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لماذا قامت الثورة؟
يف هـــذا  العـــــــدد، نعـــــرض لشـــــهادٍة  	
مريعٍة على واحدٍة من أغرب وأفظـــع جرائم 
نـــــــظام األســــد، وهي إجراء جتارب الغــــــازات 

الكيماوية على السجناء السياسيني.
يصبــح  القنبلــة،  انفجــار  مبجــّرد  	
بشــر التجارب كاألمســاك عند خروجها من 
املاء... يرمتون على األرض ويأتون حبركاٍت 
ارتعاشــيٍة الإراديٍة شديدة... ويالقون حتفهم 
بعــد دقيقــٍة أو اثنتــني؛ يقــول الشــاهد. بينمــا 
يرتسم شبح ابتسامٍة على وجه علي مملوك، 
قائــد هــذا الربنامــج الوحشــّي، ويضحــك أحــد 
ضباطه يف املخابرات اجلّوية بفرٍح هيستريّي، 
العلميــة  البحــوث  مركــز  خــرباء  ويــدّون 
مالحظاتهم بصرامٍة وجدية. وبعد التجربة، 
حتمــل جّرافــٌة اجلثــث إىل مقــربٍة مجاعيــٍة، 
لتختم هذا املشهد الذي يكاد يبدو مأخوذاً من 
فيلٍم خياليٍّ عن العقلية اإلجرامية املريضة، 
لوال أن عليه شــهوداً حيّددون املواقع واألمساء 
واملســؤوليات بدقــة، كمــا هــو واضــٌح يف داخــل 

هــذا العدد.
يســتوجب  الربنامــج  هــذا  وحــده  	
الثــورة. فمــا بالــك بــكّل مــا ســواه مــن اجلرائــم 
املشــتهرة للنظــام، الــي يســتعرضها توثيــٌق 
جملريــات عــام 2014 املوشــك علــى االنقضــاء، 
وفيــه أّولــه ُكشــف عن 11000 صورٍة لســجناء 
القــوا حتفهــم يف ســجون النظــام، وتراوحــت 
أيامــه بــني القصــف اجلــّوّي هنــا والصاروخــّي 
التقليديــة  واجملــازر  واالعتقــاالت،  هنــاك، 

العميــم. واخلــراب  والكيماويــة، 
املــّدة إىل  رمبــا أّدى التعــب وطــول  	
ســؤال الكثرييــن ألنفســهم أو ملــن حوهلــم: ملــاذا 
شــاركت يف الثــورة؟ وهــل ســتعيد الكــّرة لــو 
رجــع بــك الزمــن؟ ولكــن واحــدًة فقــط مــن 
املالمــح اإلجراميــة اجملنونــة لنظــام األســدين 
كافيٌة إلعادة تعيني البوصلة وجتديد العزم 

علــى اجتثــاث كّل هــذا الشــّر.
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جتارب السالح الكيماوّي على املعتقلني يف سوريا
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وضعهــا  الــي  اخلّطــة  تلــَق  مل  	
أيــة  ميســتورا  دي  املتحــدة  األمــم  مبعــوث 
بادرة تطبيق، على الرغم من انشــغال معظم 
األطراف الدولية الفاعلة يف الشــأن الســورّي 
اجلــوالت  مــن  الرغــم  وعلــى  بنقاشــها، 
املكوكيــة الــي جيريهــا املبعوث، والي تشــغل 
دي  أن  إال  حاليــًا.  العامليــة  اإلعــالم  وســائل 
ميســتورا مــا زال مصــّرًا علــى إمكانية جتميد 
جبهــات القتــال يف مناطــق ســورية، وخاصــًة 
ــة العــامل"،  ــا "أيقون ــا إنه ــب الــي قــال عنه حل
وإن ســقوطها ســيكون مأســاًة كــربى. رافضًا 
كل مــا يقــال عــن مبادرتــه مــن أنهــا ســتفيد 
النظــام الســورّي، ومصــّرًا علــى أنهــا انطالقــٌة 
حنــو عمليٍة سياســيٍة جديدٍة، وبّوابٌة لدخول 
مناطــق  يف  احملاصريــن  إىل  املســاعدات 

الصــراع.
ــل دي  ــة حص ــه األوروبي ويف جوالت 	
ميســتورا علــى موافقــة احلكومــة الربيطانية 
وتشــجيعها للخطــة مبدئيــًا، بعــد أن حصــل، 
أيضــًا  مبدئيــٍة  موافقــاٍت  علــى  قولــه،  وفــق 
مــن قبــل املعارضــة الســورية يف تركيــا ومــن 
يف  املعارضــة  العســكرية  الفصائــل  بعــض 
حلب، وهو ما شــّجعه على مناقشــة مســؤولي 
االحتــاد األوروبــّي يف بروكســل خبصــوص 
مل  الــذي   ،3 جنيــف  مؤمتــر  عقــد  إمكانيــة 

حيــَظ بعــد مبوافقــة النظــام يف دمشــق.

ووفــق خمتلــف املعطيــات السياســية  	
ميكــن القــول بــأن األســد يشــرط أن تتضّمــن 
اخلطة ما يســّميه "مشــروعًا ملكافحة اإلرهاب، 
واســتعادٍة لنفــوذه علــى األراضــي الســورية"، 
بينمــا تطلــب املعارضــة أن يتضّمــن جتميــد 
القتــال وقــف القصــف مــن قبــل النظــام، وعــدم 
املعتقلــني،  ســراح  وإطــالق  قّواتــه،  	حتريــك 
وهــو مــا أخــذه دي ميســتورا يف االعتبــار خــالل 
قبــل  الصحفيــني  مــن  جملموعــٍة  تصرحيــه 
توجهــه إىل بروكســل، حــني قــال إن جتميــد 
القتــال يف حلــب ســيتضّمن بنــوداً تــردع قــّوات 
النظام عن تصعيد عملياتها يف مناطق أخرى 
من سوريا، مفّرقًا بني وقف إطالق النار وبني 
جتميــد القتــال الــذي جيــده مقدمــًة لوقــف 

الصــراع بشــكل مســتدام.
إيران حنو موقٍف جديد.. وجوالٌت 

روسية
اإليرانــــــــــية  الســــــــلطات  أبــــــــدت  	
ــها مــن ســوريا، وفــق  ــًا يف موقفــــــ ــّداًل نظري تب
تســـــــــريباٍت رمســـــــــــــــيٍة فرنســـــــــيٍة اّدعــــــت 
أن إيــران مســــــتعدٌة ملناقشـــــة صيغــٍة جديــدٍة 
	للحــّل يف ســـــــوريا "يضــــــع جانبــًا النقــــــــاش 
حــول بقــاء األســد يف الســلطة أو رحيلــه عنهــا"، 
وهو ما اعتربته فرنسا تبّداًل إجيابيًا يف موقف 
طهــران الــذي كان يكــّرر إصــراره علــى بقــاء 

األســد يف ســّدة احلكم.

القيـــــــادة  توّجهــت  جانبهـــــــا  ومــن  	
الروســية حنــو عقــد اجتماعــاٍت عــّدٍة يف الشــأن 
اخلارجيــة  وزيــر  نائــب  اجتمــع  إذ  الســورّي؛ 
الروســّي ميخائيــل بوغدانــــــوف بقـــــــادٍة مــن 
االئتــالف الوطيّن الســورّي يف إســطنبول، طالبًا 
منهم توسيع مؤسسة املعارضة السورية لتضم 
مــا هــو أكــرب مــن االئتــالف. ليتّجــه بعــد ذلــك 
	إىل دمشــق ويلتقــي األســد، مؤكــداً اســتمرار 
دعم القيادة الروســية للنظام الســورّي، ومشرياً 
إىل حــرص روســيا على إعادة إحيــاء املفاوضات 

السياسية بقيادٍة روسية.
التحالف الدولّي واستمرار حماربة 

تنظيم الدولة اإلسالمية
بالتزامــــــن مــع اللقـــــــاءات الدوليــة  	
املتكاثــرة واملبــادرات اخلاّصــة بالوضع الســورّي، 
أّكــدت الــدول املشــاركة يف التحالــف الدولــّي 
ضــد "املتطّرفــني يف ســوريا والعــراق"، مواصلــة 
القصف اجلوّي على املناطق الي تضم مقاتلي 
تنظيــم الدولــة اإلســالمية، وذلــك يف اجتماعهــا 
يف مقــّر حلــف الناتــو بربوكســل، حيــث توصــل 
اجملتمعون إىل نقاٍط مخٍس تستمّر من خالهلا 
الغــارات اجلّويــة، وتدعم قــّوات اجليش العراقّي 
للعمــل علــى األرض. ويف معــرض احلديث عن 
احلملة العسكرية الدولية قال وزير اخلارجية 
األمريكّي جون كريي إن هناك "حاجًة لدخول 
ســوريا مرحلــًة انتقاليــة. فنحــن نعلــم أن ال 
، وجيــب التوصــل إىل حــلٍّ  وجــود حلــلٍّ عســكريٍّ

سياســّي".
وأمــام املواقــف األمريكيــة املنشــغلة  	
فقــط مبحاربــة تنظيــم الدولــة، دون االلتفــات 
إىل مــا جيــري يف مشــال وجنــوب وغــرب البــالد، 
قالت صحيفة "وول سريت جورنال" إن البيت 
األبيض يبحث حالياً قضية "إنشاء منطقٍة آمنٍة 
علــى طــول احلدود الســورية"، والي من شــأنها، 
حســب الصحيفــة، أن تكــون منطقــًة حمظــورًة 
املــالذ  علــى طائــرات نظــام األســد، و"ســتوفر 
لالجئني ولقوى املعارضة املدعومة من الغرب". 
فيمــا يكثــر احلديــث عــن اقراحــاٍت عربيــٍة، 
خليجيــٍة ومصريــٍة وأردنيــٍة، تقــوم علــى مبــدأ 
رحيل شخص بشار األسد دون إسقاط النظام.

 دي ميستورا في جوالت "تجميد القتال".. 
وإيران تضع قضية بقاء األسد أو زواله جانبًا

هيئة التحرير



ومفاجئــٍة  ســريعٍة  عمليــٍة  يف  	
تقّدمت قّوات املعارضة يف ريف إدلب لتسيطر 
يتخذهمــا  كان  معســكرين  أكــرب  علــى 
اجليــش األســدّي كمركــٍز هــو األقــوى لــه 
الضيــف  وادي  وهمــا  الســورّي،  الشــمال  يف 
واحلامديــة بالقــرب من مدينة معّرة النعمان. 
وقــد اســتطاعت قــّواٌت تابعــٌة جلبهــة النصــرة 
وحركــة أحــرار الشــام وفصائــل مــن اجليــش 
الســورّي احلــّر الســيطرة علــى املعســكرين بعــد 
معارك ســريعٍة انتهت بانســحاب قوات النظام.

تعــّد  اإلســراتيجّي،  اجلانــب  ومــن  	
ــا  هــذه الســيطرة اخلســارة األكــرب مــن نوعه
للنظــام يف الشــمال، ألن املعســكرين يضّمــان 
أكــرب مســتودعات الســالح وأكــرب خمــازن 
الوقــود، الــي كانت تعترب أهّم أســس اســتمرار 
معــارك النظــام يف حمافظــي حلــب وإدلــب.

ومل تفلــح حماوالت النظام اســتعادة  	
املعســكرين بعــد ســاعاٍت مــن خســارتهما، علــى 
الرغــم مــن قيامــه بعشــرات الغــارات اجلّويــة 
واســتهداف املعســكرين بالرباميــل املتفجــرة. 
أن  إىل  عســكريون  حمللــون  أشــار  حــني  يف 
فقــدان النظــام لســيطرته علــى وادي الضيــف 
واحلامديــة ســيؤّدي إىل ســقوط مواقع النظام 
يــد  يف  بالتتالــي  إدلــب  ريــف  يف  العســكرية 
القصــف  حجــم  مــن  وســيخفف  املعارضــة، 
اليومــّي املســتمّر منذ عامــني على مدينة معّرة 

وحميطهــا. النعمــان 
وأمــام تقــّدم قــّوات املعارضــة يف إدلب  	
اســتمّرت حماوالت القّوات األســدية التقّدم يف 
حلــب، ســعيًا منها حلصــار األجزاء احملــّررة من 

املدينــة.

اجلنوب يف جبهٍة واحدة
أعلنــت  الشــمال  يف  التقــّدم  وأمــام  	
فصائــل الثــّوار يف اجلنــوب الســورّي، متمثــاًل 
بدمشــق وريفهــا ودرعــا والقنيطــرة، توّحدهــا 
ضمن جســٍم عســكريٍّ يضّم أكثر من 30 ألف 
مقاتــل، بهــدف الوصــول -خــالل مــّدٍة وجيــزٍة- 
إىل جملــس قيــادة موّحٍد وجيٍش متكامٍل قادٍر 
ــى األرض واحلفــاظ  ــى تنفيــذ اخلطــط عل عل
علــى املكتســبات. وضــّم هــذا التحالــف معظــم 
املقاتلــة يف اجلنــوب باســتثناء جبهــة  القــوى 

النصــرة.
وأمــام ذلك صّعدت قــّوات النظام من  	
هجماتهــا علــى مناطق حمــّررٍة من ريف درعا. 
إذ شهدت األيام املاضية قصفًا عنيفًا بالرباميل 
مســكني  الشــيخ  بلــدة  اســتهدف  املتفجــرة 
ومديني نوى وجاسم، ما أّدى إىل مقتل وجرح 
العشرات من سكان تلك البلدات، وحدوث دماٍر 

كبــرٍي يف األبنيــة الســكنية.
 القلمون.. جبهاٌت مستمّرة

على الرغم من سيطرة قّوات النظام  	
الســورّي على معظم مدن وقرى القلمون بعد 
معــارك كان احلضــور األقوى فيها مليليشــيات 
حــزب اهلل اللبنانــّي، إال أن مــا تشــهده املنطقــة 
خــالل املــّدة األخــرية هــو مبثابــة تراجــٍع لقــّوات 
النظام. إذ جتري فصائل معارضٌة متمركزٌة 
يف اجلبــال عمليــات كــرٍّ وفــرٍّ كان هلــا أثرهــا 
يف  خاصــًة  احلالــي  الشــهر  مطلــع  الواضــح 
منطقــة رأس املعــرة، حيــث مّت اســتهداف عــّدة 
مواقــع تابعــٍة للنظــام الســورّي، وعــّدة مواكب 

عســكريٍة بعضهــا تابــٌع حلــزب اهلل.

ويف مــكاٍن أقــرب إىل العاصمة شــّنت  	
قــّوات النظــام محــالٍت جديــدًة علــى حميــط 
اقتحــام جوبــر. فقــد  بعــد فشــلها يف  دمشــق 
شــّددت القصف على حرســتا والقابون وجوبر، 
واســتهدفت عــّدة أماكــن حميطــٍة مبداخــل 
دمشــق اجلنوبيــة مــن جهــة خميــم الريمــوك. 
وترافــق ذلــك مــع غــاراٍت جّويــٍة متكــّررٍة علــى 
دوما وحميطها وأطراف بلدتي دير العصافري 

وزبديــن يف الغوطــة الشــرقية.
وبــدا واضحــًا اعتمــاد النظــام مؤخــراً  	
علــى ســالح اجلــّو بشــكٍل أساســيٍّ أمــام ضعــف 
وقلــة كادر جيشــه البشــرّي، وأمــام اخلســائر 

األرض. علــى  املتتاليــة 
مطار دير الزور العسكرّي

معــارك  البــالد، كانــت  شــرق  ويف  	
دير الزور هي احلدث األبرز خالل األسبوعني 
"الدولــة  تنظيــم  مقاتلــو  نفــذ  إذ  الفائتــني. 
اإلســالمية"، وكتائب اجليش احلّر املتحالفة 
معها يف قتال النظام، سلســلة هجماٍت ناجحٍة 
والشــرقية  الشــمالية  مــن اجلهتــني  يف كلٍّ 
ملطــار املدينــة العســكرّي، إضافــًة إىل تنفيذهــم 
عمليــاٍت خاطفــًة يف بعــض جبهــات املدينــة. 
قريــة  معظــم  حتريــر  املهامجــون  واســتطاع 
اجلفرة املالصقة للمطار من اجلهة الشمالية، 
ومتكنــوا مــن طــرد قــوات األســد مــن جزيــرة 
"حوجيــة صكــر" النهريــة. وســيطر املهامجــون 
أبنيــٍة ونقــاط متركــٍز  كذلــك علــى عــّدة 
لقّوات األســد خارج املطار من اجلهة الشــرقية، 
لتســقط بذلــك خطوط دفاع هــذه القّوات، الي 
عملت على حتصينها خالل العامني الفائتني.
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 كبرى معســكرات الشــمال خارج يد النظام... 
 وســالح الجــّو يجّدد حضوره فــي جبهاٍت لم تهدأ

هيئة التحرير

مدافع فوزديكا مدمرة يف معسكر احلامدية

َ
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حصاد العام 2014 )1(
أكثر من 30 ألف شــهيٍد، ونصف مليون الجئ...

جمــود الجبهــات وتمّدد داعــش يفتحان باب تدويل النزاع

كانون الثاني
االئتــالف الســورّي يعيــد انتخــاب  	 
رئيســه أمحــد اجلربــا لواليــٍة ثانيــٍة مّدتهــا 
ســتة أشــهٍر، حتضــريًا ملؤمتر جنيف2 للســالم 

الشــهر. هــذا  خــالل  ســيعقد  الــذي 
القدميــة وخميــم  حصــار محــص  	
الريمــوك يف دمشــق يســتمّران، مــع تســجيل 
حاالت وفاٍة بســبب اجلوع، وســط منع النظام 
إدخــال املســاعدات الغذائيــة واإلنســانية إىل 
مقاتــاًل   62 واستشــهاد  احملاصــرة.  املناطــق 
مــن كتيبــة شــهداء البياضــة، الــي ينتمــي 
إليهــا منشــد الثــورة الســورية عبــد الباســط 
الســاروت، أثنــاء حماولتهــم إدخــال الطعــام 

القدميــة. محــص  إىل 
وكالــة أناضــول الركيــة تنشــر  	
صــور 11 ألــف شــخٍص ُعّذبــوا ببشــاعٍة حتــى 
املــوت يف أقبيــة املخابــرات الســورية، ســّربها 
التابعــة  العســكرية  الشــرطة  عــن  منشــٌق 

. م للنظــا
إعــالن جمموعــٍة مــن التشــكيالت  	
احلــــــــــــرب  احلــّر  اجليــش  يف  العــــــــسكرية 
ريــف  مناطـــــــــــــق  يف  داعــش  تنظيــم  ضــّد 
	حلــب وإدلــب، والتنظيــــــــــــم يراجــع حتــت 
ضربــات الكتائــب. واكتشـــــــــــاف مقابــــــــــر 
مجاعيــٍة، حيوي بعضهــا جثثًا مكبلة األيدي، 
مت إعدامهــم علــى يــد داعــش، يف املناطــق الي 

انســحبت منها.
ــه  ــالت قصف ــن مح ــد م ــام يزي النظ 	
حلــب  يف  احملــّررة  املناطــق  علــى  وبراميلــه 
ودرعــا ومحــص ليوقــع مئــات الضحايــا أثنــاء 

.2 جنيــف  مؤمتــر  انعقــاد 
النظــام  إن  يقــول  االســد  رفعــت  	
ليس مســؤواًل عن دمار ســوريا. ووزير أوقاف 
النظــام يشــّبه بشــار باملعتصــم خــالل حفــل 

دمشــق. يف  النبــوّي  املولــد  عيــد 

	شباط
إعالن الوســــــيط األممّي األخــــضر  	
اإلبراهيــــــمّي توقــف جــــــــــولة املـــــــــــحادثات 

يف مؤمتــر جنيــف2 بني وفدي االئتالف 
والنظــام، دون حتديــد موعٍد لبدء جولٍة 

جديــدة، ودون نتائج تذكر.
صــدور قــرار جملــس األمــن رقــم  	
2319 الــذي يدعــو مجيــع األطــراف إىل الكــّف 

عــن اهلجمــات الــي تشــنها ضــد املدنيــني وعن 
االســتخدام العشــوائّي لألســلحة يف املناطــق 
القصــف  ذلــك  يف  مبــا  بالســـــكان،  املأهولــة 

واجلــوّي. املدفعــّي 
ــرانّي  هــروب الرئيــــــس األوكــــــــــــ 	
املوالــي لروســيا مــن قصــره، بعــد مظاهــراٍت 
شــعبيٍة، يفتــح بــاب خــالٍف بــني الواليـــــــات 

جديــد. ملــٍف  حــول  وروســيا  املتحــدة 
التابعـــــــــة  الشــام  صقــور  ألويــة  	
تفجــري  تبنيهــا  تعلــن  اإلســالمية  للجبهــة 
فنــدق الكارلتــون، مركــز عمليــات مليشــيات 
األســد يف حلب القدمية. وســيطرة احلّر على 
أكثــر مــن 11 موقعــًا يف القنيطــرة ودرعــا. 
الشــبكة الســورية حلقــوق اإلنســان حتصــي 
ســقوط أكثــر مــن 500 برميــٍل متفّجــٍر علــى 
أحيــاء حلــب خــالل مــّدٍة ال تتجــاوز العشــرين 

يومــًا.
اإلعالن عن هدنٍة يف خميم الريموك. 	

آذار
النظــام يعــّد لالنتخابــات الرئاســية،  	
وجمموعــة أصدقــاء ســوريا تصفهــا باملهزلــة 
وبأنهــا "إهانــٌة لــألرواح الربيئــة الــي ســقطت 

النــزاع". خــالل 
اإلبقــاء علــى مقعد ســوريا شــاغراً يف  	
القّمة العربية يف الكويت، بعد تهديد  سبع دوٍل

شــهد عام 2014 جمموعًة من األحداث اهلاّمة يف مســار ثورة الكرامة الســورية، فيما برزت إىل الســطح التعقيدات السياســية  	
والعسكرية معًا. وشكل ظهور تنظيم داعش وتراجع تشكيالت اجليش احلّر إحدى معامل فشل سياسة االئتالف الوطيّن ومن وراءه 
من دوٍل أكثرت الوعود والتخّوفات والتخّبط جتاه القضية السورية. فيما مل يصّب أيٌّ من هذه التطّورات يف صاحل النظام األسدّي 
وامليليشيات املقاتلة معه. فما زال النظام يراوح يف مكانه باحثًا عن خرافات احلسم العسكرّي واالنتصار الذي جاء موضعيًا يف بعض 
املناطــق بفعــل اجملــازر ومحــالت القصــف اجلنونــّي، باإلضافــة إىل اســتخدام األســلحة الكيماويــة. فيمــا يســتمّر اســتنزافه يف مناطــق 

أخــرى مبعارك الكــّر والفّر.
يف هذا العدد، ويف العدد القادم، سنستعرض أبرز أحداث العام حبسب األشهر: 	



5 جولة المدينة عين المدينة | العدد )39( | 16 كانون األول 2014

عربيــٍة باالنســحاب يف حــال مت تســليمه لوفــد 
االئتــالف. القــادة العــرب يدينــون يف البيــان 
ــل  ــازر والقت ــارات، اجمل ــى العب ــّي، بأقس اخلتام
اجلماعــّي الــذي ترتكبــه قــّوات النظــام ضــد 

الشــعب األعــزل.
اإلفــراج عــن راهبــات معلــوال اللواتي  	
احتجــزن مــن قبــل جبهة النصــرة يف القلمون 
بعــد صفقــة تبــادٍل تقضــي بإطــالق النظــام 
وتذّمــٌر يف  لديــه.  املعتقلــني  مــن   153 ســراح 
اتهمــوه  الذيــن  النظــام  مؤيــدي  صفــوف 
اإليرانيــني  واألســرى  بالراهبــات  باالهتمــام 

وجمنديــه. ضباطــه  حســاب  علــى 
ريــف  يف  انتصــاراٍت  حيــرز  احلــّر  	
ــيطرة  ــد الس ــر، بع ــل إىل البح ــة ويص الالذقي
الســمرا  وقريــة   45 واملرصــد  كســب  علــى 
والنبعــني وغريهــا مــن قرى اجلبال الســاحلية 
"األنفــال".  اســم  عليهــا  أطلــق  معركــٍة  يف 
يف  الوطــيّن  الدفــاع  مليشــيات  قائــد  ومقتــل 

األســد.  هــالل  الالذقيــة 
مناطــق  بعــض  يف  هــدٌن  ُأعلنـــــــت  	
الريــف الدمشــقّي ، كببيــال ويلــدا، بعد أشــهٍر 
ــٍة مــن احلصــار، يف الوقــت الــذي تنهــار  طويل

الريمــوك. خميــم  هدنــة  فيــه 
بعد حــــــــــصاٍر واشتباكــاٍت عنيفٍة  	
دامت أكـــــــــثر من شهر، سقــــوط يربود بيد 
مــــــــيليشيا حزب اهلل وانســــــحاب الـــــثّوار إىل 

املناطق احمليطة.
نيسان

النتخاباتــه،  نفســه  يرشــح  بشــار  	
ويعلــن أن قّواتــه تتقــدم على مجيــع اجلبهات. 
ووزارة اخلارجيــة األمريكيــة تعلــق على ذلك 
بقوهلــا إن "مــا جيــري يف ســوريا هــو حــرب 
اســتنزاٍف ال حيــرز فيهــا أّي طــرٍف مكاســب 
لــوران  الفرنســّي  اخلارجيــة  وزيــر  مهمــة". 
ــه كان مــن اخلطــأ عــدم  فابيــوس يصــّرح أن

ســوريا.  يف  الغــرب  تدخــل 
علــى  الســيطرة  داعــش  حماولــة  	
مناطــق حماذيــٍة للحــدود العراقيــة يف ريــف 

حمليــة. مقاومــٍة  وســط  الــزور،  ديــر 
ــز  استشــهاد الراهــب اهلولنــدي فران 	
فــان ديــر لوغــت )األب فرنســيس( علــى يــد 

القدميــة. محــص  يف  النظــام  قناصــة 
يف  التقــّدم  حتــاول  النظــام  قــّوات  	
ريــف دمشــق وخصوصــًا يف املليحــة وزملــكا 
وجوبــر وحرســتا والزبدانــي، مــن دون نتائــج 
فعليــة. وتواصل قصــف هذه املناطق ومناطق 
والرباميــل  بالصواريــخ  محــاة  وريــف  حلــب 
املتفجرة، مما أوقع مئات الشــهداء واملصابني، 

فيما ُسّجل استخدام قّوات النظام لغاز الكلور 
الشــمال.  مناطــق  وبعــض  دمشــق  ريــف  يف 
وقــراٌر من منظمة حظر األســلحة الكيماوية 
حــول  احلقائــق  لتقّصــي  بعثــٍة  بإرســال 
اهلجمــات اجلديــدة، بعد أن أعلنت املنظمة يف 
وقٍت ســابٍق عن أن %8 من خمزون الكيماوّي 
األســدّي مــا زال موجــوداً يف مواقــع حمــّددٍة 

داخــل البــالد.
أيار

املبعوث الدولّي األخضر اإلبراهيمّي  	
يســتقيل من منصبه.

لقــاٌء للجربــا ووفــٍد مــن االئتــالف  	
مع الرئيس أوباما الذي أكد أن "األســد فقد 
بشــكٍل كامــل"، فيمــا طالــب اجلربــا  شــرعيته 	
الطــريان  مبضــاّدات  احلــّر  اجليــش  بتزويــد 
	للحــّد مــن اجملازر الي يرتكبها طريان النظام 
النظــام جيــري انتخاباتــه ويعلــن أن  	
أكثــر من أحد عشــر مليون ســوريٍّ شــاركوا 
فيهــا. والثــّوار يصفونهــا باملهزلــة واملســرحية. 
ومنظمــاٌت دوليــٌة تطالب بإحالة ملّف ســوريا 

الدوليــة.  إىل حمكمــة اجلنايــات 
انتهــاء حصــار محــص القدميــة بعــد  	
 ، عقد اتفاٍق، بوســاطٍة إيرانيٍة وإشــراٍف دوليٍّ
الســكان  مــن  احملاصريــن  خبــروج  يقضــي 
ومقاتلــي اجليــش احلــّر، البالــغ عددهــم ألفــًا 
ومئــي مقاتــٍل، إىل الريــف الشــمالّي حلمص، 
مقابــل إطــالق ســراح بعــض جنــود النظــام، 
وإدخــال مســاعداٍت إىل قريــي نبــل والزهــراء 

ريــف حلــب. الشــيعيتني احملاصرتــني يف 
اشــتباكاٌت بــني كتائــب اجليــش  	
وتنظيــم  جهــٍة  مــن  النصــرة  وجبهــة  احلــّر 
داعــش مــن جهــة أخــرى يف حمافظــة ديــر 

الــزور.
انفجــار ســيارٍة مفخخــٍة يف معــرب  	
بــاب الســالمة احلــدودّي مــع تركيــا، يــودي 

ســوريًا. مواطنــًا   60 حبيــاة 
جملــس  يف  وصيــيّن  روســّي  فيتــو  	
األمــن ضــّد مشــروع قــرار إحالــة ملــّف ســوريا 
ومنظمــة  الدوليــة.  اجلنايــات  حمكمــة  إىل 
بـ"اخلطــوة  الفيتــو  تصــف  الدوليــة  العفــو 
النــاس يف  تســتخّف مبعانــاة  الــي  القاســية 

ســوريا".
حزيران

تنظيــم داعــش يســيطر على املوصل  	
ويغتنــم  أخــرى،  عراقيــٍة  ومــدٍن  وتكريــت 
كميــاٍت ضخمــًة مــن عتــاد اجليــش العراقــّي 
املتقهقر، ثم يعلن إقامة اخلالفة اإلســالمية 
بزعامــة أبــي بكــر البغدادّي. والتنظيم يبســط 

ســيطرته علــى كامــل األجــزاء احملــررة مــن 
ديــر الــزور، يعقبهــا بعــد مــدٍة بســيطرته علــى 
الفرقــة 17 يف الرقــة ، ويزيــل احلــدود بــني 

ســوريا والعــراق مــن جهــة نينــوى احلســكة.
املؤقتــة  احلكومــة  لرئيــس  قــراٌر  	
العســكرية  القيــادة  بــه  أمحــد طعمــة حيــّل 
العليــا، وإقالــة رئيــس هيئــة األركان العميــد 
عبــد اإلله البشــري. واجلربا يعلن إلغاء القرار.

اجلـــــــيش احلــــــّر يتقــّدم يف درعــا  	
وريــف إدلــب. واســتمرار صمــود حــّي جوبــر 
واجلبهــات األخــرى املشــتعلة مــع النظــام بعــد 
هدنــٍة يف خميــم الريمــوك احملاصــر. ودخــول 

الشــام. معضميــة  إىل  غذائيــٍة  مســاعداٍت 
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دليــل التنقيــب "الحديث" فــي منطقة البوكمال
أمحد اهلامشي

أضحــت آثــار منطقــة البوكمــال، كحــال بقيــة املواقــع األثريــة الســورية، وخاصــًة يف املناطــق احملــّررة، مهرجانــًا لتجمعــات  	
التنقيــب العشــوائّي. األمــر الــذي أّدى إىل تدمــري وتشــويه غالبيــة تلــك املواقــع، إضافــًة اىل اختفاء ما حتويه من كنــوٍز أثريٍة مبختلف 
أصنافهــا. ويوجــد يف منطقــة البوكمــال موقعــان ذوا أهميــٍة تارخييٍة كربى، إذ يعودان اىل األلف الثالث قبل امليالد؛ األّول ماري )تل 
احلريــري( يف قريــة الســيال الشــرقّي، والثانــي يف الصاحليــة )دورا أوروبوس(، عدا عن األماكن األخــرى الي أّكدت وجودها بعثات 

التنقيــب األوربيــة يف الســابق، ومــا اكتشــفه املنقبــون اجلّدد بأنفســهم.

زمــن  النظــام إىل  زمــن  مــن  اآلثــار؛ 
داعــش

يف زمــن حكــم النظــــــام األســــــدّي  	
املواطنــــــني  للمنــــطقة، كـــــان حيــّرم علــى 
، وخصوصــًا بعد  االقــراب مــن أّي موقــٍع أثــريٍّ
أن تثبــت بعثــات التنقيب األوربية وجود موقٍع 
تــزاول  أن أجهــزة األمــن كانــت  جديــد. إال 
التنقيــب ليــاًل، علــى هيئــة دوريــاٍت مشــركٍة 
وأمــن  والعســكرية  اجلّويــة  املخابــرات  بــني 
الدولــة، بعــد أن تنســحب بعثــات التنقيــب مــن 
املواقــع املكتشــفة. وهــذا مــا يؤكــده )علــي. ا( 
العنصــر الســابق يف املخابــرات العســكرية مــن 

قريــة الباغــوز. 
ســــــمح  فقــد  داعــش  زمــن  يف  أمــا  	
التنظيــم بعمليــات التنقيــب واســتخراج اللقــى 
األثريــة، لكــن مقابــل ضريبــٍة خاّصــٍة تســاوي 
أثريــة،  لقيــٍة  لــكل  املقــّدرة  القيمــة  مخــس 
وتقــوم  التنظيــم.  لصنــدوق  املنّقــب  يدفعهــا 
اهليئات الشرعية احمللية بفّض النزاعات الي 
ال بّد أن تنشب بني أفراد الورشات أثناء توزيع 

املســتخرجات.
أدوات التنقيب وخرباء الشعوذة

أكــرب  صاحــب  اهلل،  عبــد  يقــول  	
التابعــة  الباغــوز  قريــة  التنقيــب يف  ورشــات 
ملدينــة البوكمــال: "نســتخدم أدواٍت زراعيــًة 
يف احلفــر، وأحيانــًا معــّداٍت وآليــاٍت ثقيلــًة، إذا 
اضطّرنــا األمــر، لنزيــل الطبقــة األوىل مــن 
األرض. ثــم نتابــع احلفــر يدويــًا مبا تيّســر من 
معاول، خصوصًا بعد أن يعطي جهاز كشــف 
املعــادن إشــارًة تــدّل علــى وجــود شــيٍء مــا...". 
ويؤكد عبد اهلل أن هناك الكثريين من الذين 
يســاعدونه يف عمليــة احلفــر الســريعة هــذه، 
بدافع احلصول على نصيٍب من الكنوز املتوقع 

اكتشــافها. 
تقتصـــــــر  ال  ذلــك،  عــن  وفضـــــاًل  	
عمليــات احلفــر على املواقع األثريــة املعروفة، 

بــل أصبــح البحــث يطال مواقــع جديدًة بفضل 
"تقنيات" الشــعوذة والســحر الي يزعم غالبية 
املنقبــني أنهــا وســائل ناجعــٌة لالســتدالل علــى 
أماكن "الدفائن"، أو لتحديد أّي موقٍع جديٍد 
ومعرفة ما حيتويه. وهذا ما يؤكده )علي. خ( 
مــن قريــة الباغــوز، املعتقل الســابق لدى جبهة 
النصرة بتهمة استخدام الشعوذة يف التنقيب. 
ويف نفس السياق يقول )أبو رامي. ع( إن كتب 
الســحر الــي حبوزتــه، وجهــاز كشــف املعــادن، 
	ساعداه كثرياً يف حتديد مواقع أثريٍة جديدٍة، 
التحــف  مــن  الكثــري  علــى  احلصــول  ويف 
والذهب والفضة، عدا عن تقديم خدماته هذه 
ــول  ــل احلص ــرى مقاب ــب األخ ــات التنقي لورش
علــى نســبٍة معينــٍة يتــّم االتفــاق عليهــا مســبقًا 
يف حال وجدوا شيئًا. ويعود الفضل إليه، كما 
يّدعــي، يف اكتشــاف موقــع النهــر يف قريــة 
السوسة، الذي بدأ احلفُر فيه منذ عاٍم تقريبًا. 
ويضيــف أبــو رامــي أن األهــّم مــن اآلثــار هــو 
البحــث عــن املوميــاءات، لوجــود الزئبــق األمحر 
يف حناجرهــا، والــذي يعــّد مــن املــواد املطلوبــة، 
وخاصــًة يف الــدول اخلليجيــة، ملــا ُيعتقــد أن 
لــه مــن قــّوٍة ســحريٍة ترتبــط بتقويــة القــدرة 

اجلنســية لــدى الذكــور! وقــد مّت العثــور علــى 
مومياٍء -كما يقول- يف موقع دورا أوروبوس.

 طرق البيع والتجارة
ــاٌت تشــري  ــاٌم أو إحصائي ال توجــد أرق 	
إىل أعــداد التحــف واللقــى املســتخرجة مــن 
املنطقــة، لكثــرة املنقبــني، وألن عمليــات البيــع 
، كما هو معلوم. وقسٌم كبرٌي  تتّم بشكٍل سّريٍّ
منهــا يتــّم بيعــه لتجــاٍر حمليــني، يتواصلــون 

بدورهــم مــع جتــاٍر يف اخلــارج.
ــٌم  ــاٍر مقي ــو حممــد. ش(، تاجــر آث )أب 	
يف غــازي عنتــاب، يشــرح طــرق توريــد وبيــع 
اآلثــار يف تركيــا، فيقــول إن لديــه شــبكًة داخل 
ســوريا تقوم جبلب القطع األثرية اىل منطقة 
بــدوره إىل تركيــا،  لُيدخلهــا  	إعــزاز حبلــب، 
لريســلوا  األتــراك  شــركائه  مــع  ينّســق  ثــم 
صورهــا إىل جتــاٍر آخريــن يف مدينــي أنقــرة 
ولنــدن، ليعــود تقريــٌر عنهــا يوضــح إن كانــت 
مســّجلة يف منظمــات األمــم املتحــدة أم ال. ويف 
قبلهــم،  مــن  شــراؤها  يتــمّ  ال  األوىل  احلالــة 

والعكــس صحيــح!
وعلــى هــذه احلــال تســتمّر فوضــى  	
للمنطقــة. األثــرّي  الــراث  وبيــع  التنقيــب، 

لوحة برونزية منسوبة ملوقع دورا اوروبوس يف دير الزور | خاص عني املدينة
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داعش تغلق المجّمع التربوّي بمنبج

 غالٌء متصاعٌد في مدينة دير الزور 
تنظيم "الدولة": ال يجوز تحديد األسعار سلفًا

ميالد بهنو

خليل عبد اهلل

اإلســالمية"  "الدولــة  تنظيــم  أغلــق  متوقعــٍة،  خطــوٍة  يف  	
)داعــش( اجملّمــع الربــوّي يف مدينــة منبــج، بعــد أســابيع مــن إيقافــه 
للعمليــة التعليميــة ككّل. ورافــق قــرار اإلغــالق مصــادرة مجيــع 
األختــام واألوراق الرمسيــة املوجــودة يف اجملّمــع. ويف البيــان الصــادر 
عــن ديــوان التعليــم، وهــو اجلســم البديــل الــذي فرضتــه داعــش إلدارة 
امللــف التعليمــّي، أعلــن عــن منع مجيــع املعلمني من ممارســة مهنتهم 
إال مــن خضــع منهــم لإلجــراءات اخلاّصــة الــي تؤهلــه لذلــك، وهــي 
االســتتابة وحضور دورٍة شــرعية. كما أشــار البيان إىل قرب إصدار 

املناهــج التعليميــة اجلديــدة.
وحيــرم قــرار داعش األخري آالف املعلمني من ســبل العيش،  	
إذ ســتقطع مديرية الربية التابعة للنظام الرواتب عنهم، حتى وإن 
مل ينضمــوا إىل جهــاز داعــش التعليمــّي الناشــئ، وذلــك لعجزهــم عــن 
جلــب األوراق الرمسيــة املمهــورة باألختــام الــي صادرتهــا داعــش. 
يضــاف إىل هــذا ظهــور تهمــٍة جديــدٍة هلــؤالء املعلمــني تنقلهــا تقاريــر 
"اخلضــوع  وهــي  حلــب،  مدينــة  يف  املخابــرات  أفــرع  اىل  املخربيــن 
للــدورات الشــرعية" الــي تشــرطها داعــش علــى كّل مــن يرغــب مــن 

ــه.  ــة عمل ــني يف مواصل املعلم
	

وأمــام تعّنــــت كلٍّ مــن النـــــــــظام وداعــش ال جيــد كثــرٌي مــن  	
املعلمــني أيــة فرصٍة لالســتمرار، فبدأت موجة نــزوٍح خاّصٌة بهؤالء إىل 
األراضــي الركيــة. ويأســف موّجــٌه تربــويٌّ ســابٌق مــن ممالئــة بعــض 
املعلمــني مــن أبنــاء منبــج لداعش، حبســب وصفه. وينّبــه إىل أن بعضهم 

كان جمــّرد مســتخدٍم يف مديريــة الربيــة.

هناك فارٌق كبرٌي، يصل إىل الضعف، يف أسعار معظم السلع  	
بني أحياء املدينة احملّررة وما يقابلها على الضفة األخرى من النهر يف 
بلــدة حطلــة، بالرغــم من خضوعهما لســلطٍة واحدٍة هي ســلطة تنظيم 
"الدولــة االســالمية". ويعترب الســكان أن فروق األســعار هــذه نامجٌة عن 
جشــع التّجــار الذيــن يســتغلون الظــروف لتحقيــق أربــاٍح غــري معقولــة. 
وارتفعت أصوات األهالي ضّد هذا "االبتزاز"، حبســب ما يصفون ســلوك 
التجــار. وبالنظــر إىل اإلمكانــات املادية ملعظم الســكان، يلحظ اخنفاٌض 
كبــرٌي يف معــّدل الدخــل، أو انعدامــه لــدى كثــرٍي مــن العائــالت. يقــول 
حممــد، وهــو مقاتــٌل مــن بعــض تشــكيالت اجليــش احلــّر الــي واصلــت 
عملهــا يف املدينــة بعــد ســيطرة التنظيــم، إن مبلــغ 10 آالف لــريٍة، الــذي 
يأخذه كراتٍب كّل شهٍر، ال يغّطي مصاريف تدخينه: "أنا أدّخن محراء 
طويلــة. الباكيــة هــون بـــ250 لــرية، وحبطلــة بـــ100 أو 125. يعــين الراتب 
مــا يكّفــي بــّس دخــان". ويقــارن ياســني، أحــد ســكان حــّي احلميديــة، بــني 
أسعار اخلضار يف املدينة وحطلة، ويشري إىل صعوبة أن يعرب كّل يوٍم 
إىل الضفة األخرى، بســبب ارتفاع تكلفة التنقل بالقارب، مما يلغي أّي 

احتمــاٍل للتوفري.
يؤّمــن تنظيــم "الدولــة" عمليــات نقــل البضائــع جمانــًا للتجار  	
بواسطة قوارب خمّصصٍة لذلك، لكن األجور املرتفعة لعمال التحميل 
والتفريــغ علــى الضفتــني، وخماطــر العبــور خــالل النهــر، هــي األســباب 
الرئيســية الرتفــاع األســعار، حبســب ما يــرّد معظم التجار على شــكاوى 
الســكان. يقــول عبــد اهلل، وهــو تاجــر مفــّرق: "أجــرة العامــل الواحــد 1000 

لــرية عــن كّل ســفينة، إضافــًة إىل الســرقات والضيــاع أثنــاء النقــل، غري 
املخاطــرة. مــّرة انقلبــت الســفينة وراحــت البضاعــة كلهــا باملــي".

قبــل ســيطرة التنظيــم، كان للمنظمات اإلغاثيــة دوٌر كبرٌي  	
يف مســاعدة الســكان وختفيــف آثــار الغالء. لكن توقــف عمل معظم هذه 
املنظمــات تــرك آثــاراً كارثيــًة على حيــاة الكثريين، وخاّصــًة من يعتمد 
على هذه املنظمات بشــكٍل كامل. وال يبدي قادة التنظيم ما يكفي من 
املســؤولية جتــاه ظــرٍف هــم املتســّببون فيــه؛ فقــد أتــاح االحتــكاك اليومّي 
واملباشــر هلــؤالء مــع األهالــي جرأًة نســبيًة يف طرح الشــكاوى على بعض 
الســلوكيات واملظاهــر العامــة، مثل ظاهرة الغــالء املضاعف بني املدينة 
وخارجها، دون أن تثمر هذه الشكاوى عن إجراءاٍت فاعلة، إذ يتذّرع قادة 
التنظيم بعدم جواز حتديد األسعار مسبقًا على التجار. مع رواج شائعاٍت 
كثريٍة عن قرب افتتاح مجعيٍة استهالكيٍة تبيع املواد والسلع بأسعاٍر 
خمفضــٍة ومدعومــٍة مــن قبــل التنظيــم، يف حماولٍة منــه للتخفيف من 

حــّدة الغالء.

مل تتوّقــف أســعار الســلع الرئيســية يف األجــزاء احملــّررة مــن مدينــة دير الزور عن االرتفــاع، نتيجة اســتخدام القوارب يف نقل  	
ــة بــني ضفــي نهــر الفــرات. ــد للمدين ــرّبي الوحي ــع، بعــد تفجــري "اجلســر اليوغســاليف" أو جســر السياســية، املمــّر ال البضائ

يف اجملمع التعليمي يف منبج



عين المدينة | العدد )39( | 16 كانون األول 2014رادار المدينة8

بعــد دخــول تنظيــم "الدولــة اإلســالمية" إىل مدينــة ديــر الــزور، دخــل معــه نوٌع جديــٌد من األغانــي مل يكن متــداواًل يف املاضي.  	
، باآللــة الدعائيــة والشــرعية للتنظيــم. ويرتبــط هــذا النــوع، بشــكٍل أساســيٍّ

األغاني وملء الفراغ في ظّل داعش
علي خطاب

اليــوم، يف اجلــزء اخلاضــع  تصــدح  	
لتنظيــم الدولــة اإلســالمية مــن مدينــة ديــر 
الزور، أغاٍن )أناشيد( متّجد الشجاعة والبطش 
وإراقــة الدمــاء واالنتقــام. وتعــّد )أنشــودة(: )لنا 
املرهفــات الغضــاب البواســم/ لنــا صيحة احلق 
حني التصادم( من أكثر األغاني انتشــاراً بني 
فئــات املراهقني خاصًة والشــباب عامــًة. إذ إنها 
"أحــدث أغنيــٍة للدواعــش" كمــا يقــول خالــد، 
وهــو شــابٌّ يعمــل يف بقاليــٍة يف شــارع التكايــا، 
لكنــه ال يتــوّرع عــن كيــل الشــتائم للتنظيــم – 
يف الســّر طبعــًا- ويف كّل مناســبٍة، ألنــه "خنــق 
الناس وكشــف حال ســبيلهم" بعد أن توقفت 
عناصــر  أن  مــن  بالرغــم  والدعــم.  املعونــات 
التنظيــم هــم الزبائــن املفضلــون لــدى خالــد 
-بســبب أحواهلم املادية اجليدة، وإقباهلم على 
الشراء دون مناقشة األسعار- لكنه دائم التربم 
بهؤالء الغرباء الذين يضّيقون عليه ويسلبونه 

حريتــه الشــخصية، كمــا يقــول. 
وبالعــودة إىل األناشــيد، فقــد الحــظ  	
الناشــط اإلعالمــّي أمحــد التشــابه الكبــري بــني 
أناشــيد التنظيــم وأغانــي األحــزاب القوميــة 
البائــدة، مثــل نشــيد )دولة اإلســالم قامت رغم 
أنــف احلاقديــن( املشــابه لنشــيد حــزب البعــث 
)يــا شــباب العــرب هيــا( مــن حيــث الســعي إىل 
رمــوٍز  إىل  وحتويلهــم  األشــخاص  متجيــد 
مقدســة. لكــن أمحــد، بالرغــم مــن ذلــك، ال 
خيفــي "حّبــه" ألنشــودة )ويــن رشاشــي( ذات 
اللهجــة اخلليجية، فريّددها مســتمتعًا بتقليد 
أن أكمــل  بعــد  الطريفــة،  طريقــة مؤدّيهــا 

أبياتهــا بكلمــاٍت ســاخرٍة مــن تأليفــه:
با أشعل النريان )وين رشاشي	
شربوا بربيكان أكلوا برنغلز	

راحوا لليونان...( باعوا الثورة	
ويف نفــس الســياق يقــول أبــو عمــر،  	
وهــو مطــرٌب شــعيبٌّ ســابٌق ومــدّرس موســيقا 
يف املدينــة: "املوســيقا غــذاٌء للــروح. وقــد وّظفها 
البعثيــون  إيديولوجيــًا كمــا فعــل  التنظيــم 
ســابقًا. وهــي يف هذا اجملــال أداٌة فعالٌة تتخّطى 
الطرق الكالسيكية يف نشر األفكار وخماطبة 

عواطــف الشــباب".

يف  الدولــة  تنظيــم  يســتعمل  ال  	
لكنــه  )املعــازف(  املوســيقية  اآلالت  أغانيــه 
ــورس  ــرى، كالك ــياء أخ ــا بأش ــتعيض عنه يس
وجوقــة املرّددين والصــدى واملؤثرات الصوتية 
والرصــاص(.  االنفجــارات  وصــوت  )الزئــري 
ويرّكــز فيهــا علــى اجلانــب احلماســّي الــذي 
حيــاول مــن خاللــه اســتقطاب أنصــاٍر جــدد. 
كمــا تنتظــم أكثــر هــذه )األناشــيد( علــى 
البحــور الشــعرية معتمدًة علــى اللغة العربية 
الفصحــى، أو بلهجــٍة خليجيــة، لعــرض أفكار 
ومنجزات التنظيم. وتزخر بالكلمات الغريبة 
)الضياغــم، منــاص، الطغــام...( الــي ال يفهمها 
خالــد، مثــل الكثرييــن غــريه، حتى مــن عناصر 

التنظيــم نفســه.
احلالــي  الوقــت  يف  النــاس  هجــر  	
األغاني الثورية الي رافقت املظاهرات وانتشار 
اجليــش احلــّر، فقــد "راح دورهــا" كمــا يقــول 
أمحــد. مــع احتفــاظ أغنيــة )يــا حيــف( لســميح 
شــقري مبكانــٍة مرموقــٍة لــدى كافــة األعمــار 
والفئــات االجتماعيــة، رغــم أن املــزاج الشــعيّب 
يف ديــر الــزور مييل عمومًا إىل النمط الغنائّي 
العراقــّي، حبكــم التقــارب اجلغــرايّف والبيئــّي، 
ويداعب احلزن الذي عرف عن الغناء العراقّي 
هــذا املــزاج احمللــّي. كمــا دفــع "اهلــوى" العراقّي 
ذاتــه الديريــني، يف مراحــل الثــورة األوىل، إىل 

إعــادة إحيــاء بعــض األغانــي الــي اشــتهرت يف 
فــرة حــروب صدام، لكن مــع تعديل كلماتها 
لتناسب الوضع الثورّي السورّي ومحاسه، مثل 
)دكــي يالرامجــة ويا كاع ترابــك كافوري(. 
لكــن، يف الوقــت ذاتــه، شــهدت الذائقــة العامــة 
يف ديــر الــزور خــالل الســنوات اخلمــَس عشــرَة 
املاضيــة بعــض التغــرّيات، إذ تعــّددت مصــادر 
األغانــي الرائجــة يف املدينــة، فدرجــت األغانــي 
وأغانــي  واخلليجيــة  واملصريــة  اللبنانيــة 
الفلكلــور  إىل  باإلضافــة  الســورّي،  الســاحل 
ــرية  ــب وت ــه ليناس ــد توزيع ــذي أعي ــي ال الفرات
الدبكــة الســريعة. لكــن بعــض الشــباب مل جيد 
يف كّل هــذا مــا يالمــس ذائقتــه ومشــاعره، 
فظهــر ميــٌل لألغانــي القدميــة املنتميــة إىل 
الزمــن اجلميــل )أم كلثــوم وعبــد احلليــم ..( 
بينما متّسك البعض بأغاني فرة الثمانينيات 

العراقيــة )يــاس خضــر وفــؤاد ســامل...(.
الدولــة،  تنظيـــــــم  وبوجــــــود  اآلن،  	
أصبح االستماع العليّن إىل تلك األغاني يودي 
بصاحبه إىل املســاءلة، وذلك حلساب األناشيد 
أســتاذ  يعّلــق  النهايــة،  يف  لكــن،  اجلهاديــة. 
املوســيقا أبــو عمــر علــى ذلــك مازحــًا: "جتتمــع 
النفــوس علــى املوســيقا كمــا جيتمــع الذبــاب 
على السّكر". فهل تصطدم النفوس بالواقع يف 

حالــة التنظيــم؟
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ال حدود لجرائم نظام األسد...
تجارب السالح الكيميائّي على البشر!

ملف خاص

عــام 2003، ويف مقابلــٍة إذاعيــة، أمــاط الناشــط الســورّي امللتبــس نــزار نّيــوف اللثام عــن معلوماٍت خطريٍة حصــل عليها من  	
العميــد الركــن عصــام أبــو عجيــب، الــذي كان معتقــاًل يف ســجن صيدنايــا بأمــٍر مــن حافــظ األســد، بســبب اعراضــه يف اجتمــاٍع 
عسكريٍّ عالي املستوى على جرميٍة مذهلٍة كانت املخابرات اجلوّية تقوم بها، وهي إجراء جتارب للسالح الكيماوّي على البشر!

وفيما يلي تعرض جملة "عني املدينة" شهادًة لواحٍد من القالئل الذين اطّلعوا على هذه التجارب الفظيعة الي أجريت  	
علــى املعتقلــني السياســيني مــن ســجن تدمــر، ابتــداًء مــن العــام 1985 وحتــى العــام 1988.

رفــض الشــاهد أن يكشــف عــن هويتــه بانتظــار الوقــت املناســب، حســب تقديــره، لكشــفها. لكنــه مســح لنــا بــأن نشــري إىل أنــه  	
ضابــٌط ســابٌق يف املخابــرات اجلويــة، متحــّدٌر مــن الطائفــة العلوية،عمــل يف الوحــدة 417 التابعــة إلدارة املخابــرات اجلّويــة لســنواٍت 
عدة، كان شــاهداً ومطلعًا خالهلا على أفظع اجلرائم الي ارتكبت يف عهد حافظ األســد، عندما اســتخدم البشــر كفئران جتارب 

لألســلحة الكيماويــة.

املوقع 417:
التجـــــــــــارب  بــدأت   1985 عـــــــام  يف  	
األوىل الســتخدام البشــر كعّينــاٍت خمربيــة، 
تدمــر حصــراً،  مــن معتقـــــــلي ســجن  وهــم 
ومــن ســجناء اإلخــوان املســلمني فقــط، علــى 
الوطــيّن  "اجمللــس  تقاريــر  مــا ذكــرت  غــري 
	للحقيقــة والعدالــة واملصاحلــة يف ســورية"، 
الــذي يديــره نّيــوف، مــن أن املعتقلــني أتــوا من 
ســجوٍن خمتلفــٍة وبتهــٍم ودعــاوى متعــددة. 
وكان عام 1988 هو العام األخري الذي جترى 
فيــه التجــارب يف هــذه الوحــدة الــي حتّولــت، 
عديــم  مســتودٍع  إىل   ،1990 عــام  مــن  ابتــداًء 
ــد أن  ــة، بع ــوى اجلّوي ــع إدارة الق ــة يتب األهمي
أجريت تغيرياٌت كثريٌة فيه، بإنشاء هنغاراٍت 
العامــة  املالمــح  بعــض  وتغيــري  جديــدٍة، 
اخلارجيــة لــه، ممــا يصّعــب عمليــة حتديــد 

موقعــه بدّقــٍة اليــوم.
الطريق إىل موقع الوحدة 417:

يف  تدمــــــر،  دمشــق  طريــق  علــى  	
منطقــة أبــو الشــامات، وقبــل اســراحة الصفــا، 
شــاليش،  اهلمــة  ذو  مالكهــا  باســم  املعروفــة 
اليمــني  إىل  ننحــرف  كــم،   5-6 مبســافة 
ســالكني طريقــًا ترابيــًا ملســافة 10-8 كــم، مــع 
تعّرجــاٍت وانعطافــاٍت إىل اليســار، ممــا جيعــل 
موقــع الوحــدة بــني موقــع أبــو الشــامات وبــني 
معمــل إمسنــت الباديــة الــذي أنشــئ قبــل 10 
أو 11 عامــًا مــن اآلن، بعــد أن توقــف العمــل يف 
الوحدة بســنواٍت كثرية. وســابقًا، كان ميكن 
للشخص أن يشاهد األشجار الكثيفة العالية 
املزروعــة يف مقّدمــة موقــع الوحــدة إذا وقــف 
على طريق دمشق تدمر عند اسراحة الصفا 

بشــكٍل  اهلمــة، وأوالهــا ظهــره ونظــر  ذو  أو 
عمــوديٍّ علــى الطريــق، مــع احنــراف بدرجاٍت 
قليلٍة إىل اليمني، إذ سيشــاهد أعلى األشجار. 
وال ميكــن حتديــد املوقــع بدقــٍة عــرب برنامــج 
google Earth بســبب حــدوث بعــض التغــريات 

يف املنطقــة. ورمبــا، وحبســب تقديري وفهمي 
فإنهــا  اجلويــة،  املخابــرات  إدارة  لســلوك 
مسحــت بإقامــة معمل إمسنــت البادية –يقال 
إن رامي خملوف شريٌك رئيسيٌّ أو مالٌك له- 
للتشــويش وصــرف االنتبــاه عــن هــذه املنطقة 
الغامضــة بعــد إيقــاف التجــارب فيهــا بســنواٍت 
كثــرية، جبعلهــا منطقــًة مطروقــًة مــن قبــل 
املوقــع  لتلويــث  ورمبــا  املعمــل.  يف  العاملــني 
مبلّوثاٍت مرّبرٍة مثل ملّوثات معمل اإلمسنت.

وصف املوقع من الداخل:
أبعاد املوقع، حبســب تقديــري، 3×1.5  	
كــم. يف اجلــزء األّول املتاخــم للبــاب الرئيســّي 
فتأتــي  مســافٌة  ثــم  كثيفــٌة  أشــجاٌر  توجــد 
اهلنغارات وهي مخسة أو ستة هنغارات حسب 
هنغــارات  بعضهــا   .1985 العــام  يف  أذكــر  مــا 
توقيــف املعتقلــني قبل يــوم التجربــة، والبعض 
اآلخــر هنغــارات ختزيــن. وتــراوح أبعادهــا بــني 
20 إىل 30 مــراً. أمــا اهلنغــار األهــم فهــو هنغــار 

املخــرب اخلــاّص بالتجــارب، وتقــّدر أبعــاده بـــ 
15×8 م. ولــه ســتة شــبابيك زجاجيــة، تفتــح 

وتغلــق مــن اخلــارج. ولــه بابــان بنفــس طريقــة 
الفتح واإلغالق، ُيستخدم أحدهما يف األحوال 

العاديــة واآلخــر يف حــاالت الطــوارئ.
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سري التجربة:
قبــل كّل سلســلة جتــارب، تتوّجــه  	
بإمــرة ضابــٍط  املخابــرات اجلويــة،  ســيارات 
مــن اجملموعــة العاملــة يف ملــّف التجارب، إىل 
ســجن تدمــر، مصطحبــًة باصــني أو ثالثــًة 
بسعة 40 راكبًا، أو أربعة أو مخسة سرافيس 
)مــازدا محراء( بســعة عشــرين راكبــًا. وهناك 
يطلبــون مــن مديــر الســجن تســليمهم العــدد 
الــذي يريــدون، فيقــوم باختيارهــم عشــوائيًا، 
لتعــود بهــم القافلــة إىل الوحــدة 417 ويالقــوا 

ــاك. حتفهــم هن
يوضــع الســجناء يف أحــد اهلنغــارات  	
املخّصصــة. ويف حــاالت الربد القــارس ُينقلون 
إىل ســجن الوحدة الواقع حتت مبنى القيادة، 
خوفــًا مــن موتهــم أو مرضهــم ممــا يؤثــر علــى 
ظــروف التجربــة. وُيعاملــون يف األيــام الــي 
تســبق التجربــة معاملــًة حســنًة مــن ناحيــة 
الطعــام وعــدم الضرب أو التعذيب، لكن األيام 
القليلــة الــي يأكلــون فيهــا ثــالث وجباٍت هي 
مــّدٌة غــري كافيــٍة لتحّســن حالتهــم الصحيــة 
ــجن  ــي يف س ــع القاس ــة الوض املتدهــورة نتيج
التجربــة  إلجــراء  احملــّدد  اليــوم  ويف  تدمــر. 
ينقــل الســجناء إىل هنغــار )املخــرب( وجيمعون 
الضبــاط  أحــد  إليهــم  ويدخــل  آخــره.  يف 
وخيربهــم بلطــٍف شــديٍد أنــه ســُيعاد التحقيق 
مــع كّل واحــٍد منهــم بعــد أياٍم قليلــة، وبعدها 
ســيطلق ســراحهم ويعــودون إىل بيوتهــم. ثــم 
خيربهــم -كمالحظــٍة جانبيــٍة- أنــه ســرمى 
	اآلن يف اهلنغــار قنبلــة غــاٍز مســيٍل للدمــوع. 
وأن عليهــم -فــور إطالقها- أن يركضوا حنو 
أطباق البصل القريبة منهم يف اهلنغار-البصل 
مــن اعــدادات التجربــة- ليســتعينوا بــه علــى 
ختفيــف أثــر الغــاز. ينســحب الضابــط بلطٍف. 
وبعدهــا مباشــرًة يلقــي أحدهــم قنبلــًة ســامًة 
ــاّص- ودون أن  ــاس اخل ــدي اللب –بعــد أن يرت
	يدخل إىل اهلنغار، ثم يغلق الباب من اخلارج. 

		
	

ويتابــع ضبــاط املخابــرات اجلويــة  	
املغلقــة  الزجاجيــة  النوافــذ  عــرب  التجربــة 
بإحكام. وخالل أقّل من دقيقٍة ميّر املعتقلون 
حبالــة اختــالٍج رهيبــٍة ثم ال يلبثوا أن يتوقفوا 
عــن احلــراك، دون أن يتمكــن أيٌّ منهــم مــن 
الوقــت  ذلــك  خــالل  البصــل.  إىل  الوصــول 
–قائــد فــرع حتقيــق  يصمــت علــي مملــوك 
املخابــرات اجلويــة يف املــّزة، واملكلــف بــإدارة 
ابتســامًة  يبتســم  وقــد  حينــه-  يف  التجــارب 
خفيفــة يف بعــض املــرات. وإىل جانبه الضباط 
ــعداء  ــدون س ــن يب ــف، الذي ــن املل ــؤولون ع املس
ســعادًة بالغــة، وخاّصــًة النقيــب )ثــم الرائــد( 
همــام زينــة، الــذي ال يتوقــف عــن الضحــك 
وكان  غريبــة.  فــرٍح  حالــة  يف  والصــراخ 
خــرباء  بعــض  كذلــك  التجربــة  حيضــر 
	البحــوث العلميــة العاملــني يف ملــف الســالح

بدقــة.  مالحظاتهــم  يدّونــون  الكيميائــّي،   
وأذكــر منهــم خبــرياً طويــاًل وحنيفــًا، أمســر 

اللــون، ال حيــّب الــكالم.
بعــد انتهــاء التجربــة بســاعاٍت، وبعد  	
ــات  ــث إىل اجلّراف ــل اجلث ــار، تنق ــة اهلنغ تهوي

الــي تتــوىل محلهــا علــى دفعــاٍت إىل حفــرٍة 
دفــن  ومّت  قبــل.  مــن  معــّدٍة  كبــريٍة 

تبعــد  مســاحٍة  يف  اجلثــث  مجيــع 
جبــوار  الوحــدة،  جنــوب  كــم   1

مائــّي. جمــرًى  أو  	"شــعيٍب" 
		

يــــــــــوم  ويــــــــــعّد  	
التجربــة يــوم احتفاٍل يف 

الوحــدة 417، إذ ُتفتــح 
ت  جــا جا ز

وُتلقــى  الفاخــر  الطعــام  وجُيلــب  الويســكي 
النــوادر والتعليقــات علــى العمــل والتجــارب. 

حنــو: مــن  عبــاراٌت  تــردد  مــا  وكثــرياً 
"قتلنت كّلن مثل ما تقتل الذبان...  	

البيف باف".
"اهلل ال يــرّدن.. حيــــرق قـــــرعة بنّي  	

كّلن إخوجنية".
ونــادراً مــا خيــرج نــاٍج واحــٌد أو اثنــني  	
من هذه التجارب، فُيســجن يف ســجن الوحدة 
التجربــة  موعــد  يقــرب  حتــى  –انفراديــًا- 
القادمــة فُيضــّم إىل العّينــة اجلديــدة ليلقــى 
حتفــه معهــا. والغريــب هــو االستســالم الــذي 
يبديــه هــؤالء ملصريهــم، إذ ال ُيبــدون تذمــراً 
أو أيــًا مــن حمــاوالت الفــرار الــي يقــدم عليهــا 
يتحّركــون  إمنــا  اإلعــدام.  علــى  املقبلــون 
بهــدوٍء إىل اهلنغــار، ويصغــون إىل الشــخص 
الــذي يعدهــم بإطــالق ســراحهم بعــد "جتربة 
الغــاز املســيل للدمــوع". واملعتقــل الناجــي مــن 
كــذب،  كلــه  هــذا  أن  يعلــم  املاضيــة  املــّرة 
	لكنــه ال يبــدي، يف معظــم األحــوال، أّيــة ردة 

فعٍل خاّصة.
***
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هــذه  مــن  األكــرب  العــدد  أجــري  	
التجــارب عــام 1985، إذ بلغــت حوالــي 30 جتربــة 
علــى عشــرين منهــا، وراقبــت  كنــت شــاهداً 
املســاجني عــرب النوافــذ يف ســبع مــّراٍت منهــا. 
وكانت التجارب تقام وفق برنامٍج يتّم تغيريه 
حبســب نتائج كّل جتربة. ولكن، بعد سلســلٍة 
مــن التجــارب علــى نــوٍع مــن األنــواع الســامة، 
نتوّقــف ملــّدة شــهٍر أو شــهرين ثــم تعــاد التجارب 
مــن جديد، وهكــذا. أقّدر عدد األشــخاص الذين 
خضعــوا هلــذه التجــارب عــام 1985 حبوالــي 500 
شخٍص، كلهم، كما أسلفت، من سجناء تدمر 

مــن اإلخــوان املســلمني.
بعد كّل جتربٍة ُتدّون النتائج بدقٍة،  	
وُترفــع يف تقريــٍر خــاصٍّ إىل اإلدارة، وُيوصــف 
ســري التجربــة بـ"أزهقت جتربة اليــوم 15 روحاً" 
يف توريٍة عن الروح البشرية إىل أرواح احليوانات 
الي جرت العادة أن تكون عينات اختباٍر ملثل هذا 
النــوع مــن التجارب. والســبب يف هذا التمويه هو 
االحتياطات األمنية املشّددة. وُيعاد يف كّل مّرٍة 
إعداد اخللطات وتغيري نسبها وأوزانها، وكذلك 
إدخــال مــواد جديــدًة وفــق التعليمــات املدّونــة يف 
جداول دول املصدر؛ وهي االحتاد السوفييي ثم 
بيالروسيا وأوكرانيا؛ إيران؛ كوريا الشمالية؛ 
أملانيــا الشــرقية؛ فرنســا )فقــد قــرأُت يف إحــدى 
املّرات تنبيهاٍت فرنسيًة بعدد كلماٍت قليٍل على 

صنــدوٍق حيــوي مــادة VX القاتلة(. 
علــى  جتــارب  سلســلة  كّل  وبعــد  	
نــوٍع معــنّيٍ أو خلطــٍة معّينــٍة جُتــرى جتربــٌة 
نهائيٌة حتضرها شخصياٌت كربى مثل اللواء 
حممد اخلولي، اللواء علي دوبا، ضباط القصر 

امللــف. مبتابعــة  املكلفــني  اجلمهــورّي 
يف عــام 1986، وبعــد عــاٍم حافــٍل مــن  	
تفــّوق فيهــا خــرباء  الــي  الناجحــة  التجــارب 
املخابــرات اجلويــة ومركــز البحــوث العلميــة، 
الــذي يعــّد العقــل العلمــّي هلــذا امللــف وشــريك 

املصــدر  دول  علــى  فيــه،  اجلويــة  املخابــرات 
تقّلــص  اخلاصــة؛  وتعديالتهــم  بابتكاراتهــم 
عــدد التجــارب إىل النصــف أو أقــّل باملقارنــة مع 
عــام 1985. وقــّدر عــدد الضحايــا الذيــن خضعــوا 
للتجارب يف عام 1986 حبوالي 300-200 شخص. 
وكانت التجارب مبعظمها على غاز األعصاب 
VX أو غــاز الســارين. ويف العامــني الالحقــني مل 
ــي الوحــدة 417 إال عــدٌد قليــٌل جــداً مــن  جُيــرَ فـ
التجارب، بهدف التدقيق والتأكد. لتبدأ بعدها 
جتــارب مــن النــوع املســّمى بالتجــارب املفتوحــة 
الــي جُتــرى يف اهلواء الطلــق، إذ ُينقل املعتقلون 
د، وهــو، منــذ العــام 1995، حقــل  إىل املوقــع احملــدّ
الرمي التابع ملطار السيجال )املعروف بالسني( 
والــذي يقــع جنــوب املطــار املذكــور. وصــار عدد 
املعتقلني يرتفع إىل 50 شخصاً يف كّل جتربة. 
وتستخدم الطائرات يف هذا النوع من التجارب، 
إذ حتضــر القذائــف إىل كّل طائــرٍة ثــم يؤمــر 
الطيــار باإلقــالع والتحليــق بســرعٍة وارتفــاٍع 
حمّدديــن والقيــام بإطــالق القذائــف وهــو ال 
يعلم أنه يلقي قنابل كيمياويًة، حسبما أذكر. 
وأعــرف طيــاراً مــن حمافظــة دمشــق برتبــة 
عقيــٍد شــارك يف هــذه التجربــة مّرتــني وهــو ال 
يعلم أنه يضرب معتقلني سياســيني بغاٍز قاتل. 
وُتعــاد التجــارب املفتوحة يف أجواء خمتلفٍة ويف 
مجيــع الفصول وأوقات اليوم وحاالت الطقس، 
ممــا يرفــع عدد األشــخاص الذين خضعوا هلذه 

التجــارب إىل آالٍف أعجــز عــن تقديرهــا.
بإنشــاء  العمــل  بــدأ   1985 عــام  بعــد  	
مواقــع أخرى، فأنشــئت كلٌّ مــن الوحدتني 418 
و419. ثــم، ويف أعــوام التســعينات، أنشــئت مواقع 
ــم  ــة، وال أعل عــّدٌة لصناعــة االســلحة الكيماوي
إن كانــت قــد أجريــت فيهــا جتــارب كتجــارب 
الوحــدة 417. إال أنــه مــن املؤكــد أن الوحــدة 
418، املعروفــة اختصــاراً بامسهــا احلركــّي يف 
أوســاط العاملــني يف هــذا امللــّف باســم )زوبــع(، 

قــد أجريــت فيهــا جتــارب شــبيهٌة ولكــن لعــدٍد 
قليــٍل مــن املــّرات. ويف نهاية عــام 1989 بدأ العمل 
مبوقــع زوبــع وتســلم رئاســته أحــد ضبــاط علي 
مملــوك، مــن العاملــني معــه يف امللــف الكيمــاوّي 
لطفــي. مســري  الرائــد  وهــو   ،417 الوحــدة  	يف 

موقع زوبع:
متّكنــُت   417 الوحــدة  خــالف  علــى  	
مــن حتديــد إحداثيــات املوقــع زوبــع. وهــي عنــد 
البــاب الرئيســّي أو مدخــل املوقــع: 36°45'45.08 
شــرق؛ 53°33'40.50 مشــال. وأمــا الطريــق إىل 
زوبع فهي، بالنسبة إىل ما كنا نسلكه عادًة يف 
زياراتنــا للموقــع، ومن نقطٍة معلومــٍة هي بلدة 
الناصريــة يف القلمون الشــرقّي، بعــد مرورنا يف 
الشارع الرئيسّي الي يقسم البلدة إىل قسمني، 
وعــن املفــرق علــى يســار هــذا الطريــق، والــذي 
	يقــع جامــع النــور يف أولــه كمــا تبــدي خرائــط

ونســري  اليســار  إىل  ننحــرف   ،google Earth

مســافة 3.8 - 4 كم. ونســلك مفرقاً إىل اليســار. 
ثــم نســري يف طريــٍق داخــل مواقــع عســكريٍة 
ــة. وبعــد أن جنتازهــا، وبعــد  ــات واملدفعي للدباب
	مسافة 6 كم، نصل إىل املدخل الرئيسّي لزوبع.

وصف املوقع:
الشــكل: صنــدوٌق مفتــوٌح مــن جهــة  	
املدخل، حتيط به اجلبال من ثالث جهاٍت على 
اليمني واألمام واليســار. ويف وســط املوقع أنشئ 
جمبــل إســفلٍت ومقلــٌع صخــريٌّ للتمويــه عــن 
طبيعــة املوقــع، إذ ُتشــغَّل هــذه املنشــآت يف أوقــات 
عملنــا ونقلنــا للمــواد وإدخــال الشــاحنات. علــى 
كامــل حميــط املوقــع وأســفل اجلبــال تتــوّزع 
أنفــاٌق حمفــورٌة يف بطــن اجلبــال، عمــق كّل 
نفــٍق بــني 3-2 كم. تســتطيع ســيارٌة شــاحنٌة أن 
تستدير يف ساحة النفق. وتقع املنشأة اخلاّصة 
مبعمــل زوبــع حتديــداً يف كلٍّ مــن النفقــني 
الواقعــني يف اجلهة األمامية اليســارية للموقع.
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شــخصياٌت عملــت يف ملــّف التجــارب 
الكيماوية على البشــر:

الرتيب حســب ســلم الرتبة واألهمية يف العام 
1985

قائــد الربنامــج املقــّدم علــي مملــوك:  	-1
يرّجــح أن يكــون خرجيــًا جامعيــًا باختصــاص 
الكيميــاء. وكان وقتهــا رئيــس فــرع حتقيــق 
املــزة.  مطــار  يف  الكائــن  اجلويــة  املخابــرات 
وهــو مــن أصــوٍل علويــٍة مــن لــواء إســكندرون، 
ــواء لتســتقّر يف  هاجــرت أســرته بعــد ســلخ الل
حّي اجلورة بدمشــق، لينشــأ كشيعيٍّ ويصّدر 
للعامة كسيّنٍّ دمشقّي. وهو من مواليد 1949. 
مســّجٌل يف حمّلــة ورقــم القيــد ســاروجة خ49. 
وبعــد تــرك مملــوك هلــذا امللــف تســلمه العميد 
حممود رمحون رئيس فرع املنطقة بعد العام 
2000. ســيّن من بلدة خان شــيخون. متزّوج من 

ســيدة علويــة مــن القرداحــة.
الرائــد نزيــه حســون: معــاون علــي  	-2
ــام 1985.  ــق ع ــرع التحقي ــة ف ــوك يف رئاس ممل
وهــو الشــخص الثانــي بعــد مملــوك يف إدارة 
التجارب والربنامج الكيماوّي. اســتمّر بالعمل 
يف هذا امللف حتى العام 1990 إذ نقل إىل مطار 
دمشق الدولّي ليرفع روتينيًا. وهو اآلن برتبة 
لــواء. ويشــغل نائــب رئيــس إدارة أمــن الدولــة. 

القريــا. قريــة  الســويداء/  درزي/ 
ــدة  ــل يف الوح ــدأ العم ــة: ب ــام زين هم 	-3
417 برتبــة نقيــٍب ثــم ُرّفــع إىل رائــٍد أثناء عمله 
يف الوحدة 417. وهو اآلن برتبة عميد. ويشغل 
بــإدارة  اجلــوّي  األمــن  فــرع  رئيــس  منصــب 
املخابــرات اجلويــة. علــوي/ الالذقيــة/ جبلــة/ 

بيــت عانــة.
جــودت أمحــد: بــدأ العمــل يف وحــدة  	-4
417 يف عــام 1985 برتبــة نقيب –من دورة همام 
زيين- ورّقي إىل رائد. وصل اىل رتبة عميد يف 
العــام 2003 يف إدارة املخابــرات اجلويــة. علوي/ 
ــًا جــداً مــن  ــه كان مقّرب القرداحــة. ويقــال إن
باســل االســد. وهو مصاٌب يف ســاقه بعد انفجار 
دون  بباســل  صداقتــه  وحالــت  خطــًأ،  قنبلــٍة 

تسرحيه.
حييــى صوفــان: يف عــام 1985 كان  	-5
برتبــة مــالزم أّول احتياط. وهو خريج حقوق. 
طلب التطّوع وُرّفع الحقًا بشــكٍل روتيينٍّ حتى 
وصــل إىل رتبــة عقيــد. ُســّرح يف العــام 2008. 
لُيعــاد إىل اخلدمــة بعــد اندالع الثورة الســورية 
عام 2011، ويكلف بقيادة جيش الدفاع الوطيّن 
يف منقطة تلكلخ. قتل يف شــباط 2014 يف بلدة 

الغنطــو. شــيعّي مــن ريــف محــص.
مســري لطفــي: نقــل يف العــام 1985،  	-6
برتبــة رائــٍد، من فرع مركبات إدارة املخابرات 
ملــّدة  فيهــا  وعمــل   417 الوحــدة  إىل  اجلويــة 
ســنتني. ثــم تســلم رئاســة املوقــع 418 أو زوبــع 
يف جبــال الناصريــة قيــد اإلنشــاء آنــذاك. ولــد 
عــام 1952 يف حــّي عني الكرش بدمشــق، لعائلٍة 
علويــٍة مهاجــرٍة مــن اللــواء، اعتنقــت املذهــب 

الشــيعّي يف وقــٍت غــري معــروف.
العميــد مجــال حبيب: مديــر الوحدة  	-7
417. قليــل األهميــة والنفــوذ. شركســّي مــن 

القنيطــرة.
أشــخاٌص علــى صلــٍة بامللــّف وعملــوا 

فيــه يف أوقــاٍت زمنيــٍة خمتلفــة:
العميد علي عبد الكريم: كان قائداً  	-1
للواء 155. وهو أحد املكّلفني بالسفر إىل اخلارج 
ألعماٍل خاّصٍة مبلّف السالح الكيماوّي. عمل، 
منــذ عــام 1996، ملحقــًا عســكريًا يف الســفارة 

الســورية بطهــران. علــوي/ الالذقيــة.
العميــد املتقاعــد حممــود الصــاحل:  	-2
امسيــًا  التابــع  البيئــة  مركــز  يرئــس  كان 
لــوزارة البيئــة، وفعليــًا للمخابــرات اجلويــة. 
	ويقع مقّر املركز يف حّي املّزة فيالت بدمشق، 
بعــد مــكان إقامــة رئيــس الــوزراء بـــ500 م، علــى 
نفــس الصــّف. مل تكــن علــى بــاب املركــز أّيــة 
الفتــٍة أو لوحــٍة تشــري إىل طبيعتــه، لكن ُعلقت 
عليــه مؤخــراً لوحــة: وزارة البيئــة – مركــز 

حتليــل امليــاه.
املخابــرات  بــالل:  حممــد  النقيــب  	-3
علــوي/  املـــــزة.  حتقـــــيق  فــــــرع  اجلــــــوية، 

.1997 عـــــــام  بامللــــــف  الـــــــتحق  	القرداحــــــة. 
خمتــصٌّ  العظــم:  معــن  الدكتــور  	-4
بالكيمياء يف مركز البحوث العلمية. استدعي 
من أملانيا عام 1993، وُقّدمت له إغراءاٌت كربى. 
ومل يكن يعلم حني قدومه أنه ســيعمل يف هذا 
امللــف، ولكنــه اســتمّر علــى رأس عملــه حتــى 
نهايــة التســعينات. كان حاضــراً يف التجــارب 
الــي أجريــت عــام 1995 يف حقــل الرمــي مبطار 

الســيجال )الســني(. ســيّن دمشــقي.
خبــري مــن عائلــة اآللوســي الكرديــة  	-5

. مشــقية لد ا
بعــض صــّف الضباط الذيــن عملوا يف 

جتارب الوحدة 417:
يقيــم  حربــا:  حممــد  أّول  املســاعد  	-1
اآلن يف مســاكن املعضميــة. تعاقــد مــع إدارة 
البحــوث العلميــة بعــد بلوغــه ســن التقاعــد من 

شــقاق. عــني  علــوي/  اجليــش. 
املساعد أّول حممد ســــلوم: عــــلوي/  	-2

طرطوس/ القدموس.
املساعد أّول فؤاد كــــــاسو: اســـــــــتلم  	-3
الحقــًا أمن الســــــفارة التشـــــــيكية ثم الكورية 

الشمالية. علوي/ ريف الالذقية.
املســـاعد شريين خوت: يقيم اآلن يف  	-4

رومانيا. شركسّي/ القنيطرة.
الرقيب أّول إلياس حرب: مسيحّي/  	-5

مشتى احللو/ جوخيات.
مل تتوقــف التجــارب الكيماويــة على  	
البشــر بعــد إيقــاف العمــل يف الوحــدة 417 عــام 
1989، إمنــا تغــرّيت طريقة إجراء التجارب بعد 
تعّدد املواقع املختّصة بتصنيع املواد الكيماوية. 

والــي ميكــن احلديــث عنهــا يف حلقــاٍت قادمة.

علي مملوك

Rajl
ة
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علي مملوك

عيٌن على ســرمدا
فراس العمري

جتارة اجلملة والسيارات والصريفة
حتــّررت ســرمدا يف 2012-7-19، بعــد  	
ــّوار علــى معــرب بــاب اهلــوى  ســيطرة كتائــب الث
منــذ  الســكان،  وبــدأ  للبلــدة.  املقابــل  احلــدودّي 
ذلــك احلــني، باالعتمــاد علــى التجــارة، مــع توافــد 
الــذي  املعــرب  مــن  القادمــة  الركيــة  البضائــع 
زاد مــرور الشــاحنات التجاريــة مــن خاللــه. ثــم، 
وللمفارقة، أســهمت ســيطرة تنظيم الدولة على 
مناطــق ومعابــر تــل أبيــض وجرابلــس يف إنعــاش 
ــالق  ــع إغ ــرمدا. فم ــة يف س ــة االقتصادي احلرك
هذيــن املعربيــن، اللذين كانا بوابة دخول الكثري 
مــن البضائــع التجاريــة وشــاحنات اإلغاثــة إىل 
ســوريا، حتــّول النشــاط إىل بــاب الســالمة مشــال 
حلــب وبــاب اهلــوى، مــا جعــل ســرمدا قبلــًة يؤّمهــا 
التجــار مــن احملافظــات األخــرى لفتــح حمــالت 
باملــواد   - أساســيٍّ -بشــكٍل  ُتعنــى  الــي  اجلملــة 
بكثــرة  الصغــري  ســوقها  متّيــز  كمــا  الغذائيــة. 
مكاتــب الصرافــة وحتويــل األمــوال، والــي تربــو 
فيــه عــن 30 مكتبــًا، ضمــن مســافٍة ال تتجــاوز 2 

كــم.
البــاب،  أبــو أمحــد تاجــٌر مــن مدينــة  	
اســتقّر يف البلدة ملتابعة عمله يف ســوق الســيارات 
املناطــق  يف  األكــرب  بـ"الســوق  وصفــه  الــذي 
الســيارات  بيــع  بنشــاط  ذلــك  معلــاًل  رة"،  احملــرّ
األوروبيــة القادمــة مــن تركيــا. إذ جتيــز قوانــني 
ــّي بقــاء  ــا واالحتــاد األورب الشــراكة بــني تركي
ــّدة  ــة مل ــي الركي ــة يف األراض ــيارات األوربي الس
الرحيانيــة  مدينــة  يف  تبــاع  ثــم  أشــهر،  ثالثــة 
الركيــة القريبــة مــن معــرب بــاب اهلــوى قبــل 
الســوريون  التّجــار  ليشــريها  خروجهــا،  موعــد 
 . ويدخلوها إىل ســوريا عرب ســرمدا بشكٍل رئيسيٍّ
إال أن أبــو أمحــد يشــتكي اآلن، مثــل معظــم جّتــار 
مــن تراجــع نشــاطهم يف  الســوق،  الســيارات يف 
الركــّي  اجلانــب  منــع  بعــد  املاضيــة،  الشــهور 
ــور إىل ســوريا. ومل  ــة مــن العب الســيارات األوربي
ينَس أبو أمحد أن يشــري إىل افتقاد ســوق ســرمدا 
لتجــار ديــر الــزور بعــد ســيطرة تنظيــم الدولــة 

علــى مناطقهــم. 

ســوق العقــار ونشــاط اجمللس احمللّي 
الثورّي

مــن  القريــب  ســرمدا،  موقــع  ســاعد  	
احلــدود والبعيــد عن القصف ومناطق االشــتباك، 
ــٍة للنازحــني، فضــاًل  ــدة إىل قبل علــى حتويــل البل
عــن التّجــار الذيــن أقامــوا فيهــا، فــربزت حركــٌة 
عمرانيٌة تزامنت مع ارتفاع الطلب على العقارات. 
ويتحــّدث املهنــدس أبــو نــزار، وهــو صاحــب مكتــٍب 
، عــن غــالء أســعار العقــارات قائــاًل: "البلــدة  عقــاريٍّ
الــي كان تعدداهــا ال يتجــاوز 30 ألفــًا تضــّم اليوم 
أكثر من 70 ألفًا. ويراوح إجيار الشقة الصغرية 
علــى أطــراف البلــدة بــني 20 - 25 ألــف لــريٍة، بينما 
يصــل إجيــار الشــقة القريبــة مــن الســوق إىل 60 
ألــف لــريٍة شــهريًا أحيانًا. مما حــّرض التجار على 
فتح مشاريع سكنيٍة جديدٍة، ليراوح سعر الشقة 
وســط البلــدة بــني أربعــة إىل تســعة ماليــني، تبعــًا 
للمســاحة واملوقــع". ويــرى أبــو نــزار أن للمجلــس 
احمللــيّ الثــورّي جتربــٌة ناجحــٌة خــالل الشــهور 
املاضيــة، إذ دأب علــى توفــري املــازوت حملطــة امليــاه، 
كما قام بركيب 80 فاصمة حملّوالت الكهرباء، 

ــة مــرور  وإصــالح أعطــال الشــبكة، وأنشــأ كتيب
ســرمدا، الــي تعنــى بتنظيــم الســري.

احلسبة ودار القضاء
انتهــت املعــارك بــني جبهــة ثــّوار ســوريا  	
وجبهــة النصــرة بســيطرة األخــرية علــى معظــم 
مناطــق ريــف إدلب ومن ضمنها ســرمدا. واليــوم، ال 
يــكاد خيلــو شــارٌع يف البلــدة مــن الالفتــات الدعويــة 
اخلاّصــة مبركــز دعــاة اجلهــاد واإلعالنــات عــن 
مســابقات حتفيــظ القــرآن واخليــم الدعويــة الــي 
يشــرف عليهــا املركــز والنصــرة. وقامــت األخــرية 
بإنشــاء دار القضــاء الــي منعــت املظاهــر املســلحة، 
وإنشــاء احلســبة الــي أصــدرت قــراراً ملزمــاً بإغالق 
احملالت أثناء صالة اجلمعة. وتقوم سيارة احلسبة 
جبوالٍت يف السوق أثناء صالة اجلماعة، لتطلب من 
األهالــي التوّجــه اىل املســاجد دون معاقبــة املخالــف. 
وعند لقاء أحد عناصر احلسبة، الذي كّنى نفسه 
بأبــي عبــد الرمحــن، أّكــد "أن التوصيــات املوّجهــة 
إليهم من املكتب الدعوّي اخلاّص بالنصرة تقتضي 
عــدم تعنيــف األهالي، والدعوة اىل إقامة الصالة يف 

املســاجد باحلكمــة واملوعظــة احلســنة".

السوق الرئيسي يف سرمدا - حلب نيوز  

كما هو حال أغلب القرى واملناطق الي تعتمد على الزراعة يف ســوريا، تراجعت الزراعة يف ســرمدا مع بدء الثورة. وُيعزى  	
ذلــك إىل اخنــراط كثــرٍي مــن أهالــي البلــدة يف الثورة ضد النظام، فضاًل عن غالء ســعر احملروقــات، وغياب اجلمعيات الفالحية. لكن، 

ومــع مــرور الوقــت، مل تتوقــف احليــاة االقتصاديــة واخلدميــة يف البلــدة، وبــدأت مرحلــٌة جديــدٌة فرضهــا الواقــع وتغرّياتــه.
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الواقع التدريسّي في المخّيمات التركية 
حسن ممس

أكثر من 60 ألف طالٍب سوريٍّ يتابع دراسته يف تركيا، يتوّزعون على 55 مدرسًة سوريًة، حسب ما أفادت به جريدة ياني  	
َشــفك الركيــة. يقطــن معظمهــم يف خميمــات اللجــوء، ويتابعــون دراســتهم يف مدارســها.

ويتصــّدر خميــم كلــس الالئحــة  	
يف   120 منهــم   ،3700 يقــارب  طــالٍب  بعــدد 
املرحلــة الثانويــة. ويبلــغ كادره التدريســّي 
135 مدّرســًا. ليأتــي بعــده خميــم مالطيا الذي 
حتوي مدارسه على 3000 طالٍب، يشرف على 
تدريســهم 125 معلمــًا. ويضــم خميــم يايــالداغ 
أّمــا خميــم  700 طالــٍب و34 مدّرســًا.  حوالــي 
ألتينــوز يف منطقــة أنطاكيــا فيــدرس فيــه 
أكثــر مــن 700 طالــٍب مــع 36 مــن املعلمــني. 
ويف ظــّل هــذه األرقــام يعاني النظــام التعليمّي 
يف املخيمــات مــن مشــاكل أساســيٍة ال بــّد مــن 

التوقــف عندهــا. 
عمٌل بال راتب

منذ افتتاح املدارس يف املخّيمات بدأ  	
، بالتــوازي  املدّرســون مهاّمهــم بشــكٍل تطوعــيٍّ
ــة  ــل احلكومــة املؤقت مــع وعــوٍد وآمــاٍل مــن قب
واالئتــالف بتخصيــص رواتــب شــهريٍة ثابتة. 
لكــن تلــك الوعــود مل تدخل حّيــز التنفيذ، فقد 
قامــت وزارة التعليــم مبنح بعض املدّرســني 90 
دوالراً بشكٍل متقّطع. وقد أكد األستاذ عّمار 
حــاج يوســف، املوّجــه األول يف مدرســة كلس، 
عندمــا التقينــاه: "أّن احلكومة املؤقتة مل تقّدم 
حتــى قلــم رصــاٍص واحــداً ملدرســة املخيــم، 
رغــم كّل املناشــدات واملطالبــات. مل نــَر ولــو 
أذنــًا منهــم تصغــي ملطالبنــا، مع العلــم أن راتب 
موظــٍف واحــٍد يف احلكومــة يكفــي لتغطيــة 
رواتــب العديــد مــن املعلمــني. وال حاجــة ألن 
نقــارن اجملهــود الــذي يبذلــه املدّرســون وأعبــاء 
خاّصــة  يتحملونهــا،  الــي  احليــاة  وتكاليــف 
القاطنــني منهــم خــارج املخيمــات، مبــا يفعلــه 
موظفــو الــوزارة". ولــدى ســؤاله عن املســاعدات 
الــي تقــّدم مــن اجلهــات املســتقلة قــال: تبنــت 
هيئة شــام اإلســالمّية املدرسة ملدة ستة أشهٍر 
يف العام الدراسّي 2013/2014، وقامت بتقديم 
رواتــب شــهريٍة لــكّل مــدّرٍس مبقــدار 250 لريًة 
تركيــة، أي مــا يعادل 120 دوالراً. كما قامت 
منظمــة اليونيســف مبنــح املدّرســني مكافــأًة 

رمزيــًة غــري منتظمــٍة مقدارهــا 100 دوالر. 
واجلديــر بالذكر أّن مدير التعليم  	
اجتماعــًا  عقــد  الركيــة  هاتــاي  واليــة  يف 
ملديري املدارس الســورية يف الوالية، ليبلغهم 
بقرار تعيني مديٍر تركيٍّ لكّل مدرسة، وقال 

إّن اليونيســيف قّررت إعطاء املدّرســني رواتب 
ثابتــًة مبقــدار 150 دوالراً، لكــن مل ينفــذ شــيٌء 
مــن ذلــك حتــى اآلن. كمــا جتــدر اإلشــارة هنا 
بتقديــم  تقــوم  الركيــة  احلكومــة  أن  إىل 
املســتلزمات اخلدميــة الــي حتتاجهــا مــدارس 

املخيمــات، مــن مقاعــد وخيــٍم وقرطاســية.
مناهج متقلبة

مناهــج  بتدريــس  املــدارس  بــدأت  	
وزارة التعليــم يف احلكومــة املؤقتــة، املطابقــة 
ملناهــج النظــام بعــد أن أجريــت عليهــا بعــض 
التعديالت. لكن، بسبب عدم اعراف احلكومة 
الركيــة بالشــهادة الصــادرة عــن االئتــالف، 
مــع اعرافهــا بالشــهادة الصــادرة عــن املــدارس 
الــي تعتمــد املنهــاج الليــيّب، توقفــت الكثــري من 
املــدارس عــن تدريس منهــاج احلكومة املؤقتة، 
وأصبحــت %60 مــن مــدارس املخيمات تدّرس 
املنهاج اللييّب، مثل خميمات )يايالداغ، أبايدن، 
خبشــني، ألتينــوز، وغريهــا(. فيمــا ظّلــت بعض 
املــدارس تدّرس املنهاج الســورّي، مثل مدارس 
اإلصالحيــة(،  مالطيــا،  )كلــس،  خميمــات 

وبعــض املــدارس خــارج املخيمــات.
اللـــــــيبية،  الــــــحكومة  قامــت  وقــد  	
الســــــورية للربيــة  اهليئــة  مــع  بالتنســــــيق 
والتعليــم، بإرســال املناهــج التدريــــــسية اىل 
املــدارس، وإرســال مندوبــني ورؤســاء مراكــز 

االمـــــــتحانات،  علــى  لإلشـــــراف  قبلهــا  مــن 
امتــــــحانات  أســئلة  إرســــــال  إىل  باإلضافــة 
الثانويــة مطبوعًة بأمســاء الطالب املتقّدمني. 
وقــد بلــغ عــدد الطــالب الســوريني احلاصلــني 
علــى الشــهادة الثانويــة اللـــــيبية أكثــر مــن 
1000، حســب املوقــع الرمســّي للــوزارة الليبيــة. 

لكــن، بالرغــم مــن ذلــك، فــإّن الكتــب املدرســية 
املقــّررة، والــي تغــرّيت هذا العــام، مل تصل إىل 
مجيــع املــدارس حتــى اآلن، بــل وصلت نســخٌة 
إلكرونّيــٌة بــداًل عنهــا، قــام مــدراء املــدارس 
بطباعتهــا علــى نفقتهم اخلاصة أو مبســاعدة 

بعــض الداعمــني.
أفــاد طالــب  الليــيّب  املنهــاج  وحــول  	
الثالــث الثانــوّي العلمــّي مصطفــى بســتاني، 
من مدرسة خميم ألتينوز، أن "هناك اختالفًا 
بــني مــا وصــل مــن نســخ الكتــب وبــني النســخ 
اإللكرونيــة الــي طبعــت، وخصوصــًا يف مــادة 
اللغــة العربيــة". وهــذا ما أكده األســتاذ بشــار 
عــن  ســؤاله  لــدى  املدرســة،  مديــر  مرشــان، 
ذلــك. كمــا اشــتكى الطالــب بســتاني مــن عدم 
معرفــة طريقــة وضــع العالمــات االمتحانيــة 
ومــن ســيقوم بوضعهــا. وهــذا مــا يعكــس وضع 
وظــروف التعليــم غــري الطبيعيــة الــي ميــّر 
بهــا طــالب املخيمــات، عســى أن حيمــل هلــم 

املســتقبل القريــب شــيئًا ممــا يســتحقون.

خميم ألتينوز - من أرشيف املدرسة
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علينا االســتثمار في تعليم الالجئين الســوريين
إن أردنــا لــدورة العنف أن تتوقف 

ميليسا فيلمينغ*/ جريدة الغارديان
ترمجة مأمون حليب

عندمــا أحتــّدث مــع الجئــني فــّروا  	
مــن ســوريا، كثــرياً مــا أســأهلم: "مــاذا أخــذمت 
معكــم؟ مــا هــو الشــيء األكثر أهميــًة الذي مل 
تســتطيعوا تركــه خلفكــم؟" تتنــّوع األجوبــة: 
ــود إىل  ــه تع ــورًة لزوجت ــذ ص ــال أخ ــد الرج أح
الزمــن الســعيد. احــدى الصبايــا محلــت قطعــة 
جموهــراٍت كانــت ترتديهــا يف االحتفــاالت. 
هانــي، فتــًى ســوريٌّ يعيــش حاليــًا يف لبنــان، 
قــال لــي إنــه مل يــرّدد عندمــا وصــل القتــال 
إىل احلــيّ الــذي يقطنــه وكان عليــه اهلــروب. 
"أخــذت شــهادتي الثانويــة ألن حياتــي تتوقــف 
قــد  هانــي  كان  محــص  مدينــة  يف  عليهــا". 
خاطــر حبياتــه مــن أجــل قطعــة الــورق تلــك. 
كان قــد عانــى الكثــري يف الســري يف بعــٍض مــن 
أخطر الشــوارع يف ســوريا فقط لكي يصل إىل 
املدرســة. الطــالب الذكــور مــن أمثالــه كانــوا 
هدفًا رئيسيًا للقناصني أو للتجنيد اإلجبارّي. 
دّمرت القذائف مدرسة أخيه. لكن إرادة التعلم 
لديــه كانــت أقــوى بكثــري مــن خوفــه. شــهادته 
الدراســية هــي إثبــاٌت علــى مــا كان قــد حققه، 
كمــا أنهــا املفتــاح حنــو التعليــم األعلــى، وقــد 
أخذهــا معــه ألنــه يــرى فيهــا مفتــاح مســاعدته 
للخروج من هذه األزمة. ذات مّرٍة قال لي: "إن 
مل أكــن طالبــًا فأنــا ال شــيء". ومــع أنــه وصــل 
إىل لبنــان قبــل عامــني، إال أن شــهادته الثانويــة 
مــا زالــت مغلفــًة بعنايــٍة وغــري مســتعملة. لقــد 
بدأ اليأس يتســّرب إليه. نراســل أنا وهاني من 
حــنٍي آلخــر، ويف إمييــٍل حديــٍث أرســل لــي هذه 
القصيــدة، وهــي تلخيــٌص حلالتــه الذهنيــة: 
أشــتاق لنفســي وألصحابــي/ وألزمنــٍة كنــت 
أقرأ فيها الروايات أو أكتب القصائد./ أشتاق 
للعصافري ولشــاي الصبــاح/ لغرفي وكتيب/ 
لنفســي ولــكّل شــيٍء كان جيعلــين أبتســم./ 
آٍه!/ كان لدي كثري من األحالم الي كانت 

علــى وشــك أن تتحقــق. 
أكثر من 3 ماليني ســوريٍّ هم اآلن  	
يف بلــدان اجلــوار، مــا جيعلهــم أكرب جمموعٍة 
ســكانيٍة الجئــٍة يف العــامل، ويتزايــدون وســطيًا 
100000 يف الشــهر. البنــى التحتيــة يف أماكــن 

ســكنهم اســتنفدت طاقتهــا، ويتــّم ختدميهــا 
مــن قبــل وكاالٍت إغاثيــٍة ال متــوَّل مبــا يكفــي 
وتعمل مبا يفوق طاقتها. أكثر ما يقلقين هو 

مصــري املليــون ونصٍف من األطفال الســوريني 
الالجئــني. عــدٌد قليــٌل جــداً منهــم هــم اآلن يف 
ــان يذهــب إىل املدرســة واحــٌد  املدرســة. يف لبن
فقط من كل مخســة أطفاٍل ســوريني، وعلى 
مســتوى الدراســة الثانوية ينخفض العدد إىل 
أقل من %10. وقد ُبذلت جهود الستيعابهم يف 
املــدارس. لكــن، بالنســبة إىل معظمهــم، تكــون 
املدرســة إمــا أبعــد مــن أن يســتطيعوا الوصــول 
إليهــا، أو تكلــف أكثــر من طاقتهم. كثرٌي من 
العائــالت الــي حــلَّ بهــا الفقــر ترســل أطفاهلــا 
أو  القريبــة  واملصانــع  احلقــول  يف  للعمــل 
لبيــع احلاجيــات يف الشــوارع. مــع ذلــك خيربنــا 
األطفــال الالجئــون، تقريبــًا دائمــًا، أن التعليــم 
فتــاًة  ســألُت  شــيٍء يف حياتهــم. عندمــا  أهــّم 
الجئًة امسها طيف، يف خميٍم يف وادي البقاع، 
مــا هــو الشــيء الــذي فــّرت بــه، أرتــين كتبهــا 
املدرســية. كانــت قــد قــرأت هــذه الكتب مــّراٍت 
كثــريًة لدرجــة أنهــا حفظتهــا غيبــًا. وألنهــا 
غــري قــادرٍة علــى دخــول املدرســة فهــي تعمــل 
يف احلقــول مقابــل 4 دوالراٍت يوميــًا. عندمــا 
أعطيناهــا هديــًة مــن عــّدة كتــٍب باإلنكليزيــة 
	أجهشــت بالبــكاء. كانــت هــذه أمثــن هديــٍة 

استطاعت ختيلها. 

املزيــد  لنــــــفعل  الوقــت  حــان  لقــد  	
ــاالت اإلغاثيــة،  ألطفــاٍل مثــل طيــف. الوكــــ
مواردهــا  رّكــزت  طاقتهــا،  اســتنفدت  الــي 
احملــــــدودة علــى تلبيــة االحتياجــات املاديــة 
واملــأوى.  والطعــام  كالبطانيــات  لالجئــني، 
لتــــــلبية  املزيــد  لكــن هنــاك حاجــــــٌة لفعــل 
أحــالم األطفــال الســـــــوريني أيضــًا. حنتــاج 
اســتثماراٍت ضخمــٍة ملســــــاعدتهم علــى  إىل 
متابعــة تعليمهــم. وعلينــا أن نتذكــر أن لدى 
الالجئــني أكــرب رصيــٍد يف إعــادة بنــاء بلدهم 
يســتطيعون  إنهــم  احلــرب.  دّمرتــه  الــذي 
إيقــاف دورة العنــف، ويســتطيعون أن يعيــدوا 
دوا مبــا  ُزوِّ وضــع بلدهــم علــى قدميــه. وإن 
يصبحــوا  أن  بإمكانهــم  ذلــك،  لفعــل  يلــزم 
ــّوٍل اجتماعــّي.  ــرٍي ومصاحلــٍة وحت ــل تغي 	عام
خمّيمــات  إىل  ننظــر  أن  يف  رأيكــم  مــا 
الالجئــني علــى أنها أكثر من جمّرد مراكز 
ســكانيٍة مؤقتــٍة ينتظــر النــاس فيهــا انتهــاء 
الـــــــحرب؟ أال يتوجــب علينــا، عوضـــــــًا عــن 
ذلــك، أن نعتربهــا أماكــن ممتازًة يســــــتطيع 
فيهــا الالجئــون أن ينتصــروا على مــــــحنتهم، 
ّســنوا جمتمعاتهــم ويتدّربــوا مــن أجــل  	وأن حُيَ

عودتهم إىل الوطن؟

unicef -  من مدارس النزوح

*ممثلة رئيس مفوضية الالجئني يف األمم املتحدة.
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دولة العراق... في أرض الشــام
ناصر عنتابي

يف دراســٍة أصدرهــا مركــز اجلزيــرة للدراســات، محلــت عنــوان "البنــاء اهليكلــّي لتنظيــم "الدولــة اإلســالمية"، يرصــد الباحث  	
املتخّصــص حســن أبــو هنيــة مراكــز القيــادة واإلدارة يف التنظيــم منــذ نشــأته علــى يــد األردنــّي أبــي مصعــب الزرقــاوّي 2003، وانتهــاًء 
بإعــالن اخلالفــة بقيــادة أبــي بكــر البغــدادّي. ويوثق الكاتب باألمساء انتقال مركز الثقل يف التنظيم من أصحاب اجلنســيات العربية 

مــن "املهاجريــن" إىل االعتمــاد، بشــكٍل شــبه مطلــٍق، علــى األمســاء العراقيــة.
أحــاط الزرقــاوّي نفســه، عنــد اإلعــالن عــن تشــكيل مجاعــة  	
التوحيــد واجلهــاد، باملخلصــني لــه، كاملصــرّي أبــي عبــد اهلل املهاجــر، 
ــه  ــامي، ومواطن ــس الش ــي أن ــّي أب ــم األردن ــرعّي للتنظي ــؤول الش واملس
خبــري املتفجــرات نضــال حممــد عربيــات، ومصطفــى رمضــان درويش 
اللبنانــّي، وغريهــم مــن قيــادات الصــف األّول الذيــن قتلــوا يف العــام 
ذاتــه. ثــم، ومببايعــة التنظيــم يف تشــرين األول مــن عــام 2004 ألســامة 
بــن الدن، وتغــرّي االســم إىل "قاعــدة اجلهــاد يف بالد الرافدين"، وشــغور 
مراكــز القيــادة، بــدأ الزرقاوّي بتســليم القيــادة للعراقيــني املوجودين 
حولــه. فأعلــن عــن أبــي عبــد الرمحــن العراقــّي كأّول نائــٍب ألمــري 
التنظيــم، كمــا تــوىل أبــو أســيد العراقــّي اجلنــاح العســكرّي، وأبــو 
ميســرة العراقــّي القســم اإلعالمــّي. وبعــد مقتــل الزرقــاوّي، ُأعلــن، يف 
تشــرين الثانــي 2006، عــن تأســيس "دولــة العــراق اإلســالمية" الــي 
توالهــا حامــد داود الــزاوي )أبــو عمــر البغــدادّي(. كمــا أعلــن املتحــّدث 
الرمســّي باســم "الدولــة" حمــارب اجلبــورّي عــن تشــكيلة "حكومتهــا" 
الــي طغــى عليهــا املكــّون العراقــّي، باســتثناء وزيــر احلــرب املصــرّي 
ــة أبــي عمــر البغــدادّي،  	أبــي محــزة املهاجــر. ومبقتــل األخــري، بصحب
بعــد  كامــٍل،  بشــكٍل  العراقيــني  إىل  القيــادة  آلــت   ،2010 نيســان  يف 
أن ُأعلــن يف أيــار 2010 عــن أن "الكلمــة اجتمعــت علــى بيعــة أبــي بكــر 

العــراق  بدولــة  للمؤمنــني  أمــرياً  القرشــّي  احلســييّن  البغــدادّي 
اإلســالمية، وتوليــة أبــي عبــد اهلل احلســيّن القرشــّي وزيــراً أّول 

ــًا لــه"، كمــا مّت تعيــني أبــي ســليمان وزيــراً للحــرب.  ونائب
وكلهــم عراقيــون.

خــارج  إىل  التنظيــم  "متــّدد"  مرحلــة  ويف  	
العــراق للمــّرة األوىل، وما يوصــف بالعصر الذهيّب 

للـ"دولــة اإلســالمية"، وإعــالن اخلالفــة، وظهــور 
وجــوٍه جديــدٍة مــن املهاجريــن، مل يتغــرّي الوضــع. 
ــادة  ــون مبعظــم مراكــز القي إذ أمســك العراقي
العليا يف التنظيم، فاعُتمد على ضباط اجليش 
مــن  العســكرّي،  اجلانــب  يف  الســابق  العراقــّي 
أمثــال حجــي بكــر وعبــد الرمحــن البيــالوي، 
اجمللــس  ليــرأس  العــام،  هــذا  قتــال  اللذيــن 
العســكرّي احلالــّي فاضــل احليالــي أو أبــو مســلم 

الركمانــي املنحــدر من منطقة تلعفر العراقية. 
وتــوىل اجلانــب األميّن واالســتخباراتّي ابن املنطقة 

يــرأس  كمــا  األنبــاري.  علــي  بأبــي  املكّنــى  ذاتهــا، 
أبــو عبــد اهلل العانــي اهليئــة الشــرعية املســؤولة عــن 

خطابــات البغــدادّي والبيانــات وتنظيم احملاكم الشــرعية 
واحلســبة، باإلضافــة إىل الوعــظ واإلرشــاد يف كّل املناطــق 

الي يسيطر عليها التنظيم. وكذا يتوىل أبو األمري عمر العبسي 

اهليئة اإلعالمية الي تلقى اهتمامًا كبرياً داخل التنظيم، واملسؤولة 
عــن املؤسســات اإلعالميــة املعنيــة باإلصــدارات املصــّورة واملســّجلة، 
واملطبوعــات واملدّونــات والصفحــات علــى شــبكة اإلنرنــت. وميســك 
العراقيــون أيضــًا مبناصــب "رفيعــٍة" أخــرى، كمســؤول املاليــة العــام 
مصطفــى حممــد الكرمــوش، واملنّســق العــام لربيــد الواليــات حممــد 
محيــد الدليمــي، ومســؤول املضافــات اخلاّصــة باملهاجريــن العــرب، 
وناقــل االستشــهاديني عبــد اهلل أمحد املشــهداني أبو القاســم، ومســؤول 
املخــازن والدعــم اللوجســّي فــارس ريــاض النعيمــي املعــروف بأبــي 
الشــيماء، وبعــض الــوالة املهّمــني كوالــي اجلنــوب والفــرات األوســط 

أمحــد حمســن خلــف اجلحيشــي، وغــريه.
أمــا اجلهاديــون مــن اجلنســيات العربيــة األخــرى فيعتمــد  	
التنظيم عليهم يف إدارة الوظائف املساندة والتنفيذية األدنى يف غالب 
األحيان. وهكذا يوّظف اخلليجيون من أمثال أبي بكر القحطانّي وأبي 
همام األثرّي )تركي البنعلي( وعثمان العسريّي وغريهم يف األجهزة 
الشــرعية، ويتوىّل الســورّي أبو حممد العدنانّي وظيفة الناطق باســم 
التنظيــم، دون أن يكــون هلــم دوٌر حمــوريٌّ يف قيــادة مفاصــل ســلطته 

األساســية.
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لمحــاٌت أولــى عــن الجهاديين في تركيا

ترتســم صــورة اجلهــادّي الركــّي االجتماعيــة، وفقــًا للبحث  	
امليدانــّي الــذي أجــراه تزجور وجفتجي، كما يلي: مجيع األتراك الذين 
ــون وطــالٌب  التحقــوا باجلهــاد ذكــور، فيهــم حمامــون وجتــاٌر وحرفي
جامعيــون وموظفــون يف القطاعــني العــاّم واخلــاّص. 31 مــن بــني 112 
جهاديــًا متكــن البحــث مــن الوصــول إليهــم متزّوجــون وهلــم أوالد، و37 
منهــم عــّزاب. متوســط الســوية التعليميــة هلــم يفــوق املتوّســط العــام 
الوطــيّن، وكثــرٌي منهــم يعملــون يف أعمــاٍل مســتقّرة. متوســط عمــر 
اجلهــادّي الركــّي حلظــة التحاقــه باجلهــاد هــو 27 عامــًا. ونصفهــم مــن 

كــرد تركيــا. 
ال تتفق هذه النتائج مع التفسريات النمطية الي تردُّ انضمام  	
الشّبان إىل املنظمات اإلسالمية املسلحة إىل انعدام األفق لدى شرحيٍة 
شــابٍة ُحرمــت التعليــم وســبل االرتقــاء االجتماعــّي، عاطلــٍة عــن العمــل 
وحمرومــٍة مــن مثــار التقــّدم احلضارّي ووســائل االســتهالك. فالســوية 
التعليميــة ملــن مشلهــم البحــث مــن اجلهاديــني األتــراك مرتفعــٌة نســبيًا، 
وقســٌم كبــرٌي منهــم متزّوجــون وهلــم عمــٌل وحيــاٌة عائليــٌة مســتقّرين، 
ومتوســط العمــر عنــد االلتحــاق باجلهــاد مرتفــٌع، باملقارنــة مــع جتــارب 
ــاًل(.  منظمــاٍت مســلحٍة غــري إســالميٍة )حــزب العمــال الكردســتانّي مث
ميكــن اعتبارهــم عمومــًا ممــا يســمى "الطبقــة املتوســطة" الــي متيل إىل 

االســتقرار واالســتمتاع باحليــاة.
ــالم  ــن اإلس ــة ع ــة املألوف ــورة النمطي ــك أن الص ــف إىل ذل أض 	
الركــّي تقــول إنه "معتدٌل" يســتند إىل تــراٍث صويفٍّ قويٍّ وعريق. حتى 
اإلسالم السياسّي، الذي برز منذ مطلع السبعينات، مل يبتعد كثرياً عن 
هــذا االعتــدال، ومتكــن مــن إجيــاد موطــئ قــدٍم له حتت مظلة الشــرعية 
السياســية الربملانيــة، خبــالف اإلســالم السياســّي يف البلــدان العربيــة، 
الــذي مل خيــل تارخيــه من العنف والتشــدد اإليديولوجّي. فكيف نفســر، 
إذن، انضمام أعداٍد متزايدٍة من األتراك إىل املنظمات اجلهادية يف سوريا؟ 
يذكــر أن رئيــس الــوزراء أمحــد داوود أوغلــو قــال، يف أحــد تصرحياته، إن 

عددهــم حنــو ألف شــخص.
إليكم هذه النتائج من واحدٍة من استطالعات الرأي احلديثة  	

الــي متــت يف تركيــا: 

ارتفعت نســبة التأييد لتنظيم الدولة اإلســالمية "داعش"، يف  	
اجملتمع الركّي، من %1.3 يف شهر أيلول إىل %4 يف شهر تشرين األول، 
وفقًا لنتائج االستطالع الذي قامت به شركة مروبول الركية. من 
احملتمل أن هذا االرتفاع يشري إىل نوٍع من "التضامن السيّن" يف مواجهة 
استمرار الغارات اجلوية الي تنفذها قّوات التحالف الدولّي ضد مواقع 
داعــش يف العــراق وســوريا. ورداً علــى ســؤال: "هــل تؤيــد ممارســات داعش 
يف ســوريا والعــراق؟" أجــاب 3.5 باملئــة، يف شــهر أيلــول املاضــي، باإلجيــاب، 
لرتفــع هــذه النســبة إىل %7.1 بعــد شــهٍر واحــد. ولنــا أن نتوقــع ارتفاعــًا 

مّطــرداً يف نســب التأييــد املذكــورة أعاله.
يقــوم تفســري الباحثــني الركيــني، تزجــور وجفتجــي، علــى  	
أن عهــد حــزب العدالــة والتنميــة، املمتــّد منــذ عــام 2002، وقــد متّيــز 
بارتفــاع معــدالت النمــّو االقتصــادّي وانفتــاح النظــام السياســّي علــى 
اجملتمــع وتغليــب السياســة املدنيــة علــى الوصايــة العســكرية، قــد جلب 
معه نتائج جانبيًة غري متوقعة. فـ"سياسات حكومات العدالة والتنمية 
الــي هدفــت إىل اســرضاء مؤّيديها من البيئــة املتدينة احملافظة، وإىل 
زيادة التدين يف اجملتمع، أّدت إىل ارتفاع مستوى احلراك يف املنظمات 
اإلســالمية املدنيــة. وطاملــا مل تصطــدم هــذه املنظمــات بســلطة حــزب 
العدالــة والتنميــة، كان بوســعها أن تفعــل مــا تشــاء. وهــذا مــا ســّهل من 
تعزيــز ميلهــا إىل التشــدد اإليديولوجــّي. وكلمــا ضعفــت املؤسســات 
الدميوقراطيــة، تطــورت العصبيــة اإلســالمية خــارج أّي ضبــط"، كما 

يقــول الباحثــان.
وجــاءت سياســة احلكومــة املؤيــدة للثــورة الســورية بــال قيــٍد  	
أو شــرط، لتقــّدم أرضيــًة مشــجعًة للتيــار الســلفّي اجلهــادّي ليتمــّدد 
أفقيًا داخل البيئات اإلســالمية يف اجملتمع الركّي. وقد ســبق للكاتب 
والباحــث روشــن تشــكر، صاحــب املرجــع الكالســيكّي حــول احلــركات 
اإلســالمية يف تركيــا، أن حــذر منــذ شــهر شــباط 2014 من زيــادة نفوذ 

ــة املاضيــة. ــا يف الســنوات القليل ــار الســلفّي يف تركي التي
ــا،  سياســة احلــدود املفتوحــة مــع ســوريا قدمــت، مــن جانبه 	
التســهيالت اللوجســتية الكافية حلراك اجلهاديني عرب احلدود، ســواء 

خمتلفــة. جنســيات  مــن  األجانــب  أو  األتــراك  منهــم 

بكر صدقي
نشــر الباحثــان الركيــان غونــش مــراد تزجــور وصــربي جفتجــي، يف العــدد األخــري مــن جملــة فوريــن بوليســي األمريكية،  	
ــون إىل صفــوف تنظيــم  مــا فيهــا املالمــح االجتماعيــة للجهاديــني األتــراك الذيــن ينضّم ــوان "الراديكاليــون األتــراك" قدَّ ــًة بعن مقال
الدولــة اإلســالمية "داعــش"، وعالقــة ظهورهــم بالديناميــات االجتماعيــة اجلديــدة يف تركيــا يف عهــد حكــم حــزب العدالــة والتنميــة.
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فلنتعلم كيف نختلف

تســتوجب الديكتاتوريــة –تعريفــًا-  	
احليــاة  يف  املســاهمة  عــن  مواطنيهــا  إقصــاء 
العامــة، الــي يقــّرر فيهــا حاكــٌم أوحــد، مــع 
بعــض أعوانــه ومقّربيــه أو مــن دونهم، مصائر 
البــالد والعبــاد، الذيــن ُيتــاح هلــم فقــط التحكم 
واالجتماعيــة  املعاشــية  بقراراتهــم  –نســبيًا- 

الصغرى. وينتج عن هذا النمط من االجتماع 
أفــراٌد معيبــون مــن نــواٍح عديــدٍة، كمــا نلحــظ 
ــا العســرية مــن مناخــات  اآلن يف غمــرة والدتن
االســتبداد املســمومة إىل اختالجــات احلّريــة 

والقلقــة. املضطربــة 
ومــن أبــرز هــذه العيــوب مــا نلمســه  	
ختطيطــًا  العــام،  العمــل  خــربات  غيــاب  مــن 
وإدارًة وبرامــج تنفيــذ، وهــو مــا يبــدو جليــًا يف 
عمــل مؤسســات املعارضــة، وال ســيما االئتالف 
واحلكومــة. ومــن أبرزهــا أيضــًا انتشــار أخــالق 
املكاســب الشــخصية علــى حســاب اخلــالص 
املســتوى  علــى  بإحلــاٍح  املطلــوب  اجلماعــّي 
الوطــيّن. وهــو مــا ميكــن رصــده لــدى خمتلــف 
شــرائح الســوريني؛ مــن طوابريهــم الطالبــة 
للجــوء وحتــى ناشــطي اإلغاثة الذيــن يؤثرون 
مقّربيهــم أو حمســوبيهم بأوفــر احلصــص إن 
مل يكــن بهــا كلهــا، مــروراً مبوّظفــي املعارضــة 
إىل  وصــواًل  املختلفــة،  الكثــرية  واملنظمــات 
شــّبيحة بشــار األســد علــى احلواجــز، الذيــن 

تتواتــر الروايــات عــن تســهيلهم مــرور الســالح 
ــا وهنــاك، مقابــل مبالــغ صــار  أو املنشــقني هن

بعضهــا معروفــًا كتســعرية.
ــا هــو  ــوّد احلديــث عنــه هن لكــن مــا ن 	
مشــكلٌة أخــرى، علــى أهميــة مــا ســبق ذكــره، 

االختــالف. علــى  القــدرة  عــدم  وهــي 
وتؤثــر الديكتاتوريــة يف هــذا الشــأن  	
تأثــرياً مزدوجــًا؛ فمــن جهــٍة، تراجــع القــدرة 
إدارة االختــالف مــع تراجــع اخنــراط  علــى 
املــرء يف اجملــال العــام ومتّرســه ملــّدٍة طويلــٍة يف 
النقاش حول القضايا املتعددة املشــركة بني 
أبنــاء أّي جمتمــٍع وهــي حمــّل خــالٍف بينهــم، 
يكــرب أو يصغــر. مبــا يتضّمنــه ذلك مــن القدرة 
علــى عــرض وجهــة النظــر وحججهــا، وتقّبــل 
ذلــك مــن اآلخــر علــى وجــه املســاواة والعــدل 
ــه  ــري يف حجج ــرار إىل التفك ــًا، واالضط نظري
وتفّهمهــا والوصــول إىل حلــوٍل معهــا عمليًا، ملا 
يقف وراءها من مجاعات ضغٍط أو مصاحل أو 

أحــزاٍب... إخل.
تطــــــــــــبع  أخـــــــــرى،  جهــــــٍة  ومــن  	
ــرب  ــا. وعـــ ــمع بطابعهــــــ ــة اجملتـــــــ الديكتاتوري
التسلســل اهلرمــّي للتحكــــــــم والســــــــــيطرة 
واإلذالل، الــي تنبعــث مــن القائد الفرد باجتاه 
حلقــة حمســوبيه األوىل وتتفــّرع منهــم، عــرب 
مؤسسات الضبط واملراقبة )األجهزة األمنية، 

احلــزب الواحــد، النقابــات التحكميــة..( حتــى 
تشــمل كّل أبنــاء اجملتمــع؛ تســود متالزمــة 
التصّلب والتفّرد بالرأي، حتى يصبح يف نفس 
كّل فرٍد ديكتاتوٌر صغري، وفق التعبري الشائع 

والصحيــح.
فــإذا حّلــت هذه العوامل املؤثــرة بقّوٍة  	
على بنيٍة عميقٍة من ثقافة عصور االحنطاط 
الي ســادت املنطقة قرونًا، وتراجع فيها العقل 
والعلــم واحلضــارة والرخــاء، واندثــرت حلقــات 
السجال وجماالت احلوار بني املختلفني؛ كان 

هلــذا الركيــب أثــٌر مضاعــٌف ملــّراٍت عديــدة.
والنتيجــة مــا نــرى؛ يتنــازع الفراعنة  	
الصغــار علــى شــتى األمــور، وكلٌّ منهــم يقــول 
مــا ســبق أن قالــه فرعون موســى، وفــق الوصف 
القرآنــّي: }مــا ُأريكــم إال مــا أرى ومــا أهديكــم 
إال ســبيل الرشــاد{. فهــو وحــده الــذي يعــرف 
احلقيقــة كاملًة ويقــّدر الواقع تقديراً دقيقًا، 
ومــا علــى اآلخريــن إال التســليم واالتبــاع. منــذ 
الــذي كان ينبغــي أن  أّول اختيــاٍر للطريــق 
تســلكه املظاهــرة كــي ال تتعــّرض لرصــاص 
دي  مبــادرة  علــى  اجلــواب  وحتــى  األمــن، 
ميســتورا، مروراً باخلطط العسكرية، وتقييم 
الشــخصيات املعارضــة واملهــاّم الــي جيــب أن 
تتوالهــا، وإدارة العالقــات مع الــدول الصديقة 
للنظــام...  الداعمــة  الــدول  توّجهــات  وتغيــري 

باختصــار، كّل شــيء.
إن التخلص من عقلية »أنا وحدي«، *** 	

وهي االبنة الشرعية لعقلية »أنا )األسد( أو ال 
أحــد« يســتلزم منا املــرور مبســارين متالزمني، 
علــى مســتوى العقــل وعلــى مســتوى األخــالق. 
فعلــى املســتوى األول حنتــاج إىل أن تتوّســع 
ــم أن للحقيقــة السياســية  ــا، وأن نعل مداركن
خمتلفــة،  وجوهــًا  واالجتماعيــة  واإلداريــة 
ميتلك كلٌّ منها نصيبه من الصّحة، ويصدر 
عــن مجلــة إحداثياٍت معّقــدٍة ختتلف عن تلك 
الي ننطلق منها ونظّن أنها املطلقة والوحيدة 
والنهائيــة. وعلــى مســتوى األخــالق ينبغــي أن 
تتســع صدورنا وتهدأ نفوســنا لتقّبل اخلالف، 
اإلهانــة واالنتقــاص  وأن ال حنملــه حممــل 
ــاج املســاران إىل الكثــري مــن  الشــخصيني. حيت
التدريــب، ولكننــا جيــب أن ننجزهما بأســرع ما 

نســتطيع، فوقــت الســوريني مــن دم.

يوسف عبد األحد
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العامل يعقوب مع دوالب الطاقة األبدية اجملانية

المجنــون الــذي ألهب خيال أتباع األســد
اختراع دوالب طاقة يفتح آفاقًا واسعة لإلنارة واالستخدام الصناعي مجانًا

المخترع يعقوب: شركة سويدية تبنته وأتمنى أن نستفيد منه محليًا

"اجلماهــري"  هكــذا عنونــت جريــدة  	
الرمسيــة، الصــادرة يف حلــب قبل ثالثــة أعوام، 
حتقيقهــا. وأعادت صفحات املؤيدين اهتمامها 
مبوضــوع "توليــد الكهربــاء جمانــًا"، باالعتمــاد 
باملخــرع  املتمثلــة  الســورية  العبقريــة  علــى 
موســى يعقــوب، صاحــب النظريــة الفيزيائيــة 
اجلديــدة: الطاقــة تولد من العدم، اعتماداً على 
دوالبــه املؤلــف مــن جنازيــر ومســّنناٍت تســتفيد 
من جاذبية األرض ليدور ذاتيًا موّلداً الكهرباء.

لســنا نعانــي، يف العــامل العربــّي، مــن  	
هجــرة األدمغــة فحســب، وإمنــا مــن هجــرة 
االخراعــات. ودوالب يعقــوب واحــٌد منهــا. فقــد 
تبنتــه الســويد، حســب قولــه للجريــدة. وقريبــًا 
ســتفتتح الشــركة الي اشــرت براءة االخراع 
فرعــًا هلــا يف ســوريا، مــع أســف املخــرع ألنــه مل 
حيدث العكس. ويضيف يعقوب أن دواًل أخرى 
بــدأت بتبــيّن الــدوالب، مثــل األردن ولبنان الي 
شــّغلت معمــل ألبــاٍن فــوراً بطاقــٍة كهربائيــٍة 
يولدهــا الــدوالب. بينمــا تعيــق البريوقراطيــة 
والفســاد العقــول املبدعــة –بالفعــل- وتــرك 
اجلنــون. وتذّكر الصحيفة بأســبقياٍت هلا مع 
العــامل يعقــوب يف اخراعــاٍت كثــريٍة، أبرزهــا 
توليــد الكهربــاء عــن طريــق اآلبــار االرتوازيــة. 
لكن ماء هذه اآلبار كان العائق غري احملســوب 

يف النهايــة.
اهلوائــّي  الــدوالب  ومــع  واليــوم،  	
الــذي قــّدم للشــبيحة واملؤيديــن حلظــة أمــل، 
القــرن  اخــراع  اإلعالميــة  مواقعهــم  تتناقــل 
هــذا كانتصــاٍر وطــيّن. فكتبــت صفحــة شــبكة 
"مصيــاف األســد" قبــل أيــام: "حمطــة توليــد 
موســى  الســورّي  العــامل  اخــراع  كهربــاء.. 
يعقــوب.. تعتمــد علــى اجلاذبيــة وال حتتــاج 

أّي نــوٍع مــن مصــادر الطاقــة.. بانتظــار دخوهلــا 
ــى حفــظ  باخلدمــة.. نرجــو مــن القائمــني عل
األمــن تأمــني احلمايــة الالزمــة حلمايــة هــذا 

الوطــيّن". العقــل 
وانهالــت التعليقــات الــي تؤيــد طلــب  	
الصفحة بضرورة احلذر احلذر من الفاسدين 
يف وزارة الكهربــاء، الذيــن لــن يرضــوا أن يــرى 
اخراع يعقوب النور. وانتقدت املطالبات صدود 
اجلهــات الرمسيــة عــن هــذا اإلجنــاز الوطــيّن. 
ولفت اجلميع عناية القائد، راعي العلماء، إىل 
االهتمــام للــدوالب الوطيّن وتبّنيه، ليقلب ليل 
الشّبيحة املظلم نهاراً. وبعد يومني فقط حمّلت 
"مصيــاف األســد" إىل أن ســيادة الرئيــس بشــار 
سيســتقبل املخــرع فكتبــت: "املخــرع الســورّي 

موسى يعقوب صاحب مشروع الطاقة البديلة: 
"ســتكون ســوريا الرائــد األّول عامليــًا يف إنتــاج 
الطاقــة جمانــًا قبــل نهايــة الـــ2015 بعــد اهتمــام 
القيادة احلكيمة مبشروعه العظيم". ومل تنَس 
الصفحــة أن تقــّرع مــن بقــي لديهــم قليــٌل مــن 
عقــٍل، ألنهــم رفضــوا تّرهــات يعقــوب، فقالــت: 
"علــى الرغــم مــن رفــض من يعتربون أنفســهم 

دكاتــرة وعلمــاء جامعــات ســوريا للمشــروع".
لــو صــدق تلميــح "مصيــاف األســد"،  	
والتقــى األســد بيعقــوب، وهــو ســيفعل يف أغلب 
التقديــرات، أال يبــدو مشــهد الشــّبيحة والقائــد 
الفصــام؟ ضــروب  مــن  كضــرٍب  واجملنــون 

سيــــــدور دوالب يعقـــــــــوب ويــــــــوّلد  	
الكهرباء ويوّلد الطاقة من العدم.
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