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أن  الس������وري  الن����ظام  يس��تطيع  ال  	
يقب��ل م��ن الث��ّوار بأق��ّل م��ن االستس��ام! كان 
منطل��ق ه��ذا ال��كام يف البداي��ة ه��و عنجهي��ة 
ه��ذا النظ��ام وغطرس��ته وتعّن��ت رأس��ه وبع��ض 
رم��وزه، ولكّن��ه أصبح اآلن »حقيقًة موضوعّيًة« 
تأس��ره قب��ل غ��ره، بع��د أن ت��وّرط حتى أمخص 
قاعدت��ه »الش��عبّية« يف ال��دم والتدم��ر، وأصب��ح 
غ��ر ق��ادٍر عل��ى الوق��وف أم��ام املس��اءلة، أكث��ر 
م��ن أّي وق��ٍت مض��ى، ألنه��ا س��تطال حكم��ًا عدداً 
جي��ري  ال��ذي  الع��دد  م��ن  ج��دًا  بكث��ٍر  أك��ر 
يت��ّم  ح��ني  السياس��ة،  كوالي��س  يف  تداول��ه 
م��ن  وع��دٌد  األس��د  بش��ار  ُيس��تثنى  أن  اق��راح 
كبار قادته )150 � 500( من املساءلة، ويغادروا 

إىل خ��ارج الب��اد.
ه��ذه حل��وٌل م��ن خ��ارج واق��ع احل��ال  	
السوري، وهي »مستوردٌة« من تواريخ النزاعات 
يف كت��ب السياس��ة والتف��اوض حوهلا. ومن هنا 
فإن��ه لي��س م��ن امله��ّم اآلن إن كن��ت متي��ل إىل 
احلل��ول السياس��ّية وحق��ن ال��دم الس��وري، أم 
كنت من الذين ال يوافقون على اجللوس إىل 
طاول��ٍة واح��دٍة م��ع قات��ل األطف��ال ومس��تخدم 
ل��ن  نفس��ه  النظ��ام  أن  امله��م  إخل،  الكيم��اوي... 
أوراق��ه،  بع��ض  بتس��ليم  يقب��ل  أن  يس��تطيع 
ألنه��ا س��تؤّدي إىل انهي��اٍر ش��امٍل لبنيان��ه، ل��ن 
يوّف��ر أح��دًا م��ن فاعلي��ه م��ن احملاس��بة والعقاب.

اجمل��رم،  أم��ام  خي��ار  ف��ا  هن��ا  وم��ن  	
تصعي��د  س��وى  الدائ��رة،  علي��ه  تضي��ق  ال��ذي 
حرب��ه حت��ى حدود التجويع، يف محص وأجزاء 
م��ن دمش��ق وغوطته��ا وأريافه��ا، كاملعّضمّي��ة. 
العس��كرّي،  التق��ّدم  س��وى  أمامن��ا  خي��ار  وال 
ال��ذي ش��هدنا مام��ح ل��ه يف األي��ام املاضي��ة يف 

أكث��ر م��ن م��كان.  

مــا معنــى جنيف2؟!!
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االئتالف متمســٌك بتنحية طاغية دمشــق 
األســد يســّلم ســالحه الرادع إلســرائيل.. وموســكو تتنازل من أجل جنيف2

هيئة التحرير

ال��ذي م��ا زال االئت��اف  الوق��ت  يف  	
الس��وري املعارض يعلن، ع��ر قنواته الرمسّية 
وغر الرمسّية، أنه لن حيضر مؤمتر جنيف2، 
لع��دم وج��ود ضمان��اٍت تس��تبدل حبك��م األس��د 
حكوم��ًة انتقالي��ًة تش��رف عل��ى تنفيذ بن��ود أّي 
اتف��اٍق حمتم��ٍل مب��ا فيه��ا االنتخاب��ات؛ ي��دور 
احل��راك السياس��ي ب��ني قط��ي املعادل��ة دولي��ًا 
)موسكو � واشنطن( على مبدأ )كسر العظم( 
الديبلوماس��ي، وحي��اول كل ط��رٍف انت��زاع م��ا 
ميك��ن انتزاعه من تن��ازالٍت من الطرف اآلخر 
قب��ل ب��دء املؤمت��ر، ال��ذي م��ا زال يش��كل حم��ور 
انقساٍم على صعيد أقطاب املعارضة السورية 
وداخ��ل كوالي��س االئتاف الس��وري املعارض 

نفس��ه.
يتغ��ّر  مل  األمرك��ي  املوق��ف  	
يف  انتقالي��ٍة  حكوم��ٍة  تأس��يس  إىل  بالنس��بة 
س��ورية بصاحي��اٍت تنفيذي��ٍة كامل��ة، فه��و 
م��ا زال مص��ّراً عل��ى عناص��ر بي��ان جني��ف1، 
م��ع غم��وٍض مب��ا يتعل��ق برحي��ل رأس النظ��ام 

الس��وري.
اتص��االٍت  املقبل��ة  األي��ام  وتش��هد  	
تض��م  ال��ي  لن��دن«  »جمموع��ة  ب��ني  مكثف��ة 
11 دول��ة م��ن »جمموع��ة أصدق��اء س��ورية«، 
به��دف الوص��ول إىل موق��ٍف موّح��ٍد من مؤمتر 
جني��ف 2 إلباغ��ه إىل قي��ادة االئتاف الوطين 
الس��وري يف اجتماعه��ا يوم��ي 24 و25 تش��رين 

اجل��اري. )أكتوب��ر(  األول 
وبالرغ��م من حجم اجلرائم املتزايد  	 
ال��ي يقرفه��ا نظ��ام األس��د حب��ق الس��وريني، 
ينش��غل القطبان الدولي��ان احملّركان للحرب 
والس��لم يف س��وريا بامللف الكيماوي. إذ جنحت 
ضرب��ًة  األس��د  حليفه��ا  جتني��ب  يف  موس��كو 
وجن��ت  قاصم��ة،  س��تكون  كان��ت  عس��كريًة 
إدارة أوبام��ا واش��نطن م��ن احتم��ال توّرطها يف 
محل��ٍة عس��كرّيٍة رمب��ا تط��ول وجتره��ا عل��ى 
أهلي��ٍة" حترجه��ا  "ح��رٍب  الدخ��ول طرف��ًا يف 
أم��ام الكونغ��رس. وج��اء ذل��ك بع��د مفاوض��اٍت 
يف  باإلمج��اع  ق��راٍر  إص��دار  إىل  أّدت  ش��اقٍة 
جمل��س األم��ن يل��زم النظ��ام الس��وري بتس��ليم 
س��احه م��ن أج��ل تدم��ره، دون اإلش��ارة إىل 
اجلهة الي ارتكبت جمزرة 21 آب )أغسطس( 
املاض��ي بري��ف دمش��ق، وم��ن غ��ر إحال��ة املل��ف 
إىل احملكم��ة اجلنائي��ة الدولية وال االس��تعانة 

صراح��ًة بالفص��ل الس��ابع، ب��ل جم��ّرد التلوي��ح 
ب��ه إن تلكأت دمش��ق يف تنفي��ذ تعهداتها. 

س��احه  ع��ن  تارخي��يٍّ  تن��ازٍل  ويف  	
الردع��ي إلس��رائيل مقاب��ل إطال��ة عم��ر بقائ��ه 
يف الس��لطة، يس��مح األس��د بدخ��ول الفري��ق 
األمم��ي دمش��ق ليبدأ حبملة انت��زاع الكيماوي 
)أكتوب��ر(  األول  تش��رين  م��ن  األول  من��ذ 
األس��لحة  حظ��ر  منظم��ة  ولتعل��ن  احلال��ي، 
الكيماوية OPCW أنها حتققت من أحد عشر 
موقع��ًا ودّم��رت جتهي��زاٍت لإلنت��اج يف س��تة 
مواق��ع، ويت��وّرط وزي��ر اخلارجي��ة األمركي 
ج��ون ك��ري بتصرحي��اٍت مدائحي��ٍة لألس��د، 
فتح��اول اخلارجي��ة األمركي��ة الع��ودة ع��ن 
تصرحيات��ه وتؤك��د أن��ه لي��س هن��اك حاج��ة 
س��كود  صواري��خ  يطل��ق  فيم��ا  النظ��ام  مل��دح 

امل��دارس. ويفّج��ر 
اس��تطاع  املاضي��ة،  األي��ام  خ��ال  	
املعس��كر الغربي انتزاع 3 تنازالٍت أساس��يٍة من 
موس��كو خبص��وص األس��د، أوهل��ا قب��ول روس��يا 
بع��ودة املل��ف الس��وري مباش��رًة إىل جمل��س 
األمن إذا تبنّي للمفتش��ني الدولّيني أن النظام 
ي��راوغ، والثان��ي قبوهل��ا أن ين��ّص ق��رار جملس 
ع��ن  املس��ؤولني  س��وق  ض��رورة  عل��ى  األم��ن 
إىل  س��وريا  يف  الكيم��اوي  الس��اح  اس��تخدام 
العدالة الدولية، ولكن من غر حتديد اجلهة 
اجله��ة  وال  احملاس��بة  مهم��ة  س��تتوىل  ال��ي 
املس��ؤولة ع��ن اس��تخدام الس��اح الكيم��اوي، 

أم��ا التن��ازل الثال��ث فيكم��ن يف قب��ول موس��كو 
اللج��وء إىل الفص��ل الس��ابع كاحتم��اٍل أخ��ٍر 
رادٍع للنظ��ام الس��وري، ولك��ن بع��د الع��ودة اىل 

جمل��س األم��ن.
أم��ام  الدولي��ة  الس��ياقات  ويف ه��ذه  	
م��ّدة  إلطال��ة  املتكالب��ة  األس��د  حم��اوالت 
اس��تئثاره بالس��لطة، يتف��ق االئت��اف املعارض 
برئاس��ة أمحد اجلربا، وأركان اجليش احلّر 
بقي��ادة الل��واء س��ليم إدري��س، عل��ى رف��ض أي 
ح��واٍر مع النظ��ام، واالنطاق من ثابتة تنّحي 
األس��د وانتق��ال الس��لطة وحماس��بة مرتك��ي 
جرائ��م احل��رب ل��دى الدخ��ول يف أي عملي��ٍة 

تفاوضي��ٍة.
وفيم��ا خ��ّص األط��راف اإلقليمي��ة  	
املعنّي��ة بالش��أن الس��وري، تفاج��ئ تصرحي��اٌت 
بع��دم  الدول��ي  اجملتم��ع  رمسي��ٌة  إيراني��ٌة 
إصرارها أو حتّمسها للمشاركة يف جنيف2، 
وه��و م��ا تفّضل��ه املعارض��ة الس��ورية، وفّس��ر 
حملل��ون ذل��ك بأن��ه مراوغ��ٌة سياس��يٌة هدفه��ا 
تلي��ني موق��ف واش��نطن م��ن ملفه��ا الن��ووي. 
رف��ض  ه��ي  إث��ارًة  األكث��ر  املفاج��أة  أن  إال 
األم��ن، مع��ّرًة  الس��عودية عضوي��ة جمل��س 
بذل��ك ع��ن أقص��ى درج��ات االس��تياء إزاء فش��ل 
اجملتم��ع الدول��ي يف مس��اعدة الش��عب الس��وري 
ال��ذي يتع��ّرض ألبش��ع أن��واع اجلرائ��م على يد 
النظ��ام احلاك��م من��ذ حن��و س��نتني ونص��ف 

الس��نة.

2
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معارك نوعّية للجيش الحّر.. والنظام يحتمي بميليشياته الطائفية
هيئة التحرير

انتص��اراٍت  احل��ّر  اجلي��ش  حّق��ق  	
ميدانيٍة مهمٍة خال األسبوعني املاضيني، يف 
كٍل م��ن ري��ف دمش��ق وحل��ب وإدل��ب ومح��اة. 
فبعد عمليٍة اس��تغرقت أسبوعًا كامًا، متّكن 
اجليش احلّر وثّوار دارّيا من حترير جزٍء من 
الكورني��ش القدي��م يف املنطق��ة الش��رقية م��ن 
املدين��ة احملاص��رة من��ذ حن��و ع��ام، واالس��تياء 
على 20 بناًء يطّل على بس��اتني دارّيا الش��رقية 
ويش��رف عل��ى طري��ق الدحادي��ل، واحملاذي��ة 
لكف��ر سوس��ة ال��ي ال يبع��د ع��ن مس��اكنها 
ومبن��ى  اخلارجي��ة  وزارة  مق��ّر  اجلدي��دة 
س��يء  فلس��طني  وف��رع  العام��ة  املخاب��رات 
الصيت. وقد غنم الثوار يف هذه املعركة، الي 
أطلق��وا عليه��ا اس��م "امل��وت املفاج��ئ"، أس��لحًة 
خفيفًة وبعض الذخائر، وقتلوا العش��رات من 

عناص��ر النظ��ام.
معرك��ة  تش��ّكل  خ��راء،  وحبس��ب  	
التكتي��ك  يف  نوعّي��ًة  نقل��ًة  املفاج��ئ"  "امل��وت 
القتال��ي ال��ذي تّتبع��ه املعارض��ة يف جمابهته��ا 
اعتم��د  فق��د  للنظ��ام،  العس��كرية  للق��وة 
املقاتل��ون عل��ى التس��لل احل��ذر واملباغ��ت إىل 
مناط��ق النظ��ام. وتعت��ر دارّي��ا خاص��رة النظام 
الغربي��ة ومقتل��ه ومق��رة جن��وده، وق��د عج��ز 
ع��ن احتاهل��ا بع��د أن هامجه��ا عل��ى م��دى 23 
ش��هراً ب��ا توق��ف، وأفش��لت عش��رات احملاوالت 
القتحامها، ودّمرت لوحدها 103 دبابات تابعة 

اجلمه��وري. واحل��رس  الرابع��ة  للفرق��ة 
ويف الذيابّي��ة جن��وب دمش��ق ارتكب��ت  	
الش��يعّية  العّب��اس  الفض��ل  أب��و  ميلش��يات 
جم��زرًة طائفّي��ًة جدي��دًة راح ضحيته��ا أكثر 

م��ن 125 ش��هيداً بينه��م أطف��اٌل ونس��اٌء وش��يوٌخ 
مّت إعدامه��م ميداني��ًا بط��رٍق وأدواٍت وحش��ّيٍة، 
إذ اس��تخدمت الس��كاكني يف إع��دام بعضه��م، 

وأحرق��ت الكث��ر م��ن املن��ازل يف البل��دة.
ويكش��ف ضاب��ٌط م��ن ق��وات األس��د  	
ع��ن معلوم��اٍت تفي��د خبّط��ٍة هجومّي��ٍة يبّيته��ا 
النظ��ام على منطقة القلمون، وذلك بواس��طة 
أن  الضاب��ط  وأّك��د  اللبنان��ي.  اهلل  ح��زب 
اخلط��ة كان��ت مرس��ومًة قب��ل ض��رب غوط��ة 
دمش��ق بالكيم��اوي وتع��ّرض النظ��ام لضغ��وٍط 
عس��كريٍة وسياس��يٍة كب��رة، فأرج��أ ح��زب 
العس��كرية  التهدي��دات  بس��بب  تنفيذه��ا  اهلل 
وحبس��ب  الس��وري.  للنظ��ام  األمريكي��ة 
الضاب��ط، تتأل��ف اخلطة من 3 مراحل، األوىل 
م   1200( القلم��ون  مرتفع��ات  احت��ال  ه��ي 
ع��ن س��طح البح��ر(، ث��م اهلج��وم عل��ى الغوط��ة 
الش��رقية، ث��م اقتح��ام أحي��اء يس��يطر عليه��ا 

العاصم��ة دمش��ق. احل��ّر يف  اجلي��ش 
ويف ري��ف إدل��ب، أص��در قراب��ة 25  	
ل��واًء يف اجلي��ش احل��ّر، ه��ي م��ن أك��ر وأه��ّم 
األلوي��ة العامل��ة هن��اك، بيان��ًا أعلن��وا في��ه ب��دء 
معرك��ة "الزلزل��ة"، ال��ي ته��دف إىل حتري��ر 
خ��ان  مدين��ة  حت��ى  الضي��ف  وادي  معس��كر 
ش��يخون، وم��ن ث��م الس��يطرة عل��ى طري��ق 
نتائ��ج  ب��دأت  وق��د  الدول��ي.  دمش��ق   � حل��ب 
العملي��ة تعط��ي ُأكله��ا ح��ني متك��ن اجلي��ش 
احل��ّر م��ن الس��يطرة عل��ى ع��دد م��ن احلواج��ز 

املعس��كر. م��ن  واالق��راب 
ويف ري��ف حل��ب متك��ن الث��وار م��ن  	
إع��ادة الس��يطرة عل��ى بلدة خناص��ر، الي تعّد 

نقطًة بالغة األهمّية، وما تزال االش��تباكات 
متواصل��ة يف حميط ه��ذه البلدة، حيث تبذل 
عصابات األس��د، مدعومًة مبيليش��يات "حزب 
جه��وداً  اإليران��ي،  الث��وري  واحل��رس  اهلل" 
ك��رى الس��تعادة طري��ق اإلم��داد إىل معامل 
الدفاع. وقامت ألوية أجماد اإلس��ام وأنصار 
اخلاف��ة والف��وج 29 م��ن ل��واء التوحي��د بص��ّد 
رت��ٍل متق��ّدٍم م��ن جه��ة معام��ل الدف��اع باجت��اه 
خناص��ر، فأوقع��ت العش��رات منه��م ب��ني قتي��ٍل 

وجري��ح.
ويه��دف الث��وار م��ن خ��ال معركة  	
"العادي��ات ضبح��ًا" إىل إح��كام احلص��ار عل��ى 
ع��ن  ت��امٍّ  بش��كٍل  وفصله��ا  الدف��اع،  معام��ل 
العس��كري.  والن��رب  املدن��ي  حل��ب  مط��اري 
وتتألف هذه املعامل من عدة أقس��اٍم رئيس��ية 
تصن��ع خمتل��ف أنواع الذخائ��ر، ومتتلك عدداً 
يف  تت��وّزع  ال��ي  اجل��وي  الدف��اع  قواع��د  م��ن 
حميطه��ا، كم��ا حت��وي ع��ددًا آخر م��ن املفارز 

بّواباته��ا ومداخله��ا. املس��ؤولة ع��ن محاي��ة 
ويف املنطق��ة الش��رقية تتص��ّدر دي��ر  	
امليدان��ي،  املش��هد  املختلف��ة  ال��زور جببهاته��ا 
فق��د ظه��رت املام��ح األوىل ملعرك��ٍة كب��رٍة 
إكم��ال  إىل  ته��دف  هل��ا،  الث��وار  خيّط��ط 
ح��ّي  جبه��ة  وب��دت  ال��زور.  دي��ر  حتري��ر 
خط��ورًة  األكث��ر  املدين��ة  غرب��ي  الرش��دية 
واش��تعااًل، نظ��رًا ألهمي��ة هذه املنطق��ة لقوات 
األس��د وقربه��ا م��ن حصن��ه األم��ين املؤل��ف من 
املش��فى العس��كري، واملتح��ف الذي ص��ار ثكنًة 
العس��كرية  املخاب��رات  ومق��ّري  عس��كرّية، 

واجلوي��ة.
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طـــــريق الغـرق إلى أوروبـــا
مري شّكور | هامرغ

ال توج��د أرق��اٌم تع��ّر بدق��ٍة ع��ن أع��داد الس��وريني الذي��ن حياول��ون الس��فر اىل أوروب��ا الغربي��ة، ولك��ن التقدي��رات تصل  	
إىل عشرات اآلالف. متّكن بعضهم من الوصول إىل مقصده، وما يزال البعض اآلخر عالقًا إما يف تركيا أو يف اليونان أو يف 
الغاب��ات الصربّي��ة. وق��د أق��دم بع��ٌض م��ن ه��ؤالء عل��ى ه��ذه املغام��رة بالس��فر حب��رًا، لتق��ع العدي��د م��ن ح��االت الغ��رق املأس��اوية.

أث��ارت  أيل��ول  ش��هر  منتص��ف  يف  	
الع��ام  ال��رأي  كارث��ة المبي��دوزا اإليطالي��ة 
العامل��ي، فق��د غ��رق عل��ى إثره��ا م��ا يزي��د عل��ى 
مركبه��م  يس��عفهم  مل  مهاج��ٍر  ثامثائ��ة 
املتهال��ك عل��ى إمت��ام طريقه��م إىل اجلزي��رة 
تل��ك  عل��ى  أي��اٌم  مت��ض  مل  ث��م  اإليطالي��ة. 
احلادث��ة إال وابتل��ع البح��ر جم��ّدداً م��ا يق��ارب 
املائ��ة، يف حادث��ٍة أخ��رى عل��ى أب��واب احلل��م 
األوروبي، كان جّلهم من السوريون. ليفتتح 

املدي��دة.  الس��ورية  للمأس��اة  آخ��ر  مل��ٌف 
يف  الاجئ��ني  خميم��ات  أح��د  يف  	
س��وريون  يقب��ع  األملاني��ة  هامب��ورغ  مدين��ة 
هرب��وا م��ن احملن��ة العظم��ى الي أملّ��ت ببادهم 
وحيواته��م، ينتظ��رون ق��رارات دائ��رة اهلج��رة 
عل��ى أم��ل منحه��م اللج��وء. رووا لن��ا قصصه��م 
وظروفهم يف وطنهم، وطريقة وصوهلم غر 

األملاني��ة. األرض  إىل  الش��رعية 
يتح��ّدث فادي ع��ن تفاصيل الرحلة  	
الي أوصلته إىل أملانيا، قائًا: بعد االتفاق مع 
مه��ّرٍب خرجن��ا م��ن مدين��ٍة تركي��ٍة س��احليٍة 
يوناني��ة.  جزي��رٍة  إىل  مطاط��يٍّ  زورٍق  ع��ر 
للش��رطة  أنفس��نا  بتس��ليم  هن��اك  وقمن��ا 
اليونانية، الي س��جنتنا س��بعة أياٍم ثم أطلقت 
س��راحنا بع��د نقلنا إىل أثين��ا. لنتواصل جمدداً 
مع املهّرب الذي طلب منا الذهاب إىل جزيرة 
كري��ت، فغادرن��ا أثين��ا إىل كريت، ليتس��ّلمنا 
من هناك أحد املهربني الذي وضعنا يف منزٍل 
ليأخدن��ا يف الليل��ة التالي��ة بس��ياراٍت مغلق��ة، 
ث��م بق��ارٍب، إىل جزي��رٍة ال نعرفه��ا، ولنمش��ي 
لي��ًا عل��ى حاف��ٍة جبلي��ٍة وص��واًل إىل كه��ٍف 

مس��تدّلني  في��ه  ولندخ��ل  اجلب��ل،  يف  عمي��ٍق 
مبصب��اح ي��دوي ألح��د املهرب��ني، بع��د أن مت��ت 
مص��ادرة أجه��زة املوباي��ل ال��ي حبوزتن��ا. بقين��ا 
يف ه��ذا الكه��ف مل��دة 25 يوم��ًا، ُمن��ع علين��ا فيه��ا 
اخلروج يف النهار. وكان الغذاء اليومي مؤلفًا 
م��ن بيض��ٍة أو حّب��ة بطاط��ا، نش��رب القليل من 
امل��اء، ونقض��ي حاجتن��ا يف برامي��ل باس��تيكية 
نف��رغ حمتواه��ا يف ظ��ام اللي��ل خ��ارج الكه��ف. 
وُيعاقب املعرض على أي ش��يٍء ببضع لكماٍت 
وضرب��ات عص��يٍّ م��ن أزالم امله��ّرب الس��وريني.
تل��ك  يوم��ًا  وعش��رين  اخلمس��ة  يف  	
اس��تمّر وص��ول دفع��اٍت م��ن "الزم��اء" اجل��دد 
إىل الكه��ف بش��كٍل ش��به يوم��ي، وم��ن بينه��م 
نس��اٌء وأطف��ال. ليص��ل عددنا بع��د انقضاء تلك 
امل��ّدة إىل م��ا ف��وق املائ��ة، يكش��ف ض��وء النه��ار 
الضعيف عن وجوهها املتعبة وعيونها احلاملة. 
ولتلّط��ف رائح��ة الفض��ات البش��رية أنفاس��نا 

يف انتظ��ار س��اعة الف��رج.
جحي��م  م��ن  الرحي��ل  وق��ت  ح��ان  	
الكه��ف، فت��م اقتيادن��ا، بع��د مس��ٍر ش��اقٍّ ع��ر 
اجلزي��رة، إىل ش��اطٍئ رس��ا في��ه ق��ارب صي��ٍد 
ال يّتس��ع لنص��ف عددن��ا. احت��ّج البع��ض عل��ى 
صغ��ر املرك��ب، ولكنه��م س��رعان م��ا رضخ��وا 
بع��د تهديده��م بالع��ودة إىل الكه��ف النتظ��ار 
املرك��ب )األك��ر املوع��ود(! بدأن��ا باإلحب��ار 
لس��اعاٍت طويل��ٍة لنصل إىل نقط��ٍة التقى فيها 
قاربن��ا مبرك��ٍب أك��ر قلي��ًا، لكن��ه مه��رٌئ، 
لننتق��ل إلي��ه، وليغادر قاربنا الس��ابق وحّباروه 
يف اجت��اٍه آخ��ر. ث��م، بع��د إحب��ار يوم��ني وتغي��ر 
لنع��رف  وصلن��ا،  صغ��ٍر،  آخ��ر  إىل  املرك��ب 

والش��رطة�  اإلع��ام  وس��ائل  حض��ور  بع��د 
أنه��ا األراض��ي اإليطالي��ة. وبع��د حف��اٍت م��ن 
اقتادون��ا إىل  التحقي��ق م��ع كل واح��ٍد مّن��ا 
عل��ى  هانئ��ٍة  ليل��ٍة  ن��وم  بع��د  خمي��ٍم مغل��ٍق، 

اإليطال��ي. اإلس��فلت 
م��ن  شخص���������ان  ومع�����ي  ه�����ربُت  	
املخي��م، بع��د اتص��االٍت عدي��دٍة م��ع أصدق��اء 
وركبن��ا  اخل��روج.  طري��ق  عل��ى  ليدّلون��ا 
قط��اراً يص��ل بن��ا إىل ميان��و، ث��م قط��اراً آخ��ر 
م��ن  رع��ٍب  رحل��ة  يف  فباري��س،  روم��ا  إىل 
افتض��اح مفتش��ي القط��ارات أمرن��ا واقتيادن��ا 
جم��ّدداً إىل املخّيم��ات اإليطالي��ة. م��ن باري��س 
ركب��ُت قط��اراً إىل فرانكف��ورت، لتس��تقبلين 
الش��رطة األملاني��ة يف احملط��ة، وتقتادن��ي إىل 
مرك��ز الش��رطة، ولينته��ي ب��ي األم��ر يف ه��ذا 
املخي��م، م��روراً مبخيم��اٍت أملانيٍة أخ��رى ودوٍل 
ومراك��ب وصواري��خ وبرامي��ل متفج��رة مل 
يكن للسوريني خيار جتنب املوت منها واحللم 

حبي��اٍة م��ا.
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األثــر النفســي للنــزوح علــى المرأة

هنادي عبد الوهاب

ل����م تك��ن جناح، ابن��ة الثاثني عامًا،  	
تعان��ي م��ن أي مش��اكل صحي��ة قب��ل عام��ني. 
ولك��ن األم��ر تغ��ّر بع��د أن ب��دأت حت��ّس ب��آالٍم 
ح��ادٍة يف املع��دة، أك��د هل��ا طبيبه��ا املع��اجل أنه��ا 
أع��راض قرح��ة معدّي��ة س��ببها نفس��ي، وأن 
عليه��ا أن تتجّن��ب أس��باب االنزع��اج، إضاف��ة 
لوصف��ه ع��دة أدوي��ة جي��ب أن تواظ��ب عليه��ا. 

جتّن��ب  هل��ا  كي��ف 
االنزع��اج؟ تس��اءلت 
فأس��رتها  جن��اح، 
تعي��ش  دخ��ل،  دون 
الس�������ال  عل������������ى 
الت�����ي  الغذائي����������ة 
توّزعه��ا اجلمعي��ات 
إضاف��ة  اخلري��ة، 
مالي��ٍة  إعان��اٍت  إىل 
من بعض احملسنني 

واألق��ارب.
ح  و للن������ز 	
النفس��������ية  آث�������اره 
عل��ى األس��رة بش��كٍل 
امل��رأة  وعل��ى  ع��ام، 
بشك������������ٍل خ�����اص. 
املدين����������ة"  "ع������ني 
التق������ت السي����������دة 

وداد ع��ز الدي��ن يف أح��د مراك��ز اإلي��واء يف 
ري��ف دي��ر ال��زور، لتس��ليط الض��وء عل��ى ه��ذه 
الناحي��ة، فقال��ت: أب��رز أش��كال ه��ذه املعان��اة 
كي��ان  كلم��ة  أن  امل��رأة  تش��عر  ح��ني  تب��دأ 
أس��ري بات��ت ب��ا معن��ى، وأن طريق��ة العي��ش 
يف الس��كن اجلماع��ي تفتق��د إىل أدن��ى درجات 
مش��ركٍة  محام��اٍت  فوج��ود  اخلصوصي��ة، 
عام��ٌل يس��ّبب الكث��ر م��ن احل��رج، وخصوص��ًا 
اإلي��واء  مراك��ز  س��احات  يف  موج��ودة  أنه��ا 
)امل��دارس(. ع��دا ع��ن ضي��ق امل��كان واس��تخدام 
البه��و م��ن قب��ل ع��ّدة أس��ٍر يف عملي��ات نش��ر 
املاب��س أو الطب��خ وغ��ر ذل��ك، األم��ر ال��ذي 
يعّرض��ك لاحت��كاك القس��ري م��ع العوائ��ل 
اجمل��اورة، وبالتال��ي ح��دوث بع��ض املش��اكل 
واملماح��كات املزعج��ة. كل ذل��ك يزي��د م��ن 
معان��اة الن��زوح ال��ذي يق��ع بالدرج��ة األوىل 
كث��رة،  باألس��اس  فواجباته��ا  امل��رأة،  عل��ى 
ليض��اف إليه��ا م��ا ذك��رت م��ن عوامل س��لبية. 
لق��د الزم��ين الص��داع املزم��ن من��ذ عدة أش��هر، 
وش��عوٌر بالوهن واإلرهاق عند قيامي بأبسط 

عصبي��ة  لطبي��ب  ذهاب��ي  وعن��د  األعم��ال. 
ه��ذه  كل  منش��أ  أن  ل��ي  أّك��د  خمت��ّص 
األع��راض نفس��ي. وبع��د أن س��ألين العدي��د 
م��ن األس��ئلة أخرني أنين مصاب��ة باكتئاب، 
واملس��كنات،  املهدئ��ات  بع��ض  ل��ي  ووص��ف 
ونصح��ين باالبتع��اد ع��ن مس��ببات االنفع��ال، 
األم��ر ال��ذي أزعج��ين وأضحك��ين ب��آٍن مع��ًا.

النس��اء  معان��اة  م��ن  يزي��د  ومم��ا  	
أيض��ًا ك��ون فصل الش��تاء على األبواب، األمر 
ال��ذي س��يجعل اس��تخدام احلمام��ات يف غاي��ة 
لألطف��ال،  بالنس��بة  وباألخ��ص  الصعوب��ة، 
بس��بب الرد الق��ارس. إضافة إىل ترافق ذلك 
م��ع انقط��اع التي��ار الكهربائ��ي، األم��ر ال��ذي 
يضاع��ف م��ن املعان��اة وخصوص��ًا لي��ًا. كم��ا 
أن عملي��ات غس��يل املاب��س والطب��خ وغره��ا 

تصب��ح مزعج��ة ومتعب��ة بس��بب ال��رد.
ن��وٍع  م��ن  النس��اء  بع��ض  أمل  كان  	
فوزي��ة  الس��يدة  من��ه  تعان��ي  وم��ا  خمتل��ف، 
ه��و خ��ر مث��اٍل عل��ى ذل��ك، فه��ي تش��كو م��ن 
تفي��ق  جتعله��ا  ال��ي  الكث��رة  الكوابي��س 
مفزوع��ة م��ن نومه��ا أثن��اء اللي��ل، وتتب��ع ذل��ك 
نوب��ات ب��كاٍء ش��ديٍد يصل إىل درجٍة هس��تريٍة 
كم��ا ي��روي أح��د أف��راد أس��رتها. ج��ّل ه��ذه 
قت��ٍل  أح��داث  ح��ول  ي��دور  كان  الكوابي��س 
وتنكي��ٍل يتع��ّرض هل��ا أح��د أبنائه��ا أو أخوته��ا. 
ولعل لفقدها البنها أمحد يف مذحبة اجلورة 
والقص��ور أك��ر األثر يف بقاء هذه الكوابيس 

أمل��ًا متج��ددًا يق��ّض مضجعه��ا، األم��ر ال��ذي 
جعله��ا ت��داوم عل��ى ق��راءة بع��ض س��ور الق��رآن 
الكري��م، كاملع��ّوذات وغره��ا، لتخفيف وطأة 

ه��ذه اخلواط��ر ال��ي تهيم��ن عليه��ا.
وملعرف��ة املزي��د ح��ول األثر النفس��ي  	
لظ��روف الن��زوح على النس��اء، التقين��ا بطبيب 
ق��ال:  ال��ذي  القاس��م،  العام��ة عل��ي  الصح��ة 
تعان��ي امل��رأة أكث��ر 
م��ن  غره��ا  م��ن 
النفس��ية  اآلالم 
والتهج��ر  للن��زوح 
حبك��م  القس�������ري، 
عدي��دة  عوام�����������ل 
لع��ل أبرزه��ا العم��ل 
املس��تمّر  املنزل��������ي 
الظ��روف  يف  حت��ى 
الس��يئة، إضافة إىل 
تفتق��ر  حياته��ا  أن 
التجدي��د  إىل 
حبك��������م  أساس��ًا، 
مازمته��ا للبي��������ت 
وغي�������ر  واألس��رة، 
ذل��ك م��ن العوام��ل.
ع���������ن  أم������������ا  	
اخت��اف األع��راض 
ففّسره القاس���������م بالق�����ول: يع�������������ود تباي����ن 
األع��راض ب��ني النس��اء املريض��ات إىل التباي��ن 
يف بنيته��ن، فتظه��ر عن��د واحدٍة بش��كل قرحٍة 
معدّي��ٍة وعن��د أخ��رى بالص��داع. إضاف��ًة إىل 
الوض��ع الصح��ي املرتب��ط باحلم��ل واإلجن��اب 
والرضاع��ة، فبع��ض أع��راض االكتئاب مثًا 

هل��ا عاق��ٌة قوي��ٌة بذل��ك.
د.  به��ا  ال��ي يوص��ي  النصائ��ح  أم��ا  	
القاس��م لت��ايف م��ا أمك��ن م��ن آالم فه��ي: جيب 
أن تلع��ب األس��رة دورًا كب��رًا يف التخفي��ف 
ع��ن أفراده��ا املرض��ى بش��كٍل عام، وع��ن اإلناث 
بش��كٍل خ��اص، م��ن خ��ال التش��جيع وامل��ؤازرة 
النفس��ية وتوزي��ع اجله��د. ع��دا ع��ن أن العام��ل 
ل��ه  يك��ون  ق��د  العب��ادات،  وممارس��ة  الدي��ين 
عظي��م األث��ر يف ختفي��ف األع��راض، وه��و م��ا 
تؤّك��ده بع��ض الدراس��ات النفس��ية احلديثة. 
لواقع��ه بش��جاعة،  الف��رد  ملواجه��ة  أن  كم��ا 
إضاف��ة إىل مثابرت��ه على العاج الذي يصفه 
الطبي��ب املخت��ص، عظي��م األث��ر يف التع��ايف 

والش��فاء.



رادار المدينة

الرجال الذين يهزمون النيران
أع��ادت الث��ورة توزي��ع امله��ن واألعم��ال م��ن جديٍد على الس��وريني. فعمل الكث��رون، بفعل احلاجة والض��رورة، يف مهٍن  	

ش��ّتى مل يك��ن خيط��ر عل��ى باهل��م أنه��م س��يعملون فيه��ا..

أمحد الصاحل
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وعش��رات  واح��دة  إطف��اٍء  س��يارة  	
ب��دأ عل��ي حديث��ه عندم��ا  احلرائ��ق... هك��ذا 
كرج��ل  عمل��ه  ع��ن  املدين��ة"  "ع��ني  س��ألته 

القص��ف. حت��ت  إطف��اٍء 
اجل��زء  اإلطف��اء يف  فري��ق  يتأل��ف  	
ر م��ن دي��ر ال��زور م��ن ثاث��ة أش��خاص،  احمل��رّ
ه��م عل��ي واثن��ان م��ن رفاق��ه. ويلّخ��ص عل��ي 
قصت��ه م��ع اإلطف��اء من��ذ الس��اعة األوىل ل��ه 
يف ه��ذا العم��ل، فيق��ول: عندم��ا ب��دأ القص��ف 
عل��ى األحي��اء احمل��ّررة، قب��ل أكث��ر م��ن ع��ام، 
س��قطت قذيف��ٌة يف حارتن��ا وأّدت إىل إح��راق 
من��زل ج��اري. مل تك��ن هن��اك س��يارة إطف��اٍء، 
ش��ابني  م��ع  احلري��ق  إمخ��اد  يف  فش��اركت 
آخري��ن ص��ادف مرورهم��ا يف ذل��ك الوق��ت. 
اس��تخدمنا طرق��ًا بدائي��ة يف ذل��ك، إذ نقلن��ا 
أخ��راً  واس��تطعنا  املنزلي��ة.  باألوان��ي  املي��اه 
الس��يطرة عل��ى احلري��ق بع��د مش��قٍة وتع��ب. 
لنش��رب  توقفن��ا  ذل��ك  م��ن  انتهائن��ا  وعن��د 
الش��اي ونتع��ارف، أن��ا وكٌل م��ن ش��ريكيَّ يف 
عملي��ة اإلطف��اء، أب��و حمم��د وعم��ر. حتدثن��ا 
ال��ذي  ع��امل اإلطف��اء،  س��اعتها مط��واًل ع��ن 
ولكنن��ا  قب��ل،  م��ن  في��ه  مّن��ا  أح��ٌد  يعم��ل  مل 
وتش��غيل  العم��ل  هل��ذا  للتف��ّرغ  حتّمس��نا 
اآللي��ات املوج��ودة يف املرك��ز، وهك��ذا تش��ّكل 
فريقن��ا لتب��دأ املعان��اة بع��د ذلك. ويش��رح علي 
أه��م املش��اكل والعقب��ات ال��ي تواج��ه عمله��م 

بالق��ول:
يف  إطف��اٍء  آلي��ات  مخ��س  توج��د  	 
املدين��ة، أرب��ٌع منه��ا معّطل��ة، باس��تثناء اآللي��ة 
ال��ي نعم��ل عليه��ا. تواجهن��ا مصاع��ب كب��رة 

اقتح��ام  ب��دالت  يف عملن��ا، فنح��ن ال منل��ك 
احلرائ��ق، وه��ي م��ن أساس��يات عم��ل رج��ل 
األدوات  أبس��ط  حت��ى  منل��ك  وال  اإلطف��اء، 
الازم��ة  والع��ّدة   ،safety ال���  كأحذي��ة 
لاقتح��ام، فكم��ا تعل��م هن��اك من��ازل مغلق��ة 
ونضطر يف بعض األحيان إىل هدم اجلدران 
لك��ي نص��ل إىل احلري��ق. كم��ا أن الوقود غر 
متوف��ٍر بالكمي��ات الكافي��ة لك��ي نق��وم بواجبنا 

عل��ى أمّت وج��ه.
أم��ا أب��و حمم��د، وه��و الرج��ل ال��ذي  	
ش��ارك عل��ي يف مهّمت��ه اإلطفائي��ة األوىل، 
فيعّل��ق عل��ى مهنت��ه اجلدي��دة: أن��ا مل أمح��ل 
ع��ن  البل��د أحب��ث  ه��ذا  وبقي��ت يف  الس��اح، 
دوٍر ألق��وم ب��ه، فوج��دت أن��ين أجاه��د يف ه��ذه 
الث��ورة م��ن خ��ال ه��ذا العم��ل. وع��ن س��ؤالنا 
كي��ف تط��ّوع هل��ذا األم��ر يق��ول أب��و حمم��د: 
كن��ت أعمل كس��ائق آلياٍت ثقيلة يف إحدى 
الدوائ��ر احلكومي��ة، وعندم��ا ق��ررت العم��ل 
اآللي��ة.  لقي��ادة  تطّوع��ت  إطف��اٍء  كرج��ل 
اجملل��س  وتقص��ر  اإلدارة  ضع��ف  ولك��ن 
فف��ي  مّج��ة،  مش��اكل  لن��ا  يس��ّببان  احملل��ي 
إح��دى امل��رات، ال��ي خرجن��ا فيها إلمخاد أحد 
احلرائ��ق، تعّرض��ت إلصاب��ٍة نتج��ة انفج��ار 
أس��طوانة الغ��از يف املنزل... ل��و كّنا جمهزين 

بع��ّدة اإلطف��اء مل��ا حدث��ت اإلصاب��ة.
اهلاي��س،  س��ليمان  الس��يد  يفّس��ر  	
مدي��ر مكت��ب الدفاع املدني يف اجمللس احمللي 
وح��دة  عم��ل  أم��ام  العوائ��ق  ال��زور،  بدي��ر 

قائ��ًا: اإلطف��اء، 
عن��د  موج��ودٌة  اإلطف��اء  س��يارات  	

بع��ض الكتائ��ب. عرضن��ا عل��ى تل��ك الكتائ��ب 
إص��اح ه��ذه اآللي��ات لكنه��م قابل��وا طلبن��ا 
بالرف��ض ألس��باٍب عدي��دٍة، فاعتمدن��ا عل��ى 
اآللي��ة ال��ي يس��تخدمها عل��ي ورفيق��اه. حنن 
نق��وم بتزوي��د طاقم اإلطفاء بالوقود. وطلبنا 
م��ن اجله��ات الداعم��ة تقدي��م ع��ّدة إطف��اٍء 
من��ذ أش��هر، وال زلن��ا بانتظ��ار ق��دوم املع��ّدات.
الثال��ث  العنص��ر  إىل  وبالع��ودة  	
يف فري��ق إطف��اء دي��ر ال��زور، الش��اب عم��ر، 
ال��ذي ب��دا متحمس��ًا وه��و يتح��دث ع��ن مهنت��ه 

حم��رف: إطف��اٍء  كرج��ل  التطوعي��ة 
عل��ى  املس��تمر  القص��ف  بس��بب  	
م��ن  العدي��د  ع��ادًة  تواجهن��ا  املدين��ة  أحي��اء 
احلرائ��ق، مبع��دل وس��طي عش��رين حريق��ًا 
م��ن  بالق��رب  غالب��ًا  نوج��د  حن��ن  أس��بوعيًا. 
س��يارة اإلطفاء. وعندما يش��ّب حريٌق يف أحد 
األماك��ن نتلّق��ى اخل��ر، إم��ا م��ن األهال��ي أو 
حي��دث ع��ادًة أن يق��وم اجليش احل��ّر بإباغنا 

احلري��ق. نش��وب  مب��كان 
أصب��ح ثاث��ي اإلطف��اء، املؤّل��ف م��ن  	
عل��ي ورفيقي��ه، ثاثي��ًا مش��هورًا يف املدين��ة، 
فلق��د اعت��اد األهال��ي رؤي��ة س��يارة اإلطف��اء 
الوحي��دة جت��وب الش��وارع حبث��ًا ع��ن احلرائ��ق 
لتخمده��ا. ويص��ف أح��د الس��كان ه��ذا الفريق 
فه��م  حقيقي��ون،  مقاتل��ون  بأنه��م  املتط��ّوع 
يعملون س��ّت عش��رة س��اعة يف اليوم من دون 
مقاب��ل. ويضي��ف مازح��ًا: "ويطفئ��ون أك��ر 
احلرائ��ق وأخطره��ا. وس��يدخلون حتم��ًا يف 
موس��وعة جيني��س لألرق��ام القياس��ّية بع��دد 

احلرائ��ق ال��ي أطفأوه��ا".

عدسة أمحد | خاص عني املدينة
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للم��رة الثاني��ة مي��ّر العي��د دون أن حيص��ل عام��ر عل��ى ثي��اٍب جدي��دة، وال ش��يء يبّش��ر أن��ه ق��د حيص��ل عليه��ا يف األي��ام  	
القادمة، فحّمى األسعار وندرة البضائع حتول بينه وبني تلك الرغبة. عامر هو واحٌد من أبناء امليادين احملّررة، الذين حتول 

بينه��م وب��ني اإلحس��اس بالعي��د أش��ياٌء كث��رة.

مابس العيد يف آخر قائمة 
األولويات 

ال  املدين��ة  حلرك��ة  املتاب��ع  ولع��ل  	
جي��د عن��اًء يف رص��د ح��ال األس��واق التجاري��ة، 
وخاص��ة م��ا ارتب��ط منها بالعي��د والتحضرات 
له، ذلك أن البائع واملشري كاهما يتداوالن 
باستفاضٍة جوانب عديدًة مما تعاني منه هذه 
أش��كال  ب��كل  ال��ي كان��ت عام��رًة  األس��واق، 
النش��اط التج��اري، وتزداد ه��ذه املعاناة بصورٍة 
خاص��ٍة يف عي��دي الفط��ر واألضح��ى. ألخ��ذ 
فك��رٍة أك��ر ع��ن ه��ذا النش��اط، وع��ن حال��ة 
اإلحباط الي أمّلت بعامر، التقينا السيدة "رفاه 
مصطفى" الي أفادتنا بالقول: بالنسبة لسوق 
األلبس��ة، وه��ي أكث��ر م��ا يت��ّم تداول��ه خ��ال 
العي��د، فاألس��عار جهنمي��ة وال تتناس��ب ب��أي 
ش��كل مع دخولنا. وباألخص أن عيد األضحى 
يأت��ي متزامن��ًا م��ع ف��رة دخ��ول امل��دارس، مم��ا 
يرّت��ب عل��ى اآلب��اء أعب��اًء مالي��ًة ضخمة جتعل 
بالنس��بة  األولوي��ات  آخ��ر  يف  املاب��س  ش��راء 
لكثٍر من اآلباء. إن كسوة العيد لطفٍل واحٍد 
ق��د تكّل��ف يف احل��د األدن��ى 5000 ل��رة س��ورية، 
ق��د  أطف��ال  لثاث��ة  بالنس��بة  العي��د  أن  أي 
يقض��ي عل��ى دخ��ل األس��رة الش��هري بأكمل��ه. 

في��راوح س��عر البل��وزة العادي��ة لطف��ٍل صغ��ٍر 
بني 1000 و2000 لرة، وسعر البنطال يف احلّد 
األدن��ى 1300 ل��رة. ع��دا ع��ن نوعي��ة البضائ��ع 
املنتش��رة، وال��ي بغالبيته��ا ذات أقمش��ة س��يئة، 
بس��بب إغ��اق العدي��د م��ن املصان��ع ال��ي تنت��ج 

املاب��س اجلاه��زة يف حل��ب وري��ف دمش��ق. 
تغيب األضحية يف عيد األضحى 

ولع��ّل ارتباط العيد، وعيد األضحى  	
حتدي��داً، باللح��وم والث��روة احليواني��ة جع��ل 
لزام��ًا علين��ا تس��ليط الض��وء عل��ى احلرك��ة 
التجاري��ة يف ه��ذا اجلان��ب، وذل��ك م��ن خ��ال 
اللق��اء م��ع تاجر األغنام "حممد خلوف"، الذي 
وص��ف الس��وق بقول��ه: إن اإلقب��ال عل��ى ش��راء 
األغن��ام بقص��د ذحبه��ا يف العي��د ضئي��ٌل ج��داً، 
وذلك بس��بب ارتفاع أس��عارها بش��كٍل كبٍر مل 
يع��د يف متن��اول ي��د الكث��ر م��ن الن��اس، فس��عر 
النعج��ة ال��ي تصل��ح لألضحية يق��ّدر حبوالي 
حت��ى  فيص��ل  اخل��روف  أم��ا  س،  ل.   35000
55000 ل. س، ويتج��اوز س��عر البق��رة 140000 
اللح��وم  اس��تهاك  أن  ل. س. باإلضاف��ة إىل 
اخنف��ض إىل أق��ّل م��ن النصف عن��د الكثرين، 
وخرج عند شرائح أخرى من قائمة احلاجات 
الغذائي��ة ال��ي تدخ��ل املن��زل. كم��ا أن حل��م 

العج��ل يت��م نقل��ه إىل حمافظ��ات أخ��رى، مم��ا 
يزي��د م��ن ارتف��اع س��عره. وق��د أدى ذل��ك إىل 
زي��ادة الطل��ب عل��ى حل��وم الض��أن والدج��اج، 
ال��ذي ص��ار س��عر الكيل��و من��ه 550 ل��رة، لع��دم 
وج��ود املداج��ن يف املدين��ة، إذ يرّك��ز معظمها 
يف القلم��ون وري��ف حل��ب ومح��ص، وت��ؤّدي 
مش��اكل الطرقات وصعوبة النقل إىل ارتفاع 

أس��عارها.
عيٌد بدون "كليجة العيد" 

وم��ن امل��واد ال��ي ارتبط��ت باألعي��اد،  	
بعي��ٍد،  ح��دٍّ  إىل  الرك��ود  م��ن  اآلن  وتعان��ي 
احللوي��ات وخاصة "الكليجة". فهي، وألس��باٍب 
اجتماعي��ة، تغي��ب ع��ن معظ��م بي��وت امليادي��ن 
م��ن الوافدي��ن وأهال��ي املدين��ة، كم��ا بّين��ت 
لن��ا الس��يدة "فيح��اء العل��ي" بالق��ول: ارتبط��ت 
وه��ذا  عموم��ًا،  بالف��رح  عندن��ا  احللوي��ات 
وبيوته��ا  املدين��ة  ش��وارع  ع��ن  غائ��ٌب  الف��رح 
بس��بب الظ��روف ال��ي من��ّر به��ا. حت��ى أن صن��ع 
"الكليجة" مثًا صار ميثل حالًة من الرف ال 
تلي��ق مبعظ��م الن��اس هن��ا. ه��ذا من جه��ة، ومن 
جه��ٍة ثاني��ٍة ف��إن ارتف��اع أس��عار امل��واّد اخلاّص��ة 
باحللويات جيعل الكثرات من س��يدات املنازل 

يتجاوزنه��ا.

عدسة بال | خاص عني املدينة
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باس��م  اإلعام��ي  الناط��ق  يق��ول  	
جه��از الش��رطة احل��ّرة يف حل��ب، امل��ازم أول 
عاش��ق حمم��د، ل�"عني املدين��ة": نتيجًة للفراغ 
األم��ين، وبالتنس��يق م��ع اجملال��س احمللي��ة يف 
احملافظ��ة، انطل��ق مش��روعنا بتأس��يس جه��اٍز 
احرايفٍّ للش��رطة، قبل س��نة تقريبًا. وحرصنا 
املنش��قني،  العناص��ر  املش��روع  يس��توعب  أن 
الذي��ن يش��كلون نس��بة 65% م��ن الع��دد الكّل��ي 
للمنتس��بني هل��ذه املؤسس��ة الناش��ئة، والباق��ي 
م��ن الث��وار الذي��ن ب��ادروا إىل القي��ام بأعم��ال 
يضي��ف  مناطقه��م.  حتري��ر  بع��د  الش��رطة 
ب��دأ التطبي��ق العمل��ي للمش��روع يف  عاش��ق: 
ح��ّي  ويف  حل��ب،  بري��ف  جرابل��س  مدين��ة 
الف��ردوس داخ��ل املدين��ة، وتط��ّورت التجرب��ة 
بع��د ذل��ك لتمت��ّد إىل مناط��ق وأحي��اٍء أخ��رى، 
ليبل��غ ع��دد املراك��ز العاملة الي��وم 47 مركزاً 
ت��ؤّدي وظيفته��ا بش��كل ممت��از. وق��د ُجّه��زت 
ه��ذه املراك��ز مبس��توى أق��ل مم��ا جي��ب، وم��ا 
ي��زال ينقصه��ا الكث��ر م��ن الع��دد واملس��تلزمات 
اللوجس��تية، إضاف��ًة إىل النق��ص يف الذخ��رة 
والس��اح. ويتقاض��ى املنتس��بون إىل الش��رطة 
احلّرة راتبًا شهريًا مبقدار 100 دوالر للعنصر 
دوالر  و300  الضاب��ط  لص��ف  دوالر  و150 
املش��روع  يف  العامل��ني  ع��دد  وبل��غ  للضاب��ط. 
1200 ش��خٍص، بينهم 70ضابطًا. وحُيّضر اآلن 
لتأس��يس منظوم��ة خدم��اٍت طبي��ٍة لرعاي��ة 

العامل��ني يف ش��رطة حل��ب احل��ّرة.

جمال��س  تنّس��ق  عاش��ق،  وحبس��ب  	
األحياء واجملالس احمللية مع جهاز الش��رطة، 
فه��م ش��ركاٌء حقيقي��ون وأهدافه��م واح��دة، 
وُتنش��أ مراك��ز الش��رطة بن��اًء عل��ى طلب هذه 
اجملال��س. واحلم��د هلل، يضيف عاش��ق: حيظى 
عملنا باحراٍم كبٍر من الس��كان ومن مجيع 
اهليئ��ات احمللي��ة، فهاجس��نا األول ه��و خدم��ة 
األهال��ي. ونفتخ��ر أن س��كان ح��ّي الكاس��ة قد 

رفع��وا الفت��ات ش��كٍر لن��ا.
يف الكاس��ة وبستان القصر

مثان��ون  وقع��ت  واح��ٍد  ش��هٍر  يف  	
و25  قت��ٍل  جرائ��م  وث��اث  س��رقٍة  جرمي��ة 
خمالف��ًة م��ن اجليش احلّر، حّقق فيها مجيعًا 
مركز الشرطة يف الكاسة وبستان القصر. 
يتح��دث مدي��ر املرك��ز، أب��و عب��دو  	
ش��يخ العش��رة )34 عام��ًا( وه��و قائ��د كتيب��ٍة 
س��ابٍق تف��ّرغ ألعم��ال الش��رطة، حبم��اٍس ع��ن 
مهنته اجلديدة، ويبدو حريصًا جداً أن تنجح 
التجرب��ة يف هذي��ن احلّي��ني، ويذك��ر قائم��ًة 
مبهمات��ه تب��دأ مباحق��ة اجملرم��ني وتنته��ي 
بضبط األسعار. إذ تنطلق دورياٌت راجلٌة من 
املرك��ز يرافقه��ا خبر أس��عار، وذل��ك ملكافحة 
االس��تغال م��ن قب��ل بع��ض الباع��ة والتج��ار، 
وميت��ّد عم��ل رجال��ه خ��ال اللي��ل ح��ني يلقون 
القب��ض عل��ى كل مش��تبٍه في��ه، إضاف��ًة إىل 
توثي��ق وأرش��فة بيان��ات املفقودي��ن. ويتم كل 
هذا بالتنس��يق مع جمالس األحياء واجملالس 

احمللي��ة واألهال��ي، الذي��ن يس��همون يف انتق��اء 
واختي��ار عناص��ر الش��رطة م��ن الش��بان ذوي 

الس��معة واخلل��ق احلس��ن.
الن��اس  بثق��ة  عب��دو  أب��و  ويفخ��ر  	
واحرامه��م، فقد اس��تطاع م��ع رجاله تقليص 
ع��دد جرائ��م الس��رقة إىل ح��دٍّ كب��ر.. ويقول 
م��ن  أخ��ذت  مس��روقاٍت  اس��تعادوا  بأنه��م 
مخس��ني من��زاًل، وأع��ادوا عش��رين س��يارًة إىل 
مالكيه��ا، وأع��ادوا أيضًا س��بعة خمطوفني إىل 
ذويه��م، كان أحده��م حفي��د املف��ي الراح��ل 
إبراهي��م الس��لقيين، وال��ذي اختطفته عصابة 
إجرامّي��ة تنتح��ل صف��ة اجلي��ش احل��ر، مّت 
إلق��اء القب��ض على عناصره��ا وإحالتهم على 

القض��اء. 
يف  احملل��ي  اجملل��س  رئي��س  يق��ول  	
رج��ال  عم��ل  الش��يخ:  عدن��ان  أب��و  الكاس��ة، 
الظ��روف  ه��ذه  يف  جي��ٌد  احل��ّرة  الش��رطة 
الصعبة. ومنذ افتتاح مركز الشرطة احلّرة 
كب��ر.  ح��د  اىل  الس��رقة  جرائ��م  تراجع��ت 
ويعّق��ب ش��يخ العش��رة: ب��ل انعدمت  	
ح��االت الس��رقة متام��ًا، فبع��د أن كان معدل 
اجلرائ��م أرب��ع س��رقاٍت يف الي��وم مل نس��مع 
اآلن ع��ن حادث��ة س��رقٍة من��ذ وق��ٍت طوي��ل. 
ولكن��ه يش��كو م��ن قل��ة امل��وارد وقل��ة الع��دد، 
وخاص��ًة م��ع جواره��م للمناط��ق اخلاضع��ة 
لس��يطرة النظ��ام، ال��ذي ال يك��ّف ع��ن إرس��ال 
رة.  املخري��ن واملخّرب��ني إىل املناط��ق احمل��رّ

ة شرطة حلب الحرَّ
يزيد حلي | حممد فراس العلي

قب��ل ع��اٍم م��ن الي��وم ب��دأ العمل مبش��روع الش��رطة احلّرة بش��كٍل جتري��ي، كجزٍء من  	
مشروع األمن الوطين الذي يشمل كامل املناطق احملّررة. وكانت حلب هي السّباقة يف البدء.

عدسة فراس | خاص عني املدينة
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رأي الناس
يعم��ل حمم��د )34 عام��ًا( يف حم��لٍّ  	
القص��ر،  بس��تان  يف  التطري��ز  آالت  لصيان��ة 
قدمي��ٍة  خ��اٍف  قص��ة  ج��اره  وب��ني  وبين��ه 
إىل  لتتط��ور  األخ��رة  الف��رة  يف  تفاقم��ت 
األس��لحة  واس��تخدام  باألي��دي  ع��راٍك 
البيضاء، قبل أن تأتي دورية الش��رطة احلّرة 
وتلقي القبض عليهما. وخال ثاثة أياٍم يف 
الس��جن ح��رص أف��راد املركز عل��ى اإلصاح 
بينهم��ا.. وه��ذا ما حدث فعًا، وانتهت املش��كلة 

ال��ي امت��ّدت ل��� 15 س��نة ب��ني الرجل��ني. 
أم��ا ف��اروق، وه��و صاح��ب مطع��م  	
فاف��ل يف الكاس��ة، ف��روي كي��ف ُس��رقت 
موّل��دة الكهرب��اء م��ن مطعم��ه، وكي��ف تق��ّدم 
بالش��كوى، ث��م ذه��ب الس��تعادة املوّل��دة عندم��ا 
قب��ض رج��ال الش��رطة احل��ّرة عل��ى الس��ارق. 
وه��و يدع��و هل��م بالتوفي��ق واحلف��ظ م��ن اهلل. 
القه��وة  بائ��ع  يفع��ل  وكذل��ك  	
اجل��ّوال أب��و امح��د، وه��و يتح��دث ع��ن إعجابه 
مبس��اعدتهم للن��اس، رغ��م أن بعضه��م ب��ا 
خ��رة كافي��ة. ولك��ن أب��و أمح��د يب��دي أس��فه 
حب��ق  يس��معها  ال��ي  التج��اوزات  لبع��ض 
اخلش��ونة  إىل  يضط��رون  رمب��ا  املوقوف��ني. 

يق��ول. كم��ا  أحيان��ًا، 
ش��رطة مدينة منبج

التجرب��ة  مس��ار  عل��ى  ولاّط��اع  	
يف الري��ف جتّول��ت "ع��ني املدين��ة" يف منب��ج، 

حماول��ًة تقدي��م ص��ورٍة ع��ن عم��ل الش��رطة 
احل��ّرة هن��اك، حي��ث يوج��د مرك��زان هل��ذه 
الش��رطة. ولألس��ف مل نتمّك��ن م��ن احل��وار 
م��ع أيٍّ م��ن املس��ؤولني يف هذي��ن املركزي��ن، 
وذل��ك ألن املرك��ز األول كان خالي��ًا م��ن أيِّ 
عنص��ر، ورف��ض الضاب��ط يف املرك��ز الثان��ي 
احلديث معنا، مررًا ذلك بأنه ال يتحدث مع 
م��ن يع��ّدون التقاري��ر الصحفي��ة ويعرضونها 
للبي��ع ويقبض��ون عليه��ا امل��ال. وأم��ام اإلحل��اح 
طل��ب مّن��ا أن نقاب��ل ضابط��ًا آخ��ر ه��و العمي��د 
"ترك��ي"، ويف م��كاٍن آخ��ر ه��و مدين��ة حل��ب.

وأم��ا يف الش��ارع املنبج��ي فياح��ظ  	
احل��ّرة،  الش��رطة  أداء  يف  والضع��ف  التلك��ؤ 
تاش��ي  أوهل��ا  ع��ّدٍة  بأس��باٍب  ذل��ك  ويفس��ر 
س��بيل  فعل��ى  الن��اس،  أع��ني  م��ن  هيبته��م 
م��ن  الش��رطة  عناص��ر  يتمك��ن  مل  املث��ال 
يب��دي  منب��ج، وال  امل��رور يف ش��وارع  تنظي��م 
ب��ل  اعتب��ار،  أي  الطائش��ون  الس��ائقون  هل��م 
عل��ى العك��س ه��م حم��ّط س��خرية م��ن هؤالء، 
وخاص��ًة عندم��ا يس��ّجلون املخالف��ات حب��ق 
آخ��ر  جان��ٍب  وم��ن  املخالف��ني.  الس��ائقني 
يغي��ب التنس��يق م��ع فصائ��ل اجلي��ش احل��ر، 
مقاتليه��ا  بع��ض  تصرف��ات  عل��ى  للس��يطرة 
ال��ي جعل��ت الش��رطة يف حال��ٍة م��ن اإلح��راج 
يف  الكب��ر  النق��ص  ع��ن  فض��ًا  والضي��اع، 
جتهي��زات الش��رطة وقّل��ة عدده��م وعتاده��م 
إىل  ويض��اف  احل��ّر.  اجلي��ش  م��ع  باملقارن��ة 
ذلك كله النظرة الس��لبّية املس��بقة عن رجل 
الش��رطة، وال��ي ورثه��ا الن��اس م��ن جتربته��م 
املريرة مع أجهزة الش��رطة األس��دية. ويقول 
مصطف��ى، وه��و ش��اب يف الثاث��ني م��ن العمر: 
يعان��ي الش��رطي م��ن فس��اٍد داخل��يٍّ يف نفس��ه 
م��ن املس��تحيل أن يتغل��ب علي��ه، فم��ن انغم��س 

خ��ال عش��رين عام��ًا يف ق��ذارة خ��ّدام األس��د 
ال يس��تطيع أن يتغ��ّر يف ع��اٍم واح��د. م��ا ي��زال 
الوق��ت مبكرًا لرؤية ش��رطيٍّ حمرم. وحيتّج 
لؤي )22 عامًا( على قس��وة مصطفى، ويدافع 
ع��ن الش��رطي بأن��ه يع��رف كي��ف يتعام��ل 
م��ع الن��اس عل��ى األق��ل، وال حيم��ل بندقيت��ه 
متبجح��ًا ويتخب��ر ب��ني املدني��ني كم��ا يفع��ل 
عناصر اجليش احلر. ويتدخل أبو خليل )55 
عام��ًا( يف النق��اش متمني��ًا أن تنج��ح التجرب��ة 
يف منب��ج، ويق��وم رج��ال الش��رطة بواجبه��م 
عل��ى  حضوره��م  ويفرض��وا  األرض،  عل��ى 
اجلمي��ع لتوف��ر األم��ن ال��ذي فق��ده الن��اس. 
وه��ذا ل��ن يتحق��ق، كم��ا يق��ول أب��و خلي��ل، 
إال بتواف��ر الدع��م ال��كايف هل��ذه التجرب��ة، وأن 
خت��رج كتائ��ب اجلي��ش احل��ّر م��ن املدين��ة 
وتذه��ب إىل عمله��ا احلقيق��ي يف قت��ال ق��وات 

األس��د عل��ى اجلبه��ات.

أرقاٌم وجرائم
حبس��ب الس��جات املركزّي��ة هل��ذا 
اجله��از الش��رطي، بل��غ ع��دد جرائ��م 
أيل��ول  ش��هر  يف  املرتكب��ة  الس��رقة 
الفائ��ت 125 جرمية، أوقف فيها 162 
متهم��ًا قّدم��وا إىل جمل��س القض��اء 
املوحد. ووقعت خال الش��هر التاسع 
أيض��ًا 16 جرمي��ة قت��ٍل حقق��ت فيه��ا 
مراك��ز الش��رطة احل��ّرة املختلف��ة 
ريفًا ومدينة، ومّت اكتش��اف اجلناة 
يف 11 جرمي��ة منه��ا. وتأتي العداوات 
الشخصية ومقاصد السرقة كأبرز 
الدواف��ع اجلرمي��ة هل��ذه احل��االت.

مقر شرطة منبج احلرة



س��تون ألف��ًا من املدنّي��ني احملاصرين  	
دمش��ق،  جن��وب  م��ن  رة  احمل��رّ األحي��اء  يف 
يقارع��ون الي��وم مص��راً كارثّي��ًا م��ع القص��ف 
أن  يب��دو  وال  واجل��وع.  واخل��وف  املتواص��ل 
العلم��اء  أصدره��ا  ال��ي  الش��رعية،  الفت��وى 
وخطب��اء املس��اجد، بالرخي��ص ب��أكل اللح��وم 
احملّرم��ة؛ ق��د ترك��ت أث��راً يف ضم��ر أح��ٍد م��ا 
ول��و  خيّف��ف،  أن  يس��تطيع  الع��امل،  ه��ذا  يف 
قلي��ًا، م��ن ه��ذه املعان��اة الفظيع��ة واملس��تمرة 
من��ذ مثاني��ة أش��هر وحت��ى اليوم. وم��ن الغريب 
فع��ًا أن يعي��ش ه��ذا الع��دد الكب��ر م��ن البش��ر 
ب��ا غ��ذاٍء أو م��اٍء أو أّي خدم��ات، ط��وال ه��ذه 
امل��ّدة، وخاص��ًة بع��د أن أغلق��ت بش��كٍل كام��ٍل 
آخ��ر املناف��ذ الي كانت مت��ّرر القليل من املواد 
الرئيس��ي  املدخ��ل  آخره��ا  وكان  الغذائي��ة، 
ملخّي��م الرم��وك جبان��ب جام��ع البش��ر، حي��ث 
تتمرك��ز ق��وٌة خمتلط��ٌة م��ن ميلش��يا أمح��د 
جري��ل وش��ّبيحة ش��ارع نس��رين، ومت��ارس 
أن��واع اجلرمي��ة. فيمك��ن ألّي عنص��ٍر  أبش��ع 
منه��ا أن يقت��ل أّي ش��خٍص ميّر م��ن هذا املعر، 
فق��د تصب��ح كيلوغرامات قليل��ة من اخلضار 
سببًا ملوت من حيملها أو اعتقاله وإرساله إىل 
ظلم��ات املق��ّرات األمني��ة، أو أن يص��ر درع��ًا 
بش��ريًا ُيس��تخدم يف حاالت اهلجوم والدفاع. ال 
يفّك��ر األهال��ي أبداً باالقراب من هذا احلاجز، 
ب��ل حياول��ون  وال م��ن غ��ره م��ن احلواج��ز، 
حت��ت  م��ن  الرم��ق  يس��ّد  ش��يٍء  ع��ن  البح��ث 
األنق��اض وب��ني أك��وام النفايات وم��ن مطابخ 
البيوت الي هجرها أهلها ونزحوا، وأخراً من 
حلوم احليوانات الشاردة، كالكاب والقطط 

واحلم��ر.
مل يأكلوا خبزاً منذ شهرين

خمي��م  يف  احملل��ي  اجملل��س  أم��ام  	
الرم��وك تنتظ��ر ام��رأٌة يف اخلمس��ينيات م��ن 
العم��ر أح��داً م��ا م��ن أعض��اء اجملل��س، الذي��ن 
يش��عرون بعج��ٍز كب��ٍر ع��ن فع��ل أّي ش��يء. 
تبك��ي ه��ذه امل��رأة وه��ي تتحدث ع��ن ابنها الذي 
انش��ّق ع��ن تش��كيات القي��ادة العام��ة للجبه��ة 
اىل  وانض��ّم  فلس��طني  لتحري��ر  الش��عبية 

كتيب��ٍة م��ن كتائ��ب اجلي��ش احل��ر، وقاتل يف 
صفوفه��ا حتى استش��هد لي��رك زوجًة وأربعة 
أطفاٍل، ليس هلا همٌّ يف الدنيا سوى إطعامهم. 
وتتس��اءل امل��رأة، وه��ي ختف��ي وجهه��ا مبندي��ٍل 
قماش��ٍي تستخدمه العجائز: "كيف أطعمهم 
يف ه��ذه الظ��روف ال��ي حت��نُّ فيه��ا حت��ى قلوب 
الكف��ار علين��ا؟". وتلوم هذه املرأة رفاق ابنها يف 
الكتيب��ة ال��ي قاتل فيها بعد انش��قاقه ألنهم مل 
يعطوه��ا بندقيت��ه بع��د أن استش��هد، ال��ي ت��رى 
أنها من حّقها ألن ابنها جلبها معه من "القيادة 

العامة"، وهي تريدها لكي تبيعها وتنفق على 
األيت��ام األربع��ة الذي��ن مل يأكل��وا اخلب��ز من��ذ 
ش��هرين، ومل تس��تطع إطعامه��م س��وى وجب��ٍة 
م��ن  يتواف��ر  م��ا  وحبس��ب  الي��وم،  يف  واح��دٍة 
الع��دس أو الرغ��ل، ويف أحس��ن األح��وال األرز 
الذي بلغ سعره 800 لرة للكيلو غرام الواحد. 
ولي��س هل��ا م��ن وارٍد مال��يٍّ س��وى 6000 ل. س 
يقّدمها اجمللس احمللي كل شهر، وال يكفيها 
ه��ذا املبل��غ ألكث��ر م��ن أربع��ة أي��اٍم، وخاّص��ًة 
م��ع االرتف��اع احل��اد ألس��عار امل��واد الغذائي��ة.

رادار المدينة

جنوب دمشق...
حيث يموت الناس بصمت

أنور موسى

يف األحي��اء اجلنوبّي��ة م��ن دمش��ق، حت��دث اآلن قص��ٌة م��ن قص��ص املأس��اة.  	
فهن��اك، وحت��ت احلص��ار، مل يبَق أمام الس��كان س��وى أكل حل��وم الكاب والقطط.
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م��ن  احمل��ّررة  اجلنوبي��ة  املنطق��ة  تتأل��ف 
فلس��طني   � التضام��ن   � الرم��وك  أحي��اء: 
 � � يل��دا  � س��يدي مق��داد  � احلج��ر األس��ود 
البويض��ة   � � حّج��رة  بي��ت س��حم   � بّبي��ا 
م��ن  ج��زء   � العس��الي   � الق��دم   � س��بينة   �
البهدلي��ة � ج��زء م��ن الس��يدة زين��ب. تش��ّكل 
ه��ذه األحي��اء منطقًة واحدًة يس��هل التنقل 
حميطه��ا  يف  وتتمرك��ز  أجزائه��ا،  ب��ني 
ق��وات  م��ن  خمتلف��ٌة  تش��كياٌت  الكب��ر 
حمكم��ًا. حص��اراً  حوهل��ا  فارض��ًة  األس��د، 

عدسة أنور |  خميم الرموك | خاص عني املدينة
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الطعام حتت القصف 

وعل��ى  الضّيق��ة،  الش��وارع  أح��د  يف  	
خ��ّط التم��اس املش��تعل دومًا يف ح��ي التضامن، 
م��ن اجلي��ش  اجتم��ع مخس��ة عش��ر مقات��ًا 
لتن��اول  الكام��ل،  امليدان��ّي  بلباس��هم  احل��ّر 
الغ��داء ح��ول ل��وٍح خش��يٍّ مُح��ل عل��ى األحج��ار 
وعل��ى مقاع��د حمطم��ٍة ُجلب��ت كيفم��ا اتف��ق 
الذي��ن  اجلائع��ني،  الرج��ال  ه��ؤالء  لُتجل��س 
ج��اؤوا س��راً عل��ى األق��دام م��ن يل��دا وببي��ا 
واحلج��ر األس��ود لرابط��وا يف م��ّدة مناوبته��م، 
ال��ي تس��تمّر لنص��ف ي��وٍم يف احل��االت العادّي��ة 
وألي��اٍم ع��ّدٍة يف أوق��ات املع��ارك. كان��ت وجب��ة 
الغ��داء مؤلف��ًة من صحٍن واس��ٍع م��ن "اجملّدرة" 
إضاف��ًة إلبري��ق م��اء. دار احلدي��ث حول اختيار 
أمح��د طعم��ة اخلض��ر رئيس��ًا لل��وزراء، وكان 
معظ��م  رأي  ه��و  الش��خص  به��ذا  التف��اؤل 
ه��ؤالء املقاتل��ني الذي��ن ت��راوح أعماره��م ب��ني 
18 إىل 30 عام��ًا، ويتح��ّدرون مبعظمه��م م��ن 
يف  الث��ورة  قب��ل  يعمل��ون  وكان��وا  اجل��والن، 
ح��رف اخلياط��ة ومصان��ع األلبس��ة أو جت��اراً 
صغ��اراً عل��ى البس��طات أو عم��ااًل يف ورش��ات 
صيان��ة الس��يارات، وال يفّك��رون ي��وم س��قوط 
النظ��ام س��وى بالع��ودة إىل بيوته��م وأعماهل��م 
الس��ابقة، بالرغ��م م��ن األصال��ة ال��ي ُتظهره��ا 
هيئاته��م كمقاتل��ني شرس��ني متخصص��ني 
حب��رب الش��وارع، وكأش��خاٍص اعت��ادوا عل��ى 
فك��رة أن مي��وت امل��رء بش��ظيٍة وه��و يقات��ل أو 
ميش��ي أو يس��ريح على وجبة الغ��داء. وعندما 
س��قطت قذيف��ٌة قريب��ٌة ج��داً مل يرتع��ب أح��ٌد 
من املوجودين س��وى "عني املدينة"، أما الش��بان 
فق��د واصل��وا طعامه��م وهم يدمدم��ون كنوٍع 
م��ن الع��ادة ال أكث��ر: "ي��ا لطي��ف ي��ا س��تار"، 
القذيف��ة؟  س��قطت  أي��ن  يتس��اءلوا:  أن  دون 
بع��د الغ��داء مل يك��ن هن��اك ش��اي، ب��ل س��ائٌل 
مغليٌّ أخضر هو مزيٌج من األعش��اب والزهور 

وق��د  والبس��اتني،  األح��راش  م��ن  امللتقط��ة 
ُجّفف��ت لتس��تخدم كبدي��ٍل ع��ن الش��اي، الذي 
بل��غ مث��ن الكيل��و غ��رام الواح��د من��ه 5000 لرة.

املقاتل��ة  اجملموع��ة  ه��ذه  متتل��ك  	
دراجت��ني هوائّيت��ني كوس��يلي نق��ل؛ واح��دٌة 
جّوال��ٌة  والثاني��ة  للخدم��ة  املق��ّر  يف  تبق��ى 
األف��راد  عل��ى  والطع��ام  الذخ��رة  لتوزي��ع 
التم��اس. خط��وط  عل��ى  املرابط��ة  أثن��اء 
املمّرض��ة ال��ي تقات��ل يف أوق��ات الف��راغ

لفاطم��ة  تك��ن  مل  الث��ورة،  قب��ل  	
)29 عام��ًا( صل��ٌة مبهن��ة التمري��ض، ولكنه��ا 
الي��وم تعم��ل يف مركزه��ا اإلس��عايف الصغ��ر 
وجّراح��ٍة  وطبيب��ٍة  حمرف��ٍة  كممّرض��ٍة 
مبتدئ��ة، وتب��ذل قص��ارى جهده��ا يف العناي��ة 
اثن��ني  دافع��ني  فاطم��ة  تذك��ر  باجلرح��ى. 
الش��اق؛  العم��ل  ه��ذا  يف  لاخن��راط  دفعاه��ا 
إع��اء كلم��ة اهلل  وهم��ا، حبس��ب تعبره��ا: 
األس��د،  نظ��ام  م��ن  الظل��م  كث��ر  أن  بع��د 
وثاني��ًا ه��روب األطب��اء والك��وادر الطبي��ة م��ن 

املنطق��ة. ت��رى فاطم��ة يف مهن��ة الط��ب عم��ًا 
إنس��انيًا نبي��ًا ونوع��ًا م��ن أنواع اجله��اد، وتقول 
إنه��ا تش��عر، ح��ني تنج��ح يف ع��اج مص��اٍب، 
بأنه��ا ملك��ت الع��امل كل��ه. وعل��ى الف��ور تتغ��ّر 
احلقائ��ق  إىل  تفط��ن  وه��ي  وجهه��ا  مام��ح 
املؤمل��ة ال��ي تواجهه��ا كل ي��وم، م��ن ن��درة امل��واد 
واملس��تلزمات الطبي��ة. وتق��ول إن اللحظ��ات 
األس��وأ يف حياته��ا هي ح��ني تنظر إىل اجلريح 
ال��ذي مي��وت أمامه��ا وتعجز عن فعل ش��يٍء له، 
وخاص��ًة عندم��ا ميك��ن أن ينقذه ش��يٌء بس��يٌط 
مث��ل كي��س الس��روم، ال��ذي ارتف��ع س��عره 
إىل عش��رة آالف ل��رة، إن توّف��ر، فف��ي معظ��م 
األوق��ات يعّد ه��ذا الكيس من البضائع النادرة.
تزوجت فاطمة واحداً من املقاتلني.  	
وه��ي تؤك��د أن زوجه��ا مل حي��اول أن يبعده��ا 
ع��ن مهنته��ا التطوعي��ة، إمن��ا يش��ّجعها دائم��ًا 
ويس��اعدها يف أوقات فراغه. وباملقابل تساعده 
ه��ي أيض��ًا يف أوقات فراغه��ا، فتحمل البندقية 
األوىل يف اجلبه��ات  ومتض��ي إىل اخلط��وط 
حم��رف.  مقات��ٍل  أي  مث��ل  هن��اك  لتقات��ل 
الش��ابة م��ن ح��وران، أمن��وذٌج  تل��ك  فاطم��ة، 
الثائ��رة. الس��ورية  امل��رأة  من��اذج  م��ن  ممّي��ٌز 

الئحة األسعار باللرة السورية:
كغ سكر: 1000
كغ شاي: 5000
كغ برغل: 400

كغ رز: 800
لير البنزين: 2500

كغ التبغ الفرط: 15000
علبة احلمراء الطويلة: 1000

  عدسة أنور | خاص عني املدينة

فاطمة
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العبوات الناسفة...
موٌت بطعم المفاجأة!

بال عبد القادر

للم��وت طع��ٌم خمتل��ٌف ح��ني يأتي��ك  	
مصحوب��ًا بانفج��ار عب��وٍة ناس��فة. إن��ه حيم��ل 
طع��م املفاج��أة، تل��ك ال��ي ينتف��ي وجوده��ا م��ع 
أل��واٍن أخ��رى للم��وت. فأزي��ز الطائ��رة، مث��ًا، 
ق��د مينح��ك فرص��ة مراقب��ة ش��بح امل��وت ح��ني 
يطوف حولك، أما العبوة فقد يتصّيدك املوت 

اخل��اص به��ا أم��ام أي مف��رق.
كان��ت ه��ذه األف��كار ت��دور يف ذه��ن  	
الش��اب "ن. ق"، وق��د ع��ّر لن��ا عنه��ا يف س��ياق 
حديث��ه ع��ن اإلصاب��ة ال��ي تع��رض هل��ا من��ذ 
أي��اٍم، أثن��اء انفج��ار عب��وٍة ناس��فٍة بالق��رب م��ن 
احلديق��ة العام��ة يف مدين��ة "امليادي��ن". تس��بب 
االنفجار خبس��ارة الشاب أحد أطرافه. وبينما 
كان يتحس��س موض��ع إصابت��ه تاب��ع بالق��ول: 
كان خوفن��ا مرتبط��ًا بش��كل أساس��ي بأزي��ز 
الطائ��رات وم��ا يتبع��ه م��ن قصٍف ودم��اء، ولكن 
من��ذ م��دة ص��ار هاج��س األهال��ي هن��ا العب��وات 
الناس��فة، تل��ك ال��ي مل تعرفه��ا املدين��ة م��ن 
قب��ل، وال يوج��د يف ذاك��رة األهال��ي عنه��ا إال 
م��ا ميك��ن مش��اهدته يف شاش��ات التلف��زة. من��ذ 
� أس��ر يف الش��ارع  أي��اٍم كن��ت � كأّي ش��اٍب 
بأط��رايف األربع��ة، وبع��د االنفج��ار ع��دت إىل 
بيتن��ا بثاث��ة أط��راف. دون أي مقدماٍت ارتفع 
عالي��ًا، وبش��كل فجائ��ي، ص��وٌت ق��وٌي مل أتب��ني 
حلظته��ا ماهيت��ه إال بع��د أن ش��عرت جبس��دي 
يرتف��ع ثم ينخفض ألرتط��م باألرض، ويدي 
ال��ي كان��ت ج��زءاً م��ين قب��ل حلظ��اٍت رأيته��ا 
مرمي��ًة عل��ى بع��د خط��واٍت م��ين. كان األمل 
رهيب��ًا، والن��اس وامج��ة مذهول��ة. وم��ا ه��ي إال 
حلظ��اٌت حت��ى ب��دأ الن��اس بالتدّف��ق إىل م��كان 
للت��ّو. هن��ا أدرك��ت  انفج��رت  ال��ي  الس��يارة 
أن��ين مل أك��ن أحل��م، وأن ي��دي ال��ي نأت عين، 
وكذل��ك س��يارة "الكّي��ا" ال��ي تهّش��مت، كانت 
حقيقة، حقيقة س��رافقين إىل األبد بداًل عن 

ي��دي ال��ي فارقته��ا إىل األب��د.
إجراءاٌت ال بد منها

ال��ي  اإلج��راءات  ع��ن  وللحدي��ث  	
ميك��ن اتباعه��ا يف ح��ال وج��ود عب��وة ناس��فة، 
اإلغاث��ي  املس��ؤول  م"،  "ع.  بالس��يد  التقين��ا 
يف  العامل��ة  اخلري��ة  اجلمعي��ات  إح��دى  يف 
ح��ال  يف  بالق��ول:  أفادن��ا  وال��ذي  "امليادي��ن"، 
وج��ود أي ش��ٍك ب��أي ش��يٍء غري��ٍب، أو يف غ��ر 
موضعه، جتب املبادرة إىل استدعاء خمتّصني 

أو أشخاٍص مشهوٍد هلم حبسن التصرف على 
أق��ل تقدي��ر. باإلضافة إىل وجوب االبتعاد عن 
املق��ّرات األمني��ة ق��در اإلم��كان، واحل��ذر م��ن 
الس��يارات ذات الصن��دوق اخللف��ي مث��ل س��يارة 
"الكّي��ا"، ألنه��ا تس��تخدم أكث��ر م��ن غره��ا يف 
التفج��رات، م��ع جتّنب الس��ر يف ش��ارع ضّيق، 
حبي��ث يك��ون الش��خص بني س��ياراٍت مصطفٍة 
وجداٍر، للتخفيف من الضرر يف حال تصادف 
إحداه��ا مفّخخ��ة. كم��ا ينص��ح  أن كان��ت 
باس��تخدام الش��وارع الفرعي��ة املوازي��ة للش��ارع 
االحتش��اد  لتجن��ب  وذل��ك  أمك��ن،  إن  الع��ام 

والتخفي��ف م��ن الزح��ام ق��در اإلم��كان.
جي��ب  التفج��ر  ح��دوث  ح��ال  ويف  	
ميك��ن  عم��ن  البح��ث  ض��رورة  إىل  االنتب��اه 
أن يق��وم باإلس��عاف األول��ي، وتوّخ��ي احل��ذر 
أثن��اء نق��ل اجلرح��ى إىل املش��فى. وم��ن امله��م 
هن��ا اإلش��ارة إىل ض��رورة ع��دم التجمه��ر بع��د 
التفج��ر، ألن الس��يارة املفّخخ��ة ق��د تعقبه��ا 

أخ��رى. س��يارة 
	خّطان متوازيان ملّونان... 

احلياة واملوت
وع��ن تعام��ل الن��اس عموم��ًا م��ع هذه  	
الظاهرة املخيفة التقينا السيدة سعاد احلمد، 
الي قالت: اجتاح اخلوف من العبوات الناسفة 

مدين��ة "امليادي��ن"، وخصوصًا مع إدراك الناس 
صعوب��ة الس��يطرة عل��ى ه��ذا األم��ر يف املرحلة 
احلالية. ولكن هناك س��ؤال ال بد منه هنا؛ هل 
ميكن هلذه العبوات أن جتعل الناس تقلع عن 

مواصل��ة حياته��ا اليومي��ة؟
نرس��ل  س��نظل  ذل��ك.  أعتق��د  ال  	
أوالدن��ا إىل امل��دارس، ونذه��ب م��ع كل صب��اٍح 
إىل أعمالن��ا، وس��نظل نرت��اد األس��واق لنواص��ل 
الفين��ة  ب��ني  أطفالن��ا  نأخ��ذ  وق��د  حياتن��ا، 
واألخ��رى إىل احلدائ��ق العام��ة. لي��س بطول��ًة 
من��ا، ولك��ن ألن��ه ال خي��ار لدين��ا ببس��اطٍة إال أن 
نواج��ه كل ه��ذا امل��وت املل��ّون باملزي��د م��ن ألوان 

احلي��اة.

امليادين | سيارة مفخخة بعد التفجر
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يوٌم مع تّجــار اآلثــار
عمر ظافر

مل تكن الرحلة بني البوكمال وامليادين رحلًة عادّيًة ل�"عني املدينة"، فالتجّسس على جتار احلروب واالّطاع على  	
بع��ض عوامله��م وأس��رارهم ش��يٌء ال حي��دث كل ي��وم.

يف س��يارٍة فاخ��رة، وم��ع تاج��ري آث��اٍر  	
ومسس��اٍر هلم��ا، كان��ت رحلتن��ا القص��رة لك��ن 
املليئ��ة باحلقائ��ق املؤس��فة ال��ي تثق��ل كاه��ل 

والن��اس. الث��ورة 
س��وريون  املغام��رة  ه��ذه  أش��رار  	
لألس��ف، واملؤس��ف أيض��ًا أن ال أبط��ال فيه��ا؛ 
ثامر السمس��ار وأمحد التاجر وش��ريكه خالد، 
الل��ذان كان��ا حيم��دان اهلل  األخ��ران  ه��ذان 
أنهما تركا العمل بتكرير النفط. "احلمد هلل 

ال��ذي أبعدن��ا ع��ن احل��رام" ق��ال خال��د.
سؤاٌل وجواب

ي��روي  ثام��ر  كان  الطري��ق  أثن��اء  	
للتاجري��ن قص��ة قطع��ٍة أثري��ٍة وجده��ا أح��د 
املنّقب��ني ويري��د مثنه��ا 75 أل��ف ل��رة س��ورية. 
ف��إذا  ليش��اهداها،  الص��ور  هلم��ا  أخ��رج  ث��م 
بقطع��ٍة تش��ابه متث��ال رّب��ة الينب��وع، وجده��ا 
أح��د احلّفاري��ن يف منطق��ة م��اري بالق��رب من 
البوكم��ال. وألن��ه جاه��ٌل بالقيم��ة احلقيقي��ة 
ملث��ل ه��ذه القط��ع األثري��ة، اصط��اده السمس��ار 
ليكون فريسًة هلذين التاجرين، اللذين اتفقا 
� بعد نزول السمسار من السيارة � أن سعرها 5 
مايني لرة سورية، وأن يدفعا للسمسار 100 

أل��ف.
هن��ا امتلكن��ا اجل��رأة لنس��أل: "وه��ل  	
جت��ارة اآلث��ار ح��ال؟" فأجابن��ا أمح��د: "نع��م. 
حن��ن لدين��ا فت��وى م��ن ع��ّدة ش��يوٍخ أن جت��ارة 
اآلث��ار ليس��ت حرام��ًا، فهي ال تؤذي املس��لمني".

"أال  س��ألنا:  إذ  احل��وار  ينت��ِه  مل  	
أو  عملك��م،  يف  احل��ّر  اجلي��ش  يضايقك��م 
يس��ألوكم عن هذه القطع األثرية أين هي؟" 
فضحك خالد مس��تهزئًا وقال: "مجيعهم أبناء 

عليه��م". ومن��ون  عّمن��ا، 
قاهل��ا  مجل��ٌة  أضحكت��ين  وق��د  	
خال��د: "ال يضايقن��ا أح��ٌد س��وى اإلعامي��ني، 
الذي��ن يستش��رفون علين��ا وه��م م��ن دّم��ر البل��د 

. " ! به��م بكذ
جتارٌة عاّمة 

كن��ا حنس��ب أن هذي��ن التاجري��ن  	
اختّص��ا بتج��ارة اآلث��ار، لك��ن الذه��ول أصابن��ا 
عندم��ا أج��اب أمح��د عل��ى مكاملٍة هاتفي��ٍة أبلغه 
الرك��ي  التاج��ر  أن  فيه��ا  السماس��رة  أح��د 

مث��ن  يدف��ع  أن  ع��رض 
 9 نفطي��ٍة  حف��ارٍة  رأس 
فغض��ب  فق��ط،  ماي��ني 
أمح��د وق��ال جميب��ًا: "أق��ّل 
ت��ويّف  م��ا  ملي��ون   15 م��ن 

مع��ي!".
ذل��ك  أثن��اء   	
كان خال��ٌد حيّدثن��ا ع��ن 
قطع��ٍة أثري��ٍة يق��ول إنه��ا 
تعود إىل العصر العباس��ي، 
اش��روها م��ن أح��د عناصر 
اجلي��ش احل��ّر، ال��ذي ق��ال 
إنه اس��تخرجها من السوق 
املقي يف مدينة دير الزور.
مل  ذل��ك  ورغ��م  	
تنتِه الصفقات، إذ روى لنا 
خال��ٌد قص��ة بيعه��م هلج��ٍن 
قّدمه��ا  أصيل��ٍة  عربي��ٍة 
أح��د أم��راء اخللي��ج هدي��ًة 
حملمّي��ة التليلة الطبيعية، 
ولكنه��ا ف��ّرت م��ن احملمّي��ة 

فأمس��كها أح��د الصيادي��ن اهل��واة، فاش��روها 
من��ه وباعوه��ا مببل��غ 4 ملي��ون ل��رة س��ورية.
اس��تعراض  م��ن  فرغ��ا  أن  وبع��د  	
"أنتم��ا  س��ألناهما:  التجاري��ة  عضاتهم��ا 
تعم��ان يف التج��ارة العام��ة إذًا؟" فأجاب��ا: "ال. 
حن��ن فق��ط نتاج��ر باآلث��ار، لك��ن ال مان��ع م��ن 
بع��ض الصفق��ات الراحب��ة. ورب العاملني بارك 

بالتج��ارة".
تساؤالٌت ذاتية

وبقي��ت  العجيب��ة  الرحل��ة  انته��ت  	
التاج��ران  ه��ذان  جيي��د  ال  تس��اؤالٌت  لدين��ا 
اإلجابة عنها، وهي َمن هذا الذي يفي هلؤالء 
األش��خاص جب��واز التجارة باآلث��ار وممتلكات 
الب��اد الطبيعي��ة والتارخيي��ة؟ أي��ن اجلي��ش 
احل��ّر وأي��ن القَس��م ال��ذي أقس��مه عل��ى محاي��ة 
الش��عب والبل��د؟ أي��ن الناش��طون واإلعامي��ون 
عنه��م؟ وكيف تغي��ب عن الرقابة اإلعامية، 
على أقل تقدير، هكذا ش��رحيٌة من جتار الدم 
الذي��ن يعبث��ون بتاري��خ الوط��ن ومقّدرات��ه دون 

أن يأبه��وا لش��يء؟

ث��م َم��ن ه��ذا العنص��ر ال��ذي يس��رق  	
عل��ى  يق��ف  أن  ب��دل  ليبيعه��ا  مدينت��ه  آث��ار 
اجلبه��ات ويقات��ل ذوداً ع��ن ه��ذه القطع��ة ال��ي 
األجان��ب  التج��ار  يدخ��ل  وكي��ف  س��رقها؟ 
إىل داخ��ل الب��اد ويش��رون ويبيع��ون دون أن 
يك��ون عليه��م رقي��ب؟ ث��م أي��ن اجلي��ش احل��ّر 
ال��ذي يس��يطر عل��ى املعابر احلدودية ويس��مح 
خب��روج اآلث��ار ورؤوس احلف��ارات النفطي��ة 

العام��ة؟ وغره��ا م��ن األم��اك 
ق��د يك��ون ه��ذان التاج��ران العابث��ان،  	
وغرهم��ا، م��ن ضعاف النف��وس الذين يلهثون 
وراء املال؛ لكن من حقنا أن نسأل أين أصحاب 
النف��وس األبّي��ة؟ أين من يغار على بلده، ومن 
خ��رج ض��د س��رقة خرات��ه وحضارت��ه؟ وأي��ن 
الذي��ن  احل��ّر،  اجلي��ش  م��ن  الس��اح  محل��ة 
وق��د  بينه��م  فيم��ا  باالقتت��ال  الي��وم  يلته��ون 
ترك��وا الب��اد فوض��ى هل��ؤالء اللص��وص؟ ويف 
النهاية... ال بد من التذكر بأن من يس��تحق 
العي��ش عل��ى ه��ذه األرض الطيب��ة ه��و ال��ذي 
يصونه��ا وحيميه��ا م��ن جه��ل العاّم��ة وتس��ّلط 

الطغ��اة.

حفري��ات غ��ر مش��روعة يف دي��ر ال��زور | م��ن موق��ع املديري��ة العام��ة لآلث��ار واملتاح��ف
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هذه لقطاٌت عابرٌة من حياة س��ورية بعد االس��تقال مباش��رة، وكانت آنذاك تعّج باحلركة واألحزاب املتناقضة  	
يف أيديولوجياته��ا ومناهجه��ا، لكنه��ا مل تع��رف بع��د إلغ��اء اآلخ��ر.

ويف قص��ٍة أخ��رى حتم��ل الدالل��ة  	
نفس��ها عل��ى اجل��ّو الع��ام ال��ذي حيم��ل ب��ذور 
اعتص��م  ح��ني  الس��وريون،  نس��يها  ليرالي��ٍة 
وزي��ر  مكت��ب  يف  دمش��ق  جامع��ة  ط��اب 
األنطاك��ي،  اهلل  رزق  آن��ذاك،  االقتص��اد 
احتجاج��ًا عل��ى موافق��ة احلكوم��ة الس��ورية 
على إبرام صفقة تصدير القمح السوري إىل 
فرنس��ا؛ وكان��ت النتيج��ة أن ألغي��ت الصفقة 

حت��ت ضغ��ط اجلماه��ر ال��ي 
كان��ت تتضام��ن م��ع الش��عب 
ض��د  نضال��ه  يف  اجلزائ��ري 
كان  الفرنس��ي.  املس��تعمر 
يتمت��ع  الس��وري  الش��عب 
بق��درٍة هائلٍة على االحتجاج، 
ق��د دخل��ت  تك��ن س��وريا  ومل 

بع��د دائ��رة اخل��وف. 
اس��تعراض  ول��دى  	
ميكنن��ا  مش��ابهٍة  ح��االٍت 
الوص��ول إىل ش��هاداٍت كثرٍة 
بأحداثه��ا  الذاك��رة  تله��م 
أن  إىل  وتش��ر  ورجاالته��ا، 
يف  كان  الس��وري  اجملتم��ع 
الوع��ي  م��ن  متقدم��ٍة  حال��ٍة 
كان  كم��ا  والليرالي��ة، 
بعي��داً عن التزّم��ت والطائفية 
واملفاهي��م املغلق��ة، بدلي��ل أن 
حس��ين الزعي��م، وه��و ك��ردي 
س��ّدة  إىل  وص��ل  األص��ل، 

اجملتم��ع  قب��ل  م��ن  الركي��ز  دون  الرئاس��ة 
على االنتماء العرقي، بقدر ما كان الركيز 
والق��وى  العس��كري  االنق��اب  طبيع��ة  عل��ى 
ال��ي وقف��ت وراءه. كم��ا اس��تلم ف��وزي س��لو 
رئاس��ة س��ورية خ��ال أع��وام 1951ـ 1953، وه��و 
ح��االٍت  ويف  كردي��ة.  أص��ول  م��ن  كذل��ك 
أخرى ش��غل املسيحيون والدروز والشراكس 
تاري��خ  يف  رفيع��ًة  مناص��ب  واإلمساعيلي��ون 

الدول��ة الس��ورية، دون أن يس��تكثر اجملتم��ع 
م��رًة واح��دًة عل��ى أيٍّ م��ن تل��ك احل��االت، إال 
م��ن زاوي��ة اإلخ��اص للمهم��ة املوكل��ة أليٍّ 
منه��م. حت��ى أن ذاك��رة الس��وريني م��ا زال��ت 
حتف��ظ، بكث��ٍر م��ن التبجي��ل، أعم��ال رجاالٍت 
م��ن غ��ر األكثري��ة أخلص��وا لوطنه��م، بغض 
النظ��ر ع��ن دينه��م أو طائفته��م، مث��ل ف��ارس 
مناص��ب  ت��وىل  ال��ذي  )املس��يحي(  اخل��وري 
رئاس��ة  منه��ا  ومهم��ة  عدي��دة 
الس��لطة  أي صاح��ب  ال��وزراء، 
التنفيذي��ة األوىل يف البل��د ذي 

املس��لمة. الغالبي��ة 
فج��أًة  س��ورية  صمت��ت  	
وتوّقفت احلياة السياس��ية فيها 
وس��يطرة  االس��تقرار  حبج��ة 
احل��زب الواحد والقائ��د الواحد، 
وتصّحرت احلياة بكل نواحيها، 
وحتّول��ت إىل مدجن��ة!! لب��اٌس 
موّح��ٌد وهت��اٌف واح��ٌد للقائ��د، 
وح��زٌب واح��ٌد بش��عاراٍت تص��رخ 
به��ا حناج��ر الصغ��ار يف املدارس 
قبل الدخول إىل غرف  الصف، 
منه��ا  أيٌّ  يتحق��ق  أن  دون 
طيل��ة أكث��ر م��ن نصف ق��رن... 
وخطاب��اٌت صّف��ق هل��ا الكبار بني 
ج��دران القاع��ات، دون أن جن��د 
لكلماته��ا الي��وم أث��راً أو جتس��يداً 

يف م��كان.

سورية.. وراء در!!
د. ممتاز الشيخ

أم������������ي هل لك بني األم������ِم                      
كيف أغضيِت على الذلِّ ومل           
وَدع�ي الق�����������������ادة يف أهوائها               
ربَّ وامعتصم��������������اه انطلقت               
المست أمساع�������������������ها لكنها               
أمت��������������ي كم صن�ٍم جّمدِته               
ال ُيام الذئ��������ب يف عدوان������ه            
فاحبسي الش����كوى فلوالِك ملا         
إن أرح�������������ام البغ������ايا مل تلد              
كيف ترج�������و أم�ٌة عّزت���������ها             

للقل�������ِم أو  للسي���ف  منب���ٌر 
تنفض��ي عن��ك غب���ار الُته���ِم
املغن���ِم خس��يس  يف  تتفان��ى 
اليّت��ِم الصباي��ا  أف����واه  م��لء 
مل تام��س خن��وة املعت�ص���ِم
مل يك��ن حيم��ل طهر الصن����ِم
إن ي��ُك الراع����ي ع��دّو الغن���ِم
كان يف احلكم عبيد الدره��ِم
جمرم������ًا مث��ل ه��ذا اجمل����رِم
وبه��ا مث��������ُل مجي����ل امل����ردِم

يتذك��ر الس��وريون مرحل��ة م��ا بع��د االس��تقال بكث��ٍر م��ن احلن��ني، وينقل��ون ص��ورة اجملتم��ع ال��ذي كان عل��ى درج��ٍة م��ن الوع��ي  	
والدميوقراطي��ة ال��ي مل تكتم��ل حلقاته��ا، وجيمع��ون مش��اهد وص��وراً جدي��رًة ب��أن ختّلده��ا الذاكرة. ومم��ا يذكرون كيف أن الش��اعر عمر أبو 
ريشة اعتلى املنّصة وألقى قصيدته الشهرة حبضور مجهوٍر غفر، كان رئيس الوزراء السوري آنذاك، مجيل مردم بك، بينهم يف القاعة. ومن 

أبياته��ا:

الرئيس شكري القوتلي يلقي خطابًا أمام الرملان السوري عام 1943
من صفحة "التاريخ السوري"
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ما الثورة؟
حممد عثمان دخل��ت  الس��تينيات  أع��وام  ومن��ذ  	

س��ورية يف عه��د القم��ع، عه��د أقبي��ة األم��ن 
والب��وط العس��كري. ومت دف��ن ب��وادر املش��روع 
الليرال��ي الس��وري الناش��ئ نهائي��ًا يف عناب��ر 
الزمن العس��كري. ومنذ ذلك التاريخ تراكم 
القم��ع نوعي��ًا وكمي��ًا. وم��ع تفاق��م األخ��ر 
والتخل��ف  اخل��وف  س��وى  يتق��ّدم  يك��ن  مل 
عل��ى كل املس��تويات. وهك��ذا دف��ع التخل��ف 
مجي��ع مناح��ي  يف  ختل��ٍف  إىل  السياس��ة  يف 
احلي��اة األخ��رى. يتع��ّذر عل��ى اخل��وف أن يب��ين 
وطنًا، ومن ال يكرث هلذه املقولة فلينظر إىل 

خارط��ة الع��امل.
اس��تغل بع��ض العس��كريني األج��واء  	
الطائفي��ة  مش��اريعهم  وب��دأت  الليرالي��ة 
مس��تغلة  الس��طح  عل��ى  تطف��و  الضيق��ة 
االنقاب��ات الكثرة. وبش��كل س��ريٍّ مت تش��كيل 
"اللجن��ة العس��كرية" يف الع��ام 1961، وه��ي الي 
تتأل��ف م��ن )حمم��د عم��ران وص��اح جدي��د 
العلوي��ة(،  الطائف��ة  )م��ن  األس��د  وحاف��ظ 
)م��ن  اجلن��دي  الكري��م  وعب��د  امل��ر  وأمح��د 
الطائف��ة اإلمساعيلي��ة(. وب��دأت خمططاته��م 
الس��رية تأخ��ذ حّي��ز التنفي��ذ ح��ني تس��ّنى هل��م 
إجن��از انق��اب 1963. وم��رة أخ��رى أحدث��وا 
1966، وخال��ه مت إقص��اء "القي��ادة  انق��اب 
أفرغ��وا  ث��م  البع��ث.  حل��زب  التارخيي��ة" 
اجلي��ش م��ن خ��رة الضب��اط مم��ن ينتم��ون 
خمتلف��ة،  ألس��باٍب  الس��ّنية،  الطائف��ة  إىل 
وكان لذل��ك أث��ٌر مباش��ٌر يف نكس��ة حزيران 
1967. وأخراً انقلب حافظ األس��د على رفاقه 
أعض��اء اللجن��ة، وق��ام بانقاب��ه ال��ذي اس��توىل 
في��ه عل��ى الس��لطة ع��ام 1970، وس��جن رف��اق 
العه��د حت��ى نهاي��ة حياته��م )ص��اح جدي��د(، 
)حمم��د  اغتي��ااًل  اآلخ��ر  البع��ض  وقض��ى 
عم��ران(. وب��دأ مش��روع تقزي��م س��ورية عل��ى 
مق��اس حاكمه��ا الضيق، فضاع إرث الش��عب 
العثمان��ي  احلك��م  واج��ه  ال��ذي  العظي��م 
برج��االت  وخ��رج  الفرنس��ي،  واالس��تعمار 
الرجوازية الوطنية بعد االستقال. ونذكر 
رجااًل ال زالت أمساؤهم حاضرًة يف ذاكرتنا، 
األتاس��ي  وهاش��م  القوتل��ي  ش��كري  أمث��ال 
وماري عجمي وس��لطان باش��ا األطرش وعبد 
الرمح��ن الش��هبندر وميش��يل عفل��ق وج��ال 
السيد وياسني احلافظ وخالد العظم وفارس 
اخل��وري وعب��د الس��ام العجيل��ي ومصطف��ى 
الس��باعي، وغره��م املئ��ات. مب��وازاة ذل��ك كان 
س��وريا  يف  القم��ع  وتفاق��م  تراك��م  منحن��ى 

صاع��داً نوعي��ًا وكمي��ًا.

الع��رب  املؤّرخ��ون  يس��تخدم  ومل  	
القدم��اء ه��ذه الكلم��ة باملعن��ى املعروف اآلن، 
ب��ل اس��تعملوا ب��داًل عنه��ا كلم��اٍت م��ن ن��وع 
»اخل��روج«، ال��ذي اختلف��وا يف ش��أنه عندم��ا 
يكون خروجًا على الس��لطان املس��لم الغاشم، 
ب��ني التحري��م واإلجي��اب، أو »الفتن��ة«، ال��ي 
تش��ر ع��ادًة إىل الص��راع األهل��ي ال��ذي يؤّدي 

املس��لمة. اجلماع��ة  وح��دة  تقوي��ض  إىل 
الكلم��ة  اس��تخدام  انتق��ل  وح��ني  	
الاتينّية revolution م��ن كونها مصطلحًا 
فلكي��ًا يع��ين حرك��ة النج��وم حول حموٍر ما 
وعودته��ا إىل النقط��ة ال��ي انطلق��ت منه��ا، 
إىل ميادي��ن السياس��ة واالجتم��اع والتاري��خ؛ 
اكتش��ف ث��ّوار العص��ور احلديث��ة أّن الكلم��ة 
خرج��ت م��ن داللته��ا األصلّي��ة، م��ن »إع��ادة« 
الطبيعّي��ني،  أصحابه��ا  إىل  الس��لطة 
و»اس��تعادة« احلق��وق ال��ي س��لبها احل��ّكام، 
وص��ارت تعين تأس��يس نظ��اٍم جديٍد كامل، 
البداي��ة، أو مل يك��ن  مل يك��ون مقص��ودًا يف 
ب��دأوا حتّركه��م.  ل��ه ح��ني  واع��ني  الث��ّوار 
الثورت��ني  حال��َي  يف  واضح��ًا  ه��ذا  ويب��دو 
الفرنس��ّية واألمريكّي��ة عل��ى س��بيل املث��ال.
ال��ي مل  وم��ن هن��ا ف��إن »الث��ورة«  	
اجملتم��ع  يف  الش��امل  التغي��ر  عل��ى  تص��ل 
وحكمه هي ثورٌة منقوصٌة أو تدّرٌج إصاحيٌّ 

مل يكتم��ل. وه��ذا م��ا يقّدم��ه منوذج��ا تون��س 
ومص��ر يف الربي��ع العرب��ي، ح��ني احن��از جزٌء 
النظ��ام إىل مطال��ب  م��ن  )اجلي��ش(  فاع��ٌل 
احملتّج��ني، وضّح��ى ب��رأس احلك��م وبع��ض 
ركائ��زه، وت��ا ذلك إصاٌح سياس��يٌّ للنظام 
القائ��م، مرافق��ًا م��ع ضغ��ط اجلماه��ر يف 

التش��كيات. بع��ض  وع��ر  الش��ارع 
م��ن  الث��ورة؟  تق��وم  مت��ى  ولك��ن،  	
الصع��ب تقدي��م إجاب��ٍة هندس��ّية عل��ى ه��ذا 
الش��عبّية  النقم��ة  تراك��م  ولك��ن  الس��ؤال، 
ض��ّد النظ��ام ه��ي األس��اس، بس��بب التس��ّلط 
واإلذالل والفس��اد والفق��ر وهشاش��ة األم��ان 
االجتماع��ي واإلنس��اني... وغره��ا، مم��ا ق��د 
تق��وم  ال  ش��عبّيٍة  ث��ورٍة  نش��وب  إىل  ي��ؤّدي 
إىل  يس��تند  مس��بٍق  برنام��ٍج  أس��اس  عل��ى 
رؤي��ٍة أيديولوجّي��ٍة معّين��ة. ولع��ّل ه��ذا ه��و 
احل��ال األفض��ل، إذ إن الث��ورات ال��ي قاده��ا 
ح��زٌب برنام��ٍج مفّص��ٍل وش��امل، غالب��ًا م��ا 
اس��تبدلت اس��تبدادًا باس��تبداد. ولك��ن غياب��ًا 
تاّم��ًا للرنام��ج السياس��ّي املّتف��ق عليه بش��كٍل 
واس��ع، أم��ٌر ينبغي أال يبع��ث على االطمئنان 
ق��وًى  ي��ؤّدي إىل تص��ّدر  أيض��ًا، ألّن��ه رمب��ا 
وإىل  للمش��هد،  مسّيس��ٍة  غ��ر  جمتمعّي��ٍة 
اجملتم��ع  يف  ك��رى  وش��روٍخ  انش��قاقاٍت 

والدول��ة.

يف الثورة والقابلّية للثورة. د. عزمي بشارة. بروت: املركز العربي لألحباث ودراسة السياسات، 2012

لي��س هن��اك حتدي��ٌد علم��يٌّ دقي��ٌق ملفه��وم الث��ورة، إذ إن ه��ذه الكلم��ة  	
تطل��ق كتس��ميٍة لع��دٍد كب��ٍر م��ن الظواه��ر املختلف��ة، وتّتس��ع ألي حت��ّرٍك 
مس��ّلٍح أو غ��ر مس��ّلح، ض��د نظ��اٍم م��ا، به��دف اس��تبداله. وال تب��دو حم��اوالت 
تأس��يس نظرّيٍة يف الثورة مفيدة، ألنها اس��تنتاجاٌت مش��تّقٌة غالبًا من جتربٍة أو 
جت��ارب ثورّي��ٍة، مم��ا جيعله��ا قابل��ًة دومًا للدحض، أو للتحديث بش��كٍل مس��تمّر.
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استقالل القضاء السوري
ضرورٌة لتحـــقيق العـــــدالة

من��ذ أوج�������د االس��������تعمار دول�����ة  	
س��ورية باتفاقي��ة س��ايكس بيك��و، ال��ي هدف��ت 
إىل جتزئ��ة الع��امل العرب��ي، عمل��ت حكوم��ة 
االنت��داب الفرنس��ي وم��ا تاه��ا م��ن حكوم��ات 
بع��د االس��تقال، ال��ي ج��اءت به��ا االنقاب��ات، 
عل��ى تكري��س الس��لطة التنفيذي��ة كس��لطٍة 
مطلق��ٍة تنب��ع منه��ا كل الس��لطات واحلقوق، 
مع تقليص دور الس��لطات األخرى، وخباصة 
الس��لطة القضائي��ة، حت��ى ال تك��ون مراقب��ًة 
يف  وحكم��ًا  التنفيذي��ة،  الس��لطة  عل��ى 
م��ن  هل��ا  ومانع��ًا  احلق��وق،  عل��ى  جتاوزاته��ا 
مق��درات  ونه��ب  واالس��تئثار،  االس��تغال، 

بقرارت��ه. واالنف��راد  الش��عب، 
ال��ي  القليل��ة  الف��رات  تك��ن  ومل  	
مل��ك فيه��ا الش��عب زمام��ه كافي��ًة لتعدي��ل 
ه��ذا الواق��ع، لقص��ر تل��ك الف��رات م��ن جه��ة، 
ألي  القمعي��ة  الس��لطة  مؤي��دي  وملناهض��ة 
توج��ٍه به��ذا اجمل��ال، م��ن جه��ٍة أخ��رى... وهكذا 
عمل��ت ه��ذه احلكوم��ات عل��ى تقس��يم القض��اء 
مجيعه��ا  تتب��ع  خمتلف��ة  مرجعي��اٍت  ب��ني 
الس��لطة التنفيذي��ة، حت��ى ال تك��ون كتل��ًة 
واح��دًة تق��ف يف وج��ه تس��ّلطها. فتب��ع القض��اء 
الع��ادي لوزي��ر الع��دل )فع��ًا(، وأتب��ع القض��اء 
العس��كري لوزي��ر الدف��اع، والقض��اء اإلداري 
لرئاس��ة جمل��س ال��وزراء، والقض��اء العق��اري 
الدس��تورية  واحملكم��ة  الزراع��ة،  لوزي��ر 
لرئاس��ة اجلمهوري��ة. وُمنح��ت اجله��ات ال��ي 
يتبعها القضاء صاحياٍت واس��عًة يف التعيني، 

والنق��ل، والن��دب، والتأدي��ب، والع��زل... حبيث 
ُحّول القضاة إىل موظفني تتحكم برواتبهم، 
وأعماهل��م الس��لطة التنفيذي��ة ال��ي أضح��ت 
والتمدي��د،  التعي��ني،  يف  الط��وىل  الي��د  هل��ا 
والع��زل، وحتدي��د الروات��ب، وس��ن التقاع��د... 
إىل غ��ر ذل��ك م��ن ش��ؤونهم األساس��ية. ومل 
يده��ا  م��ّدت  ب��ل  به��ذا،  احلكوم��ات  تكت��ِف 
جله��ات التوثي��ق ال��ي تتب��ع القضاء يف الطعن 
احلق��وق،  مس��تند  ه��ي  وال��ي  تق��رره،  مب��ا 
وأح��وال املواطن��ني... فعزلته��ا ع��ن مؤسس��ة 
الع��دل، وأحلقته��ا جبه��اٍت تنفيذي��ٍة أخ��رى، 
فأتب��ع الس��جل العق��اري إىل وزارة الزراع��ة 
واإلص��اح الزراع��ي، وأتب��ع الس��جل التجاري 
والصناع��ي إىل وزارة التج��ارة، وأتب��ع س��جل 
األح��وال املدني��ة إىل وزارة الداخلي��ة، وأتب��ع 
م��ع  الع��دل،  وزارة  إىل  بالع��دل  الكّت��اب 
صاحي��اٍت واس��عٍة للوزراء عل��ى هذه اجلهات 
املوثق��ة للحق��وق واألح��وال. وكل ذل��ك كي 
تبق��ى الس��لطة التنفيذي��ة حكم��ًا فيم��ا ُينف��ذ 
أو ال ُينف��ذ م��ن ق��رارات قضائي��ة به��ذا الش��أن، 

حت��ت غط��اء مس��ؤولية ال��وزراء السياس��ية.
املس�������اعدة  أن اجله�����������ات  كم������ا  	
للقض��اء أضح��ت عب��ارة ع��ن أداة بي��د الس��لطة 
قرارات��ه،  م��ن  تش��اء  م��ا  تعي��ق  التنفيذي��ة، 
فتحكم��ت  ُتؤخ��ره،  أو  تري��د،  م��ا  وتف��رض 
الدول��ة،  قضاي��ا  وهيئ��ة  احملام��ني،  بنقاب��ات 
وخماب��ر األدل��ة اجلنائي��ة، والط��ب الش��رعي، 
والضابط��ة القضائي��ة... ولق��د أدى ذلك كله 

إىل تش��تت القض��اء، وتض��ارب أحكام��ه، وغ��ّل 
ي��ده ع��ن تنفيذه��ا إذا تعلق��ت حب��ٍق ال تري��ده 
حتك��م  إىل  أدى  كم��ا  التنفيذي��ة.  الس��لطة 
الس��لطة التنفيذي��ة التابع��ة للحاك��م املطلق 
أفس��د  مم��ا  والقض��اة،  بالقض��اء  الصاحي��ة 
القضاء بعد أن دّسوا يف صفوفه من يرضونه 
منف��ذًا إلرادته��م، بع��د أن عمل��ت الش��هوات، 
ورغب��ة الرق��ي، وأخ��ذ املي��زات للتق��رب م��ن 
الس��لطة لكس��ب رضائه��ا طامل��ا بيده��ا كل 
وأفق��د  بالعدال��ة،  ذل��ك  فأخ��ّل  حقوقه��م... 

مبؤسس��اتها. الثق��ة  الش��عب 
ولع��ل أح��د أه��م أس��باب م��ا تواجه��ه  	
س��وريا الي��وم يع��ود الهت��زاز الثق��ة برك��ن 
وضمان��ة  املل��ك،  أس��اس  ه��و  ال��ذي  العدال��ة 
واملل��زم  للحق��وق،  واحلام��ي  االس��تقرار، 
بالواجب��ات. مم��ا يس��تلزم إع��ادة توحي��د ه��ذه 
اجله��ات حت��ت مظل��ٍة قضائي��ٍة واح��دة، تعم��ل 
جهات��ه  ب��ني  والتنس��يق  اس��تقاله  لرس��يخ 
ورعايته��ا وتطويره��ا، ليك��ون القض��اء مي��زان 
الع��دل، ومظل��ة احل��ق ال��ي جتم��ع الش��عب يف 
ظله��ا، م��ع إتب��اع جهات توثي��ق احلقوق جلهٍة 
واح��دٍة تعم��ل يف اط��ار القان��ون ال وف��ق أوام��ر 
الس��لطة، وحت��ت رقاب��ة القض��اء. إن أي عم��ٍل 
يف جم��ال الس��لطة القضائي��ة ال يلح��ظ ه��ذه 
احلقائ��ق، ويس��تمر بالعم��ل وف��ق تش��كياٍت 
س��ابقٍة اتض��ح س��وُءها، ه��و عم��ٌل يك��ّرس واق��ع 
األنظمة الديكتاتورية ويتجاهل أحد أس��باب 

وه��ن القض��اء.

املستشار قيس الشيخ
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قائد الممانعة يقضي على البطالة.. 

ويمنح مكافأًة مجزيًة لمن يقبض على إرهابّي! 
عبيدة احلمصي

نوعه��ا،  م��ن  فري��دٍة  س��ابقٍة  يف  	
تعل��ن العصاب��ة األمني��ة للمدع��و بش��ار األس��د 
والعش��رين،  الواح��د  الق��رن  بس��فاح  وامللق��ب 
اب��ن الديكتات��ور حاف��ظ األس��د بائ��ع اجل��والن، 
إىل  توّس��ل  ال��ذي  األس��د  عل��ي  وحفي��د 

قب��ل  الفرنس��ي  االحت��ال 
جائ��ه ع��ن س��وريا بتأس��يس 
دويلٍة يف الساحل؛ تعلن هذه 
ع��ر  )الكرمي��ة(  العصاب��ة 
شاش��ة تلفزيونه��ا الرمس��ي 
املمان��ع )الكري��م( أن حكوم��ة 
بش��ار األس��د "رصدت مكافأًة 
مالي��ًة قدره��ا 500 أل��ف ل��رٍة 
س��وريٍة ألّي )ش��خٍص( يقوم 
بتس��ليم أح��د اإلرهابيني من 
أل��ف  غ��ر الس��وريني، و200 
ل��رٍة س��وريٍة ل��كل م��ن يبّل��غ 
ع��ن تواجده��م أو من يس��اعد 

عليه��م". بالقب��ض 
أث��ار ه��ذا اإلع��ان  	
شهية املدنّيني يف الكانتونات 
املؤّي��دة يف مح��ص ودمش��ق 
وأس��ال  ومح��اة،  وحل��ب 
لع��اب عناص��ر جي��ش الدف��اع 
الوطين. فألّول مرٍة يكّلفهم 
بالقي��ام  الرئي��س  س��يادة 
بأعماٍل أمنّيٍة، أسوًة ببواسل 
اجلي��ش )العرب��ي( الس��وري 
حبّلت��ه اإليراني��ة الروس��ية 
اجلدي��دة. واملكاف��أة، حبس��ب 
أح��د  حي��در،  أب��و  ق��ال  م��ا 
أه��م عناص��ر حراس��ة رام��ي 

خملوف، س��تخلق فرص عمٍل جديدٍة تساعد 
مؤّي��دي حفي��د االنفصال��ي عل��ي األس��د عل��ى 
حتس��ني ظ��روف معيش��تهم، خصوص��ًا أنه��م 
عمل��ة،  وال  ش��غلة  ال  بيوته��م  يف  جيلس��ون 
وبات��وا يش��كلون عبئ��ًا عل��ى قائ��د الوط��ن، وه��م 
الدف��اع ع��ن ه��ذا  املش��اركة يف  يتوق��ون إىل 
القائد وحماربة أعدائه اإلرهابيني الس��لفيني 

الصهاين��ة!
ع��ن  النظ��ام  جهاب��ذة  أح��د  يق��ول  	

الس��يد  عبقري��ة  يوض��ح  إن��ه  اإلع��ان  ه��ذا 
الرئي��س وحكمت��ه. وه��ذا اجلهب��ذ ه��و الش��ّبيح 
)الكري��م( عل��ي عب��اس، رئي��س قس��م األخب��ار 
لصاحبه��ا  )بلدن��ا(  جري��دة  يف  الرياضي��ة 
س��فر  س��ليمان  بهج��ت  )الكري��م(  املمان��ع 

ف��إن  األردن. ولألمان��ة  )الكري��م( يف  النظ��ام 
)عل��ي عب��اس( ذو منكب��ني عريض��ني بطريق��ٍة 
متطّرف��ٍة وعض��اٍت مفتول��ة، وه��ذا يت��اءم 
أصاب��ع  تقطي��ع  قب��ل  الس��ابقة،  مهنت��ه  م��ع 
أطف��ال ح��وران يف آذار ع��ام 2011، ح��ني كان 
يعم��ل حارس��ًا ش��خصيًا )....( يق��ف عل��ى ب��اب 
اجلري��دة بش��موٍخ، وبي��ده عب��وة كوكا كوال 
دّس بداخله��ا )ف��ودكا(، مش��روبه الكحول��ي 
الروس��ي املفض��ل. ونظ��راً لوطنّيت��ه املفرط��ة 

حب��ّب روس��يا، وعضات��ه املفتول��ة ب��ا ش��هادٍة 
جامعي��ة، ارت��أت إدارة جري��دة بلدن��ا تعيين��ه 
رئيس��ًا لقس��م الرياض��ة. ومن��ذ ذل��ك احل��ني 
ص��ار يطل��ب يومي��ًا م��ن احملّرري��ن يف قس��مه 
نش��ر أخباٍر عن املباراة املهمة بني ريال مدريد 
وبرش��لونة، فه��و يعتق��د أن 
هذي��ن الفريق��ني خيوض��ان 
يومي��ًا! بينهم��ا  	مب��اراًة 

امل����������كافأة  ............ليس��ت  	
وحمف�������������������ّزًة  مغري����������ًة 
للمواطنني،  الذين اعترهم 
ش��ركاءه  خمل��وف  رام��ي 
يًف ح��ب الوط��ن، ب��ل حمف��زة 
الوطني��ة  املصاحل��ة  لوزي��ر 
عل��ي  الش��وارب  وتبوي��س 
حي��در، )أو حي��در عل��ي.. ال 
ف��رق(. فقد أفادت تس��ريباٌت 
نقله��ا أح��د املندّس��ني بأمان��ٍة 
أن مذي��ع قناة الدنيا اجلهبذ 
)الوطين( نزار الفّرا قد أدىل 
املكاف��أة  ه��ذه  ح��ول  برأي��ه 
)الوطني��ة( عل��ى أدراج مبنى 
القن��اة، وكان س��عيداً ج��داً 
املذيع��ات  إح��دى  برفق��ة 
حبس��ب ما أف��اد املندّس، وقد 
ق��ال هل��ا موضح��ًا اإلع��ان: 
الذي��ن  األش��خاص  "أمس��اء 
اإلرهابي��ني  ع��ن  س��يبّلغون 
وس��يتم  س��ّرّية،  س��تبقى 
هل��م".  احلماي��ة  تأم��ني 
ولك��ن أه��م م��ا قال��ه اجلهب��ذ 
ن��زار ح��ول املكاف��أة ه��و: "ي��ا 
عزيزت��ي.. س��وف تت��م تس��وية أوض��اع كل من 
خير عن إرهابي، حتى لو كان من املطلوبني 
أمني��ًا". وه��ذا يط��رح تس��اؤاًل حقوقي��ًا يب��دو يف 
غاية عدم األهمية: هل حيق إلرهابيٍّ ماحٍق 
بتهمة )حيازة دبابة( أو تهمة )خدش الشعور 
الوط��ين( أن يبّل��غ ع��ن زميله )احلائز دبابة( أو 
)خ��ادش الش��عور الوط��ين( وينف��ذ جبل��ده ويف 
جيب��ه مكاف��أة اخلمس��مئة أل��ف لرة؟ يتس��اءل 

مراقب��ون!

شارع الدبان حبمص  |  من صفحة "عدسة شاب تافه"
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قّناصــو األجـّنة
من صحيفة ذي تلغراف الريطانية

اس��تطاع الطبي��ب الريطان��ي دافي��د  	
ويستمنس��ر  مستش��فى  يف  اجل��ّراح  ن��ووت، 
األراض��ي  يدخ��ل  أن  لن��دن،  يف  وتشيلس��ي 
مس��اعدة  يف  ليش��ارك  احمل��ّررة  الس��ورية 
اجلرح��ى ج��ّراء ح��رب اإلب��ادة ال��ي خيوضه��ا 

الس��وري. الش��عب  ض��د  األس��د  بش��ار 
كان دافي��د ق��د مس��ع ع��ن هول هذه  	
احلرب ورأى صوراً ومشاهد كثرة، لكنه مل 
يك��ن يتخي��ل املأس��اة به��ذا احلج��م، خصوص��ًا 

املتوت��رة. املناط��ق  إىل  بنفس��ه  ج��اء  أن  بع��د 
م��ن  العدي��د  الطبي��ب  وأج��رى  	
جرح��ى،  حوام��ل  لنس��اٍء  الش��عاعية  الص��ور 
وال��ي تظه��ر فيه��ا الرصاص��ة مس��تقّرًة يف 
رأس أح��د األجن��ة. وم��ا أث��ار اس��تغرابه ه��و 
وصول عدٍد كبٍر من هذه احلالة إىل مقّره 

معاجلته��ن. تت��م  حي��ث 
قول��ه  ن��ووت  الطبي��ب  ع��ن  ونق��ل  	
النظ��ام يوّجه��ون نرانه��م عل��ى  إّن قناص��ة 
النس��اء احلوام��ل اللوات��ي ميش��ني يف ش��وارع 
امل��دن احملاص��رة، متعّمدي��ن قن��ص األجن��ة 
بغي��ة التدري��ب عل��ى امله��ارة والدق��ة التقني��ة 
يف اس��تخدام الس��اح. كم��ا ال خيف��ى جان��ب 
التس��لية م��ن قب��ل أولئ��ك اجملرم��ني الذي��ن 
يس��عون لقض��اء الوق��ت بالقض��اء عل��ى أرواح 
بريئ��ة مل تهت��ف للحري��ة بع��د. وبعد االّطاع 
املس��ؤول عنه��م  القائ��د  النتائ��ج يق��وم  عل��ى 
مبكافأة أمهر قناٍص فيهم جبائزٍة ال تتعدى 

علب��ة س��جائر واح��دة. 

رأى  بأن��ه  قول��ه  الطبي��ب  وخيت��م  	
ح��االٍت ال تع��ّد من هذا الن��وع، غر أن القّناصة 
عل��ى  اللوات��ي  احلوام��ل  اس��تهداف  حيّب��ذون 
وشك املخاض، وذلك النتفاخ البطن إىل احلد 
األقص��ى وس��هولة التصوي��ب عل��ى اجلن��ني. 

د. ديفيد نووت

األمير تميم يطلق النار على أبيه!!
ش��ّبيحني  ب��ني  كب��رًا  ف��رق  ال  	
ش��هادٍة  عل��ى  وحاص��ٌل  مثق��ٌف  أحدهم��ا 
يعم��ل عل��ى بس��طٍة  أم��يٌّ  جامعّي��ٍة واآلخ��ر 
يؤمن��ان  فكاهم��������ا  الرئي��س،  جس��ر  حت��ت 
األس��������د،  عائل�����ة  ويقّدس�������ان  باملؤام������رة، 

ويصّدق��ان اخلراف��ات احلديث��ة ال��ي تضّخه��ا 
املخّيلة الس��وقّية لفريق الشبيحة واملؤّيدين. 
يطل��ق  ش��بيٍح  صفح��ة  فعل��ى  	
عل��ى نفس��ه اس��م "إمراط��ور مس��اكن ب��رزة 
صاح��ب  م��ن  مش��اركة  ظه��رت  األس��دي" 
الصفح��ة لقص��ٍة قص��رٍة ج��دًا ���� ال ُيعل��م 
مصدرها ��� تفيد بأن حاكم قطر 
الش��اب األم��ر متي��م أطل��ق 
ث��اث رصاص��ات عل��ى 
بط��ن وال��ده مح��د.  
التع����������ليق  ويف 
   . . . 	يكت��������������ب

راس  وح��ق  العراع��ر...  حت��رق  "ش��يلكا 
الدكت��ور بش��ار لنعّل��ق مش��نقُته حلم��د ق��ّدام 

ق��ّدس س��ره". الضري��ح 
وتظه��ر القص��ة أيض��ًا عل��ى صفحة  	
ه��و  ومكان��ًة،  تعليم��ًا  أرف��ع  قرداح��ي  رج��ل 
مال��ك توفي��ق خر بيك، الذي تبدي كتاباته 
عل��ى صفحت��ه الش��خصية جتاه��ًا كب��راً 

ل��كل م��ا حي��دث يف الب��اد. 
الفي��س  عل��ى  ناش��ٌط  فه��و  	
يظه��ر  ب��أن  اهتمام��ه  وج��ّل  جب��دارة،  ب��وك 
ويفهمه��ا  امل��رأة  يق��ّدر  ش��اعريٍّ  كنج��ٍم 
عيوب��ه. عل��ى  حتب��ه  أن  دوم��ًا  	ويطالبه��ا 

ب��وك  الفي��س  ش��اعر  وتوّس��ع  	
وخري��ج الكلي��ة احلربي��ة يف نف��س القص��ة 
وأض��اف عليه��ا أنه، وحبس��ب ش��اهد عيان من 
القص��ر األم��ري يف الدوح��ة، أطل��ق متي��م 

أبي��ه.  باجت��اه  الن��ار 
أي��اٍم،  لثاث���������ة  حببس��ه  أم��ر  ث��م  	
وكذل��ك فع��ل م��ع وزي��ر اخلارجي��ة الس��ابق 
مح��د ب��ن جاس��م، وم��ن دون أن يطل��ق علي��ه 

الرص��اص!
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يا شادي األخبار.. ارحمنا!

"م��اذا فعل��َت ي��ا ش��ادي؟ تّب��ت  	 	
ي��داك ي��ا ش��ادي؟ ض��اع عق��ل ش��ادي! مل 
ش��ادي؟!" ي��ا  املس��دس  إال  ل��ك  يب��ق 
الش��ّبيحة  صفح��ات  تناقل��ت  هك��ذا  	
ش��ادي  اعت��داء  خ��ر  الفيس��بوك  عل��ى 
حل��وة، مراس��ل أخبار حل��ب يف تلفزيون 
النظ��ام، عل��ى كنان��ة عل��وش، مراس��لة 

قن��اة مس��ا/ الدني��ا س��ابقًا.
دع��وى  رفع��ت  ال��ي  كنان��ة،  تق��ول  	
ض��ّده، إن ش��ادي يعام��ل كل املراس��لني 
هلم��ا  لي��س  وغ��روٍر  بفوقّي��ٍة  حل��ب  يف 
عناص��ر  دع��م  م��ن  مس��تفيدًا  مثي��ل، 
مراس��ًا  كون��ه  ل��ه،  واجلي��ش  األم��ن 
للتلفزي��ون الرمس��ي. وال ميّي��ز لس��ان 
ف��راه  ش��ّبيحة،  أو  ش��ّبيٍح  ب��ني  ش��ادي 
إذا  والوعي��د  بالش��تائم  عليه��م  ينه��ال 
نق��ل األخب��ار.  فك��روا مبنافس��ته عل��ى 
القص��ر  أم��ام  احلال��ة  تفاقم��ت  حت��ى 

ليوس��عوا  ومرافقت��ه  ه��و  س��يارته  م��ن  ش��ادي  فرّج��ل  البل��دي، 
الش��بيحة كنان��ة ضرب��ًا، ويش��هروا مسدس��اتهم يف وجهه��ا، بع��د 

بالس��اقطة. نعته��ا 
وعل��ى الط��رف اآلخ��ر، يداف��ع ش��ادي ع��ن موقف��ه قائ��ًا إن  	
املش��كلة بينهم��ا ش��خصّية، وإن��ه اب��ن حل��ب املخل��ص، فلي��س حباج��ٍة 
إىل مرافق��ٍة أو أس��لحٍة فردي��ة عندم��ا يتح��ّرك فيه��ا. وكل م��ا يف 
األم��ر أن��ه ن��زل م��ن س��يارته ووض��ع يده عل��ى فم كنان��ة ليخرس��ها 
وإن  النجس��ة"،  "اخللف��ة  ه��ذه  عل��ى  عائلت��ه  تش��تم  كان��ت  ح��ني 
بوس��ع اجلمي��ع أن يس��ألوا عناص��ر احلاج��ز املوج��ود أم��ام القص��ر، 

ويتأك��دوا م��ن صّح��ة أقوال��ه.
ل��ن  عل��وش  آل  م��ن  الش��ّبيحة  أن  بالذك��ر  واجلدي��ر  	
ل��و أن بع��ض اجلمه��ور  اب��ن آل حل��وة، حت��ى  يس��كتوا عل��ى فعل��ة 
املوال��ي ف��رح للخري��ة باعتباره��ا درس��ًا لكنان��ة عل��ى زّل��ة لس��انها، 

حل��ب".  يف  إيراني��ون  مس��لحون  "هن��اك  قال��ت:  عندم��ا 
تنّقل��ه  يّدع��ي  ال��ذي  حل��وة،  ش��ادي  الش��ّبيح  أن  ب��د  وال  	
دون مرافق��ة، يذك��ر كي��ف أحرج��ه أح��د أبن��اء حل��ب األبط��ال 
عندم��ا صفع��ه ب��كاٍش دي��ريٍّ أصي��ل، وق��ال ل��ه على اهلواء مباش��رة: 

كاذب". الس��وري  اإلع��ام  كاذب..  كاذب  "كاذب 

طال��ب  اللبناني��ة،  األخب��ار  جلري��دة  األخ��ر  حديث��ه  يف  	
بش��ار األس��د أن مُين��ح جائ��زة نوب��ل للس��ام! وال يعل��م أحٌد إن كان 
بش��ار ق��د كان مازح��ًا يف قول��ه ه��ذا، كما حاول أن ُيظهر يف س��ياق 
إىل  والس��فر  والثرث��رة  بالظه��ور  املول��ع  الرج��ل،  فه��ذا  احلدي��ث، 
ال��دول الغربي��ة، ميك��ن ل��ه أن يتجاه��ل م��ا فعل��ه كس��ّفاٍح منوذج��يٍّ 

وأن حي��ّدث نفس��ه به��ذه اجلائ��زة. 
ويف احلدي��ث ذات��ه ق��ال بش��ار إن��ه عل��ى عاق��ٍة طيب��ٍة بعب��د  	
الفت��اح السيس��ي، وإن ه��ذه العاق��ة ه��ي أفض��ل ح��ااًل بكث��ر م��ن 
عاقت��ه م��ع س��ابقيه مب��ارك ومرس��ي. وأّك��د ب��أن قن��وات االتص��ال 
سياس��يًا وأمني��ًا مل تنقط��ع م��ع النظ��ام املص��ري، ب��ل بقي��ت مفتوح��ًة 

ط��وال الف��رة املاضي��ة. 
ج��داً  قابل��ة  مص��ر  م��ع  العاق��ة  ع��ن  الش��هادة  وه��ذه  	
للتصدي��ق، وي��رز ذل��ك م��ن خ��ال اإلج��راءات اإلدارّي��ة والقانونّي��ة 
النازح��ني  م��ن  اآلالف  عش��رات  حي��اة  عل��ى  بش��ّدة  ضّيق��ت  ال��ي 

الس��وريني هن��اك. 

وكذل��ك ت��رز م��ن خ��ال احلمل��ة ال��ي تش��نها الوس��ائل  	
اإلعامّي��ة للنظ��ام العس��كري عل��ى الث��ورة الس��ورّية، واملس��تمّرة 
الك��ذب  به��ا  وص��ل  وال��ي  الي��وم.  وحت��ى  السيس��ي  انق��اب  من��ذ 
واالبت��ذال إىل الق��ول ب��أن مقاتل��ني من اجليش احلّر ه��م من يفّجر 

املصري��ة. األم��ن  مق��ّرات  عل��ى  الن��ار  ويطل��ق 

بشار والسيسي ونوبل للسالم
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