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مجلــة نصــف شــهرية مســتقلة

في الممنوع

عدسة كرم  -دير الزور

ل��ن تتوق��ف الث��ورة إال بالنصر .يؤمن
املالي�ين من الس��وريني بهذا ،وهم على صواب.
ص��واب أيض��اً ح�ين يب��دون الكث�ير أو
وعل��ى
ٍ
التذمر جتاه أخطاء الثورة والثوار
القلي��ل م��ن ّ
ـ وه��ي كث�ير ٌة بالفع��ل ـ لكنه��ا طبيعي��ة ،فل��كلّ
الث��ورات الك�برى يف التاري��خ أخط��ا ٌء ك�برى،
م��ا زال��ت أخط��اء الث��ورة الس��ورية صغ�يرة إن
قورن��ت به��ا .وهل��ذا علين��ا أن نتوق��ف عند ثالث
إش��ارات بالغ��ة القيم��ة.
فممن��و ٌع أن نس��مح للخ��راب ال��ذي
ح� ّ�ل بالبي��وت والعم��ران أن ينتق��ل اىل القل��وب
والعق��ول ،ليط��رد األم��ل واإلص��رار واليق�ين
أن الث��ورة ،يف اجملم��ل والتفصي��ل ،عل��ى ح��ق.
وأن الطاغي��ة الغ�� ّر احملتض��ر ،ويف اجملم��ل
والتفصي��ل كذل��ك ،عل��ى باط��ل.
وممن��و ٌع إهم��ال النش��اط املدن��ي يف
أعم��ال الث��ورة ،فامل��دن والق��رى الكث�يرة ال�تي
وأم��ن
وخدم��ات
حت�� ّررت حتت��اج إىل إدار ٍة
ٍ
ٍ
ف��رن ،وحمط��ة
ٍ
وصح��ة وقض��اء .وتش��غيل ٍ
�ف ،وحفظ األمن يف
تنقي� ٍ�ة مي��ا ٍه ،ومقس��م هات� ٍ
ّ
أي منطق��ة ،ال يق� ّ�ل أهمي� ً�ة ع��ن مح��ل الس�لاح
دفاع��اً عنه��ا.
وممن��و ٌع أخ�يراً أن ننس��ى م��ا أحرزت��ه
جناح��ات يف احل��رب والسياس��ة
الث��ورة م��ن
ٍ
واإلع�لام .فعل��م االس��تقالل األخض��ر يرف��رف
عل��ى معظ��م بواب��ات احل��دود .وتبل��غ األرض
احمل��ررة ثلث��ا اخلريط��ة الس��ورية .ومل يع��د
بش��ار األس��د يف الثل��ث األخ�ير ق��ادراً عل��ى
التج��وال أو الظه��ور ،كم��ا كان يفع��ل يف
س��نوات اس��تعراضاته الذهبية .ومل يعد نظامه
ش��رعياً إال عن��د م��ن يش��بهه م��ن األنظم��ة.
ب��ل أصب��ح أش��به بزعيم ميليش��يا عنيد ،صارت
وحشيته وحدة قياس!
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يحفز الغرب
المبرر الوحيد الذي قد ّ
خطر الحرب اإلقليمية...
ّ

تفاؤل بمواقف جديدة
ٌ
الجربا بين العواصم...
مقابل توقعاتٍ باستبعاد التدخل العسكري األمريكي
هيئة التحرير
يب��دو م��ن الطبيع��ي أن تب��دأ
التح��ركات السياس��ية لالئت�لاف بش��كله
اجلدي��د (قي��ادة اجلرب��ا) ب�ين عواص��م ال��دول
الكربى ،وهو ما سبق أن بدأ به سالفوه ،دون أن
�جلوا تقدم�اً ملحوظ�اً ،أو حركة سياس��ية
يس� ّ
ميكنه��ا تعدي��ل مي��زان الق��وى يف الداخ��ل .إال
أن التي��ار املتفائ��ل يف االئت�لاف الوط�ني لق��وى
الث��ورة واملعارض��ة ،وخ��ارج االئت�لاف ،يع � ّول
عل��ى تل��ك التح��ركات أن جت��دي نفع �اً عل��ى
صعي��د "اإلم��داد بالس�لاح" ،وه��ي القضية اليت
م��ا زال��ت تش��هد انقس��اماً أوروبي��اً وانقس��اماً
داخلي��اً يف الوالي��ات املتح��دة.
يف حض��ور اجلرب��ا "الباريس��ي" ،إىل
جان��ب رئي��س أركان اجلي��ش احل�� ّر ،الل��واء
س��ليم إدري��س ،مل يتغ�ير اخلط��اب كث�يراً
سوى ببعض اجلرعات األكثر ثقة بالنفس،
واألق��رب إىل املنطقي��ة يف عم��ل االئت�لاف .إذ
انطل��ق اجلرب��ا يف كاف��ة مس��اعيه م��ن الق��ول:
"إن محاي��ة املدني�ين يف س��ورية وإجي��اد ح��ل
سياسي لن حيصال باستجداء نظام األسد ،بل
عن طريق تغيري موازين القوى على األرض،
مب��ا يس��هم يف إس��قاط النظ��ام واحلف��اظ
عل��ى مؤسس��ات الدول��ة"ّ .
وتلخص��ت مطالب��ه
دور أك�بر
يف إقن��اع ال��دول الغرب ّي��ة بلع��ب ٍ
لتقدي��م املس��اعدات ال�تي تس��هم يف حق��ن دم��اء
الش��عب الس��وري ،ع��ن طري��ق تس��ليح اجلي��ش
احل � ّر ،واحلص��ول عل��ى املس��اعدات اإلنس��انية
الالزم��ة ،وتوف�ير الدع��م املال��ي واللوجس�تي
للمجال��س احمللي��ة يف املناط��ق احمل� ّررة .بينم��ا
حرب
حاول اجلربا أيضاً شرح احتمال نشوب ٍ
تبعات إقليمية واسعة ،لعل خوف
كربى ذات ٍ
الغ��رب منه��ا جي��دي نفع�اً.
ومقاب��ل التف��اؤل ال��ذي خ��رج ب��ه
رئي��س االئت�لاف م��ن لقائ��ه م��ع الرئي��س
الفرنسي ،مل تكن تصرحيات األخري لتتخطى
م��ا ص��در عن خارجيته خالل الفرتة الس��ابقة.
إذ ّ
أك��د البي��ان الص��ادر ع��ن هوالن��د عل��ى أن
فرنسا ستستمر بدعم االئتالف وجهود هيئة
األركان يف قي��ادة اجلي��ش احل��ر ،وس��تلتزم
مبس��اعدة الش��عب الس��وري إغاثي �اً وإنس��انياً.

غليون املتفائل

بره��ان غلي��ون ..عض��و االئت�لاف
الذي رافق اجلربا يف حتركاته ،كان أكثر
تف��اؤ ً
ال عندم��ا كت��ب عل��ى صفحت��ه يف موق��ع
التواص��ل في��س ب��وك ،حتت عن��وان بارقة أمل:
"انطباع��ي ع��ن لقاءاتنا الدولية األخرية هو أن
هن��اك إدراكاً متزاي��داً يف العواص��م الدولي��ة
الرئيس��ية بض��رورة التح��رك يف اجت��اه
مس��اعدة الس��وريني للخروج من اجلمود ،بعد
مرحلة طويلة وقاس��ية من الرتدد والتش��كيك
باملعارض��ة ،أو بالق��درة عل��ى فع��ل ش��يء م��ن
غ��ال عس��كرياً وسياس��ياً".
مث��ن ٍ
دون دف��ع ٍ
وأك��د غلي��ون أن األمل كبري ،على
اعتبار أن التوجه الدولي حالياً ال يتعلق فقط
مبصري الش��عب الس��وري وحده ،وإمنا مبصري
القان��ون واحل��ق والدميقراطي��ة والس�لام
والعالق��ات الدولي��ة واإلنس��انية يف املنطق��ة
والع��امل.

حماولة كسب الثقة املصرية

كان��ت الزي��ارة األكث��ر لفت��اً
لألنظ��ار ه��ي س��فر اجلرب��ا ووف��د االئت�لاف
إىل القاه��رة ،بع��د تو ّل��ي اجلي��ش املص��ري
قي��ادة املرحل��ة االنتقالي��ة .فقد كان ال بد من
حماول��ة اس��تعادة الدع��م املص��ري للمعارضة،
وتوضي��ح املوق��ف الس��وري ،خاص��ة بع��د
جمموع��ة م��ن األح��داث ال�تي زادت م��ن التوتر

جت��اه الس��وريني املقيم�ين هن��اك ،عق��ب اته��ام
شغب إىل جانب
بعضهم باالشرتاك يف أعمال ٍ
اإلخ��وان املس��لمني ،املطالب�ين بإع��ادة الرئي��س
مرس��ي ،املنتخب ش��رعياً.
إال أن املوق��ف املص��ري مل ي ّتض��ح
�كل حاس� ٍ�م بع��د زي��ارة اجلرب��ا ،فق��د ب��دا أن
بش� ٍ
ً
القي��ادة اجلدي��دة مش��غولة حالي��ا بتس��وية
ش��ؤون الداخ��ل .وم��ا زال��ت تنتظ��ر التوازن��ات
ومواق��ف ال��دول اإلقليمية الك�برى من احلكم
املص��ري اجلدي��د.

أمري��كا وضع��ف احتم��ال التدخ��ل
العس��كري
رمس��ي أو
بي��ان
مل يص��در أي
ٍ
ٍ
تصري��ح جدي��د ع��ن القي��ادة األمريكي��ة
خبص��وص الوض��ع الس��وري ،إال أن املوق��ف
الواض��ح ه��و اس��تبعاد التدخ��ل العس��كري اآلن.
والس��بب األكث��ر إعالن �اً لذل��ك حالي �اً ه��و أن
خط��ة التدخ��ل ،وف��ق الس��يناريوهات ال�تي
حدّده��ا قائ��د األركان املش�تركة للجي��ش
األمريك��ي مارت��ن دميبس��ي ،مكلف��ة ج��داً،
إضاف��ة إىل أن العواق��ب احملتمل��ة كث�يرة،
وتش�ير إىل الفوض��ى حبس��ب حملي�ين
اس�تراجتيني م��ن الوالي��ات املتح��دة .وه��و م��ا
يرج��ح أن زي��ارة اجلرب��ا ألمري��كا مل خت��رج
ّ
ب��أي نتيج��ة تذك��ر ،رغ��م التفاؤل ال��ذي أبداه
رئي��س االئت�لاف.
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وي ْد ِبــر فــي حمــص،
الحــر
يتقــدم فــي دمشــق وريفهــاُ ،
َّ
ُّ
ويفتح الباب لمعركة حلب الكبرى
هيئة التحرير

احل ّر على ختوم العباس ّيني

عل��ى خ�لاف اخلط��اب اليائ��س
ح��ول ضع��ف فاعلي��ة اجلي��ش الس��وري
احل � ّر يف حمي��ط دمش��ق يف الف�ترة األخ�يرة،
والتنب��ؤ بس��قوط القاب��ون يف ي��د اجلي��ش
النظام��ي بع��د حص��ار أس��ابيع ،ج��اءت مفاج��أة
التق��دم الواض��ح ال��ذي أحرزت��ه ع��دة كتائ��ب
مقاتل��ة يف الغوط��ة الش��رقية ،فتح ّول��ت
القاب��ون م��ن مرحل��ة الدف��اع إىل اهلج��وم
مث��ان وأربع�ين س��اعة ،ليس��تطيع
خ�لال
ٍ
املقاتل��ون فيه��ا التق��دم حن��و أتس�تراد الع��دوي.
بينم��ا اس��تطاعت الق��وات املتمرك��زة يف جوبر
وحميطه��ا فت��ح الطري��ق م��ع القاب��ون ،مبعن��ى
فت��ح طري��ق الغوط��ة الش��رقية م��ع العاصم��ة،
وص��و ً
ال إىل خت��وم س��احة العباس��يني داخ��ل
املدينة.
ويف النتائ��ج امليداني��ة ملختل��ف
العملي��ات العس��كرية يف حمي��ط ش��رق
دمش��ق ،جن��د أن جمموع��ة م��ن املناط��ق
االس�تراتيجية بات��ت حت��ت س��يطرة احل�� ّر،
م��ن مؤسس��ة الكهرب��اء إىل معم��ل ك��راش
وحمي��ط كراج��ات العباس��يني وعدة منش��أت
تعليمي��ة وأبني��ة أخ��رى ،إضافة إىل أجزاء من
معم��ل احللوي��ات .وبات��ت املعرك��ة األساس��ية
ح��ول رحب��ة الدباب��ات بالقاب��ون ،وال�تي ينب��ئ
حتريره��ا بتق��دم احل ّر حنو س��احة العباس��يني
واألحي��اء اجمل��اورة (التج��ارة ،ج��ورج خ��وري،
توجس��ت أص� ً
لا حب��دوث ذلك،
الغس��اني) ،ال�تي ّ
ون��زح الكث�ير م��ن س��كانها.
بينم��ا يب��دو تق �دّم احل � ّر يف جبه��ات
امل��رج وطري��ق املط��ار بطيئ��اً مل يس��جل في��ه
ح� ٌ
�دث ه��ام ،باس��تثناء الس��يطرة عل��ى املطاح��ن
عل��ى أتس�تراد املط��ار ،وال�تي تعت�بر منطق��ة
اس�تراتيجية تط� ّ�ل عل��ى الكث�ير م��ن مراك��ز
الق��وات النظامي��ة يف اجلبه��ة األش��د عنف��اً
مبحي��ط العاصم��ة.
ويف الري��ف الغرب��ي ،مل تفل��ح
األرت��ال العس��كرية اليومي��ة املتجه��ة حن��و
بر جدي ٍد من
داريا باس��تعادة الس��يطرة على ش� ٍ
املدين��ة وحميطه��ا .ب��ل إن التق��دم الذي حققه
احل� ّر ش��رق املدين��ة ،بس��يطرته عل��ى عش��رات
األبني��ة ال�تي مترك��زت فيه��ا ق��وات النظ��ام

عدسة كرم | خاص عني املدينة
ث�لاث يومي�اً قب��ل موع��د اإلفطار
�اعات ٍ
س��ابقاً ،مت احلف��اظ علي��ه ،رغم كل حماوالت عل��ى س� ٍ
الرمضان��ي ،بينم��ا تفت��ح جبه��ة القت��ال خ��ارج
استعادة السيطرة.
ه��ذا التوقي��ت لتحقي��ق مكاس��ب جدي��دة ع��ل
اخلالد ّية يف يد النظام
األرض يف جبه��ة مرك��ز املدين��ة.
كان فق��دان ح��ي اخلالديّ��ة يف
واختلف��ت جمم��ل املع��ادالت
مدين��ة مح��ص احملاص��رة من��ذ أش��هر طويل��ة،
العس��كرية يف حلب وريفها بعد س��يطرة احل ّر
�ار نوع� ٍ�ي جلبه��ة مح��ص ،عل��ى
مبثاب��ة انكس� ٍ
عل��ى قري��ة خ��ان العس��ل ،ال�تي كان��ت تعت�بر
اعتب��ار أن ه��ذا احل��ي يش��غل مس��احة كب�يرة
األه��م للنظ��ام يف الري��ف
الثق��ل اجلغ��رايف
ّ
مطل� ً�ة عل��ى خمتل��ف أحي��اء مح��ص ،وس��تفتح
احلل�بي ،وصم��ام أم��ان املناط��ق الواقع��ة حت��ت
حلص��ار جدي�� ٍد عل��ى
الس��يطرة علي��ه الب��اب
ٍ
س��يطرته يف املدين��ة .فاملعرك��ة ،ال�تي فق��د
تل��ك األحي��اء م��ن جه��ة ،وخلق نق��اط متركز
فيه��ا النظ��ام املئ��ات من عناص��ره ،فتحت الباب
جدي��دة يف احل��ي مبج��رد انته��اء االش��تباكات
أم��ام مواق��ع جدي��دة ،وأج�برت النظ��ام عل��ى
حول��ه ،م��ن جه��ة أخ��رى .إال أن مقاتل��ي احل� ّر
دف��ع حتصينات��ه خلف �اً حن��و ح� ّ�ي احلمداني��ة
م��ا زال��وا عملي �اً عل��ى جبه��ات احل� ّ�ي حياول��ون
وأكادميي��ة اهلندس��ة العس��كرية ،ون ّبهت��ه
الوص��ول إىل مس��جد خال��د ب��ن الولي��د ،ال��ذي
إىل احلال��ة اخلالفي��ة يف جيش��ه ،ال�تي أنتج��ت
يش��كل نقط��ة مركزي��ة في��ه ،وال��ذي أعل��ن
فق��دان منطق��ة بأكمله��ا.
النظ��ام انتصاره مبجرد بث قناة املنار ،التابعة
وم��ن جان��ب آخ��ر ،تب��دو املعرك��ة
مليليش��يا ح��زب اهلل اللبنان��ي ،تقريره��ا م��ن
األكث��ر حساس�� ّي ًة الي��وم ه��ي معرك��ة
داخل��ه.
اللريم��ون وف��رع املخابرات اجلوية والس��يطرة
عل��ى طري��ق ري��ف حل��ب الش��مالي .ففت��ح
جبهات حلب املفتوحة
مل يع��د مع�بر بس��تان القص��ر ه��و ه��ذه اجلبه��ة عل��ى مصراعيه��ا س��يؤدي إىل
احل��دث األه��م عل��ى الصعي��د احلل�بي .فاملع�بر ،تش��تيت ق��وات النظ��ام يف عاصم��ة الش��مال.
املرج��ح
ال��ذي كان يش��كل نقط��ة اإلم��داد األساس��ية ويف ح��ال انتص��ار احل��ر فيه��ا ،فم��ن ّ
للمدني�ين القاطن�ين يف األحي��اء الواقع��ة حتت احتم��ال حتري��ر املدين��ة بش��كل كام��ل يف
س��يطرة النظ��ام ،ب��ات الي��وم جبه��ة قتالي��ة الف�ترة القادم��ة ،والتوج��ه حن��و املط��ار الدول��ي
جدي��دة ،ويقتص��ر دوره اإلم��دادي اإلغاث��ي وباق��ي مناط��ق الري��ف.
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موسم الهجرة األخير

كان��ت الطائ��ر ُة ق��د حّلق��ت عالي �اً،
ري ناضر ٍة،
والعي��ون ترقبها ناظ��ر ًة ،والوجوه غ ُ
تعلوه��ا حلك� ٌة وبس� ٌر وخ� ٌ
والقلوب تضرب
�وف،
ٌ
لوهلة
ير
أقفاصه��ا بوج� ٍ�ل وهل� ٍ�عَّ .
ٍ
مر األم ُر خب� ٍ
عندم��ا غاب��ت الطائ��رة ب�ين الس��حب البعي��دة،
س بع� ُ
�ض املراقب�ين للمش��هد
فس��ا َد ه��دو ٌء ح� َ�د َ
أ ّن��ه اهل��دوء ال��ذي يس��بق العاصف��ة ،يف ح�ين
تن ّف��س بعضه��م الصع��داء خافض�ين أبصارهم.
وعلى حني غ ّرة ،عادت الطائرة لتش��ق الس��ما َء
جبس��مها الف��والذي ،واهل��دو َء بصفريه��ا ال��ذي
�ب ،متج��اوز ًة ج��دا َر الص��وت .التم��ع
يش� ّ�ق القل� َ
هج��ان أمح��ران .وكان��ت الوجه��ة ال�تي
منه��ا َو َ
مل خيطئانه��ا مدرس��ة "س��د الف��رات" ،فأح��اال
جزءاً منها أثراً بعد عنيُ .ه ِرع اجلميع بعدّتهم
وعديده��م إىل موق��ع االنفج��ار .وحلس��ن
ً
خاوي��ة،
احل��ظ ع��ادت النق��االت اإلس��عافية
ُ
براثن املوت بأنس� ٍّ�ي .ولكن العدس��ة
فلم تظفر
كان��ت باملرص��اد .كان الس��نونو يف الرم��ق
األخري ،يلفظ أنفاسه .احتملته ي ٌد على راحة
ك ّفه��ا .كان املش��ه ُد جنائزي �اً بامتي��از .حت��ى
الس��نونو نفس��ه ،كأن��ه أدرك م��ا حص��ل قب��ل
حدوثه ،فجاء بزيّه الرمسي متش��حاً بالس��واد؛
تل��ك الب�� ّزة الرمسي��ة ال�تي تعطي��ك انطباع��اً
�يقية ،س��وا ٌد يل� ُّ
�ف
بأن��ك أم��ام قائ��د فرق� ٍ�ة موس� ٍ
وبياض ّ
ٌ
ّ
يغطي الصدر .وما يعزز ذلك
اجلس� َ�د
حد كبري حركة
طريانه يف دوائر تشبه إىل ٍّ
ّ
يوجه الفرقة ،ما يذكرنا
يدي املايسرتو وهو ّ
ً
بق��ول أح��د األدب��اء العاملي�ين ،واصف�ا املايس�ترو
وحركت��ه ،بأن��ه رج� ٌ�ل ج� َّ�ن جنون��ه يبح��ث ع��ن
ش��ي ٍء فق��ده .فه��ل وج��د الس��نونو ضالت��ه؟؟
فانط��وت صفح��ات عم��ره ذاوي� ً�ة ب�ين براث��ن
امل��وت الصف��راء.

حيتم��ي منه باملطر .فتس��اقطت
علي��ه دم��وع التمث��ال ،الذي
كان يبك��ي عندم��ا
ب��دأ يش��اهد مآس��ي
ش��عبه ،وكان��ت
ً
غائب��ة عن��ه أو
مغ ّيب��ة ،عندم��ا
كـــــــــ��ان فــ��ي
قص��ره ،فطلب
م��ن الطائ��ر
أن يقتل��ع م��ن
متثاله اجلواهر،
وأن يوصله��ا إىل
البي��وت البائس��ة.
ّ
فظ��ل ه��ذا دي��دن
الطائ��ر ودأبه حت��ى انتهى
ب��ه املط��اف ـ وعل��ى مض��ض ـ
إىل اقت�لاع عي�ني األم�ير (التمث��ال)
بن��ا ًء عل��ى طلب��ه ،وأرس��لها إىل
مهام��ه
ير .ومل��ا أجن��ز ّ
فق� ٍ
ً
س��قط نافق��ا عن��د
قدم��ي التمث��ال.
ويف صـــبيــ��حة
الي��وم التال��ي
ا ستـــــفا قــــ��ت
ا ملد ينة عل��ى
ذلــــــ��ك الوضع،
وقـــ�� ّرر أهـــ��لوها
أن يلق��وا بالتمث��ال
بعي��داً ،بع��د أن حت��ول
أحج��ار جم�� ّرد ٍة
إىل جم��رد
ٍ
م��ن زخرفه��ا وقش��ورها.

احلكاي��ة برؤي��ا خمتلف��ة :طائ��ر رحيل سنونواتنا بعده
أي��ام توال��ت نس��يت املش��هد،
األم�ير الس��عيد
بع��د ٍ

كلـّ��ما تذك��رت ذل��ك املش��هد
أعادن��ي إىل الطفول��ة ،وال��كالم للس��يد "أب��و
جل��وس نش��خص بأبصارن��ا
حس�ين" ،وحن��ن
ٌ
ّف��ة
إىل شاش��ة التلف��از ،نتاب��ع
بأنف��اس متله ٍ
ٍ
�ون مش��دود ٍة ،احلكاي��ة العاملي��ة الش��هرية
وعي� ٍ
للكات��ب أوس��كار وايل��د ،واملوس��ومة بعن��وان:
باقتضاب؛ ّ
أن طائر
(األمري السعيد) .وفحواها
ٍ
الس��رب
س��نونو ختلـ�ّ�ف ع��ن اللح��اق برك��ب ّ
املهاج��ر الباح��ث ع��ن ال��دفء ،الئ��ذاً
بتمث��ال
ٍ

وم��ا أنس��انيه إال عظائ��م األم��ور وجس��امها،
عندم��ا أس��قطت الطائ��رات س��نونوات بش��رية
مل تتس� َّ�ن هل��ا اهلج��رة ،أو ع��ادت م��ع أهله��ا م��ن
مواط��ن الن��زوح بع��د أن ضاق��ت به��م األرض
عل��ى رحابته��ا ،فق��د اس��تم ّروا (م��ن امل��رارة)
طع� َ�م الغرب��ة والبع��د وقس��وة الظ��روف .ع��ادوا
مرغم�ين وم��ا د َروا َّ
أن الطائرات هلم باملرصاد.

شاهد وشهيد

باملصادف��ة قادتن��ا الظ��روف إىل

زي��ارة
مـــــــيلــــ��ة
ز
ٍ
إعالمي� ٍ�ة .وم��ا إن
أخذن��ا جملس��نا يف الش��رفة
حت��ى هالن��ا املش��هد ،وقفن��ا مبله�ين
ُّ
ع��ش
للحظ��ة .كان هن��اك
يكتنف��ه س��نونوان ّات��ذا م��ن
أعلى الش��رفة موطناً ،فأعاد
املوض��وع نفس��ه بق��وة إىل
ح ّي��ز الض��وء .روي��ت هل��ا
القص��ة .ترقرق��ت دمع�� ٌة
حبيس�� ٌة يف حمجريه��ا.
بلع��ت ريقه��ا بصعوب��ة،
ً
متحدث��ة عل��ى
وانطلق��ت
س��ج ّيتها :
كن��ت موج��ود ًة يف ذل��ك الي��وم
مج� ً�ة ّ
ألن
الس��عيد املش��ؤوم .كان��ت س��عادتنا ّ
يص� ْ�ب ،بي��د أنن��ا صادفن��ا الس��نونو يف
أح��داً مل ُ
ساحة املدرسة عند عودتنا .هناك ،حيث كان
األطف��ال يله��ون ويلعبون وميرحون يف أوقات
الف��راغ وب�ين ال��دروس ،يرق��د الس��نونو رقدت��ه
األخ�يرة .احتملت��ه بي��دي .ش��عرت برجفان��ه
واختالج��ه .ورمب��ا ُه ّي��أ ل��ي ّ
أن حزن��ه يتغلغ��ل
يف خالي��اي ،ينس��رب ب�ين عروق��ي ،يس��ري يف
دم��ي .خف� ُ
�ت للحظ� ٍ�ة أن يك��ون ه��ذا الطائ��ر هو
نفس��ه ال��ذي ّ
يعش��ش يف ش��رفتنا .هال�ني ذل��ك
اهلاج��س .تص� ّو ُ
رت حلظ��ة احل��زن والفجيع��ة
ال�تي س��تصيب أس��رته وه��م ينتظرون��ه يوم �اً
بع��د ي��وم ،دون ج��دوى.
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مسر مشس الدين

مرأة

لم تمنعني اإلصابة...
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احلرية!!...؟
سبقتكم إليها.
ُ
خرجت أ ّول مر ٍة يف صفوف الرافضني للظلم ،املتحدّين الثائرين.
نعم ،نل ُتها عندما

كان ذل��ك بع��د استش��هاد الش��اب
ُ
ذهب��ت إىل داره أش�� ّيعه
حمم��د م�لا عيس��ى..
إىل ج ّنته ،شأني شأن الكثريين من أهالي دير
ال��زور .وكان الش��هيد اب��ن صديق�تي ...وق��ع
احل��دث جل� ٌ�ل أث��ار يف النف��وس حتدّي �اً أك�بر
ض��د ه��ذا النظ��ام الطاغي��ة ،ال��ذي ال مي ّي��ز يف
ب� ّ
�يخ ،وال بني
�ث حق��ده ودمويت��ه بني ٍ
طفل وش� ٍ
رج� ٍ�ل وام��رأة.
ُ
أقس��مت ،م��ع اجلماه�ير الغف�يرة
هن��اك ،أن نكم��ل املش��وار ..مش��وار ثورتن��ا
املبارك��ة ،حت��ى إس��قاط ه��ذا النظ��ام.
ع�لا صوت��ي يومه��ا ..صرخ� ُ
�ت مب��لء
ُ
وكسرت كل احلواجز اليت أقامها هذا
فمي،
البائ��س من��ذ عق��و ٍد طويل��ة.
كن��ت أط�ير يف اجل�� ّو كالطائ��ر
احل��ر ..ال خ��وف ،ال وج��ل ..متم�� ّرد ًة م��ع
املندس�ين...
املتم ّردي��ن،
ومندس��ة يف صف��وف ّ
ّ
كم��ا أمسان��ا النظ��ام البائ��د.
تك�� ّرر خروج��ي ..مل يفت�ني تش��ييع
مجاع��ي ..وال مظاه��ر ٌة
ش��هي ٍد وال اعتص��ا ٌم
ٌ
للحر ا ئ��ر .
أهي��ئ لثام��ي ..وأرت��ب أعالم��ي
وش��عاراتي املكتوب��ة حت��ت عباءت��ي ..وأنطل��ق.
نتجم��ع ،حن��ن حرائ��ر دي��ر ال��زور،
ّ
�بق عند أح��د مفرتقات املدينة،
عل��ى ٍ
اتفاق مس� ٍ
ثم نسري معاً ،نصرخ بأصوات جهورية عالية.
ن��ردّد ش��عارات رفضن��ا واس��تنكارنا،
وندعو اجلميع إىل املشاركة ..يدعمنا أخوتنا
األح��رار الث��وار ع��ن ميينن��ا وع��ن مشالن��ا وم��ن
خلفن��ا وأمامن��ا .نقط��ع الش��وارع متكاتف�ين
متضامن�ين حت��ى نص��ل إىل نقط��ة االعتص��ام
األخ�يرة..
***
ً
ّ
ترق مالحمها تارة ،وتقسو أخرى.
تلتم��ع عيناه��ا بالف��رح وه��ي
حتدث�ني ،ث��م تنظ��ر إىل البعي��د..
ستش��رق الش��مس قريب��اً ..أقس��م
إن�ني أرى الصب��ح يتماي��ل هــــــ��نا.
***

ُ
أوش��ك أن أرمت��ي عل��ى قدميه��ا...
أمس��ح عليهم��ا ..أه ّزهم��ا ك��ي ال خيذالنه��ا..
كرس� ٌ�ي متح� ٌ
�رك تدي��ره بيديه��ا...
ث��م توقف��ه وتس��تدير ثاني��ة إل� ّ�ي ،متابع� ً�ة م��ا
انقط��ع م��ن حدي��ث.
ح��راك
حينم��ا انقلب��ت ثورتن��ا م��ن
ٍ
�لح ،ش� ّك ُ
لت ورفيق��ات كفاحي
�لمي إىل مس� ٍ
س� ٍ
ـ وال زل� ُ
�ت ـ فريق�اً للدع��م ب��كل أش��كاله ،نوص��ل
امل��ال والطع��ام إليه��م هن��اك ..نق��وم بتأم�ين
املس��عفني وال��دواء إن اقتض��ت احلاج��ة إىل
ذل��ك..
ومل يوقفن��ا انكش��اف أمرن��ا ل��دى
النظ��ام ..التحقيق��ات ال�تي حاصرون��ا به��ا،
املضايق��ات الس��مجة والس��يئة ال�تي نالتن��ا.
كن��ا أكث��ر تصميماً وثبات�اً .أفرغوا
املدينة من س��اكنيها إال حنن .أب ُ
َيت اخلروج.
يش � ّد أزري وال��دي رمح��ه اهلل ،وزوج��ي ال��ذي
يقاتل حتت راية جيشنا احلر اليوم (ليحمهم
اهلل وينصره��م) ...وعل��ى الرغ��م م��ن اس��تهدايف
وأس��رتي بقذائ��ف متنوع��ة ،واستش��هاد أب��ي
ُ
مازل��ت
قدم��ي ،إال أن�ني
وطفل��ي ،وإصاب��ة
ّ
ّ
أواص��ل م��ا ب��دأت ،ألن طع��م احلري��ة أل �ذ ..ال
ميك��ن أن يس��لبوني إياه��ا بع��د الي��وم.
�احة
�
س
من
عل��ى هذا الكرس� ّ�ي أنت ّقل
ٍ
إىل أخ��رى ..ال ّ
يعطل�ني ش��يء ..أص��ل اللي��ل

بالنه��ار راضي� ً�ة س��عيد ًة مب��ا أح ّقق��ه م��ن نتائج
عل��ى األرض.
بييت مق ٌر لعمــــــيات الثوار الدقيقة
وحتضرياتهم العسكرية...
وأن��ا أحب��ث ع��ن املتض ّرري��ن منه��م،
حباجة إىل الرعاي��ة والعالج ،ألقدّم
مم��ن ه��م
ٍ
الدع��م هل��م وألهليه��م.
صن��دوق التربع��ات األهلي��ة عام � ٌر،
فق��د عملن��ا طوي� ً
لا لنس��تطيع االس��تمرار يف
ب��ذل اجله��د حت��ى حتقي��ق النص��ر.
***
تضع يديها على دواليـــب الكرسي..
ً
مبتــــــسمة ،ثم
بعــــــزم
إلي
تديــــرها ..تنـــظر ّ
ٍ
تستدير وتنطلق.
ّ
املطوي
تقع عيين علـــــى املــــظروف
على زاوية الطاولة.
أم ّد يدي إليه.
أفتــــــــحه ...رزمـــــتان مــــــن األوراق
النقدية ذات األلف لرية.
أضمه إىل كومة
أعي��د إغالقه ،ث��م ّ
املظاري��ف يف درج الطاول��ة ،بع��د أن أكت��ب
امسه��ا عل��ى الظ��رف.
ٌ
تف� ّر دمع� ٌة ح��ا ّرة من عي�ني ،ختتزل
كل األم��ل ال��ذي أثاره حضورها هن��ا ...وأته ّيأ
للخ��روج.
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الجامعية في دير الزور
االمتحانات
ّ

الطالب األحرار لزمالئهــم في المناطق المحتلّ ة :ال تذهبوا إلى االمتحان....
أشهر من مستقبلنا؟
نضيع ستة
يرد الزمالء :لماذا
ّ
ّ
ٍ
حممد عسكر

كلية اهلندسة البرتولية | دير الزور
أن يذه��ب الطال��ب اجلامع��ي إىل
امتحانه ،أم ٌر ٌ
الزم ووحي ٍد
عادي جداً ،بش� ٍ
�رط ٍ
ه��و أن تك��ون احلي��اة عادي��ة أيض�اً .ولي��س ه��ذا
ه��و احل��ال يف مدين��ة دي��ر ال��زور ،جبزأيه��ا
ّ
بع��ض الطلب��ة م��ن
واحملت��ل.
احمل��رر
ّ
جامع��ة الف��رات ،بكل ّياته��ا املختلف��ة ،ذهب��وا إىل
امتحاناته��م ال�تي ب��دأت ي��وم  15مت��وز ،بع��د أن
ُح��دِّدت كليت��ا الزراع��ة واآلداب كمركزين
للتقدي��م .ويف حمي��ط ،وداخ��ل ح��رم هات�ين
الكل ّيت�ين ،يش��اهد املئ��ات م��ن عناص��ر األم��ن،
واملئ��ات م��ن الطالب وآبائهم أو أمهاتهم الذين
رافقوه��م إىل يومه��م امله��م ه��ذا .وكالع��ادة،
وم��ن أي مش��ه ٍد يف س��وريا ،يثب��ت النظ��ام أن
ّ
اهلمج��ي األصي��ل
كل م��ا يق��ال ع��ن طبع��ه
ّ
صحي��ح ،فم��ا الفائ��دة ال�تي جينيه��ا م��ن ط��رد
صائم��ات ،رافق��ن بناته��ن إىل
ث�لاث أمه��ات
ٍ
االمتح��ان ،م��ن ظ��ل ش��جرة؟ وه��ل أثب��ت هل��نّ
أن��ه نظ��ا ٌم ق��وي؟
يف ح��رم كلي��ة الزراع��ة يتم��ازح
عناص��ر األم��ن فيم��ا بينه��م .وبالع�دّة احلرب ّية
ومسدس��ات وجع��ب؛
الكامل��ة ،م��ن بن��ادق
ٍ
ّ
باطمئن��ان يف أروق��ة املبن��ى.
يتمش��ى ه��ؤالء
ٍ
للحظة ّ
يظن املرء نفسه يف سجن ،وأن هؤالء
ٍ
الطلب��ة معتقل��ون أنيق��ون.
وجبان��ب املدخ��ل الرئيس��ي يق��ف
�اب مس�ّل ٌح ذو حلية كثيفة ،يرتدي بنطا ً
ال
ش� ٌ
عس��كرياً مموه�اً ،وجعب��ة ذخ�يرة عل��ى صدره،
ف��وق قمي��ص أبي��ض ب��دون أكم��ام ،ليكش��ف

ع��ن ذراع�ين عضلي�ين مناس��بني متام�اً لوش� ٍ�م
ولطائر
لوجه ماهر األسد على ذراعه اليمنى،
ٍ
�ارح عل��ى اليس��رى .إن��ه فاط��ر ،هك��ذا ن��اداه
ج� ٍ
�ان،
أح��د الطلب��ة املتمّلق�ين وه��و حييي��ه بامتن� ٍ
وبامتي��از أن��ه يع��رف االس��م.
مت�� ّر ث�لاث طالب��ات مس��رعات.
يش��عل فاط��ر س��يجارة وه��و يرم��ق أكثره��ن
مالح��ة بنظ��رة فاس��قة .يُس��مع ص��وت إط�لاق
يهتم ،ال الطالبات
مكان قريب .ال أحد ّ
نار من ٍ
ٍ
الثالث وال الطالب املتملق وال فاطر .و ُتس��مع
أيض�اً
ٌ
أصوات قريبة وبعيدة لقذائف املدفعية
ورامج��ة الصواري��خ ،تنطل��ق م��ن الل��واء  137أو
املط��ار العس��كري أو م��ن أي نقط��ة عس��كرية
جلي��ش األس��د.
ش��اب
يفس��ر الطال��ب س ،وه��و
ٌ
ّ
ٌ
حني��ف يض��ع نظ��ارة طبي��ة ،ع��دم االهتم��ام
بإط�لاق الن��ار ،بأنه��م اعت��ادوا عل��ى ذل��ك ،فه��ي
ّ
اس��تعراضية أطلقه��ا عنص��ر
رص��اص
زخ��ة
ٍ
ٍ
أم��ن .يش��عر س بتأني��ب الضم�ير يف بع��ض
األوقات ،ويرى يف تقدميه لالمتحان سلوكاً
أناني�اً ،فه��و يط ّب��ع العالق��ة م��ع النظ��ام اجمل��رم
ال��ذي قت��ل املئ��ات من الطلبة .ولكن س يس��أل:
م��اذا عل� ّ�ي أن أفع��ل؟ أقاط��ع اجلامع��ة ،وأق�دّم
تضحي��ة ل��ن يس��تفيد منه��ا أح��د؟!
نع��رض أح��وال الطال��ب س عل��ى
ش��ادي ،وه��و طال��ب هندس��ة س��ابق ،يقي��م يف
ح��ي احلميدي��ة احمل��رر ،حي��ث يق��ارن الن��اس
دوم��اً ب�ين عهدي��ن؛ عه��د احلري��ة واملعان��اة

واحل��رب ،وعه��د النظ��ام البائد ،كم��ا يصفون
نظ��ام األس��د.
يق��ول ش��ادي :لس��ت نادم��اً عل��ى
بصراح��ة أش��عر
ترك��ي لدراس�تي ،لكن�ني
ٍ
باحلق��د أحيان��اً عل��ى الط�لاب الذي��ن تابع��وا
حياته��م اجلامعي��ة .أنش��ط هن��ا يف اإلع�لام،
وأس��اعد يف كل ش��يء .وق��د أستش��هد يف أي��ة
حلظ��ة .وس��يحظى أولئ��ك الذي��ن يقدم��ون
امتحاناته��م ،وينافق��ون لعناص��ر األم��ن
ي��وم م��ا بع��د س��قوط
األوغ��اد ،باحلريّ��ة يف ٍ
بش��ار .مل خيس��روا أي ش��يء ،وخس��رنا حن��ن
كل ش��يء .أمتن��ى أن تع ّوض�ني احلكوم��ة
ال�تي س��تأتي بع��د بش��ار؛ أن��ا ـ إن بقي��ت حي �اً ـ
وأمثال��ي م��ن الطلب��ة ،بطريق� ٍ�ة م��ا .ال أع��رف
كي��ف س��يكون ذل��ك .إنه��ا مهمته��ا األوىل.
يضح��ك ش��ادي ويتاب��ع أن��ه يس��مع ع��ن
�كل طبيع� ٍ�ي ج��داً،
زم�لا ٍء س��ابقني حي َي��ون بش� ٍ
رغ��م وج��ود جن��ود األس��د اجملرم�ين بينه��م.
واألنك��ى م��ن ه��ذا أنه��م يقدّم��ون امتحاناته��م
يف كلي��ة الزراع��ة ،قريب�اً م��ن مص��ادر النريان
وامل��وت ال�تي تتس��اقط علين��ا ،هن��ا يف األحي��اء
احمل��ررة .مب��اذا يش��عر زمالئ��ي األع��زاء عندم��ا
ّ
ُتطل��ق قذائ��ف املدفعي��ة م��ن جواره��م؟ ه��ل
يرتك��ون القل��م للحظ� ٍ�ة ويس��ألون أنفس��هم
عل��ى رأس م��ن ستس��قط ه��ذه القذيف��ة؟ إنهم
ينتهزون فرصة الفوضى والتس ّيب يف قاعات
االمتحان ،النامجة عن هذه احلرب اليت ّ
تشن
ب�لا ه��واد ٍة علينا.
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بـيـتـــه...
الــــــــــرجـــل الــــذي نـســــــــي
ُ
وتـفـرغ إلنقــاذ حـــياة الــــــــجرحى
ّ

مل ين��م خال��د احلمي��دي ،س��ائق س��يارة اإلس��عاف يف مش��فى موحس��ن امليدان��ي ،يف بيت��ه من��ذ  380يوم �اً..
وال يبدو أنه سينام فيه قريباً.
مراد أيوب

فوظيفت��ه املرهق��ة واخلط��رة ،مل
عادي يف
ترتك له وقتاً كافياً للنوم يف ٍ
فراش ٍ
منزل��ه .وال يس��تطيع أص� ً
لا أن ين��ام بعي��داً عن
س��يارته ،فف��ي كل حلظ� ٍ�ة هن��اك احتم��ال أن
يس��قط جري��ح .ومن حس��ن ح��ظ اجلرحى أن
خال��داً ،ورغ��م جت��اوزه للثالثني م��ن العمر ،ما
ي��زال أع��زب ،مم��ا يع�ني وقتاً أك�بر يقضيه يف
عمله؛ أربعاً وعشرين ً
ساعة من اليوم ،وسبعة
أي��ام م��ن األس��بوع.
يش��عر خال��د بالس��عادة رغ��م
املخاط��رة والتع��ب ،كم��ا يق��ول ،ألن��ه يس��هم
بإنق��اذ حي��اة الن��اس .وه��و يش��عر بقل� ٍ�ق عندم��ا
يس��مع أ ّن��ات اجلرح��ى ويعج��ز ع��ن فع��ل ش��ي ٍء
هل��م ،س��وى أن يقب��ض بق��و ٍة أك�بر عل��ى املقود
بكلت��ا يدي��ه ،ويضغ��ط عل��ى اآلخ��ر بقدم��ه
دعاس��ة البنزين ،لتس��رع الس��يارة أكثر،
عل��ى ّ
ويص��ل جبرحي��ه إىل املش��فى يف وق��ت أق��ل.
قب��ل الث��ورة ،كان خال��د س��ائق
ش��احنة ثقيل��ة يف قط��ر .وم��ع اندالعه��ا
ت��رك وظيفت��ه ال�تي ت��د ّر علي��ه دخ� ً
لا جي��داً،
وع��اد إىل مدينت��ه موحس��ن ،يف ري��ف
دي��ر ال��زور ،ليك��ون يف صف��وف الث��وار.
وس��رعان م��ا أصب��ح مطلوب��اً ألجه��زة
األم��ن ،مم��ا يع�ني حرمان��ه م��ن إمكاني��ة
الس��فر ،ليكتم��ل بذل��ك دافع��ه الش��خصي
للبق��اء واالخن��راط يف أعم��ال للث��ورة بش��كل
أك�بر ،م��ن املظاه��رات الس��لم ّية ،إىل تأم�ين
احتياج��ات مقاتل��ي اجلي��ش احل��ر ،وغريه��ا
من األنش��طة .ليجد نفس��ه أخرياً يقود س��يارة
اإلس��عاف ،م��ن مواق��ع القص��ف ،أو خط��وط
اجلبه��ة واملع��ارك ،إىل املش��فى امليدان��ي ،ال�تي
تعت�بر ،ع��ن ج��دار ٍة ،واح��د ًة م��ن أه��م املش��ايف
امليداني��ة يف س��وريا احمل�� ّررة واحملاص��رة،
نظ��راً آلالف اإلصاب��ات ال�تي اس��تقبلتها من��ذ
عم��ل
تأسيس��ها وحت��ى الي��وم ،يف ظ��روف
ٍ
يق��ال عنه��ا بارتي��اح إنه��ا مس��تحيلة .وب��دون
ّ
تلط��ف زائ� ٍد أيض�اً ،يق��ول املنص��ف ل��كل عام� ٍ�ل
يف فريقه��ا الط�بي :أن��ت بط��ل ،ألن��ك تعم��ل

عدسة عمر
من��ذ س��نة كامل��ة ،وحت��ت القص��ف اليوم��ي،
�رات كث�ير ٍة وأن��ت جائ� ٌ�ع
وب��دون أج��ر .ويف م� ٍ
ومره��ق ،ومل تن��م ليل��ة أم��س .وحتم�اً س��يكون
خال��د ب�ين ه��ؤالء االبط��ال.

مفض� ً
فاملش��فى ال�تي تش��كل هدف �اً ّ
لا
ملدفعي��ة بش��ار األس��د وطائرات��ه يف
دير الزور ،ال حتظى مبا حتتاجه من
اهتمام من املنظمات الطبية
عناية أو
ٍ
ٍ
ذات الصل��ة.

وال يبال��ي س��ائق س��يارة اإلس��عاف،
أو ٌ
أي م��ن رفاق��ه ،بتل��ك املنظم��ات .وال يهت��م
كث�يراً بأخب��ار املصاري��ف الفاحش��ة ال�تي
ينفقها العاملون يف هيئات املعارضة الس��ورية
ومؤسس��اتها يف اخل��ارج .فه��و ال يري��د م��ن
ه��ؤالء س��وى تأم�ين احتياج��ات املش��فى ،وم��لء
هم��ه الرئيس��ي ال��ذي
خ��زان س��يارته بالوق��ودَّ ،
يق� ّ�ل وين��در يف بع��ض األي��ام ،مم��ا يع�ني ـ وبكل
بس��اطة ـ أن تهدد حياة مصاب رمبا يعيش إن
أس��رعت س��يارة اإلس��عاف إلي��ه.
أس��عف خال��د احلمي��دي كث�يراً
م��ن الث��وار .استش��هد بعضه��م عل��ى الطري��ق

وجن��ا الكث�ير منه��م .وكذل��ك أس��عف كث�يراً
م��ن جن��ود األس��د الذي��ن يقع��ون يف األس��ر بع��د
إصابته��م .ه��ؤالء أنفس��هم الذي��ن مل يكون��وا
ليرتك��وا خال��داً وش��أنه ل��و وقع��ت س��يارته
البيض��اء يف مرم��ى قناصاته��م .ويف م��ر ٍةـ
كم��ا ي��روي ـ كان األس�ير اجلري��ح مبف��رده
عل��ى الس��رير يف احل��وض اخللف��ي للس��يارة.
وكان خال��د يق��ود مس��رعاً كعادت��ه ،متوجه�اً
�ات عل��ى النافذة من
إىل املش��فى ،ليس��مع ضرب� ٍ
خلف��ه .كان اجلري��ح حياول أن يتحدث معه.
س��أله :أي��ن أن��ا؟ م��ع األم��ن العس��كري ،مازح��ه
خال��د .فع��رض األس�ير علي��ه رش��و ًة ليرتك��ه
يه��رب .فزج��ره خال��د وه��دّده أن��ه س��يخرب
"املعل��م" مبحاولت��ه ه��ذه ،مما دفع اجلندي إىل
املزي��د م��ن البكاء والتوس��ل ،ليطمئنه خالد أنه
مي��زح ،فه��و اآلن ب�ين الث��وار ،ويف طريق��ه إىل
املش��فى ليع��اجل هن��اك م��ن إصابت��ه ،بع��د أن
ترك��ه رفاق��ه من جنود األس��د والذوا بالفرار.
لس��ائق س��يارة االس��عاف يف مش��فى
موحس��ن امليدان��ي أمنيت��ان :أن يس��قط بش��ار
األس��د ،وأن يعاجل مجيع اجلرحى ولو اس��تمر
عالجه��م لس��نوات.
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فرص العمل الجديدة؟

عمر ظافر

محل��ت الث��ورة الس��ورية عل��ى عاتقه��ا حتقي��ق أح�لام وطموح��ات الش��عب الس��وري بكاف��ة
ش��رائحه .ولع� ّ�ل أك�بر احلامل�ين كان الش��باب العاط��ل ع��ن العم��ل ،ف��كان م��ن أوائ��ل امللتحق�ين برك��ب
الث��ورة .والي��وم ،م��ع دخ��ول الث��ورة مراحله��ا األخ�يرة ،باتس��اع رقع��ة املناط��ق احمل��ررة وع��ودة احلي��اة
إىل أغلبه��ا ،وخصوص�اً يف حمافظ��ة دي��ر ال��زور؛ يعي��ش الش��باب العاط��ل أزم� ً�ة جدي��د ًة ،أال وه��ي ازدي��اد
ير م��ن العم��ال إىل عاطل�ين ج��د ٍد ع��ن العم��ل.
نس��بة البطال��ة ،وقّل��ة ف��رص العم��ل ،وحت � ّول قس� ٍ�م كب� ٍ
العمالة والبطالة قبل الثورة

مل يك��ن العام��ل الس��وري يف أفض��ل
أحوال��ه قب��ل الثورة ،ب��ل كان يعيش على وقع
اهت��زاز االقتص��اد الوط�ني املتذب��ذب ،ال��ذي مل
يع��رف انتعاش �اً ملحوظ �اً عل��ى م��ر العقدي��ن
األخريي��ن ،بس��بب النظ��ام وم��ا فعل��ه باقتص��اد
�ب للث��روات ،وترس��يخ سياس��ة
الب�لاد م��ن نه� ٍ
التجوي��ع ،وتس�ّلط املس��ؤولني عل��ى االقتص��اد،
واحت��كار االس��تثمار ضم��ن عائل�تي األس��د
وخمل��وف وم��ن يواليهم��ا.
ويف دي��ر ال��زور كان لتحطي��م
أرقام ومعدّالت البطالة والعمالة واالستثمار
قص��ة طويل��ة ،فق��د ش��هدت احملافظ��ة أعل��ى
نس��بة بطال��ة يف س��وريا ،إذ ح��وت 24.4%
م��ن نس��بة العاطل�ين ع��ن العم��ل يف الب�لاد.
كم��ا عرف��ت أدن��ى نس��بة أج��ور ،وأق� ّ�ل نس��بة
تنمي��ة اقتصادي��ة ،رغ��م م��ا حتوي��ه م��ن
ومؤه�لات جي��د ٍة
ث��روات باطني��ة وزراعي��ة،
ٍ
لالس��تثمارات واملش��اريع الك�برى واملتوس��طة.

البطالة والثوار

م��ع انطالق��ة الث��ورة اخن��رط أغل��ب
ش��باب دير الزور فيها ،فمنهم من ترك عمله،
ومنه��م م��ن فص��ل من وظيفته بس��بب نش��اطه
الث��وري ،مم��ا أدّى إىل ارتف��اع نس��بة البطال��ة.
ٌ
مقات��ل يف اجلي��ش
حمم��ود،
احل��ر ،كان قب��ل بداي��ة عملي��ات التحري��ر
يف احملافظ��ة يش��ارك رفاق��ه يف اهلج��وم عل��ى
املواق��ع واحلواج��ز العس��كرية لي� ً
لا ،ليذه��ب
نه��اراً إىل وظيفت��ه .لكن��ه فص��ل الي��وم م��ن
عمله بس��بب انكش��اف أمره ،لتبقى عائلته من
دون دخ��ل.
خص��ص قائ��د الكتيب��ة راتب�اً ش��هرياً
حملم��ود وأمثال��ه ،ليس�دّوا احتياج��ات عوائلهم.
يكف ،فلجأ حممود إىل العمل
لكن الراتب مل ِ
يف أوق��ات راحت��ه ،ببي��ع احللوي��ات الش��عب ّية يف
املناط��ق احمل�� ّررة.

وال خيتل��ف ح��ال حمم��ود
ع��ن ح��ال باس��ل ،خري��ج كلي��ة االقتص��اد،
والعام��ل س��ابقاً يف إح��دى املص��ارف اخلاص��ة،
ال�تي أعلن��ت ع��ن إقف��ال فروعه��ا يف املناط��ق
احمل��ررة ،وص��رف عماهل��ا ،فأصب��ح باس��ل
ّ
وغ�يره عاطل�ين ع��ن العم��ل ،مم��ا اضط��ره
ألن يك��ون ش��ريكاً حملم��ود يف بي��ع احللوي��ات.

الثورة وفرص العمل

خلق��ت الث��ورة بع��ض ف��رص
العم��ل املرتبط��ة مبج��االت الطباب��ة واإلغاث��ة
والتس��ليح واإلدارة املؤقت��ة للمناط��ق احمل� ّررة.
فاملنظم��ات اإلغاثي��ة الدولي��ة والعربي��ة
عمل يف نقل املساعدات
واحمللية و ّفرت فرص ٍ
وتوزيعه��ا وعملي��ات اإلحصاء واإلش��راف على
التوزي��ع.
أما اجملالس احمللية فتس��عى جاهد ًة
إلجي��اد ف��رص عم��ل ،ولك��ن ضع��ف اإلمكان��ات
املالي��ة مينعه��ا .فيما ظّلت وعود االس��تثمارات،
م��ن قبل االئتالف وال��دول املاحنة ،للمجالس
احمللي��ة يف املناط��ق احمل��ررة ،دون تنفي��ذ.
أب��و حمم��د ،أح��د موظف��ي ش��ركة
الكهرب��اء يف دي��ر ال��زورّ ،
مت فصل��ه م��ن عمل��ه
بس��بب موقف��ه املؤ ّي��د للث��ورة .وأع��اده اجملل��س
وخص��ص ل��ه مرتب�اً ش��هرياً
احملل��ي إىل عمل��هّ ،
يس��اوي الس��ابق .حت��دث لـ"عني املدين��ة" قائ ً
ال:
"ضاق��ت ب��ي الس��بل بع��د فصل��ي م��ن عمل��ي.
أب خلمس��ة
ومل أع��د أع��رف م��اذا أفع��ل ،فأن��ا ٌ
أطف��ال ،ولي��س ل� ّ
�دي أي م��ور ٍد آخ��ر إلعالته��م.
ولك��ن الي��وم ،بع��د إعادت��ي إىل العم��ل م��ن قب��ل
اجمللس احمللي ،أصبحت أكثر نشاطاً وسعياً
إلص�لاح م��ا أفس��ده النظ��ام .وحت��ى ل��و مت��ت
إعادت��ي إىل العم��ل م��ن قبل النظام فلن أعود".
ٌ
عاط��ل ع��ن
ش��اب
أم��ا س��ليم ،فه��و ٌّ
العم��ل ،وج��د يف التكري��ر العش��وائي للنف��ط
عم ً
ال مرحباً يع ّوضه عن سنني البطالة .لكن،
عندم��ا س��ألناه ع��ن ش��رعية وقانوني��ة العم��ل

عدسة كرم | خاص عني املدينة

ال��ذي يق��وم ب��ه ،أجابن��ا قائ� ً
لا" :و ّف��روا ل��ي ّ
أي
عم� ٍ�ل آخ��ر يس��اعدني عل��ى أن أعي��ل أس��رتي..
وس��أترك ف��وراً".
استفس��ار
ح ّولن��ا إجاب��ة س��ليم إىل
ٍ
طرحن��اه عل��ى أح��د اخل�براء االقتصادي�ين،
ال��ذي ق��ال" :ميك��ن القض��اء عل��ى ه��ذه املش��كلة
بإدخ��ال مص��ايف النف��ط احلديث��ة ،وتش��غيل
م��ن كان��وا يعمل��ون بالتكري��ر العش��وائي
فيه��ا .وبذل��ك نقض��ي عل��ى تلك احلال��ة .ولكن
ه��ذه اخلط��ة حتت��اج إىل إراد ٍة موح��دة ل��دى
القائم�ين عل��ى اآلبار واحلق��ول النفطية ،لكي
ميتنع��وا ع��ن بي��ع النف��ط اخل��ام عش��وائياً".
وتبق��ى إع��ادة اإلعم��ار ه��ي احل��ل
األمث��ل للقض��اء عل��ى البطال��ة .فالدراس��ات
االقتصادي��ة تش�ير إىل أن ه��ذه العمل ّي��ة
برات وأي��ا ٍد
س��تتطلب ع��دة س��نني ،وحتت��اج خ� ٍ
عاملة كثرية .وال شك يف أن الشباب السوري
س��يكون منتظ��راً هل��ذه الفرص��ة ،ال لتغي�ير
حيات��ه وحس��ب ،ب��ل إلع��ادة ه��ذا البل��د كم��ا
كان ،والنه��وض ب��ه.
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حكاية الثورة في منبج

عدسة عبد اهلل | خاص عني املدينة
اش��تهرت منب��ج بأنه��ا مدين��ة
الش��عراء ،إذ قط��ن فيه��ا ٌ
كل م��ن أب��و ف��راس
احلمدان��ي ،وأب��و الطي��ب املتن�بي ،ودوقل��ة
املنبج��ي ،وعم��ر أب��و ريش��ة ،وغريه��م.
تق��ع املدين��ة مش��ال ش��رق حل��ب
ب��ـ  80كيل��و م�تراً .ويبل��غ ع��دد س��كانها ،م��ع
الق��رى اجمل��اورة هل��ا ،حوال��ي مخس��مئة أل��ف
نس��مة .وم��ع ان��دالع الش��رارة األوىل للث��ورة
الس��ورية التحق��ت مدين��ة منب��ج بالرك��ب،
فخ��رج أبناؤه��ا يف أوىل مظاهراته��م بتاري��خ
 .2011\4\21ث��م كان االعتص��ام ال��ذي ح��دث
يف س��احة الش��هداء خط��وة هام��ة يف مس��ار
الث��ورة يف املدين��ة ،ال�تي بقي��ت رازح��ة حت��ت
بط��ش النظ��ام إىل أن ق��رر أبناؤه��ا يف اجلي��ش
احلر حتريرها من العصابات الفاشية بتاريخ
ي��وم م��ن ش��هر
 ،2012\7\19املص��ادف قب��ل ٍ
رمض��ان.
وم��ا إن حت��ررت املدين��ة حت��ى ب��دأ
أبناؤها بتش��كيل اجمللس احمللي الثوري ،الذي
حلكومة حمّل ّية .وم ّرت
يعترب الش��كل املص ّغر
ٍ
عل��ى منب��ج ثالث��ة جمال��س حملي��ة ،وتأس��س
فيه��ا أكث��ر من  20هيئة مدنية ،منها خدمية
أو فكري��ة أو سياس��ية أو إس�لامية ،باإلضاف��ة
إىل اجلمعي��ات اإلغاثي��ة ،ال�تي ف��اق عدده��ا
 17مجعي��ة ،نظ��راً الرتف��اع أع��داد النازح�ين،
الذي��ن بل��غ عدده��م حالي�اً  150أل��ف ن��ازح م��ن
كاف��ة امل��دن الس��ورية ال�تي تش��هد اش��تباكات

ومع��ارك .إذ كان ملنب��ج النصي��ب األك�بر من
املدن السورية يف استضافة األهالي النازحني.
يتح��دث (ت .ص) ،وه��و عض��و أمانة
س��ر يف اجملل��س الث��وري احملل��ي ،ع��ن املصاع��ب
واملش��اكل ال�تي واجه��ت اجملل��س ،ال��ذي ول��د
والدة قيصرية صعبة ،على أنقاض اجمللسني
الس��ابقني .فمعاناة اجمللس احمللي تتجس��د يف
االرتف��اع اجلنون��ي لل��دوالر ،مم��ا س�ّبب ارتف��اع
األس��عار بشكل واس��ع ،وأ ّثر على جيب املواطن
البس��يط يف النهاي��ة .كم��ا يعان��ي اجملل��س
أيض�اً يف إدارة املؤسس��ات اخلدمي��ة (احملاك��م،
الكهرب��اء ،املي��اه ،املطاح��ن ،األع�لاف).
والصعوب��ة األك�بر ال�تي تواجه اجملل��س حالياً
ه��ي تأم�ين م��ادة القم��ح ،ال�تي حي��اول اجملل��س
جاه��داً توفريه��ا بش��تى الوس��ائل ،رغ��م ضع��ف
اإلمكاني��ات حالي��اً .أم��ا بالنس��بة إىل الدع��م
املال��ي فيت��م تقدمي��ه م��ن جمل��س احملافظ��ة
احل��رة يف حل��ب ،ال�تي تتب��ع هل��ا إداري�اً اجملالس
�كل كامل ،ومن
احمللية يف الريف احلليب بش� ٍ
ضمنه��ا جمل��س مدين��ة منب��ج.
يق��ول أب��و ش��اكر ،وه��و أح��د الق��ادة
امليدانيني يف اجليش احلر مبنبج :كنا نعاني
كث�يراً قب��ل حتري��ر املدين��ة بالنس��بة إىل
موض��وع تأمني الس�لاح والذخرية .واحلمد هلل
ش��اركنا يف أغلب املع��ارك يف املناطق اجملاورة
للمدينة ،مثل سد تشرين ،وجرابلس ،وأحياء
ص�لاح الدي��ن وبس��تان الباش��ا وبس��تان القص��ر
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والراش��دين يف حل��ب ،وخ��ان العس��ل مؤخ��راً.
ومل َ
نتوان عن املشاركة يف معركة القصري.
طريف
�ف
ٍ
ول��دى س��ؤالنا ألبو ش��اكر عن موق� ٍ
يف مس�يرته الثوري��ة ،أج��اب :ل��دى تأمينن��ا
الس�لاح قب��ل حتري��ر املدين��ة ،م��ن ري��ف حل��ب
�كان آم��ن،
الش��مالي ،كن��ا خن ّب��ئ الس�لاح يف م� ٍ
وم��ن ث��م اكتش��فنا أن��ه "اس�ترطب" لس��وء
ختزينه (يضحك) .أما مهنيت قبل الثورة فقد
كان ل� ّ
�دي حم� ٌ�ل لبي��ع النظ��ارات الشمس��ية.
كم��ا التقين��ا مع (فراس) ،وهو أحد
الناش��طني امليداني�ين يف مدين��ة منب��ج احل� ّرة،
فحدّثن��ا ع��ن مش��اعره وأمنيات��ه للمس��تقبل
قائ� ً
لا :أمتن��ى م��ن صمي��م قل�بي أن حتظ��ى
كل امل��دن الس��ورية مب��ا حظي��ت ب��ه منب��ج من
توفري املناخ املالئم ملمارس��ة احلريات .وأنتظر
بف��ارغ الص�بر تش��كيل احلكوم��ة االنتقالي��ة
لرتتي��ب أم��ور املواطن�ين يف الداخ��ل من جديد.
أم��ا ع��ن زمالئن��ا اجلامعي�ين فهن��اك كال ٌم
�ات يف
أمتن��ى أن يتحق��ق ،وه��و إح��داث جامع� ٍ
املناطق احمل ّررة ،كي يكمل الطلبة دراستهم.
اس��تهدفت منب��ج بأكث��ر م��ن 20
غ��ارة جوي��ة ،فاق��ت حصيل��ة ش��هدائها 120
ش��هيداً .أما حصيلة ش��هداء املعارك فقد فاقت
 150ش��هيداً ،باإلضاف��ة إىل األع��داد الكب�يرة
م��ن اجلرح��ى ،إذ تع�� ّرض أغل��ب اجملاهدي��ن
إلصاب��ات بليغ��ة ،جعل��ت بعضه��م قعي��داً
يف البيت.
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عشــرات اآلالف مــن النازحيــن الســوريين إلــى مخيم ســليمان شــاه في أورفة

ً
باكرا
الحر أن يأتي الشتاء
يتمنّ ون من شدة
ّ
هيثم السعيد

يف خميم سليمان شاه | خاص عني املدينة

�ان أن نازحون عمال
لي��س م��ن الس��هل عل��ى أي إنس� ٍ

ي�ترك بيت��ه وبل��ده ويذه��ب ليس��كن يف خيم��ة
يف دول� ٍ�ة أخ��رى ،ولك��ن هذا م��ا فعله أكثر من
 25أل��ف س��وري ،مضطري��ن .هرب��وا م��ن امل��وت
يف مدنه��م وقراه��م إىل خمي��م س��ليمان ش��اه
جن��وب والي��ة أورف��ة الرتكي��ة.
�احات
�طة ،وعلى مس� ٍ
أرض منبس� ٍ
يف ٍ
شاسعة تقارب مساحة بلدة آقجقلة القريبة،
أقي��م املخي��م ،وبع��دد س��كان يق�ترب م��ن ع��دد
س��كان ه��ذه البل��دة الرتكي��ة ،الذي��ن يتكلمون
مفردات
اللغ��ة العربي��ة بلهج� ٍ�ة حافظ��ت عل��ى
ٍ
اندثرت يف هلجات الفرات واجلزيرة السورية.
يتأل��ف املخي��م م��ن عش��رة أحي��اء،
حيت��وي ٌ
كل منه��ا عل��ى  500خيم��ة أو 500
عائل��ة
عائل��ة خيم��ة ،ول��كل
عائل��ة .فل��كل
ٍ
ٍ
ٌ
أيض��اً
ٌ
ن��زوح وقائم��ة
من��زل س��ابق وقص��ة
ٍ
هم��وم .يش��كو اجلمي��ع م��ن ارتف��اع درج��ة
احل��رارة ورداءة الطع��ام املق��دّم م��ن إدارة
املخي��م ،ال�تي حت��اول ،م��ن جهته��ا ،ب��ذل م��ا
تس��تطيع لتلبي��ة احتياج��ات النازح�ين ،أو
الضي��وف ،كم��ا كت��ب باللغ��ة العربي��ة عل��ى
اللوح��ة املعلق��ة عل��ى بواب��ة املخي��م الرئيس��ية.

ُّ
يصط��ف طاب��و ٌر
قبي��ل الغ��روب
ٌ
طوي��ل م��ن الرج��ال عل��ى ب��اب الدخ��ول،
خض��ار أو أطعم��ة
حيم��ل أغلبه��م كي��س
ٍ
ٌ
عم��ال ،وه��ذه األكي��اس
خفيف��ة .إنه��م
ٌ
طوي��ل كدح��وا في��ه
ي��وم
ٍ
مش�تراة بع��د ٍ
ليحصل��وا عل��ى أج��ر ٍة يومي� ٍ�ة ُت� ّول ف��وراً إىل
ه��ذه البضائ��ع اليت حيرص احل��راس األتراك
على تفتيشها.
يعم��ل معظ��م ه��ؤالء يف أعم��ال
البن��اء بأج��ور يومي��ة تبدأ م��ن  15لرية تركية
وتنته��ي عن��د  50ل�يرة للعم��ال األكث��ر خ�بر ًة
ومه��ار ًة وحظ��اً.
�ازح م��ن أرض
أب��و عل��ي ( 33عام�اً) ن� ٌ
احلم��رة ق��رب مس��اكن هنان��و يف حل��ب.
يعم��ل ه��و اآلخ��ر يف مقه��ى ببل��دة آقجقل��ة
القريب��ة .أجرت��ه اليومي��ة  15ل�يرة ،يض��اف
إليه��ا  15أخ��رى ه��ي أج��رة ش��قيقته ال�تي
تصن��ع الش��اي يف املقه��ى نفس��ه 30 .ل�يرة مبل� ٌ�غ
يؤم��ن الكث�ير م��ن اللوازم ال�تي حتتاجها عائلة
ّ
أب��و عل��ي املؤلف��ة م��ن زوج��ة وثالث��ة أطف��ال،
يضاف إليهم والده العجوز وش��قيقته وأس��رة

أخيه املؤلفة من زوجة وطفلة صغرية امسها
رغداء .مل َ
حتظ رغداء ،ذات األش��هر اخلمس��ة،
ّ
بأي حيا ٍة رغيدة .يسأل أبو علي إن كان بيننا
�ب ليش��رح ل��ه س��بب الس��عال ال��ذي ي��كاد
طبي� ٌ
خين��ق رغ��داء كل ليل��ة ،ومل يتمك��ن األطب��اء
األت��راك من عالجه.

هنال��ك طبقت��ان يف املخي��م :طبق��ة
أوىل تتأل��ف م��ن جمم��وع العوائ��ل
ال�تي متك��ن أح��د أفراده��ا م��ن العث��ور
عل��ى عم��ل ،مم��ا يع�ني وضعاً معيش��ياً
أفض��ل م��ن وض��ع الطبق��ة الثاني��ة،
ال�تي ال يعم��ل ٌ
أي م��ن أفراده��ا.
قبل اإلفطار

س��اعة م��ن اإلفط��ار،
قب��ل
ٍ
تزده��ر حرك��ة البي��ع والش��راء يف الس��وق
ر
املرجت��ل بش��ارع املخي��م الرئيس��ي .كث�ي ٌ
م��ن البضائ��ع اخلفيف��ة معروض�� ٌة للبي��ع،
وبالل�يرة الس��ورية .خض��ار ومعلب��ات وس��جائر
�بية
ول��وازم مطب��خ ،متت � ّد عل��ى بس� ٍ
�طات خش� ٍ
عل��ى األرض.

2.5M
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ٌ
طوي��ل م��ن
لق��د انقض��ى نه��ا ٌر
احل � ّر والصي��ام الش��اق ،وتوق��ف الس��كان ع��ن سوريا :الوضع االنساين ( 11يوليو\متوز )2013
مالحق��ة الظ�لال يف فس��حات املخيم هرباً من
اخلي��م امللتهب��ة .و ّزع��ت إدارة املخي��م م��راوح
كهربائي��ة حت�� ّرك اهل��واء الس��اخن فق��ط
داخ��ل اخليم��ة ،مم��ا جي�بر الكثريي��ن عل��ى
اخل��روج إىل اهلنغ��ارات الكب�يرة املك ّيف��ة ،ال�تي
أعدّت لتكون ح ً
ال ملشكلة احلرارة ،أو االختباء
ظ��ل يتش��كل ب�ين خيمت�ين .وم��ن حف��ر ٍة
يف ٍ
جبان��ب ب��اب اخليم��ة ُت��رج أم عدن��ان (نازحة
حبات م��ن اخلضار
أربعيني��ة م��ن ري��ف حل��ب) ٍ
لتع�� ّد طبق��اً م��ن الس��لطة لوجب��ة اإلفط��ار.
يف ه��ذه احلف��رة حتف��ظ أم عدن��ان اخلض��ار،
اﻟﺤﺴﻜﺔ
بدفنه��ا م��ع قوال��ب م��ن الثلج الق��ادم من خارج
ﺣﻠﺐ
املخي��م بط��رق ش��تى ،إذ يش��اهد املئ��ات م��ن
اﻟﺮﻗﺔ
(٢٠١٣
ﻳﻮﻟﻴﻮ/متﻮز(٢٠١٣
)١١ﻳﻮﻟﻴﻮ/متﻮز
)١١
السوريني وقت العصر يطرقون أبواب البيوت
إدﻟﺐ اﻟﻼذﻗﻴﺔ
يف "آقجقل��ة" ،س��ائلني ع��ن الثل��ج.
ﺣامة
دﻳﺮ اﻟﺰور
حت��اول أم عدن��ان ،دون ج��دوى،
ﻃﺮﻃﻮس
االس��تفادة م��ن الفاصولي��اء املطبوخ��ة ال�تي
ﻣﻠﻴﻮنﺑﺤ
٤,٢٥ﺷﺨﺺ
ﻣﻠﻴﻮن
اﻟﻌﺪد أن
اﳌﺘﺤﺪة
اﻷﻣﻢ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪر
ﻣﻦ
وﻳﺸﻤﻞ
اﳌﺴﺎﻋﺪة
إﱄ
ﺑﺤﺎﺟﺔ
ﺷﺨﺺ
ﻣﻠﻴﻮن
٤
أن
اﳌﺘﺤﺪة
اﻷﻣﻢ
ﻣﻠﻴﻮن
٤,٢٥
أﻛرث٤ﻣﻦ
أﻛرث
ﻫﺬااﻟﻌﺪد
ﻫﺬا
وﻳﺸﻤﻞ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
اﳌﺴﺎﻋﺪة
إﱄ
ﺑﺤﺎﺟﺔ
ﺷﺨﺺ
ﻣﻠﻴﻮن
٤
أن
اﳌﺘﺤﺪة
ﺗﻘﺪراﻷﻣﻢ
ﺗﻘﺪر
ﺣﻤﺺ
ش��ي ٍء
بتحويله��ا إىل
قدّمته��ا إدارة املخي��م،
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت
ﻟﻠﻮﺻﻮل
ﺻﻌﻮﺑﺔ
ﻳﻮﺟﺪ
ﻧﻘﺺ
أﻳﻀﺎ
ﻳﻮﺟﺪ
ﺣﻴﺚ
اﻟﺼﺤﻰ,
واﻟﴫف
واﳌﻴﺎه
اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ﻣﺜﻞ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت
ﻟﻠﻮﺻﻮل
ﺻﻌﻮﺑﺔ
ﻳﻮﺟﺪ
الش��ديد أفس��دها،
قاب��ل ل�لأكل .لك��ن احل��
ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﳌﻴﺎه واﻟﴫف اﻟﺼﺤﻰ ,ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ أﻳﻀﺎ ﻧﻘﺺ
ﻳﻮﺟﺪ ّرﺻﻌﻮﺑﺔ
(٢٠١٣
ﻳﻮﻟﻴﻮ/متﻮز
)١١
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻮﻗﻮد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻮاد
اﻟﻮﺻﻮل
حماولته��ا
جت��اوز
مم��ا دف��ع أم عدن��ان إىل
ﻟﻠﻔﻘﺮﺮاء.اء.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻠﻤﻮاد
اﻟﻮﺻﻮل
ﻟﻠﻔﻘ
اﻟﺒﺎﻫﻈﺔﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
واﻷﺳﻌﺎراﻟﺒﺎﻫﻈﺔ
اﳌﻨﺎﻃﻖ,واﻷﺳﻌﺎر
ﻣﻦاﳌﻨﺎﻃﻖ,
اﻟﻌﺪﻳﺪﻣﻦ
واﻟﻮﻗﻮدﰲﰲاﻟﻌﺪﻳﺪ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔواﻟﻮﻗﻮد
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔاﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻮاد
اﻟﻮﺻﻮل
دﻣﺸﻖ
مؤلفة
�ار
تل��ك .وس��تتناول أس��رتها وجب��ة إفط
دﻣﺸﻖ
ﻣﻨﺬ>
٤٠٠,٠٠١
ٍ
ﻣﻦ� ٍ
ﻣﻨﺬ
ﺑﺴﻮرﻳﺎ
ﺷﺨﺺ
٩٣٫٠٠٠
مبﺘﻮﺳﻂﻣﻦ
أﻛرث
رﻳﻒ)(٢)(٢ﻗﺘﻞ
ﻗﺘﻴﻞ ﺷﻬ
ﻣﻦ
أﻛرث
ﻗﺪره
٢٠١١
ﻣﺎرس
اﻷزﻣﺔﰲﰲ
ﺑﺪاﻳﺔ
ﺑﺴﻮرﻳﺎ
ﺷﺨﺺ
٩٣٫٠٠٠
أﻛرث
ﻗﺘﻞ
ﺷﻬﺮ
٥٠٠٠ﻗﺘﻴﻞ
٥٠٠٠
ﻣﻦ
أﻛرث
ﻗﺪره
مبﺘﻮﺳﻂ
٢٠١١
ﻣﺎرس
اﻷزﻣﺔ
ﺑﺪاﻳﺔ
ﻣﻨﺬ
ﺑﺴﻮرﻳﺎ
ﺷﺨﺺ
٩٣٫٠٠٠
وس�ﻣﻦ
أﻛرث
م��ن ش��رائح البطاط��اﻗﺘﻞ
٣٠٠,٠٠١-٤٠٠,٠٠٠
�لطة اخلضار
املقلي��ة
اﻟﻘﻨﻴﻄﺮة
ﰲ
اﻟﻘامﻣﺔ
اﻛﻢ
ﺮ
وﺗ
ﻟﻠﴩب
اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ
اﳌﻴﺎه
ﺑﺸﻜﻞ
ﻳﺰﻳﺪ
ﺣﻴﺚ
داﺧﻠﻴﺎ
اﻟﻨﺎزﺣني
وأﻣﺎﻛﻦ
اﻟﻌﻨﻒ
ﻣﻦ
اﳌﺘﴬرة
اﳌﻨﺎﻃﻖ
ﰲ
اﻟﻘامﻣﺔ
اﻛﻢ
ﺮ
وﺗ
ﻟﻠﴩب
اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ
اﳌﻴﺎه
درﻋﺎداﺧﻠﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﺸﻜﻞ
٢٠٠,٠٠١-٣٠٠,٠٠٠اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺘﴬرة ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ وأﻣﺎﻛﻦ اﻟﻨﺎزﺣني
ﻟﻠﴩب�ر وﺗﺮاﻛﻢ اﻟﻘامﻣﺔ ﰲ
اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ
متذم��راً
تذم�
والل�بن .ال يب��دو زوجه��ا
كم��ا ّ
اﳌﻴﺎه ّ
اﻟﺴﻮﻳﺪاء
١٠٠,٠٠١-٢٠٠,٠٠٠
ً
أن ّ ٤
ﺷﺨﺺاخليم��ة
قريب�ا م��ن
يتمش��ى
اﳌﺘﺤﺪةراح
األطف��ال ،ب��ل
داﺧ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد أﻛرث ﻣﻦ  ٤,٢٥ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﻣﻦ
ﺑﺤﺎﺟﺔ إﱄ اﳌﺴﺎﻋﺪة
ﻣﻠﻴﻮن
ﺗﻘﺪر اﻷﻣﻢ
< ١٠٠,٠٠١
اﻟﻨﺎزﺣنيﺑﻮاﺳ
)ﺗﻢ ﺟﻤﻌﻬﺎ
اﳌﺘﺤﺪة(
اﻷﻣﻢ
ﻣﻨﻈامت
ﺑﻮاﺳﻄﺔ
ﺟﻤﻌﻬﺎ
)ﺗﻢ
اﳌﺘﺤﺪة(
واﻟﴫفاﻷﻣﻢ
واﳌﻴﺎهﻣﻨﻈامت
ﺑﻮاﺳﻄﺔ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔﺟﻤﻌﻬﺎ
ﻣﺜﻞ )ﺗﻢ
بانتظ��ار أذان املغ��رب ،ينظ��ر إىل الش��مس
ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ أﻳﻀﺎ ﻧﻘﺺ ﺣﺎد ﰲ اﻷدوﻳﺔ اﳌﻨﻘﺬة
اﻟﺼﺤﻰ,
اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل
ﻳﻮﺟﺪ
إىل أصغ��ر أطفال��ه
وينظ��ر
�ذة بالغ��روب،
اآلخ�
) ١١ﻳﻮﻟﻴﻮ/متﻮز (٢٠١٣
(٢٠١٣
ﻳﻮﻟﻴﻮ/متﻮز
)١١
األم .اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ ,واﻷﺳﻌﺎر اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮاء.
واﻟﻮﻗﻮد ﰲ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
حيب��واﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻮاد
بس��رعة متفلت��اً
م��ن رقاب��ة
اﻟﻮﺻﻮلوه��و
ٍ

ﻋﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺘﴬرﻳﻦ

 ٦٫٨ﻣﻠﻴﻮن

ﺷﺨﺺ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات

املحافظات الســورية بحســب عــدد النازحني

ﺑﺎﳌﺤﺎﻓﻈﺎت

اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴ
اﻹﻧﺴﺎين
اﻟﻮﺿﻊ اﻹﻧﺴﺎين
اﻟﺴﻮرﻳﺔ :اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ:
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎم

اﻟﻌﺎم
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎم
اﻟﻮﺿﻊ

اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ :اﻟﻮﺿﻊ اﻹﻧﺴﺎين

اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎم

إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ

أﺳﺎﺳﻴﺔ
إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ
إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت

اﻹﻧﺴﺎين
اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﺴﻮرﻳﺔ:
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
ﻣﻠﻴﻮن
٦٫٨
١٧٣٫٦٢٦
ﻣﻠﻴﻮن
٤٫٢٥
ﻣﻠﻴﻮن
١٧٣٫٦٢٦
 ٤٫٢٥ﻣﻠﻴﻮن
 ٦٫٨ﻣﻠﻴﻮن
٦٫٨

ﻧﺴﺎين

٤٫٢٥ﻗﺘﻠ
٩٢,٩٠١
ﻗﺘﻠﻮ
٩٢,٩٠١
ﻣﻦ ﻣﺎرس/آذار ٢٠١١

ﰲ اﳌﺘﴬرﻳﻦ)(١
ﻧﺎزح داﺧﲇ)(٤
داﺧﲇ
ﻧﺎزح
ﻋﺪد
ﻧﺎزح
٢٠١١
ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻣﻨﺬﻣﻦ ﻣﺎرس/آذار
ﻋﺪد
داﺧﲇ)(٤
٠١٢
ﻳﻮﻟﻴﻮ/متﻮز
 ٥٠٠٠ﻗﺘﻴﻞ
أﻛرث ﻣﻦ
اﳌﺘﴬرﻳﻦ)(١)(١ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻷزﻣﺔ ﰲﻧﺎزحﻣﺎرس
ﺷﺨﺺ ﺑﺴﻮرﻳﺎ
داﺧﲇﰲ
داﺧﲇ
 (٢)٢٠١١مبﺘﻮﺳﻂ ﻗﺪرهﻧﺎزح
اﳌﺘﴬرﻳﻦ
ﻗﺘﻞ أﻛرث ﻣﻦ  ٩٣٫٠٠٠ﻋﺪد
إﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎن ٠١٣
ﺣﺘﻰ

أمني ٌة شائع ٌة ألبو علي

ﺣﺘﻰ إﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎن ٢٠١٣
اﻟﻌﺎم
اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﺼﺤ
(٨)٨٥٤ﺣﻴﺚ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻣﺨﺎﻃﺮ
اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺘﴬرة ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ وأﻣﺎﻛﻦ اﻟﻨﺎزﺣني داﺧﻠﻴﺎ
اﻟﻘامﻣﺔ
ﻟﻠﴩبإىلوﺗﺮ
عام��لﰲاملقه��ى
اﻛﻢعل��ي،
أب��و
اﳌﻴﺎه اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ع��ود ٌة
٨٥٤
داﺧﻠﻴﺎ).(١
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﺪد أﻛرث ﻣﻦ ٤,٢٥
اﳌﺴﺎﻋﺪة
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔﺑﺤﺎﺟﺔ إﱄ
ﺷﺨﺺ
ﻣﻠﻴﻮن
ﻣﻦأن ٤
اﳌﺘﺤﺪة
اﻟﻨﺎزﺣني
ﺷﺨﺺ
ﻣﻠﻴﻮن
٤,٢٥
اﻟﻌﺪد
موظف�اً
اﻷﻣﻢ��ات
غذائي
ﺗﻘﺪر�ع
مصن�
ﻣﻦ�اً يف
أﻛرث عادي
ﻫﺬاكان
ﺔ وﻳﺸﻤﻞال��ذي
ﺟامﻋﻲ)(٤
ﻣﺄوي٢٠١٣
ﻟﻠﻌﺎم
ﻟﺴﻮرﻳﺎ
اﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﺧﻄﺔ
ﺟامﻋﻲ)(٤
ﻣﺄوي
اﳌﺘﺤﺪة(
اﻷدوﻳﺔاﻷﻣﻢ
ﻣﻨﻈامت
ﺑﻮاﺳﻄﺔ
ﺟﻤﻌﻬﺎ
تظاهر)ﺗﻢ
أﺳﺎﺳﻴﺔ
إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت
فقط ،بعد
مرات
حلب،
ه واﻟﴫفيف
ﺻﻌﻮﺑﺔواﻟﴫف اﻟﺼﺤﻰ ,ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ أﻳ
وأﻳﻀﺎواﳌﻴﺎه
اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ
ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت
ﻟﻠﻮﺻﻮل
ﺻﻌﻮﺑﺔ
اﻟﻄﺒﻴﺔ,
واﳌﻌﺪات
ﻟﻠﺤﻴﺎة
اﳌﻨﻘﺬة
ﺣﺎد ﰲ
ﻳﻮﺟﺪﻧﻘﺺ
أربعأﻳﻀﺎ
ﻳﻮﺟﺪ
والذيﺣﻴﺚ
اﻟﺼﺤﻰ,
ش��هرين م��ن ان��دالع الث��ورة .وال��ذي ّ
يلخ��ص
اﳌﻤﻮل
اﳌﻄﻠﻮب
١٧٣٫٦٢٦ﻧﺴﺒﺔ
اﳌﺘﴬرﻳﻦ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ ,ﻋﺪد
اﻟﺘﻐريﺮاء.
ﻟﻠﻔﻘ
ﺑﺪاﺧﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ
واﻷﺳﻌﺎر
ﰲ
واﻟﻮﻗﻮد
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻮاد
ﻋﺪداﻟﻮﺻﻮل
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮاء.
٦٫٨اﻟﺒﺎﻫﻈﺔ
ﻷﺳﻌﺎر
اﻟﺸﻬﺮ
ﺑﺪاﺧﻞ
اﳌﺘﴬرﻳﻦ
اﻟﺸﻬﺮي
اﻟﺘﻐري
ﻣﻠﻴﻮ
٤Aug
ﻗﺘﻠﻮا
٩٢,٩٠١
ﺑﺪاﺧﻞ
اﳌﺘﴬرﻳﻦ
ﻋﺪد
ﻣﻠﻴﻮن
٤٫٢٥
ﻣﻠﻴﻮن
٪٤٫١
�هر
�
أش
�تة
�
س
قبل
هكذا:
القصرية
�ه
�
نزوح
�ة
�
قص
ﻣﻤﻮل
ﻣﻄﻠﻮب
ﺳﻮرﻳﺎ
٪٤٫١
Aug
ﺑﺎﳌﻠﻴﻮن
ﺑﺎﳌﻠﻴﻮن
اﳌﻤﻮل
ﻋﲆ)(٢
٢٠١١
ﻣﺎرسﻣﻦ
ﺳﻮرﻳﺎ
إﺟامﱄ
ﻣﻦﻣﻦ
)(٤
٥٠٠٠ﺑﺤﺎﻗ
ﻳﺆﺛﺮ٢٠١١
اﻷزﻣﺔ ﰲ
ﺑﺪاﻳﺔ
ﻣﻨﺬ
ﺑﺴﻮرﻳﺎ
٩٣٫٠٠٠
ﻣﻦ
ﻗﺘﻴﻞ أﻛرث
ﻗﺘﻞ
ﻣﺎرس/آذارﺗﻮﻓري
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎيئ
اﻟﺘﻴﺎر
إﻧﻘﻄﺎع
ﻧﺎزح).(٢
ﺷﺨﺺ٢٠١٢
ﻳﻮﻟﻴﻮ/متﻮز
ﺳﻮرﻳﺎﻣﻨﺬ
ﺷﻬﺮﻳﺎ
٥٠٠٠
أﻛرثيفﻣﻦ
مبﺘﻮﺳﻂ
اآلن(١)،
مبﺘﻮﺳﻂ) (٢ﻗﺪره أﻛرث ﻣﻦﺷﺨﺺ
ﰲ
داﺧﲇ
ﻧﺎزح
إﺟامﱄ
اﳌﺘﴬرﻳﻦ
�ور،
داﺧﲇ�
الصاخ
إىل ح� ّ�ي
زي��ارة
ﻗﺪرهكن��ا
�ن
(٢)٢ﻋﺪد م�
ﺣﺘﻰ إﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎن ٢٠١٣
ﻳﻌﻴﺸﻮن
اﻟﻨﺎزﺣني
ﻳﻌﻴﺸﻮن
اﻟﻨﺎزﺣني
ﻟﻠﻐﺬ
اﻟﺼﻴﻒ .وأﻣﺎﻛﻦ اﻟﻨﺎزﺣني داﺧﻠﻴﺎ ﻋﺎﺟﻠﺔ
٪٤٦ﻳﺰ
ﺣﻴﺚ
اﻟﻌﻨﻒ
ﻣﻦ
اﳌﺘﴬرة
اﳌﻨﺎﻃﻖ
اﻟﻘامﻣﺔ ﰲ
ﻣﺨﺎﻃﺮاﻛﻢ
ﻟﻠﴩب وﺗﺮ
اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ
ﻓﺼﻞ
ﺳﻴام
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ
اﻟﺼﺤﺔ
ﻣﻠﺤﻮظ
داﺧﻠﻴﺎ
ﺑﺸﻜﻞ إن��ه
اﳌﻴﺎههائ��ل.
�ار
ﺣﻴﺚ انفج�
�اك ص��وت
اﻟﻨﺎزﺣني��ن هن�
ﻒ وأﻣﺎﻛﻦ ومسعن��ا م
٪٤٦
ﺟامﻋﻲ
ﻣﺄوي
ﺧﻼلﰲ
ﻳﺰﻳﺪ ٍ
٪٤٦
ﺟامﻋﻲ
ﻣﺄوي
ﰲ
2012
Jan Apr٨٥٤
أﻃﻔﺎل)٥
١٥٫٦
٪٢٣
٦٨٫٤
 Aprilﻣﻨﻬﻢ Jan
)(٥
2012
Jan
Apr
Jan
April
Mar '12 Sep Dec Apr'13
أﻃﻔﺎل)(٥
أس��رعنا
Mar
منطقتن��ا'12 Sep .
ص��اروخ س��كود ض��رب Dec Apr'13
'13 '13
ﻣﻨﻬﻢأﻃﻔﺎل
ﻣﻨﻬﻢ
Mar '12 Sep Dec Apr'13
'13 '13
)(٤
ﺟﻤﻌﻬﺎ ﺟامﻋﻲ
إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ )ﺗﻢ ﻣﺄوي
ﺷﻬﺮ
�ارات يف أرض احلمرة
ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻨﻈامت اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة(
(
بالع��ودة لنج��د ث�لاث ح� ٍ
ﻗﺘﻴﻞﺷﻬﺮﻳ
٥٠٠٠ﻗﺘﻴﻞ
أﻛرثﻣﻦﻣﻦ٥٠٠٠
أﻛرث

اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻄﻠﻮب واﻟﺜﻐﺮات
4.2M
4.2M

6.8M
6.8M

4M
4M

2M
2M

2.5M
2.5M

6.8M

4M

1.2M
1.2M

1M
1M

2.5M

1M

2013
2013

2012
2012

وق��د س��ويّت بيوته��ا ب��األرض .كان الن��اس ٪٣٦ ٦٣٫١ ١٧٧٫٣
اﻟﺸﻬﺮي
 ٤٫٢٥ﻣﻠﻴﻮن  ٤٢٠,٠٠٠اﻟﺘﻐري
البيوت،
�اض
األش�لاء م��ن حت��ت أنق�
ﻋﺪدخيرج��ون
٢,٩٠١
١٧٣٫٦٢٦
ﻣﻠﻴﻮن
٤
ﻗﺘﻠﻮا
٩٢,٩٠١
١٧٣٫٦
اﳌﺘﴬرﻳﻦ ﺑﺪاﺧﻞ
ﻣﻠﻴﻮن
٦٫٨
اﳌﺘﴬرﻳﻦ
اﻷﺷﺨﺎص
ﻋﺪد
٪٤٫١
اﳌﺘﴬرﻳﻦ
اﻷﺷﺨﺎص
ﻋﺪد
١٢٫٧
٪٤
اﻷﺷﺨﺎص
اﳌﺘﴬرﻳﻦ ٣٤٣٫١
ﰲﺑﻠﻴﻮن دوﻻرﻣﻦ ﻣﺎرس/آذ
٢٠١١
ﻣﺎرس/آذار
ﺳﻮرﻳﺎالبي�ﻣﻦ
بيتن��ا.
كان
�رة
املدم�
�وت
اﺧﲇ ﰲ وواح� ٌد م��ن ه��ذه
ﻋﺪد ّ
ﻣﻦ أﺻﻞ ﻧﺎزح
ﳌﺴﺎﻋﺪة
ﺑﺤﺎﺟﺔ
داﺧﲇ
ﻧﺎزحإﺟامﱄ
اﳌﺘﴬرﻳﻦﺷﺨﺺ ﻣﻦ
اﻣﺮﻳ
ﻋﺪد
ﻣﻠﻴﻮنﺣﺘﻰاﻣﺮﻳ
٥٢٥,٠٠٠داﺧﲇﻻﺟﺊﺑﻠﻴﻮن دوﻻر
إﺑﺮﻳﻞ/
٢٠١٣
إﺑﺮﻳﻞ/ﻧﻴﺴﺎن
ﺣﺘﻰ
اﻟﻨﺎزﺣني ﻳﻌﻴﺸﻮن
لق��د جنون��ا يوم��ذاك .وقل��ت يف نفس��ي :ح��ان
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ
ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﻠﻐﺬاء
ﻣﻠﻴﻮن
اﳌﻄﻠﻮب
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
وق��ت الرحي��ل ،ولن أعود إال بعد ان٪٤٦
ﻣﻠﻴﻮن
ﺟامﻋﻲ
ﻣﺄوي
ﰲ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻄﻠﻮب
يرحل)(٥هذا ٧٫٦ ٣٤٫٦
٪٢٢
٨٥٤
٨
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﺑﺪاﺧﻞ
أﻃﻔﺎل
ﻣﻨﻬﻢ
ﺳﻮرﻳﺎ ﺷﺨﺺ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات
ﺑﺤﺎﺟﺔ
ﺷﺨﺺ
ﺟامﻋﻲ اجملرم .وسريحل حتماً يف يوم ما .وسنعود إىل
ﺷﺨﺺ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات
ﺟامﻋﻲ
ﻣﺄوي
ﻣﻨﺬ
ﺷﻬﺮﻳﺎ
ﻗﺘﻴﻞ
٥٠٠٠
ﻣﻦ
أﻛرث
اﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻟﺨﻄﺔ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ٢٠١٢ﻟﺨﻄﺔ اﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
بالدن��ا .وال يهم�ني إن من��ت م��ع أس��رتي حت��ت ٥٫٨ ٤٣٫١
٪١٤
ﻳﻮﻟﻴﻮ/متﻮز
)(٨
ﺑﺎﳌﺤﺎﻓﻈﺎت
ش��جرة.
(٨)٢٠١٣
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺑﺎﳌﺤﺎﻓﻈﺎت
اﻟﺘ
اﻟﺸﻬﺮياﳌﺘﴬرﻳﻦ ﺑﺪاﺧﻞ
اﻟﺘﻐري ﻋﺪد
ﻟﻠﻌﺎم ٢٠١٣
ﻟﺴﻮرﻳﺎ ﻟﻠﻌﺎم
٪٤٫١ﻟﺴﻮرﻳﺎ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
٪
اﻟﺤﺴﻜﺔ
اﳌﺘﴬرﻳﻦ
اﻷﺷﺨﺎص
ﻋﺪد
ﺳﻮرﻳﺎ
٢١٥٫٣
٪٣٥
اﻟﺤﺴﻜﺔ
٦١٧٫٩
إﺟامﱄ
ﻣﻦ
امﱄ
اﻟﺤﺴﻜﺔ
ﻻﺟﺊ
٪٨٠
ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر اﻣﺮﻳيك ﺣﻠﺐ٥٠٥
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نفوس أطفالنا
ِ
آثار الحرب على

ـا لــم يعهــد الكــوارث مــن قبــل
ٌ
مسـ
ـف جيـ ً
ـم يلـ ُّ
ـتقبل غائـ ٌ

نور عبد الكريم
تق�ترب احل��رب الس��ورية م��ن
�ف مل يُع��رف ل��ه
إكم��ال عامه��ا الثال��ث ،بعن� ٍ
مثي� ٌ�ل يف ش �دّة تدم�يره وعبثيت��ه ،ال�تي يدف��ع
الش��عب الس��وري مثنه��ا م��ن دم��ه وروح��ه
وحاض��ره ومس��تقبله.
ويف احل��رب يس��تنفذ امل��رء كل
طاقات��ه يف تف��ادي املخاط��ر والبق��اء عل��ى قي��د
يع�بر ع��ن حال��ة
احلي��اة .فم��ن الن��اس م��ن ّ
الصدم��ة مباش��ر ًة بالقل��ق واألرق والب��كاء،
ومنه��م م��ن يعتم��د آلي��ة دفاعية ه��ي التأجيل،
ليعي��ش الصدم��ة بع��د ح�ين .وختتل��ف آث��ار
الصدم��ة النفس��ية النامج��ة ع��ن احل��رب وفق�اً
لفئت�ين م��ن األش��خاص؛ تش��مل األوىل منهم��ا
األش��خاص الذي��ن عاش��وا حروب��اً س��ابقة،
ومازال��وا حيتفظ��ون بالذكري��ات املوجعة ،أما
الثاني��ة فتض��م اجليل اجلدي��د ،الذي يتع ّرض
لصدم��ة احل��رب ألول م��رة ،ومنه��م األطف��ال.
ويق��ول أح��د صيادل��ة دي��ر ال��زور:
كث��ر الطل��ب عل��ى أدوي��ة كن��ا بال��كاد نبيعه��ا
قب��ل أن تق��وم الث��ورة ..وه��ي العقاق�ير املهدئ��ة
واألدوي��ة ال�تي يتناوهل��ا املرض��ى النفس��يون.
واملش��كلة الك�برى أن أكث��ر الوصف��ات ال�تي
نق��وم بصرفه��ا ه��ي ألطف��ال دون س��ن الرابعة
عش��رة...
ونس��تطيع متيي��ز األع��راض
الناجت��ة ع��ن تبع��ات الك��وارث واحل��رب عل��ى
�كال،
األطف��ال واملراهق�ين ،إذ تتخ��ذ ع��دة أش� ٍ
م��ن بينه��ا احلرك��ة الزائ��دة ،والقل��ق احل��اد،
واالحن�لال اجلس��دي ،والكوابي��س الليلي��ة،
واهللوس��ات الناجت��ة ع��ن اس��تعادة خم��اوف
النه��ار أثن��اء الن��وم.

اآلثار السلوكية للقلق:

عندم��ا يص��اب األطف��ال بالقل��ق
نتيج��ة صدم��ات الك��وارث واألزم��ات،
مبجموع��ة
ينعك��س ذل��ك عل��ى سلوكه��م
ٍ
م��ن اآلث��ار الس��لوكية ،ال�تي تتمث��ل يف:
 -1التم ّرد :إذ يص ّر الطفل على تنفيذ
ما يريد ،خارجاً عن تعليمات الكبار وقوانينهم.
 -2زي��ادة احلرك��ة :كتن ّق��ل
�كان إىل آخ��ر ،وع��دم اس��تقراره
الطف��ل م��ن م� ٍ
مكان واحد.
يف ٍ

 -3قضم األظافر :ونشاهد هذه
الظاهرة حتى عند اليافعني.
 -4العدواني��ة :تزي��د األزمة واحلرب
م��ن إحباط��ات الطفل ،فيو ّلد العنف اخلارجي
الواق��ع علي��ه عنف �اً داخلي �اً ،يرتمج��ه س��لوكاً
عدواني��اً جت��اه نفس��ه واآلخري��ن.

واألم؛ يص��اب بصدم� ٍ�ة عصبي� ٍ�ة ق��د تؤث��ر عل��ى
قدرات��ه العقلي��ة.
ويدخل��ه تك��رار ذل��ك يف حال��ة
اكتئ��اب وانط��وا ٍء نفس��ي تتخلله��ا عدوان ّي�� ٌة
ٍ
وحق� ٌد غ�ير موجه�ين .وتظه��ر األع��راض على
وش��عور
وح��زن ظاه��ر،
م��زاج مكتئ��ب،
ٍ
ٍ
ش��كل ٍ
ومي��ل لالنع��زال ،وفق��دان الش��هية
بالف��راغ،
ٍ
وال��وزن.

آلي��ة التعام��ل م��ع الطف��ل يف ظل هذه
االنعكاسات:

عدسة إحسان | خاص عني املدينة

اضطرابات النوم عند األطفال:

حي��دث يف الثل��ث األول م��ن اللي��ل،
ح�ين يس��تيقظ الطف��ل صارخ �اً باكي �اً هلع �اً
خائف�اً .وتصاح��ب ذلك س��رع ٌة يف دقات القلب،
ٌ
وجح��وظ يف العين�ين ،وارجت��اف األط��راف،
وتصّب��ب الع��رق.
االكتئ��اب :عن��د مش��اهدة األطف��ال
أله��وال الدم��ار وامل��وت ،وصرخ��ات ذويه��م
وجريانه��م واس��تنجادهم ،ويف ح��ال مش��اهدة
ألش��خاص
الطف��ل حل��االت وف��اة مروع��ة
ٍ
عجز
مق ّرب�ين من��ه ،أو ٍ
جثث مش��وهة ،أو حالة ٍ
ل��دى مص��ادر الق��وة بالنس��بة إلي��ه ،مث��ل األب

توف�ير أج��واء األم��ان لألطف��ال،
وإع��ادة ترس��يخ الش��عور باحلماي��ة واألم��ن،
م��كان بعي�� ٍد ع��ن
م��ن خ�لال إقامته��م يف
ٍ
اخلط��ر والتهدي��د ..وتش��جيعهم على مواصلة
نش��اطاتهم االعتيادي��ة أو خل��ق بدائ��ل هل��ا،
ومس��اعدتهم يف فه��م انطباعاته��م وردود
أفعاهل��م جت��اه املواق��ف الصادم��ة ،والتح��دث
بدنية
بأنشطة
عما خييفهم ،وتكليفهم
معهم ّ
ٍ
ٍ
وألعاب وأغاني وورش��ات رس� ٍ�م ،للتخفيف من
ٍ
ح��دّة التوت��ر والضغ��ط النفس��ي ،وتكليفه��م
بأعم��ال ومه��ام صغ�يرة لتقوي��ة إحساس��هم
ٍ
بكفاءته��م ،وتقدي��م اإلرش��اد النفس��ي للطف��ل
املع�� ّرض للصدم��ة.
الطف��ل حباج��ة إىل الش��عور حب��ب
وحن��ان م��ن حوله ،وخاص��ة املقربني منه .وأي
حماول� ٍ�ة لع�لاج املش��كلة بش��كل ظاه��ري دون
الدخ��ول إىل اجلوه��ر ستفش��ل ،وت��زداد حال��ة
الطف��ل س��وءاً.
ويف اخلتام نقول:
ال ميك��ن ألي��ة تداب�ير أن متح��و
�كل نهائ��ي ،ولك��ن
الصدم��ة م��ن النف��وس بش� ٍ
بع��ض اإلج��راءات ق��د تس��اعد عل��ى اخل��روج
ض��رر ممك��ن .ويبق��ى أن نق��ول:
منه��ا بأق��ل
ٍ
ً
ٌ
ض��روري ج��دا أثن��اء
إن متاس��ك األه��ل
احل��روب ،ألن الوالدي��ن هم��ا مث��ال الق��وة يف
نظ��ر الطف��ل ،ف��إن ظه��را حبال� ٍ�ة م��ن الضع��ف
ّ
حيطم��ان الص��ورة
واالضط��راب فإنهم��ا
ال�تي رمسه��ا هلم��ا الطف��ل يف خميلت��ه ،مم��ا
يع�� ّزز لدي��ه الغ��وص يف أزمت��ه النفس��ية،
ويدفع��ه إىل االنط��واء ،ويقل��ل م��ن ف��رص
جنات��ه وش��فائه.
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السوري العام
استيالء األسد على المجال
ّ
حممد عثمان

ي��درس ه��ذا الكت��اب طريق��ة
توظي��ف النظ��ام الس��وري للتماثي��ل والص��ور
والرم��وز وال ُع��روض واخلط��اب البالغ��ي
كآليات للسيطرة على
والشعارات الرمس ّية،
ٍ
اجملتم��ع والتح ّك��م بأفراده ،ومتجي��د «القائد»،
وصو ً
ال إىل تقديس��ه .وقد أعدّته مؤلفته ،ليزا
كأطروح��ة للحص��ول عل��ى ش��هادة
وادي��ن،
ٍ
الدكت��وراه يف العل��وم السياس��ية ،ث��م نش��رته
جامع��ة ش��يكاغو ،ع��ام  .1999وم��ن هن��ا فإن��ه
يتن��اول مرحل��ة حك��م حاف��ظ األس��د ،إال أن
اآلليات نفسها قد استم ّرت ـ تقريباً ـ أيّام ولده
ّ
بش��ار ،ال��ذي ب��دأ عه��ده بتخفيف ه��ذه املظاهر
�هر قليل� ٍ�ة ،ما لبثت أن
التبجيل ّي��ة املغالي��ة ،ألش� ٍ
ّ
ع��ادت بعده��ا ،واس��تم ّرت بوت�يرة مطردة حتى
وصل��ت إىل مظاه��ر العب��ادة الراهن��ة.
وتتن��اول الباحث��ة متطلب��ات الري��اء
الع��ام ال�تي فرضه��ا النظ��ام عل��ى املواطن�ين
العاديّ�ين يف حياته��م اليوم ّي��ة ،م��ن تردي��د
الش��عارات خ�لال الربام��ج واملهرجان��ات ش��به
اإللزام ّي��ة ال�تي جتريه��ا ّ
«املنظم��ات الش��عبية»،
كالطالئ��ع والش��بيبة واحت��اد طلب��ة س��ورية
واحت��اد العم��ال ...إخل ،إىل املس�يرات ال�تي ُتل��زم
املؤسس��ات احلكومي��ة ّ
موظفيه��ا عل��ى اخل��روج
فيه��ا ،مبناس��بات احل��زب والدول��ة وجتدي��د
موظفو ّ
«البيعة» .أما ّ
القطاع اخلاص وأصحاب
ّ
احمل��ال الصغ�يرة ،الذي��ن ميلك��ون هامش��اً
أك�بر م��ن احلر ّي��ة م��ن نظرائه��م يف ّ
القط��اع
حصته��م م��ن تعظي��م األس��د
الع��ام؛ فق��د أدّوا ّ

بتعلي��ق ص��وره يف أمكن� ٍ�ة ب��ارز ٍة م��ن مكاتبه��م
الكل مش��اركاً
�كل يصب��ح في��ه ّ
أو ّ
حمال��م ،بش� ٍ
يف ه��ذا التقدي��س ومس��تهلكاً يوم ّي��اً ل��ه.
ويف احلقيق��ة ،مل يك��ن مطلوب�اً م��ن
الن��اس أن يصدّق��وا رواي��ة تقدي��س احلاك��م،
ولكنه��م مطالب��ون بالتظاه��ر كم��ا ل��و أ ّنه��م
يصدّقونها .فاألسد ليس هو «الصيدلي األول»
�ريف ذي دالل��ة .لك��ن األس��د ٌ
قوي
ب��أي معن��ى ح� ٍ
ألن نظام��ه ق��اد ٌر عل��ى إك��راه الن��اس عل��ى أن
يك � ّرروا م��ا يث�ير الس��خرية وجياه��روا مب��ا ال
يقبل��ه العق��ل .إن ظاهرة تقديس األس��د ،حتى
عندما ال تكون ُمصدّقة ،هي آلية قوية للتح ّكم.
م��ن املع��روف عموم��اً ،أن وزي��ر
إع�لام األس��د يف أع��وام ( 1974ـ  ،)1983أمح��د
إس��كندر أمح��د ،هو خم�ترع ومهن��دس ظاهرة
تعظيم رئيسه ،يف نشرات األخبار وافتتاحيات
الصح��ف .لك��ن خط��اب التقدي��س تن� ّوع بوجود
متز ّلف�ين متنافس�ين ،فظه��رت األغان��ي
املتالحق��ة ،وانتش��رت التماثي��ل ،ث��م ش��اعت
تسجل إجنازات «بطل التشرينني»،
الكتب اليت ّ
واليت ال ميكن اعتبارها س�ير ًة ذات ّية ،بل إنش��ا ًء
مبتذ ً
ال مفرط الثناء يف «فكر القائد ونضاله».
ورغ��م أن ه��ذه الكت��ب قّلم��ا توج��د يف املكتب��ات
التجاريّ��ة ،إال أنه��ا ش�� ّكلت اس��تثماراً مرحب��اً
مل��ن ق��ام بها ،ألن كل دوائر الدولة ومدارس��ها
�وب منه��ا ش��راء نس� ٍ�خ منه��ا.
مطل� ٌ
جه��ة أخ��رى ،تش�ير
ولك��ن ،م��ن
ٍ
ش��عب ّية اهلج��اء السياس��ي ،والن��كات املعارض��ة

(ترمج��ة د .جني��ب الغضب��ان .ب�يروت؛ لن��دن :ري��اض الر ّي��س للكت��ب والنش��ر)2010 ،

لألس��د ،إىل أن الس��وريني الذي��ن مل يتح��دّوا
�كل مباش��ر ،قد قاوموه بالس��خرية.
النظ��ام بش� ٍ
��ي ب��ه ٌ
كل
حظ َ
كم��ا يش��هد ال��رواج ال��ذي ِ
ّ
الس��نوي
م��ن مسلس��ل «مراي��ا» التلفزيون��ي
لياس��ر العظم��ة ،ورس��ومات عل��ي ف��رزات
�ينمائية مثل «جنوم
وأف�لام س�
الكاريكاتريي��ة،
ٍ
ٍ
ّ
النه��ار» ألس��امة حمم��د؛ إىل التمك��ن م��ن
إدراك الظ��روف املش�تركة لع��دم التصدي��ق.
فمشاهدة اآلخرين يطيعون يف احلياة اليومية
جتع��ل ّ
ش��خص يش��عر بأن��ه مع��زول،
كل
ٍ
بينم��ا ّ
يؤش��ر التواف��ق عل��ى ه��ذه األعم��ال ،اليت
تس��خر م��ن اخلط��اب الرمس��ي ،عل��ى إمي��ان
اجلمي��ع حبقيق� ٍ�ة تعاك��س م��ا أج�بروا علي��ه.
مل ُي��دع أح � ٌد به��ذه التمثيلي��ة الك�برى م��ن
الت��كاذب اجلماع��ي إذاً !

14

أقالم المدينة

عين المدينة | العدد ( 1 | )9آب 2013

تقريــر مجموعــة األزمــات عــن الصراع في ســورية
هاني مشعون

جمموع��ة األزم��ات الدولي��ة منظم��ة مس��تقلة ،مقره��ا الرئيس��ي يف بروكس��ل ،وتض��م موظف�ين يف مخ��س ق��ارات،
يعمل��ون م��ن خ�لال التحلي��ل امليدان��ي ،داخ��ل أو بالق��رب م��ن ال��دول ال�تي يوج��د فيه��ا خط��ر ان��دالع أو تصاعد أو تك��رار حدوث
صراع عنيف ،على إعداد تقارير حتليلية تتضمن توصيات عملية .ويعمل جملس جمموعة األزمات ـ الذي يضم شخصيات
ب��ارزة يف جم��االت السياس��ة والدبلوماس��ية واألعم��ال واإلع�لام ـ عل��ى إيص��ال هـ��ذه التقاري��ر والتوصي��ات إىل كب��ار صن��اع
السياس��ات يف الع��امل ،وحش��د الدع��م عل��ى املس��تويات العلي��ا واحلكومات واإلعالم ،من أج��ل إبراز حتليالته��ا وتأييد توصياتها.
�ب وزير اخلارجية األمريكية األس��بق ،توماس بيكريين��غ .ومديرتها التنفيذية هي لويز آربر،
ي��رأس جمموع��ة األزم��ات نائ� ُ
الرئيس��ة الس��ابقة للمفوضي��ة العلي��ا لش��ؤون الالجئ�ين التابع��ة لألمم املتح��دة .وموقع اجملموع��ة ه��وwww.crisisgroup.org :
وعل��ى ه��ذه املوق��ع جمموع��ة م��ن
التقاري��ر ع��ن س��وريا منذ ان��دالع الثورة ،صدر
آخرها يف حزيران الفائت ،بعنوان «انتشار ورم
الص��راع يف س��ورية».
وفي��ه ترص��د اجملموع��ة أن م��ا
كان عن��د نقط��ة معين��ة صراع��اً س��ورياً ذا
تداعي��ات إقليمي��ة أصب��ح حرب��اً إقليمي��ة
مركزها سورية .فيما يبدو أن احلل األمثل،
بتس��وية دبلوماس��ية تفاوضي��ة ،ينتم��ي ،يف
املرحل��ة احلالي��ة ،إىل ع��امل اخلي��ال .كم��ا
ينبغ��ي التخل��ي ع��ن فك��رة أنه حت��ت الضغوط
املتنامية ،فإن هيكلية الس��لطة س��تتحول ضد
نفس��ها ،من خالل انقالب عس��كري أو انشقاق
ش��خصيات هام��ة .فالنظ��ام رزم��ة متكاملة ،ال
ميك��ن فص��ل األجزاء املقبولة في��ه عن األجزاء
ال�تي يصع��ب القب��ول به��ا دون تهدي��م الص��رح
بأكمل��ه .أم��ا أن يق��وم الغ��رب برتجي��ح كف��ة
املي��زان العس��كري بش��كل حاس��م ،وه��ذا م��ا
يس��تطيع فعله بالتأكيد ،رغم أن ذلك ميكن
أن يتحق��ق فق��ط بتدخ��ل أوس��ع نطاق �اً مم��ا
يت��م التفك�ير ب��ه حالي �اً أو مم��ا ميك��ن القب��ول
ب��ه سياس��ياً ،فحت��ى يف تل��ك احلال��ة ،فإن��ه م��ن
غ�ير الواض��ح م��ا إذا كان ذل��ك س��يؤدي إىل
"هزمي��ة" النظ��ام ،أو أن��ه س��يح ّوله إىل سلس��لة
م��ن امليليش��يات املدعوم��ة خارجي��اً.
يعتق��د النظ��ام أن الص��راع
س��ينتهي فقط باستس�لام أعدائ��ه اخلارجيني
والداخلي�ين الذي��ن ينبغ��ي أن يقبل��وا بتص��وره
ه��و للصفق��ة .ويتطل��ب حتقي��ق ذل��ك رف��ع
تكالي��ف املواجه��ة إىل مس��تويات جتع��ل
االخن��راط فيه��ا غري جم ٍد .ومن وجهة نظره،
يتحم��ل أولئ��ك الذين يتحدّون الوضع القائم
املس��ؤولية ع��ن األض��رار اهلائل��ة واملعان��اة ال�تي
فرض��ت عل��ى الب�لاد؛ وأن هدفه��م اجلوه��ري
لي��س "احلري��ة" وال "الدميقراطي��ة" بل تدمري
س��ورية .ول��دى النظ��ام قواع��د موالي��ة ل��ه؛

والبع��ض ال��ذي كان حيادي �اً يف مرحل� ٍ�ة م��ا،
نظ��راً ملعرفت��ه بالفظاعات اليت ارتكبها األس��د،
لك��ن الذي��ن أرعبه��م الس��جل البائ��س حلك��م
املعارض��ة وميوهل��ا الطائفي��ة املتزاي��دة ،صاروا
يتغاض��ون ع��ن ه��ذه الفظاع��ات ،ومييلون حنو
نظ��ام يزع��م بأن��ه يقات��ل نياب��ة ع��ن ش��رحية
واس��عة م��ن مواطني��ه.
يتجم��ع خص��وم النظ��ام
فيم��ا
ّ
يف تركيب��ة تعددي��ة ومنقس��مة بعم��ق،
وهيكلياته��م متغ�يرة ،وداعم��وھم اخلارجي��ون
أق��ل ثبات�اً وتنس��يقاً فيم��ا بينه��م .ورغ��م ذل��ك،
ف��إن املعارض��ة اكتس��بت كتل��ة حرج��ة م��ن
ير ومنيعة
الدع��م وتب��دو صام��دة إىل ح ٍد كب� ٍ
جزئي �اً عل��ى تقلب��ات أدائه��ا .وتتك��ون القواع��د
املكونة هلا من الشرائح املسحوقة الكبرية اليت
ِّ
�كال مفرط��ة م��ن عن��ف النظ��ام
تعرض��ت ألش� ٍ
حبي��ث أنه��ا ال تس��تطيع الرتاج��ع.
ويف املناط��ق الواقع��ة حت��ت س��يطرة
املعارض��ة ،ال ترق��ى األش��كال املرجتل��ة ،وال�تي
ال حتظ��ى بامل��وارد الالزم��ة للحك��م ،حت��ى إىل
معاي�ير أداء مؤسس��ات الدول��ة ال�تي كان��ت
متدني��ة تقليدي��اً .وبالنس��بة للكثريي��ن ف��إن

بقايا الدولة أفضل من ال ش��يء .ولكن النظام
نفس��ه قد حت ّول ،بتس��اھله مع السلوك املشني
لعناص��ره ،والرتوي��ج للطائفي��ة ،وتدمري مدن
بأكمله��ا ،وتهج�ير املالي�ين ،م��ن ش��يء قري��ب
إىل الدول��ة إىل ش��يء يش��به ميليش��يا كب�يرة.
بينم��ا تب��دو املعارض��ة املتقّلب��ة يف املنف��ى،
�لطة مل حتص��ل
تتص��ارع عل��ى حص� ٍ�ة م��ن س� ٍ
عليه��ا بعد.
ميك��ن للنظ��ام واملعارض��ة أن يكون��ا
قوي�ين عل��ى بع��ض اجلبه��ات ،وضعيف�ين على
جبه��ات أخ��رى .لق��د م � ّر كالهم��ا بعملي��ات
صف��وف وتعزي��ز ق��وى ،ويتمتع��ان
رص
ّ
ٍ
كاف م��ن الدع��م احملل��ي واألجن�بي،
بق��در
ٍ
ٍ
حبي��ث يس��تطيعان االس��تمرار .ولك��ن احل��رب
رمب��ا تك��ون ق��د اقرتب��ت م��ن ذروته��ا ،يف غي��اب
أي ّ
��ل خارج��ي ،فق��د اس��تعمل النظ��ام
تدخ ٍ
معظ��م أنظم��ة األس��لحة ال�تي ميلكه��ا؛ وال
�رق م��ن
ي��زال باس��تطاعته التصعي��د ،لك��ن بط� ٍ
غ�ير املرج��ح أن حتق��ق فرق �اً كب�يراً .ويب��دو
أن قاعدت��ه االجتماعي��ة وصل��ت أيض��اً إىل
أقص��ى حدوده��ا ،كم��ا انعك��س يف الصعوب��ات
ال�تي يواجهه��ا يف اس��تدعاء جمندي��ن ج��دد.
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رغ��م كل م��ا ن��راه اآلن ،مل تتش � ّكل
مع��امل س��وريا اجلدي��دة بع��د .ويرج��ع ذل��ك
�باب ال جم��ال لالس��تفاضة فيه��ا هن��ا،
إىل أس� ٍ
ولكنن��ا س��نتناول عل��ى وج��ه التحدي��د الف��رق
ب�ين «جمتم��ع الث��ورة» وعم��وم الس��وريني؛
مكو ٌن من البيئات الثائرة ،وناش��طيها،
فاألول َّ
وتعبرياته��ا املدن ّي��ة والسياس�� ّية ...إخل .أم��ا
الثان��ي فه��و أوس��ع م��ن ذل��ك بالطب��ع ،حت��ى
ل��و رغ��ب بعضن��ا بتجاه��ل ذل��ك مرحلي��اً.
فوف��ق املعي��ار اجلغ��رايف املع��روف ال��ذي ح �دّد
عم��ن س��واهم ،ونع�ني بذل��ك
«الس��وريني» ّ
احل��دود املعتم��دة للدول��ة من��ذ االس��تقالل؛
ُتض��اف إىل مجه��ور الث��ورة قطاع� ٌ
�ات واس��ع ٌة
م��ن املرتدّدي��ن يف تأييده��ا ،واملتخ ّوف�ين م��ن
نتائجه��ا ،ب��ل وأعدائه��ا احلالي�ين ،الذي��ن مل
يتو ّرط��وا يف س��فك الدم��اء بالتأكي��د .ول� ّ
�كل
ه��ؤالء احل� ُّ�ق يف املش��اركة يف حتدي��د صيغ��ة
س��وريا املس��تقبل.
وم��ن هن��ا ،ف��إن األص��وات األعل��ى
حالي��اً ،يف وس��ائل اإلع�لام و«عل��ى األرض»،
كم��ا حيل��و الق��ول ،ليس��ت الص��وت النهائ��ي
يف املس��تقبل ،كم��ا يطي��ب ألصحابه��ا أن
يتص�� ّوروا ،وألعدائه��م أن يه ّول��وا يف فوبي��ات
متن ّوع��ة ،أبرزه��ا فوبي��ا القاع��دة واإلس�لام
املتش��دّد بالطب��ع.
وإذا كان��ت الطب��اع واملي��ول البدئي��ة
للمجتمعات اليت احتضنت الثورة ،قد أسهمت
�باب
يف ب��روز أج��زاء من هذه النوازع ـ ضمن أس� ٍ
جملتمع��ات التلك��ؤ أو التش��كيك
أخ��رى ـ ف��إن
ِ

أو اخلصوم��ة مي��و ً
بش��كل واض��ح.
ال مغاي��رة
ٍ
وطامل��ا أن أح��داً ل��ن يس��تطيع أن «يبي��د» هؤالء،
كم��ا تص � ّرح أص� ٌ
�وات نزق � ٌة مألوف� ُ�ة الوج��ود
خ�لال النزاع��ات الدمويّ��ة ،ف��إن م��ن اجل ّي��د
والض� ّ
�روري التفك�ير باألرض ّي��ات املش�تركة
ال�تي ينبغ��ي أن تش��اد عليه��ا الدول��ة من جديد،
ُ
ني
وتس��تعاد حلم��ة اجملتم��ع عل��ى صعي� ٍد وط� ٍ
متكامل.
ورمبا كان من املفيد هنا التذكري
ب��أن ه��ذه الكت��ل الس��كان ّية ـ واالنتخابي��ة،
باملناسبة ـ ال تقتصر فقط على أبناء األقل ّيات
ً
وخاصة العلويني ،الذين ال يش ّكلون
الطائفية،
رقم�اً س��ه ً
ال بالطب��ع ،ب��ل تض� ّ�م ش��رائح واس��عة
م��ن أبن��اء امل��دن الك�برى ،وش��رائح أضي��ق م��ن
أبناء املناطق الثائرة نفس��ها ،الذين مل يوافقوا
أهليهم على الت ّيار السائد بينهم حالياً ،فض ً
ال
ع��ن معظ��م األك��راد ،الذي��ن ال يب��دو اخلطاب
احلال��ي للث��ورة ملب ّي�اً لتطّلعاته��م ،وال نقص��د
الصعيد القومي هنا ،بل مس��ائل من نوع ش��كل
الدولة ودس��تورها ومص��ادر القوانني الناظمة
هل��ا ،وم��ا إىل ذل��ك م��ن قضاي��ا.
وإذا كان الص��وت املدن� ّ�ي يف الث��ورة
ق��د ص��ار األضع��ف حالي�اً ،نتيج��ة إحج��ام م��ن
ذكرنا عن املش��اركة فيها؛ فإن س��بب تقويته
يف الدول��ة املفرتض��ة ه��و اخنراطه��م يف بنائه��ا
بفاعل ّي� ٍ�ة .ومبق��دار م��ا ّ
يتأخر وعيهم بأن دولة
األس��د زائل��ة ،وأن التفك�ير اجملدي للمس��تقبل
هو أخذ مكانهم الطبيعي يف خريطة ما بعده،
�در
ب��دل االس��تمرار يف االنكف��اء والتش��كيك؛ بق� ِ

م��ا س� ُيرتك اجمل� ُ
�ال لآلخري��ن ليق ّرروا مس��ائل
�اق ،ب��ل
الدول��ة الك�برى ،ال�تي ليس��ت حم� ّ�ل اتف� ٍ
و«يع ّين��وا» ممثّل�ين ع��ن ه��ذه الكت��ل الطائف ّي��ة
أو املناطق ّي��ة أو االجتماع ّي��ة ،عل��ى هواه��م،
وفا ًء ش��كلياً ملتطلبات متثيل عموم الس��وريّني،
وس�يراً عل��ى نه� ِ�ج م��ا أرس��ى األس��د األب م��ن
خماتل��ة يف التعيين��ات واملناص��ب ،لتزي�ين
ٍ
الوج��ه الطائف��ي القبي��ح لنظام��ه.
وإذا كان مب��دأ «التثقي��ل الث��وري»
قد ُط ِّب َق عند تش��كيل بعض اجملالس الثوريّة،
ٌ
أو احملل ّي��ة ،فه��و مب��داٌ
مش��روط بالث��ورة
ومتطلباته��ا العس��كريّة والط ّبي��ة واإلغاث ّي��ة
والتعليم ّي��ة .وم��ن غ�ير املقب��ول س��ح ُبه عل��ى
الدول��ة ،وقيامه��ا عل��ى أساس��ه .م��ن املفه��وم
أن م��ن دف��ع الثم��ن األك�بر يف س��بيل حر ّي��ة
عموم الس��وريّني س��يتم ّتع بالصدق ّي��ة األعلى،
واجلماهرييّ��ة األوس��ع ،ولك��ن ه��ذا جي��ب أن
�تئصال
�تئثار ،واس�
ٍ
ال يع�ني اس��تبدال ظل� ٍ�م باس� ٍ
بإقص��اء.
وم��ا دام��ت أف��كار الدوي�لات جم � ّرد
أح�لام يقظ��ة مش ّوش��ة ،ألنه��ا ال جت��د س��نداً
جدّياً من معطيات اجلغرافيا والس ّكان واملوارد
الطبيع ّي��ة ،ف��إن «قدرن��ا» هو العي��ش معاً ضمن
احل��دود اجلغراف ّي��ة للكي��ان القائ��م ،خمتلفني
مستقر
يف املذاهب والرؤى .وال ميكن بناء بل ٍد
ٍ
وعادل��ة هل��ذا
متوازن��ة
م��ن جدي�� ٍد دون إدار ٍة
ٍ
ٍ
التع�دّد .وه��ذا م��ا جي��ب أن ن ِعي��ه مجيع�اً ،ب��دءاً
من صقور الثورة ،ووصو ً
ال إىل «فلول» النظام
احملتض��ر.
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العدالة االنتقالية
المفهوم ..والتجارب ..والحاجة

يق��ول هيغ��ل :س��وف يظ� ّ�ل البح��ث ع��ن احلقيق��ة يوق��ظ محاس��ة اإلنس��ان ونش��اطه ،م��ا بق��ي في��ه
ٌ
وروح تشعر ..فما بالك حني تبحث الضحية عن احلقيقة ..لعل ذلك خيتزل فكرة العدالة
عرق ينبض ٌ
االنتقالي��ة وجم��ال اختصاصه��ا ونط��اق عمله��ا.

تع��رف العدال��ة االنتقالي��ة بأنه��ا
َّ
جمموعة األساليب واآلليات اليت يستخدمها
جمتم��ع م��ا لتحقي��ق العدال��ة يف ف�تر ٍة
ٌ
انتقالي� ٍ�ة م��ن تارخي��ه ،تنش��أ غالب�اً بع��د ان��دالع
ح��رب ،يرتت��ب عليه��ا انته��اء
ث��ور ٍة أو انته��اء
ٍ
حقب� ٍ�ة م��ن احلك��م الس��لطوي القمع��ي داخ��ل
الب�لاد ،وامل��رور مبرحل��ة انتقالي��ة حن��و حت� ّو ٍل
دميقراط��ي .وخالهل��ا تواجه اجملتمع إش��كالي ٌة
هام ٌة جداً ،وهي التعامل مع قضايا انتهاكات
حقوق اإلنس��ان ،س��واء أكانت حقوقاً جسدية
أم سياسية أو اقتصادية.
يرج��ع البع��ض بداي��ات مفه��وم
العدال��ة االنتقالي��ة وتطبيقاته��ا إىل م��ا بع��د
احل��رب العاملي��ة الثاني��ة ،يف حماكم��ات
نورم�برج يف أملاني��ا ،وه��ي م��ن أش��هر
احملاكم��ات ال�تي ش��هدها التاري��خ املعاص��ر،
وال�تي ُق��دِّم إليه��ا جمرم��و احل��رب م��ن القيادة
النازية.
ث��م كان��ت البداي��ة احلقيقي��ة
حملاكم��ات حق��وق اإلنس��ان يف اليون��ان يف
أواس��ط الس��بعينيات م��ن الق��رن املاض��ي.
وبعده��ا يف املتابع��ات للحك��م العس��كري يف
األرجنتني وتش��يلي ،من خالل جلنيت تقصي
احلقائ��ق يف األرجنت�ين  1983وتش��يلي .1990
ث��م ج��اءت جترب��ة دول��ة جن��وب
أفريقي��ا م��ن خ�لال جلن��ة احلقيق��ة
واملصاحل��ة الش��هرية يف  ،1995ال�تي تش��كلت
للتعام��ل م��ع قضاي��ا االنته��اكات اجلس��يمة
ال�تي تع��رض هل��ا الس��كان الس��ود يف ذل��ك
البل��د يف ف�ترة التميي��ز العنص��ري الطوي��ل.

باإلضاف��ة إىل التجرب��ة اخلاص��ة
ج��داً ال�تي ش��هدتها املغ��رب ،ح�ين ق��ام ملكه��ا
الراح��ل ،احلس��ن الثان��ي ،بإج��راءات التح��ول
وتس��ليم احلك��م إىل املعارض��ة يف ع��ام ،1995
وال�تي أفض��ت إىل إنش��اء هيئ��ة اإلنص��اف
واملصاحل��ة لتقص��ي احلقائ��ق ،واختتم��ت
أعماهل��ا بدف��ع تعويض��ات للضحاي��ا ،والعم��ل
قلي��ل م��ن
عل��ى إص�لاح وتأهي��ل ع��دد غ�ير ٍ
املؤسس��ات ،يف ع��ام  .2005وبه��ذا تك��ون املغ��رب
صاحبة جتربة فريدة يف التعامل مع العدالة
االنتقالي��ةّ ،
مت��ت م��ن داخ��ل النظ��ام نفس��ه،
ومل ُت َّ
نف��ذ عق��ب انته��اء ح��رب أهلي��ة أو ث��ورة.
وترتــكز العـــــدالـة االنتــــقاليــة إىل
منطقية ،وأبرزها:
مربرات
ٍ
ٍ
 تقوي��ة الدميقراطي��ة :يعت�برالعدي��د م��ن األش��خاص أن الدميقراطي��ة ال
ميكن بناؤها على أساس أكاذيب ،وأن جهوداً
مس��تمرة ومنظم��ة وتوافقي��ة ملواجه��ة املاضي
ميك��ن أن ت��ؤدي إىل دميقراطي��ة أكث��ر ق��وة.
كب�ير م��ن خ�لال إرس��اء
بش��كل
ويت��م ذل��ك
ٍ
ٍ
احملاس��بة وع��دم اإلف�لات م��ن العق��اب.
 الواج��ب األخالق��ي يف مواجه��ةاملاضي :يرى نشطاء حقوق اإلنسان والضحايا
وآخ��رون ب��أن ّ
ّ
التذكر،
مث��ة واجب�اً أخالقي�اً يف
لقب��ول الضحاي��ا واالع�تراف به��م .كم��ا أن
نس��يان الضحايا والناج�ين من الفظائع يعترب
ش��ك ً
ال م��ن أش��كال إع��ادة اإلحس��اس بالظل��م
واإلهان��ة .وميك��ن أن يك��ون البدي��ل ه��و ث��ورات
الذاك��رة ،ح�ين يغل��ي الغض��ب وع��دم الرض��ا
حت��ت س��طح احلي��اة السياس��ية ،وبالتال��ي

ينفلت��ان م��ن وق��ت آلخ��ر.
إن حتقي��ق العدال��ة االنتقالي��ة
ه��و الس��بيل الوحي��د ال��ذي يضم��ن إنص��اف
الضحاي��ا وضم��ان ع��دم تك��رار اجلرائ��م
واالنته��اكات ،ويفت��ح الطري��ق لتحقي��ق
املصاحلة الوطنية بعد احملاس��بة ،اليت بدونها
تظ� ّ�ل الب�لاد عرض� ً�ة ملزي��د م��ن إراق��ة الدم��اء،
وال�تي س��يقف وراءه��ا االنتق��ام ب��كل تأكي � ٍد،
ويق�� ّوض حال��ة الس��لم األهل��ي الضروري��ة
دول��ة حديث��ة.
لبن��اء أي ٍ
لق��د تراكم��ت انته��اكات حق��وق
اإلنس��ان يف س��ورية م��ن مراح��ل خمتلف��ة،
ابت��دا ًء م��ن س��نوات اخل��وف يف الثمانين��ات،
ال�تي ارتبطت بعد ٍد من أش� ّد ه��ذه االنتهاكات
وأخطره��ا ،كم��ا ترافق��ت م��ع س��وء اس��تخدام
وجتي�ير النظ��ام القضائ��ي ،مم��ا أفق��ده
اس��تقالليته متام�اً ،كم��ا ترافقت مع عمليات
القت��ل العش��وائي واتس��اع ح��وادث االختف��اء
القس��ري .حت��ى قي��ام الث��ورة الس��ورية مطل��ع
الع��ام  2011ال�تي اعتم��د فيه��ا النظ��ام ذات
األس��اليب (دفات��ره القدمي��ة) بش��كل أش��دّ.
وه��ذا م��ا يش� ّكل حتدي�اً كب�يراً أم��ام
الس��وريني لضم��ان معاقب��ة اجلن��اة املس��ؤولني
ع��ن ارت��كاب ه��ذا اجلرائ��م الفظيع��ة ،وضم��ان
ع��دم إفالته��م م��ن العق��اب واحملاس��بة..
تأس��يس
حاج��ة إىل
س��ورية يف
ٍ
ٍ
قائ��م عل��ى الش��رعية الدس��تورية
جدي�� ٍد
ٍ
املؤسس��اتية ،وجت��اوز إرث املاض��ي الثقي��ل،
ع�بر جمموع��ة م��ن اإلج��راءات تؤس��س
للمصاحل��ة الوطنية ع�بر العدالة االنتقالية..
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حين تضحك المدينة

كريم بّلول
"أع�ترف جبهل��ي  :ه��ل ميك��ن ألح� ٍد
أن يد ّل�ني عل��ى علمان��ي وط�ني وحي��ادي يف
املعارض��ة الس��ورية" .هك��ذا ،ومن جديد ،ينش��ر
مع��اذ اخلطي��ب مجل��ة واح��دة عل��ى صفحت��ه
الش��خصية عل��ى موق��ع التواص��ل االجتماع��ي
في��س ب��وك ،لتث�ير ض �دّه محل� ً�ة خاص� ً�ة م��ن
املعارض�ين العلماني�ين ،فيعود الش��يخ الفاضل
م��ن جدي��د إىل حي��ز الت��داول الفيس��بوكي
والنقاشات احلادّة اليت قد ترميه جانباً مقابل
فت��ح موض��وع املع��ارض العلمان��ي كموض��وع
نق��اش س��اخن.
يس��تطيع الرئي��س الس��ابق
لالئت�لاف ،وبس��رعة خاطف��ة ،ج��ذب
األنظ��ار حن��وه .وم��ن الواض��ح أن كتابات��ه
ال ختض��ع حت��ى "لتبيي��ت اس��تخارة" قب��ل
نش��رها .فيصب��ح ه��و حب��د ذات��ه ش��خصية
متداول��ة ،رغ��م أن��ه فق��د كرس��ي االئت�لاف،
ال��ذي كان وج��وده يقدم��ه كش��خصية

قيادي��ة ق��ادرة عل��ى ج��ذب األنظ��ار بق��وة.
صفحت��ه عل��ى الفي��س ب��وك ه��ي
الضام��ن الوحي��د الس��تمرار حض��وره الق��وي،
ّ
حل��ل األزم��ة
فه��و يس��تطيع نش��ر مب��ادر ٍة
الس��ورية الي��وم ،ويس��تطيع تش��كيل ح��زب
غ��داً ،وميكن��ه مهامج��ة العلماني�ين صباح��اً
واإلس�لاميني مس��ا ًء ،ميكن��ه نش��ر مقاط��ع
غنائي��ة صوفي��ة ،وراب ...واجلمه��ور الب��د
سيش��ارك م��ا ينش��ر خطيب��ه املف�� ّوه .وتب��دأ
املع��ارك ثاني� ً�ة ،فيحض��ر الش��يخ اجللي��ل م��ن
جدي��د ،ويغط��ي حت��ى عل��ى زي��ارات رئي��س

17

معــاذ الخطيــب ..يمكنــك اســتخدام الفيســبوك في نشــر صــور األصدقاء
أو لعب المزرعة السعيدة

سورية األجزاء الملونة

خمتـــــــــ��لف،
بلــــــ��ون
ٍ
ٍ
تابع��ة لدول��ة اجليش
احل��ر .وضم��ن دول��ة
األكــــــــــ��راد حروفــ �اً
عربي��ة متناث��رة ذات
مدلـــــــــ��ول ف�ني ع��ن
اختلـــ��اط الثقــــــ��افات
يف املنطق��ة الواح��دة.
الوحش��يون
وحدهم من يستطيع
أن يرس��م خريط��ة
مثرية باأللوان ،لنرى
ل��ون دول��ة النظ��ام
أصف��ر قامت �اً ،مقاب��ل
دولـــــــــ��ة املعــــــــارضة
بـــــــــ��األزرق الــــ��فاتح،
والدولـــــــــــ��ة الكردية
باللـــــون البين....

االئت�لاف املتتالي��ة حن��و عواص��م الغ��رب.
ميك��ن للخطي��ب أن يث�ير املوج��ة
ذاته��ا إذا نش��ر ص��ور أصدقائ��ه أو ص��وره
اخلاص��ة ،أو إذا لع��ب بلعب��ة املزرع��ة الس��عيدة
�ال ّ
مع�ين...
أو س��واها ،أو حت��ى إن أعج��ب مبق� ٍ
فح��ركات اخلطي��ب عل��ى صفحت��ه
ه��ي حب�� ّد ذاته��ا قضي��ة ...صفحت��ه بات��ت
مؤسس��ة حتش��د ال��رأي الع��ام وتق��ود س��احات
ح��روب افرتاضي��ة بعي��داً ع��ن االئت�لاف ال��ذي
مل يس��تطع تقدي��م اخلطي��ب إال كش��خصية
جامدة.

تتف ّنـــ��ن الصــــ��حف واملــــــواقــ��ع
اإللكرتوني��ة ،وحت��ى الصفح��ات الفردي��ة على
الفيس بوك ،بتقسيم سورية إىل دويالت .لكل
طرف احلق يف ّ
مط األلوان ومزجها وتوس��يع
ٍ
دول��ة عل��ى حس��اب دول��ة وف��ق وجه��ة نظ��ره.
ميكن��ك بس��هولة ،كمواط��ن س��وري ،رس��م
اخلريط��ة كم��ا تش��اء ،ونش��ر األل��وان باجله��ة
ال�تي تفضله��ا.
تتوس��ع
ميك��ن للدول��ة الكردي��ة أن ّ
لتص��ل إىل خت��وم دي��ر ال��زور ،بفع��ل أن ريش��ة
الفن��ان أحّب��ت أن تعط��ي اخلريط��ة ش��ك ً
ال
س�يريالياً ،وتنث��ر ال��دول ف��وق اجلغرافي��ا
مع�برة ع��ن الفوض��ى
الواح��دة بطريق��ة
ّ
والعش��وائية .بينم��ا يتوج��ه فنان��و املدرس��ة
التكعيبي��ة حن��و حتدي��د الزواي��ا والفواص��ل
من األرشيف البصري ملؤسسة بصمة
املستقيمة واملثلثات ،فتكون الدولة اإلسالمية
جديدة لبناء تلك الدول الصغرية لوجـــــستياً
يف الش��مال والش��رق عل��ى ش��كل مثل��ث
يرفض��ون
هكــ��ذا
الـوحشـــــ��يون
املؤ ّرخــــون يدرســـون النزعـــــــــــــــات
تفق��د مع��ه البادي��ة .بينم��ا تب��دو دول��ة النظ��ام
ً
التوجه��ات
ألع�لام
ا
وفق��
األل��وان
تنمي��ط
االنفصــــالية القديــمة الـــيت أدّت إىل هـــــــذه
يف الس��احل واملنطق��ة الوس��طى بطري��ق
السياسية.
اخلريطة.
مس��تقيمة ،م��ع قلي� ٍ�ل م��ن التعرج��ات ليكس��ب
يركـــــــــ��زون
اجلغرافيــــــــــــــــــــ��ون
الرئي��س األس��د يهن��ئ الش��عب
فيه��ا البح��ر.
واملعاب��ر.
واحل��دود
املس��احات
ح��ول
حديثه��م
املص��ري الش��قيق بانتص��اره عل��ى نظ��ام
بع��ض الفنان�ين يفض��ل س��ورية
مـــــــــــوارد
يبتكرون
االقتصاديــــــون
اإلخوان املسلمني.
متداخل��ة .لنج��د وس��ط دول��ة النظ��ام نقط��ة
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وسوف
ال أحد يتمنّ ى الموت لجورج ّ
م��اذا ل��و اس��تجاب بش��ار األس��د
طاب��ع
لرغب��ات جمامي��ع الش��بيحة بإص��دار
ٍ
�اص حيم��ل ص��ورة املغ� ّني ج��ورج وس��وف،
خ� ٍ
ً
رر ه��ؤالء ـ ملواقف��ه الوطني��ة
تقدي��را ـ كم��ا ي�ب ّ
الثابت��ة ،ودعم��ه "لقائد الوطن"؟ هل سيس��تق ّر
الوس��وف حينه��ا عل��ى الكرس��ي ال��ذي س��عى
ّ
ً
واس��تهتار
خبراق��ة
علي��ه،
للجل��وس
لا
طوي�
ٍ
ٍ
متناهي�ين ،وه��و كرس��ي الش�� ّبيح؟
وس��وف
فمن��ذ بداي��ة الث��ورة ظه��ر ّ
ّ
حي��ض
م��رات ع��د ًة عل��ى وس��ائل اإلع�لام،
ٍ
عل��ى الوق��وف م��ع الرئي��س واجلي��ش و"س��وريا
اجلميل��ة" .ويدع��و يف كل م � ّر ٍة (وه��و يب��ذل
جه��وداً كب�يرة يف ال��كالم ويتعت��ع في��ه) إىل
�ب .فه��و حي ّبن��ا مجيع �اً ،حن��ن الس��وريني،
احل� ّ
�ب س��وريا وقائده��ا .ويطل��ب م��ن الذي��ن
وحي� ّ
حيّبون��ه ،والذي��ن ال حي ّبون��ه أيض �اً ،أن حي ّب��وا
س��وريا وحيافظ��وا عليه��ا .ولطامل��ا مل حيم��ل
أح� ٌد س��لطان الط��رب عل��ى حمم��ل اجل� ّد حني
يتح�دّث يف السياس��ة أو الوط��ن ،عل��ى طريق��ة
أن كالم��ه فيهم��ا "ال بيق��دّم ...وال ّ
يأخ��ر"،
ولك��ن للتغاض��ي ح��دوداً كم��ا للص�بر ،وق��د
لش��خص بش��هرة أب��و
ب��ات م��ن غ�ير املقب��ول
ٍ
ودي��ع أن حياف��ظ على غرامه الس��وقي واملعلن
ببش��ار وجيش��ه ،دون أن يبلغ��ه "اخل�بر" أن قلب
رئيس��ه املزع��وم م��ن "حج��ر" ،وك��م ل � ّوع م��ن
بش��ر ،بالقتل والرتويع والقصف هذه املرة ،ال
مبج��رد اخلداع والتحايل و"الش��كر بكر" .ومن
املخج��ل أن يك��ون ق� َ�در الس��وريني ه��و ك��ون
بع��ض ب��ارزي ف ّنانيه��م عل��ى ه��ذا الق��در م��ن
فق��دان قيم��ة احلي��اة والكرام��ة اإلنس��انيتني،
اللت�ين ينتهكهما الرئيس األخرق يومياً ،فيما
يغ� ّني الص��وت األج� ّ
�ش ألب��ي حاف��ظ! دون أن
يش��عر أن��ه "ك��ده كفاي��ة" ،فق��د ول��غ رئيس��ه
كث�يراً يف "التجري��ح" الفعل��ي ،ال العاطف��ي،
ّ��ام
وتع��دّى ح��دود منصب��ه من��ذ ٍ
زم��ن ،يف أي ٍ
"صعب��ة ش��وية" ،ب��ل كث�يراً ،ونري��د هل��ا أن
مت� ّر بس��رعة ،وأن يس��تبني للس��لطان املزع��وم
أن "طبيب��ه اجل� ّراح" ق��د رأى يف نفس��ه س��لطاناً
حقيقي��اً ،ميل��ك الب�لاد والعب��اد .وبذل��ك مل
تع��د "الدني��ا خب�ير" ،وال س��وريا خب�ير ،بع��د أن
أصبح��ت قص��ة مأس��اتها يوم ّي��ة وحقيق ّي��ة،
و"لس��ة املي��غ بيط�ير"!!
ّ
ّ
ولع��ل س��بب تش�� ّوش رؤي��ة الفن��ان
الس��وري األص��ل( ،ال��ذي يعي��ش يف لبن��ان،
ّ
ويغ�ني باللهج��ة املصري��ة) ،ه��و نظرت��ه إىل

الوطن ّي��ة بطريق��ة تب��دو فيه��ا نوع��اً م��ن
ّ
��م جي��ب أن يق��دّم
التبع ّي��ة واالس��تزالم ملعل ٍ
�كل
اآلخ��رون أنفس��هم ف��دا ًء ل��ه ،وحب�اً في��ه .بش� ٍ
�ب
لوس��وف ب��أن ه��ذا احل� ّ
يش��عر مع��ه املش��اهد ّ
ٌ
عم�لاق م��ن احلش��يش ،جي��ب عل��ى
ه��و بي��د ٌر
الس��وريني الغاضب�ين حتويل��ه إىل مالي�ين
حلفل��ة م��ن
اللفاف��ات املخ��دّرة ،واالس��تماع
ٍ
حف�لات س��لطان الط��رب ،ال��ذي ق��ال م��ر ًة

أم��ن وأم��ان ،وبل�� ٌد في��ه
إن س��وريا بل��د ٍ
بهجة ،وبهجتنا هو رئيس��نا .وما علينا ،إن

أش��كل علين��ا أم� ٌر م��ن أمور الدني��ا ،إال اإلصغاء
إىل خط��اب األخ�ير يف جمل��س الش��عب ،يف 30
آذار  ،2011ي��وم ضح��ك  26م��ر ًة ليمن��ح نفس��ه
ومس��تمعيه إحس��اس "البهج��ة" بق��رب نهاي��ة
األزمة.
وس��وف
ترب��ط بش��ار األس��د جب��ورج ّ
عالق��ة محيم��ة ،كم��ا يب��دو م��ن الص��ورة اليت
نش��رها موق��ع املط��رب اإللكرتون��ي ،ويظه��ر
فيه��ا الرج�لان مبتس��مني ،بع��د زي��ار ٍة ق��ام به��ا
وس��وف لش��كر بش��ار عل��ى الرعاي��ة الكب�يرة
ّ
واالهتم��ام الش��ديد اللذي��ن أوالهم��ا ل��ه أثن��اء
الوعك��ة اخلط�يرة ال�تي كادت ت��ودي حبيات��ه

نتيجة جلطة دماغية .هناك سؤال طريف ال
وسوف املطرب املفضل
بد أن يسأل :هل كان ّ
لبش��ار؟ وإن كان اجل��واب ال ،فس��يصبح
ثرثار مثل بش��ار
�خص
الس��ؤال :ه��ل يوج��د لش� ٍ
ٍ
مطرب ّ
مفضل؟ واجلواب هنا ،وحبسب
األسد
ٌ
عل��م النف��س :ال ،ألن الط��رب حيت��اج إىل
اس��تماع .وه��ذا م��ا ال يس��تطيع الثرث��ار فعل��ه.
ٌ
س��ؤال آخ��ر :م��اذا ل��و م�� ّرت س��يارة
وس��وف حباج� ٍ�ز للجي��ش احل��ر؟ ه��ل س��يح ّيي
ّ
وس��وف الث��وار بنف��س العب��ارة البذيئ��ة ال�تي
ّ
ح ّي��ى به��ا جن��ود األس��د الذي��ن تس��ابقوا عل��ى
التق��اط الص��ور مع��ه؟

اق�تراح ث��وري :بع��د س��قوط
األس��د وإلق��اء القب��ض عل��ى ج��ورج
وس��وف بتهم��ة التش��بيح والتحري��ض
ربئه القاضي من
على القتل ،جيب أن ي ّ
�ف ه��و وقوع��ه
�ذر خمف� ٍ
ه��ذه التهم��ة بع� ٍ
س��كر اس��تم ّرت لعق��ود .وال
يف حال��ة
ٍ
ب��د أيض�اً أن يلق��ي القاض��ي ب��ه ،وحرصاً
إجب��اري ،ولك��ن عل��ى
مص��ح
علي��ه ،يف
ٍّ
ٍّ
اخلاص��ة.
نفقت��ه
ّ
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صياد المدينة
ّ

األمين العام المساعد لحزب األسد العربي االشتراكي...
في كوريا الشمالية
لعب��د اهلل األمح��ر ،املول��ود يف مدين��ة
الت��ل ،الثائ��رة واملنكوب��ة اآلن يف ري��ف دمش��ق،
س��نة  ،1936س��تة أوالد ذك��ور ،ه��م (جه��اد،
كف��اح ،نض��ال ،ثائ��ر ،أجم��د ،إي��اد) .وتكف��ي
دالالت ه��ذه األمس��اء لإلش��ارة إىل التط�� ّور
الفك��ري للرفي��ق األمني املس��اعد ،ذل��ك الرجل
العتي��ق م��ن أث��اث ح��زب البع��ث الس��وري يف
نس��خته األس��دية ،وال��ذي أف��اق أخ�يراً م��ن
عمي��ق ،وذه��ب يف زي��ار ٍة إىل كوري��ا
س��بات
ٍ
ٍ
الش��مالية .ولعل هذا البلد هو اهلدف املناس��ب،
والوحي��د ،لزي��ار ٍة خارجي� ٍ�ة يق��وم به��ا األمح��ر،
وخاص� ً�ة م��ع الذك��رى الس��تني للهدن��ة ال�تي
أنه��ت احل��رب ب�ين الكوريت�ين س��نة  ،1953وم��ا
احتفاالت باعتبارها ذكرى
يرافقها عاد ًة من
ٍ
ليوم النصر .ويف التفاصيل القليلة الراش��حة
ع��ن هذه الزيارة ق�دّم األمحر للزعيم الكوري
الناش��ئ ،كي��م جون��غ أون ،هدي� ً�ة مرس� ً
�لة م��ن
ٌ
دمش��قي .وأثن��ى
س��يف
بش��ار األس��د ،وه��ي
ٌ
الدكتات��ور ،ال��ذي مل يتج��اوز الثالث�ين م��ن
عم��ره بع��د ،عل��ى ضيف��ه الس��وري ،كون��ه ن��ال
ش��رف لق��اء جدّه الدكتات��ور الكبري كيم إيل
س��ونغ ،مؤس��س مجهوري��ة القم��ع الرهيب��ة
ه��ذه .وم��ن جان��ب آخ��ر ،تناول��ت بع��ض وس��ائل
بتف��اؤل
إع�لام الش��بيحة خ�بر ه��ذه الزي��ارة
ٍ
ير ،فتس��اءل حم��رر األخب��ار يف موق��ع دام
كب� ٍ
ب��رس ،ال��ذي تدي��ره ش��عبة املخاب��رات العام��ة:

الكيلوم�ترات ،واآلن كوري��ا متل��ك
التقني��ة الالزم��ة لرتكي��ب رؤوس
نووي��ة عل��ى ه��ذه الصواري��خ .نظري �اً ال
يوجد ش��يء مينع كوريا الدميقراطية
من تزويد سورية مبثل تلك الصواريخ.
ختيل��وا إن وصل��ت إىل س��ورية صواريخ
�وري إىل نووي��ة يبل��غ مداه��ا آالف الكيلوم�ترات.
م��ا س � ّر زي��ارة وف � ٍد س� ٍ
كوري��ا الش��مالية ،ومل��اذا ّ
ج��ن جن��ون ه��ذا يع�ني نظري �اً أن س��ورية س��تصبح
و ا ش��نطن ؟
ق��ادر ًة على ض��رب معظم العامل الغربي
ويف ثناي��ا اخلرب ،خاطب احمل ّرر بصواري��خ نووي��ة.
قرائ��ه بالق��ول :كوري��ا الدميقراطي��ة
ويب��دو أن الش��بيح ال��ذي يطل��ق على
لديه��ا صواري��خ يبل��غ مداه��ا آالف نفس��ه اس��م الفيلس��وف األس��دي ميتلك نظرة
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أبع��د م��ن املوقع االخب��اري املذكور ،إذ تس��اءل
على صفحته على موقع التواصل فيس��بوك:
معق��ول القيادة ما لقت غري األمحر
تبعت��و لزي��ارة مهم��ة مت��ل ه��ي؟
ش��و م��ا بق��ى عن��ا مس��ؤولني ،ل��و
موفري��ن مصاري��ف هالس��فرة ومعطينه��ا
الوالد الش��هدا بزم�تي كان أحس��ن......
يف كالم الفيلس��وف األس��دي
وجه��ة نظ��ر ،فش��يخوخة األمح��ر وانغماس��ه
الطوي��ل يف الفس��اد الرغي��د ،ال ب��د أن تك��ون ق��د
أنس��ته الكث�ير ،مب��ا فيه��ا املنطلق��ات النظري��ة
للبع��ث .ورمب��ا ،أيض�اً ،عدد م��زارع الدجاج اليت
يديره��ا ٌ
كل م��ن أوالده الس��تة.

نصف شهرية سياسية متنوعة مستقلة

 ال تعرب املقاالت املنشورة بالضرورة عن رأي املجلة. -ترحب املجلة بمساهماتكم غري املنشورة سابق ًا.

فيس بوك
facebook.com/3aynAlmadina
تويتر
twiter.com/3aynAlmadina
www.3ayn-almadina.com | info@3ayn-almadina.com
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شط الفرات تهيم ...موجات األمل

عدسة كرم  -دير الزور

