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األسد يجّدد لنفسه...
ونحن نجّدد عهودنا أيضًا!

ال تس��تحق »االنتخاب��ات« ال��ي أعل��ن  	
عنه��ا النظ��ام، عل��ى منص��ب رئاس��ة اجلمهوري��ة، 
أي��ة التفات��ٍة جّدي��ة. ب��ل لعله��ا كان��ت مناس��بًة 
الثالث��ة!  مبرش��حيها  للفكاه��ة،  فس��يحًة 
الدعائي��ة!  وحبمالته��ا  الدولي��ن!  ومبراقبيه��ا 
ل��وال أن ه��ذه األخ��رة مصحوب��ٌة بال��دم والدم��ار 
تتوق��ف،  مل  ال��ي  وقذائف��ه  احلق��د  وبرامي��ل 
بوصفه��ا الربنام��ج االنتخاب��ّي الوحي��د للمرّش��ح 
الفائ��ز. ول��وال أن ه��ذه العملي��ة الس��خيفة دلي��ٌل 
الدول��ّي ع��ن وض��ع ح��دٍّ  عل��ى عج��ز اجملتم��ع 
إلج��رام األس��د، وعالم��ٌة عل��ى أن املهّم��ة ال��ي 
أمامن��ا طال��ت أكث��ر مم��ا ينبغ��ي، وس��تكّلف م��ن 
األرواح واملمتل��كات م��ا اهلل أعل��م ب��ه، إضاف��ًة إىل 

كّل م��ا س��بق.
ولع��ّل م��رور ه��ذه الس��نوات، ووصولن��ا  	
إىل ه��ذا االس��تحقاق، مناس��بٌة لتجدي��د عهدن��ا 
م��ع الث��ورة، بش��كٍل أكث��ر جدي��ًة وعمق��ًا من ذي 
قب��ل. فق��د م��ّر وق��ٌت رأين��ا فيه��ا نزه��ًة خط��رة، أو 
مغام��رًة حتم��ل م��ن اإلث��ارة أكث��ر مم��ا تتطّل��ب 
م��ن »اجله��اد« مبختل��ف معاني��ه. جه��اد النف��س 
ك��ي ال حتي��د ع��ن الطري��ق ويغلبه��ا الضع��ف 
أو االعت��داد، وك��ي ال يس��يطر عليه��ا احلق��د 
فتتج��اوز حّده��ا احمل��ّق يف الص��راع م��ع جمرم��ي 
النظ��ام، الذي��ن تلطخ��ت أيديه��م بالدم��اء، إىل 
م��ن س��واهم م��ن أبري��اء. وجه��اد احلف��اظ عل��ى 
ملص��احل  اس��تثمارها  وع��دم  العام��ة  املمتل��كات 
فردي��ٍة أو ضيق��ة. وجه��اد الزراع��ة والصناع��ات 
احمل��ّررة  املناط��ق  الس��تغناء  س��عيًا  الصغ��رة، 
ع��ن أجه��زة النظ��ام. وجه��اد التعلي��م، ك��ي نب��ي 
أس��باب  أح��د  وه��و  أفض��ل،  مس��تقباًل  ألبنائن��ا 
ثورتن��ا. وجه��اد الس��الح ال��ذي ل��ن يتوق��ف حت��ى 
يبل��غ م��داه، هن��اك يف دمش��ق، حي��ث رج��ٌل خمتلٌّ 

جي��ّدد حكم��ه بنفس��ه.
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قبيــل انتخــاب األســد فــي مناطــق ســيطرته.. أوباما يِعُد بمزيــٍد من الدعم

هيئة التحرير

مل يش��كل وع��د الرئي��س األمريك��ّي  	
باراك أوباما بدعم فصائل املعارضة السورية 
"غ��ر املتش��ّددة" أي تغي��ٍر يف املوق��ف الس��ورّي 
الشعيّب املعارض، الذي بات يصف تلك الوعود 
بالوهمي��ة. إال أن م��ا قال��ه أوبام��ا يف خط��اٍب 
ألق��اه يف أكادميي��ة وس��ت بوين��ت العس��كرية 
يف والي��ة نيوي��ورك قب��ل أي��ام، من أنه س��يعمل 
على زيادة دعم املعارضة السورية، الي تقّدم 
"أفض��ل بدي��ٍل م��ن اإلرهابي��ن والديكتات��ور 
الوحش��ّي"، الق��ى ترحيب��ًا م��ن قب��ل االئت��الف 
إن  في��ه  ق��ال  بيان��ًا  أص��در  ال��ذي  الوط��ّي، 
املعارض��ة الس��ورية ممتنٌة للدع��م األمركّي 
النظ��ام،  ض��د  نضال��ه  يف  الس��ورّي  للش��عب 
مش��راً إىل أن هذه املس��اعدة املضاعفة تعكس 
والش��عب  املتح��دة  الوالي��ات  ب��ن  الش��راكة 
الس��ورّي، لوض��ع س��وريا عل��ى طري��ق االنتقال 
الدميوقراط��ّي. وع��ّد االئت��الف تصريح أوباما 
دعم��ًا جدي��داً من قبل أمري��كا للمعارضة، بعد 
دعمه��ا الس��ابق مبع��ّداٍت "غ��ر قاتل��ٍة" بقيم��ة 

287 ملي��ون دوالر.

إم��داد  حن��و  التوّج��ه  يقتص��ر  ومل  	
املعارض��ة م��ن قب��ل الوالي��ات املتح��دة عل��ى 
تصري��ح الرئي��س، فق��د أعل��ن البي��ت األبيض، 
قب��ل خط��اب أوبام��ا، أن��ه يعت��زم زي��ادة الدع��م 
للمعارض��ة الس��ورية "املعتدل��ة"، وذل��ك بع��د 
جمموع��اٍت  تدري��ب  ب��دء  ع��ن  أنب��اٍء  تس��ّرب 
مقاتل��ٍة مقبول��ٍة أمريكي��ًا يف قواع��د خاص��ٍة 
صحيف��ة  وكان��ت  اجل��وار.  دول  بع��ض  يف 
"وول س��ريت جورن��ال" ق��د ذك��رت أن أوباما 
تدريب��اٍت  إج��راء  عل��ى  للموافق��ة  مس��تعدٌّ 
جلماع��اٍت معارضٍة خمتارٍة "ملواجهة تصاعد 
نف��وذ املتطّرفن املرتبط��ن بتنظيم القاعدة".

وكان��ت املتحدث��ة باس��م اخلارجية  	
األمريكي��ة، جنيف��ر بس��اكي، ق��د قال��ت يف 
احلالي��ة  السياس��ة  إن  صحف��يٍّ  تصري��ٍح 
ألمري��كا "تبق��ي تعزي��ز املعارضة املعتدلة الي 
تقدم بدياًل لنظام األس��د الوحشّي وللعناصر 

األكث��ر تطرفًا داخ��ل املعارضة"، مضيفًة 
أن هن��اك الكث��ر م��ن اخلي��ارات 

أمام اإلدارة األمريكية إال أنها 
تبحث عن األنس��ب، خاصًة 

س��وريا  إىل  تنظ��ر  وأنه��ا 
"كمش�������كلٍة طابع�������ها 

مكافح��ة اإلره��اب".
		

وصّع��د الرئي��س الفرنس��ي فرانس��وا  	
هوالن��د خطاب��ه جتاه نظام األس��د خالل لقائه 
م��ع رئي��س االئت��الف الوط��ي أمح��د اجلربا يف 
باري��س، قائ��اًل إن ه��ذا النظ��ام اس��تخدم كّل 
األس��لحة اخلط��رة، وإذا مّت العث��ور عل��ى آث��ار 
األس��لحة الكيمياوي��ة يف س��وريا م��رًة أخ��رى، 
"فكّل الوسائل القانونية سوف تستخدم إلدانة 
النظام، مبا يف ذلك فرض مزيٍد من العقوبات."

وم��ن جانب��ه ص��ّرح اجلربا لصحيفة  	
الشرق األوسط إن موضوع مساعدة املعارضة 
عسكريًا باألسلحة النوعية "سيرجم األسابيع 
املقبلة بشكٍل حقيقيٍّ على أرض الواقع"، الفتًا 
إىل أن ال��دول اخلليجي��ة طلب��ت عق��د اجتم��اٍع 
استثنائيٍّ جمللس اجلامعة العربية لنقل مقعد 

س��وريا إىل االئت��الف.
الس��ورية  احلكوم��ة  رئي��س  وكان  	
املؤقت��ة، أمح��د طعم��ة، ق��د أّك��د قب��ل أي��اٍم أن 
حكومت��ه تلق��ت وع��وداً بدع��م الش��عب الس��ورّي 
ع��ن طري��ق احلكوم��ة املؤقت��ة، إال أن "اجملتم��ع 
الدول��ّي  باالع��راف  م��رّدداً  زال  م��ا  الدول��ّي 

والقانونّي باحلكومة، ألنه يعي 
حص��ول املعارض������ة 

على مقعد سوريا 
ف����ي األم���������م 

		 املتحدة".

	
	

ن��ت  العربي��ة  عل��ى  ل��ه  لق��اٍء  ويف  	
ق��ال طعم��ة إن "سياس��ة احلكوم��ة الواقعي��ة 
والعقالني��ة، وع��رب عالقاته��ا م��ع دول أصدقاء 
س��وريا، ب��ّددت خم��اوف ال��دول اخلارجي��ة يف 
التعام��ل م��ع احلكوم��ة املؤقت��ة، والس��يما بع��د 
مؤمت��ر جني��ف ال��ذي أقن��ع الع��امل أن املعارضة 
الس��ورية ه��ي م��ن تري��د احل��ّل السياس��ّي ال 

النظ��ام".
انتخاب��ات اخل��ارج... ب��روت يف الواجه��ة

وم��واّد  إعالمي��ة،  معطي��اٍت  وف��ق  	
االنت�������خابات  واكب��ت  وحتلي��الٍت  رص��ٍد 
الرئاس��ية الس��ورية يف دول املهج��ر، تب��ن أن 
يف  مس��توياتها  أدن��ى  يف  كان��ت  املش��اركة 
خمتل��ف عواص��م ال��دول ال��ي مسح��ت بإجراء 
باس��تثناء  أراضيه��ا،  عل��ى  االنتخاب��ات  ه��ذه 
العاصم��ة اللبناني��ة ب��روت، ال��ي وص��ل ع��دد 
الناخبن السورين فيها إىل 200 ألف. وهو ما 
عزت��ه خمتل��ف القوى املعارض��ة إىل الضغوط 
جان��ب  إىل  املقات��ل  اهلل  ح��زب  مارس��ها  ال��ي 
الس��ورين يف  النازح��ن  النظ��ام عل��ى 
عدده��م  يزي��د  والذي��ن  لبن��ان، 
أل��ف،  و200  ملي��ون  ع��ن 
األس��اليب  إىل  إضاف��ًة 
املعت��ادة  التخويفي��ة 
ات��������بعها  ال������������ي 
النظ��ام، ال��ذي عّمم 
مف������ادها  ش��ائعاٍت 
أن م��ن ال يش��ارك 
الع�������������ملية  ف����ي 
االنتخابي��ة س��يمنع 
إىل  الدخ����ول  م��ن 

س��وريا.
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 الثّوار يرّكزون على العمليات النوعّية... 
وحواجز النظام تتهاوى في الشمال

هيئة التحرير

ترّك��ز العم��ل العس��كرّي للث��ّوار يف  	
جبه��ات الش��مال الس��ورّي عل��ى تنفي��ذ عملياٍت 
تستهدف مراكز جتّمع قّوات النظام يف كلٍّ 
م��ن حل��ب وإدل��ب، وذلك جبملٍة م��ن العمليات 
ال��ي نفذته��ا اجلبه��ة اإلس��المية داخ��ل مدينة 
حل��ب ويف ري��ف إدل��ب، وحقق��ت م��ن خالهل��ا 

تدم��ر حواج��ز ضخم��ٍة بعّدته��ا وعتاده��ا.
اجلبه��ة  فّج��رت  حل��ب  فف��ي  	
حفرت��ه  كان��ت  نفق��ًا  مؤخ��راً  اإلس��المية 
املدين��ة  يف  الزه��راوي  س��وق  م��ن  بالق��رب 
القدمي��ة، حي��ث تتجم��ع ق��وات النظ��ام. وأدى 
التفج��ر إىل مقت��ل م��ا ال يق��ل ع��ن 40 مقات��اًل 

الق��ّوات. ه��ذه  م��ن 
ال��������عمليات  لتل��ك  ك������ان  كم��ا  	
النوعي��ة أثره��ا عل��ى األرض يف ري��ف إدل��ب، 
وه��ي احملافظ��ة ال��ي حق��ق الث��ّوار فيه��ا تقدم��ًا 
الفت��ًا. فبع��د التق��دم يف حمي��ط خ��ان ش��يخون 
والسيطرة على بعض حواجزها، مّتت مؤخراً 
ال��ذي  اخل������زانات،  معس��كر  عل��ى  الس��يطرة 
يع��ّد أك��رب مراك��ز جتم��ع ق��ّوات النظ��ام يف 
مدين��ة خ��ان ش��يخون، وذل��ك عق��ب عمليت��ن 
استشهاديتن واشتباكاٍت عنيفٍة يف املنطقة، 
وه��و م��ا اعت��رب تقدمًا اس��راتيجيًا ألن املعس��كر 
كان يؤّم��ن اإلم��داد جلمي��ع احلواج��ز يف خان 
ش��يخون، وحيت��وي خزان��ات وق��وٍد ضخم��ة، 
ليستس��لم بع��د ذل��ك عناص��ر حاج��ٍز قري��ب، 
وُتعل��ن خان ش��يخون مدينًة حم��ّررة، ويصبح 
الطري��ق الدول��ّي املمتّد من مورك حتى حيش 

الث��ّوار. قبض��ة  يف 
عل��ى  األربع��ن،  جب��ل  جبه��ة  ويف  	
طري��ق إدل��ب الالذقي��ة، حق��ق الث��ّوار تقّدم��ًا 
ق��رب  حواج��ز  أربع��ة  اس��تهداف  خ��الل  م��ن 
مدين��ة أرحي��ا، ه��ي: قص��ر الفن��ار، مقص��ف 
	ال���������شامي، مبن��ى الع������دل، مبن��ى الع��������مر. 

مما أّدى إىل حترير مناطق جديدٍة من جبل 
الزاوي��ة، املش��رف عل��ى مدين��ة إدل��ب، وال��ذي 
كان��ت ق��ّوات النظ��ام تس��تخدم قواعده��ا في��ه 

لقص��ف جمم��ل الريف الش��مالّي.
مح��الٌت متتاليٌة على درعا

األي��ام  ش��هدته  مم��ا  الرغ��م  عل��ى  	
املاضي��ة م��ن تصعي��ٍد عس��كريٍّ م��ن قب��ل ق��ّوات 
أن  إال  وريفه��ا،  درع��ا  مدين��ة  عل��ى  النظ��ام 
املعارض��ة  والفصائ��ل  احل��ّر  اجلي��ش  ق��ّوات 
يف املنطق��ة مل تس��مح حت��ى اآلن ب��أّي تق��دٍم 
يذك��ر، وذلك عل��ى عّدة جبهاٍت منها جبهات 
تعّرض��ت  ال��ي  ون��وى،  وإخن��ل  البل��د  درع��ا 
لقص��ٍف يوم��يٍّ بالربامي��ل املتفّج��رة وكاف��ة 
إىل  أّدى  م��ا  والصواري��خ،  القذائ��ف  أن��واع 
ح��االت ن��زوٍح كب��رٍة منه��ا باجت��اه الق��رى 
األكث��ر أمن��ًا وباجت��اه احل��دود األردني��ة، إال 
أن خريط��ة الس��يطرة العس��كرية مل تتغ��ر 
عل��ى األرض حت��ى اآلن. إضاف��ًة إىل تنفي��ذ 
الث��وار لع��ّدة عملي��اٍت كان��ت مبثاب��ة ضرب��اٍت 
الش��ام  موجع��ٍة للنظ��ام يف حمي��ط بص��رى 

وق��رى الري��ف الغرب��ّي لدرع��ا.
ريف دم������شق... يأٌس واض�����ٌح 

ل�����قّوات النظام
كان��ت الش��ائعات ال��ي تبثه��ا ق��وات  	

النظ��ام خ��الل الف��رة املاضي��ة توح��ي ب��أن 
س��يطرتها عل��ى بل��دة املليح��ة، الي تعترب 

أه��م مداخ��ل الغوط��ة الش��رقية، ق��اب 
قوسن أو أدنى، وأن فصائل املعارضة 
ب��دأت بالراج��ع إىل عم��ق الغوط��ة 
بعي��داً ع��ن البل��دة. وهو م��ا مل حيصل 

بالفع��ل، ب��ل عل��ى العك��س متام��ًا وف��ق 
جمري��ات املع��ارك، إذ اس��تطاع الث��ّوار 

ج��ّر ق��وات النظ��ام إىل م��زارع حميط��ٍة  
ملليح��ة، 	با

فيم��ا  فيه��ا.  نوعي��ٍة  عملي��اٍت  تنفي��ذ  ث��م 
اقتص��رت عملي��ات النظ��ام عل��ى قص��ف البلدة 
عن بعٍد وتدمر ما أمكن من أبنيتها السكنية.

الغرب��ّي  الري��ف  يف  الزبدان��ي  ويف  	
ع��ن  كث��راً  الص��ورة  ختتل��ف  مل  لدمش��ق، 
املليح��ة، إذ ب��ات النظام يبحث عن أّية اتفاقية 
هدن��ة، بع��د يأس��ه م��ن إمكانية الس��يطرة على 
املدين��ة ال��ي حت��وي بعض��ًا من أق��وى الفصائل 
الثورية املقاتلة يف الريف الدمشقّي واألكثر 

تنظيم��ًا.
م�����عارك الس�����احل... ك�س��ب 

حت���ت نران النظام
خ��الل الف��رة املاضية، وّجه��ت قّوات  	
النظ��ام املوج��ودة يف البدروس��ية ويف حمي��ط 
رأس البس��يط بري��ف الالذقي��ة ج��ّل نرانه��ا 
إىل كسب، بعد يأسها من النجاح يف الدخول 
إليه��ا، ومتّك��ن فصائل الث��وار من احلفاظ على 
الس��احل.  يف  إس��راتيجيًة  األكث��ر  النقط��ة 
وبدأت املساعي للتوصل إىل هدنٍة عن طريق 
لق��اء فعالي��ات مدني��ٍة م��ن جبل��ي األك��راد 
والركم��ان يف تركي��ا، دون أن تنج��ح تل��ك 
اللقاءات، حتى اآلن، 
يف الوصول إىل 

اتف��اق.
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على البالة في شارع الوادي...
هادي الفيصل

ال جت��د أم رني��م، وه��ي املوظف��ة احلكومي��ة قوي��ة الش��خصية، حرج��ًا يف الوق��وف أم��ام بس��طٍة لأللبس��ة املس��تعملة يف ش��ارع  	
الوادي، النتقاء قميٍص صيفيٍّ لزوجها املوظف هو اآلخر. وحبس��ب قوهلا ليس��ت وحدها من يفعل ذلك، فمعظم جاراتها وصديقاتها 

يفتش��ن ب��ن ح��ٍن وآخ��ر يف معروض��ات البال��ة املتكاث��رة يف أس��واق اجل��زء احملت��ّل م��ن مدين��ة دي��ر ال��زور.

زوجه��ا،  ورات��ب  الش��هرّي،  براتبه��ا  	
أسس��ت أم رني��م قب��ل الث��ورة عائل��ًة صغ��رًة 
مبعاي��ر  الوس��طى  الطبق��ة  إىل  تنتم��ي 
الطبق��ات يف دي��ر الزور. وصاغ��ت هلذه العائلة 
رؤيًة تقوم على أهداٍف واضحٍة يف التحصيل 
الدراس��ي اجلي��د ل��ألوالد، وإح��راز املكاس��ب، 
ودون أّي��ة خمالف��اٍت للع��ادة أو للقان��ون. غ��ر 
أن ه��ذه الرؤي��ة اضطرب��ت م��ع ان��دالع الث��ورة 
أم رني��م م��ن موق��ع  ث��م احل��رب، مم��ا نق��ل 
اهلج��وم عل��ى احلي��اة إىل موق��ع الدف��اع عنه��ا، 
وهو س��لوٌك مألوٌف تس��ّميه هذه املرأة العملية 
بالتكّي��ف. ورغ��م بع��ض امل��رارة تع��ّد أم رني��م 
نفس��ها حمظوظ��ة، فل��م يلح��ق أّي أذًى بأح��د 
أفراد أسرتها خالل السنوات اخلطرة الثالث 
ال��ي م��ّرت، وه��ي تعت��رب ذل��ك إجن��ازاً يف ح��ّد 

ذات��ه.
عل��ى البس��طة أيض��ًا وق��ف طال��ٌب  	
جامع��يٌّ خج��وٌل يب��دو أن��ه يتح��ّدر م��ن إح��دى 
الص��راع،  ع��ن  واحليادي��ة  البعي��دة  الق��رى 
علي��ه  يعث��ر  مل  جين��ٍز  بنط��ال  ع��ن  يبح��ث 
فاخت��ار آخ��ر من الكت��ان ما زالت ألوانه وهيئته 
متماس��كة. ش��عرت أم رني��م للحظ��اٍت أن لقي��ًة 
م��ا ق��د فاتته��ا، فه��ذا البنط��ال على قي��اس ابنها 
طال��ب البكالوري��ا، ومناس��ٌب ج��داً أن يرتدي��ه 
أي��ام االمتح��ان. لكنه��ا تراج��ع بع��د  يف أول 
أن حتس��ب درج��ة عن��اد ابنه��ا ه��ذا يف ارت��داء 
ألبس��ٍة مستعملة، فتكتفي مبراقبة التفاوض 
الس��ريع ب��ن البائ��ع والزب��ون الش��اب، وال��ذي 
انته��ى إىل اتف��اق. وحتّض��ر نفس��ها لتخفي��ض 
لزوجه��ا،  اختارت��ه  ال��ذي  القمي��ص  مث��ن 
وحيّض��ر البائ��ع نفس��ه كذل��ك جلول��ٍة ش��اقٍة 
م��ن املفاوض��ات م��ع زبون��ٍة حمرف��ٍة مث��ل أم 
رني��م، ال��ي تب��دأ بط��رح رق��م زهي��ٍد يس��تنكره 
البائ��ع بقول��ه: "ت��رى م��ا احن��ا حرامي��ة بي��وت، 
ه��اي البضاع��ة دافع��ن حقه��ا مص��اري. وإذا 
تريدي��ن فوت��ي بالدرب��ة تالق��ن بوق��ات كثر 
للبي��ع". ويضي��ف س��اخراً: "أو أقلك��ي علي��ش 
بالدرب��ة، ب��أول الش��ارع تالق��ن كلش��ي حت��ى 

ه��دوم امليت��ن".

مالبس املوتى
جرت الع��ادة  	
القدمية يف دير الزور 
أن يق��وم أه��ل املتوف��ى 
مالب�������سه  بتوزي��������ع 
صدق��ًة للمحتاج��ن. 
الع�������ادة  ه��ذه  أن  إال 
م��������ّراٍت  اخرق��ت يف 
عدٍة حبسب حك���اياٍت 
تر�����وى م��ن حي���������ي 
والق���������صور  اجل��ورة 
ح������يث  احملت����������لن، 
يف  الس��كان  يع��������يش 
فض��اٍء حم��دوٍد وش��به 
مغلق، تشكل الرواتب 
امل��ورد  احلكوم������������ية 
الرئيس��������ّي لألم��وال 
املتحّركة فيه. فبدل 
أن جتتم��ع بنات امليت 
أو امليت��ة أم��ام خزان��ة 
مالبسه الستعراضها 
يف جلس��ٍة عاطف�����ية، 
بعناي��ٍة  في�����ها  ُتف��رز 

قم������اٍش  قطع��ة  كّل 
بدم��وٍع وذكري��ات، ثم تقس��م بن ما حيتفظ 
ب��ه األبن��اء كت��ذكاٍر وم��ا ي��وّزع على ش��ديدي 
الفق��ر م��ن املع��ارف؛ يع��رض البع��ض الي��وم 
مالب��س موتاه��م للبي��ع. وحبس��ب م��ا يذك��ر 
ناش��ٌط متخ��فٍّ ومهت��مٌّ بتتب��ع أح��وال الن��اس 
"احملتلن" حبسب تعبره، حتولت السيدة )م( 
بع��د وف��اة زوجه��ا اىل أرمل��ٍة منكوب��ٍة م��ن ع��ّدة 
أوج��ٍه مب��ا فيه��ا الوج��ه امل��ادّي، إذ انقط��ع امل��ورد 
املال��ّي ال��ذي كان زوجه��ا حيقق��ه بالتج��ارة 
جيلبه��ا  ال��ي  الكهربائي��ة  ل��ألدوات  البيني��ة 
هن��ا.  ليبيعه��ا  امليادي��ن احمل��ّررة  م��ن مدين��ة 
ومل يب��ق هل��ا م��ن دخ��ٍل س��وى رات��ب ه��ذا ال��زوج 
التقاع��دّي من وظيفته األساس��ية، فاضطّرت 
بعد أسبوعن لعرض معاطفه وحذائن شبه 
للبي��ع، وجنح��ت يف  جديدي��ن م��ن أحذيت��ه 

ذل��ك مقاب��ل 10 آالف ل��رة، وه��و رق��ٌم كب��ٌر 
يف أس��عار البال��ة، لك��ن الناش��ط املتخف��ي ي��راه 
أس��عار  يف  احل��اّد  لالرتف��اع  نظ��راً  منطقي��ًا 
األلبس��ة اجلدي��دة. ويضي��ف ب��أن أّي��ة قطع��ة 
لب��اٍس مس��تعملٍة ميك��ن أن تب��اع بنص��ف قيم��ة 
مثيلته��ا اجلدي��دة، ش��رط أن تك��ون خالي��ًة من 
العيوب. فاملعطف املس��تعمل يباع بثالثة آالف 

ل��رٍة ألن اجلدي��د يب��اع بس��تة.
قد يكون الزبون أّي عابٍر يف السوق،  	
وقد يكون جنديًا من جنود األسد ليس له باٌب 
للسرقة والتشبيح؛ ويقول الناشط "فقد رأيت 
منذ أياٍم جمنداً علويًا يقف على البالة ويقّلب 
بدل��ة س��فاري جي��دة احل��ال، واقرب��ت من��ه 
ألمسع��ه يقول للبائع: "ليك هي خليي الكبر. 
	واهلل ن��ازل إج��ازة هالك��م ي��وم وم��ا حلوة ش��وفه 

ودياتي فاضيَّة".
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زيارٌة يوميٌة إلى المطبخ الخيرّي...

علي خّطاب
ي�����وٍم  كل  املش�������هد  ه��ذا  يتك��ّرر  	
تقريب��ًا، م��ع فروق��اٍت بس��يطٍة يف التوقي��ت أو 
امل��كان أو األش��خاص؛ فف��ي الس��اعة الثاني��ة 
ظه��راً، يدل��ي رض��ا )ه��ذا لي��س امس��ه( س��طل 
متجه��ًا  ويس��ر  ميين��ه،  إىل  الف��ارغ  الطع��ام 
إىل املطب��خ اخل��رّي املوج��ود يف حّي��ه. أحيان��ًا، 
ميي��ل  وال  س��لفًا  الطبخ��ة  يع��رف  كان  إذا 
إليه��ا، يذه��ب إىل مطب��ٍخ ث��اٍن. حي��ّس رض��ا 
ه��و،  م��ا  يع��رف  ال  م��ا،  ش��يٍء  م��ن  	خب��وٍف 
جأش��ه؛  رباط��ة  يس��لبه  ال  خوف��ه  أن  عل��ى 
وم��ع اقراب��ه م��ن احلش��د أم��ام املطب��خ، ي��زول 
اخل��وف تدرجيي��ًا لس��بب ال يعرف��ه كذل��ك. 
أثن��اء وقوف��ه منتظ��راً دوره اعت��اد أن يس��مع 
أناس��ًا - منه��م املس��لح واألع��زل - حياول��ون 
أخ��ذ دور غره��م، يطلق��ون عب��اراٍت م��ن ن��وع: 
"ل��و ن��دري م��ا عملن��ا الث��ورة" أو "خلصن��ا م��ن 
بش��ار طل��ع لن��ا أل��ف بش��ار". وه��و يعل��م، دون 
أن جيه��ر بذل��ك، أن مطلق��ي ه��ذه العب��ارات 
إم��ا أنه��م ال يعنونه��ا، أو أنه��م مم��ن رك��ب 
	املوج��ة )لكن��ه يش��عر مع ذلك أنه��م على حق!(.

احل��وارات  بع��ض  به��ؤالء  رأي��ه  يؤّك��د  وم��ا 
همس������ًا:  احل������شد  يف  ت��دور  ال��ي  اجلانبي��ة 
	"ه��ذا الرج�����ل ال��ذي يص�������رخ ويباك������ط... 
	أتعلم أين يرابط؟على الفرشة يف سرداب أهله". 
ال يع��رض رض��ا عل��ى ج��ودة الطع��ام، وه��و 
جيٌد يف العادة، ألنه لو مل يكن مضطّراً ملا جاء 

إىل هن��ا.. ولك��ن األي��ام....

يأت��ي دوره ليأخ��ذ حصت��ه، ث��م يتجه  	
إىل البي��ت م��ع ع��ودة اخل��وف إلي��ه تدرجيي��ًا 
كلم��ا ابتع��د ع��ن احلش��د. ويف احل��ارة يلتق��ي 
بابن عمه، وهو عضٌو يف اجمللس احمللّي )وامسه 
غر مهم(. وبعد أن يسلما على بعضهما يقول 
ل��ه اب��ن عم��ه )والنقل لي��س حرفي��ًا(: إن املطابخ 
اخلري��ة اس��تجابٌة حلاج��ٍة اقتصادي��ة، إذ إن 
الناس فقدت سبل عيشها )ال حيب طريقة ابن 
عمه هذه يف الكالم(. وقد أصبحت اآلن حاجًة 
ملح��ًة بع��د ع��ودة احلصار الذي خين��ق املدينة؛ 
توص��ل  أن  الن��اس  عل��ى  أن  تعتق��د  أال  لك��ن 
رسالًة إىل املنظمات واجلمعيات اإلنسانية أنه 
)لي��س باملطاب��خ وحدها خت��دم الناس(؟ فهناك 
جم��االٌت أخ��رى كث��رٌة ال تق��ل ج��دوى ع��ن 
املطاب��خ، كاملي��اه. فف��ي املدين��ة أحي��اٌء ال تص��ل 
إليه��ا املي��اه بس��بب تل��ف الش��بكات. واجملل��س ال 
يس��تطيع حتم��ل كاف��ة تكالي��ف اإلص��الح أو 
التمدي��د اجلدي��د )وهن��ا فه��م قص��ده(. والن��اس 
يف ه��ذه األحي��اء تطالبن��ا مبضخ��اٍت إليص��ال 
	املي��اه. وه��ذه فرصٌة للمنظم��ات لتنويع عملها، 
منظم��ٍة  كّل  أن  فل��و  جدارته��ا؛  وإثب��ات 
اس��تجابت لبع��ض طلب��ات احل��ّي ال��ذي تعم��ل 
فيه، خلففت عبئًا ال يس��تطيع اجمللس حتّمله 
لوحده، وحققت تفاعاًل أكرب مع الناس. )هنا 
تأك��د رض��ا أن اب��ن عم��ه يري��د أن ُيفهم��ه أن 
اجملل��س ل��ن يرّك��ب هل��م مضخة( لكن��ه أحّس 
أنه على حق! يف أثناء ذلك يقرب منهما جاره 

وابتس��امته احملّبب��ة عل��ى وجهه )وامسه س��قط 
عم��دًا(. يب��ادره رض��ا: عجب��ك أس��تاذ؟ اب��ن عمن��ا 
املس��ؤول ق��ال إن��و اجملل��س م��ا راح يرّك��ب لن��ا 
مضخة للحارة، وقال الزم املنظمات ترّكبها؟ 
هن��ا يش��عر اجل��ار أن كام��را خمفي��ة - رمب��ا 
كام��را التاري��خ - تص��ّور هذا املش��هد، فيحاول 
أن جيع��ل كالم��ه متس��قًا، وملم��ًا ب��كل أطراف 

املوض��وع، فيق��ول: 
يف مدين��ٍة متوس��طٍة كدي��ر ال��زور،  	
يش��كل العي��ب دس��توراً عرفي��ًا غ��ر مكت��وب، مل 
يفكر األهالي بتجاوزه، رغم ما فيه من تعسٍف 
وإجحاف. وقد وقف يف بداية الثورة بن الناس 
م��ن جه��ٍة وب��ن الناش��طن م��ن جه��ٍة أخ��رى، 
ولكنه ما برح أن سقط. واملطابخ عامٌل مساعٌد 
يف تنش��يط التفاع��ل ب��ن األهال��ي واملنظم��ات، 
وتؤّم��ن ف��رص عم��ٍل ال ب��أس به��ا، وباألخ��ص 
للنساء. ولكن جيب أن ال يقنع الناشطون بهذا 
احلّد، بل جيب تطويره وختطيه، خللق املبادرة 
الشعبية. يقول املثل أن أعّلمَك الصيد خٌر من 
أصيد لك مسكًة كّل يوم. ومن هذا املثل جيب 
أن تس��توحي املنظمات مش��اريع تنموية، تؤّمن 
بها فرص عمٍل ألكرب عدٍد ممكن؛ على سبيل 
املث��ال مش��روع صناع��ة رّب البن��دورة مش��روٌع 
بس��يٌط وال حيت��اج إىل خ��ربات. ث��م إن��ه يؤّم��ن 
ف��رص عم��ٍل جيدٍة من جهة، ويس��ّد احتياجات 
املطاب��خ من جهٍة أخ��رى. )دائما حيّس رضا أن 

ج��اره عل��ى ح��ق( ولك��ن أي��ن املضخات؟!

أثناء توزيع وجبة جمانية، دير الزور | عدسة أيهم
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الطفولة المنسّية في القرى المنسّية
هنادي عبد الوهاب

قب��ل الث��ورة، وقب��ل أن يعت��اد أطف��ال س��وريا عل��ى العدي��د م��ن أش��كال احلرم��ان، كانت بعض الق��رى يف ريف دير ال��زور تعاني  	
من نقٍص هائٍل يف اخلدمات، ومن شروط حياٍة ال تليق بالبشر. ومبا أن األطفال هم الشرحية األكثر حساسيًة جتاه شروط احلياة 

غ��ر املالئم��ة فق��د كان��وا األكثر تض��ّرراً.

معاناٌة مضاعفة... إهماٌل مضاعف
"ع��ن املدين��ة" حاول��ت رص��د معان��اة  	
هؤالء األطفال. ال املعاناة النامجة عن احلرب 
الدائرة فحس��ب، بل تلك الي عايش��وها أساس��ًا 
وفاقمته��ا الظ��روف احلالّي��ة. التقينا بالس��يدة 
نارميان ش��اكر عزاوي، وهي مرش��دٌة نفسيٌة 
التدري��س،  جم��ال  يف  س��نواٍت  ع��ّدة  عمل��ت 
فقال��ت: إن الكث��ر م��ن أش��كال املعان��اة ال��ي 
عاش��ها،  ق��د  الي��وم  س��وريا  أطف��ال  يعيش��ها 
، آالف األطف��ال يف ري��ف دير  وبش��كٍل اعتي��اديٍّ
ال��زور دون أن يلتف��ت إليه��م أحد. وهم يعانون 
اآلن معان��اًة مضاعف��ًة ع��ن تل��ك الي عايش��وها 
قب��ل الث��ورة، ومضاعف��ًة مقارن��ًة مب��ا يعيش��ه 
غره��م م��ن أطف��ال دي��ر ال��زور نفس��ها، عل��ى 
س��بيل املث��ال. وينطب��ق ه��ذا الكالم عل��ى الكثر 
من القرى الي تعاني من فقٍر شديٍد، ويعاني 
س��كانها م��ن ش��روط حي��اٍة غاي��ٍة يف الصعوب��ة. 
ومنه��ا ميك��ن أن نذك��ر عل��ى س��بيل املث��ال ال 
احلص��ر ق��رى خ��ط الص��َور، مث��ل ق��رى أب��و 
النيتل وبس��يتن ورويش��د ومعيجيل ومويلح. 
بإمكانك، من دون عناء، أن تقّدر حجم البؤس 

ال��ذي يعيش��ه الصغ��ار فيه��ا.
ومش��اريع  اإلغاث��ة  أن  واملفارق��ة  	
الدع��م النفس��ّي ال تتدف��ق إىل ه��ذه املناط��ق 
ال��ي يعي��ش فيه��ا ه��ؤالء ش��روط حياٍة بائس��ة، 

ب��ل تتج��ه بش��كٍل أساس��يٍّ إىل مراك��ز امل��دن، 
دي��ر  م��ن  واحمل��ّرر  والبوكم��ال  كامليادي��ن 
ال��زور. عل��ى الرغم م��ن أن أطفال هذه املناطق 
- مقيم��ن ونازح��ن - حيي��ون ش��روط حي��اٍة 
أي��ة  ب��أّي ش��كٍل م��ن األش��كال،  ال تقب��ل، وال 
مقارن��ٍة م��ع ش��روط حي��اة ه��ؤالء. وم��رّد ذل��ك 
إىل أن ه��ذه املناط��ق البائس��ة ال يتواف��ر فيه��ا 
م��ن الوع��ي م��ا ميّك��ن أهله��ا، أو الش��بان فيه��ا 
معان��اة  م��دى  إدراك  م��ن  خاص��ة،  بص��ورٍة 
ه��ذه الش��رحية العمري��ة وأث��ر ذل��ك يف منّوه��ا 
النفس��ي واالجتماع��ي، يف غي��اب أي ش��كٍل م��ن 
أش��كال النش��اط االجتماع��ّي املوّج��ه واهل��ادف 

واملتمح��ور ح��ول الطفول��ة وحده��ا.
التلفاز واملدرسة نافذتان مغلقتان 

إىل أن...
وحول التأثر الذي أحدثته احلرب  	
الدائ��رة اآلن يف حي��اة ه��ؤالء التقين��ا بالس��يدة 
هيف��اء مصطف��ى، م��ن أهال��ي منطق��ة الص��َور، 
الي قالت: الذي زاد األمور بؤس��اً بالنس��بة إىل 
األطفال يف منطقتنا يتمثل يف جانبن؛ األول 
ه��و غي��اب امل��دارس ال��ي كان��ت، وعل��ى الرغ��م 
م��ن س��وئها، "حت��ّرك امل��اء الراك��د" وحت��دث 
نوع��ًا م��ن التغي��ر يف حي��اة األطف��ال. لدرج��ة 
أن شّدة الفقر هنا جتعل الطفل يعترب جمرد 

حدث��ًا  اجلدي��د  املدرس��ّي  للكت��اب  إمس��اكه 
مهم��ًا، ووصول س��رفيس املعلم��ات من املدينة، 
حتى بالنسبة إىل الطالب الكسول، يعّد حدثًا. 
هذا هو اجلانب األول، أما اجلانب الثاني فكان 
يتمث��ل يف برام��ج األطف��ال مل��ن حيت��وي بيت��ه 
تلف��ازاً. إذ يعت��رب وج��ود التلف��از أم��راً مهمًا جداً 
يف بيئ��ٍة م��ن ه��ذا الن��وع، ألن��ه يش��كل الناف��ذة 
الع��امل  عل��ى  الطف��ل  هل��ذا  تقريب��ًا  الوحي��دة 
اخلارج��ّي. وق��د أغلقت ه��ذه النافذة تقريبًا يف 
العام��ن األخري��ن، بس��بب االنقط��اع املتواصل 
للتيار الكهربائّي، أو انعدامه يف بعض القرى.

وهن��ا نتس��اءل: ه��ل ه��ؤالء الصغ��ار  	
أقّل قيمًة إنس��انيًا من غرهم؟ وملاذا ال يلتفت 
إليه��م أح��د؟ مل��اذا تتح��ّول الكهرب��اء إىل حل��ٍم، 
ال��ي  املنظم��ات،  وه��ذه  كذل��ك؟  واملدرس��ة 
ترع��ى الطفول��ة، ملاذا تنس��ى األطف��ال األكثر 

أق��ّل حاج��ة؟ وتتوّج��ه إىل آخري��ن  تض��ّرراً 
يف قري��ٍة م��ن ق��رى ري��ف منطق��ة  	
الص��َور، وه��ي قري��ة أب��و النيت��ل، التق��ت "ع��ن 
املدينة" بأحد األطفال، الذي حّدثنا بزهٍو عن 
آخ��ر دمي��ٍة صنعه��ا م��ن الط��ن، وك��م اس��تمّر 
ألع��اٌب  توج��د  تتش��قق: ال  أن  قب��ل  صموده��ا 
حقيقي��ٌة عندن��ا، لكنن��ا نقض��ي الوق��ت باللع��ب 
بالعص��ّي أو باحلج��ارة. وأحيان��ًا نلع��ب بالطن 

ونصن��ع من��ه أش��كااًل صغ��رة.

أطفال من قرية أبو النيتل | عدسة بالل | خاص عن املدينة

مرأة
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اتهامــاٌت »صـّحـّيـــٌة« متبادلــٌة بيــن المعارضة والنظام 
حياة اخلضر

محل��ة إش��اعاٍت موّجه��ة، حزم��ٌة كب��رٌة م��ن االتهام��ات يضعه��ا كل ط��رٍف عل��ى ب��اب اآلخر. ه��ذا ما حي��دث اآلن يف ريف دير  	
ال��زور ب��ن املس��توصفات واملراك��ز الصحي��ة التابع��ة للنظ��ام وب��ن تل��ك التابع��ة للمعارض��ة.

لتس��ليط الض��وء على ه��ذه القضية،  	
ال��ذي  الكب��ر  والض��رر  أس��بابها،  ومعرف��ة 
أحدثت��ه يف املنطق��ة عل��ى املس��توى الصح��ّي، 
أبن��اء  م��ن  اخلض��ر،  ناص��ر  بالس��يد  التقين��ا 
العش��ارة وأح��د الك��وادر الطبي��ة يف احملافظ��ة، 
ال��ذي ق��ال: بع��د أش��هٍر م��ن ب��دء محل��ة اللق��اح 
اخل��اّص مبكافح��ة جائح��ة ش��لل األطف��ال يف 
دير الزور بدأ يظهر، بشكل واضٍح، صراٌع حادٌّ 
بينن��ا وب��ن اجله��ات الطبي��ة املرتبط��ة بالنظام 
أن  وحبك��م  تش��غلها،  ال��ي  الوظائ��ف  حبك��م 
موظفيها ال يزالون مرتبطن بأجهزة النظام، 
قب��ل م��ن  الش��هرية  مرتباته��م  	ويتقاض��ون 

 املؤسسة التابعة له.
النظ��ام  تقاع��س  ينك��ر  أح��د  ال  	
يف مس��ألة اللق��اح، وتأّخ��ره يف ختدي��م ه��ذه 
املنطقة، مما أّدى إىل ظهور شلل األطفال من 
جدي��د، ملّوحًا بكارثٍة س��ّببت رعب��ًا كبراً لكّل 
املنطق��ة. هن��ا قام��ت املعارض��ة، أقص��د املراك��ز 
املرتبط��ة بالصح��ة التابعة هلا، حبملٍة واس��عٍة 
بغية احلصول على اللقاح لتوزيعه يف املنطقة 
وإبع��اد ش��بح الش��لل ع��ن أطفالن��ا. م��ن جه��ٍة، 
أس��هم ه��ذا النش��اط يف الضغ��ط عل��ى النظ��ام 
لتوفر اللقاح يف املراكز الصحية التابعة له، 
وم��ن جهٍة أخ��رى أّدى إىل متكن املعارضة من 
احلص��ول عل��ى اللق��اح والب��دء بعملي��ة تطعي��م 
ع��ن  مس��تقلٍّ  بش��كٍل  الش��لل،  ض��د  األطف��ال 

النظ��ام ومراك��زه املختص��ة.
ه��ذا  ظ��������هور  ب������وادر  أول  وح��ول  	
الص��راع أض��اف: ب��دأ الص��راع من��ذ أن ب��دأت 
املعارض��ة بتحري��ك اجملتم��ع والتوعي��ة ض��د 
الش��لل. هن��ا أخ��ذ النظ��ام بإيص��ال اللق��اح إىل 
املراك��ز الطبي��ة املرتبط��ة ب��ه، وب��دأ القائم��ون 

عليه��ا بإث��ارة التس��اؤالت حول س��عي املعارضة 
للحص��ول عل��ى اللق��اح وه��و متواف��ٌر يف مجي��ع 
املراك��ز الطبي��ة يف احملافظ��ة! ولك��ن جه��ود 
النظ��ام  أن  رأت  ألنه��ا  تتوق��ف،  مل  املعارض��ة 
ه��و م��ن يتحّمل املس��ؤولية الكاملة ع��ن تدهور 
ب��ذّل  وأن��ه  احملافظ��ة،  يف  الصح��ّي  الوض��ع 
كل م��ا يف وس��عه للتعتي��م عل��ى ح��االت ش��لل 
األطف��ال ال��ي ظه��رت. فال أمان له، وال ضامن 
الس��تمرار إم��داده املنطق��ة باللق��اح. وبالتال��ي 
اس��تمّرت محلة الس��عي للحصول على اللقاح، 
وانطلقت بذلك ش��رارة حرٍب اس��تمّرت أش��هراً 
املدين��ة  يف  الصح��ة  قط��يب  ب��ن  ت��زال،  وال 

وحتدي��داً يف ريفه��ا.
الص��راع  ه��ذا  تبع��ات  أه��م  وح��ول  	
التقين��ا بالس��يد س��امر الفاي��ز، م��ن أهال��ي بل��دة 
صبيخ��ان، ال��ذي ق��ال: ب��دأت احل��رب بإط��الق 
الش��ائعات ح��ول صالحي��ة اللق��اح؛ فمراك��ز 
فاس��د،  لقاح��ه  ب��أن  النظ��ام  تته��م  املعارض��ة 
تته��م  للنظ��ام  التابع��ة  الطبي��ة  واملراك��ز 
املعارض��ة ب��أن اللق��اح ال��ذي تقّدم��ه فاس��د، وأن 
الكوادر الي تقوم بعملية التلقيح كوادر غر 
مدّربة. وما زاد األمر سوءاً أن لكٍل من اجلهتن 
محلًة شهريًة يف احملافظة تستمّر ملدة أسبوع، 

تتزامن��ان  احلملت��ان  كان��ت  م��ا  وكث��راً 
أو تتبع��ان بعضهم��ا مباش��رًة، بش��كٍل أصب��ح 
مرب��كًا ج��داً لألهال��ي، حن يط��رق الباب فريق 
اهل��الل األمح��ر مث��اًل، ويلي��ه فري��ق االئت��الف، 
وكالهما يتهم اآلخر بأن اللقاح الذي يقدمه 
غ��ر موث��وق. ولألمان��ة ف��إن اإلش��اعات ال��ي 
أطلقت من قبل النظام واملراكز التابعة أش��ّد 
وط��أة. وكث��راً م��ا وق��ف ش��بان الف��رق التابعة 
لالئت��الف وإدارته��م موق��ف املدافع عن نفس��ه، 
ال��ذي حي��اول ق��در إمكان��ه تصحي��ح الص��ورة 
ال��ي تش��اع ع��ن اللق��اح ال��ذي يقّدم��ه، وتأكي��د 
أن مص��دره ه��و ذات مص��در اللقاح املوجود عند 

النظ��ام، وحُيف��ظ يف ش��روٍط مناس��بة.
ولك��ن، يف مطل��ق األح��وال، وقع��ت  	
أس��ٌر عدي��دٌة ضحي��ة ه��ذا الص��راع ب��ن قط��يب 
تطعي��م  رفض��ت  إذ  احملافظ��ة،  يف  الصح��ة 
أبنائه��ا ض��د الش��لل حبّج��ة أنه��ا مل تع��د تث��ق 
أن  املؤس��ف  م��ن  الش��ائعات.  بس��بب  باللق��اح 
حي��دث ذل��ك يف قط��اع الصح��ة حتدي��داً، وأن 
يتناسى العاملون يف املراكز الصحية التابعة 
للنظ��ام أن الش��ائعات ال��ي يطلقونها ال أس��اس 
منظم��ة  ه��و  كّل��ه  اللق��اح  مص��در  ألن  	هل��ا، 

الصّحة العاملية.

محلة "لننهي شلل األطفال يف سوريا"
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موسم قمٍح جديٌد بقليٍل من األمل
حسن رمضان

ال توج��د أرق��اٌم أو تقدي��راٌت قريب��ٌة م��ن الواق��ع، ميك��ن م��ن خالهلا معرفة مس��احات األراض��ي املزروعة بالقمح ه��ذا العام. لكن  	
املؤك��د أن موس��م القم��ح يف دي��ر ال��زور ل��ن يك��ون عل��ى م��ا ي��رام.

بع��ض  جن��ح  عني��ٍد  س��لوٍك  يف  	
مط��ار  م��ن  القريب��ة  الق��رى  يف  الفالح��ن 
دي��ر ال��زور العس��كرّي، حي��ث جبه��ات القت��ال، 
القذائ��ف  متحّدي��ن  أراضه��م،  زراع��ة  يف 
والطائ��رات. لك��ن آخرين، وم��ن ذات القرى، مل 
يفعل��وا. وآخ��رون يف مناطق بعي��دٍة عن القتال 
مل يزرع��وا أرضه��م كذل��ك، وألس��باٍب أخ��رى 
ليس��ت هل��ا عالق��ٌة مباش��رٌة باحل��رب، فابت��داًء 
من بلدة البوليل، يف ريف دير الزور الشرقّي، 
ميك��ن للفالح��ن أن يزرع��وا دون خ��وف. لك��ن 
ألس��باٍب  الصحي��ح،  بوجه��ه  حي��دث  مل  ه��ذا 
ع��ّدٍة منه��ا ارتف��اع أس��عار مس��تلزمات اإلنت��اج 
الزراع��ّي، م��ن ب��ذاٍر وأمس��دٍة وأدوي��ة، وارتف��اع 
أس��عار الوق��ود، واضط��راب العم��ل يف مش��اريع 
ال��رّي، إضاف��ًة إىل انهي��ار منظوم��ة الرعاي��ة 
وكذل��ك  الزراعي��ة.  بالعملي��ة  والتحك��م 
ألس��باٍب أخ��رى مث��ل التل��ّوث بالنف��ط، وال��ذي 
يش��ّكل، حبس��ب بع��ض املهندس��ن الزراعي��ن، 
سببًا النتشار بعض اآلفات الزراعية، وخاصًة 

للقم��ح.
موسم العام 2013

وصل��ت  الفائ��ت  الع��ام  موس��م  يف  	
تكلف��ة إنت��اج الط��ّن الواح��د م��ن القم��ح يف دي��ر 
ال��زور إىل 60 أل��ف ل��رة، ومل تق��ّل ع��ن مبل��غ 
45 ألف��ًا، متضمن��ًة تكالي��ف كلٍّ م��ن احلراث��ة 
والبذار والسماد والدواء واحلصاد، إضافًة إىل 
ال��رّي وأج��ور العم��ل والنق��ل. ووق��ع الفالحون 
أم��ام خي��اٍر صع��ب، إذ كان��ت األس��عار ال��ي 

طرحته��ا مؤسس��ة احلب��وب التابع��ة للنظ��ام 
التج��ار،  يعرضه��ا  ال��ي  األس��عار  م��ن  أعل��ى 
الفالح��ن  م��ن  ويف احلالت��ن خس��ر كث��ٌر 
عل��ى كّل كيلوغ��رام م��ن القم��ح م��ا يع��ادل 
العش��رين ل��رة إن ب��اع ملؤسس��ة احلب��وب، ال��ي 
س��ّعرت الكيلوغ��رام الواح��د ب��ن )42-37( لرة، 
وتفاقم��ت اخلس��ارة يف حال��ة البي��ع للتج��ار 
مبمارس��اتهم  دفع��وا  الذي��ن  والسماس��رة، 
البي��ع  إىل  الفالح��ن  ببع��ض  االس��تغاللية 
بس��عر 30 ل��رة فق��ط. وأحج��م آخ��رون ع��ن 
خيّزن��وا  أن  مفّضل��ن  كله��ا،  البي��ع  عملي��ة 
قمحهم على أن يبيعوه بهذه األمثان البخسة. 
وم��ن جانٍب آخر كانت عملية تس��ويق القمح 
يف املوس��م املاض��ي مس��ألة رأيٍّ ع��ام، وأث��ارت 
اجل��دل يف املناط��ق احمل��ّررة إىل ح��دٍّ كب��ر، إذ 
اعُت��رب البي��ع ملؤسس��ة احلب��وب خرق��ًا ملقاطع��ة 
مؤّسس��ات النظ��ام ودعم��ًا القتص��اده، وكذلك 
منح��ه ش��رعيًة افتقده��ا بأفعال��ه الوحش��ية. 
فحاول��ت بع��ض حواجز اجلي��ش احلّر تعطيل 
عملي��ة التس��ويق ه��ذه، واس��تجاب الكث��ر م��ن 
الفالح��ن هل��ذه املقاطع��ة، مم��ا حق��ق مناخ��ًا 
التج��ار،  بع��ض  قب��ل  م��ن  لالبت��زاز  مالئم��ًا 
الذي��ن قام��وا بدوره��م بااللتف��اف عل��ى ه��ذا 
احلظر الثورّي، وأعادوا توريد القمح ملؤسسة 

احلب��وب.
هل تتدّخل احلكومة املؤقتة؟

ت��رّددت بع��ض األخب��ار م��ن أروق��ة  	
احلكومة املؤقتة عن عزمها على القيام بشيٍء 

م��ا خبص��وص موس��م القم��ح هل��ذا الع��ام. وه��ي 
تأخ��رت  وإن  الصحي��ح،  االجت��اه  يف  خط��وٌة 
كثراً، لكنها قد ختفف من معاناة الفالحن 
إن متكن��ت احلكوم��ة املؤقت��ة م��ن وض��ع خط��ة 
شراٍء وختزيٍن مرنٍة وعملية، وأمامها القليل 
م��ن الوق��ت لفع��ل ذل��ك، إذ أوش��كت عملي��ات 
احلص��اد عل��ى االنته��اء، وب��دأ الفالح��ون ببي��ع 
حماصيله��م، لك��ن الفرص��ة م��ا ت��زال قائم��ًة 
لتطّب��ق احلكوم��ة خط��ًة تس��ويقيًة مناس��بًة 
األم��ن  م��ن  ش��يئًا  وحتق��ق  الف��الح  تنص��ف 
الغذائ��ّي امله��ّدد يف املناط��ق احمل��ّررة، إضاف��ًة 
النظ��ام.  عل��ى  الش��راء  فرص��ة  تفويته��ا  إىل 
املؤقت��ة  احلكوم��ة  تصن��ع  ه��ذا  كّل  وف��وق 
لنفس��ها به��ذه اخلط��وة ش��يئًا م��ن الش��رعية 
بش��كٍل فعلّي. وال ش��ك أن عماًل كهذا يتطلب 
إرادًة حازم��ًة، وإحساس��ًا باملس��ؤولية الوطني��ة، 
إىل  إضاف��ًة  بالتفاصي��ل،  دقيق��ًة  ومعرف��ًة 
أدوات التنفي��ذ ال��ي ميكن أن تش��ّكلها اجملالس 
احمللية املنتش��رة يف كّل قريٍة وبلدٍة يف ريف 
دي��ر ال��زور احمل��ّرر بكامل��ه، ويف بقي��ة املناط��ق 

رة. احمل��رّ
باالعتماد على الت�قديرات اجلزئ��ية  	
يف بع�����ض الق��رى ح��ول مس��������احات األرض 
املزروع��ة بالقم��ح ميك��ن الق��ول، وبغ��ر دق��ة، 
إن جمموعه��ا ق��د تقل��ص يف عم��وم دي��ر ال��زور 
إىل النص��ف، بع��د أن جت��اوزت املس��احة املروّية 
للقم��ح 80 أل��ف هكتاٍر يف عام 2010، وفق أرقاٍم 

رمسي��ٍة يف وقته��ا.

عدسة ياسر عالوي | موحسن
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عطٌش في مدينة المياه دير الزور
أمحد الصاحل

غري��ٌب أن تق��ع مدين��ة دي��ر ال��زور عل��ى نه��ر الف��رات ويش��كو س��اكنوها قل��ة املي��اه. فق��د توقف��ت حمط��ات التصفي��ة الث��الث  	
الواقع��ة يف اجل��زء احمل��ّرر م��ن املدين��ة ع��ن العم��ل، بع��د أن اجتمع��ت عليه��ا أس��باٌب ع��ّدة؛ م��ن التدم��ر بفع��ل القص��ف، إىل توق��ف أعم��ال 
الصيان��ة واإلص��الح، إىل مش��اكل انقط��اع التي��ار الكهربائ��ّي، وغ��ر ذل��ك م��ن األس��باب ال��ي أّدت اىل نق��ٍص هائٍل يف إمداد مياه الش��رب.

يق��ف اجملل��س احملل��ّي ملدين��ة دي��ر  	
ال��زور عاج��زاً أم��ام ه��ذه األزم��ة، إذ مل تفل��ح 
املؤسس��ات  دف��ع  يف  املتالحق��ة  مناش��داته 
وآخ��ر  التدخ��ل.  إىل  املختص��ة  اهليئ��ات  أو 
حم��اوالت اجملل��س عل��ى ه��ذا الصعي��د ه��ي 
الدراس��ة املقّدمة إىل احلكومة املؤقتة لتنفيذ 
احملط��ات  تأهي��ل  وإع��ادة  صيان��ة  مش��روع 
الث��الث. غ��ر أن ه��ذا املش��روع مل حي��ظ حت��ى 
اآلن باهتم��اٍم مناس��ٍب م��ن احلكوم��ة. ول��وال 

اجله��ود التطّوعي��ة لعناص��ر 
الدف��اع املدن��ّي، الذي��ن ينقل��ون 
املي��اه بصهارجيه��م إىل داخ��ل 
املدين��ة، ول��وال وق��وع بع��ض 
نط��اق  يف  احمل��ّررة  األحي��اء 
تغذي��ة ش��بكة حمط��ة عّي��اش 
الغرب��ّي  اجل��زء  يف  الواقع��ة 
احملت��ل م��ن املدين��ة )تتوق��ف 
األخ��رى  ه��ي  احملط��ة  ه��ذه 
ع��ن العم��ل يف ح��االت انقط��اع 
ألمك��ن  الكهربائ��ّي(؛  التي��ار 

الق��ول إنن��ا أم��ام كارث��ة.
ويتح��ّدث ب��راء ط��ه، رئي��س مكت��ب  	
الدفاع املدنّي، عن عمل فريقه بالقول: "دفعنا 
تده��ور األوض��اع إىل التدخ��ل بنق��ل املي��اه، يف 
ح��ن أنه��ا ليس��ت م��ن اختصاصن��ا. طاقمن��ا 
مك��ّوٌن م��ن عش��رين ش��خصًا يعمل��ون عل��ى 

ثالث��ة صهاري��ج متباين��ة احلجم، وهي بس��عة 
135 برمياًل، تعمل على مدار األربع وعشرين 

س��اعة، ت��وزع املي��اه إىل مجي��ع األحي��اء، وحت��ى 
عل��ى جبه��ات  واالش��تباك  التم��اس  خط��وط 
الصهاري��ج  فريقن��ا  مي��أل  املختلف��ة.  املدين��ة 
م��ن منه��ٍل للم��اء خ��ارج املدين��ة، لتنقله��ا مل��ّراٍت 
ع��دٍة خ��الل الي��وم قد تصل يف بع��ض األحيان، 
	وحبسب حجم الصهريج الواحد، إىل 35 مّرة". 
ويذك��ر ب��راء أن ه��ذه املي��اه ال ختض��ع ألّي��ة 
فه��ي  تنقي��ة،  أو  معاجل��ٍة 
مي��اه خامي��ٌة تؤخ��ذ م��ن النهر 
مباش��رًة، مم��ا أّدى، وحبس��ب 
طبي��ن،  ناش��طن  ش��هادات 
اإلس��هال  ح��االت  ازدي��اد  إىل 
م��ن  ذل��ك  وغ��ر  والتس��ّمم 
جب��ودة  املرتبط��ة  األم��راض 
مياه الش��رب. ويقول املهندس 
اجملل��س  م��ن  احلم��د،  خال��د 
: "من��ذ أكث��ر م��ن ع��اٍم  احملل��يّ
تعان��ي املدين��ة من أزم��ة مياه. 
وتفاقم��ت املش��كلة ه��ذه األيام 
إىل احل��دّ ال��ذي تغط��ي في��ه الش��بكة احلالي��ة 
ثالث��ة أحي��اٍء فق��ط". ويضي��ف احلم��د أنه��م 
حاول��وا اس��تجرار املي��اه ع��رب أنابي��ب خارجي��ة، 
كم��ا فعل��وا يف )حوجي��ة صك��ر(، حي��ث وصلوا 
النه��ر  م��ن  مكش��وفٍة  بأنابي��ب  املي��اه  ش��بكة 

حم��اوالت  األس��د  ق��وات  وتعرق��ل  مباش��رة. 
املتض��ّررة  األج��زاء  اهل��الل األمح��ر إص��الح 
من الش��بكة، وجتربها على إيقاف التس��ّربات 
املائي��ة يف بع��ض أج��زاء الش��بكة القريب��ة م��ن 
مواقعه��ا عل��ى خط��وط الن��ار، خوفًا م��ن انهيار 
األبني��ة ال��ي تتمرك��ز فيه��ا، مم��ا يفاق��م م��ن 

أزم��ة املي��اه.
ويعل��ق وائ��ل حن��ان، وه��و مهن��دٌس  	
خمت��صٌّ باملي��اه، عل��ى األزم��ة احلالي��ة بقوله: 
"إن ش��بكة املي��اه يف املدين��ة ش��بكٌة عنكبوتي��ة. 
وبالتال��ي نس��تطيع تعوي��ض الفاق��د احلاص��ل 
يف املي��اه ملنطق��ٍة معين��ة، بس��بب التس��ّرب يف 
أح��د األنابي��ب الرئيس��ية، م��ن خ��الل عملي��ٍة 
ميكانيكي��ٍة نق��وم فيه��ا بإيق��اف التدف��ق ع��ن 
نقطة التسّرب، ثم التعويض بشبكاٍت فرعيٍة 
بزي��ادة ضغ��ط األنابي��ب يف منطق��ة أخ��رى". 
ويق��ّر احلن��ان ب��أن ه��ذه احلل��ول مؤقت��ٌة وغر 
ناجع��ة، نتيج��ة تض��ّرر ع��دة أنابي��ب رئيس��يٍة 
يف آٍن واح��د، إضاف��ًة إىل املش��كلة الرئيس��ية 
بتوق��ف حمط��ات التصفي��ة الث��الث الواقع��ة 
ويق��رح  العم��ل.  ع��ن  رة  احمل��رّ األج��زاء  يف 
اإلس��راع بإع��ادة تأهي��ل حمط��ٍة واح��دٍة منه��ا 
املش��غلة  الورش��ات  تزوي��د  م��ع  األق��ّل،  عل��ى 
هل��ا ب��كل م��ا يل��زم م��ن م��واد أولي��ة وجتهي��زاٍت 
للقي��ام بأعم��ال الصيان��ة الدوري��ة والتص��ّدي 

لألعط��ال الطارئ��ة.

قب��ل الثورة، وحبس��ب  	
أرق��اٍم حكومي��ة، بلغ��ت حص��ة 
الف��رد الواح��د يف س��ورية م��ن 
املياه )193( ليراً يف اليوم. وينال 
كل ف��رٍد م��ن األربع��ن أل��ف 
مقي��ٍم يف أج��زاء املدينة احملّررة 
حالي��ًا، م��ن مح��والت صهاري��ج 
الدف��اع املدن��ّي، م��ا مق��داره )16( 

لي��راً فق��ط كّل ي��وم.

جانب مدمر من حمطة تصفية مياه دير الزور
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اقتصاد الميادين... الوجه اآلخر للنزوح
خليل عبد اهلل

امليادي��ن... املدين��ة الصغ��رة ال��ي تفص��ل بينه��ا وب��ن دي��ر ال��زور )مرك��ز احملافظ��ة( 45 كيلوم��راً فق��ط، كان��ت مرك��زاً  	
	جتاري��ًا ألهال��ي الري��ف القري��ب منه��ا. تغ��ّر ه��ذا احل��ال كث��راً بع��د الث��ورة، فتحّول��ت إىل مرك��ٍز جت��اريٍّ يع��ّد األك��رب يف احملافظ��ة، 

بفعل عوامل عّدة.
تل��ك  أه��ّم  عل��ى  الض��وء  لتس��ليط  	
العوام��ل التق��ت "ع��ن املدين��ة" بالس��يد مرهف 
منطق��ة  أهال��ي  م��ن  وه��و  الناص��ر،  قاس��م 
امليادي��ن، ال��ذي قال: أّول تل��ك العوامل وأهّمها 
املدين��ة  ال��زور  دي��ر  إلي��ه  آل��ت  ال��ذي  احل��ال 
وانقس��امها إىل قس��من؛ قس��ٌم حت��ت س��يطرة 
النظ��ام، وآخ��ر حت��ت س��يطرة املعارض��ة، مم��ا 
جع��ل حرك��ة رؤوس األم��وال فيه��ا بطيئ��ًة 
ج��داً وخط��رة، ف��كان ال بّد من أن يتّم حتويلها 
إىل منطق��ٍة أخ��رى يف احملافظ��ة ق��ادرٍة عل��ى 
املدين��ة  امليادي��ن  فكان��ت  املرك��ز،  دور  لع��ب 
األنس��ب ألس��باب ع��ّدٍة أوهل��ا قربها م��ن مدينة 
ال��ذي  النس��يّب  األم��ان  وثانيه��ا  ال��زور،  دي��ر 
تتمت��ع ب��ه. كما أن هن��اك عامالن آخران أثرا 
يف اقتص��اد املدين��ة؛ يتمث��ل العام��ل األول يف 
الطف��رة النفطي��ة ال��ي ش��هدتها املدين��ة، وم��ا 
أنتجت��ه م��ن أم��وال، ويتمث��ل الثان��ي يف ق��دوم 
آالف النازح��ن م��ن دي��ر ال��زور، وقس��ٌم كب��ٌر 
نقل��وا  الذي��ن  األم��وال  أصح��اب  م��ن  منه��م 
جتارته��م ومصاحله��م إىل امليادي��ن. وهن��اك 
عام��ٌل آخ��ر، ولكن��ه يع��ّد ثانوي��ًا أم��ام العامل��ن 
الس��ابقن، وه��و امل��ال اإلغاث��ي ال��ذي يص��ل إىل 
اجلمعي��ات اخلري��ة واإلغاثي��ة بش��كٍل غ��ر 

منتظ��م.
وع��ن العام��ل املتمث��ل باآلث��ار ال��ي  	
البني��ة االقتصادي��ة يف  الن��زوح عل��ى  خلفه��ا 
ه��ذه املدين��ة، ال��ي اس��تقطبت خ��الل العام��ن 
ال��زور،  دي��ر  أبن��اء  م��ن  اآلالف  األخري��ن 
حمافظ��ي  يف  االضطراب��ات  بع��د  وخاص��ًة 
الع��دد  احتضنت��ا  اللت��ن  واحلس��كة،  الرق��ة 
األك��رب م��ن أهال��ي احملافظ��ة أول نزوحه��م 
عنها؛ التقينا بالسيد مصعب رضوان الفارس، 
أح��د أصح��اب احمل��الت يف امليادي��ن، ال��ذي ق��ال: 
"ش��ّكل الن��زوح حال��ًة م��ن الضغ��ط االقتص��ادّي 
عل��ى املدين��ة وأهله��ا م��ّدًة م��ن الزم��ن، وخل��ق 
أزم��اٍت عدي��دًة رمب��ا جتل��ت بش��كٍل واض��ٍح يف 
أزم��ة الس��كن، مم��ا أّدى إىل ارتف��اع اإلجي��ارات 
م��ن 5 آالف ل��رة وس��طيًا إىل 20 أل��ف ل��رة، 
وارتف��اٍع يف أس��عار العدي��د م��ن امل��واد األولي��ة، 
باإلضاف��ة إىل أزم��ٍة يف ف��رص العم��ل بس��بب 
املنافسة احلاصلة بن أبناء املدينة والنازحن، 

يف  العام��ة  اخلدم��ات  جان��ب  يف  وكذل��ك 
املدين��ة. ه��ذا م��ا ميك��ن أن نس��ّميه بالتأث��ر 
األول��ّي للن��زوح، إال أن��ه ب��دأ ينعك��س بش��كٍل 
إجياب��ّي عل��ى املدين��ة واقتصاده��ا ش��يئًا فش��يئًا، 
إذ أخ��ذت تتح��ّول م��ن س��وٍق ريف��يٍّ بس��يٍط، 
يرت��اده أبن��اء الق��رى القريب��ة لش��راء حاجاته��م 
األساس��ية، إىل س��وٍق بدأت تظهر فيه بوضوٍح 
يف  وخاص��ة  االس��تهالك،  حن��و  املي��ل  ب��وادر 
املالب��س النس��ائية واملالب��س اجلاه��زة عموم��ًا، 
كب��راً  اتس��اعًا  التج��ارة  ه��ذه  ش��هدت  فق��د 
مل تعه��ده املدين��ة م��ن قب��ل. كم��ا أن العدي��د 
م��ن أبن��اء دي��ر ال��زور الذي��ن كان��وا ميلك��ون 
حمالٍت تعمل يف هذا النوع من البضائع نقلوا 
جتارته��م م��ن مدينته��م إىل امليادي��ن، أو إىل 

امليادي��ن. إىل  والحق��ًا  والرق��ة  احلس��كة 

باإلضاف��ة إىل ذل��ك، تش��هد املدين��ة  	
تط��وراً كب��راً فيما يتعلق باألطعمة، وخاصًة 
مطاع��م الوجب��ات الس��ريعة. فق��د ازداد بش��كٍل 
واض��ٍح ج��داً ع��دد املطاع��م اجلدي��دة يف مدين��ة 
امليادي��ن، وغالبي��ة العامل��ن فيه��ا ه��م م��ن أبن��اء 
دير الزور النازحن. وتشهد هذه املطاعم إقبااًل 
كب��راً م��ن قب��ل أهال��ي املدين��ة والوافدين على 
حدٍّ سواء. وما ينطبق على املالبس واملطاعم من 
زي��ادٍة ملحوظ��ٍة ينطب��ق عل��ى قطاع��اٍت أخ��رى 
كث��رٍة ب��دأ الن��اس يس��تثمرون فيه��ا بش��كٍل 
واألدوات  االتص��االت  حم��الت  مث��ل  واض��ح، 
الصراف��ة  حم��الت  وكذل��ك  االلكروني��ة، 
وحتوي��ل األم��وال، ال��ي انتش��رت بش��كٍل كب��ٍر 
ج��داً، ويت��ّم م��ن خالهل��ا حتوي��ل مبال��غ هائل��ٍة 
يومي��ًا م��ن وإىل دي��ر ال��زور... وغره��ا الكث��ر.

السوق املقيب | امليادين
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مبجموع��ٍة  املدين��ة"  "ع��ن  التق��ت  	
م��ن أصحاب االختصاص، إللقاء الضوء على 
ه��ذه الظاه��رة ال��ي ت��ؤّرق الكثر م��ن األهالي 
والعامل��ن يف القط��اع التعليم��ّي. الس��يد مع��اذ 
الفرح��ان، معل��ٌم مفص��وٌل م��ن الوظيف��ة يف 
القوري��ة، حدثن��ا عن حال املناه��ج فيما يتعلق 

بارتباطه��ا بالنظ��ام الس��ابق، فق��ال:
عموم��ًا  امل��دارس  ارتب��اط  إن  	
فيم��ا  للنظ��ام،  التابع��ة  الربي��ة  مبؤسس��ة 
املناه��ج  واعتم��اد  الط��الب  بتس��جيل  يتعل��ق 
واالمتحان��ات وروات��ب املعلم��ن وتعييناته��م، 
بعد عاٍم من التحرير؛ يؤكد، بشكٍل ال يدعو 
إىل الش��ك، أن حتري��ر التعلي��م عملي��ٌة مل تتّم 
بع��د. وبعي��دًا ع��ن تقييمه��ا الع��ام، ف��إن املناه��ج 
الس��ورية حوت، عرب العقود األربعة الس��ابقة، 
البع��ث  حب��زب  يرتب��ط  مم��ا  الكث��ر  عل��ى 
وحباف��ظ األس��د وبع��ده بش��ار األس��د. فمث��اًل 
م��ادة القومي��ة أو الربي��ة الوطني��ة يف كّل 
الصفوف الدراس��ية هي مادٌة موجودٌة بقصد 
متجي��د األب القائ��د وكل م��ا ل��ه عالق��ٌة ب��ه. 
إىل  بالنظ��ام  االمتحان��ات  ارتب��اط  وبس��بب 
احمل��ّررة  املناط��ق  يف  الطلب��ة  ف��إن  اآلن، 
يدرس��ون ه��ذه امل��ادة، ب��ن املق��ّررات املطلوب��ة 
لني��ل الش��هادتن اإلعدادي��ة والثانوي��ة، ب��كل 

حت��ى  املعارض��ة  ق��درة  ع��دم  وإن  فيه��ا!  م��ا 
اآلن عل��ى تنظي��م االمتحان��ات بش��كل مالئ��ٍم 
خيّف��ف م��ن هواج��س الطلب��ة وقلقه��م ح��ول 
الذي��ن  ع��دد  جعل��ت  الدراس��ّي،  مس��تقبلهم 
يتقّدم��ون منه��م المتحان��ات االئت��الف قلي��اًل 
الش��هادتن  طلب��ة  بأع��داد  مقارن��ًة  نس��بيًا، 
اإلعدادي��ة والثانوي��ة، مم��ا جيع��ل ه��ذه امل��ادة 
املقيت��ة ج��زءًا أساس��يًا م��ن املنه��اج الدراس��ّي، 

وم��ن اجملم��وع الع��ام للطال��ب.
خيل��و  ال  ي��كاد  املراح��ل  بقي��ة  ويف  	
كت��اٌب م��ن كت��ب الطلب��ة اآلن يف ري��ف دي��ر 
ال��زور احمل��ّرر م��ن إش��ارٍة متّج��د الدكتات��ور 
األب والس��فاح االب��ن. يكف��ي أن طال��ب الص��ف 
األول االبتدائي يفتح أول صفحٍة من كتاب 
اللغ��ة العربي��ة عل��ى نش��يد مح��اة الدي��ار، وهو 
النش��يد ال��ذي ميّج��د الفصي��ل ال��ذي يقت��ل 
أطفااًل آخرين يف عموم سوريا، هم وأهليهم! 
وحت��ى املرتب��ط بالثورة م��ن املعلمن ال جيرؤ 
م��ن  الفق��رات  ه��ذه  أو ح��ذف  عل��ى متزي��ق 
املنه��اج، بس��بب اخلوف م��ن املرتبطن بالنظام 
يف إدارات امل��دارس أو يف اجملّمع��ات الربوي��ة. 
ألن أّي��ة اش��ارٍة م��ن ه��ذا القبي��ل ق��د تتس��بب 
يف إيق��اف الرات��ب، أو التع��ّرض لالعتق��ال يف 

ح��ال ال��رّدد عل��ى مناط��ق النظ��ام.

الطلب��ة،  عل��ى  ذل��ك  تأث��ر  وع��ن  	
املبك��رة،  العمري��ة  املراح��ل  يف  وباألخ��ّص 
األساس��ّي؛  التعلي��م  م��ن  األوىل  كاحللق��ة 
حتدث��ت املعلم��ة س��عاد ش��اهن الس��يد ل�"ع��ن 
املدينة" بالقول: حن يش��اهد الطفل يف الصف 
املن��زل،  املعارض��ة يف  إع��الم  االبتدائ��ي  األّول 
وي��رى ما حيدث يف س��وريا اليوم م��ن دٍم ودمار، 
ث��م يأت��ي إىل املدرس��ة ليحف��ظ نش��يد مح��اة 
الدي��ار، أو يف الص��ف الثان��ي وعلي��ه أن خيت��ار 
إجاب��ًة م��ن ث��الٍث، كم��ا ورد يف الكت��اب: حافظ 
األس��د ه��ل ه��و: -1 بط��ل؛ -2 ع��امل؛ -3 ش��اعر... 
م��اذا ميك��ن أن يك��ون تأث��ر ذل��ك عل��ى الطف��ل؟ 
يف املناط��ق اخلاضع��ة للجي��ش النظام��ّي ه��ذا 
أم��ٌر اعت��اده الصغ��ار حبك��م حال��ة القم��ع ال��ي 
مناطقن��ا  يف  أم��ا  والكب��ار،  الصغ��ار  يدركه��ا 
فم��ن ح��ّق الطف��ل أن يس��أل نفس��ه )وكذل��ك 
اآلب��اء( مل��اذا علي��ه، بع��د عامن م��ن التحرير، أن 
ميّج��د الس��فاح والنظ��ام القم��يء الذي يرأس��ه؟ 

الثانوي��ة. أو  وكذل��ك طال��ب اإلعدادي��ة 
ويف ظ��ل غي��اب أف��ٍق واض��ٍح وإط��اٍر  	
الس��عي  ب��ّد م��ن  زم��يٍّ للح��ل يف س��ورية، ال 
ملعاجلة هذه القضية، ويصبح التعليم واملناهج 
الدراس��ية وتس��وية أم��ور امل��دارس يف املناط��ق 
احملّررة أولويًة من أولويات احلكومة احلالية.

عامــان علــى التحريــر ومــا زال اســتالب المناهج مســتمرًا

أكث��ر م��ن ع��اٍم م��ّر عل��ى ما يس��ّمى جمازاً "حترير" ريف دير الزور وج��زٍء من مدينتها. يتمثل هذا التحرير، يف أذهان العديد  	
من الناس، بعدم رؤية الزّي العسكرّي اخلاّص بقوات األسد )اجليش – األمن(، وهذا بالطبع إجناٌز كبٌر للمعارضة السورية، إال أن 

ح��ال املناه��ج ال��ي يت��م تدريس��ها اآلن يف ه��ذه املناط��ق ال صل��ة هل��ا باملعن��ى احل��ريف "للتحرير".

نرباس الصاحل
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منجم النحاس الذي سينضب قريبًا
إمساعيل فياض

مل تك��ن مس��ألة البن��ى التحتي��ة وأم��الك الدولة تعي ش��يئًا لفئ��اٍت كبرٍة من اجملتمع، خاصًة تلك الفئات املهّمش��ة الي تقع  	
خارج جمتمع النظام السياسّي واالقتصادّي والثقايّف. ومع بداية الثورة ظهر اهتماٌم مفاجٌئ بهذه املسألة، ال يزال يسيطر على حّيٍز 
مه��مٍّ م��ن ثقاف��ة الفئ��ات الثوري��ة. ف��ال ت��كاد ختل��و جلس��ٌة خاّص��ٌة أو عامٌة من مناقش��ة هذا املوض��وع، واإلحلاح على احملافظ��ة على هذه 
البنى الي ترجع ملكيتها إىل الشعب أواًل وأخراً. وعلى الرغم من ذلك، جتد أمالك الدولة حتت رمحة اللصوصية واإلتالف، فمن 

يق��ف وراء ذلك؟
ش��������ركة  موظف�������ي  أح��د  يق��ول  	
الوظيف��ة  م��ن  املفصول��ن  الكهرب��اء، 
الش��راكهم بالعم��ل الث��وري: "إن م��ا يق��ارب 
م��ن  خرج��ت  كهرب��اٍء  حمول��ة  األربع��ن 
منه��ا  عش��رٌة  احمل��ّررة؛  املناط��ق  يف  اخلدم��ة 
س��رقة  بس��بب  والباق��ي  القص��ف،  بس��بب 
أج��زاًء  القص��ف  أتل��ف  لق��د  منه��ا.  النح��اس 
كب��رًة م��ن ش��بكة توصي��ل الكهرب��اء، ويق��وم 
موظف��و الش��ركة باالس��تفادة م��ن الكاب��الت 
التالف��ة يف توصي��ل كاب��الٍت أخ��رى م��ا ت��زال 
يف اخلدم��ة، لكنه��م يرك��ون الباق��ي ملص��ره، 
يف مدين��ٍة أصب��ح ينطب��ق عليه��ا املث��ل املعروف 
)امل��ال الس��ايب يعل��م الن��اس عل��ى الس��رقة(".

يرف��ض موظف��و ش��ركة الكهرب��اء  	
اإلدالء ب��أّي تصري��ٍح رمس��يٍّ عن ه��ذا املوضوع، 
خوف��ًا م��ن أن يقط��ع النظ��ام رواتبه��م. لك��ن 
موض��وع الكاب��الت مل يع��د خافي��ًا عل��ى أح��د، 
الكاب��الت  جبم��ع  خمتّص��ون  هن��اك  ب��ات  إذ 
ح��ّي  س��كان  أح��د  حمم��د،  يق��ول  وبيعه��ا. 
احلميدي��ة: "جيم��ع احلّواج��ون الكاب��الت يف 
اخل��رب - يف الغال��ب جبان��ب خمب��ز الن��ور - ثم 
النح��اس  الس��تخالص  بإحراقه��ا  يقوم��ون 
األحي��اء  يف  يبيع��ه  م��ن  منه��م  وبيع��ه؛  منه��ا 
رة بس��عٍر زهي��ٍد ال يتج��اوز 300 ل. س  احمل��رّ
للكيلوغ��رام، ومنه��م من يبيعه خارجها بس��عٍر 
يتج��اوز 800 ل. س للكيلوغ��رام. ولك��ن إخ��راج 
ط��رٍق  إىل  وحيت��اج  صع��ب،  أم��ٌر  النح��اس 
ملتوية، ومعارف لتمريره من حواجز مدخل 
املدين��ة". فاهليئ��ة الش��رعية متن��ع إخ��راج ه��ذا 
كمي��اٍت  عناصره��ا  ص��ادر  وق��د  النح��اس، 
ب��ه يف مس��تودعاٍت  من��ه، وحتتف��ظ  كب��رًة 
خاّص��ٍة باملص��ادرات. ويتاب��ع حمم��د مؤك��داً: 
"جاري يف الكتيبة األمنية. وقد حاول القبض 
عل��ى ه��ؤالء احلّواج��ن أكث��ر م��ن م��ّرة، حت��ى 
دون أم��ٍر م��ن اهليئ��ة، لكن��ه مل جي��د هل��م أث��راً. 
فه��م جيمع��ون الكاب��الت بع��د منتص��ف اللي��ل، 
ويقوم��ون بإحراقه��ا. وأثن��اء ذل��ك خيتبئ��ون 
يف م��كاٍن قري��ٍب منه��ا، حبي��ث يراقبونه��ا دون 

أن يع��رف أح��ٌد هويته��م... لكن��ي مسع��ت أن 
ل��دى بعضه��م تصري��ٌح م��ن اهليئة، تس��مح هلم 
مبوجب��ه جبم��ع اخلردوات وقط��ع احلديد من 

الش��وارع )التحوي��ج(".
ف��إذا كان موض��وع حراس��ة البن��ى  	
التحتي��ة ي��كاد يك��ون مس��تحياًل، كم��ا ي��رى 
بعض الناشطن، واألمر مروٌك لوعي الناس 
ومبادرته��م حبماية م��ا يوفر اخلدمات العامة 
هل��م؛ أف��ال يوج��د م��ا تقّدم��ه اجله��ات املس��ؤولة 
ع��ن إدارة املناط��ق احمل��ّررة؟ يق��ول أحد أعضاء 
: "حن��ن مس��تعدون ملس��اعدة  اجملل��س احملل��يّ
موظف��ي ش��ركة الكهرب��اء جبم��ع الكاب��الت 
الش��ركة  ف��إن  أعل��م،  كم��ا  لك��ن،  التالف��ة. 
نفس��ها تتعّرض حملاوالت الس��رقة باس��تمرار، 
وه��م يعانون األمّرين يف محاية مس��تودعاتها. 
كما أنهم يرفضون ختصيص حرٍس هلا من 
اهليئ��ة أو م��ن الكتائب، وذلك لتجنيبها قصف 
النظ��ام". "لك��ن موظف��ي الش��ركة مل يقف��وا 

مكت��ويف األي��دي"؛ يس��تدرك صديق��ه - ول��ه 
أٌخ موظ��ٌف يف الش��ركة - "فق��د وقف��وا حب��زٍم 
مؤخ��راً ح��ن علم��وا أن أحده��م س��رق حمّول��ة 
كهرباٍء من حّي الصناعة، وقطعوا التيار عن 
األحياء احملّررة، وأخربوا اهليئة لتأخذ دورها. 
لكنه��م تراجعوا عن موقفهم جتنبًا للصدام أو 

للتصعي��د الذي ب��دأ بتهديده��م بالقتل".
النح��اس  م��ادة  اس��تخراج  أن  عل��ى  	
ال يق��ف عن��د ه��ذا احل��ّد، ب��ل يتج��اوزه ليش��مل 
وع��دٌد  الدول��ة.  دوائ��ر  يف  الكهرب��اء  مول��دات 
م��ن ه��ذه املول��دات يس��تفاد من��ه عن��د انقط��اع 
الكهرب��اء، لك��ن بعضه��ا اآلخ��ر أتل��ف م��ن أج��ل 
النح��اس. وع��ن ذل��ك يق��ول أح��د مهندس��ي 
الكهرب��اء: "هن��اك مول��داٌت يصل س��عر الواحدة 
منها إىل نصف مليون دوالر، أتلفها اللصوص 
م��ن أج��ل مخس��ن كيلوغرام��ًا م��ن النح��اس! 
ف��إىل متى يقف الناس متفرجن وأمالكهم 

تس��رق أمامه��م!".

حمولة كهربائية بعد تعرضها للنهب | دير الزور
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الصفحات الثورّية الساخرة على الفايسبوك
تأسيٌس لإلعالم الجديد، أم إضحاٌك وتسليٌة فقط؟

النق��د حاج��ٌة مهّم��ٌة لتطوي��ر اجملتمع��ات والنهوض بها. وخالل حكم آل األس��د افتقد الس��وريون إىل ه��ذه احلاجة. ولعل أبرز  	
م��ا دف��ع الن��اس إىل االلتح��اق بالث��ورة ه��و الرغب��ة يف انتق��اد أخط��اء الس��لطة وحماس��بة الفس��اد واملفس��دين.

عمر ظافر

األخ��رة  اآلون��ة  يف  لوح��ظ  وق��د  	
انتش��اٌر كبٌر لصفح��اٍت على موقع التواصل 
االجتماع��ي )في��س ب��وك( ناق��دٍة س��اخرٍة م��ن 
مث��ل:  والث��ّوار،  والناش��طن  الث��ورة  أخط��اء 
"شلي دوت كوم" و"معاليق الثورة السورية" 
و"دب��وس ثق��ايف" و"ش��وفوني". والق��ت ه��ذه 
الصفح��ات رواج��ًا كب��ر ل��دى الكث��ر م��ن 
مم��ا  املوق��ع،  هل��ذا  املس��تخدمن  الس��ورين 
يعك��س م��دى ش��عبية م��ا يس��مى الصحاف��ة 
الس��اخرة لديه��م. م��ع العل��م أن ه��ذا الن��وع من 
الصحاف��ة لي��س جديدًا كليًا على ذاكرتهم 
القريب��ة، من��ذ ع��اش ف��رة انتع��اٍش قص��رٍة 
يف بداي��ة حك��م األس��د االب��ن، ع��رب صحيف��ي 
وغرهم��ا  املبك��ي"  و"املضح��ك  "الدوم��ري" 
بإغالقه��ا  النظ��ام  ق��ام  ال��ي  الصح��ف  م��ن 
بس��بب ع��دم اتس��اع ص��دره للم��واد املنش��ورة 
فيه��ا، وال��ي كان��ت تالم��س حي��اة الس��ورين 
وواقعه��م، وترس��م دائ��رًة محراء حول الفس��اد 

الب��الد. يف  واملفس��دين 
ه��ذه  أن  البع��ض  ي��رى  ولك��ن،  	
املرحل��ة  ه��ذه  يف  كب��ٌر  خط��ٌأ  الصفح��ات 
املهم��ة م��ن الث��ورة، ألنه��ا تس��هم يف التفرق��ة، 
والث��ورة الي��وم حتت��اج إىل م��ا يوّح��د الص��ف. 
فيق��ول عام��ر ِ)طالٌب جامعّي. 22 س��نة( وأحد 
مس��تخدمي موق��ع الفي��س بوك: "أضرار هذه 
الصفح��ات عل��ى الث��ورة أك��رب م��ن فوائده��ا، 
فه��ي تنتق��د كيان��اٍت ضم��ن جس��د الث��ورة، 
ختال��ف  ق��د  ثوري��ٍة  مش��اريع  م��ن  وتس��خر 
الصفح��ات.  ه��ذه  عل��ى  القائم��ن  توجه��ات 
وبذل��ك ي��زداد االحتق��ان ب��ن الث��ّوار، وتتس��ع 

م��ع  عام��ر  رأي  ويتواف��ق  اخل��الف".  دائ��رة 
وجه��ة نظ��ر م��ازن )م��دّرس. 28 س��نة( ال��ذي 
إىل  تص��ل  ال  الصفح��ات  ه��ذه  أن  ي��رى 
مس��توى الصحاف��ة الناق��دة والس��اخرة، فه��ي 
تعتم��د عل��ى النق��د ال��الذع والتهج��م عل��ى آراء 
وتوجه��ات بع��ض ناش��طي الث��ورة. لكن��ه ي��رى 
أن ظهوره��ا حال��ٌة طبيعي��ة، نتيج��ًة حلري��ة 

ال��رأي ال��ي يطال��ب به��ا الس��وريون.
ه��ذه  بع��ض  متابع��ة  خ��الل  وم��ن  	
الص������فحات، ومش��������اهدة ك��ّم املعج�������بن 
هن��اك  أن  جن��د  واملعلق��ن،  واملش��اركن 
توافق��ًا كب��رًا ب��ن م��ا تطرح��ه وب��ن م��ا ي��راه 
الكث��ر م��ن الن��اس. إذ جي��د كم��ال )طال��ٌب 
م��ا  الصفح��ات  ه��ذه  يف  س��نة(   23 جامع��ّي. 
يعت��ربه مالمس��ة للواق��ع، فيق��ول: "ال ش��ك 
جت��ارب  ه��ي  الصفح��ات  ه��ذه  مث��ل  أن  يف 
مؤقت��ٌة ملش��روٍع كب��ٍر يدع��ى حري��ة ال��رأي. 
يف  تقس��و  الصفح��ات  ه��ذه  كان��ت  وإن 
أن��ه يتوجب�������  الناش��طن، إال  نقده��ا لبع��ض 
عل��ى اجلمي��ع دع��م هك��ذا مش�������اريع تس��هم 
إب��داء  عل��ى  والعام�������ة  الن��اس  تش��جيع  يف 
وجه��ات نظره��م، وحتفيزه��م عل��ى انتق��اد م��ا 
	يرون��ه أخط��اًء ق��د تس��بب يف فش��ل الث��ورة". 
أن  31 س��نة(  )رّب��ة من��زل.  ت��رى ري��م  فيم��ا 
ه��ذه الصفح��ات "انع��كاٌس ل��رأي الش������ارع يف 
الناش��طن، وأن بع��ض م��ن يس��ّمون  بع��ض 
أنفس��هم ث��وارًا ق��د خرج��وا ع��ن الواق��ع، وأن 
مث��ل ه��ذه الصفح��ات قد تعيدهم إىل الش��ارع 
ال��ذي انطلق��ت من��ه الث��ورة". بينم��ا جي��د أب��و 
حمم��د )مقات��ٌل. 38 س��نة( يف ه��ذه الصفح��ات 

بع��ض الفكاه��ة وامل��رح يف ه��ذه األي��ام املليئ��ة 
باالحتق��ان والتوت��ر واحل��زن، مم��ا جيعله من 

املتابع��ن هل��ا باس��تمرار.
س��نة(   29 )موظ��ٌف.  وي��رى حس��ن  	
ولك��ن،  إجيابي��ًة  حال��ًة  الصفح��ات  ه��ذه  يف 
فيق��ول: "ه��ذه الصفح��ات ح��قٌّ مش��روٌع ألّي 
الث��ورة  خدم��ة  يف  بقي��ت  ح��ال  يف  إنس��اٍن 
واس��تخدمت م��ن أجله��ا، ال ملص��احل ش��خصيٍة 
أو لتصفي��ة حس��ابات. نالح��ظ وج��ود كث��ٍر 
م��ن الصفح��ات املدسوس��ة ال��ي ته��دف إىل 
الني��ل م��ن بع��ض األش��خاص والتجمع��ات، 
وهدفها قذف وس��ّب بعض الناش��طن فقط". 
وبالفع��ل فق��د نقل��ت إح��دى ه��ذه الصفح��ات 
إعالم��يٍّ  ب��ن  مؤخ��رًا  دار  مس��ّفًا  س��جااًل 
وناش��طة س��ورين مقيم��ن يف الس��ويد، مم��ا 
أث��ار ش��هية املعلق��ن لتن��اول االثن��ن باإلدان��ة 
الش��ديدة، وانته��ى مبحاول��ة انتح��اٍر أقدم��ت 

الناش��طة. عليه��ا 
أخ��رًا، رمب��ا تك��ون ه��ذه الصفح��ات  	
ن��واًة لصحافٍة ناقدٍة جديدٍة تبّش��ر مبس��تقبٍل 
مجي��ٍل للب��الد، وق��د تك��ون انعكاس��ًا طبيعي��ًا 
عنه��ا  حب��ث  ال��ي  والتعب��ر  ال��رأي  حلري��ة 
صفح��اٍت  جم��ّرد  تك��ون  ورمب��ا  الس��وريون، 
للفكاه��ة ت��زرع البس��مة وتصن��ع الضحك��ة يف 
قل��وب الن��اس اجمله��دة فحس��ب. لك��ن، وم��ن 
متابع��ة الس��ورين هل��ا بش��كٍل كثي��ٍف، تتضح 
رغب��ة الش��ارع يف نق��د واقع��ه وتصحي��ح مس��ار 
ثورت��ه. واأله��م ه��و التغ��ّر ال��ذي حص��ل يف 
اجملتم��ع الس��ورّي، ال��ذي قض��ى أربع��ة عق��وٍد 

م��ن الصم��ت والكب��ت.
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فساد المعارضة السورية!
يوسف عبد األحد

ضارب��ًا  حبم��اٍس،  يتح��ّدث  كان  	
عل��ى الطاول��ة ب��ن احل��ن واآلخ��ر، جمن��داًل 
»ضحاياه« ذات اليمن وذات الشمال. مجيعهم 
فاس��دون، مّتهم��ون بس��رقة م��ال الث��ورة، فيما 
الن��اس يف داخ��ل الب��الد يفتق��رون إىل أبس��ط 
مقّوم��ات احلي��اة، واملقاتل��ون جيوع��ون عل��ى 
اجلبهات ويستشهدون بسبب نقص الذخرة!

أم��ام  املداخل��ة  صعوب��ة  ورغ��م  	
مث��ل ه��ذا اخلط��اب، ال��ذي ال ي��رك ملس��تمعيه 
بدمدم��ٍة  واالحتس��اب  للحوقل��ة  إال  جم��ااًل 
خافت��ٍة موافق��ة، س��ألناه ع��ن األدل��ة! وح��ن 
تس��أل ع��ن الدلي��ل يف ح��االٍت كه��ذه فعلي��ك 
ستس��مع  إذ  الص��رب،  م��ن  بالكث��ر  التحّل��ي 
االس��تنكار واإلدان��ة يف البداي��ة )وه��ل حيت��اج 
فس��اد املعارض��ة إىل دلي��ل؟!(. ف��إن أضف��ت إىل 
ص��ربك الكث��ر م��ن التهذي��ب احل��ذر، لئ��ال 
تب��دو مدافع��ًا ع��ن الفاس��دين أو ش��ريكًا هل��م، 
أت��اك  بثب��ات؛  باألدل��ة  مطالبت��ك  وك��ّررت 
اجلواب، يف نهاية األمر، مغمغمًا، يعتمد على 
كالٍم ش��فويٍّ مم��ن نس��ي املتح��ّدث أمساءهم، 
أو حيتف��ظ لنفس��ه به��ا، كم��ا أن��ه ه��و املرج��ع 
ال  مص��دراً  واعتماده��م  لتوثيقه��م  الوحي��د 
يرق��ى إلي��ه الش��ّك! وهك��ذا... بعك��س ال��كالم 
احلاس��م األول، الذي يدين من ش��اء بالس��رقة 
واالخت��الس، تأتي��ك األدل��ة ش��ذراٍت غائم��ًة ال 
تصل��ح س��نداً ل��كّل م��ا مّت ذك��ره م��ن اتهام��ات!

 * * *
وللحدي��ث اجل��اّد ع��ن م��ا ي��دور م��ن  	
كالٍم كث��رٍ ع��ن فس��اد املعارض��ة وأجهزته��ا، 
املعارض��ة  فأجه��زة  م��ن مقّدم��ة.  لن��ا  ب��ّد  ال 
)اجمللس الوطي؛ االئتالف؛ احلكومة املؤقتة؛ 
وس��واها( وممثلوه��ا يف اخل��ارج يغل��ب عليه��م 
العج��ز وس��وء اإلدارة ونق��ص اخل��ربة واهل��در، 
فض��اًل ع��ن الس��عي لبن��اء األجم��اد الش��خصية 
أو »الكتلي��ة«، مم��ا أدى إىل تعّم��ق االنفص��ال 
الش��عورّي بينه��م وب��ن مجه��ور الث��ورة، ال��ذي 
كان ي��زداد فق��راً وبؤس��ًا وش��عبيًة م��ع م��رور 
األي��ام الطويل��ة، ال��ي أثبت��ت هل��ذا اجلمه��ور 
أن »قيادت��ه« ال تصل��ح مل��ا يرت��ب عليه��ا م��ن 
مهّم��اٍت جس��يمة، ال عل��ى املس��توى السياس��ّي 
وال عل��ى مس��توى تأم��ن احلاج��ات األساس��ية 
واخلدم��ات للمناط��ق احمل��ّررة وأهله��ا. وص��ار 
ظهور هؤالء على وس��ائل اإلعالم، مبالبس��هم 
وكالمه��م  املتنّعم��ة  ووجوهه��م  النظيف��ة 
الع��اّم واملك��ّرر والفاقد للصدق، كفياًل بإثارة 

موج��اٍت م��ن الغض��ب أو الس��خرية. وم��ن هن��ا 
فإن اتهام هؤالء بالفس��اد وس��رقة مال الثورة، 
ال��ذي يس��مع الس��ورّي الع��ادّي عن��ه كالم��ًا 
عريضًا من الوعود الدولّية، هو اتهاٌم »مناسٌب« 
من الناحية الش��كلية، وهو انتقام هذا املواطن 
م��ن كّل م��ا يعانيه من آالٍم، كان على هؤالء 

املعارض��ن ردعه��ا أو التقلي��ل م��ن أثره��ا.
ه��ذا م��ن ناحي��ة. وم��ن جه��ٍة أخ��رى،  	
حُتي��ل ه��ذه االتهام��ات املتكاث��رة، دون اهتم��اٍم 
باألدلة، أو مع وجود الوهن الشديد فيها، إىل 
خصيص��ٍة الفت��ٍة ومس��ت أخ��الق الس��ورين 
يف ظ��ّل حك��م آل األس��د، وه��ي اس��تباحة امل��ال 
العاّم. ففي ظّل عقلّية »عسكرّية، دّبر راسك«، 
ال��ي انتقل��ت م��ن اجله��از العس��كرّي إىل ش��تى 
مفاص��ل املؤّسس��ات املدنية للدول��ة، وتهابطت 
م��ن قّم��ة اهل��رم احلاك��م إىل أصغ��ر موظ��ٍف 
يف مؤّسس��ة التب��غ والتنب��اك؛ ص��ار املتوّرع��ون 
ع��ن نه��ب امل��ال الع��اّم أو الرش��وة أو االس��تفادة 
م��ن املوق��ع ش��ديدي الن��درة، ينتم��ون إىل عه��ٍد 
س��ابٍق متق��ادم، حي��ث تقب��ع األخ��الق والقي��م، 

يعلوه��ا الكث��ر م��ن الغب��ار.
وم��ن هن��ا ف��إن الس��ورّي ح��ن يته��م  	
ه��ذه  يف  ي��رى  ال  فإن��ه  بالفس��اد  »مس��ؤواًل« 
التهم��ة جرمي��ًة مس��تنكرًة وفادح��ة، ب��ل ه��ي 
أق��رب.  واألش��خاص  األش��ياء  طبيع��ة  إىل 
ولعّل��ه يع��رف يف ق��رارة نفس��ه أن��ه ل��و وض��ع 

يف ذات املوض��ع الستس��لم بس��هولٍة لإلغ��راءات 
املفرضة. ورمبا بّرر ذلك لنفس��ه بش��يوع هذا 
للث��ورة وم��ا  أو خبيان��ة اآلخري��ن  الس��لوك، 
قّدم��ه هل��ا، أو بأن عش��رته األقربن ومن يثق 
به��م م��ن الث��ّوار أوىل، وه��و بتوزي��ع األم��وال 
ووضعه��ا يف أماكنه��ا »الصحيح��ة« أع��رف. 
وال ب��أس أن يب��ذل يف س��بيل ذل��ك م��ا ش��اء م��ن 
اس��تئثاٍر ش��خصيٍّ مب��ال الث��ورة، ختتل��ط في��ه 
األوراق ب��ن احلي��اة اخلاّص��ة املرحي��ة واهل��در 

وش��راء ال��والءات.
م��ن  الن��وع  ه��ذا  ع��الج  كان  وإذا  	
الش��ائع  الرخيص��ة،  األخالقي��ة  العدمي��ة 
ب��ن الس��ورين، ه��و أم��ٌر بعي��د امل��دى، وه��و 
م��ن أس��باب قي��ام الث��ورة أص��اًل؛ ف��إن الواج��ب 
املس��تعجل على مؤّسس��ات املعارضة وممثليها 
ه��و االلت��زام بالش��فافية املالي��ة بش��كٍل مبال��ٍغ 
في��ه، بس��بب الظ��روف االس��تثنائية. وليعلم��وا 
وّظفوه��م  م��ن  أنظ��ار  حم��ّل  ليس��وا  أنه��م 
مراقب��ة  حت��ت  ب��ل  فق��ط،  به��م  وحييط��ون 
مئات آالف، بل مالين، العيون. وهلذا الس��بب 
قلي��ٌل  الدقي��ق،  باملعن��ى  الفس��اد،  أن  نزع��م 
وحم��دوٌد ج��ّداً يف الث��ورة، فع��ن ال��كّل عل��ى 
ال��كّل، واجلمي��ع مرّبص��ون لإليق��اع والنكاية. 
اإلدارة  وس��وء  املالي��ة  والفوض��ى  اهل��در  أم��ا 
	ومزاجي��ة اختي��ار املش��اريع والعامل��ن عليه��ا، 

فبلوى عامة.
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حّسان النوري
سيحاور... ولكنه لن يتنّحى!

يع��رف حس��ان الن��وري أن حظوظ��ه بالف��وز يف االنتخاب��ات الرئاس��ية ضئيل��ة، غ��ر أن��ه يبدو مس��تمتعًا باالنتب��اه الذي حتققه  	
ن يتنافس��ا للمرة األوىل،  له هذه احملاولة. رجل األعمال البالغ من العمر 54 عامًا، والذي درس يف الواليات املتحدة، هو أول ُمَرّش��حَ

ظاهري��ًا عل��ى األق��ل، ض��د الرئي��س األس��د.

  لفداي موريس، واشنطن بوست | ترمجة مأمون حليب

أجه��زة  أن  ش��كٌّ يف  يوج��د  ي��كاد ال  	
النظ��ام ق��د درس��ت منافَس��ي األس��د بعناي��ة، 
وم��ن املس��لم ب��ه أن التصوي��ت س��يمنح األس��د 
والي��ًة ثالث��ًة مل��دة س��بع س��نوات. مع ذل��ك، وْجه 
الن��وري، ال��ذي مل يك��ن معروف��ًا إال يف دوائ��ر 
رج��ال األعم��ال، ه��و اآلن منظ��ٌر مأل��وٌف يف 
اللوح��ات اإلعالني��ة يف أحن��اٍء ش��تى يف س��وريا. 
يف دردش��ٍة م��ع الن��وري، يف جن��اح أح��د الفن��ادق 
ذات اخلم��س جن��وم، يتكش��ف أن��ه لي��س مي��ااًل 
ش��خصيٍة  م��ع  تتعام��ل  "أن��ت  التواض��ع:  إىل 
فريدٍة هنا"، قال النوري عن نفسه وهو يستند 
مس��رخيًا عل��ى مقع��د، بينم��ا مس��اعدوه يف 
غرف��ٍة جم��اورٍة حيّدث��ون صفح��ات التواص��ل 
الن��وري  ويتاب��ع  ختّص��ه.  ال��ي  االجتماع��ي 
الق��ول: "أن��ا ش��خصيٌة خمتلف��ة، وعل��ى درج��ٍة 
عالي��ٍة م��ن الثقاف��ة، وُمل��ٌم بثقاف��اٍت وعقلي��اٍت 

خمتلف��ة".
يف عامل السياسة يف سوريا، اخلاضع  	
لضب��ٍط ش��ديد، لي��س مث��ة ش��كٌّ يف أن الن��وري 
وماه��ر حّج��ار قد ناال موافقة احلكومة. إال أن 
النوري، الذي كان يف وقٍت ما وزيراً للتطوير 
اإلداري، يالح��ظ أن جاذبيت��ه كمرش��ٍح تثبت 
أن االنتخاب��ات ليس��ت ملفق��ًة ومرتب��ة: "م��ا 

حاجتهم ألن يأتوا بنجٍم متألٍق مثلي إىل هذه 
ِض��روا ش��خصًا  االنتخاب��ات؟ مل��اذا عليه��م أن حُيْ
له مجاهريٌة كبرٌة يف سوريا؟ أنا من عائلٍة 
كبرٍة وغنيٍة جداً ومعروفٍة إىل حدٍّ كبر". 
يق��ول الن��وري، ال��ذي مي��ّول محلت��ه بنفس��ه 
حس��ب كالم��ه، أنه��م طلب��وا من��ه أن يش��رح 
مقاص��ده احلقيقي��ة من الرش��ح أثناء اجتماٍع 
ملس��ؤولن مع��ه قب��ل أرب��ع ش��هور. "لق��د كان 
طلب��ًا مهذب��ًا ج��داً، صّدق��ي. ال أح��د أجربن��ي. 
مل يك��ن نقاش��ًا. لق��د كان م��ن قبي��ل: "أأن��ت 
راغ��ٌب يف خ��وض االنتخاب��ات؟" فقل��ت "أج��ل" 
فأجابون��ي "ش��كراً جزي��اًل". ملا س��ألناه إن كانوا 
ق��د عرض��وا علي��ه حوافز سياس��يًة ليش��ارك يف 
العملي��ة االنتخابي��ة، رّد قائ��اًل إن��ه ال حيت��اج 
هلك��ذا حواف��ز. "ال يس��تطيع 10 وزراء الوص��ول 
ل��ي  بالنس��بة  املنص��ب  الش��هري.  إىل مرت��يب 

لي��س حاف��ز كس��ب".
تزي��ن  ال��ي  االنت�������خابية  ة  ال�������عدَّ 	
ح��ن  س��وريالية،  خاص������يٌة  هل��ا  العاصم��ة 
تص��دح مدف�����عية النظ��ام بأص��وات قذائفه��ا 
حن��و الضواح��ي ال��ي مزقته��ا احل��رب. ترك��ز 
القت��ال  وس��ط  االنتخابي��ة،  الن��وري  محل��ة 
اجل��اري، عل��ى مواضي��ع اإلص��الح االقتص��ادي 

ومكافح��ة الفس��اد، وه��ذه جم��االٌت خيتل��ف 
باقتص��اد  فيه��ا ع��ن احلكوم��ة. فه��و يطال��ب 
الس��وق احل��ّر، وبتدخلٍّ أق��ّل من قبل الدولة يف 
جم��ال األعم��ال، ويق��ول إن��ه س��ينعش الطبق��ة 
ال��ي وجه��ت هل��ا احل��رب ضرب��ًة  الوس��طى، 

قاس��ية.
ع��اش الن��وري يف الوالي��ات املتح��دة  	
10 س��نوات، إال أن��ه يص��ف نفس��ه بأن��ه متعل��ٌم 
يف الوالي��ات املتح��دة بنس��بة %100 لكن��ه لي��س 
متأم��ركًا. وه��و يته��م الوالي��ات املتح��دة أنه��ا 
احل��رب. ويص��ف  الط��رف اخلط��أ يف  تدع��م 
الرئي��س األس��د بأن��ه "ذك��يٌّ ج��داً" بتجاهل��ه 
العملي��ة  حت��رف  أن  تري��د  ال��ي  احمل��اوالت 
االنتخابي��ة ع��ن مس��ارها، يف واح��ٍد م��ن ع��ّدة 
ع��ن  لصدوره��ا  مدهش��ًة  تب��دو  تصرحي��اٍت 
مناف��ٍس انتخاب��يٍّ مف��رض. "لس��ت معارض��ًا 
باملطل��ق، لك��ي لس��ت جزء م��ن النظ��ام. أنا أقود 
أغلبي��ٌة  الس��ورين  مالي��ن  الثال��ث.  الفري��ق 
إنه��م  رئيس��ها.  ه��و  م��ن  تك��رث  ال  صامت��ٌة 
يري��دون طعام��ًا عل��ى الطاولة وس��المًا وأمنًا".

طريق��ة  خبص��وص  غام��ٌض  الن��وري  لك��ن 
تقدميه لألمن هلم وسط حرٍب تهّدد بتمزيق 
س��وريا. "من املرّجح أن أس��ر بكل عزٍم باحلوار 
الس��لمّي، وم��ن املرج��ح أن أس��ر بوق��ف إط��الق 
الن��ار أحيان��ًا م��ع فت��ح ح��وار، واملنطق��ة ال��ي 
ال تقب��ل أن تنخ��رط يف ح��واٍر س��لميٍّ مباش��ٍر 
س��نقّرر م��ا س��نفعل بش��أنها". وأخ��ذ مح��ص 
كمث��اٍل عل��ى معاجل��ٍة ناجح��ة. لك��ن عندم��ا 
احلص��ار  خبط��ط  سيس��تمّر  كان  إن  س��ئل 
مثلم��ا ح��دث يف مح��ص ق��ال: "حقيق��ًة، حت��ى 
اآلن ال أع��رف. م��ا أزال أب��ي أفكاري حول ذلك 
ألن ه��ذا األم��ر مس��ألٌة صعب��ة". واق��رح "يوم��ًا 
من احلوار املفتوح" مع أعضاء من املعارضة يف 
سوريا ملعرفة ما يريدون، لكن "لينسوا مسألة 
الطل��ب م��ن أّي رئي��ٍس أن يتنح��ى، ألن الفائ��ز 
ل��ن يفع��ل ذل��ك أب��داً. عل��ى األغلب أني ل��ن أفوز 
يف ه��ذه االنتخاب��ات التعددي��ة التارخيية، لكن 

عل��ى األق��ّل س��تفوز س��وريا".
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الكارثة السورّية... باألرقام
حممد عثمان

صدر تقرير »هدر اإلنسانية« مؤخراً، لرصد الظروف االقتصادية واالجتماعية يف سورية يف النصف الثاني من عام 2013.  	
وه��و م��ن إع��داد باحث��ي املرك��ز الس��ورّي لبح��وث السياس��ات، بدعٍم م��ن برنامج األم��م املتحدة اإلمنائ��ّي، ووكالة األم��م املتحدة لغوث 

وتش��غيل الالجئ��ن الفلس��طينين )األون��روا(.
وخيل��ص التقري��ر إىل أن س��ورية تواج��ه واح��دًة م��ن أكث��ر  	
الك��وارث التنموي��ة واإلنس��انية ح��ّدًة يف التاري��خ احلدي��ث؛ فق��د ُدّم��ر 
ع��ن  فض��اًل  واالجتماع��ّي،  والثق��ايّف  البش��رّي  امل��ال  ورأس  االقتص��اد، 
التخلخ��ل ال��ذي أص��اب اهلوي��ة الوطني��ة. وتغّول��ت العديد من املؤسس��ات 
الرمسي��ة وغ��ر الرمسي��ة خلدم��ة أه��داف الق��وى املتس��لطة احمللي��ة، 
املدعوم��ة خارجي��ًا، باس��تخدام العن��ف والرهي��ب. ومت إقص��اء معظ��م 
الس��ورين ع��ن احلي��اة االقتصادي��ة واالجتماعية وعن امت��الك قرارهم، 
وأصبحوا رهائن ظروٍف فقدوا التحكم بها تدرجييًا. وأدى هذا االحندار 

االقتص��ادّي واالجتماع��ّي إىل ه��در حي��اة الن��اس وإنس��انيتهم.
فق��د اس��تمّر تده��ور االقتص��اد خ��الل امل��ّدة املذك��ورة للرص��د  	
والبحث، فوصل معّدل االنكماش إىل %38،2 خالل الربع الثالث من عام 
2013، مقارنًة مع الربع ذاته من العام السابق. وقد كانت القّطاعات الي 

طالته��ا اخلس��ارة ه��ي، وعل��ى ترتي��ب درجة التض��ّرر: التج��ارة الداخلية، 
وقطاع النقل واالتصاالت، وقطاع الصناعة االس��تخراجية، والصناعات 
التحويلي��ة، واخلدم��ات احلكومي��ة، والزراع��ة. وق��د ش��هد االس��تهالك 
اخل��اّص، ال��ذي ميّث��ل مقياس��ًا مباش��راً لرفاهي��ة األس��ر، انكماش��ًا مبعّدل 
%22،5 يف الع��ام 2012، مقارن��ًة م��ع 2011. ومبع��ّدل %25،5 يف الربع الرابع 

م��ن 2013، مقارن��ًة م��ع نظ��ره م��ن الع��ام الس��ابق. وأج��ربت األس��ر عل��ى 
تغير منط اس��تهالكها، لركز على أكثر الس��لع واخلدمات حيويًة، 
بع��د أن أصبح��ت غالبي��ة الس��ورين م��ن الفق��راء ع��ام 2013، ودخ��ل ج��زٌء 
كب��ٌر منه��م يف حال��ة الفق��ر املدق��ع. وبع��د فق��دان مص��ادر الدخ��ل ونفاد 
املّدخرات، صار املصدر الرئيسّي للدخل عند مئات آالف األسر هو الدعم 

االجتماع��ّي والتحوي��الت املباش��رة وغ��ر املباش��رة.
كما تعّد الزيادة االستثنائية يف النفقات العسكرية الرمسية  	
)النظ��ام( ج��زءاً م��ن اخلس��ارة االقتصادية، مب��ا أنها تعيد ختصيص جزٍء 
م��ن م��وارد املوازن��ة ال��ي كان��ت تنف��ق يف اخلدم��ات العاّم��ة، مب��ا يف ذل��ك 
التعلي��م والصّح��ة، إىل إنفاقه��ا عل��ى الس��الح واألم��ن. ومب��ا أن الش��فافية 
يف ه��ذا اجمل��ال غ��ر متواف��رة، فقد اعتمد اخلرباء على تقديراٍت تقول إن 
النفق��ات العس��كرية للنظ��ام ازدادت مب��ا يع��ادل %1،7 م��ن النات��ج احملل��ّي 
اإلمجالّي عام 2011، و%11 عام 2012، و%15،9 عام 2013. عدا عن النفقات 

العس��كرية للمعارض��ة املس��لحة، وال��ي مل حتتس��ب يف ه��ذا التقري��ر.
أم��ا م��ن النواح��ي االجتماعي��ة ف��إن الن��زوح من خمتل��ف أرجاء  	
س��ورية، وخاص��ًة م��ن املناط��ق الس��اخنة الكث��رة، ه��و أكث��ر العناص��ر 
وضوح��ًا. فبحل��ول نهاي��ة ع��ام 2013 وص��ل الع��دد اإلمجال��ي لالجئ��ن 
السورين يف الدول اجملاورة إىل 2،35 مليون شخص، يف لبنان، واألردن، 
وتركي��ا، والع��راق، عل��ى التوال��ي. إضاف��ًة إىل ذل��ك، ف��إن إع��ادة تش��كيل 
اخلارط��ة الدميغرافي��ة داخ��ل س��ورية كان��ت عميق��ًة ج��داً، مع ن��زوح ما 
يقارب 5،99 مليون شخص داخل البالد حتى نهاية 2013، وهو ما يشكل 

ثل��ث الس��كان وقته��ا.
ويب��دو الفق��ر العنص��ر الثان��ي م��ن حي��ث األهمي��ة. وق��د وص��ل  	
معّدل��ه اإلمجال��ي إىل %75،4 يف نهاي��ة ع��ام 2013. وخيتل��ف ه��ذا املع��ّدل 

بن احملافظات بش��كٍل ملحوظ، فيبلغ ذروته يف إدلب %83، كما تعاني 
حمافظ��ات دي��ر ال��زور وريف دمش��ق والرقة من مع��ّدالت فقٍر مرتفعة، 
وس��ّجل أق��ّل مع��ّدٍل ل��ه يف الالذقي��ة %65، تليه��ا الس��ويداء واحلس��كة 
وطرط��وس عل��ى التوال��ي. إال أن غالبي��ة س��كان ه��ذه احملافظ��ات يعان��ون 

من الفق��ر أيضًا.
وق��د أّدى ارتف��اع ح��ّدة العملي��ات العس��كرية، وح��االت احلص��ار  	
يف مناط��ق عدي��دٍة، إىل زي��اداٍت هائل��ٍة يف األس��عار، وإىل ن��درة الس��لع 
األساس��ية، وال س��يما الغ��ذاء. وق��د انعك��س ذل��ك بش��كل زي��ادٍة ح��اّدٍة يف 
نس��بة الفق��ر املدق��ع، وصلت إىل %20 يف نهاي��ة 2013. وتظهر التقديرات 
أن حوالي ثلث السكان يف حمافظي إدلب ودير الزور يعانون من الفقر 
املدقع، وربع سكان حمافظي حلب ودرعا، بينما يقع حتت خّطه حوالي 

%7 م��ن س��كان حمافظ��ات الالذقي��ة وطرط��وس ودمش��ق.

كم��ا يواج��ه قّط��اع التعلي��م كارث��ًة ك��ربى. فف��ي نهاي��ة  	
ع��ام 2013 أعلن��ت وزارة الربي��ة يف دمش��ق أن م��ا يناه��ز 4000 مدرس��ٍة 
يف خمتل��ف أرج��اء س��ورية أصبح��ت خ��ارج اخلدم��ة، إم��ا لتضّرره��ا أو 
الس��تخدامها كمراك��ز إلي��واء النازح��ن. وُق��ّدرت نس��بة ع��دم التح��اق 
األطف��ال بامل��دارس ب��� %51،8، م��ع حال��ٍة من عدم املس��اواة ب��ن املناطق، إذ 
بلغ��ت %94 يف الرق��ة و%90 يف حل��ب. واحتل��ت س��ورية املرتب��ة 135 م��ن 
أص��ل 136 يف مع��ّدل االلتح��اق بالتعلي��م، لتك��ون بذل��ك ثان��ي أس��وأ بلدان 

الع��امل أداًء تعليمي��ًا.
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الفراعنة الجدد
رضوان دياب

م��ن اجلزائ��ر إىل س��وريا، م��روراً بليبي��ا ومص��ر، تتزاحم اجلماهر الس��عيدة لتج��ّدد البيعة، أو لتبايع للم��ّرة األوىل وإىل األبد  	
ق��ادًة ق��رروا حتّم��ل املس��ؤولية حت��ت "ضغ��ط وإحل��اح" الش��عب.

يك��ون  أن  إال  اجلزائ��ر  قنف��ذ  أب��ى  	
"خ��ادم اجلماه��ر" ول��و على كرس��يٍّ متحرك، 
اآلالف  مبئ��ات  ضّح��ى  نظ��اٍم  س��ليل  فه��و 
"اإلره��اب  م��ن  الب��الد  م��ن مواطني��ه ليطّه��ر 
واإلرهابي��ن"، الذي��ن حاول��وا أن يعيقوا مس��رة 
اجلزائر "الظافرة"، دون أن ينسى تبادل اخلربة 
واخل��رباء م��ع رفيق��ه أس��د األس��ود أب��و حاف��ظ 
املق��دام. وم��ن ليبي��ا يطّل علينا "يف ه��ذا الظرف 
العصي��ب" وج��ه اجلن��رال خليف��ة حف��ر )عف��واً 
من��اف ط��الس( ليحّدثن��ا ع��ن تفويض الش��عب 
ل��ه بالقض��اء عل��ى اإلره��اب وإع��ادة االس��تقرار 
وتبدي��ل ل��ون الكت��اب م��ن األخضر إىل ما يش��اء. 
كان حف��ر ضابط��ًا يف اجليش اللييّب. ُأِس��َر يف 
تشاد وحّررته الواليات املتحدة ومنحته اللجوء 
السياسي، فأقام هناك من 1992 وحتى انطالق 

الث��ورة. 
وم��ن مص��ر يتق��دم الفرع��ون املس��خ 		

c مرّب��ع، بابتس��امٍة خبيث��ٍة ومق��ّززة، متأبط��ًا 
أوراق اعتم��اده مندوب��ًا س��اميًا جدي��داً للوالي��ات 
إح��دى  يف  ي��درس  كان  ال��ي  املتح��دة، 
العق��د  منتص��ف  العس��كرية  أكادميياته��ا 
املاض��ي. ق��ال أح��د الُكتَّ��اب األجان��ب: "السيس��ي 
��م  ضغ��ط عل��ى الزن��اد، لك��ن الغ��رب ه��و م��ن لقَّ
له البندقية". السيس��ي ليس بال إجنازات، فقد 
قض��ى على "مهندس اإلرهاب" حممد مرس��ي، 
وه��و يف طريق��ه اآلن إىل القض��اء عل��ى أكث��ر 
م��ن نصف الش��عب املصرّي الختيارهم مرس��ي 
رئيس��ًا هل��م، يس��انده يف ه��ذا اإلجن��از منافس��ه 
"التقدم��ّي الناص��رّي" محدي��ن صباح��ي. وم��ع 
محدي��ن هن��اك عمري��ن وحس��نن وجمموع��ٌة 
أرعبه��ّن  اللوات��ي  اهل��رم  م��ن راقص��ات ش��ارع 
اهلج��وم الش��رس ال��ذي تع��ّرض ل��ه ف��ن ه��ّز 
البط��ن واألرداف م��ن قب��ل مرس��ي "الرجع��ي". 
تض��اف إىل ه��ؤالء جوق��ة الطبال��ن الليربالين 
ذات  األمس��اء  املتع��ّددة  الدراس��ات  ومراك��ز 
الربستيج املدني. ولكنهم ينامون قريري العن 
 c اآلن، مب��ا فيه��م مرض��ى اإلي��دز، الذي��ن وج��د
مرب��ع عالج��ًا هل��م قب��ل أن يب��دأ حكمه الرش��يد.

مت  ال��ي  "األس��ود"،  س��وريا  يف  ام��ا  	
حقنها مؤخراً بقردين إلضفاء جوٍّ من الفكاهة 
عل��ى الع��رس الدميقراطّي، فقد ب��دأت األلعاب 
الناري��ة لالحتف��االت قب��ل 3 س��نوات. ونتيج��ة 

توقعاٍت مؤكدٍة بتدفق الس��ياح من ش��تى بقاع 
الع��امل غادر مالين الس��ورين مدنهم وقراهم 
حف��ل  ملش��اهدة  للضي��وف  مكان��ًا  ليفس��حوا 
األلع��اب الناري��ة ال��ذي تزين��ه برامي��ل حل��وى 
تس��قط م��ن الس��ماء. لي��س مضحكًا ق��رار نظام 
البغي والنتانة إجراء انتخاباٍت رئاس��يٍة يف بلٍد 
قام هو وحلفاؤه بتدمره - إن مل تستِح فافعل 
ما شئت - لكن املضحك والباعث على التقيؤ أن 
إي��ران، ورمب��ا معها كوريا الش��مالية، سرس��ل 
جلنًة ملراقبة االنتخابات. سيفوز اجملرم طبعًا، 
وسيعرف فرخاه باهلزمية ويباركا لسيدهما 
ثقة الش��عب به، وس��يدبك الدبيكة حتى صياح 
الدي��ك )عل��ي الدي��ك مال��و عالقة(، وس��تتزاحم 
وج��وه ش��بيحة التحلي��ل اإلس��راتيجي عل��ى 
شاش��ات التلف��زة املوالي��ة لتحدثن��ا ع��ن معان��ي 
ومغ��ازي ه��ذه العملي��ة الس��وبر دميقراطي��ة 
ال��ي مل يس��بقنا إليه��ا أح��د. وس��يفتح الف��روف 
ش��دقيه بع��د أن يقط��ب حاجبي��ه، ليتكل��م ع��ن 
س��يادة س��وريا وخي��ار الش��عب ال��ذي جي��ب أن 
حُي��رم. وس��يطالب العيط��ة مس��ر والضج��ة 
وزي��ر  حي��در،  عل��ي  ومعه��م  والزمبليط��ة 
املصاحل��ة الوطني��ة األني��ق والرقي��ق ولي��س 
قائ��د الوحدات اخلاصة الس��ابق، بفتح صفحٍة 

جدي��دٍة وش��وية تبوي��س ش��وارب وحش��د القوى 
للزحف إىل القدس وتل أبيب على أنغام أغنية 
"عبيلي اجلعبة خرطوش وهيأ لي هالبارودة".

يذّكرن��ا البع��ض ب��أن األس��د فق��د  	
ش��رعيته م��ع س��قوط أول ش��هيٍد يف درع��ا، لك��ن 
الواق��ع يق��ول إن النظ��ام البعث��ّي ث��م األس��دّي، 
من 1963 وحتى اللحظة، مل يكن ميلك مثقال 
ذّرٍة م��ن الش��رعية. اس��تلم الس��لطة بانق��الٍب 
اس��تفتاءاٍت  أج��رى   1970 وبع��د  عس��كرّي، 
تف��رض عل��ى الش��عب أن خيت��ار إم��ا األس��د أو 
األس��د )والل��ي م��ا عجب��و ينطح راس��و باحليط( 
وس��جن تدم��ر وغ��ره يرح��ب بك��م. م��ن يرّب��ع 
عل��ى كرس��ّي الس��لطة هن��ا يفع��ل ذل��ك بق��وة 
البسطار العسكري، مع تشكيلٍة من اجلالدين 
اخلش��نن والناعمن تضّم لصوصًا ومبّخرين 
متمنطق��ن م��ن محل��ة الدكت��وراه ومنّظ��ري 
"الطبق��ة الواح��دة" و"ال حي��اة يف ه��ذا الوطن إال 
للتق��دم واالش��راكية"، وغره��ا م��ن مق��والٍت 
يع��رف ش��عبنا ترمجته��ا جي��داً. نظ��اٌم كه��ذا 
ال يفك��ر حب��ٍل سياس��يٍّ حقيق��يٍّ أساس��ه إع��ادة 
الس��لطة إىل الش��عب، وال يلي��ق ب��ه إال مص��ر 
رفيق��ه يف اإلج��رام معّم��ر الق��ذايف. لك��ن ح��ذار 

م��ن احلفات��ر ي��ا ث��ّوار س��وريا...

hassanbleibel.com من موقع
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سوريون في لبنان
يف  الس��ورية  الس��فارة  أم��ام  م��ن  املنقول��ة  املش��اهد  تأخذن��ا  	
ب��روت، ي��وم انتخ��اب بش��ار األس��د، س��نواٍت كث��رًة إىل ال��وراء. وتقودن��ا 
إىل العثور على عينٍة غر متجانس��ةٍ من الس��ورين مل تطرأ يف حياتها 
ث��ورة، ب��ل تغ��ّرٌ يف الظ��رف فق��ط، ت��راه أزم��ًة عارض��ًة تش��به االمتح��ان 
الع��ام ال��ذي يتس��لم يف نهايت��ه كّل س��وريٍّ جائ��زًة أو ين��ال عقوب��ة، 
حبس��ب دوره وأدائ��ه خ��الل الس��نوات الث��الث الفائت��ة. وي��رى ه��ؤالء 
املتجمه��رون ب��اآلالف أن للس��المة طريق��ًا واح��داً ه��و أن تك��ون م��ع 
األس��د. وكم��ا تق��ول فت��اٌة حمجب��ٌة ترت��دي قميص��ًا علي��ه صورة بش��ار، 
ظه��رت يف مقط��ٍع تلفزيون��ّي، أنه��ا "مع األس��د ألنه ما بدن��ا غره". ويهّز 
، يب��دو م��ن هيئت��ه أن��ه عام��ل بن��اٍء، رأس��ه مؤك��داً عل��ى ه��ذه املعية.  ش��ابٌّ
وكذلك يفعل نازٌح عاديٌّ وطالٌب وربة منزٍل، قبل أن تنتقل الكامرا 
إىل ش��بيٍح منوذج��يٍّ بلحي��ٍة وعض��الٍت ورأٍس مكع��ب األض��الع، راح 
يص��رخ ب�"غ��ر تالت��ة م��ا بنخت��ار.. اهلل وس��وريا وبش��ار". وميض��ي املش��هد 
إىل نهايت��ه دون مفاج��آت؛ فالش��عب يتناف��س م��ع نفس��ه بإظه��ار ال��والء، 
ويقول كلمته أمام العامل. وأمام العامل أيضًا تنقل الصورة ش��يئًا آخر 
عن كائناٍت تنتمي إىل نوٍع من أنواع العبيد، نوٍع خاصٍّ ال خيجل من 
إع��الن عبوديت��ه ب��ل يباه��ي به��ا، وجيع��ل منه��ا موقف��ًا بالتص��احل الدائ��م 
م��ع الس��فاح، وتلّم��س األع��ذار ل��ه مهما فعل، إىل حّد اته��ام الضحية، يف 
س��لوٍك ناج��ٍم ع��ن ش��روٍر أصيلٍة هي من خصال العبي��د الذين يدافعون 

ع��ن ال��ذات يف حلظ��ات االضط��راب مبزي��ٍد م��ن العبودي��ة. 
نع��م... ب��ن اجلم��وع خائٌف من بطش ح��زب اهلل، وجائٌع يريد  	
س��لة غ��ذاء، وراغ��ب س��فٍر يري��د وثائ��ق. ولك��ن جلميعه��م آذاٌن وأع��ٌن 
وقلوٌب أدركت يف حلظٍة ما سالفٍة من هو املظلوم، وقّررت دعم ظامله 

علي��ه، وأم��ام الكام��را.
ناخبو األسد يف وضع مهن، أمام السفارة األسدية يف لبنان

في ايران.. في جمهورية الظالم 
غرب������ي ط������������هران، ويف س����������جن  	
)كوهردش��ت( الرهي��ب، س��يكون غ��الم رض��ا 
خس��روي، فج��ر األول م��ن حزي��ران، واقف��ًا 
	يف زنزانت��ه بانتظ��ار أن يفت��ح الب��اب امل��ودي ب��ه 

إىل امل��وت. فش��لت كل املناش��دات احلقوقي��ة 
لنظ��ام املالل��ي يف إلغ��اء حك��م اإلع��دام الص��ادر 
حبّق خسروي. ورضي املناضل البارز مبصره، 
فل��ن يتوس��ل س��جانيه، ول��ن يصي��ب اخل��وار 
ركبتيه يف مشيته األخرة حنو املشنقة. بعد 
س��ت س��نواٍت من االعتقال، وقبلها ست سنواٍت 
أخ��رى يف مثانين��ات الق��رن املاض��ي، ُحك��م على 
غالم رضا باملوت ألنه رفض أن يظهر يف لقاٍء 
تلفزيون��يٍّ ليدي��ن "جماه��دي خل��ق"، اجلماعة 
اإليراني��ة املعارض��ة لنظ��ام اخلامنئ��ي. فه��و 
ي��رى يف موت��ه راي��ة حري��ٍة حيمله��ا لش��عبه. 
وكم��ا ق��ال يف تس��جيٍل مس��ّرٍب م��ن س��جنه: 
"يف كّل حلظ��ةٍ أن��ا مس��تعدٌّ لالستش��هاد يف 
س��بيل الش��عب والقضي��ة التحّرري��ة جملاه��دي 
خل��ق اإليراني��ة. وأعت��رب ه��ذا احلك��م باإلع��دام 
موق��ٍف  أّي  وأرى  اإلهل��ّي.  الق��در  إط��ار  يف 
وحك��ٍم يص��در حبق��ي خ��راً مطلق��ًا، وأرح��ب 
ب��ه م��ن صمي��م قل��يب". ويدع��و خس��روي، يف 
ه��ذا احلدي��ث الوحي��د ال��ذي أمك��ن أن خيرج��ه 

للع��امل، إىل أن يتص��دى املظلوم��ون م��ن أبن��اء 
ش��عبه للطغي��ان: "وأري��د مم��ن يس��معوني أن 
يعق��دوا عزمه��م جازمن إلس��قاط هذا النظام 
اإلجرام��ّي واملع��ادي لإلنس��انية، وأن يصّب��وا 

كل جهده��م لقل��ب ه��ذا النظ��ام".
يبل��غ غ��الم رض��ا 49 عام��ًا. وينح��در  	
من مدينة عبادان األهوازية على شّط العرب. 
بدأ كفاحه السياس��ّي يف س��نٍّ مبكرة، فاعتقل 
إص��راره  عن��ه  وع��رف  ع��دة.  م��ّراٍت  وع��ّذب 
الكب��ر عل��ى مقاوم��ة احلك��م الش��مولّي لنظ��ام 
، إص��راراً رمب��ا اس��تلهمه م��ن مهن��ة  اخلمي��يّ
احلداد الي مارس��ها بعد حرمانه من الدراسة 

اجلامع��ة. يف 
احملكوم��ن  أول  رض��ا  غ��الم  لي��س  	
نش��اطه  لك��ن  إي��ران،  يف  آخره��م  وال  بامل��وت 
الالف��ت وس��رته البطولي��ة ذّك��رت الكثري��ن 
اخل��وف  مجهوري��ة  يف  يومي��ًا  حي��دث  مب��ا 
والظ��الم واخلراف��ة تل��ك، حي��ث يس��اق الن��اس 

بصم��ت. امل��وت  إىل 
غالم رضا مع ابنه
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- ال تعرب املقاالت املنشورة عن رأي املجلة بالضرورة.
- ترحب املجلة بمساهماتكم غري املنشورة سابقًا.

تويتر

19صّياد المدينة

محنة آل حرفوش
الصغ��رة  القري��ة  املقرم��دة،  م��ن  	
جداً والنائية يف جبال الس��احل الس��وري، ظهر 
املف��ي أمح��د حس��ون، ليق��ّدم واج��ب الع��زاء 
بضاب��ٍط م��ن أبن��اء هذه القري��ة قتل يف معارك 
حل��ب. ويف قاع��ٍة فق��رٍة ألق��ى حس��ون كلم��ًة، 
كم��ا اعت��اد أن يفع��ل آالف امل��رات، فاس��تدّل 
عل��ى مناق��ب أه��ل اجلب��ل بقص��ٍة حدث��ت مع��ه 
ع��ن فط��وٍر قدي��ٍم تناول��ه ذات م��رٍة يف قري��ٍة 
جبلي��ٍة أخ��رى، رفض��ت بائعة خب��ز التنور فيها 
أن تأخ��ذ زي��ادًة ف��وق أجرته��ا، ليخل��ص إىل أن 
عج��وزاً كرمي��ة مث��ل ه��ذه ال ب��ّد وأن تك��ون 
ق��د أرس��لت أوالده��ا الي��وم للقت��ال يف صف��وف 
اجلي��ش. وينتق��ل بع��د ذل��ك، وب��دون تسلس��ٍل 
منطق��ّي، إىل ف��رادة ش��خصية حاف��ظ األس��د، 
ورفض��ه التن��ازل يف مفاوض��ات الس��الم م��ع 
إس��رائيل. ثم يفّوض حس��ون، بدليلي اإلفطار 
اجلبلّي وفرادة األسد األب، العائلة احلاكمة 
مبزيد من سنوات احلكم، ف�"من ميسك القمم 
)قم��م جب��ال العلوي��ن( حياف��ظ عل��ى القي��م"، 
وفق احلكمة احلسونية الي أعلنها يف العزاء، 
موهم��ًا مس��تمعيه اجلبلي��ن أنه��م ش��ركاء يف 

احلك��م.
والتن��ور  القم��م  إنش��اء  أبه��ر  وق��د  	
ح��������سون  ك�����لمة  حض��ور  واملفاوض���������ات 
يف  البع��ث  ف��رع  أم��ن  ومنه��م  املقرم��دة،  يف 
طرطوس، وأمن الفرقة احلزبية يف القرية، 
وامل��دّرس املتقاع��د حمس��ن عب��اس حرف��وش، 
يف  وأك��د  الفقي��د،  آل  باس��م  حت��ّدث  ال��ذي 
كلم��ة ترحيب��ه باملف��ي أن��ه م��ن املصغ��ن إليه 
دائم��ًا. وأث��ر حس��ون كذل��ك بباق��ي اجلمه��ور 
بق��وا  متقاعدي��ن  س��نٍّ  كب��ار  م��ن  املؤل��ف 
وحده��م يف الضيع��ة، بع��د أن ذه��ب أبناؤه��م 
م��ن  م��ا  جبه��ٍة  يف  بش��ار  جي��ش  يف  للقت��ال 
جبه��ات حرب��ه. يف نظ��رات ه��ؤالء اآلب��اء قل��ٌق 

بع��ض الش��يء؛ فاملس��تقبل، ورغ��م إمي��ان املفي 
بالنص��ر، م��ا يزال غامض��ًا وحمفوفًا باملخاطر. 
ول��ن متنحه��م أالعي��ب كالم حس��ون يقين��ًا 
يريدونه بأن يكون قتيل اليوم هو آخر القتلى 

م��ن آل حرفوش.
يف املس��اء، ال جي��د رج��ال ال�������قرية  	
موض��وع حدي��ٍث س��وى املف��ي. س��يقول الناط��ق 
وط��يٌّ  ع��امٌل  ح������سون  إن  العائل��ة  باس�������م 
إن  احلزبي��ة  الفرق��ة  أم��ن  ويق��ول  كب��ر، 
ق��رن، ويتذك��ر  حس��ون بعث��يٌّ من��ذ نص��ف 
اآلب��اء  ب��آالم  املف��ي يش�������عر  أن  ثال��ٌث  رج��ٌل 
املنكوب��ن ألن��ه فق��د ول��داً ه��و اآلخ��ر. ويع��ّدد 
العائ�����لة،  م��ن  ق������تلوا  م��ن  أمس��اء  	الناط��ق 
"الش������هداء"  ث��م حي��اول أن حيس�������ب نس��بة 
بتقس��يم عدده��م عل��ى س��تمائة، ع��دد س��كان 
القري��ة وع��دد أف��راد العائل��ة، مب��ن فيه��م م��ن 

يقي��م يف دمش��ق وطرط��وس والالذقي��ة. يف 
	املاض��ي كان امل��دّرس املتقاع��د حمب��ًا للحديث 
م��ن  وخ�����ر  احمللي��ة،  االع��الم  لوس��ائل 
يس������تعرض تاري��خ القري��ة ومزاي��ا طبيعته��ا 
اجلميل��ة وإقب��ال أهله��ا عل��ى التعلي��م. لكن��ه 
الي��وم يف وارٍد آخ��ر، وال جي��د م��ن املهتمن بهذا 

التاري��خ أح��د.
قب��ل مئ��ي ع��اٍم ج��اء رج��ٌل يس��ّمى  	
س��لمان حرف��وش م��ن أحن��اء باني��اس إىل ه��ذا 
البقعة املوحش��ة وأّس��س قرية وعائلة، فحرث 
األرض الوعرة وتزوج وأجنب اثي عشر ولداً. 
مل يك��ن يف قلب��ه، يف أغل��ب الظ��ن، س��وى أمني��ة 
الس��المة، وبعد موته أمنياٌت لس��اللته بالبقاء. 
ومل يدر يف خلده وقتها أن أحداً ما سيوقع هذه 
الس��اللة يف اخلديع��ة، وخيتطفه��ا إىل طري��ٍق 

واح��د، أن تفن��ى يف س��بيله وس��بيله فق��ط.
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حسون معزيًا يف قرية املقرمدة
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