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مجلــة نصــف شــهرية مســتقلة

االئتــاف ....مــا يشــبه المســــــرحية

عدسة نوار  -موحسن

تُثلــج قلــب بشــار األســد أخبــا ٌر أخــرى ،غــر انتصاراتــه
املؤقتــة والصغــرة يف الغوطــة الرشقيــة وريــف حمــص،
فحامقــات بعــض أعضــاء الهيئــة العامــة لالئتــاف
رة وال شــك عــى نفــس الرئيــس املحتــر،
تجلــب امل ـ ّ
وتوحــي لــه مــن جديــد أنــه الرجــل املناســب والوحيــد
لحكــم ســورية ،وألجــل غــر معلــوم.
وال يبــدو يف أتبــاع أمــن عــام االئتــاف مصطفــى
الصبــاغ ،أو مستشــاريه كــا يســمون أنفســهم ،تناســباً
ـم ألن
مــع مصاريفهــم املاليــة الفاحشــة ،أن أحــداً اهتـ ّ
عصابــة حــزب اللــه تــكاد تطبــق عــى مدينــة القصــر
مــن الجهــات األربــع ،فجهــات الصبــاغ األربــع يف فضــاء
آخــر ،أولهــا طموحــه غــر املنطقــي بــأن يكــون زعي ـاً
سياســياً متفــرداً يف الــرأي والقـرار والتآمــر ،وثانيهــا مدى
انصيــاع كتلتــه الشــخصية مــن ممثــي املجالــس املحليــة
الذيــن اشــرط عــى كل واحــد منهــم رشطَــي الطاعــة
العميــاء واالغـراب الطويــل عــن البــاد ،وثالــث جهــات
تاجــر الســراميك الســابق والســيايس الحــايل ،هــي
مســتوى الرضــا عنــه مــن مموليــه ،وأخ ـراً أن متحــى أو
تنــى فضيحــة الرســالة املفتوحــة التــي أرســلها لقائــده
ورئيســه بشــار األســد ،مطلــع الثــورة وبعــد أن أزهقــت
أنفــس كثــرة يف درعــا ودومــا وبانيــاس ،حــن أعلــن
ٌ
تأييــده املطلــق وبيعتــه املخلصــة "لســيد الوطــن" يف
وجــه املؤام ـرات التــي تحــاك للبــاد.
ومــن طــرف ائتــايف طــازج وآخــر ،مــأ الكاتب املتوســط
اإلمكانــات ،ميشــيل كيلــو ،الــذي جعلــت منــه إطالالتــه
التلفزيونيــة الكثــرة سياســياً  ،قامئتــه الدميقراطيــة
كيفــا اتفــق ،بأمثــال جــال ســليامن ...املمثــل الدرامــي
وطيــد العالقــة بآل األســد ،إضافــة إىل صحفيــة املخابرات
ســمرية املســاملة ،ورمبــا أراد أن يدخــل ســاف فواخرجي
أيضــاً إىل قامئتــه املضحكــة ،كــا اقــرح عليــه ثــوار
كفرنبــل الظرفــاء ،إىل جانــب أســاء أخــرى ال تعــدو
مزايــا أفضــل أعضائهــا عــن اعتقــالٍ
ســابق ،أو جلبــ ٍة
ٍ
حالي ـ ٍة وعــى الشاشــات.
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جمال سليمان في دور جديد..
وسميرة المسالمة تجد مدرسة جديدة ألبنائها

هيئـة التحريـــر

االئتالف بحلته الجديدة ...محاولة الستعادة الشرعية وانفتاح على الثورة
يف اللحظــة التــي تتابــع فيهــا األســاء الجديــدة
املنضمــة إىل االئتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة
واملعارضــة ميكــن أن تقــع عينــاك عــى اســم
جــال ســليامن ،فتســتذكر أدواره الدراميــة
"خالــد بــن الوليــد ،مطــر ،صقــر قريــش،
منــدور" وإشــاعات تــرددت عــن اختيــاره لــدور
"حافــظ األســد" ،وال نعلــم إن كان هــذا حقيقيـاً
وإن كان ســيوافق أم ال .يف لحظــة قـراءة اســمه
يف الئحــة توســيع االئتــاف ،ميكــن متابعــة
نــرة روتانــا ســينام لنجــده وبلهجتــه املرصيــة
املعتــادة يتحــدث عــن آخــر أعاملــه ...ال ضــر
يف كل ذلــك ،مــن حــق أي فنــانٍ أن يلعــب
دورا ً سياســياً مــن حيــث املبــدأ ،خاصــة وأنــه
معــروف للجمهــور أكــر مــن غالبيــة أعضــاء
املؤسســة السياســية التــي ضمتــه ...ولكــن مــاذا
عــن "الكفــاءة"؟ املصطلــح املفقــود يف انتقــاء
الكثرييــن يف هــذه "املؤسســات" .ومــاذا عــن
املوقــف الحقيقــي؟ فــا أحــد ينكــر ضبابيــة
توجــه ســليامن وخطابــه املتــزن مصلحيــاً يف
كســب جميــع األط ـراف واإلبقــاء عــى شــعرة
معاويــة.
ولكــن ،يبقــى مــن الجيــد أن ســليامن مل يقــل يف
ـوم أنــه ســريب أوالده عــى حــب األســد .كانــت
يـ ٍ
الجملــة مــن ابتــكارات "ســمرية املســاملة" التي

سمرية املساملة

عاثــت تشــبيحاً يف الفضائيــات يف مرحلــة مبكــرة
مــن الثــورة ،إال أن خطأهــا ومــا ميكــن أن نقــول
إنــه "لحظــة صــدق إنســانية" جعلــت شــعبة
األمــن التــي عينتهــا عــى رأس جريــدة ترشيــن
تطيــح بهــا بعيــدا ً ،بعيــدا ً لدرجــة أنهــا حزمــت

أمتعتهــا للبحــث عــن شاشــة أخــرى تغــر فيهــا
خطابهــا وتــريب أبناءهــا عــى حــب شــعب ٍة
أخــرى ميكــن أن تضعهــا عــى كــريس جديــد...
ومــاذا عــن الكفــاءة أيضـاً؟ هــل يكفــي لتمثيــل
ثــورة أن يكــون املــرء قــادرا ً عــى بنــاء عالقـ ٍ
ـات
ـاب "مــن الباطــن" ليكتبــوا عنــه
وثيقــة مــع كتّـ ٍ
افتتاحيــة صحيفتــه الرســمية الخشــبية ،عندمــا
ال ت َُرســل االفتتاحيــة إليــه مــن قبــل أجهــزة
األمــن مبــارشةً؟! هــل ســأل مــن ض ـ َّم املســاملة
عــن ســرة صعودهــا يف كواليــس اإلعــام وقتهــا؟
رمبــا ضــاق الوقــت باالئتــاف وبــات ال بــد مــن
توســيعه ،وإعــادة خلــق صــات جديــدة مــع
الداخــل الــذي بــات يُســقط رشعيتــه يومـاً بعــد
يــوم .ومــا رفــض جينيــف  2إال إلعــادة هــذه
الثقــة وفتــح البــاب للعســكر الثــوري لدخــول
نطــاق العمــل الســيايس ،فالتوســعة يف أساســها
جــاءت لتضــم قــادة مــن الجيــش الحــر الــذي
يقــود الثــورة عــى األرض.
يقــف الســفري الفرنــي يف ســورية ســابقاً،
واملكلــف بامللــف الســوري مــن الخارجيــة
الفرنســية ،بــن فــوىض أعضــاء االئتــاف
ويــرخ" :أنتــم مل تقولــوا هــذا ،مل تنظمــوا
شــؤونكم" .بينــا يجــد أحــد االئتالفيــن لحظــة
ميكــن أن ميــرر فيهــا شــعاراته فيــرخ "ال يحــق
لــك اتهامنــا" ...ويجــد بعــض األعضــاء الوقــت
ســانحاً لتمريــر أي خــر يريــدون عــن القصــر،

فيــرح أحدهــم بوصــول كتائــب دعــم وقــرب
االنتصــار ،بينــا يخــرج مراســل ميــداين مــن
القصــر لريوي ســوء األوضــاع فيها ...ويستشــيط
جــورج صــرا غضبــاً يف مؤمتــر صحفــي ال زال
يكــرر فيــه مــا قالــه منــذ ســنتني عــن النظــام،
ناســياً مهمتــه الرئيســية يف تطويــع رأي عاملــي
وخلــق حلــول ولــو مرحليــة ...ويــوازي ميشــيل
كيلــو بــن قــذف االئتــاف بصفــات الغبــاء
الســيايس وإيجــاد أســاء جديــدة ميكــن أن
تســهم يف رفــع الســوية الذهنيــة لــه بعيــدا ً عــن
اإلخــوان الذيــن يتحكمــون بعمــل االئتــاف.
يرفــض االئتــاف حضــور جينيــف  2حتــى
اآلن ،رمبــا هــي الخطــوة الدبلوماســية
األكــر تأثــرا ً خــال مســرة عملــه ،كمنــاورة
واضحــة للحصــول عــى ضامنــات تســليح،
وخــرة جــاءت متأخــرة بــأن الضــان يــأيت قبــل
حضــور املؤمتــر وليــس بعــده ،لنجــد الخارجيات
ٍ
الغربيــة بالفعــل تبحــث عــن حــلٍ
جديــد
لخلــق طاولــة جديــدة يــرىض بهــا االئتــاف
ومغــر ومشــرط....
كعنــر قــوي ومبــادر
ِّ
هــو موقــف يحســب لالئتــاف رمبــا..
ورمبــا مل يحــدث لــوال ظهــور بدايــات
الــرخ الكبــر وســقوط الرشعيــة..
هــي فرصتــه األخــرة حســب الداخــل الثــوري
املنتظــر انتهــاء اجتامعاتــه يف إســطنبول يف
ســياق التوســيع.
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جبهة القصير تحتدم ..

"نصر اللهِ " مع ثوار القصير ...وجثث مقاتلي الحزب إلى بيروت
ُ
تســتمر معركــة كــر العظــم يف القصــر،
ويتوافــد عليهــا ثــوا ٌر مــن مناطــق ســورية
مختلفــة ،ويؤكــدون أنهــم يكبــدون قــوات
النظــام وحــزب اللــه خســائر فادحــة يف األرواح
والعتــاد عــى عــدة جبهــات حــول املدينــة ،بعــد
أن أعلــن حســن نــر اللــه تواجــد مقاتليــه
الســافر يف ريــف حمــص ،يف خطابــه األخــر
الــذي تحــدى فيــه خصومــه السياســيني يف
لبنــان بدعوتــه اإلجراميــة لهــم لالقتتــال عــى
أرض ســوريا!
وكشــفت مكاملــة عــر هواتــف الالســليك ،بــن
عنــر مــن الحــزب يف جبهــة القصــر وضابــط
قيــادي قريــب مــن أحــد مراكــز العمليــات
قــرب الحــدود يف منطقــة الهرمــل ،تقهقــر قوات
األســد أمــام رضبــات الثــوار .وأوضحــت املكاملــة
عجــز املقاتــل عــن التحــرك وتعرضــه لوابــل مــن
الرصــاص الكثيــف مــن جميــع الجهــات دون
تواجــد لجنــود األســد يف املنطقــة .وقــد أكــد
الناطــق باســم الهيئــة العامــة للثــورة الســورية
هــادي العبــد اللــه انســحاب جنــود األســد مــن
معظــم الجبهــات وتناقــص عددهــم ليبلــغ 20
باملئــة فقــط مقابــل  80باملئــة مــن عنــارص
حــزب اللــه.
مبــوازاة ذلــك ،تتعــرض املدينــة للقصــف العنيف
والهمجــي باملدفعيــة الثقيلــة وراجــات
الصواريــخ يف حالــة هيســتريية ،كتعويــض عــن
الفشــل يف اقتحامهــا .وأدى القصــف إىل ســقوط
عـرات القتــى والجرحــى وهــدم العديــد مــن
املنــازل .ويؤكــد ناشــطون أن حــزب اللــه فشــل
يف عــدة محــاوالت للتســلل إىل املدينــة بالرغــم
مــن زجــه كامــل قدراتــه القتاليــة مــع دخــول
أكــر مــن  10آالف مقاتــل مــن منطقــة الهرمــل.
وأفــادت الهيئــة العامــة للثــورة الســورية يف
القصــر أن قــوات حــزب اللــه تحــارص املدينــة
مــن جهــة الريــف الغــريب والجنــويب ،أمــا الحــي
الرشقــي فــإن الحــزب مل يســيطر ســوى عــى 20
 %منــه ،وهــي منطقــة يســيطر عليهــا عنــارص
جيــش النظــام مــن قبــل.
ونقلــت ترسيبــات ســوريني يف بــروت عــن
تدفــق عـرات الجثــث واملصابــن مــن مقاتــي
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حــزب اللــه إىل مشــايف الضاحيــة ببــروت،
ومشــفى "الرســول األعظــم" ومشــفى الحكمــة،
والــرج يف بعلبــك ،التــي أعلنــت عــن حاجتهــا
املاســة للتــرع العاجــل بالــدم .فيــا نقــل
ناشــطون نبــأ مقتــل القائــد امليــداين لحــزب
اللــه "محمــد نعيــم" وامللقــب بـ"كاظــم" خــال
املواجهــات العنيفــة.
إن مــأزق حــزب اللــه يف معــارك القصــر تؤكــده
محاوالتــه التفــاوض مــع كتائــب الجيــش الحــر
هنــاك حــول تســليم  800جثــة مــن مقاتــي
الحــزب مقابــل  70ألــف دوالر للجثــة الواحــدة،
و 40أس ـرا ً يف أيــدي الجيــش الحــر مقابــل 200
ألــف دوالر لــكل أســر .إال أن الجيــش الحــر
رفــض التفــاوض مــن تحــت الطاولــة وطلــب
أن تكــون املفاوضــات معلنــة ،ورفــض الحــزب
العالنيــة بطبيعتــه األيديولوجيــة والسياســية.
وبعــد أن أكــدت مراســلة قنــاة اإلخباريــة
الســورية شــبه الرســمية ،يف تقريــر متلفــز،
ســيطرة جيــش النظــام عــى مطــار
الضبعــة ،لقيــت املراســلة مرصعهــا يف
منطقــة قــرب املطــار .وكان أحــد مقاتــي كتيبــة
بابــا عمــرو املشــاركة يف الدفــاع عــن القصــر،
قــد ظهــر يف وســط املطــار وخلفــه تبــدو

طائــرات ميــغ معطوبــة ،بعــد ســاعات قليلــة
مــن تقريــر املراســلة نافيــاً كالمهــا ،ومؤكــدا ً
ســيطرة الثــوار عــى تلــك املنطقــة.
ويقــول مكتــب جبهــة حمــص إن "القصــر
قــادرة عــى الصمــود بالرغــم مــن اســتمرار
تدفــق عنــارص الحــزب الطائفيــة مــن لبنــان،
وســتكون القصــر درســاً قاســياً ومريــرا ً لهــم".
وأضــاف" :إن طبيعــة األرض تلعــب دورا ً حاسـاً
لصالــح الثــوار .ومعنويــات املقاتلــن مرتفعــة ".
ويــرى اإلعالمــي الســوري املعــارض غســان
إبراهيــم أن "عوامــل انتصــار الثــوار عــى "حزب
الشــيطان" هــي نفســها التــي اســتغلها الحــزب
ضــد إرسائيــل ..أي كونهــم وســط حاضنــة
اجتامعيــة ويقاتلــون عــى أرضهــم ويعرفــون
جغرافيتهــا .وبالتــايل هــم قــادرون عــى القتــال
حتــى الشــهادة أو النــر".
تســتمر املعــارك يف القصــر وســط صمــت دويل
مخ ـزٍ ،حيــث يواجــه أكــر مــن  30ألــف مــدين
يف املدينــة املحــارصة حالــة إنســانية متدهــورة،
إذ يعانــون مــن نقــص حــاد يف األدويــة وجميــع
املــواد الغذائيــة .ومل يتمكنــوا مــن النــزوح
ترصــد ســكاكني الشــبيحة الطائفيــن
بســبب ّ
لرقابهــم.
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كلمة الفصل في مضمون المقاومة
مــن قائــل يقــول ..لدخــول حــزب اللــه يف
معركــة القصــر إيجابيــة كبــرة!
ـ ولكن ما اإليجايب؟
"بي عىل حقيقته".
يرد آخرّ :
وهــو مــا كان ...فأكــر مــا تــردد يف الشــوارع
الســورية وعــى صفحــات اإلنرتنــت ويف
القنــوات اإلعالميــة ،هــو االنتقــاد الدعــاء
املقاومــة .والحــزب الــذي اختــر يف ســنوات
ســابقة كلمــة "املقاومــة" بــات اليــوم يوصــف
بـ"مجــرم القصــر" .أمــا "مــا بعــد حيفــا"
التــي رددهــا أمــن عــام الحــزب "حســن
نــر اللــه" فقــد باتــت مــا بعــد القصــر.
ومل يعــد الجهــاد عــى جبهــات الجنــوب بــل
يف الداخــل الســوري وضــد مواطنــن ســوريني
ملنعهــم مــن إســقاط نظامهــم!
وبدعــوى الحفــاظ عــى مواطنــن لبنانيــن
ومراقــد مقدســة لديــه ..بــل بــات إســقاط
القصــر هــو هــدف الحــزب الــذي ب ّحــت
أصــوات أهــايل هــذه املدينة وســواها يف ســورية
بالهتــاف لــه ضــد العــدو اإلرسائيــي عــام 2000
وعــام .2006
برسعــة كبــرة اســتطاع "حســن نــر اللــه"
تحويــل أرض الــراع إىل الثــورة الســورية،
والعــدو إىل الشــوارع املطالبــة بالحريــة،
ليختــر ســورية التــي وقفــت معــه يف مرحلــة
مــن املراحــل بنظامهــا ،ويــرى شــعبها عــدوا ً
لبنيــة حزبــه.
وحــ ّول "حســن نــر اللــه" ضاحيــة بــروت
الجنوبيــة وقــرى الجنــوب اللبنــاين إىل تلــك
القــرى التــي تنتظــر أخبــار أبنائهــا يف "جبهــات
الجهــاد" ..جهــاد مــن نــوع آخــر ،مل مينــع
الكثرييــن منهــم مــن اســتقبال جثامــن أبنائهــم
وهــم ليســوا متأكديــن أن تلــك املهمــة التــي
قتلــوا فيهــا هــي مهمــة جهاديــة حقيقيــة...
ولكــن الحــزب منــح الصفــة الجهاديــة الواضحــة
الشـراكه يف معركــة القصــر ،فقـ ّدم القتــى فيهــا
عــى أنهــم "شــهداء الجهــاد".
يف ترصيــح لجريــدة الــرأي الكويتيــة
يقــول أحــد مســؤويل حــزب اللــه:

"املعركــة يف القصــر ،وعــى عكــس
مــا يظ ّنــه البعــض ،غــر مكلفــة مهــا
ارتفعــت كلفتهــا أو ســقط شــهداء،
فنحــن هنــاك نخــوض هجومــاً دفاعيــاً عــن
مناطقنــا يف لبنــان" .بينــا مل يكشــف عــن
هــؤالء األعــداء ومتــى رفعــوا ســاحهم ضــد
البلــد الجــار ،وهــل كان ألهــايل القصــر
عــداء مــا مــع الحــزب يف يــوم مــن األيــام.
تؤكــد أنبــاء مــن أوســاط مقربــة مــن
الحــزب أن أعــداد املشــاركني فاقــت مــا
قيــل بأضعــاف ،فقــوات النخبــة املؤلفــة مــن
" "2000مقاتــل مل تكــن وحدهــا املشــاركة.
كــا أن مــا قيــل عــن أن العمليــة كانــت
صعبــة جــدا ً ألن عــدد املقاتيلــن املدافعــن يف
القصــر فــاق  7آالف مل يكــن موثوقــاً أيضــاً،
حسب مصادر الجيش السوري الحر.
إال أن مختلــف التربيــرات تصــدر عــى لســان
الحــزب تفاديــاً النتقــاد الهزميــة األوىل.
أمــا األنفــاق التــي شــكلت مدينــة كاملــة
تحــت القصــر حســب قــول متحــديث حــزب
اللــه ،الذيــن باتــوا يرســمون الصــور الخياليــة
والروايــات التــي احــرف النظــام الســوري
الســقوط بغبائهــا،
مــن الســيارات اإلرسائيليــة إىل
األســلحة الغريبــة واألنفــاق الهائلــة،
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فــا هــي إال خنادق وممرات صغرية يصعب عىل
مقاتــي حــزب اللــه متابعتهــا لكــرة الكامئــن
التــي تعرضــوا لهــا والتــي أودت بحيــاة أكــر
مــن مئتــن منهــم ،فيــا مل يــرح الحــزب إال
بأســاء حــوايل  75قتيــاً.
وبينــا فتــح الحــزب بــاب العــداء بالقــول إن
هــذه "املعركــة أهــم مــن معركــة الحــزب مــع
إرسائيــل" ،مل يرفــع الجيــش الحــر ســاحه يف
وجــه حــزب اللــه إال بعــد أن بــات الحــزب
جــزءا ً مــن نظــام األســد وقاتــل جنبـاً إىل جنــب
مــع الجيــش الســوري النظامــي.
ومل تختلــف مامرســات الحــزب وفضائحــه يف
محيــط القصــر عــا ارتكبــه النظــام خــال
ســنوات ،بــل اســتطاع خــال أيــام ارتــكاب
رقــم قيــايس مــن تجــاوزات الحــروب،
مــن قتــل األطفــال إىل الجلــد والشــتم
الطائفيــن اللذيــن اعتادهــا النظــام خاصــة
يف مناطــق التــاس املذهبــي ،أمــام ضحيــة
تدفــع عــن نفســها الجرميــة.
وســواء اســتطاع حــزب اللــه االنتصــار عــى
مقاتــي القصــر بســبب تفــوق النظــام يف
األســلحة الثقيلــة ،أو مل يتمكــن مــن ذلــك
بفعــل بســالة وإرصار هــؤالء املقاتلــن،
فــإن تدخلــه هنــاك هــو املســار األول يف نعــش
رمزيتــه وقيمتــه املعنويــة والعســكرية.
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النزوح
هســترييا القتــل ،الصــاة القرسيــة اليوميــة
للقاتــل ،والدعــوات املقــززة لحملنــا عــى قتــل
إخوتنــا ،دفعتنــي أنــا ومجموعــة كبــرة مــن
رفاقــي إىل االنشــقاق عــن جيــش األســد ،كــا
يســميه .هكــذا ،بتوتــر وغضــب واضحــن...
يحــي الشــاب عــي ذو العرشيــن عام ـاً قصــة
لجوئــه إىل إقليــم كردســتان العـراق .يضيــف( :مل
أتعــرض إىل أي إج ـراء غــر عــادي عنــد دخــويل
إىل اإلقليــم ،مــع العلــم بــأين ال أملــك أي وثيقــة
تثبــت شــخصيتي ســوى صــورة عــن الهويــة
كنــت محتفظــاً بهــا) .يعمــل عــي حاليــاً يف
مجــال البنــاء ويرســل جــزءا ً مــن دخلــه إلعانــة
عائلتــه يف القامشــي.
ال يقتــر األمــر عــى املنشــقني ،فهنــاك عــدد
كبــر مــن العوائــل التــي نزحــت مــن مدنهــا
(دمشــق ،حلــب ،الحســكة) ،نتيجــة املعــارك
الطاحنــة والقصــف املتواصــل ،بحثـاً عــن مــكان
آمــن يحمــي أطفالهــم مــن املــوت ومــن عنــف
أصــوات املدافــع.
يتــوزع الالجئــون الســوريون ،الذيــن يقــرب
عددهــم مــن  150ألف ـاً ،يف محافظــات اإلقليــم
الثــاث (دهــوك ،أربيــل ،الســليامنية) .ويرتكــز
العــدد األكــر منهــم يف محافظــة دهــوك التــي
تحــوي مخيــم (دوميــز) لالجئــن.
أبــو أســعد ،أب لخمســة أطفــال ،يتحــدث عــن
وضــع املخيــم( :الخدمــات جيــدة هنــاك...
معونــة شــهرية ومســاعدات غذائيــة .وهنــاك
تربعــات شــبه يوميــة مــن أهــل الخــر .لكننــا
نعــاين مــن قلــة امليــاه ومشــكلة الــرف
الصحــي) .ويضيــف أنــه ســيخرج قريبــاً مــن
املخيــم بعدمــا حصــل عــى عمــل لــه والبنتــه
يف معمــل للحلويــات مبدخــول يعينهــم عــى
دفــع إيجــار البيــت وتأمــن مســتلزمات الحيــاة
اليوميــة.
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معضلــة اللغــة ،إذ أن غالبيــة الســكان يتحدثــون
اللغــة الكورديــة ،إىل جانــب ضعــف األجــور
يف بعــض األحيــان .إال أن ذلــك مل يقــف عائق ـاً
أمامهــم ،فرتاهــم يعملــون يف مجــاالت عــدة
(البنــاء ،الفنــادق ،املطاعــم ،املبيعــات) .وبــات
الصــدى اإليجــايب الــذي يرتكونــه لــدى أصحــاب
العمــل واضحـاً ،األمــر الــذي دفــع العديــد مــن
أصحــاب العمــل مؤخــرا ً إىل طلــب موظفــن
ســوريني حــرا ً.

التعليم
أنشــأت مفوضيــة الالجئــن مدرســة لطــاب
اإلبتدائيــة واإلعداديــة يف مخيــم دوميــز ،وهــي
حاليــاً يف صــدد التوســع يف املــدارس .لكــن
هنــاك نســبة ال بــأس بهــا مــن الطــاب املقيمــن
خــارج املخيــم محرومــون مــن التعليــم .ويبــدي
األهــايل خوفهــم عــى مســتقبل أطفالهــم يف
حــال اســتمرار الحــرب يف ســوريا ســنة أخــرى.
ويف هــذا املجــال تظهــر بشــكل مخيــف مشــكلة
العمل
طــاب الجامعــات ،الذيــن انقطعــوا عــن
يعــاين الســوريون يف معظمهــم مــن صعوبــة جامعاتهــم .وهنــاك مســاع تقــوم بهــا بعــض
إيجــاد عمــل يف مجــال دراســتهم ،ذلــك أن الجهــات لتقديــم طلــب لحكومــة اإلقليــم،
ســوق اإلقليــم هــو ســوق ناشــئ ،باإلضافــة إىل للســاح للطــاب بالدراســة يف جامعاتهــا.

معتز عبد الرحمن
كردستان العراق

العـــودة
يرفــض الســوريون مصطلــح العــودة ،الــذي
يذكرهــم بالشــعب الفلســطيني املحــروم مــن
أرضــه منــذ مــا يزيــد عــى ســتني عامـاً ،وتعيــش
ســوريا معهــم يومــا بيــوم وســاعة بســاعة ،فهــي
شــاغلهم اليومــي وموضــوع أحاديثهــم الرئيــي
يقــول جــوان ( 37ســنة) يعمــل يف تجــارة
األلبســة( :نحــن مل ننقطــع عــن ســوريا
فالحمــد للــه لدينــا الكثــر مــن املناطــق
املحــررة ،وأنــا أســافر بشــكل دائــم اىل القامشــي
وحلــب).
حدائــق أربيــل تشــكل متنفســاً للكثــر
مــن العوائــل الســورية ،مبهــا (26عــام)
وابنتهــا روزيــن ( 4ســنوات) أخرجــت مــن
محفظتهــا مجموعــة مفاتيــح وقالــت( :هــذا
مفتــاح بيتنــا يف حلــب ،أحمله معي دامئا تحســباً
للحظــة العــودة) ثــم اســتدركت مبتســمة بحزن:
(صحيــح بشــار قصــف البيــت بــس مــو مهــم...
رح نرجــع نع ّمــره).
أمــا طفلتهــا روزيــن فكانــت تــأكل البســكويت.
وعنــد ســؤالها "هــل هــو لذيــذ؟" تــرخ:
(ال .بسكوت حلب أطيب).
عيــون الســوريني جميعــاً تقــول :نحــن بخــر
لــوال لعنــة الحنــن.
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مرأة

في دوامة العنف والنزوح والفقر:
بعيون حائرة
نساء
ٍ
ٌ

عين المدينة | العدد ( 2 | )5حزيران 2013

هنادي عبد الوهـــاب

"تع ـذّب الســوريون جميعهــم ،رجــاالً ونســا ًء،
خــال العامــن املاضيــن ،لكــن املــرأة تعذّبــت
أكــر" .قالــت هــدى ،املعلمــة الثالثينيــة التــي
مــر عــام تقريبــاً عــى نزوحهــا مــن بيتهــا يف
حــي الجبيلــة بديــر الــزور إىل املياديــن ثــم
الرقــة ثــم إىل املياديــن مــرة أخــرى .وتفكــر اآلن
بالنــزوح إىل تركيــا ،بعــد أن عجــزت عــن تأمــن
أي فرصــة عمــل تعيلهــا مــع أطفالهــا الثالثــة،
وبعــد أن غالبــت أملهــا باإلف ـراج عــن زوجهــا
املعتقــل منــذ مثانيــة أشــهر ومل تعــرف عنــه
شــيئاً منــذ ذلــك التاريــخ .وبحديــث متقطــع
وغــر منتظــم تتابــع هــدى كالمهــا حــول
معانــاة األمهــات:

مع براميل الموت

"ال تخــاف االم كــا يخــاف اآلخــرون ،وال تقلــق
كــا يقلقــون .فهــي تعيــش الهواجــس والرعــب
والخــوف أضعاف ـاً مضاعفــة بقــدر عــدد أف ـراد
أرستهــا ،وتجــوع وتــرد وتتــأمل عنهــم جميع ـاً".
تصمــت قليـاً وهــي تتذكــر قصــة قصــرة جــدا ً
كانــت شــاهدة عليهــا كــا تقــول" :يف ترشيــن
الثــاين ،وهنــا يف املياديــن ،كانــت طائـرات بشــار
تغــر يوميــاً عــى املدينــة .ويف إحــدى هــذه
الغــارات صــادف وجــودي مــع ابنتــي هــذه
يف الشــارع قريبــاً مــن منطقــة الكــراج .كان
الوقــت ع ـرا ً والشــارع خالي ـاً إال منــي ومــن
امــرأة مــع ولديهــا .كانــت هــي األخــرى متــي
برسعــة وهــي تنظــر إىل أعــى نحــو املروحيــة
التــي تحــوم فوقنــا .ويف اللحظــة التــي توقفــت
فيهــا املروحيــة يف الســاء لــذت إىل الحائــط.
وعندمــا رمــت برميــاً ،جثــوت عــى ركبتــي
وحضنــت ابنتــي وأنــا أنظــر إىل الربميــل وهــو
يهبــط نحونــا .وقبــل أن أغمض عيني ،تشــابكت
نظ ـرايت بنظ ـرات املــرأة التــي حضنــت ولديهــا
وركعــت فوقهــا لتحميهــا مــن املــوت النــازل
مــن الســاء .رأيــت يف نظرتهــا الخاطفــة تلــك،
كل العجــز وكل الرعــب والخــوف واالستســام.
وكذلــك كان التوســل أن يحمــي اللــه ولديهــا.
ســمعت صــوت االنفجــار الفظيــع،
وبعــد أن
ُ
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ـت أننــا نجونــا ،فقــد كان موقــع االنفجــار
أدركـ ُ
يف شــارع آخــر مــوا ٍز لشــارعنا .كانــت املــرأة مــا
ـت" :قومــي..
ت ـزال جاثيــة فــوق ولديهــا .صحـ ُ
ـت مــرة أخــرى:
الحمــد للــه عالســامة" ...صحـ ُ
"ســقط بالشــارع الثــاين .الحمــد للــه مــا يب يش".
رفعــت املــرأة رأســها ببــطء فقلــت لهــا" :ال
تخافــن .مــا بيكــم يش .الحمــد للــه عالســامة".
فنهضــت ونهــض طفالهــا .كانــت الدمــوع متــأ
عيــون الثالثــة .بعــد دقائــق الرعــب ،كان وجــه
ٍ
ٍ
الهــث
بصــوت
املــرأة شــاحباً جــدا ً .قالــت
رشب هالصغار
ولهجـ ٍة متعــر ٍة" :مــي .....أريــد أ ّ
مــي" .ورشب الصغــار يومهــا ،ورشبــت أنــا،
ورشبــت ابنتــي ،بعــد أن أحــر أهــل الخــر
لنــا مــا ًء .ومــا زلنــا نــرب ونــأكل مــن أهــل
الخــر .لقــد أصبحنــا شــحاذين تقريبــاً".
تعلّــق هــدى ،وهــي تضغــط بأصابعهــا عــى
ذراع صغــرى بناتهــا ،ثــم تنتقــل للحديــث
عــن موضــوع آخر،عــن بيتهــا املؤلــف مــن
ثــاث غــرف ،والــذي اشــرته مــع زوجهــا بعــد
رسة املســتقلة
كــدح ســنوات طويلــة .وعــن األ ّ
ألطفالهــا ،واأللعــاب الكثــرة ،واإلضافــة
الســنوية التــي ال بــد منهــا ألثــاث
املنــزل .وعــن الحــي ،حــي الجبيلــة الواقــع يف
جحيــم القصــف والن ـران التــي أحرقــت

كل يشء يف البيــت ،كــا أنبأتهــا آخــر األخبــار
الواصلــة مــن هنــاك .وبــيء مــن املواســاة
الصادقــة للــذات تؤكــد أن ال يشء مهــم إال
ســامة االوالد ،وصحتهــم .تضيــف هــدى:
"كنــت أقــول وتعليمهــم .ابنتــي الكــرى يف
الصــف الخامــس .كانــت متفوقــة واألوىل عــى
صفهــا .وتحــرص عــى كتابــة الوظائــف وحفــظ
الــدروس .وابنتــي الثانيــة مجـ ّدة هــي األخــرى.
وحتــى هــذه الصغــرة كانــت ذكيــة جــدا ً
تقلــد أختيهــا يف الكتابــة واقتنــاء الحقائــب
واألقــام والدفاتــر .حاولــت منــذ فــرة أن
أبــدأ بإعطــاء البنتــن بعــض دروس القــراءة.
مل أجــد أي اهتــام منهــا .والحظــت
انخفاضــاً يف قدرتهــا عــى الرتكيــز والحفــظ
والتذكــر .أمــا الصغــرة فقــد تراجعــت رغبتهــا
باللعــب ،وأصبحــت تنــام كثــرا ً وتبــي
لوحدهــا بــا أي ســبب .وتبــي ابنتــي الكــرى
عندمــا تســمع أي جلبــة أو صــوت مرتفــع.
وتتبــول مــرات دون إرادة منهــا كلــا
ســمعت صــوت انفجــار أو أصــوات إطــاق
الرصــاص"" .ال أدري ..هــل ســنبقى أحيــا ًء
ونعــود إىل منزلنــا؟ هــل يطلــق املجرمــون
رساح زوجــي؟ وهــل نســتطيع العيــش بشــكل
طبيعــي مــن جديــد؟".

رادار المدينة
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ً
تهريبــــــــــا
الحدود
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ثـائر الــعبد

تبــدي الســلطات الرتكيــة كثــراً مــن التســامح مــع الســوريني الذيــن يعــرون بــاآلالف الحــدود املشــركة يوميــاً وقريبــاً مــن
البوابــات الحدوديــة تنشــط حركــة العبــور غــر القانونيــة وألغــر ٍ
اض شــتى ،مبســاعدة الســكان يف املناطــق و القــرى الحدوديــة.
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«ألعــر عــى تركيــا ...وأرشب تــن وأك ِّيــف»*
مل يكــن الصبــي اليافــع ،الــذي قادنــا عــر األرض
الزراعيــة إىل األســاك الشــائكة ،يشــبه صورتنــا
عــن املهربــن يف يشء ،ولكنــه مــن أتيــح لنــا
عــى كل حــال .نحــن األربعــة الذيــن تج ّمعنــا
مــن دون ســابق معرفــة ،بهــدف عبــور الحــدود
الســورية الرتكيــة بطريقــة غــر مرشوعــة ،نتيجة
نقــص وثائــق ســفرنا أو انتهــاء صالحيتهــا أو
فقدانهــا مــن األســاس.
أجلســنا الصبــي خلــف شــجرية يف حــا ٍل مــن
َ
الرتقــب ريثــا يغفــل ـ أو يتغافــل متواطئــاً،
بحســب مــا زعــم دليلنــا ـ الجنــدي الــريك.
ح َبســنا أنفاســنا بدرجــة مــن الجديــة مل تبـ ُد عىل
وجــه صــف الضابــط الــريك الــذي ح ـ ّط علينــا
برسعـ ٍة وهــو يضحــك مــادا ً يــده وهــو يطالــب:
هڤيــة .أعطينــاه هوياتنــا مستســلمني ،وقــد
انتقــل إلينــا يشء مــن مرحــه .فبعــد كل يشء،
كان «القبــض علينــا» خالصـاً مــن الوقــت الــذي
ـدي،
اســتطال ونحــن جالســون عــى ال ـراب النـ ّ
وأحدنــا يــروي عــن مقتــل عمــه منــذ أيــام وهــو
يحــاول عبــور األســاك ،بينــا ينافــح آخــر بــأن
هــذا تــرف فــردي مــن مطلــق النــار الــريك،
الــذي ســيواجه عقوبــة بالســجن قــد تصــل إىل
تســع ســنوات.
مل نكــن مســتعدين للمــوت بالطبــع ،حتــى لــو
ُســجن العســكري الــريك الــذي قــد يطلــق علينــا
الرصــاص!
عندمــا اقتادنــا «القومنــدان» ،كــا صــار مه ّربنــا
املذعــور يناديــه ،اكتشــفنا أننــا جــزء مــن عــد ٍد
*مقطع من أغنية رائجة.

أكــر مــن املجموعــات التــي حاولــت عبــور
الحــدود تهريبــاً يف االتجاهــن اليــوم ،وأن
خصصــوا ألمثالنــا خيمــة مؤقتــة
األتــراك قــد ّ
هــن ،فبعــد
يتــم تجميعهــم فيهــا ،وأن األمــر ّ
تجمــع عــدد وافــ ٍر تــأيت «الجندرمــة» الرتكيــة
ـ مرتــان يف اليــوم ،بحســب مــا أفادنــا بعــض
مــن رأيناهــم يف الخيمــة ،وســبق لهــم املــرور
يف هــذه التجربــة ـ لتصطحــب هــذه القافلــة
الصغــرة عــر املعــر الرســمي إىل داخــل األرايض
الســورية .وبهــذا يكــون مــن أراد العبــور مــن
تركيــا قــد وصــل إىل غايتــه فعليــاً ،أمــا مــن
أراد العبــور إليهــا فقــد عــاد إىل مربعــه األول.
هكــذا إذا ً؟!! ال قتــل وال رضب وال ســجن وال
إهانــات؟!! تســاءلنا مســتغربني ،نحــن أبنــاء
«ســوريا األســد»!
يف الخيمــة ...مجتمــع صغــر نشــأ عــى عجــلٍ
ودون تخطيــط مــن أحــد .عائــات قليلــة
تج ّمعــت حــول طــاوالت بالســتيكية ،غــر أن
أغلــب املوجوديــن كانــوا مــن الرجــال مــن
أعــار مختلفــة ومقاصــد متنوعــة ،إذ يهــدف
أغلــب الشــباب إىل العبــور إىل تركيــا بحث ـاً عــن
عمــل ،بينــا لألكــر ســناً غايــات أخــرى كالزيــارة
أو متابعــة بعــض الشــؤون العامــة أو الشــخصية.
يتباهــى شــابان بكونهــا مــن عنــارص الجيــش
الحــر .بينــا يقــول شــابان آخــران إنهــا ال
يحمــان هويــات مدنيــة ،ألنهــا منشــقّان
عــن الجيــش .وال ميلــكان مــا ميكــن أن
يثبــت شــخصيتيهام ســوى الترصيــح الــذي
مينحــه الجيــش الحــر يف مثــل هــذه الحــاالت.

يســألهام رجــل« :ومــاذا ســتفعالن يف تركيــا؟
روحــوا قاتلــوا» .ال يبــدوان مرتاحــن وهــا
يجيبــان أنهــا يريــدان البحــث عــن عمــل.
يعــاود الرجــل« :ومــا ســبب االنشــقاق
إذن؟ ملــاذا تركتــا جيــش بشــار؟!» .يحتــ ّد
أحدهــا وهــو يجيــب ،وكأنــه يتحــدث عــن
زعيــم محــي أو قائــد ميليشــيا« :يــا ليــت مــا
تركنــاه! بالقليلــة كنــا نــأكل عنــده ونأخــذ
مصــاري!».
يف حلقــة أخــرى تبــدو امــرأة ثالثينيّــة ال
تخلــو مــن الحســن غاضبــة ويائســة ،فقــد
صــادر األتــراك حمولتهــا مــن «كــروزات»
الدخــان التــي كانــت تنــوي تهريبهــا .يتــرع
الكثــرون ملواســاتها بينــا تلتفــت هــي إىل
شــاب صغــرٍ لتســأله عــن ســبب وجــوده.
ٍ
يجيــب الشــاب بحــاس أنــه مــن الجيــش الحــر.
ال تأخــذه املــرأة بالجديــة التــي قــدم بها نفســه،
بــل متــد يدهــا إىل شــعره متســحه بيدهــا
قائلــة« :جيــش حــر! أنــت صغــر! مثــل ابنــي!
عمــره  13ســنة وهــو يقــول إنــه يريــد أن
يصبــح مــن الجيــش الحــر لينتقــم مــن الذيــن
قتلــوا أبــاه بقذيفــة طائشــة قــ ّدام البيــت
بحلــب».
ٍ
عــارض عــن قــر الصــاة
أثنــاء حديــث
ـاب ملت ـ ٍح ،مبين ـاً «الحكــم
وجمعهــا ،يتدخــل شـ ٌ
الرشعــي الصحيــح» .يســأله اآلخــرون عــن
لهجتــه التــي يتضّ ــح تطعيمهــا بالفصحــى
وبلهجــات عربيــة أخــرى ،فيجيــب باقتضــاب
وتهذيــب« :أنــا مــن الكتائــب اإلســامية».
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سامـــي الســعيد

يف ظــل تراجــع الخدمــات أو توقفهــا يف مناطــق وأوقـ ٍ
ـات كثــرة ،يــرز أبطــال شــعبيون مــن رحــم املجتمعــات الحاضنــة للثــورة ليؤكــدوا متيــز اإلنســان
الســوري وقدرتــه عــى التكيــف مــع أصعــب الظــروف.

قبــل عــام مــن اليــوم تقاعــد "جديــع الغريــب"
(أبــو مكــرم) مــن عملــه يف محطــة تصفيــة ميــاه
موحســن يف ريــف ديــر الــزور ،بعــد ســنوات
طويلــة قضاهــا يف هــذا العمــل الــذي أحبــه
واعتــاد عليــه .ومل مينــع التقاعــد الرجــل ذا الـــ
 65عامــاً مــن العــودة إىل عملــه عندمــا أدرك
أن مدينتــه بحاجــة إليــه ،رغــم حالتــه الصحيــة
ومعاناتــه الدامئــة مــع أمـراض الضغــط والتهــاب
مثلــث التــوأم.
يقــول أبــو مكــرم ،الــذي ال يكـ ّـف عــن الحركــة
داخــل املحطة":بعــد تقاعــدي عــدت وبشــكل
تطوعــي إىل العمــل ،يف اســتجابة لنــداء الواجــب
لتأمــن املــاء النظيــف لألهــايل رغــم وضعــي
الصحــي املتعــب".
وبــكل تواضــعٍ ونكــرانٍ للــذات يــ ّرر نشــاطه
التطوعــي هــذا مبجــرد قــرب منزلــه مــن املحطة،
ودون اإلشــارة إىل أنــه يعمــل بــكل تفــانٍ وجـ ٍـد
وبــا مقابــل .وال يبــدو أن الرجــل يفكــر بــأي
مقابــلٍ أو ثنــا ٍء مــن أحــد ،فهــو يعمــل إرضــا ًء
لضمــره وحســب.
وال ينســب أبــو مكــرم الفضــل لنفســه يف
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تســيري املحطــة ،بــل يشــيد بزمالئــه يف العمــل
مــن الفريــق املؤلــف مــن عــدة أشــخاص
فقــط ،فهــو يثنــي عــى جهودهــم الجبــارة
للحفــاظ عــى هــذه املؤسســة الصغــرة،
لضــان اســتمرار عملهــا بالشــكل الــذي
يؤمــن امليــاه النظيفــة للســكان يف
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موحســن ،التــي أصبحــت الغــارات الجويــة
وقذائــف املدفعيــة وصواريــخ الراجــات فيهــا
شــيئاً يوميــاً .االنقطــاع شــبه الدائــم للتيــار
الكهربــايئ يــأيت يف مقدمــة همــوم عــال
املحطــة ،فهــو يعنــي انقطــاع امليــاه والشــلل
التــام يف العمــل .وال تغنــي مولــدة الكهربــاء يف
هــذا البــاب شــيئاً أمــام مــا تســتهلكه املحطــة
مــن كميــات كبــرة مــن الوقــود ،ومــا يعنيــه
ذلــك مــن أعبــاء ماديــة ال قبــل ملجلس موحســن
املحــي بتحملهــا ،وهــو الهيئــة الوحيــدة التــي
تحــاول املســاعدة يف قطــاع امليــاه .ويســتغل
أبــو مكــرم ســاعات انقطــاع التيــار يف تنظيــف
املحطــة .يقــول" :نســتغل أوقــات انقطــاع
التيــار الكهربــايئ لــي نقــوم بتنظيــف الخزانــات
والقيــام بأعــال الصيانــة كافــة ،محاولــن تجهيز
املعــدات بأفضــل حــال ممكــن لتوفــر امليــاه
ألطــول فــرة ممكنــة للســكان".
ورغــم قــرب منزلــه مــن املحطــة ،قلّــت
األوقــات التــي يتواجــد فيهــا أبــو مكــرم يف
بيتــه .فهــو يعتــر املحطــة بيتــه الحــايل،
وال يذهب إىل بيته
الطبيعــي هــذه األيــام إال نــادرا ً ،فهــو يــأكل
ويــرب وينــام يف مــكان عملــه ،محــاوالً

اســتغالل كل لحظــة متر .ومن جانب آخر يشــعر
أبــو مكــرم بارتيــاح نفــي كبــر وهــو ميــارس
واجبــه الطوعــي يف تقديم امليــاه النظيفة للناس.
يوضــح أبــو مكــرم برنامــج عملــه" :ال توجــد
ســاعات عمــل معينــة ،فأنــا أتواجــد يف املحطــة
بشــكل شــبه دائــم ،وحتــى أننــي رصت يف اآلونة
األخــرة أفضّ ــل النــوم فيهــا .فانقطــاع التيــار
ي التواجــد املســتمر هنــا،
الكهربــايئ يفــرض ع ـ ّ
فعندمــا يــأيت التيــار الكهربــايئ أقــوم بتشــغيل
املضخــات واملعــدات الســتغالل كل دقيقــة مــن
الســاعات القليلــة التــي تصلنــا فيهــا الكهربــاء.
وأحيانـاً أذهــب إىل منــزيل لتنــاول الطعــام فقــط
وأعــود إىل بيتــي الثــاين ،كــا أحــب أن أســميه،
فهنــا الهــدوء والســكينة .وكثــرة هــي األشــياء
التــي تش ـ ّدين اىل هــذا املــكان".
وال يخفــي أبــو مكــرم فخــره بنوعيــة امليــاه
املمتــازة التــي تنتجهــا املحطــة ،إذ يعتربهــا
األعــى جــودة عــى مســتوى ريــف ديــر الــزور
الرشقــي كلــه .ويضيــف بأنــه يشــعر بالســعادة
عندمــا ينظــر النــاس إىل عملــه مــع زمالئــه
بإكبــار وإعجــاب .وحينــذاك يــدرك أنــه نجــح
يف القيــام بواجبــه الفعــي ال الوظيفــي ،وق ـ ّدم
مــا عليــه يف ســبيل خدمــة الثــورة والنــاس.
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صورة من حرب الشوارع في دير الزور

شادي نور الــدين

الطالقيـــات ممرات الموت والنجاة ...ونافذة الصطـياد القاتل
الطالقيــة هــي فتحــة يحدثهــا املقاتلــون يف
الجــدران ،للمراقبــة وقنــص الجنــود األعــداء.
تتســع أحيان ـاً لتغــدو مم ـراً آمن ـاً بــن البيــوت.
إنهــا حــرب املــدن ،يف أكــر صورهــا رضاوة
وقســوة .ال يرحــم أحـ ٌد مــن املتقاتلــن خصمــه،
فالرحمــة تعنــي املــوت .هنــا يف ديــر الــزور،
وعــى جبهاتهــا املشــتعلة يف أحيائهــا ،ويف
أجــواء خطــرة تفــوق بإثارتهــا خيــاالت صنــاع
األفــام ،تدخــل عــن املدينــة لتجــرب النظــر
مــن خــال الطالقيــات كــا يفعــل القناصــة
األح ـرار .غــر أن بضــع دقائــق لالطــاع وتلبيــة
الفضــول ،ال تعنــي شــيئاً أمــام ســاعات الربــاط
الطويلــة التــي ينــاوب فيهــا مقاتلــو الجيــش
الحــر واصلــن الليــل بالنهــار ،لحراســة جبهتهــم
وصــد هجــات عدوهــم واصطيــاده وبرصاصــة
واحــدة ،يحرصــون كل الحــرص أن تكــون قاتلــة،
فهنــاك حكمــة حربيــة يتداولهــا ثــوار ديــر
الــزور يف تكيفهــم مــع قلــة الذخــرة ،وهــي:
"رصاصــة ال تقتــل ،،،،ال تطلقهــا" .ويعلــق مقاتــل
جريــح مــن الكتيبــة الخ ـراء ،التــي تعمــل يف
عدسة كرم | خاص عني املدينة | دير الزور
حــي الصناعــة يف الجــزء الرشقــي مــن املدينــة:
"نقاتــل جنــود األســد هنــا يف حــي الصناعــة منــذ الصناعــة ليــس هــؤالء العبيــد ،إمنــا البعــوض
شــهرين ،وســنظل نقاتلهــم ولــو بعكازاتنــا" .والحــرات املختلفــة التــي تجــد يف بعــض
الجثــث التــي يصعــب انتشــالها مــن الطرفــن
عدونــا البعــوض وليــس جنــود عامل ـاً مثالي ـاً لهــا ،وتتســى بنــا طــوال الوقــت،
ّ
وميكــن متييــز مقاتــي جبهــة الصناعــة عــن
األســد
"قيــر" مقاتــل آخــر ،يصــف جبهــة الصناعــة ســواهم بآثــار لســعات الحــرات عــى
بأنهــا جبهــة جهنميــة "ال يثبت فيهــا إال الرجال ..وجوههــم وأيديهــم" .وتتيــح األيــام الكثــرة
ـوم مــن يومياتــه مــن املراقبــة واالحتــكاك الدامــي بــن الطرفــن
الرجــال" .ويلخــص مجريــات يـ ٍ
كل منهــا عــى اآلخــر باالســم
مــع الطالقيــة بالقــول" :أخــرج مــع مجموعتــي أن يتعــرف ٌ
ومنــي إىل القطــاع الــذي نرابــط فيــه ..أحمــل واللقــب .ورمبــا يســتهزئ أحدهــا باآلخــر
ســاحي وباكيــة حم ـراء وإبريــق شــاي ألســتلم ملجــرد التســلية ،ويذكــر قيــر الضاحــك دوم ـاً
نوبتــي عــى الطالقيــة يف الثانيــة عــرة ليــاً .حكايــة يراهــا املقاتــل يف حــرب املــدن العنيفــة
وأشــعل ســيجاريت األوىل ،وال متــي اثنتــا عــرة طريفــة ،فقــد كان ذات مــرة يرابــط ناعسـاً عــى
ســاعة إال وأكــون قــد قضيــت عــى الباكيــة .وكم طالقيتــه ،يف أحــد األبنيــة املواجهــة لبنــا ٍء يتمركز
أكــون ســعيدا ً حــن ينتهــي يومــي وأكــون قــد فيــه أعــداؤه ،وإذ بــه يســمع فجــأة رضبــة
قضيــت عــى واحـ ٍـد مــن جنــود األســد .أتســى هائلــة عــى بــاب البنــاء الحديــدي ،فهــرع إىل
خــال هــذا الوقــت الطويــل بالتدخــن ،ورشب الشــارع لــرى جنديــاً أســدياً يركــض حافيــاً
الشــاي ،واالســتمتاع باســتغاثات أعدائنــا حــن وضاحــكاً بعــد أن مــازح قيــر هــذه املزحــة
نضيــق عليهــم الخنــاق" .ويســتدرك املقاتــل املســاملة التــي أضحكتــه هــو اآلخــر ،ومنعتــه
املــرح ضاحــكاً" ..إال أن عدونــا األكــر يف جبهــة مــن إطــاق النــار عــى خصمــه املغامــر و املــرح

أسرع فالموت أسرع

"قــد أكــون قريبـاً جــدا ً مــن العــدو ،يفصلنــا عن
بعضنــا جــدا ٌر واحـ ٌد فقــط .أســمعهم يرصخــون
بهســترييا ،وقــد يغ ّنــون ،وقــد يجدفــون باللــه.
وندخــل كالنــا يف مبــارزة أو ســباق رسعــة يف
فتــح الطالقيــة .أنــا أحفــر يف الحائــط إلحــداث
فتحــة يف الجــدار ،وعــد ّوي كذلــك .ومــن يُكمــل
طالقيتــه أوالً يلقــي بقنبلتــ ِه فــورا ً لــردي
خصمــه ...قتيــاً أو شــهيدا ً".
هكــذا يصــف محمــد ،وهــو مقاتــل آخــر يف
جبهــة حــي املوظفــن جنــوب املدينــة ،أوقــات
الخطــر يف ســباق الرسعــة الرهيــب ضــد املــوت.
يف ديــر الــزور ،يســتطيع العابــر أن يتحــرك،
وملســافات طويلــة ،عــر الطالقيــات ،دون أن ميــر
بالشــارع ،مــن بيــت إىل بيــت ،يف ممــر آمــن من
رصــاص العــدو ،حيــث ميكــن لقنــاص واحــد أن
يفــرض حظــر تجــول عــى عــدة شــوارع يف آن
واحــد ،إنهــا الطالقيــة ذات االســتخدام املتعــدد
يف أغ ـر ٍ
اض شــتى ابتــدا ًء بقتــل األعــداء وانتهــا ًء
بإســعاف الجرحــى.
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مصياف والقدموس.....
قصة مدينتين مغتربتين في قاع الساحل السوري
في الذاكرة
 13متــوز  2005تاريــخ لــن ينســاه ســكان بلــدة يف جبــال الســاحل
الســوري اســمها "القدمــوس" ،املرتفــع الصخــري والجبــي الطبيعــي
الــذي يبعــد عــن مجــزرة بانيــاس حــوايل  30كــم ،وعــن مدينــة طرطــوس
 70كــم ،وعــن مدينــة مصيــاف  25كــم ..هــي البيئــة الطبيعــة الســاحرة
ذات الشــتاء الــذي ال يتناســب أبــدا ً مــع بخــل الدولــة يف وقــود التدفئــة،
والصيــف اللطيــف الــذي أهملتــه الدولــة ســياحياً عــرات الســنني.
يرتبــط ذاك التاريــخ بحـ ٍ
ـدث ال ميكــن وصفــه إال بكلمة "هجمــة طائفية"،
عندمــا تــم حصــار القريــة مــن قبــل "الشــبيحة" ،فــا هــم عنــارص أمــن
وال جيــش نظامــي ،وتوافــد مســلحو الريــف بالســاح إلح ـراق املحــات
التجاريــة والهجــوم عــى بعــض البيوت وترهيــب املنطقة بصــورة همجية
عنفيــة ســكنت يف ذاكرتهــا إىل األبــد .وكانــت هــذه األحــداث قــد ُســبقت
بعــدة اشــتباكات يف مصيــاف بصيغــة مشــابهة ،ليكــون االنفجــار األكرب يف
ســاعات الليــل وبعيــدا ً عــن إدارة الدولــة ،وتســتيقظ البلــدة عــى صبــا ٍح
مــن الدمــار الكبــر دون أي كامـرا تنقــل مــا حصــل بعــد أن أمتــت الدولة
ســيطرتها عــى الوضــع ،وحاولــت حــل الـراع بشــكل غامــض بعيــدا ً عن
أي ترسيــب ،ضمــن جغرافيــة ســورية مل تكن حينها تشــهد أيــة مجابهات.
كان ال بــد مــن البدايــة مــن هنــا ،لنقــول إن القدمــوس ومصيــاف هــا
بلدتــان تعيشــان حتــى اآلن هــدوءا ً حــذرا ً خوفـاً مــن الجغرافيــة املطبقة
بحصارهــا عليهــا ،حصــار مــن شــبيحة األســد املنترشيــن بكثافــة هائلــة

شهــــــداء
شــهد الجيــش محــاوالت انشــقاق عديــدة مــن
قبــل بعــض شــباب املدينتــن ،انتهــى بعضهــا
بالقتــل الرسيــع ونجــح بعضهــا فبــات صاحبهــا
مقاتـأً يف الجيــش الحــر ،وال يلغــي هــذا وجــود
البعــض ممــن يقاتلــون مــع النظــام حتــى
اآلن ....إال أن التجربــة األوضــح واملأســاة األكــر
هــي الشــهيد "محمــد حيــدر" ،الــذي قتلتــه
قــوات األســد أثنــاء محاولتــه االنشــقاق ،وفــق
شــهادة رفاقــه يف مدينــة الزبــداين ،وهــو املجنــد
الــذي عــاىن مــن االحتفــاظ الــذي تنقّــل بــه
يف جغرافيــة ســورية كلهــا كمقاتــل يف الجيــش
النظامــي ،يطمــر الرصــاص يف ال ـراب ليتفــادى
اســتجواب قادتــه عــن الرصــاص الــذي مل يطلقه،
وينــذر األهــايل باالســتهداف ،ويحــاول قــدر
اإلمــكان حاميتهــم ،ويتوقــع مقتلــه ملجــرد أنــه
ال ميــارس القتــل ،وهــو مــا حصــل عندمــا حــاول
تــرك بندقيــة حاميــة نظــام األســد ...عــاد محمــد
حينهــا إىل مدينتــه القدمــوس ليدفــن فيهــا.

سنان الفقيه

خاص عني املدينة | من مظاهرات مصياف 2011

يف ريــف املدينيــن ،مــا مينعهــا مــن التعبــر عــن موقفهــا مــن الثــورة
الســورية ،مــع العلــم أن التيــار األقــوى واألوعــى يف هــذا الريــف هــو
التيــار املعــارض ،والــذي مل يتس ـ ّن التعبــر عنــه إال بعــدة مظاه ـرات يف
مصيــاف ،وبتنســيقيتني تعتـران من أنشــط تنســيقيات املنطقــة يف الثورة
الســورية ،وبامتنــاع شــباب مصيــاف والقدمــوس عــن االلتحــاق بالجيــش
الســوري النظامــي ،إضافــة إىل مشــاركات توضحــت يف مظاهــرات
املــدن األخــرى ،وخاصــة يف مدينــة حــاة وحمــص وريــف دمشــق.

والشــهيد إســاعيل الشــيخ حيــدر هــو مثــال
يف مصيــاف للناشــط الــذي اغتيــل أمــام
حاجــز للجيــش النظامــي ،وهــو الشــاب الــذي
خالــف توجــه ولــده "عــي الشــيخ حيــدر"،
وزيــر املصالحــة الوطنيــة يف حكومــة النظــام،
الــذي أول مــا ات ُّهــم بــه هــو "بيــع دم ابنــه"،
ابــن الثــورة وطالــب كليــة الطــب ،والوجــه
الــذي تواجــد يف الكثــر مــن املظاهــرات
وشــجع عــى نــر الحالــة الثوريــة يف بلــده.
أقليـــــة
ّ
اإلســاعيليون ،األقليــة القاطنــة يف مركــز
مدينتــي مصيــاف والقدمــوس بعــدد ســكان
بســيط ال يفــوق يف املدينتــن  80ألــف نســمة،
هــم وفــق دميوغرافيــة ســورية الحاليــة أقليــة
غائبــة مــن مختلــف االتجاهــات وفــق وصــف
بعــض الســكان ..فاملحيــط العلــوي يطبــع
املنطقــة بصيغــة شــمولية بحيــث يصعــب عــى
مــدن ســورية كثــرة تحديــد ماهيــة املوقــف

مــن هاتــن املدينتــن .إضافــة إىل نظــرة النظــام
إليهــا عــى أنهــا مركـزان ألقليــة خائفــة ،مــن
الســهل إدراك املوقــف املعــارض مــن قبــل
نســبة كبــرة جــدا ً مــن ســكانهام ،ومــن الســهل
ترهيــب الســكان مبــا يحصــل يف املحيــط املــدين
الــذي كان آخــره بانيــاس ،التــي كانــت إحــدى
أهــم وظائــف مجزرتهــا توجيــه رســالة إىل كل
معــاريض املنطقــة مــن مختلــف الطوائــف.
يف الجبــال املطلــة عــى مصيــاف والقدمــوس
ميكــن رصــد عــرات الشــبان العاملــن
بالحطــب ،وخاصــة الهاربــن مــن خدمــة
العلــم ،بــل ورصــد محــاوالت تعبــر بســيطة
عــن الوقــوف مــع الثــورة بلوحــات وأعــام
تنتمــي إىل التيــار املعــارض بصــورة واضحــة،
إمنــا يُفــرض التواجــد املؤيــد مــن قبــل شــبيحة
النظــام املنتمــن إىل قــرى الريــف ومــن
قبــل بعــض أبنــاء املدينتــن املســتفيدين
وأعضــاء شــعب الحــزب واملجالــس
البلديــة ومتطوعــي األمــن والجيــش.
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من هنا يمر الشبيحة
ميــر الشــبيحة بســياراتهم مســلحني بكافــة
أشــكال الســاح يف مدينتــي مصيــاف
والقدمــوس ،متجهــن إىل حــاة وحمــص
وفخوريــن مبــا يرتكبونــه مــن مجــازر ،بــل
ويرفعــون األعــام وصــور األســد ،ويرفعــون مــن
أصــوات مســجالتهم الصادحــة باألغــاين التــي
تحيــي قائدهــم ،وينبهــون أهــايل القدمــوس إىل
أنهــم اآلن هــم يف طريقهــم لتأديــة الواجــب
الوطنــي يف بانيــاس" ...إياكــم"!
يســيطر الطقــس الســوري العائــد إىل مثانينيــات
القــرن العرشيــن عــى مصيــاف والقدمــوس،
حيــث دوريــات األمــن ترتقــب أي حركــة
مشــبوهة ،تعتقــل أي لســان أعلــن تأييــده
للثــورة أو ارتكبهــا بصــورة مامرســة ،ســواء
بالنــر أو التجمــع أو التعبــر الواضــح .وتقــوم
فــروع األمــن الجــوي والعســكري والســيايس يف
طرطــوس وحــاة بتأديبــه ليعــود إىل مدينتــه
الصغــرة وقــد تعــزز يف نفســه الحقــد واإلرصار
عــى املشــاركة بــأي صــورة رمزيــة ،حيــث
ال ميكــن القيــام بــأي نشــاط آخــر بــن قــرى
متتلــك مــن ســاح الجيــش جلّــه وعقليــة النظــام
ورعبــه الطائفــي ورجعيتــه البعثيــة وحقــده
عــى اآلخــر وقدرتــه عــى ارتــكاب أي مجــزرة
وبــدون مــرر.
ينجــو طــاب الجامعــات يف املنطقتــن غالبــاً
مــن طقــس الخيبــة ،بقدرتهــم عــى املشــاركة يف
الثــورة يف املــدن التــي يدرســون فيهــا والتحــدث
بطالقــة ،وحتــى التنظيــم والعمــل الثــوري
والتنســيق واإلغاثــة .وينجــون مــن وطــأة
االنغــاق واالقتصــار عــى اإلحســاس بالظلــم
ومنــو الشــعور الطائفــي الــذي خلقــه ومنــاه
وعــززه النظــام خــال عـرات الســنوات ليصبح
شــعورا ً واضحــاً لــدى الكثرييــن مــن ســكان
املنطقــة ...فهنــا قــد تجــد بعــض املعارضــن
ممــن ال يحملــون أهــداف الثــورة ،وقــد ال
ميتلكــون الوعــي الســيايس إلســقاط النظــام
وتبديــل منــوذج الحيــاة ،وإمنــا يحملــون فقــط
الشــعور الفطــري الطبيعــي بالكــره للنظــام
وطائفتــه دون أي مــروع وإمنــا كــردة فعــل
عــى مجمــل ارتكاباتــه ،اليــوم ومنــذ تســلم
األســد األب الســلطة .خاصــة بوجــود عوامــل
تاريخيــة ترتبــط بتغــر املفهــوم االجتامعــي
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واالقتصــادي والطبقــي يف املدينتــن مــن مجتمــع واضحــاً بغنائــم الجيــش والشــبيحة مــن
ميلــك جغرافيــة زراعيــة وأرايض واســعة تقــارب مختلــف املــدن يف املرحلــة األخــرة".
صــورة "اإلقطــاع" ،إىل مجتمــع فقدهــا بقوانــن
األســد بصــورة خاطفــة ودون صيغــة رشعيــة في التاريخ
حقيقيــة .وبغــض النظــر عــن مفهــوم القضيــة يف تاريــخ القدمــوس ومصيــاف قصــص ممتعــة
"عامــل مســيطر ومجتمــع طبقــي" فــإن مــا للغايــة وصلــت حــد األســطرة والتوظيــف
اكتســبه املجتمــع أصـاً مــن هــذه العمليــة هــو الــروايئ ،لتحــر قصصهــا وقالعهــا
تنميــة الشــعور بالظلــم والحقــد الطائفــي مــن وشــخصياتهام يف مختلــف أشــكال اإلرث الــروايئ
جهــة ،وإغــداق امللكيــة بشــكل مفاجــئ عــى والتاريخــي العــريب والغــريب .وكان الفكــر الــذي
مــن مل يكــن ميلكهــا ،مــا أســهم يف والدة طبقــة ســاد ملرحلــة معينــة "تغليــب العقــل" مدعــاة
اســتطاعت مــع مــرور الزمــن تكويــن "ذات الحــرام املدينتــن ومرجعيتهــا بصيغــة أكــر
اقتصاديــة جائعــة" و"محــديث نعمــة" وحتــى تصالح ـاً مــع مختلــف الثقافــات واملجتمعــات،
ميليشــيا مســلحة مبوافقــة الدولــة ،فاختلطــت إذ أن تاريــخ هــذا الفكــر يشــهد عــى أنــه بعيــد
املوازيــن وازداد الــراع متمثــاً يف املــدن إىل ٍ
حــد كبــرٍ عــن العنرصيــة والتعصــب...
التــي شــهدت أيض ـاً مــا شــهده الريــف بصــورة إال أن هــذا الفكــر مل يعــد حــارضا ً بهــذه
التفاصيــل بــل بــات مجــرد إرث جــايل يتغنــى
أوضــح...
"كانــت مشــكلة ريــف الســاحل يف دخــول بــه الســكان ،بفعــل تغييــب نظــام األســد
املــدن هــو عــدم طــرق األبــواب بشــكل ملختلــف معــامل الفكــر التنويــري والثقــايف
حضــاري ،مبوجــب الثقافــة أو الجامعــات أو وتعميــم فكــر الســيطرة والتمييــز الطائفــي
حتــى املهــن والتجــارة" ،فالبــوط العســكري" والتخلــف العلمــي ..لتصبــح القدمــوس
لألســف هــو الســباق ،وهــو مــا أبــاح متلــك كل ومصيــاف منوذج ـاً واضح ـاً عــن فئــة مجتمعيــة
يشء وبالتــايل ســاهم بانهيــار املنظومــة املدنيــة ،عانــت مــا عانتــه كغريهــا يف ســورية وباتــت
وتعميــم الفســاد والرسقــة والواســطة ،بالتــايل تتــوق إىل التخلــص مــن الســلطة املجرمــة
تــم وصــف أتبــاع األســد الذيــن مــاؤوا املــدن بكافــة أشــكال حضورهــا ...إال أنهــا محــارصة
"مبحــديث مدنيــة" و"جوعــى حضــارة" وخلــق تعبــث بــاألوراق وصفحــات اإلنرتنــت لتنفــس
البيئــة لل ـراع الطائفــي ....هــذا الجــوع تبــدى هــواء حريــ ٍة مــا ..حريــ ِة األ ِمل الســوري.
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المدنية ...رؤية لمستقبل خال من ظلم األسد

يحتــل موضــوع اإلدارة املدنيــة للمناطــق
املحــررة مكان ـاً مركزي ـاً مــن انشــغاالت الثــوار
والناشــطني ،ويشــكّل تحديــاً يــرون عــى
النجــاح فيــه ،ملــا يحملــه مــن أهميـ ٍة يف تقديــم
النمــوذج البديــل عــن إدارات املحســوبية
والفســاد التــي عرفهــا النــاس أيــام النظــام.
وهكــذا كانــت بدايــة تســيري أمــور عاصمــة
الشــال "حلــب" مــع الجيــش الحــر بعــد فوىض
عارمــة ســادت فيهــا ...فبــدأ الحــر باســتالم
األفـران التــي كانــت تشــهد ازدحامـاً ومشــا ّدات
للحصــول عــى الخبــز .واســتدعى ذلــك بنــاء
حالــة تنظيميــة مدنيــة للســيطرة عــى أزمــة
عامــة متــس كل مــوارد الحيــاة ،لتقــود املناطــق
املحــررة نحــو مســتوى معيــي جيــد .فبــدأ
تشــكيل مجلــس األحيــاء ،وهــي عبــارة عــن
عــدة مكاتــب مجتمعــة يف مجلــس واحــد،
يرتأســه رئيــس مجلــس ،ولــه نائــب وعــدة
تســر األعــال امليدانيــة.
أعضــاء للمكاتــب
ّ
ويــأيت املكتــب اإلغــايث يف املقدمــة ،إذ يقــوم
بتســجيل أســاء املنكوبــن وإعطائهــم ســلالً
إغاثيــة أو مبالــغ ماليــة بحســب مــا يتوفــر،
فيشــكل املكتــب حلقــة وصــل بــن املغيــث
واملغــاث (الجهــات الداعمــة والنــاس) .وبســبب
تراكــم األوســاخ وانقطــاع الكهربــاء الدائــم تــم
إنشــاء مكتــب الخدمــات ،وهــو املكتــب الثــاين
يف املجلــس ،ويقــوم برتحيــل النفايــات إىل
مكباتهــا وإصــاح شــبكة الكهربــاء واملــاء ومــا
يحتــاج إليــه املواطــن.
خدمات عامة
يقــول عبــد اللــه ،وهــو أحــد القاطنــن يف حــي
الفــردوس" :إن مجلــس الحــي يخــدم بشــكل
ممتــاز .ولكــن هــذا ال يعنــي عــدم وجــود
بعــض األخطــاء ،كتأخــر ترحيــل النفايــات ،أو
حرقهــا يف أماكــن مأهولــة" .وعلّــق أبــو محمــود،
وهــو مــن ســكان حــي املغايــر ،عــى الخبــز
الــذي يــوزّع بــدون تربيــد ،فيصــل إىل النــاس
ســاخناً وقــد يتحــول إىل عجــن يف بعــض املـرات.
أبــو عبــدو ،مســؤول مكتــب الخدمــات يف أحــد
مجالــس األحيــاء ،يقــول" :بالنســبة إىل القاممــة
فإننــا نقــوم برتحيــل جــزء كبــر منهــا يوميــاً.

ولكــن ،بســبب الرتاكــم الكثــر ســابقاً والتكاليف
الباهظــة ،قــد ال يتبــن الفــرق الكبــر يف العمــل.
وليســت لنــا عالقــة مبوضــوع حــرق القاممــة،
وإمنــا يقــوم بذلــك أنــاس مجهولــو الهويــة قــد
يكــون قصدهــم التخريــب فقــط".
وعــن موضــوع الخبــز قــال" :واجهنــا مصاعــب
كثــرة جــدا ً واســتطعنا حلهــا .والســبب يف أن
الخبــز يــوزع ســاخناً بــدون تربيــد هــو ســوء
األف ـران وعــدم وجــود خطــوط تربيــد فيهــا .مل
يعــد هنــاك أزمــة يف مــادة الخبــز .واملنظــات
اإلغاثيــة توزعــه بســعر رمــزي قــد يصــل إىل
املجــاين .أمــا زيــادة ســعر الخبــز فهــي طبعــاً
بســبب زيــادة ســعر الطحــن وعــدم توفــره
بشــكل كامــل".
ونّ ـ ّوه أبــو عبــدو إىل وجــود اشــخاص يأخــذون
الخبــز مــن أكــر مــن جهــة ويبيعونــه بأغــى
مــن ســعره عــى عربــات (بســطات) ،كــا
لوحــظ بكــرة يف حــي الفــردوس.
وبالنســبة إىل الشــؤن الصحيــة فاملكتــب الطبــي
هــو املســؤول عنهــا .وهــو عبــارة عــن مركــز
ملعالجــة النــاس مجان ـاً أو بشــكل شــبه مجــاين.
واملســاعدة يف األدويــة املوجــودة مــن خــال
إنشــاء صيدليــة مجانيــة أو نقطــة طبيــة.
بينــا يقــوم املكتــب اإلعالمــي بعــدة خدمــات
ال تقتــر عــى تصويــر املظاه ـرات بــل توثــق
عمــل املكاتــب بتصويــر أعاملهــا والحصــول
عــى الدعــم أجــل خدمــات أخــرى.
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أمــا األوضــاع األمنيــة فيسـ ّـرها املكتــب األمنــي
يف ظــل انشــغال الجيــش الحــر مبعــارك عــى
الجبهــات مــع النظــام .ويواجــه املكتــب
االنفــات األمنــي ويقــوم بضبــط الرسقــات
واملشــاجرات ومــا شــابه ذلــك.
أمــا املكتــب امليــداين فهــو موجــه للمظاه ـرات
التــي تقــوم يف املناطــق املحــررة .كــا يرعــى
النشــاط الشــبايب .بينــا يتــوىل املكتــب
التعليمــي تنظيــم املــدارس وإعطــاء الحصــص
الدرســية.
اتحاد المجالس
اجتمعــت املجالــس عــى توحيــد صفوفهــا تحت
راي ـ ٍة واحــد ٍة واســمٍ واحـ ٍـد وعمــلٍ منســقٍ ذي
إطــا ٍر صحيــ ٍح ،فتــم تشــكيل "اتحــاد مجالــس
األحيــاء املدنيــة يف مدينــة حلــب" ،الــذي يضــم
أغلــب األحيــاء املحــررة تحــت رئاســة واحــدة.
وهــي خطــوة جديــدة لإلصــاح والتوحيــد،
ولبنــاء املجتمــع األفضــل الــذي يتمنــاه كل
الســوريني.
غــر أن جــري يرفــض كل هــذه االجــراءات،
وال يــرى لهــا قيمــة مــا دام النظــام يقصــف
املدينــة ،واللجــان تختلــف فيــا بينهــا ...ينفــث
دخــان ســيجارته ويقــول" :إشــو الحــل؟ ..مــا يف
حــل قبــل مــا يســقط النظــام ..كل يش عبيصــر
رتــوش مــا بتعلّــم .كلّــون مراهقــن .مــا رح
يتعلمــو الشــغل ليصــر يف دولــة جديــدة".
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وحيـــد العانـــي

ثالثــة صواريــخ أطلقتهــا طائــرة أســدية أصابــت منــزل مفتــي املياديــن الراحــل ،ود ّمــرت واحــدة مــن أهــم املكتبــات الخاصــة يف
ســوريا ،فتحولــت مائــة عــام ٍمــن عمــر املكتبــة إىل رمــاد وخيــاالت عناويــن ألمهــات الكتــب بقيــت يف ذاكــرة القــراء وطلبــة العلــم.

األربعاء الحزين

كان يــوم األربعــاء  28/11/2012يوم ـاً ســيئاً يف
تاريــخ عائلــة مفتــي املياديــن الراحــل "محمــود
مشــ ّوح" ،حــن عــاد املشــيعون مــن دفــن
زوجتــه التــي توفيــت تأثـرا ً بوفــاة أحــد أبنائهــا
خــارج البــاد .وكعــادة أهــل املياديــن ال بــد مــن
واجــب "التنزيلــة" ،وهــو وجبــة الغــداء التــي
يقيمهــا الجــران ألهــل امليــت فــور عودتهــم
مــن املقــرة .وتشــاء األقــدار أن يكــون هــذا
الواجــب ســبباً ملنــع مجــزرة محقّقــة لكامــل
أفـراد العائلــة ،فقــد أطلقــت الطائـرات األســدية
أربعــة صورايــخ أصابــت ثالثــة منهــا املنــزل
وأصــاب الرابــع املســجد املجــاور ،لتستشــهد
داخــل البيــت زوجــة ابــن املفتــي وإحــدى
حفيداتــه ،إضافــة إىل تدمــر أهــم املكتبــات
وأكرثهــا عراقــة يف محافظــة ديــر الــزور كلهــا،
فاحــرق  15ألــف عنــوان ،بينهــا الكثــر مــن
املخطوطــات الرتاثيــة النــادرة ،لينتهــي بذلــك
مــا يقــارب مائــة عــام مــن العطــاء الثقــايف
كانــت تقــوم بــه هــذه املكتبــة .يقــول الســيد
طريــف مشـ ّوح ،النجــل األكــر للمفتــي" :يعــود
عمــر املكتبــة إىل عــام  .1920وقــد ورثهــا املفتــي
عــن والــده عــام  ،1945وتابــع رفدهــا بالكتــب
الصــادرة يف جميــع العلــوم الرشعيــة واإلنســانية.
احرتقــت معظــم الكتــب وتــرر القليــل الباقــي
منهــا بشــكل كبــر" .ورمبــا كان رحيــل املفتــي
قبــل دمــار مكتبتــه بســنوات مــن لطــف األقدار
بــه ،وهــو الــذي أحــب كل كتــاب فيهــا كواحــد
مــن أبنائــ ِه ،وأوىص أن تكــون هــذه املكتبــة
تقســم.
وقفــاً لطــاب العلــم ،فــا تبــاع وال ّ

المفتي

ولــد العالمــة "محمــود بــن عمــر مشــ ّوح" يف
مدينــة املياديــن ســنة  .1929وأرســله والــده
الشــيخ إىل دمشــق لتحصيــل العلــوم الرشعيــة
يف رحلــة علميــة مل تــدم طويــاً ،إذ قطعتهــا
وفــاة الوالــد ،مــا اضطــر الشــاب اليافــع أن

يعــود إىل بلدتــه
ويســتلم اإلفتــاء بــدل
أبيــه .وليســتأنف،
وبجهــود ذاتيــة،
رحلتــه العلميــة التــي
جعلــت منــه واحــدا ً
مــن أهــم علــاء
بــاد الشــام يف القــرن
العرشيــن .مت ّيــز
باطــا ٍع واس ـعٍ وفهــمٍ
عميــقٍ لتيــارات
الفكــر والفلســفة
عدسة عيل | خاص عني املدينة | مكتبة املفتي قبل الخراب
واألدب ،القديــم منهــا
واملعــارص ،مــا أ ّهلــه ليكــون عاملــاً موســوعياً حـ ٌـق عنــد أحـ ٍـد فقــد ســامحته منــذ اآلن .فأنــا
ومجــ ّددا ً مل ينــل حظــه الــكايف مــن العنايــة أكــره أن أقــف موقــف خصومــة بــن يــدي اللــه
والشــهرة ،بســبب طبيعتــه الكارهــة للظهــور مــع أحـ ٍـد مــن خلــق اللــه".
واعتكافــه شــبه الدائــم يف مدينتــه التــي مل
يغادرهــا إال نــادرا ً ،رغــم نشــاطه الدعــوي المفتي والطاغية
الواســع وأثــره الكبــر عــى أجيــا ٍل يف املياديــن "إن التاريــخ والواقــع ال يؤيــدان موقفــك .فقــد
رشد ،وبعــد
وديــر الــزور كلهــا .كان املفتــي واحــدا ً مــن فعــل غــرك ،فأعــدم وقتــل وســجن و َّ
دعــاة التحــرر الذهنــي ونبــذ التقليــد األعمــى ،مثانيــة عــر عام ـاً عــادت هــذه البــذرة للنــاء
مــا م ّيــزه عــن كثـرٍ مــن رجــال العلــم والديــن .واالرتفــاع؛ ألن الرتبــة تالمئهــا ،والجــو يســاعدها،
يقــول يف هــذا البــاب" :إن اللــه مل يقبــل مــن واألَوىل أن تحقــن الدمــاء ،ويتعايــش الجميــع
ٍ
أحــد تقليــد أحــد ،وإمنــا طالــب الــكل بــأن لبنــاء هــذا البلــد".
يتمتَّعــوا مبزايــا اإلنســان ،وخصــال الرجــال ،وأن كانــت هــذه كلمــة الحــق التــي قالهــا
ينظــروا إىل األمــور نظــر الحــر املتحــرر" .املفتــي رحمــه اللــه يف وجــه الطاغيــة حافــظ
انــرف املفتــي إىل العمــل الدعــوي ،مــا جعلــه األســد يف الثامنينيــات ،أيــام صــدام الســلطة
مق ـاً جــدا ً يف الكتابــة والتأليــف .ويعلــل ذلــك مــع اإلخــوان املســلمني ،فكانــت نتيجتهــا
بأنــه آثــر العمــل مــع النــاس وانشــغل بهــم ملــا تضييــق دائــم عليــه ومــن ثــم منعــه
وجــد فيهــم مــن ابتعــاد عن الســلوك اإلســامي .مــن الخطابــه حتــى وفاتــه عــام .2000
غــر أن هــذا مل مينعــه مــن قضــاء ســنوات يف
تأليــف كتابــه الشــهري "تفســر مفــردات غريــب
القــرآن" ،وكتــاب "صفــة الجنــة" الــذي مــا زال
مخطوط ـاً.
وتــر ُز وصيت ـ ُه قــدر تقــواه وخشــيته مــن اللــه
ي
وســم ّو أخالقــه ،حــن كتــب" :وإن ا ّدعــى ع ـ ّ
أحـ ٌد فهــو مصـ ّد ٌق دون طلــب ب ّينــة ،وإن كان يل
عدسة عيل | خاص عني املدينة | ما تبقى من املكتبة
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ال يــأيت متيــز هــذا الكتــاب ـ الصــادر عــن دار
الســاقي عــام  2012ـ مــن متيــز مؤلفــه فقــط،
ياســن الحــاج صالــح ،الــذي يطلــق عليــه
الكثــرون لقــب «حكيــم الثــورة» ،ويُنظــر إليــه
عــى نطــاق واســع عىل أنــه أحــد أبــرز مفكريها؛
وإمنــا مــن كــون الكتــاب يف األصــل مجموعــة
متنوعــة مــن أســاليب الكتابــة ،مــن مقــاالت
وأبحــاث ومقابــات ،مــا أتــاح لــه فرصــة إضاءة
تجربــة املؤلــف خــال مــدة ســجنه وأثرهــا ،مــن
زوايــا متعــددة متنــح القــارئ رؤيــة موشــورية
لهــذه التجربــة املديــدة.
الحــاج صالــح ،ابــن مدينــة الرقــة ،اعتقــل يف
حلــب التــي كان يــدرس يف جامعتهــا (كليــة
الطــب) عــام  ،1980وهــو شــاب يف العرشيــن،
وتن ّقــل بــن ســجون املســلمية بحلــب ،وعــدرا
قــرب دمشــق ،وســجن تدمــر املريــع ،ليخــرج
رجــاً يف السادســة والثالثــن! ويأخــذ هــذا
الوحــش الرهيــب املصمــت مــن عمــره أغنــى
الســنوات وأكرثهــا حيويــة ،هــذه الســنوات
التــي ال تتوافــر لهــا «قطــع غيــار» عــى حــد
تعبــره يف الكتــاب.
غــر أن جــزءا ً هامــاً مــن جهــده يف هــذه
الســنوات كان منصبــاً عــى «ترويــض» هــذا
الســجن /الوحــش ،بالقــراءة حيثــا أمكــن
ذلــك .يقــول« :تعلمــت االنحنــاء أمــام الكتــب
والتغــر العميــق
واحرتامهــا والتعلــم منهــا
ّ
تحــت تأثريهــا ...عليــك أن تعمــل بصــر ولوقــت
طويــل يك تحقــق أي يشء ،وتنقــذ نفســك».
ُســجن يف ســوريا مثقفــون يف بعــض الحــاالت،
غــر أن الحالــة األكــر شــيوعاً هــي اعتقــال
شــبانٍ يف أوائــل أعامرهــم ،ملــدد طويلــة،
فيخــرج بعضهــم منــه مرتجمــن أو كتابــاً أو
أدبــاء .ومؤلــف هــذا الكتــاب أحــد أبــرز األمثلــة
عــى هــؤالء .ولهــذا ،ال يفوتــه أن «يشــكر»
الســجن وتلــك الســنوات التــي صنعتــه .بــل
إنــه يخصــص إحــدى مقاالتــه لرصــد ظاهــرة
«الحنــن إىل الســجن» التــي تـراوده وبعضـاً مــن
الســجناء الســابقني .هــؤالء الزمــاء املعروفــون
واملجهولــون ،الذيــن ميــي أحــد أمتــع أبحــاث
ٍ
رصــد ميــدا ٍين لعواملهــم بعــد أن
الكتــاب إىل

أفــرج عنهــم؛ متابعــة الدراســىة؟ العمــل؟
الــزواج؟ القــدرة عــى التكيــف مــن جديــد مــع
رشوط الحيــاة العاديــة ...إلــخ.
فبحســب الحــاج صالــح ،يجــب «شــق» بطــن
هــذا الوحــش واســتعادة مــن ابتلعهــم إىل
الحيــاة مــن جديــد ،متحرريــن قــدر اإلمــكان
مــن وطــأة أمل تلــك الذاكــرة مــن جهــة ،ومــن
التصــورات النمطيــة عــن الســجني الســابق،
التــي أســهمت يف تشــكيلها كتابــاتٌ وروايــاتٌ
عديــدة ،تــرى فيــه منوذجـاً مــن بطــلٍ فـ ٍـذ ،هــذه
الصــورة التــي يســعى الكتــاب إىل التحــرر منهــا
بقــدر مــا يســعى إىل الســيطرة عــى «شــوك
التجربــة».
غــر أنهــا مريــرة بالفعــل ...يــروي الكتــاب
بعــض وقائــع «الحيــاة» يف ســجن تدمــر ،الــذي
قــى فيــه عامــاً واحــدا ً هــو عامــه األخــر يف
الســجن ،بينــا قــى فيــه عــد ٌد كبــ ٌر مــن
الســجناء اإلســاميني ســنوات قــد تصــل إىل الـــ
 :19الــرؤوس منكســة دوماً والنظر إىل الســجانني
ممنــوع ،وحتــى أثنــاء النــوم ينبغــي املحافظــة
«الطمشــات» عــى األعــن .يجــري
عــى وضــع
ّ
اســتقبال الوافديــن الجــدد بــرب كلٍ منهــم مــا
يــراوح بــن  100و« 500كبــل» يف «الــدوالب»
الشــهري ،ملجــرد «كــر العــن» .ويحافــظ
السـ ّجانون عــى ذاكــرة الخــوف ح ّيــة بـ«تعليم»
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بعــض الســجناء ،أي متييزهــم بعالمــة يحددهــا
عنــارص الحــرس ،لينالــوا عقوبــات قاســية ومذلّــة
ألســباب ســخيفة ،أو مــن دون أيــة أســباب...
ال يبحــث الحــاج صالــح عــن ثــأر ،بــل يســعى
وراء الفهــم والتجــاوز .إال أن التجــاوز غــر
ممكــن طاملــا مل ت ُــر ّد الحقــوق إىل أهلهــا،
ومل تعتــذر الســلطة ممــن طُعنــوا يف صميــم
إنســانيتهم ومواطنتهــم ،ومل تفــ ّرغ الســجون
السياســية ويُطــوى ملــف االعتقــال الســيايس
نهائيـاً .غــر أن مــا يفعلــه هــذا النظــام يف زمــن
الثــورة ،التــي حــرت يف مقدمــة الكتــاب،
مــن اعتقــال أجيــال جديــدة مــن الشــبان،
الذيــن لــن ينتظــروا خمســة عــر عامــاً
لينــروا تجاربهــم ،يــكاد يقــول إن مــا فعلــه يف
الثامنينيــات هــو مجــرد عينــة ـ فظيعــة ـ عــى
مــا ميكــن أن يصــل إليــه مــن وحشــية.
فاليــوم ،وبعــد أكــر مــن عامــن عــى
الثــورة ،مل يعــد يحظــى باالعتقــال واإلفــراج
إال املحظوظــون .وإال ،فالجثــث الخارجــة
مــن الســجون وامللقــاة يف املشــايف أو ـ
ببســاطة ـ يف الشــوارع ،هــي خامتــة الســجن.
إن مل توفــر أجهــزة األمــن عــى نفســها
عنــاء التحقيــق وتعــدم املقبــوض عليهــم
ميدانيــاً ،أو ترتكهــم غنيمــة برشيــة عــزالء...
لسكاكني الشبيحة.
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حل سياسي؟! ...ورهان على تفاوض
ـيايس لالحتــدام
مل ينقطــع الحديــث عــن حــلٍ سـ ٍ
الســوري املد ّمــر والدمــوي منــذ الشــهور األوىل
مــن عمــر الثــورة .وقــد حاولــت ذلــك ٌ
دول
كانــت صديقــة للنظــام ورئيســه ،كرتكيــا وقطــر،
ومنظــات كــرى ،كجامعــة الــدول العربيــة
وهيئــة األمــم املتحــدة .وقــد دعــم هــذا
البحــث مــن مل ينخــرط يف محاولتــه فعليــاً،
مــن دول الغــرب والعــامل.
وبانتظــار الجولــة الجديــدة
واألكــر من هــذه املحــاوالت،
فيــا عــرف مبؤمتــر جنيــف ،2
يتســاءل كثــر مــن املراقبــن
واملواطنــن ،داخــل البلــد
وخارجهــا ،عــن فــرص نجــاح
هــذا الحــل .والحــق أن
مفارقـ ًة غريبــة تبــدو يف أفــق
البحــث عــن حــل ســيايس يف
ســوريا ،وهــي أن املعتــاد أن
تكــون األطـراف الداخلية ألي
أزمــة هــي الباحثــة األوىل
ٍ
وحــل
ٍّ
تفــاوض حولهــا
عــن
لهــا ،لكنهــا تعجــز عــن إجــراء ذلــك بســبب
االحتــكاكات وتراكــم االحتقــان ،والخالفــات
العميقــة حــول مجموعــة مــن النقاط األساســية،
فتتــوىل أطـر ٌاف إقليميــة أو دوليــة مهــام تجســر
الفجــوات ،وإدارة املفاوضــات ،والضغــط عــى
متشــددي األفرقــاء املتحاربــة ....إلــخ ،وصــوالً إىل
الحــل الســيايس الــذي يعيــد إىل البــاد أمنهــا
ووحدتهــا وإىل املجتمعــات لحمتهــا ومتاســكها.
والحــال أن مــا يجــري يف املســألة الســورية
هــو العكــس ،فالباحثــون عــن االســتقرار
الــذي يحققــه أي حــلٍ
ســيايس هــم األباعــد،
ٍ
ال أطــراف املشــكلة .وعــى رأس هــؤالء تقــف
الواليــات املتحــدة األمريكيــة التــي تخــى
بشــكل جــا ٍد مــن تحــول ســوريا إىل ســاحة
فــوىض تتيــح العمــل ألشــكال متعــددة مــن
مناهضيهــا ،وعــى حــدود إرسائيــل خاصــةً.
هبطــت مــن «قمــة العــامل» هبــط
وكلــا
َ
الحــاس للحــل الســيايس ،فهــا هــي فرنســا
التــي خــرت النظــام الســوري أكــر مــن
غريهــا مــن دول الغــرب ،تبــدي عــدم
تفاؤلهــا بإمكانيــة نجــاح هــذا املؤمتــر،

وهــا هــي الــدول اإلقليميــة املنخرطــة يف الشــأن
الســوري تبــدي تشــاؤماً أكــر ...وصــوالً إىل
األرض الســورية ،التــي ال تبــدي أي اســتعداد
جــدي للتفــاوض والوصــول إىل حــل ســيايس.
وهنــا مكمــن املفارقــة .فالنظــام ،ورغــم أنــه
مل يعــد يحكــم أجــزا ًء واســع ًة مــن البــاد ،مــا
زال يســتطيع قيــادة أزمتهــا إىل املزيــد مــن

االســتفحال ،بســبب سياســته املتعنتــة وموقفــه
املتغطــرس ،األمــر الــذي أدى عــى الــدوام إىل
مزيــد مــن االحتقــان والــدم والتخنــدق .إذ
مل يــرك هــذا النظــام ملناوئيــه مــن سياســيني
وعســكريني وثــوار أي فرصــة لغــر النــر
أو الهزميــة ،فلــم يقــدم لهــم عــى امتــداد
مــا زاد عــى الســنتني ســوى وعــود مخاتلــة
بإصالحــات خلبيــة مــن جهــة ،والقتــل والتدمــر
بأعتــى أنــواع األســلحة مــن جهــة أخــرى.
وكيــف يقــدم عــى غــر ذلــك وهــو الــذي
يــرى يف معارضيــه السياســيني عمــاء ألجهــزة
املخابــرات األجنبيــة (عــى مــا أفــاد بشــار
األســد يف مقابلتــه األخــرة) ويف املقاتلــن ضــده
إرهابيــن ينفــذون مخططــات الــدول إياهــا؟
التــي أضيفــت إليهــا إرسائيــل يف خزعبالتــه عــا
يجــري يف مدينــة «القصــر».
إنــه ،وكــا يقــول شــعاره الوقــح ،والــذي
يجــري تنفيــذه بجديّــة مفرطــة الجنــون ،نظــام
«األســد أو نحــرق البلــد» ،نظــام الصــدر
أو القــر ،نظــام كل يشء أو ال يشء.
وهــا هــو يقــود معركتــه ضــد أجــزاء واســعة
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مــن شــعبه بــكل الهيســتريية والوحشــية
اللتــن يتطلبهــا شــعاره القصــووي هــذا.
دون أن يــرك مجــاالً لخصومــه أن يقبلــوا بــأي
حلــول وســط ،بســبب التعــب أو اإلثخــان أو
ضعــف اإلمكانــات وتراكــم الضغــط الــدويل،
ألن هــذه الحلــول الوســط غــر مطروحــة
أساســاً ،ال مــن قبــل النظــام ككتلــة واحــدة،
وال مــن جانــب «معتدلــن»
فيــه مل نســمع منهــم ســوى
اســم فــاروق الــرع الــذي
يبــدو بــا حــول وال قــوة وال
نفــوذ إىل درجــة مؤســية.
ومل يطــرح النظــام تحــت
الطاولــة مــا يخالــف
مواقفــه «الثابتــة واملبدئيــة»
يف الســر بالحــرب الدائــرة
حتــى استســام آخــر
رجــلٍ مــن خصومــه ...أو
مــن أنصــاره .وباملقابــل،
مل تكــن كل هــذه الســلوكات
الهمجيــة دون أثــر قصــووي
يف الضفــة األخــرى ،مــا ض ّيــق املجــال عــى
مــن يريــد أن يقبــل مبجــرد الحــوار فقــط،
بعــد مائــة ألــف شــهيد ،وأضعافهــم مــن
الجرحــى واملعتقلــن وأرسهــم ،وماليــن
ســيايس معــارض يســتطيع
النازحــن .فــأي
ٍ
الحفــاظ عــى متثيلــه لجمهــور الثــورة يف أي
مفاوضــات مــا مل يكــن وفيــاً لــكل مــا ســبق؟
وإذا كانــت أوضــح درجــات الوفــاء،
وفــق كل الرشائــع والقوانــن الدوليــة،
هــي تقديــم كل مــن تــورط يف ســفك
الدمــاء إىل املحاكــم ،فهــل يســتطيع النظــام،
مهــا كانــت النتيجــة السياســية
للتفــاوض ،االلتــزام بهــذا الــرط؟
وعــرات األلــوف ـ إن مل يكــن أكــر
ـ مــن رجالــه الخلّــص ،عــى جميــع
املســتويات ،يف أجهــزة األمــن والجيــش ،ومــا
يســ ّميه مــن هيئــات لتنظيــم الشــبيحة،
كجيــش الدفــاع الوطنــي واللجــان الشــعبية
وكتائــب البعــث ،متورطــون يف أعــال
القتــل والتدمــر؟! ومــاذا ســيكون موقــف
«حاضنتهــم الـــ ...شــعبية» عندهــا؟!!
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سورية ....التاريخ قتيل يومي على هامش الحدث
قــد ال يكــون عــدم انتــاء النظــام الســوري
لحضــارة ســورية نابعــاً فقــط مــن تشــويه
ثقافتهــا ،وتعميــم ثقافــة العنــف ،والتحريــض
املذهبــي ،والطغيــان عــى كل مظاهــر الحيــاة،
بــل هــو أيضــاً نابــع مــن حربــه مــع األثــر
الحضــاري وســهولة اســتهدافه للمــدن التاريخيــة
والقــاع والحصــون ،واســتغاللها يف جميع أعامله
الحربيــة ،وســهولة فكــرة تدمريهــا بنظــره.
مل يتــم حتــى اآلن تقديــم وثيقــة واضحــة بأرقــام
وإحصائيــات عــن مــدى الدمــار الــذي تعرضــت
لــه آثــار ســورية بالقصــف أو الرسقــة أو تغيــر
املعــامل .وتبقــى الشــواهد العامــة عــى ذلــك
هــي تلــك املقاطــع التــي صــورت انهيــار الجــر
املعلــق يف ديــر الــزور ومئذنــة الجامــع الكبــر
يف حلــب والجامــع العمــري يف درعــا وقصــف
حصــون قلعــة املضيــق ،إال أن مــا مل يتــم تصويره
قــد يكــون أكــر رعب ـاً مــن الجانــب الحضــاري.
وبجولــة بســيطة بــن املحافظــات الســورية
ومبســط للدمــار
ميكننــا إجـراء توثيــق تقريبــي ّ
الحضــاري:
ـ يف حمــص :تعرضــت القلعــة لدمــار وح ّولهــا
النظــام يف فــرة مــن الفـرات إىل حصــن لدباباته،
بينــا تعرضــت كنيســة أم الزنــار التاريخيــة التــي
يعــود بناؤهــا إىل  59ميــادي للدمــار ،وكذلــك
قــر الزهــاوي وبعــض مــن آثــار تدمــر .ومل
تســلم أي حــارضة تاريخيــة يف املحافظــة مــن
صواريــخ النظــام.
ـ يف حلــب :انهــارت مئذنــة الجامــع األمــوي
الكبــر .واســتخدمت القلعــة يف أهــداف
حربيــة ،ومل يتــم توثيــق خســائرها حتــى اآلن.
ودمــرت الكثــر مــن أســواق املدينــة القدميــة.
بينــا تعرضــت املــدن املنســية التــي يفــوق
عددهــا  700إىل دمــار ونهــب بــن كيل وجــزيئ.
ـ يف ديــر الــزور :تــم تدمــر الجــر املعلــق وهــو
أشــهر معــامل املدينــة .بينــا تعرضــت حلبيــة
وزلبيــة لنهــب .إضافــة إىل الكثــر مــن املناطــق
األثريــة يف املدينــة.
ـ يف حــاه :تعرضــت قلعــة املضيــق لدمــار يف
أســوارها .كــا تــم نهــب وتدمــر مســاحة كبــرة
مــن مدينــة أفاميــا األثريــة.
ـ يف درعا :دمرت مئذنة الجامع العمري.

خاص عني املدينة

من األرشيف البرصي ملؤسسة بصمة

وتعرضــت مدينــة بــرى الشــام األثريــة لدمــار
جــزيئ.
ـ يف إدلــب :يبلــغ الدمــار ذروتــه يف كافــة
املناطــق األثريــة يف املحافظــة األكــر غنــى
باآلثــار .فمدينــة معــرة النعــان مث ـاً تعرضــت
أســواقها القدميــة ومتحفهــا ومتثــال شــاعرها
للدمــار ،إن مل يكــن بصوريــخ النظــام فبإهــال
وغوغائيــة بعــض مقاتــي الكتائــب املعارضــة
الذيــن حرمهــم نظــام األســد مــن فهــم معنــى
األثــر الحضــاري.
ـ يف ريــف دمشــق :يقــول أحــد الناشــطني
يف الغوطــة الرشقيــة إن أي أثــر حضــاري يف
املنطقــة قــد تــم محــوه متامــاً.
وال يخفــى عــى أحــد أن ورشــات التنقيــب
تعمــل يف األشــهر األخــرة بكثافــة ،خاصــة
يف املناطــق الحربيــة ،حيــث يتــم تهريــب
اآلثــار وبيعهــا ومبســؤولية مبــارشة لعــدد
مــن ضبــاط األمــن والجيــش الســوري .ففــي
درعــا مثــاً مــا زال التنقيــب مســتمرا ً يف
الطريــق الواصــل بــن القلعــة والســوق األريض
(املعــروف محلّ ّيــاً باســم :امل َغــارة) الواقــع
غــريب القلعــة بســبع مئــة مــر ،وهــذا الطريــق
ميتلــئ باألتربــة والحجــارة بســبب عوامــل
الطبيعــة ،كــا يتــم الحفــر عنــد الــرج الثالــث،

بحثــاً عــن إحــدى الغــرف الرسيــة القدميــة،
التــي تشــر املعلومــات إىل أنهــا متتلــئ بالكنــوز.
ويشــر تقريــر منظمــة "غلوبــال هريتــج فنــد"
عــن وضــع اآلثــار يف ســورية بأنهــا تدمــر
بثالثــة مســببات ،أولهــا التعــرض للقصــف،
وثانيهــا االســتخدام كمواقــع عســكرية ،وثالثهــا
عمليــات النهــب .بينــا تقــول هيلغــا ســيدان،
عاملــة اآلثــار يف الجامعــة األمريكيــة يف بــروت:
"بنــاء هــذه املواقــع الرتاثيــة يف أوقــات الســلم
يتطلــب الكثــر مــن الوقــت والجهــد ،لكــن
لألســف تــم تدمريهــا أرسع بكثــر مــا اســتغرق
بناؤهــا".
تقــع اآلثــار والحصــون الســورية ،التــي
تعتــر شــواهد عامليــة عــى مختلــف
مراحــل التاريــخ ،تحــت وطــأة الســاح.
فالقــاع واملــآذن واملتاحــف التــي كانــت عصيــة
عــى العوامــل الجويــة باتــت ســهلة أمــام
القــوى الجويــة..
هكــذا تنهــب حضــارة ســورية وتدمــر
بشــكل مبــارش .فالنظــام الــذي احتكــر
هــذه الحضــارة عــرات الســنوات مــن
الســهل عليــه بيعهــا بأرخــص األمثــان،
وتدمريهــا قبــل أن يفقــد صــور زعامئــه عــى
جدرانهــا.
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تالقي ...إلى قائمة قنوات الكوميديا غير المقصودة

مبجــرد أن أعلنــت وكالة ســانا الســورية الرســمية
أن "وزارة اإلعــام ،الهيئــة العامــة لإلذاعــة
والتلفزيــون ،أطلقــت قنــاة "تالقــي" الفضائيــة
رســمياً لتنضــم إىل منظومــة عمــل إخباريــة
تالمــس مجمــل القضايــا الوطنيــة والسياســية
واالجتامعيــة واالقتصاديــة" فهــذا كفيــل بفهــم
مضمــون القنــاة جيــدا ً .مبــا أنهــا تالمــس مجمــل
القضايــا ،ال بــد أن تتضمــن هــذه املالمســة
مــا يثــر الدغدغــة ،ويقــدم املشــهد الســوري
بلطافــة مجــرم يف لحظــة إنســانية ...وبالهــة ال
مبــا ٍل بالجمهــور.
القنــاة ،حســب ســانا ،تــأيت يف إطــار وضــع
منظومــة إعالميــة جديــدة لإلعــام الوطنــي
لالرتقــاء بأدائــه ومتكينــه مــن مواجهــة الحــرب
عــى ســورية يف ظــل العقوبــات والحصــار
والتدمــر املمنهــج الــذي متارســه املجموعــات
اإلرهابيــة املســلحة ضــد البنــى التحتيــة
للمؤسســات اإلعالميــة الوطنيــة واالســتهداف
املبــارش لإلعالميــن الســوريني ...القنــاة ملتزمــة
للغايــة باملنطلقــات النظريــة لحــزب البعــث
وتعــر عــن آمــال الشــعب العــريب يف الوحــدة
والحريــة واالشـراكية وتلتــزم توجيهــات القائــد.
تالقــي ...تحــاول حســب القامئــن عليهــا أن
تحقــق خــط لقــاء بــن مختلــف األفــكار واآلراء
حــول ســورية ومســتقبلها ...إال أن أول برامجهــا
السياســية يتنــاول مامرســات اإلرهابيــن يف
ســورية ودور الجيــش البطــل ،مــع متريــر جملــة
صغــرة عــى لســان أحــد املتحدثــن" :ســورية

لــن تعــود إىل مــا كانــت عليــه قبــل األحــداث،
فلــن يســتطيع أي محافــظ يف املســتقبل تهديــم
البيــت الــذي يريــده" ...كان هــذا ســقف الــرأي
اآلخــر عــى تالقــي.
تابعـ�وا تالقـ�ي عـلى الـترد د �H11257 NILE
 SATمعــدل الرتميــز  ...27500تالقــي بعــد أن
تعفــن خطــاب الدنيــا ومل يعــد مضحــكاً.
االمتحانــات علــى قدم وســاق..
ركــزت مختلــف وســائل اإلعــام الرســمي
وشــبهه الســورية عــى مســرة العمليــة
االمتحانيــة يف مختلــف املحافظــات ،مــع مقاطع
فيديــو وصــور تظهــر طالبــاً أعــزاء للغايــة يف
قاعــات تــم تخصيصهــا لتناســب الكامــرا..
وكانــت األخبــار تؤكــد تحقيــق الظــروف
املناســبة لالمتحانــات وتبــن راحــة الطــاب
يبــق ســوى أن يأخــذ كل
يف االمتحــان .ومل َ
طالــب ورقــة األســئلة مــع ورقــة اإلجابــة
ومسـ ٍ
ـدس يقدمــه كهديــة للجنــة الشــعبية التــي
تحمــي حارتــه.
محافظ حلب ومحافظ الالذقية ومحافظ حامة
أكدوا سري العملية االمتحانية
يف ظروف غاية يف الصحية .وحصلت مختلف
وسائل اإلعالم عىل حوارات مع مختلف
املسؤولني ومدراء الرتبية حول االمتحانات ...مل
ينقص التقارير سوى لقاء مع عصام زهر الدين
يف دير الزور للتحدث عن الظروف املثالية التي
وفرتها قوات الحرس الجمهوري لطالبنا األحباء

مشروع سياحي
مرشوع السمة السياحية لسورية ملن ال يعرفــه
هو ،حسب القامئني عليه ،مرشوع هدفه ترسيخ
هوية سورية كمقصد سياحــــــــي متميـز عىل
الئحة الخارطة السياحية العاملية .ويعترب أهـــم
نشاطات وزارة السياحة حالياً ،إىل جانب تجهيز
عرشات املواقع السياحية الجديدة الستقبـــــال
املوسم السياحي القادم...
يف تقريــر رســمي عــن املــروع مل يتــم التطــرق
أبــدا ً إىل الراهــن الســياحي ،وتحديــد هويــات
الســياح ،ونــوع الســياحة ،وارتفــاع أســهم مقــام
الســيدة زينــب بســبب اإلقبــال الهائــل عليهــا
مــن قبــل حجــاج حــزب اللــه يف إطــار الســياحة
الدينيــة .كــا مل يتضمــن مــروع الــوزارة
أســاليب وصــول الســياح إىل املواقــع الســياحية
املقصــودة يف ســورية عــادةً ..هــل هــو إنــزال
جــوي ..أم بواســطة مدرعــات ثقيلــة ..أم
باتفاقيــات خــارج نطــاق الــراع املســلح...
وهــل هنــاك عقــود تأمــن وصيانــة للســائح...
ومل يتــم نــر أســعار بطاقــات أفــام الرعــب
وبطاقــات الدخــول إىل مــدن األشــباح التــي مل
ينت ـ ِه النظــام مــن تدشــينها بعــد.
لكــن تــم التأكيــد عــى نــر بروشــورات
عــن ســورية يف مختلــف الفعاليــات
الســياحية العامليــة تتضمــن صــورا ً قدميــة
للمواقــع وجمــاً تنتمــي إىل أدبيــات برامــج
"البلــد بلــدك"" ،حرفيــون"" ،أرضنــا الخ ـراء"،
"ســؤال ع املــايش".
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األسد أو نحرق أوروبا

ميشيل عيىس | رومـــا

في أوربا حيث يتحول بعض الفاشيون إلى شبيحة
أطلقــت بعــض التجمعــات الفاشــية والنازيــة
األوروبيــة نداءهــا للزحــف إىل العاصمــة
اإليطاليــة رومــا يــوم الســبت املوافــق للخامــس
عــر مــن شــهر حزيــران  .2013ولــن يكــون
الزحــف هــذه املــرة بقيــادة موســوليني كــا
كان عــام  1922حــن اســتوىل الفاشــيون عــى
حكــم البــاد تحــت التهديــد بالعنــف ،إمنــا
للتظاهــر نــرة للقائــد الكبــر بشــار األســد،
القلعــة األخــرة يف وجــه اإلمربياليــة الغربيــة.
خطــوة يندى لها جبــن الحضــارة األوروبية .وإذا
كانــت الربوباغانــدا الســورية تنــاور حــول فكــرة
تأليــه القائــد ،إال أن املنحبكجيــة األوروبيــن ال
يخجلــون مــن هــذه الفكــرة ويســاندونها بقــوة
مؤكديــن تضامنهــم وإعجابهــم بهــذا الزعيــم
الشــاب الــذي اســتطاع إىل اآلن أن يبقــى عــى
ســدة الحكــم رغــم كل "املؤامــرات" املســتمرة
لإلطاحــة بــه ،ويــرون فيــه امتــدادا ً للشــخصية
املتســلطة ابتــداء بالدوتــي اإليطــايل ومــرورا ً
بالفوهــرر األملــاين ثــم بالج ـرال اإلســباين فــاألخ
العقيــد الليبــي.
وبالطبــع ،ينــ ّم موقفهــم هــذا عــن شــفافية
صادقــة وثبــات باملوقــف والرؤيــة السياســية
قـ ّـل نظــره يف العــامل .فهــم مــا انفكــوا يؤيــدون
رضورة الحكــم الشــمويل وجمــع الســلطات
كلهــا بيــد رجــل واحــد يكــون صاحــب الق ـرار
يف الدولــة ويقــرع طبــول الحــرب ضــد قــوى
الــر يف العــامل ويتدخــل يف كل صغــرة وكبــرة
يف ســائر البــاد .وهــم دعــاة العنــف يف املالعــب
الرياضيــة ،وهــم يدعمــون رجــاالت املافيــا يف
حمالتهــم االنتخابيــة ألنهــم ينتمــون إىل شــبكات
الفســاد االقتصــادي التــي ،إن مل تكــن تعمــل
لصالحهــم بشــكل مبــارش ،إال أنهــا تســعى
لنخــر املؤسســات الوطنيــة وإضعــاف التجربــة
الدميقراطيــة .وتنــاىس هــؤالء أن الدميقراطيــة
هــي التــي تعطيهــم الحــق يف إقامــة
املؤمتــرات وتنظيــم املظاهــرات والتعبــر عــن
الــرأي ،ولكنهــم يعــودون إىل أطباعهــم الهمجية
فيــزدرون اآلخريــن يف جرائدهــم ويعتــدون
عــى اعتصامــات ســلمية ال يح ّبذونهــا ،مثلــا
فعلــوا بالســوريني املناديــن للحريــة يف ســاحات
باريــس وميالنــو ،يتق ـ ّدم خطوطهــم األوىل
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ســوريون مؤيــدون للنظــام تربطهــم بهــم
عالقــات مشــبوهة تنطــوي عــى التجــارة
باملمنوعــات وعمليــات غســيل األمــوال
و تبييضهــا .
والغريــب يف األمــر أ ّن غالبيــة شــبيحة أوروبــا
مــن جيــل الشــباب الــذي مل يجــد يف منــط
الحيــاة الغربيــة املتســم بالتســهيالت والحريــات
وحقــوق اإلنســان والرفاهيــة املتجــددة مــا
يثــر اهتاممــه ،بــل آثــر أن ينــزوي ضمــن
متــت
إيديولوجيــات عدميــة ضيقــة األفــق ال ّ
للنضــج الفكــري بصلــة .ويقومــون بنشــاطاتهم
وفوراتهــم االنفعاليــة اســتنادا ً لحــدث يأخــذ
ضجــة عامليــة ويســتغلونه ملصالــح دعائيــة
كالرتويــج ملشــاريعهم التــي ال تالقــي إعجــاب
أحــد يف األحــوال العاديــة .إذن ،اســتفادت
الحــركات اليمينيــة املتشــددة والفاشــيون
والنازيــون الجــدد مــن الحــدث الســوري
وقامــوا بإنشــاء "الجبهــة األوروبيــة للتضامــن
مــع ســوريا" يف إيطاليــا .وتتكــون هــذه الجبهــة
مــن أعضــاء الحــركات املتطرفــة مثــل جمعيــة
"زينيــت" يف رومــا ،و"تج ّمــع العاصمــة األســود"
نســبة إىل القمصــان الســود الفاشــية ،ومجموعــة
"كونرتوتيمبــو" املتهمــة بأعــال عنــف وشــغب
يف الداخــل اإليطــايل .وتقــام الفعاليــات
واملحــارضات يف تجمــع "كازاباونــد" اليمينــي
للحديــث عــن إرصار األســد عــى الوقــوف
يف وجــه املؤامــرات األمريكيــة والصهيونيــة.
ومــن أهــم الداعمــن لهــذه املنتديــات املدعــو
جــال أبــو عباس"رئيــس الجاليــة الســورية"

املؤيــدة للنظــام يف إيطاليا ،وســعاد ســباعي ذات
الجنســيتني الســورية واإليطاليــة واملرشــحة عــن
قامئــة برلســكوين ،وجوفــاين فيــوال املرشــح عــن
قامئــة كازاباونــد نفســها .ورسعــان مــا تــم نــر
صيغــة العمــل هــذه يف أوروبــا ،وتــم التعــاون
بــن هــذه املجموعــات وإنشــاء صفحــة أوروبيــة
عامــة عــى الفيســبوك تختــص بالوضــع الســوري
تدعمهــا حــركات فاشــية يف إســبانيا كالحركــة
الجمهوريــة االجتامعيــة ،والجبهــة الوطنيــة
برئاســة ماريــن لــو بــن واتحــاد الشــباب للدفــاع
يف فرنســا .أمــا املضحــك يف األمــر هــو انضــام
الحــركات اليســارية املتطرفــة إىل هــذه الفصائــل
اليمينيــة املتشــددة يف الدفــاع عــن مناقــب
األســد ضمــن محــارضات توصــف باملحرضــة
عــى العنــف تحــت عنــوان "إياكــم وســوريا
األســد" .بالتأكيــد ،فهــذه املؤامــرة االمربياليــة
الراهنــة تقتــي عــى األطــراف املتناحــرة أن
تتعاضــد وتتعــاون فيــا بينهــا.
ورغــم قلــة أعدادهــم ،تقــوم الحــركات الشــبابية
املناوئــة لهــم بالعمــل ضــد تأييدهــم لألســد.
فتــوزع املنشــورات ،وتنظــم املظاهـرات تضامنـاً
مــع الشــعب الســوري واحتجاجـاً عــى املوقــف
الــدويل املتخــاذل .ويف فرنســا نجحــت يف إنشــاء
قانــون يجــ ّرم تأييــد النظــام الســوري .كــا
تعمــل يف إيطاليــا اليــوم عــى جمــع التوقيعــات
إلفشــال زحفهــم عــى رومــا ،املدينــة الحاصلــة
عــى امليداليــة الذهبيــة يف مقارعــة االســتبداد،
والتــي سـطّرت أمجــاد النضــال يف ســبيل الحريــة
والكرامــة.
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(يف منطقــة القصــر بريــف حمــص ،ال تــزال
قــوات جيشــنا الباســل مســتمرة يف عمليــة
التطهــر التــي تشــمل مدينــة القصــر وريفهــا،
موقعــة ع ـرات القتــى يف صفــوف اإلرهابيــن
املرتزقــة ،محــرزة تقدمــاً كبــرا ً عــى األرض)...
بهــذه الجملــة افتتحــت مراســلة قنــاة اإلخباريــة
الســورية تقريرهــا امليــداين األخــر قبــل أن
ينعيهــا النظــام ووســائل إعالمــه بعدهــا بيومــن
ويعلــن مرصعهــا عــى مشــارف مدينــة القصــر
الحمصيــة .وبالتحديــد قــرب مطــار الضبعــة
بعــد أن تــم "قنصهــا مــن قبــل مجموعــة
إرهابيــة مســلحة" بحســب مــا ذكــرت وكالــة
ســانا األســدية.
بــن
ويف تقريــر لقنــاة ســا ـ الدنيــا ســابقاًّ -
ســائق الســيارة املصــاب تفاصيــل الحادثــة بأنهم
تعرضــوا إلطــاق نــار ثــم انقلبــت الســيارة،
و بغــض النظــر عــن التفاصيــل الســابقة ،ومثلــا
جــرت العــادة بعــد كل حادثــة مــن هــذا
النــوع ،بــدأت ســجاالت بــن صفــوف الناشــطني
الســوريني وبــن شــبيحة النظــام الفيســبوكيني،
بــن مــن يعتربهــا شــهيدة للوطــن وبــن مــن
ال يخفــي فرحــه مبوتهــا مــن صفــوف الثــوار.
وبالتأكيــد يــرى موالــو النظــام أنهــا إعالميــة
مســاملة وبريئــة كانــت تحمــل ســاحها أال وهــو
كامريتهــا وصوتهــا الــذي "أرادت يــد الغــدر
إســكاته" .ويــرى جمهــور الثــورة فيهــا ناقلــة
أخبــار كاذبــة ومتورطــة بالتغطيــة عــى جرائــم
النظــام وأفعالــه.
لكــن ،بعيــدا ً عــن تربيــر فعــل القتــل الــذي
لحــق بهــا ،هــل كانــت يــارا عبــاس إعالميــة مبــا
تحملــه هــذه الصفــة مــن حياديــة ونزاهــة؟ أم
كانــت طرف ـاً يف املعركــة؟
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شــاركت يــارا عبــاس يف تغطية جرائم ميليشــيات
النظــام يف مناطــق عديــدة ،مرافقــة تلــك القوات
بخــوذة وواقٍ عســكريني .ومل يقتــر رأيهــا
عــى وصــف الثــوار باإلرهابيــن واملرتزقــة
والتكفرييــن ،بــل تجــاوز ذلــك إىل الدعــوة
والرتويــج لســحق املناطــق الثائــرة وتطهريهــا.
وبذلــك كان كل هــذا األداء "الحيــادي" يصــب
يف اإليديولوجيــة الفاشــية التــي اتبعهــا النظــام
الزائــل ومــا زال تجــاه الشــعب ،ومعــرا ً عــن
كــره عميــق متعــدد املصــادر ،واحتقــا ٍر للشــعب
املطالــب بأبســط حقوقــه .وهنــا بالتحديــد
يصعــب التفريــق بــن كونهــا إعالميــة أو عنــر
مخابــرات ،فاالثنــان يحمــان نفــس الفكــر.
قــد يتســاءل أحدهــم :ومــا الفــرق بــن االحتفــال
مبقتــل إعالمــي ينتســب إىل النظــام وآخــر
ينتمــي إىل الثــورة؟

جامنة فــــواز

والجــواب هنــا هــو نفــس الفــرق بــن مــن يقاتل
ألجــل قضيتــه مضحيــاً بحياتــه مــن دون أجــر
وطمــع دنيويــن ،وبــن مــن تحــول إىل بيــدق
فاســد ومرتــزق ناهــب للبيــوت وقاتــل لألطفــال
لصالــح طغمــة األســد.
(رائحــة النــر فاحــت ومــأ عبقهــا أرايض
ســوريا .وهــا هــي اإلخباريــة الســورية وكعادتهــا
جــاءت إىل منطقــة القصــر لرتصــد إنجــازات
الجيــش العــريب الســوري ولتؤكــد أن مــن هنــا
ســيبدأ تاريــخ املجــد ..تاريــخ ســوريا ( )..لنثبــت
بالصــوت والصــورة أن أجــل املرتزقــة بــات
قريبــاً).
كانــت هــذه الكلــات آخــر مــا قالتــه املراســلة
القتيلــة عــى الشاشــة ...أم ـاً بــأن يكــون أجــل
كل املرتزقــة قريــب.

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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