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االفتتاحية

»هارميغدون« دير الزور القادمة وقيامة املفارقات املتضاربة

لتكاد دير الزور تلتقط أنفاس��ها من حرب حتى تدخل س��ريعًا يف أخرى، إذ يبدو أّل حرب ناجزة يف هذه  	
اجلغرافي��ا من��ذ س��بع س��نوات، نظ��راً لطبيع��ة األه��داف املتآكل��ة واملتبدل��ة س��ريعًا ألط��راف القت��ال.

	 ومع أّن املفارقة اليت صحا عليها س��كان احملافظة الشاس��عة، وهي أنهم يعيش��ون يف منطقة اس��راتيجية، 
مات��زال تعم��ل عل��ى تقلي��ب مظاه��ر النف��وذ امليدان��ي، خصوص��ًا بع��د أْن اجتاحه��ا تنظي��م داعش يف ع��ام 2014، وبعد أن 
بات احلديث علنيًا وصارخًا عن املمر الرّبي اإليراني إىل البحر املتوسط؛ وهو السم املزيف ملشروع هيمنة طائفي 
يعتم��د عل��ى رب��ط أف��رع احل��رس الث��وري اإليران��ي اإلرهابي��ة يف الع��راق وس��وريا ولبن��ان باملرك��ز، ع��رب خط متوين 
وإمداد عسكري آمن متّثل دير الزور عقدة رئيسية فيه، فإّن هذه املفارقة اليت كانت متوارية متامًا إّبان سيطرة 
اجلي��ش احل��ر عل��ى غالبي��ة احملافظ��ة، ُتق��ّدم تفس��راً لقص��ر النظ��ر الس��راتيجي ال��ذي حتّك��م مبص��ر احملافظ��ة 
واملدينة لسنوات طويلة من احلصارات واملذابح واخلذلن، الذي قاد إىل الوضع الراهن بتعقيده وسيولته املفرطة.

مث��ة مفارق��ة أخ��رى تض��اف اآلن إىل ه��ذا الواق��ع املرب��ك، وه��ي أّن قط��ع املم��ر اإلرهاب��ي إّي��اه س��يؤدي حتم��ًا  	
إىل نشوب مواجهة عسكرية، ستكون »إسرائيل« أحد أطرافها بل ورمبا الالعب الرئيسي فيها، وسيكون لدير الزور 

موق��ع »اس��راتيجي« أيض��ًا يف ه��ذه الفوض��ى الدامي��ة.
عل��ى الرض م��ازال لداع��ش حض��ور تهدي��دي واض��ح عل��ى جان��ي الف��رات، وه��ي حت��اول إع��ادة الس��يطرة  	
عل��ى مس��احات أخ��رى بالفع��ل، وإن كان��ت قواه��ا اخلائ��رة ل تؤهله��ا إّل ألعم��ال الك��ّر والفّر. وفيما تلوح اس��تعدادات 
واضح��ة م��ن التحال��ف الدول��ي لس��تئناف املعرك��ة ض��د داعش، فإّن معس��كر النظ��ام وحلفائه اإليراني��ون والروس 
يبدون منش��غلني باقتطاع ما ميكن اقتطاعه من مناطق س��يطرة »قس��د«، لفرض واقع جيوس��راتيجي جديد ُيعّقد 

مهم��ة الغ��رب يف قط��ع مم��ر اهليمن��ة.
الواق��ع أّن��ه يف عم��ق ه��ذه املفارق��ة وتل��ك ف��إّن بع��داً ديني��ًا – طائفي��ًا يرب��ص مب��ا ُيطل��ق عليها الس��راتيجيا،  	
فاملمر اإلرهابي هو يف جوهره »تكليف شرعي قيامي« يستهدف التأسيس ملعركة نهاية التاريخ حول دمشق، وهذا 
ل ُينت��ج س��وى مفارق��ة مقابل��ة حُتيل »إس��رائيل« والغرب إىل مايش��به نس��خة ُمصغرة من »هارميغ��دون« ضد إيران 
وداعش، وهي عندهم معركة لنهاية التاريخ، لكّنه يف دير الزور قد يكون جمرد يوم معركة تكتب بداية تاريخ 

قل��ق آخر.
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مبن��ى الس��رايا القدي��م الذي ش��ّيده  	
العثماني��ون يف الع��ام 1877 كأول مظهر من 
مظاه��ر اهتمامه��م السياس��ي بدي��ر ال��زور، 
وكتعب��ر ع��ن عزمه��م حتوي��ل البل��دة إىل 
مدين��ة، قب��ل أن تصب��ح واح��دة م��ن ث��الث 
الق��دس  جان��ب  إىل  ممت��ازة  متصرفي��ات 
وجب��ل لبن��ان، ُدّم��ر تدم��راً كام��اًل وُس��ّويت 
حجارت��ه ب��األرض. وكذل��ك ح��ال البواب��ة 
العثماني��ة )ُش��يدت: 1889( ال��يت تفصل��ه ع��ن 
س��وق التج��ار الراث��ي ال��ذي ُدّم��رت بع��ض 
أجزائ��ه بالكام��ل. س��وق اخلش��ابني امُلنش��أ يف 
التاري��خ ذات��ه ُس��وّي ب��األرض كذل��ك، وصار 
أث��راً بع��د ع��ني. األس��واق »املقبي��ة« األخ��رى، 
وامل��آذن والقب��اب يف جوامع الس��رايا والعمري 
والتكيتني ُدّمرت بنسب خمتلفة، أوختلخل 
اس��تقرارها اإلنش��ائي مب��ا ُيعّرضه��ا لنهي��ار 
يف أي حلظ��ة. خ��ان الصّب��اغ )اململ��وك لعائل��ة 
كنام��ة(، مطعم القاهرة الش��توي، كنيس��ة 
الالت��ني )الكبوش��ية(، والعدي��د م��ن األبني��ة 
الراثي��ة غره��ا، تعّرض��ت كذل��ك لنس��ب 
تدم��ر ب��ني )60-90( %، وكث��ر م��ن املن��ازل 
الس��كنية امُلش��ّيدة يف أواخ��ر العه��د العثمان��ي 
وحتى أول عهد النتداب الفرنسي، اليت ُتعّد 
األمثل��ة الباقي��ة ع��ن عم��ارة البي��وت الراثي��ة 
يف مدين��ة دي��ر ال��زور، ُدّم��رت تدم��راً كاماًل 

وص��ارت أك��وام حج��ارة متش��ظية. 
حت��ى اآلن مل يص��در تقري��ر علمي  	
األثري��ة  للمبان��ي  الراهن��ة  احلال��ة  ُيوّث��ق 

 

ال��يت  األض��رار  حج��م  ويرص��د  والراثي��ة، 
تعرضت هلا. ويصعب على جهات أكادميية 
عل��ى  باحلف��اظ  ُتعن��ى  دولي��ة  منظم��ات  أو 
ال��راث الثق��ايف املادي، ولس��يما يف مرحلة ما 
بعد احلروب، إصدار هكذا تقرير، طاملا ظّلت 
املدين��ة أس��رة الس��يطرة األمني��ة العس��كرية 
للنظ��ام عل��ى املدين��ة. ول ُينتظ��ر من��ه وه��و 
الطرف املسؤول عن هذه اجلرمية أن يسمح 
ألح��د بتوثيقه��ا، ول ُينتظ��ر بطبيع��ة احل��ال 
م��ن مديري��ة آث��اره، ال��يت تعان��ي م��ن قص��ور 
مزم��ن ُمتع��دد األوج��ه، أن تفع��ل ه��ذا وه��ي 
امُلّتهم��ة وم��ن قب��ل الث��ورة بالتقص��ر والعب��ث 

ب��راث دي��ر ال��زور وآثاره��ا. 
أبني��ة وص��روح ومع��امل تارخيي��ة  	
كث��رة يف بل��دان خمتلف��ة دّمرته��ا احل��روب 
وُأعي��د إعماره��ا ثاني��ة كم��ا كان��ت قب��ل 
التدم��ر، ل أم��ل بذل��ك حت��ت س��لطة األس��د 
يف دي��ر ال��زور وغره��ا م��ن امل��دن الس��ورية 
اليت نالت نصيبها هي األخرى من همجيته، 
وكل م��ا مُيك��ن فعل��ه اليوم ه��و توثيق الراث 
املعم��اري للمدين��ة، وف��ق الش��روط العلمي��ة 
وباألس��اليب املعروف��ة للمختص��ني يف ه��ذا 
الشأن. لكْن وإىل جانب العوائق اليت تفرضها 
س��يطرة النظ��ام عل��ى دير الزور، ت��ربز عوائق 
أخ��رى يف مش��روع التوثي��ق املعم��اري، أهمه��ا 
ب��ال ش��ك افتق��ار كث��ر م��ن املبان��ي واملع��امل 
الراثي��ة ملخطط��ات معماري��ة أصلي��ة، مب��ا 
ل��دى مديري��ة اآلث��ار،  امُلس��ّجلة  تل��ك  فيه��ا 
بتس��جيل  تكتف��ي  املديري��ة  كان��ت  حي��ث 
املبن��ى ضم��ن قائم��ة املبان��ي األثري��ة دون أن 
يف  املطلوب��ة؛  املعماري��ة  امُلخطط��ات  ترف��ع 

 

ه��ذه احلال��ة ميك��ن الرج��وع إىل خمطط��ات 
املس��احة املش��غولة يف عهد النتداب الفرنسي 
)الكاداس��ر(، وهي ل تفيد إل بإبراز املس��اقط 
األفقي��ة م��ن دون املس��اقط األخ��رى وباق��ي 
التفاصي��ل املعماري��ة الالزم��ة للرمي��م، أو 
إع��ادة تش��ييد املبن��ى كم��ا كان يف الس��ابق. 
اجلمالي��ة،  أهميت��ه  ع��ن  فض��اًل  	
مُيّثل الراث الثقايف املادي امُلتجّسد بالعمارة 
والعم��ران القدي��م للم��دن قيم��ة حضاري��ة، 
اجتماعي��ة  جوان��ب  يف  وفاع��اًل  حّي��ًا  وإرث��ًا 
الش��عوب.  حي��اة  م��ن  وأخالقي��ة  وسياس��ية 
وإن تدم��ر ه��ذا اإلرث قص��داً وعم��داً من قبل 
أو  أه��داف  أو  ض��رورة  ودون  األس��د،  ق��وات 
مناف��ع عس��كرية فرضته��ا جمري��ات املع��ارك 
ش��ديد  بوض��وح  ُيع��رّب  احل��الت،  يف معظ��م 
ع��ن اس��تهتاره بتاري��خ مدين��ة دي��ر ال��زور، 
وُيؤكد رغبته مبحو ش��خصيتها وذاكرتها 
احلضاري��ة ث��أراً منه��ا عل��ى انتفاضته��ا ضده، 
وعقاب��ًا دائم��ًا ُيري��ده النظ��ام رادع��ًا لألجي��ال 
الالحق��ة، يف س��لوك عقاب��ي وحش��ي اعت��ادت 
علي��ه امل��دن الس��ورية من��ذ مثانين��ات الق��رن 

املاض��ي.
األش��هر  يف  سينش��ط  ش��ك،  ب��ال  	
القادم��ة ُت��ار احل��رب وامُلقاول��ون احملّلي��ون 
املرتبط��ون بالنظ��ام للف��وز –حماصص��ة م��ع 
ضب��اط خماب��رات ومتنفذين آخرين- بعقود 
وعطاءات من »كعكة إعادة اإلعمار«، وتأتي 
أعم��ال التجري��ف ورف��ع ال��ّركام العش��وائية 
القائم��ة الي��وم يف مدين��ة دي��ر ال��زور مُمه��دة 
هلذه األنشطة، كما مُتهد هلا على حنو آخر 

مراس��يم األس��د األخ��رة.

2012وحت��ى  الع��ام  صي��ف  من��ذ  	
خريف العام 2017، تعّرضت األبنية واملواقع 
الراثي��ة يف مدين��ة دير الزور لتدمر هائل، 
املختلف��ة  القص��ف  أش��كال  به��ا  أحلقت��ه 
بالطائ��رات واملدفعي��ة الثقيل��ة والصواري��خ 
األوىل  اجلرمي��ة  ليس��ت  تل��ك  والدباب��ات. 
لنظام البعث حبق تاريخ دير الزور وهوّيتها 
العمراني��ة، ب��ل س��بقتها جرمي��ة أفظ��ع يف 
الع��ام 1968، وه��ي إزال��ة »الدي��ر العتي��ق« من 
اخلارطة بتجريف البلدة القدمية كاملة 

وإنش��اء أبني��ة بيتوني��ة قبيح��ة مكانه��ا.

 

بعد التدمري..
خطر آخر قد ميحو الرتاث املعمارّي يف مدينة دير الزور

م. علي فواز
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يتواص��ل أهال��ي البص��رة م��ع أقاربه��م  	
وأصدقائه��م يف املناط��ق البعي��دة عرب ما يتاح هلم 
م��ن تغطي��ة ش��ركيت Syria tel و mtn العاملت��ني 
يف مناط��ق س��يطرة النظ��ام يف الضف��ة اليمن��ى 
لنه��ر الف��رات، وباس��تخدام الس��رفرات الرائج��ة 
إىل  احملظوظ��ني  بع��ض  يلج��أ  بينم��ا  مؤخ��راً، 
مقه��ى س��ري لألنرن��ت يق��ع يف ح��ارة فرعي��ة، 
ول يس��تقبل إل الزبائ��ن املقرب��ني م��ن صاحبه��ا، 
لذل��ك تعي��ش البل��دة يف عزل��ة ش��بيهة بالعزل��ة 
ال��يت كان��ت تعي��ش فيه��ا عندم��ا كان��ت حت��ت 
سيطرة تنظيم "الدولة اإلسالمية"، ُيكّرس هذه 
العزل��ة توق��ف ش��بكة التص��ال األرض��ي، نتيج��ة 
اخلراب الذي حلق مبقس��م اهلاتف بسبب أعمال 
الس��رقة والنه��ب والتخري��ب ال��يت طال��ت املقس��م، 
الذي حتّول إىل مقر لش��رطة "قس��د" العسكرية.

ترّديه��ا  أو  التص��الت  انقط��اع  لي��س  	
ه��ي املش��كلة الوحي��دة ال��يت ُيعان��ي منه��ا س��كان 
البص��رة، بل ينس��حب الرّدي عل��ى خدمات مياه 
الش��رب والكهرب��اء، حي��ث يب��ذل األهال��ي جه��وداً 
كب��رة لتأم��ني م��ا ميك��ن م��ن املي��اه الصاحل��ة 
للش��رب، ع��رب وس��ائل ش��به بدائي��ة، فتص��ل املي��اه 
البل��دة ع��ن طري��ق الصهاري��ج، أو ع��رب )مضخ��ة 
يف  م��رات  ث��الث  الف��رات  نه��ر  عل��ى  الصبح��ة( 
األس��بوع، وه��ي اخلدم��ة العمومي��ة الوحيدة اليت 
يفي��د منه��ا أهال��ي املنطق��ة حت��ت س��يطرة قس��د، 
عل��ى أن )بلدي��ة الش��عب يف البص��رة( التابع��ة ل��� 
)جمل��س ديرال��زور املدن��ي( التاب��ع ب��دوره لق��وات 
قس��د مل ت��رك األم��ر مي��ر دون أن تضع بصمتها، 
حت��ى ل��و كان��ت البصم��ة جم��رد جباي��ة فوات��ر 

املي��اه.
يف  بالكهرب��اء  البل��دة  مت��ّد  ح��ني  يف  	
الف��رة األخ��رة مخ��س مول��دات خاص��ة، لثم��ان 
س��ورية  ل��رة   2500 بس��عر  الي��وم،  يف  س��اعات 
لألمب��ر، ويعم��ل فيه��ا ثالث��ة أفران آلي��ة خاصة، 

املب��ادرات  عل��ى  الش��وارع  نظاف��ة  وتعتم��د 
األهلي��ة ح��ني جيم��ع أصح��اب احمل��الت أو 
وُيرقونه��ا،  القمام��ة  املتج��اورة  البي��وت 
باس��تثناء ذل��ك تعي��ش البل��دة دون مج��ع 

وحواريه��ا. ش��وارعها  م��ن  القمام��ة 
مي��أل النازح��ون م��دارس البل��دة  	 
وُدروه��ا اخلالي��ة، وتنّص��ب هل��م اخليام بني 
س��كانها األساس��يني الذي��ن مل تضطره��م 
كم��ا  اجلماع��ي،  الن��زوح  إىل  احل��روب 
أخ��رى، وتقف��ز كتل��ة  م��دن وبل��دات  يف 
البص��رة إىل  العددي��ة بس��كان  النازح��ني 
أكث��ر م��ن مئ��ة أل��ف، أي قراب��ة ثالث��ة 
كم��ا  األصل��ي،  س��كانها  ع��دد  أضع��اف 
ُيق��دّر مهتم��ون منه��ا، م��ا أعط��ى س��وقها 
زمخ��ًا يف افتت��اح حم��الت اجلمل��ة واملف��رق 
واخلدم��ات واملطاع��م، م��ع املكان��ة اليت ناهلا 
الس��وق من��ذ س��نة ونص��ف، بع��د اس��تهداف 
ط��ران التحال��ف جس��ر امليادي��ن وبالتال��ي 
ع��زل س��وق املدين��ة املرك��زي، حينه��ا ص��ار 
س��وق البل��دة مقص��د الري��ف احملي��ط به��ا، 
ويشمل جديد عكيدات والبكارة والصبحة 
ودحل��ة  واحلجن��ة  وبريه��ة  والطابي��ة 
وش��حيل،  وال��زر  واحلرجي��ي  والتوامي��ة 
ويض��اف إىل الس��وق وج��ود مش��فى احلي��اة 
للتولي��د وك��راج لالنط��الق حنو احلس��كة 
ش��رق  برمته��ا،  املنطق��ة  إليهم��ا  تفتق��ر 
لنه��ر  اليس��رى  الضف��ة  عل��ى  ديرال��زور 

الف��رات.
حواج��ز  البص��رة  يف  تنتش��ر  	
لفصائ��ل وتش��كيالت ت��دور يف فل��ك ق��وات 
م��ن  ويعم��ل كل  الدميقراطي��ة،  س��وريا 
ع��رب  مع��ني  جان��ب  عل��ى  الفصائ��ل  تل��ك 
احلواج��ز، لكنه��ا مل ُتفل��ح يف بس��ط األم��ان 
يف املنطق��ة، فُتالح��ق الش��رطة العس��كرية 

خمالف��ات وه��روب املتطوعني من أبناء البلدة 
يف ق��وات )جمل��س ديرال��زور العس��كري(، قب��ل 
وُتالح��ق  البل��دة،  م��ن  ينس��حب اجملل��س  أن 
كذل��ك املتطوع��ني يف ق��وات )الدف��اع الذات��ي( 
ال��يت تتخ��ذ م��ن الثانوي��ة الصناعي��ة مق��راً هلا، 
وي��رى البع��ض أن الداف��ع وراء انضم��ام أبن��اء 
النج��اة م��ن  التش��كيلني كان  البص��رة إىل 
اخلدم��ة اإللزامي��ة ال��يت تفرضه��ا قس��د يف 

أوق��ات متفرق��ة.
ق��وات  تنتش��ر  القوت��ني  إىل جان��ب  	 
)محاية املرأة( اليت تش��غل مبنى الناحية دون 
عم��ل واض��ح، يف ظل جمتمع حمافظ يفضل 
بنفس��ه، وبعي��داً  نس��ائه  م��ع  ح��ل مش��اكله 
ع��ن س��لطة يقتص��ر عم��ل قواته��ا وفصائله��ا 
وأجهزته��ا عل��ى نش��ر احلواج��ز، ال��يت ل يأم��ن 
امل��رء عل��ى نفس��ه بعي��داً عنه��ا ب���٣٠٠ م��ر، حي��ث 
قد يتعرض للسلب، كما يردد بني األهالي، 
بينم��ا مل خُتص��ص س��لطة األم��ر الواق��ع حتى 
يتدخ��ل  ال��يت  النزاع��ات،  لف��ض  قض��اء  دار 
ودواوينه��م،  مضافاته��م  يف  حلله��ا  الوجه��اء 
وباس��تعمال الح��رام املتب��ادل وت��وازن الق��وى 

وعالق��ات النس��ب.
اخلاص��ة  الركيب��ة  وُتس��اهم  	
ملدين��ة البص��رة، بتح��ّدر س��كانها م��ن ج��ذور 
ترس��يخ  يف  متنوع��ة،  وعائلي��ة  عش��ائرية 
صبغ��ة خاص��ة تتمت��ع ب��ه البل��دة، ال��يت تتمي��ز 
وت��كاد  حميطه��ا،  إىل  قياس��ًا  نس��ي  به��دوء 
ختل��و م��ن عملي��ات القت��ل املتصل��ة بالث��أر، أو 
الس��طو بقص��د الس��لب، حت��ى أن هن��اك )ن��اس 
يف  األهال��ي،  يفتخ��ر  كم��ا  باللي��ل(  متش��ي 
إش��ارة لألم��ان، األم��ر الذي جعله��ا، إىل جانب 
أس��باب أخرى، هدفًا للنازحني من البوكمال 
األخ��رة،  الف��رة  يف  وريفيهم��ا  وامليادي��ن 

وريفه��ا. ديرال��زور  مدين��ة  م��ن  وقبلهم��ا 

س��وريا حممد أبو سعيد )ق��وات  حتظ��ر  	 	
ص��الت  افتت��اح  "قس��د"  الدميقراطي��ة( 
التص��ال ع��رب األنرن��ت يف مدين��ة البص��رة 
)45 ك��م ش��رق دي��ر الزور( حبج��ة أن املدينة 
تق��ع يف منطق��ة عس��كرية، لكن ذلك مل مينع 
الق��وات، ع��رب جمل��س ديرال��زور املدن��ي التابع 
هل��ا، م��ن ف��رض جباي��ة عل��ى بع��ض اخلدمات 
العام��ة ال��يت توف��رت جزئي��ًا بالعتم��اد عل��ى 
جه��ود الس��كان، ودون أي دور ه��ام للمجل��س 

توفره��ا. يف 

البصرية تقف على قدميها لوحدها 
و)قوات سوريا الدميقراطية( مل ُتقّدم ألهلها سوى احلواجز الشكلية
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إن��ه أذان الفج��ر. رس��الة ب��أن النه��ار ق��د ب��دأ. ولكن��ه الي��وم  	
فج��ٌر خمتل��ف. هاه��ي رش��ا جارتن��ا تض��ع مولوده��ا الثال��ث يف البيت، 
رفض��ت الذه��اب إىل املش��فى امليدان��ي ال��ذي يت��وي قس��م التولي��د 

ألنه��ا مازال��ت يف الع��دة الش��رعية.
بغ��ارة  أش��هر  ثالث��ة  حوال��ي  من��ذ  زوجه��ا  استش��هد  	
جوي��ة عل��ى امليادي��ن. محل��ت طفليه��ا ومللم��ت أغراضه��ا البس��يطة: 
طب��اخ ال��كاز األصف��ر، ورثت��ه ع��ن محاته��ا ال��يت توفي��ت يف غرف��ة 
مبدرس��ة للنازح��ني -ذات غرف��ة رش��ا ال��يت كان��ت تتقامسه��ا م��ع 
زوجه��ا وطفليه��ا ومحاته��ا وش��قيق زوجه��ا الش��اب- وبع��ض األواني 
البالس��تيكية، س��كينًا ح��ادة حرص��ت عل��ى إحضارها م��ن بيتها الذي 
هرب��ت من��ه حت��ت وق��ع اش��تباكات عنيف��ة منتص��ف 2012، وبقاي��ا 
أكي��اس ال��رز والع��دس وعل��ب الف��ول ال��يت كان يت��م توزيعه��ا على 

العوائ��ل النازح��ة.
اخلال��ة صبحي��ة وال��دة رش��ا أم ش��هيد وأرمل��ة ش��هيد  	
ولكنه��ا أق��وى مم��ا تتوقع��ون، كان��ت م��ن دعائ��م الصم��ود امُلش��ار هل��ا 
بالبن��ان يف األحي��اء احمل��ررة، آوت وأطعم��ت ومّرض��ت الكث��ر م��ن 
الش��بان قب��ل استش��هاد ولده��ا املقات��ل وبع��د. ولده��ا ش��اب أعرفه منذ 
كن��ا أطف��اًل، أو رمب��ا يافعني، وأتذكر كيف غ��ّرت الثورة الكثر 
م��ن طباع��ه، فبع��د أن كان الفت��ى املدل��ل ال��ذي ل يع��رف املس��ؤولية 
حت��ى بع��د ال��زواج واألب��وة لطفل��ني، ظ��ل معتم��داً عل��ى أهل��ه بالكثر 
م��ن تفاصي��ل حيات��ه، ثم اختلف بعد الثورة لدرجة أنك ل ميكن أن 
تراه إل متفاعاًل فيها ومعها، حتى ختاله يمل سوريا كلها على 
كتفي��ه، متظاه��راً يف الش��ارع، ث��م مس��لحًا ضم��ن كتائ��ب اجلي��ش 

احل��ر، وبع��د ه��ذا وذاك ش��هيداً. 
األب ال��ذي آث��ر اللتح��اق بالعم��ل الث��وري، أو اإلنس��اني،  	
عل��ى حس��ب اخت��الف توصيفاتن��ا ودوائ��ر تصنيفاتن��ا، مب��ا يس��مح له 
عم��ره املتج��اوز للس��تني، ف��كان ضم��ن اهليئ��ة الش��رعية، واستش��هد 
2012، لتص��ر اخلال��ة  بالقص��ف عل��ى تكي��ة ال��راوي يف رمض��ان 
صبحي��ة أم��ًا وج��ّدة بوج��ه ق��وي ُتظه��ره للجمي��ع، ووج��ٍه ُمنه��ك 
حُت��اول إخف��اءه إل ببع��ض اللحظ��ات، عندما كانت تس��ّر ألمي بأن 
احِلم��ل ثُق��ل عليه��ا وتته��د مبس��اعدة زوجة ابنها بربي��ة طفليها. 
ث��م تع��ود إليه��ا رش��ا م��ع طفل��ني وثال��ث يف أحش��ائها، ليص��ر البي��ت 

»منتجع��ًا لألرام��ل« كم��ا كان��ت تس��ميه. 
عل��ى  ُت��رّدده  كان��ت  ولكنه��ا  قاس��يًا  التعب��ر  يب��دو  ق��د  	
مس��امعنا وه��ي تضح��ك، لرس��ل لن��ا رس��الة بأنه��ا مت��زح، ولع��ل تلك 
الضحك��ة كان��ت وس��يلتها لتفري��غ الضغ��ط ال��ذي تعاني��ه وه��ي 

األعب��اء. م��ن  الك��ّم  ه��ذا  كل  حتم��ل 
هاه��ي اخلال��ة صبحي��ة ختونه��ا قوته��ا الي��وم، وختنقه��ا  	
دموعه��ا، وه��ي تس��تقبل مصطف��ى ب��ني يديه��ا، وُتس��معنا مجيع��ًا 
كلم��ات ختتص��ر احلكاي��ة )أبچي عل��ى اليتي��م الل��ي احنرم ش��وفة 
أب��وه(، س��لبت من��ا ه��ذه الكلم��ات حت��ى الفرح��ة املزعوم��ة بق��دوم 

. مصطف��ى

وبعودتن��ا -حن��ن املوج��ودون- إىل الواق��ع تنّبهن��ا إىل أن  	
األس��رة الي��وم ب��ال رج��ال، ف��ال أب ول ج��ّد ول خ��ال ملصطف��ى، ول 
حت��ى أعم��ام، كان��وا بعيدي��ن ع��ن »الش��يخ ياس��ني/ حينا« حيث رش��ا 

ومولوده��ا.
ع��دُت بس��رعة إىل بيتن��ا يف اجله��ة املقابل��ة -)أم��ي أي��ن  	
غ��زوان؟ حنتاج��ه عل��ى عج��ل ك��ي ي��ؤذن ب��أذن املول��ود( أم��ي، ال��يت 
تلب��س عباءته��ا عل��ى عج��ل لتذه��ب مع��ي، ت��رّد )نس��يِت أن��و غ��زوان 
سافر إىل املياذين من يومني!(. واآلن حنن يف مأزق. من يؤذن بأذن 

املول��ود؟
ش��قيقة رش��ا ال��يت اس��تقبلت مصطف��ى ب��ني يديه��ا كان��ت  	
حُت��اول أن تكت��م دموعه��ا عنه��ا، حقيق��ة األم��ر أن مجي��ع املوجودي��ن 
كانوا ياولون تّنب النظر إىل رش��ا لكي ل ترى دموعهم. بينما 
حاول��ت أن��ا كب��ح دموع��ي، اقرب��ت منه��ا ُأمازحه��ا، فاس��تجابت ل��ي 
وضحك��ت. رمب��ا ألنه��ا تع��رف بأنن��ا نتس��ول منه��ا ضحك��ة، حتى وإن 
كن��ا نعل��م -كم��ا تعلم رش��ا- بأنه��ا مزيفة، وما ه��ي إل دمعة حارة 
لبس��ت زّي��ًا تنكري��ًا. أن��ا عل��ى يق��ني بأنك��م كنت��م ستش��عرون ب��ذات 

ش��عوري ل��و رأيت��م رش��ا يف تل��ك اللحظ��ة.
س��ألتنا الس��ؤال ال��ذي حاولن��ا أن ُنبعده��ا ع��ن نقاش��اتنا  	
احملموم��ة في��ه )ه��ل أّذن أح��د ب��أذن مصطف��ى؟( همس��ت ش��قيقتها 
بأذن��ي بع��د أن ابتعدن��ا ع��ن رش��ا )ش��كون يع��ي. نش��حذ أح��د م��ن 
الش��ارع؟( أفه��م أنه��ا كان��ت بأقص��ى درج��ة م��ن اإلحب��اط جعلته��ا 

تط��رح عل��ّي مث��ل ه��ذا الس��ؤال.
وبلحظ��ة ل واعي��ة وجدُت��ي أمح��ل املول��ود ب��ني ي��دّي،  	
وأرف��ع األذان بأذن��ه اليمن��ى، وُأقي��م الص��الة يف اليس��رى، بص��وت 
خمن��وق خمل��وط مبش��اعر مه��زوزة، غائم��ة غ��ر واضح��ة، رمب��ا 
كان��ت يائس��ة أو متفائل��ة، حزين��ة مكس��ورة أو قوي��ة العزم واهلمة. 
ل أع��رف حقيق��ًة ول أس��تطيع التوصي��ف. ولك��ن… ل ُيهّم، امُلهم أن 

مصطف��ى مس��ع م��ا كان جي��ب أن يس��معه.
	 الي��وم مصطف��ى م��ع والدت��ه وش��قيقيه يف الش��مال، ُأتاب��ع 
صوره اليت ترس��لها لي أمه باس��تمرار، ُتذكرني بلحظة فعلت بها 
م��ا مل أتوقع��ه قب��ل ذل��ك، كس��رت بع��ض القي��ود لرب��ح مصطف��ى، 
ونرب��ح مع��ه مجيع��ًا روح��ًا جدي��دة مُت��ّد قلوبن��ا املتعبة بنس��غ احلياة.

 
مصطفى.. الطفل الذي ُولد يف »بيت األرامل«

ومضة من يوميات ديرية

ُول��د مصطف��ى إذن - كان وال��داه ق��د اتفق��ا م��ن قب��ل عل��ى  	
امس��ه - وأرس��ل صرخ��ة احلي��اة األوىل معلن��ًا مي��الد س��ورّي جدي��د 

ن��ور احلي��اة.  ي��رى  أن  القاس��ية، وأص��ّر  الظ��روف  حت��دى كل 
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إن كان م��ن مأخ��ذ عل��ى الرج��ل فف��ي اعتزال��ه الدني��ا وم��ا  	
فيها، ُيراقب الناس واألشياء من حوله فرسم خطوطه، ويطلق على 

امل��أل أف��كاره م��ن دون أدن��ى احني��از إىل ه��ذه اجله��ة أو تل��ك.
س��ألته م��ع بداي��ة النص��ف الثان��ي م��ن ع��ام 2012 ع��ن مصر  	
النظ��ام فأجاب��ي ب��أن هاويت��ه قريب��ة وقريب��ة ج��داً. غ��ر أن النظ��ام 
اس��تمر وخّي��ب أمل��ه كم��ا فع��ل م��ع كث��ر م��ن املراقب��ني واحمللل��ني. 
مل يتغ��ر موقف��ه م��ن الث��ورة وإن كان، من��ذ البداي��ة، ي��رى أن الوق��ت 
كان مبكراً على قيامها، وأن شروط جناحها غر متوفرة اآلن، وأن 
النخ��ب السياس��ية والثقافي��ة مل تش��تغل عليه��ا جي��داً، وأنه��ا انش��غلت 
يف غ��ر ش��ؤون الث��ورة حت��ى وص��ل يف أكثر من م��رة إىل أنه ل خنبة 
باملعن��ى احلقيق��ي، وأن الش��تغال عل��ى الن��اس مل يك��ن موج��وداً، وأن 
ال��ذي ج��رى أن��ه اش��ُتغل بالن��اس ف��كان الثم��ن فادح��ًا، وكن��ت أرى 
ب��دوري أن بع��ض ه��ذا ال��رأي رأي ُمش��تغل بالثقاف��ة ل بالسياس��ة.

ُولد األستاذ عبد الغفور الشعيب عام 1944، درس اهلندسة  	
املدني��ة ث��م حت��ول عنه��ا إىل الفلس��فة. حص��ل عل��ى ليس��انس يف 
الدراسات الفلسفية والجتماعية من جامعة دمشق عام 1971. عمل 
لوق��ت قص��ر يف املص��رف التج��اري الس��وري، ث��م انتق��ل إىل العمل يف 
املركز الثقايف بالرقة مديراً من العام 1975 إىل العام 1984، ثم أمينًا 
للمكتب��ة يف املرك��ز ذات��ه حت��ى س��جنه ع��ام 1987 ث��م ع��اد إىل العم��ل 
باملكتبة عام 1988 بعد خروجه من السجن وحتى تقاعده سنة 2004.

خ��الل ف��رة رئاس��ته للمرك��ز الثق��ايف ق��رر أن جيع��ل م��ن  	
الثقاف��ة يف مدينت��ه النائي��ة من��ارة للثقاف��ة يف س��وريا، وفع��اًل، أس��س 

مكتب��ة ت��اوز ع��دد عناوينه��ا حت��ى خروج��ه عل��ى التقاعد أحس��ن من 
مخس��ة وأربع��ني أل��ف عنوان ما لبث��ت أن احرقت بقصف النظام عام 

.2013

عم��ل عل��ى إقام��ة الن��دوة الدولي��ة لتاري��خ الرق��ة ع��ام 1981  	
م��ع الراح��ل الدكت��ور عب��د الس��الم العجيل��ي، وكان التع��اون وثيق��ًا 
م��ع الباحث��ني الفرنس��يني. كان منه��م »ج��ان نويي��ه« »مريم عبابس��ة« 
واملرحوم��ة »صوفي��ا الف��را« ال��يت أنه��ت دراس��تها ع��ن الرق��ة، وتوفي��ت 
حب��ادث س��يارة عل��ى الطري��ق ب��ني دمش��ق وب��روت.  عم��ل عل��ى إقن��اع 
وزارة الثقاف��ة الس��ورية للعمل على ترمج��ة كتابها »الرقة وأبعادها 

الجتماعي��ة« إىل العربي��ة وفع��اًل مت ل��ه ذل��ك.
أس��س الن��ادي الس��ينمائي، ث��م أس��س تم��ع فنان��ي الرق��ة  	
عام 1976 وقام بدعوة كبار الفنانني للعرض يف الرقة، وكان منهم 
عل��ى س��بيل املث��ال فاتح امل��درس وناظم اجلعفري ويوس��ف عبد الكي، 
والرب��ط بينه��م وب��ني فنان��ي املدين��ة. جدي��ر بالذكر، يف هذا الس��ياق، 
أن��ه اتص��ل ب��ه ذات ي��وم حماف��ظ الرق��ة األم��ي بامتياز حممد س��لمان 
يطلب��ه إىل مكتب��ه فأجاب��ه معت��ذراً ب��أن اجتماع��ًا يربط��ه اآلن بفنان��ي 

الرقة.
وأختم بشيء مما قيل فيه 	

... »ه��و ضم��ر الُكّت��اب أو موّج��ه وعيه��م األخالق��ي والثق��ايف  	
والف��ي يف الرق��ة، ب��ل لق��د كان أح��د ضمائ��ر الرق��ة أو ضمره��ا_

علي��ه«. جيمع��ون  ال��ذي  الثق��ايف 
رحم اهلل األستاذ عبد الغفور الشعيب 	

 

الضمري الثقايف يرتجل.. 
وداعاً عبد الغفور الشعيب

ل ري��ب يف أن��ه كان م��ن الرج��ال الذي��ن ُيع��اش يف أكنافه��م، وعل��ى م��ن  	 	 	
يري��د محاي��ة نفس��ه م��ن الس��قوط يف مفاس��د السياس��ة والقتص��اد أن يلوذ به غر مغادر ل��ه. عرفُته ُيراقب 
نفس��ه وياس��بها عل��ى كل صغ��رة وكب��رة، ول��ذا فإن��ك تده يف وج��ه من وجوهه أكثر ما يكون ش��بهًا 
بديوجني، ل سبيل ملباهج الدنيا إليه. أمل يقل السكندر: لو مل أكن السكندر لوددت أن أكون ديوجني؟ 
ورمب��ا أعج��ُز ع��ن إيفائ��ه حق��ه، وأج��د الكلم��ات تعج��ز بدوره��ا ع��ن رمس��ه وتدوين��ه، ففي��ه م��ن الس��مّو ما ل 

ال��يت ُتعن��ى بش��ؤون أولئ��ك امُلصلح��ني الكب��ار. ت��ده يف غ��ر الكت��ب 

ماجد رشيد العويد
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أب��و  م��ن  ال��يت حتّرك��ت  املس��رة  	
قلق��ل، وال��يت قاده��ا حمم��د خر ذياب املاش��ي 
-الب��ن اخلل��ف لوال��ده ذي��اب، أح��د وجه��اء 
الش��عب  جمل��س  وعض��و  البوبن��ا  عش��رة 
وأقارب��ه  أبنائ��ه  برفق��ة  س��ابقًا-  الس��وري 
كمحاول��ة للبح��ث ع��ن جمد ضائع وتس��ّلم 
مقاليد الس��يطرة على مفاصل منبج، رفعْت 
أع��الم نظام األس��د، ولفت��ات طالبت خبروج 
الق��وات األمريكي��ة م��ن منب��ج والركية من 
املوال��ني  بش��عارات  وهتف��ت  س��وريا،  مش��ال 
بق��وات  لتصط��دم  بال��دم..  بال��روح  املعت��ادة 
قس��د اليت مل ُتعارض املس��رة يف البداية ظنًا 
منه��ا أن املس��رة س��تكون فق��ط ض��د الوج��ود 
أن  وج��دت  أنه��ا  إّل  املنطق��ة،  يف  الرك��ي 
اهلتاف��ات والالفتات طاَل��ت تواجدها وداعمها 
فقام��ت  املنطق��ة،  يف  األبرز)األمريكي��ون( 
قواتها بتفريق املسرة بني مدينة منبج وأبو 
قلق��ل بالرص��اص احل��ي، واعتقل��ت معظ��م 
املشاركني فيها، ومن بينهم ابنا حممد خر 
املاش��ي وأح��د إخوت��ه وأقارب��ه بالتزام��ن م��ع 
محل��ة اعتق��الت آلخري��ن يف أحي��اء مدين��ة 

منب��ج. 
قام��ت  إذ  بذل��ك،  تكت��ف قس��د  مل  	
قري��ة  مبحاص��رة  هل��ا  تابع��ة  أمني��ة  ق��وة 
جعيفي��ة املاش��ي مس��قط رأس حمم��د خ��ر، 
وقطع الطرق يف حميطها حبثًا عن منظمي 
املس��رات املؤيدة لنظام األس��د، كما تعّرض 
املش��اركون يف املس��رة ملوج��ٍة م��ن الش��تائم 
واملط��اردة يف أحي��اء مدين��ة منب��ج م��ن قب��ل 
األهال��ي، ك��ون املدينة تعترب أح��د أبرز املدن 

الثائ��رة عل��ى نظ��ام األس��د من��ذ مطل��ع ع��ام 
2011، لتنته��ي حماولت املاش��ي بالفش��ل بعد 

الرد العنيف من قسد، إّل أنه استمر ويستمر 
لع��ودة  احلش��د  مبح��اولت  اللحظ��ة  حت��ى 
نظ��ام األس��د للمنطق��ة، على أم��ل أن يصل 

عل��ى مكاس��ب أضح��ت كحل��م ُي��راوده.
م��ن  يطم��ح  ال��يت  األه��داف  ُتع��ّد  	
خالهل��ا حمم��د خ��ر املاش��ي لع��ودة النظ��ام 
ملدين��ة منب��ج وريفه��ا كث��رة، لك��ن أبرزه��ا 
تكم��ن متام��ًا يف حماولت��ه ت��اوز فش��له يف 
ع��ام 2015 يف احلص��ول عل��ى أص��وات أهال��ي 
منب��ج يف انتخاب��ات جمل��س الش��عب، عل��ى 
عكس املرش��حني من باقي املناطق، وكذلك 
يف حماول��ة إع��ادة أجم��اد وال��ده يف املنطق��ة، 
نفس��ه  لعتب��ار  املفق��ودة  هيبت��ه  واس��تعادة 
شيخ عشرة البوبنا بعد أن ُأوكلت إىل بيت 

املنطق��ة. يف  العج��ور 
ملدين��ة  املاش��ي  خ��ر  حمم��د  ع��اد  	
منب��ج بع��د س��يطرة ق��وات قس��د عليه��ا، حي��ث 
كان مطلوب��ًا لق��وات اجلي��ش احل��ر نظ��راً 
لرتباط��ه بالنظ��ام. وم��ع دخ��ول ق��وات قس��د 
ع��اد ملنطقت��ه، كم��ا متك��ن م��ن إدخ��ال أبنائ��ه 
ضم��ن منظوم��ة قس��د ل��إدارة احمللية ملدينة 
منب��ج، إذ تس��لم ابن��ه ع��الء ُمهّمت��ني إحداه��ا 
ضم��ن جلن��ة الصل��ح، واألخ��رى يف دي��وان 
العدال��ة، رغ��م ع��دم حصول��ه عل��ى أي درج��ة 
علمي��ة س��وى إن��ه اب��ن حمم��د خ��ر املاش��ي.

ف��ور  خ��ر  حمم��د  عم��ل  كم��ا  	
عودت��ه عل��ى إع��داد الكث��ر م��ن الولئ��م بغي��ة 
ق��وات قس��د جلانب��ه،  قي��ادات  ش��راء ولءات 

خاص��ة إبراهي��م البن��اوي أح��د أبن��اء عش��رته 
قائد فصيل جند احلرمني ضمن قوات قس��د، 
وبقّي��ة القي��ادات الكردي��ة كعدن��ان أبو أجمد 
القائ��د الس��ابق جملل��س منب��ج العس��كري الذي 
ُقتل يف معارك مدينة الرقة، وعدد من شيوخ 

املنطق��ة. يف  العش��ائر 
فش��ل املاش��ي بإحراز نف��وذ كبر يف  	
دوائ��ر قس��د احمللي��ة يف منب��ج، وظّل��ت تبعيت��ه 
للنظ��ام والتزام��ه مب��ا خيط��ط ل��ه ح��ول منبج 
أب��رز  وكان  أخ��رى.  تابعي��ة  أي  م��ن  أش��د 
الواقف��ني ض��ده ه��م أبناء عش��رته البوبنا حني 
اخت��اروا ع��واد العج��ور ش��يخا للعش��رة، وه��و 
م��ن الرج��ال الذي��ن مل ُيعلن��وا موقف��ًا واضح��ًا 
م��ن الث��ورة، إل أن��ه وق��ف بش��كل واض��ح ض��د 
ق��رارات قس��د وتاوزاته��ا، كم��ا أن��ه راف��ض 
لع��ودة النظ��ام وتصرف��ات حمم��د خ��ر املاش��ي 

املنطق��ة. يف 
العج��ور متك��ن م��ن إحي��اء دوره يف  	
املش��يخة وس��حبها م��ن آل املاش��ي، ومتك��ن م��ن 
حش��د كاف��ة العش��ائر للوق��وف يف وجه قس��د، 
بل قاد الرفض ملمارسات قسد، وطالب وبقية 
العش��ائر ب��دور أك��رب هل��م يف حك��م مدينته��م، 
وكذلك يف تثبيت أركان مشيخته وسحبها 

م��ن حمم��د خ��ر.
ميك��ن الق��ول إن نظ��ام األس��د وج��د  	
يف عش��رة البوبن��ا ع��رب حمم��د خ��ر املاش��ي 
طريق��ًا للع��ودة إىل منب��ج، كم��ا وج��د حمم��د 
خ��ر يف النظ��ام س��لطة واس��عة ق��د يص��ل 
الش��عب.  عليه��ا ويع��ود م��ن بوابته��ا جملل��س 
لك��ن العش��رة تدارك��ت ذل��ك ع��رب إصداره��ا 
ع��دة بيان��ات عين��ت م��ن خالهل��ا ع��واد العج��ور 
ش��يخًا عام��ًا هل��ا، وأك��دوا كذل��ك رفضه��م 
ل��كل حم��اولت التواص��ل م��ع نظ��ام األس��د، 
يف  لقس��د  العدي��دة  التج��اوزات  وكذل��ك 
املنطق��ة، م��ن خ��الل خل��ق ت��وازن وإضع��اف 
كف��ة النظ��ام بش��كل كام��ل جن��وب ش��رق 
منب��ج، وه��ي املناط��ق األق��رب لنظ��ام األس��د.

بحثًا عن جمد ضائع..  
حممد خري ذياب املاشي مثااًل يف منبج

عدنان احلسني
اس��تطاع حمم��د خ��ر املاش��ي، يف ي��وم الثالث��اء 28 أذار الفائ��ت م��ن الع��ام اجل��اري، مج��ع  	
حن��و 100 ش��خص م��ن عش��رته وأقارب��ه، وق��اد مس��رة مؤي��دة لنظ��ام األس��د يف قري��ة أب��و قلق��ل 
)جنوب شرق منبج 15 كلم( والتوجه بهم إىل مدينة منبج، حيث كان ينتظره هناك العشرات 
من مناصريه وأبناء عشرته بغية احلشد ملسرة كبرة تدعو لعودة نظام األسد وجيشه ملدينة 

منب��ج، واملطالب��ة بط��رد م��ا أمس��وه الحت��الل الرك��ي وكذل��ك الحت��الل األمريك��ي ملنب��ج.
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قري��يت كان��ت إح��دى الق��رى الكث��رة  	
ال��يت اس��تفادت م��ن خدم��ة الكهرب��اء ال��يت كان��ت 
تأت��ي عل��ى ش��كل ع��دد قلي��ل م��ن الس��اعات يومي��ًا. 
مل يك��ن هن��اك جهة تت��وىل األمور اخلدمية ذلك 
الوق��ت، خصوص��ًا مع عدم وج��ود جملس حملي 
ميثل القرية، فاضطر األهالي إىل معاجلة هذه 
القضية بالطريقة اليت يعرفونها: انقسم سكان 
القرية حس��ب احمُلّول الذي يتبعون له يف ش��بكة 
الكهرب��اء، أو م��ا يع��رف بال��� »طران��س« اختص��اراً 
لس��م احملول باللغة النكليزية »Trans«. منزلي 
يتب��ع للطران��س الش��مالي الواق��ع عل��ى مدخ��ل 

البلدة.
تلقائي��ًا، وبفع��ل احلاج��ة الضروري��ة  	
للكهرباء، صار الطرانس الشمالي أحد املمتلكات 
الثمينة ألبناء هذا احلي. فمع كل مشكلة تد 
ممث��الً ع��ن كل عائل��ة بالق��رب م��ن الطران��س 
فيم��ا ب��ات يع��رف ب��� »جمل��س إدارة الطران��س«.

الي��وم  م��ع  ظه��رت  املش��اكل  أوىل  	
فاخلدم��ة  الكهربائ��ي:  التي��ار  لوص��ول  األول 
كان��ت جماني��ة، ومل يك��ن أح��د يدف��ع قيم��ة 
كان  واجلمي��ع  الكهرب��اء،  م��ن  يس��تهلكه  م��ا 
يس��تخدمها لتش��غيل الغطاس��ات ال��يت تزّوده��م 
باملي��اه، والس��ّخانات للتدفئ��ة أو لتس��خني امل��اء. 
مل يك��ن يتحم��ل الطران��س أكث��ر م��ن دقائ��ق 
حت��ى ين��زل قاطع��ه وتتوق��ف الكهرب��اء. غالب��ًا م��ا 
كان يتش��جع أحد األعضاء ويذهب إىل املس��جد 
ويب��دأ بالن��داء على الس��كان لتخفيف احِلمل عن 
الطران��س. يف الغال��ب كذل��ك مل نك��ن نس��تفيد 
م��ن ه��ذه اخلط��وة، فاجلمي��ع كان يظ��ن أن��ه 
غ��ر مع��ي بهذا الن��داء، وأن الطرانس لن يفصل 
بس��بب س��ّخانته وغّطاس��ه، فقمن��ا بتأم��ني عص��ا 

خش��بية لرف��ع القاط��ع كلم��ا تطَل��ب األم��ر.
متدي��د  إىل  لحق��َا،  األم��ر،  تط��َور  	
الرئيس��ية  الش��بكة  خط��وط  م��ن  كاب��الت 

لالس��تفادة م��ن أك��رب ق��در ممك��ن م��ن التي��ار 
ب��دأت  املنزلي��ة.  اخلط��وط  توف��ره  ل  ال��ذي 
إدارة  جمل��س  ب��ني  اللفظي��ة  الش��تباكات 
العام��ة،  الش��بكة  عل��ى  وامُلعتدي��ن  الطران��س 
يك��ن  مل  ال��ذي  اجملل��س،  بهزمي��ة  وانته��ت 
وأعمامه��م  أعضائ��ه  أق��ارب  إل  املعت��دون 
وأخواهل��م، وامت��داد العت��داءات لتش��مل مجي��ع 
رعاي��ا الطران��س عل��ى مب��دأ »م��و واقف��ة عل��ي«.

لحق��ًا، وم��ع اس��تمرار وص��ول التي��ار  	
الكهربائ��ي بش��كل متقط��ع ومتغ��ر م��ن حي��ث 
س��اعات التغذي��ة، ب��دأت الصراع��ات الداخلي��ة 
تض��رب جمل��س إدارة الطران��س، فانقس��م إىل 
ثالث��ة جمال��س إلدارة ال��� »فاصم��ة« يس��تخدم 
كل منه��م عصات��ه اخلش��بية اخلاص��ة لرف��ع 
القواط��ع. ف��كل طران��س كان يت��وي عل��ى 
ث��الث فواص��م ترب��ط كل واح��دة منه��ا خّط��ًا 
ُيغ��ذي ج��زءاً م��ن احل��دود اإلداري��ة للطران��س.

ه��ذا النقس��ام كان بفع��ل عوام��ل  	
لوص��ل  خط��وط  بتمدي��د  متثل��ت  خارجي��ة، 
الكهرب��اء م��ن قب��ل أش��خاص ينتم��ون لطرانس 
جم��اور، إم��ا لتخفي��ف الضغ��ط ال��ذي يتعرض 
ل��ه ذل��ك الطران��س، أو لزي��ادة خياراته��م م��ن 
حي��ث ق��وة الكهرب��اء، وتأمينه��ا يف ح��ال تعط��ل 

الطرانس��ات. أح��د 
أنه��ا  إل  قدمي��ة،  املش��كلة  ه��ذه  	
انفج��رت بش��كل مفاج��ئ م��ع اح��راٍق كام��ٍل 
لطران��س صدي��ق بالق��رب م��ن وس��ط القري��ة، 
مم��ا اس��تدعى م��ّد املزي��د م��ن اخلط��وط إىل 
طرانس��نا، ف��ازداد الضغ��ط علي��ه بش��كل غ��ر 
اعتي��ادي، واق��رب مصرن��ا من مص��ر جراننا. 
وب��دا أن طرانس��ات القري��ة ُمه��ددة بالح��راق 

الدومين��و. كأحج��ار 
جملس��ا  اجتم��ع  الف��ور  عل��ى  	
ع��ن  الكهرب��اء  قط��ع  وق��رروا  الفاصمت��ني 

حممد جالل

فاصمتن��ا، ألن اخل��رق حص��ل م��ن جهتن��ا. ل��دى 
معرفتن��ا باألم��ر ُقمن��ا باهلج��وم عل��ى الطران��س 
وقط��ع التي��ار ع��ن اجلميع. ج��اءت الوف��ود إىل مكان 
الطران��س عل��ى الطري��ق الع��ام حل��ل املش��كلة. قلن��ا 
هلم أن الطرانس لن يعمل إل بالفاصمات الثالثة، 
ورّد خصومن��ا ب��أن فاصمتن��ا ل��ن تعم��ل، إل بعد نزع 
التمدي��دات اخلارجي��ة اليت ُته��ّدد مصر الطرانس. 
قط��ع اجل��و املتوت��ر ح��ادث م��روري أم��ام الطران��س 
مباش��رة، بع��د أن أدى انش��غال س��ائق دراج��ة ناري��ة 
بالتجم��ع الغري��ب لصطدام��ه بس��يارة م��اّرة م��ن 
اجلهة املقابلة. قاموا بإسعاف املصاب الذي جنا من 
أن يك��ون أول ش��هيد يف س��بيل الطران��س الش��مالي.

إث��ر احل��ادث اتف��ق اجلميع بش��كل س��ريع  	
عل��ى ح��ل وس��ط يقض��ي بتش��غيل الطران��س مقابل 
التعه��د بقط��ع كل التمدي��دات اخلارجية. املش��كلة 
أن التمدي��دات اخلارجي��ة جم��دداً مل تك��ن س��وى 
لألق��ارب واألعم��ام واألخ��وال، فَصله��م عن��ا ح��دود 
رمسته��ا ش��ركة الكهرب��اء عندم��ا أنش��أوا الش��بكة 

لتس��هيل التحك��م به��ا.
انته��ى اجل��دال بقط��ع التمدي��دات، بع��د  	
زي��ارات مكوكي��ة للج��ران لش��رح الوض��ع الصع��ب 
الذي متر به اجلبهة الداخلية للطرانس الشمالي، 

وال��ذي ُيع��د م��ن أه��م طرانس��ات القري��ة.
يف وق��ت لح��ق حتس��نت الظ��روف م��ع  	
ش��راء طران��س جدي��د ب��دًل م��ن الطران��س احمُلرق، 
إضاف��ة إىل انفص��ال ج��زء م��ن رعاي��ا الطران��س 
الش��مالي، بع��د أن اش��روا طرانس��ًا خاص��ة به��م، 
للخصوصية اليت يتمتع بها السكان يف ذلك اجلزء 
م��ن القرية، م��ن حيث عاداتهم وإمكانياتهم املادية.

لألس��ف، يف وق��ت لح��ق ص��ادف خري��ف  	
2015، س��يطر جي��ش النظ��ام عل��ى القري��ة، ومل يع��د 

هن��اك ل طران��س مشال��ي ول جنوب��ي، ول حت��ى 
س��كان القري��ة بق��وا فيه��ا، بع��د أن ترك��وا خلفه��م 

وطرانس��اتهم. وأراضيه��م  بيوته��م 

حلب - عدسةعمار عبداهلل -وكالة قمرة - خاص

م��ع بداي��ة ع��ام 2013 ح��دث  	
خدم��ة  خي��ص  فيم��ا  مفاج��ئ  تط��ّور 
جن��وب  ع��ن  ُقطع��ت  ال��يت  الكهرب��اء، 
فبع��د  طويل��ة.  ألش��هر  حل��ب  غ��رب 
حاج��ة النظام لتش��غيل حمطة حتويل 
لُيغ��ذي مناط��ق س��يطرته يف  الزرب��ة 
مدين��ة حل��ب، اضط��ر لتزوي��د مناط��ق 

الث��وار حبص��ة ممت��ازة م��ن الكهرب��اء القادم��ة م��ن حمط��ة حمردة يف ريف محاة. جرى تقس��يم ه��ذه احلصة على ريف حل��ب الغربي واجلنوبي، 
وجزء من ريف إدلب، ما تسبب يف قضية الطرانس الشمالي، الذي كان يومًا من األيام حمور اهتمام أهل قرييت ومصدرًا للنزاع فيما بينهم.

رادار املدينة

يوم كان »الطرانس« الشمالي قضيتنا املركزية 

Reuters

  

العدد 116 / 1 أيار 82018



9

Reuters

  

نع��رب  أن  قب��ل  أس��بوعان  مض��ى  	
الش��ارع الفاص��ل ب��ني امل��وت وامل��وت، كن��ت 
برفق��ة وال��دّي وأخ��يت، التف��ّت إىل منزل��ي، 
ش��عرُت بثق��ل األغراض القليل��ة اليت أمحلها 
وأن��ا أم��ر أم��ام العس��اكر ال��يت تنظ��ر إلين��ا. 
ب��ني الس��واتر الرابي��ة كن��ا ننط��ق بالش��هادة، 

النازح��ني. ع��داد  يف  اآلن  أصبحن��ا 
ثالث��ة أش��هر م��رت ول زال وال��دي  	
يعي��ش حال��ة )يوم��ني ومنرج��ع(، وتيب��ه 
أم��ي )ب��س يفت��ح الطري��ق....(. كان��ت ص��الة 
الفجر األخرة لنا يف البيت الذي انتهى عقد 
إجي��اره. بي��ت آخ��ر ينتظ��ر تنظيف��ًا و)رمضان 
عالب��اب(، كان��ت أم��ي آن��ذاك ُتنّظ��ف وتبك��ي 
وتكيل بالدعاء على املنزل وصاحبه، وتنتظر 
مكامل��ة جارته��ا الش��اكية الباكي��ة اخلائف��ة 
لتس��رد هل��ا أحادي��ث ع��ن داع��ش والنص��رة، 
ُتش��عل جبه��ة وتنه��ي حرب��ًا مبكامل��ة، وكأنه��ا 
يف خط��وط القت��ال األول، ث��م تنه��ي مكاملته��ا 

بع��د أن تف��رغ خوفه��ا يف قل��ب أم��ي.
من هنا مّر جنود األسد

اهلل  ش��اء  إن  حج��ي  اتفقن��ا  )ه��أل  	
تطل��ع منظم��ة امسه��ا  الق��ادم حل  األس��بوع 
خ��الل  مؤقت��ة  بي��وت  لن��ا  تأم��ن  حل   AYM

ش��هرين ون��ص(. أخ��راً أط��ل علين��ا حماف��ظ 
دمش��ق يف فيدي��و، ب��دا متعب��ًا منه��كًا ل يرتدي 
ليخربن��ا  ملرافقي��ه،  خالف��ًا  عن��ق،  ربط��ة 
بإمكاني��ة الع��ودة إىل ح��ي ب��رزة بع��د إغالق��ه 

الع��ام.  قراب��ة 
ي��وم الثن��ني كان موعدن��ا األول  	
الرصي��ف.. عل��ى  )كولب��ة(  الع��ودة،  م��ع 

م��اذا نفع��ل؟ )ات��رك هويت��ك وس��جل امس��ك 
وادخ��ل!(. تعّلق��ت عيناي كغ��ري على أبنية 
مش��وهة، حمرق��ة، متآكل��ة وكأّن أس��يداً 
ُس��كب عليه��ا، ش��رفة ت��كاد أن ته��وي، أتعّث��ُر 
حبف��ر أحدثته��ا ش��ظايا مل أحصيه��ا، ُأقّل��ب 
نظ��ري ب��ني األبني��ة س��راعًا ألرن��و إىل منزلنا 
م��ن بعي��د. امل��اء ينهم��ر م��ن كل ثق��ب، روائ��ح 
أح��د  نواف��ذ.  وزج��اج  مت��آكل  أث��اث  نتن��ة، 
العس��اكر ُيش��عل كرسيًا عرفت من قماشه 
أن��ه يع��ود جلارن��ا، دكت��ور جامع��ي ومرتش��ي 
أيض��ًا، من��زل جارن��ا الثان��ي حم��رق بالكامل، 

يع��ود إىل موظ��ف وزوجت��ه يف اجلم��ارك.
العقيد..بالطاب��ق  لعن��د  )اطلع��وا  	
التال��ت(. احت��ل العقي��د من��زل )س��فر س��ابق( 
ظننت��ه يف البداية متجراً لبيع اإللكرونيات، 
تلف��زة  بشاش��ات  حماط��ًا  الصال��ون  كان 
موصول��ة بكام��رات ترص��د م��ا ح��ول البن��اء. 
يف غرف��ة الضي��وف وأمام مدفأة تركت آثار 
وقوده��ا عل��ى الس��جاد العجم��ي كان العقي��د 
يتك��ئ حبذائ��ه على كنٍب فخم، س��ابقًا كان 
بي��ت الس��فر ي��وي يف أثاثه قطعة من كل 
بل��د، ب��ّرر العقي��د كث��رة الشاش��ات، مل أفه��م 
شيئًا من كالمه سوى أن البناء الذي نسكن 
في��ه ب��ات خط��ًا فاص��اًل ب��ني جي��ش النظ��ام 

واحل��ر وحن��ن )درع بش��ري(!
الس��تجواب  جلس��ة  انته��ت  	
والتفتي��ش، خرج��ُت قب��ل وال��دي مس��رعة 
يف الصع��ود ُأطال��ع م��ا ُكت��ب عل��ى اجل��دران 
)م��ن هن��ا م��ر جن��ود األس��د -الفرق��ة الرابعة-

اجلوي��ة..(  املخاب��رات 
العشاء األخري

تش��ي  عميق��ة  خ��دش  عالم��ات  	
مبحاول��ة خل��ع الباب..منزلن��ا مقل��وب رأس��ًا 
على عقب، مشيت على ثياب وأغراض مألت 
امل��كان. ش��يء أس��حقه دون قص��د فينكس��ر، 
رائح��ة نش��ادر..آثار دم، ص��ور نس��اء عاري��ات 
فع��ل  عل��ى  أج��رؤ  مل  أوًل،  منه��ا  ختلص��ت 
أكث��ر م��ن ذل��ك فالعس��كري يتعقب��ي. ُمن��ع 
وال��دي م��ن تركي��ب قف��ل للمن��زل، يف الي��وم 

حي برزة املوصد وحكاية 
دروع الدولتني البشرية

برناجم��ه  يف  املذي��ع  علين��ا  ُيط��ل  	
)آآآآآخر س��اعة( كما اعتاد قوهلا، يف النش��رة 
حصيل��ة...(  الي��وم  س��وريا  يف  قتي��اًل   99(
الدق��ة؟  ه��ذه  كل  مل  س��اخرة،  أضح��ك 
ُأكم��ل  مل   .)!100( يق��ول  أن  باس��تطاعته 
األخب��ار، دخل��ت غرف��يت بع��د خطوتني نزلت 
ثالث��ة  عل��ى ركبيّت...ل��و أكمل��ت خط��وة 
لس��تقرت رصاص��ة يف رأس��ي..تركت أث��راً 
عل��ى ب��اب خزان��يت، لزال��ت أم��ي ُتص��ّر عل��ى 
وض��ع زه��رة خُتف��ي أثره��ًا، حت��ى اس��تحالت 
جدران غرفيت إىل مشتل أزهار إلخفاء آثار 

الش��ظايا.

رانيا العيسى 

التال��ي ُفق��دت مجي��ع األجه��زة الكهربائي��ة، 
قبيل خروجنا كانت اللجان الشعبية تسرق، 
من بقي إذن؟ الش��رطة العسكرية واملخابرات 
اجلوي��ة والق��وات اخلاص��ة واألم��ن السياس��ي..

ال��ذي  الف��وج األخ��ر  علم��ًا أن األخ��ر كان 
يقط��ن البن��اء!

والدت��ي  تتفح��ص  زي��ارة  كل  يف  	
وجهي عند عودتي عّلي ُأخفي شيئًا، اعتادتي 
عنه��ا.  الس��يئة  األخب��ار  م��ن  الكث��ر  ُأخف��ي 
ميازح��ي زميلي بالقول )تتجولني يف منزلك 
وأن��ت ب��ني دولت��ني!(. أن��اُم يف غرف��يت املطل��ة 
عل��ى حاج��ز للنظ��ام، أطه��و طعام��ي يف املطب��خ 
املط��ل عل��ى حاجز للجيش احل��ر! بدأت أطالع 
تقارير صحفية عن حياة الناس أمثالي ممن 
يعيش��ون ب��ني جب��ل حمس��ن وب��اب التبان��ة يف 
طرابل��س، حت��ى اس��تحالت بي��وت البع��ض إىل 

عج��الت س��يارات تتموض��ع عن��د النواف��ذ.
اعت��دت املض��ي يف طري��ق مش��رك  	
ب��ني ط��ريف الص��راع يف م��دة أقص��ر م��ن املعت��اد 
خوف��ًا م��ن اش��تعال فتي��ل اش��تباكات ل موع��د 
هل��ا، أق��ف عن��د حاج��ز احل��ر يس��أل. أمض��ي إىل 
حاج��ز النظ��ام ويس��أل، واملضح��ك يف األم��ر 
أن كل منهم��ا يعتق��د أن��ي م��ن ط��رف ع��دوه! 
واعتدت النزول على ركبيت للحبو كطفلة 
أختب��ئ م��ع وال��دي الذي يئ��ن من أمل يف ظهره 
مس��ح  اعت��دت  ال��يت  الطع��ام،  طاول��ة  حت��ت 
غباره��ا فق��ط... مل جيل��س إىل مائدتن��ا أح��د 
م��ذ عدن��ا إىل املن��زل خوفًا من أن يكون العش��اء 

األخ��ر! 
أن  يع��ي  دولت��ني  ب��ني  تعي��ش  أن  	 
تك��ون درع��ًا بش��ريًا يل��زم وج��ودك كذريع��ة 
ل��كل ط��رف، يع��ي أن حتم��ي وج��وده، يعي أن 
ُيه��ّدد ب��ك، ُيقات��ل ب��ك ويقتل��ك ليته��م ع��دوه 
بقتل��ك، يع��ي أن تعت��اد عل��ى س��قوط قذيف��ة 
تكم��ل طه��و  أو أكث��ر وإن جن��وت  واثنت��ني 
طعام��ك، يع��ي أن تعي��ش يوم��ك وإن بقي��ت 
حي��ًا يع��ي أن تناج��ي اهلل، وإن كن��ت م��ن قب��ل 
صامتًا تس��أله اخلالص...أّي خالص من حاٍل 

مس��تعٍص يعك��س ح��ال وط��ن.

نقطة االشتباك يف حي برزة بعدسة الكاتبة
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»أمح��د«  الصغ��ر  يس��أل  	
بص��وت ل خيل��و م��ن ال��رباءة »مام��ا حنن��ا 
باجلن��ة؟ م��و أن��ت قل��يت أن��و اجلن��ة مليانة 
ب��األكالت الطيب��ة واأللع��اب. ه��ي اجلنة 
معنات��ا«. الصغ��ر ال��ذي مل يتج��اوز ا ل��� 5 
س��نوات واملول��ود يف مدين��ة دوم��ا ش��رقي 
دمش��ق كان فرحًا لتخّلصه من معيش��ة 
قاس��ية، مل يع��رف س��واها من��ذ إطاللت��ه 
عل��ى الدني��ا. بع��د دقائ��ق أتى أمح��د فرحًا 
م��رة أخ��رى »أم��ي لقي��ت م��كان لنحف��ر 
النف��ق«، »باجلن��ة م��ا يف أنف��اق ي��ا أمح��د«، 
أجاب��ت األم وق��د احت��ارت كي��ف ُتفه��م 
طفله��ا أن��ه لي��س يف اجلن��ة، ب��ل يف إدل��ب 

اخلض��راء.
مت��ّر حلظ��ات ل مُيك��ن للم��رء  	
ختيله��ا وه��و يع��اود اس��رجاع ذاكرت��ه، 
الشعور بالعجز وبالضيق الشديد، انعدام 
اخلصوصية داخل القبو أو النفق املظلم 
العائ��الت،  م��ن  ضخ��م  بع��دد  احملش��ور 
زعي��ق األطف��ال والنس��اء عن��د س��قوط 
الصواري��خ الفراغي��ة أو العنقودي��ة بع��د 
ع��واء  متابع��ة  يف  رهيب��ة  عن��اء  رحل��ة 
املقات��الت وه��ي خت��رق ج��دار الص��وت، 
األرض،  حت��ت  قب��و  يف  الوق��ت  إمض��اء 
كل ذل��ك أدى حل��دوث تبّل��د يف الذه��ن. 
وم��ع عوي��ل اجلرح��ى وهدي��ر الطائ��رات 
واحلوام��ات يفق��ُد امل��رء أي ق��درة عل��ى 

الركي��ز
يف األي��ام األخ��رة ال��يت س��بقت  	 
ق��دوم الباص��ات، ونتيج��ة ملئ��ات الغ��ارات 
الغوط��ة  حتّول��ت  اليومي��ة،  والقذائ��ف 
إىل م��ا ُيش��به كانتون��ات صغ��رة، كل 
حي أو حتى مبنى حتّول لبقعة مظلمة 
منقطع��ة ع��ن الع��امل اخلارج��ي، وم��ع 
تزاي��د ح��دة القص��ف ب��ات التواص��ل ب��ني 

حممد كساح

األيام األخرة  	
يف مدينة دوما كانت 

قاسية على اجلميع. عاش 
احمُلاَصرون يف أقبية حتت 

األرض، منقطعني عن العامل 
اخلارجي، دون كهرباء أو 

شبكة إنرنت، مع انعدام أدنى 
مقومات احلياة. وشّكلت األيام 

اليت سبقت اخلروج الكبر، من 
الغوطة، بالنسبة للكثرين ُرعبًا 

ل يوصف، كونها كانت اللحظات 
األكثر إيالمًا وتوحّشًا ودموية. 

آخر ساعات دوما عشّية اخلروج الكبري
ه��ذه األمكن��ة ال��يت ُتش��به اجلحي��م أق��رب إىل 

املس��تحيل.
مص��ور  وه��و  اهلل«،  »عب��د  ُي��اول  	
صحف��ي ش��هد حص��ار املدين��ة وعايش��ه ع��ن 
ق��رب، التح��دث يف بع��ض التفاصي��ل العالق��ة 
يف ذاكرت��ه: »القب��و يف كث��ر م��ن األحي��ان 
مل يك��ن جمه��زا بأرضي��ة إمسنتي��ة، إضاف��ة 
وم��ا  احلمام��ات.  أو  املي��اه  دورات  لنع��دام 
كان يزي��د م��ن املعان��اة اضط��رار البعض إىل 
الن��زوح م��ن قبو آلخر، حس��ب اخل��ط امليداني 

للمع��ارك«.
وّدع  رحيل��ه  م��ن  س��اعات  قب��ل  	
الص��ور  بع��ض  ُملتقط��ًا  مدينت��ه  اهلل  عب��د 
الفوتوغرافي��ة. ت��ّول يف س��وق دوم��ا امُلدّم��ر 
معّرج��ًا عل��ى اجلام��ع الكب��ر ال��ذي مل يس��لم 
للحظ��ات  الزم��ن  توّق��ف  الس��تهداف.  م��ن 
بينم��ا كان يمل��ق يف من��رب املس��جد، ختّي��ل 
اخلطي��ب وه��و ُيس��ّلم عل��ى امُلصّل��ني يف بداي��ة 
خطب��ة اجلمع��ة، اعت��اد عب��د اهلل الص��الة يف 
ه��ذا املس��جد م��ع أصدق��اء الدراس��ة القدام��ى، 
كان ذل��ك قب��ل الث��ورة، وه��ا ه��و الي��وم عل��ى 
وشك أن ُيرم حتى من زيارة املسجد الذي 

ضّمه��م كل تل��ك األي��ام.
قلب��ه غرفت��ه  م��ا ي��ّز يف  أكث��ر  	
الصغ��رة عل��ى س��طح بي��ت العائل��ة. صع��د 
الس��طح حم��اوًل التقاط ص��ور للغرفة لكنها 
كان��ت مدم��رة بش��كل ت��ام. ع��اش يف ه��ذه 
الغرف��ة، ال��يت ل تتج��اوز مس��احتها مري��ن 
ونص��ف امل��ر، أمج��ل أي��ام حيات��ه. قّل��ب بع��ض 
جمل��دات الكت��ب املختلط��ة بالركام، أمس��ك 
أحده��ا ماس��حًا الغب��ار ع��ن جل��ده الب��ي، إن��ه 
كت��اب »تاري��خ دوم��ا« لب��ن ب��دران العالم��ة 
األوىل  الصفح��ة  فت��ح  الش��هر.  الدومان��ي 
 .»2010 22 - مت��وز  »انتهي��ت م��ن قراءت��ه يف 

ويف  التهج��ر،  م��ن  أس��ابيع  قب��ل  	
داخ��ل أح��د األنف��اق، جلس��ت الس��يدة »نيف��ني 
طفلته��ا  جان��ب  إىل  عام��ا(   36( احلوت��ري« 
الصغ��رة »ماي��ا« )5 س��نوات( لتس��اعدها عل��ى 
الن��وم، وس��ط ج��و م��ن الرع��ب ال��ذي كان��ت 
تبث��ه هدي��ر املقات��الت احلربي��ة وأص��وات ل 

النفج��ارات.  م��ن  تنته��ي 
العائ��الت،  بعش��رات  امل��كان  امت��أل  	
بينما حتاول السيدة العناية بطفلتها »كنت 
أن��ام إىل جان��ب ماي��ا واضع��ة ي��دي عل��ى أذنه��ا 
حت��ى ل تس��مع أص��وات القص��ف يف اخل��ارج. 
وعدُته��ا بأصن��اف م��ن احلل��وى والبس��كويت 
والش��يبس. الرج��ال ينام��ون يف مكان والنس��اء 
يف م��كان آخ��ر. هن��ا يش��تاق امل��رء للخصوصية 
وللنظاف��ة. ومتض��ي الس��اعات كئيب��ة ممل��ة 

ومرعب��ة يف كث��ر م��ن األحي��ان«.
تواص��ُل اجل��ران مع بعضهم كان  	
مقطوع��ة،  اإلنرن��ت  فش��بكة  ج��داً،  صعب��ًا 
وحت��ى إن توف��رت مل يع��د باإلم��كان ش��حن 
التي��ار  انقط��اع  نتيج��ة  النقال��ة  اهلوات��ف 
الكهربائي، الذي كان يصل عليه السكان 
كب��رة  كهربائي��ة  مول��دات  طري��ق  ع��ن 

األحي��اء.  مجي��ع  يف  منتش��رة 
اج��رح بع��ض األش��خاص حل��وًل  	
إليص��ال صوتهم رغم كل الظروف، نيفني 
على س��بيل املثال، كانت تكتب تدوينة على 
الفيس بوك، ثم تصعد إىل الطوابق العلوية 
للمبنى لتتمكن من نشرها »يف إحدى املرات، 
تواج��دي يف  أثن��اء  ن��زل ص��اروخ عنق��ودي 

الطواب��ق الُعلوي��ة.. لك��ي جن��وت«.
بع��د تهجره��ا إىل إدل��ب اش��رت  	 
م��ن  كب��رة  كمي��ة  لطفلته��ا  نيف��ني 
املأك��ولت الفاخ��رة »كان مثنه��ا يع��ادل 4 
بس��كوتات س��يئة النوعية اليت كنا نش��ريها 

دوم��ا«. يف 
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يب��دو رف��ض التج��ارة باملس��روقات اس��تنكاراً ش��جاعًا م��ن أولئ��ك  	
الباع��ة، وإن وج��دوا لذل��ك تربي��راً ُيبقيه��م يف دائ��رة ال��ولء للنظ��ام، ب��أن 
»الرئي��س م��ا يرض��ى بهي��ك س��لوكيات«، وأن »ه��دول املعفش��ني بيس��يئوا 
لش��هداء اجلي��ش«، وكث��راً م��ا س��قط ه��ؤلء الش��هداء أثن��اء الس��رقة أو 

اس��تعجاًل هل��ا. 
ش��احنة  خل��ف  توقفن��ا  أثن��اء  األج��رة،  س��يارة  س��ائق  يش��رح  	
حممل��ة باألب��واب والش��بابيك، أفضلي��ة األملني��وم عل��ى غ��ره م��ن املع��ادن، 
بغ��الء س��عره وس��هولة بيع��ه كما ه��و، أبوابًا أو ش��بابيك أو طناجر مطبخ، 
وس��هولة صه��ره كذل��ك مقارن��ة باملع��ادن األخ��رى، أو صه��ره قب��ل البيع. 
ميتث��ل بع��ض امل��ارة يف األس��واق لفتاوى متداولة حُتّرم ش��راء املس��روقات، 
ول ُيبال��ي األكثري��ة بذل��ك، وجي��د بعضه��م يف فت��اوى معاكس��ة إرض��اء 

كافي��ًا للضم��ر.
ُتفاخ��ر أم خال��د، وه��ي زوج��ة ثالثيني��ة م��ن حل��ب لعنص��ر يف  	
ميليش��يا تابع��ة للنظ��ام، مب��ا جيلب��ه زوجه��ا ب��ني ح��ني وآخ��ر: »ب��راد باب��ني 
كب��ر، وجالي��ة ومكروي��ف وف��رن، وقالط��ق ثق��ال وغرف��ة ن��وم« أثثت به 
بيتها امُلس��تأجر يف خميم جرمانا للنازحني، ول تنس��ى، يف تباهيها بهدايا 
ال��زوج، أن ُتع��ّرج همس��ًا وبط��رق خمتلف��ة لفت��وى تنس��بها لش��يخ »مس��لم 
س��ي« أب��اح فيه��ا »الغنيم��ة«، ألن زوجه��ا و»زم��الءه«، حس��ب م��ا تش��رح م��ن 

رأس��ها، خُياط��رون حبياته��م ويمل��ون دمه��م براح��ات أيديه��م.
ل تهت��م أم فاط��ر م��ن ري��ف الالذقية بالفتاوى، وكل ما يش��غل  	
باهل��ا ع��ودة زوجه��ا العنص��ر يف ميليش��يا »النم��ر« س��املًا وغامن��ًا بعي��د كل 
معرك��ة. وم��ن ب��ني م��ا جيلب��ه م��ن »أرزاق« واف��رة، ُتب��دي اهتمام��ًا خاص��ًا 
باملوباي��الت ال��يت ُت��وّزع بعضها هدايا هنا وهناك عل��ى األقارب واألصدقاء، 
ول خُتف��ي غضبه��ا عل��ى دوري��ات األم��ن ال��يت تالح��ق أحيان��ًا –وم��ن دون 
ج��دوى- ت��ار الغنائ��م وُمورديه��ا »خط��ي، اهلل ي��رق قلوبك��ن مت��ل ما عم 

حترق��وا قل��وب هالفق��را«.
ل مُيان��ع أس��امة، وه��و ش��اب دمش��قي يعم��ل يف مكت��ب عق��اري  	

جبرمان��ا، يف ش��راء م��ا يلزم��ه م��ن البس��طات، وي��رى فيه��ا جم��رد 
ظاه��رة م��ن الظواه��ر ال��يت خُتّلفه��ا احل��روب، وجي��د يف ش��راء 
املس��روقات حاًل خيفف على النازحني القادمني من خارج دمش��ق 
م��ا ُيالقون��ه فيه��ا م��ن غ��الء ل��كل ش��يء »طلع��وا بتياب��ن، م��ا ق��دروا 
جييب��و ف��رش ول عف��ش« حس��ب م��ا يق��ول، وه��و ي��اول تش��غيل 

»لبت��وب« م��ن حرس��تا اش��راه ب)500( ل��رة.
انتقل س��امر، وهو ش��اب من ريف الس��ويداء، إىل جرمانا  	
للسكن يف بيت اشراه حديثًا، ورغم عجزه عن شراء أثاث كامل 
وجدي��د هل��ذا البي��ت، إل أن��ه م��ا ي��زال يرف��ض ش��راء ول��و »خم��دة 
مس��روقة«، وينق��ل س��امر ع��ن ش��يوخ م��ن الطائف��ة الدرزي��ة ال��يت 
ينتم��ي إليه��ا فت��وى حُت��رم ش��راء املس��روقات، ويفس��رها مبوق��ف 
مبدئ��ي ل��دى البع��ض، وضغ��ط م��ن ش��رائح مثقف��ة يف جمتم��ع 
الطائف��ة ل��دى البع��ض اآلخ��ر، تنبًا لصراع��ات طويلة األجل مع 

أهال��ي امل��دن واألحي��اء اجمل��اورة جلرمان��ا.
تقع بني حني وآخر اش��تباكات بني عناصر امليليش��يات  	
بسبب »الغنائم« وتقاسم الشوارع والنفوذ يف أسواق البيع، تتصاعد 
إىل ح��د ختل��و في��ه األس��واق م��ن الزبائ��ن، قب��ل أن يتدخ��ل ضب��اط 
وق��ادة أرف��ع ش��أنًا ويفض��وا الش��تباكات، ث��م تع��ود احلرك��ة إىل 

طبيعته��ا.
العم��ر  م��ن  الثالثين��ات  س��لمى موظف��ة حكومي��ة يف  	
ته��وى مج��ع اإلكسس��وارت واحلل��ي املقل��دة، وتنف��ق ج��زءاً م��ن 
راتبه��ا الش��هري يف ش��راء قالئ��د وأس��اور وحلق��ات، وج��دت عق��داً 
أعجبه��ا عل��ى واح��دة م��ن بس��طات جرمان��ا، وع��ادت فرح��ة مبهارة 
صنعه وسعره الرخيص »300 لرة بس«، لكن فرحتها زادت عندما 
اكتشفت أثناء تنظيفها للعقد أنه من الفضة، ول يقل مثنه عن 

)20( أل��ف ل��رة.
ل ب��د أن ام��رأة م��ا، يف واح��دة م��ن بل��دات الغوط��ة، ق��د  	

العق��د. به��ذا  م��ا  ي��وم  يف  فرح��ت 

 

مسروقات الغوطة ُتحّرك أسواق جرمانا بريف دمشق
شيوخ دين يبيحون املسروقات كغنائم حرب وآخرون يحرمونها

على واجهة بعض احملالت التجارية يف حي جرمانا بأطراف دمشق ُيقاطع بعض الباعة ظاهرة »الغنائم« من املدن والبلدات اليت  	
تدخلها قوات النظام بعبارة »ل نعمل باملعفش واملستعمل«، لكن تلك املقاطعة تبدو بال تأثر ُيذكر يف األسواق، اليت تشغل الغنائم كل مر 
مربع فيها هذه األيام، من أثاث منزلي وأدوات مطبخ وأبواب وش��بابيك وألبس��ة وخردوات وغرها مما جلبه القادة والعناصر يف قوات األس��د 

م��ن من��ازل الس��كان وممتلكاته��م، ُبعي��د س��يطرتها على م��دن الغوطة الش��رقية وبلداتها.

برهان نوفل
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	 م��ن الصع��ب ع��زل م��ا ي��دث يف 
اجلن��وب الس��وري ع��ن اس��راتيجية األطراف 
ال��يت تتدخ��ل بش��كل مباش��ر، أو غ��ر مباش��ر، 
لرس��م خارطت��ه مب��ا يتواف��ق مس��تقباًل م��ع 
أجنداته��ا. وُيعت��رب النظ��ام وحلف��اؤه واألردن 
و»إسرائيل« األطراف الرئيسية اليت تتدخل 
النظ��ام  وج��ود  يتمث��ل  حبي��ث  املنطق��ة،  يف 
والبل��دات  امل��دن  بع��ض  عل��ى  س��يطرته  يف 
ومترك��ز قواته يف بعض القطع العس��كرية، 
وم��ن خالل بع��ض العمالء وجل��ان املصاحلة 
باملناط��ق احمل��ررة، فيما يتمث��ل تدّخل األردن 
التابع��ة  العس��كرية  الفصائ��ل  وج��ود  يف 
لغرف��ة امل��وك، وم��ن خ��الل بع��ض املنظم��ات، 
أم��ا »إس��رائيل« فعمل��ت على بن��اء عالقات مع 
بع��ض الفصائ��ل املتمرك��زة ق��رب اجل��ولن 
احملت��ل ع��ن طري��ق تقدي��م الدع��م اإلغاث��ي 
والط��ي، إضاف��ة إىل مراقب��ة ومس��ح املنطقة 
بش��كل كام��ل والتدخ��ل العس��كري يف بع��ض 

األحي��ان.
عل��ى أن أدوات األط��راف مازال��ت  	
غر فاعلة قياسًا باألهداف امُلعلنة وامُلضمرة. 
فم��ازال النظ��ام يعتم��د، حتى اآلن، على نش��ر 
إش��اعات ح��ول نيت��ه اقتح��ام املناط��ق احمل��ررة 
عق��ب انته��اء اتف��اق خف��ض التصعي��د، خمراً 
األهال��ي ب��ني احل��ل العس��كري أو املصاحل��ة، 
إل أن أّي��ًا م��ن ه��ذه اإلش��اعات مل تتحق��ق، 
ألن��ه، عل��ى مايب��دو، ل ميل��ك اخت��اذ أي ق��رار 
يف املنطق��ة اجلنوبي��ة خلصوصي��ة موقعه��ا 
اجلغرايف/السياس��ي، وألن أي عمل عسكري 
يع��ي ح��رب اس��تنزاف، ونق��ل الفوض��ى إىل 

احل��دود األردني��ة و»اإلس��رائيلية«.
بالت��وازي  ج��اء  اإلش��اعات  نش��ُر   	
م��ع اخ��راق صف��وف الفصائ��ل العس��كرية 
ع��رب  املصاحل��ات،  اختي��ار  عل��ى  إلجباره��ا 

عم��الء للنظ��ام وميليش��ياته أو خالي��ا نائم��ة 
ب��ني احل��ني واآلخر، كان آخرها خلية تابعة 
مليليش��يا ح��زب اهلل يف مدين��ة جاس��م مشال��ي 
درعا، قيل إنها حُتّضر لستهداف »إسرائيل« 
واألردن بالصواري��خ، وه��ي تطبي��ق لسياس��ة 
النظ��ام يف تهدي��د أم��ن املنطق��ة متاش��يًا م��ع 
التصري��ات اليت كان ُيطلقها بهدف إثارة 

الفوض��ى والعب��ث بال��رأي العامل��ي.
الناط��ق  احلس��ن  بك��ر  أب��و  يق��ول  	
باس��م جي��ش الث��ورة التاب��ع للجي��ش احل��ر، 
إن »النظام اعتمد على أش��خاص حمس��وبني 
فك��رة  لروي��ج  احمل��ررة  املناط��ق  يف  علي��ه 
املصاحل��ات، ال��يت قوبل��ت بالرف��ض م��ن قب��ل 
م��ا  فش��ل  إىل  أدى  م��ا  الثوري��ة،  املؤسس��ات 
أن  ُمعت��رباً  اخلبي��ث«.  »املخط��ط  ب���  وصف��ه 
املنطق��ة  أن  إىل  ُتش��ر  احلالي��ة  املعطي��ات 
س��تبقى م��ن أب��رز معاق��ل الث��ورة الس��ورية، 
لوج��ود عوام��ل الصمود، م��ن احلدود مع دول 
ُمس��اعدة  اجل��وار إىل تهي��زات لوجس��تية 

اجمله��زة«. املش��ايف  كعش��رات 
بينم��ا تلج��أ روس��يا بتهديداته��ا إىل  	
احل��رب النفس��ية للتأث��ر عل��ى ال��رأي الع��ام 
احملّل��ي يف درع��ا، ملعرفته��ا أنه��ا غ��ر ق��ادرة 
عل��ى تدم��ر منطق��ة ح��وران كم��ا فعل��ت يف 
الغوطة الشرقية لوجود عدة أطراف مؤثرة 
يف املنطق��ة، فض��اًل ع��ن احل��دود ال��يت متلكه��ا 
ح��وران م��ع األردن، كم��ا ي��رى )احلس��ن(، 
فروس��يا »لن ُتغر ش��يئًا على األرض، بعد أن 
اختربت ثبات ثوار حوران يف معركة »املوت 
ول املذل��ة« حب��ي املنش��ية بدرع��ا، ومل تتق��دم 
ملر واحد«. مرجحًا أن يكون لدول اجلوار يف 
درع��ا دور يف حتجي��م تدخ��ل روس��يا، فاألم��ر 

عب��ارة ع��ن »ت��وزان مص��احل يف املنطق��ة«.
اجلن��وب  يف  املعارض��ة  وختض��ع  	
حتم��ي  ال��يت  املتح��دة،  الولي��ات  إلم��الءات 
الدف��اع  املص��احل اإلس��رائيلية ومتث��ل خ��ط 
عنها، رغم توقف دعم »املوك«، حسب القيادي 
يف اجلي��ش احل��ر »أب��و العب��اس«، ال��ذي اعت��رب 
أن أمري��كا و»إس��رائيل« ل��ن تس��محا برس��م 
خريطة لسوريا بشكل عام، وللجنوب بشكل 

درعا بني طموحات 
الالعبني وأدواتهم

ال��يت  درع��ا،  حمافظ��ة  تعي��ش  	
الس��ورية،  الث��ورة  ش��رارة  منه��ا  انطلق��ت 
مرحل��ة ترّق��ب مص��ر غ��ر واض��ح املع��امل، 
اتفاق��ات  إلب��رام  النظ��ام  تروي��ج  بع��د 
باحملافظ��ة،  وبل��دات  م��دن  يف  مصاحل��ة 
تزام��ن م��ع تهدي��دات روس��ية ب��أن املنطق��ة 
س��تالقي مص��ر الغوط��ة الش��رقية يف ح��ال 

املصاحل��ات. ه��ذه  عل��ى  املوافق��ة  ع��دم 

رادار املدينة

أحالم السعادات

رادار املدينة

خ��اص، إل إذا كانت��ا موافقت��ني عليه��ا، فيم��ا 
الدولت��ني. سياس��ة  م��ع  األردن  تتماه��ى 

وحس��ب قائ��د فرق��ة احل��ق التابع��ة  	
للجي��ش احل��ر إبراهي��م الغوران��ي، ف��األردن 
ُيرض��ي  حل��ّل سياس��ي  التوص��ل  إىل  يس��عى 
مجي��ع الس��وريني، ويضم��ن إع��ادة الالجئ��ني 
والنازح��ني إىل دياره��م، بينم��ا اهل��ّم الرئيس��ي 
ل��� »إس��رائيل« هو احلفاظ عل��ى حدود اجلولن 
احملت��ل، بعي��داً عن تواجد امليليش��يات اإليرانية 

اهلل. وح��زب 
املنطق��ة  يف  األمريك��ي  ال��دور  أم��ا  	
فيظه��ر أن��ه خيض��ع ملراجع��ات وإع��ادة ترتيب، 
رغم أن »الوليات املتحدة هي ضامن املعارضة 
جمري��ات  ُتراق��ب  اجلن��وب،  يف  الس��ورية 
األح��داث اجلاري��ة ع��ن كث��ب دون حتري��ك 
س��اكن، إل مطالبة الفصائل التحلي بضبط 
النفس والتقيد باتفاق خفض التصعيد والرد 
على اخلروقات فقط« كما يقول »الغوراني«، 
ال��ذي يؤك��د أن هدفه��م التخل��ص من تنظيم 
»داعش« واملتمثل ب� »جيش خالد بن الوليد« يف 
منطق��ة ح��وض الرم��وك، رغ��م توق��ف الدعم 
عن اجلبهة اجلنوبية منذ حنو مخسة أشهر، 

م��ا جع��ل الثق��ة بالولي��ات املتح��دة تراج��ع.
لك��ن م��ن غ��ر الواض��ح م��دى ص��دق  	
اتف��اق  عل��ى  األمريك��ي يف احلف��اظ  اجلان��ب 
خف��ض التصعي��د، إل أن احل��دود م��ع األردن 
واجل��ولن احملت��ل اهلاج��س األك��رب ل��ه، كم��ا 
يش��رح حمم��د عدن��ان اإلعالم��ي يف )جي��ش 
العش��ائر(، إذ ياول إبقاء اهلدوء س��يد املوقف.

	 يب��دو أن مجي��ع األط��راف تس��عى 
خ��الل  م��ن  اجلن��وب،  منطق��ة  إضع��اف  إىل 
إطال��ة أم��د الص��راع بني فصائ��ل اجليش احلر 
والنظام من جهة، واحلر مرة أخرى و»جيش 
خال��د« م��ن جه��ة أخ��رى، وع��دم التمك��ني م��ن 
حس��مه إىل اآلن، فبع��د أن س��يطرت الفصائ��ل 
عل��ى مس��احات واس��عة يف درع��ا والقنيط��رة، 
تس��ود املنطقة اآلن حالة من ش��به اهلدوء منذ 
حن��و عام��ني، تتخلل��ه تش��نجات موضعية دون 
أن تظهر أي عالمات للمس��تقبل الذي ينتظر 

املنطق��ة.
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لدكت��ور  األول  العتق��ال  ه��ذا  كان  	
جامع��ي يف مدين��ة حل��ب، وكان��ت التهم��ة، عل��ى 
حد قول أصدقائه، مشاركته لصورة من صفحة 
فيصل القاسم بعنوان »من أكل الشوكولطا«. إّل 
أن عشرات التقارير اليت ُرفعت إىل أفرع األمن من 
قب��ل دارس��ني وزم��الء ل��ه، باإلضاف��ة إىل كونه ابن 
حمافظ��ة درعا، ونش��اط بع��ض أقربائه يف صفوف 
املعارض��ة، ه��و م��ا أدى إىل اعتقال��ه حبس��ب آخري��ن.

أم��ام  الب��اب  فتح��ت  العماري��ن  حادث��ة  	
هج��رة الكث��ر م��ن الك��وادر التدريس��ية والكف��اءات 
الب��الد، كان أوهل��م  العالي��ة إىل خ��ارج  العلمي��ة 
م��ن  خ��ال  ال��ذي  اجليولوجي��ا  قس��م  يف  زم��الءه 
ثالث��ة  س��وى  القس��م  يف  يب��ق  مل  إذ  الدكات��رة، 
دكات��رة )م��ن أص��ل 15 دكت��وراً يف ع��ام 2011(، 
أحده��م مت التمدي��د ل��ه من��ذ س��نوات لوصول��ه إىل 
يف  نفس��ه  القس��م  م��ن  وليتخ��ّرج  التقاع��د.  س��ن 
ع��ام 2017طالب��ان فق��ط، أحدهم��ا، مبوج��ب قان��ون 
التعلي��م العال��ي، سيس��افر إلكم��ال دراس��ته، فيم��ا 
س��ُيعنّي اآلخ��ر كُمعي��د يف القس��م ال��ذي ض��م ه��ذا 
الع��ام يف س��نته األوىل س��بعة ط��الب فق��ط، ولين��ال 
جائ��زة الباس��ل بالتزكي��ة وقيمته��ا 10 آلف ل��رة 

س��ورية!
أسباب وأرقام 

إن ظاهرة »نزف العقول« ليست جديدة  	
دراس��ة  وحبس��ب  الس��وري،  التعليم��ي  الواق��ع  يف 
أجراه��ا املعه��د الوط��ي ل��إدارة العام��ة يف مناط��ق 
النظ��ام ف��إن ع��دم تقدير الكف��اءات، وغي��اب اإلنفاق 
عل��ى مراك��ز البح��ث العلمي، واخنف��اض الرواتب 
والتعويضات، وإحلاق الكفاءات بوظائف ل تتناسب 
م��ع حتصيله��م العلمي، ُيعترب من أهم األس��باب يف 
ه��ذه الظاه��رة. ووفق��ًا لبيان��ات األم��م املتح��دة ف��إن 
نس��بة ه��ذه اهلج��رة ق��د ارتفع��ت إىل 10.7 % يف ع��ام 
6.03 % ب��ني عام��ي2000- 2010، بع��د أن كان��ت  

2005، ُجّله��م م��ن أصح��اب الكف��اءات العلمية. زادت 

ه��ذه النس��بة يف أع��وام الث��ورة، فبحس��ب دراس��ة قام 
به��ا مرك��ز اإلحص��اء التاب��ع للنظ��ام هن��اك 17000 
ش��هادة )دراس��ات علي��ا ودكت��وراه وط��ب وصيدلة( 

خرج��ت م��ن س��وريا بطريق��ة نظامي��ة حت��ى 
الس��امي  املف��وض  لتقاري��ر  ووفق��ًا   ،2015

أن  املتح��دة  األم��م  يف  الالجئ��ني  لش��ؤون 
أكث��ر م��ن ملي��ون ش��خص س��وري وصل��وا 
إىل أوروب��ا، 50 % منه��م يمل��ون إج��ازات 
جامعية. وحس��ب صحيف��ة دي فلت األملانية 
»5000 لجئ يملون ش��هادات عليا تتناس��ب 
م��ع معاي��ر الدراس��ات األكادميي��ة األملاني��ة 

وصل��وا إىل أملاني��ا« يف الع��ام نفس��ه.
باإلضاف��ة إىل األس��باب الس��ابقة  	
انتهجه��ا  ال��يت  املس��تمرة  املنهجي��ة  ف��إن 
نظ��ام األس��د لتطفي��ش العق��ول »املس��تقيمة« 
وأبنائه��م  الرف��اق  فيض��ان  تعرق��ل  ال��يت 
لوظيفته��ا  اجلامع��ات  وفق��دان  الش��بيحة، 
األكادميي��ة والجتماعي��ة لص��احل حتّوهل��ا 
إىل مص��ايف أمني��ة، والعتق��الت التعس��فية، 
العل��م  »خدم��ة  يف  العلمي��ة  الكف��اءات  وزّج 
والحتي��اط«، واحني��از الكث��ر م��ن الدارس��ني 
التعلي��م  ترّك��ز  )م��ع  الس��ورية  للث��ورة 
اجلامعي يف مناطق النظام، إذ مل تكن هناك 
جامع��ات يف املناط��ق احملررة(، وغياب فرص 
العمل وغالء املعيش��ة، ش��ّكلت أسبابًا رئيسية 
أخ��رى،  دول  إىل  الس��ورية  العق��ول  لن��زف 
عملي��ة  س��ّهلت  ال��يت  ال��دول  تل��ك  خاص��ة 
اهلجرة واس��تقطبت هذه الكفاءات، وأعطتها 

منه��ا. األولوي��ة لالس��تفادة 
الوالء لألسد هو شرط البقاء يف البلد 

ظاه��رة  األس��د  نظ��ام  ي��وِل  مل  	
ن��زف العق��ول تلك األهمية، ومل يس��َع، س��واء 
يف حك��م األس��د األب أو الب��ن، لس��تقطابها 
وإعطائه��ا دوره��ا احلقيق��ي، ب��ل عم��ل عل��ى 
تطفيش��ها من خ��الل التهميش والعتقالت 
والتصفي��ة لكث��ر م��ن األكادميي��ني الذي��ن 
إجباره��م  أو  جه��ة،  م��ن  اهل��وى  خُيالفون��ه 
عل��ى اهلج��رة من خالل العتق��الت املتكررة 
م��ن جه��ة أخ��رى، كأمث��ال حس��ن حمم��د 
ال��ذي  النووي��ة(  الفيزي��اء  )أس��تاذ  حس��ني 
م��ات حت��ت تعذي��ب س��رايا دفاع رفعت األس��د 
الدكت��ور  واعتق��ال  الثمانين��ات،  بداي��ة  يف 

عم��ار العماري��ن خري��ج جامع��ة برل��ني، وعش��رات 
األكادميي��ني الذي��ن مت اعتقاهل��م أو تصفيته��م 

خ��الل س��نوات الثورة. 
الس��وريني  الدكات��رة  أح��د  يتس��اءل  	
املوج��ود يف غ��ازي عينت��اب »كي��ف ميك��ن، س��ابقًا، 
لش��خص مث��ل رفع��ت األس��د أن يتحك��م مبص��ر 
الدراسات العليا؟! ثم ملاذا تتكلف الدولة السورية 
ب��كل تل��ك املبال��غ –م��ا يق��ارب 215 أل��ف دولر يف 
الكلي��ات  أل��ف دولر يف  العلمي��ة و200  الكلي��ات 
النظرية- إلكمال دراسة دكتور واحد، لتعينه 
يف م��كان غالب��ًا خُيال��ف اختصاص��ه، وبرات��ب ل 

يزي��د ع��ن 50 أل��ف ل��رة؟«.
الكف��اءات  أصح��اب  استش��عار  إن  	
العلمية للخطر وهجرتهم كان رسالة واضحة 
من قبل نظام األسد، وّجهتها هلم األفرع األمنية 
صراح��ة، وه��ذا ما قاله ش��هاب ش��هابي دكتور يف 
قسم اإلحصاء يف جامعة حلب »بعد اعتقالي من 
قب��ل األم��ن السياس��ي واس��تضافيت ل� 3أي��ام، وقبل 
إط��الق س��راحي هم��س يف أذن��ي الضاب��ط أمتن��ى 
أن لن��راك م��رة أخ��رى ل ه��ون ول بالبل��د«، ملل��م 
الدكتور أوراقه واته إىل تركيا مباش��رة عرب 
املعرب النظامي السوري، مل مُينع من السفر، وهو 

اآلن م��درس يف جامع��ة أنق��ره.
أم��ا الدكت��ور صف��وان عاش��ور )عمي��د  	
كلي��ة العل��وم( فق��د كان��ت الرس��الة ه��ذه امل��رة 
ع��رب اختطاف��ه على يد جمهولني يف حي الفرقان 
لش��بيحة  منع��ه  بع��د  الختط��اف  ج��اء  حبل��ب، 
األس��د م��ن اقتح��ام الكلي��ة عل��ى خلفي��ة مظاه��رة 
مقاب��ل  اخلاطف��ون  وأطلق��ه  وقته��ا،  الكلي��ة  يف 
500 أل��ف ل��رة س��ورية ليفه��م الرس��الة بوض��وح، 

ويغ��ادر إىل تركي��ا ليتاب��ع مس��رته األكادميية 
يف جامع��ات غ��ازي عينت��اب.

األمني��ة  الوس��اطات  كل  تنف��ع  مل  	
م��ن مقرب��ني للدكت��ور العماري��ن وعل��ى رأس��هم 
مستش��ار وزي��ر التعلي��م آنذاك يف إطالق س��راحه 
ومعرف��ة مص��ره، لتنقطع أخب��اره متامًا، وهناك 
ترجيح��ات م��ن عائلت��ه ب��أن نظ��ام األس��د ق��د ق��ام 

. بتصفيت��ه

مل تش��فع املكان��ة العلمية فواز الفارس  	 	
لبن درعا الدكتور عمار العّمارين )دكتور 
اهليدروجيولوجي��ا يف جامع��ة حل��ب( يف من��ع 
اعتقاله من قبل األمن العسكري ملدة 25يومًا 
حري��ة  ت��دم  ومل   ،2011 الثان��ي  تش��رين  يف 
العماري��ن أكث��ر م��ن أربع��ة أش��هر قضاه��ا يف 
مدينة دمش��ق كمنس��ق جلامعة حلب، حتى 
ألقى األمن القبض عليه على حاجز أشرفية 
صحناي��ا القري��ب م��ن منزل��ه يف 2012/3/28.

 

الوالء شرط البقاء يف دولة األسد
مئات اآلالف من خريجي اجلامعات رحلوا بال نية للرجوع
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الغوط��ة  يف  مسي��ح  أم  كان��ت  من��ذ  	
كّرس��ت حياته��ا للعم��ل، وكع��ادة م��ن ميلك��ون 
وس��ائل  عل��ى  تظه��ر  مل  والنض��ال  الث��ورة  روح 
اإلعالم إّل نادراً، عملها كان يدّل عليها وُيشّكل 
م��ادة دمس��ة لكث��ر م��ن الكت��اب الذي��ن حتّدث��وا 
إىل  وصوهل��ا  ومن��ذ  رؤيته��ا.  دون  حت��ى  عنه��ا، 
األتارب مّشرت عن ساعديها لتكمل ما بدأت به. 
ه��ذه امل��رة دون أن تدل��ي ب��أي تصري��ح صحف��ي، 
رغ��م حماولتن��ا الوص��ول إليها، إّل أن اللوجس��يت 
عب��د اهلل ش��لو اعت��ذر بالنياب��ة عنه��ا، ف��أم مسي��ح 
رفض��ت احلدي��ث م��ع كل م��ن تواص��ل معه��ا من 
وس��ائل اإلع��الم املرئي��ة واملكتوبة، هي اآلن كما 
يف كل وقت تعمل، إذ ل وقت للكالم يف حياتها.

	 ه��ي أم مسي��ح ال��يت اختص��رت مفه��وم 
النض��ال ح��ني رفض��ت ترش��يحها جلائ��زة امل��رأة 
العربي��ة، وأجاب��ت »أن��ا ب��دي طعم��ي العامل...بدي 
أنقذه��م من املوت...ش��و جائزة م��ا جائزة...أنا تبع 

جوائز...ش��و ه��ي ث��ورة جوائ��ز؟«.
م��ن ل يع��رف أم مسي��ح يف الغوط��ة!  	
كّل األطف��ال والعائ��الت والفق��راء تع��رف ذل��ك 
الوج��ه املبتس��م للفلس��طينية فات��ن أب��و ف��ارس، 
بدايته��ا  من��ذ  الس��ورية  بالث��ورة  آمن��ت  وال��يت 
واعُتقل��ت عل��ى ي��د األم��ن الس��وري ث��الث م��رات، 
كم��ا اعتق��ل األم��ن يف نيس��ان 2013 ابنه��ا مسي��ح 
حب��رة طال��ب الط��ب البش��ري ال��ذي اخن��رط يف 
ال��دواء واإلس��عاف  مس��اعدة اجلرح��ى وتأم��ني 
خ��الل املظاه��رات، وليبق��ى يف ذاك��رة أم مسي��ح 

كحلم بأن يصبح »جراح أعصاب« يومًا.
ياف��ا،  م��ن  املتح��درة  مسي��ح  أم   	
والبالغ��ة م��ن العم��ر 54 س��نة، ترك��ت عمله��ا 
إجنليزي��ة(  لغ��ة  )خرجي��ة  الرمج��ة  يف 
وذهب��ت إىل الغوط��ة الش��رقية بع��د اعتقاهل��ا 
الثالث، وأسست هناك مبساعدة صديقة من 
مدين��ة الس��ويداء، تعرف��ت عليه��ا يف املعتق��ل، 
مطبخ��ًا خري��ًا يق��دم الطع��ام أله��ل مدين��ة 

احملاص��رة. حرس��تا 
مش��روعها  ب��دأت   2014 ع��ام  من��ذ  	
أهال��ي  »مطب��خ  اس��م  علي��ه  أطلق��ت  ال��ذي 
الس��ويداء مس��اندة ألهال��ي حرس��تا«، وال��ذي 
حت��ّول فيم��ا بع��د إىل »مؤسس��ة ي��د واح��دة«. 
أم مسي��ح تدي��ر كل مفاص��ل ه��ذا املش��روع، 
م��ن الطب��خ والتصوي��ر والتوثي��ق والتواص��ل، 
م��ن  كادر  ب��ني  الوحي��دة  الس��يدة  وه��ي 
الرج��ال الذي��ن اس��تطاعت أن تكس��ب ثقته��م 
واحرامه��م، ليتطور عمل املؤسس��ة يف توزيع 
الطع��ام عل��ى املئ��ات م��ن العائ��الت ت��اوزت 
منطق��ة حرس��تا ووصل��ت إىل مناط��ق أخ��رى 
مسي��ح  أم  وحده��ا  الش��رقية.  الغوط��ة  يف 
كانت تقود »السوزوكي« بنفسها أو تزحف 
ب��ني ال��ركام واحلواجز إلس��عاد طفل بوجبة 
طع��ام أو هدي��ة، وكفل��ت املؤسس��ة م��ا يقارب 
صغ��رة  مش��اريع  إىل  إضاف��ة  يتيم��ًا(   160(
الغوط��ة، وبقي��ت أم مسي��ح  أهال��ي  لبع��ض 
رغم كل الظروف حاملة رس��التها األهم يف 

أم مسيح.. املرأة اليت أخجلتنا

)كب��اب هن��دي، فريك��ة م��ع الدج��اج، كبس��ة باللح��م، صفيح��ة، رز م��ع الب��ازلء...(، تل��ك الالئح��ة ليس��ت قائم��ة طع��ام يف أح��د  	
املطاع��م الفاخ��رة، ه��ي وببس��اطة قائم��ة طع��ام تقدمه��ا اخلال��ة أم مسي��ح كما »ُيطل��ق عليها أهالي الغوط��ة« يف مطبخها الذي ُهّجر قس��راً 

م��ع مديرت��ه إىل مدين��ة األت��ارب يف ري��ف حل��ب الغرب��ي بع��د س��نوات م��ن العم��ل ال��دؤوب داخ��ل الغوط��ة احملاص��رة.

مصطفى أبو مشس 

مس��اعدة األطف��ال الذي��ن حرم��وا م��ن طفولتهم 
وه��م يمل��ون ع��بء احلص��ار، بع��د أن حّولته��م 
أحس��ن  ويف  أيت��ام،  إىل  األس��دية  احل��رب  آل��ة 

األح��وال إىل رج��ال قب��ل أوانه��م.
يف  الغوط��ة  مسي��ح  أم  وّدع��ت  	
2018/3/22 ب� »الصفيحة األخرة«، كما أطلقت 

عليه��ا، وبص��وت يغ��ص بالب��كاء، وَقَس��م بالع��ودة. 
األت��ارب  بيت��ًا يف  أم مسي��ح  ل متل��ك  	
الي��وم، ه��ي تعي��ش متنقل��ة تتاب��ع عمله��ا ال��ذي 
بدأت��ه يف الغوط��ة، أسس��ت مطبخه��ا م��ن جدي��د 
بعد يومني فقط من وصوهلا، وقامت مبساعدة 
م��ن مرك��ز التنمي��ة وبع��ض املتربع��ني بش��راء 
أدوات الطب��خ وتوزي��ع الطع��ام ال��ذي أِل��ف مذاق��ه 
أه��ل الغوط��ة لس��نوات، إذ تق��دم أكث��ر م��ن 200 
وجب��ة يومي��ًا، باإلضاف��ة إىل اخلب��ز واخلض��ار 

وكفال��ة األيت��ام ودع��م املش��اريع الصغ��رة.
نش��عر  كلن��ا  مسي��ح  أم  حض��رة  يف  	
باخلج��ل والفخ��ر يف آن مع��ًا، ه��ي الفلس��طينية 
ال��يت ع��رّبت بفطري��ة م��ن ترّب��ى عل��ى النض��ال، 
ووقف��ت م��ع احملاصري��ن واملهّجري��ن غ��ر آبه��ة 
أن  أرادت  رمب��ا  واجل��وع،  والعتق��ال  بالتع��ب 
ختربن��ا أن القضي��ة املركزي��ة تكم��ن يف ذل��ك 
املوق��ف األخالق��ي ض��د الطغ��اة وظلمه��م أينم��ا 
وج��دوا، وعلين��ا أن نكم��ل الطري��ق ل أن نل��وك 
قي��د  عل��ى  البق��اء  وأن  العج��ز،  ويش��ّلنا  امل��رارة 
احلياة والس��عي للتش��بث بها هو انتصار للثورة/

احلي��اة.

أم سميح - متداولة على اإلنرتنت
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أم سميح - متداولة على اإلنرتنت

 

وحلداث��ة عهدن��ا حبم��الت املناصرة كان األجدر بنا أن نضبط  	
تعريفها، لتمييزها عن غرها من مفرزات اجملتمع املدني، وهي »حماولة 
منظم��ة لتغي��ر سياس��ة أو ممارس��ة أو موق��ف م��ا، ع��رب تقدي��م األدل��ة 
واحلج��ج حت��ى يتس��نى إقن��اع جه��ة م��ا بكيفي��ة وس��بب ووج��وب ح��دوث 
التغي��ر. أو ه��ي فع��ل مقص��ود وموّج��ه حن��و تغي��ر السياس��ات أو املواق��ف أو 
الربام��ج يف أي ن��وع م��ن الق��رارات املطل��وب تطويره��ا أو تغيره��ا أو التأثر 
عل��ى أس��اليبها أو حت��ى إلغائه��ا«، كم��ا ُيعّرفه��ا ُكتي��ب ص��در عنه��ا، لذل��ك 
رمب��ا حتت��اج مح��الت املناص��رة إىل أح��زاب سياس��ية أو نقاب��ات مل تك��ن 

موج��ودة يف ضف��ة الث��ورة.
ح��ّل ب��دًل منه��ا منظم��ات اجملتم��ع املدن��ي، ال��يت مل تك��ن عل��ى  	
حال��ة م��ن ال��وّد فيم��ا بينه��ا تعله��ا ق��ادرة عل��ى حش��د مظاه��رات كب��رة 
واعتصام��ات أم��ام س��فارات ال��دول املؤث��رة يف الق��رار، ب��ل كان��ت تش��غلها 
تاذب��ات سياس��ية غ��ر معلنة، ومناطقية يف كثر م��ن األوقات، فأصبح 
م��ن الطبيع��ي أن ت��رى منظم��ات صمت��ت ع��ن حل��ب وانتفض��ت ألج��ل 
الغوط��ة، ومنظم��ات صمت��ت عن دير الزور والرق��ة وانتفضت ألجل حلب 
والغوط��ة. ع��الوة عل��ى أن تل��ك املنظم��ات تفتق��ر، بش��كل طبيع��ي حلداث��ة 
نش��وئها، للعالق��ات م��ع األح��زاب وق��وى اجملتم��ع املدن��ي يف دول الغ��رب، م��ا 

جع��ل تأثره��ا حم��دوداً.
وه��ذا ل ينف��ي أنن��ا، ورغم كل ما س��بق، اس��تطعنا يف كثر من  	
املواض��ع إيص��ال الفك��رة حلكوم��ات ال��دول الصانع��ة واملؤث��رة عل��ى الق��رار، 
لكنه��م آث��روا اّتب��اع مص��احل دوهل��م، حت��ى ول��و كان��ت عل��ى دم��اء وأش��الء 

الس��وريني.
لي��س جدي��داً الق��ول إن غالبي��ة محالتن��ا كان��ت ارتالي��ة، بأق��ل ق��در م��ن 
التخطي��ط، ويع��ود ذل��ك يف ج��زء من��ه إىل التب��دل الس��ريع يف الظ��روف 
امليداني��ة وموازي��ن القوى يف س��وريا. ويف احلم��الت اليت ُخطط هلا بعناية، 
م��ن تهي��ز البوس��رات والتقاري��ر والص��ور والفيديوه��ات الالزمة، ومجع 
أك��رب ق��در ممك��ن م��ن الش��ركاء )منظم��ات ومؤسس��ات إعالمي��ة وأف��راد 
مؤثري��ن( ُأخرج��ت مظاه��رات -خجول��ة مقارن��ًة باحل��دث- يف بعض املدن 

والعواص��م األوربية.
أح��د مؤسس��ي محل��ة »طلع��ت ريتك��ن« يف لبن��ان، وم��درب  	
املناصرة للجيل األول من النش��طاء الس��وريني عماد بزي، رأى خالل تلك 
الورش��ات أن م��ا نق��وم ب��ه ه��و مح��الت إعالمي��ة ولي��س مح��الت مناص��رة، 
فاألخ��رة حتت��اج هل��دف قاب��ل للتطبي��ق وف��ق خط��ة تدعمه��ا احلمل��ة 
اإلعالمية، لكننا كنا ننظر هلذا الكالم بعني الريبة، ونعتقد أنه يتحدث 
من واقع تربته يف بلد مستقر يتمتع بشيء من احلرية والدميقراطية 
مث��ل لبن��ان، وظ��ل ه��ذا العتق��اد س��ائداً حت��ى تق��دم النظام يف حل��ب وقَطع 
ناري��ًا طري��ق )الكاس��تيلو(، وُحوص��رت األحي��اء الش��رقية، فاس��ُتدعي عم��اد 

ب��زي للتخطي��ط م��ن أج��ل ف��ك احلص��ار ع��ن حل��ب. 

وبالفع��ل ُأطلق��ت محل��ة »درب حل��ب«، وهدف��ت إىل مج��ع  	
األم��وال الالزم��ة لتدش��يم طري��ق الكاس��تيلو، رافقه��ا محل��ة إعالمي��ة 
لتس��ليط الض��وء وإث��ارة ضج��ة ح��ول قضي��ة حص��ار حل��ب. مل تنج��ح 
احلمل��ة كمثيالته��ا بس��بب الس��يطرة الس��ريعة للنظ��ام مدعوم��ًا 
باملليش��يات الطائفي��ة والق��وة اهلمجي��ة الروس��ية عل��ى األوتوس��راد، 
لك��ن عم��اد جن��ح يف برهن��ة وجه��ة نظ��ره يف الختب��ار األول، ورمب��ا 

الوحي��د ل��ه يف س��وريا.
يف واٍد آخ��ر، ذاع يف أوس��اط املنظم��ات اإلعالمي��ة والتنموي��ة  	
وحت��ى اإلغاثي��ة ن��وع خمتل��ف م��ن احلم��الت، مم��ول م��ن املاحن��ني، 
حم��دود بإط��ار زم��ي، ومرتب��ط بأه��داف قابل��ة للقي��اس، كحمل��ة 
للتوعي��ة م��ن األلغ��ام، أو محل��ة طف��ل ل مقات��ل. مث��ل ه��ذه احلم��الت 
هل��ا بداي��ة ونهاي��ة وخط��ة موضوع��ة مُين��ح عل��ى أساس��ها التموي��ل، 
وتس��تهدف ش��رائح جمتمعي��ة للح��ّد م��ن أخط��ار غ��ر متعلق��ة بش��كل 
مباش��ر بالص��راع الدائ��ر م��ع النظ��ام أو التنظيم��ات اجلهادي��ة، وتنتهي 
احلملة بتاريخ حمّدد أو ببلوغ اهلدف املعلن، كتوعية مئة عائلة من 
األلغ��ام يف منطق��ة م��ا، أو ببل��وغ عدد معني م��ن التغريدات على مواقع 
التواص��ل الجتماع��ي. ه��ذه احلم��الت حمس��وبة أيض��ًا عل��ى املناص��رة، 
وعلى ما يبدو أنها كذلك، وقد تأخذ الدور األكرب بعد النتهاء من 
القتتال مبعارك كبرة، والوصول إىل حالة من التهدئة يف س��وريا 

املقس��مة إىل مناط��ق نف��وذ دولي��ة وإقليمي��ة.
نهاي��ًة، تداولن��ا كث��راً مجل��ة »حنت��اج تطوي��ر أدواتن��ا« يف  	
نقاشاتنا بعد وأثناء كل محلة مناصرة مل تأِت بنتيجة، حتى صارت 
لزم��ة يقوهل��ا البع��ض للتهرب من املش��اركة يف مح��الت بات واضحًا 
ع��دم جناعته��ا، يف ح��ني ح��اول البع��ض اآلخ��ر، كالدكت��ور حمم��د 
كت��وب م��ن منظمة )SAMS(، اجراح بع��ض احللول لتطوير األدوات 
أثن��اء ن��دوة ُعق��دت ضم��ن احلمل��ة األخ��رة إلنق��اذ الغوط��ة الش��رقية: 
»ينبغ��ي الضغ��ط عل��ى داعم��ي مؤسس��ات األم��م املتح��دة، كأملانيا اليت 
تدفع %10  من قيمة املساعدات اخلاصة بسوريا، واليت يستحوذ على 
غالبيته��ا النظ��ام، وه��ؤلء -أي الدول املاحنة- يس��تمعون لش��ركائهم 
م��ن منظم��ات اجملتم��ع املدن��ي، وعلين��ا إخباره��م أي��ن تذه��ب أمواهل��م«.

لك��ن، وبع��د أن ضاع��ت غالبي��ة 	
املناط��ق احمل��ررة، وقض��ى مئات 
اآللف من السوريني، وفشلت 
مجي��ع محالتن��ا، وأصبح��ت 
ض��رورة،  األدوات  مراجع��ة 
ف��إن أح��داً من��ا مل جيب على 
الس��ؤال اجلوه��ري: كي��ف 
األدوات؟ تل��ك  نط��ور 

محالت امُلناصرة
نشوان الصاحل

مل تنج��ح محل��ة مناص��رة يف حتقي��ق هدفه��ا  	 	
إل يف ح��ال كان اهل��دف يّتس��ق م��ع خط��ط النظام، كما حصل 
يف حلب، حني حتولت اعتصاماتنا ومظاهراتنا من فك احلصار 
إىل إخ��راج املدني��ني م��ن حل��ب الش��رقية، وكم��ا حص��ل يف دي��ر 
ال��زور، ح��ني طالبن��ا بإس��قاط املس��اعدات الغذائي��ة عل��ى املدنيني 
احملاصري��ن يف مناط��ق النظ��ام حص��اراً مزدوجًا م��ن قبل النظام 

وتنظي��م داع��ش. 
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الفصل األول: اختفاء قاسيون 
دّراجت��ه، ل  أو اخلامس��ة م��ن عم��ره، فق��َد  الرابع��ة  يف  	
نع��رف عل��ى وج��ه الدق��ة م��ا إذا كان��ت دّراجته حّق��ا أو أّنه��ا منهوبٌة 
م��ن أم��وال الش��عب، لكّن��ه كان صغ��راً لُيدرك أّن أب��اه، وزير الدفاع 
آنذاك، كان يس��تعد لتعفيش��ة العمر اليت ستدّشن حقبة اجلحيم 
الس��ورية الطويل��ة، وبالطب��ع ليع��رف أّن فق��دان الدراجة يعود إىل 
أّن طفولت��ه ه��ي خس��ارة جانبي��ة يف مس��ار بن��اء اس��تبدالت ألدوار 

األهمي��ة ال��يت طبع��ت حيات��ه.
كّل م��ن يلع��ب بدّراجت��ه يف دمش��ق س��رى قاس��يون، ه��ذ  	
قان��ون يع��ود إىل أول دورة عجل��ة يف املدين��ة العتيق��ة، غ��ر أّن الولد 
األجع��د ال��ذي تالش��ى اش��قراره –غر املفهوم يف الواق��ع– مع تقدّمه 
يف الس��ن، مل ي��َر قاس��يون كم��ا ي��راه أقران��ه يف املدين��ة م��ّذاك. وبعد 
انق��الب وال��ده عل��ى رفاقه الذين ش��اركوه يف ختمر هزمية حرب 
1967 املذّل��ة، وحتويله��ا إىل ثق��ب أس��ود سياس��ي؛ ابتل��ع منظ��ّري 

وفاعل��ي الواجه��ة البعثي��ة غ��ر العلوي��ة واح��داً وراء آخ��ر، ث��م انقلب 
عل��ى نفس��ه؛ ليخ��رج من��ه وال��د من س��يكون بعد أربعني س��نة س��ّفاح 
س��وريا األكث��ر دموي��ة منتص��راً يف ح��رب داخلي��ة مل تق��ع، وعل��ى 

مؤام��رة »رفاقية« مل تكن.
قاس��يون  ت��رى  أن  لمُيك��ن  اجلمه��وري  القص��ر  م��ن  	
الشامي، هو هناك جمّرد جدار هائل ييط بدمشق ويدد طرق 
الس��يطرة عليه��ا، والف��رار منه��ا، وقب��ل ذل��ك إمكاني��ات تطويقه��ا 

وتدمره��ا.
ويف احلقيق��ة، ليوَج��د أصدق��اء هن��اك أيض��ًا، كله��م إّم��ا  	
أبن��اء أع��داء حمتمل��ني أو أبن��اء أكب��اش حمرق��ة س��ُيلقي به��م األب 

يف أتون سعيه احملموم حنو احلكم األبدي. ول أصدقاء أيضًا حتى يف 
مدرسة »الالييك« الشهرة يف دمشق، واليت َتعّرب امسها إىل »احلّرية« 
يف س��ياق محل��ة تعري��ب؛ ه��ي يف علِنه��ا آخ��ر بقايا س��حل جث��ة البعثية 
العفلقية والناصرية يف ش��وارع س��وريا، ويف ِس��ّرها مش��روع بناء هوّية 
انعزالية ُتبقي س��وريا بلداً غر مش��ابه للزمن الراهن، وتوطيد صورة 
الس��ّفاح األب ك�»خليف��ة« جم��ّدد يض��خ تقديس��ات إضافي��ة لتاري��خ 
ُحذفت منه كّل أخطائه، يف منهج عسكرتاري شارك ضمنًا يف جعل 
»اجلهادي��ة« الالحق��ة جّم��رد انتق��ال إىل عمالني��ة عش��ق املاض��ي، بعد 
أن اصط��دم التالم��ذة الذي��ن درس��وا ذات املنهج م��ع اجملرم الذي اختار 

الربامي��ل املتفج��رة »منهجًا جهاديًا« مناوئًا.
الفصل الثاني: حلية األخ األكرب

كي��ف لش��خص ه��و اب��ن رجل حيك��ت صورته ليك��ون »كل  	
فع��اًل. ممك��ن  غ��ر  ه��ذا  موج��ودًا؟  يك��ون  أن  س��وريا  يف  ش��يء« 

بع��د س��حق مت��ّرد اإلخ��وان املس��لمني يف مثاني��ات الق��رن العش��رين، 
وعلى وقع حرب لبنان، بات األب يعتقل كّل س��وريا. اختفت العائلة 
اليت ظهرت يف صورة س��اذجة مع ريتش��ارد نيكس��ون بثياب ذات ذوق 

رديء.
وحده »األب القائد« هو من يكون، ويف ُبعٍد آخر، هناك أبناء  	
مراهقون تتوارى أمساؤهم وراء جدار يجز معنى الدولة والنظام. 
األب نفس��ه مل يع��د يف مس��ار تكري��س س��لطته الوحش��ية حباج��ة إىل 
أس��رته فاعتقله��م يف الغي��اب، ومل يع��د أح��د يف النظ��ام أو يف س��وريا 

حتوالت »احليوان«...
حكاية جلدارن احلكم املتداعية

اصطالحية  توطئة 
س��يكون م��ن امُلتع��ّذر واملم��ّل، وحتم��ًا م��ن امُلم��ّض، عل��ى  	
الق��ارئ أن جُي��رَب عل��ى حتّم��ل تك��رار اس��م موض��وع ه��ذه املقال��ة 
م��ّرات وم��ّرات عل��ى مس��احة صفحت��ني م��ن 
»عني املدينة«. ليس لنعداٍم أو خلٍل ُمتعمد 
حتدي��د  إط��ار  يف  ول  املوضوعي��ة،  يف 
س��ياق غ��ر حي��ادي قص��دي، ب��ل م��ن أج��ل 
اللت��زام بالراه��ن الوصف��ي ل��ه، ف��إّن م��ن 
»احلي��وان«  تعب��رات  أّن  التوضي��ح  الواج��ب 
و»الس��ّفاح« و»الكيم��اوي« و»جُم��رم احل��رب« 
و»الرباميلي« و»الوريث« ومش��ابهاتها واش��تقاقاتها الواردة يف املنت 
التال��ي؛ س��تكون كّله��ا توصيفات لش��خص واحد، س��ِرد امسه هنا 
مل��رة واح��دة فق��ط، وه��و بالتحدي��د، بش��ار حاف��ظ عل��ي س��ليمان 

األس��د رئي��س النظ��ام الس��وري.

رأيرادار املدينة

سهيل نظام الدين
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أبي��ه بس��رعة ال��ربق، إن ُت��رك وحي��داً دون 
الس��ّفاح. األب  غط��اء 

الفصل الثالث: دبوس أولربايت
بي��ل  مس��اعدي  أح��د  أعط��ى  	
للرئي��س  صغ��رة  ورق��ة  كلينت��ون 
األمرك��ي، وبع��د س��اعات ليس��ت بالكث��رة 
كان��ت مادل��ني أولرباي��ت يف دمش��ق؛ لُتق��دم 
الع��زاء مب��وت األب، وتعق��د اجتماع��ًا مغلق��ًا 
م��ع من ستس��ميه أم��ركا لحق��ًا »احليوان«. 
يق��ال إّن دمش��ق كان��ت ق��د ُأحيط��ت جب��دار 
من املدافع والصواريخ استعداداً إلحراقها إن 
حدث ما ُيعّكر صفو انتقال سوريا إىل عهدة 

اجلدي��د. الرئي��س 
وظه��ر  بعي��داً،  »املعلم��ون«  ُحج��ز  	
طاق��م »اخلالف��ة« اجل��دد، وم��ّرت العملي��ة 
بسالس��ة مذهل��ة، حت��ى اكتش��ف الس��وريون 
بع��د ّأول مجل��ة قاهل��ا يف خط��اٍب ع��امٍّ لثغت��ه 
وبنوا عليها سخريتهم األوىل منه. وعند أول 
اختبار ل� »مدنيته« امُللفقة استعاد ميكانيزمات 
أبيه حبرفيتها... كان األب يكم من قربه.. 
ه��ذه خالص��ة ق��راءة الس��وريني له منذ س��نته 

األوىل.
حُماولت��ه املزري��ة والكاريكاتوري��ة  	
فش��اًل  كان��ت  مس��تقلة  ش��خصية  لبن��اء 
إضافي��ًا، ثرث��رات خطابي��ة مُمل��ة، ومنط��ق 
تس��اؤلي يكش��ف عج��زه ع��ن اإلجاب��ة. غ��رٌق 
عمي��ق يف رعاي��ة اإلره��اب ع��ّززه حتالف��ه م��ع 
الع��راق،  بع��د ح��رب  امُلمكن��ني  القتل��ة  كل 
واندم��اج كّل��ي صاغ��ر يف املش��روع اإليران��ي 
جلدارن��ه  بدي��اًل  أبي��ه  بع��د  ب��ه  لذ  ال��ذي 
املتهاوي��ة، وانكف��اء حنو »منه��ج« املعلمني بعد 
اغتي��ال احلري��ري واخل��روج امُلهني من لبنان.

رّد  خ��اص،  حن��و  عل��ى  مُيك��ن،  	
هوس��ه الّسقيم باجلدل إىل شخصية بهجت 
س��ليمان، وه��و حبّد ذاته مدع��اة للنفور، ففي 
ح��ني كّل��ف الرجل نفس��ه بتقديم »فلس��فة« 
بالغي��ة  مس��ارات  إىل  وحتويله��ا  الطائف��ة 
ورطانات بال طائل، فإن »املعلمني« السابقني 
العس��كرية  اآلل��ة  يف  التنفي��ذي  واجلس��م 
للنظ��ام، وعلى وجه التحديد املوالني لرفعت 
جُم��ّرد  س��ليمان  بهج��ت  يعت��ربون  األس��د، 
»ع��اّلك«. لك��ن ش��خصًا مث��ل احلي��وان س��يجد 
يف ه��ذا »الع��الك« فلس��فة كامل��ة لتربي��ر 

الظاه��رة.  هيئت��ه  يف  »اإلب��ادة« 
هن��اك حماول��ة أخ��رى غ��ر ناج��زة  	
لالف��راق ع��ن إرث��ه الفق��ر، كش��خص يف 
ذاته وكفرد من عائلة تعترُب القتل هو ممر 
األبه��ة الس��لطاني الوحي��د. وميك��ن بس��هولة 
مالحظ��ة الف��ارق امُلفّعل بني تعب��رات الذوق 

رأي

ال��رديء لص��وره م��ع عائل��ة األب، وب��ني البذخ 
الفجائع��ي لص��ورة زوجت��ه األنيق��ة يف تض��اّد 
أّن  م��ع بدائي��ة حكم��ه وسياس��اته. والواق��ع 
ه��ذه النقط��ة، ُتث��ر أيضًا تضاداً نفس��يًا مُيكن 
»احلي��وان«  ل���  الضخم��ة  املش��ريات  لقائم��ة 
تس��ميها  كم��ا  جحي��م«،  »م��دام  وزوجت��ه 
ُتش��ر  إذ  تفضح��ه،  أن  الغربي��ة  الّصح��ف 
فاخ��رة، يف  أزي��اء عاملي��ة  ُدور  فواتره��ا إىل 
امُلفرط��ة  الش��خصية  مش��رياته  أّن  ح��ني 
وتطبيق��ات  الفيدي��و،  ألع��اب  عل��ى  ترك��ز 
إلكروني��ة لب��د أنه��ا مت��أل فراغ��ًا م��ا تركت��ُه 
ضغط��ًا  ُتنّف��س  أنه��ا  أو  املفق��ودة،  الدراج��ة 
عصبي��ًا متزاي��داً يف داخل��ه الضعي��ف –كأّي 
طاغي��ة يف الواق��ع– وُتغنيه ع��ن عادة حتطيم 

الزج��اج ال��يت يعرفه��ا م��ن عاش��روه.   
ميك��ن وصف��ه ب��� »املعت��وه« لك��ن ه��ذا  	
إج��راء عم��دّي، فه��و لي��س خمت��اًل بدرج��ة 
ُمغايرة لبقية الطغاة، ومنهم أبيه. هو س��ّفاح 
بقراره، لص بقراره، ويمل منذ تتلمذ على 
أيدي معلمي جحيم الثمانيات مشروع إبادٍة 
جاهٍز للتنفيذ بالس��الح الكيماوي والرباميل 

وبالرض��وخ للُحم��اة اإليراني��ني وال��روس، 
ك��� رّد عل��ى أّي تهدي��د جل��دار حكمه الوحيد 
الذي مل يسقط، وهو أن قاسيون ليس سوى 
س��ور طائف��ي مُيك��ن من��ه قت��ل دمش��ق ح��ني 

حت��ني س��اعة الصفر.
دع��وا عنك��م حكاي��ة الدراج��ة.. مل  	
يركب يومًا س��وى كره��ه للحرية واحلياة 
والكرام��ة، ث��م قام��ت الث��ورة... وه��ذه حكاي��ة 

. تعرفونه��ا

انف��الت  م��ع  ذكره��م  إىل  حباج��ة  يش��عر 
س��طوة »املعلم��ني« من أمثال عل��ي دوبا وعلي 
ناصي��ف،  في��اض وحمم��د  حي��در وش��فيق 
واألهم يف حضرة العم »الوريث« رفعت، حتى 
انه��ار اجل��دار عل��ى األب يف مرض��ه لُينق��ذ 
نفس��ه حب��رب أهلي��ة داخ��ل النظ��ام، انته��ت 
وري��ث  إىل  احلاج��ة  وب��روز  رفع��ت  بط��رد 

جدي��د.
مل يك��ن »الرباميلي« مُيثل أّي خيار  	
بالطبع، بل إّن أحداً مل يسمع عنه شيئًا إّل يف 
حكايٍة كاذبٍة عن مشكلة تتعلق بسيارته يف 
حل��ب، وكان ذلك وس��ط خراف��ات وبطولت 
ُتنس��ج ح��ول أخي��ه األك��رب، ال��ذي ص��ارت 
حليت��ه املش��ذبة بدق��ة مفرط��ة نقيض��ًا هلزال 
املث��ر  العس��كري  زّي��ه  يف  األصغ��ر  ش��قيقه 

للس��خرية.
انهار اجلدار مرة أخرى بضربة قَدٍر مل تكن 
يف حس��بان الطاغية األب، مات باس��ل حبادث 
س��يارة وُأعل��ن ش��هيداً »كام��ل األوص��اف«، 
وخرج »الكيماوي املضمر« من ظّله لُتبنى له 

حكاي��ة خاصة.
كان »املعلم��ون« مازال��وا ميتلكون حضورهم 
وج��وده،  خط��وط  رَس��م  م��ن  وه��م  الق��وي، 
وبالرغ��م من خراف��ٍة رعتها أجهزة املخابرات 
إّن��ه  تق��ول  خُمتلق��ة،  إجيابي��ة  يف  حلش��ره 
»مدن��ّي وترباي��ة الش��ام«، فق��د اس��تلزم األم��ر 
ترب��ة واح��دة لنكش��ف أث��ر »املعلم��ني« يف 

ش��خصيته.
واملفارق��ة، أّن خروج��ه م��ن حت��ت  	
حلي��ة أخي��ه ودفع��ِه حن��و موق��ع »الوري��ث« 
م��رة  اجل��دار  حتطي��م  اس��تدعى  األكي��د، 
اخلطري��ن  »املعلم��ني«  كّل  وإزاح��ة  ثالث��ة 
من طريقه، كانت مثة قناعة راس��خة لدى 
السوريني أنه هزيٌل مبا يكفي ليأكله رفاق 
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الث��ورة الس��ورية، ال��يت ابت��دأت وه��ي تطال��ب باإلص��الح،  	
س��رعان م��ا حتول��ت إىل املطالب��ة بإس��قاط النظ��ام. لك��ن مل يتمك��ن 
الس��وريون م��ن إس��قاط األس��د، س��واًء ع��ن طري��ق التعبئ��ة الش��عبية 
الس��لمية، أو ع��ن طري��ق اس��تخدام الق��وة. فمن��ذ ع��ام 2011 حتول��ت 
الث��ورة الس��ورية إىل ح��رب أهلي��ة دموي��ة ومس��رٍح لن��زاع إقليم��ي 
ودول��ي. ورغ��م الدم��ار امل��ادي اهلائ��ل، ومقت��ل مئ��ات اآللف، وحت��ول 
املالي��ني إىل لجئ��ني، يس��تمر األس��د بتمثي��ل س��وريا عل��ى املس��رح 
الدول��ي وب��إدارة ش��ؤون م��ا تبق��ى م��ن مؤسس��ات الدول��ة. وق��د حق��ق 
النظ��ام تقدم��ًا مضط��رداً يف حرب��ه عل��ى الفصائ��ل املس��لحة للث��ورة 
الس��ورية بفض��ل الدع��م الكب��ر م��ن حلفائ��ه ال��روس واإليراني��ني.

تشتت املعارضة
مبا أن اإلخفاقات تدفع دائمًا للبحث عن املسؤولني عنها،  	
��ت النقاش��ات حول فش��ل الثورة. إحدى وجه��ات النظر ترى  فق��د َعمَّ
أن املعارض��ة الس��ورية، العس��كرية والسياس��ية، تتحم��ل املس��ؤولية 
الرئيس��ية عن هذا الفش��ل. فاملعارضة السياس��ية مل تس��تطع توحيد 
صفوفها، أو تقديم قيادة كاريزمية ميكن للناس اللتفاف حوهلا 
لك��ي تقن��ع الع��امل جبديتها بتمثيل الثورة والش��عب. وباإلضافة إىل 
اهل��وة الكب��رة ال��يت تفص��ل جناح��ي الث��ورة السياس��ي والعس��كري، 

يوج��د ع��دد كب��ر م��ن الفصائ��ل العس��كرية. 
عندم��ا واجه��ت ق��وات املعارض��ة املس��لحة ض��رورة محاي��ة  	
وح��دة الث��ورة امتنع��ت ع��ن مواجه��ة القاع��دة وداع��ش، ومل تس��تطع 
طردهما من املسرح السوري. ومعظم هذه اجلماعات املسلحة بدت 
مهتم��ة باحلف��اظ عل��ى وج��ود ش��كلي أكث��ر م��ن اهتمامه��ا حبماي��ة 
مص��احل الش��عب والث��ورة. ه��ذه املعارض��ة مل تك��ن مؤهل��ة يف أي وقت 
ألن تق��ود الش��عب، أو تس��تجيب للتحدي��ات ال��يت فرضه��ا حت��ول 
س��وريا إىل مي��دان للح��رب. حامل��ا ب��دأ مي��زان الق��وى ميي��ل لص��احل 

النظ��ام أصبح��ت املعارض��ة عاج��زة ع��ن الصم��ود.
ه��ذه اإلدان��ة للمعارض��ة، رغ��م صحته��ا إىل ح��د كب��ر،  	
تنطوي ضمنًا على إدانة أخرى للش��عب الس��وري. فمن هذا الش��عب 
صع��دت ه��ذه املعارض��ة. ه��ذا املنط��ق يق��ود إىل الس��تنتاج أن الش��عب 
الس��وري مل يك��ن جاه��زاً للمواجه��ة م��ع نظ��ام األس��د القمع��ي، وأن 

الط��رف املنتص��ر أكث��ر أهلي��ة لقي��ادة س��وريا.
م��ا تغفل��ه وجه��ة النظ��ر ه��ذه ه��و أن الث��ورة الس��ورية مل  	
تك��ن ظاه��رة معزول��ة. فهي ظهرت ضمن س��ياٍق أوس��ع لديناميكية 
عربية ثورية للتغير، ومن اخلطأ قراءة ما حدث مبعزل عن ذلك. 
مُيك��ن الق��ول إن ه��دف تغي��ر النظ��ام السياس��ي مل يفش��ل يف س��وريا 
فق��ط، وإمن��ا يف مجي��ع بل��دان الربي��ع العرب��ي. حص��ل اإلخف��اق يف 

بل��دان مل تش��هد جل��وًء إىل الس��اح، ومل تش��هد ظه��ور مجاع��ات إرهابية، 
وكان فيها قوى معارضة أكثر نضجًا. وحتى عندما جنحت الثورات 
بإس��قاط األنظم��ة، س��رعان م��ا ع��ادت الطبق��ات احلاكم��ة وأطلق��ت 
ح��ركات مض��ادة للث��ورة واس��تعادت الس��لطة. َت��وَل مي��زان الق��وى 
بسرعة ضد حركات الثورات العربية يف كل دول الربيع العربي. هذا 
االنقاب العكسي مل حيدث بسبب سذاجة املعارضة أو عدم كفاءتها، 

إمن��ا بس��بب تبل��ور ظ��روف ضاغط��ة عصف��ت باملعارض��ة والش��عب.
التعبئة املضادة

حقيق��ة أن حرك��ة الثورة والتغيري مشلت كل أرجاء العامل  	
العربي، وليست فقط حركة سورية أو مينية أو ليبية، هذه احلقيقة 
أطلق��ت تعبئ��ة مض��ادة ع��ر الع��امل العرب��ي. حامل��ا أدرك��ت ق��وى الث��ورة 
املضادة جاذبية وتأثري الديناميكية الثورية، انتقلت لبناء ائتاف واسع 
النطاق. وحتى بدون اتفاق مس��بق، تركت الدول النافذة ذات املوارد 
السياس��ية والعس��كرية واملالي��ة الضخم��ة -كالس��عودية واإلم��ارات 
وإي��ران- إلحل��اق اهلزمي��ة حبرك��ة التغي��ري والتح��ول الدميقراط��ي. 
اعت��ر معس��كر الثورة املض��ادة الثورات الدميقراطية تهدي��داً المتيازاته 
وسلطاته ونفوذه داخل الشرق األوسط. أيضًا مل جتد الثورات العربية 
حلف��اء دولي��ن أقوي��اء حيمونه��ا يف حلظ��ات التغي��ري احلامس��ة. يف ع��امل 
مرتابط مل تنجح أي عملية تول دميقراطي بدون مساندة خارجية 
-إس��بانيا، الرتغ��ال، أورب��ا الش��رقية. لك��ن املس��اندة الغربي��ة للث��ورات 
العربي��ة كان��ت بطيئ��ة وم��رتددة وتول��ت إىل المب��االة أو ع��ودة إىل 

سياسة »الش��يطان الذي نعرفه…«.
التنازل عن السلطة أو شّن احلرب

كان مث��ة ش��يء حم��دد ح��ول س��وريا. يف كل ح��االت التغي��ري  	
السياس��ي أثن��اء الق��رن املاض��ي كان عل��ى الطبق��ات احلاكم��ة، عندم��ا 
ُتواج��ه معارض��ة ش��عبية واس��عة، أن ختت��ار ب��ن طريق��ن رئيس��يتن: 
التنازل عن السلطة، أو شن حرب ضد الشعب. طغاُة كالقذايف واألسد 
اخت��اروا املواجه��ة. مت إس��قاط الق��ذايف بتدخ��ل أجن��ي حاس��م، يف ح��ن 
��ن األس��د خل��ف ش��كل دم��وي م��ن الطائفي��ة. حاملا اكتش��ف عجزه  َتصَّ
ع��ن تقي��ق النص��ر ض��د الث��ورة ق��ام بطل��ب الدع��م الطائف��ي اإلقليم��ي. 
وعندم��ا فش��ل م��ع حلفائ��ه اإلقليمي��ن مل ي��رتدد باللج��وء لل��روس، ول��و 

عل��ى حس��اب فقدان��ه للس��يادة.
صحي��ٌح أن الث��ورة العربي��ة ق��د أخفق��ت يف تقي��ق أهدافه��ا،  	 
لك��ن أس��باب ه��ذا اإلخف��اق كان��ت أك��ر بكث��ري م��ن نقائ��ص حرك��ة 
الش��عب وق��وى املعارض��ة، وم��ا يتوج��ب علين��ا تذك��ره ه��و أن اإلخف��اق 
احلال��ي لي��س نهاي��ة الطري��ق. يف مس��ار تارخي��ي بال��غ التعقي��د لعملي��ة 

التح��ول ال يوج��د ش��يء امس��ه نهاي��ة الطري��ق.

بشر نايفعلى من يقع اللوم يف إخفاق الثورة السورية؟
The Middle East Eye عن موقع
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ترجمة

مل تد احلركة الثورية العربية حلفاًء دوليني أقوياء يدعمونها ويمونها يف حلظات التغير احلامسة. 	
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- ل تع��رب املق��الت املنش��ورة بالض��رورة ع��ن رأي اجملل��ة.

- ترح��ب امل����جلة مبس�����اهماتكم غ��ر املنش������ورة س��ابقًا.
3ayn-almadina.com 
info@3ayn-almadina.com

@3aynAlmadina /3aynAlmadina
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ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ  عضو الشــبكة السوريةمجّلة
لإلعــام المطبوع

ل ي��زال الل��واء عل��ي عب��اس حي��در، القائ��د التارخي��ي للوح��دات اخلاص��ة يف جي��ش حافظ األس��د، يظ��ى بتقدير خاص ل��دى أنصار  	
النظ��ام يف جب��ال الس��احل الس��وري، رغ��م م��رور رب��ع ق��رن تقريب��ًا عل��ى عزل��ه إّب��ان حتض��رات األس��د األب لتوري��ث ابن��ه بش��ار م��ن بع��ده.

قب��ل أي��ام كتب��ت صفح��ة )ه��ون  	
ضيعتنا- بش��يلي( يف موقع فيس��بوك »س��يادة 
الل��واء عل��ي عب��اس حي��در: من��ذ كن��ا أطف��اًل 
يف  ومرس��خه  ترافقن��ا  بطولت��ك  وقص��ص 
عقولن��ا، نتناقله��ا ع��رب اآلب��اء واألج��داد اىل 
أولدنا« وعّددت بعض عطاءاته، فهو من أَمر 
بشّق »أوتوسراد جبلة –بيت ياشوط – الغاب«، 
وهو من »أنار قرانا بالكهرباء وشبكة اهلاتف«، 
وهو »من ساعد الكثرين... وله الفضل عليهم 
حتى املمات«، واألهم من كل هذا أنه »أشعل 
الن��ار حت��ت أق��دام اإلخ��وان املس��لمني يف محاة 
تع��داد  يف  املعّلق��ون  وأكم��ل  واحملافظ��ات«، 
عط��اءات الل��واء ال��ذي كان ل��ه »ال��دور الرائ��د 
يف افتتاح جامعة تش��رين«، وكان له الفضل 
بقب��ول مئ��ات الش��بان يف الكلي��ات العس��كرية 
كضب��اط، ومئ��ات الش��ابات يف معاهد الصف 
وظائ��ف  يف  ومئ��ات  كمعلم��ات،  اخل��اص 
القط��اع الع��ام. ومهم��ا قي��ل من كلم��ات فإنها 
»ل��ن تعطي��ك %1 م��ن حق��ك وفضل��ك علين��ا 
وعل��ى قران��ا« وف��ق م��ا ع��ربت )ه��ون ضيعتن��ا 
-بشيلي( عن امتنانها للواء الذي اقرن امسه 

بارت��كاب سلس��لة مذاب��ح ب��ني س��ورية ولبنان، 
و»آه على الزمن اجلميل« حني كانت ُتسحق 
املدن املتمردة، بصمت وبسرعة قياسية دون 

ش��فقة أو ت��ردد.
يف قص��ره الفخ��م ال��ذي بن��اه جن��ود  	
الق��رن  مثانيني��ات  يف  اخلاص��ة  الوح��دات 
املاض��ي بضيعت��ه حل��ة ع��اره يف ري��ف جبل��ة، 
ميض��ي الل��واء الطاع��ن يف الس��ن يف تقاع��ده 
املري��ح، ول ي��زال ق��ادراً عل��ى تأدي��ة واجب��ات 
الع��زاء بالقتل��ى، وعل��ى اس��تقبال زواره م��ن 
رج��ال دي��ن وش��عراء ريفي��ني وضب��اط أدن��ى 

رتب��ة. 
ينتمي اللواء إىل عشرة احلدادين  	
ينته��ي  نس��به  أن  رواي��ة  وتق��ول  العلوي��ة، 
إىل منتج��ب الدي��ن العان��ي أح��د أه��م دع��اة 
الطائف��ة، وبه��ذا النس��ب، ث��م بتح��در ش��يوخ 
مش��هورين منه��ا، أح��رزت عائل��ة الل��واء حيدر 
وجاه��ة اجتماعي��ة خاص��ة، دخل��ت ب��ال ش��ك 
يف حس��ابات حافظ األس��د خالل صراعه مع 
خصم��ه واب��ن طائفت��ه الل��دود ص��الح جدي��د. 

علي حيدر..
اللواء الباّر 

بضيعته والضيع 
اجملاورة

ل ُيع��رف التاري��خ الدقي��ق ال��ذي التق��ى في��ه 
األس��د حبي��در، لكن املؤك��د أن عالقة متينة 
نش��أت ب��ني الرجل��ني قب��ل انق��الب البع��ث يف 
العام 1963، وترسخت بعدها على مراحل، يف 
هزمي��ة جدي��د ثم مواجهة اإلخوان املس��لمني 
ث��م إحب��اط حم��اولت رفع��ت النق��الب عل��ى 
أخي��ه. ويف مجيعه��ا كان حي��در تابع��ًا وفي��ًا 
وقويًا ما أتاح له بناء إقطاعية ش��به مس��تقلة 
يف مملك��ة األس��د ال��ذي اعت��اد ت��رك هوام��ش 
واس��عة لرج��ال حلقت��ه األوىل، م��ع حفاظ��ه 

عل��ى ق��درة إزاحته��م مت��ى ش��اء. 
اجملهول��ة،  الل��واء  فضائ��ل  م��ن  	
والفلس��فة،  األدب  حق��ول  يف  مس��اهماته 
اجلي��ش   يف  السياس��ية  اإلدارة  بتكلي��ف 
-يس��اري اهل��وى والعقي��دة-  بطباع��ة ونش��ر 
الب��ارز أمح��د  الدي��ن  كتاب��ني لعّم��ه ش��يخ 
بعن��وان  دي��وان ش��عر  األول  حمم��د حي��در، 
والثان��ي   ،1972 الع��ام  يف  القدس��ي(  )النغ��م 
مؤلَّ��ف غنوص��ي بعن��وان )م��ا بع��د القم��ر( يف 

 .1984 الع��ام 

صياد املدينة
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