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تنظيم "الدولة الإ�شالمية" على م�شارف كوباين
تركيا تتعهد بعدم �شقوطها.. ودم�شق حتذر من تدخل اأنقرة

سوريتنا - وكاالت
تمكنت القوات الكردي��ة المدافعة عن مدينة 
عي��ن الع��رب الس��ورية "كوباني" م��ن وقف 
تقدم مسلحي تنظيم "الدولة اإلسالمية" نحو 
المدينة، وذلك بعد أن شنّت طائرات التحالف 
الدولي غارات اس��تهدفت مس��لحي التنظيم، 

وأدت إلى مقتل العشرات منهم.
وأوضح مراس��ل لمحطة "الجزيرة" أن تنظيم 
الدولة نفذ أربع محاوالت للسيطرة على قرية 
"حلنج" اإلستراتيجية شرقي عين العرب، لكن 
ضرب��ات التحال��ف حالت دون تحقي��ق هدفه. 
وكان التنظي��م س��يطر ف��ي األي��ام القليل��ة 
الماضية عل��ى بعض مداخ��ل المدينة، لكنه 

لم يتمكن من اقتحام أي من أحيائها.
وأف��ادت المصادر بأن االش��تباكات مس��تمرة 
بين قوات الحماي��ة الكردية ومقاتلي تنظيم 

الدولة في الناحية الشرقية من المدينة.
وكان التنظيم بدأ في 16 من الشهر الماضي 
هجوما على عين العرب، وتمكن من السيطرة 
على عشرات القرى قبل أن يتعثر على أبواب 
المدينة التي فرّ جل سكانها المقدر عددهم 

بنحو مائتي ألف.
واعلن بي��ان للتنظيم س��يطرة مقاتليه على 
كاف��ة الحواج��ز التابع��ة لوح��دات المحيط��ة 

بمدينة عين العرب "كوباني". 
وبذل��ك يصب��ح مقاتل��و تنظي��م الدولة على 
بع��د مئات األمت��ار من المدينة م��ن الجهتين 
الش��رقية والغربية وعلى بعد 1 - 2 كيلو متر 

من الجهة الجنوبية. 
وش��هدت الجبهتين الش��رقية معارك ضارية 

بين التنظيم وYPG يومي الخميس والجمعة 
الماضيين حيث س��قطت أكث��ر من 80 قذيفة 

علة المدينة. 
وبدأ التنظيم اواخر الش��هر الماضي، بهجوم 
واسع باتجاه عين العرب، حيث سيطر في أيام 
قليل��ة على أكثر من 65 قرية في محيط تلك 
المدين��ة، األمر الذي أجبر نح��و 150 ألفا من 
سكان تلك المنطقة إلى النزوح إلى األراضي 

التركية. 

خارطة ع�شكرية
بعد خسارة الوحدات الشعبية YPG لحواجزها 
المحيط��ة بعي��ن الع��رب "كوبان��ي" أصبحت 
المدين��ة محاصرة بش��كل كامل م��ن الجهات 
الجنوبي��ة والغربي��ة والش��رقية بينم��ا يعزز 
الجي��ش التركي تواج��ده عند بوابة "مرش��د 

بينار" في الجهة الشمالية. 
ويتواجد التنظيم بشكل أساسي في المناطق 
المحيط��ة بالمدينة في كل من مزرعة داوود 
ش��رق المدينة بحولي 2 كم، وفي تل ش��عير 
ومزرعة صوفيان والت��ي تبعد عن المدينة 2 

- 3 كم غربًا. 
بينما يس��يطر التنظيم في الجه��ة الجنوبية 
الش��رقية على قرية حل��ج بحولي 2 كم وفي 
منت��زه الس��يران وال��ذي يبع��د 3 ك��م جنوب 

المدينة. 
تنتش��ر ق��وات YPG حاليًا في داخ��ل المدينة 
وال يع��رف العدد الحقيقي للق��وات المتواجدة 
فيها لكن تحدثت مص��ادر إعالمية عن دخول 
1500 مقاتل من أكراد تركيا إلى المدينة منذ 
بداية هجوم التنظيم عليها استعدادًا لمعركة 

شوارع أطلق عليها مقاتلو YPG حرب القلعة. 
بينم��ا تراجح مص��ادر متعددة ق��وات تنظيم 
الدولة بأكثر من 1000 مقاتل بينهم مقاتلون 

أكراد من كردستان العراق. 
وكان تنظيم الدولة قد أعلن األربعاء الماضي 
أنه يستعد القتحام كوباني، وقال إن مقاتليه 
أصبحوا على مدخل المدينة بعد س��يطرتهم 
على منطقة تشرف على المعبر الحدودي مع 

تركيا الذي أصبح تحت مرمى نيرانهم. 

التحالف الدويل
قال��ت وزارة الدف��اع األميركي��ة إن المقاتالت 
والطائرات من دون طيار وجهت ثالث ضربات 
جوية عل��ى مواقع قرب كوبان��ي، ما أدى إلى 

تدمير آليات عسكرية تابعة للتنظيم. 
وتفي��د بيان��ات القيادة العس��كرية األميركية 
بأن قوات التحالف الدولي ش��نت سبع ضربات 
جوي��ة على مواقع التنظي��م حول عين العرب 
منذ الس��بت الماض��ي، إال أن جميعها لم تكن 
كافية لردع مقاتلي التنظيم أو الحيلولة دون 

تقدمه المدينة. 

اأنقرة تتعهد.. ودم�شق حتذر
قال رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، 
أن ب��الده س��تفعل ما بوس��عها لمنع س��قوط 
بلدة عي��ن عرب "كوباني" بيد تنظيم "الدولة 

اإلسالمية". 
وق��ال داود أوغلو، الجمع��ة، إن "تركيا ال تريد 
لبلدة كوباني الس��ورية الت��ي تقطنها غالبية 
كردية قرب حدودها مع سوريا أن تسقط في 
ايدي مقاتلي الدولة االس��المية، وستفعل ما 

الجئة من كوباني على الحدود التركية - األناضول
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اأخبار عن اإعدام 35 نا�شطًا واإعالميًا يف 
مدينة الرقة كانوا معتقلني لدى "داع�ش"

أفاد ناش��طون من مدينة الرقة أمس االربعاء بمقتل ما يقارب 35 ناش��طًا إعالميًا، 
ومدنيًا، وعناصر من الجيش الحر في مدينة الرقة، حيث أعدمهم تنظيم داعش في 

أحد معتقالته بالقرب من المدينة.
صفحة “الرقة تذبح بصمت” على شبكة “فيس بوك” نشرت صورًا للناشط االعالمي 
أحم��د األصمع��ي أحد ابناء المدين��ة، كان التنظيم اعتقله مع مجموعة من نش��طاء 

الرقة، عقب سيطرته على المدينة مطلع العام الجاري.
وقال��ت الصفح��ة أن التنظيم أع��دم األصمعي م��ع 34 آخرين دفعة واح��دة بتاريخ 
2014/9/18، كم��ا ذك��رت الصفح��ة أن المعلوم��ات ج��اءت عبر إبالغ أهل الناش��ط 
االصمعي.. وبحسب العائلة فإن التنظيم أعلمهم بمقتل ابنهم  أمس األربعاء، وعند 
مطالبة العائلة بجثته، قال عناصر من التنظيم أنه تم دفنه في مقبرة جماعية على 

أطراف المدينة.
وقال مراس��ل »س��راج برس« أن خب��ر المجزرة تناوله جمي��ع اإلعالميين في الرقة، 
وأكدوا عملية اإلعدام، وس��ط تضارب عن مكان مقبرتهم الجماعية، أو أس��ماء من 

تم إعدامه. 
الناش��ط اإلعالمي أبو ورد الرقاوي أحد القائمين عل��ى حملة »الرقة تذبح بصمت« 
قال ل� »أخبار اآلن«: الناش��طين الذين تم إعدامهم ليس��وا م��ن مدينة الرقة فقط، 
وإنما هناك ناش��طين من جميع المناطق المحررة التي سيطر عليها التنظيم، ولكن 

أغلبهم من أبناء مدينة الرقة.
وعن أس��ماء الناش��طين التي تم إعدامه��م قال الرقاوي »لدينا بعض االس��ماء، وال 
يمكنن��ا االفصاح عنها حاليًا، حتى يتم إبالغ ذوي الناش��طين من قبل داعش، وذلك 
خوفًا على األهالي من أن يتأذوا من قبل عناصر داعش، وسنعلن عن أسماء من تم 

إعدامه بعد أن نتأكد من تبليغ أهله«.
وأض��اف الرقاوي: بن��اًء للمعلومات األولي��ة لما قاله عناصر التنظي��م لبعض أهالي 
النش��طاء، أن��ه تم دفنهم في مقب��رة جماعية في ريف المدينة، وه��و المكان الذي 

يمكن أن يكون التنظيم أعدم فيه النشطاء.
من جهته اإلعالمي جود األمين قال: »من بين من تم إعدامهم ناشطين، ومدنيين، 

وعناصر من الجيش الحر كان قد اعتقلهم التنظيم منذ بداية العام.
وأضاف االمين: بحسب المعلومات األولية فإن التنظيم أعدمهم في أحد معسكراته، 
أو معتقالته السرية، األمر الذي ال يمكننا التأكد منه حاليًا بسبب السرية التامة التي 
يتبعها التنظيم في مثل هذه األمور، حيث وجدت مؤخرًا مقبرة جماعية بالقرب من 
مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي، وفيها أكبر معسكرات ومعتقالت التنظيم في 

منطقة الكرين غرب الطبقة.
ويذكر نش��طاء م��ن المدين��ة أن التنظي��م يعتقل مئات م��ن النش��طاء اإلعالميين 
والمدنيي��ن في معتقالته الواقعة على أطراف المدينة، ومنها معس��كر العكيرش��ي 
جنوب المدينة، الذي يتخذ منه التنظيم معس��كرًا لتدريب عناصره، وس��جنًا يعتقل 

فيه المئات من المدنيين.
الجدير بالذكر أن تنظيم »الدولة اإلسالمية« منذ سيطرته على مدينة الرقة وريفها 
م��ع بداي��ة هذا العام عمد على اعتق��ال المئات من المدنيي��ن وعناصر الجيش الحر 
وس��ط غياب تام لمعلومات ع��ن أماكن اعتقالهم وأحوالهم الصحي��ة أو إذا ما كانوا 

على قيد الحياة.

في وسعها للحيلولة دون ذلك". 
ونق��ل عن وزير الدفاع الترك��ي عصمت يلمظ قوله 
للصحافيي��ن إن��ه س��يكون م��ن الخطأ توق��ع القيام 

بعمل عسكري وشيك بعد التفويض البرلماني. 
وف��ي تعليق��ه عل��ى تحذي��ر زعي��م ح��زب العم��ال 
الكردستاني عبد اهلل أوجالن بإنهاء محادثات السالم 
مع الحكوم��ة التركية إذا ما س��مح بارت��كاب مذبحة 
ض��د األكراد ف��ي كوباني، رفض أوغل��و الربط بين 

األمرين. 
م��ن ناحيته��ا، ح��ذرت وزارة الخارجية الس��ورية من 
أي تدخل عس��كري تركي، وطالب��ت المجتمع الدولي 
القي��ادة  ومجل��س األم��ن "بوض��ع ح��د لمغام��رات 
التركية التي تش��كل تهديدا لألمن والسلم اإلقليمي 

والدولي". 
وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة األنباء الس��ورية 
الرس��مية )س��انا( إن المجتمع الدولي ومجلس األمن 
مطالبان بأن" يقفا وقفة ج��ادة ويتخذا موقفا حازما 

ومسؤوال لوضع حد لنهج أنقرة المدمر". 
وطالبت دمش��ق بإرغام أنقرة على االمتثال لقرارات 
مجلس األم��ن "ووقف الدعم الالمحدود الذي تقدمه 
للتنظيم��ات اإلرهابي��ة المس��لحة ومطالبتها بوقف 

تدخلها في الشؤون السورية". 
وعمل��ت الس��لطات التركية في األي��ام األخيرة على 
تعزي��ز اس��تعداداتها العس��كرية إل��ى حش��د آلي��ات 
عس��كرية ف��ي مواقع مطل��ة على عي��ن العرب، في 
وقت تتعرض مناطق حدودية تركية لسقوط قذائف 
مصدره��ا الجانب الس��وري من منطقة االش��تباكات 

في محيط المدينة. 
وتأت��ي تصريح��ات داود اغل��و بع��د إع��الن البرلمان 
التركي عن موافقته على قرار التدخل عسكريًا ضد 

تنظيم "الدولة اإلسالمية". 

تفاقم الأزمة الإن�شانية
مع ازدي��اد وتيرة المع��ارك وس��يطرة التنظيم على 
أكثر من 300 قرية في ريف عين العرب كوباني منذ 

بداية هجومة في تزداد معاناة الالجئين 
المفوضي��ة العليا لش��ؤون الالجئي��ن التابعة لألمم 
المتح��دة أعلن��ت أنها تض��ع خططًا لوجس��تية لفرار 
كل س��كان بلدة كوباني والقرى المحيطة بها والبالغ 

عددهم 400 ألف، إلى تركيا. 
وذك��رت المفوضية في بي��ان أن نحو 138 ألف الجئ 
س��وري دخل��وا األراض��ي التركية في لج��وء جماعي 
بدأ األس��بوع الماضي، مش��يرة إلى أن نقطتي عبور 

حدوديتين مع تركيا ما زالتا مفتوحتين. 
"ميليس��ا  المفوضي��ة،  باس��م  المتحدث��ة  وقال��ت 

فليمينج"،: "نستعد لفرار كل السكان إلى تركيا"
ودعت "فليمينج" إلى تقديم العون للحكومة التركية 
ودول الجوار األخرى التي تس��تضيف أكثر من ثالثة 
ماليي��ن الجئ س��وري، مضيف��ًة: "138 أل��ف الذين 
وصلوا لتركيا مؤخرًا هم نفس عدد من اس��تقبلتهم 

أوروبا خالل ثالث سنوات من الحرب السورية". 
ومن جهت��ه، قال روب��رت كولفيل، المتحدث باس��م 
حق��وق اإلنس��ان في األم��م المتح��دة، ف��ي اإلفادة 

الصحافية: "قلقنا األكبر هو أن تسقط كوباني". 
وذكر أن قوات "داعش" س��يطرت على ما ال يقل عن 
105 ق��رى ح��ول كوباني منذ 15 س��بتمبر، منها 85 

قرية على األقل سقطت في مطلع األسبوع. 
 وأضاف أن مكتب حقوق اإلنسان وصلته تقارير عن 
100 قرية أخرى هجرها سكانها، خوفًا من سقوطها 

في أيدي تنظيم الدولة". 
وأوضح كولفيل أن منطقة كوباني تس��تضيف أيضًا 
ما بين 200 و400 ألف نازح س��وري فروا من مناطق 

أخرى من البالد منها الرقة وحلب وحمص. 

االعالمي أحمد األصمعي
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لفارج �شوريا بيد تنظيم "الدولة الإ�شالمية"

أدى اش��تداد المع��ارك بي��ن تنظي��م الدول��ة 
اإلسالمية من جهة ووحدات الحماية الشعبية 
YPG ف��ي ري��ف عي��ن الع��رب - كوباني إلى 
إغ��الق معم��ل إس��منت ش��ركة الف��ارج أكبر 
معمل لالس��منت في س��وريا. ما عرض أكثر 
من ألف عائلة س��ورية بش��كل مباشر لشبح 
البطال��ة، وآالف األس��ر للض��رر بش��كل غير 
مباش��ر خاصة بعد س��يطرة التنظيم بشكل 

كامل على المعمل. 
ومعمل الفارج ش��ركة مس��اهمة أسست في 
س��ورية 2007م وبدأت باإلنتاج عام 2011م 
حيث ينتج المعمل الواقع ش��مال ش��رق حلب 
ب�150كم يوميًا ما يقارب 7500 طن إس��منت 
بأنواعه الثالثة )راسخ، ماكن، ثابت(، ويشغل 
400 موظ��ف عل��ى قي��ود  المعم��ل حوال��ي 
الش��ركة، و450 عامل عادي تابعين لألعمال 
للس��ائقين  إضاف��ة  والمتعهدي��ن  اليومي��ة 

وغيرهم من العمال. 
 ولشركة الفارج حصة األسد في الشركة ثم 
رج��ال أعمال مصريي��ن، وكان فراس طالس 
شريكًا في المعمل قبل أن يبيع حصته، وتأخذ 
الحكومة الس��ورية 1000 ل س عن إنتاج كل 
طن إسمنت حسب العقد المبرم، ومن المقرر 
أن تندمج ش��ركة الفارج على مستوى العالم 

مع شركة هوسليم السويسرية. 
وبع��د س��يطرة تنظي��م الدول��ة ف��ي 20 من 
أيل��ول الماضي على المعم��ل قالت المتحدثة 
باسم ش��ركة الالفارج في باريس أن "الفارج 
اتخذت قرارًا بأخالء المعمل وتعليق نش��اطه 
طالما أنه ال يمكن ضم��ان الوضع األمني في 

المنطقة". 
يق��ول أب��و قت��ادة وه��و مقاتل ف��ي تنظيم 
الدول��ة اإلس��المية: "حافظن��ا عل��ى المعمل 
بعد س��يطرتنا عليه ووضعنا حراس��ة مشددة 
للحيلولة دون تعرضه للنهب والس��رقة، وهو 
اآلن منطق��ة عس��كرية ريثم��ا ننته��ي م��ن 
معاركنا مع وحدات الحماية YPG التي حاولت 
إحراق المعمل وتدميره قبل انسحابها منه". 

وقد تع��رض المعمل والعاملون فيه لتحديات 
كبيرة خ��الل الث��ورة خاصة الفت��رة األخيرة، 
وأبرز ه��ذه التحديات تتمثل بمخاطر الطريق 
فالمعمل يقع بي��ن الرقة وعين العرب ومنبج 
مما جع��ل العمال يتعرض��ون لمخاطر كبيرة 
ج��دًا، ناهي��ك عن المش��اكل الت��ي اعترضت 
عملية اإلنتاج، فالشركة كانت تعاني صعوبة 
في تأمين األكياس، والفحم الالزم لتش��غيل 
األف��ران، هذا ع��دا عن األت��اوات التي فرضت 
من جميع القوى المس��لحة دون استثناء على 

الشركة بدعاوى كثيرة. 
يقول أحمد 36 س��نة عام��ل في الفارج: "كان 
الطري��ق يس��تغرق حوال��ي 45 دقيق��ة وفي 
الفت��رة األخي��رة أصب��ح يس��تغرق حوال��ي 3 
س��اعات فهناك حواجز للتنظيم وأخرى لقوات 
الحماي��ة الكردي��ة، وق��د تع��رض الكثير من 
الزم��الء لالعتقال والخطف، وم��ا يزال هناك 

عدد منهم في المعتقالت". 
وأصبح لق��وات الحماية الش��عبية خالل فترة 
س��يطرتها على المعمل الكلم��ة العليا فباتوا 
يتصرف��ون كأن المعم��ل ملك لح��زب االتحاد 
الديمقراط��ي PYD، حتى ص��ار المعمل أبرز 

وس��ائل الدع��م والتموي��ل للح��زب، فبات��وا 
يوقفون المعمل ويش��غلونه وقت يش��اؤون، 
وينق��ل عمال م��ن داخل المعمل "أن )ش��يار( 
االتح��اد  ح��زب  ف��ي  المس��ؤولين  و)عل��ي( 
الديمقراط��ي PYD كام��ل الصالحي��ات ف��ي 
المعم��ل دون أن يكون لهم أي صفة وظيفية 
في المعمل، وبلغ حجم الضغوط لدرجة إجبار 
الش��ركة على توظيف حوالي 50 موظفًا في 
الفت��رة األخي��رة رغم أن نس��بة األكراد كانت 

جيدة في المعمل". 
يقول ن م عامل: "ل��م يكن هناك تمييز بين 
 YPG عرب��ي وك��ردي، لكن س��يطرت ق��وات
فرضت نوعًا من الحساس��ية، وأصبحنا نشعر 
أنن��ا من الدرج��ة الثاني��ة، فالش��ركة عالمية 
وفيها موظفون من كل سورية ألن مسابقات 
التعيي��ن تج��ري بش��فافية وينج��ح أصح��اب 
المقدرة والكفاءة، ولكن ُفرض على الشركة 
موظف��ون من األخوة الكرد، مع ذلك فالزمالء 
YPG كان��وا  األك��راد رغ��م س��يطرة ق��وات 

يعاملونا باحترام". 
كما تركت معاملة الشركة انطباعًا سيئًا لدى 
العاملي��ن لديه��ا، فالش��ركة لم ت��راع ارتفاع 
األس��عار وتبدل س��عر الص��رف فرفعت أجور 
العمال بش��كل طفيف ال يتناسب مع األسعار 
الجدي��دة والمخاطر الش��ديدة، يحدثنا العامل 
"أب��و محم��د" ع��ن بع��ض النق��اط الس��لبية 
للش��ركة في الفترة األخيرة قائاًل: "الش��ركة 
بع��ض  لتحري��ر  بالماليي��ن  فدي��ة  قدم��ت 
الموظفي��ن بداية الثورة وكان��وا من الطائفة 
العلوية أما الموظفون الس��نة فتركت أهلهم 
يفاوض��ون الخاطفي��ن دون أن تق��دم له��م 
دعم��ًا، كم��ا أنه��ا لم تق��م بأي جه��د أو عمل 
إلطالق سراح المعتقلين فهناك )ع ح( معتقل 
ل��دى ق��وات النظ��ام، وهن��اك )ع س( معتقل 
ل��دى تنظيم الدول��ة، وما زاال حت��ى اآلن في 

المعتقالت". 
أم��ا من ناحي��ة المكتس��بات المادية فيش��رح 
" أب��و محمد" بالق��ول:" حرمتنا الش��ركة من 
تعويض��ات ب��دل الوردية رغم إق��راره منذ 5 
ش��هور، إال أن��ه لم يص��رف حت��ى اآلن، وفي 
الفت��رة األخي��رة صدر ق��رار بإيق��اف المعمل 
مؤقت��ًا بس��بب الظ��روف األمنية لك��ن بقيت 
بعض األقسام تعمل، لكن لألسف تم حرمان 
الجميع م��ن األجر، ولم ت��راع أو تقدر العمال 

الذين بقوا تحت الخطر". 

ومم��ا يلف��ت االنتباه انتس��اب العش��رات من 
العاملي��ن والموظفي��ن في المعم��ل لتنظيم 
الدول��ة اإلس��المية ويق��در لن��ا أح��د العم��ال 
"عدده��م بأربعين عام��اًل، ومنهم من أصبح 
قياديًا في التنظيم كأمير منطقة عين عيسى 
ف��ي الرقة، إضافة الب��ن )عبيد الق��ادر: وهو 
مم��ول كبير لحزب PYD ف��ي مدينة كوباني( 
وال��ذي كان يعمل معنا في المعمل ثم انضم 

لتنظيم الدولة". 
يق��ول م ع عام��ل: "كن��ا نفاجأ بداي��ة الثورة 
بانتس��اب بعض العمال لفصائل عس��كرية، 
وعندم��ا ج��اء تنظيم الدول��ة تفاجأن��ا بغياب 
التحق��وا  أنه��م  لنكتش��ف الحق��ًا  الكثيري��ن 

بمعسكرات التنظيم ومبايعته". 
ومسألة إعادة تش��غيل المعمل تحكمها كثير 
م��ن االعتب��ارات الفني��ة والتقني��ة، فالمعمل 
مربوط عبر االنترنت بنظام تحكم وتش��غيل 
مرتب��ط بمق��ر الش��ركة بفرنس��ا أو فروعها 
بمصر أو دمشق، وال يمكن آلالته اإلقالع دون 
أخذ األرقام الس��رية من الش��ركة، فأقس��ام 
المعم��ل مرتبط��ة م��ع بعضها عبر شاش��ات 
رقمي��ة حديث��ة، مما يف��رض على الش��ركة 
وتنظيم الدولة إيجاد صيغة معينة للتفاهم. 
 يق��ول المهن��دس ج ه���: "تش��غيل المعم��ل 
أمر معقد فني��ًا ويحتاج لتش��غيل النظام من 
قبل الش��ركة، ويمكن تش��غيله دون الرجوع 
للش��ركة وذل��ك بفصل��ه ع��ن الش��ركة األم 
وتشغيله آليًا، لكن ذلك يحتاج لخبراء بأنظمة 
التش��غيل والتحكم، وهذه العناص��ر الخبيرة 
غير متوف��رة حاليًا، وال نعل��م إن كان تنظيم 
الدولة قادرًا على تأمين هذه الخبرات، وتبقى 
العقب��ة األمني��ة ه��ي الكب��رى، وال س��يما أّن 
ق��وات التحالف بدأت باس��تهداف المعمل أواًل، 

واالشتباكات ما تزال مستمرة ثانيًا". 
معم��ل الالف��ارج منش��أة اقتصادي��ة ضخمة 
انتقل من وصاية النظام إلى الحماية الكردية 
وه��و اليوم بي��د تنظي��م الدولة اإلس��المية، 
وتوقف��ه ع��ن العم��ل س��يلقي بظالل��ه على 
المنطقة بش��كل عام وغالء متوقع لألسمنت 
والبناء في المناطق التي يصلها انتاج الفارج، 
أضاف��ة إل��ى كونه ق��د يكون مص��در تمويل 
للتنظيم في حال أستطاع فك رموز الشفرات 

أو تشغيله آليًا. 

  الرقة – ناصر المحمود

مقر معمل اسمنت الفارج في شمال شرق حلب
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جمهور املوالة يخرج عن �شمته
  مهند النادر

ومواق��ع  اإلع��الم  وس��ائل  بع��ض  تناقل��ت 
التواصل االجتماعي يوم الخميس 2 تش��رين 
األول ص��ورًا ومقاطع فيديو لتظاهرة غاضبة 
في مدين��ة حمص وتحديدًا ف��ي حي عكرمة 
ذو الغالبي��ة العلوية، والذي يخضع لس��يطرة 
ق��وات النظ��ام، طالب��ت بإس��قاط المحافظ، 
كما في أي��ام الثورة األولى ع��ام 2011. فقد 
شهد الحي مظاهرة شعبية انطلقت من أمام 
مدرس��ة عكرمة المخزومي الت��ي وقع أمامها 
انفجاري��ن، أثناء خروج التالمي��ذ منها ما أدى 
إل��ى س��قوط عش��رات الضحايا بينه��م على 
األقل 15 تلميذًا لم يتجاوزوا الثانية عشر من 
العمر. االنفجار األول وقع أمام باب المدرس��ة 
بواس��طة س��يارة مفخخة ما أدى إلى سقوط 
عش��رات التالميذ بين جريح وقتيل واختلطت 
أش��الؤهم المتناث��رة م��ع حقائبه��م وكتبهم 
المدرسية، فيما نفذ االنفجار الثاني انتحاري 
عندم��ا تجمع الناس إلنف��اذ األطفال الضحايا 
مم��ا زاد ع��دد اإلصاب��ات نتيج��ة التفجيري��ن 

اإلرهابيين. 
فجر غضب المتظاهرين، وهم من المؤيدين 
للنظام، تقصير قوات األمن التي لم تس��تطع 
حماي��ة أحيائه��م ولم تك��ن ق��ادرة على منع 
ح��دوث التفجي��ر الم��زدوج ال��ذي وق��ع أم��ام 
المدرس��ة االبتدائية في الح��ي. هتف المئات 
م��ن المتظاهري��ن "الش��عب يري��د إس��قاط 
المحافظ"، كما هو واضح في مقاطع الفيديو 
الت��ي تناقلتها مواق��ع التواص��ل االجتماعي، 
واستخدم المتظاهرون ذات اللحن في اطالق 
الش��عار كما في بداي��ات الث��ورة عندما بدأت 
االحتجاج��ات في مدينة حم��ص، بطلب إقالة 
المحاف��ظ إي��اد غ��زال الذي كان رمز الفس��اد 
فيها، وصاحب مش��اريع تغيي��ر معالم حمص 
التي ل��م تنل قب��ول الجميع حينه��ا. المطلب 
ال��ذي تط��ور ليش��مل اس��تقالة الرئيس بعد 
أن اس��تخدمت قوات األمن القوة والعنف ضد 

المتظاهرين. 
عبد اهلل، أحد المش��اركين في تشييع ضحايا 
االنفجارين، يعزو س��بب غض��ب الناس على 
المحاف��ظ واللجن��ة األمنية ف��ي المدينة إلى 
"أن التفجي��ر اإلرهابي تم بواس��طة س��يارة 
عس��كرية وبهوية ومهمة عس��كرية مزورة، 
ما أدى إلى رفع ص��وت النقد باتجاه المحافظ 
وضب��اط الجي��ش المس��ؤولين ع��ن حماي��ة 
حم��ص، واتهامه��م بقب��ول الرش��اوى ب��كل 
س��هولة". ويس��تنكر عب��داهلل وق��وع هك��ذا 
تفجي��رات في ظ��ل وج��ود الحواج��ز األمنية 
الكثيفة والمكلفة بحماية الناس في المدينة، 
م��ن أي خ��رق أمني فيق��ول: " إما أن��ه هناك 
تقصي��ر من الجهات األمني��ة أو خرق وتواطؤ 

سمح بحدوث التفجير". 
انطلق��ت التظاه��رة من موق��ع التفجير أمام 
المدرس��ة وجاب��ت ش��وارع الح��ي واس��تقرت 
في س��احة "دوار الرئي��س"، وتم قطع طريق 
الش��ام ألكثر من س��اعة، كما تم قطع شارع 
الحض��ارة في حي عكرم��ة، كما يقول عباس 
العل��ي، ويضي��ف: "هتفنا إلس��قاط المحافظ 
ألنه المس��ؤول األول ع��ن حمايتن��ا، وطالبنا 
بح��ل اللجنة األمنية، وفت��ح تحقيق حول كل 
التفجي��رات الت��ي حصل��ت بالفت��رة الماضية 

وخاصة ما حدث أمام مدرسة عكرمة". 

عدنان حس��ن، ناشط إعالمي ومؤيد للنظام، 
يعتق��د "أن المس��ؤولين األمنيي��ن ه��م م��ن 
يتحم��ل المس��ؤولية وهم المس��تفيدون من 
هكذا تفجيرات، ألن االس��تقرار والهدوء يضر 
بمصالحهم التي تقوم على االبتزاز والخطف 
وفرض األت��اوات". ويذكر بعض الناش��طين 
على صفح��ات التواصل االجتماع��ي المؤيدة 
للنظام "أن وزير الصح��ة في حكومة النظام 
زار جرحى التفجيرين وغادر المشفى رافضًا 

االستماع لتساؤالت األهالي". 
وص��ف  الب��رازي"  "ط��الل  حم��ص  محاف��ظ 
التفجيرات في تصريح لوكالة سانا الحكومية 
بانه��ا "عم��ل إرهاب��ي ومحاول��ة يائس��ة من 
خس��ائرهم  ع��ن  للتعوي��ض  اإلرهابيي��ن 
فاس��تهدفوا األطفال". وحت��ى اليوم لم تعلن 
أي جه��ة ع��ن مس��ؤوليتها عن ه��ذا الهجوم، 
علم��ًا أن المجموع��ات المس��لحة المعارض��ة 
نف��ذت العدي��د م��ن التفجي��رات ف��ي مدينة 
حمص ضمن األحياء الموالية للنظام. وخالل 
فت��رة الص��راع الدامي ف��ي س��ورية ارتكبت 
جميع األطراف هجمات طالت المدنيين، نادرًا 
ما كان األطفال هدفًا مباشرًا، ففي شهر أيار 
الماضي، قصفت قوات النظام مجمعًا ش��مال 
مدينة حلب يضم مدرس��ة س��قط بسببه 19 

شخصًا بينهم 10 أطفال. 
معق��ل  تعتب��ر  الت��ي  الوع��ر  منطق��ة  ف��ي 
للمعارضة ف��ي مدينة حمص، رف��ع أطفالها 
يافطات تعبر عن رفضهم لقتل األطفال في 
أي مكان من سوريا، ونشرت مواقع التواصل 
االجتماعي ص��ورًا ألطفال يرفع��ون يافطات 
تقول: "نرفض قت��ل األطفال" وأخرى تقول: 
"من قت��ل األطفال في ح��ي عكرمة هو ذاته 
م��ن يقت��ل أطف��ال الوعر". ف��ي إش��ارة إلى 
س��لوكيات النظام وحلفائه وخاصة مليشيات 
الدف��اع الوطن��ي الت��ي أب��دت انزعاجه��ا من 
االتفاقات التي تمت بين الحكومة والمعارضة 
حم��ص  م��ن  المقاتل��ون  بموجبه��ا  وخ��رج 
القديم��ة، مما أدى "إلى تقل��ص صالحياتهم 
وتض��رر مصالحه��م" كما عبر موفق ش��لبي 

الناشط المعارض في حي الوعر. 

تأني ردة فعل المواطنين الموالين وغضبهم 
م��ن تفاقم الخوف واإلحب��اط المتزايد لديهم 
بسبب الخسائر المتتالية التي أصابت الجيش 
في العديد من المواقع والس��يطرة عليها من 
قب��ل مس��لحي الدول��ة اإلس��المية "داع��ش" 
الذي��ن قتلوا الكثير من الجن��ود الذين تُركوا 
لمصيره��م المجه��ول بع��د أن تخل��ت عنهم 
قياداتهم، وفق تحليل "عماد عبود" الناش��ط 
اإلعالمي والمؤيد لنظام األس��د. شبكة أخبار 
حم��ص الموالية للنظ��ام، وبعد س��اعات من 
حدوث التفجيرات "وجهت دعوة للسكان بعدم 
إرس��ال أطفالهم إلى المدارس وإبقائهم في 
البي��ت حتى إقال��ة المحافظ ط��الل البرازي". 
وتعبيرًا عن االس��تياء من األداء األمني لقوات 
النظ��ام، نج��د أن الصفحة الت��ي ُأحدثت بعد 
الحادثة تحت اس��م " شهداء مدرسة عكرمة"، 
تق��ول: "ك��ن مس��تعدًا لتتح��ول إل��ى أش��الء 
عندما تمر بجوار المدرس��ة بس��بب السيارات 
المفخخة، ألن الحواجز والتفتيش يكون حول 

بيوت المسؤولين فقط". 
إع��الم النظام تعام��ل كما العادة م��ع الحدث 
على أنه فرصة الس��تكمال حملته الترويجية 
ض��د م��ا يس��ميه اإلره��اب، فأهم��ل البع��د 
اإلنس��اني ومعاناة ومآس��ي أهال��ي الضحايا، 
مما جعله عرضة لسخط وغضب المواطنين، 
أح��د المتظاهري��ن يق��ول بعضب لمراس��ل 
التلفزيون الرس��مي "ياريت ش��ي محطة من 
المحط��ات الرس��مية أعلنت الح��داد"، وأضاف 
متظاهر آخر: "لو دولتنا بتحترم الشعب الذي 
صمد أربع س��نوات، وزير التربية بيس��تقيل، 
والمحافظ بينشال، بس نحن دولة ما بتحترم 

حالها، أطفالنا صاروا أرقام". 
تعتبر مظاهرة حي عكرمة المرة األولى التي 
يخ��رج فيها أهالي الضحاي��ا من الموالين عن 
صمتهم اتج��اه ما تعرض له أبنائهم بس��بب 
س��وء تص��رف الجه��ات المس��ؤولة، وانته��اء 
التظاهرة لن ينهي حالة االس��تياء واالحتقان 
ما دامت األمور على حالها، فهل كس��ر هؤالء 

جدار الصمت أخيرًا؟. 

من مظاهرة حي عكرمة األسبوع الماضي
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ضيوف الس��ويداء »كما يحب أن يطلق عليهم 
س��كانها« ممن نزحوا من باق��ي المحافظات 
أحدث��وا حركة وتغير ملح��وظ غير خاف على 
أحد من السكان، حيث شهدت المحافظة نقلة 
نوعية من محافظة هادئة قليلة السكان، إلى 
محافظة تعج بالحركة في شوارعها وأسواقها 
التجاري��ة، ومش��اريعها العمراني��ة، وازدهار 
ف��ي االس��تثمار الصناعي والتج��اري من قبل 

السكان والضيوف ممن نزحوا بأموالهم. 
رغ��م كل اآلثار الس��لبية والمدمرة للنزوح إال 
أنه في الحالة السورية له إيجابية واحدة وهي 
اإلبق��اء على التعايش بين ج��زء من مكونات 
الشعب كنواة يبنى عليها في استعادة اللحمة 
بعد أن حاول النظام بش��تى الطرق المباشرة 
وغير المباش��رة نس��فها من جذوره��ا، لزرع 
الفتنة والفرقة، وإدخال البلد في حرب أهلية 
مدمرة تدوم س��نوات طويلة كوسيلة لإلبقاء 

على قبضته على سوريتنا. 
تق��در  »الذي��ن  الس��ويداء  ويت��وزع ضي��وف 
أعداده��م ما بي��ن 500 إلى 800 ألف نس��مة 
ف��ي غي��اب إحصاء دقيق رس��مي أو ش��عبي، 
نظ��رًا لتعدد الفعالي��ات والهيئ��ات اإلغاثية«، 
على جمي��ع مدن ومناطق وق��رى المحافظة، 
حيث م��ن الممكن رصدهم ف��ي كافة القرى 
التي يزيد عددها عن 155 قرية في محافظة 
الس��ويداء، وتتف��اوت أعداده��م بين العش��ر 
والعش��رون عائل��ة ف��ي كل قري��ة، وأحيان��ًا 
يزيد عن األل��ف عائلة كما ف��ي قرية عريقة 
وع��ن األلفين كما ف��ي ناحية ش��هبا، ومنهم 
الكثيري��ن من نزح بالثياب التي كان يرتديها، 
ويحتاج إل��ى كل أنواع المس��اعدة، وبعضهم 
اس��تطاع أن يس��تأجر منزاًل ويؤمن متطلبات 
معيش��ته ريثما يجد عم��اًل ودخاًل ثابت��ًا منه، 
وقلة اختاروا الس��ويداء كمكان آمن ألعمالهم 

واستثماراتهم من أصحاب رؤوس األعمال. 
لن تكون السويداء »كأي منطقة في سورية« 
بعد الثورة كما كانت قبلها، ورغم كل النعوت 
الت��ي وجهت له��ا بم��واالة النظ��ام، وتجاهل 
الحراك »المحدود« الذي ب��دأ بالمحافظة منذ 
بداية الث��ورة والتعتيم علي��ه إعالميًا، ورغم 
كل الس��موم والفتن��ة التي بثه��ا النظام في 
المحافظ��ة لتجييش األهالي عل��ى النازحين 
والتضيي��ق عليه��م والت��ي نجح فيه��ا جزئيًا 
في البداية م��ن خالل قلة من أزالمه ومواليه 
له��ذا  وظفه��م  الذي��ن  األمني��ة  وعناص��ره 
الغ��رض، إال أن محاوالته باءت بالفش��ل بعد 
فترة بس��يطة بعدم��ا باتت لعبته مكش��وفة 
لموالي��ه قب��ل المعارض��ة، وتدريجي��ًا اندمج 
النازحون الذين قدم��وا من جميع المحافظات 
م��ع األهالي، وم��ع طبيعة المدينة وس��كانها 
وأصبحوا ج��زءًا منها، حت��ى مظاهر التعصب 
ف��ي اللب��اس والع��ادات الت��ي كان��ت واضحة 
في مجتم��ع منفتح، بدأت تتالش��ى تدريجيًا، 

وتتآلف مع واقع المحافظة. 
وحول ه��ذا الموض��وع قال المع��ارض وحيد 
واف��ي لس��وريتنا: من��ذ بداي��ة األح��داث في 

س��ورية كان هم العديد من وس��ائل اإلعالم 
تصوير الحراك ضد الظلم والفساد والمطالبة 
بأبس��ط الحقوق بالحرية والكرامة على أنها 
حرب أهلية يقودها متطرفون، فأخطر ما في 
األح��داث التي جرت هي المح��اوالت الخطيرة 
والمشبوهة لتدمير النسيج السوري والتاريخ 

الطويل من التعايش 
إال أن أغلب السوريين أدركوا المؤامرة وكانت 
تجلي��ات ذل��ك بع��د أن اضط��ر الكثيرين إلى 
الن��زوح خوفًا م��ن القتل والتجوي��ع وللحفاظ 
على أطفالهم وأس��رهم، وتم اختيار مناطق 
تس��كنها األقليات ومنها السويداء، وهي خير 
رد عل��ى كل مح��اوالت التهوي��ش والتجييش 

التي افتعلها النظام. 
اس��تقبلت الس��ويداء أالف المهجري��ن قس��رًا 
م��ن بيوته��م، وم��ا أن ب��دأت قواف��ل النزوح 
تدخ��ل إل��ى المدينة حت��ى تداعى ش��رفائها 
باتجاهاته��م المختلف��ة الس��تقبال النازحين 
كضي��وف لمواجهة بع��ض الموتورين الذين 
حاولوا اإلس��اءة ألخوتنا وأهلنا من النازحين، 
وتش��كلت مراكز للمساعدة واإليواء بمبادرات 
ش��عبية وش��بابية هام��ة، قدمت له��م كافة 
أش��كال المس��اعدة، والدعم اإلغاثي، وتأمين 
الس��كن من خالل تبرعات سخية قدمها أبناء 
السويداء رغم صعوبة الوضع المادي، وكثيرة 
ه��ي البيوت التي فتحت أبوابها واس��تقبلتهم 
كضي��وف أع��زاء، كل هذا بش��به غياب ش��به 
تام لمؤسس��ات الدولة عن تقديم المساعدة، 

ورفض فتح المدارس الستيعابهم. 
وم��ن جان��ب آخ��ر تداع��ى عش��رات األطب��اء 
والممرضي��ن والصيادل��ة لفت��ح عياداته��م، 
وإقام��ة مراكز صحية لمعالج��ة المرضى من 
ضي��وف المحافظة، وتقديم الع��الج المجاني 

لهم. 
ون��رى اآلن ف��ي الس��ويداء ومدنه��ا وقراه��ا 
األهالي الذي��ن نزحوا من مختلف المحافظات 
الجنوبية والش��مالية والوسطى، كأهل البيت 
يتنقل��ون بحرية ودون أي��ة مضايقات، بل إن 

الكثيري��ن يتعامل��ون معهم كضي��وف أعزاء، 
وهذا س��يكون له بالمس��تقبل نتائج ايجابية 
بإعادة اللحمة إلى المجتمع السوري، وإسقاط 

محاوالت الفرقة والتعصب. 
وعم��ل البعض م��ن النازحين على تأس��يس 
أعمال لهم بمختلف المجاالت المهنية / نجارة 
وحدادة / والتجارية / محالت تجارية، ومعامل 
صناعية / إضافة إلى استئجار أراضي وإقامة 
مش��اريع زراعي��ة عليها مس��تفيدين من كل 
المواس��م ف��ي الزراعة، ناقلي��ن خبرتهم في 
هذا المجال إلى مزارعي الس��ويداء بالتعاون 

مع أصحاب األراضي. 
الناش��طة أم جالل قال��ت: أن مجموعة كبيرة 
من نس��اء الس��ويداء »بالتوازي مع عدد أكبر 
من الناشطين الشباب« شكلن مجموعة عمل 
منذ بداية نزوح أهلن��ا من باقي المحافظات، 
وكن يعمل��ن كخاليا النحل لياًل ونهارًا لتأمين 
األساس��ية  والمتطلب��ات  والف��رش  البي��وت 
للقادمي��ن م��ن غ��ذاء وكس��اء، كان مش��هدًا 
يدع��و للفخر حيث اس��تجاب لن��ا كل األهالي 
بما فيهم الموالين للنظام، وكانوا يس��ألوننا 
بش��كل مس��تمر عما نحتاجه من مواد إغاثية 
وإنس��انية لمس��اعدتنا في تأمين��ه، رغم كل 
التضييق��ات والمالحق��ات األمني��ة ل��كل من 
يح��اول العمل في المج��ال اإلغاثي، الذي دفع 
عدد من شباب المحافظة حياتهم ثمنًا للقيام 
به، اعتقلوا واستش��هدوا تحت التعذيب فقط 

ألنهم يقدمون اإلغاثة ألهلهم النازحين. 
تتاب��ع أم ج��الل »ف��ي البداية كان قس��م من 
النازحين يتحفظون في التعامل معنا، ومنهم 
م��ن كان منطوي��ًا وال يري��د االخت��الط بأحد، 
وع��دد قليل جدًا م��ن العائالت لم ينس��جموا 
مع واق��ع المحافظة، وغادروها، كل هذا تغير 
اآلن بعد أن استقرت أوضاعهم، وتعرفوا على 
األهالي الذين تعاملوا معهم كضيوف مرحب 
به��م، أو كأه��ل البي��ت، وبعد أن ّأم��ن الكثير 
منهم عم��اًل يكفيه الحاجة إلى المس��اعدات، 
ومنذ فترة اتخذ نشاطنا شكاًل آخر فباإلضافة 

  السويداء - زليخة سالم

الختالط والندماج ايجابية النزوح الوحيدة
)ال�شويداء مثاًل( 
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إلى االس��تمرار في تقديم الحصص اإلغاثية 
والمس��اعدات عملن��ا حلقات تعلي��م لألطفال 
يش��رف عليه��ا معلم��ات متطوع��ات ويحاولن 
الوص��ول إل��ى جمي��ع أطف��ال ضيوفن��ا ف��ي 

المحافظة«.
وتقوم بعض الس��يدات بتعلي��م الصبايا على 
األش��غال اليدوية »الحياكة وش��غل الصنارة« 
وب��دأن بإنت��اج تق��وم الناش��طات بتس��ويقه 
لتأمي��ن دخل ثابت ودائم لهن، حتى أن بعض 
العائ��الت الذين باتوا يؤمن��ون دخاًل يكفيهم، 
طلب��وا تقدي��م المس��اعدة المخصص��ة لهم 
إل��ى العائ��الت األكث��ر حاجة مم��ن ال يعملون 
أو ال يس��تطيعون العمل، وتؤك��د أم جالل أن 
عالقتن��ا اآلن »حميمية« مع الجميع ويعاتبوننا 

إذا تأخرنا عليهم. 
استثمار األراضي الزراعية كانت تجربة رائعة 
وناجحة ق��ام بها بعض األهالي الوافدين إلى 
الس��ويداء وخاصة م��ن محافظ��ة إدلب، وفي 
هذا ق��ال أبو محمد أنه أج��ر أرضه لعائلة من 
إدلب تقوم باستغاللها في كل المواسم، وأنه 
تعلم منها هذا النوع من االستثمار في زراعة 
باقي أراضيه التي كان يقتصر باستغاللها في 
زراع��ة فصلية واحدة، وكان المردود مضاعف 

عليه وعلى مستأجري األرض. 
أم خال��د م��ن حم��ص قال��ت لس��وريتنا: »كنا 
نتخ��وف من القدوم إلى الس��ويداء بس��بب ما 
كان يش��اع أنه��م منغلق��ون على أنفس��هم، 
ويرفضون اآلخ��ر، ورغم بع��ض المضايقات 
المفتعل��ة التي واجهتنا في األيام األولى، هذا 
الخ��وف تبخر بع��د فترة قصيرة م��ن قدومنا، 
واحتض��ان األهال��ي لن��ا، وهذا م��ا يخفف من 

حجم مأساتنا بفقد بيوتنا وأمالكنا«. 
س��عدو م��ن حلب ق��ال: كن��ت أزور الس��ويداء 
بش��كل مس��تمر بس��بب عملي ف��ي التجارة، 
وبع��د أن فقدت كل أمالك��ي ومعملي، فكرت 
بالق��دوم ف��ورًا إلى هنا، لم أس��تغرب ما قدم 
ل��ي أصدقائي وعمالئ��ي من مس��اعدة للبدء 
م��ن جديد، ألنن��ي أعرفه��م جيدًا من��ذ زمن، 
وأن��ا أعمل اآلن على تأس��يس عم��ل دائم لي 
هن��ا، وبناء منزل أمضي فيه بقية حياتي بين 

أهلي. 
أس��واق الس��ويداء التي كانت س��ابقًا تزدحم 
نه��ارًا وش��به خالي��ة مس��اًء، وتعم��ل ضم��ن 
طق��وس مح��ددة حي��ث تغل��ق ثالث س��اعات 
ظه��رًا، وبع��د ظهر ي��وم الخمي��س، أصبحت 
اآلن ف��ي حال آخر بعد أن انتقلت إليهم عدوى 
ثقاف��ة العمل م��ن أصحاب المح��الت التجارية 
والمعامل التي أفتتحها عدد من الوافدين من 
أصح��اب رؤوس األموال، والمدين��ة التي كان 
يس��يطر عليها السكون مس��اء أصبحت تضج 
بالحياة طيلة اليوم، وتحولت إلى ورشة أعمار 
لتلبية الطلب المتزايد على الش��قق السكنية 
والمحالت، وخاصة في ظ��ل الفوضى وتكاثر 

المخالفات. 
كثي��رة ه��ي األحادي��ث والرواي��ات ع��ن واقع 
النازحين إلى الس��ويداء، لك��ن يجمع بعضهم 
أن المشكلة الكبرى لديهم هي رفض النظام 
إليوائهم في المدينة، بتكريس مبدأ التفرقة 
على الحواجز المنتشرة على طريق السويداء 
– دمش��ق، حيث يتعمد إن��زال كل الركاب من 
غير أه��ل الس��ويداء لتفيي��ش هوياتهم في 
حركات مس��تفزة ومكش��وفة، وإلثارة السؤال 

داخلهم بشكل مستمر »لماذا نحن فقط«؟.

اتفاق اإعادة املهاجرين من اأوروبا اإىل تركيا 
يدخل حيز التنفيذ

تزايد التمييز والعداء �شد الالجئني 
ال�شوريني يف لبنان 

مئات أالف الالجئين السوريين حددوا وجهتهم 
إل��ى أوروبا لحماي��ة أطفاله��م وعائلتهم من 
مس��تقبل ب��ات مجه��وال، ودفع��وا ويدفعون 
كل م��ا يملكون م��ن أجل الوص��ول إلى ملجأ 
آمن، وس��رعان ما هدد أحالمهم ومس��اعيهم 
ظهور اتفاقية مشتركة بين االتحاد األوروبي 
وتركيا تس��مح لدول االتح��اد بإعادة الالجئين 
غير الش��رعيين الذين دخلوا إليها عبر تركيا، 
مقابل إعفاء األتراك من الحصول إلى تأشيرة 

لزيارة دول االتحاد األوروبي. 
االتفاقية التي أثارت مخاوف الالجئين السوريين 
الذي��ن دفع��وا أثمان��ا باهظ��ة م��ن أرواحه��م 
وأموالهم للوصول إلى أوروبا، والذين اتخذوا أو 
سيتخذون من تركيا نقطة عبور غير شرعي إلى 
أوروبا، فإنها س��تؤدي إذا ما نفذت بشكل مباشر 
إلى إعادة العديد من الالجئين الس��وريين الذين 
حصلوا أو يحاولون الحصول على إقامة قانونية 
على األراضي التركي��ة، ومن ثم اتخاذها معبرًا 

للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا. 
م��ا زاد م��ن مخ��اوف الس��وريين المقيمي��ن 
ف��ي تركي��ا والراغبين«مس��تقباًل« باللج��وء 
إل��ى أوروبا، ه��و قي��ام تركيا مؤخ��رًا بتغيير 
ن��وع اإلقام��ة الممنوحة للس��وريين فيها من 
إقامة بإذن وزاري خ��اص مع منع العمل على 
أراضيه��ا، إل��ى إقامة لج��وء إنس��اني مرفقة 
بتصري��ح عمل، من خالل البص��م على جهاز 
مرتب��ط ببنك المعلوم��ات األوروب��ي، والذي 
يس��مح بإع��ادة كل م��ن يهاج��ر م��ن تركية 
بطريقة غير ش��رعية إلى األراض��ي التركية 

حسب االتفاقية. 
الس��وريون باتوا مادة للمقايض��ة والمفاوضة 

م��ن كل األطراف، وينك��رون عليهم حقوقهم 
ف��ي اللج��وء إل��ى أي م��كان هرب��ًا م��ن القتل 
والم��وت، وال��ذي تن��ص علي��ه كل الش��رائع 
والمواثي��ق الدولي��ة، ويق��ف المجتم��ع الدولي 
عاج��زًا عن تقدي��م العون لهم في مأس��اتهم 
التي يقرون بأنها األضخم واألخطر منذ قرون. 
من وصل إلى ال��دول األوروبية نجا بصعوبة 
من الموت والغرق في البحر المتوس��ط الذي 
ابتلع أكثر من 2500 ش��خص منذ بداية العام 
الج��اري حس��ب توثي��ق مفوضي��ة الالجئي��ن 
 700 الدولي��ة، مقارن��ة ب  العف��و  ومنظم��ة 
شخص في العام الماضي بأكمله، إضافة إلى 
ما يواجه��ه الالجئ من تعذي��ب ومعاملة غير 
إنس��انية في بعض ال��دول األوروبية وخاصة 
اليون��ان وبلغاري��ا وبلغاري��ا الت��ي تنتقده��ا 
منظمات حقوق اإلنس��ان واألمم المتحدة. أما 
اآلن فين��ص االتف��اق على إع��ادة المهاجرين 
الذي��ن دخلوا بل��دان االتحاد األوروب��ي ال� 28 
دولة عبر تركيا والذين يقولون إنهم الجئون. 
ويبلغ عدد السوريين الذين يبحثون عن مالذ 
آمن داخل تركي��ا حوالي نحو 1.5 مليون، مما 
يجعله��ا تس��تضيف أح��د أكبر ع��دد لالجئين 
ف��ي العالم. وارتف��ع الرقم بش��كل كبير في 
األسابيع األخيرة في أعقاب الهجمات الجديدة 
من قبل ميليش��يا تنظيم »الدولة اإلسالمية« 
على القرى الكردية بالق��رب من الحدود بين 

سوريا وتركيا.
يذكر أن تركيا واالتحاد األوروبي كانا قد وقعا 
عل��ى هذا االتفاق في كانون األول/ ديس��مبر 
الماض��ي وصادق عليه البرلم��ان التركي في 

حزيران/ يونيو الماضي.

ح��ذرت منظم��ة هيومن رايت��س ووتش يوم 
الجمع��ة الماض��ي م��ن اتس��اع من��اخ التمييز 
والعداء ضد الالجئين الس��وريين الذي أوجده 
حظ��ر التج��ول ال��ذي تفرض��ه أكث��ر من 45 

مجلس بلدية في لبنان عليهم. 
وق��ال ندي��م ح��وري نائ��ب المدي��ر التنفيذي 
لقسم الش��رق األوسط وش��مال افريقيا في 
هيومن رايتس ووتش إن حظر التجول ينتهك 
القانون الدولي لحقوق اإلنسان وينتهك فيما 
يبدو القانون اللبنان��ي أيضا، و"يجب أن تكف 
المجال��س البلدي��ة ع��ن ف��رض ه��ذا الحظر 
وأن توقف الممارس��ات الت��ي تغذي مناخا من 
التمييز والصور النمطية ضد الس��وريين في 

لبنان. 
المجال��س  غالبي��ة  إن  المنظم��ة  وأوضح��ت 
البلدية اتخ��ذت هذا اإلج��راء ردا على اقتحام 
إس��الميين متشددين بلدة عرس��ال اللبنانية، 
وأن مواطنين لبنانيين ش��كلوا جماعات ملحة 
في الكثير من البلدات لمساعدة الشرطة في 

فرض حظر التجول. 
وأك��دت هيوم��ن رايت��س ووتش وق��وع عدة 

حوادث ضد الالجئين شملت اإلساءة والتمييز، 
والتعرض للهجمات ضربًا وطعنًا بالس��كاكين 
في الش��ارع خالل مواعيد الحظ��ر، ومنع عدد 

منهم من شراء األدوية واألطعمة. 
يذك��ر أن الجي��ش اللبناني نف��ذ هجومًا على 
مخيم��ات ف��ي عرس��ال األس��بوع الماض��ي، 
وأحرق بعضها بالكام��ل، واعتقل المئات من 

المدنيين، وتعرض لهم بالتعذيب واإلهانة. 
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وأن��ت تمش��ي في ح��ي العباس��ية وعلى بعد 
مئ��ات األمتار م��ن الجامع العم��ري، ما عليك 
إال أن تبح��ث بعين��ك ع��ن أس��راب األطف��ال، 
وهي تنس��ل من بين المنازل المدمرة نتيجة 
والقذائ��ف  المتفج��رة  بالبرامي��ل  القص��ف 
والصواري��خ الت��ي تأت��ي م��ن ق��وات النظام 

السوري على درعا البلد. 
ما أن تلمح أحد تلك األسراب الصغيرة، عليك 
فقط أن تتبع خطاه��م الصغيرة لتنحدر عبر 
درج��ات محطم��ة حفظتها األق��دام الصغيرة 
غيب��ًا، وقد تتعثر خطاك وتقع لكنك س��رعان 
م��ا س��تجد طريق��ك عند س��ماعك لهمس��ات 

وضحكات قادمة من باطن األرض. 
بمجرد أن تدخل من الباب الذي يشبه إلى حدًا 
ما باب منزل لألقزام، يتوجب أن تنحني قلياًل 
لتستطيع الدخول، لتستقبلك المفاجأة وكأنك 
دخلت إلى مغارة علي بابا التي طالما س��معت 
عنه��ا، وما تحتويه من كن��وز، لكن الكنز هنا 
عش��رات األطفال من مختل��ف األعمار ما بين 
الخامس��ة والثالثة عش��ر ومن كال الجنسين، 

يتحركون كخلية نحل ال تتوقف عن العمل. 
تحاول استيعاب المشهد الغريب وأنت تالحظ 
عدد من المشرفين داخل هذه المغارة، حوالي 
س��بعة متطوعين يقول أحدهم »قضينا وقتًا 
طوياًل بتجهيزه وتحضيره وإعداده الس��تقبال 

أطفال في سن التعليم االبتدائي«.
وأك��وام  الرطوب��ة  أنهكت��ه  ال��ذي  الم��كان 
النفاي��ات الت��ي جعل��ت من��ه مك��ب للقمامة 
واألوساخ والحش��رات والحيوانات حوله هؤالء 
المتطوع��ون إل��ى »معه��د براع��م العمري« 
لتدري��س األطف��ال الذي��ن منع��ت البع��ض 
منهم ظ��روف الحرب والبراميل المتفجرة من 

االلتحاق بمدارس فوق األرض. 
يرافقنا )أحمد( بجولة في المكان، وهو ش��اب 
ترك دراس��ته مجبرًا إثر مالحقة قوات النظام 
ل��ه، في أربع غرف مقس��مة بجدران محطمة 
وستائر قماش��ية مهترئة، لكنها كفيلة بمنح 
الخصوصي��ة ل��كل غرف��ة، فإحداها خصص 
للتعلي��م األساس��ي وخصص��ت غرف��ة أخرى 
لترفيه األطفال بنش��اطات متنوعة من رسم 

وغناء وشعر ومسرح. 
أح��د األهالي في الحي تبرّع بس��جادة كبيرة 

وضع��ت ف��ي إح��دى الغ��رف ليجل��س عليه��ا 
األطف��ال وكأنهم ف��ي منازله��م، بينما وضع 
ف��ي غرف��ة أخ��رى بع��ض المقاع��د، ونصب 
عل��ى جداره��ا لوح زي��ن باألح��رف واألرقام، 
والتي تقوم األجساد الصغيرة بكتابتها ببطء 
ش��ديد كونها من المقتحمين الجدد للدراسة 
هذا الع��ام فيما خصصت الغرفت��ان األخرين 
للصفوف العليا من مرحلة التعليم األساسي. 
تزي��ن ج��دران المعه��د رس��ومات لألطف��ال 
وأش��غااًل يدوية تجسد الحياة التي يعيشونها، 
وال تخل��و ه��ذه الرس��ومات من رم��وز الحرب 

وشيء من ذكريات مدارسهم القديمة.
ال يفارق��ك الش��عور بضي��ق النف��س داخ��ل 
المغ��ارة، لك��ن األطفال ومش��رفيهم اعتادوا 
تدريجي��ًا على أج��واء الرطوبة والظالم، حيث 
عالجوا مشكلة تسرب المياه والصرف الصحي 
بوس��ائل بدائية، وت��م تأمين إنارة بس��يطة 
بواسطة بطارية دراجة نارية صغيرة ويخرج 
منها بعض األسالك، التي تفرعت إلى الغرف 
لتنتهي في مسطرة قصيرة وزع عليها بعض 
األضواء الصغي��رة، وهي كفيلة بمنح الغرفة 

الض��وء المعقول في انقطاع ش��به تام للتيار 
الكهربائي في المدينة. 

»أماني« إحدى المش��رفات، أس��تاذة جامعية ، 
بات��ت معيل��ة لطفلتيها بع��د أن تركت زوجها 
ال��ذي يعم��ل مع ق��وات األم��ن الس��ورية في 
درعا المحطة، تقضي أغلب وقتها في إعطاء 
دروس اللغة الفرنس��ية التي كانت تدرّس��ها 
ف��ي الجامع��ة وُأجبرت عل��ى تركه��ا منذ بدء 

الحرب.
بي��ن  الوحي��دة  األنث��ى  ليس��ت  »أمان��ي« 
المتطوعي��ن بل يفوق عدده��ن المتطوعين 
الذكور، معظمهن عملن ف��ي تربية األطفال 
ف��ي مؤسس��ات مدني��ة قب��ل أن تضطرهم 
الح��رب لتركه��ا، إحداه��ن استش��هد زوجه��ا 
وأخرى معتقل منذ عامين، أما الس��يدة األكبر 
س��نًا فقد اعتقل زوجها م��ن على أحد حواجز 
النظ��ام وما ي��زال مجهول الم��كان والمصير 

حتى اللحظة.
يق��ول »أحمد« أن المعهد يس��تقبل ما يقارب 
150 طفل وطفلة، ويالقى ترحيبًا وتش��جيعًا 
من قبل أهالي األحياء المجاورة، الذين وجدوا 
ألطفالهم مالذًا آمنًا للتعليم، ويضيف »بعض 
األطفال مصابون يحتاجون إلى رعاية صحية 
وطبية خاصة من قبل المتطوعين واالهتمام 
بس��المته وإيجاد مكان مناسب له األمر الذي 
يزيد من الضغوط على كاهل المتطوعين«. 
يس��تمر دوام المعهد بش��كل يومي باستثناء 
يوم الجمعة، ومع افتتاح المدارس يبدأ الدوام 
عص��رًا ولمدة س��اعتين قابلة لتمديد حس��ب 
الوضع واالحتياجات التعليمية وعدد الطالب. 

يعاني المعهد من نقص كبير في االحتياجات 
والمس��تلزمات لتجعله مكانًا مناس��بًا للعملية 
التعليمي��ة، وخاص��ة ف��ي الظ��روف الصحية 
الت��ي يح��اول المتطوع��ون معالجتها حس��ب 
إمكانياته��م وخبراتهم، خصوصًا مع اش��تداد 

المعارك في محيط المدينة.

  درعا - سارة الحوراني

�شناعة احلياة يف درعا البلد
مغارة براعم العمري والـ 150طفاًل
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  دير الزور - عادل العايد

املعابر النهرية يف دير الزور م�شتمرة يف العمل رغم املعوقات

 لم يك��ن بعلم، الش��ابة ريم أحم��د البكري، 
ووالدتها رش��ا عبد الوه��اب الحميد، من بلدة 
التبني، غرب دير الزور، عند محاولتهما العبور 
إلى مدينة دير الزور، من معبر الجنينة، صباح 
الس��ابع والعش��رين من ش��هر أيلول الجاري، 
أنهما س��وف يعب��ران إلى العال��م اآلخر، ففي 
أثن��اء عبورهم��ا كانت طائرة للنظ��ام تقترب 
م��ن المعب��ر، لتفتح ني��ران رشاش��اتها على 
المدنيين فيه، فتستش��هد الفتاة العش��رينية 
وأمها، ويصاب عابرون آخرون، بجراح بالغة. 

 المعابر النهرية، ه��ي مجموعة من القوارب 
الصغيرة، التي تس��تخدم المجاديف اليدوية، 
باإلضاف��ة إلى الزوارق اآللية الس��ريعة، وقد 
أدخ��ل إليه��ا حديثًا طوافات ضخمة تس��تطيع 
نق��ل الس��يارات، التي تس��تخدم للتنقل بين 
ضفت��ي نه��ر الف��رات ف��ي دي��ر ال��زور، وقد 
أصبح��ت ه��ذه المعابر الوس��يلة األكثر رواجًا 
لنقل األش��خاص والمواد الغذائية، بعد انهيار 
جس��ر السياس��ية المعب��ر األخير م��ن الريف 

الشمالي إلى المدينة المحررة. 
وازدادت أهمي��ة هذه المعابر، بعد بدء القتال 
بي��ن فصائل الجيش الحر وجيش النظام في 
مدينة دير الزور مباشرة، وقد أدى هذا القتال 
إل��ى حصار مرك��ز المدين��ة، من قب��ل قوات 
النظ��ام، وقطع الط��رق البرية الت��ي تربطها 
بريفها، وللتغلب عل��ى تلك المعضلة، كان ال 

بد من تفعيل المعابر النهرية. 
ويعتب��ر معب��ر )الجنين��ة – البغيلية(، ش��مال 
وال��ذي يرب��ط  ال��زور،  غرب��ي مدين��ة دي��ر 
المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام بالريف 
الشمالي أكثر المعابر نشاطًا، ويليه باألهمية 
معبر )حويجة صكر(، شمال مدينة دير الزور، 
ال��ذي يربط بي��ن المناطق المح��ررة والريف 
الش��مالي أيضًا، والذي تضاعفت أهميته بعد 
انهيار جس��ر السياس��ية، ويعتبر اآلن المنفذ 

الوحيد لألحياء المحررة، معبر حوايج 
ذياب، غرب مدينة دير الزور، من أهم المعابر 
المائي��ة، التي تربط ضفتي الريف الش��مالي 
والجنوبي، باإلضافة إلى معابر أخرى، غربي 
وش��رقي دير الزور، تتناقص أهميتها، بسبب 

أتساع مجرى الماء فيها، أو عدم وجود طريق 
بري إليها، أو وجود جسور لم تنهار مثل جسر 

الميادين أو البوكمال. 
كان له��ذه المعابر األثر الكبي��ر في االتصال، 
بي��ن مناط��ق ريف دي��ر ال��زور وبي��ن ريفها 
م��ن جه��ة، وبين ريف دي��ر ال��زور ومحافظة 
الرقة والحس��كة م��ن جهة أخ��رى، كما يؤكد 
حم��د ذياب)38عاما(، أح��د العاملين في معبر 
)حوايج دياب(، على أحدى العبارات، )س��فينة 
كبي��رة ق��ادرة على حم��ل الس��يارات الكبيرة 
والمتوسطة(: "نحن نختصر الجهد، والمسافة 
عل��ى الناس، ننقل س��يارات، بحموالت تصل 
إلى عش��رة أطن��ان، ننق��ل س��يارات الجيش 
الحر، وصهاريج تجار النفط، وننقل النازحين 
من قراه��م، جراء القصف، أو بس��بب القتال 

بين تنظيم الدولة وفصائل الجيش الحر". 
تقوم قوات النظام باس��تهداف متعمد ومتكرر 
له��ذه المعاب��ر، وأدى القص��ف إل��ى حص��ول 
مج��ازر مروع��ة بح��ق المدنيي��ن، كان أخره��ا 
مج��زرة معبر)حويجة صكر( فج��ر يوم الحادي 
والعش��رين من ش��هر أيلول الج��اري، فقد أدى 
قص��ف مدفعي��ة النظ��ام عل��ى المعب��ر، إل��ى 
استشهاد تسعة مدنيين، وأصيب خمسة عشر 
آخرين بجروح، معظمهم من النساء واألطفال، 
وفي وقت س��ابق استهدف طيران النظام معبر 
مائي، ف��ي منطقة عي��اش، القريبة من قوات 
النظ��ام المتمرك��زة ف��ي الل��واء )137(، الواقع 
غرب��ي مدينة دير ال��زور، ف��أدى القصف، إلى 
استشهاد خمس مدنيين، بينهم أطفال ونساء، 
كم��ا أدى س��قوط قذيف��ة مدفعي��ة، مصدرها 
ق��وات النظ��ام، على معب��ر حوايج ذي��اب، إلى 
إصابة اثنين من العاملين فيه بجراح خطيرة. 

 يق��ول )خض��ر األحم��د( 25س��نة، وه��و أحد 
عناصر أحرار الشام، المشرفين على المعابر، 
ف��ي الريف الغربي، قبل دخول تنظيم الدولة 
اإلس��المية إلى المنطقة: "لقد كنا عدة أفراد، 
نش��رف على المعابر بنوب��ات، ولم يكن معنا 
إال الس��الح الف��ردي. ونح��رص عل��ى ع��دم 
تواجد الس��الح الثقيل، أو س��يارات تابعة لنا، 
في محيط المعبر، لك��ي ال تجد قوات النظام 

فرصة لقص��ف المدنيين، وأغلب المرات التي 
قصف��ت فيها المعابر، ل��م يكن هنالك تواجد 

للجيش الحر، في محيط المعبر". 
 هنال��ك جمل��ة معوق��ات، وصعوب��ات أخرى، 
تواج��ه عمل المعابر المائية، أهمها، تجاوزات 
اللجان الشعبية، الموالية للنظام، في المعابر 
الت��ي تس��يطر عل��ى أح��د أطرافه��ا، كمعبر 
)الجنين��ة البغيلي��ة(، ومن هذه الممارس��ات، 
اإلهان��ات، الت��ي توج��ه للعابري��ن والعاملين 

فيه، والمحسوبية، وحتى السرقات. 
 يق��ول محس��ن صالح 23س��نة:"أخذت زورق 
لي، ألعمل في هذا المعبر، ولكني تركت من 
اليوم األول، ألن اللجان الش��عبية تشترط أن 
يت��م تجميع الزوارق، في نهاي��ة اليوم، لديها 
ث��م تأتي في الي��وم الثاني، لتج��د أن محرك 

زورقك قد سرق". 
ويضي��ف: "عندما اش��تد القتال، ف��ي المناطق 
المح��ررة، بي��ن تنظي��م الدول��ة اإلس��المية، 
المعاب��ر  أصبح��ت  الح��ر،  الجي��ش  وفصائ��ل 
المائي��ة، مي��دان للصراع، بين طرف��ي النزاع، 
فت��م إغالق معبر عياش لفت��رة، واعتقال عدد 
م��ن العاملي��ن فيه، م��ن قبل، تنظي��م الدولة 
اإلسالمية، بسبب مرور، مجموعات من الجيش 
الحر، ع��ن طريقه، وأغلق أيض��ا معبر حوايج 
ذياب، لألس��باب ذاتها، وبع��د فترة قصيرة، تم 

فتح المجال للعبور فيهما، من جديد". 
و يوض��ح )ع. ك(، م��ن أبن��اء ريف دي��ر الزور 
الغرب��ي، والذي يمر م��ن معب��ر حوايج ذياب 
باس��تمرار، بحك��م عمل��ه بمصاف��ي النف��ط 
)حراق��ات(، في الط��رف الثاني: "م��ن المحال 
إغ��الق المعاب��ر، بش��كل كام��ل، ألن عم��ل 
األغلبي��ة العظم��ى، م��ن أهال��ي المنطق��ة، 

يتوقف على المرور منها". 
لتبق��ى المعابر النهرية، ه��ي طرق التواصل 
الوحي��دة، ألهل دي��ر الزور عل��ى جانبي نهر 
الفرات، وللتواصل مع خارج المحافظة خاصة 
الحس��كة، بالرغ��م من الخط��ورة الكبيرة مع 
تك��رار اس��تهدافها بالقص��ف من قب��ل قوات 

النظام. 
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  السويداء - كنان خداج

ردًا على مقالة "ال�شت بتال.. حاكمة ال�شويداء و�شيختها"
ال�شويداء بني املطرقة وال�شندان

المجتمع��ات المنغلق��ة من أكث��ر المجتمعات 
إث��ارًة للفضول ال ش��ك أن أي كات��ب أو باحث 
س��تثيره فكرة الخوض ف��ي المي��اه العميقة 
لتل��ك المجتمع��ات، وربما هذا م��ا كان يحاول 
فعله الس��يد عام��ر محمد في مقاله "الس��ت 
بتال حاكمة السويداء وشيختها"، إاّل أن األخير 
ل��م ينج��ح حتى بخ��دش الس��طح الس��ميك 
للمجتمع ال��درزي وتفاصيل حيات��ه المعقدة، 
فبعد قراءة مقالة الس��يد محمد عامر بتمعن 
أصبت بالصدمة حول ما ورد فيها، فأنا وحتى 
فترة قريبة من اآلن كنت مقيمًا في السويداء 
وتفاجئت بوجود حاكمة دينية للسويداء دون 
أن يعلم أحدٌ من سكانها ولذلك وجب توضيح 

بعض النقاط. 
الس��يدة بتال أو الس��ت بت��ال كما يش��اع عنها 
بمحافظة الس��ويداء هي من النسوة القالئل 
اللوات��ي اخترقن عال��م الموحدي��ن الملفوف 
بالضب��اب وال��ذي كان حصري للرج��ال، وقد 
اكتس��بت الس��يدة بت��ال متابع��ة واس��عة في 
األوس��اط الدينية منذ بدء حقبة التس��عينات 
وأقام��ت حلق��ات التعلي��م الديني��ة للنس��وة 
حص��رًا، مما أدى لتش��كل حلقة من النس��وة 
المتدين��ة حولها وحصرًا النس��وة، وكونّوا ما 
يش��به جماعة خاص��ة بتعالي��م متطرفة من 
المذه��ب التوحي��دي، مم��ا أدى لع��دم تأقلم 
تلك النس��وة مع الواقع االجتماعي للمحافظة 
وسجلت حاالت طالق كثيرة، عداك عن إخراج 
البنات من التعليم المدرس��ي بغية إشراكهن 
في حلق��ات التعليم الخاصة به��ا، وبناًء على 
تلك الممارس��ات للس��ت بتال وجماعتها ش��اع 
وصفها "بخراب��ة البيوت"، مما أدى إلى تراجع 

شعبيتها إلى حدٍّ بعيد. 
لقد وص��ف الس��يد محم��د أن آالف المؤمنين 
يصطف��ون لدخول مجلس��ها!، أس��تغرب جدًا 
وجود ه��ذه الحش��ود الجماهيرية لمش��اهدة 
الحاكم��ة الت��ي لم يس��مع بها أح��د، ودون أن 
يالحظه��ا أح��دٌ م��ن س��كان المحافظ��ة، إن 
المقال مليء بالمغالطات عن واقع الس��ويداء 
الديني والعس��كري والجيوسياسي، وأظن أن 
الكاتب إما أنه ال يعلم ش��يئًا عن السويداء، أو 
أنه حصل على معلومات��ه من مصدر خاطئ 
ألن��ه جعل من س��يدة بالكاد يس��مع باس��مها 
حاكم��ًة لمحافظة الس��ويداء دون أن يضع أي 
دليل على زيارة األس��د لها أو عن أي تنس��يق 
أمن��ي معه��ا مباش��ر كان أم غير مباش��ر عن 
طري��ق أزالمه، علمًا أّن الس��يدة بتال ال يوجد 
له��ا مكانة بين مش��ايخ التوحيد في مس��ألة 
رمي الحرم على أحد أو اإلفتاء، ومن المعروف 
أن المكان��ة الديني��ة في محافظة الس��ويداء 
الصغيرة ترجع لمشايخ العقل الثالثة "حكمت 

الهجري وحمود الحناوي ويوسف جربوع". 
أما ما ذك��ر عن وجود تياري��ن متناحرين في 
محافظ��ة الس��ويداء األول ه��و تيار يس��اري 
علمان��ي ملحد والثاني هو تيار ديني متطرف 
بما يش��به داعش درزية هو كالم غير دقيق، 
فمن يعرف عادات الطائف��ة الدرزية يعلم أن 
مجتمعها منقسم إلى قسمين مجتمع "جهال" 

حسب الوصف الديني والثاني "عقال"، أما عن 
األول فهو وسط مدني بامتياز ال يتقيد الشاب 
في��ه ب��أي تعاليم ديني��ة، والثاني هو وس��ط 
عقائدي ديني منغلق له مس��الكه الخاصة به 
ويحق ألي فرد "ناضج ومؤهل" أن يصبح من 
العق��ال بمجرد اقتناعه بالفكرة دون أي إجبار 
أو ترهي��ب، لق��د تأقل��م المجتمع ف��ي مدينة 
الس��ويداء م��ع ه��ذه الثنائية وأصبح يتس��م 
بالتناغ��م بي��ن هذي��ن التياري��ن وإن ازدادت 
الهوة بينهما، ذلك ألن المجتمع الدرزي مجتمع 
مدني بامتياز منفتح نس��بيًا على اآلخر ولديه 
القدرة على تقبله، إن مجتمع الجهال - حسب 
الوصف الديني - يش��كل السواد األعظم من 
المحافظ��ة فالحدي��ث ع��ن فتوة ديني��ة - إن 
وجدت هك��ذا فتوة - من قبل الس��يدة بتال أو 
غيرها للش��راء من هذا المح��ل أو ذاك بهدف 
إقصاء المنافس��ة التجارية أو أي هدف آخر لن 
يحم��ل هذا األثر ألن الفئة التي تحرك الطلب 

في المحافظة هي فئة الجهال. 
ال أح��د ينك��ر س��لطة المش��ايخ الدينية على 
المجتمع، هي سلطة موجودة لكنّها محدودة 
ج��دًا، فالمجتم��ع ال��درزي أواًل وآخ��رًا مجتمع 
ش��رقي، لكن وصف��ه بأنه خلق س��جنا كبير 
للش��باب الجامعيي��ن وتصوي��ر أنَّ المحافظة 
تقب��ع تحت حكم ميليش��يات دينية متش��ددة 
ه��و مبالغة كبرى ال أس��اس له��ا من الصحة، 
الميليش��يات موج��ودة لكنه��ا موج��ودة على 
أط��راف المحافظ��ة به��دف حمايتها - حس��ب 
تعبيرهم - وهي ليست من لون واحد فهناك 
ميليش��يات ممول��ة م��ن وئ��ام وه��اب تأخ��ذ 
أوامره��ا م��ن نزيه جرب��وع وتنض��وي تحتها 
بش��كل غير مباشر اللجان الش��عبية، وهناك 
ميليش��يات أخرى تحت قي��ادة وحيد البلعوس 
وه��ي األكثر قوة وفاعلي��ة، ويصعب على أي 
ش��خص ال يعرف تفاصيل الوضع العس��كري 
ف��ي المحافظ��ة الفص��ل بين تح��ركات هذه 

الميليشيا أو تلك. 

هن��اك م��ن يس��عى لتصوي��ر أن كّل تم��ردٍ 
ح��دث ض��د النظ��ام كان مح��دودًا بجماع��ات 
متش��ددة وأصولية إسالمية أحد أهم أهدافها 
اجتثاث األقليات من الجغرافيا الس��ورية، هذه 
البروبغاندا المشوهة يتفق عليها المتشددون 
والنظ��ام، فمنذ فترة ظهرت جماعة مس��لحة 
بقي��ادة الش��يخ وحي��د البلع��وس "أب��و فهد" 
وه��ي جماعة ال تتبع ألحد وعلى خالف جذري 
مع النظ��ام، فاألخير ي��رى فيها خط��رًا كبيرًا 
عل��ى نف��وذه ف��ي المحافظ��ة، وقد كس��بت 
تأييدًا هائاًل في كل األوس��اط س��واًء المدنية 
أو الديني��ة عل��ى ح��دٍّ س��واء، ه��ذه الجماعة 
لي��س لها أي نش��اط سياس��ي أو اقتصادي أو 
اجتماعي وحس��ب تعريفه��م إنهم موجودون 
لحماية حدود المحافظة ممن يريد الش��ر لها، 
وال يخف��ى على أح��د الصدام��ات التي حدثت 
بينهم وبين النظام وال��ذي كان أولها اقتحام 
كتيبة س��د العي��ن نهاية كان��ون األول 2013 
وإخ��راج الش��باب الذين س��وقوا إل��ى الخدمة 
اإللزامي��ة، وثانيه��ا كان مظاه��رات مس��لحة 
ضد وفيق ناصر رئيس فرع األمن العس��كري 
في السويداء والمطالبة بإقالته، وكان آخرها 
الخالف الذي حصل بين النظام والميليش��يات 
التابع��ة له م��ن جه��ة وجماعات المس��لحين 
بقي��ادة البلعوس من جهة أخ��رى إبان أحداث 
دي��ر داما عندما ل��م يس��اندهم النظام ومنع 
عنه��م الدع��م المدفع��ي والج��وي وتركه��م 
وحيدين في الميدان، هذا وقد صرّح الش��يخ 
البلع��وس في تأبين أخيه الذي استش��هد في 
معارك دير داما إّن جماعته س��تقوم باقتحام 
كتائ��ب النظ��ام واغتنام أس��لحتها إذا لم يتم 

إمدادها بالسالح الثقيل. 
ههنا س��قطت كاف��ة االدعاءات الت��ي أطربنا 
فيه��ا إع��الم النظام عل��ى مدى أربع س��نين 
م��ن الث��ورة ح��ول حماي��ة األقلي��ات، والوجه 
الت��ي  المش��وهة  البروبغان��دا  له��ذه  اآلخ��ر 
يتبناها المتش��ددون حول مسؤولية األقليات 

مشايخ من الطائفة الدرزية عند مقام شيحان في السويداء
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متى �شت�شرق �شم�ش العيد على اأطفالنا
  مها الخضور

لم يعد السوريون يكترثون كثيرا للمناسبات االجتماعية 
واقتص��ر غالبيته��م عل��ى أداء فروضه��م الديني��ة ف��ي 
منازلهم، لذا فق��د العيد جماليته التي كانت طوال قرون 
وبهت لونه ولم يبقى منه في س��وريا س��وى اسمه. ليلة 
العي��د ل��م يحلم األطف��ال في ب��الدي بالهداي��ا واأللعاب 
كم��ا اعت��ادوا أن يفعلوا كل ع��ام قبل ه��ذه األزمة التي 
أفقدته��م الكثي��ر م��ن مش��اعر الطفولة بس��بب ما رأت 
عيونهم من ويالت وما قاس��وا من خوف وجوع وبرد منذ 
ما يقارب أربعة أعوام.لقد أصيب قاموس معاني الكلمات 
والمصطلح��ات عند أطفالنا في مقتل فاختلطت المعاني 
والعب��ارات وأصبحت جميعها تص��بّ في اتجاه واحد وهو 
الح��رب الدائرة في البالد والتي ل��م ترحم طفاًل أو كبيرًا 
بغض النظر عن االنتماء السياس��ي لذوي األطفال سواء 

كانوا مع هذا الفريق أو ذاك.
وق��د يك��ون م��ن الض��روري االهتم��ام بلغ��ة أطفالن��ا 
الت��ي تعكس التش��وهات الت��ي تعرضت لهم نفوس��هم 
وش��خصياتهم ج��راء العن��ف المبال��غ ضده��م، وي��رى 
المهتم��ون بهذا الش��أن أن مفردات األطفال الس��وريين 
باتت قاسية لتتناسب مع قسوة الظروف التي يمرون بها  
فغلب��ت مفردات القت��ل والتدمير واالغتصاب والتش��بيح 
وغيرها عش��رات المف��ردات األخ��رى على لغته��م التي 
ال تلي��ق بعفويته��م وبراءتهم كونهم ورغك كل ش��يء 
مازال��وا أطف��ااًل. وقد لف��ت انتباهي أن غالبي��ة األطفال 
الذين س��ألتهم عن تحضيراتهم للعي��د مثاًل لم يكترثوا 
له��ذه الكلمة كثيرًا بل عل��ى العكس فاجأني كثير منهم 
بأن��ه أجاب بكلمات ال تم��ت لموضوع العي��د بصلة وإنما 
تعبر عن ما يدور في خلده ليل نهار. إنها حقيقة قاس��ية 
ولك��ن علينا أن نعيها نحن الكبار علنا نس��تطيع إنقاذ ما 
أمكن من براءة أطفالنا الذين سيبنون سورية القادمة. 

ميرن��ا8- أعوام من ح��ي الرز وهو أحد األحي��اء الموالية 
للنظام في مدينة دمش��ق قالت: »لم نش��تري هذا العيد 
أي��ة مالبس أن��ا وإخوت��ي فوالدي استش��هد قبل س��تة 
ش��هور وأمي تبكي كل مس��اء« وبعد صمت غلب أصوات 
المدافع التي تضرب دمش��ق منذ أع��وام، قالت الصغيرة 
وكان واضح��ًا م��ن كالمها أن أحالمها ال تع��دو النجاة من 
الم��وت المحتم ال��ذي يلف مدينتها م��ن كل جانب: »اهلل 
يك��ون بع��ون الن��اس كلهم خايفي��ن م��ن القذائف مين 
بدو يعي��د؟« وتحدثت ميرنا طويال ع��ن القذائف والموت 
والش��هداء الذين قتلهم اإلرهابيين ولم تنس��ى التعريج 
عل��ى الموقف الدولي من الحرب في س��وريا قائلة: »كل 

الدول العربية واألجنبية ضدنا«.
أطفالن��ا لم يعودوا يش��بهون ما كانوا علي��ه قبل أعوام 
فقد امتألت ذاكرتهم الصغيرة البريئة بكثير من مشاهد 
الخ��وف والرع��ب، مم��ا ينبغ��ي أن يبتعد عن��ه أمثالهم، 
وامتزج��ت رائحة ال��دم في أنوفهم برائح��ة كعك العيد، 

واختلطت في أذهانهم 
المعان��ي  م��ن  الكثي��ر 
يعد  فلم  والمعطي��ات، 
لش��يء يمر بهم قيمة 
أو معن��ى حت��ى العي��د 
لم تع��د له تلك البهجة 
والفرح��ة الت��ي اعت��اد 
أطفالنا على اس��تقباله 

بها. 
الت��ي  تركي��ا  وف��ي 
ق��ارب ع��دد الالجئي��ن 
السوريين فيها المليون 
ونص��ف المليون الجئ 
بينه��م أكثر من خمس 
مائة ألف طفل وغالبية 
هؤالء األطفال يعانون 
الحرمان بكل ما تعنيه 
يب��دأ  حي��ث  الكلم��ة، 
غالبية األطفال بالعمل 

في سن مبكرة جدا 7-10 سنوات في سبيل تأمين لقمة 
العيش أو أجرة المس��كن لعائالتهم. هناك يش��عر المرء 
بالترف الحقيقي حين يرى طفاًل س��وريًا يرتدي مالبس 
المدرسة أو يلعب في الحديقة العامة ألن غالبية األطفال 

اآلخرين ال يجدون السبيل إلى ذلك.
ف��ي حي كاراطاش أح��د أحياء مدينة غ��ازي عنتاب قرب 
الحدود السورية يلعب بعض األطفال السوريين في أحد 
شوارع الحي ويحمل كل منهم بضع أكياس من المناديل 
الورقية والعلكة الت��ي يبيعونها للمارة وال يكترث هؤالء 
األطف��ال كثيرًا للتقويمين الغربي أو القمري وال يعنيهم 
أن هذا اليوم هو يوم العيد الكبير بل كل همهم هو كم 
سيكس��ب كل منهم ف��ي آخر النهار وكم سيس��تطيع أن 

يحمل من فرح لعائلته التي تنتظره.
أحمد10- أعوام يقضي نه��اره منذ الصباح الباكر وحتى 
المس��اء ف��ي الش��ارع بالق��رب من إش��ارة الم��رور قرب 
الجامعة في مدينة غ��ازي عنتاب ويبيع المحارم والعلكة 
بلغة تغلبها لغة التس��ول فهو يع��رف بالفطرة أن مهنته 
هي في األصل ش��كل من أش��كال التس��ول وليس��ت أي 
ش��يئ آخر، لكن ما يجنيه من ليرات قليلة في اليوم يسد 
جوعه وج��وع عائلته المكونة من خمس��ة أش��خاص لم 
يك��ن بحوزتهم أكثر من مائة ليرة س��ورية بعد دخولهم 
إل��ى األراض��ي التركية قبل أكثر من عامي��ن. وقد فاجأه 
كثي��رًا أن يس��أله أحد ماذا يفع��ل في أيام العيد س��ؤاله 
فأج��اب بدهش��ة: »العي��د كان زم��ان قب��ل الح��رب، كنا 
نشتري أواعي جديدة ونروح ع المراجيح ونزور األقارب..

أم��ا اليوم ال نس��تطيع أن نفرح ونص��ف العائلة قتل في 
حلب والباقي إما مهجر أو محاصر«.  

سلمى13- عام وقفت أمام أمام أحد المكاتب التي ترعي 
أسر الشهداء والمعتقلين بريف حلب بانتظار المساعدات 
الت��ي س��يقدمونها بمناس��بة العي��د تق��ول: »ل��و انه��م 
اس��تمروا بتقديم المس��اعدات مثلما فعلوا س��ابقًا لربما 
كان الوض��ع أفضل ولك��ن والدتي لم تتمكن من ش��راء 
حقائب المدرسة لي وإلخوتي فكيف ستتمكن من تقديم 
العيديات أو شراء الحلوى في العيد؟؟ لو أن البرميل الذي 
قتل أبي قتلنا لكنا ارتحنا مثله فهو ال يفكر اآلن بالطعام 

أو اللباس ألنه صار في الجنة«. 
هذا العيد وقبله أعياد أخرى كثيرة احتفل فيها الناس في 
كل أنحاء العالم إال الس��وريين، فأطفاله��م لم ينتظروا 
شروق شمس العيد كباقي األطفال وإنما اكتفوا بأحالم 
صغيرة جدا أصغر من أحالم كل أطفال العالم وتجسدت 
تل��ك األحالم ببقائهم على قيد الحي��اة برفقة من تبقى 
له��م من عائالته��م فوق الت��راب وأحيانا كان��ت األحالم 
موجع��ة بأن يتس��نى لهم زي��ارة قبور أحبته��م وذويهم 
أو اللح��اق بهم للخالص م��ن أحزانه��م وأوجاعهم التي 

تعذبهم وحدهم وتقتل فيهم الطفولة. 

. . 
ت 

قا
قي

تح
حص��رًا ع��ن كل جريم��ة حصل��ت 
في سوريا، والس��تمرار نجاح هذه 
الدعاية كانوا حريصين على عدم 
ح��دوث أي تحرك ض��د النظام في 
أوس��اط األقلي��ات ففي الس��ويداء 
وبع��د كّل تح��ركٍ مض��اد للنظام 
يحدث تحرك من قبل المتش��ددين 
ض��د المحافظ��ة لتقع م��رًة أخرى 
النظ��ام وس��ندان  بي��ن مطرق��ةِ 
المتطرفين، ففي الس��ادس عشر 
م��ن نيس��ان الماضي تبن��ت جبهة 
النصرة قصف المحافظة بصواريخ 
غراد عقب المظاهرات االحتجاجية 
التي طالب��ت بإقالة وفي��ق ناصر، 
وتب��ع ذل��ك محاول��ة اقتح��ام دير 
دام��ا عندم��ا اتس��ع تأييد الش��يخ 
النظ��ام  البلع��وس عل��ى حس��اب 
ومطالبته��م بإع��ادة العس��كريين 
من أبناء المحافظ��ة للخدمة فيها، 
المثي��ر للس��خط أن كات��ب المقال 
وص��ف الذي ح��دث في دام��ا ودير 
داما بأنّه حدٌث مفتعل بغية إعادة 
وئ��ام وه��اب إل��ى الس��ويداء هذه 
مغالط��ة كبرى وتضلي��ل إعالمي 
واضح وممنهج، فمن الظلم وصف 
اقتح��ام المتطرفين لدير داما بأمر 
اختل��ق لتبري��ر عودة وئ��ام وهاب 
إلى السويداء، االقتحام الذي أودى 
بحياة خمس��ة عشر ش��هيدًا بينهم 
الطف��ل ن��ادر أديب القنط��ار الذي 
جرى إعدام��ه ميدانيًا بدم بارد من 
قب��ل المتش��ددين، علم��ًا أّن طرد 
وئ��ام وه��اب م��ن المحافظة جرى 
عقب ه��ذه األح��داث وج��رى تحت 
ضغوط من مشايخ الدين والشباب 
على حدٍّ س��واء، كون الميليشيات 
الممولة منه لم تشارك باالشتباك 
ع��ن  الثقي��ل  الس��الح  ومنع��ت 
المقاتلي��ن ف��ي المي��دان والقتيل 
الوحي��د ال��ذي س��قط منه��م كان 
ج��راء قذيفة هاون س��قطت على 
بعد 3كم من مواقع االشتباك، إنّه 
لمن الضروري أن ندرك أن النظام 
والمتطرفين في نفس الخندق في 
مس��ألة األقلي��ات، كلٌّ يخدم اآلخر 
النظام يصور نفسه أنّه المخلص 
المتش��ددة،  لألقليات من األكثرية 
المخلصي��ن  ه��م  والمتطرفي��ن 
من ظل��م األقلي��ات واألقليات هم 

الجزارين أعداء الثورة السورية. 
إنَّ االعتق��اد ب��أنَّ هنال��ك حاك��م 
فعلي لمحافظة الس��ويداء يديرها 
بالش��كل الذي يري��ده ويعفي من 
يريد من الخدم��ة اإللزامية، ويأمر 
الش��عب بالش��راء من ذاك الدكان 
دون اآلخر هو تعامي مقصود عن 
الواق��ع الجيوسياس��ي للمحافظة، 
محافظة الس��ويداء ال تملك حاكم 
وتتأرجح بين مجموعة قوى عاملة 
فيها، هذه المحافظة ليست مؤيدة 
للنظ��ام وال معارض��ة ل��ه كلُّ م��ا 
في األمر أن بش��ار األس��د استطاع 
أفض��ل  بأنّ��ه  نفس��ه  تصوي��ر 
الموج��ود ول��م يكلف أحدٌ نفس��ه 

عناء إثبات العكس. 
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خميم الريموك
ماأ�شاة فل�شطيني بيد فل�شطيني

  عامر محمد

الش��هير عن مخي��م اليرموك بجن��وب العاصمة 
بالالجئي��ن  خ��اص  بأن��ه  دمش��ق  الس��ورية 
الفلس��طينيين عام 48، إال أن أكثر من عشرين 
عام��ًا م��رت علي��ه، غي��رت التركيبة الس��كانية 
الخاص��ة بالمخي��م فجعل��ت غالبية س��كانه من 
السوريين، سواء كانوا دمشقيين أو من مختلف 
المخي��م  توس��ع  األخ��رى،  الس��ورية  المناط��ق 
وازده��رت في��ه أس��واق المالب��س والس��يارات، 
وازده��رت كذلك في��ه حرف يدوي��ة كثيرة، كان 
المخيم باإلضافة لكونه منطقة اقتصادية مهمة 
في العاصمة السورية، منطقة نشاط لتنظيمات 
سياسية فلس��طينية قريبة من دمشق، بعضها 
ينش��ط في مدن عربية أخ��رى كحركة حماس، 
وأخرى أنش��أتها دمش��ق أو س��اهمت في خلقها 
عبر االنش��قاق عن حركات أصيل��ة كحركة فتح 
االنتفاضة، هذه المنظم��ات البالغ عددها أربعة 
عش��ر فصي��اًل فلس��طينيًا، ل��م تس��تطع خ��الل 
تواجده��ا الطوي��ل على األراضي الس��ورية من 
أن تش��كل عام��ل ج��ذب للش��باب الفلس��طيني 
ال��ذي اعتاد أن يش��عل المخي��م بالمظاهرات مع 
كل مناس��بة فلس��طينية كيوم األرض، أو حدث 
فلس��طيني كالع��دوان اإلس��رائيلي األخير على 

غزة في عام 2008. 
بقي الفلسطيني في مخيم اليرموك على األقل، 
بعيدًا نس��بيًا عن الحدث الس��وري ف��ي تداعياته 
األمني��ة، حي��ث ظل المخيم بأس��واقه الش��هيرة 
كسوق لوبية وصفد وشارع الثالثين يفتح محاله 
حتى س��اعات لم يكن قلب العاصمة فيها يش��هد 
أية حركة، الزائر للمخيم طوال عام 2011 وحتى 
بدايات 2012، كان يبدو له أن التاريخ ال يزال في 
ما قبل الخامس عش��ر من آذار م��ن عام 2011، 
لك��ن الش��باب الفلس��طيني الذي لم يك��ن قادرًا 
عل��ى التظاه��ر في المخي��م طول فت��رة الحراك 
الشعبي السوري إال فيما ندر، كان يسجل تواجدًا 
كثيف��ًا في مظاه��رات ح��ي الميدان من��ذ أيامها 
األول��ى، كان التوجه لكثير من الش��بان إلى جامع 
الحس��ن فعاًل يم��ارس كل جمعة، في داخل أزقة 
المخي��م كانت أنباء مخيمات الرمل الفلس��طيني 
في الالذقية والوافدين ف��ي درعا قد بدأت تترك 
أثرها على الفلسطيني الذي انقسم كما هو حال 

السوري بين مؤيد ومعارض لنظام الحكم. 

جمزرة اخلال�شة
ف��ي الخامس من حزي��ران 2011، ق��ام النظام 
السياس��ي الس��وري عبر الفصائل الفلسطينية 
بحرك��ة غير مس��بوقة، حيث حش��دت الفصائل 
شبان متحمس��ين للغاية، ونقلتهم إلى الشريط 
الحدودي، ليفاجئ الش��بان بأن بإمكانهم تجاوز 
الحدود س��يرًا على األقدام في حقل ألغام طالما 
كان عائق��ًا له��م أم��ام األرض األم، حقل ألغام 
بالي��ة ومنتهي��ة المفع��ول، فتح جن��ود االحتالل 
النار وقتلوا عددًا من الش��بان والشابات في تلك 

الصبيحة. 
في اليوم التالي اس��تعد المخيم لتش��ييع شهداء 
الشريط الحدودي، وكما هي العادة في اليرموك 
مع كل تشييع لشهيد قضى في معركة أو قيادي 
كبي��ر أو حت��ى رفات ش��هيد وصلت بعد س��نوات 

م��ن استش��هاده، خ��رج المخي��م عن بك��رة أبيه 
خلف الجثامين. الفصائل الفلس��طينية وبالذات 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة 
شاركت عبر بعض مس��ؤوليها، طافت الجثامين 
المخيم ووصل الموكب إلى مقبرة الشهداء، هنا 
يتناقل ش��هود عيان روايتان لما حدث بعد ذلك، 
تق��ول األولى أن بعض المش��يعين اس��تفزهم 
حض��ور الفصائل الفلس��طينية للدف��ن ووجهوا 
انتقادات إل��ى قيادي الفصائ��ل المتواجدين في 
مقبرة الش��هداء، انتقادات سرعان ما تحولت لرد 
فعل أضط��ر على إث��ره المرافقون المس��لحون 
لقي��ادات القي��ادة العام��ة إلطالق الن��ار، الرواية 
الثاني��ة تق��ول إن عائ��الت كانت تتابع التش��ييع 
من ش��رفات المنازل وترش ال��رز على المارين، 
أسقطت شيئًا مما يرش على أحد قيادات الجبهة، 
فظنت مرافقته أنه هج��وم عليه فأطلقت النار، 
واندل��ع المش��هد بين ش��بانا هاجم��وا الفصائل 
الفلس��طينية بالحجارة وبين إطالق نار من قبل 
المرافق��ة الخاصة لقي��ادي الفصائ��ل، وتحولت 
ش��وارع المخيم الرئيسية لس��احات حرب، ازداد 
عدد الش��بان ودعم��ت الفصائل م��ن عناصرها، 
وازداد ع��دد الش��هداء، توجه��ت جموع الش��بان 
إل��ى مبنى الخالصة الذي يعتبر المقر الرئيس��ي 
للجبهة الش��عبية القيادة العام��ة، أحرق المبنى 
وه��رب عناصره ولم ين��م المخيم، عن��د الفجر 
تدخل��ت الفرق��ة الرابع��ة من الجيش الس��وري، 
فحاص��رت الخالصة وحمته��ا واعتقلت مئات من 

الشبان الفلسطينيين. 

اللجان ال�شعبية تنت�شر
في الحادي عش��ر من تموز 2012 استش��هد 17 
جنديًا فلسطينيًا من جيش التحرير الفلسطيني 
في حلب بع��د أن اختطفهم مجهولون وهم في 
طريقهم من معسكر للتدريب في مصياف بحماة 
باتجاه حلب، وكان الحدث صادمًا للمخيمات، التي 
خرجت تنديدًا بالمج��زرة المروعة، وكان نصيب 
اليرم��وك حينها عددًا من الش��هداء بعد تظاهرة 
حاشدة في حدث دق ناقوس الخطر في المخيم، 
إذ إنه��ا المرة األولى التي يس��قط فيها ش��هداء 
برصاص األمن السوري داخل المخيم منذ بداية 
األح��داث، فالته��ب المخيم، وتدخل��ت مجموعات 
للجي��ش الحر من أحياء التضامن، واش��تبكت مع 
األمن الس��وري، وهو ما قاد الني��ران إلى األحياء 
المج��اورة، الت��ي أعلن��ت معه��ا بداي��ة اش��تعال 
دمشق، فعادت الجبهة الشعبية – القيادة العامة 
إل��ى مش��روعها القدي��م الجدي��د، وطالب��ت في 
اجتم��اع فصائلي بتش��كيل لجان مس��لحة تحت 
ش��عار "حماية المخيم"، ورغم جودة الش��عار إال 
أن جمي��ع الفصائل أدركت بحك��م خبرتها بواقع 
الحال السوري من جهة، وبحجم التصاق القيادة 
العام��ة بسياس��ات النظام من جهة أخ��رى، أنها 
أمام وصفة جديدة لتوري��ط المخيمات، فرفض 
البعض الطل��ب وقبله آخ��رون، وتحملت الجبهة 
الشعبية – القيادة العامة مسؤولية تشكيل هذه 
اللج��ان على عاتقها، وتحملت مس��ؤولية النتائج 
وحده��ا، كما قال أمينها الع��ام أحمد جبريل في 

خطاب له بعد رفض الفصائل. 

يوم امليغ
مخي��م اليرموك محاط بمناط��ق دخلت في قلب 
الص��راع الس��وري في فت��رات مختلف��ة من عام 
2012، فيل��دا وببيال والحجر األس��ود والتضامن 
ش��هدت مظاهرات قبل أن ينش��ر فيها مسلحون 
قالوا إنهم يتبعون للجيش الحر، بدأت المناوشات 
بي��ن عناصر الحر في جوار المخيم وبين عناصر 
الفصائ��ل الذي انتش��روا على ح��دوده، في ذات 
الوقت بدأ المخيم يسجل حاالت اختطاف لفتيات 
وانفجار عبوات صوتية وعمليات اغتيال وقصف 
بالمورتر، مناطق محيط المخيم اش��تعلت أكثر، 
وف��رّ جزء من س��كانها باتج��اه اليرموك، غصت 
المدارس والجوام��ع بالمهجرين من كل مناطق 
العاصم��ة ومخيماته��ا األخ��رى، ع��دد كبي��ر من 

سكان يلدا تحديدًا نزحوا إلى اليرموك. 
تذك��ر  الس��ورية  السياس��ة  المعارض��ة  كان��ت 
مخي��م اليرموك كثي��رًا، وتعتبره تحت س��يطرة 
"ش��بيحة القي��ادة العام��ة"، فيم��ا كان��ت بعض 
الفصائ��ل الفلس��طينية تجتمع مع ق��ادة كتائب 
الحر في الحجر األس��ود ويل��دا، ويطلبون منهم 
ع��دم التدخل في اليرموك وع��دم دخوله، كانت 
الكتائب المتع��ددة تعدّ بذلك لكنها تخطط ألمر 

مختلف تمامًا. 
اته��م النظام حركة حم��اس التي غ��ادر رئيس 
مكتبها السياس��ي خالد مش��عل دمش��ق متجهًا 
إل��ى قط��ر، بأنه��ا أججت الص��راع ف��ي المخيم، 
كذل��ك تفعل جمي��ع الفصائل الفلس��طينية في 
اليرم��وك، ورغم أن حركة أكن��اف بيت المقدس 
التي تنش��ط في المخيم منذ بادي��ة عام 2013 
تمول من حماس مباشرة، إال أن ال دليل حقيقي 
عل��ى تدخل حم��اس في ما س��جله المخيم حتى 

نهاية عام 2012. 
صبيحة الس��ادس عش��ر من تش��رين األول عام 
2012 استيقظ المخيم على انتشار الجيش الحر 
في أزقته، فرّ قسم من عناصر اللجان الشعبية 
القيادة العامة وانش��ق آخرون، كان الجيش الحر 
قد أصبح في أقرب نقطة إلى قلب العاصمة منذ 
إنشاءه ككيان عسكري معارض، سقط المخيم 
من النظام، فتصرفت القوات الحكومية س��ريعًا 
عبر س��الح الج��و في تح��رك دفع الفلس��طيني 
ثمن��ه غالي��ًا، حي��ث أغ��ارت طائ��رة مي��غ عل��ى 
جام��ع عبد القادر الحس��يني ومدرس��ة الفلوجة 
في ش��ارع الم��دارس، س��قط العش��رات قتلى، 
وصُع��ق المخي��م، وغادره خالل أربع وعش��رين 
س��اعة عش��رات اآلالف من س��كانه الس��وريين 
والفلس��طينيين، ص��دم العال��م ودان المج��زرة 
واس��تمر الضغط السياس��ي على النظام أليام، 
نصحت موس��كو بع��دم تدخل الجيش الس��وري 
في اليرم��وك، وأعلنت دمش��ق إنها ل��ن تتدخل 
بقواته��ا النظامية في مخي��م اليرموك وأغلقته 

جزئيًا منذ ذلك التاريخ. 

ن�شف ح�شار
بدء البحث عن حٍل آلالف الالجئين الفلس��طينيين 
بين الساس��ة م��ن دون جدوى وال جدي��ة، القوات 
النظامي��ة وقف��ت عل��ى بع��د أمت��ار م��ن مداخل 
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الش��عبية  "اللج��ان  نصب��ت  فيم��ا  اليرم��وك، 
الفلس��طينية" ممثل��ة بالجبهة الش��عبية القيادة 
العام��ة وحرك��ة فتح وحرك��ة النضال الش��عبي، 
حواجزه��ا عل��ى المداخ��ل مباش��رة، عناصره��ا 
المس��لحة رفع��ت المتاري��س ونصب��ت الحواجز، 
عب��ر  ممنوع��ًا  المخي��م  إل��ى  الدخ��ول  وأصب��ح 
المركب��ات، س��ار س��كان المخيم من قلب��ه وإلى 
مدخله وبالعكس ألشهر طويلة كي يحصلوا على 
الطع��ام الذي كان يضيق عل��ى كمياته يومًا بعد 
يوم، س��ريعًا ش��ارك عناصر اللجان الشعبية في 
حي نسرين المجاور في عملية اإلشراف وسيطروا 
بش��كل كام��ل عل��ى الحواج��ز، وبال��ذات الحاجز 
الرئيسي على مدخل اليرموك، بدأت عملية إذالل 
ممنهج��ة بحق الفلس��طينيين والس��وريين الذي 
فضلوا البقاء في اليرموك لعدم امتالكهم س��بل 
الحياة خارجه، كان القصف ال يتوقف على شوارع 
اليرموك عبر جميع أنواع األسلحة الصاروخية من 
قبل ق��وات النظام والفصائل الفلس��طينية التي 
دعمت عس��كريًا بش��كل غير مس��بوق في تاريخ 

وجودها في سوريا. 
من��ذ أن ب��دأ اليرم��وك يغل��ي ب��دأت الفصائ��ل 
الفلسطينية الثالث القيادة العامة وحركة النظام 
وفتح االنتفاضة بتطويع شبان كمقاتلين لديها، 
المخيم الذي غص بش��بان عاطلي��ن عن العمل 
ومدمنين على الكحول وأصحاب سوابق جنائية، 
كان أرض��ًا خصبة لمقاتلين مس��تعدين لتوجيه 
سبطاناتهم باتجاه ش��وارعهم، دفعت الفصائل 
بس��خاء لعناصره��ا وزودته��م بالرص��اص من 
دون حس��اب عمليًا، كانت النظري��ة التي طبقها 
النظام منذ بدء الحراك في س��وريا هي االعتماد 
على الرع��اع كمقتلين، وهذا ما فعلته الفصائل 

الفلسطينية في المخيم. 
دخ��ل ع��ام 2013 عل��ى الفلس��طينيين س��كان 
إم��ا ف��ي ش��وارع  اليرم��وك ليج��دوا أنفس��هم 
العاصمة بعد ش��ردوا م��ن اليرموك أو في داخله 
يعان��ون الحصار، قس��م كبير منه��م توجه نحو 
قدس��يا في غرب العاصمة والت��ي كانت قد نالت 
نصيبه��ا م��ن عملي��ة عس��كرية لق��وات النظام 
فغادر سكانها وحل محلهم سكان المخيم، بدأت 
رائحة الهجرة تفوح في أوس��اط الفلس��طينيين 
فاحتش��دوا أمام فرع هجرتهم في ش��ارع بغداد 
بالمئ��ات، اس��تخرجوا وثائ��ق الس��فر اس��تعدادا 
للرحي��ل نحو أوربا التي كانت الش��ائعات تش��ير 

إل��ى أنها تس��تقبلهم من دون حس��اب، بعضهم 
وج��د نفس��ه ف��ي مخيم��ات لبن��ان، آالف منهم 
فقدوا مص��ادر رزقهم وممتلكاته��م التي كانت 
تأكله��ا القذائف يوميًا في داخ��ل اليرموك، جاع 
فلس��طينيون ولم يجدوا حتى م��ا الكفاف، كانت 
الفصائ��ل الفلس��طينية تدف��ع خم��س عش��رة 
ألف لي��رة س��ورية للعنصر الواحد، ف��ازداد عدد 

العناصر من جديد بسبب الفاقة. 

املاأ�شاة
عل��ى مدخل اليرموك عدّ عناصر ش��ارع نس��رين 
والفصائل الفلسطينية أرغفة الخبز، رموا الطعام 
والخض��راوت التي حملها الس��كان م��ن العاصمة، 
اس��تمر التضييق ألش��هر، اعتقلوا الشبان وأهانوا 
النس��اء، في حصار جزئي اس��تمر لتس��عة أشهر، 
حتى الثالث والعشرين من تموز 2013 كانت الحياة 
ال تزال ممكنة ف��ي حد الكفاف في داخل المخيم، 
أغلق الحاجز الرئيسي في هذا التاريخ بشكل تام 
وأصبح أرض معركة، مع اإلغالق أعلنت الفصائل 
الثالث القيادة العامة والنضال وفتح االنتفاضة ما 
قالت إنه "تحرير اليرموك عسكريًا" وبدأت معركة 
تبين الحقٌا أنها ال تتجاوز عملية القصف بالمورتر 
م��ن خ��ارج اليرم��وك إلى داخل��ه، بعد أي��ام قالت 
الفصائ��ل الثالث أنه��ا وصلت إلى س��احة الريجة 
في أول ش��ارع اليرموك الرئيس��ي، مع قصف من 
قب��ل الق��وات النظامية بصواري��خ أرض - أرض، 
روجت الفصائل لعمليتها العسكرية ألسابيع قبل 
أن تصم��ت عن ذكرها، ش��يئًا فش��يئًا جاع المخيم 

وتسلل الموت إليه. 
في داخل المخيم ومنذ أن حوصر جزئيًا نهاية عام 
2012، ظهرت مجموعات مس��لحة عدة قالت إنها 
تنضوي تحت علم الثورة، األيام كشفت أن كتائب 
عدة كانت مختصة في نهب المخيم ولم تش��تبك 
لم��رة واح��دة مع الق��وات التي تحاص��ر اليرموك، 
لدرج��ة أن بيتًا في المخيم مم��ن هجره أهله لم 
ينجُ من الس��رقة، وتزعمت أعمال السرقة كتيبة 
صقور الجوالن القادمة من منطقة الحجر األسود 
المج��اورة، ويتزعمه��ا بي��ان مزع��ل ال��ذي صالح 
النظ��ام فيما بع��د وش��ارك معه ف��ي القتال في 
البويضة الش��رقية بريف دمشق.، كانت العناصر 
الفلس��طينية الت��ي تش��ارك المعارض��ة كأف��راد 
ق��د بدأت بتش��كيل مجموعات خاص��ة للدفاع عن 
المخيم، فتش��كلت مجموع��ات العه��دة العمرية، 

أكناف بيت المقدس، زهرة المدائن. 
أكل الفلس��طيني في المحاصر في داخل المخيم 
األعش��اب وبقاي��ا الطع��ام، ف��ي ظل حظ��ر لكل 
أساسيات الحياة من كهرباء وماء ودواء، واستمرت 
الفصائ��ل الث��الث م��ع عناص��ر حي نس��رين في 
قص��ف المخي��م، انتش��رت األم��راض واألوبئ��ة، 
ووقع��ت المجاع��ة، قضى أكثر من مئ��ة وأربعين 
شخصًا داخل المخيم من الجوع من نساء وأطفال 
ورج��ال وش��يوخ، ظه��رت الفتاوى بش��رعية أكل 

لحوم الكالب والقطط، وأصبح الرغيف حلمًا. 
قدرت المصادر الرس��مية ع��دد المحاصرين من 
فلس��طينيين وس��وريين في اليرموك بعشرين 
ألف ش��خص، ارتفع الرقم وف��ق تقديرات األمم 
المتحدة إلى س��تين ألف ش��خص، غادر قلة عبر 
الحواج��ز في أيام أعلنت عنها الفصائل، واعتقل 

العشرات بال أي سبب أو ذنب. 
مباش��رة بع��د إط��الق الحص��ار عل��ى المخي��م، 
ارتفعت أس��عار الس��لع القليلة بش��كل جنوني، 
وصل س��عر الكيلو الواحد من السكر إلى عشرة 
آالف لي��رة "60 دوالر"، ومع أن الحواجز مغلقة إال 
أن البضائ��ع اس��تمرت في الدخول إل��ى المخيم، 
بع��د أن ب��ات المس��لحون ف��ي الداخ��ل والخارج 
يتبادلون لبضائع ويتاجرون بها، بيع كل ما تبقى 
ف��ي المخي��م لخارجه، بع��د أن نهب��ت عصابات 

السرقة معظم بيوته. 
حجم الفضيحة أحرج أخي��رًا الفصائل والنظام، 
فأطلق��ت مب��ادرة حملت اس��م "تحيي��د المخيم" 
بمش��اركة الس��لطة الفلس��طينية التي أرسلت 
وف��دًا أكثر من مرة إلى دمش��ق، حمّ��ل النظام 
مع الفصائل مس��ؤولية عدم تطبيق االتفاق مع 
الكتائب في الداخل لم��ن وصفتهم بمتطرفين، 
تعرقل تنفيذ المبادرة لعش��رات المرات، انسحب 
ع��دة مقاتلين من جبه��ة النصرة م��ن المخيم، 
واس��تمرت العرقلة في إنقاذ المخيم، الفضيحة 
الت��ي كانت تكب��ر، أجب��رت النظام ع��ل القبول 
ف��ي  المحاصري��ن  إل��ى  المس��اعدات  بإدخ��ال 
اليرموك عبر األمم المتحدة، عملية لم تس��تطع 
وق��ف الموت، ب��ل زادت من��ه برصاص مباش��ر 
أثناء عملية التوزيع، عرف اس��م الموت من اجل 
الكرتونة كداللة على ما يحدث في ساحة الريجة 
أثناء استالم المساعدات، رفض السكان لمرتين 

على األقل استالم المساعدات المذلة. 

أهالي مخيم اليرموك بانتظار مساعدات األمم المتحدة أيلول 2014
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عبد القادر عيا�ش 1911 - 1974
  ياسر مرزوق

ولد عبد الق��ادر العايش ف��ي مدينة دير 
الزور على نه��ر الفرات عام 1911، والده 
عي��اش الحاج حس��ن م��ن كب��ار الزعماء 
والمالكي��ن والتجار ووالدته الس��يدة قمر 
الح��اج حس��ين س��ليلة األس��رة العريقة 

ذاتها. 
تلق��ى علومه األولية في كت��اب المدينة، 
ث��م انتق��ل إل��ى الكلي��ة االس��المية في 
بيروت، ونال منها الشهادة االبتدائية، ثم 
انتقل إلى المدرس��ة اإلنجيلي��ة الوطنية 
في حمص، وحصل هناك على الش��هادة 
المتوس��طة، انتق��ل بعدها إلى دمش��ق 
وأتم دراس��ته الثانوية في معهد الالييك 

عام 1931. 
في العشرينات نفت السلطات الفرنسية 
أس��رته بالكامل إلى مدينة جبلة، بتهمة 
التحضي��ر لث��ورة ف��ي الف��رات لتخفي��ف 
الضغ��ط عن ثوار الغوط��ة وجبل العرب، 
وحك��م الفرنس��يون على أخوي��ه محمد 

ومحمود باإلعدام الذي نفذ في مدينة حلب. 
يقول عياش ع��ن تجربته »منذ نيف وأربعين 
س��نة جعلتن��ي النوائ��ب هدف��ًا لها وم��ا زالت 
تستهدفني دون أن تهادنني مات أبي في منفاه 
سنة 1925 وأنا صغير ورمى الفرنسيون أخي 
برصاصهم ونفيت مع أس��رتي أربع س��نوات، 
وفجع��ت بأخوتي الكبار الخمس��ة واح��دًا بعد 
واحد وبش��قيقتي الكبرى وسجنت في قضايا 
وطني��ة وفكرية واضطه��دت وغمطت ورزئت 
بم��وت زوجتي أمًا لس��بعة أوالد ونكبت بموت 

أبي ودهيت بخسارة أموال طائلة«. 
عام 1932 انتس��ب عياش إلى معهد الحقوق 
بدمش��ق ونال ش��هادته ع��ام 1935 ومارس 
المحام��اة م��دة س��نتين انتقل بعده��ا للعمل 
قاضي��ًا عقاري��ًا في حل��ب ع��ام 1937 ومعرة 
النعمان ودير الزور ودمش��ق وفي عام 1941 
عي��ن مدي��رًا لمنطق��ة الباب ثم الس��لمية ثم 

استقال وعاد إلى دير الزور. 
تزوج من مديحة ابن��ة الزعيم محمد العايش 
سنة »راجع محمد العايش، وجوه من وطني« 
1936 وقد رزق بثالثة أوالد ذكور هم: فاروق، 
غازي، عبد العزيز وأربع بنات هن فرات، جالء، 

شتاء، وفاء وقد توفيت زوجته سنة 1963. 
ف��ي دي��ر ال��زور تف��رغ عي��اش للعم��ل العام 
فأس��س نادي البيت الثقافي ع��ام 1944 في 
خان ورثه عن والده وق��ام بإصالحه واالنفاق 
علي��ه م��ن مال��ه الخ��اص وكان يلق��ي في��ه 
محاضراته األدبي��ة والتاريخية، وتحول وجهًة 
لمعظ��م مثقفي الفرات آنذاك، وقد أغلق هذا 

النادي في زمن حسني الزعيم سنة 1949. 
ع��ام 1945 أصدر مجلة ص��وت الفرات وكانت 
متخصص��ة بالكتابة عن ش��ؤون وادي الفرات 
ال تتجاوزه��ا، وكان عب��د الق��ادر عياش يكتب 
جمي��ع بحوثه��ا وتطب��ع عل��ى نفقت��ه، وق��د 
تعرض��ت للتوق��ف م��ن قب��ل الس��لطات عدة 
مرات، وق��د اهتم��ت المجلة بكاف��ة أمور دير 
ال��زور ووادي الفرات من ثقاف��ة وتراث وأولت 
االهتمام بالدراسات العلمية لتطوير المنطقة 
اقتصادي��ًا وعلميًا كما اهتمت بكل المش��اكل 
الت��ي يعان��ي منه��ا أهال��ي وادي الف��رات إن 

كان��ت زراعية أو طبية أو تعليمية أو عمرانية، 
واس��تمرت المجلة اثنين وعشرين عامًا. وقال 
عنها الدكتور يوس��ف ش��قرا: »هذا العمل من 
ش��أنه أن يحفظ لنا تراثنا وأن يشجع اآلخرين 
على العناية به ويكون مرجعًا ثقافيًا لس��كان 

هذه المحافظة وزوارها«. 
ت��رأس عياش المجلس األعلى لرعاية الفنون 
واآلداب والعل��وم االجتماعية ف��ي الجمهورية 
العربية المتحدة سنة 1961 وبقي فيه يناضل 
من أج��ل تدوين حض��ارة وادي الف��رات حيث 
يقول فيه »ف��ي الوقت الذي توج��د المؤلفات 
والمصنف��ات العديدة ع��ن وادي النيل ومدنه 
وخطط��ه ال يوج��د أي كتاب ع��ن وادي الفرات 
وطلب��ت االهتمام بإخ��راج كتيب ع��ن الفرات 

للتعريف بحضارته«. 
ط��وال حياته لم يتوقف عي��اش عن المطالبة 
بالص��الح خاص��ًة ف��ي وادي الف��رات، ويقول 
ف��ي ذل��ك: »م��ا فتئ��ت من رب��ع ق��رن أطالب 
المس��ؤولين عن طريق مقاالتي في الصحف 
الس��ورية وف��ي مجلة ص��وت الفرات بإنش��اء 
الم��دارس ودور الكتب وإش��راك أبن��اء الفرات 
في البعث��ات التعليمية، ولق��د دعوت األهلين 
مرارًا إلى تأس��يس صناعات وم��زارع جماعية 
ومداجن وإلى االس��تفادة من أس��ماك الفرات 
وه��ي ثروة هام��ة م��ع افتقارنا الش��ديد إلى 
اس��تغاللها. ودع��وات إل��ى تش��جير المنطقة 
ومكافح��ة الق��ذارة وأكل الب��زر في الش��وارع 
ودور الس��ينما والمح��اّلت العام��ة ألنه بصاق 

متواصل«. 
نشر 117 كتابًا على نفقته حول وادي الفرات، 
عن التاريخ والجغرافيا والثقافة والتراث، نذكر 
منها: »الخبز في دي��ر الزور، التداوي المحلي، 
اس��تقبال المولود في دير الزور، نباتات بادية 
الفرات، أبرز أماكن اآلث��ار في الفرات، الزواج 
في دي��ر الزور، س��كان وادي الف��رات، تقاليد 
الوفاة بدير الزور، المرأة في الفرات، حيوانات 
بادي��ة الفرات، المعتقدات الش��عبية في وادي 
الفرات، األس��رة في الفرات، المأكل واللباس، 
أمثال دير الزور، التراني��م الفراتية لألطفال، 
طي��ور بادية الفرات، مؤونة البيت بدير الزور، 
البيت في دي��ر الزور، المقاهي والدواوين في 

دير الزور«. 
ف��ي أعوامه األخيرة تف��رغ عياش للعمل 
على »معجم الكتاب السوريين في القرن 
العشرين« ترجم فيه ألكثر من ألف أديب 
وأديبة س��ورية، وع��دد أعماله��م، وأورد 
موج��زًا لحياته��م، لكن القدر ل��م يمهله 
لرؤية عمله مطبوع��ًا فوافته المنية عام 

1974 وشيع ودفن في دير الزور. 
ق��ال عن��ه األدي��ب نظي��ر زيت��ون: »إنك 
في نظ��ري ونظر من عرف��وك وخبروك 
موس��وعة  وق��دروك،  غ��ورك  وس��بروا 
تاريخي��ة اقتصادي��ة، اجتماعية، ش��عبية 
للف��رات، والف��رات الس��وري ق��الدة م��ن 
الزم��رد ف��ي تاري��خ س��ورية، وت��اج من 
الالزورد على رأس س��ورية، وس��وار من 
الماس والياقوت في معصم س��ورية، أو 
هي تلك الدم��وع التي انهمرت من عيني 
آلهة اإلخصاب األسطورية حينما أدركتها 
العاصفة، ونزعت عنها وشاحها السحري، 
ورمت��ه ف��ي تلك المنطق��ة الميمون��ة وكانت 

أرض الخيرات والبركات. 
نعم أنت محام، وأنت أيضًا موسوعة تاريخية 
اقتصادية اجتماعية شعبية للفرات دلت عليها 
مؤلفات��ك الثمين��ة، التي فتح��ت العيون على 

عالم خيرّ شبه مجهول في وطننا الحبيب«. 
وقال عنه الش��اعر حامد حس��ن: »من أراد أن 
يجم��ع التاري��خ، وأعن��ي تاري��خ وادي الفرات 
والجزيرة الفراتية، ف��ي حقيبة ويرى أمًة في 
رج��ل، فليقرأ ما دبجت��ه براع��ة العالمة عبد 

القادر عياش«. 
أم��ا األب فردينال توبل صاح��ب المنجد فقال: 
»ياليت كل بلدة من بالدنا تفاخر برجل كعبد 
الق��ادر عي��اش، يجم��ع أخبارها ويس��تقصي 
اإلفادات عنه��ا، ويدونها القرطاس فال تضيع، 
وتبق��ى م��ع المؤلف��ات القيم��ة، الت��ي تركها 

جغرافيو العرب«. 
قال عنه الدكتور عدن��ان الخطيب في مقالته 
في مجم��ع اللغة العربية ش��هر كانون الثاني 
س��نة 1968: »أحب دير ال��زور حاضرة الفرات 
حي��ث رأى النور ألول م��رة وكانت على أرضها 
م��دارج طفولته وعلى ش��طآن الف��رات مرابع 
صب��اه فه��ام بها حب��ًا حتى غ��دا أري��ج ترابها 
يغذوه وعبير طرفائها ينش��يه ولما شب وفى 
دينه ل��وادي النهر العظي��م فوقف جهوده وما 
ورثه أو يجنيه من مال على خدمة هذا الوادي 
ناش��طًا في دراسة تاريخه هاويًا جمع آثار من 
أقام��وا في��ه دائبًا عل��ى البح��ث والتنقيب عن 
ع��ادات وتقالي��د المعاصري��ن والغابري��ن من 
أه��ل الفرات مدونًا م��ا يجتمع لديه من أعراف 
ومفاهي��م تتص��ل بحياته��م الش��عبية ف��إذا 
صنفها أخرجها للناس في كتيبات أطلق عليها 
اس��م سلس��لة تحقيق��ات فلكورية م��ن وادي 
الف��رات وقارئ هذه البحوث يج��د فيها لمحات 
تاريخية عما ورثه أهل الفرات عن أس��الفهم 
من ع��ادات وتقاليد كما يجد فيها صورًا رائعة 
ووصفا ممتعًا لحياة الن��اس في بيوتهم وفي 
معايش��هم وفي مزارعهم وحقولهم الممتدة 
على ش��واطئ الفرات الخصب والثروة في كل 

من سورية والعراق«. 
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العبقري البخيل
ل��م يع��رف حجر ما الطي��ران أب��دًا كما عرفت 
حج��ارة مجي��د جم��ول التحلي��ق ألمت��ار ف��ي 
اله��واء ولس��نوات عبر الزمن، فتل��ك األعمال 
الت��ي ينحته��ا جم��ول على الحج��ر وغيره من 
اللدائ��ن، تملك ق��درة فريدة عل��ى الطيران، 
هذا ه��و على األقل حال كتلت��ه التي أنجزها 
ف��ي مدنية المعارض بدمش��ق 2003، إذ من 
غي��ر الممكن لمن يرى الكتل��ة عن بعد إال أن 
ينك��ر وجود القاعدة التي تحملها، س��تخدعك 
الرؤي��ة، س��تتخيل أن تلك النهاي��ات الحجرية 
تحم��ل العم��ل بخي��وط ال تراها وتس��قط به 
من الفضاء، س��تقترب أكثر من العمل فقوته 
الذاتي��ة، ق��وة الكتلة الجذابة س��تجبرك على 
ذلك، لتكتش��ف انك وقعت في ش��راك جمول 
الذي ش��رح هذه العمل تحديدًا لمدير المدينة 
أثناء االفتتاح بالقول" هو صراع بين عدد من 
الكتل التي تتصارع بي��ن بعضها" العادة لدى 

التشكيلين، أنهم يقولون ماال نراه، لكن جمول يقول 
أق��ل من ذلك الذي نراه، فالعبقري الس��وري بحق، ال 

يدرك أي أثر يترك عمل نحتي كهذا فيك. 
درس جم��ول الف��ن ف��ي مركز الفن��ون التش��كيلية 
بدمش��ق بين األع��وام 1964 و1968 ث��م درس فن 
النحت في قس��م النحت في أكاديمية الفنون الجميلة 
في وارس��و وفي عام 1975 حصل منها على ش��هادة 
الماجستير في الفنون بدرجة امتياز من قسم النحت، 
وعاش بين العاصمتين، دمشق ووارسو التي كرمته 
عام 2010، فيما عرفت أعماله نجاحًا كبيرًا، وتوزعت 
بين ألمانيا وفرنسا والصين وتونس وتركيا وإسبانيا 
وإيران، وفي ذاكرة كل س��وري، أثر من جمول، فتلك 
اللوح��ة التي كان��ت معلقة على الجناح الس��وري في 
مدين��ة المع��ارض القديمة في قل��ب العاصمة كانت 
ل��ه - 1980 جداري��ة )حض��ارة س��ورية(–نحت ناف��ر 
صفائح نحاس��ية 19×11متر - غيوم مع أشعة ضوء 
تنفج��ر من نقط��ة لتتوزع ف��ي مختل��ف االتجاهات، 
عمال وفالح��ون وطلب��ة يتوس��طون اللوحة، بعض 
من لوحات أوغاريت وأعمدة أثرية، تتناثر بين أش��عة 
الضوء الس��اطع، نهايات هندس��ها ولم ينحتها، فمن 
جدي��د تنتصر الرياضيات في أعم��ال جمول، وبالذات 
في هذا العمل المبكر الذي نقل دون غيره إلى الجناح 

السوري في المدينة الجديدة. 
ليس��ت الرياضيات فقط من تس��ود في أعمال جمول، 
فللفيزياء مكانها وس��حرها، توازن الكتلة التي ال يرى 
جمول أنه من داع للفراغ فيها، فعلى عكس ما يش��اع، 
يق��ول جمول إنه ليس م��ن المهم أن يحتوي كل عمل 
فني على كتله وفراغ بالمعنى التقليدي الشائع، أي أن 
تجز بفراغ في قلب الكتل��ة ألن النحت يتطلب ذلك، إذ 
يكفيك ذلك الفراغ المحيط بالتكوين، ودع تلك الطاقة 
الت��ي تحمله��ا الكتلة تفرض س��طوتها عل��ى الفراغ، 
لتكون قد حققت المعادل��ة األبجدية في عالم النحت، 
في الفيزياء قد يؤدي سم واحد إلى انهيار الكتلة، لكن 
لي��س أي كتلة، ب��ل تلك الكتل الت��ي يبتكرها جمول، 
فل��و زادت تلك الكتلة في "رحل��ة قدموس"* قلياًل في 
ال��وزن أو الطول، لوقع العمل ف��ي عينك وأربكك قبل 
أن ينه��ار فعلي��ًا عل��ى األرض، قد تتمكن م��ن تثبيت 
كتلك بخابور حديدي بين قاعدته وبين جسده، لكن ال 
حل في عينك س��وى أن يكون العمل متوازنا ومريحًا، 

شعورك بسكونه هو سر بداية فهمك له. 
لك��ن هذا ليس األث��ر الوحيد الذي ترك��ه جمول بين 
الس��وريين، فإن زرت مقبرة الشهداء في نجها سترى 
عماًل نحاس��يًا آخر له "برونز18×2 متر" وفي جرمانا 

رف��ع نصبين في س��احتيها، تمثال حافظ األس��د في 
الس��احة األول��ى التي اتخ��ذت اس��مه، ويعتب��ر أكثر 
عمل نحت لألسد حمل ش��به منه، والثاني في ساحة 
السيوف، إذ أنجز جمول التمثال الكبير في منتصفها، 
واللوح��ات  ب��ه،  تحي��ط  الت��ي  الخمس��ة  والس��يوف 
النحاس��ية في القاعدة، وذلك في س��نوات بدأت عام 
2005 وانتهت عام 2002، والس��يوف الخمس��ة التي 
تحم��ل داللة دينية "الحدود الخمس��ة لدى الموحدين 
ال��دروز" ش��وهت العمل وغط��ت عليه، لك��ن جمول 
أضط��ر للحفاظ عليه��ا إذ أنها س��بقت انج��از العمل 

النحتي في داخلها. 
لكن جم��ول كان أمام تحد كبير ف��ي ذلك النصب، إذ 
كان عليه أن يحش��ر عماًل بين س��يوف متقابلة، فهو 
ليس حر بالكتلة التي س��يكون موضوعها الش��هداء، 
كان ال ب��د من حل فني ول��م يكن عصيًا على جمول، 
إذ يتزاح��م الرجال نحو األعلى مع امرأة واحدة، وهذه 
األخي��رة تحيطهم وتح��دد تكويناته��م بقماش يبرع 
جم��ول في نحته، فال ه��و طري وال هو قاس، وال هو 
يطير مع نسمة هواء، وال هو بهادئ ساكن، بل يغلي 
حرك��ة ويضج باإليقاع، تلك التفاصي��ل التي يحملها 
القماش، هي ذاتها التي ستالحظها في جميع إعماله 

السابقة والالحقية. 
يع��رف جم��ول الصب��ر أم��ام الحج��ر، يعاش��ره كأنه 
إس��فنج، ويخلص الكتل��ة التي في ذهن��ه منه قلياًل 
قلي��اًل، حتى تظهر تلك الكتلة الرش��يقة التي يحبها، 
قب��ل أن يدخ��ل ف��ي مرحل��ة مزاجي��ة ق��د ال تنتهي، 
فتصب��ح ضرب��ات أزميل��ه ضعيفة وقد تك��ون مجرد 
احتكاك على السطح ال يترك أثرًا كبيرًا، يمارس هذا 
ألي��ام بعد أن يك��ون العمل قد انته��ى بعيون الرائي 
ول��م يعد هناك م��ن داع لمزيد م��ن العمل، جمول ال 
يتوقف، يثاب��ر أمام كتلته حتى الش��بع منها، وطالما 
اش��تكى من يقومون بمس��اعدته من تل��ك المرحلة 
األخي��رة الت��ي يبقيه��م فيها مس��تنفرون م��ن دون 
عم��ل واضح، إذ يبق��ى الحجار "المهن��ي" بحاجة إلى 
كتل كبي��رة وواضحة يهدمها، وال يفه��م لماذا يقوم 
جم��ول بتلك اللمس��ات الت��ي ال معنى له��ا في عالم 
الحجارين والرخامين، لكنها مرحلة المتعة ألي نحات، 
تلك الس��طوح التي تثير الرغبة للمس��ها وتحسسها، 
ه��ي تخاطبه ولن تس��معها أن��ت مهما كن��ت قريبًا، 
هو فقط يس��مع الهمس الخفي للحجر بأن زخرفني 
أكثر، وحين ستكون نحاتًا ستدرك أي صالة تلك التي 
يعيشها الفنان أمام عمله في لحظات الخلق األخيرة، 
قب��ل أن ينكر هو ذات��ه عمله بعد أن يعل��ن اكتماله، 
فه��ذه عادة س��يئة ل��دى معظ��م التش��كيلين الكبار، 

الذي��ن يرون أخطاء التكوينات قبل حس��ناتها 
حي��ن ينتهون منه��ا، بينما كان��وا يبكون منذ 
قليل أثناء وداع العمل معها، ويلقون القصائد 
في أنفسهم عن جودة ما صنعوه وما خلقوه، 
ويقس��م الواحد منهم أن ما أنجزه ليس مثيل 

أو سابق أو أخ. 
حي��ن تقترب من ش��خصية جمول س��تتعرف 
عل��ى ش��خصية صعبة الفه��م، وغي��ر طيبة 
المعش��ر، وربما قد تصن��ف بالمملة، تقليدي 
إل��ى درج��ات ال تلي��ق بفن��ان اس��تثنائي في 
س��وريا، في مرسمه السابق في مشروع دمر 
والذي قيل أنه لم يكن مستأجرًا على حسابه، 
تجده يعيش بين "اسكتشات" وماكيتات كثيرة 
أعمال يفكر بانجازها، رس��مها باللون األحمر 
على قصاصات ورقية، وعدل عليها ألكثر من 
م��رة، ويتحدث عنه��ا بفرح ش��ديد، يجمع من 
عرف��وه عن ق��رب على وصف��ه بالبخل، ومن 
عرف��وه في فعاليات فني��ة ينقلون عنه قصة 
ش��هيرة، فف��ي ملتقى مدني��ة المع��ارض ذاته، كان 
المنظم��ون قد خصص��وا حافلة تنق��ل الفنانين من 
موق��ع العمل إلى قلب العاصمة دمش��ق، تحديدًا إلى 
منطقة "البرامكة"، وألن جرمانا التي كان يقيم فيها 
جم��ول تقع على الطريق العام، كانت الحافلة تتوقف 
عن��د مفت��رق الطريق إليها أو في س��احة الس��يوف، 
فيكم��ل النحات��ون المقيم��ون فيه��ا طريقه��م عبر 
وس��ائل النقل العامة، لك��ن جمول كان يصر على أن 
تدخ��ل الحافلة حتى منزله في حي الخضر أو س��واه، 
ف��ي قلب الزح��ام الخانق آن ذاك، وطالما اش��تبك مع 
غيره من الفنانين المتأففين من التأخير الذي يجلبه 
ذلك عليهم، رغم أن األجرة التي كان سيدفعها جمول 
من ساحة السيوف حتى منزله هي ثالث ليرات فقط، 

إال انه كان يأبى إال أن تقله الحافلة حتى منزله. 
كان الش��باك الكبي��ر ال��ذي يدخل��ه جمول م��ن اجل 
تفاصي��ل مماثل��ة، تقع م��ع النحات عبد اهلل الس��يد، 
ف��ي موقع الملتقى ف��ي مدينة المع��ارض، المعارك 
والص��راخ كان يترافق حين يق��وم أحدهما بفتح باب 
الب��راد، فحين يفتح جمول الباب ويج��د أن أمرًا مريبًا 
قد وقع فيه، كأن يكون بابه مفتوحًا أو درجه مختفيًا، 
كان يدخ��ل ف��ي حال��ة عصبية ش��ديدة ويفت��ح النار 
لفظيًا على المش��اركين اآلخري��ن، فيتصدى له عبد 
اهلل الس��يد عدوه الفني اللدود، وقد تستمر المعركة 
بين الرجلين طوال الليل في تلك األيام التي يضطر 
في��ه الفنان��ون للبقاء ف��ي موقع العمل، وقد تنش��ب 
المع��ارك أيضًا من اج��ل نوع الطعام الذي س��يطلب 
للمش��اركين، إذ يفض��ل جم��ول نوعُا م��ا ال يفضله 

السيد، فيطول العناد ويتأخر الغداء. 
حتى مطلع عام 1990 ت��رأس جمول نقابة الفانيين 
التش��كيلين الس��وريين التي تحولت فيما بعد إلتحاد 
لهم، الكيان النقابي العاجز بقي جمول رئيسه لسبع 
سنوات، فيما ترأس أيضَا إدارة معهد ادهم إسماعيل 
للفن��ون التش��كيلة الذي خرج العش��رات م��ن فناني 
س��وريا، وفيم��ا تحاك��ي أعمال��ه النصبية ف��ي البالد 
أفكارا الح��زب الحاكم بمعظمها، إال ان��ه اتخذ موقفًا 
سياس��يًا واضحًا من أحداث البالد فقال "س��وريا اآلن 
تعيش فترة صعبة جدا، وهذه الفترة مأساة حقيقية 
حيث يقوم النظام بذبح شعبه، وال بد من االنتهاء من 
هذا النظام واالس��تبداد بأقل الخس��ائر والعودة لبناء 
س��وريا التي نطمح أن تكون أمًا تجمع كل السوريين 

بدون استثناء أو ضغائن أو انتقام وتمييز". 
*رحلة قدموس أشهر أعمال مجيد جمول وأكثرها توازنًا 

وانسيابية. 
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د. عمر ه�شام ال�شهابي: اخلليج 2013: الثابت واملتحول
  ياسر مرزوق

بقيت دول الخليج العرب��ي بعيدة عن رياح التغيير 
الت��ي هب��ت عل��ى المنطقة تح��ت مس��مى الربيع 
العرب��ي، بالرغ��م من األس��باب الكامن��ة ودواعي 
التغيي��ر الت��ي كانت س��تضع دول الخلي��ج العربي 
والس��عودية ف��ي عي��ن العاصف��ة، من هن��ا تبرز 
أهمي��ة كتابن��ا اليوم الذي كان ف��ي األصل تقريرًا 
صادرًا عن مركز الخليج للتنمية، ش��اركت به خيرة 
األق��الم الخليجي��ة، وقام الدكتور ش��هابي بعملية 

التنسيق والتحرير. 
يتاب��ع هذا الكتاب التطورات والتغيرات الجارية في 
أقط��ار مجلس التعاون الخليجي على مدى األعوام 
٢٠١١ - ٢٠١٣ ويس��عى إل��ى تحليله��ا وتقييمها 
من منظ��ور متطلبات بناء الدول��ة الحديثة، ووفق 
الطبيع��ة العام��ة له��ذه األقط��ار، بم��ا تعانيه من 
أوجه خل��ل مزمنة على مختلف الصعد السياس��ية 

واالقتصادية والسكانية واألمنية. 
يركز الكتاب على يقينية مفادها أن التغيير أصبح 
مطلب��ًا ملحّ��ًا وضروري��ًا لمنطقة الخلي��ج العربي 
بأسرها، وال يختلف عليه الكثير من أبناء المنطقة، 
ولك��ن ال زال��ت هن��اك إش��كاالت تتعّل��ق بماهي��ة 
ه��ذا التغيير وكيفيت��ه، حيث تعلو هن��ا الضبابيّة 
والغموض، وتُطرح تس��اؤالتٌ كبي��رة بحاٍجة إلى 
إجاب��اتٍ وافي��ة. ولع��ّل من أه��م أس��باب ضبابية 
الرّؤي��ة ف��ي ه��ذا المج��ال، هو ش��حّ الدّراس��ات 
المختص��ة والمعالج��ات المنهجيّ��ة الت��ي تواكِب 
آخ��ر التطوّرات واألحداث ف��ي دول المنطقة، وهو 

النقص الذي يحاول هذا االصدار سدّه. 
يس��لط الكتاب الض��وء على أن الثاب��ت يكمن في 
اس��تمرار االس��تئثار بالس��لطة ف��ي مقاب��ل غياب 
الديمقراطي��ة، فيم��ا يتمث��ل المتح��رك ف��ي بروز 
تح��ركات واحتجاجات على مس��توى دول المجلس، 
لم يُشْ��هد لها مثيل، ولعقودٍ مضت. ووصل هذا 
الح��راك، باإلضافة إلى الكويت والبحرين ذات الباع 
السّياسي المعارض الطويل، إلى دوٍل تُعتبر فيها 
ظاهرة حديثة نس��بيًا، بما فيها السّعودية وُامعن، 
وهن��اك بوادر لب��روز تحرّكات حتى ف��ي اإلمارات 
وقط��ر. لكن يبقى السّ��ؤال مفتوح��ًا حول طبيعة 
ومج��رى ه��ذه التح��رّكات عل��ى الم��دى القصي��ر 
والمتوس��ط، وإذا كان��ت س��تأخذ منح��ى وطنيّ��ًا 
تنمويًّا، أم س��تدخل في صراعاتٍ فئويّة جانبيّة، 
ف��ي ظل بوادر احتقان طائف��ي ومناطقي حاد في 

بعض أقطار المنطقة. 
كما يص��ف الكت��اب العالق��ات السياس��ية القائمة 
ف��ي الخليج بين السّ��لطة والمجتمع في جوهرها 
- عالق��ة حاكم برعية، وليس��ت عالق��ة مواطنين 
متس��اوين، وذل��ك م��ن حي��ث المبدأ. يُض��اف إلى 
ذل��ك، النّظرة الت��ي تكوّنها األس��رُ الحاكمة في 
الغال��ب لنفس��ها ف��ي إط��ار عالقتها م��ع المجتمع 
واألرض، وه��ي “نظرة إرث وحقّ خاص في المال 
العام، وفي األراضي، وتولي السّ��لطة التّنفيذية، 
ال س��يما المراك��ز الحاكم��ة أو ما يُس��مى بوزارات 
السّ��يادة. هذا إضافة إلى المكان��ة البروتوكوليّة 
واالجتماعيّة، والنفوذ على المس��توى الرّس��مي، 
وفي القط��اع الخاص” وذلك ال ينفي تواجد بعض 
الفروق��ات بي��ن دول المجل��س، خاصة ف��ي حالة 
الكويت، والتي تتواجد فيها بعض مبادئ المواطنة 
والديمقراطية عبر دس��تور عقدي ومجلس نيابي 

فاعل. 
وقد تكرّس��ت هذه الغلبة القس��ريّة في الحكم - 
في مظهرها الحديث - نتيجًة لبروز ثالثة متغيرات 

تاريخيّة رئيسية في المنطقة، وهي:
1. معاهدات حماي��ة وصداقة مع قوى أجنبيّة ذات 
نف��وذٍ عالم��ي، ووجود عس��كريّ ف��ي المنطقة، 

ومصالح اقتصاديّة واستراتيجية ضخمة فيها. 

2. صُبّ ريع امتيازات النّفط، وعائدات الحكومات 
من صادرات��ه، منذ بداية عصر النف��ط، في أيدي 
الح��كام الذي��ن اتّبع��وا سياس��ات إع��ادة التّوزيع 
للوّرثة والنّفوذ بما يُؤدّي إلى ترس��يخ سلطتهم 

الفرديّة المطلقة في الدّاخل. 
3 تدّف��ق الهج��رة بين بل��دان المنطق��ة وجيرانها 
ف��ي البداي��ة، ثم م��ن خارجها بش��كٍل كبي��ر، منذ 
مطل��ع السّ��بعينات، األمر ال��ذي أدّى إل��ى تراجع 
ال��دّور اإلنتاجي للمواطني��ن، وبالتالي إلى تقزيم 

فاعليّتهم سياسيًّا واجتماعيًّا. 
وق��د عاد ه��ذا الخلل السياس��ي إل��ى الواجهة في 
خض��م تداعيات االنتفاض��ات العربية التي أطاحت 
بح��كام ف��ي تون��س ومص��ر وليبيا، وق��د وصلت 
موجات االحتجاجات إلى أغلب دول مجلس التعاون. 
وه��ذا يُعط��ي دافعًا قويّ��ًا إلعادة تقيي��م الوضع 
السّياس��ي في هذه ال��دّول، والتّأمّ��ل في وتيرة 

التّطورات داخل كّل دولٍة. 
وعل��ى صعي��د الخل��ل االقتص��ادي، يبق��ى الثابت 
كامن��ًا في دور الخليج باعتباره المصدر الرئيس��ي 
للنفط العالمي، في مقابل استمرار االعتماد على 
الري��ع من النفط الناضب واس��تمرار كونه العصب 
الرئيسي لالقتصاد داخليًا. أما المتحول، فهو بروز 
ضغوط��ات اقتصادية داخلي��ة، وصعوبات متزايدة 
ف��ي معالجته��ا، على الرغ��م من اس��تمرار ارتفاع 
النفط. وفي هذا السياق تبرز تساؤالت حول سبب 
وجود فروقات تعدت ٧٥٠ مليار دوالر أمريكي في 
تقدي��رات صادرات النفط الفعلي��ة، مقابل العوائد 
العام��ة من النف��ط المعلنة رس��ميًا على مدى آخر 

عشر سنوات من الطفرة النفطية. 
ويتمث��ل الخل��ل اإلنتاجي ف��ي االعتم��اد المُطلق، 
والمُتزاي��د، على ريع ص��ادرات الث��روة الطبيعيّة 
المعرَّض��ة للنضوب، وهي النّف��ط الخام، والزيت 
والغاز الطبيع��ي، ومن المعروف أّن مصدر مختلف 
أنواع الدّخل الرئيسية في دول المنطقة هو الريع 
النّفطي، والناتج من ارتفاع س��عر النفط عشرات 
الم��رات بالمقارنة م��ع تكاليف إنتاج��ه، وهو خلٌل 
يتجلى في تركيب النّاتج المحلي اإلجمالي وس��ائر 
الحس��ابات القوميّ��ة األخ��رى، ألن مص��در ه��ذه 
المداخيل هو ري��ع تصدير ثروة طبيعية “ناضبة”، 
وليس إنتاجية األفراد والمؤسس��ات، كما هو الحال 
ف��ي االقتص��اد اإلنتاج��ي. ولكي نُ��درك مدى هذا 
الخل��ل اإلنتاج��ي؛ علين��ا أن نتصوّر م��ا يمكن أن 
يحص��ل لجميع مصادر الدّخل ف��ي المنطقة فيما 
لو تمّ اس��تبعاد عائدات تصدير النّفط أليّ سبٍب 

من األسباب. 
ونتيج��ة لع��دم رغب��ة - وربما عدم ُق��درة كّل من 
دول المنطقة مُنفردة على تبني سياس��ة نفطيّة 
وطنيّة تخضع بموجبها صادرات النفط العتبارات 
التّنمي��ة - فقد تمّت تلبيته��ا للطلب العالمي على 
النّفط بش��كٍل تلقائي، دون أدن��ى اعتبار للقدرة 
االستيعابيّة أو الّطبيعة النّاضبة للثروة النّفطيّة. 
وبذلك تزايد االعتم��اد على ريع النفط منذ عقود، 
وأصب��ح هذا الرّيع هو المص��در إليرادات الموازنة 
العامة، وميزان المدفوعات، واالستثمارات العامة، 

وسائر الحسابات القوميّة األخرى. 
وقد صاح��ب هذا الخل��ل اإلنتاجي المس��تمر، خلٌط 
بي��ن المال العام والمال الخاص، وغياب الشّ��فافية 
تجاه��ه، وذلك إل��ى درجة اعتب��ار الموازن��ة العامة 
واالحتياطي العام س��رًّا على المواطنين في بعض 
دول المنطق��ة، وهو األمر الذي أدّى إلى الكثير من 
التس��رّب، والهدر، وس��وء تخصيص عائدات النفط 
في االستهالك الجاري، بدل توجيهها لالستثمار، كما 
أدّى هذ الخلل إلى تخ لُّف سياس��ات إعادة تدويرها 
داخليّ��ًا وخارجيًّا. وباس��تثناء الكويت - وتحديدًا مع 
ص��دور دس��تور 1962 م - ال تنش��ر دول المنطق��ة 
حس��اباتٍ ختاميٍّة للموازن��ة العامة، بحيث تتضمّن 
جميع أوجه الدّخل، والنّفقات العامة، وال حس��ابات 
مُدققة لالحتياطي العام، كما إ ّاهن ال تنشر تقارير 

ديوان المحاسبة، في حال وُجدت أصاًل. 
وفيم��ا يتعل��ق بالخل��ل الس��كاني، يتمث��ل الثابت 
الوافدي��ن بوصفه��م  عل��ى  االعتم��اد  باس��تمرار 
العنص��ر اإلنتاج��ي الرئيس��ي في المجتم��ع، حتى 
بلغت أعداده��م ما يقارب نصف س��كان المنطقة 
"٤٨ بالمئ��ة " ألول مرة في تاريخه��ا. أما المتحول 
فيكم��ن في ال��دور االقتص��ادي المه��م للوافدين 
من حي��ث كونهم عنصرًا إنتاجي��ًا ومصدرًا لأليدي 
العامل��ة، وق��وة ش��رائية رئيس��ية ف��ي المنطقة، 
خاصة في السوق العقاري، مقابل دورهم السابق 
التقلي��دي، م��ا يفاق��م م��ن االعتم��اد عليه��م في 

االقتصاد المحلي. 
وعل��ى صعي��د الخل��ل األمن��ي، يكم��ن الثابت في 
اس��تمرار عج��ز بل��دان الخلي��ج عن تأمي��ن حماية 
عسكرية ذاتية، واعتمادها على الحماية العسكرية 
واألمني��ة التي توفرها ال��دول الغربية، حيث يوجد 
أكث��ر م��ن ٥٠ أل��ف عنص��ر أجنبي ف��ي المنطقة. 
أم��ا المتح��ول فيتمث��ل باالنتفاض��ات والمتغيرات 
اإلقليمية، من إيران ش��رقًا إلى مصر غربًا، وبروز 
بوادر ش��عبية ف��ي الغرب لمراجعة حج��م ونوعية 
الدعم الغرب��ي والوجود العس��كري في المنطقة، 
مقاب��ل تنامي خط��اب الوح��دة، والخط��ر األمني، 

داخل دهاليز بلدان مجلس التعاون الخليجي. 
ق��د يك��ون ف��ي بن��اء دولٍ��ة ديمقراطيّ��ة، تكفل 
لمواطنيها حقوق وواجب��ات المواطنة، وتوّفر لهم 
أس��س األم��ن والتّنمي��ة المُس��تدامة. وم��ن باب 
الّطرح األوّلي؛ من الممكن تلخيص مقوّمات هذه 
الدّولة في ثالث��ة عناصر رئيس��ية: الديمقراطية 
والوح��دة.  المس��تدامة،  التّنمي��ة  والمواطن��ة، 
فالدّيمقراطيّ��ة المواطن��ة هي الح��ّل والنّقيض 
للخل��ل السياس��ي، والمفت��اح إلى ح��ّل باقي أوجه 
الخل��ل المزمن��ة ع��ن طري��ق تحمّ��ل المواطنين 
مس��ؤولية رسم مصيرهم بأنفسهم. أمّا التّنمية 
المُس��تدامة، فهي السّ��بيل للتّغل��ب على الخلل 
االقتص��ادي وتداعيات��ه؛ من خلٍل س��كاني، وخلل 
أمني في تذبذب أهم م��وارد الحياة من ماء وغذاء 
وطاق��ة. وأما الوحدة فهي الخي��ارُ الوحيد لمعالجة 
االتكالية العس��كريّة واألمنيّة على الخارج، وذلك 
م��ن جانب دوي��التٍ صغيرة، ليس له��ا ال حول وال 

قوة في تقرير مصيرها حاليًا. 
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املواطنة وجذور الإرهاب
  إعداد المحامي فارس حسّان

هذه السلسلة بالتعاون مع:
. . 

ت
ريا

وح
ق 

قو
ح

بنى أرس��طو نظريًة متكامل��ة في األخالق 
والسياس��ة واالجتماع تقوم على الوس��طية 
في كل شيء بحس��ب مقاييس عصره، في 
س��لوك األفراد، وف��ي أنظم��ة الحكم، وفي 
البني��ة الطبقي��ة المثالية واقعي��ًا للمجتمع، 
وفي أنواع الدس��اتير، وف��ي كيفية الحفاظ 
واالجتماع��ي  السياس��ي  االس��تقرار  عل��ى 
واالقتصادي، وفي الس��لوك الواقعي األمثل 

المؤدي إلى السعادة. 
ول��و أخذن��ا مب��دأ الوس��طية ه��ذا، وحاولنا 
والمجتمع��ات،  الحض��ارات  عل��ى  تطبيق��ه 
لوجدن��ا مصداق��ًا له في تاري��خ معظم تلك 
الحضارات والمجتمع��ات وتطورها، انطالقًا 
م��ن نظ��رة موضوعي��ة معين��ة، فالحضارة 
أي حض��ارة، ه��ي ف��ي النهاي��ة ن��وع م��ن 
الضب��ط والتنظي��م لحري��ة الف��رد البدائية 
أو الفطري��ة المطلق��ة، ألنه م��ن دون مثل 
هذا الضبط والتنظي��م، تنعدم فرصة قيام 
المجتمع والتفاعل الس��لمي بي��ن أعضائه، 
فوج��ود المجتم��ع يعني أن هن��اك نوعًا من 
الضب��ط، ونوع��ًا من التنظي��م لحرية الفرد 
المطلقة، وكل ذلك من أجل استمرار الحياة 
االجتماعي��ة نفس��ها، ألن��ه في ظ��ل الحالة 
الفطري��ة وحريتها المطلق��ة، والمدمرة في 
الوقت نفس��ه، ال مجال لبناء الحضارة، حيث 
أن الجمي��ع، كم��ا وصف توم��اس هوبز، في 

حالة حرب مع الجميع. 
وعندما تتعرض المجتمعات للعسف وتنسف 
فيه��ا الوس��طية ومب��ادئ المواطن��ة تصبح 

بيئًة حاضن��ة لإلرهاب بل مصدرًة له 
فعندم��ا نتحدث عن ظاه��رة اإلرهاب 
ف��ي مجتمعاتن��ا، ف��إن هن��اك نقاطًا 
البد م��ن التعرض لها ب��كل صراحة، 
ه��ذا إذا كن��ا نري��د فه��م الظاه��رة 
وم��ن ث��م معالجته��ا، ولي��س مجرد 
ش��جبها بالغيًا، فالعنف بصفة عامة، 
مس��ألة  خاص��ة،  بصف��ة  واإلره��اب 
اجتماعية غير شاذة، فهما وجدا قديمًا 
وحديثًا في كل المجتمعات اإلنسانية، 
وهما يتفش��يان كالبطالة مثاًل، فمن 
المس��تحيل أن يحقق مع��دل البطالة 
التي يتكلم عنها االقتصاديون نسبة 
توظي��ف  مع��دل  أي  بالمئ��ة،  صف��ر 
كامل، إذ ال بد من وجود هامش دائم 
من البطالة يختلف حس��ب المتغيرات 
االقتصادي��ة، فمس��ألة البطال��ة هذه 
ش��يء طبيع��ي إذا لم تتج��اوز معداًل 
معينًا ولك��ن إذا تجاوزته، كان معنى 
ذلك أنه��ا خرجت عن اإلطار الس��وي 
وتحول��ت إلى علة، وغير الس��وي في 
مس��ألة العن��ف واإلرهاب ه��و عندما 
تتحول إلى ظاه��رة متنامية متجاوزة 
أو  المقبول��ة  االجتماعي��ة  المع��دالت 
الطبيعية وفق ما يحدده المختصون، 
ومش��يرًة إلى وج��ود خل��ل اجتماعي 

مح��دد، معبر عن��ه بفكر ش��مولي ال بد من 
أن يف��رز في النهاي��ة عنفًا متزاي��دًا ويحول 

اإلرهاب إلى ظاهرة ملحوظة. 
و بعي��دًا عن الفكر المهاجر والمس��تورد إلى 
منطقتن��ا، يطرح تس��اؤٌل عن م��دى قابلية 
وم��دى  اإلره��اب،  الحتض��ان  مجتمعاتن��ا 
قابلية حواض��ر كالموصل وطرابلس والتي 
احتضن��ت أرق��ى المدني��ات تاريخي��ًا لتكون 
حاضن��ًة أو مصدرًة ل��ه، واإلرهاب المقصود 
هن��ا ه��و العنف من أج��ل العن��ف، ال العنف 
السياسي الموجه نحو هدف واضح ومقبول 
عل��ى مس��توى مجتمعي كبي��ر ال يدخل في 
ب��اب اإلرهاب، وذل��ك مثل ح��ركات التحرير 
الش��عبية ونحوه��ا، فه��و ف��ي ه��ذه الحالة 
وسيلة سياسية ضمن وسائل عديدة، وليس 

كل الوسيلة. 
والجواب يأتي بديهيًا فالمجتمعات التي غابت 
عنها ثقاف��ة المواطنة وانتش��ر فيها الجهل 
واإلقص��اء أفرزت جياًل أع��زاًل يعيش الظلم 
وانس��داد األف��ق، ولس��نا هنا ف��ي معرض 
تبري��ر اإلرهاب بأي صورة م��ن الصور لكن 
الطريق��ة الت��ي اعتمدتها األنظم��ة العربية 
في حكم الب��الد كانت كفيلة بدفع الش��باب 

إلى أقصى الخيارات. 
اليوم وحي��ن تتن��ادى دول العالم في إعالن 
ح��رٍب عالمي��ة ض��د اإلره��اب، تحت ش��عار 
ويت��م  األمريكي��ة،  القومي��ة  المصلح��ة 
التغاض��ي عن جرائم ترتكبها األنظمة بحق 
ش��عوبها مقابل تصديها لإلرهاب، يتناسى 

الجمي��ع أن العل��ة األصلية كان��ت في غياب 
المواطن��ة والثقاف��ة المدني��ة التي تش��كل 

الحل الناجع للقضاء على اإلرهاب. 
والمواطن��ة الت��ي ننش��دها، تعن��ي ش��يوع 
أف��راد،  الف��رص، بي��ن  المس��اواة وتكاف��ؤ 
ينتم��ون إل��ى جغرافي��ا مش��تركة، وتاري��خ 
مش��ترك، وذاكرة مشتركة وتنتظم العالقة 
فيما بينهم، من خالل دس��تور مدني، يحدد 
حق��وق وواجبات كل األف��راد المنتمين إليه، 
وتصبح الدستور هو عنوان الهوية الجامعة، 
يؤكدها انتماء إلى أرض ذات س��يادة، وعقد 
اجتماع��ي، ينظ��م عالق��ة الندي��ة والتكافؤ 
بين المنتمين له��ذه األرض، حيث يتمتعون 
ب��ذات الحقوق، وال يع��ود لالنتماء الديني أو 
المذهبي أو القبلي، أو االثني، قيمة تضفي 
تميزا في الحقوق على اآلخرين. والمواطنة 
بهذا المفهوم، تعطي لالختالف والتنوع في 
المجتمع��ات العربية، ش��كال إيجابيًا، يضيف 

قوة لها وال يأخذ منها. 
واإلره��اب ال يتعايش م��ع الحرية أحد أركان 
المواطنة، ألنه يس��تمد قوت��ه من التجهيل، 
وتعطي��ل الوع��ي، وتغييب العق��ل وفرض 
الطاع��ة، وتغليب عقي��دة الفرق��ة الناجية، 
وإبالغ األوامر من األعلى إلى األس��فل، من 
غير مناقش��ة. فم��ن غير توفر ه��ذه البيئة 
يس��تحيل على قادة اإلرهاب، الزج بالشباب 

اليافعين في محرقة اإلرهاب. 
العدال��ة  يتعاي��ش م��ع  اإلره��اب ال  أن  كم��ا 
والمساواة التي تفقده ركنًا من أركانه أال وهو 
انتف��اء الوس��ائل المش��روعة لتحقيق 
األهداف السياس��ية واالجتماعية، فقد 
يك��ون هناك هدف أو غاية مش��روعة، 
لك��ن العن��ف لي��س الوس��يلة الوحيدة 
للوص��ول إليه��ا ب��ل إن دول��ة العدالة 
والمساواة تؤطر المطالب وتدخلها في 
سياقاتٍ قانونية، تبعد فيها المطالبين 
عن انتهاج اإلرهاب أو الفكر اإلرهابي. 
فاإلره��اب ف��ي ج��ذره حي��ن يك��ون 
سياس��يًا يدفع جماعًة ما إلى ممارسة 
العن��ف بوصف��ه هدف��ًا بذات��ه، وفق 
تص��ور ذاتي ب��أن مث��ل ه��ذا العنف 
ق��د يخلق قاع��دًة مجتمعي��ة، ويلفت 
االنتباه إلى وجودها ومن ثم االعتراف 
بها وما ق��د يجره ذل��ك االعتراف من 
تفاوض ونح��وه يجع��ل الجميع على 
قدم المساواة، وبذلك يكون العنف أو 
اإلرهاب نوعًا من التكتيك السياس��ي 
المؤدي لتحقيق غاي��اتٍ معينة، وهو 
ف��ي كل األح��وال بعي��د ع��ن مطالب 
الناس والمجتمع، فهو لعبٌة سياس��ية 
بمنته��ى الخطورة تقامر بكل ش��يء 
م��ن أجل الحص��ول على كل ش��يء، 
وق��د ينته��ي األم��ر فع��اًل بالحصول 
على ال شيء، ألن كل شيء يكون قد 

انتهى إلى الدمار. 
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تاريــخ مــن ل تاريـخ لهـم
يوميــات �شــجني

  أحمد سويدان
1994 - 1991

1993  /  1  /  10
ب��زغ النه��ار ككل ي��وم ع��ادي.. ب��ارد حت��ى درجة 
الصفر عند الساعة السابعة كان الزمهرير يعصف 
والتدفئ��ة المركزية مطف��أة. أجابونا عن الس��بب، 
قال��وا: إن يوم الجمع والعطل واألعياد تأخذ التدفئة 
إجازة. ه��ذه تعليمات اإلدارة. اعتذرن��ا للرقيب عن 
س��ؤال زائد. حاولت الس��ير بالممر مؤت��زًا بالفروة 
فوق البيجامة.. واحد أو اثنان يمشيان فقط وواحد 
يج��ري ويق��وم ببع��ض التماري��ن. صع��دت على 
كراتين البيض، ومن الش��بابيك رأي��ت المنحدرات 
والس��هوب والثلج يغط��ي األبعاد، والري��اح الدوارة 
تزمر، واللون الكاتم لألرض ينكشف ويزيد الغيوم 

غضبًا. 
عند الظهيرة قرأت قصة لألخ وديع إبراهيم عنوانها 
»الضبع« فيها رش��اقة وحيوية ومعاناة. يستحضر 
ف��ي القصة عي��دًا مبتدعًا اس��مه: »عي��د التبديل« 
يكون��وا قطط��ًا وضباع��ًا  أن  يتوقع��ون  وأطف��ااًل 

وتنانين وأغوااًل.. إنهم يهربون من واقعهم. 
جم��ال العي��د أنه يس��مح لهم به��ذا اله��رب المرح. 
أعجبن��ي بها مس��يرة االزدواج بي��ن الواقع والتوق، 

بين الحقيقة والقناع. 
مش��يت مع وديع الذي هو اسم على مسمى. تكلمنا 
عن الس��جن وع��ن القصة وع��ن لوح��ات الطفولة 
التي تصبح عند الس��جين لوح��ات مزوَّقة ومؤطرة 
بالبوالي��ن. لق��د تأث��رت عل��ى وف��اة وال��ده الحالق 
والمس��ن بس��بب نوب��ة قلبي��ة ح��ادة عندما س��مع 
باإلفراج عن عدد من البعثيين، ولم يكن اس��م ابنه 
وديع بينهم، فمات ف��ورًا، وحتى اآلن لم نجرؤ على 

إخباره. 
عدنا إلى الق��راءة ولعب الورق والزيارات المتبادلة، 

وتبادل الروايات لكننا بانتظار أمر ما. 
عند إغالق الباب يع��ود أبو صالح حبش العاّلج إلى 
التحدث عن الحفريات في قبور العاديات، ويبدو أنه 
امتهن ذلك لس��نوات عديدة، ولديه خبرة واس��عة، 
تحدث عن ضفاف »البليخ« المألى بآثار الحضارات. 
قال: أهم ما نجده دوارق فخار وهذه عليها رس��وم 
حيوان��ات وأش��خاص م��ن عليّ��ة الق��وم، وبن��ات 
المس��ؤولين واألثري��اء الموس��رين، وعثرن��ا على 
الدنان والجرار الفخارية، والصحون التي تتوسطها 

صور الملوك. 
تكلم طوياًل عن القب���ور: الفردي�ة والجماعي�ة وما 
فيه��ا وأنه��م عثروا إح��دى المرات )ه��و واثنان من 
أقربائ��ه( على ج��دث عميق، احتوى عل��ى الدوارق 
الثالث��ة عرف��وا أنه قبر أنث��ى فحف��ر وراء الدوارق 
فعثر عل��ى ثالث خواتم ومكحلتي��ن ذهبيتين، وما 
يش��به المبروم��ات الت��ي تلبس في الرس��غ، وكان 
القب��ر على عمق ثالثة أمت��ار، وكان ذلك في خربة 
»موس��ى« كما تح��دث عن مدينة مدفونة اس��مها: 
»ه��وة الحم��ام« دخ��ل زحفًا م��ن بابها المس��دود 
ومشى هو ومن معه في ممراتها، ودروبها الرطبة 
أكث��ر م��ن أربع س��اعات عل��ى ض��وء البي��ل. داروا 
في أس��واق، وم��روا عبر س��احة وط��ارت من فوق 
رؤوس��هم الخفافيش، واتفق��وا أن يرجعوا حاملين 

معهم سلمًا ولوكسًا، ولكنهم لم يعودوا. 
اس��تمرت حكايات العاديات إلى آخر الليل، وما باعوا 
م��ن األلقيات. أعيد ق��راءة أبحاث ع��ن الحداثة في 
مجل��ة )الناق��د( ع��دد ش��باط 1989 وأرصد بعض 

القصص المغربية المنشورة في العدد نفسه. 

1993  /  1  /  11
منذ الصباح جاء رقيب اسمه )زياد( ومعه عنصر من 
عناصر البلديات، وأخذ يحصى البطانيات والعوازل 
وق��ارن إحصاءه م��ع إحصاء ش��اويش الجناح.. هذا 
الرقيب ص��ار وديًا يتغاضى عن أني��الت )الكلوبات( 

وأنتيالت الراديوهات. 
جاءت زيارة لعبد القادر اس��تانبولي، وقد أكد الزوار 
أن اإلف��راج ب��ات قريب��ًا وهو س��يقع ال محالة خالل 
أس��بوع.. ُأخل��ي س��بيل اثني��ن م��ن اللبنانيين في 

الجناح الخلفي أحدهما كنيته )حسنية(. 
تحدثن��ا حول أخب��ار الذي��ن أفرج عنه��م. عن بيت 
الش��عر الذي رفع في قرية تل التوت احتفاء بكريم 
وش��قيق�ه صائ���ب الح��اج، وع��ن اإلف��راج عند آل 
الحم�وي ف��ي الس��لمي�ة، وآل الديب��ات، وآل زعير، 
وأن أك��رم س��وف يتزوج في العطل��ة الصيفية من 
خطيبت��ه الت��ي انتظرته طوال إقامته في الس��جن 
وتحدثن��ا عن حلب وآل الزغب��ي وإلى الالذقية حول 
علي ديب وجاب��ر وثائر أوالد أخي��ه، وتناولنا هيثم 
س��ليمان م��ن قرية ماخ��وس ثم عدنا إل��ى حوران 
وقرية / قرفة / واألخوين نابلس��ي. اسماعيل خرج 
بعل��ة دائم��ة بالقلب، وه��و دون عمل أما ش��قيقه 
إبراهيم فخرج إلى زوجة فقدت عقلها، أما والدتهما 
العج��وز فقد عميت ووالدهما ص��ار مقعدًا، وال من 
أرض يملك��ون.  منذ قليل فتح باب الجناح من قبل 
رقي��ب فاتورة الخضروات. لقد س��جل مهجعنا على 

سبانخ وسلق وقرنبيط. 
1993  /  1  /  12

ق��ال طبيب األس��نان علي الصارم ال��ذي قدم زائرًا 
م��ن الطابق الثان��ي أن اإلفراج قري��ب، وليس من 
معوقات أثناء الخروج س��وى األمن السياس��ي الذي 
يطل��ب م��ن المفرج عن��ه أن يوقع عل��ى بيان أن ال 
يعمل في السياس��ة وأن ال يتعن��ت في المعارضة، 
»فلق��ة«  م��ع:  ألي��ام  ب��ه  يحتفظ��ون  والراف��ض 
أو«دوالب« وق��ال: هذا ما حدث م��ع ناجيه جرعتلي 
م��ن البعث الديمقراطي الت��ي اعتقلت على طريق 
درعا عام 1987، أما األمن العسكري أو أمن الدولة 

فال يوقعون. 
وفي زيارة الدكتور حسين بكر قال: نقل األهل أن 

المدعو ش��فيق فياض وهو قائد فيلق ومن أركان 
الحكم، إذ كان في القطيفة لس��بب ما، وأمام جمع 
م��ن الناس وجهت إليه ام��رأة كالمًا مفاده: أن ابني 
لم يخرج من الس��جن رغم اإلفراجات فأجابها: من 

اآلن وحتى آذار لن يبقى أحد. 
منذ أيام س��ألت يحي��ى عزيز عن مهن��دس اعتقل 
عام 1978 بتهم��ة االنتماء إلى البعث الديمقراطي 
اسمه: هيثم حسن من النبك. قال لي يومها: إنني 
اعتقلت معه، وهربت ثم تخفيت أما هو فقد بقي، 
وق��د س��يِّر إل��ى تدمر ع��ام 1980 م��ع دفعة ممن 
يسميهم النظام بالدينيين وفي مجزرة تدمر تمت 
تصفيت��ه. وق��ال: أن حق��د الضابط ف��ي التحقيق 
هيثم الش��معة انصب عليه وال��ذي أطلق الدينيون 

النار عليه فيما بعد فأردوه قتياًل. 
وقد جئنا على ذكره ألن مس��ؤول عن سجناء بحكم 
المفقودين. وكان الجمي��ع يجهلون أين هم؟ وهل 
هم بحك��م األم��وات أم األحياء؟ مث��ل: فخر زيدان 
واألخوين، عبيدو وأبو عل��ي زيدان وآصف دعبول، 

وقد ظهروا وأفرج عنهم. 
وصلتنا أنب��اء عن الذين أفرج عنه��م، وكيف كانت 
اس��تقباالتهم. فقد استقبل س��جناء حماه استقبااًل 
ال مثيل له، فمئات الس��يارات وصلت إلى الرس��تن، 
وترجع بموكب إلى المدينة، موكب تحفه األهازيج 
والزغاري��د وتمتل��ئ ال��دور والح��ارات بالمهللي��ن 
والمكبري��ن. كم��ا كان��ت الق��رى المحيط��ة كذلك 
فبل��دة الش��يحة اس��تقبلت أك��رم حرام��ي برمتها، 
وحلفاي��ا اس��تقبلت الضاب��ط أب��ا ص��الح، وطيب��ة 
اإلم��ام قامت ولم تقعد وهي تس��تقبل ش��باب آل 
الخط��اب، والس��لمية وقراه��ا أقامت بيوت الش��عر 
واألفراح والليالي المالح لس��جنائها. إننا نفرح لهذه 
األخبار، وسمعنا أن تبنه في حوران احتفت بسامي 
صعوب، وأن هيئ��ة تخطيط الدولة فرحت باإلفراج 
ع��ن الدكتورين س��امي وأكرم، وع��ادا إلى عملهما 
وأعفي��ا من تكمل��ة الخدم��ة اإللزامية. س��معنا أن 
الباب انفتح بين جناح��ي حزب العمل وكان مقفاًل، 
وخ��الل اليومي��ن القادمين س��يتم فت��ح الباب بين 
جناحنا والجن��اح الخلفي. الحوارات في الجناح تدور 
ح��ول انتخاب��ات الجزائر، والبع��ض يفضل أنظمة 

الديكتاتوريات على جبهة اإلنقاذ. 
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كاريكاتير الفنان عبد المهيمن بدوي

إن المرء لينعم ويهنأ حين يدير ظهره لما أمامه من عراك وصراع، ويلتفت لما خلفه من حميم ووداد
ريف سوريا - 2014  | تصوير: باسل حسو 

sour iatna@gmai l .com للمرا�شالت والتوا�شل مع هيئة التحرير  متت طباعة وتوزيع هذا العدد من قبل مطبعة �شمارت �شمن م�شروع دعم الإعالم ال�شوري احلر
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جريدة سوريتنا
وبرعاية كريمة من شبكة اإلعالم المطبوع SNP، وجمعية 

SMART سمارت لدعم اإلعالم المستقل
تدعوكم لحضور افتتاح معرض التصوير الضوئي 

"حكايا المسافر"
في الذكرى الثالثة لتأسيس الجريدة

في مركز كيركاياك الثقافي - مدينة غازي عنتاب - تركيا
Akyol Mah. Atatürk Bul. Şaban Sok. No:361/ 

Şahinbey/ G. Antep
يوم الخميس 9 تشرين األول 2014 الساعة الخامسة مساًء

يعود ريع المعرض لـ:
• دعم شبكة حرّاس لحماية ورعاية أطفال سوريا

• المساهمة بتأسيس مكتبة ألطفال مدرسة الحياة في القابون

حضوركم دعمٌ لنا وألطفال سوريا

بدعم من: 
الشبكة السورية لإلعالم المطبوع

جمعية سمارت لدعم اإلعالم المستقل
راديو سوريالي - مركز كيركاياك الثقافي


