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مجلــة نصــف شــهرية مســتقلة

رمضاننا الثالث...

عدسة كرم  -دير الزور

عندمــا كانــت التظاه ـرات هــي العنــوان
األبــرز للثــورة ،راهــن الكثــر مــن الناشــطني عــى
رمضــان عــام  2011لتصعيــد وتــرة االحتجاجــات،
عقــب صــاة الرتاويــح التــي تقــام كل ليلــة مــن
هــذا الشــهر .ومل يكــن هــذا الرهــان خافيــاً عــى
النظــام ،الــذي افتتــح شــهر الصيــام باقتحــام
كلٍ مــن حــاة وديــر الــزور ،املدينتــن اللتــن
ٍ
اعتصامــات يوميــة ضخمــة،
كانتــا تشــهدان
متيّــزت بســلميّتها وانضباطهــا ومشــهديتها العارمــة
ي ،لغوه الســقيم
والبهيجــة ،مــا يبطــل ،بشــكلٍ جـ ٍ
عــن الجامعــات املســلّحة.
ويف عــام  ،2012ومــع انتقــال الثــورة
بالفعــل إىل طــور التســليح ،كان دخــول لــواء
التوحيــد الناشــئ إىل حلــب ،وســيطرته عــى مــا
يقــرب مــن نصــف مســاحتها ،هــو عنــوان األيــام
األوىل لرمضــان ،ليدفــع ثــاين املــدن الســورية حجامً،
وأكرثهــا ســكاناً ،والعاصمــة االقتصاديــة والصناعيــة
للبــاد ،إىل أتــون املشــهد.
أمــا يف رمضــان الحــايل ،ورغــم تعــدد
الجبهــات ،فــإن محورهــا األول هــو عاصمتنــا
حمــص ،التــي يخــوض مقاتلوهــا البواســل،
عــام ،معركــة الدفــاع
املحــارصون منــذ أكــر مــن ٍ
عــن العمــود الفقــري الرمــزي والجغــرايف
ٍ
ٍ
وتنفيــذ خارجيــن،
تخطيــط
للثــورة ،يف مواجهــة
يل فقــط بقــوات النظــام
مدعومــن بشــكلٍ شــك ٍ
املتهالكــة.
وباســتقراء هــذا املنحنــى البيــاين ،يتضــح
لنــا مــا ســبق تك ـراره مــن حتميــة انتصــار الثــورة،
وأن مشــكلة الســوريني ال تكمــن إال يف مــا أســموه
«تأخــر النــر» ،ال الشــك يف حدوثــه ،مــع مــا
يعنيــه طــول الوقــت مــن ارتفــاع الكلفــة البرشيــة
والعمرانيــة واالقتصاديــة بالطبــع ...ولكنــه الضــوء
ينتظرنــا يف آخــر هــذا النفــق الطويــل.
فهي ثور ٌة حتى النرص...
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المشــهد الســوري ...والغــرب المراقــب بعيــن جمهور ســينما

وتماد روسي..
ٍ
خالف أمريكي داخلي..
ٌ
وفوضى في نشاط االئتالف
عني املدينة | هيئة التحرير

تقــوم أمريــكا "بتقديــم الدعــم
الئتــاف املعارضــة الســورية واملجلــس
العســكري األعــى لتعزيــز املعارضــة" ..كانــت
هــذه الجملــة آخــر ترصيحــات الرئيــس
األمريــي "بــاراك أوبامــا" منــذ أيــام قليلــة،
وهــي الجملــة التــي تختــر مجمــل كلامتــه
منــذ أكــر مــن عــام فيــا يتعلــق بســورية .ففي
قمــة الثــاين ،ومختلــف املؤمتــرات الصحفيــة
التــي عقدهــا خاللهــا أو بعدهــا ،مل تخــرج
ترصيحاتــه عــن مضمــون الدعــم ،الــذي أحيان ـاً
مــا يتمـ ّرد فيــه عــى الصــوت اآلخــر يف القيــادة
األمريكيــة بالقــول :ســنتجه إىل التســليح ،ويعــود
أحيانـاً أخــرى إىل حالــة الوفــاق مــع الكونجــرس،
الشــهري بتخ ّوفــه مــن وصــول األســلحة إىل
جامعــات جهاديــة يف ســورية.
وأمــام فتــور املوقــف األمريــي،
الــذي تصفــه مختلــف ديبلوماســيات العــامل
بأنــه األقــدر عــى حســم الــراع الســوري،
كونــه "يعيــد خلــط األوراق مــن جديــد
وبإمكانــه تعديــل مواقــف الــدول املؤيــدة
للنظــام الســوري ،وســحب امللــف مــن أيــدي
دول عربيــة وتســليم دول أخــرى" ...يقــف
ٍ
مســافات متســاوي ٍة
االئتــاف محــاوالً تحقيــق
مــع مختلــف األطــراف ،خاصــة فيــا يتعلــق
بالداخــل الســوري ،نافيـاً ـ لنفســه عــى األقــل ـ
قضيــة نبــذه ككتلـ ٍة سياســي ٍة ممثلـ ٍة للمعارضــة،
فيحــاول مــن جديــد اكتســاب ثقــة أو حتــى
عواطــف النــاس مــن خــال مجموعــة بيانـ ٍ
ـات
وترصفـ ٍ
ـات صــدرت عنــه خــال الفــرة الســابقة،
خاصــة يف محاولتــه حــل معضلــة معــر "بســتان
القــر" وفــك الحصــار عــن املناطــق التــي مــا
وحــل
ّ
زال النظــام مســيطرا ً عليهــا يف حلــب،
املســائل الخالفيــة بــن التنظيــات املســلحة
عــى األرض ،ال سـ ّيام بعــد بــروز بــوادر الـراع
يف املناطــق املحـ ّررة ،بعــد مجموع ٍة مــن األعامل
التــي قامــت بهــا مجموعــاتٌ مســلحة تنتمي إىل
مــا يس ـ ّمى "دولــة اإلســام يف الشــام والع ـراق".
إال أن موقــف االئتــاف برئيســه الجديــد "أحمــد

الجربــا" مــا زال يحقــق تراجعـاً يوميـاً مــن جهــة
القبــول الشــعبي حتــى اآلن .وهــو مــا يجعــل
ٍ
بوابــات
القيــادة الجديــدة لــه تبحــث عــن
أخــرى تفتحهــا لتعيــد بنــاء عالقـ ٍة جديــد ٍة مــع
الداخــل ،وهــو مــا يبــدو مــن خــال التقــ ّرب
مــن القيــادات العســكرية بصــورة أكــر مــا
كانــت عليــه مــن قبــل ،ومحاولــة حــل مشــكالت
الالجئــن يف مــر بعــد التضييــق عليهــم مــن
قبــل القيــادة الجديــدة هنــاك ،ومالحقــة
تفاصيــل العمــل العســكري امليــداين بالتنســيق
مــع قــادة أركان الجيــش الحــر.
وأمــام ضعــف بنيــوي يف عمــل
االئتــاف ،يتجــه رئيســه إىل فرنســا بدعــوة
مــن وزيــر خارجيتهــا لــوران فابيــوس ،األحــرص
أوروبيــاً عــى مســألة متاســك االئتــاف
وتطويــر مهامتــه ،واألكــر إميانــاً بأنــه لــن
عســكري ،ويجــب
يكــون هنــاك انتصــا ٌر
ٌ
االتجــاه نحــو طاولــة مفاوضــات تبــدأ بعــد
إقامــة حالــة تــوازنٍ
عســكري عــى األرض.
ٍ

روسيا والتمادي الجديد...

أمــام الخــاف األمريــي تجــاه القضية
الســورية ،وبــرود مختلــف مصــادر الدعــم
الســيايس والعســكري املحيــط باملعارضــة،
تع ـ ّزز روســيا مــن موقفهــا مــع النظــام ،وتنــر
أن لديهــا تقريــرا ً ّ
يــدل عــى أن املعارضــة

املســلحة يف ســورية هــي التــي اســتخدمت
األســلحة الكيامويــة يف خــان العســل بحلــب.
ر
وهــو مــا جعــل مختلــف الــدول األخــرى ت ـ ّ
عــى نــر بعثــة تقــي الحقائــق التــي عينتهــا
األمــم املتحــدة ...فــإن كان النظــام هــو ضحيــة
الســاح الكيــاوي فــا الداعــي لعرقلــة البعثــة
إذا ً؟ ...البعثــة التــي تنتظــر يف فــر ٍة قريبـ ٍة قادم ٍة
مجموع ـ ًة مــن الشــكوك واالتهامــات مــن قبــل
القيــادة الســورية مدعومــة باملوقــف الــرويس،
بهــدف كســب الوقــت مــن جهــة ،والتدخــل
فيهــا مبــا يضمــن عــى األقــل عــدم الوصــول إىل
نتائــج ،مــن جه ـ ٍة أخــرى.
وعــززت روســيا مــن موقفهــا الداعــم
أيضــاً بالوقــوف ضــد تقريــر كان مــن املعتــزم
إصــداره يف األمــم املتحــدة بعــد اجتــاع
مجموعــة منــدويب دول عربيــة مــع مندوبــة
أمريــكا لفــرض عقوبــات جديــدة عــى إي ـران،
بتهمــة إرســال أســلحة متطــورة إىل أيــدي قــوات
ســورية ولبنانيــة لذبــح الشــعب الســوري بهــا.
بينــا مل تنــف روســيا توجيــه إرسائيــل
رضبــة للنظــام الســوري يف الالذقيــة ،األمــر الذي
مــا زال طــي الكتــان بالنســبة للنظــام الــذي
يلتــزم وإرسائيــل عــدم الترصيــح عــن الهدف من
الرضبــة ..كــون النظــام تعــرض لرضبــة ســابقة يف
دمشــق مل يــرد عليهــا وكــون الرضبــة اســتهدفت
مــا قــد يــر مبســألة تســليحه مــن روســيا.
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وفــر مــع النظــام
كــر
ُ
المحــررة..
صراعــات داخليــةٌ فــي المناطــق
ٌ
ٍّ
وجبهــات ٍّ
َّ
الحــر يصمــد فــي الغوطــة الشــرقية وحمــص ..وينتظــر وعــود هيئــة األركان
ُّ
عني املدينة | هيئة التحرير

يرتاجــع العمــل امليــداين العســكري
الثــوري ضــد قــوات جيــش األســد عــى
مختلــف جبهــات الجغرافيــة الســورية ،لصالــح
بــروز قضايــا الخالفــات الجديــدة يف املناطــق
املحــ ّررة .فتبــدو جبهــات حمــص والغوطــة
الرشقيــة ـ األكــر اشــتعاالً ـ بعيــد ًة إىل حـ ٍـد مــا
عــن املشــهد امليــداين ،رغــم التصعيــد الكبــر يف
مدينــة حمــص ويف القابــون وبــرزة الدمشــقيتني،
مقابــل تطــور الــراع بــن كتائــب الجيــش
الســوري الحــر والكتائــب اإلســامية
التابعــة لدولــة اإلســام يف الشــام والعـراق ،بعــد
اعتقــال أعضــاء مــن املجلــس املحــي يف بلــدة
تــل أبيــض ،التابعــة ملدينــة الرقــة ،مــن قبــل
تلــك الكتائــب ،وتواتــر عمليــة فتــح وإغــاق
معــر "بســتان القــر" يف حلــب ،مــن أجــل حـ ّـل
الضائقــة اإلنســانية التــي يعــاين منهــا مدن ّيــو
املناطق التابعة لســيطرة النظــام يف هذه املدينة.
تلــك الرصاعــات ،التــي يصفهــا البعض
بأنهــا هامشــية ،أخــذت مجمل املشــهد اإلعالمي
يف الثــورة ،ونالــت اهتامم كل األطراف السياســية
والعســكرية ذات الشــأن يف القضيــة الســورية.
فاتجهــت بعــض الجهــات األكــر اعتــداالً
نحــو تجريــم الكتائــب الجهاديــة واتهامهــا
بتغيــر دفّــة الــراع وفتــح جبهــات هامشــية
جديــدة والتعــ ّرض لقياديــن يف الجيــش الحــر،
ووصلــت بعــض هــذه الجهــات حــ ّد أن
تقــول إن مســألة توحيــد املعارضــة املســلحة
أهــم مــن تســليحها .وهــو مــا يجعــل
قضيــة الخــاف متقدمــ ًة عــى قضيــة
الــراع مــع النظــام يف الجبهــات املشــتعلة.
فالتســليح عمليــاً هــو الحــل الوحيــد ّ
لفــك
حصــار حمــص التــي يحقــق النظــام فيهــا تقدمـاً
ملحوظــاً ،ويف اســتعادة القابــون كمنطقــ ٍة
حيويــ ٍة ِ
وصلَــة وصــلٍ بــن دمشــق والغوطــة
ـي لحصــا ٍر وقصـ ٍ
ـف
الرشقيــة ،بعــد تع ـ ّرض الحـ ّ
شــديدين مــن قبــل قــوات النظــام الســوري،
التــي بــدأت باقتحامــه بالفعــل مــن عــدة
مداخــل ،أمــام عــدم قــدرة قــوات الجيــش الحــر
عــى التمســك مبواقعهــا يف هــذه املنطقــة األكــر

إس ـراتيجي ًة ضمــن جبهــات العاصمــة وريفهــا.
بينــا يشــهد الح ـراك الشــعبي أيض ـاً
ٍ
موقــف ومحاولــة خلــق
توجهــاً نحــو اتخــاذ
ٍ
ٍ
جديــد يطالــب بحقــوق املدنيــن يف
حشــد
املناطــق املحــ ّررة ،فتتجــه بعــض التيــارات
يف الرقــة ويف حلــب إىل تنظيــم تظاهــر ٍ
ات
ضــد سياســات الكتائــب العســكرية الحاكمــة
لهــذه املناطــق ،مــا يجعــل مناطــق الــراع
مــع النظــام محصــور ًة ضمــن رصا ٍع
ي يبتعــد عــن الصــورة العامــة،
ٍ
مركــزي محــ ٍ
من الناحية العملية.

معركةٌ مفتوحةٌ

تتعامــل قــوات النظــام الســوري
مــع بعــض املناطــق مببــدأ القصــف عــن بعــد،
مــع التخــي عــن محاولــة الســيطرة أو االقتحــام
متامــاً ،مقابــل املحافظــة عــى بعــض القطــع
العســكرية والحواجــز .وهــو مــا يتبـ ّدى يف جبــل
وجبــي األكــراد والرتكــان يف
َ
الزوايــة بإدلــب،
الالذقيــة ،ومختلــف مــدن وأريــاف املنطقــة
الرشقيــة ،مــا يجعــل هــذه الجبهــات عرضــ ًة
فقــط للقصــف ،وبعيــد ًة عــن االشــتباك املبــارش،
مــا يتيــح تحقيــق مكاســب ملصلحــة
الثــوار ،تتبــ ّدى يف الســيطرة عــى حواجــز
أو قطــع عســكرية صغــرة وحصــار أخــرى،

كــا يجــري يف وادي الضيــف ،ومطــار ديــر
الــزور العســكري ،والفرقــة  17يف الرقــة.
بينــا يبــدو الكـ ّر والفـ ّر ســيد املوقف
عــى جبهــات الغوطــة الرشقيــة ،حيــث يتقــدم
النظــام عــى محــاور معينــة ،خاصــة يف منطقــة
املــرج ،ليعــود الجيــش الحــر ويســيطر عليهــا،
مــع ضــان اســتمرار ســيطرته عــى الخطــوط
والقــرى الرئيســية يف الغوطــة الرشقيــة ككل.
وهــو مــا يؤكــد قدرة القيــادة العســكرية للح ّر يف
ريــف دمشــق عــى إدارة ســاحة الحــرب بامتياز،
رغــم قلــة اإلمكانيــات والحصــار
الهائــل الــذي تتعــرض لــه أكــر جبهــات
الثــورة صمــودا ً ،والتــي اســتطاعت خــال
الفــرة الســابقة مأسســة العمــل املحــي
وتوفــر الخدمــات الطبيــة واإلنســانية،
وحاميــة الجبهــات وتحقيــق التواصــل بينهــا
بطريقــة احرتافيــة .إال أن اشــتداد الحملــة عــى
القابــون ينبــئ برضب هذه الجبهــة من خارصتها،
إذا مل تتمكــن مجمــل القــوات يف املحيــط
ـاصة
الدمشــقي مــن اإلرساع بإنقــاذ القــوى املحـ َ
وإعــادة الجيــش النظامــي إىل مراكــزه الســابقة.
ويف حمــص يتوقــف توغــل النظــام
يف حــي الخالديــة مقابــل اســتمرار الحصــار
والقصــف ،أمــام نــداءات الثــوار يف الداخــل
للحصــول عــى الدعــم العســكري الــذي وعــدت
بــه هيئــة األركان العامــة.
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لم يجرؤ قاتله على مواجهته فاغتاله
درة الثــــورة الســــوريـة ...يكـون شحـوار
عندمـــا تكـون دير الـــزور ّ
عبد الرحمن الصالح | فراس اليونس

فجــأةً ..رحــل مأمــون الجاســم
(شــحوار) عــن هــذه الدنيــا ،ليــرك وراءه قص ـ ًة
أقــل مــا يقــال فيهــا إنهــا لبطــل .فالشــاب ،الــذي
بــرز مــن جمــوع املتظاهريــن األوىل ،التــي
خرجــت مــن حــي املطــار القديــم بديــر الــزور،
مل يكــن يــدري أنــه ســيغدو ،خــال أشــه ٍر قليلـ ٍة،
واحــدا ً مــن أهــم قــادة الثــوار .فمــن متظاه ـ ٍر
ســلمي تحــ ّول شــحوار ،بعــد اعتقالــه ،إىل
ٍ
الســاح .وصــار يف مـ ّد ٍة وجيــز ٍة أســتاذا ً يف فنــون
حــرب الشــوارع ،ليدخــل الرعــب ،وبرصاصـ ٍ
ـات
قليلــ ٍة ،إىل قلــوب جنــود األســد املد ّججــن
بالســاح .وكان اليــوم الــذي حصــل فيــه شــحوار
عــى قــاذف ( )RBGيومــاً مميــزا ً يف حياتــه،
إذ حضنــه أثنــاء نومــه مــن شــدة الفــرح.
والحقـاً ،ســيد ّمر شــحوار بهــذا القــاذف عـرات
اآلليــات العســكرية لجيــش األســد ،ليكــون
صيــاد الدبابــات األول يف ديــر الــزور.
مناقــب شــحوار كثــرة ،وأخبــاره
كذلــك .ففــي كل معركــة خاضهــا تــرك أثــرا ً
خاص ـاً بــه .وهــو الــذي مل يتخلّــف عــن معظــم
املعــارك التــي شــهدتها محافظــة ديــر الــزور
مدينــ ًة وريفــاً ،ابتــدا ًء مــن اشــتباكات دوار
غســان عبــود الليليــة ،مــرورا ً مبعركــة الرصافــة
ومعــارك الدفــاع عــن مدينــة ديــر الــزور،
إىل أن أصيــب إصابــ ًة خطــرة هنــاك،
لريفــض بعدهــا أن يكــون طريــح الفــراش،
متجاهــاً أنــه فقــد ثالثــة أربــاع قدمــه.
وأســهم شــحوار ،مــع رفاقــه يف لــواء "أحفــاد
محمــد" الــذي شــكّله ،يف معــارك تحريــر
ريــف ديــر الــزور ،يف كلٍ مــن موحســن
والبوكــال واملياديــن ومــا تحويــه مــن
مواقــع عســكرية أســدية ،وكذلــك تحريــر
اللــواء  113دفــاع جــوي ،ومعــارك املطــار
الحــريب ،وغريهــا وغريهــا مــن املعــارك الكثــر.
ومل تكــن معركتــه األخــرة مــع
عــد ّوه وجهــاً لوجــ ٍه كــا متنــى،
بــل عــى العكــس متامـاً ،مل يســتطع هــذا العــدو
أن يقــرب منــه إال غــدرا ً وغيلــةً .وكــا قــال
شــحوار لحظــة استشــهاده" :عملوهــا الجبنــاء".
ويف تفاصيــل ذلــك اليــوم يقــول

مأمون الجاسم "شحوار"
محمــد ،وهــو شــاهد عيــان عــى عمليــة
االغتيــال:
كنــت يف الشــارع قريبــاً مــن دوار
الصناعــة .ســمعت صــوت انفجــار .ظننــت
جــوي مــن طائــرة .ركــض النــاس
قصــف
أنــه
ٌ
ٌ
باتجاهـ ٍ
ـات مختلف ـ ٍة .وســمعت صــوت شـ ٍ
ـخص
ينــادي" :مأمــون ...مأمــون" .انتبهنــا إىل الســيارة.
كانــت هــذه الســيارة هــي مصــدر االنفجــار.
اقرتبــت منهــا ألشــاهد شــحوار مقطــع القدمــن
منثــور األحشــاء.
أسطورة قتالية متنقلة
مــن ديــر الــزور إىل موحســن إىل
املياديــن فالبوكــال ...كانــت كل ســاحات
املنطقــة الرشقيــة تعتــاد عــى صــورة شــحوار
ينقــل أنــواع األســلحة بــن يديــه ويــرب
فيصيــب ...كان ســهالً عليــه أن يكــر الجبــس
املحيــط بيــده املكســورة منــذ أيــام ،ليحمــل
بندقيتــه مــن جديــد ويقاتــل ،ثــم يعــود إىل
املستشــفى مــرة أخــرى ويقــوم بتجبريهــا...
مل يهتــم لــكل إصاباتــه البليغــة .كان يؤ ّجــل
االستشــفاء إىل مــا بعــد حالــة الشــفاء العامــة
يف بلــده .كانــت يــده املصابــة ال تنتظــر ملســة
ـب بــل ســاحاً متجــددا ً ليض ّمــد بــه جرح ـاً
طبيـ ٍ

قدمي ـاً ،بــكل مــا أويت مــن حيوي ـ ٍة وذكا ٍء وخ ّفــة
ظــل.
تخــل جبهــ ٌة يف ديــر الــزور مــن
مل ُ
حضــوره ،مــذ كان مقاتــاً عاديــاً إىل أن شــكّل
كل ٍ
أحــد
لــواء "أحفــاد محمــد" الــذي يعــرف ّ
يف املنطقــة مكانتــه العســكرية العاليــة ومتيــز
قائــده شــحوار ،الــذي ارتبــط اســمه بخصــال
الشــجاعة واملــروءة واإلقــدام.
َــف شــحوار مــن كل قيــادات
مل يخ ْ
النظــام وأجهزتــه يف دير الزور .وســيذكره أعداؤه
كــا رفاقــه ،عندما قــال ألمني فرع حــزب البعث:
َ
أســقطك أنــت إمنــا اســقطت بشــار األســد.
مل
شــحوار ذو الـــ  32عامــاً ،واملتــزوج
قبــل استشــهاده بشــهرين ،كان يقــول لزوجتــه:
إن أتــاين طفـ ٌـل سأس ـ ّميه وائــل ،ليناديــه النــاس
وائــل ابــن الشــهيد شــحوار ..مل يســتطع قاتلــه
أن يقــف أمامــه وجهــاً لوجــه ،بــل زرع لــه
لصاقــ ًة متفجــر ًة يف الســيارة اثنــاء وجــوده يف
لــكل مــا آمــن
مدينــة املياديــن ،لريحــل فــدا ًء ّ
ـكل مــن أحــب ،يــوم الثالثــاء املصــادف
بــه ،ولـ ّ
.25/6/2013
ويف مدينتــه موحســن ،ووري شــحوار
الــرى يف مقــرة الشــهداء ،بجانــب مــن ســبقه
مــن رفــاق الثــورة والســاح.
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قد َم طلبة دير الزور امتحاناتهم السنة الماضية
تحت قذائف الدبابات َّ
بعضهم أكمل امتحانه إلى النهاية ،وبعضهم نزح مع عائلته ،واستشهد البعض اآلخر..
سمر شمس الـدين

مدرسة يف دير الزور | عدسة كرم | خاص عني املدينة
كانــت البدايــة حــن دخلــت دبابــات األســد إىل تحت وابل الرصاص.....
نتج ّمــع ،نحــن أهــايل الطالبــات ،عنــد بــاب
شــوارعنا وأحيائنــا ألول مــرة.
كانــت تتحــرك بثقــلٍ  ،مثــر ًة حولهــا ضجيجــاً املدرســة ،منتظريــن أن ينتهــن لنعــود بهــن...
تحــت الخطــر واملــوت.
ينــر الفــوىض والصخــب يف الجــو.
كثـرا ً مــا توقفــت أمــام منزلنــا ،سـ ٍ
ـاعات طويلــة ،اشــت ّدت الحملــة فجــأ ًة بعــد تفجــر ســيار ٍة
يف منطقــة قريبــة ،فجــ ّن جنــون النظــام
تقــذف األحيــاء الســكنية األخــرى باملــوت.
أكــر ،وتجولــت الدبابــات مســعور ًة تقصــف
أبواب منازلنا ،نوافذنا ،تخلّعت.
عشــوائياً....
تكست.
جدراننا تشققت .وأرصفة بيوتنا ّ
كنــا نتكــ ّوم يف زاويــ ٍة قريبــ ٍة مــن الحاممــات يف اليــوم الــذي كان فيــه امتحــان اللغــة العربيــة
لطلبــة الثانوية.
كتلــ ًة واحــدة.
نحتضــن بعضنــا وننتظــر ...تقفــز قلوبنــا مــع كل هرعنــا خوف ـاً إىل داخــل املدرســة ،إذ توجهــت
الدبابــات باتجاهنــا وراحــت تصــب وابــل
قذيفـ ٍة تخــرج مــن فوهــة الدبابــة.
لتصــب هنــاك يف الطــرف اآلخــر ،وتقتــل مــا قذائفهــا ...وقعــت امــرأة يف بركــة دمــاء.
ّ
رجل يف كتفه.
وأصيب ٌ
تقتــل مــن اآلمنــن.
الدعــاء الــذي تلهــج بــه ألســنتنا وقلوبنــا ،مل صعدنــا إىل قاعــات االمتحــان ،حيــث كانــت
الطالبــات تفرتشــن األرض يف البهــو خــارج
ينقطــع.
قاعاتهــن انبطاحــاً.
فالداخل مولود والخارج مفقود.
ـي قبــل دخــول الدبابــات امتزج حربه َّن بالدموع...
ومــن خــرج مــن الحـ ّ
ال يعــود إال بخروجهــا .وقــد تطيــل املكــوث ،ملحــت ابنتــي ....ركضــت نحوهــا ...رفعــت
رأســها ..كانــت الدمــوع تتحجــر يف مقلتيهــا.
فالســاحة ،كل الســاحة ،لهــا.
نظرت إ ّيل.
وكان امتحان الثانوية العامة يف العام املنرصم.
كنــت أخــرج صباحــاً مــع ابنتــي لتقــ ّدم مددتُ يدي أن هيّا.
امتحانهــا يف املركــز القريــب مــن منزلنــا ـ إمي لسه ما خلّصت!..

ـ أخوتــك هنــاك ...هيــا قبــل أن تصــل إليهــم
الدبابــات.
مل ينكرس إلحاحي أمام دموعها الراجية.
ـت دفرتهــا ..ناولتــه للمراقــب...
ـت ..أغلقـ ْ
وقفـ ْ
وخرجنــا .انطلقنــا جري ـاً.
لكن وابل الرصاص اشتد أكرث..
أوينــا إىل أحــد مداخــل البيــوت لنحتمــي مــن
الرصــاص.
وكان انتظارنا طويالً.
وحل الظالم.
ساعاتٌ ثقيلةّ ..
أخــرا ً ارتفعــت قرقعــة الدبابــات وضجيجهــا..
كانــت يف طريــق العــودة.
تسللنا بحذ ٍر وخوف.
حــن وصلنــا كان منزلنــا بــا بــاب...
والســقف القرميــدي يف وجيبــة الــدار
مل يعد موجودا ً.
مشــوي وبقايــا
فقــط رائحــة كوتشــوك ولحــمٍ
ٍ
زيــلٍ محــرقٍ عنــد مدخــل البيــت.
ولجت املنزل ..الكهرباء مقطوعة.
يف زاوية إحدى الغرف...
كتلة من األجساد ..متكومني عىل بعضهم..
بعيونٍ تلتمع..
وثياب مبللــــة....
ٍ
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حــلــب فـي رمضان...

عبر»؟!
حديث
ُ
أتاك
َ
هل
«الم َ
َ
خليل الحاج بكري

مل تبــدأ الحكايــة عندمــا أعلنــت
كتائــب وألويــ ٌة مــن الجيــش الســوري الحــر،
ُ
قبــل رمضــان بأيــام ،بــدء معركــة «القادس ـ ّية»
لتحريــر أحيــاء حلــب الغرب ّيــة ،بــل بلغــت
ذروتهــا منــذ هــذا اإلعــان ،الــذي أ ّدى إىل
تصاعــد االشــتباكات عــى الطريــق الــذي يصــل
هــذه األجـزاء مــن حلــب ،التــي مــا زالــت بيــد
قــوات النظــام ،بباقــي املحافظــات وبالريــف،
مــا تســبّب يف إغــاق هــذا الطريــق عمليــاً،
وتوقــف نقــل الطحــن واألغذيــة والوقــود .إذ إن
حكايــة حلــب حكايــاتٌ .
ففــي حكايــة الثــورة س ـ ّجلت حلــب
كل الثــ ّوار واملتابعــن .وعندمــا
تأخــرا ً رصــده ّ
تشــكّلت فيهــا بــؤ ٌر للتظاهــر كانــت أكرثهــا
يف األحيــاء الشــعبية ،التــي تضــ ّم ســكاناً مــن
الفقـراء أو مــن الريفيــن املهاجريــن إىل املدينــة
عــى األغلــب ،بينــا ظلّــت أحيــاء الطبقــة
املتوســطة والغن ّيــة ،التــي يقطنهــا الحلبيــون
األصليّــون عــادةً ،بعيــد ًة عــن الثــورة ،ومتشـكّك ًة
فيهــا ،إن مل نقــل إن كثرييــن منهــم قــد رفضوهــا،
عــى إيقــاع ذاكــرة الثامنينيــات الدمويــة ،التــي
تــ ّم إيقاظهــا مــن هجعتهــا برسعــ ٍة وفاعليّــ ٍة.
ويف حكايــة الجيــش الحــ ّر ،الــذي
مضــت عــى دخولــه حلــب ،ومتكّنــه مــن
الســيطرة عــى نصــف مســاحتها ،ســن ٌة كاملــة،
منــذ رمضــان املــايض؛ تلــكأت األحيــاء الغربيــة
للمدينــة عــن اســتقباله ،بينــا وجــد أرضــاً
خصبــ ًة لتمــ ّدده الرسيــع يف معظــم األحيــاء
الرشقيــة نفســها التــي كانــت حاضنــة التظاهــر،
ال سـ ّيام وأنهــا تتكـ ّون أساسـاً مــن أقــارب وأبنــاء
قــرى مقاتــي الكتائــب القادمــة مــن الريــف
عــى وجــه العمــوم.
ال ينطبــق املخطــط الســابق حرفيــاً
بالطبــع ،فقــد أيّــد العديــد مــن أبنــاء املدينــة
وبرجوازيتهــا الثــورة ،بينــا هــرب كثــ ٌر مــن
ســاكني األحيــاء الشــعبية عنــد دخــول الجيــش
الحــ ّر إليهــا ،ورسعــان مــا انتظــم بعضهــم يف
املحــي
ّ
صفــوف «كتائــب البعــث» ،الشــكل
الرســمي ،املحـ َدث منــذ أشــهر طويلة ،للشـ ّبيحة
الذيــن يســيطرون عــى حلــب الغربيّــة حالي ـاً.

امرأة من حلب | من شبكة اإلنرتنت

غــر أنــه تبقــى لهــذا املخطــط فائــدة الداللــة
عــى التو ّجــه األعــ ّم األغلــب ،والــذي اســتق ّر
كل حــال ،بوصــف أحيــا ٍء
يف األذهــان عــى ّ
مــن املدينــة ،ال زالــت تحــت ســيطرة النظــام،
بأنهــا «مؤيــدة» ،وأحيــا ٍء أخــرى ،ســيطر عليهــا
الجيــش الحــر ،بأنهــا «ثائــرة» ،مبــؤازر ٍة وإمــدا ٍد
مــن الريــف املشــتعل.

جانب من املعرب | من شبكة اإلنرتنت

وباتســاع خطــوط التــاس وازديــاد
خطورتهــا ،اقتــرت الصلــة بــن «الحلبــن»
ٍ
وحيــد هــو
الرشقيــة والغربيــة ،عــى «معــرٍ»
حــي
معــر كــراج الحجــز ،الــذي يصــل بــن ّ
وحــي
املشــارقة مــن جهــة قــوات النظــام،
ّ
بســتان القــر الشــهري عــى الضفّــة األخــرى.
ويُســتخدم املعــر ملــرور األشــخاص فقــط ،وال
قنــاص مــن
ويطــل عليــه
ّ
تقطعــه الســيارات.
ٌ
ٍ
ٍ
طلقــات
برشــقات أو
قــوات النظــام ،ميطــره
مزاجيــ ٍة .فامتنــع الكثــر مــن ســكّان الطرفــن
عــن املغامــرة بالذهــاب إىل األحيــاء املقابلــة،
وأخــذ نصفــا املدينــة بالتباعــد مزاجياً ومعيشــياً.
ـي تع ـ ّرض النــاس لقصــف
ففــي الشــطر الرشقـ ّ
ٍ
ٍ
ولصعوبــات كبــرة يف تأمــن
قــ ّوات النظــام،

الخدمــات ،وتنظيــم شــؤون املجتمــع املنتقــل
إىل حريّــ ٍة وليــد ٍة دون إعــدا ٍد مســبق ،فيــا
كانــت حلــب الغربيــة تــذوي ببــط ٍء ،تحــت
ٍ
انقطاعــات طويلــ ٍة يف الكهربــاء وامليــاه
وطــأة
واالتصــاالت ،وتعطّــل األعــال أو تراجعهــا
بش ـ ّدة ،واقتصــار األســواق ،املرتجلــة بعشــوائية
وفــوىض ،عــى الرضوريــات ،واســتباحة الشـبّيحة
الجــدد ،الفظّــة والعدوانيّــة ،ملــا تبقّــى تحــت
أيديهــم مــن املدينــة وأهلهــا.
ولكــن انقطــاع اتصــال حلــب الغرب ّيــة
مؤخــرا ً مــع طــرق إمدادهــا ،هــو مــا كــر
التجــاور الحــذر بــن الشــقيقتني ،عندمــا اضطـ ّر
قاطنوهــا إىل العبــور ،تحــت وطــأة األزمــة
املعيشــية ،ليتبضّ عــوا حاجاتهــم اليوميــة مــن
كل
الخبــز والخضــار واللحــوم وســواها ،وعــاد ٌ
منهــم ومعــه حكايتــه عــن «حلــب املح ـ ّررة».
فقــد أضــاع القامئــون عــى املعــر مــن جهتهــا
فرصــ ًة قــد ال تتكــرر للدعايــة لنمــط العيــش
الــذي يق ّدمونــه .بــل رســم التخ ّبــط وتعــ ّدد
مرجع ّيــات قــرارات الســاح بإخــراج املــواد
الغذائيّــة ،أو منعــه ،صــور ًة بالغــة الســوء عــن
طريقــة إدارة ســوريا مــا بعــد األســد ،يف أذهــان
جمهــو ٍر واق ـعٍ أساس ـاً تحــت الهيمنــة اإلعالميــة
لروايــات النظــام .ومل يفعــل معظــم مــن تعاقبــوا
أيــام قليلــ ٍة ،إال تعزيــز
عــى الحاجــز ،خــال ٍ
هــذه الروايــات عــن الفــوىض التــي يحدثهــا
«املســلّحون» ،الذيــن مل يتوانــوا مــرارا ً عــن
إتــاف املشــريات برعونــة ،وإهانــة املتس ـ ّوقني
بوصفهــم مــن «كالب» األســد ،ومعاملتهــم
بثأريّــة واضحــة ،وترويعهــم بالرصــاص!
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مؤرخ الثورة في البوكمال
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ً
ً
بيوم وســاعةً بســاعةٍ ،
ٍ
يوما
مؤرخا .وعمل
مدرس الجغرافيا الذي جعلت منه الثورة
ّ
طــوال ســنتين ،فــي تدويــن حــوادث الثــورة ويومياتهــا .ومــا زال يعمــل حتــى اآلن.
أمين النجم

تفــ ّرغ راغــب الحــاد ،منــذ انــدالع
الثــورة الســورية ووصولهــا املبكــر إىل البوكــال،
ٍ
لعمــلٍ
واحــد هــو تســجيل جميــع التفاصيــل
واألحــداث املرتبطــة بالثــورة يف مدينتــه ،ومــا
رافــق ذلــك مــن مامرســات نظــام األســد
القمع ّيــة .ويحلــم مــد ّرس الجغرافيــا ،الــذي
تجــاوز الســتني مــن العمــر ،أن يصــدر كتابــاً
يس ـ ّميه "يوميــات ثــورة البوكــال" ،يضــع فيــه
كل مــا أنجــزه مــن مد ّونـ ٍ
ـات ووثائــق وتفاصيــل.
يعلــل الحــاد اهتاممــه الشــديد،
وعملــه الــدؤوب ،بالقــول :قمــت بهــذا العمــل
ألننــي مهتــ ٌم أصــاً بالتاريــخ ،وأدرك أهميــة
ٍ
أحــداث
التوثيــق وتأريــخ مــا أعايشــه مــن
أخــى أن تتعــرض للضيــاع أو للتزييــف
والتحريــف والتزويــر ،وأريــد لألجيــال القادمــة
أن تعــرف الحقيقــة .مل يكــن هــذا العمــل ســهالً
أو آمنــاً ،فقبــل تحريــر املدينــة كنــت أنظــر
إىل دفاتــري ومد ّونــايت وكأنهــا قنبلــ ٌة موقوتــ ٌة
أخبئهــا يف بيتــي ،قــد تنفجــر مــع أي مداهم ـ ٍة
أمنيـ ٍة رمبــا تجعلنــي واحــدا ً مــن ضحايــا النظام،
الذيــن كتبــت أســاءهم يف هــذه الدفاتــر.
مل أكــن وحــدي ـ يضيــف املــؤ ّرخ
الــذي يحتفــظ بالكثــر مــن القصــص واألرقــام
والتفاصيــل يف ذاكرتــه القويــة ـ لقــد ســاعدين
وعمــل معــي بعــض الناشــطني ،مثــل الشــهيد
عبــد اللــه مديــد رحمــه اللــه ،والحــاج هــام
الزعــزوع ،والشــاب النشــط خليــل الجليــد.
كانــوا يرافقوننــي إىل مواقــع القصــف والتدمــر
ألراهــا بعينــي ثــم أعــود إىل البيــت لتســجيل
مــا حــدث ،وأنــا بكامــل الثقــة أننــي أكتــب
الحقيقــة دون زيــادة أو نقصــان .لقــد حرصــت
عــى الصــدق والدقــة ،فلــم أبالــغ ومل أهــ ّول
ٍ
حــدث ذي داللــة .ومــا زلــت
ومل أهمــل أي
إىل اآلن أراجــع مــا كتبــت ،وأفحــص دفاتــري،
وأســعى إلغنــاء مد ّونــايت باملزيــد مــن روايــات
األشــخاص الذيــن كانــوا شــهودا ً عــى األحــداث.
وعــى الــورق أفكــر كثـرا ً قبــل كتابــة
أي جملــة ،وأبــذل جهــدي لتكــون الكلــات

راغب الح ّمــاد

مطابقــة للحقيقــة .وأذكــر أننــي توقفت لســاع ٍة
ـاب بطلقــة
كامل ـ ٍة يف صياغــة حادثــة إصابــة شـ ٍ
قنـ ٍ
ـاص ارت ـ ّدت مــن عمــود بنــاء .وألخــذ العلــم
فقــط ،استشــهد العــرات بهــذه الطلقــات
املرتـ ّدة التــي أطلقهــا جنــود األســد ،التــي كانــت
تصيــب حائطـاً أو عمــودا ً أو ســقفاً ثــم ترتـ ّد إىل
الضحيــة.
الكتابة تحت القصف
ٍ
ظــروف
عمــل هــذا املــؤرخ تحــت
عــام ونصــف ،هــي فــرة
قاســي ٍة لقرابــة
ٍ
االحتــال األســدي للمدينــة .فــكان يســهر يوميـاً
حتــى الفجــر بــن دفاتــره وأوراقــه ،ويتنقــل
خــال النهــار مــن مــكانٍ إىل آخــر ملعاينــة آثــار
التدمــر الــذي تخلّفــه قذائــف األســد وغاراتــه،
ومقابلــة الشــهود وســاع رواياتهــم عــن حوادث
الخطــف والقتــل واالعتقــال ،وغــر ذلــك مــن
أنــواع الجرائــم التــي ارتكبتهــا قــوات األســد
يف املدينــة .إضافــ ًة إىل تأريــخ أعــال الثــوار
وأنشــطتهم ،الســلم ّية منهــا واملســلحة.
ويف خالصـ ٍ
ـات رسيع ـ ٍة ،مي ّيــز األســتاذ
راغــب بــن أنــواع الجرائــم األســدية ووســائلها،
فمــع  153غــار ٍة جوي ـ ٍة عــى البوكــال ســقط
 80شــهيدا ً وجــرح  300شــخص (موثقــون
باالســم والتاريــخ ودرجــة اإلصابــة) ،و ُد ِّمــرت

 603منــازل ،وأكــر مــن  1200محــل تجــاري،
دمــارا ً كليـاً أو جزئيـاً .كذلــك اســتهدفت طائرات
األســد  5مســاجد والكنيســة الوحيــدة يف املدينة.
وبلــغ عــدد شــهداء البوكــال ومحيطهــا 327
شــهيدا ً ،منهــم  217مــن أبنــاء املدينــة .وبلــغ
عــدد املصابــن بإصابــات دامئــة  182مصابــاً.
ويتمنــى األســتاذ راغــب أن ال تــزداد أرقامــه
أبــدا ً ،وأن تتوقــف عنــد هــذا الحــد.
أجل كتاب
لكل ٍ
ويــرى الرجــل الــذي عايــش الثــورة
وحوادثهــا يف مدينتــه لحظــة بلحظــة ويومــاً
بيــوم ،أن لــكل إنســان عمــرا ً وأيامــاً كتــب
اللــه لــه أن يحياهــا .وال ميكــن أن ينقــص هــذا
العمــر أو يزيــد ،فلــكل أجــلٍ كتــاب .ففــي
مــر ٍ
ات كثــر ٍة ،ومــن تحــت أســقف ته ّدهــا
براميــل الطائــرات ،مل يصــب أحــ ٌد بــأذى.
بأســباب أخــرى أهــون كثــرا ً
ومــات آخــرون
ٍ
ٍ
مــن قصــف طائــرة أو قذيفــة هــاون أو طلقــة
قنــاص.
يتحــدث مــؤرخ البوكــال بــكل
تفــاؤ ٍل عــن املســتقبل .فالتوثيــق ليــس صنع ـ ًة
أو مهن ـةً ،كــا يقــول ،إمنــا هــو رؤي ـ ٌة وتصــو ٌر
ـر ُّد املظــامل إىل
لحيــا ٍة أفضــل ســتأيت حت ـاً ،وسـ ُ َ
أهلهــا مهــا تأخــر النــر.
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الطفولــة ...الجــرح األكبــر فــي خارطة الخراب الســوري

مراكــز إيــواء النازحيــن ...أســاليب بســيطة للتعامــل مــع خــوف األطفــال وذاكرتهــم
هنادي عبد الوهاب

طفــل يف الرابعــة .التــزم
ٌ
معاويــة
ال ميكــن وصــف مــا يقــوم بــه
الصمــت والحيــاد يف غرفـ ٍة مليئ ٍة بأطفــا ٍل يلهون املتطوعــون يف املــأوى بأنهــا مشــاريع ..إمنــا هــي
بألــوانٍ ودفاتــر رســم .كان إقناعــه باإلمســاك محــاوالتٌ إلخــراج األطفــال مــن قوقعتهــم..
باأللــوان ومــلء مــا يريــد مــن الصفحــات عمـاً
مضنيــاً ،فالكلمــة الوحيــدة التــي نطقهــا هــي
جلسات دعم
اســمه وال يش آخــر.
يكفــي أن تتواصــل مــع النازحــن
وعندمــا أقنعتــه املتطوعــات يف مركــز
رش لتعــرف مــا يحتاجــون إليــه .ليس
ـب ســبع لوحــات عــن بشــكلٍ مبــا ٍ
اإليــواء بالرســم ،مــأ بغضـ ٍ
األمــر بحاج ـ ٍة إىل دراسـ ٍ
ـات مســتفيضة .كل مــا
عيــد األم..
ً
قــد ينظــر أحدهــم إىل أوراقــه فــا تقدمــه لهــم يحتاجــون مزيــدا منــه ،وير ّحبــون
ٍ
بحــاس منقطــع النظــر.
اهتــام،
يــرى إال بقعـاً لون ّيـ ًة زاهيــة .كال ..إنهــا ببســاطة بــأي
ٍ
تقــوم إحــدى املتطوعــات بــاإلرشاف
حلــوى العيــد ،والكعكــة التــي صنعتهــا أمــه يف
عيــد ميــاده .هــذا مــا قالــه معاويــة عــن تلــك عــى األطفــال يف غرف ـ ٍة صغــر ٍة تــم تخصيصهــا
اللوحــات ،بــي ٍء مــن الرضــا ،عندمــا شــعر لجلســات الدعــم والتفريــغ .ويتنــاوب
كل لتقديــم مــا يتقنــه .وتنــدرج
بإعجــاب املعلــات ،الــذي كان كافيــاً لثنيــه املتطوعــون ٌ
عــن صمتــه والعــودة بــه إىل املــرح مــع األطفــال معظــم النشــاطات يف إطــار الرتفيــه وإعــادة
األمــل ورســم االبتســامة عــى الوجــوه.
اآلخريــن.
يف حصــة الرســم يُــرك األطفــال
قــدرة الطفــل عــى التأقلــم واالندماج
تفــوق قــدرة البالغــن ..إال أن التعويــل عــى لريســموا مــا يحلــو لهــم .يتمتــع بعضهــم
هــذه القــدرة وحدهــا قــد يخلّــف خرابــاً .باملوهبــة ،والبعــض اآلخــر يبــدو لــه األمــر
ويعتقــد كثــرون أن الحاجــة إىل املــأوى مســاح ًة للّهــو والتواصــل مــع أقرانــه .تتفــاوت
واملــأكل وغريهــا مــن األمــور املاديــة تــأيت أوالً ،األعــار وال ســبيل لفصــل الصغــار عــن األكــر
إال أن مــن يقــرب أكــر مــن واقــع الحــال ســناً بســبب ضيــق املــكان.
يتــم تأمــن املســتلزمات عــن طريــق
يــرى بوضــو ٍح أن املشــكلة أكــر بكثــر مــن
لقمــة ورسيــر ..فتلبيــة الحاجــات النفســية بعــض املتربعــن .ويجــد املتطوعــون صعوبــ ًة
ـايس مــن العمــل اإلغــايث ،يف توفــر مــا يلزمهــم ،بســبب شــح املــوارد
واالجتامعيــة جــز ٌء أسـ ٌ
واألعــداد الكبــرة للنازحــن ،إضافــ ًة إىل عــدم
الســيام عنــد األطفــال.
وحيــث تتقاعس الهيئــات واملنظامت ،اقتنــاع البعــض بأهميــة مــا يقومــون بــه ،إذ
يكافــح متطوعــون لتأمــن مــا ميكنهــم ملســاعدة يؤثــرون أن تذهــب تربعاتهــم إىل توفــر الطعــام
العائــات التــي أجــرت عــى الخــروج مــن أو املالبــس ،عــى األلعــاب وأدوات الرســم.
أحــرت إحــدى املتطوعــات بعــض
بيوتهــا ..مــن الحاجــات املاديــة ووصــوالً إىل
املــواد البســيطة ،وأقنعــت األطفــال بتصميــم
األمــور النفســية واالجتامعيــة.
ٍ
بشــغف
يف املناطــق التــي ال تــزال تحــت ألعابهــم بأنفســهم .انهمــك األطفــال
ســيطرة النظــام ،مينــع العمــل اإلغــايث خــارج بال ـغٍ تحــت إرشافهــا .وكانــت النتيجــة أن عــاد
وكل معــه لعبتــه الخاصــة.
نطــاق تلــك الهيئــات مبوجــب قوانــن ،األطفــال ٌ
األمــر الــذي يجعــل هــؤالء الشــباب عرضــ ًة
يتعــذّر عــى األطفــال يف هــذه
للمالحقــة واالعتقــال ،كــا يزيــد مــن صعوبــة الظــروف التواصــل مــع طفولتهــم ،فنضــج
مهمتهــم يف الحصــول عــى الت ّربعــات ،التــي بعضهــم عــى األمل يبــدو صادمــاً .تعتنــي
يتــ ّم جمــع القســم األكــر منهــا مــن األهــايل .طفلــة يف الســابعة بــأ ٍخ لهــا يف الرابعــة.

أطفال من دير الزور | عدسة كرم
تبــدو كاألم ترعــاه وتحيطــه بعنايتهــا .حــن
حاولــت املرشفــة إقناعهــا باللعــب آثــرت
احتضــان أخيهــا ،حتــى أقبــل األخ عــى اللعــب،
فاستســلمت هــي لطفولتهــا ورشعــت متــ ّرغ
أصابعهــا الصغــرة بالطــن.
عــى الرغــم مــن االنتشــار الخجــول
ملشــاريع الدعــم النفــي يف املناطــق املحــررة،
إال أنــه بــدأ يأخــذ مالمــح واضحــة يف عــدد
مــن األماكــن .ولكــن واقــع األمــر يف املناطــق
التــي مــا زالــت تحــت ســيطرة النظــام
يجعــل تلــك املهمــة عســرة عــى التحقيــق،
خصوصــاً وأن العمــل التطوعــي يعتمــد
عــى املجتمــع األهــي وتربعــات األفــراد.
ومــا يزيــد األمــر صعوبــ ًة هــو العــدد الكبــر
للنازحــن ،مقارنــة باإلمكانــات املتوفــرة ،وبعــدد
املتطوعــن.
أراد معاوية أن يضعه يف إطار
ذلك الشعور باألمان
إنها لحظ ٌة من حياة طفل
تح ّول بني ليل ٍة وضحاها إىل نازح
حب
وتح ّولت الحلوى ،مع ما فيها من ٍ
إىل أشال ِء ذاكر ٍة ملونة
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تفــــاؤل رغـم كل شيء ،والـــثورة حاضرةٌ على موائد االفطار
ٌ
عمر ظافر

عــاد شــهر رمضــان هــذا العــام إىل
املياديــن بحلّ ـ ٍة جديــد ٍة تختلــف عــن األعــوام
تغــرت واملفاهيــم تب ّدلــت
الســابقة ،فاألفــكار ّ
بفعــل الظــرف الجديــد الــذي أصــاب املدينــة،
أال وهــو تحريرهــا.
وقــع هــذا الشــهر الفضيــل اليــوم
يختلــف عــا مــى اختالفــاً كليــاً لــدى أهــل
املدينــة وثوارهــا والوافديــن إليهــا .فرمضــان
الفائــت كان صعبــاً ،إذ شــهد معــارك التحريــر
ٍ
قصــف انتقاميــة مــن قبــل قــوات
وعمليــات
النظــام.
عــن املدينــة كانــت لهــا وقفــة خاصــة
جانب من سوق امليادين | عدسة عبود | خاص عني املدينة
مــع رمضــان ،فكانــت موجــودة يف األســواق مــع
النــاس وعــى موائــد اإلفطــار برفقــة الثــوار ومــع بينام مل ّتهم مائدة اإلفطار.
ظــروف معيشــية صعبــة تعيشــها
فكــرة جديــدة يناقــش محمــود ،أحــد أكــر مــن عرشيــن عائلــة يف هــذه املدرســة
مشــاكل النازحــن ،تلــك الرشيحــة الجديــدة يف
ناشــطي حركــة بلدنــا الشــبابية ،ضيوفــه فيهــا .وغريهــا مــن مراكــز إيــواء النازحــن .الجمعيــات
مدينــة املياديــن.
مــرو ٌع رمضــا ٌين لهــذه الحركــة التطوعيــة ،اإلغاثيــة تحــاول جاهــدة ســ ّد حاجتهــم،
يهــدف إىل تذكــر النــاس بــأن شــهر رمضــان ومعهــا بعــض أهــل الخــر ،ولكــن تزايــد أعــداد
رمضان الحرية
يف أســواق املياديــن تجولنــا لــرى هــو شــهر املحبــة والتســامح والصــدق والعمــل الوافديــن وطبيعــة شــهر رمضــان تشــكل عائقـاً
وقــع رمضــان لــدى النــاس .مشــاكل كثــرة ،مــن الحســن ،وذلــك عــن طريــق الرســم عــى لهــم.
ضمنهــا الحــرب والغــاء ،مل متنــع أهــل املدينــة الجــدران (فــن الغرافيتــي) والحمــات الدعائيــة.
أبــو خالــد ،أحــد املقيمني يف املدرســة،
مــن مامرســة طقوســهم الرمضانيــة املعتــادة .القــت الفكــرة موافقــة الغالبيــة ،وتهافتــت وهــو مــن ســكان حــي الجبيلــة بديــر الــزور،
قبــل اإلفطــار تكــون األســواق مليئــة االقرتاحــات والتعديــات ليتكامــل املــروع .فقــد منزلــه ولكنــه صمــم عــى أال يــدك اليــأس
أحــد مقاتــي الجيــش الحــر كان مضجعــه ،فأجابنــا عــن رأيــه برمضــان هــذا
باملــارة والبائعــن واملشــرين ،وتعــج الشــوارع
مبــن خــرج ليســتمتع بأحــد مشــاهد رمضــان ،حــارضا ً يف هــذه الجلســة الرمضانيــة فبــدأ العــام قائــاً ":أنــا متفائــل بــأن هــذا الشــهر
وعــى ضفــاف نهــر الفــرات تشــاهد شــباباً بالتحــدث عــن االنتصــارات وتقــدم الجيــش ســيحمل لنــا الفــرج".
ورجــاالً أزعجهــم قيــظ الصيــف فتوجهــوا الحــر يف بعــض الجبهــات .وختــم كالمــه بعبــار ٍة
للســباحة قبــل اإلفطــار ،علّهــا تخفــف عنهــم قــد يكــون فيهــا إفـراط بالتفــاؤل ،لكــن يتلهــف رمضان الخير
ويف وســط املدينــة نصبــت خيمــة
لحصولهــا الشــعب الســوري بأكملــه ،حــن قــال:
وطــأة العطــش وتعــب الصيــام.
أحــد رجــال املدينــة كان يقــف أمــام "بــإذن اللــه ســيكون رمضــان النــر ..ويف العيــد إلقامــة موائــد إفطــار الصامئــن مــن الفقــراء
واملحتاجــن وعابــري الســبيل ،تجدهــا تعكــس
بــاب منزلــه ،منتظــرا ً صــوت املــؤذن ليعلــن الفرحــة فرحتــن".
مــا يف داخــل أهــل املدينــة مــن خ ـرٍ وحســن
لــه نهايــة انقطاعــه الطويــل عــن لفافــة التبــغ.
ســألناه عــن شــعوره برمضان هــذا العــام فأجابنا رمضان األمل
ضيافــة.
برفقــة أحــد الناشــطني اإلغاثيــن،
حتــى لــو عبســت األيــام يف وجــه
بكلمتــن بليغتــن" :إنــه رمضــان الحريــة".
وضمــن حمــات إفطــار النازحــن ،دخلنــا إىل الســوريني ،وأمطرتهــم الحــرب همومــاً
مدرســة تــأوي ع ـرات العوائــل النازحــة مــن ومــآيس ،وحتــى لــو أُمســكت عنهــم
رمضان النصر
ٍ
وعــى مائــدة اإلفطــار يف منــزل أحــد مختلــف املحافظــات ،فوجدنــا ابتســامات البســمة ،ســيبقى شــهر رمضــان بالنســبة
ناشــطي مدينــة املياديــن كان هنــاك رمضــان ترحيبيــة بريئــة عــى وجــوه األطفــال ،وســيوالً إليهــم شــهر الصفــاء والرتاحــم واإلحســان.
آخــر ،نقاشــاتٌ سياســي ٌة وثوريــ ٌة و ّديــ ٌة بــن مــن الهمــوم واملشــاكل لــدى األهــايل ،فمنهــم وإن شــهر رمضــان يف مدينــة املياديــن لهــو خــر
توجهــات سياســي ٍة مــن يصــوم شــهر رمضــان للمــرة الثانيــة خــارج دليــلٍ عــى أن هــذا الشــهر الفضيــل يبقــى دامئـاً
ٍ
ناشــطني ومقاتلــن مــن
مختلفـ ٍة ،جمعتهــم الثــورة وف ّرقتهــم توجهاتهــم ،منزلــه ،ومعظمهــم مل يعتـ ْد هــذه الحالــة بعــد .شــهر الخــر.
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ثوار ديرالزور ,نحن ندافع عن الجميع

سكـــان االحياء المحتلة  :قلوبنــا معــكم لكــن ال تقــاتلوهــم هنا
أحمد مهيدي

عندمــا انتــر الجيــش الحــر يف
أج ـزاء مــن ديــر الــزور العــام املــايض ،ونتيج ـ ًة
للقصــف العنيــف عــى أحيــاء الجبيلــة
واملوظفــن والحميديــة والعــال والشــيخ ياســن
والعــريض ،نزحــت الغالبيــة العظمــى مــن
األهــايل إىل أماكــن مختلفــة .لكــن كث ـرا ً منهــم
لجــأ إىل أحيــا ٍء ظلــت تحــت ســيطرة النظــام،
وانتهــى املطــاف بقســمٍ كبــرٍ منهــم يف حيــي
القصــور والجــورة ،حيــث توجــد قــوات الحــرس
الجمهــوري .وتــم تقســيم املدينــة إىل أحيــا ٍء
محــارص ٍة تحــت ســيطرة الجيــش الحــر ،وأحيــاء
محتلــة.
مل يســتطع الجيــش الحــر ،وبعــد
ـام ،تحريــر املدينــة .وذلــك بســبب
أكــر مــن عـ ٍ
جــروت النظــام وهمجيتــه ،وقلــة الدعــم
العســكري .لكنــه حــال دون دخــول قــوات
النظــام األحيــاء التــي يســيطر عليهــا ،رغــم
القصــف بالطــران والدبابــات واملدفعيــة.
ونتيجــة لهــذه الحالــة ،وجريــان الحيــاة
بشــكل طبيعــي يف األحيــاء التــي تســيطر
عليهــا قــوات النظــام ،ومــا يشــاع عــن وجــود
انتهــاكات هنــاك لعــادات وأخــاق أهــل املدينــة
نتيجــة انتشــار الشــبيحة ،نشــأت حساســي ٌة بــن
قســمي املدينــة ،وصلــت إىل درجــة إعــان بعض
الكتائــب أنهــا ســتقوم بــرب قــوات النظــام
هنــاك ،مــا اثــار حفيظــة األهــايل خوف ـاً عــى
حياتهــم .وقــد عمــل النظــام جاهــدا ً عــى
توظيــف هــذه الحالــة يف مصلحتــه .ولالطــاع
أكــر عــى حقيقــة مــا يجــري كان التحقيــق
التــايل:
يقــول عبــد الرحمــن ،شــاب مــن
حــي الجــورة :شــاركت يف الثــورة منــذ بدايتهــا.
واعتقلــت يف إحــدى املظاهـرات .ولكــن ظــروف
عائلتــي أجربتنــي عــى املكــوث هنــا بــن هــؤالء
الخنازيــر .ســبب الحساســية لدينــا تجــاه الجيش
الحــر هــو اســتهتار الكثــر منهــم مبأســاتنا.
قذائــف الهــاون التــي يقــوم الجيــش الحــر
بإطالقهــا تنــزل عندنــا .وقــد أصيــب البعــض
بعــض آخــر.
واستشــهد
ٌ
بينــا يــرى أبــو محمــد ،وهــو قائــد

قناص من الجيش الحر  -دير الزور | عدسة كرم | خاص عني املدينة
كتيبــة يف الجيــش الحــر ،أن أهــايل تلــك األحيــاء بالجيــش الحــر .لكننــي أشــعر بــاألىس عندمــا
نســوا الثــورة وانشــغلوا بأمــور الحيــاة .إنهــم أســمع بــأن زمــايئ يقومــون بتقديــم فحوصهــم
مل يقدمــوا لنــا شــيئاً ،نحــن الذيــن نحمــل هنــاك ،وكأن البلــد الــذي تد ّمــر والشــهداء
أرواحنــا عــى أكفنــا مــن أجــل أن نعيــش والجرحــى ليســوا منهــم يف يشء .ال تقولــوا إنهــم
كلنــا بأفضــل األحــوال .كل عائلــة هنــاك ثــوار ،إنهــم يســاعدون النظــام عــى االســتمرار،
لديهــا شــباب ،ملــاذا ال يأتــون للقتــال معنــا؟ فالنظــام يقــول "لــدي دوائــر ومــدارس
أليســت هــذه مدينتهــم؟ أم أنهــم ال يفلحــون إال وجامعــات ،والــكل عــى رأس عملــه" .وهــذه
حقيقــة ،اذهــب إىل القصــور والجــورة لــرى
بالتنظري والفلســفة؟
وعــن الهــاون ،يقــول أبــو محمــد :ذلــك.
ويقــول أبــو احمــد :أنــا مــن
نحــن نقــوم بــرب املقــ ّرات األمنيــة .وهنــاك
نســبة خطــأ .وعــى األهــايل عــدم التواجــد ســكان حــي الجبيلــة .مل يبــق يل يشء يف
بالقــرب مــن تلــك املقــرات أيــاً كان الســبب .الحيــاة ،بيتــي تدمــر ،وتعبــت مــن النــزوح.
نحــن يف حالــة حــرب ،وعــى الجميــع أن يعــي منــذ بدايــة القصــف هربــت بعائلتــي إىل الريف
ثــم إىل الرقــة .وقــررت يف النهايــة الســكن هنــا.
ذلــك.
ويقــول أبــو بــال ،وهــو مــن أهــايل أنــا أعيــل ســبعة افـراد ،إذا مل أقبــض مرتبــي مــن
حــي القصــور :فقــدت ثقتــي بالجيــش الحــر .الدولــة مــن ســيتكفل يب ،هــل ســيقوم الجيــش
أنــا لســت مؤيــدا ً ،وأكــره النظــام أكــر مــن الحــر بتأمــن معيشــتي؟؟
ويــرى الحــاج أبــو بكــر ،مــن
أي يش ٍء يف الحيــاة ،لكــن هنــاك ترصفــات غــر
مــررة! هــل تعلــم أن كل أزمــة يف الخبــز ســكان حــي الحميديــة :هــذا مــؤرش عــى
أو الغــاز يكــون الجيــش الحــر وراءهــا ،عندمــا زرع النظــام للفتنــة بيننــا .والــكل يتحمــل
تقــوم حواجــزه مبصــادرة الطحــن وصهاريــج املســؤولية يف ذلــك ،فالجيــش الحــر يجــب أن
يكــون أكــر تعقـاً ،واألهــايل يجــب أن يعــوا أن
الغــاز بحجــة أنهــا للنظــام!
أمــا مــر ،وهــو مقاتــل يف الجيــش الســبب يف كل مــا يحصــل هــو قــوة النظــام.
الحــر ،فيقــول :الثــورة تحتــاج ملشــاركة الــكل .ليســت هنــاك ذخــرة تكفــي ،ولــو وجــدت مــا
أنــا طالــب جامعــي .تركــت الدراســة والتحقــت تأخــر الجيــش الحــر عــن تحريــر ســوريا كلهــا.
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البوكامل  -ساحة الحرية | عدسة نوار | خاص عني املدينة

علنــي ،عــرض
يف جلســات مــزا ٍد
ٍ
ٍ
كميــات
املجلــس املحــي ملدينــة البوكــال
كبــر ًة مــن الحنطــة التالفــة للبيــع .كانــت هــذه
الحنطــة مخزنــ ًة يف صوامــع حبــوب املدينــة،
التــي حرســتها كتائــب الجيــش الحــر مــن
الرسقــة ،ثــم ســلمتها للمجلــس املحــي.
قُــدرت كميــات الحنطــة املخ ّزنــة
بحــوايل  600طــن ،تعرضــت للتلــف نتيجــة
قصــف الطائــرات األســدية لصوامــع الحبــوب
يف املدينــة ،مــا أدى إلفســاد عمليــة التخزيــن،
وبالتــايل النتشــار حــرة خنفســاء الحنطــة ،مــا
اضطــر املجلــس املحــي لعرضهــا للبيــع كــادة
علفيــة .وتراوحــت أســعار املبيــع بــن (- 21.5
 )25لــرة للكيلــو غــرام الواحــد.
يقــول هــام الزعــزوع ،عضــو املجلس
املحــي ملدينــة البوكــال :مل يتمكــن املجلــس
املحــي مــن معالجــة الحنطة مبــا يلزم مــن املواد
الحافظــة بعــد قصــف الطائـرات للصوامــع ،مــا
أدى النتشــار خنفســاء الحنطــة ،وبالتــايل مل تعــد
الكميــات املخزنــة صالحــة لالســتخدام البــري.
ولهــذا عــرض املجلــس هــذه الكميــات للبيــع يف

جلســات مــزاد علنــي .وبثمــن هــذه الحنطــة
التالفــة اشــرى املجلــس طحينـاً وقــام بتوزيعــه
عــى أفـران املدينــة ،وهــي خمســة أفـران تعمل
تحــت رعايــة املجلــس املحــي ،وتؤ ّمــن الخبــز
للمواطنــن بســعر  25لــرة للربطــة الواحــدة.
إذ تحتــاج البوكــال إىل  12طــن مــن الطحــن
يوميــاً ،يــأيت تأمينهــا يف أول مهــام املجلــس
املحــي ،باإلضافــة إىل املهــام والواجبــات
الخدميــة األخــرى .والحمــد للــه ،اســتطعنا
تأمــن هــذه الكميــة طــوال التســعة أشــهر
املاضيــة مــن عمــر املجلــس .علــا أن مــا
وصــل إلينــا مــن طحــن عــن طريــق املنظــات
اإلغاثيــة املتعــددة ال يزيــد عــن  75طنـاً فقــط،
وهــي كميــة ال تكفــي لتغذيــة املدينــة وتشــغيل
األفــران ملــدة أســبوع .لكننــا نبــذل جهــودا ً
جبــارة يف هــذا الســياق ،إذ إننــا نعتمــد سياســة
دعــم هــذه الســلعة الرضوريــة ،فنحــن اآلن
نشــري كيــس الطحــن مــن الســوق بســعر
 2600لــرة ونبيعــه لألفــران بســعر  800لــرة
فقــط ،أي بأقــل مــن ثلــث مثنــه الفعــي.
واســتطعنا بهــذه العمليــة الحفــاظ عــى ســع ٍر

ثابـ ٍ
ـت لربطــة الخبــز يف مدينــة البوكــال .وال بــد
مــن توجيــه الشــكر إىل أبنــاء البوكــال املغرتبــن
يف الخــارج ،الذيــن كانــوا الداعــم األول للمجلــس
يف رعايــة األفـران ويف أعــال املجلــس األخــرى.
أثبــت املجلــس املحــي للبوكــال
قدرتــه الكبــرة عــى إدارة املدينــة وإعــادة
تشــغيل مؤسســاتها الخدميــة واالقتصاديــة
املختلفــة .وهــو بذلــك يحتــل موقعــاً متميــزا ً
عــى قامئــة املجالــس والهيئــات الشــبيهة،
عــى مســتوى املناطــق واملــدن املحــررة.
وإن تجربتــه املميــزة رمبــا تدفــع مجالــس
محليــة حديثــة النشــأة ،يف مناطــق أخــرى،
إىل االطــاع عــى تفاصيــل عملــه وأدائــه .ففكــرة
املجالــس املحليــة قــد قامــت باألصــل عــى
تبــادل الخــرات والتجــارب وتطويــر أســاليب
العمــل بديناميكيــة تناســب إدارة شــؤون
املناطــق املحــررة وتأمــن احتياجــات أهلهــا
املعاشــية واإلداريــة يف ظــل األحــوال املؤقتــة
التــي تعيشــها هــذه املناطــق ،حتــى نشــوء
ســلطة مركزيــة بديلــة قــادرة عــى القيــام
بهذه املهام.
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اإلعالم المصري...

أبعد من التحريض على السوريين
خالد عيىس ـ القاهرة

أي مــن الســوريني
ليــس مــن حــق ٍّ
املوجوديــن يف القاهــرة ،وســواها مــن املــدن
ات واعتصامـ ٍ
املرصيــة ،املشــاركة يف تظاهـر ٍ
ـات أو
أي نشـ ٍ
ـري .هــذا أم ـ ٌر معـ ٌ
ـروف
ـيايس مـ ٍ
ـاط سـ ٍ
بالنســبة إىل أفـراد أي جاليــة مهاجــرة أو الجئــة
مؤقتــاً ،وقــد أكّــدت عليــه بيانــات عديــدة
صــدرت عــن ممثــي الجاليــة الســورية مبــر،
قبــل تاريــخ  30حزيــران /يونيــو وبعــده .ويف
أي مــن الســوريني يف نشــاطات
حــال مشــاركة ٍ
أي مــن معســكري ال ـراع
سياســية ،إىل جانــب ٍ
املــري الدائــر ،فــإن مــن حـ ّـق الســلطات هناك
اتخــاذ اإلجـراءات التــي متليهــا أنظمتهــا املرعيّــة
لشــؤون املقيمــن أو النازحــن ،بحـ ّـق املخالــف
لهــذه القوانــن.
حســناً ...هــذا مــا علينــا ،كــا
يقــال ...وهــو مــا ال يجــادل فيــه أحــ ٌد مــن
أوســاط الســوريني يف مــر ،ناشــطني وغــر
ناشــطني .أمــا مــا لنــا فهــو كثــر .لنــا أن ال
ســوري بفعــل آخــر ،كــا تقتــي
يؤخــذ أي
ٍ
أبســط قواعــد العدالــة القضائيــة واإلنســانية،
فــإذا كان عــد ٌد مــن الســوريني قــد شــاركوا يف
بعــض التظاهــرات واالعتصامــات املرصيــة ـ
وهــو مــا مل يثبــت بالدليــل حتــى اآلن ـ فــإن هذا
ال يعنــي إيقــاع العقــاب الجامعــي بالســوريني!
وال وصفهــم بكونهــم مرتزقــة يخرجــون
للتظاهــر مقابــل مبالــغ ماليــة محــددة!
وال اتهامهــم مبحاولــة تســليح مرصيــن
ونقــل الحــرب األهليــة إىل بالدهــم! وال
إعــادة النظــر يف أصــل الحالــة اإلنســانية
والسياســية والعســكرية الكارثيــة التــي حــدت
بهــؤالء الســوريني إىل اللجــوء إىل مــر،
وإعــادة تقييــم املوقــف وقــراءة بشــار
األســد مــن جديــد ،مــ َّرءا ً مــن جرامئــه
التــي جــاوزت مائــة ألــف شــهيد،
فقــط ألن مائــة أو مئـ ٍ
ـات مــن الســوريني رمبــا
يكونــوا قــد شــاركوا يف مظاهـر ٍ
ات تدعــم خصــوم
هــذه املحطــة التلفزيونيــة أو هــذا "املحلــل"
الســيايس أو هــذا اإلعالمــي!!
لكــن األهــم ليــس هنــا بالفعــل،

رغــم أننــا اســتعملنا كلمــة "جاليــة" ،ألن معظــم
الســوريني يرتقبــون العــودة إىل مدنهــم بــأرسع
مــا يســتطيعون ،فلــن يضريهــم جديــاً مــا
ٍ
ونكــد،
تحريــي
خطــاب
يتعرضــون لــه مــن
ٍ
ٍ
كــا قــد يتأثــر الفلســطينيون مثــاً ،الذيــن
ـاب كراهي ـ ٍة أش ـ ّد وأكــر تأث ـرا ً،
يتعرضــون لخطـ ِ
مــا دام املعــر الوحيــد لقطــاع غـ ّزة (رفــح) بيــد
املرصيــن دومــاً.
ولكــن املشــكلة ليســت هنــا أيض ـاً...
فلـــ "يغــور" الســوريون والفلســطينيون يف
الدواهــي التــي كتبتهــا لهــم أقــدار أقطارهــم
املعقّــدة والعنيفــة .املشــكلة األعمــق واألدوم
هــي مرصيّــة بامتيــاز ،وهــي تتصــل مبــا ميكــن
أن نطلــق عليــه عــى العمــوم تراجعــاً مريعــاً
يف املســتوى اإلعالمــي ،والثقــايف املرتبــط بــه،
والســيايس التلفزيــوين املزعــوم تحليـاً أو برامــج
حواريــة مرصيــة.
فمــن يالحــظ أداء هــذه القنــوات
ومق ّدميهــا وأكــر ضيوفها يف األســبوعني املاضيني،
عــى األقــل ،يلحــظ ارتــدادا ً إىل انحطـ ٍ
ـاط طويــلٍ
عاشــته الحيــاة املرصيــة العامــة أيــام مبــارك،
عهــد ظهــور اإلعــام الخــاص وتوســع
القنــوات وتكاثــر الربامــج واإلعالميــن،
وتعــدد الضيــوف تحــت ضغــط اســتهالك امليديا.
فأصبــح مــن املألــوف متامــاً أن تشــاهد مــن
يحــ ّرض بوضــو ٍح عــى مرصيــن رشكاء لــه

يف الوطــن ،مســتهيناً بدمائهــم ال بآرائهــم أو
حرياتهــم فحســب ،ومل ّمحــاً إىل أن "األهــايل"
يف منطقــة كــذا ســيعرفون كيــف يؤدبوهــم ،يف
بلطجـ ٍة واســتهتا ٍر أخــرق بقواعــد الســلم األهــي
ودولــة القانــون .كــا أنــك ســتجد صعوبــ ًة
كبــر ًة يف العثــور عــى ضيـ ٍ
ـف أو محلــلٍ يقــدم
خطابــاً متامســكاً ـ أيــاً كان توجهــه ـ ضمــن
الحلقــة الواحــدة للربنامــج ،ال يتناقــض مــا بــدأ
فيــه عــا انتهــى إليــه ،إن مل نطلــب أن يكــون
منســجامً مــع نفســه عــى الــدوام! فال يســتغرب
ناطــق معتمــ ٌد كالمــه بــاإلرصار عــى
أن يبــدأ
ٌ
الســلمية ،ثــم يتو ّعــد أبــرز مخالفيــه باملــوت.
إعالمــي حديثــه عــن
وليــس نــادرا ً أن يبــدأ
ٌ
خصومــه باتهامهــم بصحراويــة العقــل
والديــن ،وينتهــي بإزجــاء املديــح املغــايل لــدول
الخليــج وحكامهــا ،ملعوناتهــم الســخية!
يحفــظ املرصيــون قصيــدة حافــظ
إبراهيــم التــي غنتهــا أم كلثــوم ،والتــي
تتحــدث فيهــا مــر عــن نفســها قائلــة:
«وقــف الخلــق ينظــرون جميعــاً /كيــف
أبنــي قواعــد املجــد وحــدي» .ويجــب أن
يتذكــروا ،حــن يظهــرون عــى الشاشــات ،أن
«الخلــق ينظــرون جميعــاً» إليهــم بالفعــل،
ســوا ًء يف بنائهم قواعــد العقل والعدالة والكرامة،
أم يف خطلهــم واضطــراب أحكامهــم وغلبــة
التحي ـزات واألحقــاد و«الــردح» الســفيه عليهــا.
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واألقليــات
فــي مســألة الطائفيــة
ّ
صالح سلطان (التجمع الثقايف الدميقراطي يف القورية)

بــرز ضغــط املوضــوع الطائفــي مــع
انــدالع الثــورة الســورية ،حــن عمــد كبــار
"سياسـ ّيي" النظــام إىل العــزف عــى هــذا الوتــر،
ومحاولــة إلبــاس الثورة الثــوب الطائفي .واملتتبع
لتاريــخ هــذه الثــورة ،وأســبابها ،وظروفهــا،
ٍ
ال يجــد مــا ّ
ارتســامات طائفيــة،
يــدل عــى
منــذ بــدأت أســوة بثــورات الربيــع
العــريب ،التــى كانــت اســتحقاقاً تاريخيــاً،
لشــعوب عانــت مــن االســتبداد ورضائبــه
ٍ
مــا عانتــه ،يف مســتوى التنميــة ،والتعليــم،
والزراعــة.
والتجــارة،
والصناعــة،
ومل تكــن مســألة الطائفيــة يف ســورية مرئيــة
يف عيــون الســوريني قبــل املرحلــة األســدية،
التــي جعلتهــا فاقعــة للعــن ،مــن مامرســات
األســد األب ،اىل مامرســات األســد االبــن،
التــي أدخلــت ســورية يف أتــون حــرب
طائفيــة مقيتــة ،اللــه أعلــم متــى ســتنتهي؟!
يتحســس شــيئاً
ومل يكــن املواطــن الســوري ّ
اســمه الطائفيــة ،إال خــال املرحلــة األســدية
الســوداء ،التــي طيّفــت كل يش ٍء ،مــن
املؤسســة األمنيــة إىل املؤسســة العســكرية،
التــي يعــ ّول عليهــا بشــكل رئيــي
للحفــاظ عــى النظــام وبقائــه .وطــال
التطييــف كل مؤسســات الدولــة األخــرى،
بــدءا ً بالتعليــم ،وانتهــا ًء بالقضــاء .هــذه
الطائفيــة السياســية التــي مارســها النظــام،
تركــت أثــرا ً ســيئاً يف نفــوس الســوريني،
ومل يكونــوا راضــن عنهــا يومــاً،
لكــن ظــروف الدولــة األمنيــة واالســتبدادية
ٍ
بلــد ،ووطــنٍ ،
ح ّولــت ســورية مــن
ودولــ ٍة ،إىل مزرعــ ٍة ملافيــات سياســية
واقتصاديــة رسقــت البــاد والعبــاد.
ِ
تكتــف بذلــك ،بــل أذلّتهــم ،وصــوالً
ومل
اىل إذالل أطفــال درعــا ،ومشــايخها.
مــن هنــا كانــت الثــورة كامنــة يف صــدور
الســوريني ،عــى نظــام أذلّهــم واســتغلّهم عــر
أربعــة عقــود.
وال تكفــي الق ـراءة الطائفيــة لرتكيبــة
النظــام ،ألنــه نظــام اســتبدادي أوالً وطائفــي

ثانيـاً ،إذ مل يســلم الكثــر مــن أبنــاء جلدتــه مــن
أذاه ،عندمــا عارضــوه .والطائفيــة التــي اعتمدها
النظــام مــع الثــورة الســورية ،كانــت الخيــار
الثــاين لــه بعــد خيــار العســكرة ،الــذي فرضــه
عــى الســوريني .ففي أيــام الثورة األوىل الســلمية
واملدنيــة ،حــورص النظــام ،ومل يكــن أمامــه إال
خيــار العســكرة أو الســقوط ،فلجــأ إىل هــذا
الخيــار الذهبــي لــه ،وامل ـ ّر بالنســبة للســوريني.
وبعــد أن اتضــح أن خيــار العســكرة مل
يســعفه ،انتقــل اىل الخيــار الثــاين ،بالتــوازي
مــع خيــار العســكرة ،أال وهــو الخيــار
الطائفــي ،املوجــود أصــاً يف ذهنيــة النظــام
ومامرســاته أيــام (االســتقرار) ،وأيــام الثــورة.
لكــن الجديــد هــذه املــرة هــو االســتعانة
البغيضــة بحــزب اللــه ،وإيــران ،واالســتقواء
بهــا عــى شــعب ذنبــه أنــه طالــب
بالحريــة ،والكرامــة .وأنــا ال أنفــي ر ّدات
فعــل طائفيــة عــى مامرســات النظــام،
يف مرحلــة الثــورة املســلحة .وهــي مدانــة عندما
تتعلــق بأنـ ٍ
ـاس أبريــاء أو مدنيني.
لســنا مضطريــن أن نفكــر
تفكــرا ً طائفيــاً وأقلويــاً .الثــورة الســورية
ليســت ثــورة طوائــف ،الثــورة الســورية
ثــورة األمــة ،ثــورة الكرامــة ،والحريــات
العامــة .أمــا حرفهــا عــن مســارها ،فهــو
يصــب موضوعيــاً فيــا يريــده النظــام.
مــا
ّ
األكرثيــة التــي تنتقــل مــن التفكــر ،والعقــل
األ ّمــوي (نســب ًة إىل األمــة) ،إىل العقــل
األقلــوي ،هــي أكرثيــة مشــوهة سياســياً.
األكرثيــة ليســت بحاجــة إىل خيــار الطائفيــة،
وعــي
إمنــا األكرثيــة واألقليــة بحاجــة إىل
ٍ
آخــر ،وعــي املواطنــة ،واالنتــاء الوطنــي
الجامــع لــكل مكونــات التعــدد واالختــاف.
وهنــا البــد مــن التنبيــه إىل أن الطائفيــة ليســت
خطــرا ً دامئــاً عــى طــول الخــط التاريخــي،
إن هنــاك مــا أســ ّميه الطوائــف
الوراثيــة (الق َدريــة) .هــذه انتــاءات
طبيعيــة يف تاريــخ االجتــاع البــري،
أمــا غــر الطبيعــي فهــو تحويلهــا مــن

من األرشيف البرصي ملؤسسة بصمة
حالتهــا األوليــة والطبيعيــة إىل حالــة
التطييــف الســيايس ،الــذي تســتغل فيــه طائفــة
مــا لتوضــع يف مــكانٍ ويف مواجهــ ٍة ويف قضيــ ٍة
ليســت قضيتهــا .إن التطييــف والتطييــف
املضــاد هــا وســائل رصاع غــر ســلمية
ر
وغــر صحيــة ،ومــن غــر املعقــول لبــ ٍ
يتقــون اللــه ويحملــون عقــوالً يف رؤوســهم،
ٍ
خــاف
أن يقتلــوا بعضهــم بعضــاً لحســاب
فقهــي ،أو ســيايس ،أو دينــي ليــس خالفهــم،
ومــن زمــنٍ ليــس زمنهــم ،وموضــو ٍع وتاريــ ٍخ
ليــس لهــم يــد يف صنعــه .إن مــن يعيــد
تجربــة الحــرب والقتــل وال يعتــر مــن
"ألقتل ّنــك" ،وال يخــاف اللــه رب العاملــن،
وال يهتــدي بقولــه" :إين أعلــم مــا ال تعلمــون"،
هــو جاهــل وضعيــف.
تبــن التجربــة التاريخيــة أن
الطائفيــة السياســية والرصاعيــة هــي منهــج
الضعفــاء ،فمــن تجربــة حــروب األديــان
ســيئة الصيــت يف أوربــا ،إىل حــرب البوســنة،
إىل مــا جــرى ويجــري يف العــراق،
وســورية ،نُدفــع إجباري ـاً إىل طــرح الســؤال ،إىل
مــاذا يطمــح املذهبيــون بحروبهــم الطائفيــة؟!!
وأي طمــو ٍح مــر ٍر وهـ ٍ
ـدف ذلــك الــذي ينبنــي
عــى قتــل اإلنســان؟!!

14

أقالم المدينة

عين المدينة | العدد ( 16 | )8تموز 2013

من ذاكرة الثورة..

اعتصــام ليلــة القــدر في جامع الرفاعي بدمشــق
محمد عثامن

للشــهور األوىل مــن عمــر الثــورة
طعـ ٌم ال ينســاه مــن شــارك فيهــا ،طعـ ُم طزاجــة
االحتجاجــات وبــزوغ الجــرأة وانطــاق اللســان
بعــد طــول انحبــاس ،طع ـ ُم التحــرر والشــجاعة
كل مــن
العاريــة .ومــن هنــا يــكاد يُجمــع ّ
الســلمي تلــك،
أســهم يف مراحــل التظاهــر
ّ
ومراوغــة أجهــزة األمــن والقمــع ،عــى أن تلــك
األيّــام قــد ولّــدت يف أنفســهم «نفحـ ٍ
ـات» مــن
الســم ّو والنبــل مل يســبق لهــم أن شــعروا بهــا،
ع ّززهــا مــا شــهده شــهر رمضــان األول للثــورة،
يف  ،2011مــن تواتــ ٍر يف الخــروج للتظاهــر
كل يــوم ،فضـاً عــن
عقــب صــاة الرتاويــح مــن ّ
املوعــد األبــرز والثابــت ظهــرة يــوم الجمعــة.
وإذا كان هــذا هــو زمــان قصتنــا،
فــإن مكانهــا عالمــ ٌة بــارز ٌة مــن عالمــات
التظاهــر يف دمشــق ،وهــو جامــع «عبــد
ـي كفــر سوســة ،الــذي
الكريــم الرفاعــي» يف حـ ّ
أصبــح بــؤرة االحتجاجــات يف العاصمــة بعــد أن
أحكمــت أجهــزة األمــن والشــ ّبيحة ســيطرتها
عــى الجامــع األمــوي الكبــر هنــاك ،فــكان
أن خرجــت أوىل مظاهــرات جامــع الرفاعــي
يف جمعــة العــ ّزة  ،25/3/2011وتواتــرت
أســبوعياً رغــم الحصــار الــذي ضيّــق عليــه،
واالعتقــاالت التــي طالــت الكثرييــن مــن ر ّواده.
وباإلضافــة إىل خصوصيــة الزمــان
محتــج منوذجــي،
واملــكان ،فــإن راوي قصتنــا
ٌ
كــا يبــدو مــن كتابــه الــذي نــره عــى
اإلنرتنــت بعنــوان «عــى حافّــة الضــوء»،

الشيخ أسامة الرفاعي يف مشفى األندلس

باســمٍ مســتعا ٍر هــو «وائــل صــاح الديــن».
شــاب غــر مســ ّيس وال مؤدلــج ،مل
فالكاتــب
ٌ
يدفعــه إىل التظاهــر ســوى املبــادئ العامة األوىل
البســيطة للثــورة ،والتــي تتل ّخــص يف البحــث عن
الحريّــة وطلــب الكرامــة ورفــض الظلــم .وهــو مل
يــد ّون تجربتــه يف تلــك الليلــة املثــرة بوصفهــا
خاصــة ،بــل إن جانبـاً هامـاً مــن داللتهــا
تجربـ ًة ّ
يــأيت مــن كونهــا تجربــة «املتظاهــر العــادي»،
يســوقها دون تزويــقٍ وال غايـ ٍة ســوى الشــهادة.
بــدأت القصــة مــع الدعــاء ،وال ســيام
عندمــا ُذكِــر املعتقلــون طلبــاً لإلفــراج عنهــم،
ـج املــكان بصــوت الحشــد مؤ ّمن ـاً بحرق ـ ٍة،
فارتـ ّ
مزيــج مــن الحــزن واألمــل نفــوس
واقتحــم
ٌ
الجميــع .وعقــب الصــاة ارتفعــت أصــوات
التكبــر ،إيذانــاً ببــدء التظاهــر ،وارتفعــت
الهتافــات برسعــة ،وبــدأت الصفــوف األوىل مــن
املتظاهريــن قــرب البــاب الخارجــي للجامــع
تتعــرض لقمــع رجــال األمــن وشــبّيحتهم،
بالقنابــل الصوتيــة والدخانيــة ،ثــم بالرصــاص
والحــي .مــا أدى إىل انكفــاء هــذه
املطاطــي
ّ
ّ
كل
الصفــوف إىل الداخــل ،وبــدء تش ـكّل حلــم ّ
املتظاهريــن الســوريني يف تلــك املرحلــة ،وهــو
«االعتصــام» ،الــذي كان أكــر مــا حرصــت
الســلطة عــى منعــه مهــا كان الثمــن.
وهــو مــا حــدث بالفعــل ،فــا أن
ارت ـ ّد املتظاهــرون إىل داخــل املســاحة املغلقــة
مــن الجامــع حتــى اقتحــم رجــال األمــن البــاب
الرئيــي والســاحة املكشــوفة واملمــر الخارجــي،
وصــاروا عــى األبــواب الداخليــة الخشــبية
والزجاجيــة ،يحاولــون تحطيمهــا والدخــول

لقمــع املعتصمــن واعتقالهــم .ولكــن هــؤالء
عمــدوا برسعــ ٍة إىل تدعيــم األبــواب بالخزائــن
املوجــودة ،بعــد أن تأكــدوا أ ّن ســلميّتهم،
وقدســيّة املــكان ،ال تعنــي ملهاجميهــم شــيئاً.
احتـ ّد الوضــع ،والسـ ّيام بعد أن ســيطر
املقتحمــون عــى الطابــق العلــوي ،وأخــذوا
يقذفــون املعتصمــن بــكل مــا اســتطاعوا مــن
خزائــن ...نيونــات اإلضــاءة ...الكـرايس ...حامالت
املصاحــف ...بــل واملصاحــف نفســها! وفجــأة
ينبعــث صــوت الشــيخ «أســامة الرفاعــي» ،إمــام
الجامــع وخطيبــه ،يه ـ ّدئ توت ّــر املشــهد منبئ ـاً
بقــدوم عميـ ٍـد عــرض عــى املوجوديــن الخــروج
ـام مــن البــاب الخلفــي .انقســمت اآلراء بــن
بسـ ٍ
مــن أنهكــه الوضــع وخــي حــدوث مجــزرة،
وبــن مــن ال يصـ ّدق هــذه املزاعــم والتعهــدات،
ـح بالفعــل عندمــا تعـ ّرض الخارجون
وهــو مــا صـ ّ
للــرب ،الــذي مل يســلم منــه الشــيخ أســامة
نفســه ،عــى مكانتــه املعروفــة يف دمشــق.
ولكــن ،عندمــا حملــت لهــم الهواتــف
النقّالــة لبقيــة املوجوديــن أن خــر اعتصامهــم
ٍ
قنــوات عربيــ ٍة معروفــة ،واســتف ّز
ظهــر عــى
مظاه ـر ٍ
ات خرجــت عقــب صــاة الصبــح مــن
عــد ٍد مــن مســاجد دمشــق وريفهــا ،شــعروا
يبــق أخــرا ً
بأنهــم قــد انتــروا بالفعــل .ومل َ
إال أن يســتجيبوا ألرسهــم التــي تجمهــرت
خــارج الجامــع يف فقاعــ ٍة متح ّركــ ٍة كبــر ٍة
كل مــن يخــرج ،وتبتلعــه داخلهــا
تتلقّــف ّ
حتــى تبتعــد بــه عــن متنــاول الشــ ّبيحة،
الذيــن كانــوا قــد أوقعــوا عــرات الجرحــى،
وشــهيدا ً واحــدا ً ،هــو «محمــد العلبــي».
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نيــوف وصــرف النظــام الصحي
نــزار ّ
نارص عنتايب

مــع بدايــة الثــورة وازدهــار عــر
املعلّقــن التلفزيونيّــن ،وجــدت قنــواتٌ عديــد ٌة
يف «املعــارض» نـزار ن ّيــوف املواصفــات القياســية
املؤ ِّهلــة للظهــور عــى شاشــاتها و«تحليــل»
الحــدث الســوري .وذلــك لكــون الرجــل
معارضــاً لنظــام األســد ،مقيــاً خــارج البلــد،
مــن ناحيــ ٍة ،ولتحــ ّدره مــن الطائفــة العلويــة،
ومــا لذلــك مــن تقديــ ٍر ومراعــا ٍة إعالم ّيتــن،
مــن ناحيـ ٍة أخــرى .وبالفعــل ،لبّــى نيّــوف نــداء
الواجــب ،وبــدأ بنغمــة معارضــة النظــام وشــتمه
ومســاندة الشــعب الثائــر عــى الهــواء مبــارشة.
ولكــن ،مل يطــل األمــر بعــد ذلــك حتــى تطـ ّورت
اآلراء وتغــرت املواقــف مــن خــال موقعــه
عــى اإلنرتنــت ،املس ـ ّمى (الحقيقــة الســورية)،
الــذي بــدأ بنــر األخبــار «الحرصيــة» ،التــي
خفــت فيهــا صــوت معارضــة النظــام ،ال بــل بــدأ
بتأييــد رواياتــه اإلعالميــة عــن الثــورة وتدعيمها.
لكــن ،باملقابــل ،تثــر شــخصية نــزار نيّــوف
االنتبــاه ،ألنهــا عينــ ٌة بــارز ٌة لتيــا ٍر مــن
«املعارضــن» الســوريّني املزدوجــن ،الذيــن
أ ّدت الثــورة إىل نفــض الغبــار عــن تش ـ ّوهاتهم
وبعثهــم يرزقــون ،وهــذا مــا يســتدعي الفهــم
والتحليــل.
«الحقيقــة ..املوقــع الوحيــد الــذي
تجمــع الســلطة ومعارضتهــا اليمينيّــة اإلســامية
عــى كرهــه وبغضــه ومطاردتــه حــن يعــري
كذبهــا ودجلهــا واحتيالهــا عــى النــاس يف
مواجهــة الحقيقــة ..فــا تجــدان ســبيالً إىل
مواجهتــه ســوى شــتمه وشــتم القامئــن عليــه!».
يســتهل موقــع نــزار ن ّيــوف
ّ
بهــذه الجملــة
صفحتــه الرئيســية ،باإلضافــة إىل عــرات
العناويــن عــن «مرتزقــة الجيــش الحــر»
و«جهــاد املناكحــة» و«الثــورة الوهاب ّيــة».
وبهــذا ال يحتــاج املــرء إىل الكثــر مــن التأ ّمــل
للوصــول إىل طريقــة عمــل الدمــاغ النيّــويف،
فهنــاك دامئ ـاً ُعمل ـ ٌة واحــدة ،متثّــل «الســلطة»
وجههــا األول ،وعــى الوجــه الثــاين
تتموقــع «املعارضــة اليمينيّــة اإلســاميّة».
ويقــف الن ّيــوف وحيــدا ً ال يعــرف إال بالشــتم

كلغــ ٍة يســتخدمها "كارهــوه" ،ليبيــح لنفســه
اســتخدامها عــى املــأ.
لكــن ،بعيــدا ً عــن القذاعــة النزاريّــة،
يصعــب عــى املتص ّفــح ملوقــع الحقيقــة إيجــاد
مــا لــه عالقــة بالشــعب الســوري أو مــا يــرر لــه
الدفــاع عــن نفســه .فكيــف لذلــك أن يحــدث
و«القــوى املتطرفــة» تقــود هــذا الشــعب
ٍ
عمــد
وتتشــكّل منــه؟ ليتجاهــل الن ّيــوف عــن
الظــروف القرسيــة التــي مــ ّرت عــى النــاس،
لصالــح آرا ٍء مســبق ٍة ال تخفــي الذعــر األقلّــوي
مــن اإلســام ،وال تبطــن النظــرة الثقاف ّيــة
الفوق ّيــة إىل الشــعب ،عــن ســوء جهــلٍ واحتقــار.
فيستســهل الجاهــل التعميــم ليصبــح
الثــوار كلهــم وحوشــاً تكفرييــة تتناهــش
الــكل،
ّ
فالــكل يقتــل
ّ
يحــب،
بلــده الــذي
ّ
ومتتلــئ الشــوارع بعمليــات الســحل املنظّــم.
وتكــر أخبــار الحقيقــة عــن املجــازر التــي
تقــوم بهــا «عصابــات الجيــش الحــر» بحــق
ـدم
األقليــات ،ومتــي املؤامــرة الكــرى تن َّفــذ بـ ٍ
بــار ٍد ـ كــا يحلــو للنظــام األســدي القــول
ـ وإال كيــف تتحالــف جبهــة النــرة مــع
اإلخــوان املســلمني واملجلــس الوطنــي وإرسائيــل
وحســن عبــد العظيــم وهيئتــه التنســيقية
واالئتــاف الوطنــي وقطــر والســعودية ،ولــكلٍ

ـدم وســاقٍ ،
منهــم ذراع عســكري يعمــل عــى قـ ٍ
يف عقــل موقــع الحقيقــة الن ّيــويف؟ هكــذا ،إذن،
يصبــح الخيــار األفضــل هــو بقــاء النظــام الــريء
بإجرامــه والعلــا ّين بطبيعتــه.
َحــ َد ِت األخبــا ُر التــي ير ّوجهــا
موقــع «الحقيقــة» وصاحبــه بالكثرييــن مــن
جمهــور الثــورة املطّلــع إىل وصفــه بالعاملــة
للمخابــرات الســورية ،لتكــون هــذه الصفــة
املفــر الوحيــد ألدائــه لــدى الثــوار.
ّ
لكــن ،يف الحقيقــة ،يصعــب تصنيــف هــدا
الكائــن عــى أنــه عنــر مخابــرات ،بــل
هــو الوجــه اآلخــر لثقافــة هــذه األجهــزة،
متســلحاً بآرائــه املعبئــة مســبقاً يف مصانــع
الفاشــيّة والطائفيّــة واملغلّفــة بطبقــ ٍة مــن
اليســاريّة تبيــح لصاحبهــا شــيطنة الثــورة
وشــعبها وخلــط األوراق ،للوصــول إىل نفــس
النتائــج التــي تعــب النظــام األســدي عــى
صنعهــا.
كل عــى جبهتــه،
ميــي الســوريونٌ ،
يف معركــة االنعتــاق مــن األســد ،وال يكرتثــون
ال للحقيقــة وال لغريهــا .فالحقيقــة تبقــى يف
الرغبــة بالخــاص مــن النظــام وم ّمــن يصبّــون
املــاء يف بركتــه اآلســنة .لينتهــي املطــاف
بالن ّيوف ّيني إىل الخرف عىل وقع الهزمية.
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السورية
في قيادة المعارضة
ّ

يوسف عبد األحد

مــع نتائــج االنتخابــات التــي جــرت يف
إســتانبول مؤخـرا ً ،الختيــار طاقــمٍ جديـ ٍـد لرئاســة
االئتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة واملعارضــة،
حصــل الســوريّون الثائــرون عــى ممثلهــم
الرســمي الخامــس ،الشــيخ أحمــد العــايص
الجربــا ،بعــد أن مــ ّر هــذا التمثيــل ،ســوا ًء يف
عهــد املجلــس الوطنــي الســوري أم يف عهــد
االئتــاف الالحــق ،عــى كلٍ مــن الدكتــور برهــان
غليــون ،والدكتــور عبــد الباســط ســيدا ،واألســتاذ
جــورج صــرا ،والشــيخ معــاذ الخطيــب ،كــا
هــو معــروف بالطبــع.
والحــال أن هــذا «التــداول» عــى
قيــادة املعارضــة السياســية الســورية ،أو متثيلهــا
عــى أقــل تقديــر ،خــال عامــن ،يبــدو مفرط ـاً
إىل درجــة تســتدعي القلــق ،وخاصــ ًة مــع
اســتعراض التو ّجهــات املتباينــة لهــؤالء الذيــن
تعاقبــوا عــى «كــريس» رئاســة الثــورة املفــرض.
فغليــون أســتا ٌذ جامعــي ومفكّــ ٌر
مرمــوق ،ومــن أوائــل الداعــن إىل التوجهــات
الدميقراط ّيــة ودعــم الحريّــات العامــة ،حــن
كانــت األصــوات األعــى يف الثقافــة والسياســة
العرب ّيتــن قليلــة االهتــام بهــذه النواحــي،
لصالــح خيــار ٍ
ات يســاريّ ٍة ودولت ّيــ ٍة وقوم ّيــة.
أمــا ســيدا ،األســتاذ األكادميــي اآلخــر ،فــذو
الســيايس الكــوردي ،دون
تجربــ ٍة يف الحــراك
ّ
أن يعنــي هــذا كونــه معروف ـاً بق ـ ّوة يف الوســط
الســوري عمومـاً ،أو مؤثـرا ً بفاعل ّيــة بــن الكــورد
أنفســهم .يف حــن يــأيت ص ـرا مــن قيــادة ظـ ٍّـل
للقامــة التاريخيــة الكــرى لريــاض الــرك،
ـام لحــزب الشــعب (الحــزب الشــيوعي
كأمـ ٍن عـ ٍ
الســوري ـ املكتــب الســيايس ،ســابقاً) .وبخــاف

الثالثــة األوائــل هــؤالء ،الذيــن يتب ّنــون خيــار ٍ
ات
علامن ّيــ ٍة وردت إىل السياســة مــن محضــنٍ
ثقــا ٍّيف ،كان اختيــار الخطيــب ،الشــيخ املحافــظ
واملتن ـ ّور يف آنٍ (قليـ ٌـل مــن يعــرف ـ أو يُعنــى ـ
ـدس مــن حيــث التحصيــل الجامعــي)،
أنــه مهنـ ٌ
وممثــل مدينــة دمشــق يف االئتــاف .ليحــ ّط
الرحــال أخ ـرا ً عنــد «شــي ٍخ» مــن نــو ٍع مغايــر،
هــو الجربــا ،ســليل عائلــ ٍة مــن زعامــة قبيلــة
شــ ّمر العرب ّيــة الشــهرية ،واملرتبــط بعالقــات
متم ّيــزة مــع الســعوديني وســواهم يف الخليــج.
وإذا كان مــن املب ّكــر وغــر املفيــد أو
املمكــن ،اآلن ،إجـراء مراجعــة أو جــردة حســاب
لـ«عهــود» هــؤالء املتســارعة ،فإنــه مــن املرشوع
التســاؤل عــن طبيعــة هــذا املــكان أو املنصــب
ـح أن يحتلّــه رجـ ٌ
ـال عــى هــذه الدرجة
الــذي يصـ ّ
مــن التبايــن يف األفــكار والتأهيــل والخلفيّــات
والعالقــات يف أوســاط الثــورة أو خارجهــا؟
وإذا كانــت أبســط «األعــال» والوظائــف
املهنــي،
تتطلّــب نوعــاً محــ ّددا ً مــن املســار
ّ
فــا هــو نــوع الـــ  C.Vاملطلــوب لـ«رئاســة»
معارضــة؟!
ومــن هــذا املنظــور ميكــن أن نفهــم
أحــد عوامــل عــدم االكــراث الواضــح الــذي
أبــداه الشــارع الســوري ومجتمــع الثــورة بنتائــج
هــذه االنتخابــات أو املحاصصــات أو توافقــات
الكتــل الفاعلــة يف أعــى الهــرم الســيايس .فقــد
اســتنفد القــادة األ ّولــون اآلمــال والتطلّعــات
كل مــ ّر ٍة كان هــذا الشــارع
والتحليــات ،يف ّ
يُعلــم باســم ممثّلــه عــر اإلعــام ،يتق ّدمــه
واملبشيــن بقــرب تحقيــق
عــد ٌد مــن الدهاقنــة
ّ
اآلمــال املنتظــرة يف األمــن والدعــم والحريّــة...

وإســقاط النظــام.
ودون أن يعنــي األمــر قصــورا ً
يف إمكانيّــات هــؤالء وأدائهــم بالــرورة،
فاملعوقــات الداخليــة والخارجيــة معروفــة عــى
األغلــب؛ ولكــ ّن أصحــاب الحاجــات املل ّحــة مل
يســتفيدوا شــيئاً جــادا ً مــن املســاعي التوافق ّيــة
الحثيثــة التــي بذلهــا غليــون لتوحيــد املعارضــة
يف جســم ســيايس ،كان املأمــول أن تدعمــه
القــوى الخارجيــة ،وال مــن اإلدارة الباهتــة
لســيدا وتلعثمــه أمــام اإلعــام ،وال مــن النــرة
الخطابيــة ،التــي فقــدت إغراءهــا برسعــة،
لصــرا ،وال مــن حســن نيّــة الخطيــب ...إلــخ.
وإذا كان الرئيــس الجديــد لالئتــاف
قــد اختــار أن ال يلقــي كلمــ ًة مبناســبة توليــه
هــذا املنصــب ،واتجــه بزيــار ٍة إىل الداخــل،
واعتنــى بتســليح املقاتلــن وتــوازن ق ّوتهــم مــع
قــوات النظــام وحلفائــه عــى األرض ،كحـ ٍـد أدىن
مطلــوب اآلن؛ فإنــه أراد أن يكــ ّرس االنطبــاع
ٍ
بأنــه يعتمــد طريــق األفعــال ال األقــوال،
وهــي الطريــق الوحيــدة الســالكة حاليــاً
بــن أي «مســؤو ٍل» يف املعارضــة السياســية،
وبــن الجمهــور العريــض للثــورة ،املتــوزّع
بــن جبهــات القتــال ،وفــوىض وفقــر املناطــق
املحــ ّررة وحاجاتهــا الكثــرة ،واملنــايف العديــدة
التــي صــار اســتقبالها للمه ّجريــن واحتضانهــا
ـاذب وتذ ّمــر داخليــن أحيان ـاً،
لهــم موضــع تجـ ٍ
واملخ ّيــات التــي طــال عمرهــا أكــر مــا
ينبغــي .
وأمــام هــذه االســتحقاقات ،يتو ّجــب
عــى العــايص الكثــر ...ونحــن محكومــون
باالنتظــار!
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إرهابيو القابون
مر
ّ
من هنا ّ

17

أمني الحمــيص

"مــن هنــا مـ ّر إرهاب ّيــو القابــون" هكــذا يكتــب
اإلرهاب ّيــون عندمــا يد ّمــرون منشــأةً ،وفــق
النظــام الســوري .كــا أن هنــاك تســميات كثــرة
يطلقونهــا عــى أنفســهم ويطبعونهــا عــى الركام
الــذي ش ـكّلوه بأعاملهــم ،التــي يقــوم الجيــش
الوطنــي بإعامرهــا ،وإعــادة النــاس إليهــا.
إرهابيّو القابون يكتبون أيضاً...
ـ مــع تحيــات هيئــة الذبــح املمنهــج
الــذي نقــوده ضــد املدنيــن.
ـ نحــن قاطعــو الــرؤوس وباقــرو
البطــون مــن زمــن الجاهليــة ..قادمــون إليكــم
لنعيــث خرابـاً يف هــذا البلــد الجميــل ..ونحــرق
الياســمني.
ـ مشــيخات الخليــج بانتظاركــم يــا
أعــداء إرسائيــل ..رافقتكــم الســامة.
ميكــن أيضــاً لإلرهابيــن أن يكتبــوا
رســائلهم عــى العبــوات الناســفة والقذائــف،
إذ إن أغلبيــة هــذه القذائــف تبقــى أغلفتهــا
الخارجيــة ســليمة ،وبعضهــا ال ينفجــر ،مــا
يتيــح لعنــارص الجيــش ومكافحــي اإلرهــاب
قراءتهــا .وال نســتغرب أن العبــوة الناســفة التــي
ـوب
وجــدت يف ضاحيــة بــروت الجنوبيــة مكتـ ٌ
عليهــا "مــع تحيــات كتائــب عمــر" ،ألن تلــك
الكتائــب كانــت عــى قناع ـ ٍة تام ـ ٍة بــأن العبــوة
لــن تنفجــر ،وأن األهــم هــو إيصــال الرســالة
الطائفيــة النظريــة التــي تســعى إىل تدمــر
النفــوس واألخــاق قبــل تدمــر البيــوت وقتــل
األفــراد.
تكتــب مراســلة ســانا يف القابــون:
"تــرك اإلرهابيــون آثارهــم يف منطقــة القابــون
الصناعيــة التــي تحولــت مــع أعاملهــم اإلجرامية
ـج
املدمــرة إىل خــردة وركام ،بعــد أن كانــت تضـ ّ
بهديــر اآلالت وصخــب حركــة املئــات مــن
العــال وهــم يؤ ّمونهــا كل صبــا ٍح لالســتعانة
عــى متطلبــات الحيــاة بعــرق الجبــن والعمــل
الرشيــف" ...ومــن هنــا يتضــح أن اإلرهابيــن
يســتهدفون لقمــة املواطــن وهــدوءه ويركــزون
عملياتهــم عــى "معمــل ســيارات شــفرولييه"
و"الرشكــة الوطنيــة لتصنيــع الــرؤوس النوويــة
الضخمــة" والخامســية لتخصيــب اليوارنيــوم"

من أرشيف عدسة شاب دمشقي
و"منشــآت األســد لتصنيــع للمحــركات الضخمــة تــارة ،ثــم تقبــل جينيــف  24بعــد  24ســاعة.
وتطيــر الطيــارات".
ميكنــك اليــوم شــتم االئتــاف الوطني،
ألنــه مل يقــدم دعــاً للثــوار ،وألن أعضــاءه
جبهــة فيســبوكية ...يســكنون الفنــادق بــدالً مــن الخيــم .وميكنــك
اعتــره البعــض انقالبــاً عســكرياً ،يف الغــد أن تــرى أن االئتــاف رضور ٌة سياســي ٌة
والبعــض اآلخــر ثــورة شــعبية ،وأســهم مــن وجد لتمثيــل كيــان املعارضــة يف الخــارج ..أنــت ح ـ ٌر
تزاوجــاً بــن الحالتــن ،اعتــادا ً عــى أهــم مــا يف كــره الجربــا بســبب كنيتــه ،وأحيانـاً النتامئــه
كتبــه األصدقــاء عــى صفحاتهــم يف الفيســبوك لعشــرة ســورية ،عــى اعتبــار أنــك ابــن مدينــة.
حــول القضيــة املرصيــة ..بإمكانــك اليــوم وبعــد جلســ ٍة مــع بوســتات مجموعــة مــن
أن تقــرأ ذاك الــرأي ومــا عليــك إال بالاليــك ،األصدقــاء تجــد أن االتهــام باالســم واالنتــاء
ثــم تقــرأ مــا يناقضــه فــراه مقنعــاً ومتــارس باطــل ،فتهاجــم مــن يقــذف الجربــا بســبب
اليــكاً آخــر .وبعــد ذلــك ميكنــك بنــاء نظريتــك اســمه وانتامئــه .وتركّــز عــى تاريخــه فتضيــع
الشــخصية فيــا يحصــل بعــد أن أصبحــت بــن مــن يكتــب عنــه بأنــه تاجــر مخــدرات،
مثقفـاً مطلعـاً عــى القضيــة املرصيــة وخلفياتهــا وبــن مــن يقــول إن أخــاه يســكن يف
التاريخيــة وحــراك الشــارع املــري ،كونــك
الشــقة املجــاورة لبشــار األســد يف املــزة .86
قــرأت عــدة بوســتات عــى صفحــات أصدقائــك
أنــت حــ ٌر مــا دامــت صفحــة الفيســبوك
تشــكل النقــاط الرئيســية يف الــي ڤــي الــذي
متتلكــه ،وتؤهلــك حتــى للمشــاركة يف حــراك صفحتــك ...تحــذف مــن تشــاء ،وتقبــل مــن
الشــارع .وبعــد فــرة قــد تحــس بالضجــر تشــاء  ،تضــع صورتــك بــأي لبـ ٍ
زي تريــد
ـاس وأي ٍ
والضيــاع فتطالــب الجميــع بالعــودة إىل ســورية ،أو تغريهــا اىل صــورة مــن تحــب وميكنــك ايض ـاً
وتعــود إىل بكائياتــك اليوميــة لتطالــب يومــاً ان تغلــق الصفحــة كلهــا ...فهــي تعــر عنــك
بوقــف القتــال ،ويوم ـاً بإغاثــة املدنيــن ،وغــره بشــكل أو بآخــر ،وتشــر إىل منســوب الوعــي
بتســليح الجيــش الحــر .وترفــض جينيــف  2والنضــج والثقافــة يف شــخصك.
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إسرائيل لم تضرب الالذقية ...وروسيا تمزح
يعــر رشيــف شــحادة عــن موقــف
ّ
النظــام الســوري تجــاه رضب إرسائيــل للصواريخ
الروســية يف الالذقيــة يف الخامــس مــن الشــهر
الجــاري ،حــن يــر ّد عــى ســؤال قنــاة الجزيــرة
بالقــول إنــه مل تكــن هنــاك رضبــة أبــدا ً...
ويصــف اع ـراف روســيا بحصــول الرضبــة بأنــه
رأي روســيا الخــاص ،محت ّجــاً بــأن إرسائيــل
نفســها مل تعلــن عــن الرضبــة.
إال أن اإلعــام الرســمي تعامــل مــع
القضيــة وكأنهــا مل تحصــل ،حتــى وإن كانــت
شــائعة ،فأصــ ّم اآلذان عــن قضيــ ٍة تناولتهــا
معظــم محطــات ووكاالت األنبــاء العامليــة.
ومــن الطبيعــي أن يتعامــل إعــام النظــام بهــذا
األســلوب ،طاملــا أن توجيهــات املخابـرات العامة،
واملكتــب اإلعالمــي يف القــر الجمهــوري ،مل
رح ألحـ ٍـد بالحديــث عــن الرضبــة ،ال بالنفــي
تـ ّ
وال التأكيــد .إذ تولّــت روســيا مهمــة التأكيــد،
وقنــاة املياديــن مهمــة حــق الــر ّد ،الــذي أىت
ســابقاً عــى القيــام بالرضبــات مبجملهــا ،إذ
قالــت" :نقــل موقـ ٌع إلكــرو ٌين أمــريكٌ كتــب نقالً
ٍ
متقاعــد أن البحريــة الســورية
عســكري
عــن
ٍ
رضبــت غواصــ ًة إرسائيليــة أوائــل شــهر أيــار/
مايــو املــايض ،بصــاروخ طوربيــد عــى عمــق
مئــة وخمســن مـرا ً قبالــة الشــواطئ الســورية،
وتــم التكتّــم عــى األمــر .وكان ذلــك وراء ش ـ ّن
الغــارات عــى جبــل قاســيون ،التــي اســتخدمت
فيهــا قنبلــة نوويــة تكتيكيــة صغــرة ،حســبام
ذكــر املوقــع اإللكــروين األمــريك".
وتتضــح مــدى صدقيــة الخــر الــذي نرشتــه
املياديــن مــن ثالثــة دالئــل:
ـ الترصيــح باســم املوقــع األمريــي.
ـ الترصيح باسم الضابط "املتقاعد".

متــايش معظــم األعــال الدراميــة الســورية
ملوســم  2013التيــار التوافقــي امليّــال للنظــام،
مبعنــى املعارضــة الوطنيــة التــي شــكّلها
النظــام وضـ ّم بعــض أعضائهــا إىل الحكومــة .أو،
بدقــ ٍة أكــر ،ت ّعــر تلــك األعــال عــن نظريــة
"األينعمجيــة" ،فتطــرح الــرأي ونقيضــه إال أنهــا

تداولــت صفحــات الشــبيحة خــر مقتــل محمــد
رضار ج ّمــو قبــل يومــن ،قــرب مدينــة صيــدا
اللبنانيــة ،بكثــرٍ مــن الحــزن والنقمــة عــى
أنصــار الثــورة الســورية .وهــذا أمــ ٌر مفهــو ٌم،
نظ ـرا ً للخدمــات الجليلــة التــي قدمهــا املقتــول
لنظــام بشــار األســد ،ودفاعــه املســتميت عــن
الطاغيــة املجــرم ،يف إطالالتــه التلفزيونيــة
الكثــرة ،تحــت صفــة رئيــس الدائــرة السياســية
لرابطــة املغرتبــن العــرب الدوليــة .وال يعــرف

أح ـ ٌد عضــوا ً آخــر يف هــذه الرابطــة الوهميــة
ســوى هــذا البــوق .ونتيجــة التحقيقــات األوليــة
التــي أجرتهــا الســلطات اللبنانيــة ،تبـ ّـن أن قاتــل
ج ّمــو مل يكــن ســوى زوجتــه ،بالتعاون مــع أفرا ٍد
مــن أرستهــا ،لتتحــول اللعنــات عــى صفحــات
الشــبيحة بعــد ذلــك إىل تلــك الزوجــة ،وخاصــة
مــع اعتقــال الســلطات الســورية لهــا بعــد
دخولهــا إىل البــاد مــع جثــان ذلــك الشــبيح،
الــذي لــن يأســف عــى مقتلــه ســوى أمثالــه.

ـ كــون الخــر صــادرا ً عــن قنــاة املياديــن،
صاحبــة فضيحــة تقريــر جهــاد النــكاح.
الدراما الســورية ...والخطــاب التوافقي

تجــد حلــوالً توافقي ـ ًة وتصالحي ـةً ،مضمونهــا أن
الجميــع تهمــه مصلحــة ســورية ،مبعنــى أن
التيــار املعــارض يجــد طريقــاً نحــو التوافــق
مــع املــوايل مــن وجهــة نظــر دراميــة .فــا
إن يبــدأ أحــد أبطــال مسلســل "تحــت ســاء
الوطــن" ،للمخــرج نجــدة أنــزور ،بالحديــث
عــن فســاد النظــام يف ســورية ،حتــى تــرد
إحــدى املنحبكجيــات الجميــات بالقــول إن
املســلحني يقومــون بإرهــاب املدنيــن ،وه ّمهــم
الوحيــد هــو تدمــر ســورية .وهنــا يــرز التيــار
الوســطي الواعــي ،املتمثــل بــاألب املتقاعــد،
ليقــول إن ســورية هــي األهــم ،ومصلحتهــا يف
االبتعــاد عــن الــراع املســلح .بينــا توغــل
مسلســاتٌ أخــرى يف الحديــث عــن النظــام
األمنــي بجــرأ ٍة واضحــ ٍة ،مثــل مسلســل
"الــوالدة مــن الخــارصة" ،إال أنهــا تعطــي
املجــال لـ"إفتــاء" تلــك الحالــة مــن بــاب فســاد
أجهــزة األمــن ،بينــا مل ت ُفتــح بوابــة الحــل
بعــد .إال أن الحلقــات القادمــة تعدنــا ببوابــات
حــلٍ
ســيايس رمبــا يرعــاه وليــد املعلــم.
ٍ
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القراء
بريد
ّ

ثالث..
أخوات ٌ
ٌ
ويهوي الردى..
يدوي الصدى..
ِّ
كن مع ًا..
َّ
نون العدا..
وكالحمامات ُج ُ
أجفلهن..
قد
َّ
ِ
فطْر َن مع ًا..
ظلم الطغاة..
بعيدًا عن الحقدِِ ..
التجأن..
الخالق
إلى جنَّة
ِ
َ
***
ثالث وكان الفراق..
أخوات ٌ
ٌ
أسماءهن..
ندر
َّ
سريع ًا ..فلم ِ
آية ..سارة ..رحيل ..إذًا..
أكثر في الذاكرة..
كي ُي َع ِّمْر َن َ
يغدين أرقام ًا عابرة..
وال
َ
أسميتُه َّن..
ُ
***
يالزمَننِي..
ثالث
أخوات ٌ
ٌ
ْ
الغميضة عند المنام..
يالعبَننِي َّ
وفي ِّ
كل ٍ
عيني..
أغمض
مرة
ُ
َّ

وسط أحالمي..
يجدننِي..
َ
َ
ُّ
نسهر حتى الصباح..
ونظل
ُ
الصفح من ِ
هن..
وأطلب
روح َّ
َ
ُ
ِ
ضحكات الطفولة..
فيضحكن لي
َ
ويمسحن دمعاتي الخجولة..
َ
السالم..
الخلود..
حيث
ويذهبن ُ
َ
ُ
ُ
الحطام..
وسط
ويتركَننِي هنا
َ
ِ
عنهن في ِّ
طفل..
ألبحث
كل ٍ
َّ
َ
كل دمعِّ ..
في ِّ
كل ابتسام..
عنهن َّ
كل العصافير..
ألسأل
َّ
صغار الحمام..
ترى كيف هم
ُ
بعمر الندى..
أخوات ٌ
ٌ
ثالث ِ
وجن الردى..
ثالث
بتالت ٌ
َّ
ٌ
فعبق الشذى..
َ
َّ
وغطى المدى..
وتبع القاتل كل الثرى..
حر َم ُه الكرى..
وأهداه سهدًاَ ..
بكم القوى..
فيا مغترًا ِّ
ويا مستبيح ًا حقول الزهور..
انتقام الشـذى..
أتاك..
أتاكَ ..
َ
ُ

يف إحــدى املناطــق املنكوبــة ..تهطــل القذائــف بشــكل أعمــى
دون متييــز .تصــل إىل املركــز الطبــي إصابــات كثــرة ..أول الواصلــن ثــاث
أخــوات بعمــر الزهــور ..وضعــن عــى أرسة متجــاورة ..وحملــن عنهــا تباعـاً
بعــد أن فارقــن الحياة..عــر دقائــق كانــت كافيــة ليمــوت كل يشء ثــاث
م ـر ٍ
ات متتاليــة.
رافـي العانـي

مجلة عين المدينة |

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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أطفال في زمن الثورة

عدسة كامل  -العشارة | خاص عني املدينة

االسم:
اسم األب :محمد العلي الحويش
تاريخ الميالد2011\3\5 :
مكان الميالد :دير الزور  -العشارة
شمس الحرية

يحلــمُ والــد شــمس الحريــة أن تحيــا ابنتــه يف
بــادٍ حــرةٍ وكريمــة ،وأن تالقــي أيامـ ًا أجمــل من
أيامــه وعندمــا تكــر يريدهــا أن تكــون محاميــة،
لتدافــع عــن حقــوق املظلومــن واملضطهديــن.

