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ألرواح اجملهول��ن الذي��ن ُأحرق��وا وهم  	
أحي��اٌء، أو ُأعدم��وا ووجوهه��م إىل احليط��ان يف 
جم��زرة حّي��ي اجل��ورة والقص��ور � الع��ام الفائ��ت 
� وغريه��م م��ن ش��هداء دي��ر الزور وس��ورية، دعاٌء 

والقب��ول. بالرمح��ة 
أعن��اق  يف  أمان��ٌة  أيض��ًا  وألرواحه��م  	
الث��وار، م��ن مدني��ن وعس��كرين، ب��أن جيلب��وا 
لُيس��أل  بع��د ح��ٍن،  ول��و  العدال��ة،  القتل��ة إىل 
ه��ؤالء اجملرم��ون: مل��اذا قتلت��م الطبي��ب الش��اب 
حي��در الفن��دي؟ وملاذا أعدمتم مدّرس الفلس��فة 
إبراهي��م خّري��ط يف بيت��ه م��ع ابن��ه، وألقيتم��وه 
لي��أكل ال��دود م��ن ف��روة رأس��ه لعدة أي��ام، بعد 

أن عج��ز ذووه ع��ن دفن��ه؟
تلتقط�����وا  أن  است�������طعتم  وكي��ف  	
الص�����ور التذكاري��ة وأنت��م تتس��ّلون ضاحك��ن 
اهلت��اف  عل��ى  وإجباره��م  الضحاي��ا  بتعذي��ب 
لرئيس��كم املراه��ق، قب��ل إف��راغ ن��ريان بنادقك��م يف 
أجس��ادهم الع��زالء؟ وكذل��ك جي��ب أن ُيس��ألوا: 
أمل يعلمكم أحٌد بعض اهليبة وبعض اجلّد أمام 
ال��روح م��ن األجس�������اد؟ امل��وت وخ��روج  مش��هد 

ال ج��واب حتم��ًا س��ينطق ب��ه القتل��ة.  	
ورمب��ا لي��س اجل��واب مهّمًا م��ن كائناٍت مل تعد 
تربطها باحلياة البش��رية رابطٌة س��وى الغرائز 

احنطاط��ًا. صوره��ا  بأش��ّد 
والي��وم، وبع��د ع��اٍم عل��ى املذحب��ة، مل  	
يتمّكن الس��ّفاح املريض بش��ار األسد، بكل القّوات 
ال��ي زّجه��ا يف املعرك��ة، م��ن إح��راز ش��يٍء عل��ى 
األرض. ب��ل عل��ى العك��س، فق��د متّك��ن الث��وار م��ن 
ف��كِّ احلص��ار اخلان��ق ال��ذي أطب��ق عل��ى املدين��ة 
ألش��هٍر عدي��دة، ومتّكن��وا م��ن تنظي��ف كام��ل 
لق��وات  الباقي��ة  اجلي��وب  م��ن  احمل��ّرر  الري��ف 
االحتالل، لتس��تقّر معادلة الصراع على حقيقة 
أن املناط��ق الشاس��عة احمل��ّررة م��ن دي��ر ال��زور ل��ن 

تع��ود م��رًة أخ��رى إىل قبض��ة األس��د.

عــاٌم علــى المجــزرة المنســّية
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نزع الكــــيماوي.. ثم جينيف 2... ولألسد حــــرية القـــتل 
هيئة التحرير

الدولي��ة  الق��وى  غالبي��ة  نظ��رت  	
إىل ق��رار جمل��س األم��ن الص��ادر من��ذ أي��ام، 
خبصوص نزع السالح الكيماوي من يد نظام 
األسد، على أنه انتصاٌر أممي، كٌل من وجهة 
نظ��ره. إال أن األوض��ح، م��ن خ��الل تصرحي��ات 
زعم��اء ووزراء خارجي��ة الدول املؤثرة يف امللف 
انتص��اراً  كان  االنتص��ار  ه��ذا  أن  الس��وري، 
لتوّجه تلك الدول ولدبلوماسيتها. فالفروف، 
م��ن  الكث��ري  اتهام��ات  عل��ى  حتفظ��ه  رغ��م 
األط��راف لألس��د باس��تخدام الكيم��اوي، اعترب 
ما وصل إليه جملس األمن طريقًا حنو عقد 
مؤمت��ر جيني��ف 2 للس��الم يف س��ورية. بينم��ا 
رأى أوبام��ا أن احلقيق��ة األه��م فيم��ا حص��ل 
يف جمل��س األم��ن أن ب��الده توصلت إىل إجبار 
األس��د عل��ى القب��ول بن��زع الكيم��اوي نتيج��ة 

التهدي��د بالضرب��ة العس��كرية.
وجوب إزالة السالح...

بع��د جرمي��ة نظ��ام األس��د الك��ربى  	
الغوط��ة  يف  الكيم��اوي  الس��الح  باس��تخدام 
الش��رقية والغربية، يف 21 آب املاضي، توصلت 
األط��راف الدولي��ة إىل قناع��ٍة مفادها أن إزالة 
هذا السالح هي احلل، وهي الي تضع اخلطوات 
األوىل حن��و اتفاقي��ة س��الم. وقضي��ة الس��الم، 
وف��ق املؤمت��ر املزم��ع عق��ده، م��ن وجه��ة النظ��ر 
الروس��ية واألوروبي��ة وحت��ى األمريكي��ة، ه��ي 
جتّن��ب احل��رب وف��رض العقوب��ات العس��كرية 
املباش��رة عل��ى نظ��ام األس��د، أكث��ر مم��ا ه��ي 
جتني��ب املدني��ن الس��ورين طغي��ان النظ��ام. 

فس��حب الس��الح الكيم��اوي م��ن ي��د النظ��ام 
الس��وري مل يل��ِغ محالت��ه اليومي��ة مبختل��ف 
أن��واع األس��لحة عل��ى املدني��ن، واالس��تخدام 
الالكيم��اوي الي��وم ب��ات � م��ن وجه��ة نظ��ٍر 
غربية � جزءاً من حرٍب على األرض السورية 
أكث��ر مم��ا ه��و جرمي��ٌة يرتكبه��ا النظ��ام جت��اه 
ش��عبه. واخلط��اب األمريك��ي، ال��ذي تب��ّدى قبل 
وخ��الل وبع��د انعق��اد جلس��ة جمل��س األم��ن 
الدول��ي، آخ��ر أيل��ول املاضي، ُيظهر أن املش��كلة 
هي نوعية السالح املستخدم، وضرورة نزعه، 
بينما مل يتّم تناول الس��الح اآلخر بأكثر من 
مجل إدانٍة على لسان بعض املسؤولن، الذين 
مل ينس��وا تس��ويق دعاي��ة األس��د حبرب��ه ض��د 

الفصائ��ل الس��لفية املس��لحة.
كلمة الفصل الروسية

ع��ن  الروس��ية  القي��ادة  تت��واَن  مل  	
جمل��س  اجتم��اع  خ��الل  ش��روطها  ف��رض 
األم��ن، متهي��دًا لتلك��ؤ وع��دم جّدي��ة النظ��ام 
الس��وري بتس��ليم الس��الح الكيماوي. فوضعت 
قال��ه  من��ذ اآلن خطط��ًا بديل��ة، بدأته��ا مب��ا 
وزي��ر خارجيته��ا ب��أن أي اته��اٍم ض��د دمش��ق 
جي��ب أن يت��م التحّق��ق م��ن صّحت��ه بعناي��ٍة 
مئ��ة  وإثبات��ه  األم��ن،  جمل��س  جان��ب  م��ن 
باملئ��ة قب��ل تصوي��ت األم��م املتح��دة عل��ى أي��ة 
عقوب��ات، ال��ي جي��ب أن تك��ون متناس��بة م��ع 
االنته��اكات. ومل يغ��ب ع��ن ب��ال الدبلوماس��ي 
الروس��ي األق��رب إىل نظ��ام األس��د أن يس��عى، 
ب��كل م��ا أوت��ي م��ن ق��وة، إلعاق��ة ق��رار إمكانية 

ف��رض عقوب��اٍت من جملس األمن يف حال مل 
يلتزم نظام األس��د بتس��ليم الس��الح، لكن هذه 
العقوب��ات ل��ن تك��ون تلقائي��ة، م��ا يتي��ح ملوس��كو 

تعطي��ل أي ق��راٍر الح��ٍق م��ن جدي��د.
االئت��الف الوط��ي.. الق��رار املتأّن��ي

يتخّب��ط االئت��الف الي��وم ب��ن ع��دة  	
معادالت، يصعب عليه اختاذ أي قراٍر حقيقٍي 
بش��أنها، ب��دءاً م��ن معادل��ة الداخ��ل وإش��كالية 
املناط��ق احمل��ررة م��ع تنظي��م دول��ة اإلس��الم 
يف الع��راق والش��ام، ث��م تش��كل جي��ش اإلس��الم، 
ووص��واًل إىل ع��دم وض��وح الق��رار فيم��ا يتعل��ق 
وعدمه��ا  فاملش��اركة   .2 جيني��ف  مبؤمت��ر 
يعت��ربان قراري��ن كبريي��ن يف ظ��ل الرتاخ��ي 
األس��د،  نظ��ام  حن��و  األمم��ي  واملي��ل  الدول��ي 
خاص��ة بع��د اجتم��اع جمل��س األم��ن الدول��ي. 
فم��ا طلب��ه اجلرب��ا م��ن املؤمت��ر ه��و أن يك��ون 
"واض��ح األه��داف"، وأن ال يتح��ول إىل "ح��واٍر 

النهائ��ٍي م��ع نظ��ام األس��د".
وم��ن جانب��ه، ال خيفي بان كيمون،  	
أم��ن ع��ام األم��م املتح��دة، تفاؤل��ه جبيني��ف2، 
وع��دم قلق��ه م��ن مس��رية العملي��ة السياس��ية 
ح��ول س��ورية. بينم��ا ال يبتع��د حملل��ون ع��ن 
رؤي��ة واق��ع املؤمتر من اليوم، حينما س��ريفض 
أطراف��ًا  أو  حم��ّددة  حم��اور  األس��د  نظ��ام 
معين��ة جتل��س يف مواجهت��ه عل��ى طاول��ٍة مل 
يعت��د اجلل��وس إليه��ا أب��داً، وس��يتعاىل عليه��ا، 
خاص��ًة بع��د ضمان��اٍت باجلمل��ة بع��دم التدخل 

العس��كري ض��ده.
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جبهــاُت الثــورة بيــن أخــٍذ ورّد...
هيئة التحرير

احل��ّر  الس��وري  اجلي��ش  تق��ّدم  	
وجمم��ل الفصائ��ل الثوري��ة يف ع��دة مناط��ق 
س��ورية، مقاب��ل الرتاج��ع يف مناط��ق أخ��رى، 
فيم��ا اس��تمّرت جبه��ات درع��ا وري��ف مح��اة 
عل��ى  للس��يطرة  جدي��دة  خرائ��ط  رس��م  يف 
األرض. فق��د تابع��ت كتائ��ب احل��ّر تقّدمه��ا 
والش��رقي  الغرب��ي  الري��ف  صعي��د  عل��ى 
م��ن  مبزي��ٍد  درع��ا،  حملافظ��ة  واجلنوب��ي 
جتم��ع  ومراك��ز  ق��رى  عل��ى  الس��يطرة 
وقط��ٍع عس��كريٍة تابع��ٍة للنظ��ام. ويب��دو أن 
املخط��ط العس��كري للح��ّر ه��و حماول��ة فت��ح 
ط��رق وص��ٍل بن املناط��ق احملررة وصواًل إىل 
مركز مدينة درعا. إذ شهدت األيام املاضية 
تقدم��ًا واضح��ًا يف حمي��ط عتم��ان ويف الريف 
الغرب��ي للمحافظ��ة، وبالق��رب م��ن مرك��ز 
املدين��ة، مقاب��ل حم��اوالٍت واضح��ٍة جلي��ش 
التمرك��ز  مناط��ق  عل��ى  للحف��اظ  النظ��ام 
األساس��ية، ال��ي ُفِرض��ت عليه خس��ارُة واحدٍة 
م��ن أهمه��ا، وه��ي مج��رك درع��ا، خ��الل األي��ام 

املاضي��ة.
اجلبه��ات  حي��ث  مح��اة،  ري��ف  ويف  	
األكثر اش��تعااًل يف املنطقة الوس��طى، يّتضح 
الش��مالي  الري��ف  عل��ى  الس��يطرة  امت��داد 
والش��رقي والتق��دم يف الغرب��ي. فم��ا حقق��ه 
اجلي��ش احل��ّر م��ن تق��دٍم يف منطق��ة كرن��از 
إيص��ال  حن��و  الطري��ق  ميّه��د  وحميطه��ا 
اإلم��داد إىل خمتلف جبهات الريف الش��مالي 
احلص��ار  تش��ديد  إىل  إضاف��ة  للمحافظ��ة، 
فيم��ا  حل��ب.  طري��ق  باجت��اه  م��ورك  ح��ول 

يب��دو أن التق��دم حن��و الس��قيلبية وحم��ردة، 
وص��واًل إىل قص��ف س��لحب وس��واها بالق��رب 
م��ن مصي��اف، خاص��ًة بع��د الس��يطرة عل��ى 
طري��ق ش��يزر؛ ه��و ضم��ن خمط��ط االق��رتاب 
م��ن مراك��ز التجم��ع العس��كرية الرئيس��ية 
يف مح��اة، ويف البيئ��ة احليوي��ة للنظ��ام بس��هل 

الغ��اب.
دمشق ومع�ارك نقاط التماس

حياف��ظ اجلي��ش احل��ّر يف حمي��ط  	
العاصم��ة وغوطتيه��ا الش��رقية والغربية على 
املرّك��ز  القص��ف  رغ��م  الس��يطرة،  مناط��ق 
والش��ديد واحلص��ار املتواص��ل عل��ى خمتل��ف 
جبه��ة  يف  وخباص��ٍة  دمش��ق،  ري��ف  مناط��ق 
املعضمي��ة بالري��ف الغرب��ي ويف جبه��ة املليحة 
ب��اءت حم��اوالت اجلي��ش  الش��رقي. فق��د  يف 
النظام��ي الس��تعادة الس��يطرة عل��ى املعضمي��ة 
ابت��داًء  بالفش��ل،  داري��ا  الطري��ق حن��و  وفت��ح 
باس��تخدام الكيم��اوي ووص��واًل إىل احلص��ار 
القط��ع  م��ن  املتواص��ل  والقص��ف  الغذائ��ي 

باملدين��ة. احمليط��ة  العس��كرية 
احل��ّر،  اجلي��ش  ق��وات  وحت��اول  	
وبش��كٍل يوم��ي، الس��يطرة عل��ى حاج��زي الن��ور 
وراء  س��عيًا  املليح��ة،  م��ن  بالق��رب  وتاميك��و 
الري��ف  اس��رتاتيجٍي مه��ٍم يف  حتقي��ق نص��ٍر 
الدمش��قي، وهو السيطرة على مقّر املخابرات 
الغوطت��ن  ووص��ل  املليح��ة،  يف  اجلوي��ة 
جرمان��ا  تعت��رب  اللت��ن  والغربي��ة،  الش��رقية 

بينهم��ا. األه��م  االس��رتاتيجي  امل��كان 

الشم������ال...  خس���ائر خناص����ر  
وم���كاسب السفرية

يف  النظام��ي  اجلي��ش  تق��ّدم  كان  	
حمي��ط بل��دة خناص��ر منذ أي��ام مبثابة خطوٍة 
جدي��دٍة باجت��اه حل��ب. إال أن الثق��ل العس��كري 
النظ��ام يف املنطق��ة مل  ال��ذي وضع��ه جي��ش 
ميكن��ه م��ن اس��تعادة الس��يطرة عل��ى طري��ق 
مح��اة، إذ م��ا زال��ت ق��وات احل��ّر تس��يطر عل��ى 
أكثر من 3 كم من الطريق الذي يعترب أهم 
ط��رق اإلمداد الرئيس��ية ال��ي كانت معتمدة 
ل��دى النظ��ام. كم��ا أن حص��ار معام��ل الدف��اع 
يف حمي��ط الس��فرية، والس��يطرة عل��ى غالبي��ة 
املنطق��ة وريفه��ا أيض��ًا، ينبئ��ان بتق��دٍم للح��ّر 
خ��الل األي��ام القادمة، مما جيع��ل املعركة يف 
الريف اجلنوبي حللب معركة سيطرٍة على 
خطوط اإلمداد، ويزيد من عنف املواجهات يف 

الري��ف الش��مالي حلم��اة.
وال ختتل��ف الص��ورة يف إدل��ب عم��ا  	
ه��ي علي��ه يف حل��ب، فس��يطرة النظ��ام عل��ى 
أرحي��ا وحم��اوالت احل��ّر اس��تعادتها م��ع جب��ل 
األربع��ن، ه��ي به��دف اس��تعادة الس��يطرة على 
ال��ي ق��د تفت��ح  خط��وط اإلم��داد الرئيس��ية 
األب��واب م��ن جدي��ٍد للمع��ارك مش��ااًل يف إدل��ب 

الالذقي��ة. ري��ف  يف  وجنوب��ًا  املدين��ة 
كب��رية  تط��ورات  أي  ت��ربز  وال  	
عل��ى جبه��ات املع��ارك يف حمافظ��ة دي��ر الزور، 
رغ��م نش��وب بع��ض االش��تباكات الصغ��رية، 
وخاص��ة عل��ى جبه��ات الصناع��ة والرصاف��ة 
داخ��ل املدين��ة، ويف حمي��ط املط��ار العس��كري 

احملافظ��ة. ري��ف  يف  الش��رقية  وأس��واره 



صعوبــات العمــل الطّبــي
في األحياء المحّررة من دير الزور

عمر ظافر

دي��ر  م��ن  احمل��ّرر  اجل��زء  ينب��ض  	
ال��زور الي��وم باحلي��اة، بفض��ل س��واعد أبنائ��ه 
الصامدي��ن داخ��ل ه��ذه األحي��اء. ولع��ل ال��كادر 
أه��م  أح��د  املدين��ة  ضم��ن  العام��ل  الط��ي 
املس��اهمن يف ع��ودة احلياة إليه��ا. فمنذ أكثر 
من س��نة ومش��ايف املدينة ُتس��تهَدف وتتعرض 
للقصف املس��تمر، إال أن ذلك مل يثِن من بقي 
م��ن أطب��اء وممرض��ن ع��ن القي��ام بواجباته��م 

اإلنس��انية. ومهامه��م 
يف دي��ر ال��زور الي��وم مش��فيان فق��ط  	
وج��ود  م��ع  واملرض��ى،  اجلرح��ى  تس��تقبالن 
امليداني��ة يف األحي��اء وبع��ض  املش��ايف  بع��ض 
النق��اط الطبي��ة القريب��ة م��ن جبه��ات القت��ال. 
هذه املراكز والنقاط تقدم اخلدمات الطبية 
اإلس��عافية، فيم��ا تق��وم املش��فيان الوحيدت��ان 
بتقدي��م أغل��ب اخلدم��ات الطبية، م��ن عملياٍت 
ومعاجل��ٍة  وصعب��ٍة  متوس��طٍة  جراحي��ٍة 

والس��ارية. املزمن��ة  لألم��راض 
مشاكل العمل الطي

عاين��ت "ع��ن املدين��ة" واق��ع العم��ل  	
الط��ي، ووقف��ت عل��ى املش��اكل ال��ي تعي��ق 
الك��وادر الطبي��ة خ��الل عمله��ا النبيل. وال ش��ك 
يف أن النق��ص يف التجهي��زات وامل��واد الطبي��ة 
يع��د م��ن أك��رب مش��اكل العم��ل الط��ي يف 
أي منطق��ة، لك��ن أب��و مجي��ل، أح��د العامل��ن 
يف املكت��ب الط��ي املوح��د، حدثن��ا ع��ن مش��اكل 
يعتربه��ا أب��رز م��ا يعرق��ل العم��ل الط��ي داخ��ل 

املدين��ة.
يق��ول أب��و مجي��ل: "االعت��داءات ال��ي  	
يتع��رض هل��ا ال��كادر الط��ي م��ن قب��ل أف��راد 
اجلي��ش احل��ر املس��يئن، وم��ا نس��معه ونواجهه 
م��ن إس��اءاٍت م��ن بع��ض املدني��ن؛ جيع��ل م��ن 
تبق��ى م��ن أطب��اء وممرض��ن يفك��رون ب��رتك 
العم��ل داخ��ل املدين��ة. وللعل��م أن��ه ال يوج��د يف 
األحي��اء احمل��ّررة حالي��ًا س��وى ثالث��ة أطب��اء؛ 
األول طبي��ب جراح��ة فكي��ة، واآلخ��ر عيني��ة، 

جراح��ة". أخصائ��ي  والثال��ث 
يضي��ف أب��و مجي��ل: "إن ع��دم وج��ود  	
إداري��ن خمتص��ن ب��إدارة املش��ايف واملراك��ز 
املس��ؤولن  ب��ن  مش��اكل  إىل  أدى  الطبي��ة 
وال��كادر الط��ي، وحرم��ان بع��ض العامل��ن من 
مس��تحقاتهم املالي��ة. كم��ا أن خ��روج األطب��اء 
وإخراجه��م  املدين��ة،  م��ن  مجاع��ي  بش��كل 

كان��ت  ال��ي  الطبي��ة  واملع��دات  لألجه��زة 
موج��ودة يف عياداته��م، جع��ل مس��ألة النق��ص 
تزداد تفاقمًا. هذا دون أن نتكلم عن استهداف 
ال��كادر الط��ي واملراك��ز الطبي��ة، ال��ذي يس��هم 

يف ت��ردي األوض��اع".
عمٌل دؤوٌب وجهوٌد طّيبة

م��ن  الكب��ري  الك��م  ذل��ك  ورغ��م  	
املشاكل والعراقيل، إال أن الكادر الطي داخل 
دي��ر ال��زور يعم��ل ب��كل م��ا ميل��ك م��ن إمكان��ات. 
فه��و يق��وم بإس��عاف احل��االت احلرج��ة ال��ي ال 
حتتم��ل االنتظ��ار حت��ى خروجه��ا م��ن املدين��ة، 
اجلراحي��ة  العملي��ات  بإج��راء  يق��وم  كم��ا 
املتوس��طة وبع��ض العملي��ات الصعب��ة، وف��ق 
م��ا يتوف��ر لدي��ه م��ن أجه��زة ومع��دات وأطب��اء 
خمتص��ن، ويق��دم أيض��ًا اخلدم��ات الطبي��ة 
ألغل��ب األم��راض املزمن��ة والس��ارية واملعدية. 
وألن املش��ايف ال تس��توعب الكث��ري م��ن احلاالت، 
املدين��ة،  عل��ى  يتوق��ف  ال  القص��ف  وك��ون 
املباش��ر  االس��تهداف  خط��ر  م��ع  وخاص��ًة 
ف��إن مجي��ع احل��االت، مهم��ا  للمستش��فيات؛ 
كانت طبيعتها، يتم إخالؤها من املش��ايف إىل 
خ��ارج املدين��ة حفاظ��ًا عل��ى س��المتها، وذل��ك 
بع��د أن تت��م معاجلته��ا والتأك��د م��ن حتس��ن 

الصح��ي. وضعه��ا 
	

التحديات القادمة واالستعداد هلا
أب��رز  املدين��ة"  ل�"ع��ن  مجي��ل  أب��و  يش��رح 
التحدي��ات ال��ي يس��تعد هل��ا ال��كادر الط��ي، 
املدين��ة  الطبي��ة يف  الك��وادر  "أم��ام  فيق��ول: 
املع��ارك  اش��تداد  أبرزه��ا  حتدي��اٌت كث��ريٌة 
وتق��دم اجلي��ش احل��ر عل��ى أغل��ب اجلبه��ات، 
مم��ا ي��ؤدي إىل ازدي��اد القص��ف واس��تهداف 
املدني��ن كفع��ٍل انتقام��ي، وه��ذا م��ا يس��توجب 
من��ا أن نك��ون مس��تعدين الس��تقبال الكث��ري من 
اإلصاب��ات يف بع��ض األحي��ان. وجاهزيتنا تتبع 
ملا منلك من جتهيزاٍت ومعّداٍت طبية، واألهم 
مس��ألة  أيض��ًا  وهن��اك  األخصائي��ن.  وج��ود 
اس��تخدام الس��الح الكيم��اوي م��ن قب��ل النظ��ام، 
وم��ا ميك��ن أن تقدم��ه الك��وادر الطبي��ة يف ح��ال 
وق��ع ذل��ك ال ق��در اهلل. ولألس��ف أقول إن أغلب 
الك��وادر الطبي��ة مل تتل��ّق ال��دورات اإلس��عافية 
الالزم��ة لإلصاب��ات الكيماوي��ة، كم��ا أنن��ا ال 
منلك العالج واأللبسة الواقية من هذه املواد".
ومقارن��ًة ب��ن الوض��ع الط��ي قب��ل  	
حتري��ر ح��ي احلويق��ة وبع��د التحري��ر، ف��إن 
ع��دد املصاب��ن أصب��ح يف تناق��ٍص بع��د تأم��ن 
معرب املوت. ولكن، رغم تأمن اجلسر، ما زال 
أغل��ب أطب��اء املدين��ة خارجه��ا، وه��م الذي��ن 
كان��وا يتذرع��ون يف الس��ابق بأن الطريق غري 
آم��ن. وع��ن أولئك يقول أبو مجيل: "س��ينالون 

احلري��ة، لكنه��م ل��ن ينال��وا الكرام��ة".

دير الزور مشفى النور | عدسة سعد | خاص عن املدينة
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قطــن دير الــزور في خطر
م. بالل عبد القادر

أرض��ه  ع��ن  يتح��دث  كان  حب��زٍن  	
امسه��ا  ارتب��ط  ال��ي  القري��ة  "السوس��ة"،  يف 
يف خميل��ة أه��ل "الدي��ر" بالرّم��ان. لكن��ه، وه��و 
الف��الح الفرات��ي الش��اب، رب��ط أرض��ه الصغرية 
مبحص��ول القط��ن، ورب��ط مس��تقبله مبومسه 
"هان��ي  الش��اب  املاضي��ة.  الس��نوات  يف  الوف��ري 
اخلل��ف"، م��ن ناحي��ة "السوس��ة"، حت��دث ع��ن 
تراج��ع زراع��ة القط��ن يف قريت��ه هل��ذا الع��ام، 
أس��وًة باألراض��ي الزراعي��ة األخ��رى يف ري��ف 

دي��ر ال��زور.
األس��باب  حي��دد  أن  هان��ي  ح��اول  	
ال��ي أدت إىل م��ردوٍد هزي��ٍل حملص��ول القط��ن 
ه��ذا الع��ام، مفّص��اًل إياه��ا يف حديث��ه: لع��ل أهم 
تل��ك األس��باب ه��و االرتف��اع اجلنون��ي ألس��عار 
األمس��دة الزراعي��ة. إذ يل��زم لل��دومن الزراع��ي 
الواحد كيس��ان من الس��ماد )يوريا 46(، يصل 
سعر الكيس الواحد منها إىل 5000 لرية. كما 
أن حاج��ة حماصي��ٍل أخ��رى إىل نف��س نوعي��ة 
السماد، مثل اخلضار والفواكه الصيفية، قد 
تتس��ّبب يف ارتفاع س��عر الكيس إىل 9000 لرية. 
وه��و م��ا يس��اوي عش��رة أضع��اف س��عره قب��ل 

الثورة، حن كان يباع ب� 900 لرية فقط. 	
كاف��ة  عل��ى  ينطب��ق  م��ا  وه��و  	
األصن��اف األخ��رى م��ن األمس��دة الزراعي��ة. 
باإلضاف��ة إىل غ��الء املبي��دات، ال��ي حيتاجه��ا 
حمص��ول القط��ن هل��ذا الع��ام أم��ّس احلاج��ة، 
كم��ا  احلقلي��ة.  اإلصاب��ات  انتش��ار  نتيج��ة 
واجهتن��ا مش��كلة احلص��ول عل��ى احملروق��ات، 
رف��ع  إىل  أّدى  مم��ا  امل��ازوت،  م��ادة  وخاص��ة 
تكلفة حراثة الدومن الواحد من 500 لرية إىل 
2000 ل��رية يف بع��ض املناط��ق. وارتف��اع تكاليف 

صيانة احملركات الزراعية حوالي 5 أضعاف 
تكلفتها السابقة، فمثاًل زيت احملركات عيار 
40 كان س��عره 100 ل��رية، بينم��ا أصب��ح س��عره 
اآلن 750 ل��رية. وأخ��رياً صعوب��ة تأم��ن قط��ع 

غياٍر هل��ذه احملركات.
م��ا  ضم��ن  ينص��ّب  كل��ه  وه��ذا  	
العق��اب اجلماع��ي  ميك��ن تس��ميته بسياس��ة 
ب��ال أي  لن��ا،  املنطق��ة، وال��ي تب��ّن  لفالح��ي 
الف��الح  النظ��ام يف إره��اق  عن��اٍء، رغب��ة ه��ذا 
	واحل��ّد م��ن إنتاجي��ة األرض الزراعي��ة لدي��ه. 
فعم��وم ري��ف دي��ر ال��زور تقريب��ًا يعت��رب م��ن 

املناط��ق احمل��ررة.
أم��ا ع��ن موض��وع التل��ّوث يف املنطق��ة  	
بس��بب التكري��ر العش��وائي للنف��ط اخل��ام، فقد 
أّدى إىل مش��اكل كب��رية، ح��ال دون إمكاني��ة 
معاجلته��ا بش��كٍل جي��ٍد تضيي��ق النظ��ام عل��ى 
احلص��ول  وصعوب��ة  املنطق��ة،  يف  الفالح��ن 

املبي��دات وغالؤه��ا. وحدثن��ا ع��ن ذل��ك  عل��ى 
الس��يد "حس��ن اجلدع��ان"، وه��و م��زارٌع م��ن 
أهال��ي قري��ة "م��ّراط "، ورئي��س اللجن��ة العلي��ا 

للرتبي��ة باحملافظ��ة، بالق��ول: تس��ّبب التل��ّوث 
النفط��ي يف منطق��ة الف��رات، وم��ا ينبع��ث م��ن 
عملي��ة التصفي��ة العش��وائية للنف��ط، بالعديد 
م��ن اإلصاب��ات احلقلي��ة، مث��ل "دودة القط��ن"، 
وكذل��ك كث��رة حش��رة "امل��ن"، باإلضاف��ة إىل 
أن بع��ض النبات��ات قد ماتت قب��ل طور اإلمثار، 
وبعضه��ا مل حيم��ل األج��راس بس��بب التل��وث.
عن��د  الف��الح  معان��اة  تنته��ي  وال  	
ج��ي حمصول��ه الضئي��ل، ب��ل تتواص��ل لتمت��د 
اإلنت��اج.  وتصري��ف  التس��ويق  صعوب��ات  إىل 
هن��اك  قائ��اًل:  حديث��ه  "اجلدع��ان"  ويواص��ل 
مش��كلة كب��رية عان��ى منه��ا الفالح خ��الل هذا 
دون  القط��ن  قط��اف  اآلن  ب��دأ  فق��د  املوس��م، 
وج��ود س��وٍق لتصري��ف املنتجات، بس��بب حرق 
احمللج��ة يف الش��هر الثان��ي م��ن الع��ام احلال��ي 
2013، وال��ي كانت أس��اس تصري��ف منتجات 
الفالح��ن م��ن األقط��ان، مم��ا جي��رب الف��الح 
عل��ى بيع��ه للتاجر الذي ي��وّرده بدوره للنظام، 
ويدخل الفالح يف دائرٍة من االس��تغالل، تزيد 

م��ن أثق��ال كاهل��ه املثق��ل أص��اًل.
يراه��ا  الت�����ي  اإلج������������راءات  وع��ن  	
املش��اكل  "اجلدع��ان" مطلوب��ًة حل��ل بع��ض 
ال��ي يعان��ي منه��ا حمص��ول القط��ن، اق��رتح 
يف  للزراع��ة  علي��ا  جلن��ة  تش��كيل  يل��ي:  م��ا 
احملافظ��ة، لك��ي يت��م التعاق��د م��ع احلكوم��ة 
احملص��ول.  ه��ذا  لش��راء  مث��اًل  	الرتكي��ة 
كم��ا جي��ب تأم��ن األمس��دة للموس��م الق��ادم 
بس��عِر معق��وٍل، عن طريق رخ��ٍص زراعيٍة من 
اجمللس احمللي أو الوحدة الزراعية. باإلضافة 
إىل احلاج��ة املاّس��ة إىل ج��ّر أقني��ٍة لل��رّي يف 

بع��ض املناطق.

عدسة بالل | خاص عن املدينة
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 القنابل غير المنفجرة... واأللغـام األرضية
ص بالمدنيين موت مؤّجٌل وفجائيٌّ يتربَّ

تعت��رب األلغ��ام األرضي��ة والقذائ��ف غ��ري 
املنفجرة من أخطر التهديدات اجلانبية 
املرافقة ألعمال احلرب، ومل حتَظ هذه 
الظاه��رة بالق��در ال��كايف من االهتمام يف 
املناط��ق احمل��ررة. حاولت »ع��ن املدينة«، 
ومن مواقع متعددة، رصد هذه القضية.

قصٌص قصريٌة ومؤس��فة 
اجمل��اورة  الزراعي��ة  األرض  يف  	
دي��ر  ش��رق   � موحس��ن  مدين��ة  يف  ملنزهلم��ا 
ال��زور� كان الطف��الن الش��قيقان )ط��ارق 11 
10 س��نوات( يلعب��ان، وكان��ت  س��نة، وب��راءة 
قادتهم��ا  عندم��ا  األخ��رية،  لعبتهم��ا  تل��ك 
الرغب��ة باالكتش��اف إىل االق��رتاب م��ن جس��ٍم 
معدن��ٍي غري��ب، محل��ه ط��ارق ضاح��كًا، قبل أن 
يس��قط من��ه وينفج��ر، لي��ودي حبيات��ه وحي��اة 
أث��ار  ال��ذي  يك��ن ه��ذا اجلس��م،  ش��قيقته. مل 
فضول الصغريين، سوى قذيفٍة غري منفجرٍة 
أطلقته��ا ق��وات األس��د م��ن مط��ار دي��ر ال��زور 
العس��كري، يف قصفه��ا اليوم��ي واملتك��رر عل��ى 
موحسن. ومن املدينة نفسها أيضًا قصٌة أخرى 
مل ميت فيها هذه املرة أحد، فبعد نوبة قصٍف 
برامج��ات الصواري��خ خ��رج اليافع��ان )ش��بيب 
وأمح��د( لرعاي��ة قطي��ٍع صغ��رٍي م��ن األغن��ام 
فشاهدا صاروخًا منغرسًا يف األرض الزراعية 
الرخ��وة، وبن��وٍع م��ن العب��ث واملشاكس��ة أخ��ذ 
كلٌّ منهم��ا يرم��ي ه��ذا الص��اروخ باحلج��ارة، 
لينفج��ر فج��أة، ومل يصاب��ا وحلس��ن حظهم��ا 
مبك��روه، ورمب��ا تك��ون قص��ة هذي��ن الراعي��ن 
ه��ي الوحيدة م��ن قصص االنفج��ارات املؤجلة 
قري��ة  وم��ن  حمزن��ة.  نهاي��ة  تنت��ِه  مل  ال��ي 
املريعّي��ة، اجمل��اورة للمطار العس��كري، مل يكن 
راع��ي األغن��ام أمح��د مح��ود العاش��ق يتوق��ع 
مصدراً آخر للموت س��وى القصف املباش��ر من 
ه��ذا املط��ار، لك��ن هذا مل حيدث، ب��ل جاءه املوت 
م��ن لغ��ٍم أرض��ٍي زرعته قوات األس��د يف عملية 
تس��لٍل س��ابقة كم��ا يب��دو، بعي��داً ع��ن املطار يف 
األراض��ي الزراعي��ة للس��كان. انفج��ر هذا اللغم 
مش��فى  إىل  أس��عف  ال��ذي  العاش��ق،  بأمح��د 
موحس��ن امليدان��ي ووصله��ا وق��د ف��ارق احلي��اة.
يف  الطبي��ب  الناص��ر،  وائ��ل  يعل��ق  	
املش��فى امليدان��ي، عل��ى ه��ذه األح��داث بالق��ول: 

م��ن واج��ب املنظم��ات الدولي��ة املعنّي��ة أن 
تنّظ��م دورات تدريبّي��ة خاّص��ة لعناص��ر 
الدف��اع املدن��ي الذي��ن ترش��حهم اجملال��س 
ه��ذه  جتهي��ز  يف  تس��هم  وأن  احمللي��ة. 
ال��ي الكفيل��ة  باملس��تلزمات  اجملال��س 

اس��تقبلت املش��فى، من��ذ تأسيس��ها قب��ل أكث��ر 
م��ن ع��اٍم وأربع��ة أش��هٍر، عش��رات اإلصاب��ات 
مل  ال��ي  والقناب��ل  القذائ��ف  ع��ن  النامج��ة 
تنفج��ر حلظ��ة س��قوطها وانفج��رت يف وق��ٍت 
الح��ق. ومجي��ع ه��ذه احل��االت ه��ي ملدني��ن، 
ال  ألنه��م  أغلبيته��م،  يف  األطف��ال  يأت��ي 
يدركون اخلطورة الكامنة يف هذه القذائف. 
وترتاوح األضرار بن الوفاة الفورية وبن برت 
األط��راف. وم��ا ميك��ن أن يفعله األطباء يف هذا 
احل��االت قلي��ٌل لألس��ف، وخاص��ًة م��ع الضع��ف 

الكب��ري يف اإلمكان��ات والتجهي��زات.

يتطلبه��ا التعام��ل م��ع قضية كه��ذه، هي 
م��ن قضايا احلياة واملوت.

يب��دو عل��ي الص��احل، رئي��س اجملل��س  	
احملل��ي ملدين��ة موحس��ن، مهتم��ًا ج��داً به��ذه 
ال��ي يصفه��ا باخلط��رية، ويأس��ف  القضي��ة 
االنفج��ار  ج��راء  س��قطوا  الذي��ن  للضحاي��ا 
الالح��ق للقذائ��ف والقناب��ل ال��ي أطلق��ت م��ن 
قبل قوات النظام على مدينته، مع أن األهالي 
أو  هن��اك يتمن��ون أن ال تنفج��ر أي قذيف��ة 
ص��اروخ يطلق��ان يف نوب��ات القص��ف اليومي��ة 
عليه��م. وه��ذه أمني��ٌة رائع��ة لكنه��ا مش��روطة 
بالتعام��ل الصحي��ح م��ع ه��ذه األجس��ام غ��ري 
املنفج��رة،  م��ن قب��ل اجملال��س احمللي��ة ألنه��ا 
يتوّج��ب  ال��ي  والتنفيذي��ة  اإلداري��ة  اجله��ة 
اخلط��رية  املش��كلة  ه��ذه  معاجل��ة  عليه��ا 
واملتج��ّددة. يق��ول الص��احل: حن��ن اآلن بص��دد 
تأس��يس مكت��ٍب للدف��اع املدن��ي يتب��ع للمجلس 
احملل��ي يف موحس��ن،  مهمت��ه األوىل ش��ؤون

أمين سليمان | وائل اخللف | منى العبد اهلل
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القذائ��ف  م��ع  والتعام��ل  العام��ة  الس��المة 
املنفج��رة واأللغ��ام األرضي��ة وغريه��ا  غ��ري 
النامج��ة  احلرائ��ق  مث��ل  الظواه��ر،  م��ن 
ع��ن القص��ف وانتش��ال املصاب��ن م��ن حت��ت 
ال��ركام، وغ��ري ذل��ك م��ن املهم��ات. وكله��ا 
امللق��اة  الثقيل��ة  امله��ام  إىل  تض��اف  صعب��ٌة 
أص��اًل عل��ى عات��ق اجملل��س مبكاتب��ه املختلف��ة. 
ويضي��ف الص��احل: حن��ن يف اجملل��س احملل��ي 
مكت��ب  ألعض��اء  تدريبي��ٍة  ل��دورٍة  حنّض��ر 
الدف��اع املدن��ي املزم��ع تأسيس��ه، وننتظ��ر خبرياً 
ال��دورة.  خمتص��ًا س��يأتي للتدري��ب يف ه��ذه 
مش��روعًا  أو  واس��عًة  دراس��ًة  رفعن��ا  وق��د 
حمافظ��ة  مس��توى  عل��ى  املدن��ي  للدف��اع 
ب��ه  االهتم��ام  وننتظ��ر  كله��ا،  ال��زور  دي��ر 
الصل��ة. ذات  اهليئ��ات  م��ن  ل��ه  	واالس��تجابة 
ل�»ع��ن  حديث��ه  الص��احل  وخيت��م  	
املاضي��ة،  األش��هر  خ��الل  بالق��ول:  املدين��ة« 
القذائ��ف  ظاه��رة  م��ع  التعام��ل  نس��تطع  مل 
غ��ري املنفج��رة إال بطريق��ٍة واح��دٍة ه��ي إبع��اد 
املدني��ن ع��ن املوقع، واالتصال ببعض الكتائب 
م��ن اجلي��ش احل��ّر لتأت��ي وتتعام��ل م��ع ه��ذه 
القذائ��ف. ويضي��ف الص��احل: نأم��ل الي��وم أن 
جيّه��ز مكت��ب الدف��اع املدن��ي ب��كل التجهي��زات 
آلي��اٍت ومع��ّدات، وخاص��ة م��ع  الالزم��ة م��ن 
ملوحس��ن. احملل��ي  اجملل��س  م��وارد  يف  	الش��ّح 
للج��زء  احملل��ي  اجملل��س  أم��ا  	
ال��زور فق��د س��بق  دي��ر  م��ن مدين��ة  ر  احمل��رّ
بتأس��يس  احملافظ��ة  يف  اجملال��س  بقي��ة 
مكت��ٍب خمت��صٍّ بالدف��اع املدن��ي. وأثب��ت ه��ذا 
بواجبات��ه،  بالقي��ام  كب��ريًة  فاعلي��ًة  املكت��ب 
تس��تمّر  ق��د  مدين��ٍة  يف  حق��ًا  كث��رية  وه��ي 
نوب��ة القص��ف م��ن قب��ل ق��وات األس��د عليه��ا 
ع��دة أي��ام. ويق��ول املهن��دس حس��ن احليج��ي، 
رئي��س اجملل��س احملل��ي للمدين��ة: كث��ريٌة هي 
القذائ��ف ال��ي س��قطت ومل تنفج��ر. وتعلمن��ا 
م��ع الزم��ن التميي��ز ب��ن القدي��م من حش��واتها 
واجلدي��د. ويس��عدنا أن تك��ون مجي��ع ذخائ��ر 
االس��د وقنابل��ه فاس��دة، بالرغ��م م��ن خطورتها 
الالحق��ة، إال أن ه��ذا يعطين��ا فرص��ًة لعم��ل 
ش��يٍء م��ا، وعل��ى األق��ل حتذي��ر الن��اس م��ن 
تش��كل  ال��ي  اخلط��ر،  مواق��ع  م��ن  االق��رتاب 
مص��دراً كب��رياً للقل��ق واخل��وف. وقبل أس��بوع 
طائ��رة  أطلق��ت   � احليج��ي  يضي��ف   � مث��اًل 
أس��دّية صاروخن س��قط أحدهم��ا أمام جامع 
الس��رايا ومل ينفج��ر. والغري��ب أن��ه مل يتض��ّرر 
أب��داً بالس��قوط، ب��ل بق��ي عل��ى حال��ه وبكام��ل 
هيئته، ليش��كل رعبًا كامنًا مل يس��تطع مكتب

الدف��اع املدن��ي يف اجملل��س التعام��ل مع��ه، لقل��ة 
اخل��ربة واإلمكان��ات. وكذل��ك عج��زت بع��ض 
كتائ��ب اجلي��ش احل��ر، ال��ي نس��تعن به��ا يف 
الع��ادة، ع��ن ذل��ك. وم��ا زال الص��اروخ يف مكانه، 
وغ��ريه العش��رات تش��كل تهدي��داً رهيب��ًا يض��اف 
إىل التهدي��دات األخ��رى عل��ى حي��اة الس��كان.  
ويطل��ق رئي��س اجملل��س يف ختام كالم��ه نداًء 
عرب »عن املدينة« خياطب فيه كل مؤسسٍة 
املس��اعدة يف  أو هيئ��ٍة أو منظم��ٍة تس��تطيع 
تدري��ب وجتهي��ز مكت��ب الدف��اع املدني، إنقاذاً 
ألرواٍح كث��ريٍة ق��د تزه��ق به��ذه املتفج��رات 
م��ن  كث��رٍي  ع��ودة  م��ع  وخاص��ة  املوقوت��ة، 
األهال��ي إىل املدين��ة بع��د ن��زوٍح مري��ٍر آث��روا 
علي��ه الرج��وع إىل بيوته��م، مم��ا يع��ي زي��ادة 
االحتم��ال بوق��وع ع��دٍد أك��رب م��ن الضحاي��ا 

به��ذا الن��وع م��ن احل��وادث.
	 وم��ن البوكم��ال يف أقص��ى ش��رق 
احملل��ي  اجملل��س  عض��و  يتذك��ر  احملافظ��ة، 
خلي��ل اجللي��د قصة الطفلن الش��قيقن خالد 
وأمحد احلالق، والي تعود إىل كانون األول 
م��ن الع��ام املاض��ي، إث��ر حترير مق��ر املخابرات 
العس��كرية يف ه��ذه املدين��ة، عندم��ا قصف��ت 
املق��ّر بالقناب��ل  الطائ��رات األس��دية حمي��ط 
العنقودي��ة، ومل ينفج��ر بع��ض ه��ذه القناب��ل 
س��اعة القص��ف، ب��ل انفج��ر الحق��ًا، ويف أي��دي 
الطفل��ن الش��هيدين اللذي��ن كان��ا يلعب��ان يف 

م��كاٍن جم��اوٍر للموق��ع.
نصائ������������ح م��ن اجل���ي����ش احل�����������ر

ال��ي  العنقودي��ة  القناب��ل  تعت��رب  	
عل��ى  خط��راً  األش��د  ه��ي  الطائ��رات  ترميه��ا 
اإلط��الق، كم��ا يق��ول امل��الزم أول يف اجلي��ش 
لس��هولة  وذل��ك  ج��ّراح،  أب��و  عبي��دة  احل��ّر 
قذائ��ف  اخلط��ورة  يف  وتليه��ا  انفجاره��ا. 
أن  إىل  وينّب��ه  والدباب��ات.  واملدفعي��ة  اهل��اون 
التعام��ل م��ع املقذوف��ات غ��ري املنفج��رة هي من 
اختص��اص عناصر كتائب اهلندس��ة املدّربن 
على التعامل معها. ويقرتح أبو جّراح أن يقوم 
ضب��اط اهلندس��ة م��ن اجلي��ش احل��ر بتدري��ب 

املدن��ي. الدف��اع  مكات��ب  عناص��ر 
ويقّدم عقيٌد يف اجليش احلر عدة  	
نصائ��ح تتلّخ��ص يف حتدي��د موق��ع اجلس��م 
اخلط��ر وإحاطت��ه مب��ا يتوّف��ر م��ن عالم��اٍت 
وإش��اراٍت يف البيئ��ة احمليط��ة، كاحلج��ارة 
أو أك��وام ال��رتاب، وإبع��اد املدني��ن عن املوقع 
مبس��افٍة ال تق��ّل ع��ن 200 م��رٍت، م��ع االنتب��اه 
مبؤق��ٍت  املق��ذوف  ينفج��ر  أن  الحتم��ال 
إيق��اع  بقص��د  الع��دو  قب��ل  م��ن  ُأع��دَّ  زم��يٍّ 

أك��رب األذى يف صف��وف املدني��ن. وم��ن ث��م 
اس��تدعاء عناص��ر اهلندس��ة املختّص��ن ليت��ّم 
ن��زع صم��ام التفج��ري أو الصاع��ق، وإن تع��ّذر 
ذل��ك عليه��م حتري��ك املق��ذوف حب��ذٍر ليك��ون 
ظاهراً لقّناٍص ماهٍر يستطيع إصابة الصمام 
م��ن مس��افة 100 م��رٍت إن حتّص��ن حبف��رة، أو 
يبتع��د إىل 200 م��رٍت إن مل تتوف��ر هذه احلفرة. 
وع��ن التخّل��ص م��ن احلش��وة املتفج��رة يق��ول 
ه��ذا الضاب��ط: عل��ى عناص��ر اهلندس��ة، وبع��د 
نزع الصمام، أن يربطوا احلشوة بسلٍك طويٍل 
إىل مس��افٍة آمن��ة، ورب��ط ذلك الس��لك مبصدٍر 
منه��ا.  والتخل��ص  لتفجريه��ا  كهربائ��ٍي 
ويؤك��د العقي��د، ال��ذي ع��اش لس��نواٍت طويل��ٍة 
م��ع الس��الح والقذائ��ف وصمام��ات التفج��ري، 
أن ه��ذه الطريق��ة بالتخل��ص م��ن احلش��وات 
املتفج��رة تناس��ب مجي��ع أن��واع القذائ��ف م��ن 
مدفعي��ٍة وه��اوٍن وعنقودي��ٍة ودبابات. ويضيف 
أخ��رياً نصيح��ًة عملي��ًة ج��داً يف احلال��ة ال��ي 
كله��ا،   الس��ابقة  األس��اليب  فيه��ا  تتع��ّذر 
أي  أو  البدائي��ة،  املولوت��وف  بتجهي��ز قذيف��ة 
مص��دٍر ن��ارٍي ميك��ن رمي��ه إىل ج��وار املق��ذوف، 
لرف��ع درج��ة حرارت��ه إىل مرحل��ة االنفج��ار، 

م��ع أخ��ذ احتياط��ات األم��ان الالزم��ة.
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»خطواٌت« صغيرٌة نحو سورية المستقبل

تك��رب كل ي��وم. أم��ي س��عيدٌة ج��داً  	
به��ا. وال��دي يش��جعي عل��ى س��قايتها يومي��ًا. 
األخض��ر.  الل��ون  أح��ب  بفضله��ا  	أصبح��ت 
نبت��ة  ع��ن  العابدي��ن«  »زي��ن  حت��دث  هك��ذا 
البقدون��س ال��ي اس��تحالت إىل ناف��ذة يط��ّل 
منه��ا ه��ذا الطفل الدي��ري الصغري على العامل، 
مش��روع  عل��ى  لن��ا  ناف��ذة  عين��ه  الوق��ت  ويف 
»خطوات للتنمية االجتماعية«، املشروع الذي 
وض��ع يف ي��د »زي��ن« ب��ذور البقدون��س ال��ي 
اس��تحالت نبت��ة خض��راء، ناعم��ة لكنه��ا تش��ق 

الرتب��ة وتعل��و.
للتع��رف عل��ى ه��ذا املش��روع التقين��ا  	
بأح��د مؤسس��يه ليحدثن��ا ع��ن فك��رة املش��روع، 
ال��ي  األساس��ية  واحمل��اور  انطلق��ت  كي��ف 
يعم��ل عليه��ا، فق��ال: ملس��نا م��ن خ��الل عملن��ا 
امليدان��ي يف جم��االٍت اجتماعي��ٍة متع��ددة، يف 
مدين��ة امليادي��ن، حال��ة م��ن الالمب��االة عن��د 
وحال��ة  االجتماعي��ة،  الش��رائح  م��ن  الكث��ري 
م��ن الي��أس ال تنس��جم م��ع التغ��ري احلاص��ل 
الس��نوات  خ��الل  الس��وري  اجملتم��ع  بني��ة  يف 
الث��الث األخ��رية. وافرتضن��ا أن ه��ذه احلال��ة 
رمب��ا تنب��ع م��ن إحس��اس البع��ض من��ا بالعج��ز 
أو  التغي��ري  عل��ى  بالق��درة  الثق��ة  وع��دم 
املش��اركة النش��طة واهلادف��ة يف خلق��ه، لذل��ك 
قررن��ا حن��ن � وحن��ن ه��ذه أع��ي به��ا جمموع��ة 
 � فردي��ة  جبه��ود  الش��باب  املتطّوع��ن  	م��ن 
كاف��ة  تش��مل  مدروس��ة  خبط��وات  الب��دء 
املراح��ل العمري��ة. وق��د أطلقن��ا محل��ة خاص��ة 
باألطفال سوف تتبعها أنشطة للكبار تتضمن 
بش��كل أساس��ي حماضرات للتوعية السياسية 

والتثقي��ف الصح��ي، ش��عارنا أن ل��كل منا احلق 
والقدرة على وضع حجر أس��اس يف يف س��وريا 

املدنية املتحضرة.
ويب��دو م��ن خ��الل أنش��طة املش��روع  	
ذوي  م��ع  الب��دء  اخت��اروا  ق��د  مؤسس��يه  أن 
مراك��ز  يف  وحتدي��داً  الناعم��ة،  اخلط��وات 
اإلي��واء حي��ث ينف��ذ املش��روع معظ��م أنش��طته. 
وللحدي��ث عنه��ا التقين��ا بالس��يد »ن. م« ال��ذي 
محل��ة  كان��ت  ملش��روعنا  خط��وة  أول  ق��ال: 
بعن��وان »طفل��ي يبتس��م«. وه��ي مس��تمرٌة إىل 
اآلن يف مرحلتها األوىل، الي تضم حوالي 200 
طف��ل وطفل��ة. تتضم��ن ه��ذه املرحل��ة العدي��د 
م��ن األنش��طة أبرزه��ا ورش��ات رس��م، وحن��ت 
وحف��الٌت  والصلص��ال(،  باملعج��ون  )تش��كيل 
لألطف��ال،  س��ينمائية  وع��روٌض  موس��يقية، 
ومسرح دمى، وتوزيع كتب وجمالت خاصة 
باألطف��ال، باإلضاف��ة إىل جلس��اٍت للق��راءة، 
ولع��ب الش��طرنج، وزراع��ة النبات��ات واالعتن��اء 
به��ا بإش��راف مهن��دس خمتص. وهذا النش��اط 
يش��مل زراع��ة األح��واض يف مراك��ز اإلي��واء، 
بش��كٍل يك��ون ل��ه م��ردود اقتص��ادي بالنس��بة 

للنازح��ن.
الفئ��ة املس��تهدفة م��ن ه��ذه احلمل��ة  	
ه��م األطف��ال ب��ن س��ن 3 - 12 س��نة، النازح��ن 
منه��م بص��ورة خاص��ة، مم��ا يف��رض أن يك��ون 
م��كان تنفي��ذ األنش��طة ه��و مراك��ز اإلي��واء 

امليادي��ن. مدين��ة  م��ن  انطالق��ًا 
وح��ول الف��رق ب��ن خط��وات وغ��ريه  	
م��ن املش��اريع ال��ي تهت��م بالطفول��ة أض��اف: 
يف منطقتن��ا هنال��ك جمموع��ات تعم��ل عل��ى 

أنش��طة مش��ابهة لكنه��ا تفتق��ر يف عمله��ا إىل 
الواح��د، أي  الطف��ل  الدميوم��ة بالنس��بة إىل 
س��اعات  م��ن  أكث��ر  يس��تمر  ال  النش��اط  أن 
	قليل��ة، وي��رتك أث��راً مرحي��ًا ل��دى األطف��ال، 
لكن��ه ال يس��اهم يف إجن��از تأث��رٍي مه��ٍم عل��ى 
املستوى البعيد. أما حنن فننفذ مع جمموعٍة 
واح��دٍة م��ن األطف��ال أكث��ر م��ن 24 نش��اطًا 
خ��الل ش��هر ونص��ف الش��هر، يت��م اختتامه��ا 
حبف��ٍل تع��رض في��ه نتاج��ات أطفالن��ا خ��الل 

ه��ذه امل��دة.
وته��دف ه��ذه األنش��طة عموم��ًا إىل  	
ومتيي��ز  لألطف��ال،  النفس��ي  الدع��م  تقدي��م 
صدم��اٍت  أو  مش��اكل  م��ن  يعان��ون  الذي��ن 
نفس��يٍة بينه��م، لتأم��ن ع��الٍج مناس��ٍب هل��م، 
وتعزي��ز ثق��ة الطف��ل بنفس��ه من خ��الل منحه 
فرصة املش��اركة يف صناعة أش��ياء ذات تأثري 
وصناع��ة  كالزراع��ة  حميط��ه،  يف  إجياب��ي 
اكتش��اف  عل��ى  الطف��ل  ومس��اعدة  الدم��ى، 
ذات��ه أكث��ر، وتنمي��ة قدرت��ه عل��ى االختي��ار 
متع��ددة،  أنش��طة  أم��ام  وضع��ه  خ��الل  م��ن 
وتنمية مهارات األطفال العقلية واجلس��دية، 
وباألخ��ص  األطف�����������ال،  مي������ول  وتنمي������ة 
األساس��ية  باألنش��طة  ترتب��ط  ال��ي  تل��ك 
واملس��رح.  واملوس��يقا  	للمش��������روع، كالرس��م 
التواص��ل  مه��ارات  تنمي��ة  إىل  باإلضاف��ة 
واحل��وار ل��دى األطف��ال، ومس��اعدتهم عل��ى 
جت��اوز التبع��ات النفس��ية اخلط��رية للح��رب 
التعام��ل  م��ن  ميّكنه��م  بش��كٍل  س��ورية،  يف 
	بش��كل إجياب��ي م��ع الظ��روف احلياتي��ة ال��ي 

ميّرون بها.

حي��اول ناش��طون يف مدين��ة »امليادي��ن« أن يس��هموا يف وض��ع لبن��ات جمتم��ٍع جدي��ٍد وفاع��ل. وقد ب��دأوا عمله��م حبملٍة أطلق��وا عليها 
اس��م »طفل��ي يبتس��م«، تضّمن��ت نش��اطاٍت فني��ة وعملي��ة متنّوعة لألطف��ال النازحن.

ليلى الظاهر

من أرشيف خطوات
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منظمة »روافد«

ثائر منصور

مطبخ روافد  اخلريي

من��ذ بداي��ة احلمل��ة اهلمجّي��ة عل��ى  	
دي��ر ال��زور وحتى هذه اللحظ��ة، يعمل العديد 
م��ن الش��باب يف املدين��ة على إيصال املس��اعدات 
إىل أك��رب ق��دٍر ممك��ٍن م��ن احملتاج��ن. وق��د 
نش��أت منظماٌت وجل��اٌن إغاثيٌة تعمل مجيعها 
الي��وم كفري��ٍق واح��ٍد، رغم اخت��الف أمسائها، 
املدين��ة،  يف  الصامدي��ن  حاج��ات  س��ّد  عل��ى 
احل��ر. اجلي��ش  مقاتل��ي  وم��ن  م��ن مدني��ن 

روافد والعمل اإلغاثي
وم��ن أوائ��ل ه��ذه اجله��ات منظم��ة  	
رواف��د، العامل��ة داخ��ل املدين��ة وخارجه��ا. وق��د 
تأسس��ت م��ع بداي��ة احلمل��ة عل��ى احملافظ��ة، 
احلي��اة  أساس��يات  تأم��ن  عل��ى  وعمل��ت 
تط��ور  ث��م  املدين��ة،  داخ��ل  للمحاصري��ن 
عمله��ا لتش��مل النازح��ن يف الرق��ة واحلس��كة 

الق��رى. وبع��ض  والقامش��لي 
ل��دى منظم��ة رواف��د داخ��ل املدين��ة  	
للفق��راء  الوجب��ات  يق��ّدم  خ��ريٌي  مطب��ٌخ 
واحملتاج��ن، وف��رٌن يق��ّدم م��ادة اخلب��ز جمان��ًا 
م��ع  بالتنس��يق  باملدين��ة،  املوجودي��ن  لكاف��ة 
باق��ي املنظم��ات اإلغاثي��ة. كم��ا تق��وم املنظمة 
بتوزيع السالل الغذائية للعوائل داخل املدينة 

ش��هريًا.
والي��وم تنف��ذ رواف��د ع��دة مش��اريع  	
إغاثي��ة  منظم��ات  م��ع  بالتع��اون  إغاثي��ة، 
الش��ام" لتوزي��ع  ك��ربى، كمش��روع "كلن��ا 
يف  وللنازح��ن  املدين��ة  داخ��ل  اخلب��ز  م��ادة 
البوكمال والعشارة والرقة واجلزرات، الذي 
ترع��اه هيئ��ة ش��ام اإلس��المية، وتوزي��ع حلي��ب 
بالتع��اون  احملاص��رة  األحي��اء  يف  األطف��ال 
م��ع Sham Relief، إضاف��ة إىل مرك��ز رواف��د 
لالستش��فاء يف مدين��ة أورفا الرتكية، والذي 
الكوي��ي،  املرض��ى  إعان��ة  صن��دوق  يدعم��ه 
ويعن��ى مبتابع��ة ع��الج املصاب��ن م��ن مقاتل��ن 
ومدني��ن، ويق��وم أيض��ًا برتكي��ب األط��راف 
الصناعي��ة مل��ن فق��د أطراف��ه خ��الل املع��ارك، 

وف��ق م��ا يتوف��ر م��ن إمكان��ات.
كم��ا أنش��أت املنظم��ة داراً لرعاي��ة  	
املسنن داخل املدينة، يقوم فيها املتطوعون يف 
املنظم��ة بتأم��ن احتياج��ات املقيم��ن ومتابعة 
وضعه��م الصحي. كما تكفل املنظمة العديد 

م��ن األيت��ام املوجودي��ن داخ��ل املدين��ة.
وخالل ش��هر رمض��ان الفائت نفذت  	
روافد عدة مشاريع، منها محلة إفطار صائم، 
بتوزي��ع امل��اء والعصري الب��ارد والتمر على املاّرة 

مم��ن أدركه��م موع��د اإلفط��ار وه��م يف 

الطري��ق. ويف العي��د كان��ت لرواف��د وقف��ٌة مع 
األطفال، فقامت بتوزيع األلعاب و"العيديات" 

عليهم.
لفص��ل  رواف��د  فري��ق  ويس��تعّد  	
الش��تاء بتجهي��ز مدافئ احلط��ب وتوزيعها، مع 
األغطية واأللبس��ة الش��توية، عل��ى الصامدين 

املدين��ة. يف 
معوقات عمل روافد

اإلداري  العض��و  أمح��د،  أب��و  يش��رح  	
ملنظم��ة رواف��د، ل�"ع��ن املدينة" معوق��ات العمل 
داخ��ل املدين��ة ويف باق��ي املناط��ق قائ��اًل: "قب��ل 
حترير جس��ر السياس��ية كانت عملي��ة إدخال 
أش��به  املدين��ة  إىل  والطح��ن  الغذائي��ة  امل��واد 
م��ا تك��ون بالعملي��ة االستش��هادية، أم��ا الي��وم 
فأصبح��ت مس��ألة س��هلة، لكن ظهرت مش��كلة 
االرتفاع املستمر ألسعار املواد الغذائية، وارتفاع 
أج��ور النق��ل، وصعوب��ة عملي��ة إحص��اء العوائل 
احملتاجة، بس��بب خ��روج بعضها وع��ودة أخرى، 
وتغي��ري بع��ض العائ��الت لبيوته��ا بع��د قصفها".

روافد والناس
قام��ت "ع��ن املدين��ة" باس��تطالع آراء  	
الن��اس ح��ول منظم��ة رواف��د، فوجدن��ا بعضهم 
يش��يد به��ا، ووجدنا من ينتق��د أداءها وطريقة 
عمله��ا، ورمب��ا يص��ل األمر إىل اته��ام القائمن 
خلدم��ة  اإلغاث��ي  العم��ل  باس��تغالل  عليه��ا 

مش��اريع سياسية لش��خصياٍت وِجهاٍت بعينها. 
إذ يرى ناش��ٌط إعالميٌّ أن روافد هي جزٌء من 
منظوم��ٍة كب��ريٍة إغاثي��ٍة � طبي��ٍة � إعالمي��ة، 
تراع��ي مص��احل  بعين��ه وال  خت��دم مش��روعًا 
الث��ورة العلي��ا، وال يهمه��ا إال أن تك��ون وحده��ا 
م��ن يق��ود ويس��رّي الثورة يف دير الزور. ويس��رد 
هذا الناش��ط قائمًة من احلوادث الي يعتربها 
إساءاٍت كبريًة حبق الثورة، يأتي يف مقدمتها 
التحري��ض عل��ى الفتن��ة واخلص��ام. أم��ا أب��و 
حمم��د، وه��و أح��د س��كان حي احلميدي��ة، فقد 
اش��تكى أن املنظم��ة ال تق��وم بتوزي��ع الس��الل 

الغذائي��ة يف ح��ي احلميدي��ة. 
وم��ن جهت��ِه ي��رّد  أب��و أمح��د عل��ى  	
هذه االنتقادات بالقول: "أواًل حنن يف منظمة 
رواف��د انتماؤن��ا ووالؤن��ا للن��اس، وليس��ت لن��ا 
أي��ة تبعي��ة، ال لكتائ��ب وال لتجمع���������ات. أم��ا 
خبص��وص املطب��خ اجملان��ي فتوزي��ع الوجب��ات 
وف��ق الطل��ب ووفق س��جالت وج��داول خاصة، 
ووف��ق م��ا تتيح��ه الظ��روف واالمكان��ات. وأم��ا 
خبص��وص توزي��ع الس��الل الغذائي��ة فمنظمة 
رواف��د ملتزم��ة بقطاعه��ا ال��ذي مت االتف��اق 
املدين��ة،  يف  اإلغاثي��ة  املنظم��ات  ب��ن  علي��ه 
وح��ي احلميدي��ة خ��ارج ذل��ك القط��اع، ولكنن��ا 
متكفل��ون بالعوائ��ل املعدومة الدخل يف كافة 

األحي��اء".
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شهادات ناجين من
مجزرة حّيي القصور والجورة

أمحد الصاحل

--------مذحب��ٌة مروع��ٌة وقعت قبل عاٍم من 
اآلن يف اجل��زء الغرب��ي م��ن مدين��ة دي��ر الزور، 
والواق��ع حتت س��يطرة النظ��ام، وبالتحديد يف 
كل م��ن حي��ي اجل��ورة والقصور. وابت��داًء من 
حزي��ران يف الع��ام الفائ��ت ق��رر اجلي��ش احل��ّر 
االبتع��اد ع��ن هذي��ن احلي��ن وذل��ك جلعلهم��ا 
اكتظاظهم��ا  م��ع  خاص��ة  آمن��ة،  منطق��ة 
بالنازح��ن م��ن األحي��اء احمل��ررة. إال أن هذا مل 
يش��فع للمدنين هناك يف احلملة اهلس��تريية 
للق��وات القادم��ة لس��حق الث��ورة يف املدين��ة، 
بع��د ثالث��ة أش��هٍر م��ن عج��ز الق��وات األس��دية 
املنتش��رة م��ن قب��ل ع��ن إع��ادة احت��الل األحي��اء 
احمل��ررة. وعلى رأس القوات املس��تقدمة كان 
الل��واء 105 ح��رس مجه��وري، بقي��ادة كٍل م��ن 
عص��ام زه��ر الدين وعلي خ��زام، ابن القرداحة 
والضابط السفاح النجم يف أوساط الشبيحة، 
وال��ذي أقس��م أن��ه س��يجتاح احملافظ��ة كله��ا 
وص��واًل إىل البوكم��ال � ليش��رب املت��ة فيه��ا 
كم��ا ق��ال � لكن��ه، وبع��د ي��وٍم واح��ٍد، )بتاري��خ 
26/ 9/ 2012( أصي��ب إصاب��ًة قاتل��ًة يف أح��د 
 601 االش��تباكات، ليلق��ى حتف��ه يف مش��فى 
العس��كري بدمش��ق، بع��د ذل��ك بش��هر. وترّج��ح 
انتقام��ًا  كان��ت  اجمل��زرة  أن  اآلراء  بع��ض 

إلصابت��ه.
الذك��رى  ويف  املدين��ة"،  "ع��ن  	
الس��نوية األوىل هل��ذه املذحب��ة، التق��ت ببع��ض 
الش��هادات. ه��ذه  فكان��ت  منه��ا،  الناج��ن 

أبو بكر )من سكان حي اجلورة(:
يف صب��اح 25 أيل��ول اقتحم��ت ق��وات  	
النظ��ام ح��ي اجل��ورة م��ن ثالث��ة حم��اور، إذ 
قام��ت بتقس��يم املنطق��ة إىل ثالث��ة قطاع��اٍت 
يفص��ل بينه��ا ش��ارع اجل��ورة الرئيس��ي وش��ارع 

الس��جن.  وش��ارع  ال��وادي 
احل��ي  بقص��ف  العملي��ة  ب��دأت  	
بع��دة قذائ��ف، مم��ا أدى إىل إصاب��ة الكثريي��ن، 

ومنه��م أح��د جرياني الذي أصيب بش��ظية يف 
س��اقه. مل يك��ن باإلم��كان إس��عافه إىل املش��ايف، 
النظ��ام،  بقناص��ات  مغلق��ة  فالطرق��ات 
فأدخلن��اه إىل منزلن��ا. بع��د ذل��ك رأي��ت م��ن 
الناف��ذة دباب��اٍت يف الش��ارع، ودخل��ت س��يارات 
بيك آب حتمل العشرات من عناصر احلرس 
اجلمه��وري، وكان بعضهم حيملون س��يوفًا. 
انتابن��ا الرع��ب فأش��رت إىل أس��رتي أن نبتع��د 
ع��ن الناف��ذة خوف��ًا م��ن أن يرون��ا. ب��دأ تفتيش 
بربري��ة.  بطريق��ٍة  الب��اب  بكس��ر  منزلن��ا 
كان��ت أعداده��م كب��رية. ص��اح ب��ي ضاب��ٌط 
يف اجملموع��ة: "هات��وا اهلوي��ات بس��رعة". بع��د 
املن��زل  غ��رف  اهلوي��ات طاف��وا يف  أخ��ذوا  أن 
فوج��دوا جارن��ا املصاب ال��ذي كنا قد ضمدنا 
جرح��ه مب��ا لدين��ا من أمسال. وم��ن فضل اهلل 
م��ن  ولذل��ك كان  ين��زف،  يك��ن جرح��ه  مل 
الصع��ب التب��ن أن��ه مص��اب. ص��اح الضاب��ط: 
"م��ن ه��اد؟". ب��ادرت باإلجاب��ة: "ه��ذا جارن��ا ي��ا 
س��يدي. م��ن بلش��وا املس��لحن يضرب��ون دخ��ل 

لعندن��ا ع البي��ت".
الضاب��ط اخل��روج م��ن  طل��ب من��ا  	
املن��زل. كن��ت أن��ا وإخوت��ي الثالث��ة وجارن��ا 
العناص��ر:  بأح��د  الضاب��ط  ص��اح  املص��اب. 
إىل  العنص��ر  اقتادن��ا  ربه��م".  عل��ى  "خذه��م 
مؤسس��ة اخلض��ار بالق��رب م��ن جام��ع التوب��ة 
الن��اس. ويف  ُيع��دم  ال��وادي، حي��ث  يف ش��ارع 
الطري��ق إىل هن��اك اس��توقفنا ضاب��ٌط برتب��ة 
 � لن��رى  مع��ه  نذه��ب  أن  من��ا  وطل��ب  أعل��ى 
حس��ب قول��ه � م��ا فعلت��ه ق��وات النظ��ام بإح��دى 
اجل��ارات.. دخلن��ا منزهلا لنجده��ا جثًة هامدًة 
وجبانبه��ا حفيدها وزوج ابنتها، والدماء متأل 
األرض. طل��ب من��ا الضاب��ط أن جنّهز أنفس��نا 
للحديث إىل قناة الدنيا عن ما حدث، وطلب 

العصاب��ات  ب��أن  نق�������ول  أن 

املس��لحة ه��ي م��ن قام��ت به��ذا الفع��ل. بقين��ا 
	ننتظر قرابة الساعة، وبعدها أذنوا لنا بالعودة.
ظاف��ر )ش��اب م��ن س��كان ح��ي اجلورة ش��ارع 

الوادي(:
يف الواح��دة ظه��راً دخل��ت جمموع��ة كب��رية 
م��ن الش��بيحة البن��اء ال��ذي نقطن في��ه. طرقوا 
الب��اب... دخل��وا.. فتش��وا... طلب��وا م��ن وال��دي أن 
حيضر هلم املاء فأحضره. شربوا وخرجوا من 
املن��زل. ويف احل��ارة وجدوا س��يارة حتمل منرًة 
خليجي��ًة. س��ألوا عنه��ا فأنبأه��م اجل��ريان أنه��ا 
س��يارة وال��دي، فع��ادوا إلين��ا بطريق��ٍة همجيٍة 
وصرخ��وا بوال��دي أن ين��زل وب��دأوا التحقي��ق 
مع��ه. وال��دي يعم��ل يف الس��عودية، وكان يف 
إج��ازة. وص��ل املدين��ة قب��ل احلمل��ة بثالث��ة 
	أي��ام... فتش��وا الس��يارة فل��م جي��دوا فيه��ا ش��يئًا.

اجلي��ش  داعم��ي  م��ن  بأن��ه  اتهم��وه  وبعده��ا 
احل��ر، وأن��ه يعم��ل ل��دى العرع��ور! ش��رح أب��ي 
هلم أنه يعمل يف اخلليج، وأنه يعود كل سنٍة 
يف إج��ازة. تفق��د أح��د العناص��ر الس��يارة ال��ي 
كانت ختفي  عبارة "عاش الشهيد فطيحي" 
ال��ي كتبه��ا أح��د أبن��اء احل��ي عل��ى اجل��دار. 
فطيح��ي ه��و لق��ب أح��د الش��هداء، وق��د قتلت��ه 
ق��وات األم��ن يف إح��دى املظاه��رات الس��لمية. 
س��ألوا  العب��ارة  ه��ذه  العناص��ر  ق��رأ  عندم��ا 
وال��دي: "م��ن فطيح��ي؟؟؟... وي��ن فطيح��ي؟؟ 

ب��دك تطالع��ه هل��ق".
كان وال��دي يع��رف من��زل الش��هيد،  	
لكنه مل يشأ أن يدهّلم عليه، فكان يكتفي بالرد 
بأن��ه ال يعل��م أي ش��يء. قام��وا بتفتي��ش احلارة 
جمدداً، ولكنهم طلبوا البطاقات العائلية لكل 
الس��كان ه��ذه امل��رة، وحبثوا فيها ع��ن فطيحي، 
لكنه��م مل جي��دوه. ع��ادوا إىل وال��دي ليطلب��وا 
منه أن يرش��دهم إىل مكان فطيحي، وهددوه 

بالقت��ل إن مل يفع�����������ل.

اقتحم��ت ف��رق امل��وت، متمثل��ة بق��وات احل��رس اجلمه��وري، ح��ي اجل��ورة من جه��ة الغرب، ونف��ذت إعدام��اٍت ميدانية  	
رهيبة، كانت حصيلتها حبسب الناشطن أكثر من 400 شهيٍد يتوزعون بن اجلورة وحي القصور اجملاور. لتنقطع بذلك 
سالالت عائالت كاملة يف بعض احلاالت، وليختفي بهذه املذحبة أيضًا أكثر من ألف مفقوٍد ال يعرف عن مصريهم أحد.
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إىل  يأخذه��م  أن  س��وى  أب��ي  أم��ام  يك��ن  مل 
مق��ربة الش��هداء يف حديق��ة مس��جد التوب��ة، 
"ه��ذا  وق��ال:  القب��ور  أح��د  إىل  هل��م  وأش��ار 
فطيحي.. هذا قربه". صاح أحد الضباط بأبي: 
"ع��م تتمس��خر علين��ا... خ��ذوه". واقت��ادوا أب��ي 
إىل مؤسس��ة اخلض��ار، وهن��اك أطلق��وا الن��ار 
علي��ه. وبالرغ��م م��ن أن الرصاص��ة اخرتق��ت 
وجنت��ه وخرج��ت م��ن عنق��ه، لكنه��ا مل تقتل��ه. 
فف��ي الس��ابع والعش��رين م��ن أيل��ول، وكان��ت 
احلمل��ة ق��د انتقل��ت إىل حي القص��ور، وكنت 
حبي��س املن��زل ط��وال هذي��ن اليوم��ن؛ خ��رج 
مكان��ه  يف  ليق��ف  اخلض��روات  باع��ة  أح��د 
املعت��اد جبان��ب املؤسس��ة، فس��مع ص��وت أن��ٍن 
ق��ادٍم م��ن داخله��ا. جتّمعن��ا ودخلن��ا املؤسس��ة 
فوجدن��ا رج��اًل منتفخ��ًا ال يق��وى على الكالم، 
وال نس��تطيع حتديد مالحمه جيدًا، فالدماء 
هوي��ة  عل��ى  أح��ٌد  يتع��رف  مل  وجه��ه.  مت��أل 
ذل��ك الرج��ل، ولكن��ي اس��تطعت متيي��زه م��ن 
وال��دي.  كان  لق��د  ي��ده.  يف  ال��ي  الس��اعة 
أخرجن��اه إىل املن��زل. كان��ت حالت��ه حرج��ة. 
العس��كري.  املش��فى  س��وى  أمامن��ا  يك��ن  مل 
طبي��ًا  تقري��رًا  فأعطون��ا  هن��اك  إىل  ذهبن��ا 
ب��أن العصاب��ات املس��لحة قام��ت بض��رب أب��ي، 
مدين��ة  يف  املش��ايف  إح��دى  إىل  وأس��عفناه 
	الرق��ة. وبع��د ثالث��ة أش��هر متاث��ل للش��فاء.

احلاجة أم حسان:
زوج��ي إم��ام مس��جد قب��اء. جاءنا إىل  	
املنزل عشرات الوحوش. نعم، مل يكونوا بشراً، 
كانوا وحوشًا خميفة. فتشوا املنزل وخرجوا، 
ونس��ي أحدهم هوية زوجي معه. خرج زوجي 
خ��رج ومل  الش��خصية.....  بطاقت��ه  ليس��تعيد 
وترك��وه  بالرص��اص،  رمي��ًا  أعدم��وه  يع��د. 

مرمي��ًا عل��ى قارع��ة الطري��ق.
حممد )من سكان منطقة الوادي(:

ق��د  كن��ا  عرب��ٌي  من��زٌل  لدين��ا  	
كن��ا  منزل��ن.  ليصب��ح  جب��داٍر  قس��مناه 
لإلجي��ار.  اآلخ��ر  وتركن��ا  األول  يف  	نقي��م 

يف احلادية عش��رة من صباح  	
اخلامس والعشرين من 

أيل��ول 

ضرب��ت إح��دى الدباب��ات، املوج��ودة يف نهاي�������ة 
شارع الوادي،  أحد األبنية، فأصابت جمموعًة 
ت��رتاوح  إصاباته��م  كان��ت  الش��باب.  م��ن 
ب��ن املتوس��طة والبليغ��ة. مل يك��ن باإلم��كان 
إخراجه��م م��ن احل��ي، فاملنطق��ة حماص��رة. 
ج��اء به��م اجل��ريان إىل منزلن��ا � القس��م املؤّجر � 
كنا ننتظر ريثما يهدأ الوضع كي نأخذهم 
إىل املش��فى، ولك��ن ق��وات احل��رس اجلمه��وري 
اقتحم��ت حارتن��ا بع��د نص��ف س��اعة. دخل��وا 
منزلن��ا واملن��زل اآلخ��ر فعث��روا عل��ى املصاب��ن. 
جاء أحد الضباط إلينا وس��أل: ملن هذا املنزل؟ 
فأنكرن��ا معرفتن��ا ب��ه. ذه��ب قلي��اًل وع��اد م��ن 
جدي��ٍد وق��ال: س��وف حن��رق املن��زل.. إذا كانت 
لك��م أش��ياء في��ه فتعال��وا خذوه��ا. أجاب��ت أم��ي 
بأننا ال نعرف ملن هذا املنزل. بعدها طلبوا منا 
الدخ��ول وإغ��الق الب��اب. ش��اهدتهم ب��أم عي��ي 
يرّش��ون املصاب��ن مب��ادة حارق��ة عل��ى ش��كل 
ب��ودرة بيض��اء، وأضرم��وا الن��ار فيه��م. كان��وا 
مخس��ة ش��بان. أصوات صراخهم واس��تغاثتهم 

ال ت��زال ت��رتدد يف أذن��ي.
أم عمر )من سكان حي القصور(:

ذو  الوحي��د  وابنه��ا  أخ��ي  نزح��ت  	
العاش��رة إىل بيي من منطقة احلس��ينية بعد 
أن تعرضت للقصف. ويف السادس والعشرين 
م��ن أيل��ول توفيت محاتي فأرس��ل زوجي ابن 

أخ��ي إىل مرك��ز اهلالل األمحر لكي حيضر 
النقال��ة م��ن أج��ل الدف��ن. ويف الي��وم التال��ي 
أرس��له لك��ي يعيده��ا. تأخ��ر اب��ن اخ��ي ألكث��ر 
م��ن س��اعة، فخ��رج زوج��ي ليبح��ث عن��ه. عن��د 
نزول��ه إىل الش��ارع كان اجلي��ش ق��د وص��ل 
إىل احل��ارة. س��أهلم ع��ن ابن أخي فصرخوا يف 
وجه��ه واقت��ادوه إىل التحقي��ق � كم��ا يّدع��ون 
املن��زل إلحض��ار  � طل��ب منه��م أن يع��ود إىل 
بطاقته الش��خصية. عاد يقتاده أحد العناصر، 
وكان كل ش��يٍء يف وجه��ه يق��ول: ل��ن أرج��ع. 
بكي��ت بش��دة. بع��د س��اعة أحض��روا جث��ة اب��ن 
رأس��ه  فظيع��ًا.  املش��هد  كان  مكب��اًل.  أخ��ي 
مش��طوٌر بس��كن. ويف املس��اء، بع��د أن انس��حب 

اجلن��ود، أحض��ر اجل��ريان جث��ة زوج��ي.
ثائر )من سكان حي القصور(:

دخل��ت جمموع��اٌت كب��ريٌة حارتن��ا  	
م��ن  فرغ��وا  أن  بع��د  بالتفتي��ش.  وقام��ت 
تفتي��ش منزلن��ا مسع��ت أح��د العناص��ر يصرخ 
أب��و  أب��و عم��ار: "تع��ال والااك". ن��زل  جلارن��ا 
عم��ار. كن��ت أمس��ع م��ا جي��ري جي��داً: "انبط��ح 
رش��قة  مسع��ت  بعده��ا  والاااك".  األرض  ع 
رص��اص.... انس��حبت قواته��م لي��اًل لنج��د جثة 
	أب��و عم��ار. كان ذنب��ه أن��ه نظ��ر إليه��م م��ن 

الشرفة فقط.

من مقطع فيديو مسّرب عن اجملزرة
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الكتائب الفقيرة...
خليل عبد اهلل 

ال  الرصاص��ات،  م��ن  قلي��ٍل  بع��دٍد  	
ي��كاد مي��أل خمزن��ًا أو خمزنن، يبدأ )ع( نوبته 
م��ع رفاق��ه اخلمس��ة م��ن الكتيب��ة، يف املرابطة 
داخل ش��قٍة س��كنيٍة من بناٍء مؤلٍف من أربعة 
طواب��ق، يبع��د مخس��ن م��رتًا فق��ط ع��ن بن��اٍء 
آخ��ر يتم��رتس في��ه جن��ود األس��د. يع��رف )ع( 
رفاق��ه جي��دًا، فهم أصدقاء قبل اندالع الثورة، 
اخنرطوا فيها سوية كمتظاهرين سلمين، 
ومل خيط��ر يف باهل��م يوم��ًا أنه��م س��يصريون 
مقاتل��ن حيمل��ون البن��ادق ويألفونه��ا كم��ا 

يأل��ف املدخ��ن العتي��ق علب��ة التب��غ.
ال حي��ب ه��ؤالء الش��بان التصوي��ر،  	
وال تب��يّ العملي��ات العس��كرية وب��ّث مقاطعها 
ع��رب اليوتي��وب عل��ى ش��بكة اإلنرتنت. وليس��ت 
التواص��ل  موق��ع  عل��ى  صفح��ة  لكتيبته��م 
فيس��بوك، ولي��س هل��م أيض��ًا داع��ٌم يف اخل��ارج 
خياطبون��ه بلباق��ٍة ع��رب الس��كايب لريس��ل هل��م 
امل��ال. وال يعرف��ون ع��ن تركي��ا � كم��ا مي��زح 
)ع( � إال َعَلمه��ا ورئي��س وزرائه��ا ومسلس��لها 

الش��هري »وادي الذئ��اب«.
يف بعض امل�����زايا عن الكتائب األخ����رى 
وذخ��ريٍة،  م��اٍل  م��ن  امل��وارد،  قل��ة  	
عل��ى  الس��ريع  اس��تهالكها  أو  وإنفاقه��ا 
ه��ي  توافره��ا؛  القتالي��ة، يف ح��ال  العملي��ات 
الس��مة األوىل ال��ي تتقاط��ع عنده��ا الكتائ��ب 
الفقرية. وكذلك قلة التعداد، إذ يرتاوح عدد 
املقاتلن بن 20 إىل 30 فردًا يف كل كتيبة، 
جتمع بينهم يف أغلب احلاالت صالٌت أخرى 
بعي��دٌة ع��ن الث��ورة، كالصداق��ة أو الدراس��ة 
أو العم��ل أو التج��اور يف الس��كن، وق��د م��ّروا 
ث��م  للث��ورة  الس��لمية  باملرحل��ة  مجيعه��م 
حتول��وا إىل الس��الح. وكذل��ك يتمي��ز أف��راد 
املرتف��ع  التعليم��ي  باملس��توى  الكتائ��ب  ه��ذه 
نس��بيًا، فمعظمه��م طلب��ة جامع��اٍت أو معاه��د 
أو خرجيون، ويف أقل األحوال حاصلون على 
الثانوي��ة العام��ة. وم��ن جه��ٍة أخ��رى، يتق��ارب 
م��زاج ه��ؤالء املقاتل��ن م��ع أمزج��ة املدني��ن 
واألح��داث  القضاي��ا  الثوري��ة يف  وقناعاته��م 
العام��ة، فه��م يتذم��رون مث��ل املدني��ن م��ن 
أخط��اء اجلي��ش احل��ر، وينتقدون بش��ّدٍة عدداً 

من تصرفات بعض املقاتلن.
ه��ؤالء يالح��ظ  أس��لوب حي��اة  ويف  	
أن مقراته��م، أو أماك��ن إقامته��م يف أوق��ات 
الراح��ة، قريب��ة ج��داً م��ن خط��وط التم��اّس 
ذل��ك برغبته��م  املرابط��ة. ويعلل��ون  ومواق��ع 
أو  لنج��دة  الس��ريع  والوص��ول  بالتح��رك 
الط��وارئ،  ح��االت  يف  رفاقه��م  مس��اعدة 
وبالرغب��ة أيض��ًا بالبع��د عن املدني��ن، حلرمان 
النظ��ام م��ن ذريع��ة قص��ف مق��رات احل��ّر يف 
األحي��اء املأهول��ة. وحبس��ب تعب��ري )أب��و صاحل(، 
وهو أحد مقاتلي الكتائب الفقرية: "طلعنا من 

املدني��ن". خط��ا 
مّيت ما يساعد مّيت

صف������������وف  يف  كان  أٌي  ُيقب��ل  ال  	
الفق��رية، فه��م يعت��ّزون بس��معتهم  الكتائ��ب 
احلس��نة، ويفخ��رون بأنه��م مل يصطدم��وا م��ع 
أي مدن��ي أو مقات��ل، رغ��م خش��ونة الظ��روف 
يف ح��رب امل��دن ال��ي يعيش��ونها من��ذ أكثر من 
ع��اٍم كام��ل. وحي��رص ه��ؤالء املقاتل��ون عل��ى 
تف��وق املزاي��ا الس��لوكية لتش��كيالتهم، فه��م 
ش��ديدو الزه��د بكمالي��ات الع��دد والتجهي��زات 
ال  الفق��رية  الكتائ��ب  فمعظ��م  القتالي��ة. 
متل��ك س��ياراٍت، مث��اًل، ويذه��ب مقاتلوه��ا إىل 

اخلط��وط الس��اخنة س��ريًا عل��ى األق��دام. وه��م 
الراح��ة،  أوق��ات  يف  كث��ريًا  يتحرك��ون  ال 
ويكره��ون الظه��ور يف أوس��اط املدني��ن. وم��ن 
جان��ٍب آخ��ر، يب��دون حساس��ية كب��رية جت��اه 
امل��ال، فريفض��ون التس��ول � كم��ا يق��ول )ع( � 
أو التبعي��ة أو الدع��م املش��روط بال��والء لفكرٍة 
الث��ورة  زال��ت  فم��ا  معين��ة.  أيديولوجي��ٍة  أو 
ظ��امٍل،  ض��د  مظل��وٍم  ث��ورة  إليه��م  بالنس��بة 

فق��ط.
وترتب��ط ه��ذه الكتائ��ب م��ع بعضه��ا  	
بعالق��اٍت متين��ٍة أساس��ها االح��رتام والتقدي��ر 
عل��ى  منه��ا  كٍل  ح��رص  رغ��م  املتب��ادالن، 
االس��تقاللية، مم��ا يث��ري التس��اؤل ع��ن ع��دم 
اندماجه��ا م��ع بعضها يف تش��كيٍل واحٍد كبري. 
ويضح��ك )أب��و ص��احل(، مفس��رًا ذل��ك مبقول��ٍة 
ش��هرية "مّي��ت م��ا يس��اعد مّي��ت"، كناي��ًة ع��ن 
ال��ال ج��دوى يف االحت��اد. ف��كل كتيب��ٍة تتدب��ر 
أمره��ا بش��بكٍة م��ن العالق��ات الش��خصية أو 
عالقات العمل العسكري مع األلوية الكبرية، 
ال��ي حتت��اج إىل ه��ذه الكتائ��ب الصغ��رية لس��د 
الف��راغ يف بع��ض القطاع��ات عل��ى اجلبه��ة، 
وبالتال��ي التكف��ل بتذخريه��ا باحل��د األدن��ى 

ال��الزم.

عل��ى اخلط��وط األوىل جلبه��ات القت��ال يف مدين��ة دي��ر ال��زور، تراب��ط جمموع��اٌت قليل��ة التع��داد م��ن اجلي��ش احل��ر، مل يس��مع 
بأمسائها الكثريون. ختتلف هذه التش��كيالت عن س��واها يف كثرٍي من املظاهر والصفات. إنها الكتائب الفقرية، الي انقرض 

بعضه��ا نتيجة استش��هاد مجيع املقاتل��ن يف صفوفها.

عدسة أمحد | خاص عن املدينة



 أسبقّية الشريعة اإلسالمّية 
على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

منصور العمري

اقتباس��اٌت من الدين اإلس���المي احلنيف 
يف انتق��اٍل م��ن عن��واٍن إىل آخ��ر يف  	
ه��ذا اإلع��الن، يظه��ر بوض��وٍح التأث��ري الكبري 
م��واّده،  عل��ى  احلني��ف  اإلس��المي  للدي��ن 
مقتبس��ٌة  وكأنه��ا  فيه��ا  تب��دو  درج��ٍة  إىل 
أل��ٍف  التعالي��م اإلس��المّية، قب��ل حن��و  م��ن 
	وأربعمئ��ٍة س��نٍة م��ن إص��دار ه��ذا اإلع��الن، 
 ،1948 ع��ام  األول  كان��ون  م��ن  العاش��ر  يف 
عندم��ا أق��ّره مجي��ع أعض��اء األم��م املتح��دة، 
باس��تثناء االحت��اد الس��وفييي، ودول أخ��رى 

امتنع��ت ع��ن التصوي��ت.
المادة األولى

أح����رار  الن�����اس  مج������������يع  يول��د  	
متس��اوين يف الكرام��ة واحلق��وق، وق��د ُوهب��وا 
عق��اًل وضمريًا، وعليه��م التعامل بن بعضهم 

اإلخ��اء. ب��روح  البع��ض 
األرض  أم��م  اس��تغرقت  فك��م  	
األخ��رى لتص��ل إىل معن��ى مقول��ة اخلليف��ة 
}مت��ى  عم��ر ب��ن اخلط��اب رض��ي اهلل عن��ه: 
أمهاته��م  ولدته��م  وق��د  الن��اس  اس��تعبدمت 
{، خماطب��ًا عم��رو ب��ن الع��اص ال��ذي  أح��رارًا
تغاض��ى ع��ن تك��رّب ول��ده وتعالي��ه إث��ر ضربه 
تغل��ب  أن  بع��د  مص��ر،  يف  قبط��ٍي  لغ��الٍم 

رياضي��ة. مس��ابقة  يف  علي��ه  القبط��ي 
الثانية  المادة 

بكاف��ة  التمت��ع  ح��ق  إنس��اٍن  ل��كل  	
احل�����������قوق واحل�������������ريات ال��واردة يف ه��ذا 
اإلع��الن، دون أي متيي��ز، كالتميي��ز بس��بب 
أو  اللغ��ة  أو  اجلن��س  أو  الل��ون  أو  العنص��ر 
	الدي��ن أو ال��رأي السياس��ي أو أي رأٍي آخ��ر،

أو  االجتماع��ي  أو  الوط��ي  األص��ل  أو   

الث��روة أو املي��الد أو أي وض��ٍع آخ��ر، دون أي 
والنس��اء. الرج��ال  ب��ن  تفرق��ٍة 

ش�������رحًا  املا�������دة  ه��ذه  وتب������������دو  	
بس��يطًا جل��زٍء م��ن اخلطب��ة العصم��اء ال��ي 
	ألقاه��ا رس��ول اهلل، صل��ى اهلل علي��ه وس��لم، 
املب��ن  مك��ة  فت��ح  بع��د  ال��وداع  حج��ة  أثن��اء 
ب��ن  باملس��اواة  منادي��ًا  عرف��ات،  جب��ل  عن��د 
البش��ر وعدم التمييز بينهم، حن قال: »أيها 
الن��اس! امسع��وا قول��ي واعقل��وه: أال إن ربكم 
واح��ٌد، وإن أباك��م واح��ٌد. كلك��م آلدم وآدم 
أتقاك��م.  اهلل  عن��د  أكرمك��م  ت��راب.  	م��ن 
لعرب��ٍي  فض��ل  ال  أال  خب��ري.  علي��مٌ  اهلل  إن 
عل��ى عجم��ٍي وال لعجم��ٍي عل��ى عرب��ٍي وال 
ألمح��ر عل��ى أس��ود وال ألس��ود عل��ى أمح��ر 
اش��هد.  الله��م  بالتق��وى. أال ه��ل بلغ��ت؟  إال 

الغائ��ب«. منك��م  الش��اهد  فليبّل��غ 
الثالثة المادة 

ل��كل ف��رٍد احلق يف احلياة واحلرية  	
وس��������المة ش��خصه.

امل��ادة ثالث��ة حق��وق  جتم��ع ه��ذه  	
يف  وش��رحها  تفصيله��ا  لإلس����������الم  س��بق 
ع��دٍد ك���برٍي من اآلي��ات القرآني����ة الكرمي�����ة 

ومنه��ا: الش��ريفة،  األح��������اديث  أو 
يف ح��ق احلياة:

النَّْف��َس  َتْقُتُل��وْا  }َواَل  تع��اىل:  قول��ه  	
]األنع��ام:151[.  } ��قّ ِباحْلَ ِإالَّ  اهللَُّ  َم  َح��رَّ الَِّت��ى 

الش��ريف:  النب��وي  احلدي��ث  ويف  	
عن��ه  اهلل  رض��ي  مال��ك  ب��ن  أن��س  ع��ن 
ق��ال:  وس��لم  علي��ه  اهلل  صل��ى  الن��ي  	ع��ن 
»أك��رب الكبائ��ر اإلش��راك ب��اهلل وقت��ل النف��س 

دم��اراً  خملف��ًة  أوزاره��ا،  الثاني��ة  العاملي��ة  احل��رب  وضع��ت  أن  بع��د 
دموي��ة  العس��كرية  الصراع��ات  أكث��ر  يف  واحلج��ر،  للبش��ر  كارثي��ًا 
عل��ى م��ر التاري��خ؛ توصل��ت أم��م األرض إىل اإلع��الن العامل��ي حلق��وق 
اإلنس��ان، ال��ذي يف��رض عل��ى مجي��ع ال��دول األعض��اء يف األم��م املتحدة 
احرتام��ه، وحي��دد حق��وق األف��راد األساس��ية امللزمة، مؤلف��ًا من ثالثن 
م��ادة ه��ي نت��اج األع��راف اإلنس��انية واالتفاقي��ات واملعاه��دات والقوانن 
الدولي��ة. وأش��رف عل��ى صياغت��ه كب��ار الش��خصيات واملختص��ن م��ن 
خمتل��ف دول الع��امل، ليص��در يف س��ت لغ��ات فق��ط، م��ن بينه��ا العربي��ة.

أخرج��ه  ال��زور«  وق��ول  الوالدي��ن  وعق��وق 
ومس��لم.  البخ��اري 

ويف حق احلرية: 
ال يع��ي إق��رار اإلس��الم للحري��ة  	
أن��ه أطلقه��ا م��ن كل قي��ٍد وضاب��ط، ألن 
احلري��ة به��ذا الش��كل أق��رب م��ا تك��ون إىل 
الفوض��ى. فاملقص��ود به��ا أن يك��ون اإلنس��ان 
ق��ادرًا عل��ى التصرف يف ش��ؤون نفس��ه، ويف 
كل م��ا يتعل��ق بذات��ه، آمن��ًا م��ن االعت��داء 
عل��ى  ومال��ه،  وعرض��ه  نفس��ه  يف  علي��ه، 
أال يك��ون يف تصرف��ه ع��دواٌن عل��ى غ��ريه.
ق��ال تع��اىل: }ال إكَراَه يف الّدين،  	
.]256 ق��د تب��ّنَ الُرش��ُد م��ن الغ��ّي{ ]البق��رة:
الش������خصية: الس�������المة  ح��ق  ويف 

ح��ٌق  الش��خصية  الس��المة  ح��ق  	
جي��وز  ف��ال  اإلس��الم،  يف  وحم��رتٌم  مق��دٌس 
أو  ض��رب  أو  إهان��ة  أو  ختوي��ف  أو  تروي��ع 
تعذيب أو الطعن يف عرض أي إنساٍن، مسلٍم 

مس��لم. غ��ري  أو 
فف��ي حدي��ٍث طوي��ٍل رواه الطرباني  	
أن يهودي��ًا كان ق��د أق��رض رس��ول اهلل م��ااًل 
فج��اء إلي��ه يطالب��ه بالس��داد، وأغل��ظ ل��ه يف 
الكالم، وأمس��ك الرسول الكريم من قميصه 
وردائ��ه. فم��ا كان م��ن عم��ر ب��ن اخلط��اب إال 
عنق��ه،  بض��رب  اليه��ودي  وه��ّدد  تدخ��ل  	أن 
فق��ال س��يدنا حمم��د، صل��ى اهلل علي��ه وس��لم، 
لعم��ر: »... اذه��ب ب��ه ي��ا عم��ر فأعِط��ه وِزد ل��ه 
عش��رين صاع��ًا م��ن مت��ٍر م��كان م��ا ُرعت��ه«.
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خّطة التحّول الديمقراطي في سوريا
	
	
	
	

------قب��ل حن���و ش��هرين أعلن��ت املعارض��ة 
ش��املٍة  تفصيلي��ٍة  رؤي��ٍة  ع��ن  الس��ورية 
للمرحل��ة االنتقالي��ة يف س��وريا بع��د انته��اء 
اش��تعل  وال��ذي  الب��الد،  يف  الدائ��ر  الص��راع 
منتص��ف  يف  الس��ورية  الث��ورة  ان��دالع  إث��ر 
2011. وق��د ش��ارك يف إع��داد  آذار م��ن ع��ام 
ش��خصية   300 م��ن  أكث��ر  اخلط��ة  تل��ك 
سياس��ين  وباحث��ن  خ��رباء  م��ن  س��ورية 
واقتصادي��ن وحقوقي��ن وقض��اة وحمام��ن 
ورج��ال أعم��ال وعلم��اء دي��ن وفنانن وأدباء 
وعس��كرين،  دبلوماس��ين  ومنش��قن 
الق��وى  أعض��اء  م��ن  جمموع��ٍة  جان��ب  إىل 
السياس��ية املعارضة، وعلى رأس��ها االئتالف 
الوط��ي. وق��د مت إعداده��ا مبب��ادرٍة م��ن بيت 
اخل��ربة الس��وري وإش��راف املركز الس��وري 
واالس��رتاتيجية. السياس��ية  للدراس����ات 

وق��������د مت إع�������داد ه��ذه الرؤي�����ة  	
للتطبي��ق مهم��ا كان  قابل��ة  تك��ون  حبي��ث 
ش��كل نهاي��ة الص��راع يف س��وريا، إذ س��تقوم 
احلكوم��ة االنتقالي��ة، ال��ي س��يتم تش��كيلها 
ف��ور س��قوط النظ��ام أو إث��ر تواف��ق املعارضة 
م��ع النظ��ام عل��ى ح��ٍل سياس��ي، بتس��يري أمور 
إذ  األوىل؛  االنتقالي��ة  املرحل��ة  يف  الدول��ة 
أن  احلكوم��ة  مه��ام  أوىل  اخلط��ة  اعت��ربت 
خ��الل  م��ن  الدس��تورية  الش��رعية  حتق��ق 
2012 والع��ودة  تعلي��ق العم��ل بدس��تور ع��ام 
كون��ه  مؤق��ت،  بش��كل   1950 دس��تور  إىل 
الدس��تور الوحي��د الص��ادر ع��ن إرادة ش��عبية 

حقيقي��ة،  س��ورية 
إص��دار  جان��ب  إىل 
دس�������تورٍي  إعل����اٍن 
مكّم�������ٍل ل��ه، يب����ن 
صالحي��ات ومه����ام 
ال�����������حكومة  تل��ك 
لي�����������ة  نت��������قا ال ا
الزم��ي  وجدوهل��ا 
وموع��د االنتخابات 
سيس������������ية  لت�������أ ا

القادم��ة. 
حبس��ب  و 	
ف��إن  اخلط������������������ة 
احل�������������كومة  عل��ى 
ل���������������������ية  نتقا ال ا
أن تش�������ّكل ه������يئة 
عام��ة  مست�����������قلة 
لالنتخاب��ات خ��الل 
م��ن  أش��هر  ثالث��ة 
لتش��رع  قيامه�����������ا، 
بإع������داد  اهليئ�����������ة 
قان��وٍن لالنتخاب��ات 
م��ع  بالتع����������������اون 
الق�������وى السياس��ية 
املختلف����������ة، عل�����ى 
أن يص��������در قانون��ا 

االنتخ��اب واألح��زاب خ��الل م��دٍة ال تتج��اوز 
س��تة أش��هر م��ن تاري��خ تش��كيل اهليئ��ة، ث��م 
س��تة  بع��د  التأسيس��ية  االنتخاب��ات  تق��ام 
أش��هٍر م��ن تاري��خ إص��دار القانون��ن. وفيم��ا 
اعتم��دت  اخلط��ة  ف��إن  بالدس��تور  يتعل��ق 
أن تت��م صياغ��ة الدس��تور م��ن قب��ل مجعي��ٍة 
تأسيس��يٍة يت��م انتخابه��ا ش��عبيًا، وتن��اط به��ا 
مهم��اٌت أخ��رى، كتش��كيل حكوم��ٍة مؤقت��ٍة 

التش��ريعات.  وإص��دار 
 290 م��ن  اجلمعي����������ة  وتتك�������ون  	
عض��وًا، حبس��ب اخلط��ة ال��ي وضع��ت نظام��ًا 
اجلمعي��ة  تل��ك  لتش��كيل  جدي��دًا  انتخابي��ًا 
يعتم��د النظ��ام النس��ي يف احتس��اب النتائ��ج 
مفتوح��ة.  انتخابي��ة  قوائ��م  خ��الل  م��ن 
ويتمي��ز النظ��ام النس��ي بأن��ه يرتج��م ع��دد 
برملاني��ة  مقاع��د  إىل  املمنوح��ة  األص��وات 
ش��رحيٍة  أك��رب  مش��اركة  يضم��ن  بش��كٍل 
النظ��ام  ضم��ن  كم�������ا  ممكن��ة.  سياس��يٍة 
ل��كال  حقيقي���������ة  مش��اركة  االنتخاب�����������ي 

اجلنس��ن، فق��د من��ح كليهم��ا ثل��ث املقاع��د 
عل��ى األق��ل، كم��ا ح��دد نس��بة م��ن املقاع��د 
قس��م  وق��د  اخلاص��ة.  االحتياج��ات  ل��ذوي 
إىل  االنتخابي��ة  الدوائ��ر  املق��رتح  النظ��ام 
15. ودع��ت اخلط��ة إىل  32 دائ��رة ب��داًل م��ن 
إىل  س��وريا  يف  السياس��ي  النظ��ام  حتوي��ل 
نظ��ام برملان��ي، يك��ون منص��ب الرئي��س في��ه 
املتنوع��ة  املش��اركة  تس��مح  ك��ي  فخري��ًا، 
ملختل��ف الفصائ��ل والتي��ارات السياس��ية يف 
صن��ع الق��رار، م��ن خ��الل مش��اركتها داخل 
الربمل��ان، برف��ع مس��توى احلي��اة السياس��ية، 
املختلف��ة  الفصائ��ل  ب��ن  اخلالف��ات  ونق��ل 

م��ن الش��ارع إىل حت��ت قب��ة الربمل��ان.
القض��اء  مل��ف  اخلط��ة  وعاجل��ت  	
جلع��ل  حم��ددٍة  آلي��اٍت  بوضعه��ا  الس��وري، 
حقيقي��ة،  ثالث��ة  مس��تقلة  س��لطة  القض��اء 
والفس��اد.  لالبت��زاز  خاضع��ة  مؤسس��ة  ال 
وق��د اقرتح��ت اخلط��ة إع��داد قان��وٍن جدي��ٍد 
نزاهته��ا  يضم��ن  القضائي��ة  للس��لطة 
اخل�������طة  مش�������لت  كم��ا  واس��تقالليتها. 

	عمرو السراج
باح��ث يف املرك������ز الس�������وري 

للدراس����ات السياس��ية واالسرتاتيجية
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اإلص��الح القانون��ي م��ن خ��الل حتدي��د ع��دد 
ال��ي جي��ب إيق��اف  م��ن القوان��ن الس��ارية 
العم��ل به��ا ف��ور تس��لم احلكوم��ة االنتقالي��ة 
ملهامه��ا، م��ن خ��الل مراس��يم تص��در بأس��رع 
وق��ت. وخّصص��ت اخلط��ة ج��زءًا كب��ريًا منها 
العدال��ة االنتقالي��ة يف س��وريا، فبع��د  ملل��ف 
دراس��ة جت��ارب عش��رات ال��دول يف معاجلتها 
برناجم��ًا  اخلط��ة  وضع��ت  املل��ف  هل��ذا 
رئيس��ية  خط��وات  مخ��س  يش��مل  متكام��اًل 
يت��م تنفيذه��ا م��ن خ��الل ع��دد م��ن اخلط��ط 
معرف��ة  ه��ي:  اخلط��وات  وه��ذه  واآللي��ات؛ 
احلقيق��ة والتعويض��ات واحملاس��بة وإص��الح 

املؤسس��ات وإحي��اء الذك��رى.
هيكلي��ة  اخلط��ة  رمس���������ت  وق��د  	
جدي��دة للنظ��ام األم��ي يف س��وريا املس��تقبل، 
مبؤسس��تن  األم��ن  مه��ام  تنحص��ر  حبي��ث 
رئيس��يتن؛ األوىل ه��ي جه��از األمن الوطي، 
وه��و جه��از مدن��ي حم��رتف يتب��ع لرئي��س 
ق��وى  مديري��ة  فه��ي  الثاني��ة  أم��ا  ال��وزراء، 
اس��تحدثت اخلط��ة  الداخل��ي. كم��ا  ألم��ن 
جمل��س األم��ن الوط��ي األعلى الذي يرأس��ه 
الداخلي��ة  وزي��ري  ويض��م  ال��وزراء  رئي��س 
جه��از  ورئي��س  اجلي��ش  وقائ��د  والدف��اع 
األم��ن الوط��ي ومدير قوى األم��ن الداخلي. 
كم��ا تش��مل اخلط��ة تش��كيل جل��ان تطه��رٍي 
األم��ن  عناص��ر  ملف��ات  لدراس��ة  وتدقي��ٍق 
يف املراح��ل الس��ابقة. ونّص��ت اخلط��ة عل��ى 
تش��كيل جي��ٍش وط��يٍّ حدي��ٍث تك��ون عقيدت��ه 
محاي��ة  جتع��ل  وطني��ًة  عقي��دًة  القتالي��ة 
الوط��ن واملواط��ن ه��ي املعي��ار. كم��ا وضع��ت 
بن��زع  يعن��ى  متكام��اًل  برناجم��ًا  اخلط��ة 
الدول��ة  أرج��اء  كاف��ة  يف  املنتش��ر  الس��الح 
الس��ورية وم��ن ث��م دم��ج عناص��ر الكتائ��ب 
الوط��ي  اجلي��ش  يف  املس��لحة  الثوري��ة 

اجلدي��د.
وق��د وضع��ت اخلط��ة رؤيًة جديدًة  	
للنظ��ام االقتص��ادي يف س��وريا ليك��ون أكثر 
حت��ررًا م��ن قي��ود الدول��ة وأصح��اب املص��احل 
ف��إن  اخلط��ة  وحبس��ب  فيه��ا.  واملتنفذي��ن 
ه��ذه الرؤي��ة اجلدي��دة، باآللي��ات املقرتح��ة، 
االس��تثمارية  البيئ��ة  تطوي��ر  إىل  س��تؤدي 
يف س��وريا ورف��ع مس��توى معيش��ة املواطن��ن 
وحتقي��ق اهل��دف األمس��ى؛ وهو س��وريا 2040 
يف  االقتصادي��ة  ال��دول  أه��م  م��ن  واح��دة 

والع��امل. املنطق��ة 

خريطــة اإلســالميين فــي الثورة الســورية
حممد عثمان

اإلس�����������الميون  »خط��ف«  ه���������ل  	
يف  الوق��وع  إىل  املؤل��ف  ميي��ل  ال  الث��ورة؟ 
اإلع��الم  وس��ائل  تأث��ري  حت��ت  العمومي��ات 
والتقاري��ر اجملت��زأة، ب��ل يؤّك��د أن املهم��ة 
الروحّي��ة والرمزي��ة ال��ي يق��وم به��ا اإلس��الم 
املرحل��ة،  هل��ذه  االس��تثنائية«  »الطبيع��ة  يف 
واملآس��ي  الصعب��ة  الظ��روف  مواجه��ة  م��ن 
ال  االعتق��ال؛  أو  امل��وت  وأخط��ار  اإلنس��انّية 
تعك��س خي��ارًا أيديولوجي��ًا بالض��رروة، وه��ي 
قابل��ة للتغ��رّي والتح��ّول يف املس��تقبل، مت��ّدداً 
أو تقّلص��ًا. وه��و م��ا يدف��ع إىل التميي��ز ب��ن 
مظاه��ر التدّي��ن ال��ي تش��كل معلم��ًا ب��ارزًا من 
مع��امل الثورة اليوم، وبن اإلس��الم السياس��ي 
ال��ذي تتبّن��اه جه��اٌت حم��ّددة. وخاص��ًة بع��د 
أخذ بعض أبعاد النظام السوري يف االعتبار، 
كالعلماني��ة الفظ��ة واألمنّي��ة، والطائفي��ة 

اإلقصائي��ة.
كم��ا ميّي��ز أب��و رم��ان ب��ن تي��ارات  	
العمل اإلسالمي، بدايًة من اإلخوان املسلمن، 
الذي��ن حيظ��ى ملّفهم باهتم��اٍم غربيٍّ كبري، 
ألنه��م احلرك��ة األع��رق واألكث��ر تنظيم��ًا، 
ولك��ن مس��اهمتهم يف الث��ورة تب��دو متواضع��ة 
بالقياس إىل »مسعتهم التارخيية« وحجمهم 
املعارض��ة، فض��اًل ع��ن  السياس��ي يف هيئ��ات 
غموض طبيعة عالقتهم بالفصائل املسّلحة.

ولع��ّل التي��ار الس��لفّي ه��و األب��رز  	
اآلن. فبعد طول غياٍب عن الساحة السورية، 
ب��دأت  الفت��ة،  »طف��رًة«  التي��ار  ه��ذا  ع��رف 

بالش��يخ عدن��ان العرع��ور، ثم امتّدت لتش��مل 
واس��عن،  ونش��اٍط  فاعلي��ة  ذات  ح��ركاٍت 
كحرك��ة أحرار الش��ام وبع��ض حلفائها يف 
اجلبهة اإلس��المية الس��ورية، ولواء اإلس��الم 
حتم��ل  ال��ي  اجلبه��ة  يف  حلفائ��ه  وبع��ض 
ه��و: جبه��ة حتري��ر س��ورية  امس��ًا مش��ابهًا 
يف  خمتل��ط  طاب��ٍع  ذات  وه��ي  اإلس��المية، 
تأث��ره مب��دارس الفك��ر اإلس��المي، الس��لفية 

واإلخواني��ة.
ه��ي  اآلن  الث��ورة  »عق��دة«  ولك��ن  	
يف تنظيَم��ي الس��لفّية اجلهادي��ة املرتبط��ن 
بالقاعدة؛ جبهة النصرة والدولة اإلس��المية 
يف الع��راق والش��ام، اللذي��ن أدى صعودهم��ا 
ع��ّززا  ق��د  كان��ا  ف��إذا  متباين��ة.  نتائ��ج  إىل 
العم��ل العس��كري ض��د نظ��ام األس��د، فق��د 
للتش��كيك  حيتاجه��ا  ال��ي  احلج��ة  منح��اه 
يف الث��ورة وتس��ويق اخل��وف م��ن نتائجه��ا يف 
أروق��ة السياس��ة ووس��ائل اإلع��الم يف الغرب. 
باإلضاف��ة إىل اخلش��ية املتنامية من الصدام 
املس��ّلح ب��ن هذي��ن التنظيم��ن وب��ن مكّونات 
اجلي��ش احل��ّر، وه��و م��ا تكّرر أكث��ر من مرة 

خ��الل األش��هر املاضي��ة.
أما الصوفّية، الي كانت متجّذرًة  	
أخ��ذت  فق��د  لق��رون،  الس��وري  يف اجملتم��ع 
أكث��ر جتّمعاته��ا مواق��ف ح��ذرة م��ن الث��ورة. 
ب��ل ذه��ب بع��ض رموزه��ا وتياراته��ا بعي��داً يف 
االست��������ثناءات  وج��ود  م��ع  النظ��ام،  تأيي��د 

. لطب�������ع با

خ���������الل ش��هر أيل��ول الفائ��ت، 
ص������در كت������اب »اإلس��الميون 
س��ورية«،  يف  والث��ورة  والدي��ن 
للباح��ث األردن��ي املتخصص يف 
ش��ؤون احل��ركات اإلس��المية، 
حمم��د أب��و رم��ان، ع��ن مؤسس��ة 
فريدريش إيربت، ليجيب على 
األس��ئلة املتصاع��دة ع��ن املش��هد 
احلال��ي  الس��وري  اإلس��المي 

وآف��اق تط��ّوره.
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عبد الحميد السّراج...
س جمهورية القمع السورّية موٌت هادٌئ لمؤسِّ

د. ممتاز الشيخ

رح��ل »الس��لطان األمح��ر« ع��ن عم��ٍر يناه��ز ال��� 88 عام��ًا، رح��ل وه��و يس��مع وي��رى يومي��ًا كي��ف يقضي ش��باب س��ورية حنبهم 
يف زنزان��اٍت وض��ع ه��و أساس��ها وأسس��ها.. ميوت��ون تعذيب��ًا م��ن أج��ل التخل��ص مم��ا ب��دأه الس��لطان وتالمي��ذه م��ن بع��ده.

س��ابقٍة،  مدي��دٍة  س��نواٍت  وط��وال  	
آث��ر الرج��ل الصم��ت، ومل يكت��ب مذكرات��ه 
باعتب��اره ش��اهداً عل��ى املرحل��ة األكث��ر غن��ًى 
يف تاري��خ س��ورية. فم��اذا عس��اه أن يق��ول وه��و 
ي��رى الص��رح املخابرات��ي الس��وري الرهي��ب م��ا 
زال قائم��ًا حت��ى الي��وم، وهو الذي أّس��س لبناته 
األوىل بي��ده يف منتص��ف اخلمس��ينيات، وه��و 
م��ن وض��ع أس��س ن��زع االعرتاف��ات وس��جناء 
ال��رأي.. م��اذا كان س��يقول الس��راج مؤس��س 
الش��عبة الثاني��ة؟ وم��ا زال��ت اآلل��ة القمعي��ة 
تعم��ل عل��ى نف��س طريق��ة العن��ف بتقطي��ع 
األجس��اد، وتلته��م م��ن الس��ورين لي��ل نه��ار؟ 
وم��اذا عس��اه أن يق��ول وبع��ض الذي��ن طاهل��م 
يذك��رون  األحي��اء  ب��ن  زال��وا  م��ا  التعذي��ب 

تفاصي��ل تل��ك األي��ام؟
وقب��ل عه��د املكت��ب الثاني ال��ذي قاده  	
الس��راج مل تعرف س��ورية ش��يئًا امسه »س��جناء 
سياس��ين« وال املباحث الذين يرتدون اللباس 
املدن��ي للتخف��ي ويقوم��ون باعتق��ال الن��اس.. 
ه��ذه البداي��ة وج��دت الحق��ًا من يكمل س��ريتها 
يف عه��دي )حاف��ظ األس��د وبش��ار األس��د( حتى 
اخل��وف،  م��ن  كامل��ٌة  مجهوري��ٌة  تش��كلت 
مجهوريٌة ال حدود لس��طوة رجال األمن فيها.

يف السرية
ب��دأ عب��د احلمي��د الس��راج، املول��ود يف  	
محاة 1925، حياته حارسًا على مدخل حبسيتا 
)س��وق مدينة حلب العمومي(. ثم انتس��ب إىل 
الكلي��ة العس��كرية ال��ي خت��رج فيها ع��ام 1947. 
وكان يف بدايات��ه مرافق��ًا حلس��ي الزعي��م، 
ث��م ألدي��ب الشيش��كلي. متت��ع الرج��ل بالده��اء 
السياس��ي وامله��ارة يف حياك��ة املؤامرات، حتى 
ت��رأس الش��عبة الثاني��ة وأصب��ح رج��ل األم��ن 
اخلمس��ينيات،  م��ن  األول  النص��ف  يف  األول 
اللعب��ة  خي��وط  مج��ع  م��ن  الحق��ًا  ومتّك��ن 
السياس��ية يف ي��ده خ��الل أع��وام 1955-1961. 
��ف مك��ره وده��اءه لتأس��يس دول��ة أمني��ة  ووظَّ
بوليسية، خنقت احلريات العامة يف سورية ما 
بعد االستقالل، وأجهضت التجربة الربملانية 
الدميقراطي��ة يف مهده��ا. ث��م ن��ال ثق��ة مج��ال 
عب��د الناص��ر بش��كٍل ال يقب��ل اجل��دل، فس��يطر 

عل��ى األم��ن الداخل��ي، كوزي��ٍر للداخلي��ة يف 
اإلقلي��م الش��مالي لدول��ة الوح��دة، ث��م 

ت��وىل منص��ب نائ��ب الرئي��س ناص��ر 
لإلقلي��م نفس��ه، وحتّك��م باملخاب��رات 
وبالتنظي��م  االقتص��اد،  وأجه��زة 
السياس��ي الوحي��د إب��ان عه��د الوحدة 

)االحت��اد االش��رتاكي(، ليصبح أقوى 
رج��ل يف س��وريا بأكمله��ا. وأكث��ر 
م��ن ذل��ك، وأبع��د م��ن ح��دود الدول��ة، 

األردني��ن  بع��ض  يتذك��ر 
ني����ن  للب�����������نا وا
والعراقي��ن ب��أن 
أي��ادي  للرج��ل 
طوىل تغلغلت 
يف بلدانه������م، 
وط����������اردت 
مه  خص�������و
هن���������������اك 

بالتع��اون م��ع األجه��زة األمني��ة فيه��ا..
وبالرغ��م م��ن أن��ه كان يق��ف وراء  	
غالبي��ة االنقالب��ات ال��ي حدث��ت يف س��ورية 
بع��د االس��تقالل، إال أن��ه وق��ع أخ��رياً ضحي��ة 
هل��ا، ح��ن ق��اد عب��د الكري��م النح��الوي يف 28 
الوح��دة.  عه��د  عل��ى  االنق��الب   1961 أيل��ول 
وكم��ا ه��ي العادة بع��د كل انقالٍب، مّت اقتياد 
املس��ؤولن الس��ابقن إىل الس��جون، ف��كان م��ن 
نصي��ب الس��ّراج س��جن امل��ّزة الش��هري. لكن��ه مل 
ي��دم طوي��اًل فيه فتم تهريبه بعد فرتة وجيزة 
برعاي��ٍة تاّمٍة م��ن »الرّيس � عبد الناصر«الذي 
إال  الس��وري،  ظل��ه  بتحري��ر  ابتهاج��ًا  أص��ّر، 
أن يتن��اول مع��ه وجب��ة اإلفط��ار يف منش��ية 
البك��ري بالقاه��رة، ال��ي وص��ل إليه��ا الس��ّراج 

صب��اح الي��وم التال��ي هلروب��ه.
ثنائّية الفساد والقمع

عدي��ل  زكري��ا،  غس��ان  يش��ري  	
الس��راج ومؤل��ف أش��هر كت��اٍب عن��ه، إىل أن 
الس��راج كان يق��وم بب��ّث جواسيس��ه ملراقب��ة 
اجتماع��ات الضب��اط الس��ورين املش��كوك يف 
والئهم للوحدة، ومراقبة األنشطة السياسية 
واالجتماعية، واعتقال املشتبه بهم، والضرب 

بي��د م��ن حدي��د وبقس��وة... وأن��ه أص��در 
تعليمات��ه بع��دم الس��ماح ألي 
مواط��ٍن مبغ��ادرة األراض��ي 
السورية إال بعد احلصول 
عل��ى »تأش��رية خ��روج« أو 
إذن س��فر، فح��ّول الب��الد 
س��جنًا كب��رياً. وأتب��ع ذل��ك 
بسياسٍة اقتصاديٍة موّجهة، 
ح������������ّددت االس������������ترياد 
ومنع��ت الكث��ري 
م�������ن 

امل��واد الكمالي��ة، فتفش��ت ظاه��رة التهري��ب من 
ب��ريوت، ال��ي كان��ت حتاف��ظ عل��ى نظامه��ا 
االقتص��ادي احل��ر... وب��دأت تتش��كل عصاب��ات 
ضب��اط  بع��ض  محاه��ا  منظم��ة  تهري��ٍب 
االس��تخبارات عل��ى م��رأى ومس��مع الس��راج، 
ال��ذي كان يق��ف يف الن��اس داعي��ًا إىل محاي��ة 
االقتص��اد الوط��ي! بينما كان يس��مح لنفس��ه 
يف  اخلمري��ة  البوي��ك  س��يارته  يرس��ل  ب��أن 
ساعات الفجر األوىل إىل بريوت لتعود مليئة 

ب��كل نفي��س ومث��ن...
وم��ن جه��ٍة أخ��رى، يذك��ر الباح��ث  	
أن وجي��ه أنطكل��ي، أح��د رج��ال الس��راج، ح��ن 
اعتقد أن زعيم احلزب الشيوعي اللبناني فرج 
اهلل احللو، الذي القى أبشع أنواع التعذيب، قد 
ف��ارق احلي��اة؛ أق��دم عل��ى نش��ر رج��ل الس��جن 
مبنش��اٍر حدي��دٍي ك��ي يتس��نى تذوي��ب اجلثة 
حسب اخلطة... فصحا احللو من غيبوبته من 
ش��دة األمل وص��رخ متوس��اًل، إال أن أنطكل��ي 
انه��ال باملنش��ار عل��ى رأس الرج��ل حت��ى تأكد 
م��ن موت��ه، وع��اد إلكم��ال تقطي��ع جس��ده 
باملنشار، ثم صّب األسيد على اجلسد املقّطع، 
وألق��ى العناص��ر حملول اجلثة يف نهر بردى.
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صــراٌع طائفــيٌّ أم طبقــيٌّ بيــن شــّبيحة حمــص؟
حسيب عبد الرزاق

قل��ب  يف  اإلنش��اءات  حاج��ز  يق��ع  	
مدين��ة مح��ص. ويلقب��ه أهله��ا حباج��ز "أب��و 
كان  عل��وٍي  نقي��ٍب  إىل  نس��بًة  س��ومر"، 
عل��ى  أش��رف  احلاج��ز،  ه��ذا  ع��ن  مس��ؤواًل 
اعتق��ال ش��باب احل��ّي يف األش��هر األوىل م��ن 
عم��ر الث��ورة، ح��ن لّب��ى أه��ل ح��ي اإلنش��اءات 
اجمل��اور  عم��ر  باب��ا  ح��ي  أه��ل  ن��داء  الراق��ي 
"أب��و س��ومر"  املدين�������ة. وُع��رف ع��ن  غرب��ي 
كل  يف  الكح��ول  وش��رب  النات��ئ،  كرش��ه 
األوق��ات، حت������ى عن��د الظه��رية وه��و يق��وم 
جبول��ٍة تفقدّي��ٍة للغنائ��م ال��ي حص��ل عليه��ا 
ونق��وٍد  موباي��الٍت  م��ن  احلاج��ز،  عناص���������ر 
ش��خصيٍة  وبطاق��������اٍت  جلدي��ٍة  وحماف�����ظ 
)مكس��ورة( ميك��ن م��ن خالهلا ابت��زاز صاحبها 
عن��وان منزل��ه  ي��رتك  أن  بع��د  وق��ت،  أي  يف 
ب��ن أي��دي الش��بيحة عل��ى أم��ل اس��رتجاعها 
	بع��د التحق��ق م��ن أن��ه لي��س إرهابي��ًا. لكنه��م، 
يف الغال��ب، إم��ا أن يداهم��وا منزل��ه ويعتقل��وه 
امل��ال  يطلب��وا  أو  معل��وم،  غ��ري  م����������كاٍن  يف 
	مقاب��ل إعادته��ا إلي��ه مكس��ورًة كم������ا ه��ي. 
البي��ت  أث��اث  امل��ال ف��إن  وإن مل يك��ن ميل��ك 

املص��ادرة.  يصب��ح ضم��ن الئح��ة 

آخ��ر مآث��ر "أب��و س��ومر" كان��ت يف  	
ش��هر رمض��ان، حينم��ا أج��رب أح��د املدنّي��ن 
م��ن أهال��ي احل��ّي، وه��و موظ��ٌف يف ش��ركة 
كح��وٍل  زجاج��ة  ش��رب  عل��ى  الكهرب��اء، 

كامل��ة، تعب��رياً ع��ن "اللحم��ة الوطني��ة" ب��ن 
العلوي��ن والس��ّنة، ال��ي حت��ّدث عنه��ا املوظ��ف 
املس��كن ك��ي ينف��د بريش��ه. ومل تفل��ح كل 
بأن��ه  النقي��ب  إقن��اع  يف  املوظ��ف  حم��اوالت 
صائ��ٌم، وال ميكن��ه أن يش��رب الكح��ول عل��ى 
مع��دٍة خاوي��ة. ولك��ن "أب��و س��ومر" أج��ربه عل��ى 
ذل��ك، ث��م أطل��ق م��ن مسدس��ه رصاص��ة ثقب��ت 
ي��د "ندمي��ه" ألن��ه ال ميل��ك م��ااًل ليدفع��ه مثن��ًا 
مل  س��ومر"  "أب��و  ولك��ن  الكح��ول.  لزجاج��ة 
يستطع أن يستمر يف زعامة حاجز اإلنشاءات 
بع��د أن تع��ّرض، بالطريق��ة ذاته��ا، ملدن��يٍّ آخ��ر 
يس��كن يف احل��ّي. فه��ذه امل��رة مل يك��ن الضحي��ة 
س��ّي املذه��ب مث��ل س��ابقه املس��كن، ب��ل كان 
الس��لمّية،  مدين��ة  أهال��ي  م��ن  إمساعيلي��ًا 
وكان  حبم��ص.  اآلداب  كلي��ة  يف  ي��درس 
ش��قيقه ضابط��ًا يف الفرق��ة العاش��رة بدمش��ق، 
وق��د حض��ر عل��ى الف��ور بع��د أن علم مب��ا جرى 
لشقيقه، وحبث عن "أبو سومر" واجتمع به يف 
إحدى الس��هرات حبي عكرمة املوالي بغالبيته 
للنظ��ام، فأش��هر مسدس��ه وأف��رغ طلقت��ن يف 
الك��رش النات��ئ انتقام��ًا ألخي��ه، قب��ل أن يقتل��ه 

أح��د أقرب��اء النقي��ب.
 



ف��رح أه��ل احل��ّي حينم��ا اكتش��ف  	
أح��د الناش��طن مؤخ��رًا أن "أب��و س��ومر" قت��ل 
عل��ى أي��دي ث��وار الرس��ن. وق��د نش��رت ص��وره 
مقت��واًل عل��ى صفح��ة )ش��بكة ح��ي عكرم��ة( 
عل��ى الفيس��بوك، ومت س��حبها عل��ى الفور بناء 
عل��ى طل��ب أخوت��ه الش��بيحة. ولك��ن حاج��ز 
النقي��ب  ه��ذا  فضائ��ل  ين��َس  مل  اإلنش��اءات 
"املمان��ع" و"البط��ل". فإكرام��ًا له، ق��ام عناصر 
يتج��اوزوا  مل  ش��باب  ثالث��ة  بدف��ن  احلاج��ز 
العش��رين م��ن العم��ر وهم أحي��اء، فقط ألنهم 

عائ��الٍت عريق��ٍة يف مح��ص! إىل  ينتم��ون 
***

قص��ٌة  املواص��الت  دّوار  وحلاج��ز  	
اس��رتاتيجي  مبوق��ٍع  يتمت��ع  فه��و  خمتلف��ة، 
ش��رقي املدين��ة، فه��و متاخ��ٌم حل��ّي الزه��راء 
)عاصم��ة األحي��اء العلوي��ة املوالي��ة يف املدين��ة، 
و"يعم��ل" قس��ٌم كب��رٌي م��ن أهل��ه يف األجه��زة 
ع��ن  احل��ّي  ويفص��ل  واألمني��ة(،  العس��كرية 
الضف��ة األخ��رى م��ن املنطق��ة ال��ي تض��م ح��ي 

املس��يحي.  واألرم��ن  العل��وي  املهاجري��ن 
ف��إذًا، يفص��ل هذا احلاج��ز بن أحياٍء  	
تس��كنها أقلي��ات، علوية ومس��يحية، وال وجود 
للس��ّنة يف ه��ذه املنطق��ة، بع��د ن��زوٍح مجاع��يٍّ 
األوىل  األش��هر  البدوي��ة عنه��ا يف  للعائ��الت 
للث��ورة، من��ذ حادث��ة هج��وم مجاع��ة ع��رب 
الن��ار عل��ى  فدع��وس عل��ى احل��ّي، وإط��الق 
من��زل ش��يخ عش��ريتهم، العض��و يف جمل��س 
الش��عب، لتواطئه مع األس��د ضد أهل محص. 

	
	

ب��ن  االقتت��ال  ش��رارة  *****كان��ت 
أج��ل  م��ن  احلاج��ز،  ه��ذا  عن��د  األقليت��ن، 
أس��طوانة غ��اٍز كب��رية احلج��م نهبه��ا أح��د 
ج��ورة  يف  "الس��ّنة"  حم��الت  م��ن  الش��بيحة 
الش��ياح، وجلبه��ا إىل م��زاد "س��وق الس��ّنة" يف 
ح��ي الزه��راء، فاش��رتاها رج��ٌل مس��يحيٌّ م��ن 
س��كان ح��ي األرم��ن ب��� 10 آالف ل��رية، ليضعه��ا 
املهاجري��ن  حب��ي  الفالف��ل  لبي��ع  حم��لٍ  يف 
"أب��و  الضاب��ط  يدخ��ل  وبالصدف��ة  اجمل��اور. 
ظاف��ر" إىل ه��ذا احمل��ل ليش��رتي سندويش��ات 
الفالفل لعائلته، فريى األس��طوانة ويكتش��ف 
ب���  اخل��اص  مس��تودعه  م��ن  مس��روقة  أنه��ا 
"الغنائ��م" الي يكس��بها م��ن مداهماته اليومية 
يف األحي��اء الراقي��ة يف مح��ص، وجيّن جنونه، 
ويقس��م لصاحب احملل إن األس��طوانة له وقد 
سرقها أحد عناصره من املستودع دون علمه. 
وبن أخٍذ وردٍّ ترتفع النربة ويش��هر الضابط 
مسدس��ه مه��ددًا، فيتجمه��ر الن��اس ويتدخ��ل 
أحد أقارب صاحب احملل واضعًا مسدسه يف 
رأس الضاب��ط، لتنته��ي املش��اجرة 
ب��أن يطل��ق الضاب��ط الن��ار عل��ى 
بائ��ع الفالف��ل، ويغ��ادر حام��اًل 
كي��س الس��ندويش ال��ذي 
أع��ّده! ق��د  املقت��ول  كان 

***
----ال تنته��ي املش��اجرات  	
والصراعات بن الش��ّبيحة، 
موج��ود،  اجلش��ع  أن  طامل��ا 
االنتم�������اء  عل��ى  وامل��زاودات 
ال  القائ��د  وح��ب  للوط��ن 
ش��هد  وق��د  تنته������ي. 
حاجز الوعر، عند 
املهندس��ن  دّوار 
ال��ذي يقطن��ه 

ن��وع خ��اص،  ن��ازح، مش��اجرًة م��ن  أل��ف   600
ب��ن  األم��ر  ب��ادئ  باألي��دي  بع��راٍك  نش��بت 
جن��ود الوط��ن، بزعام��ة ش��ّبيٍح ينتم��ي إىل آل 
"ميه��وب" حب��ي عكرم��ة، وب��ن ش��ّبيٍح وط��يٍّ 
آخ��ر ينتم��ي إىل آل "ش��بيب" م��ن س��كان ح��ي 
الزه��راء. وميّثل هذان احلّيان طبيعة الصراع 
الطبقي الكامن بن أفراد الطائفة العلوية يف 
مح��ص، فه��م يكّن��ون الع��داء لبعضه��م البعض 
من��ذ عق��ود. فحّي عكرمة أكثر احتكاكًا مع 
"السّنة" من سكان محص األصلين، حتى أن 
هلجتهم الريفية بدأت تندثر حلساب اللهجة 
احلمصي��ة، بع��د أن ختل��وا يف العق��د األخ��ري 
ع��ن لف��ظ ح��رف الق��اف الش��هري. وق��د مسحوا 
بدخ��ول  "الس��ّنية"  والتج��ارة  لالس��تثمارات 
حيه��م، ويعت��رب احلي منطق��ة ثانية من حيث 
التط��ور والتخدي��م يف املدين��ة، بينم��ا بقي حي 
الزه��راء حمافظ��ًا عل��ى أصالت��ه الريفي��ة، وال 
يس��مح أهل��ه ب��أي ش��كٍل م��ن األش��كال بافتت��اح 

حم��ال جتاري��ة لغ��ري "العل��وي".
س��بب املش��اجرة ب��ن الش��ّبيحن ه��و  	
اخت��الف وجه��ات النظ��ر بينهم��ا حول الس��ماح 
بعب��ور ام��رأٍة تنتم��ي لعائل��ٍة س��ّنيٍة حمافظ��ة، 
خ��رج منه��ا الكث��ري من الناش��طن، ومن ضمن 
أف��راد عائلته��ا وأبن��اء عمومته��ا الكث��ري م��ن 
املعتقل��ن واملطلوب��ن لألم��ن، إال أنه��ا زوج��ة 
رج��ٍل "حيت��ّل" منصب��ًا إدراي��ًا رفيع��ًا يف دمش��ق، 
بع��د أن عم��ل يف احلق��ل الديبلوماس��ي، وه��و 

نس��يٌب ألح��د الضب��اط يف القص��ر.
الن��ار  بإط��الق  املش��اجرة  انته��ت  	
عل��ى الش��ّبيح الرباغمات��ي ذي االنتم��اء حل��ّي 
عكرم��ة، إذ مل حيتم��ل اب��ن الزهراء، رفيقه يف 
الس��الح وح��ب الوط��ن، أن ي��َدَع ام��رأًة "س��ّنية" 
تع��رب احلاج��ز دون أن تتع��رض لإلهان��ة عل��ى 

أق��ل تقدي��ر!
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- ال تعرب املقاالت املنشورة بالضرورة عن رأي املجلة.
- ترحب املجلة بمساهماتكم غري املنشورة سابقًا.

تويتر

19 صياد المدينة عين المدينة | العدد )13( | 1 تشرين األول 2013

حزب الله.. ال مرحبًا بك في أوروبا
ميشيل عيسى | روما

م��ن  اإلي�����������طاليون  يتخ��ّوف  	
زي��ارة مبعوثي حزب اهلل إىل أوروبا، يف 
رحلٍة تبدأ يف كالياري اإليطالية، وال 
أح��د يعل��م أي��ن تنته��ي، به��دف توطي��د 

ب��ن اجلانب��ن.  العالق��ات 
ويأت��ي ه��ذا التخ��ّوف بع��د أن انف��رد  	
التلفزي��ون الوط��ي اإليطال��ي مبقابل��ة األس��د 
وب��ّث ترهات��ه إىل الع��امل األس��بوع املاض��ي، مم��ا 
ق��د يزي��د الغض��ب عل��ى التوجه��ات السياس��ية 
للحكومة. بل وكان اكتفاء االحتاد األوروبي 
ضم��ن  للح��زب  العس��كري  اجلن��اح  بإدخ��ال 
الئح��ة اإلره��اب � من��ذ م��دة � حم��ّط اس��تغراب 
وتس��اؤل الكثريي��ن، فاجلن��اح السياس��ي يعم��ل 
دومًا لصاحل العسكري يف أي منظمٍة إرهابية. 
وخصوص��ًا يف ه��ذه احلال��ة، إذ يع��ّد احل��زب 
عصاب��ًة إجرامي��ًة عل��ى مس��توى الع��امل. فف��ي 
ق��ربص، من��ذ ع��دة أش��هر، مت القب��ض عل��ى 
املواط��ن اللبنان��ي حس��ام يعق��وب، ال��ذي ثب��ت 
أن��ه يعم��ل لص��احل احل��زب، بع��د أن عث��ر عليه 
متلبس��ًا جبواز س��فر س��ويدي مزّور ومالين 
ال��دوالرات، كم��ا ثب��ت ارتباط��ه مبجموع��ة 
عالق��اٍت ق��ذرة م��ع ش��بكة موزع��ي املخ��ّدرات 
يف اجلزي��رة. مم��ا أع��اد إىل األذه��ان اعتق��ال 
مواطَن��ن  فرانكف��ورت  يف  املط��������ار  ح��رس 
لبناني��ن ع��ام 2008 وحبوزتهم��ا أكث��ر من 7 
مالي��ن ي��ورو عائ��دة من جت��ارة الكوكاين، 
وال��ذي ت��اله ع��ام 2009 تصري��ح األم��رياالي 
العملي��ات  قائ��د   � س��رتافيديس  جامي��س 
البحري��ة اجلنوبي��ة يف األس��طول األمريك��ي 
� ب��أن ح��زب اهلل يس��يطر عل��ى أضخ��م خ��ٍط 
لتهري��ب املخ��درات م��ن أم��ريكا اجلنوبي��ة 
أفريقي��ا  بش��مال  م��رورًا  أوروب��ا،  حت��ى 

والش��رق األوس��ط. واس��رتجع القائم��ون على 
رف��ض الزي��ارة حتقيق اإلف ب��ي آي عام 2005، 
وال��ذي يفي��د ب��أن حس��ن ح��درج، عض��و اللجنة 
االستش��ارية يف احل��زب، يتعام��ل م��ع أك��رب 
مصن��ٍع لتزوي��ر العم��الت العربي��ة واألجنبي��ة 
يف الش��رق األوس��ط، واملوجود يف قضاء بعلبك. 
م��زّورة  س��فر  ج��وازات  املصن��ع  يوّف��ر  كم��ا 
لتس��هيل مهم��ات عمالئ��ه يف س��فرهم ح��ول 
العامل. وإّن جتاهل اجلناح السياس��ي سيضمن 
أوروب��ا  يف  االنتق��ال  حري��ة  احل��زب  ملمثل��ي 
بسهولة، بغية متويل نصر اهلل وإجناح عملياته 
	يف قل��ب س��وريا الثائ��رة عل��ى نظ��ام حلي��ٍف ل��ه 

وإليران على حدٍّ سواء. 

تس��عى  تق��دم،  م��ا  عل��ى  --------وبن��اًء 
منظماٌت أهلية ونشطاء يف اجملتمع املدني إىل 
كش��ف خفاي��ا زي��ارة عم��ار املوس��وي مس��ؤول 
اهلل  وعب��د  للح��زب،  اخلارجي��ة  السياس�����������ة 
قص��ري مدي��ر قن��اة املن��ار، يف الرابع من تش��رين 
يس��تقبلهما  ليوم��ن،  تس��تمر  وال��ي  األول، 
مدي��ر  س��كيافوني،  راميون��دو  املدع��و  فيهم��ا 
العربي��ة  اإليطالي��ة  الص����������داقة  مرك����������ز 
القن��اة  أّن  وُيذك��ر  كالي��اري.  جزي��رة  يف 
اس��تضافت األخ��ري م��راراً عل��ى أن��ه منحبكج��ي 
أوروب��ي مول��ع بالثقافة العربية واإلس��المية، 
إي��ران  وش��رور  األس��د  جم��ازر  ع��ن  ليداف��ع 

اهلل. ح��زب  وإره��اب 

عمار املوسوي وراميوندو سكيافوني. موقع وورد برس اإليطالي
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