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مجلــة نصــف شــهرية مســتقلة

عدسة نوار  -موحسن

أول األهــداف التــي أحرزتهــا الثــورة
الســورية يف مرمــى النظــام كانــت الصــورة ،أو
اإلعــام .وتالحقــت األهــداف ،لتكــرس وبجــدارة
تفــوق الثــورة أخالقي ـاً عــى الســلطة الحاكمــة.
وكــا هــو معلــوم ،أفلســت آلــة
الدعايــة األســدية يف خلــق إطــار منطقــي يوفــق
بــن التربيـرات الحمقــاء التــي ســاقتها وتســوقها
إىل اآلن يف محاولتهــا لتربئــة الســلطة وإثبــات
رشعيتهــا مــن دون جــدوى ،فعدســات الناشــطني
التــي تالحــق املجــازر املتنقلــة عــى امتــداد
االرض الســورية ،مل تــرك مجــاالً منطقي ـاً ألحــد
أن يتعاطــف مــع بشــار وزمرتــه ومؤيديــه،
فكلهــم شــبيحة ،يفتخــرون بذلــك علنــاً.
والشــبيح أص ـاً ،وفــق القامــوس الســوري قبــل
الثــورة ،مجــرم .ومل يعــد خــال الثــورة إنســاناً.
وعجيــب كل العجــب أن يظهــر مــن يدافــع
عــن قطيــع القتلــة الشــبيحة هــذا ،أو يتفهمهــم
مــن خــال تطبيــع التعاطــي يف شــأنهم ،بســلة
أدوات تبــدأ بالثقافــة وتنتهــي بالنفــاق.
هــي حــرب فعــاً ،لكنهــا ليســت
أهليــة ،فــا يتقاتــل األهــل هكــذا ،بتعليــق
رؤوس أطفــال بانيــاس عــى ســيف يســمى "ذو
الفقــار" يف اســتعارة تخلــط الخرافــة بالعنرصيــة
باإلجــرام ،تجتمــع كلهــا يف رأس الشــبيح
ووجدانــه ،وتنعكــس يف ســلوكه ذبحــاً وحرقــاً
واغتصابـاً .وعــى العاقــل ،إن بقــي يف مجتمعات
الشــبيحة عقــاء ،أن يســأل نفســه أوالً :هــل مــا
زلنــا فصيلــة تنتمــي اىل الجنــس البــري؟ قبــل
أن يقــول :نحــن جــزء مــن الوطــن.
ولكنهــم كذلــك بالفعــل ،جــزء مــن
هــذه الخريطــة املســاة ســورية .ولكــن مــن
قــال إن خرائــط البلــدان ال تتلــوث يف بعــض
أجزائهــا لقليــل أو كثــر مــن الســنوات؟
اآلن ،هــذا هــو املشــهد يف كلــه ،رغــم
مــا أضافتــه الغــارة اإلرسائيليــة مــن أبعــاد تبــدو
لكثــر مــن الســوريني مقلقــة للغايــة.
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طاولة جديدة للحوار باقتراح أمريكي روسي..
والملف خارج يد الدوحة
تقارب روسي أمريكي
كانــت زيــارة وزيــر الخارجيــة
األمريــي جــون كــري األخــرة إىل روســيا ســؤاالً
مفتــوح االحتــاالت ،أكــر مــا هــي جــواب
يتضمــن عقــد مؤمتــر جديــد ســتحاول فيــه
الدولتــان جمــع أطــراف املعادلــة السياســية
الســورية عــى طاولــة واحــدة يف محاولــة لخلــق
حــل ســيايس.
األســئلة التــي أثارهــا لقــاء الدولتــن
األكــر تأثــرا ً يف النظــام الســوري واملعارضــة
السياســية ،هــي حــول تلــك الســاعات الطــوال
التــي قضاهــا كــري مــع بوتــن وناقشــا الوضــع
الســوري ،وحــول التقــارب غــر واضــح املعــامل
الــذي ولــد فجــأة إىل العلــن بــن القطبــن
الكبرييــن ،فهــل مــا قالــه كــري عــن تالقــي
املصالــح هــو بالفعــل مــا ســيجمع الــروس
والواليــات املتحــدة عــى رؤيــة محــددة ذات
معــامل واحــدة؟
املؤمتــر الصحفــي الــذي جمــع كــري
والفــروف خــرج بإعــان االتفــاق عــى رضورة
حــث الحكومــة الســورية واملعارضــة عــى
إيجــاد حــل ســيايس لألزمــة مــن خــال عقــد
مؤمتــر دويل حــول ســورية بــأرسع مــا ميكــن،
مرجحــن انعقــاده نهايــة أيــار الحــايل .ومل يفــت
الفــروف أن يلمــح إىل متســك بــاده ببنــود قـرار
جنيــف بالكامــل.
بينــا مــال كــري إىل الرباغامتيــة
بالقــول" :إن البديــل عــن التســوية الســلمية يف
ســورية هــو مزيــد مــن العنــف ،وســورية تقــف
عــى حافــة الهاويــة ،إن مل تكــن قــد وقعــت
فيهــا فع ـاً ،والبديــل أيض ـاً هــو تصاعــد األزمــة
اإلنســانية ،وقــد تتفــكك ســورية إىل أجـزاء ،وقــد
يكــون هنــاك عنــف طائفــي وأعــال تطهــر
عرقــي ،مــا يهــدد أمــن واســتقرار املنطقــة كلها".
ومــا إن غــادر كــري نحــو األردن حتــى كــرر
الجملــة األمريكيــة املعتــادة" :مســتقبل ســورية
خــال مــن األســد" وإمنــا بصيغــة مختلفــة أكــر
واقعيــة "إن أي حكومــة انتقاليــة يف ســورية
يجــب أن ال تضــم األســد" .بينــا تراجــع كــري
مبدئيــاً يف مــا يخــص األســلحة الكيميائيــة

بالقــول "الرئيــس أوبامــا أوعــز بإج ـراء تحليــل
دقيــق لهــذه الحقائــق واملعلومــات ،وأعتقــد
أن الكونغــرس ســيدرس نتائــج هــذا التحليــل
باهتــام قبــل أن يتخــذ أي قــرار".
ويف وقــت االجتــاع الــرويس األمرييك،
درس وزيــر الدفــاع اإلي ـراين مــع رئيــس النظــام
الســوري يف دمشــق حــق ســورية بالــرد عــى
العــدوان اإلرسائيــي الــذي اســتهدف مناطــق
يف ريــف دمشــق ،إذ شــجع الجانــب اإليــراين
حليفــه الســوري عــى الــرد ،حســبام أفــاد إعــام
النظــام ووفــق وزيــر خارجيتــه وليــد املعلــم
الــذي قــال إن االحتــاالت مفتوحــة عــى كل
يشء .إال أن الق ـرار األمريــي الــرويس يبــدو أنــه
هــو مــن ســيحدد أبــواب هــذه االحتــاالت
وأيهــا مفتــوح وأيهــا مغلــق.
قطر تترك الملف السوري...

نقلــت مصــادر كثــرة ورددت وســائل
اإلعــام قضيــة ســحب امللــف الســوري مــن يــد
قطــر ،عــى خلفيــات كثــرة أهمهــا معضلــة
تشــكيل حكومــة هيتــو وثانيهــا فــوىض الداخــل
الســوري والتدخــل اإلرسائيــي حســب محللــن.
وقــرار اســتبعاد قطــر مــن امللــف هــو قــرار
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أمريــي رافقتــه وبرسعــة جولــة زيــر الخارجيــة
األمريــي بــن العواصــم .بينــا يتجــه قــادة
املعارضــة واالئتــاف حاليـاً نحــو الريــاض ،حيــث
سيســتقر امللــف الســوري ،وحيــث حطــت
طائـرات االئتــاف املتنقلــة بــن املطــارات أخـرا ً
ليجتمــع كل مــن الرئيــس املؤقــت لالئتــاف
جــورج ص ـرا ،ومحمــد طيفــور نائــب املراقــب
العــام إلخــوان ســوريا ونائــب رئيــس املجلــس
الوطنــي ،وعبــد األحــد صطيفــو رئيــس كتلــة
الرسيــان اآلشــوريني ،مــع األمــر بنــدر بــن
ســلطان بــن عبــد العزيــز رئيــس االســتخبارات
الســعودية يف مرحلــة أوىل ثــم األمــر ســعود
الفيصــل وزيــر الخارجيــة.
ســارع الســعوديون إىل إبــاغ الوفــد
الســوري املعــارض مبوقفهــم املتمثــل بــرورة
"وقــف الحــرب الدمويــة عــن طريــق التفــاوض
ومــن بوابــة مبــادرة املبعــوث األممــي األخــر
اإلبراهيمــي .وهــو موقــف يلقــى دعـاً أمريكيـاً
كامــاً وتفهــاً روســياً" ،ورمبــا هــذا االعتــدال
متناســب مــع الدبلوماســية الســعودية أكــر مــن
تناســبه مــع القطريــن ،عــى اعتبــار أنــه وليــد
محاولــة خلــق نقطــة وســط يجتمــع حولهــا
الــروس والواليــات املتحــدة وتنعكــس بشــكل
رسيــع عــى الدولــة العربيــة األكــر تأثــرأً يف
امللــف وهــي الســعودية ،بينــا مــن املمكــن أن
يكــون االجتــاع القــادم لالئتــاف ومــا ســيتبعه
مــن اســتحقاقات حــول تشــكيل الحكومــة
وســواها هــو أحــد انعكاســات تغـرات الطقــس
الــدويل يف ظــل اســتمرار الثــورة عــى األرض.
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بانياس....
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وذُ بحت المدينة أمام بحرها

ومــاذا بعــد بانيــاس؟ ...هكــذا متــر
املدينــة يف معــرض ســؤال ،ويف معــرض تخــوف
الجميــع مــن املجــازر الجديــدة التــي تنتظــر
الســوريني ،وخاصــة ســ ّنة الســاحل ..بانيــاس...
املدينــة األرسع يف إعــان مــا حــدث يف درعــا
ثــورة ســورية كــرى امتــدت مــن حــوران بأقــى
رسعــة إىل الســاحل املــيء بعقائديــي األســد.
متــر بانيــاس وتصبــح خــال أيــام
ذاكــرة حربيــة ،مدينــة تعرضــت إلبــادة جامعيــة
مــن قبــل نظــام مــا زال مســتمرا ً يف انتهاكاتــه
لــكل أنــواع الحقــوق الطبيعيــة ،بينــا تــرق
شــمس نهــار جديــد عــى املدينــة وقــد ُدمــرت
أقــدم أحيائهــا "رأس النبــع ،رأس الريفــة ،الشــيخ
نجــار" ،وفقــدت خــرة ســكانها ،ونــزح مــن
تبقــى إىل مــدن مجــاورة أو إىل األحيــاء األقــل
تــررا ً كالقبيــات وامليــدان .بينــا مــا زال
بعــض ريفهــا املجــرم وحــي القصــور والقــوز
فيهــا ينتظــر حلقــة أخــرى للرقــص عــى وقــع
ســكاكني جيــش الدفــاع الوطنــي يف رقــاب
"اإلرهابيــن" الذيــن مل يرفعــوا أي ســاح ضــد
الشــبيحة الذيــن اغتالوهــم ،ببســاطة لعــدم
امتالكهــم هــذا الســاح الــذي اتهمــوا بــه
ومتــت تصفيتهــم عــى أســاس احتوائــه ومتريــره.

مــن البيضــا بــدأ الذبــح ،فالشــهور
الهادئــة التــي مــرت عــى القريــة املجــاورة
لبانيــاس مل تشــف غليــل الريــف املحيــط وامليلء
باللجــان الشــعبية والشــبيحة واملتطوعــن لحمل
أي نــوع مــن الســاح ،فــا إن تــم اختــاق
عــذ ٍر وا ٍه حتــى تــم قصــف املدينــة مــن الزوبــة
وقلعــة املرقــب ثــم حصارهــا ثــم اقتحامهــا
وتجميــع شــبانها وأطفالهــا يف الشــوارع وقتلهــم
بــدم بــارد باســتخدام الســكاكني والحجــارة
والحــرق ،حتــى تــم تفريغهــا بالكامــل بــن
شــهداء جــاوز عددهــم بحســب ناشــطني
 ،700ونازحــن عــى األوتســرادات املحيطــة،
إذ مل تفتــح أبــواب طرطــوس لهــم ،فقــط
بعــض القــرى املجــاورة كانــت لهــا األســبقية
باســتقبال بعــض املكبلــن مــن البيضــا لقتلهــم
بشــكل علنــي يف القريــة ،رسي عــى اإلعــام.
ويف اليــوم التــايل تــم تكــرار
الحالــة يف بانيــاس ،لتتــم تصفيــة عائــات يف
بيوتهــم ويف الشــوارع ،ولتكتــب أكــر مجــزرة
يف تاريــخ الثــورة الســورية ،وأكــر عــدد
قتــى مــن األطفــال يف أرستهــم والخزانــات
ورشفــات املنــازل والشــوارع ،لتكــون النتيجــة
أيضــاً مئــات الشــهداء بحســب نشــطاء.

3
معاوية الصخــري

وبعــد تلــك املجــازر بــدأت عمليــات
حــرق البيــوت وتصفيــة الناشــطني ومالحقــة
املصوريــن وشــهود العيــان واعتقــال النازحــن
وبيــع األدوات املنزليــة التــي اعتــاد شــبيحة
النظــام عــى حملهــا مــن بيــوت الضحايــا.
خلــت البيضــا ومعظــم أحيــاء
بانيــاس مــن الســكان .وبــات بإمــكان
القتلــة االســتثامر الجديــد للمناطــق الخاليــة
بصيغــة اســتيطان واضحــة املعــامل ومبــررات
ال تحمــل ســوى املضمــون الطائفــي الدمــوي،
وبإيعــاز مــن املرجعيــات السياســية والدينيــة
لخلــق موازنــات جديــدة يف الســاحل
لــن تتوقــف عنــد بانيــاس مــا دام
األســد ميتلــك زمــام املبــادرة يف حصــد
األرواح عــى الجغرافيــا الســورية.
جولــة صغــرة لكامــرا ناشــط فــ ّر
مــن تحــت الســكاكني إىل شــوارع مدينتــه
الخاليــة تثبــت للعــامل أجمــع أنــه ال داعــي
بعــد اآلن لبحــث مســألة اســتخدام النظــام
الســوري للســاح الكيــاوي ،مــا دامــت
الســكاكني قــادرة عــى تحقيــق النتائــج
نفســها وبــذات الرسعــة والفاعليــة وبــردود
أفعــال دوليــة عاديــة ال جديــد فيهــا.
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سورية على شكل مخيمات ومقاهٍ وسيــارات تاكسي

يثــر الحضــور الســوري يف لبنــان
مواضيــع شــتى ،خاصــة يف اإلعــام اللبنــاين،
تتنــاول يف غالبيتهــا أثــر الســوريني عــى
االقتصــاد وبنيــة املجتمــع ،بينــا يتجــه بعضهــا
إىل الحديــث عــن معاناتهــم والهيئــات اإلنســانية
واألهليــة التــي تقــوم بالتخفيــف جزئيــاً مــن
هــذه املعانــاة .ويتصــدر النازحــون يف املخيــات
صــورة الســوريني يف لبنــان ،عــى اعتبــار أنهــم
جــاوزوا الـــ  700ألــف نــازح وفــق تقديــرات،
بينــا ســجل منهــم يف هيئــات اإلغاثــة 400
ألــف ،ت ـراوح مشــكالتهم بــن فقــدان الرعايــة
الصحيــة واملــوارد الغذائيــة وكل مقومــات
الحيــاة العاديــة.
التواجــد ضمــن صيــغ النــزوح
اإلنســاين يتضــح يف البقــاع والشــال ،أمــا
الحضــور الســوري القائــم عــى أرس دخلــت
لبنــان فوجــدت مســاكن وأعــاالً فيــا يشــبه
الهجــرة املؤقتــة فهــو مــا نلحظــه ضمــن مدينتي
بــروت وطرابلــس.
وبــن نــزوح ونــزوح يلفــت الوجــود
الســوري األنظــار يف لبنــان ،حيــث تظهــر
تفاصيــل املــدن الســورية ومهنهــا يف الشــوارع
اللبنانيــة ،وهــو مــا قــد يشــكل عبئــاً حســب
تعبــر مواطنــن لبنانيــن .وهنــا يجــدر ذكــر
ترصيــح مستشــار رئيــس الحكومــة املســتقيلة
للشــؤون االقتصاديــة ســمري الضاهــر حينــا
قــال" :أثقــل اللجــوء اجتامعيــاً كاهــل األرس
اللبنانيــة املضيفــة يف الشــال والبقــاع ،وتأثــر
ســوق العمــل بزيــادة أعــداد الوافديــن ،إذ
يُشــكل الســوريون يف لبنــان مصــدرا ً وافــرا ً
للقــوى العاملــة ذات األجــر املتــدين ،مــا أدى
إىل ارتفــاع البطالــة بــن اللبنانيــن ،وخصوصــاً
فئــات الفقــراء املفتقــدة للمهــارات".

مهن سورية..
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يف الروشــة ،املنطقــة الســاحلية
الســياحية املشــهورة ،ميكــن أن تســمع كلــات
الكثرييــن مــن الباعــة املتجولــن املعتاديــن يف
حلــب ودمشــق ،بــن بائعــي الفــول والقهــوة
والعصائــر وحتــى التصويــر الفــوري املشــهور

نبيل هالل

يف_دمشــق بجملــة "فــوري فــوري فــوري...
صــور ...فــوري فــوري فــوري" .وتتضــح
الصــورة بشــكل أكــر حــن نجــد فــروج
الزيــن الشــهري يف دمشــق بفرعــه الجديــد
يف بــروت ،وشــاورما ســومر األشــهر بحلــب
موجــودة بكامــل عاملهــا وشــكلها يف بــروت،
ومحــات كريــش للصندويــش واملأكــوالت
الجاهــزة يف حمــص نجدهــا يف طرابلــس.

فاملشــهد العــام الــذي كانــت تقدمــه قهــوة
الروضــة أو نــادي الصحفيــن أو حتــى مقهــى
الكــال ميكــن رصــده يف تــاء مربوطــة أو
مزيــان وغريهــا مــن املقاهــي والبــارات التــي
يشــكل الجمهــور الســوري فيهــا أغلبيــة .حتــى
األحاديــث ال تختلــف كث ـرا ً ،إذ يشــكل الراهــن
الســوري والثــورة موضوعــاً أساســياً ،وكذلــك
تحــر الــرؤى الثقافيــة واآلراء النقديــة،
وحتــى األمســيات الشــعرية والنشــاطات
املرسحيــة والغنائيــة التــي ال تبتعــد كثــرا ً
عــن الواقــع الثــوري ..كذلــك تحــر الشــتائم
واالتهامــات بــن مــن فــ ّر ومــن بــاع القضيــة
ومــن يلبــس قنــاع الثــورة ليخبــئ خلفــه وجــه
النظــام.

شبه..

أمــا ســيارت التاكــي فهــي كــا
يعتــاد الســوريون ،ســائقون مــن ريــف
حلــب وإدلــب متواجــدون يف بــروت،
بأســاليب النقــاش واملوضوعــات ذاتهــا ،وإمنــا
بلغــة أكــر شــجاعة يف طــرح الــرأي.
يالحــظ يف بــروت خصوصــاً
التواجد الكثيــف للكتــاب والصحفيــن،

يبحــث الســوري يف لبنــان
دامئــاً عــن مقابــات ســورية لــكل يشء،
أشــخاص أحيــاء شــوارع محــات ...ويف أول
اتصــال مــع أهلــه أو أًصدقائــه يف الداخــل
يصــف الحــي الــذي يســكنه بالتشــابه مــع
حــي ســوري إمــا تــم تدمــره أو ينتظــر
القذيفــة ،وأشــكال البائعــن واملحــات هــي
دامئــاً بوابــات لذكريــات منطقــة ال تبعــد
بـــضعة كيلومــرات عــن محــل
اإلقامة الــجديدة.
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محاولة أهلية ناجحة تكشف تقصير جهات اإلغاثة

لؤي النايف | خاص عني املدينة

اســتطاع لــؤي النايــف ( 45عامــاً)،
مــن أهــايل مدينــة املياديــن ،أن يخــرج مبرشوعه
املتميــز عــن مألــوف األعــال اإلغاثيــة ،وم ّكــن
 30امــرأة ،يعملــن يف ورشــة الخياطــة الخرييــة
التــي افتتحهــا ،مــن أن يــرن عامــات منتجات،
يعلــن أرسهــن وأطفالهــن بعــد أن كـ ّن يف عــداد
مســتحقي العــون.
ومــن جيبــه الخــاص ،وبالتعــاون
مــع جمعيــة الفجــر الخرييــة ،اشــرى النايــف
آالت خياطــة وتطريــز ،مســتفيدا ً مــن خرباتــه
الســابقة يف هــذا املجــال ،وفتــح بــاب العمــل
للنســاء املحتاجــات مــن ذوي الشــهداء ،كــا
عمــل عــى تدريــب غــر املؤهــات منهــن ليتــاح
لهــن العمــل يف مشــغله.
يقــول لــؤي :يف بدايــة الشــهر الثالــث
مــن هــذا العــام بدأنــا العمــل يف هــذا املشــغل.
وهــو مشــغل للخياطــة والرتيكــو والتطريــز.
جــاء مرشوعنــا هــذا اســتجابة للظــروف الصعبــة
التــي تعيشــها مدينتنــا .والهــدف الرئيــي لــه
هــو إعالــة أرس الشــهداء واملعتقلــن.
ويضيــف لــؤي :البعــض مــن
الســيدات ال تســمح لهــن ظروفهــن بالعمــل
اليومــي يف املشــغل ،لذلــك نحــاول أن نؤ ّمــن
لهــن آالت الخياطــة يف البيــوت .وقــد اســتطعنا
تأمــن خمــس ماكينــات لخمــس ســيدات
ينجــزن أعاملهــن يف منازلهــن .وكذلــك اســتطعنا
تشــغيل 15عائلــة يف أعــال الخــرز اليدويــة.
تواجــه ورشــة الخياطــة هــذه
مصاعــب عــدة ،يــأيت يف مقدمتهــا ارتفــاع أســعار

املــواد األوليــة وصعوبــة الحصــول عليهــا ،إضافــة
اىل مخاطــر الشــحن واحتــال تعــرض البضائــع
القادمــة إىل املحافظــة للمصــادرة مــن قبــل
الحواجــز األمنيــة.
نجــح رجــل الخــر والتنميــة هــذا يف
تطبيــق املثــل املعــروف "ال تعطنــي ســمكة،
بــل علمنــي كيــف أصطــاد" .ونجــح أيضــاً يف
ترصيــف منتجــات ورشــته ويف ســوق املياديــن
الــذي يعــاين أصــاً مــن شــح البضائــع.
ويبــدو لــؤي طموحــاً يف مســتقبل
مرشوعــه ،وحامل ـاً مبشــاريع كــرى تقــدم عليهــا
فعاليــات أو جهــات أخــرى ،وفــق املبــدأ الخــري
التنمــوي ذاتــه ،فافتتــاح مــروع إنتاجــي خــري
مبليــون لــرة ،كــا يقــول ،أفضــل مــن توزيــع
ســال عذائيــة بهــذا املبلــغ ،مــع أهميــة هــذا
الجانــب يف حــاالت الحاجــة املبــارشة.
ويلخــص الرجــل الفوائــد التــي حققها
بتشــغيل النســاء أوالً ،ثــم تأمــن البضائــع
للســوق املحــي بأســعار رخيصــة ثاني ـاً ،وأخ ـرا ً
إعــادة توزيــع األربــاح أو إنفاقهــا عــى الفق ـراء
واملحتاجــن ،وهكــذا تظهــر املنفعــة مــن جميــع
عنــارص دورة االقتصــاد الصغــرة تلــك.
القــت فكــرة لــؤي الخرييــة
استحســاناً عامــاً مــن األهــايل والجمعيــات
الخرييــة يف املياديــن ،حيــث يبــدي الجميــع
إعجابهــم بهــذا املــروع .ولكنــه يشــكو
مــن اإلهــال الــذي تبديــه املنظــات
والهيئــات العليــا للثــورة مبرشوعــه ،فلــم
يســأله أحــد عــن احتياجاتــه ،ومل تقــدم

عبود الصـــالح

له أي من هذه الهيئات املساعدة.
ففــي مــكان آخــر ،يف أروقــة املكاتــب
وأدراج املؤسســات املعنيــة ،ترتاكــم عــرات
املشــاريع الصغــرة املشــابهة ،دون أن يعنــى بهــا
أحــد عنايــة جــادة.
يتشــدق موظفــو املنظــات
اإلغاثيــة الكــرى بهــذه األفــكار الســهلة
والعمليــة والواضحــة ،ويتفاخــرون بن ّيتهــم
أو رعايتهــم النظريــة لهــذه املشــاريع ،مــن
دون أي تطبيــق عمــي ناجــح عــى األرض.
ويشــابه هــؤالء ،يف طرائــق عرضهــم لنجاحــات
مشــاريعهم االفرتاضيــة مــن وراء الطــاوالت
يف مكاتــب الخــارج الفخمــة ،طرائــق املــدراء
البعثيــن يف رشحهــم إلنتاجيــة ونجــاح
مؤسســاتهم يف دولــة آل األســد.
وبــدون اتهامــات بالفســاد ألحــد،
ودون تشــكيك بالنوايــا ،يشــكل شــبان الخــارج
اإلغاثيــون عائقــاً جديــاً أمــام توســيع هــذا
النشــاط االقتصــادي والخــري الب ّنــاء ،بحامســهم
الشــكيل لهــا ،وعجزهــم عــن التطبيــق الواقعــي،
بســبب قلــة خرباتهــم أو إمكاناتهــم مــن
جهــة ،أو خضوعهــم للجهــات الداعمــة مــن
جهــة أخــرى.
مل يهتــم لــؤي ،أو غــره مــن رجــال
اإلغاثــة والخــر الحقيقيــن يف الداخــل،
بــكل هــذا .وال يظهــرون مبــاالة تجــاه
الشــائعات الكثــرة حــول الفســاد وســوء
اإلدارة والتدبــر ،التــي تــرب مبفاصــل تلــك
الهيئــات وطرائــق عملهــا.
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األسلحة الكيميائية..

مــع لجــوء النظــام إىل اســتخدام
األســلحة الكيميائيــة يف مناطــق عــدة مــن
ســورية ،وتوقــع اســتخدامها يف مناطــق أخــرى،
هــذه األســلحة التــي تســبب أعراضــاً خطــرة
ومميتــة للجســم البــري وخاليــاه ،تختلــف
باختــاف املــادة الكيميائيــة املســتخدمة ودرجــة
التعــرض لهــا؛ يجــدر بنــا تســليط الضــوء عــى
أنــواع هــذه األســلحة واألع ـراض التــي تســببها.
وللتعــرف عــى أعــراض اإلصابــة
بشــكل قريــب للواقــع ،وباالســتعانة بشــهادة
ســكان املناطــق التــي تعرضــت للقصــف
باألســلحة الكيميائيــة ،كانــت معظــم حــاالت
املصابــن بهــا ســيئة جــدا ً مرتافقــة بأعــراض
جســدية عديــدة كالوهــن وغشــاوة البــر
وصعوبــة التنفــس واختــاج العضــات والتعــرق
والتقيــؤ واإلســهال والغيبوبــة والتشــنجات
وتضيــق بؤبــؤ العــن (حدقــة دبوســية) واحمـرار
العينــن وســيالن األنــف والعيــون ونفــث الــدم.
كــا أفــادت الشــهادات مــن تلــك
املناطــق أن الســكان شــعروا بانتشــار رائحــة
كريهــة يف الهــواء بعــد غــارة مفاجئــة للط ـران،
وأحيانـاً بعــد قصــف مدفعي ,ومل تكــن بالرضورة
مرتافقــة مــع أصــوات انفجــار شــديد أو شــظايا
تــؤدي إىل إصابــات جــراء هــذه القذائــف،
ولكــن هــذه األســلحة قــد تقتــر يف أرضارهــا
عــى انتشــار الغــازات يف الهــواء واإلصابــة بهــا
دون ســابق إنــذار ســوى ســاع صــوت تحليــق
الطــران املروحــي أو الحــريب قبيــل انتشــارها.
ولعــل أكــر األســلحة الكيميائيــة
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سبل الوقاية والعالج..

املســتخدمة أو التــي يخــى اســتخدامها إىل
اآلن هــي غــاز الســارين وغــاز الخــردل وغــازات
األعصــاب األخــرى واملــواد الحارقــة .ولهــذه
األســلحة مجموعــة إجــراءات مــن الواجــب
اتباعهــا عنــد احتــال اســتخدامها أو بعــد
التعــرض لهــا ،فيفضــل الجلــوس يف مــكان مرتفــع
محكــم اإلغــاق وســد جميــع املنافــذ ملنــع
تــرب املــواد الســامة ،والصعــود إىل الطوابــق
العليــا وارتــداء األقنعــة الواقيــة أو مــا يســتعاض
عنهــا ،كاســتخدام قطعــة قــاش مبللــة باملــاء أو
أن يلــف بهــا فحــم طبيعــي بعــد طحنــه ويوضــع
داخــل بشــكري مبلــل ،ويلــف الفــم واألنــف .كــا
ميكــن أن يســتخدم البــول البــري بوضعــه
عــى القطعــة القامشــية والتنفــس مــن خاللهــا.
ومــن املحبــذ ارتــداء املالبــس الواقيــة كاألكيــاس
املطريــة والقفــازات العازلــة ،وإفــراغ خزانــات
امليــاه املكشــوفة ،وعــدم تنــاول األطعمــة التــي
قــد تكــون تعرضــت لهــذه املــواد ،وعــدم
االق ـراب مــن أماكــن انتشــارها إال بعــد أيــام أو
ســاعات طويلــة.
ويجــب التعامــل بحــذر مــع املصابــن
بتلــوث األســلحة الكيميائيــة خشــية انتقــال
اإلصابــة للمســعفني جلديــاً عــر اللمــس
واالحتــكاك املبــارش ،لــذا مــن الواجــب عنــد بــدء
ظهــور األع ـراض الســابقة القيــام بخلــع مالبــس
املصــاب وتطهــر جســمه بكميــات كبــرة مــن
املــاء والتعامــل معــه بحــذر لــي ال تنتقــل املــادة
الســامة جــراء مالمســته ،ويفضــل اللجــوء إىل
تطهــره مبــادة فلــر إيــرث (.)Fullers EARTH

يارس الشيخ

وإذا كانــت األعــراض تشــر إىل
اســتخدام غــاز األعصــاب فيجــب تجهيــز
قواريــر األوكســجني وحقــن الفاليــوم (ديازبــام)
وريديـاً أو عضليـاً وحقــن األتروبــن عضليـاً ألنــه
يعتــر دوا ًء معالج ـاً لغــازات األعصــاب ،وكذلــك
تجــب املضمضــة مبحلــول  NaHCO3تركيــزه
( ،)5%وغســل الجســم بصابــون بوتــاىس
أو مبحلول .NaOH 2%
أمــا إذا تعرضــت املنطقــة للقصــف
باملــواد الحارقــة ،وهــي مــواد تكــون عــى شــكل
ضبــاب وبحــرارة عاليــة مثــل  ،SO3وتســبب
ســعاالً شــديدا ً عنــد استنشــاقها وآالمــاً يف
الصــدر ونزيف ـاً حــادا ً يف الرئــة وحروق ـاً شــديدة
عــى الجلــد ،فيفضــل االنبطــاح عــى األرض,
وتغطيــة الــرأس باليديــن أو تغطيــة الجســم
بقــاش مبلــل.
ويف حــال اإلصابــة يغســل
الجــزء املصــاب مبحلــول )NaHCO3) 3%
ثــم الغســل باملــاء النقــي والتحويــل إىل
أقــرب مشــفى ميــداين أو نقطــة طبيــة.
وهنــا ال بــد مــن اإلشــارة لــرورة تجهيــز
أماكــن خاصــة مــا أمكــن ذلــك تقــي
التعــرض لإلصابــة بهــذه األســلحة ،ووجــود
فريــق طبــي متخصــص بحــاالت اإلصابــة
باألســلحة الكيميائيــة مجهــز بالطــرق الوقائيــة
والعالجيــة الرسيعــة .كــا يفضَّ ــل أن
تكــون هنــاك إشــارات متفــق عليهــا محليـاً تشــر
عنــد اســتخدامها إىل تعــرض املنطقــة للقصــف
بهــذه األســلحة.

بيئة
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يطلــق الديريــون ،ريفــاً ومدينــة،
مدنيــن وعســكريني ،شــتائم الذعــة بحــق
ممتهنــي الحــرف النفطيــة الناشــئة مؤخ ـرا ً ،يف
االســتخراج والنقــل والتكريــر.
وال ميــر يــوم عــى شــخص يف ديــر
الــزور إال وقــد تنــاول مــرة أو مرتــن حديــث
الســاعة وقضيــة الــرأي العــام املحــي األوىل
"لصــوص النفــط" كــا يحــب الناقمــون عــى
ظاهــرة النفــط العشــوايئ أن يســموا العاملــن
بهــذا القطــاع مبهنــه املتعــددة ،التــي تبــدأ
باالســتخراج وتنتهــي بالتكريــر أو محــاوالت
التكريــر مبطابــخ البــرول الحــر العشــوائية،
التــي انتــرت ومــا زالــت تنتــر رغــم ضخامــة
الجمهــور املضــاد وموقفــه الداعــي إىل إيقــاف
هــذا العمــل ،هــذا املوقــف الــذي ظهــر يف
م ـرات كثــرة بأســاليب مجابهــة حــادة وصلــت
إىل املنــع بقــوة الســاح ،لتجلــب يف مــرات
أخــرى ردود فعــل رشســة أو دفاعــات مســتميتة
مــن جانــب املســتفيدين الذيــن يعتــرون النفط
وتكريــره رزقــاً مرشوعــاً كغــره مــن األرزاق.
ومــن مظاهــر األذى املضافــة إىل
قامئــة أرضار النفــط الكبــرة ،يــرز تلويــث
امليــاه مبخلفــات التكريــر الناتجــة عــن الورشــات
العشــوائية التــي تصفــي النفــط أو تحــاول ذلــك
بطبخــه أو حرقــه إىل درجــة الغليــان.
وعــى ضفتــي الفــرات ،وضفتــه
الشــالية (الجزيــرة) بالتحديــد ،تنتــر عـرات

الورشــات البدائيــة التــي أقيمــت عــى الشــاطئ
النهــري قصــدا ً لتســهيل العمــل بتخلــص ٍســهلٍ
مــن املخلفــات ،وذلــك بتدفقهــا "وبالراحــة"
كــا يســخر مهندســو امليــاه مب ـرارة مــن هــذه
الظاهــرة الخطــرة.
ويف تطــور الفــت توقفــت محطــة
تصفيــة امليــاه يف بلــدة ذيبــان عــن العمــل
لعــدة أيــام نتيجــة ارتفــاع معــدالت التلــوث
يف امليــاه الخاميــة املســتجرة مــن النهــر ،وفــق
نتائــج التحليــل املخــري لعينــة مــن امليــاه قــام
بتحليلهــا فنيــو املحطــة املذكــورة ،فقــد أشــارت
إىل اســتحالة معالجــة هــذه امليــاه بأســاليب
أعــال التصفيــة املعروفــة ،إذ تعجــز أحــواض
الرتســيب وأعــال التصفيــة والتعقيــم الالحقــة
عــن تنظيــف امليــاه مــا لحــق بهــا مــن تغــر
خطــر يف املواصفــات بتأثــر املــواد العضويــة أو
الكيامويــة الناتجــة عــن التكريــر ،والتــي تحــول
مــاء الــرب بحــد ذاتــه إىل مــادة ال تصلــح
لالســتخدام البــري .مــا اضطــر األهــايل يف
كثــر مــن القــرى والبلــدات عــى طــول الفـرات
إىل التخــي عــن ميــاه النهــر واســتعامل ميــاه
أنقــى تجلبهــا صهاريــج مــن عيــون املــاء القليلــة
املوجــودة يف الباديــة.
يقــول علــوان ،وهــو فــاح خمســيني
ناقــم عــى "حراميــة املــازوت" كــا يســميهم:
لقــد لــوث هــؤالء املجرمــون املــاء بعــد أن لوثــوا
الهــواء ،إنهــم قتلــة وعمــاء لبشــار األســد.

وكالعــادة ،يقــدم "النفطيــون" يف
كل مــرة ذات الحجــج يف معــرض دفاعهــم
عــن مهنتهــم الوليــدة" :ومــاذا نفعــل؟ نريــد
أن نطعــم أطفالنــا .لوالنــا لتوقفــت الســيارات
والج ـرارات ومحــركات الــري ،ولوالنــا الســتطاع
بشــار األســد أن يخنــق الثــورة ويشــل تحــركات
الثــوار".
ويســجل الظرفــاء مــن املشــتغلني
بالبــرول الخــام مالحظــة مشاكســة" :وملــاذا مل
تحتجــوا عــى عائلــة األســد التــي رسقــت النفــط
خــال أربعــن عامـاً؟ ومنعتنــا مــن العمــل فيــه
حتــى كحــراس أو خــدم ملتعهديــه! دعونــا
نعمــل ونبنــي أنفســنا ولــو لســنة واحــدة".
ورغــم ذلــك ،يخلــص املتابعــون
واملهتمــون بهــذا املوضــوع إىل نتائــج متفائلــة،
ترتكــز إىل املحــاوالت الجــادة والطموحــة
التــي أخــذت باالتســاع والتطــور باتجــاه
مكافحــة هــذه الظاهــرة .إذ تعمــل املجالــس
املحليــة للقــرى والبلــدات يف ريــف ديــر
الــزور ،بتنســيق مــع الكتائــب والتشــكيالت
املحرتمــة مــن الجيــش الحــر ،عــى التحضــر
لحملــة كــرى تهــدف إىل عــاج هــذه املشــكلة
وتنفيــذ حلــول واقعيــة لهــا عــى مراحــل،
تبــدأ بوقــف التكريــر يف املناطــق الســكنية
املأهولــة وتنتهــي بالســيطرة الكاملــة عــى
الحقــول واآلبــار النفطيــة ،وبأقــل قــدر مــن
العنــف والتصــادم.
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بعــد تحريــر محافظــة الرقــة ،قامــت قــوات
النظــام باالنتقــام مــن املدينــة ،كام تفعــل يف كل
املناطــق التــي تخــرج عــن ســيطرتها ،فقصفتهــا
بالطائــرات وقذائــف املدفعيــة والهــاون .مــا
جعــل املدينــة يف حالة مــن املوت دفعــت الكثري
مــن التجمعــات الثوريــة املدنيــة إىل العمــل
بشــكل جــاد إلعــادة الحيــاة إىل الرقــة ،وإلب ـراز
دور األطـراف الثوريــة كبديــل عــن النظــام مــن
جهــة تســيري األمــور فيهــا عــى كافــة الصعــد.
ويف قطــاع التعليــم تــم إطــاق
حملــة "لــن أتــرك مدرســتي" مــن قبــل هيئــات
شــبابية إلعــادة فتــح املــدارس .فريــق عــن
املدينــة اســتطلع الوضــع يف هــذا الجانــب...
يقــول محمــد ،وهــو عضــو يف تجمــع
شــباب الرقــة الحــر" :بعــد تحريــر الرقــة نــزح
قســم كبــر مــن األهــايل بســبب القصــف.
وكانــت الدوائــر الحكوميــة واألســواق واألف ـران
مغلقــة ،فحاولنــا مــن خــال التجمــع ،وبالتعاون
مــع تجمعــات أخــرى ،إعــادة الحيــاة إىل املدينة.
فقــد اقــرح مجموعــة مــن الشــباب تنشــيط
الحركــة التعليميــة ...فقمنــا أوالً بإحصــاء
املــدارس ثــم اخرتنــا مجموعــة منهــا حســب

حياة الخرض

بــن صفّــي األ ّول والثالــث ،لذلــك نقــوم
أنــا وزمــايئ برتفيــه األطفــال باإلضافــة إىل
تدريســهم ،فالبســمة غابــت عــن وجوههــم
منــذ تحريــر الرقــة ...بســبب القصــف".
وإلســاعيل قصــة طريفــة ،فهــو أحــد
عنــارص الجيــش الحــر ،وقــد تطــوع ليــدرس
الطــاب مــادة اللغــة اإلنكليزيــة .يقــول" :كنــت
أعمــل كمنــدوب مبيعــات يف إحــدى الــركات،
وخــريت يف اللغــة اإلنكليزيــة كبــرة .ومــا دفعنــي
إىل التدريــس يف هــذه املدرســة هــو رغبتــي يف
تقديــم املســاعدة خــارج العمــل املســلح .وقــد
تســتغربون مــن ذلــك ...ولكنــي أكــره الســاح
واضطــررت إىل حملــه يك أدافــع عــن أهــي ضــد
هــذا النظــام الهمجــي .وأنــا ســعيد جــدا ً عندمــا
أكــون يف املدرســة .كــا لــدي القــدرة عــى
الفصــل متامـاً بــن كــوين عنـرا ً يف الجيــش الحــر
وبــن عمــي هــذا ...فأنــا ال أحمــل الســاح أبــدا ً
يف املدرســة ،وأحــاول قــدر اإلمــكان إبعــاد هــذا
الحاجــة إلعــادة تأهيلــه يك تصبــح جاهــزة لدوام
املوضــوع عــن ذهــن األطفــال .وعندمــا يســألني
الطــاب ،وتقاســمنا املهــات بــن تنظيــف هــذه
التالميــذ عــن الجيــش الحــر والســاح
املــدارس وتغطيــة النقــص مــن املقاعد الدراســية
أجيبهــم بأنهــم يجــب أن يهتمــوا بأمــور أخــرى".
وســلمناها للمســؤولني عــن هــذا املوضــوع".
ويقــول فــراس ،وهــو مديــر إحــدى
املــدارس االبتدائيــة" :كنــت مديرا ً لهذه املدرســة
قبــل تحريــر املدينــة .وبدأنــا باســتقطاب
الطــاب ابتــدا ًء مــن األهــايل النازحــن يف هــذه
املدرســة وانتهــا ًء بإلصــاق منشــورات عــى
جــدران املدينــة لدعــوة الطــاب إىل املــدارس.
وقــد اجتمعنــا باألهــايل إلقناعهــم بــرورة
عدسة أحمد  -خاص عني املدينة
إرســال أبنائهــم ،فاألوضــاع الراهنــة قــد تســتمر
لفــرة طويلــة .كــا قمنــا بتغيــر وقــت الــدوام
إن إرصار الطــاب واألســاتذة عــى
مــن الفــرة الصباحيــة إىل فــرة الظهــرة ألن
العــودة إىل املــدارس ليــس إال وليــد اإلرصار
الطـران الحــريب ينشــط يف الصبــاح .وقــد القــت
عــى الحيــاة بشــكل عــام .وإن االشــتباك الــذي
الفكــرة قبــوالً جيــدا ً مــن األهــايل .وقمنــا بعــد
قــد يجــري بجانــب املدرســة مــا هــو إال طريــق
ذلــك بفــرز الطــاب كل حســب مســتواه."...
لفتــح مدرســة أخــرى .أمــا محــاوالت النظــام
أمــا رهــام ،وهــي معلمــة متطوعــة،
لتدمــر كل البنــى التــي تنشــأ يف املناطــق
فقــد قالــت" :كنــت مــن بــن املشــاركني يف
املحــررة فهــي جــزء مــن إرصاره عــى إبــادة
حملــة "لــن أتــرك مدرســتي" .ومبــا أننــي
أي جانــب حــي وفكــري يف هــذا الشــعب
خريجــة كليــة الرتبيــة لــذا قــررت أن أقــوم
الــذي ال ميكــن إغــاق بــاب املدرســة يف وجهــه.
بالتدريــس ...أغلــب طالبنــا هــم مــن األطفــال
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الكـــاميــرا
كانــت الصــورة هــي الســاح األمــى
يف مواجهــة البطــش الــذي مارســته الســلطة
األســدية لســحق الثــورة يف مرحلتهــا الســلمية.
وكان مقطــع فيديــو واحــد لبضــع مئــات مــن
املتظاهريــن كافيــاً إلثبــات حركــة االحتجــاج
يف إحــدى املــدن .وكان رد إعــام النظــام يــأيت
عــر صــور أخــرى تــرز مس ـرات التأييــد التــي
تنظمهــا املخابــرات الســورية.
ومــن أيــام االحتجــاج الســلمي
تلــك بــرز أبطــال إعالميــون ،متيــزوا بالجســارة
والتحــدي بالتقاطهــم لصــور ومقاطــع فيديــو
للمظاهــرات ومــا رافقهــا مــن قمــع وحــي.
والقــى هــؤالء اإلعالميــون النصيــب األكــر مــن
العقــاب يف قانــون عقوبــات األمــن الســوري
املرتجــل يف وجــه الثــوار الســلميني.
وبتطــور األحــداث وانتقــال الثــورة
إىل طورهــا املســلح ،أضيفــت مهــام أخــرى أكــر
خطــورة للكام ـرا ،فتنوعــت قامئــة أعاملهــا مــن
رصــد القصــف إىل مالحقــة الغــارات الجويــة
والرباميــل الطائــرة ،إىل مرافقــة مقاتــي الجيــش
الحــر أثنــاء املعــارك .وكذلــك كانــت الصــورة
هــي الدليــل األكــر عــى النــر وإحـراز التقــدم
والســيطرة عــى املــدن واملواقــع العســكرية،
وغــر ذلــك مــن معطيــات القتــال والثــورة
األخــرى .مــا أدى إىل ســقوط عــدد مــن
اإلعالميــن شــهداء .ولكــن ،ويف ســياق آخــر،
صــارت الكام ـرا موضــع اتهــام بأنهــا تســتجلب
القصــف والقذائــف والغــارات برصدهــا ملظاهــر
الحريــة والنــر واالســتقالل .وهــي بذلــك ـ
بحســب حجــة املتهمــن لهــا ـ تســتفز الغرائــز
الوحشــية لقــوات األســد مــن خــال تحديهــا
لهــا ولفــت انتباههــا (بغــر قصــد) إىل مناطــق
وأحيــاء محــررة متكنــت مــن الحيــاة مــن دون
األســد.
يقــول مرهــف ،وهــو ناشــط إعالمــي
يف أحيــاء ديــر الــزور املحــررة :كنــت أقــوم
بتصويــر املظاهــرات الســملية منــذ بدايــة
الثــورة ،وتابعــت العمــل يف هــذا املجــال منــذ
بدايــة العمــل املســلح...
يف البداية مل نكن نواجه أي إشـــكال
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عندمــا نقــوم بالتصويــر ،بــل عــى العكــس متامـاً
كان الجميــع ـ مدنيــن وجيــش حــر ـ هــم مــن
يطلبــون منــا ذلــك .ولكــن منــذ فــرة شــاعت
بــن صفــوف الجيــش الحــر عبــارة "ال تصــور
تــا مــا ينقصــف املــكان!" وأصبــح املدنيــون
يرددونهــا أيضــاً.
وفعــاً ،وبحســب روايــات الشــهود،
أغــارت طائــرات امليــغ عــى أحــد األحيــاء،
وبشــكل متكــرر ،بعــد تــداول مقطــع فيديــو
يظهــر متركــز مقاتلــن مــن الثــوار مــع رشــاش
مضــاد للطائــرات يف إحــدى النقــاط يف ذلــك
الحــي.
ويبــدو الحــذر يف التعاطــي مــع
اإلعالميــن جديـاً إىل حــد كبــر ،ويصــل يف مـرات
كثــرة إىل حــد الشــجار أو الــرب ،كــا حــدث
مــع أحــد النشــطاء الــذي كان يصــور قــرب مقــر
إحــدى الكتائــب يف أحــد أحيــاء ديــر الــزور
املحــررة.
يقــول أبــو أغيــد ،وهــو قائــد ميــداين
إلحــدى تشــكيالت الثــوار املقاتلــة :أنــا ال أشــكك
يف أهميــة اإلعــام ودوره الكبــر يف هــذه الثــورة،
ولكــن هنــاك بعــض اإلعالميــن ميارســون املهنــة
بطريقــة خاطئــة ،فهــم يقدمــون ـ بــدون قصــد
ـ معلومـــــات استـــــــــخباراتية للنظـــــــــام

عــى طبــق مــن ذهــب ...باإلضافــة إىل
أننــا يف الفــرة األخــرة نخــوض معــارك
طاحنــة يف ظــروف أقــل مــا يقــال عنهــا إنهــا
قاســية ،والنظــام يحــاول جاهــدا ً معرفــة
عددنــا وأماكــن وجودنــا وآليــات متركزنــا،
وهــذا مــا دفعنــا إىل منــع بعــض اإلعالميــن
مــن التصويــر يف القطاعــات التــي نرابــط فيهــا.
ونحــن ســمحنا لبعــض اإلعالميــن ،الذيــن نثــق
مبراعاتهــم لهــذه األمــور ،بالتصويــر يف األماكــن
التــي نتواجــد فيهــا ،وتــم ذلــك بإرشافنــا...
اإلعــام والتصويــر موضــوع ســجايل
يف الجــزء املحــرر مــن مدينــة ديــر الــزور،
بــن صفــوف املدنيــن واملقاتلــن أيضــاً .يــرى
محمــد ،وهــو شــاب جامعــي ،أن هنــاك تناقضـاً
يف موقــف الحذريــن مــن التصويــر ،فهــم
أنفســهم ـ كــا يقــول ـ أول املحتجــن عــى
إهــال ديــر الــزور يف وســائل اإلعــام .أمــا
أبــو عمــر ،وهــو رجــل أربعينــي مــن ســكان
حــي الحميديــة ،فيؤيــد الــرأي الســائد بــرورة
الحــذر الشــديد تجــاه الصــور والكامــرات.
فهــو يؤكــد أن التصويــر سـ ّبب هجــات جويــة
وقصف ـاً باملدافــع ،مــا أدى إىل ســقوط شــهداء
أحيانـاً .ولذلــك يجــب تغليــب مصلحــة الحفــاظ
عــى األرواح عــى منافــع الكامــرا واإلعــام.
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شقيقتان في التضحيات والدمار..

حسيب عبد الرزاق

المدمرة
قصة مدينـــتين :عن ثورة حمص الشاملة واستعصاء حلب
َّ
قدمــت مدينــة حمــص حتــى اآلن
 10800شــهيد قرابــن لثــورة الحريــة والكرامــة،
كــا قدمــت حلــب  10000شــهيد ،لتتشــابه
املدينتــان يف حجــم التضحيــات إلســقاط نظــام
األســد .إال أن اختالفــات جوهريــة بــن املدينتــن
قــد تــرز مــن خــال مراحــل الحــراك الثــوري
منــذ بدايتــه يف ســوريا ،مــع تشــابه بنســبة
املؤيديــن واختــاف يف انتامئهــم الدميوغــرايف،
فاملوالــون للنظــام يف حمــص هــم أحيــاء الطائفــة
العلويــة التــي ينتمــي إليهــا بشــار األســد ،بينــا
مؤيــدو النظــام يف حلــب هــم مــن طبقــة
التجــار واألثريــاء ورجــال األعــال الذيــن ترتبــط
مصالحهــم بشــكل وثيــق مــع النظــام.

البدايــة :دراماتيكيــة فــي
حمــص ومباغتــة فــي حلــب

أذهلــت مدينــة حمــص الســوريني
والعــامل بقــوة احتجاجاتهــا املناهضــة للنظــام،
فدخلــت يف األســبوع الثــاين مــن عمــر الثــورة
يف الحــراك الشــعبي ملســاندة درعــا مهــد
الثــورة .ومنــذ ذلــك الوقــت تحولــت مطالــب
املتظاهريــن مــن التنديــد بقمــع األســد ألهــايل
حــوران إىل املطالبــة بالحريــة وإســقاط النظــام.
وامللفــت كان حجــم املشــاركة الكبــر لألحيــاء
القدميــة والشــعبية والراقيــة ،مــا مل ينجــح يف
تحقيقــه ثــوار مدينــة حلــب ،حيــث بــدأ الحـراك
بإيقــاع بطــيء م ّكــن النظــام مــن البطــش بالثوار
والتنســيق مــع عمالئــه واملرتبطــن معــه مالي ـاً
وأيديولوجي ـاً لتنظيــم مس ـرات مؤيــدة حاشــدة
تســاند النظــام يف قلــب املدينــة.
شــاركت أحيــاء حمــص القدميــة
بقــوة يف إشــعال الحــراك املناهــض لألســد
ونظامــه الدمــوي وفســاده عــر عقــود ،وشــكلت
أحيــاء بــاب الســباع وبــاب الدريــب وبــاب
هــود وبســتان الديــوان والحميديــة والســوق
القديــم وجــب الجنــديل عنــرا ً قويــاً للحــراك
الســلمي .مــا فاجــأ حتــى النظــام الــذي
مل يســتطع وأد هــذه التظاهــرات ،بالرغــم

مــن حجــم القمــع الكبــر وقتــل الكثــر مــن
الناشــطني واإلعالميــن وزج آالف الشــباب الثائــر
يف الســجون واملعتقــات .وواكبــت األحيــاء
الكالســيكية األخــرى هــذا الحــراك بشــكل
رسيــع ومــواز لألحيــاء القدميــة ،فدخلــت أحيــاء
الخالديــة وجــورة الشــياح والقصــور عــى خــط
الثــورة بقــوة ،ونظمــت مظاهــرات حاشــدة
داخــل أحيائهــا ،إال أن دخــول حــي بابــا عمــرو
كان األبــرز واألقــوى ،وشــكل مفصــاً يف تاريــخ
الثــورة وتحــول إىل أيقونــة لهــا .ومــا ميــزه هــو
اســتعصاؤه عــى القمــع األســدي الــذي عجــز عن
اقتحــام الحــي ألشــهر طويلــة ،يف حــن متكــن
مــن ضبــط إيقــاع االحتجاجــات يف حــي بــاب
الســباع ملجاورتــه لألحيــاء املواليــة.
وعــى الرغــم مــن خــروج أول
مظاهــرة مناهضــة لنظــام األســد يف حلــب يف
"جمعــة العــزة" بتاريــخ  25آذار ســنة  ،2011إال
أنهــا مل تصــل إىل قــوة حركــة االحتجاجــات يف
حمــص .ويف تاريــخ  30حزي ـران  2011أطلقــت
تنســيقيات الثــورة "بــركان حلــب" لتوســيع
حجــم الُمظاهــرات يف املدينــة ،ونجــح هــذا
التحــرك بخــروج مظاه ـرات يف أكــر مــن عــر
مناطــق ومحاولــة الثــوار القيــام باعتصــام يف
ســاحة ســعد اللــه الجابــري الشــهرية يف قلــب
املدينــة.

طبـــــقة التجـــــــــار من عوائق
الثورة في حلب

تأخــرت حلــب يف اللحــاق بركــب
الثــورة ،إذ كانــت صلــة تجارهــا وأثريائهــا مــع
النظــام قويــة إىل حــد كبــر عــر شــبكة مــن
املصالــح التجاريــة واملاليــة .وتــورط رمــوز
كالســيكيون مــن تجــار حلــب يف تنظيــم
ومنهجــة عمليــات وأد االحتجاجــات والحــراك
الســلمي يف األحيــاء الحلبيــة يف مهدهــا ،ومنعهــا
مــن التقــدم والتضخــم ككــرة الثلــج كــا جــرى
يف حمــص ،التــي شــارك كبــار تجارهــا يف دعــم
االحتجاجــات بشــكل علنــي وقــوي ومؤثــر جــدا ً،

شــكل حاضنــة تجاريــة وماليــة وإغاثيــة لــكل
األحيــاء الثائــرة ،كــا قامــوا باملشــاركة يف تنظيــم
االحتجاجــات وتقدميهــا بحلــة ســلمية حضاريــة
يف رســائل موجهــة عــر الالفتــات إىل العــامل
واملجتمــع الــدويل ،وشــهد (اعتصــام الســاعة)
أرقــى أشــكال هــذا االحتجــاج.
وارتبطــت مصالــح تجــار حلب بشــكل
كبــر مبصالــح االقتصــاد الســوري يف عهــد النظام،
وس ـخّر هــؤالء التجــار إمكانياتهــم لرتويــض أي
ح ـراك جمعــي مــن الطبقــة الوســطى والفقــرة
يف حلــب مــن العــال واملوظفــن التابعــن لهــم
يك ال يقومــوا بــأي نشــاط معــارض ضــد النظــام.
وأصبحــت كثــر مــن العائــات والعشــائر
الحلبيــة الكــرى تقــدم أبناءهــا للمشــاركة يف
قمــع املظاهــرات .واشــتهر اســم آل بــري يف
قمــع ثــوار حلــب ،وقامــوا بالقتــل والتنكيــل
بتوكيــل مبــارش وعلنــي مــن النظــام.

اختالف في أداء المـــــــشايخ
والوسط الديني

بــرز دور مشــايخ حمــص برسعــة
يف دعــم الح ـراك الشــعبي وتصــدر أج ـزاء مــن
مشــهده ،فــرددت أســاء كلٍ مــن الشــيخ أنــس
ســويد والشــيخ محمــود الــدااليت والشــيخ ســهيل
جنيــد كداعمــن للثــورة يف مواقفهــم املعلنــة
ولقاءاتهــم مــع رمــوز الســلطة ـ آنــذاك ـ ويف
تنظيمهــم لشــبكات خريية أهلية تقوم مبســاعدة
املترضريــن وطالئــع النازحــن مــن األحيــاء التــي
بــدأت تتعــرض للقمــع املفــرط .مــا عــزز مــن
طابــع الثــورة الحمصيــة بوصفهــا ثــورة مجتمــع
ضــد ســلطة جائــرة ،ومنــح الحــراك مرشوعيــة
دينيــة مؤثــرة أدت إىل ســهولة اتســاعه يف
مختلــف األوســاط التــي ســبقت اإلشــارة إليهــا.
أمــا يف حلــب املدينــة فقــد تــوزع
املشــايخ عــى مواقــف ثالثــة؛ فقلــة قليلــة منهــم
أيــدت الثــورة وشــاركت يف بعــض نشــاطاتها،
فتعرضــت للقمــع أو االعتقــال أو اضطــرت إىل
مغــادرة البــاد .بينــا أفرطــت فئــة قليلــة أخــرى
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يف تأييــد النظــام ،نتيجــة ارتباط والئهــا ووظائفها خــارج املدينــة وثــورة طالبيــة داخلهــا فحســب ،تشــابه فــي النــزوح وحجــم
مبفتــي الجمهوريــة الرســمي أحمــد حســون .وأنهــا ســتبقى عصيــة عــى دخــول ركــب الثــورة الدمــار

أمــا الكتلــة الكــرى مــن املشــايخ واألوســاط بشــكل كامــل كــا حــدث يف حمــص.
املتدينــة الواســعة يف حلــب فقــد ظلــت تنــأى
بنفســها عــن اتخــاذ موقــف ،ونظــرت إىل مــا الجيــش الحــر :حاضــن فــي
يجــري بوصفــه "فتنــة" مقلقــة ،رغــم معرفتهــا حمــص ومفاجــئ فــي حلــب
األكيــدة مبــدى الجــور الــذي مارســه نظــام
بعــد إعــان تأســيس الجيــش الحــر يف
األســدين لعقــود طويلــة .هــذا الجــور الــذي متــوز  2011دخــل عنــر التســليح يف حمــص،
مل يعــد هنــاك أفــق واضــح إلمكانيــة التعايــش وبــدأت تظهــر عــر وســائل اإلعــام كتائــب
معــه ،حتــى بالنســبة إىل هــؤالء ،بعدمــا انتقــل وتشــكيالت عســكرية مــن املنشــقني عــن جيــش
الح ـراك الحلبــي إىل العمــل املســلح ،ورد عليــه األســد وهــم يتجولــون يف شــوارع املدينــة
النظــام بقصــف األحيــاء املأهولــة التــي خرجــت وأحيائهــا الثائــرة ،وكانــوا يشــكلون رادع ـاً قوي ـاً
عــن ســيطرته.
للنظــام بعــدم التعــرض للمظاه ـرات الســلمية.
وظهــرت كتيبــة /كتائــب الفــاروق يف حــي بابــا
التسليح ونقطة التحول في عمــرو الــذي شــكل حاضنــاً شــعبياً لهــا .وقــد
اكتســبت هــذه القــوات العســكرية الثائــرة
حمص
بالرغــم مــن امتنــاع ثــوار حمــص عــن مرشوعيتهــا القانونيــة مــن كونهــا قــوات
التســليح يف األشــهر األوىل مــن عمــر الثــورة ،إال دفاعيــة للمعارضــة لصــد اعتــداءات الشــبيحة
أن هــذا االمتنــاع كان ناجـاً عــن تنظيــم محكــم وقــوات األمــن وجيــش للنظــام ،ومــن دعــم دول
مــن قبــل املثقفــن والنخــب وطبقــة التجــار يف عربيــة وتأييــد غــر معلــن مــن دول أوروبيــة
املدينــة لســد الطريــق عــى تلفيقــات وأكاذيــب والواليــات املتحــدة .وكانــت هــذه القــوات
النظــام وإعالمــه الــذي اتهــم الحـراك بأنــه متــرد تقــوم بالتفــاوض مــع اللجــان األمميــة التــي
مســلح تقــوم بــه عصابــات لديهــا أجنــدات تــزور املدينــة.
ويختلــف دور الجيــش الحــر يف حلب
خارجيــة .إال أن الوحشــية التــي اتبعتهــا عنــارص
األمــن ،مــع دخــول الجيــش لدعــم القمــع ،أدت عنــه يف حمــص ،من حيــث تأخر وجــوده ،ومدى
إىل قيــام األهــايل بطلــب الحاميــة مــن املجتمــع قبــول األحيــاء الحلبيــة لتشــكيل حاضنــة شــعبية
الــدويل الــذي تعامــى عــن كل مــا يجــري مــن لــه ،باســتثناء بعــض األحيــاء الثائــرة .ومنــذ أن
جرائــم ،فقامــت بعــض األحيــاء بتحصــن نفســها بــدأ الثــوار املســلحون يف متــوز  2012بدخــول
لــردع قــوات األمــن والجيــش مــن اقتحــام حلــب قادمــن مــن البلــدات والقــرى املحيطــة،
األحيــاء وقتــل املتظاهريــن ،وشــكل هــذا عامـاً وأعلــن لــواء التوحيــد بــدء معركــة تحريــر
حاســاً يف الثــورة طيلــة أشــهر ،وحفــز بعــض حلــب ،فــرض الثــوار ســيطرتهم عــى أحيــاء
املــدن الثائــرة األخــرى عــى توســيع حجــم صــاح الديــن وســيف الدولــة وبســتان القــر
والكالســة والســكري والصاخــور ومســاكن
التظاهــر وحاميــة نفســها بالطريقــة ذاتهــا.
يف الســنة األوىل مــن عمــر الثــورة ،مل هنانــو .ومــا زال النظــام يســيطر اآلن عــى
تكــن أحيــاء حلــب الثائــرة قــد فكــرت بالتســلح أحيــاء (الحمدانيــة ،حلــب الجديــدة ،الفرقــان،
لحاميــة املتظاهريــن مــن وحشــية النظــام ،ألن جمعيــة الزهــراء ،شــارع النيــل ،الســبيل،
حجــم االحتجاجــات كان ضئيــاً قياســاً عــى العزيزيــة ،الســليامنية ،محطــة بغــداد)،
حجــم املدينــة الكبــر وتقاعــس كثــر مــن وعــى  % 20مــن حــي صــاح الديــن و% 30
األحيــاء عــن الخــروج يف الشــوراع ،حتــى اعتقــد مــن العامريــة ،و % 40مــن الجابريــة و% 60
الشــعب الســوري أن يف حلــب ثــورة ريــف مــن امليــدان ،وفــق ناشــطني.

يف هــذا الوقــت ،يتشــابه حجــم
الدمــار الــذي ألحقتــه قــوات النظــام بــكل
مــن مدينتــي حمــص وحلــب ،إال أن الحملــة
العســكرية ضــد مدينــة حمــص وأحيائها ســبقت
الحملــة عــى حلــب .وقــد دمــر القصــف
املدفعــي والجــوي أحيــاء يف حمــص بالكامــل،
كاملدينــة القدميــة وبابــا عمــرو والخالديــة،
وباقــي األحيــاء مدمــر بنســبة  50باملئــة
كحــي بــاب الســباع .ويف حلــب دمــر القصــف
أحيــاء حلــب القدميــة وســوقها األثــري.
وســبق هــذا الدمــار نــزوح األهــايل مــن
حمــص إىل مــدن حــاة وطرطــوس والالذقيــة
ودمشــق ،ولجــوء عــرات اآلالف إىل لبنــان،
وأصبحــت أحيــاء املدينــة الثائــرة غــر
مأهولــة إال مــن الثــوار وكتائــب الجيــش
الحــر ،وعــدد قليــل جــدا ً مــن العائــات التــي
مل تســتطع النــزوح .ولجــأ معظــم الحلبيــن
املهاجريــن إىل تركيــا ،يف حــن نــزح جــزء مــن
املؤيديــن والناقمــن عــى الجيــش الحــر إىل
الالذقيــة ،وبــإرشاف مــن حكومــة النظــام
التــي جعلــت مــن املدينــة الرياضيــة مــاذا ً آمنـاً
لهم .
ويعتــر حــي الوعــر (حمــص
الجديــدة) معقـاً لـــ  400ألــف نــازح مــن أحياء
حمــص القدميــة ،وتتشــابه الحالــة يف أحيــاء
حلــب التــي مــا زالــت تحــت ســيطرة النظــام،
التــي تــؤوي أكــر مــن نصــف مليــون نــازح
هربــوا مــن القصــف الــذي شــمل أحياءهــم
يف مدينــة حلــب .والفــرق بــن النزوحــن
أن نــزوح أهــل حمــص كان بشــكل بطــيء
وتدريجــي منــذ بدايــة الحــراك يف آذار عــام
 ،2011نظــرا ً للحمــات العســكرية املتواتــرة
وهربــاً مــن القصــف املدفعــي والجــوي
لقــوات النظــام ،بينــا تأخــر نــزوح الحلبيــن
إىل مــا بعــد أكــر مــن عــام مــن عمــر الثــورة،
بعــد دخــول الجيــش الحــر املفاجــئ والشــامل
لتحريــر أحيائهــا مــن ســيطرة ميليشــيات
النظــام.
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ال توجــد أرقــام دقيقــة لعــدد
اإلصابــات التــي تســبب رضرا ً دامئــاً ،جــراء
الحــرب التــي تشــنها قــوات األســد يف املــدن
واملناطــق الســورية .هنــاك تقديــرات فقــط
تتحــدث عــن رقــم جــاوز املائــة ألــف إصابــة
مــن هــذا النــوع ،تتنــوع مــن فقــدان األط ـراف
إىل الشــلل الجــزيئ أو الكامــل وغريهــا.
وال يبــدو أن ملــف الجرحــى قــد
القــى ،رغــم أهميتــه الكــرى ،أي اهتــام جــدي
مــن املؤسســات والهيئــات ذات االختصــاص.
محمــد جبــارة ( )30عامــاً ،ابــن
مدينــة موحســن ،واحــد مــن الجرحــى .قاتــل
بــراوة يف معــارك ديــر الــزور .فقــد ذراعــه
اليمنــى يف معركــة تحريــر مقــر الهجانــة ،إثــر
إصابتــه بشــظايا قذيفــة دبابــة ،وتــررت ذراعه
األخــرى بــأرضار بالغــة.
ويف رحلــة الجريــح محمــد تلــك
وقصتــه ،تكتمــل العنــارص املؤملــة يف حكايــا
الجرحــى الســوريني .فبعــد إســعاف أويل يف
أحــد املشــايف امليدانيــة ،نقــل هــذا الشــاب إىل
خــارج املدينــة مبغامــرة عــى قــارب صغــر عــر
نهــر الف ـرات .ومــن ثــم أجريــت لــه عمليــات
جراحيــة أخــرى .ومبســاعدة األصدقــاء متكــن
محمــد مــن الســفر إىل تركيــا إلجــراء عمليــة
جراحيــة يف ذراعــه.
بلهجــة واثقــة يتحــدث محمــد عــن
إصابتــه بالقــول :يف يــوم الســبت 23/6/2012
أصبــت مبعركــة الهجانــة يف دير الزور ،وأســعفت
إىل مشــفى ميــداين هنــاك ،وبــذل الجميــع كل ما
يســتطيعون إلنقــاذ حيــايت ،ثــم نقلــت إىل خــارج
املدينــة إلكــال العــاج .شــعرت بإحبــاط عندمــا
قــال الطبيــب إنــه ال أمــل يل يف اســتعادة ذراعي.
ولكننــي كنــت أقــول منــذ البدايــة" :الحمــد
للــه فذراعــي ســبقتني إىل الجنــة" .أمتنــى لــو أن
إصابتــي كانــت أخــف قلي ـاً ،لكنــت اســتطعت
الخــروج مــع رفاقــي إىل جبهــات القتــال .لكــن
هــذا مــا جــرى والحمــد للــه عــى كل حــال.
كانــت أيامــاً صعبــة .كنــت عاجــزا ً
عــن القيــام بــأي يشء بعــد أن فقــدت ذراعــاً
وتحطمــت ذراعــي األخــرى .زوجتــي كانــت

عين المدينة | العدد ( 16 | )4أيار 2013

سامي السعيد

عدسة سامي | خاص عني املدينة

تطعمنــي وتســقيني وتأخــذين إىل الحــام،
ويســارع ابنــي ملســاعديت يف أبســط الحــركات.
راودتنــي اآلمــال عندمــا قــرر أصدقــايئ نقــي إىل
تركيــا ،وفع ـاً تحســنت حالتــي عموم ـاً بعــد أن
أجــرى األطبــاء هنــاك عمليــة بــر ثانيــة ليــدي
مــن أجــل تركيــب كــف صناعيــة ،ولكننــي مــا
زلــت بحاجــة إلجـراء عمليــات جراحيــة لذراعــي
الثانيــة الســتئصال الشــظايا ثــم زراعــة مفصــل،
قبــل أن تبــدأ مرحلــة العــاج الفيزيــايئ .والحمــد
للــه أســتطيع اآلن أن أمســك بــكأس مــاء وأرشب
دون مســاعدة مــن أحــد.
اســتطاع محمــد أن يعــر عــى عمــل
يف محــل ألبســة يف مدينتــه موحســن ،لإلنفــاق
عــى عائلتــه املكونــة مــن زوجــة وأطفــال
أربعــة .وهــو يظهــر امتنانــاً كبــرا ً لألصدقــاء
واألقــارب الذيــن وقفــوا معــه يف محنتــه.
ليــس ســهالً أن يفقــد املــرء
يــده ويســتأنف حياتــه كأن شــيئاً مل يكــن،
وخاصــة ملقاتــل كانــت يــده جــزءا ً مــن
البندقيــة التــي تحملهــا ،فــا بــد مــن إرادة
وإرصار عــى ذلــك .ويبــدو أن محمــدا ً
اســتطاع أن يتجــاوز إصابتــه بعزميــة ورغبــة
بالحيــاة ،ومتكــن مــن التكيــف مــع وضعــه
الجديــد ،ومل يــرك نفســه فريســة لليــأس

أو االنحــراف أو الســخط  ،وهــذا احتــال
وارد جــدا ً يف قصــص الجرحــى ،وخاصــة
مــع األوضــاع املزريــة واملأســاوية التــي يعيشــها
هــؤالء ابتــدا ًء مــن العــاج وانتهــا ًء بحاجــة
املصــاب إىل املســاعدة يف شــؤون املعيشــة
بعــده.
هيئــات
معظــم
وتتهــرب
املعارضــة الســورية مــن التصــدي لهــذه
املشــكلة ،وتكتفــي بعبــارات تعاطــف عامــة
وشــكلية ،وتســارع اىل تقديــم أعذارهــا،
وهــي موضوعيــة يف أكرثهــا ،فمشــكلة
الجرحــى وعالجهــم كبــرة فعــاً .لكــن هــذا
ال يعفيهــم مــن القيــام ببعــض اإلجــراءات
النافعــة يف هــذا البــاب .فعــى ســبيل املثــال
تســتطيع هيئــة كــرى مثــل االئتــاف افتتــاح
مكتــب متخصــص بشــؤون الجرحــى ،يجــري
أبحاثــاً ميدانيــة وإحصائيــة تعتمــد عــى
البيانــات املتوفــرة لــدى ناشــطي القطــاع
الطبــي عــى األرض ،لتخفــف مــن
حالــة الفــوىض والعشــوائية واإلهــال
يف هــذا امللــف ،وتقــدم عــى األقــل
إحصــاءات جديــة تعــر عــن أرقــام اإلصابــات
التــي تســبب عاهــة دامئــة وأنواعهــا وتقييــم
احتياجــات املصابــن ومســتلزمات عالجهــم.
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شاعر المخيمات
إنــه نــادر ،النــازح إىل مخيــم أطمــة،
واملــدرس الســابق الــذي ال يكــف عــن كتابــة
القصائــد وقضــاء معظــم النهــار يف صحبــة
القلــم واألوراق ،وإنشــاء أبيــات شــعر وجدانيــة
تتحــدى املعانــاة والقهــر واملــوت ،وتســتلهم
معــاين العــزة والبطولــة والكرامــة.
ومــن داخــل خيمــة النــزوح التــي
ســكنها هــذا الشــيخ الــذي تجــاوز الخامســة
والســتني ،يُســمع نــادر يتلــو قصائــده بصــوت
حيــوي ولغــة عربيــة فصحــى ســليمة ،صــوت
شــجاع وصامــد كــا صمــد صاحبــه يف قريتــه
األصليــة كفرنبــودة تحــت القصــف الهســتريي
والرباميــل الهمجيــة.
يتحــدث شــاعر أطمــة عــن قصتــه يف
النــزوح :ازدادت حــدة القصــف عــى كفرنبــودة.
وغــادر القريــة الكثــر مــن النــاس .وصممــت أنــا
عــى البقــاء مــع املقاتلــن هنــاك .ويوم ـاً بعــد
يــوم ،وتحــت القصــف ،اشــتد إلحــاح زوجتــي
وبنــايت عــى الرحيــل .وهــذا مــا حصــل أخ ـرا ً،
حــن غــادرن إىل قريــة مجــاورة ،ألضطــر إىل
اللحــاق بهــن .أقمنــا هنــاك مــدة شــهرين حتــى
الحقتنــا القذائــف وغــارات الطـران مــن جديــد.
وعندمــا احــرت يف أمــري ،وفكــرت إىل أيــن
أذهــب؟ وأي أرض تتســع لنــا؟ ســلمت أمــري
للــه .وقادتنــي األقــدار إىل هنــا ،إىل أطمــة.
يؤمــن نــادر أن طريــق التحــرر صعــب
وشــاق .ويعتــر الحريــة بضاعــة غاليــة ذات مثــن
باهــظ .ويــرى ثــورة الســوريني قــدرا ً مكتوبــاً
عليهــم فيــه أن يجابهــوا املــوت لنيــل كرامتهــم:
كتــب الزمــان عليــك يــا وطنــي الكرامــة بالدماء/
وقــى بــأن بنيــك تقتحــم الــردى تُجــب النــداء
يقــول نــادر إنــه صاحــب رســالة عليــه
أن يؤديهــا مــن خــال الشــعر ،فهــو ال يكتــب
ملجــرد الكتابــة ،إمنــا خدمــة ألهــداف أعــى .وال
يهتــم بوضــع أســاء لجميــع قصائــده .فكيــف
يهتــم بهــذا وهــو نفســه ـ كــا يقــول ـ قــد
فقــد اســمه وهويتــه كإنســان؟ وذات
يــوم ،عندمــا تنتــر الثــورة ،ويعــود إىل
قريتــه وداره ،ســيعود إىل هــذه القصائــد ومييزها
بأسامء.
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نــادر أب لعائلــة كبــرة مــن عــرة
أبنــاء وبنــات ،وجــ ٌد لعــدد مــن األحفــاد.
استشــهد ابنــه األكــر يف دمشــق عــى يــد رجــال
املخاب ـرات ،وتــردت أرستــه ،وضــاع اثنــان مــن
أبنائــه الصغــار يف دمشــق .وال يعــرف جدهــا
الشــاعر أي يشء عنهــا.
يعلــق نــادر عــى مقطــع الفيديــو
الــذي انتــر عــى اليوتيــوب ،وكان ســبباً
لشــهرته ،ويظهــر فيــه باكيـاً وهــو يلقــي الشــعر:
كنــت ألقــي قصيــدة عنوانهــا "رســالة الــروح"،
ووجــدت نفــي باكيــاً مــن دون انتبــاه منــي.
وكذلــك بــى مــن كان يســمعني تأثــرا ً.
ويف عــودة إىل املــايض يذكــر نــادر أنــه،
ومنــذ خمــس وثالثــن ســنة ،كان يقــاوم هــذا
النظــام ،بالرغــم مــن كونــه مدرس ـاً يف مــدارس
الدولــة .فقــد كان يحــاول مــن موقعــه يف ســلك
التعليــم أن يقــف يف وجــه الخــراب واإلفســاد،
ولكنــه مل يجــد آنــذاك كثــرا ً مــن اآلذان التــي
تصغــي إىل تحذيراتــه ،فأجــواء الرعــب التــي
ســادت طــوال تلــك العقــود كانــت متنــع النــاس
مــن االســتجابة أو االهتــام مبــا يقــول .وحتــى
زوجتــه كانــت تنبهــه أن للحيطــان آذانـاً تصغــي

وتــودي إىل ظالمــات الســجون .واآلن ،وبعــد كل
مــا جــرى ،وجــد نــادر مــن يصغــي إليــه .ووجــد
بــن الخيــام ويف ســاحات املخيــم مواقــف يتلــو
فيهــا قصائــده .ففــي كل ثالثــاء يقيــم نــادر
أمســية شــعرية يف مدرســة الثــورة يف املخيــم.
ال يســتطيع مــن يــزور مــد ّرس
الرتبيــة اإلســامية الســابق أن يســمع كثــرا ً
مــن الــكالم العــادي مــن هــذا الشــاعر الــذي
يســابق الوقــت ويســتثمر كل ســاعة مــن النهــار
للكتابــة وإنشــاد قصائــد الشــعر العمــودي
التــي طاملــا حــرم لســنوات طويلــة مــن إلقائهــا
عــى املــأ .وغريــب فع ـاً ،مــن حيــث املبــدأ،
أن ال يكــون املــرء ح ـرا ً يف مــا يقــول إال بعــد أن
يدمــر مســكنه ويلجــأ إىل خيمــة.
يعتــب نــادر عــى الثــورة ألنهــا
تأخــرت كثــرا ً .وبتأخرهــا فوتــت عليــه فرصــة
ان يكــون ثائــرا ً شــاباً .ويتمنــى لــو كان
أصغــر ســناً ليســتطيع أن يحمــل بندقيتــه
ويكــون مــع الثــوار ،الذيــن يوقــن كلــا رآهــم
أن الثــورة منتــرة حتـاً عــى الطغيــان ،والنــر
قــادم مهــا تأخــر .واملوعــد الصبــح ،أليــس
الصبــح بقريــب؟
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يف نيســان الفائــت ،شــهدت أوســاط
املعارضــة الســورية يف تركيــا حركــة واســعة
لهيكلــة مؤسســاتها الوليــدة واختيــار الــكادر
الوظيفــي اإلداري والفنــي لهــا .وحتــى هــذه
اللحظــة ،فــإن الجهــات األكــر نشــاطاً يف هــذا
الشــأن هــي رئاســة الحكومــة املزمــع إنشــاؤها،
ووحــدة الدعــم والتنســيق  ،ACUوممثليــة
االئتــاف الوطنــي لقــوى الثــورة واملعارضــة يف
غــازي عنتــاب ،ووحــدة دعــم املجالــس املحليــة.
والالفــت أن هنــاك تفاوت ـاً كب ـرا ً بــن الرواتــب
التــي حددتهــا هــذه الجهــات ملوظفيهــا مــع
ســقف الرواتــب الســورية املعتــاد ،ناهيــك عــن
ارتفاعــه حتــى باملقارنــة مــع الرواتــب الرتكيــة.
فقــد أفــاد مطّلعــون أن راتــب
الســائق  1000دوالر ،بينــا يتفــاوت راتــب
الســكرترية بــن  2000إىل  5000دوالر ،واملوظف
العــادي كذلــك بــن  2000و 5000دوالر.
ويتقــاىض مــدراء املكاتــب مــا بــن  6000إىل
 8000دوالر شــهرياً .أمــا الراتــب املقــرح لرئيــس
مجلــس الــوزراء فهــو  20،000دوالر ،ناهيــك
عــن املناصــب الخدميــة امللحقــة بــه ،كمكتــب
الربوتوكــول ومكتــب الدعــم اللوجســتي وغريها،
التــي تســتهلك رواتــب عاليــة هــي األخــرى،
ومصاريــف تشــغيلية كبــرة ،وســيارات خاصــة...
إلــخ.
إن هــذه السياســة يف تحديــد ارتفــاع
مســتوى هــذه األجــور ،فض ـاً عــن عشــوائيتها،
ســتؤدي إىل رفــع ســقف الرواتــب يف ســوريا
الجديــدة ،يف القطاعــن العــام والخــاص ،مــا
ســيؤثر ســلباً وبشــكل مســتدام عــى مســتقبل

ســوريا االقتصــادي ،مــن النواحــي التاليــة:
 -1بهكــذا رواتــب ،ســيقوم الكثــر مــن العــال
الزراعيــن باالنخــراط يف الوظائــف الحكوميــة
والجيــش والرشطــة ،وســرتفع بالتــايل أســعار
املنتجــات الزراعيــة نتيجــة شــح العاملــة ،مــا
قــد يــؤدي إىل اللجــوء إىل اســترياد املنتجــات
الزراعيــة ،واختــال معادلــة االكتفــاء الغــذايئ
الــذايت.
 -2ســيؤدي ارتفــاع أجــور العاملــة الصناعيــة إىل
إضعــاف امليــزة التنافســية للصناعــة الســورية،
إن بقــي منهــا يشء يف ظــل تزايــد النهــب املنظــم
للمصانــع ،وبالتــايل إىل إحــداث خلــل كبــر يف
الصناعــة الســورية وإضعــاف البيئة االســتثامرية
التشــجيعية لســوريا ،وإعاقــة عمليــة التنميــة
املســتقبلية.
 -3ســيرسي هــذا االرتفــاع عــى عــال البنــاء
واملهــن الحرفيــة وعــال الخدمــات مبختلــف
أنواعهــم ،مــا قــد يــؤدي إىل اســترياد عاملــة
رخيصــة وتضــاؤل فــرص العمــل بالنســبة إىل
الســوريني.
 -4تشــجيع نشــوء منــط وســلوك اســتهاليك
جديــد يهــدر املــال .وهــو مــا بــدأت معاملــه
تظهــر لــدى بعــض متأنقــي الثــورة يف الخــارج.
 -5تقــوم بعــض الــدول اآلن بتمويــل رواتــب
الحكومــة املؤقتــة وفروعهــا ،واملنظــات
املذكــورة أعــاه وســواها ...ولكــن كيــف
ستســتطيع الحكومــة القادمــة تغطيــة كل
هــذه النفقــات؟؟ هــل ســتبقى رهينــة التمويــل
األجنبــي "غــر املــروط"!!! أم ســتلتهم الرواتب
واردات الخزينــة الضعيفــة!!
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 -6تــم التعهــد بتمويــل الرواتــب ..أمــا املشــاريع
فتعقــد لهــا بعــض االجتامعــات عــى اســتحياء
ومــن قبــل "الــدول املانحــة" و"املنظــات
اإلنســانية"...
 -7مــن املفارقــة أن رواتــب رؤســاء مجالــس
املحافظــات واملــدن يف الداخــل تــراوح بــن
 15000و 25000لــرة ســورية ،يف ظــل االنهيــار
املســتمر للــرة ،وهــم تحــت القصــف والخطــر،
بينــا يتقــاىض موظفــو الخــارج املذكــورون
أعــاه رواتــب تســاوي عــرات أضعــاف
نظرائهــم يف الداخــل ،الذيــن ميدونهــم بالرشعيــة
فعليـاً .مــا يــؤدي إىل تعميــق الــرخ املوجــود
أساســاً وترســيخ العزلــة النفســية بــن أثريــاء
موظفــي الحكومــة وفقرائهــا يف الداخــل.
يســتغرب املــرء كيــف مل تســتطع
جهــات التخطيــط يف التشــكيالت املختلفــة
للمعارضــة أن تتفــق عــى ســلم واحــد للرواتــب،
مــا يحيــل مــرة أخــرى عــى ضعــف التنســيق
الواضــح بــن هــذه األطــراف .أم أن الجهــات
املمولــة املختلفــة لــكل طــرف عــى حــدة هــي
مــن اقــرح ســلمها الخــاص؟ وهــل يســتطيع
مــن يتقــاىض مثــل هــذه الرواتــب املحافظــة
عــى اســتقاللية قـراره؟ وكــم يســتطيع أن يبقــى
ثوريــاً؟
ال تهــدف هــذه املقالــة إىل التشــكيك
ال يف نوايــا وال يف نزاهــة أشــخاص مهــا كان
موقعهــم ،وإمنــا هــي إضــاءة ودعــوة إىل
اســترشاف مســتقبل ســوريا مــن الناحيــة
االقتصاديــة بفهــم متكامــل أعمــق ونظــرة
مســؤولة أبعــد.
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يشــيع عــى نطــاق واســع القــول بــأن
الثــورة و ّحــدت مشــاعر كثــر مــن الســوريني يف
معانــاة وهــدف مشــركني ،فقــد تبادلــت املــدن
والبلــدات الســورية الهتافــات والتعاطــف،
وصــارت أي مجــزرة تقــع يف قريــة بعيــدة
تجــد صداهــا يف املــدن الســورية املختلفــة.
كــا يشــيع القــول بــأن الثــورة كشــفت الغطــاء
عــن انقســامات عموديــة وأفقيــة عديــدة يف
املجتمــع الســوري ،فخلــف صــورة "املواطــن"
الجامــدة والباهتــة ،التــي أشــاعتها إيديولوجيــا
البعــث التقدميــة ،تكشّ ــفت والءات طائفيــة
وجهويــة تبــدو فاقعــة عنــد رصــد الطبيعــة
املذهبيــة للســكان يف املناطــق املؤيــدة بشــدة
واألخــرى الثائــرة .وليــس حديــث تحالــف
ٍ
بخــاف عــن أحــد مــن املتابعــن يف
األقليــات
الداخــل والخــارج.
غــر أن أمناطــاً أخــرى مــن التنــوع
أو االنقســام ،نشــأت عــن ظــروف الثــورة ،أو
كشــفت عنهــا هــي األخــرى ،صــارت تســتحق
الرصــد واملتابعــة .ففــي املــدن الثائــرة نفســها،
ومــن األرومــة القوميــة واملذهبيــة ذاتهــا
للمنطقــة ،وجــد النظــام مؤيديــن لــه ،تــراوح
والؤهــم بــن املشــاركة يف عمليــات القمــع وبــن
مجــرد االكتفــاء بإبــداء الــرأي ،الــذي يظــل
محــل نقــاش أو خــاف (ال يفســد للــود قضيــة،
كــا يقــول مثلنــا الشــهري) بوصفــه وجهــة نظــر،
يف بلــد تشــتغل فيــه السياســة ال آلــة القتــل
والدمــار الهمجيــة .فــإذا كان الحديــث عــن
مــدى أهليــة األســد للحكــم ـ مث ـاً ـ فبمقــدور
املتحاوريــن أن ميضــوا فيــه كــا يشــاؤون ،عــى
طاولــة محايــدة االنفعــال ،أمــا إذا تعــرض
أهــايل الشــهداء والجرحــى ،وماليــن النازحــن
وامله ّجريــن ،ملــن تفعمــه الفرحــة ملــرأى قــوات
األمــن والجيــش "النظامــي" وهــي متــارس
"مهامهــا" الحاليــة املعروفــة ضدهــم ،فــإن خامتة
املوقــف لــن تكــون مضمونــة بالتأكيــد.
وســوى ذلــك ،أفــرزت الثــورة تنوعــات
عديــدة جــدا ً ،مــن املمكــن االســتفادة منهــا
يف مجتمــع صحــي ألِــف تعدديــة العيــش
ودميقراطيــة السياســة ،ولكنهــا قــد تــرك أثــرا ً

مشــتتاً مــا مل تنضبــط وتحتــوى يف إطــار جامــع
مــن الوطنيــة والتامســك .ومــن هــذه التنوعــات
بــروز تيــارات وأقطــاب يف الواجهــة السياســية
للمعارضــة مبختلــف تشــكيالتها (املجلــس
الوطنــي ،االئتــاف ...وســواهام) وســعي كل مــن
هــذه األط ـراف إلثبــات املرشوعيــة يف الداخــل
عــر اإلنجــاز أو الدعــم أو مجــرد رفــع الصــوت
عــى الشاشــات .ومــن املعــروف أن قسـاً كبـرا ً
مــن أقطــاب العمــل الســيايس الســوري املعارض
الحــايل قضــوا شــطرا ً طويــاً مــن أعامرهــم يف
منــايف أو مهاجــر مختلفــة ،طبعــت كالً منهــم
بطابعهــا ،ابتــدا ًء مــن أمنــاط العيــش ،وطبيعــة
املؤسســات التــي عمــل فيهــا ،وصــوالً إىل حيــازة
الجنســية أو االرتبــاط مــع جهــات ومؤسســات
بحثيــة وسياســية ،أو جهــات مخابراتيــة كــا
يلمــح البعــض تجــاه بعــض آخــر.

كــا تضيــف تجــارب النــزوح تنوع ـاً
هائــاً ،فالنازحــون يف الداخــل ،إىل مناطــق
أخــرى أو إىل منــازل األقــارب التــي اكتظــت،
يختلفــون بالطبــع عمــن اضطــروا إىل النــزوح
إىل الخــارج ،مــع مــا يعنيــه ذلــك مــن غربــة
وبعــد عــن باقــي األهــل ،وعــدم قــدرة عــى
اللحــاق مبســتوى العيــش يف الــدول املجــاورة.
وال شــك أن نازحــي املخيــات مختلفــون عمــن
اســتطاع اســتئجار بيــت متواضــع ـ يف الغالــب
ـ وحافــظ عــى مســتوى مقبــول مــن تلبيــة
متطلبــات الحيــاة ،ورمبــا حــاول إنشــاء عمــل
مســتقل أو البحــث عــن وظيفــة مؤقتــة ،أو
ألحــق أبنــاءه مبــدارس وجامعــات البلــد الــذي
أقــام فيــه ،مــع مــا يرافــق ذلــك وينتــج عنــه مــن
تأثــر بطبيعــة هــذا البلــد .خاصــة مــع تعــدد
وتنــوع هــذه البلــدان وثقافــة العيــش فيهــا،

وتــأيت تجربــة الثــورة ذاتهــا،
لتفــرض عــى املشــهد شــبكة واســعة مــن
تعــدد التجــارب وغناهــا وافرتاقهــا يف آن.
ومــن هــذا التعــدد /التفــارق مــا نلحظــه
مــن احتــكاك ـ يجــري تطويقــه دومــاً ـ بــن
معارضــة الخــارج وثــوار الداخــل ،فضــاً عــن
الناشــطني املتنقلــن بــن املســاحتني بحكــم
ظــروف عملهــم يف الثــورة .ومــن الصعــب
الزعــم بــأن طريقــة إحســاس هذيــن الطرفــن
(الفنــادق والخنــادق ،بحســب تقســيم منحــاز)
واحــدة ،ألن للظــروف املوضوعيــة حكمهــا
الفاعــل ،مهــا افرتضنــا مــن حرقــة وطنيــة
وتعاضــد ونوايــا حســنة.

مــن تركيــا إىل األردن ومــر ولبنــان ،باإلضافــة
إىل دول خليجيــة متعــددة ،وبلــدان عربيــة
أخــرى كالجزائــر ،ودول غربيــة مختلفــة.
ال يــؤدي طــول مــدة أزمــة
الســوريني إىل مزيــد مــن الضحايــا والدمــار
فحســب ،وال يســتنزف مواردهــم العامــة
والشــخصية فقــط ،ولكنــه قــد يحيــل انقســامهم
إىل تــذرر مــع طــول املــدة ،واســتمرار
فقــدان األمــان واالســتقرار يف البــاد حتــى لــو
انهــار النظــام .ويف ظــل غيــاب أرضيــة وطنيــة
جامعــة وصلبــة ،فــإن هــذا التعــدد قــد
يجعلهــم يف مهــب ريــح إضافيــة،
ترفد ما مي ّرون به من عاصفة.
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حلبية وزلبية توأم على الفرات..
إىل الشــال الغــريب مــن مدينــة
ديــر الــزور ،وعــى مســافة  58كــم ،تقــع آثــار
حلبيــة وزلبيــة بجــوار الفــرات ،والتــي كانــت
محــط الرحــات الســياحية املدرســية منهــا
والعلميــة ،لجــال املنطقــة وغناهــا التاريخــي.
وال يســتطيع أحــد ممــن يســتقلّون القطــار
القــادم مــن حلــب إىل ديــر الــزور أن يخفــي
انبهــاره باملشــهد الســاحر لتلــك التحفــة األثريــة
بإطاللتهــا عــى الفــرات.
تقــع املدينتــان التوأمــان عــى هضبــة
مرتفعــة تغطيهــا حجــارة بركانيــة ،تعــد امتــدادا ً
لجبــل البــري ،ويقســمها الف ـرات إىل قســمني،
فتصبــح مدينــة حلبيــة أو زنوبيــا عــى الضفــة
الغربيــة للنهــر ،ومدينــة زلبيــة أو زلوبيــا عــى
الضفــة الرشقيــة ،مبســافة تفصــل بينهــا تقــارب
 3كــم.
وملوقــع املدينتــن أهميــة كــرى يف
هــذه النقطــة مــن نهــر الفــرات ،إذ يشــكل
موقعــاً عســكرياً ممتــازا ً لتحصينــه الطبيعــي
بالصخــور الشــاهقة املوجــودة عــى ســفح
الهضبــة ،حيــث بنيــت مدينــة الخانوقــة يف
العــر العبــايس ،وســميت كذلــك الختنــاق
النهــر هنــاك مــن الصخــور واألحجــار .كــا
يتحكــم هــذا املوقــع بالطريــق النهــري وطريــق
القوافــل التجاريــة الربيــة القريبــة منــه.
يعــود بنــاء املدينتــن إىل العهديــن
البابــي واآلشــوري ،إذ دانتــا لهــا بالــوالء حين ـاً
وبالثــورة عليهــا أحيانــاً أخــرى ،حتــى قــام
ملــك آشــور نــارص بــال بحملــة عســكرية ،ســنة
 878ق .م ،ونــكل بأهلهــا وخربهــا وبنــى
مكانهــا قلعتــن عــى ضفتــي النهــر.
وتذكــر املصــادر التاريخيــة
أن ســكاناً غــر معروفــن ســكنوا مضيــق
حلبيــة قبــل اآلراميــن بقــرون .ويف عهــد
الســلوقيني وجــدت عــدة مــدن يف ممــر
حلبيــة ،ولكنهــا زالــت بشــكل كامــل ومل يبــق
مــن آثارهــا يشء.
وملــا منــت مملكــة تدمــر ذلــك
النمــو املفاجــئ الــذي جعلهــا مــن أكــر مــدن
الــرق ،وبســطت ســيطرتها عــى ضفــاف
الفـرات؛ جعلــت مــن املدينتــن ،اللتــن تبعــدان

إىل الرشق منها مسافة  165كم ،مركزين
تجاريــن هامــن د ّرا عليهــا الكثــر مــن األمــوال
بفضــل موقعهــا الجغـرايف والتجــاري املميزيــن.
وفضــاً عــن األهميــة الجغرافيــة
والتجاريــة ،فــإن موقــع املدينتــن
يشــكل حصن ـاً عســكرياً ممي ـزا ً .ويقــرب ط ـراز
قالعهــا يف بنائهــا مــن العــارة العســكرية
البيزنطيــة .وتتميــز مدينــة حلبيــة بشــارع ذي
أعمــدة رخاميــة عــى الجانبــن ،ميــر
ببــايب املدينــة الجنــويب والشــايل .كــا وجــدت
كنيســة ودار للقضــاء وأبــراج وأهرامــات
اســتخدمت كمدافن تشــبه األهرامــات التدمرية
وحــام ومطابــخ .وعــر عــى الكثــر مــن أواين
الطبــخ وقطــع قامشــية صنعــت يف املدينــة
يف ذلــك الوقــت ،مــا يــدل عــى حضــارة
حقيقــة ونهضــة اقتصاديــة متيــزت بهــا
املدينة يف ذلك التاريخ.
وزلبيــة هــذه ،التــي تقــع عــى
ضفــة الفــرات الرشقيــة جنــوب حلبيــة عــى
بعــد ثــاث كيلومــرات ،كانــت تشــبه توأمهــا
يف معظــم تفاصيــل بنائهــا ومنــط
عيــش أهلهــا .وهــي مرتفــع مــن الحجــر
الجيص كانت عليه قلعة ذات أسوار وأبراج
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هنادي اليــــوسف

مبنيــة بالحجــر الجــي .وقــد جــرف النهــر هــذا
املرتفــع ألنــه ميــر مــن تحتــه مرسع ـاً ،وذهــب
مبعظــم القلعــة.
وعــى ســفح هضبــة حمــة الجزيــرة
آثــار رســوم أبنيــة مــن الحجــر البازلتــي
هــي زلبيــة القدميــة اآلشــورية التدمريــة.
كــا تشــاهد إىل الشــال مــن القلعــة
بقايــا ســد كان قامئــاً عــى الفــرات
اســتخدم لغايــات الــري والزراعــة والحــد مــن
فيضــان النهــر.
ولكــن تعاظــم أهميــة تدمــر
التجاريــة ومدنهــا جــر عليهــا الويــات
ولفــت نظــر الغ ـزاة املنافســن ،فقــام الرومــان
بقتــال التدمريــن وتدمــر مدنهــم ومنهــا حلبيــة
وزلبيــة .وتذكــر بعــض الروايــات التاريخيــة
أن امللكــة زنوبيــا ،بعــد حصــار الرومــان
لهــا يف تدمــر ،تســللت محاولــة
وزلبيــة
حلبيــة
إىل
الوصــول
عــى شــاطئ الفــرات ،لكــن حاميــة
رومانيــة قامــت بأرسهــا واقتيادهــا.
ودمــر الرومــان حلبيــة وزلبيــة لتصبــح أوابــد
أثريــة تــرد قصــة حضــارة املدينتــن التوأمــن
اللتني تغفوان عىل كتف الفرات.
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حين تضحك المدينة

علي حيدر :على المتورطين إرسال صور الهويات لتسوية أوضاعهم

ـ ألو....
ـ ألو ...تفضيل ...معك عيل حيدر..
ـ عفــوا ً ...أنــا طالبــة التلفزيــون الســوري مــو
فــرع الجويــة...
ـ معــك التلفزيــون الســوري ..الدكتــور عــي
حيــدر وزيــر املصالحــة الوطنيــة..
ـ طيــب .بــس بــدي قلــو أنــو شــلون بــدو
يصالــح بــن النــاس ومبــارح نزلــت قذيفــة

جنــب الحديقــة العامــة بحارتنــا
وتكــر قــزاز كل الســيارات
العابــرة للشــارع بهــدوء؟
ـ أختــي الكرميــة ...نحــن قلنــا
ونقــول ونكــرر :مــن يريــد مــن
األخــوة املواطنــن ممــن تورطــوا
يف األحــداث األخــرة تســوية
وضعــه يرجــى منــه إرســال
صــورة عــن هويتــه ورقــم هاتفــه
ومــكان تواجــده عــى الرقــم املوجــود أســفل
الشاشــة ونحــن ســنقوم بتســوية وضعــه...
ـ شلون يعني تسوية؟
ـ تســوية أختــي تســوية ..تســوية وضــع..
حرضتــك وال مــرة عملتــي تســوية وضــع...
ـ ييــي ...يحــرق حريشــك ســيادة الوزيــر ...هــأ
فهمــت عليــك ..يعنــي أنتــو بتقولــو أنــو تســوية
وبعديــن بتعملولــو تســوية.
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لــؤي بـاكـــري

ـ األخــت املواطنــة أرجــو عــدم الدخــول يف
صلــب شــباك املؤامــرة وتوخــي الــكالم ذي
الــدالالت الغريبــة.
ـ لــك ال مــو هيــك .بــس هــأ فهمــت موضــوع
تســوية الوضــع ..بالفعــل بيســتاهلو تســوولون
وضعــون ..عفكــرة عطريــق الزبــداين قبــل
مزرعــة بيــت أختــي يف حاجــز كتــر مــو حبــاب
يــا ريــت تســوولو وضعــو.
ـ أختــي ،يف تلــك املناطــق البعيــدة عــى
هــذا الحاجــز االتصــال بأقــرب قطعــة
عســكرية وإعطائهــم املوقــع وأرقــام الهويــات
والهواتــف ،وهــم ســيتولون تســوية األوضــاع
فيــا بينهــم.
ـ ياي تسوية كتري أكشن.
املذيــع :اتصــال يبــدو هامـاً للغايــة مــن مدينــة
بنــش ..يبــدو أن هنــاك مــن يريــد تســوية
وضعــه فــورا ً..

النفطي حولة :هذه هي المؤامرة

تع ّرف جريدة ترشين أحد كتابها "النفطي
حولــة" بأنــه ناشــط ســيايس نقــايب تونــي .أمــا
هــو فيعتــر املشــكلة الســورية "مؤامــرة كونيــة
وإرهابــاً دوليــاً تدعمــه اإلمربياليــة العامليــة
بزعامــة أمريــكا وفرنســا وبريطانيــا والعــدو
الصهيــوين حليفهــم االسـراتيجي وأدواتهــم مــن
مشــيخات الخليــج املتصهينــة بزعامــة قطــر مــع
حليفهــا الرجعــي يف املؤامــرة اململكة الســعودية
وحلفاؤهــم مــن العثامنيــن الجــدد باتفــاق

تــام مــع عمالئهــم مــن اإلخــوان املســلمني
الذيــن صنعتهــم إنكلــرا وحلفاؤهــم
مــن الســلفيني الوهابيــن التكفرييــن
إلنهاء دور سورية املقاومة والعروبة".
وال يبــدو أن هنــاك مشــكلة يف
توصيــف الكاتــب التونــي للمؤامــرة ،فكالمــه
مجــرد حلقــة جامعــة بــن مصطلحــات مختلــف
منظــري النظــام ،إال أنــه رأى يف مقالــه أن
ميــزة شــعب ســورية أنــه مؤمــن بالوحــدة
والحريــة واالشــراكية ،مبعنــى أن حــزب
البعــث هــو املتصــدي لتلــك املؤامــرة املؤلفــة
مــن حــوايل عــرة أســطر .ملــن ال يعــرف
النفطــي حولــة ،هــو رئيــس قامئــة يف حــزب

عــاش مــن شــافك حبيبــي ،متــى
حبيبــي متــى ،بيــاع القلــوب ...أغــاين فضــل
شــاكر القدميــة ت ُعــرض حالي ـاً وبشــكل متكــرر
عــى شاشــات التلفــزة الســورية ،يف لفتــة ذكيــة
للغايــة ،للتنويــه إىل أن هــذا الفنــان الــذي
ارتكــب موبقــات الفــن أصبــح اآلن يف خضــم
جامعــة إرهابيــة تقاتــل الشــعب الســوري...

بينــا تبــن مصــادر من غــرف املونتــاج يف الهيئة
العامــة لإلذاعــة والتلفزيــون الســورية أنــه يتــم
تجهيــز لقطــات قبــل وبعــد ،وأغــانٍ للمجاهــد
اللبنــاين بخلفيــات مأخــوذة مــن بوابــة مشــفى
ترشيــن العســكري ..والفتــات كبــرة مكتــوب
عليهــا "شــكرا ً فضــل" مــع قطـرات دمــاء مؤملــة
عــى قــاش أســود.

فضل شاكر على فضائيات النظام

حركــة الشــعب الوحدويــة التقدميــة يف تونــس،
وجــه رســالة إىل الشــعب التونــي بالقــول:
"إننــي منحــاز بالكامــل وســأظل كذلــك
للجامهــر املســحوقة مــن عــال وفالحــن
ومزارعــن وطلبــة ومثقفــن ثوريــن وتالميــذ
وتجــار ورأســاليني صغــار ،نســا ًء ورجــاالً ،شــيباً
وشــباباً ،وجنــودا ً"...
وبإمــكان النفطــي حولــة ترديــد
نتائــج حــرب ترشيــن عــى الصعيد اإلسـراتيجي
ســت مــرات متتاليــة دون أن يخطــئ،
كــا بإمكانــه قــراءة املنطلقــات النظريــة
للحــزب مــن آخــر صفحــة إىل أول صفحــة
دون االستعانة بصديقة.

18

صياد المدينة

عين المدينة | العدد ( 16 | )4أيار 2013

ضربات إسرائيل ..وأخبار القصر الجمهوري
 5دقائــق فقــط ،بعــد القصــف الجوي
اإلرسائيــي الــذي تعرضــت لــه مواقــع ومخــازن
عســكرية تابعــة للنظــام ومنهــا مخــزن للســاح
بجبــل قاســيون بدمشــق منــذ أيــام ،كانــت
كافيــة لشــبيحة األســد لــي يقدمــوا تفسـراتهم
وتحليالتهــم التــي ارتقت إىل العقل االسـراتيجي
لقائدهــم وملهمهــم يف الوطنيــة بشــار األســد.
نداء عاجل..
وعــى صفحــات "فيســبوك" قــام
أدمــن صفحــة مواليــة لبشــار األســد بنــر
بيــان رسيــع ومقتضــب كتــب فيــه" :خــر
عاجــل :انفجــار رهيــب يهــز جبــل قاســيون
ناجــم عــن حريــق يف أحــد مخــازن للذخــرة
أدى إىل انفجــار املخــازن املجــاورة ..الدعــاء يــا
شــباب بتمنــي الســامة لقائــد الوطــن" .وبهــذه
العبــارة اهتــزت املشــاعر الوطنيــة ملؤيّــد يدعــى
(منحبكجــي وأفتخــر) فكتــب معلقـاً عــى الخــر
بقلــق بالــغ" :ال يكــون الجيــش الحــر الحقــر
قصــف هــي املخــازن!" ،فتهجــم عــى تســاؤله
ع ـرات الشــبيحة مســتنكرين هــذا االســتنتاج
"املغــرض" والهــادف إىل تدمــر الــروح املعنويــة
لـــ "رجــال اللــه عــى األرض" ،فــا كان مــن
هــذا املنحبكجــي الرشيــف إال أن يخــرج عــن
طــوره التأييــدي ويعــود ليســتخدم
القســم املســؤول يف دماغــه عــن
املنطــق ،فيعلّــق مــن جديــد متســائالً:
"وملــاذا تدعــون بالســامة لقائــد الوطــن
بعــد التفجــر؟ فهــو عــى حــد علمــي
مقيــم يف منزلــه بحــي املهاجريــن وليــس عــى
ســطح جبــل قاســيون!".
فانهالــت عليــه الشــبيحة تشــتمه
وتســبه بــا توقــف ،وكتــب أحدهــم غاضبــاً
مســتجمعاً كل شــتائم واتهامــات التسلســلية
التــي وجههــا النظــام للشــعب الثائــر:
"وحــق الــرب هنــت واحــد منــدس
يــا عــدو الوطــن ..قــرد يف واحــد بيســأل هيــك
ســؤال؟ شــو مــا عجبــك الدعــاء بالســامة
لســيد الرئيــس يــا صهيــوين يــا ماســوين
يــا إمربيــايل يــا ســلفي يــا عــدو األمــة والوحــدة
الوطنية يا طائفي."..

تفاسير التفجير..
بعــد مــرور  15دقيقــة عــى القصــف
اإلرسائيــي ،نــرت الصفحــة التشــبيحية ذاتهــا
بيانــاً يف غايــة الجديــة وااللتــزام جــاء فيــه:
"إىل شــبيحة األســد وجنــود اللــه عــى األرض..
وردين اآلن مــن الرفــاق يف القــر الجمهــوري أن
طائ ـرات العــدو اإلرسائيــي اســتهدفت مخــازن
الســاح عــى جبــل قاســيون ومركــز البحــوث
العلميــة واللــواء  105التابــع للحــرس الجمهوري،
وبهــذا الخصــوص نهيــب بكــم وبرشفــاء الوطــن
أن تأخــذوا حذركــم فالقصــف اإلرسائيــي تــم
باالتفــاق مــع الجيــش الحــر الــذي حــدد لــه
أهدافــاً اســراتيجية تابعــة لقواتنـــــا الباســلة"
فعلّــق املنحبكجــي املنطقــي نفســه
عــى هــذا البيــان" :وكيــف نأخــذ حذرنــا يــا
حبيــب؟! هــل نغلــق اإلنرتنــت؟! ..وعــى فكــرة
إرسائيــل ليســت بحاجــة للمناظــر الليليــة
التــي ميتلكهــا الجيــش الحــر فهــي لديهــا قمــر
صناعــي ..يعنــي بيكشــف اإلبــرة بــن كومــة
قــش يــا حبيــب" ،لــرد عليــه مديــر الصفحــة
غاضب ـاً" :قــرد مــن ويــن هنــت واله؟! مــا بــدي
شــوفك عــى الصفحــة نهائيــاً .انقلــع بقــا".
وهجــم بقيــة الشــبيحة عــى هــذا املنحبكجــي

املنطقــي وانهالــوا عليــه بــكل أنــواع الشــتائم،
فــرد عليهــم بتعليــق مــرح" :حســناً  ..طاملــا
أنكــم ال تريدوننــي بينكــم ســأعلن انشــقاقي
عنكــم وســأنضم إىل جبهــة رفعــت األســد يف
باريــس".
بعــد مــرور نصــف ســاعة عــى نــر
البيــان نــرت الصفحــة التشــبيحية خـرا ً جديدا ً
جــاء فيــه" :عاااجــل :يــا جنــود الله عــى األرض..
يــا قــوات الجيــش العــريب الســوري ..وردين اآلن
مــن مصــادر موثوقــة يف القــر الجمهــوري أن
قواتنــا الباســلة ردت عــى العــدوان اإلرسائيــي
بقصــف مفاعــل دميونــة النــووي مســتخدمة
طائـرات ســاح الجــو اإليـراين املتطــور والــذي ال
تســتطيع رادرات العــدو أن تكشــفه ،وهــو اآلن
يحــرق وســنوافيكم بالتفاصيــل".
مالحظــة :كتــب أحدهــم تعليقــاً
يف غايــة الروحانيــة بعــد التفجــر" :هــؤالء
اإلرسائيليــون الغــادرون األوغــاد ..لقــد
تعمــدوا القصــف يف هــذا التوقيــت مســتغلني
قيــام عنــارص قواتنــا الباســلة بــأداء الصــاة
وقــراءة القــرآن الكريــم" ،إال أن هــذا التعليــق
مل يلــق صــدى أو أيــة ردات فعــل ،وتــم
حذفه بعد دقائق.
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كيالي ...التشبيح وتنظيره

تبــدو املقارنــة ممتعــة بــن رجلــن
بارزيــن مــن رجــال الشــبيحة ،األول هــو "الزعيم
التاريخــي" واملؤســس شــيخ الجبــل ،والثــاين هــو
عــي كيــايل أو معــراش أورال ،قائــد الشــبيحة
األتـراك ومؤســس حركــة البشــاريني التــي تــوايل
آل األســد يف أنطاكيــا ومناطــق لــواء إســكندرون
يف الجنــوب الغــريب لرتكيــا.
تنــدر املعلومــات حــول شــيخ الجبــل
يف األوســاط العامــة ،لكــن املعــروف أنــه ابن عم
لبشــار ،اســمه الحقيقــي محمــد ،وقــد اســتعار
لقبــه الشــهري هــذا مــن شــخصية تاريخيــة
معروفــة تزعمــت الجبــل أيــام الصليبيــن.
ولكــن ،بخــاف هــذه الشــخصية التــي اشــتهرت
مبزيــج مــن الدهــاء والقــوة ،عــرف الشــيخ
الجديــد بالقســوة الفظــة والتهــور ومامرســة
التهريــب .ولحاميــة الطــرق الجبليــة الخاصــة
وخدمــة قوافــل الدخــان واألدوات الكهربائيــة،
وألغـراض الوجاهــة ،تراكــم لــدى محمــد األســد
عــدد متزايــد مــن األعــوان الذيــن اختارهــم مــن
كبــار األجســام ومحــدودي املحاكمــة العقليــة،
مــع ميــل واضــح إىل االســتعراض والبحــث عــن
املتــع .وعــرف هــؤالء بالشــبيحة منــذ ذلــك
الوقــت.
وكــا هــو معــروف ،عــاث هــؤالء
فســادا ً يف املحافظــات الســورية الســاحلية
وســواها .وتواتــرت قصــص االســتيالء عــى
الســيارات الفخمــة وخطــف الفتيــات الجميالت،
دون رادع جــدي مــن قبــل قــوى األمــن التــي
كانــت موكلــة بالتنكيــل بــأي بــادرة معارضــة ،أو
الرشطــة التــي تنمــرت عــى البســطاء والضعفــاء
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مــن النــاس فقــط .وأغــرت تجربــة شــيخ الجبــل
عــددا ً مــن أبنــاء عمومتــه ،املنافســن عــى طــرق
التهريــب واالســتثناءات الحكوميــة ومقاســمة
النــاس يف أرزاقهــم باإلكـراه ،ببنــاء "تشــكيالتهم"
الخاصــة مــن الشــبيحة .ورسعــان مــا تحــول
التنافــس إىل احتــكاكات وصدامــات اســتخدمت
فيهــا األســلحة أحيان ـاً .وعندمــا زاد األمــر حتــى
عــن قــدرة حافــظ األســد نفســه عــى االحتــال،
مل يجــد يف أجهــزة "دولتــه" مــن ميكــن أن يقــوم
باملهمــة الخطــرة بانتهــاك مصالــح أحــد أف ـراد
العائلــة ،فأرســل ابنــه الراحــل باســل لتأديــب
أبنــاء عمومتــه وتقســيم املصالــح بينهــم
وضبطهــا يف حــدود ال تســتفز الــرأي العــام
املحــي بشــكل شــبه يومــي .وعــى هــذا ســارت
األمــور حتــى قيــام الثــورة.
أمــا أورال فهــو يســاري عبثــي ســابق،
وتاجــر مخــدرات ورشيــك وصهــر آلل االســد.
أســس يف فــرة مبكــرة مــن حياتــه جامعــة
عســكرية شــيوعية التوجــه ،وعبثيــة الســلوك،
تنطبــق عليهــا كل مواصفــات العصابــة الخارجــة
عــى القانــون .لوحــق هــذا الرجــل وعصابتــه
مــن قبــل البوليــس الــريك بتهــم جنائيــة أكــر
منهــا سياســية .وتنقــل بــن لبنــان وســوريا.

فيس بوك

وتفــرغ أخـرا ً وبشــكل كامــل لتجــارة املخــدرات
برعايــة أوالد جميــل األســد .ومــع انــدالع الثــورة
الســورية عمــل عــى تجنيــد مقاتلــن أتــراك
يف صفــوف الشــبيحة ،وشــارك كقائــد لهــم يف
مذابــح عــدة ،كانــت مجــازر بانيــاس آخرهــا.
فكــا يظهــر يف لبــاس عســكري عــر مقطــع
الفيديــو الــذي انتــر مؤخ ـرا ً عــى اليوتيــوب،
يــرح أورال أهميــة التصفيــة العرقيــة يف
بانيــاس ،ويؤكــد عــى املنافــع اإلســراتيجية
لهــذه التصفيــة لصالــح الوطــن .وال يفهــم
أحــد أي وطــن يقصــد هــذا املطلــوب
الجنــايئ ،ســوريا كلهــا ووفــق الخريطــة التــي
تســتثني مدينتــه ولــواء إســكندرون كلــه ،أم
الوطــن الثــاين الــذي كــر الحديــث عنــه وال
يعــدو عــن كونــه كيانــاً طائفيــاً لــن ميلــك
مقومــات االســتمرار؟
يشــرك الرجــان يف التوحــش،
وعــدم احــرام القوانــن ،وانفــات الغرائــز
مبختلــف معانيهــا .غــر أن مــا مييــز أورال عــن
شــيخ الجبــل هــو إطاللتــه ـ البائســة ـ عــى
عــامل اإليديولوجيــا ،فهــل يــؤرش قدومــه إىل
احتيــاج الشــبيحة إىل تنظــر طائفــي يهــدد
بتمزيــق البــاد ويســر بأصحابــه نحــو املجهــول؟

نصف شهرية سياسية متنوعة مستقلة

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

تويتر
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facebook.com/3aynAlmadina
twiter.com/3aynAlmadina

www.3ayn-almadina.com | info@3ayn-almadina.com
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