وب تب��دو طبيعّي��ًة أو 
حتمّي��ًة يف ظ��ّل الظ��روف ال��ذي رزحت حتتها 
ه��ذه املعارض��ة. فق��د أّدى القم��ع املدي��د ال إىل 
إىل  ب��ل  فق��ط،  السياس��ّية  اخل��رات  نق��ص 
افتق��ار املعارض��ة إىل وس��ائل جدّي��ة متّكنه��ا 
م��ن حتدي��د ثقله��ا الفعل��ي يف الش��ارع، ال��ذي 
م��ن املتع��ذر أص��ًا أن يقوده طرٌف واحٌد اآلن، 
يف ظ��ّل انتفاض��ٍة ش��عبيٍة يهيم��ن عليه��ا أبن��اء 
الضواح��ي واملناط��ق الريفي��ة، ويف ظ��ّل تع��ّدد 
اجله��ات اخلارجّية املؤثرة وتضارب إش��اراتها. 
مما أدى إىل اختاذ املعارضة السياسية موقفًا 
س��لبيًا بانتظ��ار احلل��ول املقّدمة من اآلخرين، 
س��واًء بتدخ��ٍل عس��كريٍّ غرب��يٍّ مباش��ٍر كان 
مأمواًل، أو بالتفاوض السياس��ي بني الواليات 
اجلماع��ات  بتق��ّدم  أو  وروس��يا،  املتح��دة 
املعارض��ة املقاتل��ة، وال��ي ال تدي��ن ب��والٍء ذي 

ب��اٍل هل��ذه املعارض��ة السياس��ية.
فعندم��ا من��ح النش��طاء يف البداي��ة  	
ثقته��م للهيئت��ني اللت��ني أنش��ئتا يف اخل��ارج، 
مل  فإنه��م  االئت��اف،  ث��م  الوط��ي  اجملل��س 
يع��ّروا بذل��ك ع��ن تأييده��م لسياس��ٍة معّين��ة 

متثله��ا هات��ان اهليئت��ان أو بع��ض أفرادهم��ا، 
كتعب��رٍي  متثيلي��ًا  اعراف��ًا  منحوهم��ا  ب��ل 
دبلوماس��يٍّ ع��ن الث��ورة، مهّمت��ه حش��د الدع��م 
هل��ا. ومل��ا أخفق��ت هاتان اهليئتان يف هذه املهّمة 
األصلّي��ة بش��كٍل كب��رٍي، إذ كان املأم��ول ل��دى 
الكثريي��ن ه��و تدّخ��ٌل دول��يٌّ لإلطاح��ة بالنظام 
ح��دث  م��ا  غ��رار  عل��ى  املدني��ني،  حلماي��ة  أو 
يف ليبي��ا؛ ف��إن ش��رعية ه��ذا التمثي��ل أخ��ذت 
بالت��آكل يف الداخ��ل، وص��ار يت��ّم االس��تعاضة 
عنها تدرجييًا بش��رعّيٍة مس��تمّدة من اخلارج، 
الغ��رب  يف  والسياس��يني  ال��دول  وباع��راف 

اإلقليم��ي. واحملي��ط 
االئت��اف  أعض��اء  معظ��م  وألن  	
أف��راٌد ال ميتلك��ون التأث��ري ال��كايف والص��ات 
ذل��ك  دفعه��م  فق��د  األرض،  عل��ى  الواس��عة 
إىل اخت��اذ مواق��ف متّش��ددة طلب��ًا للش��عبّية 
توجه��ات  م��ن  نابع��ة  مواق��ف  أو  الش��ارع،  يف 
ال��دول الداعم��ة للكتل��ة ال��ي ينتم��ون إليه��ا. 
وليس��ت ح��ال هيئ��ة األركان العام��ة بأفض��ل 
من ذلك، فهي حبسب التقرير »شبكٌة مفككٌة 
لتوري��د وتوزي��ع األس��لحة، تفتق��ر إىل القدرة 
عل��ى تنس��يق األنش��طة حت��ى ب��ني اجملموع��ات 

ال��ي تق��ع نظري��ًا حت��ت مظلته��ا«، ناهي��ك ع��ن 
األط��راف ال��ي ال تع��رف أص��ًا ب��األركان، 
اإلس��امية.  والفصائ��ل  الش��ام  أح��رار  مث��ل 
فاملاحظ أن الدول الداعمة ال تلتزم بتوحيد 
س��بل الدع��م وضبط��ه ع��ن طري��ق االئت��اف 
الداعم��ون،  يق��ّدم  م��ا  األركان، وكث��رياً  أو 
وبعضه��م أف��راٌد أو مجاع��اٌت، امل��ال واألس��لحة 
مباش��رًة ألح��د األط��راف املقاتل��ة، مم��ا جيعله 
يس��تقّل، به��ذه النس��بة أو تل��ك، ع��ن الق��رار 
املوّح��د لائت��اف أو أركان اجلي��ش احل��ّر.
ال��ي  األس��باب  أه��م  م��ن  فص��ار  	
عّق��دت جه��ود املعارض��ة غي��اُب التنس��يق ب��ني 
أول  وإن  وتنافس��هم.  اإلقليمي��ني  الداعم��ني 
ه��ي  الضعي��ف  اجلس��م  ه��ذا  تقوي��ة  ط��رق 
تنس��يق الدع��م بتب��ي إط��اٍر مش��رٍك لتموي��ل 
حم��وٍر  وتش��كيل  املس��لحة،  املعارض��ة  ق��وات 
أكث��ر متاس��كًا هل��ا، يف��رض قواع��د س��لوك 
صارم��ٍة وف��ق اس��راتيجيٍة عام��ة. باإلضاف��ة 
احمل��ّررة،  املناط��ق  يف  اخلدم��ات  تعزي��ز  إىل 
مث��ل تقدي��م الغ��ذاء أو غ��ريه م��ن املس��اعدات 
اإلنس��انّية، وإعادة تفعيل العملّية التعليمّية، 
وضمان حدٍّ أدنى من سيادة القانون والنظام.
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ورفعت األسد، أيضًا، معارضًا في جنيف

أصب��ح مؤمت��ر جني��ف، واجل��دل الكب��ري ال��ذي ي��دور حول��ه،  	
يف  س��خريٍة  مث��ار  ش��أنه،  تتعاط��ى  ال��ي  والش��خصيات  واألط��راف 
أوس��اط الش��ارع الس��وري. فبع��د األنب��اء ال��ي تتح��دث ع��ن مش��اركة 
إي��ران األكي��دة، وبع��د حم��اوالت كلٍّ م��ن قدري مجي��ل وهيثم مناع 
ول��ؤي حس��ني، ج��اء ظه��ور رفع��ت األس��د كاع��ٍب حمتم��ل، ليضف��ي 
على املشهد أبعادًا هزلّية. كيف ال ورفعت هو املؤّسس األول لنموذج 

الس��فاح الش��ّبيح يف س��وريا األس��د؟
ونش��ط رفع��ت، ال��ذي يبل��غ م��ن العم��ر 76 عام��ًا، يف اآلون��ة  	
األخ��رية يف الس��ّر والعل��ن، وأج��رى اتص��االٍت عّدة ببعض الش��خصيات 
السياس��ّية يف املعارض��ة الس��ورية، وس��افر كذل��ك إىل روس��يا والتق��ى 
بنائ��ب وزي��ر اخلارجي��ة الروس��ي ميخائي��ل بوغدان��وف. ويعتر رفعت 
األس��د نفس��ه قائ��دًا م��ن ق��ادة املعارض��ة الس��ورية ض��د بش��ار، ويق��ّدم 
نفس��ه كزعيٍم ملا يس��ّمى بالتجمع الدميقراطي املوّحد. وحبس��ب هذا 
التجم��ع ف��إن "لق��اء رفع��ت األس��د م��ع ميخائي��ل بوغدان��وف يف جني��ف 
ه��و الثان��ي م��ن نوع��ه يف س��ياق البح��ث ع��ن احلل��ول املائم��ة لألزم��ة 
الس��ورية، حي��ث أبل��غ رئي��س التجم��ع القوم��ي الدميقراط��ي املس��ؤول 
الروس��ي مبح��ددات وجه��ة نظ��ر التجم��ع القائمة على أس��س مبدئية 
والبن��اء  الس��يادة  يف  الس��وري  الش��عب  إرادة  اح��رام  عل��ى  حت��رص 
الدميقراط��ي الذات��ي وجت��اوز س��لبيات األوض��اع الراهن��ة م��ن خ��ال 

معاجل��ة أس��بابها العميق��ة ضم��ن ثقاف��ة التوافق واملصاحل��ة الوطنية 
عل��ى درب حتقي��ق قي��م الع��دل والس��ام واحلري��ة"!!

لي��س غريب��ًا أن يفك��ر جم��رٌم مث��ل رفع��ت األس��د أن يكون له  	
دوٌر يف املرحل��ة القادم��ة، يف ظ��ل الضع��ف والضحال��ة وانع��دام الكفاءة 

لكث��رٍي م��ن وج��وه املعارض��ة السياس��ية احلالي��ة.
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 إحباط "الهدنة" في الوعر:
النظام يهّدد ميليشياته الطائفّية بقطع "الذخائر"!

رف��ض النظ��ام أن يك��ون طرف��ًا يف  	
مفاوض��اٍت م��ن أج��ل "اهلدن��ة" املزم��ع عقده��ا 
مدين��ة  يف  احملاص��ر  الوع��ر  ح��ّي  ث��ّوار  ب��ني 
محص وبني امليليش��يات الش��يعية املس��لحة يف 
الق��رى املتامخ��ة للح��ّي. وأك��د ناش��طون يف 
الوع��ر أن نظ��ام األس��د يق��وم عل��ى حتري��ض 
ق��رى  م��ن  كلٍّ  يف  الطائفي��ة  امليليش��يات 
اجمل��اورة  الش��يعية  وش��لوح  والرق��ة  املزرع��ة 
ض��د أهالي احل��ي، وميّدها بالس��اح والذخائر 
الازمة لاستمرار يف قتل املدنيني يف الوعر، 
وابتزاز ثّوار محص القدمية وريفها الشمالي 
باقتح��ام احل��ّي إن مل يتوقف��وا ع��ن عملياته��م 

العس��كرية ض��د النظ��ام.
لي��ًا  يومي��ة  مناوش��اٌت  وجت��ري  	
ب��ني الث��وار وميليش��يات تل��ك الق��رى الش��يعية، 
ق��وات  عنه��ا  لتن��وب  النه��ار  خ��ال  وتتوق��ف 
النظام، املتمركزة يف الكلية احلربية، وتقوّم 
بقصف احلي وتدمري مس��اكنه وأبنيته. وقد 
الليلّي��ة إىل إصاب��ة  االش��تباكات  ه��ذه  أّدت 
عش��رات املدني��ني يف احل��ّي بس��بب الرص��اص 

امليليش��يات. تل��ك  ال��ذي تطلق��ه  العش��وائي 
ويع��زو أب��و رات��ب، الضاب��ط املنش��ّق  	
القدمي��ة، س��بب  وقائ��د عملي��اٍت يف مح��ص 
إىل  "اهلدن��ة"  تل��ك  بإفش��ال  النظ��ام  قي��ام 

خمّطط��اٍت مبّيت��ٍة القتح��ام احل��ي وتهج��ري 
إلج��راء  األهال��ي،  م��ن  ممك��ٍن  ع��دٍد  أك��ر 
تغي��رياٍت  دميوغرافي��ٍة جذريٍة لصاحل األقلّية 
العلوي��ة يف املدين��ة. وأوض��ح أبو راتب: "وصلت 
إلين��ا تس��ريباٌت م��ن داخ��ل الكلي��ة احلربي��ة 
يف الوع��ر أن ضباط��ًا م��ن قي��ادة الكلي��ة أج��روا 
اتصاالٍت هّددوا فيها قادة امليليش��يات الشيعية 
اإلم��دادات  بقط��ع  يوم��ني، وتوّعدوه��م  من��ذ 
ووق��ف الدع��م العس��كري وع��دم التغطية على 
جرائمه��م ض��د املدني��ني م��ن أه��ل مح��ص إذا 

أبرم��وا ه��ذه اهلدن��ة".
يذك��ر أن ح��ّي الوع��ر ي��ؤوي حن��و  	
م��ن  أل��ٍف   200 إىل  إضاف��ة  ن��ازح،  أل��ف   400
س��كانه األصلي��ني. ويعي��ش أوضاع��ًا إنس��انيًة 
خط��ريًة ج��ّراء احلص��ار اخلان��ق ال��ذي تفرضه 
ق��وات النظ��ام علي��ه من��ذ أش��هر، إذ تقّن��ن امل��واد 
الغذائي��ة ال��ي تص��ل إلي��ه، األم��ر ال��ذي أّدى 
إىل جتوي��ع كث��رٍي م��ن األس��ر وتع��ّرض حي��اة 
املرض��ى م��ن كب��ار الس��ن واألطف��ال للخط��ر. 
وق��د أطل��ق ناش��طون ن��داءات اس��تغاثٍة لف��ّك 
احلص��ار وإفش��ال خمطط��ات النظ��ام بتهج��ري 

م��ن بق��ي صام��داً يف املدين��ة. 

أبو عبيدة احلمصي
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- ال تعرب املقاالت املنشورة عن رأي املجلة بالضرورة.
- ترحب املجلة بمساهماتكم غري املنشورة سابقًا.
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التمييز بين قتلى العصابة
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حس��ن حس��ن )30 عام��ًا( قتي��ٌل م��ن جن��ود األس��د، م��ن ري��ف  	
هرب��ت  نفس��ها.  باملدين��ة  املنت��زه  ح��ي  يف  ذووه  ويقط��ن  الاذقي��ة، 
اجملموع��ة ال��ي كان��ت معه لترك جثته يف العراء. ومنذ س��بعة أش��هر 
ترف��ض الس��لطات األس��دّية االع��راف ب��ه "ش��هيدًا"، لكن ذوي��ه يريدون 
ذل��ك ك��ي حيصلوا عل��ى التعويض املالي. والتعوي��ض موضوٌع حمّبٌب 
يف أحادي��ث جمتمع��ات الش��ّبيحة، وخاص��ًة م��ع وج��ود هام��ٍش كب��رٍي 
للوس��اطة والسمس��رة يف زي��ادة مبلغ��ه. ومب��ا أن ه��ذا األم��ر حمص��وٌر 
جبمهور الشّبيحة فقط، فهناك مظلومون منهم، وال ميكن هلؤالء أن 
يس��توعبوا حقيق��ة أن "قطاعه��م العام"، الذي اس��تباحوه قبًا بالس��رقة 
والنه��ب والتوظي��ف، ميك��ن أن حيرمه��م م��ن ش��يٍء ه��و بالنس��بة اليه��م 
ح��ق. وه��ذا ح��ال ذوو حس��ن، ال��ذي تكت��ب ش��قيقته عبري، وه��ي موظفٌة 
حكومي��ة، عل��ى صفحته��ا الش��خصية يف موق��ع الفيس��بوك، خماطب��ًة 
إي��اه يف رس��الٍة عاطفي��ٍة يف ش��كلها، متس��ّولٍة وحاق��دٍة يف مضمونه��ا: 
حت��ى بالش��هادة خي��ار وفق��وس.... أول ش��غلة ي��ا خي��ي أن��و حكومتن��ا 
الكرمي��ة وبع��د س��بع ش��هور تقريب��ًا م��ن استش��هادك م��ا عطتن��ا وثيق��ة 
ش��هيد، وه��اد أبس��ط حقوق��ك. رغ��م بع��رف ناس خال ش��هر وش��هرين 

حصل��ت عل��ى هالوثيق��ة.
تان��ي ش��غلة دولتن��ا قال��ت بيح��ّق لش��خص م��ن أس��ر الش��هدا  	
وظيف��ة، وحل��د هل��ق م��ا حدا عّنا توظف متل كت��ار غرينا. رغم بعرف 
ناس خال ش��هر بتكون موظفة. وداميًا حّجتهم ما يف وثيقة رمسية 

بأن��ك ش��هيد.
		
		

................تالت شغلة خّيك حممد انطلب احتياط، وأنت بتعرف نبيل 
احتي��اط، وحاولن��ا نعفيه وما مش��ي احلال ألن م��ا عّنا وثيقة تثبت أنك 
ش��هيد. رغ��م بع��رف ن��اس وضعه��ا مت��ل حمم��د املعي��ل الوحي��د وانعفت، 

ون��اس م��ا عنده��ا أي عذر وانعفت كمان. ش��و بدي أحكي ألحكي!
ويف قص��ٍة أخ��رى أوردته��ا "ش��بكة أخب��ار امل��ّزة 86 ني��وز"، م��ع  	
صورٍة لطفلني يعمان يف البناء، قالت الشبكة إن هذين الطفلني هما 
ولدا "الشهيد حميي الدين فرج" من دير مشيل يف مصياف، وإن عدم 
االع��راف الرمس��ي بوالدهم��ا، ال��ذي قت��ل يف خناص��ر من��ذ أش��هٍر ع��ّدة، 
ش��هيداً، قد حرم عائلته من التعويض، ودفع بطفليه - صاحل وحممد 
- إىل العمل يف مهنة البناء الشاقة لتأمني لقمة العيش. وشّنت الشبكة 
هجومًا على بعض الوزراء، واتهمتهم بأنهم مشغولون بإخراج املدنيني 
اإلرهابيني من املعضمية ودارّيا ويهملون أيتام الشهداء. ويبدو أن هذه 
القصة، الي تناقلتها صفحاٌت عّدة، مل تعجب "شبكة مصياف األسد"، 
الي اتهمت شبكة املزة بإثارة الفتنة والبلبلة واملتاجرة مبشاعر الناس 
وبي��ع الوطني��ات واإلس��اءة لثقاف��ة الش��هادة. ونف��ت "مصياف األس��د" أن 
يكون الشخص املذكور من أبناء دير مشيل، وقالت بأنه جيب احرام 
الكت��ب الرمسي��ة ال��ي تع��رف بالش��هداء، وع��دم االلتف��ات إىل ثرث��رة 
النسوة. وأضافت أن أدمن صفحة املّزة ليس خبرياً قانونيًا ليسّمي أي 

مفقوٍد ش��هيداً. ولدا القتيل حمي الدين |  "شبكة أخبار املزة"

القتيل حسن حسن
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