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كي ال تضيع البوصلة
ــرى  ــد، وي ــوري ويتعّق ــأن الس ــرة الش ــارع وت تتس

الســوريون أنفســهم مضطريــن ملتابعــة مشــاهد 

ــن أن  ــى ميك ــوا مت ــى يعرف ــامل حت ــن الع ــرة م كث

يعــودوا  أو  رؤوســهم،  فــوق  القصــف  يتوقــف 

البــاد. الهجــرة خــارج  يقــرروا  أو  إىل منازلهــم، 

عنهــا  وإبعــاٍد  بالسياســة  جهــٍل  طــول  وبعــد 

ــن  ــات القوت ــوا تجاذب ــم أن يتابع ــاً عليه ــار لزام ص

العظميــن، مواقــف الــدول األوروبيــة الفاعلــة، 

ــف  ــان، موق ــعبيّة أردوغ ــري، ش ــي القط دور الراع

توســيع  األخــرى،  الخليــج  ودول  الســعودية 

اإليرانيــة،  االنتخابــات  الحوثيّــن،  االئتــاف، وزن 

املســلمن،  علــاء  مؤمتــر  املالــي،   معــاريض 

يف  الرصــاص  إطــاق  بتحريــم  املراجــع  فتــاوى 

املناســبات وجــواز إطــاق الصواريــخ عــى القصر... 

ومخــزون حــزب اللــه االســراتيجي مــن الحقــد 

والطيــش و االســتكبار.

وإذا كان الشــأن الداخــي يــزداد تدويــاً، وقــد 

تتدخــل فيــه جهــاٌت كثــرٌة فعليــاً بالقــوة املبــارشة 

أجنــدات  فــإن  املؤثــر،  الســيايس  بالضغــط  أو 

متناقضــة ومتنوعــة ســتتصارع عــى األرض الســورية 

التــي يجــب أن تعــود إىل مبــدأ ثورتهــا يك تقــي 

نفســها مــن التشــّوش والدخــول يف متاهــة خطــوط 

اآلخريــن املتضاربــة. ومبــدأ ثورتنــا واضــٌح، يختــره 

ــة وبــس".  ــه، ســوريا، حري ــن "الل ــاف املتظاهري هت

ــن  ــاد ويؤّم ــح الب ــا يصل ــل مب ــوى يف العم أي التق

ــاد. ــة للعب ــاة الائق الحي

أو  فاعلــًة  الدوليــة  التدخــات  كانــت  ومهــا 

رافــدة أو متأخــرة، فــإن عيننــا يجــب أن تبقــى 

عــى برنامجنــا الوطنــي كســورين، وتطويــر مــا 

أو يف  الراهــن  فيــه، ســواء يف  إنجــازه  نســتطيع 

ــق  ــٍد يلي ــه بج ــّد ل ــب أن نع ــذي يج ــتقبل ال  املس

ــان  ــات متخلخــل البني ــذي ب ــا ال ــاء بلدن ــادة بن بإع

ــتقال. ــدور االس مه

www.3ayn-almadina.com
facebook.com/3aynAlmadina



أمريكا تؤكــد... روسيا تدحض... 
اعتراف أمريكي بالسارين.. وبدأ تسليح الثوار

غياب تركي
الحضــور  الدوليــة  الســاحة  عــن  ويغيــب 

املركزيــة  اإلدارة  انشــغال  بفعــل  الــريك 

وبــدء  اســطنبول،  باحتجاجــات  الركيــة 

التخــّوف الواضــح مــن خلــط األوراق مــرة 

ــة  ــدويل يف املنطق ــل ال ــول العام ــرى، ودخ أخ

املســتقرة وذات األثــر عــى القضيــة الســورية، 

الــذي  الــريك  النظــام  مــن طــرف  خاصــة 

يحــاول اســتيعاب الحالــة بدرجــة متوازنــة 

ــأ،  ــوع يف الخط ــدم الوق ــن الدبلوماســية وع  م

بــدأت  التــي  الركيــة  املعارضــة  مقابــل 

تضفــي عــى شــكل االحتجاجــات مــا يتعلــق 

تقــارب  بحيــث  العامــة  املنطقــة  بأزمــة 

الســوري النظــام  توجهــات   بتوجهاتهــا 

 وتوظــف الحالــة الســورية بشــكل أوضــح يف 

الشــارع الــريك.

حضور إيراني
ــن  ــارضاً، فم ــراين ح ــرف اإلي ــدو الط ــا يب بين

بفعــل  دوره  يغــب  مل  العمليــة  الناحيــة 

االنتخابــات الرئاســية عــن ســاحة الــراع، 

إذ إن القضيــة املحوريــة التــي ســادت جــّو 

ــة هــي موقــف املرشــحن  ــات اإليراني االنتخاب

ــة  ــح لرعاي ــع توض ــورية، م ــة الس ــن القضي م

الــويل الفقيــه للطقــس االنتخــايب والوعــود 

املبطنــة باســتمرار املوقــف اإليــراين األكــر 

ــه للنظــام الســوري وتدخــل  تشــدداً يف مواالت

حــزب الله.ويبقــى التريــح الســوري متأخــراً 

عــن الحالــة الدبلوماســية العامــة، إذ تــأيت 

مدافعــن  محلّلــن  لســان  عــى  التفاصيــل 

ــة  ــا ترســم الخطــوط العام ــن النظــام، بين ع

ــة النظــام الســوري وموقفــه مــن خــال  لرؤي

خطابــات زعيــم حــزب اللــه، حســن نــر 

ــر اإلعــام. فــا  ــه، وبعــض تريحــات وزي الل

إن لقيــت حالــة القصــر اســتيعاباً عامليــاً، 

وتقبّــاً مــن جميــع األطــراف الدوليــة الاعبــة 

بالشــأن الســوري، حتــى أعلــن نــر اللــه 

إكــال املعركــة، مــرراً تواجــد قواتــه يف حلب. 

وباتــت القصــر بالفعــل خلــف ظهــر الجميــع، 

ــوالً  ــد، وص ــام األس ــة، إىل نظ ــوى دولي ــن ق م

إىل املعارضــة السياســية التــي مالــت إىل عــدم 

أســطرة أي قضيــة عســكرية درءاً للخــذالن.

ويبقــى الداخــل الثــوري الســوري هــو الجهــة 

املوقــف  مــع  التعامــل  منطقيــة يف  األكــر 

ــة  ــع. فأولوي ــاً للوض ــر تفه ــي، واألك الخارج

االهتــام  تلغــي  النظــام  وإســقاط  الثــورة 

الكبــر بتبــدالت املواقــف، وتعلــن اســتعدادها 

الســتقبال الســاح يف حــال تــم التوافــق عــى 

تســليح املعارضــة، بينــا ال تعــّول عــى ذلــك 

كثــراً بفعــل التخبــط العاملــي وانعــدام حضــور 

التيــار املؤيــد بشــكل حقيقــي إلســقاط نظــام 

األســد. 

أي  الداخــل  يف  الثوريــة  القــوى  تضــع  وال 

مخططــات  فــوق  طاولتهــا  عــى  مخطــٍط 

املطــارات  وحصــار  العســكرية  العمليــات 

والكتائــب التابعــة لألســد، ومنــع تغلغــل قــوى 

ــه.  ــزب الل ح

"نعــم اســتخدم األســد غــاز الســارين يف ســورية". 

لســان  عــى  جاهــزًة  الجملــة  هــذه  كانــت 

خارجيّــات الــدول الغربيــة، وتنتظــر موعداً مناســباً 

للنطــق بهــا. فهــي ال تســتهدف يف الحقيقــة بيــان 

ــاح  ــادة بالس ــة إب ــاك جرمي ــأن هن ــا "ب مضمونه

ــدى  ــى ل ــاً حت ــات معروف ــا ب ــو م ــاوي"، فه الكي

ــان  ــة دوراً يف تبي ــية، إال أن للجمل ــادة الروس القي

تبــّدل مواقــف أو محاولــة خلــق معادلــة جديــدة 

ميكــن أن تصــل إىل عقــد مؤمتــر جينيــف 2. ووجــد 

الوقــت مناســباً  أيــام  الرئيــس األمريــي منــذ 

ــارة  ــس مستش ــوزان راي ــت  س ــا، وقال ــق به للنط

األمــن القومــي يف اإلدارة االمركيــة: إن خيــار فــرض 

ــه  ــًة إىل أن ــوريا "وارد"، الفت ــى س ــوي ع ــر ج حظ

ــرار محــدد يف هــذا الشــأن خــال  ــاك ق ليــس هن

ــأن  ــح رويس ب ــم تري ــن ث ــن. وم ــت الراه الوق

صواريــخ s300 قــد ال تصــل إىل القيــادة الســورية 

اآلن.

ــود  ــية تق ــياقات سياس ــن س ــون ع ــث املحلل يبح

ــذه  ــن له ــف ميك ــة، وكي ــورات القادم ــم التط لفه

التريحــات، التــي تختلــف بــن تصعيــد مــن 

ــر  ــد مؤمت ــود لعق ــن ذاك، أن تق ــة م ــذا وتهدئ ه

بينــا  الســورية.  األطــراف  كافــة  يجمــع  دويل 

خاصــة  جديــد،  رويس  أمريــي  خــاف  يتضــح 

ــرى أن  ــق مبؤمتــر جينيــف2، فروســيا ت ــا يتعل في

تريــح أمريــكا غــر منطقــي وتشــوبه األكاذيــب، 

ــة ال  ــلحة خفيف ــليح "بأس ــو التس ــا نح وأن توجهه

ــيؤدي إىل  ــا س ــو م ــة" ه ــادات جوي ــن مض تتضم

ــام دويل. ــر س ــد مؤمت ــة عق عرق

هيئـة التحريـــر
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هيئة التحريــر

"الغوطة الشرقية" و"مطار مّنغ" و"الفرقة 17" األكثر تصعيدًا..
الجبهات العسكرية بين سخونة بعضها وبرود أخرى

الســورية  الثــورة  جبهــات  معظــم  تهــدأ  مل 

املســلحة، قبــل وأثنــاء وبعــد القصــر. ومل تكــن 

ســيطرة النظــام وحــزب اللــه عــى هــذه املدينــة 

ــات  ــى الجبه ــن ع ــه املقاتل ــرة يف وج ــرة كب ع

األخــرى، عــى الرغــم مــن األهميــة االســراتيجية 

لهــا كأحــد أبــرز جبهــات حمــص، إال أن كتائــب 

الشــال والعاصمــة واملنطقــة الرشقية اســتمرت 

ــزة حــول القطــع العســكرية  ــا املركّ يف عملياته

التــي مــا زالــت تابعــة للنظــام.

التطــورات  تكــن  مل  آخــر،  جانــب  ومــن 

الدبلوماســية والتلويــح بإمكانيــة التســليح مــن 

جديــدة،  مرحلــة  لتشــكل  األمريكيــة  اإلدارة 

الصعيــد  الجانــب عــى  أهميــة هــذا  رغــم 

األرض،  عــى  املكاســب  أن  إال  اإلســراتيجي، 

يف  خاصــة  اســتمرت،  املوجــودة،  وباألســلحة 

الرقــة وريــف دمشــق. جبهتــي 

جبهات الغوطة الشرقية
اعتمــدت العمليــات يف الغوطــة الرشقيــة خــال 

األيــام املاضيــة عــى التحــركات الخاطفــة للثــوار 

وتحقيــق املكاســب عــى األرض بأقــل الخســائر 

املمكنــة، وهــو مــا تبــّن بصــّد محــاوالت اقتحــام 

منطقــة املــرج ونصــب الكائــن املتتاليــة التــي 

ــمية"،  ــار "القاس ــق املط ــى طري ــا ع كان آخره

حيــث تــم تدمــر رتــل عســكري للنظــام ومقتــل 

حــوايل 70 عنــراً، وتدمــر عــدة آليــات كانــت 

تتجــه القتحــام املنطقــة ومحاولة تقطيــع أوصال 

الغوطــة الرشقيــة ومنــع اإلمــداد، وفــق مصــادر 

الجيــش الحــر. كــا أن اســتعادة ســيطرة النظــام 

ــو  ــز تاميك ــة وحاج ــل املليح ــض مداخ ــى بع ع

ــش  ــارص الجي ــت عن ــد وجه ــاً، فق ــدم طوي مل ت

الحــر رضبــة قويــة أدت إىل اســتعادة الســيطرة 

عــى األرض مــن جديــد، وحصــار معظــم األبنيــة 

التــي يتمركــز فيهــا عنــارص جيــش النظــام. بينــا 

تــرد جبهــات حرســتا، وخاصــة مــن جهــة إدارة 

املركبــات، بعــد عــدة محــاوالت القتحــام هــذه 

القطعــة املحّصنــة، التــي تشــكل أحــد أهــم 

املرتكــزات العســكرية للنظــام رشق العاصمــة.

الجبهات الشرقية
عــادت جبهــة الفرقــة 17 يف الرقــة لتتصــّدر أنباء 

املواجهــات العســكرية يف املنطقــة الرشقيــة، 

فقــد تطــور حصــار الفرقــة، املســتمر منــذ 

ــة  ــل كتيب ــا مث ــم كتائبه ــام أه ــهر، إىل اقتح أش

الكيميــاء وكتيبــة التســليح والســاحة الرئيســية. 

ــرار  ــب أح ــن كتائ ــكري م ــدر عس ــل مص وينق

الشــام اإلســامية أن أبنيــة الضبــاط هــي املركــز 

األكــر املتبقــي حاليــاً للنظــام يف الفرقــة، وهــي 

ــداد  ــى اإلم ــل ع ــوة وتحص ــة بق ــة محّصن أبني

حتــى اآلن. ولكــن، مــن الواضــح أن مقاتــي 

املعارضــة باتــوا أقــدر عــى قطــع هــذا اإلمــداد 

ــرات  ــة رد طائ ــل اتســاع الســيطرة وإمكاني بفع

اإلمــداد ومنعهــا مــن التواصــل مــع مراكــز 

النظــام املتبقيــة يف الفرقــة. ومــن جهــة أخــرى، 

ــر  ــة دي ــكرية يف مدين ــات العس ــتمر العملي تس

ــام  ــش النظ ــرّد جي ــٍة، ي ــاٍت رسيع ــزور برضب ال

عليهــا بقصــف املناطــق املحــررة )املوظفــن، 

الصناعــة،  العــريض،  كنامــات،  الحميديــة، 

ــي  ــزور ه ــات يف ديرال ــر العملي ــواها(. وآخ وس

تحريــر الجيــش الحــر للمعهــد الصناعــي وأجــزاء 

كبــرة مــن حــي الصناعــة إضافــة إىل الســيطرة 

ــو،  ــك بيم ــرج بن ــكرية وب ــة العس ــى املحكم ع

ــر يف  ــب الح ــاً لكتائ ــاً مه ــكل اخراق ــا يش م

ــة املحــررة  ــة مــن املدين ــة الغربي ــات الجه جبه

فيــا التــزال جبهــة املطــار العســكري مشــتعلة 

الحــر يف  قامــت كتائــب  ويف ســياق متصــل 

)هزميــة  أصــداء  وعــى  ديرالــزور  محافظــة 

القصــر( مبحــاوالت جــادة لــرص لصفــوف وأخــذ 

املبــادرة وخاصــة مــع األنبــاء التــي تتحــدث 

عــن تحضــرات قــوات  األســد  لحملــة جديــدة

في الشمال
تبــدو جبهــات الشــال األكــر خطــراً بفعــل 

قريتــي  محيــط  يف  االشــتباكات  تصاعــد 

"نبّــل" و"الزهــراء" يف ريــف حلــب، وتركيــز 

مــع  بالتعــاون  لحايتهــا،  نرانــه  النظــام 

ــف يف  ــداٍد تكّش ــه، وإم ــزب الل ــن ح ــوات م ق

ــعبية  ــة الش ــوات الحاي ــن ق ــرة م ــرة األخ الف

الكرديــة YPG املوجــودة بشــكل رئيــي يف 

مدينــة عفريــن، والتــي وردت أنبــاء تؤكــد أنهــا 

تســهم أيضــاً يف مــّد قــوات النظام يف مطــار مّنغ. 

وهــو مــا فتــح جبهــة جديــدة بــن الجيــش 

عنفهــا  ازداد  الكرديــة  والقــوات  الحــر 

مــع اعتقــال YPG ملجموعــة مــن األشــخاص 

العاملــن مــع الجيــش الحــر يف مدينــة عفريــن. 

لوصــول  منعــاً  املدينــة،  إىل حصــار  أدى  مــا 

النظــام،  جيــش  إىل  املهــرّب  اإلمــداد 

بــن  االتفاقيــات  خــرق  عــى  واعراضــاً 

حــّد  ســابقاً  وصلــت  التــي  الطرفــن، 

املناطــق  تشــكيل حواجــز مشــركة لحايــة 

الكرديــة والعربيــة يف بعض قــرى الريف الحلبي.
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مل تغفــل كلمــة أمــن عــام حــزب اللــه اللبنــاين 

معظــم  عــى  املــرور  اللــه"  نــر  "حســن 

ــاً  ــخ التــي تشــكل منطلقــاً نظري حــوادث التاري

لفكــر املقاومــة، مــن كربــاء إىل اجتيــاح بــروت 

ــه  ــّر علي ــا م ــو م ــرب 2006، وه ــوالً إىل ح وص

بكثــرٍ مــن التفصيــل يف خطابــه األخــر مبناســبة 

"يــوم الجريــح". فــا إن وجــه تحياتــه لجرحــى 

ــا  ــخ م ــن التاري ــرأ م ــى ق ــم، حت ــه وأهليه حزب

ــة  ــة مقاوم ــزب أمثول ــن الح ــل م ــي ليجع يكف

ميكــن توجيههــا تجــاه أي أرض، بحيــث أعطــى 

نفســه، بالصفحــات التــي قلّبهــا، املــرر للوصــول 

املدينــة  ووضــع  بعدهــا،  ومــا  القصــر  إىل 

الــذي  املــرشوع  إطــار  يف  الثائــرة  الســورية 

ــه..  ــى مقاومت ــزب ع ــل الح يعم

كان ســهاً أن يبــدأ بجــراح "أيب الفضــل العبــاس" 

وميــّر بعــام 1982 ومــا تبعــه ثــم يحــّط رحالــه 

يف القصــر دون مــرر منطقــي ســوى كلمــة 

ــا  ــوين. ك ــي والصهي ــرشوع األمري ــة امل مقاوم

كان مــن الطبيعــي التهليــل لهــذه الكلــات مــن 

جمهــوٍر يتكــّون أساســاً مــن مقاتــي الحــزب يف 

القصــر وأرسهــم.

ــزات  ــه كل منج ــزب الل ــام ح ــن ع ــع أم وأرج

لبنــان إىل جهــود عنــارصه، واضعــاً مــرراً جديــداً 

السياســية  للعمليــة  قائــداً  الحــزب  لكــون 

ــة.  ــرارات الوطــن املصري ــة، ومتخــذاً لق اللبناني

ــون  ــان يف أت ــل لبن ــد أدخ ــزب ق ــإن كان الح ف

الحالــة الســورية، فهــذا ليــس قــرار الحــزب 

املســلح، وإمنــا الحــزب املؤهــل لقيــادة السياســة 

ــه:  ــار أن ــة، باعتب اللبناني

"إن كان يف لبنــان هنــاك بلــد، فيــه تحريــر 

ــاك  ــزة، وهن ــة ع ــان ودول ــاك كي ــة، وهن وحري

كرامــة واقتصــاد وهنــاك خــرات وهنــاك ميــاه، 

وهنــاك مــن يحمــي امليــاه والغــاز واملــوارد، 

ــة  ــو برك ــد فه ــذا البل ــاك يشء يف ه إذا كان هن

املقاومــة  وفصائــل  املقاومــن  كل  وبفعــل 

ــم". ــهداهم وجرحاه ــن وش ــات املقاوم وتضحي

مشــكات  خطابــه  يف  اللــه  نــر  يهمــل  مل 

البقــاع اللبنــاين وســقوط الصواريــخ يف عرســال، 

عرســال  بــن  يظهــر  بــدأ  الــذي  واالحتقــان 

والهرمــل، وحّمــل املســؤولية كلهــا للجيــش 

ــه،  ــن املســتحيل، برأي ــار أن م الحــر، عــى اعتب

أن يســتهدف النظــام الســوري أرضــاً لبنانيــة 

)األرض ذاتهــا التــي احتلهــا لســنوات عديــدة(. 

فمصــدر تلــك الصواريــخ هــي "املجموعــات 

املســلحة". 

وهــو ســبب أســايس لدخــول قواتــه إىل القصــر، 

ــخ  ــدر الصواري ــن "مص ــث ع ــم البح ــث يت حي

التــي تقصــف بلــده لبنــان"، البلــد الــذي أنجــزه 

حزبــه.

قتــال نــر اللــه إىل جانــب األســد "ليــس وفــاًء" 

فحســب، وفــق تعبــره، بــل هــو تصــدٍّ ملــرشوٍع 

يهــدد ســورية ويصــل إىل لبنــان وفلســطن، 

ــة،  ــام ومعارض ــت نظ ــة ليس ــة وأن "القص خاص

بــل تدمــر بلــد"، وهــو مــا دخلــت قــوات حزب 

ــرة  ــذه املغام ــة األوىل له ــه، والنتيج ــه لتمنع الل

كانــت القصــر.

ومــا إن بــدا نــر اللــه بالحديــث عــن التهدئــة 

يف لبنــان، وتريــد النفــوس ومنــع االحتــكاك، 

حتــى خــرق كل هــذه املقدمــة بالقــول "نحــن 

آخــر مــن تدخــل يف ســورية، هــم ســبقونا، تيــار 

املســتقبل وأحــزاب لبنانيــة ال أريــد أن أســميها 

ــات". ودول ومنظــات وجاع

ومل يغفــل نــر اللــه طأمنــة جمهــوره، خاصــة 

بعــد أن عّمــت الجنــازات يف الضاحيــة الجنوبيــة 

ــال:  ــا، فق ــٍد م ــيعي إىل ح ــل الش ــدأ التملم وب

ــه  ــرف كل تبعات ــكان نع ــون إىل م ــن ذاهب "نح

ــاً  ــات". معرف ــذه التبع ــل ه ــتعدون لتحم ومس

ــول:  ــارصه بالق ــة عن بطائفي

"هنــا شــباب مــن رأيهــم بانفعالهــم صعــدوا إىل 

ــة  ــوا راي ــر ووضع ــاجد القص ــن مس ــجد م مس

ــا حســن".  ســوداء مكتــوب عليهــا ي

هــذه  عّممــت  التــي  الفضائيــات  مهاجــاً 

ــا. ــراف بحقيقيته ــد االع ــا بع ــورة وتناولته الص

اللــه  نــر  يختتــم  أن  الطبيعــي  مــن  وكان 

ليقولهــا:  أصــاً  أىت  التــي  بالجملــة  حديثــه 

"مل يتغــر يشء. مــا بعــد القصــر مثــل مــا قبــل 

القصــر بالنســبة لنــا"، فاتحــاً البــاب لحزبــه 

 للدخــول حيــث شــاء مــن الجغرافيــة الســورية، 

مختلــف  يف  النظــام  جيــش  مــع  والوقــوف 

ــا "يف  ــيكون فيه ــه وس ــي معركت ــات... ه الجبه

يكــون، وال حاجــة  أن  يجــب  الــذي  املــكان 

للتفاصيــل". 

بينــا جــاءت التفاصيــل عــى لســان الناشــطن، 

تنقــل تحــركات الحــزب يف حلــب ودمشــق، يف 

ــة  ــدود اللبناني ــد الح ــا بع ــة م ــة املقاوم معرك

ــة. ــات العقائدي واملقام

 في يوم الجريح.. حزب الله يجّدد حضوره 
ويوّجه المقاومة نحو حلب ودمشق

نصر الله يفتح األبواب لحزبه في سورية، ويرمي القصير خلف ظهره
هاين شمعون | بروت
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يف الثاثــن مــن الشــهر املــايض أقــام مئــات 

الشــبان األتــراك اعتصامــاً يف حديقــة ســاحة 

قطــع  عــى  احتجاجــاً  إســتنبول،  يف  تقســيم 

ــايف  ــع ثق ــاء مجم ــح بن ــة لصال ــجار الحديق أش

وتجــاري. ثــم، مــا لبثــت الرشطــة أن اقتحمــت 

املعتصمــن،  وطــردت  االعتصــام،  مــكان 

لينتــرش الخــر عــى صفحــات مواقــع التواصــل 

االجتاعــي ويــؤدي إىل نــزول أعــداٍد أخــرى مــن 

ومــدن  إســتنبول  الشــوارع، يف  إىل  املحتجــن 

ــة  ــلوك الرشط ــى س ــاً ع ــرى، احتجاج ــة أخ تركي

الركيــة مــع املعتصمــن الذيــن تعرضــوا للقمــع 

امليــاه.  ورشــقات  للدمــوع  املســيل  بالغــاز 

وطالبــوا بإيقــاف املــرشوع وكتبــوا عــى الجدارن 

ــة قاتلة(. )الرشط

يف  حــدث  مــا  هــذا  كان  البســاطة،  بهــذه 

نفســه،  الوقــت  ويف  لكــن،  تقســيم.  ميــدان 

مــا  فاجــأ  والوقاحــة،  الَخبَــل  مــن  ومبزيــٍج 

ــام النظــام  ــر إع ــي، وزي ــران الزعب يســمى بعم

الســوري، الجميــع بتريــح علّــق بــه عــى 

ــال: »إن أردوغــان  ــا ق ــة حين املظاهــرات الركي

ــة  ــر مدنيّ ــايب، ويدّم ــلوب إره ــاده بأس ــود ب يق

 الشــعب الــريك وإنجازاتــه. وعــى أردوغــان، 

ــة،  ــاع وســائل غــر عنفي إذا كان عاجــزاً عــن اتّب

بيــان  يف  جــاء  ذاتــه  الوقــت  ويف  التنحــي«! 

الســورية، نرشتــه وســائل  الخارجيــة  لــوزارة 

يف  مســؤوٌل  مصــدٌر  »نصــح  النظــام:  إعــام 

وزارة الخارجيــة واملغربــن املواطنــن الســورين 

بعــدم الســفر إىل تركيــا خــال هــذه الفــرة 

وذلــك  وأمنهــم،  ســامتهم  عــى  حفاظــاً 

بعــض  يف  األمنيــة  األوضــاع  تــردي  بســبب 

ــة،  ــة املاضي ــام القليل ــال األي ــة خ ــدن الركي  امل

والعنــف الــذي مارســته حكومــة )رجــب طيــب( 

أردوغــان بحــق املتظاهريــن الســلمين مــن 

ــريك« . ــاء الشــعب ال أبن

ويف نفــس ســياق الســعار األســدي، مل يتــواَن 

أبــواق النظــام عــن الظهورعــى وســائل اإلعــام 

ــة  ــورة" الركي ــموه "الث ــا أس ــن م ــث ع والحدي

واالجتاعــي  واالقتصــادي  الســيايس  والخلــل 

ــا، كــا جــاء عــى لســان  التــي تعــاين منــه تركي

املجــال  متيحــاً  شــحادة،  رشيــف  املدعــو 

ــذي  ــي ال ــل العق ــن الخل ــدداً ع ــث مج للحدي

يعــاين منــه املذكــور ومعلِّمــوه.

لكــن، مبــوازاة ذلــك، مــا الهــدف الــذي يســعى 

إليــه النظــام مــن خــال الركيــز عــى مــا يحدث 

يف تركيــا؟

ــع  ــو رف ــك؛ األول ه ــباب لذل ــة أس ــك ثاث هنال

ــن خــال  ــن الشــبيحة م ــوره م ــات جمه معنوي

بســوريا  يلحــق  الــذي  الخــراب  أن  إظهــار 

ســيعمم عــى كل املنطقــة، 

الثــاين  والســبب  ســابقاً.  بشــار  رصح  كــا 

العلــوي  العــام  الــرأي  تأليــب  هــو محاولــة 

العلويــن  وإرشاك  أردوغــان  عــى  تركيــا  يف 

أن هنــاك مشــاكل  االحتجاجــات، إلظهــار  يف 

طائفيــة يف تركيــا أيضــاً، للتغطيــة عــى ارتكابــات 

عصابــات األســد وامليليشــيات املتحالفــة معها يف 

الداخــل الســوري. أمــا الســبب الثالــث واألهــم 

فهــو الكــذب ألجــل الكــذب، وهــذا مــا اعتدنــاه 

ــن.  ــذ زم ــه من ــام وأبواق ــن النظ م

فالكــذب والتدليــس هــو الوســيلة الوحيــدة 

النظــام  موظفــي  صغــار  يســتخدمها  التــي 

للحصــول عــى رضــا أجهــزة املخابــرات املجرمــة 

ورئيســها، وهــو مــا يســتخدمه وزراء بشــار أيضاً. 

البعــث  زمــن  أن  بعــد  يدركــوا  مل  فهــم 

فهــم  ولــذا  رجعــة،  غــر  إىل  زال   قــد 

يســتمّرون بالكــذب ليعّوضــوا عجزهــم عــن 

العمــل يف دولــة األســد املتآكلــة. فــا هــي 

وظيفــة رشيــف شــحادة وعمــران الزعبــي غــر 

ــك؟  ذل

الحميــم  والصديــق  ـ  الوزيــر  يفــت  مل 

إىل  يشــر  أن  ـ  ســبايدر  أحمــد  للشــاب 

تســتخدمه  الــذي  للدمــوع  املســيل  الغــاز 

الــريك"،  "الشــعب  تجــاه  أردوغــان   حكومــة 

لكــن فاتــه بالطبــع الحديــث عــن غــاز الســارين 

الــذي يســتخدمه رئيســه، ويصفــق لــه هــو 

ــه... ــرف نهايت ــٍه ال يع ــاؤه، كأبل وزم

عــى  بالظهــور  هــؤالء  يســتمر  إذاً،  هكــذا، 

الشاشــات، وتســتمر طاحونــة التفاهــة األســدية 

إىل حــن اجتثاثهــا.
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بعــد أقــل مــن شــهٍر عــى خروجنــا مــن منزلنــا 

نحســب  مل  للغايــة..  بــارداً  الطقــس  أصبــح 

ــا يغطــي أجســادنا  ــا مب ــد هربن ــه حســاباً فق ل

فقــط. واقــرب العيــد مــع أول بشــائر الشــتاء، 

ومل يكــن لدينــا مــا يكفــي لســد الرمــق. عّمــت 

شــائعات بــأن هدنــة مــا يف األفــق بــن الجيــش 

الحــر والجيــش النظامــي يف أيــام العيــد األوىل، 

ــم  ــا للنازحــن بالدخــول إىل منازله ــمح فيه يُس

ــم الخــروج بســام. وأخــذ حاجياتهــم ث

طريق العودة
مل يكــن الطريــق مــن الرقــة إىل ديــر الــزور غــر 

الطريــق التــي ســلكناها يف الهــروب، لكنهــا 

ــد بقوافــل الســيارات. ــج العائ اكتظــت بالحجي

وصلنــا يف صبــاح العيــد وكان الجــو ماطــراً. 

اســرحنا يف منــزل أخــي ثــم تركــت أوالدي 

هنــاك وانطلقــت مــع بعــض إخــويت إىل الحاجــز 

ــا )الكــوخ(. حــرشت  ــذي اســتقر يف رأس حيّن ال

ــن  ــاك. وب ــرة هن ــن الجمــوع املتجمه نفــي ب

الفينــة والفينــة كان يعلــو زئــر الضابــط موجهــاً 

بارودتــه إىل الجمــوع تــارًة وإىل األعــى أخــرى، 

ــر الخــوف  ــي تث ــاً بعــض الرصاصــات الت مطلق

ــه. ــن أمام ــرّق الجمــوع م وتف

عــاد قســٌم كبــٌر مــن النــاس دون جــدوى، 

ــد أن  ــول بع ــه بالدخ ــر نفس ــٌم آخ ــى قس ومّن

ــاعات.  ــق والس ــت الدقائ ــة. ومض ــّف األزم تخ

وبقيــُت واقفــًة متأملــًة أتابــع مــا يجــري، فقــد 

كانــت هنــاك رشوط وضعهــا الضابــط للدخــول، 

وكنــت أراجــع قــدريت عــى إمكانيــة تنفيذهــا.

شروط الزيارة
العســاكر  مســتجدية  النســاء  إحــدى  أرصّت 

للعبــور إىل منزلهــا وأخــذ بعــض الحاجيــات 

ألطفالهــا، فاشــرط عليهــا الضابــط أن تجــّر 

أوالً بعــض جثــث قتاهــم يف اشــتباكات الليلــة 

الداخــل. وبعــد ســجاٍل طويــٍل  املاضيــة يف 

قبلــْت فأشــار الضابــط إىل رجلــن مــن الواقفــن 

يف الحشــد أن يرافقاهــا... وهــذا مــا حــدث إذ 

تبعهــا الرجــان وغابــوا فــرًة ليســت بالطويلــة. 

ثــم الحــت بعباءتهــا الســوداء مــن بعيــد، تجــّر 

ــم  ــاً ث ــف حين ــة، تق ــن، الهث ــن القدم ــًة م جث

تنحنــي أخــرى، وتعــاود الجــّر. ومــا أن وصلــت 

ــًة  ــل الرجــان يســحل كٌل منهــا جث ــى أقب حت

ــْت بجســدها بعــد أن وضعــت  أخــرى. وانتصب

الجثــة عنــد قدمــي الضابــط وأومــأت إليــه أنهــا 

ــاح  ــا، فص ــتدخل إىل منزله ــا وس ــت مهمته أنه

بصوتــه األجــش: )اســتني..... لــى بــدك تجيبي 

اتنــن(، فــرّدت عليــه: )واللــه تعبــت يا ســيدي(، 

أجابهــا: )مــا فيــي تفــويت إال مــا تجيبــي اتنــن 

كــان(... كان الرجــان قــد وصــا يلهثــان أيضــاً 

ــادت  ــان(. ع ــو ك ــوا أنت ــا: )الحق ــار إليه فأش

أدراجهــا ثــم جــرّت جثــة قتيــٍل ضخــٍم مهّشــم 

الــرأس بيــٍد واحــدة. وضعتــه عنــد قدمــي 

ــاق  ــدة اإلره ــن ش ــاً م ــت أرض ــط ووقع الضاب

ــْت  ــي... رصخ ــأ وتب ــت تتقي ــم راح ــب ث والتع

يف وجــه الضابــط: )مــا ظــل جثــث يــا ســيدي، 

ــى  ــوت ع ــي أف ــث. خلين ــل جث ــا ظ ــه م والل

بيتــي، اللــه يخليــك. والدي مــا عدهــم هــدوم. 

ــق  ــك(. زع ــه يخلي ــة، الل ــب املون ــي أجي خلين

الضابــط قائــاً: )طيــب اســكتي وليــه يلعــن .... 

روحــي فــويت ومــا تطــّويل. نــص ســاعة بــس(.. 

مللمــْت عباءتهــا وراحــْت تجــري... أمــا أنــا فقــد 

بكيــت كثــراً وأنــا أغالــب الصــوت كيــا ينتبــه 

الضابــط إيّل. وانتظــرت فرمبــا أحظــى بفرصتــي 

ــوى  ــة ال أق ــن مهم ــايئ م ــع إعف ــول م يف الدخ

عــى القيــام بهــا.

ــة  ــول لرؤي ــّدين الفض ــرأة فش ــت امل ــأة أقبل فج

مــا أحــرضْت، لكننــي مل أَر إال كيســاً صغــراً 

ــمعتها  ــر فس ــت أك ــا. اقرب ــى زنده ــاً ع معلق

تدمــدم بكلــات مل أفهــم منهــا إال أنهــا مل تجــد 

يف بيتهــا إال عصــارة البصــل... كانــت تقــول: 

ــا يب يش إال  ــط. م ــي مقّش ــوا كل يش. بيت )رسق

ــا يب  ــة؟ م ــن املون ــن غــرايض؟ وي الحيطــان. وي

يش(. ناولهــا الجنــدي هويتهــا وهــي تنــدب 

حظهــا... اســتدرُت إىل الجهــة املعاكســة، عــدُت 

أدراجــي ألغــادر إىل بيــت نزوحــي ألــوك قهــري 

ــض  ــم بع ــري له ــررُت أن أش ــايل. ق ــرد أطف وب

ــى  ــة ع ــاالت املتوزع ــدى الب ــن إح ــال م األس

ــمنا  ــن يقاس ــد م ــا نج ــوارع، ريث ــة الش أرصف

ــه وال  ــا ببعــض مــا لدي ــه أو مــن ميــّن علين ثوب

ــه. ــه ب حاجــة ل

مرأة6

هكذا نزحوا.. وهكذا عادوا ليحملوا ما تبقى من بيوٍت فارغة 
حــدث في دير الزور.... امرأة تجّر جثث القــتلى لتحظى بزيارة بيتها لنصف ساعة 

هنادي عبد الوهـــاب
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أكثر من سنتين ونصف على تأسيسها.. والعمل مستمر
تنسيقية الرقة.. من ســــاحة النضال اإللكتــروني إلى ســاحة الحــرية

هكــذا بــدأت تنســيقية الرقــة
الرقــة  تنســيقية  تأسســت   2011\3\12 يف 

بشــكٍل  عملهــا  وبــدأت  الســورية،  للثــورة 

رسٍي بالتخطيــط للعمــل الســلمي يف املدينــة، 

ــوك  ــس ب ــر الفي ــمي ع ــاق الرس ــون االنط ليك

الثوريــة  البيئــة  هــي  وتكــون   ،2011\4\7 يف 

والجامــع النظــري لشــباب الحــراك الثــوري. 

والتخطيــط  التنظيــم  بــدأت  خالهــا  ومــن 

يف  التوعويــة  الرســائل  وبــّث  للمظاهــرات، 

بقــوٍة يف  حــارٍض  ثقــايٍف  تاريــٍخ  ذات  مدينــة 

التاريــخ. عــر  الســورية  الجغرافيــة 

ــن  ــف نشــاط التنســيقية عــن غرهــا م مل يختل

تنســيقيات لجــان التنســيق املحليــة يف ســورية، 

مــن تنظيــم املظاهــرات، ولعــب الــدور اإلعامي 

الثــورة  انطــاق  فمــع  موضوعيــة.  األكــر 

الســلمي  املــدين  الحــراك  وبدايــة  الســورية، 

ــيقيات  ــن التنس ــدد م ــس ع ــام، تأس ــد النظ ض

التواصــل  موقــع  عــى  الشــبابية  والشــبكات 

االجتاعــي الفيــس بــوك، كانــت مهامهــا بدايــًة 

إدارة الحــراك وتنظيمــه وتقديــم املعلومــات 

ــة.  ــداث الجاري ــول األح ــار ح ــية واألخب األساس

ــيقية  ــب تنس ــى اآلن تلع ــها وحت ــذ تأسيس ومن

الرقــة الــدور األوضــح يف حــّث الخطــا عــى 

طريــق الثــورة يف هــذه املدينــة، وتطويــر الحراك 

ــدث  ــل الح ــداً. ولع ــداً روي ــبابها روي ــود ش بجه

األبــرز واألكــر متيّــزاً يف مســارها أن تكــون أحــد 

ــة  ــيق املحلي ــان التنس ــن للج ــاء املؤّسس األعض

كرامــة،  )حريــة،  شــعار  لتتبنــى  ســوريا،  يف 

مواطنــة(، وتصبــح جــزءاً أساســياً مــن هــذه 

ــك  ــد ذل ــباب بع ــاط الش ــح نش ــان، وليصب اللج

ــا  ــن أعضائه ــيق ب ــدأ التنس ــاً، ويب أكــر تنظي

بالنمــو بالرغــم مــن الحصــار األمنــي والتهديــد 

الدائــم باالعتقــال والتصفيــة الجســدية.

إلــى  الســلمي  العمــل  مــن 
التحريــر 

ــل  ــل العم ــة ومراح ــورة يف الرق ــذور الث ــن ب ع

الهويــدي، مديــر  بــدأ معــاذ  الثــوري فيهــا، 

التنســيقية، كامــه: »قمنــا بحــركات عديــدة 

يف ظــل وجــود النظــام، منهــا دورة الكفــاح

الاعنفــي يف نيســان 2012، وشــاركنا أيضــاً يف 

احتفاليــة عيــد الشــهداء 2012. ومل يكــن لدينــا 

مــا نقّدمــه لشــهدائنا ســوى أن وضعنــا الزهــور 

عــى قبورهــم وعاهدناهــم عــى االســتمرار مبــا 

ــاه ســويّة«. بدأن

لكــن نشــاط التنســيقية بلــغ ذروتــه مــع تحريــر 

أصبــح  إذ   ،4/3/2013 بتاريــخ  الرقــة  مدينــة 

مجــال العمــل الســلمي مفتوحــاً أمــام الشــباب 

مــع فســحة الحريــة التــي تتناســب مــع حجــم 

إبداعهــم، فقّدمــوا عــدة نشــاطات تؤكــد عــى 

مدنيّتهــم... يقــول مديــر التنســيقية: »أقمنــا 

أســبوعاً ثقافيــاً تحــت عنــوان "الربيــع األول 

ــه خمســن ســنة  بعــد الخمســن"، واملقصــود ب

ــوريا.  ــى س ــرّت ع ــة م خريفي

ــة  ــه الرق ــذي تعيش ــع األول ال ــو الربي ــذا ه وه

خــارج حكــم األســد ونظــام البعــث«. كــا قــام 

الشــباب بتغيــر اســم حديقــة 7 نيســان، وهــو 

تاريــخ ميــاد حــزب البعــث، إىل 17 نيســان، 

ــتعار  ــن االس ــوريا ع ــتقال س ــخ اس ــو تاري وه

ــي.  الفرن

وقامــت التنســيقية بتنظيــم حمــات نظافــة 

لشــوارع املدينــة الرئيســية وإعــادة تجميلهــا 

الثــورة  علــم  بألــوان  طائهــا  خــال  مــن 

ــة وشــعاراتها التــي انتــرشت يف  ــارات الحري وعب

املظاهــرات. كل 

الناشــطات  أم حــازم، وهــي إحــدى  وتقــول 

اللــوايت عملــن منــذ بدايــة الحــراك الســلمي يف 

املدينــة: »كنــت أعمــل لســاعات طويلــة يف 

اليــوم للتأكــد مــن صحــة األخبــار وتوثيقهــا 

ــق  ــب التوثي ــا لغــرف الســكايب ومكات وإيصاله

ــاً  ــتعاٍر خوف ــٍم مس ــت اس ــام تح ــائل اإلع ووس

ــام«. ــش النظ ــن بط م

ــدة واجهــت  ــات عدي ــا صعوب وتكمــل: »واجهتن

كل الناشــطن يف ســوريا، وخاصــة الخــوف مــن 

االعتقــال مــن قبــل قــوات الفــروع األمنيــة 

يف البدايــة، لــذا اعتمــد عملنــا عــى الرسيــة 

املطلقــة والحــذر حفاظــاً عى ســامة الناشــطن. 

ــة  ــراً لقل ــة، نظ ــات املادي ــة إىل الصعوب باإلضاف

الدعــم الــذي نتلقــاه، والــذي اقتــر بدايــة عــى 

ــث  ــف الب ــة تكالي ــوا تغطي دعــم مترعــن حاول

ــات.  ــايئ والتنق الفض

ومؤخــراً بــدأت لجــان التنســيق املحليــة بتقديــم 

االحتياجــات  يغطــي  ومــادي  تقنــي  دعــم 

الرئيســية... ذهــب زمــن الخــوف، اليــوم فتحــت 

ــا  ــم إليه ــع لتض ــام الجمي ــا أم ــيقية أبوابه التنس

عــدداً مــن الشــبان والشــابات الذيــن ســيكونون 

ــور ســوريا القادمــة«.  ن

ــورة  ــة الث ــوم حكاي يخــّط أعضــاء التنســيقية الي

ــة  ــون فصــول نشــاطاتهم املدنيّ يف الرقــة، ويكتب

فيهــا بإخــاص وبحــاس الشــباب الثــوري الــذي 

مــا انطفــأت شــعلته منــذ بدايــة الثــورة وحتــى 

هــذا اليــوم..
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شادي نور الدين

حيـــن  تقــــترب المســـــــــافة من العدّو، ويطول االنتظار...
خلف خطوط التماس هناك حياٌة أخرى، حيث يصبح الشارع منزاًل للثوار 

أصــوات  ســمع  كلــا  غضبــاً  عــي  يتميــز 

"كاب االســد"، كــا يســّمي املقاتــل الشــاب 

يبــدو،  وكــا  النظــام.  جنــود  مــن  أعــداءه 

التصويــر،  املتوثــب آالت  الثائــر  يكــره هــذا 

ــت  ــا اجتمع ــار، وكله ــرة، واالنتظ ــص الذخ ونق

حــن كانــت عــن املدينــة ضيفــاً فضوليــاً، ثقيــل 

الظــل، وغــر نافــعٍ ملقاتــي الجيــش الحــر عــى 

خــط التــاس األول مــن جبهــة حــي الجبيلــة يف 

ديــر الــزور.

فهــو يــوم آخــر إذن، لعــي، ســيمّر دون الهجــوم 

ــاٍع  ــا دون دف ــاه يف كل لحظــة، ورمب ــذي يتمن ال

أيضــاً، إن مل يتحــرش األعــداء.

جيــد،  بشــكل  محصنــة  الثــوار  متاريــس 

أيضــاً،  محصنــة  األســد  جنــود  ومتاريــس 

كــا تبــدو مــن الفتحــة أو الطاقيــة، حيــث 

يرابــط قنــاص الجيــش الحــر مراوحــاً بــن رجليه 

ــرة،  ــوم مدم ــة ن ــن غرف ــر م ــرف رسي ــى ط ع

الســابق  الزوجيــة  مخــدع  تحــول  وحيــث 

ــاب الســجائر  ــه أعق ــرش في هــذا إىل مرصــٍد تنت

وفــوارغ الرصــاص وكاســات الشــاي املتخــر. 

وبــيٍء مــن االعتــذار وكثــرٍ مــن الخجــل يفــرّس 

محمــود، القّنــاص الثاثيني، خــراب الغرفة: "لقد 

كانــت هــذه البنايــة تحت ســيطرة جنود األســد، 

واضطررنــا  منهــا  طردناهــم  لكننــا 

هنــاك.  ألنهــم  فيهــا  املرابطــة  إىل 

عــى  تلــك،  الرمــل  أكيــاس  خلــف  انظــر... 

ــن  ــوم أو يوم ــاً. وكل ي ــراً تقريب ــن م ــد ثاث بع

نقتــل منهــم أحــداً أو يقتلــون منــا". ينفــث 

دخــان ســيجارته ويعــود إىل املراقبــة قائــاً: 

"سنقيض عليهم يف وقت قريب".

طارد الصحفيين
يف منتصــف الشــارع حبــٌل يحمــل ثيابــاً ســوداء 

تبــدو مغســولة عــى عجــل. خطــوط املــاء 

آخــره. ميســك  اىل  الشــارع  أول  مــن  تســيل 

ــاء  ــر خرطــوم امل ــن العم ــن م ــٌل يف األربع مقات

ليبلــل أوســع مســاحة ممكنــة مــن الشــارع 

ــف،  ــة بالرصي ــة خاص ــدي عناي ــدران، ويب والج

ــا  ــي جلبه ــد الت ــث املقاع ــاك ســيجلس، حي فهن

مقاتلــو الحــّر مــن أحــد املنــازل، الســتقبال 

الضيــوف. ومعظــم الضيــوف مقاتلــون مــن 

كتائــب أخــرى، جــاؤوا لحاجــٍة أو لاطمئنــان أو 

ــاة  ــّجادات الص ــاء وس ــرّاد امل ــع ب ــلية. وم للتس

ــذا  ــح ه ــخ، أصب ــة الطب ــاي وأوعي ــق الش وأباري

ــع  ــوٍح م ــزٍل مفت ــل من ــارع مث ــن الش ــزء م الج

كثــرٍ مــن األســلحة املركونــة جانبــاً كــيٍء 

اعتيــادٍي وأليــٍف كأي قطعــة أثــاث يف البيــوت.

الشــارع عــى  املطلّــة  األبــواب  أحــد   مــن 

ــة  ــاَ بندقي ــبعن، حام ــاوز الس ــيٌخ تج ــر ش يظه

ــة  ــد الكتيب ــه قائ ــرّف ب ــه. يع روســية عــى كتف

ــه  ــرك عائلت ــو محمــد. ت ــا أب ــه عمن ضاحــكاً: "إن

وجــاء يقاتــل معنــا. ونحــن نحتاجــه كثــراً 

يف طــرد شــّحاذي الذخــرة وطــرد الصحفيــن 

ــض". ــعره األبي ــون ش ــن يخاف الذي

ابن القّناص 
ــاٍع  ــم بإيق ــش الحــر أيامه ــو الجي يواصــل مقاتل

رتيــٍب، ففــرات املناوشــات الخفيفــة مملّــة 

ــن. وتســلياتهم  ــوب هــؤالء الرجــال املحارب لقل

تعــدو  فــا  أيضــاً،  "مهنتهــم"  نــوع  مــن 

ــوات  ــد العب ــواذف وتفق ــادق والق ــف البن تنظي

الناســفة، أو التقــاط تــرددات أجهــزة اتصــال 

العــدو، والتنصــت عليــه، ومــن ثــم املشاكســة، 

ــن  ــد ح ــو خال ــة أب ــد املجموع ــل قائ ــا يفع ك

يدخــل إىل شــبكة قــوات األســد املقابلــة ويــرع 

ويــن  عــّار...  "عــّار  جــاٍد:  نــداٍء  بتمثيــل 

وصلتــم بالنفــق؟"، "عــّار عــّار... فّجــر فّجــر"! 

وينجــح أبــو خالــد حينهــا يف إثــارة رعــب جنــود 

ــلي  ــر الاس ــون، وع ــم فيرخ ــد أو غضبه األس

أيضــاً: "لنــدوس عــى رقابكــن واللــه"، "عراعــر 

كلكــن".  فوقكــن  األســد  بــوط  عراعــر... 

وتســتمر التهديــدات واملهاتــرات بــن الطرفــن. 

ــو  ــول أب ــا يق ــق ك ــال دقائ ــور، وخ ــد تتط وق

خالــد، إىل اشــتباٍك ورصــاٍص وإلقــاء قنابــل، 

ــن.  ــن كا الطرف ــٌص م ــذٌر وتربّ ــدوٌء ح ــه ه يلي

ــد:  ــو خال ــف أب ويضي

لكننــا  عبــوات،  لــزرع  التســلل  "حاولــوا 

الهدايــا". مــن  الكثــر  ومــع  باملرصــاد، 

ظهــر  الشــارع  مــن  اآلمنــة  الجهــة  مــن 

ســاح  كتفــه  عــى  يعلّــق  صغــٌر  طفــٌل 

يف  اللعبــة  يشــابه  الــذي  "البامباكشــن" 

هــذه األجــواء أكــر مــن شــبهه بالبندقيــة، 

ويقلّــد يف مشــيته مقاتــي الحــّر الرســمين، 

لهــم.  كإهالهــم  الصحفيــن  ويهمــل 

ــه، وعندمــا  ــا بالتقــاط أي صــورة ل مل يســمح لن

البدايــة،  يف  يجــب  مل  اســمك؟  مــا  ســألناه: 

ثم قال باعتزاٍز: أنا ابن القّناص.

في الجبيلة بدير الزور

  طاقيّـة | بناء من الجبيلة | عدسة كرم
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مسكنة...
قصة حرية مدينة موقعة بأقالم أبنائها

عبد الله حسان

مسكنة.. بداية الحراك
ككل املــدن الســورية بــدأت مســكنة، مظاهرات 

ــم  ــم.. ث ــاالت وظل وحــراك شــبايب طــايب واعتق

ســاح.

املظاهــرات  بــدأت   2011 عــام  آب   17 يف 

الســلمية يف املدينــة، وقُوبلــت إحداهــا باعتقــال 

ــدة،  ــًة واح ــاً دفع ــاً جامعي ــرش طالب ــة ع خمس

إال أن ذلــك مل يــن شــبابها عــن االســتمرار يف 

الحــراك حتــى تــم رفــع علــم الثــورة فيهــا.

يتحــدث )أبــو عبــد( عــن بدايــات عســكرة 

ــول:  ــه، فيق ــاركن في ــد املش ــو أح ــراك، وه الح

ــا  "كان عــدد املنضمــن إىل العمــل املســلح بينن

ــع  ــل م ــج للعم ــا إىل منب ــا وقته ــاً. واتجهن قلي

املعضلــة  املســلحة. وكانــت  كتائبهــا  إحــدى 

َعوزنــا إىل الســاح، فخططنــا للهجــوم عــى مركز 

رشطــة الطــرق العاّمــة يف مدينــة )مســكنة( 

ــه...  ــت في ــي كان ــلحة الت ــى األس ــول ع والحص

اســتطَعُت االتفــاَق مــع )أبــو عيــى(، وهــو 

شــاٌب مــن مدينــِة )كفرنبــودة( يف ريــِف حــاة 

وأحــد عنــارِص رشطــِة املركــز، فتــّم االتفــاُق عــى 

إعطــايئ نســخاً عــن مفاتيــح الســيارات التابعــة 

ــودة  ــلحة املوج ــة األس ــليمي كاف ــة وتس للرشط

ــز". ــل املرك داخ

ويكمــل: "عنــد الســاعة الواحــدة بعــد منتصــف 

ــوم الســبت 11/آب/2012 تســللنا  ــل مــن ي اللي

أنــا وســبعٌة مــن رفاقــي إىل مركز الرشطــة يحمل 

كٌل مّنــا بندقيــة كاشــنكوف ومخزنــاً واحــداً مــن 

الذخــرة، وقمنــا بــزج كل العنــارص يف الســجن، 

ــر  ــدو األم ــى( يك ال يب ــو عي ــم )أب ــن بينه وم

مخططــاً لــه مــن قبــل، وتــم وضــع كل األســلحة 

داخــل ســيارتنا املســتعارة مــن إحــدى الكتائــب. 

وكانــت املشــكلة بســيارة رئيــس مفــرزة األمــن 

ــن  ــة م ــارص والقادم ــة بالعن ــكرّي املحّمل العس

معهــم  فاشــتبكنا  باتجاهنــا،  املدينــة  مركــز 

فنادينــا  ذخرتنــا  نفــدت  أن  إىل  بالرصــاص 

باالنســحاب تاركــن ســيارتنا واألســلحة التــي 

ــج(". ــا إىل )منب ــا وعدن ــا للحصــول عليه جئن

ــدث  ــذي ح ــا ال ــدري م ــد( ي ــو عب ــن )أب مل يك

يف صبيحــِة ذلــك اليــوم، فقــد تبــّن أن مــن 

غديــر(  )أبــو  هــم  االشــتباك  ذاك  يف  قُتــل 

والرائــد  العســكري،  األمــن  مفــرزة  رئيــس 

الطــرق  رشطــة  مركــز  رئيــس  عــي(  )أبــو 

األمــن. عنــارص  مــن  وعــدد   العامــة، 

مسكنة.. التحرير
كانــت تلــك الحادثــة ســبباً ملغــادرة فــرع األمــن 

العســكري ورشطــة املــرور يف املدينــة. يقــول 

)خالــد الحســن( أحــد الناشــطن: "صبــاح اليــوم 

التــايل للمواجهــة، وعنــد وصــويل إىل مركــز رشطة 

املــرور، شــاهدت عنــارص الرشطــة يجمعــون 

أمتعتهــم ويضعونهــا يف إحــدى ســياراتهم، ثــم مل 

يلبثــوا إال قليــاً حتــى ذهبــوا باتجــاه محافظــة 

الرقــة التــي مل تكــن محــررة آنــذاك. وكان األمــر 

ذاتــه يف مفــرزة األمــن العســكري. عندهــا قلــت: 

مدينتــي محــررة".

مسكنة.. ما بعد التحرير
بعــد دخــول الجيــش الحــر مدينــَة مســكنة 

ِقبَــل  مــن  اســتهدافها  تــم  معــدودٍة،  بأيــام 

الطــران الحــريب التابــع لقــوات النظــام مــن 

بحيــاِة  أَْوَدى  مــا  آنــذاك،  )الجــرّاح(  مطــار 

العديــد مــن املدنيــن العــزّل، وعرقــل ســر 

الحيــاة املدنيــة التــي كانــت عــى مــا يــرام 

ــل  ــاً ثقي ــريب ضيف ــران الح ــح الط ــل أن يصب قب

الظــل عــى ســائها.لدى زيــارة "عــن املدينــة" 

للمجلــس املحــي تحــدث رئيســه الســيد )أحمد 

ــت  ــي كان ــق الت ــة العوائ ــن ماهيّ ــحادة( ع الش

ــة  ــَك املرحل ــة يف تل ــور املدني ــر األم ــل س تعرق

ــا يف  ــذي واَجَهن ــر ال ــق األك ــول: "كان العائ بالق

تلــك الفــرة هــو نقــُص مــادة الطحــِن والوقــود 

ــه  ــم والحمــد لل ــران، لكــن ت ــازم لعمــل األف ال

تأميُنُهــا مبســاعدة الجيــش الحــر. أمــا بالنســبة 

للوضــع الراهــن فاألمــور تســر عــى أكمــل 

وجــٍه. واملجلــس بصــدد توســيع نطــاق العمــل 

نظــراً لازدحــام الســكاين يف املدينــة بعــد تحريــر 

مطــار )الجــرّاح( وعــودة النــاس إىل منازلهــا 

ــرى". ــدٍن أُخ ــن م ــرة النازحــن م وك

أضــاف:  املجلــس  مشــاريع   وعــن 

ببنــاء  القادمــة  الفــرة  املجلــس يف  "ســيقوم 

فــرٍن آيل جديــد وســوٍق آخــر للمدينــة، إضافــًة 

إىل تعبيــد بعــض الطرقــات املهمــة وتنظيــم 

حمــات تنظيــِف الشــوارع وإىل مــا هنالــك 

لكــن  ككل.  باملدينــة  ترتقــي  أعــاٍل  مــن 

الفــرة  يف  تواجهنــا  التــي  العقبــات  إحــدى 

الراهنــة هــي محاولــة بعــض الجهــات الســيطرة 

تفــرض  وأن  املدينــة،  وعــى  املجلــس  عــى 

ــدين،  ــأٍن م ــا يف كل ش ــذ موافقته ــا أن نأخ  علين

اإلعــاِم  مبجــاالت  يتعلّــُق  مــا  ذلــك  يف  مبــا 

والثقافــة". والتوعيــِة 
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غاراتهــا  يف  األســدية،  الطائــرات  تكتفــي  ال 

اليوميــة عــى مدينــة موحســن، بقصــف البيــوت 

واملــدارس واملســاجد وغرهــا مــن املنشــآت 

فحســب، بــل تتعداهــا إىل كل مــا ميكــن أن 

ومعيشــتهم  الســكان  بحيــاة  األذى  يُلحــق 

ــي  ــري الرئيســية املــارة، الت ــاة ال وأرزاقهــم. فقن

تســقي آالف الهكتــارات مــن األرايض الزراعيــة، 

بتلــك  للقصــف  الثانيــة،  وللمــرة  تعرّضــت، 

الســقاية يف  أعــال  أوقــف  مــا  الطائــرات، 

خمــس قــرى، وضاعــف مــن جهــة أخــرى مــن 

األعبــاء الثقيلــة التــي تقــع عــى عاتــق املجلــس 

املحــي يف موحســن. ذلــك املجلس الــذي يعمل، 

ومنــذ أشــهٍر، بصمــٍت ومــن دون دعايــٍة أو دعٍم 

مناســبن، ويبــذل فــوق مــا يســتطيع يف ميــدان 

عمــٍل أقــرب إىل ســاحة الحــرب منــه إىل املدينــة.

يقــول عــي الصالــح، رئيــس املجلــس: يعــاين 

أعضــاء املجلــس املحــي يف مدينــة موحســن 

ألداء  املدينــة  داخــل  التحــرك  صعوبــة  مــن 

شــدة  اســتمرار  بســبب  التطوعــي،  عملهــم 

القصــف واتســاع املنطقــة الجغرافيــة وعــدم 

ويعمــل  واالتصــال.  النقــل  وســائل  توفــر 

املجلــس رغــم تلــك الصعوبــات، ســراً عــى 

أبســط  ألداء  األحيــان،  غالــب  يف  األقــدام 

التــي  الرضوريــة  الخدمــات  وتأمــن  املهــام 

ــاة املواطــن. تخفــف قــدر املســتطاع مــن معان

ــح:  ــف الصال ــري، يضي ــاة ال ــاح قن ــول إص وح

للمجلــس  التابــع  الخدمــات  مكتــب  متّكــن 

تعرضــت  التــي  الــري  قنــوات  إصــاح  مــن 

للقصــف ألكــر مــن مــرة، إحداهــا بتاريــخ 

 ،15/4/2013 بتاريــخ  والثانيــة   27/12/2012

أراضيهــم  ســقاية  مــن  الفاحــن  لتمكــن 

مــن  إنقــاذه  ميكــن  مــا  وإنقــاذ  الزراعيــة 

املوســم الزراعــي، بعــد األرضار الكبــرة التــي 

لحقــت بقطــاع الزراعــة كلــه نتيجــة ذلــك، 

ليــس يف موحســن فقــط إمنــا يف أربــع قــرى 

ــاً. ــرى أيض أخ

أرشيف املجلس املحي مبدينة موحسن

أرشيف املجلس املحي مبدينة موحسن

مجلـس موحسن المحّلي... عمٌل دؤوٌب تحـــت الــــنار 
تامر النارص
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15 مطبوعة في 
 البوكمال... 

بذور الصحافة الحرة

 15 حــوايل  البوكــال  مدينــة  ســكان  يقــرأ 

ومجلــة،  وجريــدة  منشــور  بــن  مطبوعــة، 

ــة أشــهر مــن  ــا، بعــد مثاني متنوعــة يف اتجاهاته

ــة  ــا مجل ــن بينه ــل. وم ــة بالكام ــر املدين تحري

"مســتقبل  وجريــدة  البوكاليــة"،  "الــرشارة 

"أنــا  ومنشــور  "أحــرار"،  وجريــدة  وطــن"، 

"املنــارة". ومجلــة  و"البيــارق"،  مســلم"، 

ويقــول "جاســم أشــعب"، رئيــس تحريــر مجلــة 

ــا عســرة،  "الــرشارة": "كانــت انطاقــة مطبوعتن

فقــد بــدأت مبنشــور ســاخر تحــت عنــوان 

)يقولــون(. ثــم، وبعــد اقــراح االصدقــاء، ويف 

ــا  ــايض، قمن ــام امل ــن الع ــن األول م ــهر ترشي ش

بإصــدار العــدد األول مــن نــرشة )الــرشارة(. 

ــايل  ــكلها الح ــت اىل ش ــام وصل ــرور األي ــع م وم

كمجلــة ذات زوايــا متنوعــة ولهــا جمهــور مــن 

ــراء". الق

ويضيــف أشــعب: "قامــت جريدتنــا، وغرهــا يف 

ــاك أي  ــس هن ــخصيٍة. ولي ــوٍد ش ــة، بجه املنطق

دعــٍم مــن أيــة جهــة مطلقــاً، فنحــن مجموعــة 

مــن الكتــاب ممــن يبذلــون جهــداً كبــراً يف 

ــراء،  ــق بالق ــة مبســتوى يلي ــبيل إخــراج املجل س

ــع". ــات الجمي ــات وتطلع ــق رغب ــواد تحق ومب

ــن  ــباب الذي ــن الش ــو م ــاعيل، وه ــول إس ويق

مشــكلة  "واجهتنــا  املجــال:  هــذا  يف  عملــوا 

عــدم وجــود مــردوٍد مــادٍي كاٍف لــرشاء الــورق 

واألحبــار ومســتلزمات الطباعــة، مــا أدى إىل 

توقــف منشــورنا. وســنحاول قريبــاً أن نعيــد 

القــراء علينــا  توزيــع املنشــور بعــد إلحــاح 

نســتأنف  يك  املســاعدة  بتقديــم  وتعهدهــم 

ــى  ــاً ع ــت دامئ ــن: "حرص ــول أم ــل". ويق العم

االحتفــاظ بــكل نــرشة تصــل إيّل بعــد أن أقرأهــا، 

ــٍة  ــى حقب ــاً ع ــا دلي ــوم م ــتكون يف ي ــا س ألنه

زمنيــٍة كانــت أشــبه باملخــاض، وبدايــًة للصحافــة 

ــرة". الح

متحف شهداء العشارة
11 رادار المدينة

تتوســط مدينــة العشــارة الطريــق بــن ديــر 

الــزور والبوكــال. تــم َّ فيهــا تحريــر أول حاجــز 

يف ديــر الــزور وريفهــا )حاجــز جــرس العشــارة( 

ــدأت  ــك ب ــر ذل ــى إث ــخ 11\6\2012. وع بتاري

الليلــة  نفــس  املدينــة، ففــي  معانــاة هــذه 

أمطــرت قــوات النظــام املدينــة بوابــٍل مــن 

ــهداء  ــن الش ــراً م ــدداً كب ــًة ع ــف مخلف القذائ

والجرحــى كُلَّهــم مــن املدنيــن، لتبــدأ بهــذا 

سلســلة القصــف الهمجــي انتقامــاً مــن املدينــة 

ــة. ــذه اللحظ ــى ه ــا حت وأهله

ورداً لجميــل الشــهداء، وتخليــداً ذكراهــم، قــام 

تجمــع شــباب 15 آذار بافتتــاح معــرض شــهداء 

العشــارة.

ــة" كــا يســّمي  ــو العدي ــد العــزاوي، أو "أب خال

ــاس، هــو صاحــب الفكــرة.  نفســه وتســميه الن

ــاً: ــا عــن مرشوعــه قائ وقــد حدثن

 2013\5\14 بتاريــخ  املعــرض  افتتــاح  تــمَّ   -

وهتفــت  النظــام  بإســقاط  نــادت  مبظاهــرة 

ــًة يقصدهــا  ــك وجه ــح بعــد ذل للشــهداء، ليصب

النــاس بعــد أن حــاز عــى إعجابهــم، وخصوصــاً 

ــهداء. ــايل الش أه

ــه مل يــدع النظــام هــذه املناســبة متــّر  - وكعادت

دون أن يبــارك لنــا عــى طريقتــه الخاصــة، فقــام 

ــة  ــى املدين ــل ع ــاء القناب ــريب بإلق ــران الح الط

ــاح املعــرض بســاعات، مخلفــاً ســبعة  بعــد افتت

شــهداء والعديــد مــن الجرحــى.

ــم  ــهداء وصوره ــاء الش ــرض أس ــوي املع - يحت

االستشــهاد  تاريــخ  تتضمــن  ومعلومــات 

ــص جنــاٌح للمخلفــات الحربيــة  وظروفــه. وُخصِّ

مــن قذائــف وشــظايا وصواريــخ مل تنفجــر، 

ــش األســدي )جعــب، خــوذ،  ــن الجي ــم م وغنائ

أقنعــة واقيــة..........(. وإضافــة لذلــك هنــاك 

واملصابــن  الجرحــى  أســاء  يضــّم   ســجل 

ــم  ــن أه ــن. وم ــقن والوافدي ــن واملنش واملعتقل

الصعوبــات التــي واجهتنــا عــدم وجــود راٍع 

القتاليــة،  بالعمليــات  واالنشــغال  رســمي، 

تدفــق  مــع  مــكاٍن  عــى  العثــور  وصعوبــة 

بالنــاس.                                املدينــة  واكتظــاظ  املهجريــن 

- هــذا املعــرض عمــل بســيط نُكــرّم به شــهداءنا 

ــز معنويــات النــاس  ونــردُّ لهــم جميلهــم، ونحّف

ــهداء.  ــى درب الش ــر ع ــى الس ــا ع يف مناطقن

إلقامــة  والتنســيق  بالعمــل  ماضــون  ونحــن 

ــة ــهداء املحافظ ــع ش ــرض لجمي مع

 جانب من املتحف | عدسة كال 
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فرار أغلب العاملين في الـــمجال الصــــحي ودمـار معظم معامل األدوية
سورية والكارثة الــصحية.. األوبئة الـــــتي تحاصر مناطق النـزوح وتمتد إلى الجوار

حياة الخرض

العامليــة،  مل يِضــف تقريــر منظمــة الصحــة 

ــع الشــهر الحــايل، إىل صــورة  ــذي صــدر مطل ال

ــا  ــدر م ــيئاً، بق ــورية ش ــانية يف س ــاة اإلنس املأس

وثّــق بعــض املعلومــات باألرقــام والبيانــات 

املتحــدة  األمــم  ليضــع  العمليــة،  والدالئــل 

أمــام اســتحقاٍق تهّربــت منــه عــر مختلــف 

مبادراتهــا، تاركــًة الحلــول البســيطة التــي ال 

ــد  ــاة بي ــن حجــم املأس ــة م ــي نســبة ضئيل تلغ

املنظــات اإلنســانية والهيئــات الاحكوميــة، 

التــي تتعــرض بدورهــا للتضليــل ورسقــة مــوارد 

اإلغاثــة أحيانــاً.

انهيار المنظومة الطبية
ركّــز تقريــر منظمــة الصحــة عــى الجانــب 

يف  الصحــي  القطــاع  انهيــار  ليظهــر  الطبــي 

ــة يف  ــن ضابط ــود موازي ــدام وج ــورية، وانع س

الصحيــة  للحالــة  الســورية  األرايض  مختلــف 

ــفيات  ــة املستش ــروج غالبي ــد خ ــن، بع للمواط

مــن الخدمــة )وثّقــت املنظمــة ثلثهــا بينــا 

تشــر تقاريــر إىل ثلثــن(، وفــرار حــوايل 70 

ــة مــن العاملــن يف هــذا القطــاع، مــا أدى  باملئ

حتميــاً إىل انهيــار املنظومــة.

التهــاب  أمــراض  تفــّي  التقريــر أن  وورد يف 

أو  الكولــرا  أو  التيفوئيــد  أو  الوبــايئ  الكبــد 

ــن  ــورية وب ــاً يف س ــراً حتمي ــح أم ــهال أصب اإلس

النازحــن يف الــدول املجــاورة هــذا الصيــف. 

وقــال مديــر املنظمــة املعنــي باألمــراض املعدية، 

جــواد محجــور: »إن كافــة عوامــل الخطــر التــي 

املعديــة يف حــاالت  األمــراض  انتقــال  تعــّزز 

الطــوارئ متوفــرة يف األزمــة الحاليــة يف ســورية 

ــدول«. ــن ال ــا م وجرانه

ويف تفاصيــل التقريــر يتضــح أثــر تدمــر معامــل 

األدويــة الســورية وتوقــف بعضهــا عــن العمــل، 

خاصــة وأن أغلبيــة هــذه املعامــل تقــع يف ريــف 

حلــب وريــف دمشــق وحمــص. 

التحتيــة  البنيــة  انهيــار  إىل  ذلــك  أدى  وقــد 

الطبيــة. للرعايــة 

النزوح هو المشكلة األخطر
مجمــل  إىل  األزمــة  هــذه  أســباب  وترجــع 

العمليات العســكرية يف ســورية، وكــرة النازحن 

مــن مناطقهــم يف الداخــل، وانتشــار املخيــات 

يف الــدول املجــاورة، وقلّــة الرعايــة الصحيــة 

والطبيــة، خاصــة مــع قــدوم فصــل الصيــف. إذ 

قالــت املنظمــة إن هنــاك 4.25 مليــون ســوري 

ــة بســبب  ــاً يف ظــروف غــر صحي نزحــوا داخلي

التكــّدس يف أماكــن مزدحمــة. وجــاء يف التقريــر 

أن »العجــز يف توفــر ميــاه الــرشب اآلمنــة، 

والعراقيــل التــي تواجــه برامــج التطعيــم، تزيــد 

مــن املخاطــر«. ووفقــاً ملكتــب املنظمــة يف رشق 

املتوســط، تنتقــل األمــراض مــن ســورية إىل 

الجــوار مــع عبــور آالف الســورين الحــدود كل 

يــوم.

مكتــب  مديــرة  هــوف،  إليزابيــث  وكانــت 

قــد  دمشــق،  يف  العامليــة  الصحــة  منظمــة 

أعلنــت يف شــباط أن الوضــع الصحــي يف ســورية 

كاريث، ألن أكــر مــن ثلــث املستشــفيات قــد 

دمــرت، وأن نحــو %78 مــن ســيارات اإلســعاف 

قــد تــرضرت، كــا أن نحــو %50 مــن األطبــاء يف 

ــة، ونحــو %30 مــن  ــادروا املدين ــد غ حمــص ق

األطبــاء يف درعــا كذلــك. ولفتــت إىل أن منظمــة 

الصحــة العامليــة تواجــه مشــكات كبــرة يف 

ســورية، إذ ال يوجــد لديهــا مــا يكفــي مــن 

لتقدميهــا. الطبيــة  اإلمــدادات 

أهــم  أن  دمشــق  يف  املنظمــة  مديــرة  ورأت 

تحســٍن  أو  إغاثيــة  محاولــة  أي  يواجــه  مــا 

للواقــع الصحــي هــو مشــكلة الوقــود وانقطــاع 

مســتلزمات  توفــر  يصعــب  إذ  الكهربــاء، 

وســواها. للمشــايف  املعالجــة 

املواصــات  مشــكلة  إن  هــوف  وقالــت 

وعــى  املنظمــة  عــى  كبــراً  عبئــاً  تشــكل 

ميكــن فــا  معهــا،  يعمــل  مــن   كل 

 الوصــول إىل الكثــر مــن املناطــق التــي تحتــوي 

لألوبئــة،  وانتشــاٍر  كبــرة  مرضيــة  حــاالت 

مــن  الكثــر  نقــل  الصعــب  مــن  أنــه  كــا 

املصابــن إىل املشــايف، ووصــول الكــوادر الطبيــة 

إليهــم يبــدو مســتحياً أحيانــاً.

انخفــاض  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 

االعتــاد  وازديــاد  الســورية،  اللــرة  قيمــة 

دمــار  ظــل  يف  املســتوردة  األدويــة  عــى 

أســعار  يف  كبــرٍ  ارتفــاٍع  إىل  أدى   املعامــل، 

ــاف،  ــة أضع ــن إىل أربع ــبة ضعف ــة بنس  األدوي

خاصــة  عليهــا،  يتزايــد  طلــٍب  وســط 

التــي  وتلــك  املنكوبــة  املناطــق   يف 

تتعرض للقصف اليومي. 

عــى  امليدانيــة  املشــايف  دور  يقتــر  بينــا 

والجــروح  الطارئــة  الحــاالت   معالجــة 

واللقاحــات  األدويــة  بعــض   وتوزيــع 

مــا  يــوم،  بعــد  يومــاً  تقــّل   التــي 

تــؤدي قــد  لقاحيــٍة   بكارثــٍة   ينبــئ 

إىل انتشــار أوبئــة بــن األطفــال رمبــا تكــون 

ملســتقبلهم. مدّمــرًة 
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الحزام األخضر في البوكمــال.. رئــة شجريـــة صحيــة في حمــــاية الثوار

عــى مســاحة كبــرة ميتــد حــزام البوكــال 

ــاول  ــا مع ــة أنتجته ــة خاب ــة زراعي ــرض، رئ األخ

ــذ 13 عامــاً، لتكــون متنزهــاً  أهــايل املنطقــة من

للســكان، وحايــة طبيعيــة للبيئــة املحيطــة.

حــاول ثــوار املنطقــة عــر شــهور الثــورة حايــة 

الحزام األخرض، ومنع التعدي عليه أو اســتخدامه 

املــوارد  وكل  الســقاية  وتأمــن  مصلحــة،  ألي 

التــي يحتاجهــا للبقــاء بصــورة خــرضاء جميلــة.

يقــول "فيصــل الســيد"، عضــو لجــان التنســيق 

أنــواع  مختلــف  الحــزام  "يضــم  املحليــة: 

زيزفــون  ـ  رسو  ـ  "كينــا  الحراجيــة  األشــجار 

ـ  "زيتــون  املثمــرة  واألشــجار  صنوبــر"،  ـ 

ــل  ــدء العم ــم ب ــد ت ــل". وق ــان ـ نخي ــن ـ رم ت

مــن  جــزءاً  ليكــون   2000 عــام  منــذ  عليــه 

للبوكــال". والصحيــة  الطبيعيــة  الحايــة 

طلحــة  "أبــو  العســكري  القيــادي  ويقــول 

األنصــاري": "يتمتــع الحــزام األخــرض بخصوصيــة 

مدينــة  عــن  الغبــار  مينــع  ألنــه  كبــرة 

الغذائيــة،  منتجاتــه  إىل  إضافــة  البوكــال، 

زيتــون،  شــجرة  آالف   10 مــن  أكــر  ففيــه 

ــة". ــايل املدين ــد أله ــس الوحي ــه املتنف ــا أن ك

ــر  ــد تحري ــهر، وبع ــة أش ــذ بضع ــف: "من ويضي

البوكــال، قمنــا بتقديــم املحروقــات مــن أجــل 

ســقاية الحــزام. وبــدأ شــباٌب مــن الثــوار بالعمل 

ــد  ــن يري ــة كل م ــة إىل مواجه ــل، إضاف يف الحق

قطــع أشــجاره أو اســتخدامه كمراعــي للشــاة".

واضحــاً  نقصــاً  هنــاك  أن  األنصــاري  ويــرى 

الواجــب  مــن  التــي  واملــوارد  الوقــود  يف 

الحصــول عليهــا لســقاية الحــزام، فقــد تــم 

وصهاريــج  الزراعيــة  الجــرارات  اســتخدام 

رسقــت. التــي  املولــدة  عــن  بــدالً  امليــاه 

ويطالــب أغلــب ســكان املدينــة، الــذي يعتــزون 

الحــزام  هــذا  بحايــة  األخــرض،  بحزامهــم 

يف  خاصــة  عليــه،  التعــدي  وعــدم  وســقايته 

ظــل الحصــار األمنــي والغــذايئ.. فلــم يبــَق 

لهــم مــن صــور الحيــاة يف مدينتهــم إال القليــل.

ومــن املعــروف أن ظــروف الفــوىض والحرمــان 

مــن املحروقــات املنزليــة ومــواد التدفئــة يف 

الشــتاء املــايض قــادت الكثريــن مــن األهــايل إىل 

ــول  ــرضاء والحص ــاحات الخ ــى املس ــدي ع التع

انتهــاك  أو  أخشــابها،  مــن  الحطــب  عــى 

مثارهــا بطريقــة غــر منظمــة. وهنــا تقــع عــى 

ــزام  ــة الح ــى حاي ــة ع ــارص القامئ ــق العن عات

ــة األهــايل  ــة وتوعي ــه مــن جه مســؤولية حايت

هــو  الحــزام  هــذا  بــأن  أخــرى  جهــة  مــن 

جــزء مــن تنميــة طبيعيــة مســتدامة، وبأنــه 

ســيظل ذلــك املتنــزه الجميــل الــذي ميكــن 

ــة فيــه مــع أرسهــم. لهــم قضــاء ســاعات طويل

معانــاة قدميــة.. ال بــد مــن ذكــر أن هــذا الحــزام 

ــة يف الســنوات الســابقة،  تعــرّض إلهــال الدول

ــك مــن خــال عــدة نواحــي أولهــا إهــال  وذل

ــاس  ــجار لليب ــرّض األش ــا ع ــزام، م ــراف الح أط

الحــزام،  محيــط  يف  تضيّــق  بدايــة  إىل  وأدى 

وثانيهــا التلكــؤ يف مــرشوع توســيع الحــزام، 

إضافــة إىل قضيــة حايتــه مــن الحرائــق، خاصــة 

ــديد. ــر الش ــروف الح يف ظ

ــة  ــي يف منطق ــر الحراج ــارص املخف ــا أن عن ك

فيــه  تواجدهــم  وبــات  أهملــوا  البوكــال 

نــادراً جــداً، مــا جعــل التعــدي عــى أشــجاره 

بالفعــل  وهــو  ممكنــاً،  واملثمــرة  الحراجيــة 

األخــرة. الســنوات  يف  خاصــة  حصــل،  مــا 

ــر  ــورية تقاري ــف س ــرشت صح ــزام ن ــن الح وع

لتوســعة  ماســة  حاجــة  إىل  تشــر  قدميــة 

إن  إذ  القطــار،  ســكة  باتجــاه  لــه  جديــدة 

ــن األرض  ــاوره م ــعة تج ــاحات واس ــاك مس هن

ــا،  ــاه إليه ــاطل املي ــد قس ــا ومتدي ــن زراعته ميك

إال أن أحــداً مل يفكــر بهــذه التوســعة الهامــة 

لفــرة  عانــت  أشــجاره  أن  كــا  والرضوريــة. 

طويلــة مــن قلــة تقليــم األغصــان املتدليــة 

هــي  املشــكات  هــذه  كل  األرض...  عــى 

اليــوم برســم الهيئــات املدنيــة أو العســكرية 

املدينــة. أمــور  تســير  عــى  املرشفــة 

فيصل املــا
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الضاحية الجنوبية لبيروت..
ُدويلة حزب الله

محــمد عثمـان

ــرب  ــل الح ــم قب ــذا االس ــة به ــرف الضاحي مل تُع

األهليــة اللبنانيــة، بــل كانــت أحيــاًء متجــاورة ال 

يجمعهــا الحــم. كــا مل تشــهد هــذا »الصفــاء« 

ــام  ــى ع ــة الســكانية، فحت ــي مــن الناحي املذهب

1975 كانــت نســبة املســيحين فيهــا نحــو 40%. 

ــرال  ــقط رأس الج ــك )مس ــارة حري ــت ح وكان

ميشــال عــون( ذات أغلبيــة مســيحية. وصــارت 

اآلن حيــاً ألثريــاء الشــيعة، والعاصمــة السياســية 

للضاحيــة، ففيهــا مراكــز حــزب اللــه ومؤسســاته 

وأماكــن ســكن قادتــه ومجلــس شــوراه، والجامع 

الــذي أقيمــت فيــه أول صــاة جمعــة يف تاريــخ 

شــيعة لبنــان.

ولكــن إســهام الفلســطينين بالقــوة املبــارشة 

بنــاُء  تبعــه  املنطقــة،  مســيحيي  تهجــر  يف 

التنظيــات الشــيعية عــى هــذا الصنيــع بالقــوة 

اللينــة، عندمــا أشــاعوا يف املناطــق التي ســيطروا 

األمنــي  فيــه  يتداخــل  عيــش  منــط  عليهــا 

ــر  ــى غ ــال ع ــن املح ــل م ــا جع ــي، م باملذهب

الشــيعة اإلقامــة ضمنــه. ومــن هــؤالء مســلمون 

ســّنة صــاروا يغــادرون املنطقــة تباعــاً. فأخــذت 

تنتقــل  وعقاراتهــا  الضاحيــة  أرايض  ملكيــات 

ــة إىل  ــف مختلف ــون إىل طوائ ــن ينتم ــن مالك م

مالكــن شــيعة بالــرضورة، لتتكامــل فيهــا ســات 

ــو«. ــل/ الغيت »املعق

وإذا كانــت مناطــق الضاحيــة الجنوبيــة قــد 

وإقامــٍة  ســكٍن  قبلــة  إىل  بالتحــول  بــدأت 

ــع االســتقال  ــذ مطل ــن إىل بــروت من للمهاجري

اللبنــاين، فــإن هــذه الهجــرات بقيــت، يف جانــٍب 

ــة، شــملت متنوعــن  ــرٍ منهــا، هجــرات فردي كب

ــرت  ــق تغ ــذه املناط ــن ه ــاً. ولك ــباً ومذهب نس

عمرانــاً  الحــرب،  ســني  هائــاً خــال  تغــراً 

ومجتمعــاً وسياســة. والــذي غّرهــا ليــس أهلهــا 

ــدوا  ــيعة وف ــون ش ــل الجئ ــور، ب ــنن التط وال س

إليهــا مــن مناطــق شــتى، بعــد أن تصــّدروا 

ــن  ــرب واملترضري ــبب الح ــن بس ــة املهّجري قامئ

ــاَم  ــؤالء املق ــي له ــة تعن ــا. فصــارت الضاحي منه

الــذي اســتقروا فيــه بعــد رحلــة التيــه والتهجــر، 

فأصبحــوا عــى مــا هــم عليــه اليــوم مــن قــوة 

ومنعــة، وصــاروا كتلــًة يُعتــّد بهــا ويُرهــب 

جانبهــا، بعــد أن كانــوا ضعيفــي الحيلــة ووقــوداً 

لسياســات ال تعــر مصالحهــم وحياتهــم أدىن 

ــد. ــخ مدي ــوال تاري ــام، ط اهت

ويف الضاحيــة، ومنــذ عــام 1984 الــذي شــهد 

اللبنانيــة،  الدولــة  ســلطة  عــن  »اســتقالها« 

أنشــأوا دولتهــم الخاصــة، واســتعادوا الهويــة 

ــات متعــددة  املذهبيــة الصلبــة مــن رحــم هويّ

كان الشــيعة قــد توزعــوا عليهــا. وذلــك بدرجــٍة 

أعــى مــع  أمــل، وبدرجــة  أوىل مــع حركــة 

حــزب اللــه. وإذا كان تســوير املعقــل عــي 

ــد اقتــر عــى حــدود الســيطرة  ــد »أمــل« ق ي

ــيف  ــت إىل س ــي تحول ــة الت ــكرية العاري العس

مســلط عــى رقــاب األهــايل، فــإن املــال اإليــراين 

ــة إدارات  ــن إقام ــه م ــم الحــزب مّكن ــذي دع ال

بديلــة ورعائيــة كان النــاس يف أشــد الحاجــة 

ــن  ــرع م ــاء« وهــو ف ــاد البن ــارش »جه ــا، فب إليه

مؤسســة إيرانيــة، إنجــاز أعــال األشــغال العامة، 

وتأمــن ميــاه الــرشب، وتعبيــد الطــرق، وإنشــاء 

ــة التــي  املــدارس واملشــايف واملؤسســات التجاري

وظّــف فيهــا األتبــاع واألنصــار. مــا مّكنــه مــن 

تحويــل عمــوم الشــيعة إىل موالــن لــه ومتقبّلــن 

إلماءاتــه، ولــو عــى درجــات، بعــد أن أخرجهــم 

وحداثــة  االجتاعــي  وضعهــم  دونيّــة  مــن 

ــة. ــم باملدنيّ عهده

معيــار  »املقاومــة«  الحــزب  جعــل  وعندمــا 

روع  يف  أدخــل  األوحــد،  اللبنانيــن  وطنيــة 

وأصحــاب  أبطــاالً  صــاروا  أنهــم  أنصــاره 

ــّذى  ــتضعاف«. وغ ــول »اس ــد ط ــارات بع انتص

ــت  عندهــم اعتــداداً مبواصفــات أســطورية تجلّ

ــة العســكرية والسياســية  بضعــف أجهــزة الدول

الباقــي عــى ســاحه دون  حيــال تنظيمهــم 

ــم  ــرى، وبتحري ــف األخ ــات الطوائ ــائر تنظي س

ــة وأجهزتهــا،  ــٍة إىل الدول دخــول مــن ميــّت بصل

خصوصــاً العســكرية منهــا، وإال تعــرض لإلهانــة 

واملانعــة.

املحظــورات  مــن  الكثــر  الضاحيــة  ففــي 

ــن  ــر م ــاين، والكث ــون اللبن ــا القان ــي يبيحه الت

املباحــات التــي يحظرهــا هــذا القانــون. ويعــرف 

ــال ـ  ــبيل املث ــى س ــون ـ ع ــورون الصحفي املص

ــاً.  ــة« أهــاً وحزب ــه الضيّقــة: »الضاحي ــاد الل )ب

فــادي توفيــق. بــروت: دار الجديــد، 2005(. 

ــاك  ــر هن ــام بالتصوي ــتطيعون القي ــم ال يس أنه

مــن غــر طلــب اإلذن مــن حــزب اللــه وتوضيــح 

ســبب الطلــب. وأنهــم، إن قامــوا بالتصويــر 

مــن غــر هــذا اإلذن، ســيتعرضون إىل التحقيــق، 

ــٍد أدىن. ــوٍر كح ــن ص ــوه م ــا التقط ــاف م أو إت

معيّنــٍة  مواضــع حساســٍة  القاطنــون يف  أمــا 

بأمــن  األمــر  وصــل  فقــد  الضاحيــة  مــن 

 الحــزب حــّد حملهــم عــى مــلء اســتارات 

ــم وأســاء  ــة وصداقاته ــم العائلي ــق عاقاته توثّ

ــن.  ــن واملحتمل زّوارهــم املعتادي

الــذي  الخــوف  عــى  الحــزب  اســتثمر  كــا 

زرعتــه الســيارات املفخخــة، فجعــل لزامــاً وضــع 

بطاقــة عــى زجــاج الســيارة األمامــي تفيــد 

بهويــة صاحبهــا. 

تحــول  أيضــاً  الخــوف  طريــق  ومــن 

يــدروا،  أن  غــر  مــن  مخريــن  إىل   النــاس 

غريبــة  ســيارة  بــكل  يرتابــون  فراحــوا 

تلقــاء  مــن  ويهبّــون  عنهــا،  ويبلغونــه 

أصحابهــا،  اســتجواب  إىل   أنفســهم 

ــف  ــى الرصي ــيّهم ع ــودوا إىل كراس ــل أن يع قب

ــة. ــن النارجيل ــوا تدخ وميارس
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ال يوجد مؤّيدون لألسد في سورية!

ظهــر تصنيــف ومصطلــح »املؤيّديــن« بعــد 

ــن  ــل املعارض ــورية، يف مقاب ــورة الس ــدالع الث ان

الذيــن بــرزت أوائــل أصواتهــم عــى وجــٍل ثــم 

اتســعت لتغلــب عــى مــدٍن ومســاحات واســعة 

ــون  ــاٌت وممثل ــم هيئ ــاد، ولتتشــكل له ــن الب م

النتائــج  كانــت  أن  بعــد  إلــخ.  ومقاتلــون... 

الرئاســيّة  لاســتفتاءات  املعتمــدة  الرســمية 

ــد أواخــر التســعينات،  ــراوح عن ــوٍد ت طــوال عق

ــه. ــد األب أو وريث ــد األس ــواء يف عه س

ــٌة، مــن النظــام أو  واآلن، تجــادُل أطــراٌف داخلي

مــن ســواه، يف دعــوى متثيــل املعارضــة لجميــع 

الســورين أو أغلبهــم، بالقــول إن لبشــار األســد 

أمــا  مختلفــة.  أوســاٍط  يف  كثريــن  مؤيّديــن 

خارجيــاً، فتعمــد دوٌل ومراكــز أبحــاٍث ووســائل 

ــن  ــورين ب ــوزّع الس ــب ت ــر نس ــام إىل تقدي إع

تأييــد األســد أو الثــورة عليــه. وقــد يحــدث 

أن تــأيت هــذه النســب عــى هــوى النظــام 

أحيانــاً، ألنهــا ال تتــم يف وضــعٍ طبيعــٍي مناســٍب 

ــه،  ــزة إعام ــا أجه ــرأي، فتتلقفه الســتطاعات ال

متجاهلــًة طــول تشــكيٍك لهــا بــكّل مــا يــأيت مــن 

ــاته. ــرب ومؤسس الغ

ــورية،  ــد يف س ــن لألس ــا أن ال مؤيّدي ــم هن ونزع

ــم  ــق عليه ــن يطل ــًة ملوقــف م ــراءًة دقيق وأن ق

ــة  ــم إىل كتل ــأن تضيفه ــٌة ب هــذا الوصــف، كفيل

أن  يجــب  إعامــه  وســائل  وأن  معارضيــه، 

»تخجــل« مــن اســتثار مواقــف هــؤالء املعلنــة 

بهــا، مــع علمهــا بحقيقــة هــذه  واملتاجــرة 

املواقــف.

إذ يعــرف كّل معنــيٍّ بخــوض الســجال الداخــي 

هــؤالء  مــن  واســعاً  قطاعــاً  أن  الســوري 

»املؤيّديــن« قــد بنــى موقفــه منــذ البدايــة عــى 

ــذي  ــب مــن حجــم اإلجــرام ال الخــوف والتحّس

ــوم كان  ــام، ي ــذا النظ ــه ه ــل إلي ــن أن يص ميك

املعارضــون يف الشــارع ال يزالــون َحَســِني النيّــة، 

ــون أن التظاهــرات الســلمية واالعتصامــات  يظّن

التونــي  بســابقيه  بإلحاقــه  كفيلــٌة  الكــرى 

ــن«، مل  واملــري. وبالنســبة إىل هــؤالء »املؤيّدي

يزدهــم انتقــال الســلطة مــن قتــل املتظاهريــن 

فرديــاً بالرصــاص إىل تدمــر األحيــاء وقصــف 

املــدن باســتخدام األســلحة الحربيــة الثقيلــة 

لقناعاتهــم  وتلــك املحرمــة دوليــاً؛ إال تثبيتــاً 

ــه التــي َخِروهــا منــذ أحــداث الثانينيــات.  عن

ــل  ــن: أمل نق ــول اآلن للثائري ــم يق ــان حاله ولس

ــم؟ لك

مدينيــة  نخبــاً  القطّــاع  هــذا  شــمل  وإذا 

مــع  قادمــاً  املحّقــق  الدمــار  رأوا  و»عقــاء« 

ــراً  ــة«، وكث ــا بكلمــة »حري ــودي فيه أول مــرة ن

وحلــب  دمشــق  يف  الســّنية  األوســاط  مــن 

والرقــة ومــدٍن وبلــداٍت وأريــاٍف متنوعــة، فــإن 

لـ»تأييــد« األســد يف أوســاط األقليــات الطائفيــة 

مناشــئ مشــابهًة مــن الخــوف وإن اختلفــت 

ــو  ــه ل ــره أن ــل غ ــام قب ــرف النظ ــبابه، إذ يع أس

ــات مــن مســتقبٍل يســيطر  مل يحّفــز قلــق األقليّ

ــون، ســيضطهدون  ــه إســاميون ســّنة متعصب في

مــن ســواهم بزعمــه، فــإن تذّمرهــا مــن مظاملــه 

ومعارضتهــا لــه لــن تقــّل عــن باقــي الســورين.

أمــا يف »عرينــه« املكــن فلــم يحــَظ بشــار األســد 

بشــعبية تذكــر، خــال ســنواٍت عــرٍش حكــم 

ــون  ــه العلوي ــد في ــورة. إذ مل يج ــل الث ــا قب فيه

»منوذجهــم« الــذي متثـّـل يومــاً يف عّمــه رفعــت، 

باســل، حتــى حــّط عنــد شــقيقه  فشــقيقه 

ــه  األصغــر ماهــر. فمــن تكويــن جســده وقيافت

املدنيّــة، إىل شــهادته كطبيــٍب، وصــوالً إىل خطبه 

ــاً  ــم غريب ــدا له ــة والغامضــة، ب ــة واملتثاقف اململّ

ومضطربــاً وقليــل الحيلــة. وهــم يحّملونــه اآلن 

مســؤولية دوامــة الــدم التــي ال يلــوح لهــم 

منهــا فــكاك، ســواء لجهــة تأخــره يف »الحســم« 

ــوار إىل  ــة«، ووصــل الث ــى اســتفحلت »األزم حت

درجــٍة مــن القــوة مل يكــن ليســمح بهــا ـ برأيهــم 

ــة  ــاه، أو لجه ــن أع ــة املذكوري ــن الثاث ـ أٌي م

عجــزه عــن اجــراح مخــرٍج ســيايٍس كان مبقــدور 

والــده أن يجــده. ومل تكــن ذكــرى وفــاة حافــظ 

األســد، التــي مــرّت منــذ أيــام، إال مناســبة أخــرى 

ــوج  ــه« يف أح ــدان »حكمت ــى فق ــم ع لتحرّسه

األوقــات إليهــا. ويجــب أن ال ينخــدع املــرء 

بصــور التأييــد و»العبــادة« املركــزة عــى بشــار، 

التــي ســفحها العلويــون دون ضابــٍط خــال 

الســنتن املاضيتــن، فالقليــل جــداً منهــا موّجــٌه 

إىل شــخصه بالفعــل، أمــا معظمهــا فهــو موّجــٌه 

ــة،  ــور الطائف ــام، ومح ــز النظ ــه رم ــه بوصف إلي

الــذي بــات يعنــي دوام ســلطتها وأمانهــا، ورمبــا 

ــا. وجوده

ــٍس«  ــق بـ»رئي ــن لألســد، كــا يلي إذن، ال مؤيّدي

واملعيــي...  والســيايس  العــام  برنامجــه  لــه 

»برنامجــه«  مــن  متخّوفــون  فقــط  هنــاك 

املجنــون: »األســد أو نحــرق البلد«، أو مشــاركون 

نِشــطون يف تنفيــذه... بدافــع الخــوف أيضــاً.

يوســف عبد األحــد

15 أقالم المدينة عين المدينة | العدد )6( | 16 حزيران 2013



أقالم المدينة16

الشــيخ  ألقاهــا  التــي  الناريّــة  الكلمــة  مــن 

الدكتــور محمــد معشــوق الخزنــوي، يف الذكــرى 

ــاد صــري،  ــن الشــهيد فره الســنوية األوىل لتأب

أحــد شــهداء انتفاضــة الكــورد يف آذار 2004.

من هو؟
ولــد يف قريــة تــل معــروف التابعــة ملدينــة 

القامشــي عــام 1958. وهــو ســليل عائلــة كردية 

الشــيخ  بالخزنويــة، نســبة إىل جــّده  تعــرف 

املرجعيــات  أبــرز  تعتــر   ،)1950 )ت  أحمــد 

الدينيــة يف تلــك املنطقــة.

ــة  ــى مجموع ــة ع ــوم الرشعي ــادئ العل درس مب

مــن أهــل العلــم، ويف مقدمتهــم والــده الشــيخ 

ــذي أسســه  عــز الديــن، ويف املعهــد الرشعــي ال

إىل جانــب دراســته  تــل معــروف،  جــده يف 

النظاميــة يف املــدارس الرســمية. حصــل عــى 

الليســانس مــن الجامعــة اإلســامية باملدينــة 

ــات  ــتر يف الدراس ــة املاجس ــال درج ــورة. ون املن

ــان  ــي بلبن ــام األوزاع ــة اإلم ــن كلي ــامية م اإلس

عــن أطروحتــه "األمــن املعيــي يف اإلســام"، 

ثــم شــهادة الدكتــوراه مــن الجامعــة اإلســامية 

بباكســتان )فــرع األزهــر الرشيــف( . ولــه كتــاب 

ــد". ــال التوحي ــات يف ظ "ومض

وخطيبــاً  مدرســاً  الدعــوة  مجــال  يف  عمــل 

وأّســس  الرشعيــة.  واملعاهــد  املســاجد  يف 

مركــز إحيــاء الســّنة للدراســات اإلســامية يف 

القامشــي. شــارك يف العديــد مــن املؤمتــرات 

والنــدوات داخــل البــاد وخارجهــا. وكان عضــواً 

كلجنــة  والجمعيــات،  اللجــان  مــن  عــدد  يف 

حقــوق اإلنســان الكورديــة )مــاف(، واتحــاد 

املثقفن الكورد.

لماذا قتلوه؟
مشــايخ  خطــا  عــى  الشــهداء  شــيخ  مــى 

الكــورد البارزيــن، كالقــايض محمــد والشــيخ 

ســعيد، فــكان يعمــل عــى تحريــر العقــول 

ــا كان  ــامية، ك ــة اإلس ــاً للرشيع ــوس وفق والنف

يعمــل عــى تجديــد الديــن وإزالــة الكثــر مــن 

الشــبهات التــي تثــار حــول الحقــوق يف اإلســام، 

ــق بحقــوق الكــورد.  ــا يتعل وبشــكل خــاص في

إىل  الكورديــة  القضيــة  إيصــال  إىل  باإلضافــة 

الــدول الغربيــة، باســتضافة الســفراء األوروبيــن 

ــى الواقــع  ــوا ع ــم ليطلّع والكثــر مــن بعثاته

الكــوردي يف الجزيــرة الســورية عــن كثــب.

ودعــا الشــيخ إىل االعــراف بالهويــة القوميــة 

الكورديــة كثــاين قوميــة يف ســوريا دســتورياً، 

وتعزيــز املشــاركة اإلداريــة للمجتمــع الكــوردي 

يف ســائر مياديــن الحيــاة، واالعــراف باللغــة 

وتعزيزهــا،  وتطويرهــا  الكورديــة  والثقافــة 

وتقديــم كل املجرمــن بحــق الكــورد إىل العدالة. 

وكان يقــول: 

»العــرب والكــورد يشــكان معــاً وحــدة أخويــة 

ــان  ــوري، ويتحم ــيج الس ــن النس ــة ضم متكامل

معــاً واجــب الدفــاع عــن وحــدة تــراب الســوري 

ولهــا  التاريــخ،  عــر  وإنجازاتــه  وحضارتــه 

ينبغــي  التــي  املواطنــة  يف  نفســها  الحقــوق 

أن تتغلــب عــى أيــة صيغــة أخــرى«. التــّف 

الشــارع الكــوردي حــول الشــيخ الــذي حــاز ثقــًة 

وشــعبية كبرتــن، ألنــه كان يســعى لتوحيــد 

الصــف محتفظــاً مبســافة مــن جميــع األطــراف 

ــة.  ــية الكوردي السياس

ــزة  ــة متمي ــى مبكان ــه كان يحظ ــة إىل أن باإلضاف

يف الوســط الســوري الســيايس والثقــايف والدينــي، 

الكورديــة  اإلســامية  الشــخصيات  مــن  ألنــه 

املتنــورة، واملهتمــة بالشــأن الســوري العــام.

الشهادة
املضايقــات،  مــن  للكثــر  الشــيخ  تعــرض 

ــع مــن الســفر  ــاً، ومن ــة حين ــع مــن الخطاب فمن

خــارج البــاد أحيانــاً أخــرى. حتــى ضاقــت 

ــوم  ــه ي ــه فاختطفت ــن احتال ــن ع ــزة األم أجه

اللجنــة  رصحــت  مــا  بحســب   ،10/5/2005

الســورية لحقــوق اإلنســان. ويف 1/6/2005 عــر 

عــى جثتــه يف إحــدى مقابــر ديــر الــزور وعليهــا 

آثــار التعذيــب. شــيّع حــوايل نصــف مليــون 

كــوردي الشــيخ إىل مثــواه األخــر.

على الدرب
عديــٍد  يف  الشــهيد  الشــيخ  صــور  رُفعــت 

املناطــق  التــي خرجــت يف  مــن املظاهــرات 

الدكتــور  الشــيخ  ولــده  كان  كــا  الكورديــة. 

مؤسســة  باســم  الرســمي  الناطــق  مرشــد، 

ــد  ــوار والتســامح والتجدي ــهداء للح شــيخ الش

الثــورة  أيّــدوا  الذيــن  أوائــل  مــن  الدينــي، 

آذار  ويف  لقيامهــا.  الصفــر  ســاعة  وأعلنــوا 

ــورد  ــبان الك ــن الش ــة م ــت مجموع 2012 أعلن

ــة  ــن أداء الخدم ــاع ع ــن االمتن ــة عفري يف مدين

وتشــكيل  النظــام،  جيــش  يف  اإللزاميــة 

الخزنــوي. معشــوق  الشــيخ  الشــهيد  كتيبــة 

يف ذكــرى رحيلــه الثامنــة، يتذكّــر الكــورد الشــيخ 

الخزنــوي ويخاطبونــه مبثــل مــا خاطــب بــه 

ــاد:  الشــهيد فره

كلنــا رشكاء يف دمــك... كلنــا أســلمناك... كلنــا 

ــادك.  ــائل ج ــوم مل نس ــاك... ي خذلن

شيخ الشهداء معشوق الخزنوي... علٌم وعمل... جهاٌد واجتهاد
سمر كوجك

إن الحقوق ال يتصّدق بها أحد، إنما الحقوق تؤخذ بالقوة.. دماء الشهداء يجب أن تكون قطراتهم ُسقيا لشتات حقوقكم، لن نسمح بعد اليوم أن 

تنَسوا شهداءكم

   تشييع ا الخزنوي معشوق الخزنوي
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مشـاريع اقتصادية وطنية لمكافـــحة اإلرهاب!

إعالنات وطنية مبوبة
ـ برعايــة وزيــر املصالحــة الوطنيــة الرفيــق 

بجامعــة  اآلداب  كليــة  تفتتــح  عــي حيــدر، 

ــل  ــب والتأهي ــز البواســل( للتدري دمشــق )مرك

عــى الســلوكيات الوطنيــة التــي تتضمــن طــرق 

التجســس عــى الطــاب والناشــطن، وأســاليب 

ــاد  ــر االتح ــم إىل مق ــم وجرجرته ــض عليه القب

الوطنــي لطلبــة ســوريا، وكيفيــة إجــراء تحقيــق 

أمنــي معهــم، وتلبيســهم قضايــا جنائيــة ابتــداًء 

اقتنــاء دبابــة ومدفــع هــاون وانتهــاًء  مــن 

ــة. ــة الدول ــن هيب ــل م بالني

ــران  ــخ 14 حزي ــن تاري ــاراً م ــدورة اعتب ــدأ ال تب

ــف2. ــر جني ــاد مؤمت ــى انعق 2013 وحت

ــب  ــق اآلداب ـ جان ــات ـ نف ــوان: دار اللغ العن

ــرب  ــش ـ ق ــو دلك ــر أب ــك املخ ــب الكش صاح

بائــع الــذرة الرفيــق حيــدر ديّــوب ـ مقابــل 

ــي. ــو ع ــق أب ــوال الرفي ــد الج ــع الجرائ بائ

ــران  ــن إي ــراء م ــإرشاف خ ــدورة ب ــة: ال ماحظ

ــالية.  ــا الش ــا وكوري وكوب

ــي  ــة ذو الهمــة شــاليش، املســؤول األمن ـ برعاي

واالقتصــادي واالجتاعــي والطائفــي يف منطقــة 

الســاحل الســوري، تعلــن جامعــة )ترشيــن 

التشــبيحية الكرميــة( عــن افتتــاح مركــز الروافــع 

)نســبة إىل رفعــت األســد( للتدريــب والتأهيــل 

عــى حمــل الســاح بكافــة أنواعــه الفــردي 

ــلحة  ــينكوف( واألس ــدس ـ كاش ــف )مس الخفي

الثقيلــة للتصــدي ألي حــراك ســلمي أو مظاهــرة 

ــة. كــا تجــري  ــة الاذقي ــارة تخــرج يف مدين طي

جاعــي  احتجــاج  أي  لــوأد  خاصــة  دورات 

طــارئ مــن قبــل املنحبكجيــة عــى السياســات 

ســرجي  الــرويس  البعثــي  للقائــد  الحكيمــة 

ــروف.  الف

ـ بشرى ساّرة لنساء ضباط 
الجيش العربي السوري.. 

برعايــة الســيدة األوىل أنيســة )غصباً عن أســاء 

ــن  ــة ع ــة البطال ــة مكافح ــن هيئ ــد(، تعل األس

ــز  ــة والتطري ــي للخياط ــغل الوطن ــاح املش افتت

واألعــال اليدويــة يف مســاكن الســومرية بريــف 

دمشــق. يبــدأ الــدوام اليومــي ابتــداًء مــن 

ــة  ــم الوطني ــاط يف مهاته ــاب األزواج الضب غي

ــن والســلفين والعراعــر  للقضــاء عــى اإلرهابي

ولغايــة عودتهــم إىل بيوتهــم ســاملن. يجــري 

ــز  ــى تطري ــة ع ــب خاص ــغل دورات تدري املش

ــري  ــا يج ــد، ك ــار األس ــة بش ــد األم ــور قائ ص

دورات تعليــم خاصــة لوشــم صــور القائــد عــى 

كافــة أعضــاء الجســد مبــا فيهــا املؤخــرة إلغاظــة 

ــوري. ــايب س ــون إره 20 ملي

والقبــض  جــداً  مغريــة  الرواتــب  ماحظــة: 

الــدوالر،  اإلمرياليــة  بالعملــة 

ــا للعامــات  كــا توجــد حوافــز إضافيــة وهداي

الفضــل  أبــو  )رشكــة  تقدمهــا  النشــيطات 

العبــاس القابضــة( يف الســيدة زينــب، تتضمــن 

غنائــم الحــرب عــى اإلرهــاب مــن بــرادات 

وغســاالت أوتوماتيــك وأجهــزة موبايــل متطــورة 

ــر مســتعملة. ــات ودفات ــازل ومزهري ــاث من  وأث

هل تعلم؟
ــتم  ــه اش ــرد أن ــه ملج ــيل لعاب ــبيح يس - أن الش

القائــد  ينــى  أنــه  حتــى  الــدوالر..  رائحــة 

واملانعــة ويــّي نفــض املانعــة!..

ــة  ــرك عملي ــد ف ــايت.. وق ــن نب ــار كائ ــو صق ـ أب

قلــوب  الرعــب يف  لبــث  البــرش  لحــوم  أكل 

الشــبيحة.

يف  علانيــة  كائنــات  األردن  يف  البعثيــون  ـ 

الدولــة..  وظائــف  يف  وعشــائرية  الشــارع.. 

وطفيليــة وديعــة يف املنازل.. وســائحون شــبيحة 

يف ســورية.

ـ أن جاعــة )يف عنــف مــن الطرفــن( الســيايس 

ـ اجتاعيــة يف ســوريا هــم بعــض األقليــات 

املضطهــدة مــن قبــل النظــام، ومل تعجبهــم 

تكبــرات املتظاهريــن أثنــاء تعرّضهــم للقصــف 

والرصــاص الحــي مــن قبــل قــوات النظــام!

ـ أن معظــم نجــوم الدرامــا الســورية هربــوا 

رزقهــم  لتحصيــل  الخليــج  ودول  مــر  إىل 

بعيــداً عــن ضغــوط شــبيحة األســد الذيــن 

يطالبونهــم  وهــم  باســتمرار   يحرجونهــم 

املانعــة،  فضائيــة  عــى  بالظهــور 

يف  الحكيمــة  القائــد  لسياســات   والتهليــل 

تهجر ماين السورين وهدم بيوتهم.

ـ أن إعاميــاً بــارزاً مــن فلــول نظــام األســد 

ــس  ــرة مؤس ــق بس ــا يتعل ــاء كل م ــب بإلغ طال

ــدون  ــن خل ــريب اب ــؤرخ الع ــاع امل ــم االجت  عل

نظريتــه  بســبب  التعليميــة  املناهــج  مــن 

أســس  عــى  الدولــة  بنــاء  حــول  الشــهرة 

الحتمــي.  وســقوطها  العصبيــة 

ورسّب أحــد املندســن مــا قالــه اإلعامــي البــارز 

يف إحــدى الحلقــات الحزبيــة املغلقــة، وبالحرف 

بالدنيــا  فهــان  حــدا  يف  "قــرد،   الواحــد: 

ق أنــو تــزول أمــة قائدهــا بشــار األســد.."!  بصــدِّ

!!! ابــن خلــدون شــو حــار  قــرد...  هــدا 

17 حين تضحك المدينة

حسيب عبد الرزاق
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االسم: علي حيدر.
السن: 51 سنة.

المهنة: طبيب عيون.
المنصب: وزير المصالحة 

الوطنية ـ وزارة استحدثت في 
آخر تشكيل وزاري في سورية.

مــا يعــرف عــن عــي حيــدر هــو أنــه كادٌر 

مبعنــى  "النظاميــة"،  املعارضــة  كــوادر  مــن 

املعارضــة التــي تنتمــي إىل النظــام وتعمــل مــن 

خالــه، بحيــث تحصــل عــى املناصــب وتحــرض 

كممثلــة  الوطنيــة  الحــوارات  اجتاعــات 

فصائــل  شــتى  تهاجــم  بينــا  للمعارضــة، 

ــها.  ــام نفس ــاليب النظ ــرى وبأس ــة األخ املعارض

ــى  ــاً ع ــام قامئ ــارض للنظ ــا املع ــى خطابه ويبق

انتقــادات صغــرة لبعــض املارســات وللفســاد 

خصوصــاً. 

ــي  ــات الت ــة باإلصاح ــذه املعارض ــك ه وتتمس

تحــدث عنهــا األســد شــفهياً يف مرحلــة ســابقة، 

مطلبهــا،  هــي  اإلصاحــات  تلــك  أن  مبعنــى 

ومجــرد أن قالهــا رئيــس النظــام فذلــك كاٍف 

لــي تصبــح تلــك املعارضــة مــواالة.. أشــهر 

شــخصيتن يف هــذه املعارضــة هــا عــي حيــدر 

ــل. ــدري جمي وق

العمل السياسي
ابــن مدينــة مصيــاف، إحــدى أهــم  حيــدر 

املــدن الصغــرة يف محافظــة حــاة. بــدأ عملــه 

ــوارئ يف  ــار الط ــوادر تي ــن ك ــيايس ككادٍر م الس

ــار  ــم انتقــل إىل تي الحــزب القومــي الســوري، ث

ــة".  ــباب "عقائدي ــة ألس االنتفاض

وهــو التيــار الــذي يوصــف بأنــه منضبــط، مــن 

ــث  ــم الحدي ــة وال يت ــه مغلق ــاب أن اجتاعات ب

كان  التيــار  انغــاق  أن  إال  كواليســه.  عــن 

ــية  ــب السياس ــدراً للمكاس ــال مص ــة الح بطبيع

أنشــط  اعتــر مــن  الــذي  بالنســبة لحيــدر، 

كــوادر الحــزب، خاصــة يف مجــال العاقــات 

املخابــرات،  فــروع  مــع  والتواصــل   العامــة 

بحيــث أصبحــت مهاّمــه الحزبيــة تؤهلــه لحــل 

الواســطة  القضايــا، ولعــب دور  الكثــر مــن 

ذلــك. إىل  ومــا  موظفــن  تعيــن  مجــال  يف 

ــع،  ــدر الرسي كان واضحــاً، مــن تطــور عــي حي

فهمــه لطبيعــة النظــام وإمكانيــة الكســب منــه. 

فــا إن بــدأ ككادٍر يف الحــزب حتــى أصبــح 

املفــوض املركــزي لــه بدمشــق، ثــم رئيســه، ثــم 

ــم تكليفــه  عضــواً يف مجلــس الشــعب، إىل أن ت

ــاطات  ــة النش ــت مجهول ــا زال ــي م ــوزارة الت بال

ــة"... ــة الوطني "املصالح

يتســاءل الكثــرون عــى مــاذا يوقـّـع عــي حيــدر 

مــن أوراق؟

ماذا يعمل املوظفون يف وزارته؟

ما هي مشاريع الوزارة؟

يقــوم  املحافظــات  لديــه مديريــات يف  هــل 

بالكشــف عــن نشــاطها وتأهيلهــا يف مجــال 

الــوزاري؟ عملــه 

بــدأ الســؤال بـ"عــرف وزارة املصالحــة الوطنية؟" 

وأصبــح "عــرف عــي حيــدر؟".

ــي يف  ــذ االجتاع ــن النب ــدر م ــي حي ــاين ع يع

ــل  ــا تفاصي ــي يــرسد أهله ــاف، الت ــه مصي مدينت

ــب..  ــه يف املناص ــه وتدرج ــن حيات ع

إليــه  لجــأ  "التكّســب".  عــى صفــة  تجمــع 

ــه لحــل مشــكاتهم  ــاء مدينت ــرون مــن أبن الكث

مــع الدولــة، كان "مفيــداً" بحســب رأي البعــض، 

لكــن حالــة اللجــوء إليــه شــابهت حالــة اللجــوء 

إىل ضابــٍط كبــرٍ يف األمــن يك يفــّك أرس أحــد 

"شــخصية مكروهــة  أنــه  املعتقلــن، مبعنــى 

ــدة". ــن مفي ولك

عالقات أسرية
ــدر التناقــض  مــن املعــروف عــن أرسة عــي حي

ــن  ــم معارض ــخصياتها، إذ إن األرسة تض ــن ش ب

"حقيقيــن" يختلفــون كليــاً مــع "براغاتية" عي 

ــه  ــدر. ورمبــا كان أهمهــم عــى اإلطــاق ابن حي

إســاعيل، طالــب كليــة الطــب، الــذي اغتالتــه 

ــص  ــق حم ــز يف طري ــى حاج ــد ع ــوات األس ق

مصيــاف، لنشــاطه الكبــر يف مجــال العمــل 

الثــوري وتواجــده يف الكثــر مــن ســاحات الثــورة 

ومظاهراتهــا... 

يف جنازتــه اتفــق عــي حيــدر مــع األمــن عى أن 

ال يتــم التعــرض لرفــاق ابنــه، كــا دعــا الشــباب 

املشــيّعن إىل عــدم التظاهر....

الجميــع مل يســتمع للوزيــر املصالــح، فالشــباب 

انتفضــوا وهتفــوا، واألمــن هاجــم واعتقــل... مل 

يســتطع حيــدر أن يصالــح بــن هذيــن الطرفن.. 

ولكــن إبداعــه يف هــذه املصالحــة أّهلــه الســتام 

وزارتهــا.

علي حيدر اآلن
ال يختلــف دوره عــن دور وزيــر اإلعــام. يــّرح 

ــن  ــؤولن م ــي مس ــات، ويلتق ــّدر الفضائي ويتص

دول كثــرة... تحيــط بــه مرافقتــه التــي تنتمــي 

إىل حزبــه.

عصبــي. أنيــق. هــادئ أحيانــاً، ومتــرسع يف 

ــؤكل  ــن ت ــن أي ــرف م ــان. يع ــن األحي ــر م الكث

مــع  املتجــددة  بعاقاتــه  وخاصــة  الكتــف، 

ضبــاط املخابــرات.. طبيــب عيــون مل يهتــم يومــاً 

ــد  ــار األس ــه ببش ــي. تجمع ــه األكادمي باختصاص

ــدة  ــان بعقي ــيايس، واإلمي ــل الس ــة، والفش املهن

املؤامــرة.

سنان الفقيه
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علي حيدر.. طبيب العيون.. وزير المصالحة.. 
القومي السوري المتنّفع
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في ذكرى وفاة "قائدهم الخالد"...رسالة إلى الشبيحة
جانة فواز

ذكــرى  األســد يف  حافــظ  الشــبيحة  اســتذكر 

ــج  ــم للح ــاوب اآلالف منه ــنوية، وتن ــه الس وفات

والطــواف حــول رضيحــه "قــدس رسه" كــا 

ــل  ــد أن اكتم ــراً بع ــه مؤخ ــى تنزيه ــوا ع درج

ــن  ــم ع ــه، وعجــزت ركاكته ــاء علي عندهــم الثن

وهــم  ملعبودهــم،  جديــٍد  نعــٍت  اكتشــاف 

املولعــون باإلنشــاء املبتــذل. وأمــام القــر اجتمع 

ألفــا مراهــق ومراهقــة مــن شــبيبة الثــورة 

ــاة(  ــد الحي ــى قي ــة ع ــت هــذه املنظم ــا زال )م

ــدي  ــاء والعهــد األب ــوالء والوف ليقســموا عــى ال

ــد. ــة األس ــة عائل بطاع

ــدر  ــرى كمص ــاءت الذك ــر، ج ــب آخ ــن جان وم

ليعقــدوا  الشــبيحة،  ألرواح  وإلهــاٍم  تجديــٍد 

العــزم عــى مواصلــة تدمــر البــاد وســحق 

ــبيح  ــه "ش ــمي نفس ــبيح يس ــب ش ــاد، فكت العب

ــة األســد" مشــتاقاً للعــر  ــدا رصماي وروحــي ف

ــان  ــا زم ــك ي ــة أيام ــبيح: )راجع ــي للتش الذهب

وراجعــن نــدوس الــكل(.

وذات خــرة يف  شــبيحة حساســة  وتحــرّست 

ــي  ــا أســدية وملهم ــاة، تســمي نفســها "أن الحي

بشــار" بقولهــا: )يــا حيــف فعــاً يــا حيــف عــى 

ــم  ــي لح ــى ال ــد وع ــظ األس ــيو حاف ــي نس ال

كتافهــن مــن خــر حافــظ األســد، بــس فعــاً إذا 

ــرد(. ــم مت ــت اللئي أكرم

وبــيء مــن الحنــن وكثــر مــن الخشــوع كتبــت 

"الناطقــة األســدية" عــى صفحتهــا التــي تحمــل 

ــد  ــظ األس ــد )حاف ــد الخال ــة للقائ صــورة نوراني

حــي يف قلوبنــا ولــن ميــوت(.

ــي  ــة "ال ــول: الحري ــم نق ــؤالء وأمثاله ــكل ه ل

بدنــا ياهــا" هــي أن نتحــرر معكــم مــن عبــادة 

إىل  يُنظــر  وأن  "الرامــي".  وفــداء  األبــواط 

حاكــم البلــد بوصفــه كبــر موظفيهــا وأرفعهــم، 

ــه عــى مســاحة الوطــن  ــد ممتلكات ــا متت ال كآغ

كلــه، ويصبــح التعليــم يف املــدارس والجامعــات، 

واملعالجــة يف املشــايف، والعمــل يف مؤسســات 

الدولــة؛ بعضــاً مــن أفضالــه و"أكاً" مــن خــره! 

ــدوس"  ــا بـ"ال ــوا آراءن ــي أن ال تقابل ــة ه الحري

ورقابنــا بالســكن ورجالنــا ونســاءنا وأطفالنــا 

أن  هــي  الكيميائيــة.  واألســلحة  بالســكود 

ــه  ــاد وتقديس ــذاب إىل الج ــن االنج ــوا م تخرج

تلتهــم  التــي  عنفــه  طاحونــة  يف  واملشــاركة 

ــون  املزيــد مــن الســورين كل يــوم، ألنكــم تصبّ

ــاقيتها. ــر يف س ــة النظ ــة منقطع ــاء برشاس امل

ــم  ــن بصائرك ــاء ع ــف الغش ــوم، سينكش ذات ي

اآلن.  والحقــد  الذعــر  مزيــج  أغشــاها  التــي 

امتهــان  يف  أوغلتــم  مــدًى  أي  إىل  ســتعرفون 

ــوم،  ــا. ذات ي ــاك كل يشء فين ــانيتكم وانته إنس

ســيخلو الفايســبوك الســوري مــن أســائكم 

ــل كل  ــكم قب ــة ألنفس ــة اإلهان ــتعارة فائق املس

يشء... ستجلســون وحيديــن وتتذكــروا هــذه 

األيــام املجنونــة... ســيغمركم خجــل عميــق 

ــه املنحــدر  ــم يف طريق ــذي أخذت ــدرك ال مــن ال

ــتطيعوا أن  ــن تس ــه... ل ــد وأهل ــم والبل أرواحك

ــون  ــم توغل ــا كنت ــار مب ــم الصغ ــوا ألبنائك تبوح

فيــه مــن إذالل النفــس وكــره اآلخــر إىل درجــة 

اآلن. لــه  تهللــون  الــذي  الجاعــي  املــوت 

حتاً سيأيت ذلك اليوم...
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