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إن��ه الي��أس ه��و الداف��ع الرئيس��ي يف  	
مت��يّ الضرب��ة الدولي��ة لنظ��ام بش��ار األس��د، 
وإنه��ا الرغب��ة باخل��اص م��ن ه��ذا الكاب��وس 
الذي طال أمده فوق ما يطيق الكائن البشري 

للكوابي��س. احتم��ااًل 
فالس��وريون يف وض��ٍع مأس��اوٍي ج��داً.  	
وتب��دو ه��ذه الضرب��ة هل��م إس��عافًا يف اللحظات 
األخ��رة، م��ن جمتم��ٍع دول��ٍي تثاق��ل كث��راً يف 
إنقاذه��م، وتف��ّرج ط��وال س��نتني ونص��ف عل��ى 
مهرج��ان امل��وت الس��وري املفت��وح، والتهج��ر 
امل��وت  وأم��ام  املفت��وح.  واالعتق��ال  املفت��وح، 
والتهج��ر واالعتق��ال تس��قط كل اعتب��ارات 
وخاص��ة  واالس��تقال،  والس��يادة  الوطني��ة 
عندم��ا تس��تهدف ه��ذه الضرب��ة الط��رف ال��ذي 
هدرها وأسقطها دون أن يرّف له جفن. فبشار 
األس��د مل يع��د رئيس��ًا لس��وريا، وقوات��ه مل تع��د 
جيش��ًا وطنيًا. ومل تعد الدولة الس��ورية، وعلى 
ي��د بش��ار وح��ده، دول��ة مس��تقلة. فنح��ن أم��ام 
س��لطة احت��ال إجرامي��ة كامل��ة املواصف��ات. 
وحن��ن أيض��ًا أم��ام خياري��ن ال ثال��ث هلم��ا؛ إم��ا 
امل��وت يف جحي��م الس��لطة األس��دية واالختن��اق 
بهوائه��ا األصف��ر القات��ل، وإم��ا احلي��اة، وب��أي 
وس��يلٍة كان��ت. ف��ا قيم��ة تعل��و يف س��ّلم القيم 
البش��رية ف��وق قيم��ة احلي��اة، تلك ال��ي أزهقها 
اجملن��ون  والعش��رين  احل��ادي  الق��رن  س��فاح 
ملئ��ات اآلالف م��ن الس��وريني، وجعله��ا يف عيون 
كث��ٍر مم��ن تبق��ى منه��م ش��يئًا ال يط��اق. ومن 
حق هؤالء أن يفرحوا بيوم خاصهم القريب، 
س��وريني  يطمئن��وا  أن  أيض��ًا  واجبه��م  وم��ن 
آخرين � ليسوا من الشّبيحة � أنهم لن يظلموا 
أح��داً كم��ا ظلم��ت عائل��ة األس��د كل أح��د، 
ال  أخاقي��ة  مبنظوم��ة  حمكوم��ون  وأنه��م 

حتاس��ب وازرة ب��وزر أخ��رى.

www.3ayn-almadina.com
facebook.com/3aynAlmadina

واقــتربت النهاية واقترب النصر
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احل��راك  مقّوم��ات  ختتل��ف  مل  	
السياس��ي العامل��ي جت��اه القضي��ة الس��ورية م��ن 
حي��ث املب��دأ، فم��ا ش��هدته وزارات اخلارجي��ة 
والربملان��ات  الصحفي��ة  املؤمت��رات  وص��االت 
األوروبي��ة واألمريكي��ة خ��ال األي��ام املاضي��ة، 
ه��و رّدة فع��ٍل عل��ى جرمي��ة جدي��دة للنظ��ام. 
وكما كان الس��يناريو يف العامني الس��ابقني، 
يرتب��ط تط��ور حض��ور املل��ف الس��وري عل��ى 
جمم��ل ط��اوالت ال��دول الك��ربى مبمارس��ات 
النظام السوري اإلجرامية، والي كان أهمها 
وآخره��ا االس��تخدام الواض��ح والفاقع للس��اح 
الكيماوي على الغوطتني الش��رقية والغربية، 
الدولّي��ة  التحقي��ق  جلن��ة  حض��ور  ظ��ّل  يف 

التابع��ة لألم��م املتح��دة يف دمش��ق.
وم��ا إن توصل��ت القي��ادة األمريكي��ة  	
العس��كرية  الضرب��ة  مش��روع  وض��ع  إىل 
للنظ��ام الس��وري، بالتواف��ق م��ع جمموع��ة م��ن 
ال��دول األوروبي��ة، ال��ي اختلف��ت آراء بعضه��ا 
والتضام��ن؛  واالنس��حاب  الرتي��ث  ب��ني  م��ا 
للنظ��ام  االس��رتاتيجي  احللي��ف  ب��دأ  حت��ى 
الس��وري بالتقهق��ر، عل��ى اعتب��ار أن اجلدي��ة 
العس��كرية  املواق��ع  قص��ف  يف  األمريكي��ة 
الس��ورية واضح��ة، ه��ذه اجلدي��ة ال��ي ع��ادة 
االع��رتاف  عل��ى  اآلخ��ر  الط��رف  جت��رب  م��ا 
والوق��وف عل��ى اهلامش، وهو ما عرّب عنه وزير 
ب��أن  اخلارجي��ة الروس��ي س��رجي الف��روف 
	باده لن تتدخل عس��كريًا للدفاع عن س��ورية. 
وه��و م��ا تلقت��ه القي��ادة الس��ورية برض��ا وقبول 
اضطراري��ني بع��د أن هلل��ت حلليفها الروس��ي، 
وس��ّلمته  عام��ني،  ع��رب  كذل��ك،  واإليران��ي 
مقالي��د حك��م دمش��ق دون أن ي��رّف هل��ا جف��ن.

أوباما "صاحب القرار"
اختلف��ت أس��لوبية أوبام��ا يف إع��ان  	
عزم��ه عل��ى توجي��ه ضربٍة عس��كريٍة لس��ورية، 
اإلدارات  في��ه  تق��ع  كان��ت  م��ا  جت��اوز  فق��د 
األمريكي��ة الس��ابقة م��ن مطّب��ات قب��ل إعانها 
للمؤسس��ات  الي��وم  ت��رك  فق��د  ح��رب.  أي��ة 
اإلعامي��ة واملنظم��ات السياس��ية األمريكي��ة 
مؤسس��اٍت  ووّظ��ف  الضرب��ة،  ت��داول  حري��ة 
احل��رب  خي��ار  فأصب��ح  لتس��ويقها،  معين��ة 
أم��ام اجملتم��ع األمريك��ي  قضي��ة مطروح��ة 
ككل. وتنتظ��ر وزارة الدف��اع ق��رار أوباما ببدء 

الضرب��ة، فيم��ا أّج��ل ق��راره أو حتدي��د املوع��د 
وس��واه من التفاصيل إىل أن تصبح ما تس��مى 
"طب��ول احل��رب" رنان��ة يف خمتل��ف الوالي��ات 
املتح��دة، ليهي��ئ بذلك خلفي��ة واضحة للقرار 

العس��كري وب��دء الضرب��ة.

إقباٌل وإدباٌر أوروبّيان 
كان اخت��اف احلم��اس األوروب��ي  	
جت��اه الضرب��ة، وإع��ان املش��اركة أو عدمه��ا، 
تابع��ًا بالفع��ل للربملان��ات األوروبي��ة م��ن جه��ة، 
الق��رار  يف  األوروبي��ة  األنظم��ة  ولرتاخ��ي 
م��ن جه��ٍة أخ��رى. ففرنس��ا كان م��ن املرج��ح 
إال  املش��اركة،  ال��دول  مقدم��ة  يف  تك��ون  أن 
وحت��ى   � ت��رتاوح  مس��ؤوليها  تصرحي��ات  أن 
اآلن � ب��ني م��ن يؤي��د الضرب��ة وم��ن يق��ف يف 
وجهه��ا، خاصة يف ظل تس��ويق تفاقم األزمات 
االقتصادي��ة املتاحق��ة. أم��ا بريطاني��ا � وال��ي 
وقفت يف البداية يف صف الضربة � فقد فشل 
رئي��س وزرائه��ا ديفي��د كام��رون يف إقن��اع 

جمل��س العم��وم بوجه��ة نظ��ره.

تركيا.. شريٌك واضٌح
كان م��ن املتوق��ع مب��كان أن تك��ون  	
اإلدارة الرتكي��ة يف مقدم��ة املش��اركني بأي��ة 
ضرب��ة عس��كرية تس��تهدف النظ��ام الس��وري، 
خاص��ة يف ظ��ل أث��ر أي عم��ٍل عس��كرٍي عل��ى 
اجل��ار الرتك��ي م��ن جه��ة، والحتق��ان القي��ادة 

الرتكي��ة م��ن النظ��ام الس��وري ال��ذي حي��اول 
إىل  احل��دود  ع��رب  أمراض��ه  جمم��ل  متري��ر 
تركي��ا م��ن جه��ٍة أخ��رى، س��واء ع��ن طري��ق 
أو اإلس��هام يف  تش��جيع تنظيم��اٍت مس��لحة، 
خل��ق أزم��ات اقتصادي��ة، أو "بلطج��ة" مؤي��دي 
النظ��ام الس��وري داخ��ل األراض��ي الرتكي��ة.

القرار السوري
واألكث��ر  تص��رف  أوض��ح  كان  	
توقع��ًا ه��و ردة فع��ل النظام الس��وري، املرتواحة 
م��ا ب��ني بكائي��ات مؤيدي��ه وهروب��ه م��ن الواق��ع، 
وس��حب قوات��ه م��ن املراك��ز الك��ربى، وتس��ّول 
التأييد الدولي وحلفائه اإلقليميني بعد حلظة 
التخلي العامة. وكما هي طبيعة هذا النظام 
يف دفاع��ه املس��تميت ع��ن القص��ر اجلمه��وري، 
أوع��ز إىل وس��ائله اإلعامي��ة برف��ع مس��توى 
التش��بيح املختل��ط بالدم��وع، وتصوير الضربة 
والصم��ود  للمقاوم��ة  اس��تهداٌف  أنه��ا  عل��ى 
الس��وري..  للش��عب  وتدم��ٌر  اخلرافي��ني، 
الش��عب ال��ذي ب��ات حيل��م بي��وٍم ال يتع��رض 
وال��ذي  الوط��ي،  الس��اح  م��ن  لقص��ف  في��ه 
	يرجت��ي أي ح��ٍل س��ريٍع لوق��ف آل��ة القت��ل أواًل، 
وجتمي��د ق��درات القطع��ات العس��كرية ال��ي 
تس��تهدف جمم��ل اجلغرافي��ا الوطنية بأكثر 
األس��لحة عش��وائية وختلفًا، م��ن الرباميل إىل 

ق��ذاف اهلاون.
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النظام يفشــل في اقتحام الغوطة الشــرقية... ويختنق في حلب
تقــّدٌم للحــّر فــي الشــمال.. وهــدوٌء فــي مختلــف الجبهــات األخــرى

مل تتمك��ن ق��وات اجلي��ش النظام��ي  	
بع��د  مرحلي��ة،  ول��و  أه��داٍف،  حتقي��ق  م��ن 
الضرب��ة الكيماوي��ة عل��ى الغوطت��ني الش��رقية 
والغربي��ة. فاإلب��ادة اجلماعي��ة، ال��ي ارتكبه��ا 
يف ع��دة مناط��ق، كان��ت باألس��اس خط��وات 
متهيدي��ة القتح��ام املناط��ق احمل��ررة. فقد أتبع 
الضرب��ة الكيماوي��ة بهجماٍت س��ريعة وقصٍف 
مرّكٍز على املعضمية وداريا من جهة، وعلى 
الش��رقية م��ن جه��ة  الغوط��ة  جوب��ر وس��ائر 
أخ��رى. إال أن ه��ذه احمل��اوالت مل ختتل��ف ع��ن 
س��ابقاتها بعودته أدراجه دون أن حيقق تقدمًا 

األرض. عل��ى 
بكاف��ة  اليوم��ي  القص��ف  واس��تمر  	
الدمش��قي، يف  الري��ف  أن��واع األس��لحة عل��ى 
حماول��ٍة خلل��ق مناف��ذ وحم��اور جديدة ميكن 
أن تتس��لل منه��ا ق��وات النظ��ام إىل العم��ق. إال 
أن اجلي��ش احل��ّر مل يكت��ِف بس��ّد تل��ك املناف��ذ، 
ب��ل ح��ّول املعرك��ة يف أكث��ر م��ن مرحل��ٍة إىل 
املتحل��ق اجلنوب��ي قبال��ة مرك��ز العاصم��ة، 
ليش��هد عملي��ات تق��دٍم واس��تهداٍف لألرت��ال 

ال��ي تن��وي التوغ��ل يف الغوط��ة.

جبه��ة الش��مال "املعرك��ة املس��تمرة"
س��ورية  جبه��ات  معظ��م  ش��هدت  	
ب��روداً يف االش��تباكات خ��ال األي��ام املاضي��ة، 
بانتظ��ار الق��رارت الدولي��ة وتوجي��ه الضرب��ة 
العس��كرية إىل النظام الس��وري. إال أن جبهات 
حل��ب كان��ت األكث��ر اس��تمرارية يف العم��ل 
امليداني، فكانت السيطرة على خناصر، وقطع 
الطري��ق الدول��ي، وخن��ق ق��وات النظ��ام داخ��ل 
عاصمة الشمال، هي اخلطوة النموذجية الي 
جن��ح اجلي��ش احل��ر يف حتقيقها. م��ع العلم أن 
خناص��ر ه��ي املنطق��ة األكثر أهمي��ة وحيوية 
األك��رب  التجم��ع  ومرك��ز  النظ��ام،  لق��وات 
ال��ذي كان يس��ّر الدوري��ات اليومي��ة ح��ول 
مراك��ز اجلبه��ات، ويقص��ف الق��رى احمليطة.
بينما برزت إدلب كحالٍة انتقاميٍة  	
جدي��دٍة لط��ران النظ��ام، بع��د جمم��ل خس��ائر 
جبه��ات الش��مال، فتتال��ت اجمل��ازر اليومي��ة يف 
مدين��ة أرحي��ا ال��ي دّم��ر حت��ى اآلن أكث��ر من 
80 باملئ��ة منه��ا خ��ال أي��ام. وش��هدت غ��ارات 

جوي��ة متتالي��ة وقصف��ًا مرك��زاً، بع��د أن 

احملافظ��ة،  يف  ه��دوءاً  امل��دن  أكث��ر  كان��ت 
ال��ي مل يتب��قَّ للنظ��ام فيها س��وى عدة مراكز 
قص��ف وجتم��ع، مث��ل وادي الضي��ف ومعم��ل 
القرمي��د ومعس��كرات اجل��ازر، ال��ي تتع��رض 
هلج��وٍم يوم��ي م��ن قب��ل اجلي��ش احل��ر، وال��ي 
بالتغطي��ة  النظ��ام محايته��ا إال  ال يس��تطيع 
أن  يذك��ر  أن  اجلدي��ر  م��ن  وهن��ا  اجلوي��ة. 
حمافظ��ة إدل��ب ه��ي أكث��ر احملافظ��ات ال��ي 
يس��تخدم فيه��ا النظ��ام س��اح اجل��و ويتهي��ب 

اجملابه��ة الرّبي��ة.

برود جبهة الساحل
كان م��ن الطبيع��ي ج��داً أن يرك��ز  	
الوط��ي  الدف��اع  وق��وات  النظام��ي  اجلي��ش 
والش��بيحة النس��بة األك��رب م��ن جهده��م على 
رّد هجمات احلر يف مشال الاذقية، واستعادة 
الق��رى احمل��ّررة. إال أن اس��تعادة غالبي��ة تل��ك 
الق��رى خ��ال األي��ام املاضي��ة مل تك��ن وف��ق 
خمط��ط ش��امل منظ��م، مبعن��ى أن اجلي��ش 
النظام��ي مل يس��تطع إيق��اف نف��وذ احل��ّر يف 
جبهة الساحل، أو استعادة املراصد كاملة، أو 
إيقاف حتركات قوات احلّر يف جبل األكراد 
وس��لمى وجب��ل الرتكم��ان. وتش��ر املعلوم��ات 
األي��ام  خ��ال  الس��احل  جبه��ة  ب��رود  أن  إىل 
املاضي��ة لي��س س��وى مرحل��ة عارض��ة جت��ّدد 
فيه��ا ق��وات احل��ّر انتش��ارها م��ن جه��ة، وتس��ّلح 

العناص��ر م��ن جدي��د. خاص��ة بع��د خ��اٍف ب��ني 
جمم��ل الكتائ��ب العس��كرية واهليئ��ات املدني��ة 
العامل��ة يف الس��احل م��ع اجملل��س العس��كري 
وقي��ادة األركان بس��بب نق��ص الس��اح، وه��و 
تزوي��د  بإع��ادة  جت��اوزه  مت  ال��ذي  اخل��اف 
اجلبه��ة بالس��اح اس��تعداداً للمرحل��ة القادم��ة 
ال��ي س��تتضّمن فتح جبه��اٍت على عدة مناطق 
يف حمي��ط الاذقي��ة واس��تعادة املراص��د م��ن 

جدي��د.

الوس��طى والش��رقية... احلف��اظ عل��ى 
الوض��ع الراهن

ته��دأ جبه��ات املنطق��ة الش��رقية بع��د  	
جمموع��ة م��ن املع��ارك يف دي��ر ال��زور، وال��ي 
حق��ق فيه��ا اجلي��ش احل��ر تقدمًا كب��راً داخل 
املدينة، خاصة يف سيطرته على حي احلويقة 

الك��ربى. االس��رتاتيجية  األهمي��ة  ذي 
ش��هدت  الوس��طى  املنطق��ة  ويف  	
مح��ص ه��دوءاً واضح��ًا، مقابل اش��تداد املعارك 
يف ريف محاه الشمالي والشرقي، يف حماولٍة 
من قبل جيش النظام الستعادة جمموعةً من 
الق��رى كان اجلي��ش احل��ر ق��د س��يطر عليه��ا 
ضم��ن معرك��ة "القادمون" الي حتقق تقدمًا 
شبه يومي، خاصة على صعيد الريف الشرقي

للمدينة.
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شــارع الحمرا.. نقطة التالقي الحميم للســوريين في بيروت

)إذا مضّي��ع س��وري بتاقي��ه باحلم��را(
األكث��ر  اجلمل��ة  إنه��ا  	
ع��ن  يبح��ث  أحدهم��ا  اثن��ني،  ب��ني  ش��يوعًا 
يظ��ن  واآلخ��ر  ب��روت،  يف  عزي��ٍز  ش��خٍص 
الس��وري. الش��عب  مب��زاج  خب��راً  نفس��ه 

وفع��ًا، ف��إن ه��ذا احل��ّي البروت��ي  	
الشهر مقصد كل سائح يأتي إىل لبنان. وإن 
كان الس��وري يف أوضاع��ه اإلنس��انية الراهنة 
ال يصّنف بني السّواح، لكنه عشق املكان وصار 
من أشد رموزه مرحًا وإيامًا. فاحلّي الواصل 
ب��ني وس��ط ب��روت والبح��ر يع��ّد عصب��ًا حيوي��ًا 
وس��وقًا نش��يطة تكث��ر فيه��ا املكات��ب التجاري��ة 
واملص��ارف  والصراف��ة  األلبس��ة  وحم��ات 
واالقتصادي��ة  الراقي��ة  والفن��ادق  واملطاع��م 
حيتاج��ه  فم��ا  لإلجي��ار.  املفروش��ة  والش��قق 
السوري الغريب جيده يف متناول يديه، وليس 
حباجة يومية للتجول خارجه، بغية التقنني 
يف تكاليف سيارة األجرة املرتفعة، ولئا يقع 
حتت مس��اءلة عناصر حزب اهلل املتمركزين 
عن��د مداخ��ل الضاحي��ة اجلنوبي��ة وم��ا حيي��ط 
بها. وهكذا ش��ّكل ش��ارع احلمرا ش��عوراً باألمان 
العم��ل،  بغي��ة  ب��روت  إىل  القادم��ني  ل��دى 
واهل��روب م��ن بطش األس��د، والعبور إىل مكان 
آخ��ر. ولقرب��ه م��ن اجلامع��ة األمريكي��ة ب��ات 
مكتظ��ًا بالطلبة والش��بان م��ن الفئات العمرية 
الصاع��دة الذي��ن يبحث��ون دوم��ًا ع��ن مقه��ى 
جيتمع��ون في��ه ليتبادل��وا أط��راف احلدي��ث، 
فاس��تقبل احل��ي مزي��داُ م��ن ش��باب س��وريا..

يق��ول حمم��د )لبنان��ي/ صحف��ي(:  	
»تعرف��ت كثراً، يف اآلونة األخرة، على عدد 

ال بأس به من السوريني. نسبة ساحقة منهم 
يّع��رف نفس��ه عل��ى أن��ه ناش��ط. واس��تغربت، 
بصراحة، من هذا العدد الكبر من الناش��طني 
خ��ارج س��وريا. فهن��اك م��ن يق��ول إن��ه ناش��ط 
إعام��ي وآخ��ر يف الصعي��د اإلغاث��ي. وه��م يف 
النهاي��ة ش��باب متحم��س فق��دوا توازنه��م يف 
باده��م وج��اءوا يعّوض��ون األم��ر يف ب��روت«.. 
وبالفع��ل، ف��إن أكث��ر م��ا ينش��ط ب��ه ه��ؤالء ه��و 
وجوده��م يف مقه��ى ت��اء مربوط��ة ال��ذي يق��ّدم 
خدمة اإلنرتنت بشكل جماني، مما يساعدهم 
يف  وأصدقائه��م  أهله��م  م��ع  التواص��ل  عل��ى 
س��وريا، ويسمح هلم بتنظيم وقفات تضامنية 
م��ع الش��عب املظل��وم، كمس��رة الش��موع يف 
ساحة الشهداء إثر جمزرة الكيماوي األخرة 
يف الغوطة الش��رقية. كما ال ننس��ى أّن املقهى 
ذات��ه يغل��ب علي��ه الطاب��ع الثق��ايف، كوج��ود 
مكتب��ة عل��ى جدران��ه، وإعان��ات ع��ن فعالي��ات 
فني��ة متع��ددة، ووجود صال��ة قراءة يف الطابق 
الوجب��ات  تن��اول  ملرتادي��ه  ويتس��نى  العل��وي. 
الكحولي��ة  واملش��روبات  املتنوع��ة  الغذائي��ة 
وبع��د  نس��بيًا.  رخيص��ة  بأس��عار  وغره��ا 
وكتاب��ة  باألصح��اب  التاق��ي  م��ن  س��اعات 
البوس��تات على الفيس��بوك يف هذا املقر،  يقوم 
الناش��ط الس��وري جبول��ة يف ش��ارع احلم��را. 
مي��ّر بش��اعر كان يكت��ب يف صح��ف النظ��ام 
الرث��ة، ي��راه قابع��ًا عن��د أح��د الس��امل يتس��ول 
م��ن س��وري آلخ��ر مث��ن كأٍس م��ن الع��رق 
اللبنان��ي. ف��ا يأس��ف لوضع��ه مثلم��ا يأس��ف 
لتش��رد العدي��د م��ن أطف��ال س��وريا ب��ني هن��ا 
وهن��اك، يبيع��ون األزه��ار والس��جائر. يش��رتي 

فط��رة م��ن اجل��ن م��ن مطعم برب��ر ومينحها 
اإلعي��اء،  وجهه��ا  عل��ى  ب��ان  س��ورية  لس��يدة 
ف��إذ ب��ه يص��ل إىل املق��ر الثان��ي، حان��ة مزي��ان. 
النف��س اليس��اري  وهن��اك يلتق��ي بأصح��اب 
املت��أزم م��ن مراهق��ني فلس��طينيني ولبناني��ني، 
معتق��ات  م��ن  التخ��رج  يّدع��ون  وس��وريني 
عل��ى  خنبه��م  فيش��ربون  القمعي��ة.  النظ��ام 
أنغ��ام الش��يخ إم��ام ومسي��ح ش��قر والرحابن��ة. 
وحيت��ّد النق��اش بينه��م إزاء مس��ؤوليتهم عم��ا 
جيري يف سوريا. فرتى أحدهم يضع الائمة 
الس��لمي  مس��ارها  غ��ّرت  ال��ي  الث��ورة  عل��ى 
ورضي��ت باجله��اد خمرج��ًا، وآخر جيلد نفس��ه 
قائ��ًا: »ل��و مل نغادر س��وريا مل��ا وجدت جهاديني 
جبان��ب  يقاتل��ون  خمتلف��ة  جنس��يات  م��ن 
يتدخ��ل  أن  إىل  احل��ّر«.  الس��وري  اجلي��ش 
واقعه��م،  إىل  ليعيده��م  رديء  ع��وٍد  	ع��ازف 
إذ ال ق��درة هل��م عل��ى مس��اع ص��وت انفج��ار 
ينض��ّم  حينئ��ذ  ح��رب.  خب��وض  فكي��ف 
فيه��م  مب��ن  الف��رح،  جوق��ة  إىل  اجلمي��ع 
يش��ّك  الذي��ن  احلان��ة،  اجل��دد إىل  الوافدي��ن 
أنه��م  عل��ى  حوهل��م  م��ن  مجي��ع  بأمره��م 
عناص��ر خماب��رات ج��اءوا يس��تقصون عنه��م.
تتعق��د أزماته��م، لك��ن احلن��ني إىل  	
الوط��ن اجلري��ح يظ��ل احل��ّل الوحي��د جلي��ٍل 
مل يك��ن حيل��م إال بدول��ة تضم��ن ل��ه حريت��ه 
عاقاته��م  انغ��اق  ظ��ل  ويف  وكرامت��ه. 
االجتماعية ألسباب أمنية، يبقى شارع احلمرا 
يلّم مشلهم ويكّون بادرة أمل يومية يعيشونها 
بألفة تذّكرهم بأس��واق دمش��ق وليالي حلب 

ال��زور. دي��ر  وتضحي��ات  مح��ص  وبط��والت 

رامي عبود | بروت

مقهى تاء مربوطة من الداخل
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مرأة

النــاس!  أقــرب  يــد  المعتقــل... علــى  ولــدي 
5

 مسر مشس الدين

مل ي��در يف خل��دي يوم��ًا أن م��ن أكرمن��اه وقّدمن��ا ل��ه الكث��ر.. حت��ى 
احلماي��ة واألم��ان يف وق��ت كان في��ه ماحق��ًا خائف��ًا..

أن تأتي اللسعة األوجع منه.. مفرغًا مّسه يف أغلى ما منلك.
كان امس��ه موج��وداً يف كل القوائ��م الس��ود ال��ي وزعتها التنس��يقيات.. 
عل��ى م��ّر ش��هور الث��ورة األوىل. وأّك��د كث��رون أن ي��ده ملوث��ة بدم��اء 
الكث��ر م��ن الث��وار، فهو م��ن "العواينية" املعروفني، لكننا مل نصّدق كل 
ما قيل. ليس هذا فحس��ب، إمنا وّفرنا له املكان اآلمن البعيد عن أيدي 

اجلي��ش احل��ر كيا يقتص��وا منه يومًا.
وعملن��ا عل��ى تبيي��ض صفحت��ه الس��وداء... وكدنا حنصل عل��ى نتيجة 
مرضي��ة، ل��وال جرميت��ه النك��راء ال��ي كش��فت املس��تور وبّين��ت لن��ا أن��ه 
متحل��ٌل م��ن كل الضواب��ط األخاقي��ة واإلنس��انية. وه��و ش��أن كل 

عواي��ي ب��اع نفس��ه للش��يطان.
 * * 	

مل يكن حممود يومًا إال ماكًا طاهراً نذر نفسه ملا يرضي اهلل.
نزحن��ا وإخوت��ه م��ن حّين��ا احلل��ّي الصام��د "ص��اح الدي��ن"، إىل املناط��ق 
ال��ي يس��يطر عليه��ا النظام، هربًا من قص��ف طائراته ومدفعيته، وأبى 
حمم��ود الرحي��ل.. كان ق��د انض��م إىل جمموع��ٍة تعم��ل يف اإلغاث��ة 

ومس��اعدة م��ن بق��ي يف احل��ي عل��ى تأم��ني بع��ض أس��باب احلي��اة.
كان ولدي، ككل الشباب املتطوعني هناك... بلسمًا جلراح املنكوبني.. 
يص��ل اللي��ل بالنه��ار. يت��أمل.. ويبذل اجلهد يف س��بيل الع��ون والتخفيف 
عنهم.. إخوته وأبناء حّيه الصامد. وكّلما طلبت منه البقاء معنا.. عند 
كل زيارٍة لنا.. إلخوته وأخواته... كان يقول: لسِت حباجٍة إلّي يا أّم.

هناك من حيتاجي يف احلي أكثر. املوت هناك يا أمي...يف الطرقات.. 
على األبواب... الشبابيك.

أح��اول أن أخف��ف م��ن ثقل��ه هن��اك ي��ا غالي��ة. كل األمه��ات هن��اك 
حيتجن��ي. الكث��ر م��ن األطف��ال هن��اك.. أحّبه��م.

ه��م أخوت��ي.. وعل��ّي عونه��م... والوق��وف معه��م... احلي��اة قاس��ية هن��اك.. 
وأنا أقّدم ما أستطيع تقدميه... أصمت كل مرة.. وأحب ولدي أكثر.

 * * 	
� اشتقنا حملمود يا خالة. مَل ال يأتي؟ 

. كان هنا األسبوع املاضي 
� مل أره... أوصاني أن أجّهز له بعض األوراق.. يا ليت ختربيه...

أحّلي عليه بالقدوم يا خالة... عندي له مفاجأة كبرة سيفرح بها.
* * 	

يف الصب��اح الباك��ر كان ول��دي بينن��ا.. كعادت��ه كل م��رة، جيل��س 
وحن��ن حني��ط ب��ه عل��ى ش��كل دائ��رة. ي��روي م��ا مّر ب��ه هن��اك.. القصف.. 

امل��وت.. الدم��ار... واألطف��ال.. مقالبه��م. قص��ص الش��يوخ والعجائ��ز.
وبط��والت إخوت��ه يف اجلي��ش احل��ر.. تضحي��ات أصدقائ��ه يف اجلمعي��ة 
اإلغاثي��ة ال��ي تط��ّوع به��ا. وكان أخ��وه األصغ��ر يغف��و عل��ى فخذي��ه 

النحيل��ني حينم��ا ه��ب واقف��ًا مبهوتًا..وه��ّب مع��ه اجلمي��ع...
األبواب تكاد تنخلع من شدة الطرق والدفع..

� سّلم نفسك حممود.. البيت حماصر.
� س��احمك اهلل ي��ا أم��ي. وقع��ت عل��ى أذن��ي كزوبع��ٍة ه��ّزت كيان��ي 

وارمتي��ت مغش��ّيًا عل��ّي.
 * * 	

ال زل��ت أنتظ��ر حمم��ود.. طال��ت غيبت��ه كثراً. ومازل��ت أحبث عن ذاك 
ال�"عواي��ي" ألنظ��ر يف عينيه الغادرتني.. اخلائنتني.

وأقول يف سري: كم هي مجيلة عينا ولدي حممود!	
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الحصبة
الدكتور سامي احلمد

فروس��ي  م��رض  ه��ي  احلصب��ة  	
انتقال��ي ح��اد ومع��ٍد، ي��ؤدي إىل مضاعف��ات ق��د 
تك��ون خط��رة يف بع��ض األحي��ان. ويع��ّد ه��ذا 
امل��رض م��ن أكث��ر األم��راض انتش��اراً يف س��ن 
الطفول��ة بصف��ٍة خاص��ة، ولكن��ه ق��د يصي��ب 
إذا  خفيف��ة  بدرج��ة  ويك��ون  أيض��ًا،  الكب��ار 
كان��وا ملّقح��ني، وبدرج��ة ش��ديدة يف ح��ال 
ع��دم اللق��اح. وق��د ي��ؤدي إىل إس��قاطات عن��د 
احلوام��ل. وينتق��ل امل��رض م��ن ش��خص إىل 
آخر عن طريق العطاس والسعال واالحتكاك 
املباش��ر م��ع املري��ض، ل��ذا جي��ب ع��زل املص��اب.
بك��ر  أب��و  املس��لم  الطبي��ب  وُيع��ّد  	
ال��رازي أول م��ن عّرف مرض احلصبة ومّيزه 
ع��ن م��رض اجلدري. ويف بداية الس��تينات من 
الق��رن املاض��ي قام��ت جمموع��ة م��ن العلم��اء 
بإنت��اج لق��اح للحصب��ة ُيعط��ى يف نهاية الس��نة 
امل��رض  تراج��ع  إىل  أّدى  العم��ر،  م��ن  األوىل 

ال��دول. معظ��م  يف  كب��ر  بش��كل 
كان ه��ذا اللق��اح ُيعط��ى يف كاف��ة  	
قرى ريف دير الزور، ولكن، نظراً ملا يتعرض 
ل��ه ه��ذا الري��ف م��ن قص��ٍف ومع��ارك وحص��ار، 
أّدى ذل��ك إىل انع��دام أخ��ذ اللق��اح يف غالبي��ة 
الق��رى، مم��ا أّدى إىل ع��ودة امل��رض، فأصبحن��ا 
نس��تقبل عش��رات املصاب��ني يومي��ًا. ويف مش��فى 
بق��رص امليدان��ي، والنق��اط الطبي��ة التابع��ة 
ل��ه، بتن��ا نس��تقبل عوائ��ل بأكمله��ا مصاب��ة، 
فه��ذه العوائ��ل تك��ون الجئ��ة وال ميكنه��ا ع��زل 
املري��ض. كم��ا أنن��ا نس��تقبل عوائ��ل مصاب��ة 
م��ن الب��دو، الذي��ن أجربته��م ظ��روف اجلف��اف 
والغاء على االستقرار يف حميط قرانا. ومبا 
أن غالبيته��م مل يتل��ّق لق��اح احلصب��ة، كان��ت 

ف��رص إصابته��م بامل��رض كب��رة. 
تظه��ر أع��راض امل��رض بع��د مض��ي  	
عش��رة أي��ام م��ن دخ��ول الف��روس إىل اجلس��م 
املص��اب، فرتتف��ع درج��ة حرارة الطف��ل املصاب 
فيه��ا  يعان��ي  أي��ام،  ثاث��ة  مل��دة  باحلصب��ة 
وامح��رار  ج��اف  وس��عال  ش��ديد  زكام  م��ن 
بالدم��وع  متتل��ئ  ال��ي  بالعين��ني  وحرق��ان 
وت��زداد حساس��يتها للض��وء. وعن��د نهاي��ة اليوم 
الثال��ث تظه��ر بق��ع بيض��اء داخ��ل الف��م تش��به 
ذرات املل��ح، وخاص��ة عل��ى اجلوان��ب الداخلي��ة 
للش��دغني، تدع��ى بق��ع كوبل��ك. ويف اليوم��ني 
الراب��ع واخلام��س يظه��ر طف��ح جل��دي أمح��ر 

الل��ون، يب��دأ خل��ف األذن��ني ث��م ينتش��ر عل��ى 
الوجه، ثم اجلذع، ويغطي أخراً سائر اجلسد.

للش��فاء  األطف��ال  معظ��م  يتماث��ل  	 
لديه��م  وتتك��ّون  باحلصب��ة.  إصابته��م  بع��د 
مناع��ة دائم��ة ضد الفروس املس��ّبب للمرض. 
ق��د يعان��ي بع��ض األطف��ال م��ن مضاعف��ات 
األذن  بالته��اب  اإلصاب��ة  مث��ل  احلصب��ة، 
الوسطى أو التهاب القصبة اهلوائية أو التهاب 
الرئت��ني. كم��ا أن نس��بة صغ��رة ج��داً منه��م 
يصاب��ون بالته��اب الدم��اغ )encephalitis( الذي 
ميك��ن أن ي��ؤدي إىل ح��دوث مشك�����������������������ات 
ذات عواق��������ب وخيم������������������ة على الط�������������فل 

املص����������������اب.
ال يوج��د هن��اك ع��اج مع��ني ش��اف  	
يف  احليوي��ة  املض��ادات  تنف��ع  وال  للحصب��ة. 

ذل��ك، فه��ي م��رض فروس��ي. وحيت��اج الطف��ل 
املضاعف��ات  لع��اج  احليوي��ة  املض��ادات  إىل 
الته��اب  أو  األذن  الته��اب  مث��ل  البكتري��ة، 

الرئت��ني.
الف��راش  املص��اب  يل��زم  أن  جي��ب  	
ط��وال مدة املرض. وتعطى خافضات احلرارة 
كم��ا  الس��عال.  ض��د  ودواء  لألن��ف  ونق��ط 
خُتف��ف درج��ة اإلض��اءة وجُي��دد ه��واء الغرف��ة 
م��ن ح��نٍي إىل آخ��ر. جيب أن ُيكث��ر املريض من 

مغذي��َا. طعام��ا  وي��أكل  الس��وائل 
تس��تعمل بع��ض الغس��والت املتوف��رة  	
يف الصيدلي��ات لتخفي��ف احلّك��ة، وكذل��ك 
احلّك��ة  اش��تدت  وإذا  وامل��اء.  النش��اء  حمل��ول 
فيمك��ن إزالته��ا باس��تخدام مركبات مضادات 

. ) س��ية حلسا ا ( مني هلستا ا
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كان��ت صدمًة كب��رة، تلك الصور  	
واملقاط��ع ال��ي ب��دأت جتت��اح مواق��ع اإلنرتن��ت 
ابتداًء من صباح األربعاء، 21 آب الفائت، والي 
تظه��ر املئ��ات م��ن األطف��ال والنس��اء والش��يوخ 
اختناق��ًا  األخ��رة  أنفاس��هم  يلفظ��ون  وه��م 
بتأث��ر الغ��از القات��ل. لق��د أطل��ق بش��ار األس��د 
لغرائ��زه اإلجرامي��ة املوروث��ة العن��ان، حم��رزاً 
ري��ادة كون��ه أول م��ن اس��تخدم س��اح إب��ادٍة 
شاملٍة يف القرن احلادي والعشرين، حني أمر 
ضباط��ه عل��ى اجلب��ال الش��مالية ملدينة دمش��ق 
أن يطلق��وا قذائ��ف الس��ارين اجمله��زة مس��بقًا 
باجتاه زملكا وعني ترما يف الغوطة الش��رقية 
للعاصم��ة، واملعّضمي��ة يف غوطته��ا الغربي��ة. 
وهناك، يف هذه البلدات، وقعت أحداٌث كثرٌة 
لت قص��ٌص مفجع��ة، بع��دد م��ن مات��وا.  وُس��جِّ
وه��م، حبس��ب مراك��ز اإلحص��اء والتوثي��ق 
املختص��ة، يتج��اوزون ألف��ًا وأربعمائ��ة ش��هيد، 

وأضع��اف ه��ذا الرق��م م��ن املصاب��ني.

ماتوا دون أن يشعروا بشيء
م��ن  ناش��ٌط  وه��و  م��راد،  كان  	
كل  كعادت��ه  يس��هر  املعّضمي��ة،  تنس��يقية 
ي��وٍم لرص��د حت��ركات الع��دو القري��ب عل��ى 
بع��د كيلوم��رتات قليل��ة، ح��ني مس��ع ص��وت 
صفارة اإلنذار من هناك. أحس بشيٍء مريٍب. 
والنص��ف،  الرابع��ة  مت��ام  ويف  دقائ��ق،  وبع��د 
س��قط الص��اروخ األول. كان ص��وت ارتطام��ه 
خمتلف��ًا ع��ن كل م��ا مسعه س��ابقًا، فهو يش��به 

صوت تكسر الزجاج. ليسمع بعد ذلك الصوت 
نفس��ه س��بع م��رات أخ��رى، وه��ي الصواري��خ أو 
القذائ��ف الكيماوي��ة ال��ي س��قطت يف كٍل من 
ح��ي الروض��ة وح��ي الزيتون��ة يف املعّضمي��ة. 
وخ��ال نص��ف س��اعة كان م��راد يق��ف ذاه��ًا 
أم��ام ثاث��ة جث��ٍث مل تك��ن عليه��ا آث��ار ج��راح، 
لي��درك أن��ه أم��ام هج��وٍم بالس��اح الكيم��اوي، 
ويب��دأ، م��ع غ��ره م��ن أهال��ي املنطق��ة، عملي��ة 
إس��عاٍف اس��تمرت لساعات عدة. وحبسب قوله 
يف وص��ف الضحاي��ا: كان البعض "يزبد" وهو 

ش��به غائ��ب عن الوع��ي، وآخرون 
تتض��اءل حدقات عيونهم لتغدو 

بيضاء.
ع��ن  م��راد  يتح��دث  	
بي��ت  إىل  ذهب��ت  آخ��ر:  مش��هٍد 
خال��ي ألتفقده��م، ألن منزهل��م 

س��قوط  موق��ع  م��ن  أمت��اٍر  بع��د  عل��ى  يق��ع 
الص��اروخ األول. دخل��ت البي��ت. كان خال��ي 
يلفظ أنفاسه األخرة، وكانت ابنته وزوجها 
ب��ل  كذل��ك  يكون��وا  ومل  نيام��ًا،  وأطفاهل��ا 
موت��ى، فق��د اختنق��وا دون أن يش��عروا بش��يء.

يف املشفى امليداني:
مدين��ة  أن  اجلمي��ع  يتذك��ر  ال  	
املعّضمي��ة حماص��رٌة من��ذ تس��عة أش��هر. وأن 
طعام معظم السكان فيها خال الشهر األخر 
يقتص��ر عل��ى التم��ر والت��ني املخّزنني من قبل. 
وال يع��رف اجلمي��ع أيض��ًا أن املش��فى امليدان��ي 

يف املعّضمي��ة، وال��ي اس��تقبلت آالف اإلصابات 
يف ذل��ك الصب��اح، مل تك��ن متل��ك إال 400 حقن��ٍة 
م��ن املص��ل اخل��اص بالع��اج م��ن اإلصاب��ات 
الكيماوي��ة )األتروب��ني(، مما يعي أن كادرها 
الط��ي وق��ف عاج��زاً ع��ن فع��ل أي ش��يء أم��ام 
فداحة الوضع وهول الكارثة. ورغم ذلك بذل 
ال��كادر الط��ي واملس��عفون املتطوع��ون جه��وداً 
جب��ارة يف ذل��ك اليوم أم��ام هذا الوضع الرهيب 
يف  احلديث��ة  املش��ايف  ك��ربى  ترتب��ك  ال��ذي 
التعام��ل مع��ه. فخمس��ة آالف مص��اٍب يف وق��ٍت 
واح��ٍد رقٌم كب��ٌر جداً، وخاصة 
يف  احمل��دودة  اإلمكان��ات  م��ع 
كل ش��يء. فعل��ى س��بيل املث��ال، 
مل يك��ن خ��زان الوق��ود اخل��اص 
مبول��دة الكهرب��اء حي��وي س��وى 
18 لي��رتاً م��ن امل��ازوت، مم��ا يع��ي 

واإلنع��اش،  التنف��س  أجه��زة  مجي��ع  توق��ف 
وكذل��ك توق��ف مضخ��ة املياه. وغ��ر ذلك من 
التفاصيل الصغرة، الي أضافت عبئًا اضافيًا 
ورفع��ت  واملمرض��ني،  األطب��اء  كاه��ل  عل��ى 
أيض��ًا عدد الش��هداء الذي��ن كان من املمكن أن 

ينج��وا م��ن حفل��ة امل��وت الرهيب��ة تل��ك.
كان��ت  املش��فى،  إىل  وص��ل  ح��ني  	
أم��ام م��راد مهم��ة ثقيل��ة، عندم��ا طل��ب من��ه 
الذي��ن  ع��ن  املوت��ى  يف��رز  أن  األطب��اء  أح��د 
م��ا زال��وا عل��ى قي��د احلي��اة، فق��ام م��ع بع��ض 
الش��بان بنق��ل الذين تأك��دت وفاتهم إىل حيز 
حم��دد، وم��ن ث��م دفنه��م يف مقاب��ر مجاعي��ة.

بينم��ا كان أعض��اء جلن��ة التحقي��ق الدولي��ة ينام��ون يف غرفه��م الفخم��ة بفن��دق الفورس��يزنز بوس��ط 
دمش��ق، كان��ت ق��وات األس��د تطل��ق عش��رات الصواري��خ والقذائ��ف احملّمل��ة بغ��از الس��ارين عل��ى بل��داٍت يف 

الغوط��ة الش��رقية والغربي��ة.

مــن معّضمية الشــام...حفلة الموت الكيماوي
أسامة عاصي
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يق������������ول م��راد: أع��رف 
76 ش���������������هيداً ف�����������رداً 

أي����������ن  أع��رف  ف��������رداً. 
مات�������وا وأي�������������ن دفن��وا.



فــارس القادســية أبــو زيــد... كليــٌة شــهيدٌة وجســٌد أســير

مسرة اجلهاد
يق��ول حمم��ود املط��ر، وه��و ش��قيق  	
الش��هيد: كان أب��و زي��د م��ن أوائ��ل الرج��ال 
الس��اح يف مدينت��ه، وقاوم��وا  الذي��ن محل��وا 
ق��وات النظ��ام املعتدية عليها. فقاتل إىل جانب 
إخوان��ه يف كتيب��ة جن��ود احل��ق، ث��م أصب��ح 
قائ��داً لل��واء القادس��ية يف البوكم��ال، إىل أن 

استش��هد.
ويضي��ف حمم��ود: تع��ّرض أب��و زي��د  	
إلصاب��ة بطلٍق ن��ارٍي أدى إىل إعطاب كليته، 
ث��م إزالته��ا. وكان ذل��ك عن��د هجومه��م عل��ى 
س��رية اهلجان��ة التابع��ة للنظ��ام يف منطق��ة 
م��ن  العاش��ر  الش��هر  يف  البادي��ة،  يف  مضي��ج 
الع��ام 2011. ولكن��ه ع��اد اىل القت��ال على الرغم 
م��ن حالت��ه الصحي��ة. يعّلق أح��د املقاتلني على 
تل��ك  يف  لكليت��ه  وفقدان��ه  زي��د  أب��و  إصاب��ة 
ف��راش  عل��ى  زواره  مي��ازح  كان  املعرك��ة: 
امل��رض بأن��ه أرس��ل كليت��ه إىل اجلن��ة، وبأن��ه 

س��يلحقها حتم��ًا إىل هن��اك.

رفيق الساح
يف املوق��ع اخل��اص بل��واء القادس��ّية،  	
تتص��در ص��ورٌة كبرٌة للش��هيد مدخ��ل البناء، 
ليعلم الداخل إىل هذا املقّر مقدار احملبة الي 

يكّنه��ا ه��ؤالء املقاتل��ون لبطله��م الراح��ل.
كان  زي��د  أب��و  رحي��ل  أن  ويب��دو  	
ل��ه أث��ٌر كب��ٌر عل��ى رفيق��ه يف الس��اح، احل��اج 
خلي��ل العب��د اهلل، ال��ذي ب��دت عام��ات التأث��ر 
ال��كام  أراد  عندم��ا  وجه��ه  عل��ى  والفق��دان 
ع��ن الش��هيد. يق��ول احل��اج خلي��ل: م��ن أي��ن 
	أب��دأ وم��اذا أق��ول؟ وس��بقت الدم��وع الكلم��ات، 
ث��م تاب��ع: كان خلوق��ًا مرح��ًا هادئ��ًا حمبوب��ًا 

ال  قائ��ٌد  فه��و  القت��ال  يف  أم��ا  اجلمي��ع.  م��ن 
يش��ّق ل��ه غب��ار. وه��و يف املقدم��ة دائم��ًا، فل��م ن��ر 
كإيث��اره عل��ى نفس��ه. كان ش��ديد احل��رص 
عل��ى املقاتل��ني مع��ه. وال حي��ّس الش��باب أنه��م 
يتعامل��ون م��ع قائٍد، إمن��ا يعتربونه أخًا كبراً 

. هلم

استشهاده
يف الش��هر اخلام��س م��ن الع��ام 2013،  	
وبينم��ا كان مقاتل��و اجلي��ش احل��ر، املؤّل��ف 
م��ن ع��دة ألوي��ة م��ن البوكم��ال، منطلق��ني 
بقي��ادة أب��و زي��د إىل مهم��ة قتالي��ة يف أعم��اق 
البادي��ة، قريب��ًا م��ن منطق��ة التن��ف احلدودي��ة 
م��ع الع��راق، متكن��وا خاهل��ا م��ن أس��ر ع��دٍد 
م��ن الضب��اط والش��خصيات املهم��ة، وغنم��وا 
ش��احنات ذخ��رة وعت��اد قادم��ة م��ن الع��راق، 

تعّرض��وا هلج��وٍم معاكٍس يف طريق عودتهم، 
فصم��د مقاتل��و احلر أمام هذا اهلجوم ببس��الٍة 
ه��ذه  أثن��اء  وليستش��هد  النظ��ر.  منقطع��ة 
املعرك��ة القائ��د احملب��وب أب��و زي��د م��ع رفيق��ه 
حس��ن ال��راوي، بع��د أن صم��دا حت��ى الرم��ق 

األخ��ر. 
أح��د  وه��و  عزي��ز،  مأم��ون  يق��ول  	
ننظ��ر  املعرك��ة: كن��ا  تل��ك  املش��اركني يف 
إىل أب��و زي��د وه��و يقاومه��م من غرف��ٍة مهدمة 
نف��ذت ذخرت��ه  أن  إىل  ببندقيت��ه،  اجل��دران 
بع��د  استش��هد  حت��ى  مسدس��ه،  فاس��تخدم 
أن أّم��ن انس��حاب الكتائ��ب بالكام��ل. أي أن��ه، 
والش��هيد حس��ن، كان��ا يغطي��ان لتأخ��ر تقدم 

إلين��ا. ق��وات األس��د 

صفقة مبادلة اجلثامني
جثمان��ي  األس��د  ق��وات  واختطف��ت  	
الش��هيدين بع��د انته��اء املعرك��ة، واحتفظ��ت 
ورفض��ت  تدم��ر،  مش��فى  ب��رادات  يف  بهم��ا 
خ��ال ش��هرين كامل��ني تس��ليمهما. إىل أن 
مت��ت صفق��ة التب��ادل، وبوس��اطة م��ن اهل��ال 
األمح��ر، عندم��ا أطل��ق الث��وار س��راح ثاث��ة 
جن��ود أس��ديني أس��روا يف تل��ك املعركة مقابل 
أن يس��لم جثمان��ا البطل��ني إىل ذويهم��ا. وهكذا 
ع��اد أب��و زي��د ورفيق��ه حس��ن إىل البوكم��ال، 

ليدفن��ا يف مق��ربة ش��هدائها.

عبد اخلالق علواني

رادار المدينة8

إن��ه أب��و زي��د، ب��ركات املط��ر، قائد لواء القادس��ية يف البوكمال. الفارس الذي أص��ّر على أن يبقى واقفًا  	
يف وجه املنايا. الرجل الذي كان له الفضل األكرب يف توحيد كتائب البوكمال حتت راية جيش اهلل أكرب.
كث��ٌر ه��م املقاتل��ون والش��هداء، ولك��ن هل��ذا الرج��ل طابع��ًا خاص��ًا، ومكان��ًا متمي��زاً يف قل��وب أه��ل مدينت��ه.
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حملة وّثق...
كلنا شركاء في حفظ حقوقنا

هنادي عبد الوهاب

9رادار المدينة

الناجت��ة  اإلف��رازات  ه��ي  كث��رة  	
ع��ن احل��رب الدائ��رة يف س��وريا من��ذ أكث��ر 
م��ن عام��ني، انته��اكاٌت ج��رت وطال��ت كل 
ش��يء، انتهاكاٌت حيرص الثوار على توثيقها 
حملاس��بة مرتكبيه��ا، ع��رب آلي��ات خمتلف��ة م��ن 

وث��ق". بينه��ا "محل��ة 
تش��جيع  عل��ى  احلمل��ة  حت��رص  	
املواطن��ني عل��ى املش��اركة يف عملي��ات الرص��د 
والتوثي��ق، مب��ا جيعله��م ش��ركاء يف املطالب��ة 
حبقوقه��م ومحايته��ا، كم��ا يس��اعد ه��ذا عل��ى 
اجملتم��ع. يف  اإلنس��ان  حق��وق  ثقاف��ة  نش��ر 

تقوم احلملة على توزيع اس��تماراٍت  	
االنته��اكات،  خمتل��ف  لتوثي��ق  خمّصص��ة 
وتش��مل توثيق القتلى واملعتقلني واملفقودين، 
إضاف��ة  اخلط��ف،  ح��االت  توثي��ق  وكذل��ك 
قب��ل  م��ن  املرتكب��ة  االنته��اكات  توثي��ق  إىل 
جهاٍت غر رمسية. وهناك نش��طاء يس��اعدون 
املواطن��ني عل��ى تعبئ��ة ه��ذه االس��تمارات. كما 
تش��مل احلمل��ة أيض��ًا الكتاب��ة عل��ى اجل��دران، 
وتوزي��ع املنش��ورات، وإقام��ة ن��دوات يش��ارك 

فيه��ا نش��طاء حقوقي��ون.
حت��ت ش��عار "وث��ق الي��وم كرم��ال  	
ب��ني  بالتع��اون  احلمل��ة  ب��دأت  بك��را"  والدك 
مركز توثيق االنتهاكات يف سوريا ومركز 
الرق��ة،  يف  واإلع��ام  للدراس��ات  مواطن��ة 
وانتقل��ت إىل مدين��ة امليادي��ن مبحافظ��ة دي��ر 
العش��ارة كمرحل��ة  ث��م إىل مدين��ة  ال��زور، 

أس��بوعني. مل��دة  احلمل��ة  اس��تمرت  ثاني��ة. 
مدين��ة  يف  الناش��طون  ق��ام  وق��د  	
اس��تمارة   2000 م��ن  بتوزي��ع أكث��ر  امليادي��ن 
عل��ى املواطن��ني وعل��ى أعض��اء اجملل��س احملل��ي 

ونش��رها  املدين��ة،  يف 
واملكات��ب.  الش��وارع  يف 
ومت يف البداي��ة جتهي��ز 
بطائه��ا  اجل��دران 
لك��ي  األبي��ض  بالل��ون 
تصلح للكتابة، وبعدها 
لوح��ات   8 رس��م  مت 
أماك��ن  يف  جداري��ة 
بعناي��ة،  اختياره��ا  مت 
ك��ي تلف��ت النظ��ر يف 
األماك��ن العامة وذات 
الس��كانية  الكثاف��ة 
مت  كذل��ك  الكب��رة. 
ملصق��ات  اس��تعمال 

ك��ي   � خصوص��ًا  املس��اجد  جان��ب   � جداري��ة 
تش��اهد م��ن قب��ل ع��دد كب��ر م��ن األش��خاص، 
توثي��ق  عل��ى  وتش��ّجعهم  انتباهه��م  وتلف��ت 

مدينته��م. يف  حصل��ت  ال��ي  االنته��اكات 
يق��ول الس��يد رع��د الرح��ي، منظ��م  	
احلمل��ة هناك: مت��ت محلة وثق بالتعاون بني 
 VDC مرك��ز توثي��ق االنته��اكات يف س��وريا
ومرك��ز التوثي��ق مبحافظ��ة دي��ر ال��زور. وإن 
اهل��دف األساس��ي م��ن احلمل��ة ه��و دم��ج ثقافة 
والتأكي��د  جمتمعاتن��ا،  يف  االنس��ان  حق��وق 
وإن  للجمي��ع.  والعدال��ة  احل��ق  فك��رة  عل��ى 
وال  الدولي��ة،  للمنظم��ات  لي��س  التوثي��ق 
حق��وق  حف��ظ  ألج��ل  التوثي��ق  للخ��ارج؛ 
م��ن ضح��وا حبياته��م وأرواحه��م وأعماره��م 
نق��وم  ال��ي  املعلوم��ات  وإن  وممتلكاته��م. 
جبمعه��ا ه��ي للس��وريني مجيع��ًا وملس��تقبلهم. 
عملُت على تكوين فريٍق من الناشطني يعمل 

كمؤسس��ة صغ��رة تقّس��م املدين��ة إىل أحي��اء، 
للقي��ام بالزي��ارات املباش��رة ألهال��ي الش��هداء 
املعلوم��ات  واس��تكمال  لتس��جيل  واملعتقل��ني، 
الازم��ة لتوثيقه��م مب��ا يتواف��ق م��ع املعاي��ر 
الدولي��ة لتوثي��ق انته��اكات حق��وق اإلنس��ان.
وكذل��ك يضيف: من املصاعب الي  	
كان��ت تواجهن��ا أثن��اء زيارة أهالي الش��هداء أن 
البع��ض منه��م يك��ون ق��د نس��ي تاريخ مي��اد أو 
استش��هاد ابن��ه، فنضط��ر أحيان��ًا إىل العودة إىل 
دف��رت العائل��ة واألوراق الرمسي��ة ل��دى العائلة 
للتأك��د م��ن صح��ة املعلومات. وه��ذا ما زاد يف 
إصرارن��ا عل��ى متابع��ة احلمل��ة وتس��جيل هذه 

املعلوم��ات بدق��ٍة وح��رٍص ش��ديدين.
ذك��رى  حلف��ظ  ه��و  التوثي��ق  	
ش��هدائنا وكّل ش��يء قدم��وه للبل��د، ولنك��ون 
كلن��ا ش��ركاء يف حف��ظ حقوقن��ا وكرامتن��ا 
يف وج��ه النظ��ام اجمل��رم، وأي ش��خٍص أو جه��ٍة 

ومبمارس��اته. ب��ه  تتش��ّبه 
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عمر ظافر
التجمعات الشبابية في دير الزور

"مخس��ون ع��ام والش��باب الس��وري م��ن دون قيم��ة"، عب��ارة ش��هرة يذكره��ا ث��وار دي��ر ال��زور، ح��ني ص��رخ به��ا  	
أحد ش��باب املدينة يف أوىل املظاهرات. هذا الش��باب، الذي أرهقته عقود البعث اخلمس��ة وس��ّفهته وجعلته على هامش 

اجملتم��ع، ع��اد الي��وم م��ع فج��ر احلري��ة يصن��ع مس��تقبًا أفض��ل ويرم��م حاض��راً أثقلت��ه احل��رب.
اس��تطاع ش��باب دي��ر ال��زور أن يضع��وا تل��ك العق��ود خل��ف ظهوره��م ليب��دأوا م��ن جدي��د. جتمع��اٌت وح��ركاٌت  	
ش��بابية اس��تقطبت الش��باب الث��وري يف احملافظ��ة، لتض��ع طاقات��ه الكامن��ة يف خدم��ة الث��ورة ضم��ن مفه��وم التط��وع.

"اجلميع مع اجلميع"
ب��دأت حرك��ة نش��طاء عل��ى أي��دي  	
بعض الناش��طني الذين آثروا البقاء يف املدينة 
احملاص��رة، خلدمته��ا وخدم��ة م��ن تبق��ى م��ن 
س��كانها. فاجتمع��وا، يف بداي��ات أيلول من العام 
املاض��ي، ليش��كلوا ن��واة ه��ذه احلرك��ة. وّج��ه 
شباب نشطاء اهتمامهم إىل اجملالني اخلدمي 
اللج��ان اإلغاثي��ة  واإلغاث��ي، يف ظ��ل نق��ص 
واهليئات اخلدمية وقتها. ومع حتسن الوضع 
اإلغاث��ي يف املدين��ة، وتش��كيل اجملل��س احملل��ي، 
العم��ل  إىل  اهتمامه��م  نش��طاء  ش��باب  وّج��ه 

اإلنس��اني.
وألن��ه عدوه��م األول، كم��ا يق��ول  	
أب��و س��ليمان، أح��د املؤّسس��ني؛ قام��وا بإنش��اء 
جلس��ات توعي��ة م��ن خط��ر اجله��ل، فه��و اآلف��ة 
ال��ي س��اعدت عل��ى تس��لط النظ��ام. وبعده��ا 
قام��وا بإنش��اء مدرس��ة تس��توعب 150 طف��ًا. 
ترفيهي��ًا  وآخ��ر  رياضي��ًا  مرك��زاً  وأع��ّدوا 
	لألطف��ال، لك��ي حيظ��وا بفرصة اللع��ب بأمان، 
بعي��داً ع��ن ش��وارع املدين��ة ال��ي بات��ت خط��رة. 
وتاب��ع نش��طاء تقدي��م خدماته��م، فاختص��وا 
األمي��ة،  حمل��و  دوراٍت  أق��ام  مبكت��ب،  امل��رأة 

وطبي��ة. تثقيفي��ة  وحماض��رات 
الفنان��ني  بع��ض  نش��طاء  وتض��م  	
الذي��ن متكن��وا م��ن تزي��ني ما تبقى م��ن جدران 
املع��رّبة ع��ن روح  الغرافي��ي  املدين��ة برس��وم 

الث��ورة. وانته��ت احلرك��ة مؤخراً من ورش��ات 
ته��دف إىل تكري��س فك��ر الاعن��ف، بالتع��اون 
م��ع إح��دى املنظم��ات األوربي��ة، التح��ق به��ا 
ويف  احل��ر.  اجلي��ش  م��ن  وعناص��ر  مدني��ون 
رمض��ان املنص��رم أع��د نش��طاء، بالتع��اون م��ع 
لتوزي��ع  رمضاني��ًا  مطبخ��ًا  رواف��د،  منظم��ة 

اإلفط��ار. وجب��ات 
يفس��ر أب��و س��ليمان ش��عار احلرك��ة  	
التح��دي،  إىل  الطاحون��ة  ترم��ز  فيق��ول: 
واهل��ال إىل املرجعي��ة اإلس��امية، واألل��وان 
احلرك��ة  ه��دف  أم��ا  التن��وع.  إىل  املتع��ددة 
	فه��و التجم��ع م��ن أج��ل خدم��ة مجي��ع الن��اس، 
أو، كم��ا يقول ش��باب احلرك��ة: "اجلميع مع 

اجلميع".

"هيك شبابنا"
جتم��ٌع  فه��ي  بلدن��ا  حرك��ة  أم��ا  	
لبع��ض الش��باب يف مدين��ة امليادي��ن، اجتمع��وا 
عل��ى التط��وع م��ن أج��ل النهض��ة والتطوي��ر. 
أهمه��ا  نش��اطات،  بع��دة  بلدن��ا  ش��باب  ق��ام 
تدوي��ن أمس��اء ش��هداء املدين��ة عل��ى اجل��دران 
ختلي��داً لذكراه��م، وإط��اق محل��ة بالتع��اون 
م��ع مرك��ز توثي��ق االنته��اكات يف س��وريا، 
لتش��جيع الن��اس عل��ى توثي��ق أمس��اء الش��هداء 
وأن��واع  واملفقودي��ن،  واملعتقل��ني  واجلرح��ى 
النظ��ام. قب��ل  م��ن  املس��تخدمة  األس��لحة 

وحيّض��ر ش��باب بلدنا ملش��روع جديد  	

ه��و تش��جر اجل��زر الوس��طية إلظه��ار املدين��ة 
مبظه��ر حض��اري مجيل، يعكس التغير الذي 
أحدثته الثورة لدى الناس. وتهدف احلركة 
الش��باب  ع��ن  إجيابي��ة  فك��رة  إيص��ال  إىل 
الس��وري، أو، كم��ا اخت��ذوا ش��عاراً هل��م: "هي��ك 

ش��بابنا".

التغير والبناء
ش��باب  أراده��ا  غاي��ة  التغي��ر  	
البوكم��ال، فأنش��أ بعضه��م ملتق��ى الش��باب 
للتغي��ر والبن��اء، ال��ذي يض��م ع��دداً م��ن ش��باب 
أوائ��ل  م��ن  وه��و  وامللت��زم،  املثق��ف  املدين��ة 
ق��ام بتفعي��ل  الش��بابية يف س��وريا.  امللتقي��ات 
العدي��د م��ن النش��اطات، أبرزها إنش��اء مدرس��ة 
املدين��ة  إىل  النازح��ني  األطف��ال  لتعوي��ض 
الدراس��ي. وكان  التحصي��ل  م��ا فاته��م م��ن 
مش��روعهم لش��هر رمض��ان الفائ��ت ه��و إفط��ار 
الصائمني من عابري السبيل وممن أدركهم 
الع��ودة.  طري��ق  عل��ى  وه��م  اإلفط��ار  موع��د 
ويقي��م امللتق��ى حاليًا ورش��ات لتنمية القدرات 
أح��د  العقلي��ة للش��باب واملراهق��ني، يقّدمه��ا 

املختص��ني. أعضائ��ه 
ال يقتص��ر العم��ل التطوع��ي عل��ى  	
الش��باب، ولي��س حك��راً عليه��م، لكنه��م األكثر 
ق��درة عل��ى إجناح��ه وتطوي��ره. وش��باب س��وريا 
اليوم يعرف ما يريد، ويبقى دائمًا مستعداً إذا 

بل��ده. احتاج��ه 

عدسة عمر | خاص عني املدينة
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مدينة الباب... من الثورة إلى التحرير

ملدين��ة الباب تاريٌخ قديٌم يعود، وفق  	
رواي��ات املختّص��ني، إىل العه��د الرومان��ي. وهل��ا 
أيض��ًا تاري��ٌخ آخر بدأ يف أس��ابيع الثورة األوىل، 
خرج��ت  ح��ني   ،18/4/2013 ي��وم  وبالتحدي��د 
أول مظاه��رة يف املدين��ة، لتتاح��ق بع��د ذل��ك 
فص��ول حكاي��ة الثورة فيها، وتتغ��ر معطياتها 
ش��هراً وراء ش��هر، وصواًل إىل التحرير الكامل 

والنهائ��ي.
م��ن  ناش��ط  وه��و  ب��اري،  يق��ول  	
تنس��يقية الب��اب، إن��ه تع��رف عل��ى رفاقه خال 
املدين��ة.  يف  اندلع��ت  ال��ي  األوىل  املظاه��رات 
ويتذك��ر االعتص��ام أم��ام الس��رايا إلط��اق 
س��راح املعتقل��ني، لتاح��ق األجه��زة األمني��ة 
عّم��ق  مم��ا  ذل��ك،  بع��د  االعتص��ام  منظم��ي 
الرواب��ط ب��ني الناش��طني الذي��ن عمل��وا عل��ى 
تأس��يس تنس��يقية مدين��ة الب��اب ال��ي م��ا ت��زال 
تعمل حتى اآلن، بعد أكثر من س��نة كاملة 

التحري��ر. عل��ى 

أجربنا على محل الساح 
يق��ول عم��اد، وه��و واحد م��ن مقاتلي  	
اجلي��ش احل��ر: كن��ت م��ن أوائ��ل م��ن رك��ب 
س��فينة الث��وار، إذ كن��ت مدني��ًا متطوع��ًا م��ع 
اجلي��ش احل��ر. حن��ن كن��ا ض��د فك��رة مح��ل 
الس��لمية،  املظاه��رات  نؤي��د  وكن��ا  الس��اح، 
وحناول أن نوصل رس��التنا. ولكن هذا النظام 
الطاغي أجربنا على محل الساح، مع أن هذه 
التجرب��ة مري��رة، وتوج��د هل��ا س��لبيات، ولكنن��ا 
محلن��ا الس��اح رغم��ًا عن��ا لنداف��ع ع��ن أنفس��نا 
وع��ن إخوتن��ا وبلدن��ا. كن��ا نداف��ع ع��ن ثورتن��ا 
بأس��لحة خفيف��ة )بواري��د ضغ��ط وبامبكش��ن( 
يف  جانبن��ا  إىل  النص��ر  كان  ذل��ك  ورغ��م 
معظ��م املع��ارك، ألنن��ا نقات��ل م��ن أج��ل احل��ق، 
واهلل س��بحانه وتع��اىل إىل جانبن��ا. بينم��ا جن��ود 
االس��د لي��س هل��م ش��يء يدافع��ون عن��ه س��وى 
كرس��ي بش��ار األس��د، وهلذا اس��تطعنا التفوق 
عليه��م والس��يطرة على األس��لحة ال��ي كانوا 

يقتلونن��ا به��ا.
حتري��ر  متذك��راً  عم��اد،  يضي��ف  	
الب��اب: ب��دأت معرك��ة التحري��ر بع��د ي��وم م��ن 
انش��قاقات  حدث��ت  إذ  األزم��ة،  خلي��ة  مقت��ل 
ودّب  األس��د،  عس��اكر  صف��وف  يف  كث��رة 
الرع��ب واخل��وف يف قل��وب اجلن��ود، مم��ا س��ّهل 

علين��ا عملي��ة التحري��ر ال��ي ش��اركت فيه��ا 
معظ��م كتائ��ب الري��ف. وس��قط الكث��ر م��ن 
الش��هداء خ��ال معرك��ة حتري��ر املدينة، الي 
بالتحري��ر  وانته��ت  أي��ام،  لعش��رة  اس��تمرت 

.29/7/2013 ي��وم  الكام��ل، 

اإلدارة واخلدمات
الث��وري"  املدن��ي  "اجملل��س  يواج��ه  	
يف مدين��ة الب��اب حتدي��اٍت كث��رة، تأت��ي قل��ة 
التموي��ل يف مقدمته��ا، وخاص��ة م��ع املهم��ات 
اجلس��يمة ال��ي يتص��دى هل��ا ه��ذا اجملل��س يف 
اإلدارة واإلغاث��ة واخلدم��ات. ورغ��م ذلك جنح 
اجملل��س، وبع��د عم��ل دؤوب، يف كس��ب الثق��ة، 
جمتم��ع  يف  مصداقي��ة  ذات  هيئ��ة  وأصب��ح 

املدين��ة احملل��ي، وه��ي النقط��ة األه��م يف عم��ل 
أي مؤسس��ة عام��ة، كم��ا يق��ول س��امر طال��ب، 
عض��و اجملل��س، ال��ذي يؤك��د أنه��م أح��رزوا 
ويفّس��ر  ع��دة.  نواح��ي  يف  كث��رة  جناح��اٍت 
ل��كل  املس��بق  بالتخطي��ط  النجاح��ات  ه��ذه 
مش��روٍع أو عم��ٍل ول��كل مرحل��ٍة فيه، مع حش��د 
مجي��ع اإلمكان��ات والطاق��ات املتواف��رة خدم��ة 
هل��ذه املدين��ة. فف��ي أعم��ال النظاف��ة � مث��ًا � 
يعم��ل اجملل��س عل��ى جباية رس��وم ش��هرية من 
وق��ود  تأم��ني  وإنفاقه��ا يف  التجاري��ة  احمل��ال 
آلي��ات النظاف��ة وصيانته��ا، وكذل��ك احل��ال 
بالنس��بة لتش��غيل مقس��م اهلات��ف األرض��ي، إذ 
جيبى مبلغ 100 لرة س��ورية ش��هريًا من كل 

مس��تفيد م��ن ه��ذه اخلدم��ة.
بع��ض  طال��ب  س��امر  ويع��رض  	
املش��اكل الرئيس��ية الي تعيق العمل، وأهمها 
نق��ص الك��وادر اجلادة، إذ يتحم��س املتطوعون 
يش��عرون  م��ا  س��رعان  لكنه��م  البداي��ة،  يف 
بالي��أس عندم��ا ال تأت��ي الظ��روف كم��ا أرادوا 
أو خطط��وا، وبالتال��ي ينس��حبون، وف��ق تعب��ر 

س��امر.
ويشكو سامر أيضًا من تدخل بعض  	
اجله��ات واهليئ��ات األخ��رى يف عم��ل اجملل��س، 
دون أي خ��ربة أو معرف��ة بالعم��ل املدن��ي العام، 
يف حماول��ة للهيمن��ة وف��رض اإلرادة، عل��ى 
حس��اب املصلح��ة العام��ة. وكذل��ك احل��ال مع 
بع��ض الث��وار الذي��ن يتصرف��ون أحيان��ًا عل��ى 
هواه��م، دون التش��اور أو الرج��وع إىل اجملل��س.

 مئذنة اجلامع الكبر يف الباب | عدسة أمحد

أمحد طالب

تق��ع مدين��ة الب��اب يف الش��مال الش��رقي ملدين��ة حل��ب، عل��ى مس��افة 38 ك��م منه��ا. ويقدر عدد س��كانها حبوالي 200 ألف نس��مة.

إحدى اللوحات اجلدارية يف الباب
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قي | الطبقة قيس الرِّ

اس��تغرق بن��اؤه عق��داً، وعم��ل مثل��ه  	
يدخل��ه،  م��ن  أكث��ر  الرقي��ب  كان  ونّي��ف. 
كاد  حت��ى  وس��كنٍة،  حرك��ٍة  كلَّ  مس��جًا 
يشل�ّ��ه. فامل��كان ال��ذي ب��ي عل��ى زع��م خدم��ة 
أوق��ات  يف  إال  باطه��ا  يف  يك��ن  مل  الثقاف��ة 
عنده��ا  أج��راً  جّرت��ه  الس��لطة  ألّن  الف��راغ، 
ب��دون أج��ر. لكّن��ه اس��تطاع اخت��اس حلظ��ات 
ف��رح ألبن��اء املدين��ة، عندم��ا ق��دم حماضرات��ه 

وفنون��ه. وعروض��ه  وندوات��ه 
دخ��ل املرك��ُز يف مرحل��ة اإلنع��اش  	
السريري أواخَر العام الفائت، فلم يعد يسكنه 
غ��ُر الصم��ت والف��راغ. وخ��رج م��ن الصخ��ب 
السياس��ي املفتع��ل في��ه، وال��ذي ُجن�ِّ��د ل��ه بغ��ر 
إرادت��ه، ليدخ��ل يف س��باٍت اس��تمّر أش��هراً. هل��ّل 
الن��اس خلاص��ه، وخاصه��م واملدين��ة، م��ن 
ربق��ة النظ��ام ال��ذي جثم عل��ى صدورهم أمداً. 
وس��رعان م��ا ب��ات م��اذاً تؤّم��ه بع��ض اأُلس��ر 
ناش��دًة احلماي��ة بع��د أن غ��ادرت مس��اكنها 
اجلامث��ة حت��ت مح��م الن��ران. لك��ن نش��دانهم 
لألمن والطمأنينة مل يدم، فقد تلقى املركز 
ضرب��ة قصم��ت ظه��ره، مس��تهدفًا بصاروخني 
من طائرة ميغ ، جعلته هش��يمًا تذروه الريح.
"عندم��ا وقف��ت أش��اهد املنظ��ر هال��ي  	
كلُّ ه��ذا احلق��د ال��ذي ُم��ورس علي��ه. ش��عرت 
أنَّ أب��ا خلي��ل القبان��ي مي��وت م��ّرة أخ��رى، وأنَّ 
ق��د  في��ه  وأعايش��ها  أعيش��ها  ال��ي  احلي��وات 
أطفئ��ت قس��ريًا"... )صم��ت املخ��رج املس��رحي � 
وال��كام الس��ابق ل��ه � زف��ر بق��وة. أش��اح بوجه��ه 
ناحق��ه  وحن��ن  انص��رف  وبفج��اءة  بعي��داً. 
ملتابع��ة احلدي��ث، لك��نَّ صرختن��ا ذوت يف واد(.

وال��كام   - عق��داً  املس��رح  "عايش��ت  	
وجال��ه...  جبمال��ه  أخذن��ي   - أمح��د  ألب��ي 
اجل��دران  األط��راف،  املرتامي��ة  اخلش��بة 
الوث��رة، كلُّ  املقاع��د  باألرابيس��ك،  املزدان��ة 
ذل��ك كان يضف��ي علي��ه حض��وراً س��احراً. في��ه 
ش��اهدت عروض��ًا غنائي��ة ومس��رحية المس��ت 
حياتن��ا وهواجس��نا. في��ه أعي��دت إىل احلي��اة 
حكاي��اٌت وأغني��اٌت مجيل��ة. صحي��ح أنَّ��ه كان 
اً ومص��ادراً يف معظ��م األوق��ات للح��راك  جم��رّ
السياس��ي املنفص��م ع��ن دواخلن��ا وحياتن��ا وال 
ميثل توجهاتنا، لكننا كنا نتفاعل معه عندما 

ميّس��نا". الثق��ايف  الفع��ل  كان 
وع��ن أه��م جتهي��زات املس��رح حدثن��ا  	
الس��يد ع، د: كان م��ن أه��م املس��ارح وأفضله��ا 
حتى وقت قريب، فقد ُامتت جتهيزاته الفنية 
د بأجه��زة إض��اءة وإنارة،  م��ن كل اجله��ات؛ ُزوِّ
ننس��ى  وال  الصوت��ي.  التوزي��ع  إىل  إضاف��ة 
غرفي الس��ينما والرتمجة الفورية. واألخرة 
ع��ن  ناهي��ك  امله��د.  يف  مات��ت  تس��تخدم،  مل 
جه��ازي متابع��ة ضوئي��ة، والعدي��د م��ن امليزات 

غالي��ة الثم��ن، وعالي��ة اجل��ودة.
تق��ول الس��يدة س، ج: كان املرك��ز  	
عاملن��ا اجلمي��ل. مل يك��ن بناًء فحس��ب، بل كان 
ملتق��ى أدباء وش��عراء ومثقفني، ش��يبًا وش��بابًا. 
ثقاف��ات ومش��ارب خمتلف��ة تن��داح وتنصه��ر 
يف بوتق��ة خدم��ة الن��اس، إمتاعه��م، التس��امي 
مبداركه��م ومعارفه��م. في��ه التقين��ا بقام��اٍت 
النق��د،  الق��ّص،  أحببناه��ا.  وثقافي��ٍة  أدبي��ٍة 
السياس��ة، الدي��ن، الفك��ر، الع��زف... كلُّ ذل��ك 
ال��ذي جيمعن��ا هن��اك. كان��ت  كان احمل��ور 

الفرج��ة املس��رحية متتعن��ا وتعل��و بالذائق��ة 
الفني��ة عن��د الن��اس. لق��د كان حب��ق صرح��ًا 
استش��عروا  رمب��ا  ه��وى.  لكن��ه...  مج��ال  م��ن 
اخلط��ر احمل��دق ال��ذي يش��كله بع��د أن انعت��ق 
الي��وم  م��ن إس��ارهم. وتضي��ف أيض��ًا: نش��عر 
أنن��ا أضحين��ا يف بي��داء قاحل��ة، فعق��د الثقاف��ة 
انف��رط وتناث��رت حب��ات س��بحته ألّن ناظمه��ا 

ق��د تاش��ى.
أن  نتمن��ى  كن��ا  ال��ي  الطفول��ة  	
نّدخ��ره هل��ا ليك��ون حصنه��ا الف��ي لتط��وره، 
كان هل��ا نصي��ٌب في��ه، وكان لن��ا نصيٌب معها 
يف حديٍث مقتضٍب مع الطفلة سعاد.س، الي 
تق��ول: كّن��ا نس��رُّ وحن��ن حنض��ر مس��رحية 
أطف��ال. وعندم��ا نصع��د إىل اخلش��بة لنش��ارك 
نشعر بأّننا "طايرين يف السما". لكن رغم ذلك 

س��نبنيه ي��داً بي��د.
الثق��ايف،  املرك��ز  ه��ذا  كان  	
س��واء  في��ه،  م��ورس  عم��ا  النظ��ر  وبغ��ض 
بعضه��م؛  واف��ق  أم  مجيع��ًا؟!  الن��اس  أواف��ق 
ش��اهداً عل��ى حقب��ة كامل��ة، ب��كل تفاصيله��ا. 
مرحل��ة  عل��ى  ش��اهداً  س��يظّل  دم��اره  وبع��د 
نتمن��ى  ال��ي  ومرارته��ا  حباوته��ا،  نعايش��ها 
أن ت��زول. لكنن��ا ال نس��تطيع اجل��زم إن كن�ّ��ا 
	س��نفي بالعه��د ال��ذي قطعت��ه علين��ا الطفل��ة 
ال��ذي  فاملرك��ز  بنائ��ه،  إع��ادة  ح��ول  س��عاد 
قّوضت��ه الطائ��رة بضغط��ة زر حيت��اج حقب��ة 
طويل��ة ليع��اد بن��اؤه وجيل��ه القادم الق��ادر على 
بدء مرحلة يكون املركز فيها خادمًا للثقافة 
والن��اس ال خادم��ًا للس��لطة كم��ا س��لف، إن 

كان ذل��ك متاح��ًا...؟!

عدسة أنس احلردان | خاص عني املدينة
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13أقالم المدينة
سجينات األسد األب...

الدقائق الخمس التي صارت تسع سنوات!

يف  الس��جناء  مذك��رات  ب��ني  م��ن  	
س��ورية، تق��ّل كتاب��ات امل��رأة. وم��ن ب��ني أب��رز 
كت��ب الس��جينات حيض��ر دوم��ًا كت��اب هب��ة 
الدّباغ »مخس دقائق وحس��ب! تس��ع س��نوات يف 
سجون سورية«، الذي يروي جتربة صاحبته 

.1989  �  1980 أع��وام  خ��ال  املعتق��ات  يف 
م��ن  عنوان��ه  الكت��اب  ويس��تمّد  	
التطم��ني ال��كاذب ال��ذي يقّدم��ه عناص��ر األمن 
ألغلبي��ة املعتقل��ني وذويه��م، ب��أن املس��ألة ل��ن 
تتع��ّدى ح��دود زي��ارة »الف��رع« خلم��س دقائ��ق، 
»فنج��ان  املطل��وب  الش��خص  يش��رب خاهل��ا 
س��ؤاٍل  م��ن  ألكث��ر  يتع��ّرض  ول��ن  قه��وة«، 
وج��واب. وه��و م��ا قال��ه رئي��س اجملموع��ة ال��ي 
اعتقلت هذه الطالبة اجلامعية احلموّية، ذات 
ليل��ٍة ش��تائيٍة، م��ن ح��ّي الربامك��ة الدمش��قي.
وط��وال عق��ٍد ت��اٍل س��تتنّقل الفت��اة  	
ب��ني املعتق��ات والس��جون، بتهم��ة االنتس��اب 
إىل مجاع��ة اإلخ��وان املس��لمني، أو رهين��ًة ع��ن 
إخوته��ا املتهم��ني باالنتم��اء إىل التنظي��م ذات��ه. 
وتتع��ّرض خاهل��ا لفنوٍن مريعٍة من التعذيب 
واإلهانة، تبدأ بشتائم مقذعة تتناول الشرف 
والعرض، يستوي يف إطاقها كبار الضباط 
م��ع أصغ��ر الس��ّجانني، وتص��ل ح��ّد التهدي��د 

بانته��اك اجلس��د أو حت��ى اإلع��دام.
تكّش��فت  ال��ي  احلقيق��ة  ولك��ن  	
لألمني��ني، م��ن أن س��جينتهم ال تنتم��ي إىل 
أي تنظي��م، وأنه��ا ال تع��رف بالفع��ل طري��ق 
إخوته��ا املّتهم��ني؛ مل متن��ع م��ن االس��تمرار يف 
اعتقاهل��ا، خب��اف الزمي��ات اللوات��ي ص��ادف 
مش��اركتهن هل��ا يف الس��كن، واعتقل��ن مجيع��ًا، 
كان��ت  أردنّي��ة  زميل��ة  وال��دة  فيه��ّن  مب��ن 
هب��ة،  وال��دة  اعتق��ال  أم��ا  ابنته��ا!  زي��ارة  يف 
والتحقي��ق معه��ا ع��ن م��كان ابنه��ا، فه��و م��ن 
ب��اب أوىل. وعندم��ا س��ُيفرج ع��ن األم الحق��ًا، 
ب��ك،  خ��ر  ناصي��ف  حمم��د  املق��ّدم  	س��يقول 
الدول��ة  أم��ن  لف��رع  رئيس��ًا  كان  ال��ذي 
والبن��ت،  األم  اعتقل��ت  حي��ث  بكفرسوس��ة، 
إلح��دى الس��جينات املعرتض��ات: »انظ��ري.. ال 
توجد أحسن من جلستكن هذه أبداً.. أننت هنا 
معّززات مكّرمات.. ومثل هذا الفرع لن جتدوا! 
هذه أم هبة أخرجناها فجلست هنا على الباب 
ف��رتة طويل��ة تبكي وال تعرف كيف تتصرف 
حت��ى أعطيته��ا أج��رة الطريق م��ن جيي أنا..«. 

األم  كان��ت  وبالطب��ع، 
ترف��ض املغ��ادرة قب��ل أن 
تع��رف ش��يئًا ع��ن مص��ر 
أبنائه��ا  وأح��د  ابنته��ا، 
ال��ذي حل��ق به��م س��جينًا 
قب��ل  نفس��ه،  الف��رع  يف 
أن تغ��ادر إىل مح��اة. ث��م 
بع��د  رّبه��ا  وج��ه  تلق��ى 
ذل��ك بعام��ني، م��ع مجي��ع 
أف��راد عائل��ة هب��ة الذي��ن 
كان��وا موجودي��ن وقته��ا 
يف املن��زل، أثن��اء جم��زرة 
مح��اة الكربى، عام 1982.

أن  وبع�����������������د  	
حكم��ت عليه��ا حمكم��ة 
بعش����ر  الدول��ة  أم��������ن 
الس����جن  م��ن  س�������نواٍت 
الش��اقة،  األش��غال  م��ع 
إىل  الدّب�������اغ  س�������تنقل 
قطن��ا  يف  النس��اء  س��جن 
وتلتق��ي  دوم��ا،  يف  ث��م 
السج���ينات  بعش����������رات 

ح��كايات�����������هن  وت�����حمل 
رئي��س  محي��دة،  عم��ر  ع��ّرى  فق��د  املري��رة؛ 
ف��رع أم��ن الدول��ة حبل��ب، احلاّج��ة مدحي��ة 
م��ن مابس��ها وعلقه��ا إىل الس��قف م��ن يديه��ا 
املكّبلتني خلف ظهرها. ثم أمر بإحضار أخيها 
األصغر الذي مل يتعّرف إليها، ليبلغه محيدة 
بتش��ٍف أنه��ا أخت��ه، فيغم��ى عل��ى الش��قيق فوراً. 
إبراهي��م  النقي��ب  أم��ا عزي��زة جل��ود، زوج��ة 
اليوس��ف، ف��كان محي��دة يضربه��ا عل��ى بطنه��ا 
وين��ادي كاملمس��وس عل��ى اجلن��ني يق��ول ل��ه: 
ان��زل.. ان��زل واش��هد الله��م إن��ي بعث��ي! لك��ن 
اجلن��ني س��لم حت��ى اإلف��راج ع��ن أم��ه، ال��ي 
وضع��ت مولوده��ا إمساعي��ل قب��ل أن يعتقلوه��ا 
للم��رة األخ��رة وه��و معه��ا يف ش��هره األول أو 
الثان��ي، ويبقي��ا مع��ًا يف س��جن املس��لمية أرب��ع 
س��نوات.. أم��ا مطيع��ة فكان��ت معلم��ة اعتقل��ت 
وال��ده.  اعتق��ال  إىل  إضاف��ة  زوجه��ا،  	م��كان 
وكان��ت يف أواخ��ر الثاثينات من عمرها وأمًا 
ألربعة أوالد، وخامسهم يف آخر شهور احلمل، 
لكن ذلك كله مل يشفع هلا، فأخذوها رهينة 
ع��ن زوجه��ا، واحتجزوها مؤقتًا يف مس��توصٍف 

تابع لألمن السياس��ي جبس��ر الش��غور، وهناك 
وضع��ت مولوده��ا ال��ذي أمست��ه »معق��ل«. وبعد 
التحقي��ق  ف��رع  إىل  واملول��ود  نقلوه��ا  ذل��ك 
العس��كري بدمش��ق، ثم إىل س��جن قطنا، الذي 
دخل��ه الطف��ل وه��و مل يتجاوز ش��هوره الس��بعة 
أو الثماني��ة بع��د.. وخ��رج من��ه وعم��ره مخ��س 

س��نوات.
كان��ت  قطن��ا  نزي��ات  وب��ني  	
ال��رتك،  ري��اض  زوج��ة  الفيص��ل،  أمس��اء 
املكت��ب   � الش��يوعي  للح��زب  الع��ام  األم��ني 
اخلمس��ينيات  يف  طبيب��ة  وه��ي  السياس��ي، 
س��نوات،  الس��جن  يف  أمض��ت  عمره��ا،  	م��ن 
وترك��ت يف نف��وس الس��جينات اإلس��امّيات 
انطباعًا حس��نًا. ولكن «احلّظ« سيس��عف الدّباغ 
بلق��اء الرتك نفس��ه، عندم��ا أحيلت مّرة أخرى 
إىل ف��رع التحقي��ق العس��كري، حي��ث قض��ى 
الزعي��م الش��يوعي أكث��ر م��ن عش��ر س��نواٍت 
يف زنزان��ٍة منف��ردة، ستس��مع هب��ة م��ن الرادي��و 
الصغ��ر املوجود فيها انطاق تكبرات العيد... 

ألول م��رة من��ذ س��نوات.

حممد عثمان

غاف النسخة املرتمجة من الكتاب إىل اإلنكليزية
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اجلول��ة يف ع��وامل الش��بيحة جول��ٌة  	
يف الامعق��ول والفص��ام واجله��ل، وه��ي جولٌة 
يف العن��اد أيض��ًا. فه��ؤالء البش��ر املضطرب��ون 
الذين فقدوا صوابهم أمام ما حيدث، وحتللوا 
إنس��انٍي  م��ن كل ضاب��ٍط أخاق��ٍي وش��عوٍر 
ومنطق، ال يستطيعون اليوم مغادرة موقعهم 

احلال��ي إىل موق��ٍع آخ��ر أكث��ر تعق��ًا.
عامله��م  أن  األم��ر  يف  والعجي��ب  	
ه��ذا ق��د تش��كل دفع��ة واح��دة من��ذ الي��وم األول 
الباط��ن  ويف  الظاه��ر.  يف  هك��ذا  أو  للث��ورة، 
رمب��ا يق��ال كاٌم آخ��ر ع��ن أن مؤّي��دي بش��ار 
الطائفي��ني كان��وا م��ن قب��ل عل��ى ه��ذا الدرجة 
م��ن التط��ّرف، كحصيل��ٍة لتكوي��ٍن جمتمع��ٍي 
مس��تمٍر من��ذ عش��رات الس��نني، جي��د ذرائع��ه 
يف وقائ��ع وأح��داٍث تارخيي��ٍة قريب��ٍة وبعي��دة، 
صحيح��ٍة وغ��ر صحيح��ة. تكوي��ٌن عدوان��ٌي 
أخف��ي لس��نني طويل��ٍة حت��ت غط��اء الوطني��ة 
والسياس��ة والتحلي��ل الطبق��ي. وأس��همت يف 
ه��ذا اإلخف��اء أيض��ًا مفاهي��م حديث��ة تف��رتض 
اجت��ازت  أنه��ا  البش��رية  اجلماع��ات  كل  يف 
عتب��ات التط��ور الازم��ة لتك��ون أكث��ر انتم��اًء 
إىل الع��امل اإلنس��اني الرح��ب، وأكث��ر اقرتاب��ًا 
وقب��واًل للجماعات البش��رية األخرى، وخاصة 
ذل��ك  والوط��ن.  األرض  يف  منه��ا  الش��ريكة 
الوط��ن ال��ذي تش��ّكل يف احلال��ة الس��ورية عل��ى 
عج��ٍل، دون الس��ماح ملكّونات��ه األولي��ة، وخاصة 
وب��ث  نفس��ها  ع��ن  بالتعب��ر  منه��ا،  األقلوّي��ة 
شكواها وخماوفها يف نقاٍش وطٍي عاٍم ينتهي 
بعقد شراكٍة وطنيٍة حقيقي. وبهذه العجلة 
القسرية الي أجربت العلويني، أو النصريني 
وقته��ا، أن يكون��وا ج��زءاً م��ن الدول��ة الس��ورية 
خ��ال تش��كلها النهائ��ي، يف الس��نوات األخ��رة 

لانتداب واألوىل لاستقال، استسلم هؤالء 
أح��اٍم قص��رٍة  بع��د  أخ��رى لقدره��م،  م��رة 
بدويل��ٍة خاص��ة، وقبل��وا أن يكون��وا س��وريني، 

محاس��ة. دون 
وج��اء ح��زب البع��ث، واه��ب ف��رص  	
الرت��ب  وواه��ب  الفق��راء،  للفاح��ني  العم��ل 
العس��كرية ملرض��ى االضطه��اد. فأقبل��وا علي��ه 
أيض��ًا،  وواع��ٍد  وضام��ٍن  خمّل��ٍص  كح��زٍب 
االنفصالي��ة  مش��اعرهم  كل  متجاهل��ني 
حت��ّل  ال��ي  الصفق��ة  إغ��راء  أم��ام  العميق��ة 
كل املش��اكل م��رة واح��دة. فأغ��رم فقراؤه��م 
احل��زب،  ه��ذا  بتطبيق��ات  وفاحوه��م 
االقتصادي��ة منه��ا والعام��ة، لتح��دث موج��ات 
هج��رٍة م��ن الري��ف اجلبل��ي الفق��ر إىل املدينة 
حبث��ًا ع��ن احلي��اة األفض��ل، وليجتاح��وا بذل��ك 
حديث��ًا،  الناش��ئ  الع��ام  القط��اع  مؤسس��ات 
وليجتاح��وا بش��كل أوض��ح املؤسس��تني األمني��ة 

والعس��كرية.
وج��د  فق��د  بينه��م  املثقف��ون  أم��ا  	
ضاّلته��م  احل��زب  ه��ذا  يف  منه��م  الكث��رون 
النفس��ية والفكري��ة، فه��و مع��اٍد باألص��ل مل��ا 
يع��ادون م��ن قي��م وثقاف��ة األغلبي��ة الس��نية، 
ه��ذا  يف  العلي��ا  للطبق��ات  أيض��ًا  مع��اٍد  وه��و 
اجملتمع، كما يعادونها، وألس��بابهم اخلاصة. 
وم��ن جان��ب آخ��ر ف��إن البع��ث ح��زٌب إنش��ائيٌّ 
ل��ه  يك��ن  )مل  أدبيات��ه  جمم��ل  يف  وباغ��يٌّ 
منّظ��ر إيديولوج��ي باملعنى احلقيق��ي للكلمة. 
ومل توض��ع املنطلق��ات النظري��ة للبع��ث إال يف 
وق��ٍت متأخ��ٍر عل��ى وصوله للس��لطة، وعلى يد 
ش��خٍص مش��كوٍك يف بعثيت��ه(. وه��و م��ا يناس��ب 
ه��ؤالء  بلغ��ه  ال��ذي  املع��ريف  املس��توى  متام��ًا 
املثقف��ون الريفي��ون اجل��دد، الذي��ن يعت��ربون 

والزجلي��ات  املدين��ة،  م��ن  أمج��ل  الضيع��ة 
الطويل��ة ال��ي متّجد دالي��ة العنب أرفع منزلة 

واملوش��حات. الق��دود  م��ن 
مل ينعك��س هذا التحس��ن النس��ي يف  	
أح��وال معيش��ة العلوي��ني عل��ى الوع��ي العمي��ق 
لقس��ٍم كبٍر منهم. فلم يفهموا أن املكتس��بات 
ال��ي حّصلوه��ا بطرق مش��روعة، كاخلدمات 
العام��ة والتعلي��م وف��رص العم��ل، ه��ي م��ن 
حقوقه��م كس��وريني، ب��ل فهموه��ا كهب��اٍت 
اب��ن عمه��م الس��لطان حاف��ظ  كرمي��ٍة م��ن 
األس��د. ومل يتعّففوا عن مكتس��باٍت أخرى غر 
مش��روعة، كاالخت��اس والنه��ب والرش��وة، 
وبأكثر صورها بدائية، بل نظر إليها وعيهم 
املباش��ر كأت��اوٍة أو ضريب��ٍة حي��ّق هل��م، وه��م 
رجال الس��لطان وحاش��يته، أن يفرضوها على 
اآلخري��ن. فلي��س يف قاموس ش��تائمهم اجلاّدة 
أن ُي��دان الش��خص ألن��ه مرت��ٍش، ب��ل يوص��ف 

عنده��ا بأن��ه مس��تفيٌد فق��ط.
ه��ذه  كل  عمل��ت  ولألس��ف،  	
املعطي��ات عمله��ا يف النف��س العلوي��ة العام��ة 
� م��ع وج��ود االس��تثناءات بالطب��ع � لتزي��د م��ن 
املش��اعر األقلوي��ة وتع��ّزز اإلحس��اس باخلط��ر 
والوح��دة والضعف، رغ��م مزاعم القوة والثقة 
بالنفس واالنتماء. هذه املشاعر الي استثرت 
مّرت��ني يف العه��د األس��دي، م��رة يف انتفاض��ة 
أخ��رى  وم��ّرة  الثمانيني��ات،  يف  اإلس��اميني 
يف ث��ورة الش��عب الس��وري الراهن��ة. وكان��ت 
جاه��زة، يف كا املّرت��ني، لتداف��ع بشراس��ة، ال 
عن عائلة األس��د بل عن وجود الطائفة كّله، 
ذل��ك الوج��ود ال��ذي توّرط باجلرمي��ة، ويدرك 
يف م��كاٍن م��ا م��ن وعي��ه أن��ه ت��وّرط. وعلي��ه اآلن 

أن يداف��ع حت��ى النهاي��ة.

فــي البـــــــحث عن جــذور التشــــــبيح
معاوية مّح��اد
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مجلة سنديان...
مـجتـــمع الســــاحل بعيــــــــــــوٍن أخــرى

الث��ورة،  إع��ام  وس��ائل  تع��ّددت  	
م��ن قن��واٍت فضائي��ٍة وإذاع��اٍت وصحاف��ة. ويف 
ه��ذا احلق��ل األخ��ر ظه��رت عش��رات اجمل��ات 
واجلرائ��د ال��ي عمل��ت عل��ى مواكب��ة أخب��ار 
الث��ورة عموم��ًا، أو يف منطق��ٍة حم��ّددٍة حي��ث 
تص��در. ورمب��ا كان م��ن الطبيع��ي أن تتش��ابه 
لتن��اول  نتيج��ة اضطراره��ا  الصح��ف،  ه��ذه 
املس��ائل نفس��ها، م��ن أخب��ار القص��ف، وقص��ص 
الشهداء واملعتقلني، وحتليل الوضع السياسي 
كان  هن��ا  وم��ن  إخل.  الس��ورية...  للقضّي��ة 
طري��ق التمّي��ز بينها صعبًا وحيتاج إىل كثٍر 
م��ن اجله��د، وه��و م��ا جنح��ت في��ه بع��ض ه��ذه 

بالفع��ل. واجمل��ات  اجلرائ��د 
كان  »س��نديان«  طري��ق  ولك��ن  	
الس��احل  يف  تص��در  ال��ي  فاجملل��ة،  خاّص��ًا... 
الس��وري، وترف��ض تلق��ي أي دع��ٍم م��اّدي أو 
تق��ي، أو مش��اركة فريقه��ا يف دورات إع��داد 
اإلعامي��ني يف اخل��ارج � نتيج��ة أس��باب أمنّي��ة 
البداي��ة  من��ذ  بنفس��ها  أناط��ت  ق��د   � وس��واها 
مهم��ًة عس��رًة ج��داً، وه��ي ش��رح مب��ادئ الثورة 
الذي��ن  الس��احل،  أبن��اء  ب��ني  به��ا  والتبش��ر 
وق��ع معظمه��م حت��ت تأث��ر رواي��ات النظ��ام، 
وأوغل��وا يف تصديقه��ا إىل درجة كونهم أداته 
الرئيس��ية واملعتم��دة للقم��ع. كم��ا حماول��ة 
ع��ن   � جزئي��ًا  ول��و   � خمتلف��ة  ص��ورة  نق��ل 
الس��احل، وبع��ض أبنائ��ه، للث��وار يف باقي أحناء 
س��ورية. فالس��احل يتنف��س أيض��ًا، عل��ى ح��د 
تعب��ر اجملل��ة، ال��ي أعلنت ع��ن مهمتها تلك يف 
افتتاحية عددها األول، فيما يش��به دليل عمٍل 
وبي��ان والدٍة. ونقتط��ف م��ن ه��ذا »املانفس��تو«:

»م��ن وجعن��ا م��ن قهرن��ا، م��ن ه��ون  	
م��ن الس��نديان العتي��ق، م��ن الس��احل طلع��ت 
س��نديان. طي��ب م��ني حنن��ا؟ عراع��ر فورجي��ة 
خون��ة، وال منحبكجي��ة ش��بيحة جمرم��ني؟ 
ب��س  معارض��ة...  حنن��ا  اآلخ��ر:  م��ن  خي��ي 
منحبك! منحبك إلك أنتا مو إلو! أنتا السوري 
	شو ما كان توجهك.. بدنا حنكي معك شوي... 
أخون��ا املع��ارض ب��كل س��وريا: ميك��ن تأخرن��ا 
كت��ر لنحك��ي... الس��احل م��و مت��ل م��ا أن��ت 
متخيل��و.. والزم تتع��رف علي��ه ألن��ه هاملعرف��ة 
رح تفي��دك كت��ر لق��دام. أخونا املؤّيد )القاعد 
بالس��احل خصوص��ًا( توجهن��ا الرئيس��ي إل��ك... 
حاب��ني حنك��ي مع��ك... حنن��ا أخوت��ك وأهل��ك، 
حنن��ا م��و "حابني نعيش مع��ك"... حننا "ما فينا 
نعي��ش ب��اك"... لنتواص��ل ونعم��ل ش��ي يفيدنا 

كلن��ا س��وا... ق��ول اهلل«.
وخ��ال م��ا يزي��د عل��ى عاٍم م��ن عمر  	
اجملل��ة، ال��ي ظه��ر عدده��ا األول يف آب 2012، 
عمل��ت عل��ى الوف��اء به��ذه الرس��الة الرتاجيدية 
بش��تى الوس��ائل. فف��ي بابه��ا الثاب��ت بعن��وان 
»خ��ود وعط��ي« ناقش��ت »س��نديان« أف��كار أبن��اء 
وحاول��ت  الث��ورة،  ع��ن  العصابّي��ة  الس��احل 
تفكي��ك ه��ذه األوه��ام الراس��خة اآلن، وال��ي 
تدف��ع معتنقيه��ا إىل القت��ل وامل��وت يف س��بيل 
النظ��ام. وعاجل��ت قضي��ة س��حب االحتي��اط 
	العس��كري والتط��ّوع يف جي��ش الدف��اع الوطي، 
بق��وات  االلتح��اق  لرف��ض  محل��ًة  فأطلق��ت 
األس��د. ويف ملّف��ات اجملّل��ة س��ّلطت الضوء على 
احل��راك الث��وري يف الس��احل الس��وري، وعل��ى 
ال��ي يعانيه��ا نتيج��ة وج��وده يف  الصعوب��ات 

بيئ��ة معادي��ة اجتماعي��ًا. كم��ا نش��رت حتقيقًا 
بع��ض  رواي��ات  وف��ق  البيض��ا،  جم��زرة  ع��ن 
الناج��ني منه��ا وبع��ض منّفذيه��ا. وه��ذا األم��ر 
األخ��ر ،غ��ر املت��اح لوس��ائل اإلع��ام األخ��رى 
للث��ورة، ه��و م��ا جنح��ت اجملل��ة يف تقدمي��ه 
م��راٍت، ع��رب ح��وارات أجرته��ا � بطريق��ة غ��ر 
مباش��رة � م��ع بع��ض ضب��اط وجن��ود األس��د 
العائدي��ن إىل قراه��م يف إج��ازاٍت قص��رٍة أو 
بقص��د الع��اج م��ن إصاب��ات. كم��ا يف سلس��لة 
التقاط��اٍت بعن��وان »ص��ور م��ن الع��امل اآلخ��ر«، 
ترص��د برهاف��ٍة مش��اهد متنّوع��ة م��ن احلي��اة 
ووص��ول  احل��رب  خلفي��ة  عل��ى  الس��احل  يف 

اجلثام��ني.
النظ��ر  يص��ّح  رمب��ا  هن��ا،  وم��ن  	
العل��وي  الص��وت  بوصفه��ا  »س��نديان«  إىل 
أبن��اء  مش��اعر  لتمثي��ل  صدقّي��ًة  األكث��ر 
رغ��م  للث��ورة،  املؤّيدي��ن  الس��وري  الس��احل 
العلوي��ني،  عل��ى  يقتص��ر  ال  فريقه��ا  	أن 
إال أن��ه ميث��ل هّمه��م بش��كل أساس��ي. خاّص��ة 
س��ورّية،  داخ��ل  مقي��ٌم  الفري��ق  ه��ذا  وأن 
خب��اف  الس��احل،  ضم��ن  يقط��ن  ومعظم��ه 
ة، الذي  التمثيل العلوي يف املعارضة السياس��يّ
رمّب��ا ص��ار يش��به باق��ي املعارضني م��ن طوائف 
أخ��رى، وفق��د � إىل ح��ٍد كب��ٍر � احلساس��ّية 
اإلقام��ة  نتيج��ة  األم،  بيئت��ه  مل��زاج  الدقيق��ة 
أخ��رى. ألس��باٍب  أو  عنه��ا،  بعي��داً  الطويل��ة 
ش��هرّية.  »س��نديان«  جمل��ة  	
عل��ى  فق��ط  وتنش��ر  مطبوع��ة،  غ��ر 
صفحته��ا اخلاّص��ة عل��ى الفايس��بوك.

يوسف عبد األحد
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أرقام ليس لها معنى
التنجي��م  إال  للش��بيحة  يب��ق  مل  	
ألنفس��هم  ليثبت��وا  القه��وة  فناج��ني  وق��راءة 
اخلال��د  أب��وه  قائده��م خال��ٌد كم��ا كان  أن 
الش��ريفة(. روح��ه  )قدس��ت  األس��د  حاف��ظ 
فجمال عبد الناصر ولد سنة 1918،  	
وحك��م 18 س��نة )م��ن ع��ام 52 إىل 70(، وج��اء 
إىل احلك��م ع��ام 52، وم��ات وعم��ره 52 س��نة.

 ،1930 س��نة  ول��د  األس��د  وحاف��ظ  	
وحكم 30 سنة )من عام 1970 إىل 2000(، وجاء 

إىل احلك��م ع��ام 1970، وت��ويف وعم��ره 70 س��نة.
وحك��م   ،1942 س��نة  ول��د  والق��ذايف  	
42 س��نة )م��ن ع��ام 1969 إىل 2011(، وج��اء إىل 

69 س��نة. 1969، وم��ات وعم��ره  احلك��م س��نة 
وبالدلي��ل  حتم��ًا،  ي��ؤدي  مم��ا  	
اخل��رايف، إىل أن بش��ار األس��د، ال��ذي ول��د س��نة 
1965، سوف حيكم 65 سنة )من عام 2000 إىل 

2065(. ومبا أنه جاء إىل احلكم عام 2000، فإّن 

عم��ره س��يصل إىل 100 س��نة.. ورمب��ا أكث��ر.

المــكان: دمشــق ـ مقهــى الروضــة.. الزمــان: قبيــل الضربــة.. 
الن��ادل الوحي��د ال��ذي قب��ل املخاطرة  	
إىل  رأس��ه  رافع��ًا  ش��ي  ب��كل  يتعث��ر  بالعم��ل 
الس��ماء.. أب��و حال��وب عل��ى طاولت��ه املعت��ادة.. 
طاول��ة أخ��رى عليه��ا أربع��ة يافع��ني يقهقهون 
ويدخن��ون  ال��ورق  ويلعب��ون  ع��اٍل  بص��وت 
باس��تمتاع.. ش��ّبيحان مرتب��كان بلب��اس مدن��ي 

بال��غ: باهتم��اٍم  واقف��ني  يتكلم��ان 

الش��بيح األول: كّله��ا ك��م ص��اروخ  	
القي��ادة. ومتتّص��ا 

الثان��ي: ق��رد ع��م يقول��وا صواري��خ  	
. . ز و ك��ر

األول: ق��رد ه��ّن كم كروز معباية  	
ونس��تون أمح��ر وأزرق ومارلب��ورو. وي��ا وي��اه 

ل��و نزل��ت ف��وق الضيع��ة.

الثاني: يا وياه... 	
صاح��ب املقه��ى يس��تمع خبش��وٍع إىل  	
ص��وت الق��رآن املنبع��ث م��ن مذياع��ه الصغ��ر.. 
كرتون��ة صغرة جبواره كتب عليها: عاجل 

ج��داً.. املقه��ى برس��م البي��ع..

تناقل��ت صفح��ات الش��بيحة خ��رباً ظريف��ًا يفي��د بتش��كيل  	
ق��وى جوي��ة )كامي��كاز( لض��رب الس��فن األمريكي��ة ال��ي س��تهاجم 
املراك��ز العس��كرية األس��دية. وأطلق��وا عل��ى ه��ذه العملية اس��م )رياح 
اهلل(.. تتألف هذه القوة من 13 طياراً انتحاريًا سيضربون بطائراتهم 
13 حامل��ة طائ��راٍت، ف��إن مل جي��دوا فس��فينة، ف��إن مل جي��دوا فغواصة 

البح��ر  يف  الس��ادس  األمريك��ي  األس��طول  س��يهزم  وهك��ذا  نووي��ة. 
املتوس��ط، وس��يتغر الع��امل. وس��تحقق نب��وءة عض��و جمل��س الش��عب 
)صاحب الكازية( يف أن يصبح بشار األسد قائداً للكرة األرضية، بعد 

أن ه��زم، وبش��طارة طياري��ه الثاث��ة عش��ر، قائده��ا الس��ابق أوبام��ا.
ماحظة: كتب أحد املعلقني الفيسبوكيني: هؤالء البقر يظنون أن السفن األمريكية ثابتة يف مكانها وتنتظر انتحاريي "رياح اهلل"  	

إىل حلظ��ة اصط��دام طائراته��م به��ا.

كاميكاز بشار 

وئــام وهــاب يعتلــي الرتــب القياديــة ويقــّرر نيابــة عــن دول المســاومة
بض��رب  ق��راراً  وه��اب  وئ��ام  أخ��ذ  	
ح��ال  يف  ص��اروخ  أل��ف  مبئ��ة  إس��رائيل 
مواق��ع  عل��ى  األمريكي��ة  الضرب��ة  تنفي��ذ 
الس��وري  النظ��ام  وأم��ر  العس��كرية.  النظ��ام 
اهلج��وم  بتنفي��ذ  اهلل  وح��زب  واإليران��ي 
عل��ى إس��رائيل. ولع��ّل ه��ذا املخب��ول ال ي��دري 
فيه��ا  اعت��اد  تلفزيوني��ة  قال��ه يف مقابل��ة  م��ا 
األخ��رق،  والتهدي��د  النب��اح  عل��ى  	م��راراً 
فكي��ف للنظ��ام الس��وري أن ي��رّد عل��ى الضرب��ة 

يف إس��رائيل وه��و ال��ذي الت��زم دوم��ًا حب��ق ال��رّد 
املعل��م  لولي��د  وكي��ف  الس��ورية؟؟  امل��دن  يف 
أن يتس��رع للهج��وم عل��ى اس��رائيل وه��و ال��ذي 
أثب��ت للكوك��ب بأس��ره جن��اح سياس��ة ضب��ط 
م��ن  أواًل  نفس��ه  عل��ى  ال��ي طّبقه��ا  النف��س، 
البطيئ��ة وأس��لوبه اخلان��ق  خ��ال خطابات��ه 
الفضائي��ة  صحافي��ي  أس��ئلة  عل��ى  ال��رد  يف 
بات��ت  ال��ي  إلي��ران  وكي��ف  ؟؟  الس��ورية 
تتنّص��ل م��ن اتفاقي��ة الدف��اع املش��رتك بينه��ا 

وبني نظام األس��د أن تهاجم إس��رائيل، الزميل 
اهلل،  حل��زب  وكي��ف  املنطق��ة؟؟  يف  الن��ووي 
ال��ذي س��قطت هيبت��ه األمني��ة بع��د تفج��ر 
الروي��س يف الضاحي��ة، أن يض��رب مفرقعات��ه 
الناري��ة عل��ى حيف��ا وم��ا بعده��ا؟؟ وأي��ن روس��يا 
والص��ني م��ن كل ه��ذه التهدي��دات؟؟ يب��دو 
أّن ه��ذا األمح��ق وّه��اب ق��رر أن ال خي��رج م��ن 
عامل��ه االفرتاض��ي امل��أزوم ولغت��ه التش��بيحية 
أنيس��ة.. جن��ت  نفس��ها  وعل��ى  اهلزلي��ة.. 
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كلما استغرب الجعفري قلق بان كيمون
يس��تغرب اجلعف��ري دائم��ًا.. ويب��دو  	
املس��تخدمة يف  الرتقي��م  عام��ات  أكث��ر  أن 
أوراق��ه ه��ي إش��ارة التعج��ب "!!!". كلم��ا كلف 
املتح��دة  األم��م  يف  تأبيني��ة  قصي��دة  بإلق��اء 
يس��تغرب. اذا اخت��ذت دول��ة م��ا موقف��ًا ض��د 
قيادت��ه اس��تغرب، وإذا مل تتخ��ذ اس��تغرب. آخ��ر 
اس��تغرابات اجلعفري كانت منذ يومني على 
قناة اإلخبارية، عندما استغرب كيف للدول 
الثاث الدائمة العضوية يف جملس األمن أن 
تتعام��ل إجيابي��ًا م��ع تقري��ر جلن��ة احملقق��ني 
بعضه��ا،  أو  متورط��ة،  نفس��ها  أنه��ا  ح��ني  يف 
بالس��اح  املس��لحة  اجملموع��ات  تزوي��د  يف 
الكيم��اوي! ذل��ك  يف  مب��ا  والكيف��ي،  النوع��ي 
مل  ال��ذي  الوحي��د  االس��تغراب  	
روس��يا  موق��ف  ه��و  اجلعف��ري  يس��تغربه 

كان  ال��ي  القضي��ة  أم��ام  وق��ف  إذ  األخ��ر، 
إن  ليق��ول  قلي��ًا  يس��تغربها  أن  حق��ه  م��ن 
التع��اون الس��وري الروس��ي يف األم��م املتح��دة 
بش��كل  الوض��ع  تتفه��م  روس��يا  وإن  وثي��ق، 
جي��د ج��داً، وقّدم��ت كث��راً م��ن املس��اعدات 
الص��ني. وكذل��ك  األزم��ة،  م��دار  عل��ى 

أم��ني  ب��ان كيم��ون،  بينم��ا يتخ��ذ  	
ع��ام األم��م املتحدة، موقف القلق حياة جممل 
قب��ل  قل��ٌق  فه��و  الس��وري.  الوض��ع  تط��ورات 
اس��تخدام الكيم��اوي وخال��ه وبع��ده، كم��ا 
ه��و قل��ٌق م��ن الضرب��ة العس��كرية املتوقع��ة. 
وم��ا إن يقل��ق ب��ان ك��ي م��ون حت��ى يس��ارع إىل 
عق��د جلس��ة طارئ��ة جملل��س األم��ن الدول��ي 
وب��ني  باالس��تغراب.  اجلعف��ري  فيه��ا  يق��وم 
اجلعف��ري..  واس��تغراب  كيم��ون  ب��ان  قل��ق 

جي��ري ولي��د املعل��م مؤمت��راً صحفي��ًا جامع��ًا 
ب��ني قل��ق ه��ذا واس��تغراب ذاك بباه��ٍة ن��ادرٍة.

من صفحة شوفوني

م��ا إن نس��ي ولي��د املعل��م أن هن��اك  	
بعده��ا  نس��ي  اخلارط��ة، حت��ى  عل��ى  أوروب��ا 
اجلامع��ة العربي��ة يف رّده من��ذ أيام على س��ؤال 
أح��د الصحفي��ني ع��ن موق��ف اجلامع��ة.. ث��م 
كم��ا  الرتكي��ة..  اخلارجي��ة  موق��ف  نس��ي 
أوض��ح أن املوق��ف الروس��ي ه��و ش��أن روس��ي، 
يع��رف  مل  أن��ه  كم��ا  األمريك��ي..  وك��ذاك 
التهدي��دات  عل��ى  الس��وري  ال��رد  م��ا طبيع��ة 
باخرتاق��ات  أص��ًا  يس��مع  ومل  بالضرب��ة.. 
الس��ورية...  لألج��واء  جدي��دة  إس��رائيلية 
أن  الصحف��ي  مؤمت��ره  راقب��وا  م��ن  وجيم��ع 
املش��كلة مل تك��ن يف املعل��م ذات��ه بق��در م��ا ه��ي 
يف معاون��ه فيص��ل املق��داد، ال��ذي ات��كأ علي��ه 
ليصّحح��ه ويذّك��ره مبجم��ل القضاي��ا ال��ي 
يريد مناقش��تها.. وفيص��ل مل يصّححه نهائيًا، 
بل اكتفى باإلمياء برأس��ه، مس��تغربًا تعاطي 
معّلم��ه مع��ه أم��ام الشاش��ات به��ذه الطريق��ة.

هكذا متأل املدرجات
مل تك��ن مصادف��ة من ولي��د املعلم يف  	
مؤمت��ره الصحف��ي أن ينتق��ي ع��دة صحفي��ني 
ليس��ألوه أس��ئلة جمه��زة مس��بقًا، فيتض��ح أن 
جمموع��ة منه��م تعم��ل لص��احل قن��اة واح��دة، 
فإذا حبوالي مخس��ة صحفي��ني من اإلخبارية 
الس��ورية، وضعفه��م م��ن التلفزي��ون الس��وري، 
باإلضاف��ة إىل آخري��ن م��ن س��انا، وغره��م م��ن 
قن��اة مس��ا "الدني��ا". بذل��ك يت��م م��لء الفراغ��ات 
يف القاع��ة، ال��ي تظه��ر احلاج��ة ماس��ة الي��وم 
خمتل��ف  غي��اب  ظ��ل  يف  مدرجاته��ا،  مل��لء 
املؤسس��ات اإلعامي��ة ع��ن الس��احة الس��ورية 
خاص��ة. املعل��م  ولي��دة  صال��ة  وع��ن  عام��ة 

الكثي��ف  اإلعام��ي  احلض��ور  ه��ذا  	
أيض��ًا  يوازي��ه  الصحف��ي،  املعل��م  مؤمت��ر  يف 
حض��وٌر يف فعالي��ات أخ��رى، فني��ة وثقافي��ة 
املؤسس��ة  فتس��تطيع  وس��واها.  واقتصادي��ة 

م��ن  مجه��ور  تش��كيل  الس��ورية  اإلعامي��ة 
ب��ل  الصحفي��ني،  غي��اب  ظ��ل  يف  صحفييه��ا 
وه��و  مس��رة.  حت��ى  أو  اعتص��ام  وتش��كيل 
وزي��ر  ب��ال،  حمس��ن  ترك��ه  ال��ذي  اإلرث 
اإلع��ام األس��بق، وال��ذي مل ي��درك الكث��رون 
قيمت��ه حت��ى اآلن.. فوج��ود آالف املوظف��ني يف 
التلفزيون السوري والصحف الرمسية وسانا 
مل يك��ن عبث��ًا... إنه لتش��كيل مجه��ور اللحظات 
احلامس��ة وم��لء املقاع��د الفارغ��ة يف األزم��ات.

صّححني فيصل

النظ��ام  يتس��ّول  ال��ذي  الوق��ت  يف  	
الضرب��ة،  ملن��ع  اخلارج��ي  التأيي��د  الس��وري 
األم��م  يف  ش��يء  كل  اجلعف��ري  ويس��تغرب 
املتح��دة، ويس��تلقي ولي��د املعل��م عل��ى عش��رات 
الصحفي��ني يف مؤمت��ر صحف��ي.. جن��د م��ن 
مؤي��دي النظ��ام م��ن ينتظ��ر الضرب��ة ل��رد.
وال يأب��ه الش��بيحة مطلق��ًا باختب��اء  	

أو  اجلامع��ي  احل��رم  يف  جيش��هم  دباب��ات 
امل��دارس، ونق��ل ف��روع املخاب��رات إىل األحي��اء 
املدنّي��ة، وال بتصرحي��ات قيادته��م املتتالي��ة.. 

إذاً كيف سرّدون؟ 	
جتيبنا هنا صفحات الفي���س بوك: 	

� كل ما يقوم به اجل���يش السوري  	
هو متويه.

� األسل�����حة السورية اخلفية سوف  	
تغر املعادلة.

� أوروبا ستدفع الثمن. 	
� إسرائيل هي هدفنا. 	

ه��م أنفس��هم كتب��وا ب��أن الكيم��اوي  	
ميثله��م، ث��م تنّصل��وا م��ن اس��تخدام قيادته��م 
ل��ه عندم��ا ضاق��ت الضائق��ة الدولي��ة عليه��م.

الرد السوري الصاعق

من صفحة شعارات راسخات
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نساٌء... للتاريخ

	ساف فواخرجي.. 
سامة الصدر العاري

إمن��ا  فق��ط،  غبي��ة  ليس��ت  س��اف  	
وه��ي  بذل��ك.  تعت��ّز  وه��ي  أيض��ًا،  ش��بيحة 
املدلل��ة ج��داً، ومن��ذ زم��ٍن بعي��ٍد، عن��د رؤس��اء 
الش��عب األمني��ة، وخاص��ة س��يادة الل��واء عل��ي 
بع��ض  ويت��داول  األول.  عّرابه��ا  ممل��وك 
أرف��ع  ش��خصية  ع��ن  آخ��ر  كام��ًا  اخلبث��اء 
نفس��ه.  األس��د  بش��ار  كان��ت  رمب��ا  	رتب��ة، 
غ��ر أن ه��ذا غ��ر صحي��ٍح، لتعل��ق الرئي��س 
املراه��ق بنم��وذج آخ��ر ال تنتم��ي إلي��ه الفنان��ة 
البدين��ة ذات الوج��ه الريف��ي واملزايا الفاحية، 
م��ا  حبس��ب  البط��ة،  القائ��د  يعج��ب  ال  مم��ا 
كش��فته مراس��اته اإللكرتوني��ة م��ع ش��هرزاد 
اجلعف��ري وغره��ا م��ن عش��يقاته الس��ريات 

ذوات الطاب��ع األورب��ي الرفي��ع.
برئي��س  التق��ت  ال��ي  فواخرج��ي،  	
النظ��ام ث��اث م��رات، خرج��ت بنتيج��ٍة م��ن 
لقاءاته��ا مع��ه بأن��ه إنس��ان وط��ي ذك��ي هّم��ه 
حواراته��ا  جمم��ل  فكّرس��ت  س��ورية،  األول 
البدل��ة  ولبس��ت  عن��ه..  للدف��اع  األخ��رة 
العس��كرية قب��ل أن يلبس��ها أخ��وه ماه��ر.. وه��ي 
تربط وجودها بوجود رئيسها فتقول عنه إنه: 
"رئي��س عظي��م وإنس��ان ش��ريف. ول��وال وج��ود 
القي��ادة القوي��ة واجلي��دة مل��ا كن��ا موجودي��ن".
ساف من أول الفنانات املط�����البات  	

باحلس����م العسكري.. 
وعده��ا..  عن��د  زال��ت  أم��ا  س��اف..  	
مبواجه��ة أي تدخل خارج��ي بالصدر العاري؟

رغدة...
 بالكيماوي يا سيادة الرئيس

مل حيتم��ل األس��د م��ا رآه م��ن فنانت��ه  	
رغ��دة، فم��ا إن طلبت منه اس��تخدام الكيماوي 
رغ��دة.. ولعيون��ك  باس��تخدامه..  أم��ر  حت��ى 

آن  "أم��ا  ه��ي:  مقوالته��ا  أش��هر  	
للكيم��اوي أن يستش��يط؟"، "عّلق��وا املش��انق يف 
الس��احات.. نري��د قص��ف كل منطق��ة فيه��ا 
إرهاب��ي، ول��و م��ات آالف املدني��ني. كل م��ن 
بق��ي م��ن املدني��ني يف املناط��ق تلك، ه��و حاضن 

. ومتواط��ىء"
ع��ن  الدف��اع  يف  رغ��دة  ص��وت  ب��ّح  	
أس��دها...وتطّوعت للقي��ام ب��كل ش��يء خدم��ة 
وترفيهًا عن جنود األس��د، من مس��ح أحذيتهم 
إىل الغن��اء هل��م قب��ل عام��ني يف س��احة س��عد 
اهلل اجلاب��ري حبل��ب... ولكنه��ا، وللتاري��خ، مل 
تتح��دث ع��ن الص��در العاري. رغ��دة، رغم كل 

ش��يء، حت��رتم س��نها.

سوزان جنم الدين.. 
اضرب يا بشار با رمحة

الفنان��ة  الدي��ن،  جن��م  س��وزان  	
املعروف��ة تارخيي��ًا بارتباطها جبه��از املخابرات 
الس��ورية، وارتباط والدها الش��اعر جنم الدين 
الص��احل م��ن قبله��ا به��ذا اجله��از، وال��ذي تقرب 
م��ن حاف��ظ األس��د ح��ني كتب معلق��ة يف رثاء 
ولده باس��ل، وتقرب من بش��ار حني رثى والده 
حافظ، وكان سباقًا يف املباركة له باجللوس 
عل��ى عرش العائلة... وكذلك كانت س��وزان 
س��ّباقًة يف دع��وة بش��ار إىل الض��رب با رمحة.. 

رغ��م أن أه��م مواصفات��ه، بالنس��بة إليه��ا، ه��ي 
اإلنس��انية والرمح��ة!.. وه��ي األش��هر بقوهل��ا: 
"أنا مع بش��ار األس��د ليس ألنه رئيس، بل ألنه 
إنس��ان مثقٌف ومتواضٌع وحمّب. وكل الدنيا 
حتس��دنا علي��ه، فه��و ال��ذي ق��اد مس��رة تط��ور 

وإص��اح يف الب��اد".
الفنان��ة  بتقري��ع  س��وزان  اش��تهرت  	
أصال��ة ملعارضته��ا للنظ��ام. وه��ي تؤك��د دائمًا 
أن أصال��ة م��ن صن��ع النظام فكيف تقف ضده 
الي��وم!... وتش��ر هن��ا إىل ميزته��ا ع��ن أصال��ة 
بأنه��ا اس��تمرت بال��والء للنظ��ام ال��ذي صنعه��ا. 
وال ب��د أنه��ا أيض��ًا لن توفر الصدر العاري على 

الشاش��ات.

فاديا خّطاب... 
ثقٌة ال تنتهي بالنظام

القس��م  م��ن  خّط��اب  فادي��ا  تكث��ر  	
بثقتها بالنظام.. وإنه صامٌد.. وإنه لن يسقط.. 
وتقس��م إن األس��د ب��اٍق رغ��م أن��ف اجلمي��ع...

وتقس��م إن املؤامرة الي تش��رتك فيها اجملرات 
	ستفش��ل وتنهض س��ورية األسدية من جديد. 
ال ختتل��ف خّط��اب ع��ن جن��م الدي��ن  	
كث��راً يف قربه��ا م��ن املؤسس��ة األمني��ة ال��ي 
منحته��ا نقاب��ة الفنانني، وجعلته��ا آمرة ناهية 
يف الكث��ر م��ن الش��ؤون الفني��ة، ويف تس��خر 
الس��وري.  الفن��ان  عل��ى  كرقي��ٍب  النقاب��ة 
خّط��اب(  )فهمّي��ة  فادي��ا  كان��ت  	
الث��ورة  يؤي��دون  الذي��ن  بالفنان��ني  تتص��ل 
تلومه��م  لك��ي  املظاه��رات  يف  ويش��اركون 
وختربهم بأنها على معرفة بكل حتركاتهم.
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- ال تعرب املقاالت املنشورة بالضرورة عن رأي املجلة.
- ترحب املجلة بمساهماتكم غري املنشورة سابقًا.

تويتر

س��ؤاٌل ي��ردده املناضل��ون يف مصان��ع التعذي��ب. وكي��ف نذكرهم؟ أيكفي أن نقول: هل��م اهلل! نعم، هذا ما  	
ت��ردده ألس��نتنا وتعتص��ر علي��ه قل��وب أمهاته��م. كثراً م��ا يغيب عن ذاكرتنا ما يؤول إلي��ه حاهلم؟ أين هم؟ كم 
عددهم؟ ماذا يأكلون؟ كيف ينامون؟ كم بقي منهم؟ كيف يدفن من استشهد منهم؟ والسؤال األهم، متى 
ستنتهي مأساتهم؟ فإذا نظرنا من ثغرة صغرة على أحد السجون سنرى شباب سوريا يطلبون املوت حبًا بالنجاة 
م��ن حق��د عصاب��ة حاكم��ة، إذ يدخ��ل عليه��م جادوه��م كأنه��م وح��وٌش خلق��ت لتفرتس��هم، يلفق��ون هل��م تهم��ًا 
عجيبة منها التآمر على الباد أو االلتحاق بالقاعدة يف أفغانس��تان، وتهمًا أخرى ال ميكن أن تذكر. وعند أول 
تهمة توّجه للمناضل تبدأ املعركة بني األحياء وامليت. يقفون وحتت أقدامهم يلفظ املناضل الرافض أنفاس��ه.

يذكر الس��يد )س(، الذي كان معتقًا، أنه عندما تبدأ جولة التعذيب تتواىل عليه ضربات الس��نديان  	
وه��ي ت��دك جس��ده املره��ق، وم��ن دون انقط��اٍع ين��اوب وحش آخر حيمل أداة موت تس��مى بالكب��ل الرباعي، اذ يريد 
الس��جان إن ختتل��ط عظ��ام املعتق��ل م��ع حلم��ه. وما أن ينهك ذلك اجلاد حتى يناوب آخر بأداة أخرى على جس��د 

ذل��ك الش��اب أو الطفل.
يع��رتف  أن  يري��دون  كان��وا  وإن  التعذي��ب،  م��ن  ه��دٌف  الطغي��ان  هل��واة  يك��ن  مل  أن��ه  واألرج��ح  	
املعتق��ل بش��يء يرض��ي غروره��م. واألصع��ب إن مل يع��رتف، فس��يؤخذ يف ج��والت أس��طورية م��ن التعذي��ب. 
إن ه��ذا األس��لوب الوحش��ي يف التعام��ل، كم��ا ينق��ل لن��ا م��ن الذي��ن أف��رج عنه��م، ناج��ٌم ع��ن ح��ٍب ملمارس��ة 
ه��ذا الن��وع م��ن اإلج��رام، فه��م متعطش��ون للدم��اء وملزي��د م��ن زه��ق األرواح، ولرؤيتن��ا يف أضع��ف أحوالن��ا.

يق��ول أح��د املعتقل��ني املف��رج عنه��م إن��ه كان ُيس��اق إىل منص��ة جهن��م، حي��ث ي��رتك ع��دة أي��ام مش��بوحًا  	
من دون أكل أو ش��رب. ومن جولة الش��بح والصلب يؤخذ إىل زنزانة منفردة. وهناك تبدأ دورة أخرى وأس��لوب 

منظ��م للتعذي��ب، م��ن الصع��ق بالكهرب��اء إىل ال��دوالب. وم��ن يرمح��ه اهلل يذه��ب إىل امل��وت.
وإذا س��ألنا ع��ن ح��ال املعتقل��ني، كي��ف ينام��ون؟ فاجل��واب أقس��ى م��ن الس��ؤال. هن��اك يتزامح��ون ف��وق  	
بعضهم البعض. منهم من ينام من شدة األمل. وآخرون يصارعون احلياة بني مطرقة اجلاد وسنديانة الزمن. 
ورمبا حُيس��ب الش��خص منهم أنه نائم عندما يغمى عليه من ش��دة األمل. فهم ال يعرفون متى يغفو الليل ومتى 
تفي��ق الش��مس. حاهل��م كاألم��وات ينتظ��رون مراس��م الدف��ن. أم��ا م��ا يق��ّدم إليه��م م��ن طع��ام فه��و ال يذك��ر، وه��و 

ألجل استمرار معاناتهم فقط.

أُتراكم نسيتونا في غياهب السجون؟

رقية البش��ر
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مكتب عني املدينة بدير الزور بعد القصف
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