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بيت تراثي مدمر يف حي العرضي يف 
مدينة دير الزور -خاص عني املدينة



االفتتاحية

إدلب تعيد األسد إىل حقيقته وتهدم أوهام »النمر« 

أطلقت روســيا إشــارة البدء، واســتعّد معســكر الشــبيحة مســبقًا لالحتفال بـ"النصر"، بل إّن البعض  	
اشــرى فعــاًل أطبــاق احللــوى لتوزيعهــا يف الشــوارع ابتهاجــًا باملذابــح كالعــادة.

وزاد يف طنبــور معســكر اإلرهــاب املســمى بـ"املمانعــة" نغــم جديد، مع إعالن الــروس أّن احلملة على  	
إدلــب ســيقودها ســهيل احلســن، عــر "قــوات النمــر" الــي تشــتق امسهــا مــن لقبه األثــر عند مريدي فلســفته 

اخلاويــة وهرائــه غــر املتســق.
لكــن انتظارهــم طــال، حدثــت مذابــح كمــا كان متوقعــًا، واســتخدم الســالح الكيمــاوي كما كان  	
منتظراً، وشّن الطران الروسي محالت القصف البساطي املدمرة مصحوبًا بتهليل وأمنيات متوحشة من 

بعــض الســوريني -بــكل أســف- كمــا جــرت العــادة، ومل تســقط إدلــب.
الواقــع أّن الســؤال عندهــم مل يعــد حــول إدلــب عينهــا، بــل حــول قــرى صغــرة يف ريفي محــاة وإدلب  	
خســروا فيهــا مئــات مــن اجلنــود، وعدداً الفتًا مــن اآلليات وكمّيات من الذخائر واألعتدة، وغرقت أســطورة 
"النمــر" الوهميــة يف وحــل الكــّر والفــّر املكلــف، وترّنــت اخلطابــات التعبويــة واإلنــذارات النهائيــة بني صور 

اجلثــث واآلليــات احملرقــة.
نعــم، دفعــت إدلــب وريــف محــاة مثنــًا باهظــًا، وقــد تســتمران يف دفعــه مــادام يف دمشــق مــن يعتقد أّن  	
قتــل الســوريني هــو ممــر النجــاة، ويف موســكو مــن يعتر أّن اســتعراض القوة الكاســحة والقاتلة فوق رؤوس 
املدنيني هو ممر اإلمراطورية املســتعادة، ويف طهران من يظّن أّن دفع أمواج جديدة من الالجئني ســينقذ 

االتفــاق النــووي.
يطــول شــرح وتفنيــد أســباب فشــل احلملــة األكــر حتــى اآلن علــى إدلــب، غــر أّن حقيقــة واحــدة  	
ســتظل شــاخصة إزاء أنصار "تأبيد الطغيان"، وهي أن نظام بشــار األســد مل يعد موجوداً كنظام فعلي، وهو 
ال ميلك من أمر قّوته شيئًا، إىل درجة أنه عاجز عن مناقشة تسمية قائد محلة عسكرية تشن بامسه على 

أرض ســورّية وضــد مدنيــني ســوريني.
ومع توّقع صعوبة بالغة يف قدرة الشــبيحة على جتاوز عقلية "االعتقال الذاتي" والوله بالســّجان،  	
فإّنــه مــن املمكــن أن تكــون إدلــب قــد أقنعــت البعــض حبقيقــة أّن نظــام بشــار األســد ليــس اآلن ســوى واجهــة 
سياســية مهرئــة لتقاطــع مصــاحل يقــود مليشــيات متفاوتــة القــوة ومتضاربة الــوالء، لكنها كّلهــا مدموغة 

باإلرهــاب والتخلــف العميــق والطائفيــة العنيفــة.. واملصــر القــامت احملتــوم. 
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يف العــام 2008 قتــل العميــد حممــد  	
كامــل ســليمان، صهــر مدينــة ديــر الــزور 
وأحــد أركان احللقــة الضيقــة حــول بشــار 
األســد، يف عمليــة اغتيــال غامضــة اُتهمــْت 
إســرائيل بالوقــوف خلفها. رحــل الرجل لكن 
زوجتــه الثانيــة ابنــة ديــر الــزور ريــم شــويش 
ســليمان، حافظــت علــى كثــر مــن مكاســب 
ونفوذ زوجها، ال ســيما مع العناية اإليرانية 
ــط  ــل متوس ــي باس ــا الثان ــا؛ ابنه ــة به اخلاص
يف مســتواه الدراســي، غــر أنهــا تريــد منــه أن 

ــورًا". ــون "دكت يك
مــن  بقليــل  	
غــر  ومــن  االتصــاالت، 
تــوىّل  ُيذكــر،  عنــاء 
ديــر  يف  الربيــة  مديــر 
الــزور خليــل حــاج عبيــد 
ترتيــب مــا يلــزم، فاختــار 

زكــي  ثانويــة  يف  امتحانيــًا  مركــزاً  لــه 
األرســوزي يف حــي القصــور، وأعــّد بالتعــاون 
املناســب  الفريــق  االمتحانــات  مديــر  مــع 
مــن املراقبــني، ويف كل مــادة كانــت ورقــة 
اإلجابــات تدخــل مكتوبــة وممهــورة باخلتم 
الــالزم إىل الفتــى املدعــوم، وتســحب منــه 
ورقتــه األساســية إلتالفهــا، ومــا عليه ســوى 
تسليمها إىل املراقبني واخلروج من املركز 
الــذي ُخصــص للطــالب املدللــني مــن أبنــاء 
ضبــاط جيــش األســد وخمابراتــه، ليــس يف 
ديــر الــزور وحدهــا، بــل يف أي مــكان آخــر.

الشــهادة  امتحانــات  إىل  تقــّدم  	
الثانويــة العامــة بالفرعــني األدبي والعلمي 
هذا العام )6190( طالبًا وطالبة توزعوا على 
)51( مركزاً امتحانيًا، وشكلت االمتحانات 

بكالوريا للبيع يف دير الزور.. خدمة توصيل للمنازلمصطفى غنام

موســم عمــل خاص ملســؤولني مــن احملافظة، 
مثــل منــى اخلايــر عضــو املكتــب التنفيــذي، 
وملوظفــني يف مديريــة الربيــة واالمتحانــات 
عبيــد،  حــاج  خليــل  مديرهــا  أهمهــم  كان 
واملوظــف أمحــد عبــد احلكيــم، وأكثــر مــن 

ومعلمــات.  معلمــني   )10(
وإىل جانــب هــؤالء عملــت شــبكة  	
مــن السماســرة ألشــخاص مــن خــارج قطــاع 
ــة  ــة، مثــل حممــد الفهــد طالــب كلي الربي
مــع  املتعاقــد  واملنــدوب  البيطــري  الطــب 
األمــن العســكري، وكذلــك املقــاول املقــرب 

مــن أمــن الدولــة بديــع عــواد املعــروف بلقــب 
"أبــو بــدر"، ويرتبــط هــؤالء بشــبكة مدرســني 
اختصاصيــني تتــوىل حل األســئلة من املنازل 
خالل وقت قصر قبل توزيعها على الطالب 
املشــركني يف خدمــة اإلجابــات اجلاهــزة. 
الرياضيــات  مــادة  اشــراك  ســعر  فبلــغ 
و  لــرة،  ألــف   )160( العلمــي  للبكالوريــا 
العربيــة  واللغــة  والعلــوم  للفيزيــاء   )125(
واإلنكليزيــة، وأمــا الفــرع األدبــي فراوحــت 
أســعار اإلجابــات اجلاهــزة بــني )150( و )100( 

ألــف لــرة.
علــى بــاب مدرســة عدنــان املالكــي  	
خــروج  ينتظــرن  األمهــات  عشــرات  وقفــت 
بناتهن من املركز االمتحاني، وبني التسبيح 
ــتيكية  ــب بالس ــن عل ــاء م ــرب امل ــاء وش والدع

غــاب قائــد ميليشــيا  	
فــراس  الوطــي"  "الدفــاع 

امتحانــات  عــن  العراقيــة 
الشــهادة الثانويــة هــذا العــام، لكن 

طالبــًا آخريــن أوســع نفــوذًا وأشــد 
ــر الــزور،  ــة دي قــوة جــاؤوا إىل مدين

ليتناولــوا شــهادة "بكالوريــا" مبعــدالت 
مرتفعــة تؤهلهــم لدخــول مــا يشــاؤون 

اجلامعيــة. الكليــات  مــن 

معبــأة يف املنــزل، كانــت اثنــان منهمــا تكيــالن 
الشــتائم ملنــى اخلايــر عضــو جملــس احملافظــة، 
ألنهــا أعــادت تعيــني مديــر ومراقــي املركــز 

الــذي تتقــدم ابنتهــا لالمتحانــات فيــه. 
تكــرر  النســوي  مدرســة  بــاب  أمــام  	
يف  أول  مســاعد  اقتحــام  لكــن  ذاتــه،  املشــهد 
املخابرات العسكرية املدرسة وصراخه الغاضب 
فضــول  أثــار  املدرســة  داخــل  املراقبــني  بوجــه 
ــني  ــى للمفتش ــن بالعم ــع دعاءه ــات، وقط األمه
الوزاريــني القادمــني مــن دمشــق الذيــن ســبقوا 
املساعد يف الوصول إىل املدرسة، وأمام مدرسة 
رمضان شالش أحاط عناصر 
الشــرطة العســكرية بطالــب 
خــرج متذمــراً مــن االمتحــان 
وضربوه بوحشــية، ما اســتفز 
األهالــي املتجمعــني فحاولــوا 
أن  قبــل  الطالــب  ختليــص 

يباشــر العناصــر إطــالق النــار يف اهلــواء.
مندوبــًا   )34( وجــود  مــن  وبالرغــم  	
علــى  لإلشــراف  دمشــق  مــن  جــاؤوا  وزاريــًا 
امتحانــات الشــهادة الثانويــة يف ديــر الــزور، إال 
أنهم جتاهلوا التقارير الي وصلتهم من بعض 
املعلمــني عــن حــاالت غــش وتزويــر مؤكــدة، 
ــذ  ــم من ــة ترضيته ــر الربي ــتطاع مدي ــث اس حي
ملعلمــني  متواتــرة  شــهادات  حســب  البدايــة، 

االمتحانيــة. العمليــة  يف  شــاركوا 
وتكشــف االمتحانــات هــذا العــام عــن  	
املزيــد مــن االنهيــار يف منظومــة التعليــم يف دير 
الزور، وعن فقدانها احلد األدنى من املصداقية 
حلامليهــا  تتيــح  شــهادات  لتصــدر  واجلــودة، 
االلتحــاق باجلامعــات، الــي دخلت هــي األخرى 

االنهيــار. يف مرحلــة 

وزيــر تربيــة النظام عماد العــزب "هناك رغبة كبرية من الطالب 
للتقــدم لالمتحانــات يف ديرالزور على أمــل أن يحظوا بنفس الوضع 

الســابق" مشــريًا إىل أنه "من غري املنطقي أن تكون احملافظة 
األوىل يف املعدل على مســتوى القطر هي ديرالزور"  
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عمومــًا  السياســية  املواقــف  ُتبنــى  	
حيــال  واجلماعــات  األفــراد  خيــارات  علــى 
قضايــا سياســية، ويتحكــم يف انيازهــم هــذا 
العديــد مــن العوامــل االجتماعيــة والثقافيــة 
التحالفــات  تبنــى  بينمــا  واالقتصاديــة، 
السياســية واالجتماعية على أساس التقارب 
الفكــري واأليديولوجــي أو العــدو املشــرك أو 
تغــر الظــروف السياســية واملصــاحل املرتبطة 
بهــا، وبقــدر ما كان اجملتمع الســوري عمومًا 
يعانــي مــن حالــة انغــالق سياســي حتــى عــام 
2011، اخنرط بعده أفراد وشرائح اجتماعية 

متعــددة يف الشــأن العــام، وتعــددت املواقــف 
السياســية بعــد انطــالق الثــورة، واســتمرت 
هــذه املواقــف بالتبدل والتفاعل مــع التغرات 

ــة.  ــورة املختلف ــي أفرزتهــا مراحــل الث ال
املواقــف  خريطــة  تبــدو  واليــوم  	
وضوحــًا  أكثــر  السياســية  والتحالفــات 
وتعقيداً بآن، وتعر بشكل كبر عن انعكاس 
اإلرث الذي راكمته األحداث الي مرت على 
احملافظــة، واألثــر الــذي تركتــه وعممتــه 
علــى مواقــف شــرائح اجتماعيــة واســعة مــن 
جهــة، وعلــى العالقــات االجتماعيــة من جهة 

أخــرى.

أساســًا  الــزور  ديــر  أهالــي  يتبنــى  	
ثالثــة مواقــف سياســية رئيســية: "املعارضــة 
األســد،  لنظــام  املــواالة  األســد،  لنظــام 
واحلياديــة" منــذ انطــالق الثــورة، ومؤخــراً 
ميكــن مالحظــة مواقــف سياســية فرعيــة 
ختتلــف  الرئيســية،  املواقــف  هــذه  ضمــن 
جزئيــًا،  أو  كليــًا  بينهــا  فيمــا  وتتقاطــع 
حيــال عــدد مــن القضايــا والقــوى السياســية 
"املعارضــة،  احملافظــة:  يف  والعســكرية 
نظــام األســد، جملــس ســوريا الدميقراطيــة، 
واألمريكــي  واإليرانــي  الروســي  التواجــد 
والتدخــل الركــي". علــى أن هــذه املواقــف 
أفرادهــا  يشــكل  وال  عموميــة،  السياســية 
ــة،  ــقة ومنتظم ــات متس ــرورة جمموع بالض
ويتحكــم فيهــا طبيعــة العالقــة مــع ســلطات 
األمر الواقع، واملســتوى االقتصادي واملصاحل 
اخلدمــات  ومســتوى  والعامــة،  اخلاصــة 

األمنيــة. والظــروف 
املوالون للنظام

مــن  العظمــى  الغالبيــة  تعيــش  	
ــم  ــيطرته، وه ــق س ــني للنظــام يف مناط املوال
إضافــة إىل عدائهــم الشــديد للثــورة، يتبنــون 
يف  أمريــكا  لنفــوذ  أيضــًا  معارضــًا  موقفــًا 

املش��هد السياس��ي يف دي��ر ال��زور.. مواق��ف 
متعددة وتوترات متجددة وصراعات مفتوحة
	  تكشــف املواقــف السياســية ألبنــاء حمافظــة ديــر الــزور حــدة وعمــق  	
الصــراع السياســي واالجتماعــي فيهــا، والــي رغــم تقاطعاتها يف بعض املواقــف الفرعية، 
إال أن جذرهــا األساســي جيعــل مــن املســتحيل تقاربهــا، علــى أن غالبيــة أصحــاب هــذه 
املواقــف يشــركون يف عــدم مقدرتهــم علــى فــرض أو تنفيــذ رؤاهــم ومشــاريعهم الــي 
تعــر عنهــا، إمــا بســبب حتالفاتهــم مــع قــوى حمليــة وإقليميــة ودوليــة تغّلــب مصاحلهــا 
االســراتيجية، أو عــدم انتظــام األفــراد واجلماعــات غــر املتحالفني مع مثــل تلك القوى 
يف أطــر سياســية ذات ثقــل اجتماعــي واقتصــادي، وســيبلور تدخل الســعودية اجلديد يف 

املنطقــة مواقــف جديــدة دون أي أفــق لدعــم مســتديم وآمــن لقواهــا.

املنطقــة، وحليفهــا احمللــي املتمثل ب"جملس 
الدميقراطيــة".  ســوريا 

املوالــني  مــن  واســعة  فئــات  تــرى  	
الروس واإليرانيني حلفاء أساســيني، وجيب 
بناء عالقات سياســية وعســكرية واقتصادية 
معهمــا؛ هــذا ما جتســد علــى أرض الواقع من 
خــالل امليليشــيات احملليــة املواليــة للطرفــني 
املنتشــرة يف املنطقة، والعديد من التحالفات 
بينمــا  معهمــا.  واالقتصاديــة  االجتماعيــة 
يبــدي البعــض حتفظهم أو عدم رضاهم عن 
النفــوذ اإليرانــي، ويــرون يف الــروس وحدهم 
حلفــاء اســراتيجيني، دون أن ميلكــوا قنــوات 
للتعبــر عــن موقفهــم هذا بشــكل علي ســوى 
الســخرية غــر املنتظمة من التمدد الشــيعي 
علــى وســائل التواصــل االجتماعــي، ويعــزى 
موقفهــم إىل حمــاوالت اإليرانيــني يف تغيــر 
الوجه الثقايف والديي عر سياسات التشييع 
هاتــني  بــني  مــا  وتــدور  ينتهجونهــا،  الــي 
الفئتــني صراعــات عســكرية متعددة لفرض 
العســكرية  الصدامــات  أبرزهــا  نفوذهمــا، 
يف مدينــي املياديــن والبوكمــال، وحــوادث 
متفرقــة  مناطــق  يف  املتبادلــة  االغتيــاالت 

بديــر الــزور.
املعارضون

األســد  لنظــام  املعارضــون  أمــا  	
يف  ســيطرته  مناطــق  خــارج  فيتواجــدون 
ويتوفــر  اللجــوء،  ودول  الســوري  الداخــل 
لديهــم مناخــًا أكثــر حرية يف اختــاذ مواقف 
سياســية متعــددة ومركبة، وجمــااًل كبراً 
للتعبر عن آرائهم بشكل واضح؛ فإضافة إىل 
موقفهــم اجلــذري املعــارض للنظــام، واعتبار 
احتــالل  قــوى  الروســي واإليرانــي  الوجــود 
ثــم جيــب مقاومتهــا سياســيًا  مــن  أجنــي، 
وعســكريًا- فإنهــم يعــرون أيضــًا عــن آرائهــم 
ــال قــوى عســكرية وسياســية منخرطــة  حي
ومتدخلــة يف الثــورة الســورية أيضــًا، ســواء 

فيصل دهموش 

رادار املدينة

العدد 133 / 4 تموز 42019



عــر منصــات التواصــل االجتماعــي ووســائل 
االحتجاجيــة  الوقفــات  بعــض  أو  اإلعــالم 
ضــد انتهــاكات بعــض الفصائــل املســلحة 
وتنظيمــي "داعــش والنصــرة"، كمــا تطــال 
ومؤسســات  وأحــزاب  مكونــات  انتقاداتهــم 

ثوريــة أيضــًا. 
مواقــف  وتتناقــض  تتعــدد  	
املعارضــني مــن النفــوذ األمريكــي وجملــس 
ســوريا الدميقراطيــة يف ديــر الــزور؛ فهنــاك 
امليدانــي  الواقــع  معطيــات  مــن  االنطــالق 
والسياســي وضــرورة التحالــف مــع الواليــات 
األمريكية من جهة، والتنسيق والتعاون مع 
جملس و"قوات سوريا الدميقراطية )قسد(" 
بشــكل مؤقــت مــن جهــة أخــرى؛ وينخــرط 
أصحاب هذا املوقف يف تشــكيالته العســكرية 
أو  لــه،  التابعــة  احلوكمــة  وإدارات  وبنــى 
يف منظمــات مدنيــة خدميــة، أو حتالفــات 
اجتماعيــة مــع ســلطاته، ويتعــرض هــؤالء 
عــدة  مــن  كثــرة  وتهديــدات  النتقــادات 
أعضــاء  أحــد  اغتيــال  إىل  وصلــت  أطــراف 

التشــريعي".  "اجمللــس 
االخنــراط  رفــض  وهنــاك  	
ســوريا  جمللــس  السياســية  املظلــة  حتــت 
الدميقراطيــة، ويصــر متبنو املوقف أن يكون 
ألبنــاء ديــر الــزور منظومــة حوكمــة وإدارة 
مدنيــة مســتقلة عنــه بالتنســيق املباشــر مــع 
األمريكيــني وحلفائهــم، واقتصــار عالقتهــم 
مع اجمللس على التنســيق يف قطاعات األمن 
متواجــدون  وهــم  واالقتصــاد،  واحلمايــة 
بشــكل أساســي يف مناطــق الشــمال والشــمال 
الشرقي يف سوريا ويف بلدان اللجوء، والتقى 
بعضهــم مــع اخلارجيــة األمريكيــة لطــرح 
وجهــة نظرهــم تلــك، إال أنهــا القــت رفضــًا 
قاطعًا من قبل جملس سوريا الدميقراطية.

املطلــق  الرفــض  إىل  وصــواًل  	
مقاومــة  وضــرورة  أمريــكا  مــع  للتحالــف 
ســيطرة "األكــراد" وطردهــم مــن املناطــق 
عمومــًا،  الســورية  اجلزيــرة  يف  العربيــة 
عوامــل  أربــع  إىل  املوقــف  هــذا  رّد  وميكــن 
العربي-الكــردي  التوتــر  األول:  أساســية؛ 
املتجــذرة يف املنطقــة وتأججهــا إبــان الثــورة 
الســورية، والثانــي: التعــاون العضــوي مــا بني 
حــزب االحتــاد الدميقراطــي ونظــام األســد 
ــدة  ــذي ســلم احلــزب الكــردي مواقــع عدي ال
يف اجلزيــرة الســورية بعــد الثــورة، والثالــث: 
االســتقطاب السياســي لألفــراد املنخرطــني 
يف حتالفــات إقليميــة يشــكل تصاعــد الــدور 
السياسي والعسكري للمكون الكردي تهديداً 
احلساســية  والرابــع:  هلــا،  بالنســبة  قوميــًا 

التقليدية من التحالف مع الواليات املتحدة 
األمريكيــة. 

ينتشــر هــؤالء اجلذريون أساســًا يف  	
مناطــق الشــمال الســوري، ومتحالفــون غالبًا 
مــع احلكومــة الركيــة باعتبــار "األكــراد" 
عــدواً مشــركًا هلمــا، وشــاركوا يف عمليــة 
عفريــن،  منطقــة  يف  الزيتــون"  "غصــن 
ويشــرك قســم منهــم أيديولوجيــًا مــع "هيئة 

الشــام". حتريــر 
احلياديون

تضــم ديــر الزور شــرائح اجتماعية  	
مســلوبة  أو  حياديــة  العــدد-  قليلــة  -غــر 
كافــة  يف  تتــوزع  السياســية،  اخليــارات 
مســموح  غــر  الســوريني،  تواجــد  مناطــق 
هلــم يف مناطــق النظــام أساســًا التعبــر مبــا 
خيالــف املوقــف الرمســي لــه، مهمــا رأوا فيــه 
مــن تناقــض وعــدم موضوعيــة. احلياديــون، 
ويشــاركهم بعــض املوالــني، لديهــم انتقادات 
تتعلــق بســوء اخلدمــات العامــة، وخمــاوف 
جــراء االنتهــاكات الــي ترتكبهــا امليليشــيات 
احملليــة واألجنبيــة املنتشــرة فيهــا: كابتــزاز 
ممتلكاتهــم  علــى  واالعتــداء  الســكان 
والتضييــق األمــي عليهــم، وحتكــم عناصــر 
امليليشــيات مبؤسســات الدولــة؛ يعــرون عنها 

بــني احلــني واآلخــر يف اجملــال العــام.
مناطــق  يف  أولوياتهــم  وتتمثــل  	
الدميقراطيــة  ســوريا  جملــس  ســيطرة 
-والنزوح واللجوء- يف إنهاء احلرب واألزمة 
مســؤولية   وحيّملــون  للســكان،  اإلنســانية 
أطــراف  لكافــة  البــالد  يف  العامــة  املأســاة 
الصــراع، وجــل همهــم البحــث عــن األمــان 
علــى  اليوميــة  احليــاة  متطلبــات  وتأمــني 
حســاب املطالب السياســية واحلقــوق العامة، 
إاّل أن لــدى قســم منهــم  بعــض املرونــة يف 
التحّول إىل موقف سياسي عام حيال الثورة 
ونظام األسد وجملس سوريا الدميقراطية، 
واإليرانــي  والروســي  األمريكــي  والتواجــد 
يف حمافظــة ديــر الــزور، مــا بــني الرفــض 
والتأييد وفقًا ألماكن تواجدهم اجلغرافية 
ومصاحلهــم اخلاصــة ومدى اســتفادتهم من 
الظــروف واملزايــا الــي توفرها هــذه القوى يف 

ســيطرتها.  مناطــق 
ورغــم أن الكثــر منهــم يف مناطــق  	
الدميقراطيــة مل  ســيطرة جملــس ســوريا 
أن  إال  ســلطته،  مــع  مشــكلة  لديهــم  يكــن 
قبوهلــم بهــا كان مؤقتــًا بســبب معاناتهــم 
الكبرة خالل فرة ســيطرة تنظيم "داعش"، 
إذ  والنــزوح.  احلــرب  أكالف  ومكابدتهــم 
ظهــرت بينهــم مطالــب خدميــة واقتصاديــة 

وسياســية واجتماعية، جتســدت باعراضات 
علــى طريقــة إدارة اجمللــس، وســوء األوضــاع 
ضمــن  عنهــا  وعــروا  واخلدميــة،  األمنيــة 

املظاهــرات الــي حصلــت يف املنطقــة. 
أن  إىل  هنــا  اإلشــارة  مــن  بــد  وال  	
العــودة إىل  بالضــرورة  هــؤالء ال يفضلــون 
حماولتــه  رغــم  النظــام،  ســيطرة  مناطــق 
احملليــة،  املصاحلــات  عــر  اســتمالتهم 
لتخوفهــم مــن غدر األجهــزة األمنية للنظام 
وامليليشــيات املنتشــرة يف مناطقــه، وهــو مــا 

بينهــم. مــن  عائديــن  علــى  فعــاًل  وقــع 
عودة إىل السبهان

العامــة  املواقــف  هــذه  ترســم  	
السياســي  الصــراع  خريطــة  والفرعيــة 
األفــراد  بــني  مــا  االنقســامية  وأبعــاده 
تتبنــى  الــزور  ديــر  يف  اجتماعيــة  وشــرائح 
مواقــف متباينــة، يف ظــل حالــة االســتعصاء 
السياســي الدولــي واإلقليمــي إزاء القضيــة 
الســورية، واملتمثــل يف التوتــرات السياســية 
واألمريكيــة- األمريكية-الروســية، 

مــا  وإذا  واألمريكية-اإليرانيــة،  الركيــة، 
أضفنــا إليهــا حمــاوالت اســتثمار تنظيمــي 
"داعــش والقاعــدة" يف هذه التوترات واملواقف 
املشــهد  يف  تأثرهمــا  وإمكانيــة  السياســية، 
أمــام  فإننــا  الســوري،  الشــرق  السياســي يف 
واقــع مــن املرجــح أن يــزداد تعقيــداً وتأزمــًا 
بشــكل جيعلــه مفتوحــًا علــى تعزيــز وإضافــة 
تناقضــات وتوتــرات وصراعات تورث املنطقة 

االجتماعــي.  التفتــت  مــن  املزيــد 
االعتبــار  بعــني  أخذنــا  مــا  وإذا  	
التطــورات السياســية األخــرة يف ديــر الــزور، 
واملتمثلة بزيارة وزير الدولة السعودي ثامر 
الســبهان، والــي يرّجــح حمللــون سياســيون 
أنهــا تهــدف إىل دعــم قــوات من أبناء العشــائر 
يف ديــر الــزور، يتمتعــون خالهلــا باســتقاللية 
نســبية عــن "قســد"، ملواجهــة النفــوذ اإليرانــي 
يف املنطقة، فإن هذا سيضيف عاماًل سياسيًا 
جديــداً ســينتج عنــه مواقــف فرعيــة أخــرى 
خمتلفة ومتداخلة، إذ لن حتكم املنخرطني 
كان  -إذا  اجلديــد  املشــروع  يف  املفرضــني 
حقيقيــًا- خيــارات واعيــة فقــط، أو خلفيــات 
اقتصادية واجتماعية وثقافية، بل ســينفتح 
األمــر علــى العديــد مــن التأثــرات اخلاصــة 
بالســكان احملليــني أو القــوى الــي ســتحاول 
االســتثمار يف املســتجدات، وعندهــا لــن تنفــع 
النوايــا الطيبــة -إن وجــدْت- يف وقــف معارك 
جديــدة تبــدأ بآليــة تشــّكل القــوات اجلديــدة 

ــا.  وقيادته
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الســعدية مشــال غــرب  يف قاعــدة  	
مدينــة منبــج )12 حزيــران الفائــت(، حطــت 
طائرة الوزير السعودي ثامر السبهان، ومنها 
قصــد املدينــة مســتكماًل زيارته ملناطق شــرق 
ســوريا اخلاضعة لســيطرة قسد، والي كان 
اهلــدف الظاهــر منها التأكيد على اســتمرار 
دعــم املشــاريع الــي بدأهــا اجمللــس املدنــي يف 
املدينــة، وحبــث متطلبــات توســيع مروحتهــا. 
وبالفعــل باشــر اجمللــس املدنــي التابــع لقســد 
باســتكمال مشــروع منبج التوســعي الذي ُأقّر 
إبــان ســيطرة نظام األســد علــى املدينة، وقام 
بوضع مشــاريع لتعبيد طرقات املدينة وبناء 

جســور إضافيــة ورفــع مســتوى اخلدمــات. 
الســبهان ملنبــج مل  أن زيــارة  علــى  	
تكــن بهــدف زيــادة الدعــم جمللســها املدنــي 
فقط، بل كان للقاء العشــائر جزء مهم من 
الزيارة، ويعتر من ضمن مشروعه احلثيث 
لتشــكيل قــوة عربيــة نواتهــا أبنــاء العشــائر 
العربية، وتكون مرتبطة بالســعودية بشــكل 
مباشر، وحتت سلطة قسد، وبطبيعة احلال 
حتــت احلمايــة األمريكيــة. "فاملطلــوب مــن 
دول اخلليــج اليــوم هــو التدخــل مــن جديــد 
ــدة،  ــن بطــرق وأهــداف جدي يف ســوريا، ولك
الثــورة  بدايــة  يف  التدّخــل  كان  وكمــا 
لواشــنطن،  العامــة  بالتوجهــات  حمكومــًا 
وليــس نابعــًا مــن مصلحــة قوميــة أو حاجــة 
خليجيــة وطنيــة، أو دافــع حقيقــي ملســاعدة 
الســوريني لإلطاحــة بنظــام األســد، فكذلــك 
الســعودي يف مناطــق  اليــوم هــو احلضــور 

يف زيارته األوىل إىل 
املدينة، اجتمع الوزير 

السعودي السبهان 
مع قيادة جملس منبج 

املدني والعسكري ووجهاء 
العشائر املوالني "لقوات 

سوريا الدميقراطية )قسد("، 
بعد تسرب أنباء سابقة عن 

زيارات سرية لضباط سعوديني 
ومصريني، إذ من الواضح أن 

السعودية ال تريد حتى اللحظة 
زيادة التوتر السعودي -الركي يف 

مشال سوريا، لكن حتركاتها ال ميكن 
ر إال يف سياق العمل لزيادته. أن تفسَّ

رغم االهتمام السعودي.. ال يبدو أن قوى حملية ستحكم منبج

شــرق الفــرات" حســب الكاتــب حســن النيفــي 
مــن مدينــة منبــج.

ورغــم أن عشــائر منبــج باحملصلــة  	
امتــداد لعشــائر املنطقــة الشــرقية، لكــن يبدو 
اهلــدف األبــرز مــن التواصل معهــم منفردين 
هــو إبعادهــم عــن حمــور تركيــا، الــي تدعــم 
ومتلــك ثقــاًل كبــراً يف ريــف حلب الشــمالي 
والشــرقي، خاصــة بــني عشــائر منبــج الــي 
تركــت املدينــة واســتقرت مبناطــق ســيطرة 
"درع الفــرات"، وليــس خافيــًا أن عشــائر منبج 
تشــكل رأس احلربــة يف أي عمليــة عســكرية 
للسيطرة على املدينة ومناطق شرق الفرات 

ــا. ــبة إىل تركي بالنس
يقــول النيفــي "مــا تريــده الواليــات  	
املتحدة األمريكية من السعودية هو الضغط 
علــى العشــائر العربيــة يف ديــر الــزور والرقــة 
ومنبج النتزاع حساســية املكّون العربي جتاه 
حــزب االحتاد الدميقراطي pyd، مقابل دعم 
مالي وخدماتي وشراء والءات بعض رؤوس 
العشــائر" عازيــًا توقيــت الزيــارة إىل التوترات 
الســابقة بــني قــوات قســد وســكان املنطقــة، إذ 
تدرك واشــنطن أن جتســر اهلّوة بني ســلطة 
األمر الواقع وســكان تلك املنطقة بات صعبًا.

مــن  بــّد  ال  أنــه  النيفــي  يعتقــد  	
البحث عن عوامل جتســر أخرى، وأنه ليس 
مــن الصحيــح القــول بأن هدف واشــنطن من 
وراء إشــراك الســعودية هــو إجيــاد مكــّون أو 
ــاًل عــن قســد، إذ ال  ــد يكــون بدي حليــف جدي
ختفــي واشــنطن رغبتهــا وســعيها يف احلفاظ 

الــذي ميتلكــه حــزب  والنفــوذ  القــوة  علــى 
االحتــاد الدميقراطــي يف املنطقــة، من خالل 
مطالبتهــا بإشــراك قســد يف املفاوضــات الــي 
جتري بني املعارضة السورية ونظام األسد، 
كمــا يــرى النيفــي، الــذي يضــع يف الســياق 
ذاته ســعي فرنســا إلجراء مصاحلة كردية 
– كرديــة، بــني حــزب االحتــاد الدميقراطي 
مــن جهة، وبني اجمللس الوطي الكردي من 
جهــة أخــرى، وقــد ربطــت اســتمرار دعمهــا 
حلــزب االحتــاد الدميقراطــي بنجــاح تلــك 

املصاحلــة.
مــن جهتــه يــرى احلقوقــي عبــد  	
املنعــم عليــان مــن منبــج، أن ســبب الركيــز 
موقــع  امتالكهــا  مدينتــه  علــى  جمــدداً 
اســراتيجي يربــط شــرق ســوريا بشــماهلا، 

بشــريًا. خزانــًا  كونهــا  إىل  إضافــة 
ومنــذ ســيطرة قســد علــى مدينــة  	
منهــا،  داعــش  تنظيــم  طــرد  بعــد  منبــج 
أعطتهــا أولويــة خاصــة مــن حيــث املشــاريع 
واخلدمــات، خاصــة تعبيــد الطــرق وإيصال 
فــرض  عــدم  وكذلــك  والكهربــاء،  املــاء 
مناهجهــا اخلاصــة فيهــا، مثــل مــا فعلــت 
يف مناطــق أخــرى ســيطرت عليهــا، كمــا 
ســلمت قيــادة جملســها العســكري واملدنــي 
ألبنــاء املدينــة -ولــو شــكليًا- وذلــك كلــه 
بهدف ضمان إبقاء املنطقة حتت سلطتها، 
ووالء عشــائرها وأبنائهــا هلــا يف ظــل توتــر 
تركــي - أمريكــي بشــأن الســيطرة عليهــا.

عدنان احلسني 
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ــخ  ُترسِّ ألنَّهــا  إجيابيــة  قضيــة  للثــوار  التــرُّع  "محــالت  	
التضامــن وإعــادة الثقــة بــني احلاضنــة الشــعبية والثــوار، خاصــة بعد 
صمودهم على جبهات ريفي محاة وإدلب منذ بدء احلملة العسكرّية 
لنظام األسد وحلفائه قبل نو شهرين". هكذا ينظر حسني الدغيم، 
رئيس اجمللس احمللي يف جرجناز وعضو يف محلة "ارِم معهم بسهم" 
هــذه الفعاليــة، موضحــًا جمللــة عــني املدينــة، أن محــالت التــرُّع "ال 
ُيقصد منها اجلانب املالي فقط، وهو حقيقة شيء ال ُيذكر مقارنًة 
حبجــم املعركــة، إمنــا األهــم هــو اجلانــب املعنــوي الــذي أكــد علــى 
التالحــم والدعــم العــام للثوار على اجلبهات، وأظهر حجم التضحية 

عنــد كل مــن يبــذل املــال، ســواء امــرأة أو طفــل أو رجــل".
يظهــر مــن املبالــغ اجملموعــة والكبــرة قياســًا إىل األوضــاع  	
االقتصاديــة املرديــة الــي يعيشــها الشــمال الســوري، ويظهر كذلك 
مــن حديــث الفاعلــني فيــه، إقبــال األهالــي علــى التــرع رغــم مــا 
ضــون لــه مــن قصــف ونــزوح. وميكــن النظــر إىل اإلجيابية جتاه  يتعرَّ
الترع لكون املناطق احملررة يف الشمال ملجأ أخراً ملاليني السوريني 
النازحــني واملهجريــن، وبالتالــي تصبح املعارك األخرة مســألة وجود 
بالنســبة إىل الكثــر مــن املدنيــني واملقاتلــني علــى حد ســواء. "ال بدَّ من 
وقوف الناس مع أبنائهم املقاتلني" يقول الدغيم، موضحًا أن املرحلة 
األوىل مــن احلملــة انتهــت جبمــع أكثــر من 180 ألــف دوالر أمريكي 
مــت بشــكل مباشــر مــن )جلــان إدارة احلملــة( إىل الثــوار باليــد  "ُقدِّ
علــى اجلبهــات، دون دخــول هــذه املبالــغ إىل غــرف العمليــات أو حتــى 

تســليمها للقــادة". 
تلقــى الثــوار هــذا الدعم بامتناٍن كبــٍر وأعنٍي دامعٍة، كما  	
ينقل الدغيم من معايشته ملراحل احلملة منذ بدايتها حتى النهاية، 

ويقــول "أعــادت احلملــة الروابــط واأللفــة بــني اجلانبــني، ال ســيَّما بعد 
حالــة الفتــور الــي شــهدتها املنطقــة -ُقبيــل احلملــة العســكرية- بــني 

الثائــر وحاضنتــه الشــعبيَّة". 
مــرت عمليــة مجــع الترعــات مبرحلتــني: األوىل اقتصــرت  	
علــى معــارف منظميهــا والنشــطاء يف حمافظــة إدلــب عــر التواصــل 
معهم مباشرة، أو عن طريق احلواالت املالية، واستندت العملية على 
اإليصــاالت الــي مت تســليمها للمترِّعني، بينمــا يف املرحلة الثانية من 
احلملة فشــكلت إدارة احلملة جلنة توجهت إىل ريف حلب الشــمالي، 
وهنــاك التقــت بغرف التجــارة ومديريات األوقــاف واجملالس احملليَّة، 

باإلضافــة إىل املســاجد وفعاليــات مدنيــة أخــرى.
حســام ســالمة، قيــادي يف "اجلبهــة الوطنيــة للتحريــر" قــال  	
لعــني املدينــة: "الكثــر مــن املعطيات تغرت بعد األحــداث األخرة على 
كل األصعــدة ومنهــا االجتماعــي، فتعاطــي النــاس مع الثوار وكســر 
احلواجــز وعــودة الثقــة بهــم كانــت واضحــة، وجتلــى ذلــك حبملــة 
"ارِم معهــم بســهم"، إذ كان التفاعــل كبــرًا". مــن املواقــف الــي حيكي 
ســالمة عنهــا مشــهد طفلــة ترعــت حبصالتهــا بعــد أن كتبــت عليهــا 
مجــالً وزينتهــا برســومات داعمــة للثــوار، وهنــا يعيــد الركيــز علــى 
اجلانــب املعنــوي أكثــر مــن اجلانــب املــادي، يقــول "ســد االحتياجــات 
بشــكل كامــل أمــر صعــب، ألن احلــروب أحيانــًا تعجــز عنهــا دول، 
ومحالت الترع ســدت حاجيات لوجســتية ال بأس بها، مثل الدرَّاجات 

الناريــة كــون التنقــل بهــا أســرع، باإلضافــة إىل وجبــات الطعــام"
ــاب أن الرقعــة  ــه رأى الكاتــب الســوري حممــود دي مــن جهت 	
اجلغرافيــة الــي مشلتهــا احلملــة "كســرت املناطقيــة، وألغــت هويــة 
املقاتلــني، وجعلتهــم ســوريني فقــط، وأعــادت روح االنصهــار الثــوري 

محالت التربع للثوار.. دافع كبري هلم وعودة ثقة احلاضنة الشعبية بهم

	         كان ملسألة الدعم بكافة أشكاله األثر األكر على سر األحداث السورية يف السنوات الفائتة، حبيث ال يبدأ بشكله  	
السياســي املباشــر والبعيد وال ينتهي بشــقه املالي. فإذا كان دور "املال السياســي" ســلبيًا الختالف أجندات الداعمني اخلارجني وقنواتهم، فهل 

يصــح ذلــك مــع املــال الــذي جيمــع اليــوم يف الشــمال الســوري حتــت بنــد محــالت التــرع؟

عائشة صري
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بــني مجيــع أفــراد اجملتمع الســوري الثــوري". 
وذكــر ديــاب لعــني املدينــة، أنــه كان شــاهداً 
محــص  ريــف  يف  مشــابهة  محلــة  علــى 
الشــمالي، ولكنــه يرجــح أن أثــر محلــة إدلــب 
أكــر، ألنهــا مشلــت الشــعب الســوري النــازح 
واملهّجر واملضيف مبكوناته ومناطقه كلها، 
"فالدمشــقي واحللــي واحلمصــي واحلمــوي 
واحلورانــي كلهم هنا يدفعون لغاية واحدة 

ومصــر واحــد".
علــى  اإلقبــال  أن  ديــاب  ورأى  	
التــرُّع فــاق املتوقــع، فالنــاس باتــت تبحــث 
عــن القائمــني علــى احلمــالت قبــل أن يصلــوا 
لبعــض املناطــق، ومشــل ذلــك بعــض العوائــل 
الي دون حد الفقر، حيث كان هلا مساهمة 
ــة،  ــا للحمل ــة قدمته ــياء عيني ــالل أش ــن خ م
ومنهــا -كمــا يــروي الكاتــب- امــرأة ترعــت 
أطفــال  وأربعــة  ذهــب،  سلســال  بقيمــة 
مبكافآتهــم الرمضانيــة. يقــول ديــاب "أحــد 
ل.س  بـــ5000  للحملــة  تــرع  األشــخاص 
معتــذراً عــن تواضــع املبلــغ بأنــه قــدر طاقتــه".

بعــني  البعــض إىل احلملــة  نظــر  	
الريبــة أو االمتعــاض، يف ظــل وجــود ريــع 
املعابــر احلدوديــة، ولكــن ديــاب يــرى صوابية 
احلملــة خــالل التصعيــد األخــر، إذ "كان 
هنــاك اســتنزاف كبــر يف الذخــرة، وهــذا 
االســتنزاف جيب أن يعّوض، واملعابر وحدها 
كانــت  لذلــك  عليهــا،  االعتمــاد  ميكــن  ال 
فكــرة احلمــالت، فكانــت الفائــدة منهــا مادية 

الوقــت". بــذات  ومعنويــة 

محالت أخرى
أعلــن مؤخــراً "جيــش العــزة" عــن  	
محلــة "ســاندوهم" لدعــم الثــوار علــى جبهات 
ريــف محــاة، كذلــك أطلقــت "هيئــة حتريــر 
الشــام" محلــة "بدعمكــم ننتصــر"، وقــال أحــد 
ناشــطي إدلــب لعــني املدينــة، أن محلة اهليئة 
مناطــق  كافــة  ومشلــت  جــًدا"  "ضخمــة 
ســيطرتها يف إدلب وريفي محاة وحلب، وقد 
بــدأت يف املســاجد يف أيــام اجلمعــة فقــط، ثــم 
انتقلــت ملرحلــة ثانيــة اعتمــدت علــى اجلمــع 
يف املســاجد بشــكل شــبه يومي، على أن اهليئة 
ــا وســرمدا، "ألن  اختصــت مــدن إدلــب والدان
قسم من سكانها من األثرياء والتجار الكبار، 
وكان اإلقبــال شــديداً عليهــا بدايــة ثــم خــّف 

الحقــًا"، حســب الناشــط. 
وعــن آليــة اجلمــع أفــاد الناشــط،  	
تتــم عــر جلنــة مؤلفــة مــن ثالثــة  بأنهــا 
والثانــي  املبلــغ،  يســتلم  أحدهــم  أشــخاص 
ُينادي عر مكر الصوت، وآخر مشــرف على 
العمل. مشراً إىل أن الترُّع مل يكن حمصوًرا 
باملــال، بــل مشــل مــا اســتطاع األهالــي تقدميه 
ذهبيــة،  ومضــاغ  وأغذيــة  حمروقــات  مــن 
وأيضــًا ذخــرة وقطــع ســالح، باإلضافــة إىل 
ترُّعــات مســتدمية مشلــت كفالــة عــالج 

جرحــى وأســر شــهداء.
الــذي طلــب عــدم  الناشــط  ونــّوه  	
ذكــر امســه، إىل أن حتريــر الشــام منعــت 
بســهم"  معهــم  "ارِم  محلــة  علــى  القائمــني 
مــن  للتحريــر  الوطنيــة  للجبهــة  التابعــة 

العمل يف مناطق سيطرتها، "هذا أمر طبيعي 
كــون وزارة األوقــاف يف حكومة اإلنقاذ تتبع 

هلا وُتريد أن جيري الترع عرها". 	
نشــرت اهليئــة يف الطرقــات الفتــات داعيــة 
للتــرع حتمــل عبــارة "جاهــْد مبالــك"، وقــد 
اختلــف حجــم التــرع للهيئــة بــني املناطــق 
الــي هلــا فيهــا حاضنــة شــعبية واألخــرى الي 
تفتقدهــا فيهــا مثــل معــرة النعمــان وتلمنــس 
والغدفــة، حيــث مل جتمــع اهليئــة ســوى مــن 
مسجد واحد يف كل منها، بينما مل يستجب 

أي مــن مســاجد جرجنــاز للحملــة.
وأضــاف الناشــط، أن مناطــق إدلــب  	
شهدت محالت تّرع مصّغرة عشوائية، حيث 
قــام بعــض األشــخاص بالدخــول إىل املســجد 
أثنــاء إقامــة صــالة ودعوة املصلــني إىل الترع 
بأشــياء معينــة، فيتــم التــرع بهــا أو لتأمينهــا، 
ســواء باملــال أو احملروقــات أو وجبــات الطعــام 
أو األدويــة، بينمــا كان "العمــل منظمــًا يف 
لوجــود  الوطــي  اجليــش  ســيطرة  مناطــق 
مؤسســات وحكومــة مؤقتــة" علــى حــد تعبــر 

الناشــط.
يشــار إىل أن الدعــم الشــعي للثــوار  	
ــة "التدشــيم"  أخــذ أشــكااًل أخــرى، مثــل محل
الــي قــام بهــا األهالــي يف ريــف إدلــب بهــدف 
اخلطــوط  يف  الفصائــل  مواقــع  حتصــني 
اخللفيــة، واإلخبــار عن أي حتــركات مريبة 
قد يكون هلا صلة بعمالء للنظام أو روسيا يف 

املنطقــة.

تربعات مت جمعها يف أحد مساجد إدلب - حزيران 2019

العدد 133 / 4 تموز 82019

رادار املدينة



  

اســتهدفت الطائــرات احلربيــة املستشــفيات مــن خــالل  	
غــارات مرّكــزة ومزدوجــة، فُدّمــرت مستشــفى نبــض احليــاة يف 
بلــدة حــاس بريــف إدلــب اجلنوبــي، ومستشــفيات احلكمــة وشــام 
اســتهدفت  ذلــك  علــى  عــالوة  كفرنبــل؛  مدينــة  يف  وأورينــت 
املســتوصفات واملراكــز الصحيــة يف مناطــق جبــل شحشــبو وجبــل 
الزاويــة، وخــرج قســم كبــر منهــا عــن اخلدمــة. دفــع ذلــك إىل 
البحــث عــن ســبل لتفــادي الكارثــة مــن قبــل القائمــني علــى القطــاع 
الطــي، أو إجيــاد بدائــل عــن أكثــر 25 مستشــفى ومركــز صحــي 
خســرتها املنطقة بالقصف، كما يشــرح ســرور الشيخ جنيب الذي 
حيمــل إجــازة كليــة التمريض ويعمل يف إحدى املستشــفيات قبل 
أن تتعرض للتدمر بسبب القصف، وجيمل البدائل الي أوجدتها 
احلاجــة بالنقــاط الطبيــة الصغــرة اجملهــزة للحــاالت اإلســعافية 
احلرجــة كاإلصابــات احلربيــة واحلــوادث وغرهــا، وفيهــا يقــدم 
الكــوادر اإلســعافات األوليــة لنقــل احلاالت إىل النقــاط املتخصصة 
البعيــدة، إضافــة إىل اعتمــاد البعــض منازهلــم لعــالج املدنيــني يف 
بعــض األحيــان، واخلــروج جبــوالت علــى املصابــني يف أماكــن 

ــم. تواجده
يقــول الشــيخ جنيــب "يف هــذه الظــروف الصعبــة جــداً  	
املكثــف جلميــع  القصــف  العمــل بغايــة الصعوبــة بســبب  يكــون 
املناطــق وخاصــة النقــاط الطبيــة، مــا يؤثر ســلبًا على عمــل الكوادر 
الطبية من حيث قلة العناية، بســبب الضغط النفســي وقلة الوقت 
املعطى للمصاب أو املريض إلخالئه خارج نقطة اخلطر والتفكر 
باخلــروج مــن املنطقــة خوفــًا مــن القصــف". ويذكــر مثــااًل علــى 
ذلــك إحــدى احلــوادث الفظيعــة، عندمــا اســتهدف الطــران املــكان 
الــذي كان يقضــي إحــدى جوالتــه علــى املصابــني فيــه، وقد تســبب 
القصــف باستشــهاد 3 أشــخاص وإصابــة 4 ودمــار املنــزل وتضــرر 

ــازل احمليطــة. املن
وأوضــح معــاون مديــر صحــة إدلــب احلــرة الدكتــور  	
مصطفــى العيــدو لعــني املدينــة، بــأن النقــاط الطبيــة مل تعــد ذات 
جــدوى بعــد رصدهــا مــن طائــرات االســتطالع مــن خــالل تتبــع 
إســعافها للمدنيــني وقصفهــا الحقــًا، فــكان اخليــار األمثــل بالنســبة 
إىل العاملــني هــو تقديــم اإلســعافات األوليــة للمصــاب ثــم حتويلــه 
للمستشــفيات يف املناطــق األقــل قصفــًا. يقــول العيــدو "وضعنــا يف 
اســراتيجيتنا منــذ تشــكيل مديريــة الصحــة عــدم االعتمــاد علــى 

ــة  ــذ بداي ــل النظــام من مستشــفيات كبــرة بســبب اســتهدافها مــن قب
الثــورة، ومت إنشــاء مستشــفيات صغــرة يف عــدد مــن املــدن والبلــدات يف 
احملافظــة، حبيــث يكــون يف كل منطقــة كفايتهــا منهــا، لكــن إخــراج 
مستشــفيات ريــف إدلــب اجلنوبــي عــن اخلدمــة أجرنــا علــى حتويــل 

املصابــني إىل مستشــفيات املنطقــة الوســطى والشــمالية".
الكــوادر مــن أطبــاء وممرضــني، فيضيــف  أمــا خبصــوص  	
العيــدو أنــه "خــالل احلملــة املمنهجــة قمنــا بتخفيــض الكــوادر للحــد 
األدنــى مــن أجــل احلفــاظ علــى ســالمتهم، وخصوصــًا يف ظــل العــبء 
الكبــر علــى املراكــز الطبيــة، وتوافــد آالف اجلرحــى خــالل الشــهرين 

املاضيــني".
واإلســعافية  الطبيــة  املنظومــات  عمــل  تعزيــز  ســبيل  ويف  	
ــمال  ــة يف الش ــات الطبي ــت املنظم ــفيات، قام ــن املستش ــاًل ع ــون بدي لتك
ــكل  ــة ب ــيارات الطبي ــز الس ــعافية وجتهي ــم إس ــز طواق الســوري بتجهي
اللــوازم لتعمــل علــى مدار الســاعة، وذلك من أجل نقــل املصابني الذين 
ــل  ــة داخ ــعافات األولي ــم اإلس ــم تلقيه ــد أن يت ــف بع ــون للقص يتعرض
الســيارات. حممــد أبــو عمــر يعمــل يف أحــد املنظومــات الطبيــة يف ريــف 
إدلــب، قــال لعــني املدينة "قمنا بتجهيز ســيارات اإلســعاف لتكون نقاط 
ــدات  ــف، ومع ــف النزي ــات لوق ــع لصاق ــث وض ــن حي ــة، م ــة متنقل طبي
لتقديم اإلسعافات األولية الي تساعد على احلفاظ على حياة املصاب 

إىل حــني إيصالــه إىل أقــرب مستشــفى".
وأضــاف أبــو عمــر "بعد األثر اجليد الــذي تركته منظومات  	
اإلســعاف الطبيــة الــي تعمــل علــى مــدار الســاعة يف إســعاف املصابــني، 
أصبحت عرضة لالستهداف املباشر من قبل الطائرات الروسية، حيث 
مت تدمر سيارات إسعافية يف منطقة كفرنبل، وسيارة أخرى تابعة 
ملنظمة بنفسج ارتقى على أثرها شهيدان من املسعفني، ورغم ذلك ما 
زال العمل مســتمراً مع حماولة التخفي عن طائرات االســتطالع الي 

تعتــر هذه الســيارات هدفــًا هلا".
الطــوارئ يف  تعمــل بعــض املستشــفيات وســط حالــة مــن  	
حتصينــات حتــت األرض، أو ضمــن املغــاور يف اجلبــال علــى أن يتــم 
محــاة  ريــف  منطقــة  ختلــو  حــني  يف  دوري،  بشــكل  مكانهــا  تبديــل 
الشــمالي مــن املشــايف بشــكل تــام. وأشــار املســعف إىل أنهــم قامــوا بإنقــاذ 
حيــاة املئــات من املصابني باالشــراك مع طواقــم الدفاع املدني يف ريفي 
إدلــب اجلنوبــي ومحــاة الشــمالي، بعد الوصــول الســريع للمنطقة الي 
تتعــرض للقصــف، رغــم تهديــد الغــارات الروســية الي تتقصــد العودة 

إىل قصــف ذات املــكان بعــد أن يتجمــع فيــه املســعفون.

بعد تدمري املستشفيات يف إدلب.. الكوادر الطبية تبحث عن بدائل
	        عشرات احلاالت الطبية احلرجة يف ريفي إدلب اجلنوبي ومحاة الشمالي بسبب استمرار قصف الطران الروسي  	
واألســدي، األمــر الــذي أدى إىل تدمــر قســم كبــر مــن املستشــفيات وإخراجهــا عــن اخلدمــة، مــا دعــا إىل إرســال املصابني إىل مستشــفيات 

ــة معاجلتهــم داخــل نقــاط طبيــة مت إنشــاؤها هلــذا الغــرض. بعيــدة وســرية، أو حماول

أمحد العكلة
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جبهــود جمموعــة مــن األكادمييني  	
واملهتمــني تأســس مركــز آثــار إدلب عــام 2012 
بهــدف صونهــا وتوثيــق الدمــار واالنتهــاكات 
الــي تطاهلــا، يف حمافظــة تضــم 760 موقعــًا 
أثريــًا تعــود للحضارات الرومانيــة والبيزنطية 
واإلســالمية، من أهمها املدن املنسية الي يبلغ 
عددهــا 40 قريــة أثريــة، كمــا تضــم %50 مــن 
التالل األثرية السورية كتالل إيبال ودينيت 
وآفــس، األمــر الــذي جعــل متاحف إدلــب تزخر 
باللقــى األثريــة وخاصة متحفــي مدينة إدلب 
ومعرة النعمان، ويف األول ُرقم إيبال املسمارية 
ويف الثاني لوحات املعرة الفسيفســائية، حســب 

أميــن النابــو مديــر مركــز آثــار إدلــب.
أغلــب  "تأثــرت  النابــو:  ويضيــف  	
املواقــع األثريــة يف إدلب باحلرب، حيث طالتها 
التنقيبــات العشــوائية، كمــا تعرضــت العديــد 
مــن األبنيــة األثريــة مــن كنائــس وقصــور 
ومدافن للقصف مبختلف أنواع األســلحة من 
قبل النظام السوري، ومن املواقع الي تعرضت 
للضــرر شنشــراح وتــل إيبــال األثــري ومتحفــي 

املعــرة وإدلــب"
يف  بــارز  دور  الوعــي  لقلــة  يعتــر  	
ــرقتها  ــة أو س ــى األثري ــن اللق ــر م ــاع الكث ضي
وتهريبهــا خــارج حــدود البــالد، حيــث حتولــت 
أغلــب املواقــع األثريــة إىل أماكــن للتنقيــب 
غر املشروع من خالل عمليات حبث ممنهجة 
للصوص حمرفني مزودين بأجهزة وخرائط 
ألماكــن تواجــد القطــع األثريــة، أو لصــوص 
ــا  ــع م ــب، وبي ــون بالتنقي ــني يقوم ــر حمرف غ
جيدونــه بأســعار زهيــدة دون إدراك لقيمــة مــا 

يبيعونــه. 

إدلــب  ريــف  مــن  حممــود  أبــو  	
وجــد يف التنقيــب عــن اآلثــار مهنــة ومصــدر 
دخــل مناســب مــع غيــاب املســاءلة والقوانــني 
الرادعــة، حيــث حيمــل كل صبــاح معــدات 
احلفــر ويتوجــه نــو املناطــق األثريــة، وعــن 
عمله يقول: "أمام قلة فرص العمل توجهت 
إىل التنقيــب، وأســتخدم لذلــك جهــازاً يعلَّــق 
علــى الكتــف لكشــف اآلثــار، الــي أتتبعهــا يف 
املــزارع وبســاتني الزيتون، واملغــارات العميقة 
والســراديب الضيقــة" ويضيــف "زميلــي يف 
العمــل حالفــه احلــظ، إذ وجد يف أحد املدافن 
متثــااًل رومانيــًا وعملــة نــادرة مصنوعــة مــن 

الذهــب اخلالــص."
أبــو حممــود وغــره مــن العاملــني  	
يف التنقيــب يرتبطــون بشــبكة مــن التجــار 
والسماســرة الذيــن يقومــون ببيــع القطــع 
ــه:  األثريــة خــارج البــالد، يوضــح ذلــك بقول
"أبيــع مــا أعثر عليــه لتجار اآلثار الذين ازداد 

احلــرب" ســنوات  خــالل  كثــراً  عددهــم 
ومــع اشــتداد املعــارك يف الشــمال  	
األثريــة  املواقــع  معظــم  حتولــت  الســوري 
إىل بيــوت للنازحــني، منهــا بابســقا وباريشــا 
وخربة اخلطيب، إضافة إىل موقع شنشراح 
األثــري الــذي اســتقبل أكثــر مــن 100 عائلة 
نزحــت مــن أماكن خمتلفة من ريف إدلب، 
وقــد قامــت بعــض األســر بتقطيــع القصــور 
املوجودة فيه إىل أكثر من غرفة من خالل 
بنــاء جــدران إمسنتيــة، وفتــح أبــواب ونوافــذ، 
بنيــت  الــي  الضخمــة  احلجــارة  وتكســر 
منهــا البيــوت األثريــة لتحويلهــا إىل حجــارة 
صغــرة صاحلــة للبنــاء، مــا أدى إىل تغيــر 

شــبه كامــل يف مالمــح هــذه األوابــد.

عــدة مبــادرات حملية قامــت يف إدلب  	
بهــدف ختفيــف وطــأة اخلطــر، وحتســني واقــع 
اآلثــار حبســب اإلمكانيــات املتوفــرة، فإىل جانب 
مركز آثار إدلب، قام األهالي يف قرية فركيا 
يف جبــل الزاويــة بتشــكيل جلنــة أهليــة تضــم 
مهندسني ومدرسني وطالب جامعات وحراس 
أخــذوا علــى عاتقهــم محايــة آثــار القريــة مــن 
الســرقة والتخريــب، الســيما بعــد حصــول عــدة 
حمــاوالت لســرقتها باعتبــار القريــة حتتــوي 
املواقــع األثريــة مــن قصــور  املئــات مــن  علــى 
ــر ولوحــات، ومتاثيــل منحوتــة  ومدافــن ومقاب
علــى اجلــدران يعــود تاريــخ معظمهــا إىل القرن 

اخلامــس امليــالدي.
حمســن احملمــد طالب جامعــي وأحد  	
أعضــاء جلنــة محايــة اآلثــار يف فركيــا يقــول: 
"يف ظــل غيــاب اجلهات املختصة حبماية املواقع 
األثرية يف إدلب، أخذنا على عاتقنا محاية آثار 
بلدتنا الي تعتر جزء من الراث اإلنساني، تدل 
علــى اهلويــة التارخييــة للمنطقــة وحضارتهــا"

كمــا أطلقــت مديريــة آثــار إدلــب يف  	
احلكومــة املؤقتــة مبــادرات عــدة منهــا مشــروع 
)حكايــة( الــذي اســتهدف التالميــذ يف املــدارس 
القريبــة مــن املواقــع األثريــة لتوعيتهم بأهمية 
محايــة اآلثــار واحلفــاظ عليهــا من خــالل زيارة 
بعــض املواقــع وشــرح تارخيهــا، وتدريبهــم علــى 
التعامــل مــع القطع الفخاريــة ومبادئ الرميم 
حتــت  محلــة  إطــالق  عــن  فضــاًل  والتنقيــب، 
عنــوان )أنقــذوا آثــار إدلــب( الــي ستســتمر حتى 
نهايــة العــام احلالــي 2019، تهــدف لتفعيــل دور 
اجملتمــع الدولــي يف حتمــل مســؤولياته جتــاه 

الثقــايف. اإلرث 
وعــن آليــة العمــل يف احلملــة يشــرح  	
أميــن النابــو بالقــول: "بــدأت أنشــطة احلملــة 
باالجتمــاع خبرجيــي اآلثــار الذيــن تواصلوا مع 
اجملالــس احملليــة يف أرجــاء احملافظــة لتنظيــم 
محــالت التوعيــة وتوزيــع منشــورات تعريفيــة 
بأهمية اآلثار ولصقها على اللوحات الطرقية" 
مشــراً إىل قيام املديرية أيضًا بتوقيع مذكرة 
تفاهــم مــع جامعــة إدلــب بهــدف تدريــب طــالب 
اجلامعات باعتبارهم ميثلون الشرحية املثقفة 
والواعية، كما مت الركيز على طالب كلية 
التاريــخ، وإعدادهــم ككوادر علمية مؤهلة من 
خــالل تزويدهــم باخلــرات العلميــة والعمليــة 
الــي متكنهــم مــن إعــداد التقاريــر، إضافــة إىل 
تدريبهــم علــى كيفيــة العنايــة باآلثار، وطرق 
الرميــم العلمــي ليكونــوا رديفــًا للعاملــني يف 

دائــرة اآلثــار.

مبادرات حملية لتخفيف وطأة احلرب على اآلثار يف إدلب
سونيا العلي

شــهدت املواقــع األثريــة يف عمــوم حمافظــة إدلــب خــالل ســنوات احلــرب كثــراً  	
من االنتهاكات، متثلت بالقصف واحلفر العشــوائي والنهب والتخريب، ما تســبب بضياع 
الكثــر مــن اللقــى والكنــوز، األمــر الــذي اســتدعى انطــالق مبــادرات عــدة حمليــة إلنقــاذ مــا 

ميكــن إنقــاذه مــن تاريــخ البــالد.
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ي  

يصــل معر كســب بــني مديني الالذقية الســورية وأنطاكيا  	
الركيــة، ويعــد مــن أهــم املعابــر احلدوديــة الريــة بــني ســوريا وتركيــا، 
خصوصــًا أنــه عاش خالل الســنتني اللتني ســبقتا انــدالع الثورة ازدهاراً يف 
حركــة تنقــل األهالي بني البلدين عر رحالت يومية. أغلقت الســلطات 
الركيــة املعــر مــع بداية الثورة وحترير أجزاء واســعة من مناطق جبل 
الركمان يف ريف الالذقية، بينما نشــط معر قريب يف قرية اليمضية 
يصــل املناطــق الــي ختضــع لســيطرة املعارضــة مــع األراضــي الركيــة، 
لكــن مت إعــالن إغالقــه بشــكل رمســي بعد اســتعادة النظام الســيطرة على 
بلــدة كســب الــي ســيطر عليهــا مقاتلــوا املعارضــة يف منتصــف آذار مــن 

العــام 2014 فيمــا مســي وقتهــا بـــمعركة األنفــال.
بشــكل  متوقفــة  كســب  معــر  مــن  املــرور  حركــة  بقيــت  	
نهائــي منــذ إغالقــه حتــى األشــهر القليلــة املاضيــة، حيــث بــدأت عــدد مــن 
ــا بالعــودة إىل مناطــق ســيطرة النظــام عــره،  األســر الالجئــة يف تركي
فقامــت الســلطات الركيــة بفتــح البــاب أمامهم للعبور بعــد اختاذ بعض 
اإلجراءات يف اجلانب الركي قبل إجراءات أخرى تنتظرهم على اجلهة 

الســورية.
أمحــد أحــد الشــباب الذيــن كانــوا يقيمون يف مدينــة أنطاكيا  	
الركيــة قبــل أن يعــود إىل مدينتــه الالذقية منذ فــرة قريبة، وعن أبرز 
األمــور الــي قــام بهــا لكــي حيصــل علــى إذن للدخــول، حتــدث عــن تقديــم 
طلــب للوالــي الركــي برغبتــه بالعــودة، واالنتظــار حتــى احلصــول علــى 
املوافقــة، وعندهــا يســتطيع التوجــه يف أوقــات الــدوام الرمســي إىل املعــر، 
وهناك يســتلم املســؤولون األتراك هويته املؤقتة "الكيملك" بعد تفتيشــه، 

ليســمحوا لــه بالدخــول إىل ســوريا. 
ال توجــد أرقــام وإحصائيــات دقيقــة حــول عــدد األســر العائــدة  	
مــن املعــر حتــى اآلن، لكــن تقــّدر حبوالــي مخســني عائلــة شــهريًا أغلبهــم 
مــن ســكان مدينــة حلــب، حبســب ما أوضحــت هند العاملة علــى املعر من 
اجلانب الركي، شارحة بأنهم يسألون األسر قبل عبورها عن تأكدهم 
مــن قــرار العــودة، ويقومــون بتحذيرهــم مــن خماطــر تســليم بطاقــة 
احلماية املؤقتة، وعدم القدرة على احلصول عليها جمدداً يف حال رغبوا 

ــا. بالرجــوع إىل تركي
"يعــر بشــكل يومــي أكثــر مــن عائلة مــع أطفاهلــم، ويف بعض  	
األيــام يكــون هنــاك ضغــط علــى موظفــي املعــر، لكــن احلركــة تتوقــف 

بشــكل نهائــي يف أيــام أخــرى" تقــول هنــد، وتعــزو قلــة العــدد إىل االعتقــال 
الذي تعّرض له قســم من الذين عادوا إىل ســوريا، عدا عن االبتزاز املالي 
وســوق الشــباب للخدمة يف جيش النظام جمدداً. ســحب بســبب ذلك عدد 
مــن الراغبــني بالعــودة طلبــات الرحيــل الــي قدموهــا إىل مكتــب الوالــي، 
وتــرى هنــد أن الظــروف الصعبــة الــي تعيشــها أســر ســورية يف تركيــا 
وغياب الدعم وعدم توفر فرص العمل بشكل دائم، جيعلها تفكر بالعودة 

رغــم املخاطــر الكثــرة الــي مــن املتوقــع أن تواجههــا.
منذ إعالن النظام عن فتح باب املصاحلات والعودة إىل "حضن  	
الوطــن"، واســتعراض "اهلــدوء واألمــان" يف مناطقه، خاصة بعد ســيطرته 
علــى معظــم املــدن، إضافــة إىل اإلعــالن عــن تقديــم فرصــة للمطلوبــني 
لتســوية أوضاعهــم، عــاد إىل مناطــق ســيطرته فئــات بينهــا الكثــر ممــن 
عاشوا يف تركيا أوضاعًا اقتصادية صعبة. ومع بدء نشاط املعر ظهرت 
العديــد مــن مقاطــع الفيديــو ملقابــالت مــع عــدد مــن األفــراد واألســر الــي 
دخلت من املعر، وشجع من خالهلا معدّوها على عودة كافة الالجئني، 
بادعاء سر احلياة بشكل طبيعي وأن من حق اجلميع أن يعود إىل منزله 
وبلده، وأن النظام السوري يرحب بهم، وأن كل ما يتوجب عليهم فعله 

هــو احلصــول علــى ورقــة مــن اجلهــات األمنيــة املتواجدة علــى املعر.
بأنــه  الســوريني  املعــر  عناصــر  يفعلــه  عمــا  أمحــد  يقــول  	
"اســتغالل وضعهــم فقــط، واحلصــول علــى األمــوال مــن خــالل االبتــزاز 
والتهديــد باالعتقــال أو احلجــز لعدة أيام، وهذا ما حصل مع الكثر ممن 
عــادوا". علــى أن االعتقــال يتــم عادة عقب وصول العائدين إىل مناطقهم، 
فضــاًل عــن ســوق الشــباب ممــن خرجــوا هربــًا مــن اخلدمــة اإللزاميــة أو 
االحتياطيــة فــور وصوهلــم، وهنــا ال تكفــي املبالــغ الصغــرة الــي يدفعهــا 
العائدون يف املعر، فقد تصل إىل 4 ماليني لرة، حُياَصر قبلها املعتقلون 
بأســئلة عــن أدق تفاصيــل حياتهــم يف تركيــا وســبب اخلروج من ســوريا.

ــه  تتحــدث مســر مــن بانيــاس عــن قريبهــا العجــوز مــع زوجت 	
اللذين عادا بعد عجزهما عن دفع إجيار املنزل يف تركيا. ويف مدينتهما 
اعتِقال لشهر بعد عدة أيام من الوصول، تعرضا خالله للتعذيب النفسي 
عــر حتــى التحقيــق يف تفاصيــل حياة أقربائهما، وتــرى مسر بأن مصراً 
جمهــواًل مــا زال ينتظــر العائديــن، إذ ال قانــون يلتــزم بــه النظــام، فكيــف 

احلــال بامليليشــيات الكثــرة الــي تســيطر علــى مناطقــه!

مصري جمهول ينتظر العائدين من معرب كسب
	       ينتظــر الســوريني العائديــن مــن تركيــا عــر معــر كســب احلــدودي يف الالذقيــة ضابــٌط روســي يتــوىل شــكليًا  	
إدخاهلم، ويســاقون بعد التفتيش إىل املكتب التابع لألمن السياســي يف املعر، ومن ثم املخابرات العســكرية للحصول على "ورقة تســوية" 
يستطيعون التنقل من خالهلا -كذلك شكليًا- دون التعرض لالعتقال. عند هذا احلد ال يعرض العائدين سوى بعض األسئلة، وابتزاز 

مالــي مــن كال املكتبــني يكــّف بدفــع 10 آالف لــرة ســورية لــكل منهمــا.

ميس احلاج
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الغرق
ورود  األخــرة  الفــرة  يف  شــاع  	
خــر وفــاة شــبان غرقــًا يف البحــر، نتيجــة 
غيــاب كــوادر اإلنقــاذ عــن غالبيــة متنزهــات 
االصطيــاف، وعــدم وجــود قوانــني ضابطــة 
للســباحة يف احملافظــة، فقبــل أيــام توفيــت 
الشــابة مــرح مجعــة غرقًا يف شــاطئ األحالم 
أن واجهــت وصديقاتهــا  بعــد  الالذقيــة،  يف 
خطــر الغــرق رغــم عــدم ابتعادهــن ملســافة 
كبرة عن الشاطئ، إال أن حالة البحر أدت 
إىل وفــاة الشــابة، وإنقــاذ صديقتيهــا، وهــي 
حادثــة كانــت قــد حصلت عدة مــرات خالل 
الصيــف احلالــي، دون قيام اجلهات املختصة 
بالســياحة بأي ســلوك ملواجهة خطر الغرق، 
يف املنطقــة الــي يقصدهــا حاليــًا املئــات يوميًا 
للســباحة يف ظــل ارتفــاع درجــات احلــرارة.

الدهس
بــات لسلســلة دهــس املــارة حلقــات  	
يوميــة يف الالذقيــة، نتيجــة عــدم االلتــزام 
بقوانــني املــرور مــن قبل الســائقني مــن جهة، 
وانتشــار ظاهــرة ســياقة الســيارات مــن قبــل 
غــر مؤهلــني، خاصــة وأن قــادة امليليشــيات 
واألســر املتنفــذة توزع ســيارات علــى أفرادها، 
املناســبة  الســن  يف  أصــاًل  ليســوا  بعضهــم 

للســياقة.
قبــل أيــام دهســت ســيارة الطفــل  	
تيم عثمان يف منطقة األزهري يف الالذقية، 
دون أن يتــم التعــرف علــى ســائق الســيارة 
الــذي كان يقــود بســرعة جنونيــة، ومــا زال 

الطفل حتى تارخيه يف حالة حرجة، بســبب 
إصاباتــه البليغــة يف ظــل العجــز عــن تقديــم 
مســاعدة طبيــة ميكــن أن ينجــو بهــا الطفــل.

حادثــة مشــابهة ســبقت دهــس الطفــل، تــويف 
ضحيتهــا الشــاب يف مدينــة الالذقيــة، دون 
التعــرف كذلــك علــى ســائق الســيارة حتــى 

اآلن.
انفجارات سوء االستخدام

ــيوعًا  ــر ش ــبب األكث ــذا الس ــد ه يع 	
يف قــرى الســاحل الســوري، نتيجــة انتشــار 
الســالح عشــوائيًا لدى الكثرين، ولدى فئات 
عمرية غر مؤهلة حلمل الســالح، بل ولدى 
أشــخاص ال يتقنــون التعامــل مــع األســلحة 
أيــام انفجــرت  اخلطــرة كالقنابــل. فقبــل 
أدت  الدريكيــش  منطقــة  يف  يدويــة  قنبلــة 
إىل مقتــل حاملهــا، وجــرح أحد أفراد أســرته، 
يف حادثــة تتكــرر كثــراً خاصــة مــع تــرك 
النظــام  ميليشــيات  أو  جيــش  يف  مقاتلــني 
جمموعــات مــن أســلحتهم يف املنــازل، ليقــوم 
ــًا، وهــو مــا تســبب  ــا أحيان ــث به أطفــال بالعب
حبــوادث ال يتــم اإلعالن عن تفاصيلها غالبًا.

االنتحار
الســوري  الســاحل  علــى  متــر  مل  	
انتحــار  حــاالت  شــهدت  فــرة  تارخييــًا 
األحيــان  بعــض  ففــي  احلاليــة،  كالفــرة 
يســجل يف اليــوم ذاتــه أكثــر مــن حالــة، تعود 
ألســباب كثــرة أهمهــا الضغــط الدراســي 
حيــث  الثانويــة،  الشــهادة  امتحانــات  قبــل 
شــهدت طرطوس قبل هذه االمتحانات عدة 

املوت اجملاني.. 

صور متعددة يف الساحل السوري

بــات معتــادًا ورود خــر وفــاة شــاب أو شــابة أو طفــل يف مــدن وقــرى الســاحل الســوري ألســباب خمتلفة، مبــا يوفره الســاحل اليوم  	
ز الســلطة يف يد امليليشــيات. مــن أســباب للمــوت اجملانــي، يف ظــل غيــاب الرقابــة علــى جممــل املؤسســات، وانتشــار الســالح العشــوائي، وتركُّ

مراد احلجي

حــاالت انتحــار، جاء ثــالث منها خالل يومني 
االنتحــار  حــاالت  كثــرت  فيمــا  متتالــني، 
بســبب العــوز، وفقدان األســر ملعيليهــا نتيجة 
املــوت يف جبهــات القتــال؛ مؤخــراً قتلت ســيدة 
مقتــل  بعــد  طرطــوس  مدينــة  يف  نفســها 
زوجهــا وتعرضهــا إثــر ذلك حلالــة من الفقر 
الشــديد، يف حادثــة تكــررت قبــل ذلك يف عدة 
مناطــق مــن ريــف الســاحل، فيمــا ميــر الكثر 
مــن حــاالت االنتحــار األخــرى دون اإلفصــاح 

عــن الســبب.
عدي اليوســف، ممرض يف املشــفى  	
الوطــي يف طرطــوس، أوضــح لعــني املدينــة 
ــد  ــدة مل تعت ــاة ألســباب جدي أن حــوادث الوف
عليهــا املستشــفى ســابقًا بــات أمــراً يوميــًا، من 
االنفجــارات جمهولة التفاصيل، إىل الغرق، 
إىل مواجهــة حيوانــات مفرســة، واالنتحــار، 
وحــوادث الســر املتكاثــرة، "باتــت طرطــوس 
معمــاًل للمــوت اليومــي، والكــوارث، بعيداً عن 
جبهــات القتــال الي ترســل القتلــى يوميًا إىل 

احملافظــة".
املصــدر-  -وفــق  األمــي  الفلتــان  	
هــو املتســبب الرئيســي مبــا يشــهده الســاحل 
مــن حــوادث، إضافــة إىل اليــأس الــذي يقرنه 
املمــرض حبــوادث االنتحــار املتكاثــرة الــي 
الســوري ككل،  الســاحل  تشــهدها مناطــق 
االلتحــاق  رفــض  منهــا  متعــددة  ألســباب 
ــاة والفقــر الــذي  باجليــش، أو ضغــوط احلي

البــالد. جيتــاح 

العدد 133 / 4 تموز 122019

رادار املدينة



      
ي 

يف مــا تبقــى مــن دمشــق، يعيــش اليــوم كثــر مــن النــاس  	
اللحظــات انطباعــات وصــوراً وقصصــًا وكلمــات بقيــت ممــن رحلــوا، 
يتجــاورون يف فســحات املــكان متأملــني بعضهــم البعــض بذهــول، 
وميارسون ما اعتادوا عليه بآلية باردة يسكنها أمل الفقد، وكأن هذا 

األخــر املســنن املكســور يف عجلــة األيــام الرتيبــة. 
هكــذا اعتــادت سوســن االتصــال يوميــًا مــرات ومــرات، تعلــم  	
أنــه لــن جييــب، لكنهــا بقيــت حتــاول، مل تســتطع منــع نفســها، وكأن 
وسواسًا ما سكنها، تسمع اجمليب اآللي: "الرقم املطلوب مغلق أو خارج 
التغطيــة" لســبب مــا كانــت جتــد بعض الســلوى يف األمــر، حتى حني 
خرج اخلط من اخلدمة، استمرت بعادتها الغريبة كأنها صالة من 

نــوع ما. 
مــّرت ثــالث ســنوات علــى اختفائــه مــن علــى أحــد احلواجــز  	
يف دمشــق، و"الرقــم املطلــوب" يدّلــي خيطــًا رفيعــًا تتعلــق بــه أيامهــا، 
لكــن أملهــا حتطــم هــذه املــرة، فحــني اتصلــت كالعــادة رد شــخص 
علــى الطــرف اآلخــر، التقطت أنفاســها واســتجمعت مــا لديها من قوة 
لتســأل: "آلــو.. حســام؟"، يأتيهــا الصــوت غريبًا بعيــداً "غلطانة يا اخي"، 
"عفوا.. ال تواخذني" وأغلقت اخلط. يف تلك اللحظة علمت أن "الرقم 
املطلــوب" خــرج أخــراً من اخلدمة، وأصبح متاحًا لشــخص آخر، بكت 

وبكــت حــني انقطــع اخليــط وغــاب حســام إىل األبــد. 
كانــت ترفــض أن تنســاه، ورفضــت الــزواج مــن غــره، بعــد  	
"ســبع ســنني حــب، وســنتني خطبــة". حســام مهندس امليكانيــك اختفى 
كل أثر له يف العام 2015، مل يرك أهله وســيلة أو واســطة أو رشــوة 
لكــن دون جــدوى، حتــى فقــد اجلميــع األمــل يف عودتــه حيــًا أو ميتــًا، 
واحتســبته أمــه عنــد ربهــا شــهيداً. لكــن سوســن مل تســتطع حتــى نــزع 

خــامت اخلطوبــة مــن يدهــا اليمنــى. 
عائلــة حســام طلبــت منهــا أال تزورهم، فوالدتــه كلما رأتها  	
غرقت يف البكاء والنحيب أليام، أما عائلة سوسن -الي تعمل مّدرسة 
للغة الفرنســية- ففقدت األمل يف أن تســتطيع ابنتهم "املخطوبة مع 
وقــف التنفيــذ" إكمــال حياتهــا الشــخصية: "مــا بــدي إنســاه وال بــدي 

كمــل حياتــي، أصــاًل شــو بظــل باحليــاة إذا نســيتو".
يف إحــدى املناطــق العشــوائية يف دمشــق، جتلــس أم ســامر  	
على سطح منزهلا تراقب الشارع من فجوة يف احلائط بعيون نصف 
مفتوحة، متد ســاقيها للشــمس وتنتظر، تعلم أن ال أحد من أبنائها 
الثــالث ســيمر، وخصوصــًا األصغــر، فاألكر اســتطاع الوصول إىل 
أوربــا، أمــا األوســط فقــد انشــق وهــرب إىل عرســال يف لبنــان ومازال 

هناك. 
االبــن األصغــر لــه حكايــة خمتلفــة، فالشــاب العشــريي  	
استشــهد يف معــارك القصــر يف العــام 2013: "كانــت الدنيا رمضان، 
حــكا معــي وقلــي مشــتهي أكلــة القمــح بلــن، وطبختلــو ياهــا تانــي 
يــوم، بــس مــا اجــى ع الفطــور". علمــت أم ســامر من صديــق ابنها، أنه 
استشــهد يف ذلــك اليــوم خــالل حماولتــه محايــة املدنيــني اهلاربــني 
أثنــاء اقتحــام النظــام منطقــة القصــر؛ علمــت أنــه ُقتــل دون أن 
يتعــذب، لكنهــم مل يســتطيعوا دفنــه يف ذات اليــوم، فعــاد أصدقاؤه يف 

اليــوم التالــي ودفنــوه ليــاًل يف بســتان هنــاك.
تتحــدث أم ســامر عــن توقهــا لزيــارة قــر ال تعــرف مكانــه،  	
قــر يغــرق يف النســيان، وعن أصدقــاء ابنها الذين استشــهدوا مجيعًا 
الواحــد تلــو اآلخــر، وختشــى أن ينســيها املــوت شــهيدها، فــكل مــا 

تســتطيع فعلــه أن تعيــش وأال تنســاه.
منزهلــا  ممــرات  يف  ميســاء  اجلــدة  تتجــول  دمشــق  يف  	
متعثــرة بأطيــاف مــن غابوا، جترجــر قدميها يومًا بعــد اآلخر، تأمل 
يف االحتفــاظ ببعــض حواســها حلــني عودتهــم، ختشــى اخلــرف فــال 
تعرفهــم، وختشــى الزمــن فــال يعرفونهــا: "عــم حــاول ما فكر، مشــان 
ما إغرق باليأس، ميكن لسه يف أمل، جبوز ما حلق عيشو أو أعرفو، 
بس لســه يف أمل". الســيدة مســاء مســنة يف الثانية والســبعني، ســافر 
كل أبنائهــا خــارج البــالد، تفتقدهــم وتفتقــد األحفــاد الذين صاروا 
شــبابًا يف غيابهــم؛ رفضــت الســفر إىل مــكان ال تعرفــه، وال حتفــظ 
حاراته، وال متيز هلجات أبنائه، لكن األهم أنها ختشــى املوت يف بلد 

غريــب، وختشــى املــوت وحيــدة غريبــة يف بلدهــا.

هزائم تقاوم النسيان
	   فقــدت احليــاة قيمتهــا لتتحــول إىل جمــرد أرقــام علــى عــداد الزمــن دون جــدوى أو معنــى، واألمــل الوحيــد للبقــاء هــو  	
االحتفاظ ببعض ما بقي من قواك العقلية يف عامل يغرق باجلنون والال منطق، ال شيء هنا يشبه احلياة، حتى لكأّننا قد نسيناها واستبدلناها 

بذاكــرة عمــن راحــوا كــي ال يبتلعهــم وحــش النســيان أيضــًا.

ريا فارس
Shirin Moayya اللوحة لـ
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مقاتلو داريا
عندمــا وطــأت قدمــاه أرض إدلــب املعقــل األخــر للثــورة،  	
ســارع أبــو إســالم املقاتــل الســابق يف "لــواء ســعد بــن أبــي وقــاص" أحــد 
أبــرز الفصائــل الــي كانــت تقــاوم النظــام يف داريــا علــى ختــوم 
العاصمــة- باالنضمــام إىل "هيئــة حتريــر الشــام". يقــول أنــه يكــره 
التطــرف، ومــن جتربتــه الي نّيفْت على الثالث ســنوات يف إدلب ملس 
"الكثــر مــن الصــدق يف مقاومة النظــام، وإن كان األمر ال خيلو من 
صراعات على السلطة، وتشدد ديي لدى بعض األفراد واجملموعات 

هنــا وهنــاك".
أبــو جهــاد أحــد زمــالء أبــو إســالم يف داريــا، قاتــل يف أكثــر  	
مــن 50 معركــة دفاعيــة عــن املدينــة الــي صمــدت قرابــة 1350 يومــًا 
يف وجــه إحــدى أطــول محــالت النظــام العســكرية ضــد املــدن الثائرة؛ 
يف إدلــب فّضــل االنضمــام إىل "حركــة أحــرار الشــام" متخليــًا عــن 
فصيله السابق "لواء شهداء اإلسالم". يقول "األحرار حركة كبرة 
ومناسبة لطموحي العسكري" على حد تعبره، وهكذا ميكن للشاب 
الــذي مل يبلــغ ال24 مــن العمــر أن يقاتــل على معظم جبهات الشــمال 

الســوري الــي تربطهــا هــذه احلركــة.
تبعــت أبــو إســالم جمموعــة مــن رفاقــه إىل اهليئــة، يف حني  	
كان عــدد املنضمــني ألحــرار الشــام و"جيــش األحــرار" أكــر، لكــن 
مــن تــرك فصائــل داريــا منتســبًا إلحــدى التشــكيالت الكــرى العاملة 
يف إدلــب قليــل نســبيًا باملقارنــة مــع باقــي أفــراد األلويــة الثالثــة الــي 
كانــت تقاتــل يف داريا )شــهداء اإلســالم، ســعد بن أبي وقــاص، املقداد 
بــن عمــرو(، الذيــن فضــل معظمهــم البقــاء يف تشــكيالتهم الســابقة، 
لكــن مــع االنضمــام يف أوقــات خمتلفــة لواحــد مــن أقــوى الفصائــل 

العســكرية يف الشــمال الســوري، "فيلــق الشــام".
املكــون مــن  بــن عمــرو"  املقــداد  "لــواء  ألويــة داريــا  ثالــث  	
مقاتلــني مــن أبنــاء كفــر سوســة انضــم أيضــًا للفيلــق. ثــم تبعــه لــواء 
شــهداء اإلســالم، ليتفــق غالبيــة فصائــل داريــا مــع املعضميــة أخــراً 

	         فّضــل معظــم قــادة الصــف األول الذيــن كانــوا يديــرون فصائــل الثــوار يف داريــا واملعضميــة احملاصرتــني، عــدم  	
خــوض جتــارب قتاليــة وثوريــة جديــدة توفرهــا منطقــة مفتوحــة مثــل إدلــب وباقــي املناطــق احملــررة مشالــي غــرب ســوريا. غــادر عــدد مــن 
هــؤالء نــو األراضــي الركيــة تاركــني تشــكيالتهم تنتخــب قيــادة جديــدة، بينمــا مل يــرح البعــض اآلخــر مدينتهــم مفضلــني مصاحلــة 

النظــام.
على القتال ضمن صفوف فيلق الشام. وحتى اآلن، ال ميكن التنبؤ 
بتطورات حامسة ستطال تشكيالت املدينتني يف مناطق تهجرها، 
كل شــيء تقريبــًا بقــي على مــا كان عليه خالل مرحلة احلصار، 
ومجيــع األلويــة ال تــزال حتتفــظ بنفــس األمســاء ونفــس املقاتلــني 

مــع مالحظــة حــدوث تقلصــات يف العــدد. 
مقاتلو املعضمية

مــن بــني املئــات، مل يغــادر مدينــة املعضميــة مــن "لــواء  	
الفجــر" ســوى بضعــة مقاتلــني ســافر معظمهــم نــو األراضــي 
أمتعتهــم  املقاتلــني حيزمــون  الركيــة. وعندمــا كان عشــرات 
ملغــادرة املدينــة نــو إدلــب، فضــل طبيــب العيــون ومؤســس اللــواء 
علــي خليفــة معــه معظــم قــادة الصــف األول واملقاتلــني البقــاء يف 
املعضميــة ومصاحلــة النظــام؛ فاختــار إذن قائــد اللــواء أبــو حممــود 
نتــوف مشــاركة الدكتــور خليفــة والســيد أبــو مجــال اخلطيــب 
رئيــس جملــس قيــادة الثــورة يف ريــف دمشــق- البقــاء داخــل املدينة 
املكتظــة بالشــبان املنشــقني واملتخلفــني عــن اخلدمــة العســكرية 
اإللزاميــة "للســهر واإلشــراف علــى تنفيــذ بنــود اتفــاق املصاحلــة".

بينمــا رفــض معظــم املقاتلــني والقــادة امليدانيــني الذيــن  	
يعملون ضمن "لواء الفتح املبني" -أكر التشكيالت يف املعضمية- 
خيــار املصاحلــة الذي انتهجه رفاقهــم يف الفصيل اآلخر، مفضلني 
ركــوب الباصــات الكبــرة الــي كانت تصطف عنــد حاجز الفرقة 
الرابعــة مــن جهــة الســومرية يف 19 تشــرين األول 2016. كان مــن 
بــني الذيــن ُهّجــروا قادة الصــف األول والثاني، ومنهم إمام ومحزة 

أشــهر قائديــن ميدانيــني يف املعضميــة، والعشــرات. 
"االحتــاد  تشــكيل  انهيــار  ظــل  ويف  التهجــر،  عشــية  	
اإلســالمي ألجنــاد الشــام" الــذي كان لــواءا ســعد والفتــح املبــني من 
فصائلــه يف مــا كان يدعــى بالقطــاع األوســط )داريــا واملعضميــة(، 
قرر اللواءان االنضمام لفيلق الشام. انقسم لواء الفتح إىل قسمني: 
املكــوث يف عفريــن عقــب ســيطرة  األول يقــوده محــزة، واختــار 
املعارضــة عليهــا، واآلخــر مــع إمــام الذي آثر البقــاء يف إدلب. اخليار 

حممد كساح

مقاتلو داريا واملعضمية بعد التهجري.. هذه حكاياتهم عناصر وقيادات 
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األخر اتبعه لواء سعد بن أبي وقاص مفضاًل 
املرابطة وإرســال املــؤازرات إىل اجلبهات الي 
حيتــدم فيهــا القتــال مــع النظــام علــى ختــوم 

إدلــب.
شــاهني،  أبــو  أول  املــالزم  وحــده  	
الــذي أطلــق يومــًا مــا يف داريــا "لــواء األحــرار" 
ثــم انتهــى إثــر تكتــل فصائــل داريــا ضــده بعد 
أشــهر قليلــة مــن انطالقته، وحــده اختار فور 
قدومه إىل إدلب املضي نو الريف الشمالي 
حللــب، لينضــم مــع جمموعــة مــن عناصــره 
املنطقــة،  يف  الكبــرة  التشــكيالت  أحــد  إىل 
ويشــارك يف عمليــات "درع الفــرات" و"غصــن 

الزيتــون".
فصائــل  مقاتلــي  تعــداد  يتجــاوز  	
مقاتــل،  األلــف  إدلــب  واملعضميــة يف  داريــا 
يف  متعــددة  نقــاط  علــى  اجلميــع  يرابــط 
جبهــات الســاحل وحلــب ومحــاة. عنــد احتدام 
معركــة حلــب شــاركوا يف القتــال، كمــا 
كانــت هلــم جــوالت يف معــارك أبــو الظهــور، 
ــى  لكــن أكــر املشــاركات العســكرية تتجل
يف املعركة احلالية الي يشــنها النظام على 
ريفــي محــاة الغربــي والشــمالي. ورغــم أن 
التشــكيالت الســابقة لثــوار املدينتــني بقيــت 
كما كانت يف السابق، لكن مقاتلني فضلوا 
مغــادرة البــالد وعبــور احلــدود نــو تركيــا 
بغــرض متابعــة الدراســة أو البدايــة يف حيــاة 
جديــدة بعيــداً عــن القتــال والعمــل املباشــر يف 
الثــورة، لكــن يف احملصلــة ميكــن تقديــر عــدد 
مــن بقــي يف إدلــب بضعفــي عــدد مــن غــادروا 

 . يا ر ســو
ثالث نهايات لثالث قصص

بدايــة  منــذ  بالقتــال:  االســتمرار  	
الكفــاح املســلح ضــد النظــام يف داريــا، شــارك 

اخلمســيي أبــو تيســر زيــادة -الــذي كان 
يديــر أحــد املطاعــم الشــهرة يف املدينــة قبــل 
أبــي  بــن  ســعد  كتيبــة  بتأســيس  الثــورة- 
"لــواء" بعــد أشــهر  وقــاص، قبــل أن تصبــح 
مــن احلملــة العســكرية علــى داريــا يف العــام 
ــع التهــم الــي  ــى الرغــم مــن مجي 2013. وعل

كانــت تطالــه، علــى غــرار التســبب مبجــزرة 
داريــا الكــرى الي ذهــب ضحيتها قرابة ألف 
شهيد، إضافة لالستفراد بالرأي، وغر ذلك، 
بقــي الرجــل صلبًا أمام مجيع احملاوالت الي 
كان قادة لواء شهداء اإلسالم خيططون هلا 

بهــدف تقويضــه. 
يف إدلــب بقــي ثابتــًا علــى مبدئــه يف  	
حماربــة النظــام، لذلــك بقــي داخــل الشــمال 
احملــرر برفقــة 50 مقاتــاًل )هــم مــن تبقــى من 
لوائــه يف داريــا بعــد االنشــقاقات العديدة الي 

شــهدها قبــل التهجــر(. 
إىل تركيــا: أمــا أبــو وائــل حبيــب  	
أحــد مؤسســي لــواء شــهداء اإلســالم، فيعتــر 
القــادة الذيــن أمســكوا خبيــوط  أبــرز  أحــد 
معركــة داريــا، حيــث قــاد الشــاب الثالثيــي 
ذو الشــخصية اجلذابة واملهذبة -بشــكل غر 
رمسي- أكر تشكيل عسكري يف داريا قوامه 
800 مقاتــاًل؛ كانــت شــعبية أبــو وائــل خــالل 

حصــار داريــا كبــرة جــداً، كمــا التــف حوله 
عشــرات الشــبان ليغــدو الشــخصية األشــهر 
يف داريــا. ويف إدلــب، وبعــد أن عســكر مقاتلــو 
اللواء يف مقرات تابعة جليش اإلســالم الذي 
كان خيطــط لضمهــم إليــه، بــدأت املتاعــب 
تتصاعــد، وبــات اللــواء الــذي يبــدو متماســكًا 
مــن اخلــارج يعانــي مــن صراعــات ومشــاكل 
داخلية ساهمت يف انشقاق عشرات العناصر 
إدلــب،  املوجــودة يف  وانضمامهــم للفصائــل 

كمــا مت عــزل قائــد اللواء النقيــب أبو مجال، 
ليحــل مكانــه أبــو وائــل حبيــب بشــكل رمســي. 
مــن  أشــهر  بعــد  وائــل  أبــو  تــزوج  	
بغــرض  غــادر نــو تركيــا  ثــم  التهجــر، 
اإلقامة فيها مستقياًل من قيادة اللواء. يفيد 
البعــض أنــه ال يــزال يعمــل ضمــن غرفة املوم 
كنائــب لرئيســها، بينمــا يشــر آخــرون إىل 
دخولــه ضمــن "احللقــة املصغــرة اخلاصــة 
برئيــس الــوزراء املنشــق عــن النظــام ريــاض 
حجــاب"، يف وقــت يدير فيه مشــروعًا افتتحه 

النحــل. لربيــة 
حتــول  املصاحلــة:  يف  الدخــول  	
مؤســس لواء الفتح املبني ســعيد دوبا )املفي( 
إىل أيقونــة ورمــز لــدى ثــوار املعضميــة قبــل 
أن يستشــهد شــتاء العــام 2013. بعدهــا جــرى 
تعيــني اخلمســيي أبــو حممــود نتــوف قائــداً 
للــواء، لكنــه مل يســتطع -علــى الرغــم مــن 
وعملــه  العريقــة  وأســرته  الدينيــة  نشــأته 
ــب  ــب- أن يواك ــن النخ ــق م ــع فري ــن م املتق

املفــي.    مســرة 
التفــاوض  للجنــة  نتــوف  انضــم  	
ــام  ــات الع ــة بداي ــة معضمي ــت هدن ــي وقع ال
اتفــاق  تنفيــذ  حتــى  ضمنهــا  وبقــي   ،2014

التهجــر، ومــع رحيــل املقاتلني كان يرفض 
مغادرة مدينته، متسلحًا حبجج يعتقد قسم 
من ثوار املدينة أنها منطقية. يقول مقاتلون 
من لواء الفتح "لو غادر املعضمية عند تنفيذ 
االتفــاق لتبعــه معظم شــبان البلــد، لذلك آثر 
البقــاء ملتابعــة تنفيــذ االتفــاق؛ هناك عشــرات 
املنشــقني واملطلوبــني، وال ميكــن محايتهــم 
ــه، ومثــل الدكتــور  دون وجــود شــخص مثل

علــي خليفــة وأبــو مجــال اخلطيــب!".
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الســهولة  شــديدة  العبــارة  تبــدو  	
ال  إذ  بالطبــع..  واملنطقيــة  واالتســاق 
ميكــن توّقــع حكومــة جّيــدة مكّونــة مــن 
أشــخاص "عدميــي الفائــدة"، لكــّن الواقــع 
شــعوب  معظــم  تعايشــه  الــذي  اليومــي 
األرض، هــو أّن جــزءاً دائمــًا مــن كّل كيــان حكومي أو شــبه حكومي 
-وبتوسيع أكر- من كّل كيان يدعي التمثيل السياسي جلماعة 
بشــرية، يكــون يف الغالــب عديــم الفائــدة، بــل وضــاراً ومعيقــًا لفائــدة 

الركيبــة. بقيــة 
ال يعــي هــذا أّن عبــارة فولتــر خاطئــة، بــل يعي إّنها تشــر  	

حدوثــه. مــن  حتــّذر  ملــا  مســتمر  حــدوث  إىل 
ويف ســوريا خصوصــًا لدينــا جتــارب طويلــة ومزمنــة مــع  	
"عدميــي الفائــدة"، إىل درجــة أّنه ومع قيام الثــورة عام 2011، انتقلت 
هــذه اخلصيصــة املربكــة تلقائيــًا لتهيمــن علــى املشــهد التمثيلــي 
السياســي للثــورة الــي كانــت وقتــذاك يف ذروة تفجرهــا وحيويتهــا. 
هــل ميكــن قلب عبارة الفيلســوف الفرنســي ذائــع الصيت لتصبح "إن 
أســوأ حكومــة هــي تلــك الــي يوجــد فيهــا أكــر عــدد مــن األشــخاص 
عدميــي الفائــدة"؟.. رمبــا؛ مع أّن املنطق يفرض أن يكون العكس هو 
أّن تلك اهليئة تكون أفضل كلما كان عدد "املفيدين" فيها كبراً.

وباحلديــث عــن "الفائــدة" سينحســر التشــخيص التحليلي  	
فيما خيص ســوريا إىل أبعد مكان ممكن عن حكومات أنظمة حزب 
البعــث منــذ عــام 1963؛ وبالتحديــد نظامــي حافــظ وبشــار األســد 

املتناســلني منــذ عــام 1970. ال فائــدة ترجتــى هنــا، وال معنــى واقعيــًا 
للبحث يف إمكانية أن يكون مّثة ما هو قائم على منطق مفيد. لنعد 

إىل ضّفــة الثــورة إذاً.
منذ أيام فقط، انتخب السيد أنس العبدة رئيسًا لالئتالف  	
الوطــي لقــوى الثورة واملعارضــة مع طاقم من نواب للرئيس وهيئة 
سياســية؛ أعــادت إنتــاج األمســاء ذاتهــا الــي تتبــادل مناصــب االئتالف 
منذ إعالن تأسيسه يف تشرين الثاني عام 2012 بالعاصمة القطرية 

الدوحة.
وكمــا كان متوقعــًا فقــد أثــار هــذا االنتخــاب -اخلالي من  	
املفاجــآت يف احلقيقــة- ســخط الشــارع الســوري املعــارض، وحفلــت 
مواقــع التواصــل ســريعًا بفيــض مــن الســخرية واالنتقــادات الالذعــة 
والتشكيكات يف نزاهة أعضاء االئتالف. ومع أّن رد الفعل هذا متوقع 
أيضًا، فهو يكرر ذات األداء االجتماعي منذ سنوات جتاه كل عملية 

انتخابيــة داخــل االئتــالف.
كان يؤمــل يف بدايــات قيــام الثــورة الســورية أّن تتمكــن  	
قــوى املعارضــة التقليديــة يف البــالد من االســتجابة للتحول البنيوي 
ــوري، والواقــع أّن تباشــر  ــل اجملتمــع الس ــه داخ ــذي أطلقت ــل ال اهلائ
بدائيــة الحــت يف أفــق السياســة الســورية اخلامد مع ظهــور خطابات 
جديــدة لبعــض القــوى -علــى تبايــن وجودها الفعلي يف الشــارع- لكن 
ومع تأسيس اجمللس الوطي السوري عام 2011 ثم حتويله إىل جزء 
مــن االئتــالف األكــر؛ ترهلــت اهليئــة السياســية الــي يفــرض أن 

يقول الفيلســوف الفرنســي الشهري فولتري؛ والذي 
تنســب إىل أفكاره كثري من شــعارات الثورة الفرنسية إن 
"أفضــل حكومــة هي تلك التــي يوجد فيها أقل عدد من 

األشخاص عدميي الفائدة".

رأي

االئتالف.. لعبة الكراسي 
املوسيقية »عدمية 

الفائدة«

سهيل نظام الدين
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واملدمــر. ــر  املهجَّ ســوريا  ونصــف 
هنــاك موجبــات أخالقيــة ووطنية  	
تقتضي شــفافية نزيهة مل تتوافر يومًا عند 
االئتــالف، وإضافــة إىل هــذا هنــاك أيضــًا 
كتصريــف  تبــدو  مســتجدة،  خصوصيــة 
وقــح لعمليــة جتاهــل االنتقــادات وانســار 
التأييــد عنــد القاعــدة الشــعبية الــي يقــول 
ــة أّن  ــا، واحلقيق ــم ممثلوه ــون أنه االئتالفي
العجــز -يبــدو متعمــدًا- يف جتديــد الوجــوه 
لقيــادة الواجهــة السياســية للثــورة ال يعــود 
فقــط إىل الشــروط الدوليــة واإلقليميــة، 
بــل إىل نزعة اســتئثار بســلطة غــر موجودة 

فعــاًل.
الوطنيــة  واحلــروب  الثــورات  يف  	
إىل  دائمــًا  ملحــة  حاجــة  هنــاك  الدمويــة 
حتيــق  الــي  للوذمــات  نفســي  توصيــف 
باجملتمــع علــى كافــة االجتاهــات، ومــع أّن 
أعضــاء هــذا التكتــل املبــي أساســًا علــى مبــدأ 
اإلحاطة بكل ما هو متوافر من قوى بصرف 
النظــر عــن جتانســها، ســيكونون معرضــني 
إال  اجملتمــع،  يف  اخلفّيــة  الوذمــات  لــذات 
اإلطــار  ذات  يف  العنيــد  التواجــد  إغــراء  أّن 
"غــر املفيــد" ال ميكــن تفســره بأنــه جمــرد 
نضــال ذي خــط واحــد باجتــاه إســقاط نظام 
متوحش.. هناك شــيء ذاتي هنا يعود إىل أن 
ــة لالئتــالف ال جتــدد نفســها،  القــوى املكون
وبالتالــي ال ميكنهــا تقديــم روافــد جديــدة 

لعملــه.
كالتالــي..  األمــر  نتصــور  دعنــا  	
ذات  بهــا  يقــوم  موســيقية  كــراٍس  لعبــة 
األشــخاص حتــى اإلنهــاك، ومــع تزايــد بطء 
قبــول  خصوصيــة  تقودهــم  حركتهــم، 
مشــكلة  لــكّل  ســهل  -كحــل  احملاصصــة 
إىل  الكرســي-  قيمــة  يف  تضاربــًا  تفــرض 
والواقفــني  للجالســني  متكــررة  توزيعــات 

. يــن ملنتظر ا و

تكــون واجهــة ألخطــر حلظة عاشــتها ســوريا 
الشــللية  وتناوشــت  احلديــث،  تارخيهــا  يف 
أجــزاء  اخلارجيــة  والــوالءات  واحملســوبيات 
مــن هــذا اجلســم، ليغــرق يف اعتيــاد مســتمد 
مــن امليكانيزمــات الشــائعة لبــالدة السياســة 
أن  االعــراف  مــع  النظــام،  عنــد  الســورية 
املقارنــة مــع النظــام ســتكون جمحفــة حبــق 

أي معــارض.
اململــة  املوســيقية  لعبــة الكراســي  	
يف  خصوصيــات  إىل  حتتــاج  كانــت  هــذه، 
البنيــة ويف املنــاخ السياســي داخــل االئتــالف 
نفســه كــي تســتقر بــال مشــاكل، وبأقــل 
قــدر مــن الصراعــات املكشــوفة، والســوريون 
متأكــدون طبعــًا أّن مثــة صراعــات ســرية 
حاميــة داخــل االئتــالف، خيــرج بعضهــا إىل 
العلن مع فوران غضب أحدهم، ويبقى جّلها 
طــي الكتمــان بانتظــار تســويات احملاصصــة.

االئتــالف  جمــدداً..  فولتــر  	
باملفهــوم العمالنــي جلســم سياســي ممثــل 
لثــورة عظيمــة، ولشــعب تعــرض إىل كل 
عمــاده  شــر  حتالــف  مــن  اإلبــادة  صــروف 
الفائــدة"  "عديــم  إرهابيــة، كان  مليشــيات 
وهــو الشــق املدنــي لســردية شــتات الســالح 
يــرز  وهنــا  املقاتلــة.  الفصائــل  وصراعــات 
أثــر اخلصوصيــات البنيويــة والشــكلية هلــذا 
ــى ادعــاء  ــادراً عل ــه قائمــًا وق اجلســم يف إبقائ
احليويــة الداخليــة عــر دميقراطيــة تبــادل 

املواقــع.
البيئــة  أّن  بالطبــع  وصحيــح  	
الســوريني،  خذلــت  الدوليــة  السياســية 
اإليرانــي  النــووي  االتفــاق  بعــد  وحتديــداً 
ينطبــق  وهــذا  املدمــر،  الروســي  والتدخــل 
علــى عمــل االئتــالف وغــره مــن اهليئــات 
التفاوضية الثورية، إال أّن املنطق التسويغي 
للفشــل عــر جعلــه أفضــل املمكــن ال يســتقيم 
مــع مــا يفرضــه االلتــزام جتــاه مليون شــهيد 

رأي

ال تعــود اللعبــة ذاتهــا هــي املعنــى  	
ألنهــا "عدميــة الفائــدة"، بــل الصيغــة الــي 
جتعــل جتاهــل تــّرم اجلمهــور أمــراً ممكنــًا.

دعونــا مــن فولتر.. يقــول هيغل إن  	
"كّل مــا هــو حقيقــي فهــو منطقــي، وكّل ما 
هو منطقي فهو حقيقي"، ومع أن مّثة صيغ 
ترمجــة أخــرى هلــذه العبــارة املعقــدة، فإّنهــا 
ــؤول إىل غــرض واحــد هــو أّن مــا  مجيعهــا ت
ليــس منطقيــًا ال ميكنــه أن يكــون حقيقيــًا.

ويف ســوريا، داخلهــا املدمــر وتلــك  	
الــي عّلقهــا املهّجــرون علــى أكتافهــم بــني 
منفــى وآخــر، ال يوجــد مــا هــو منطقــي أكثر 
مــن تســخر كل جهــد ممكــن -مبــا ذلــك 
التنحــي جانبــًا- إلنهــاء حكــم آل األســد، وبناء 
ومشــتقاته  الطغيــان  مــن  خــال  مســتقبل 
واالجتماعيــة  واالقتصاديــة  السياســية 
والثقافيــة، لكــّن واجهــات الثــورة السياســية 
وأحدهــا -ورمبا أبرزهــا- ائتالف قوى الثورة 
واملعارضــة ال ميكنهــا أّن تكــون حقيقيــة يف 
الشــارع مــامل تكــن منطقية يف كونها تفّســر 
الذروة السياسية لبيئة ثورية أسسْت شرطًا 
قــد ال يتــاح جمــدداً قبــل انقضــاء زمــن طويــل 
الدولــة  حقيقيــة"  وال  منطقيــة  "ال  هلــدم 

القاتلــة.
ال ميكــن أن تكــون فاشــاًل بإصــرار  	

مســتحيل. هــذا  تغيــراً..  وتتوقــع 
واملفارقــة هنــا أّن الشــارع متقــدم  	
وهــذا  معارضتــه،  علــى  طويــل  بشــوط 
ــل املســلحة  ــًا أن الفصائ الشــارع يعــرف يقين
الــي حيــرم بعضهــا وينعــت بعضهــا اآلخــر 
السياســة  تقديــم  متلــك  ال  باإلرهــاب، 
اجملدية، لكنه ال يريد واجهات سياسية تعيد 

ســنة. كل  نفســها  إنتــاج 
إنتــاج  أجــل  مــن  الثــورة  تقــم  مل  	
"قيــادة قطريــة ثوريــة"... هــذا أمــر "عديــم 

حقــًا. الفائــدة" 
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"ليــس مثــة حــل عســكري" هــو قــوٌل مت مساعــه مــراراً منــذ أن  	
بــدأت "احلــرب الكونيــة علــى اإلرهــاب" قبــل حوالــي مثانيــة عشــر عامــًا، 
ومعظــم صنــاع السياســة يقــّرون حباجتنــا حللــول سياســية للنزاعــات 
العســكرية الــي تورطنــا فيهــا على مدار العقديــن املاضيني. لكن يف تلك 
األثناء قامت آخر ثالث إدارات أمريكية بإرسال قوات عسكرية لتمهيد 
ــاك حتــت مزاعــم  ــك القــوات هن الطريــق حلــل سياســي، وقــد أبقــت تل
محايــة املدنيــني مــن حركــة طالبان يف أفغانســتان، وتنظيــم الدولة يف 
ســوريا، وحركة الشــباب يف الصومال، وغرها من اجملموعات األخرى 
املتشددة. مع ذلك، كثراً ما يصبح هؤالء املدنيون ضحايا لذات القوات 
العســكرية الــي مــن املفــرض أن واشــنطن قــد أرســلتها حلمايتهــم، 
والنتيجــة حــرٌب كونيــة على اإلرهاب تواصل قتــل وجرح املدنيني، مبا 

فيهــم األطفــال، بأعــداٍد متصاعــدة.
سوريا

لدولــة  كعاصمــة  الرقــة  مدينــة  الدولــة  تنظيــم  أعلــن  	
"اخلالفــة" املزعومــة يف كانــون الثانــي 2014، وبــدأت إدارة أوبامــا بشــن 
محلــة قصــف يف ســوريا يف خريــف ذلــك العــام، وتبــع ذلــك إرســال قــوات 
بريــة عــام 2015. كان منخرطــًا يف القتــال علــى امتــداد ســوريا كل من 
تنظيم الدولة وقوى خمتلفة تعمل يف البالد: إيران، تركيا، السعودية، 
ــات املتحــدة، روســيا، ناهيــك عــن احلكومــة  اإلمــارات، إســرائيل، الوالي
الســورية وتشــكيلة متنوعــة مــن قــوات املعارضــة. كان مــن نتيجــة هــذا 
اهلجــوم الكونــي العنيــف أن واجهــت الرقــة وســكانها احملاصــرون موتــًا 
ودمــاراً تواصــال لســنوات، لكن محــالت القصف بقيــادة الواليات املتحدة 

هــي مــا دفــع املدنيــون ومدينتهــم أمثانــًا باهظــة هلــا. 
عنــوان تقريــٍر ملنظمــة العفــو الدوليــة صــادر يف نيســان 2019  	
يلخــص الوضــع يف املدينــة: "اخلطابيــة الســائدة مقابــل الواقــع: كيــف 
تركــت )احلملــة اجلويــة األكثر دقــة يف التاريخ( مدينة الرقة لتكون 
املدينة األكثر دماراً يف األزمنة احلديثة". كان اهلجوم على املدينة ال 
ينقطع. يقول التقرير: "أحد املسؤولني العسكريني األمركيني تباهى 
بإطــالق حوالــي 30 ألــف قذيفــة أثنــاء احلملــة -مــا يعــادل ضربة كل 6 
دقائــق ألربــع شــهور متواصلــة- وهــو مــا يفــوق حجــم نــران املدفعيــة 

املســتخدمة يف أي نــزاع منــذ حــرب فيتنــام." 
وقد وثقت منظمة العفو مقتل 1600 مدني نتيجة الضربات  	
اجلوية على املدينة. يف إحدى احلوادث، مبنى سكي مكون من 5 طوابق 
تقطنــه 4 عائــالت متــت تســويته بــاألرض بفعــل ضربــة جويــة. يقــول 
التقريــر:" تقريبــًا مجيــع قاطي املبنــى - 32 مدنيًا على األقل، من بينهم 

20 طفاًل- ُقتلوا، وبعد أس��بوع من هذه احلادثة ُقتل 27 مدنيًا بينهم أقرباء 

ألولئك الذين ُقتلوا يف الضربة األس��بق- عندما دمرت ضربة جوية مبنى 
جماورًا"، بينما أعرتف مسؤولو البنتاغون الذين تباهوا بقصفهم "الدقيق" 

للمدين��ة مبقت��ل فق��ط 159 مدني��ًا يف الرقة.
أفغانستان

حرب الواليات املتحدة يف أفغانستان يف عامها الثامن عشر، وما  	
زال مزيٌد من املدنيني ميوتون كل عام. فوفقًا للمفتش اخلاص من أجل 
إع��ادة إعم��ار أفغانس��تان، تس��يطر كاب��ول املدعومة أمريكي��ًا، على حوالي 
%54 فق��ط م��ن مناط��ق البالد. مثانية عش��ر عامًا من احلرب واالحتالل مل 

تقِض على حركة طالبان، بل حدث العكس متامًا، إذ أن الواليات املتحدة 
وروس��يا والعدي��د م��ن مجاع��ات اجملتم��ع املدن��ي األفغاني��ة يتفاوض��ون م��ع 
طالب��ان، باملقاب��ل خيفت بريق احلكومة األفغانية حتت وطأة س��قوطها يف 

مس��تنقع الفس��اد واالفتق��ار للكفاءة.
لق��د س��جلت احل��رب يف أفغانس��تان فش��اًل لي��س فق��ط باملعن��ى  	
السياس��ي، وإمن��ا باملعن��ى اإلنس��اني أيض��ًا، فابتداًء من ع��ام 2017 على األقل، 
ص��ار مع��دل وفي��ات األطف��ال الرض��ع مس��اويًا للمع��دل ال��ذي كان علي��ه 
عندما كانت طالبان حتكم البالد قبل الغزو األمريكي: يف املرتبة األوىل 

عل��ى الع��امل.
التكلفة اإلنسانية

توجد خلف األرقام تكلفة إنسانية ال تطاق. تقول إحدى ثكاىل  	
مدين��ة الرق��ة:" ش��اهدت اب��ي مي��وت حمرتق��ًا وس��ط ال��ركام ال��ذي كان 
أمام��ي، لق��د فق��دت مجي��ع أحبائ��ي، أبنائ��ي األربع��ة، زوج��ي، أم��ي، أخ��ي، 
وكل أف��راد عائل��ي. أمل يك��ن اهل��دف حتري��ر املدني��ني؟ كان م��ن املفرتض 

أن ينقذون��ا، أن ينق��ذوا أبناءن��ا".
إن ع��دد ضحاي��ا القذائ��ف وضرب��ات الطائ��رات املس��رية واملع��ارك  	
هو فقط رأس جبل اجلليد. هنا ال يدخل يف احلس��بان مئات اآلالف الذين 
ُيقتل��ون يف مناط��ق احل��روب بفع��ل العقوب��ات االقتصادي��ة ال��ي تفرضه��ا 
الوالي��ات املتح��دة، وبفع��ل اجل��وع النات��ج ع��ن خلخل��ة املنظوم��ة الغذائي��ة، 
واألم��راض الناجت��ة ع��ن قص��ف منش��آت معاجل��ة املي��اه واملش��ايف والعي��ادات 

الطبي��ة.
إن الق��ول القدي��م أْن "ال ح��ل عس��كري ألي م��ن هذه النزاعات" ما  	
ي��زال صحيح��ًا، وطامل��ا م��ا ت��زال األعم��ال العس��كرية الفاش��لة قيد املمارس��ة 
ف��إن م��وت املدني��ني سيس��تمر، وس��يقتلون م��ن قب��ل ذات اجلن��ود والطياري��ن 
والقاذف��ات وجمال��س األم��ن القوم��ي وأعض��اء الكونغرس ممول��ي احلروب 
والربملان��ات ورؤس��اء ال��وزراء والرؤس��اء الذي��ن يزعم��ون أنه��م حيررونه��م.

االرتفاع املخيف يف أعداد الضحايا املدنيني يف احلرب على اإلرهاب

ترجمة

ُتظهر تقارير جديدة تصاعداً يف أعداد إصابات املدنيني بفعل العمليات العسكرية األمركية يف سوريا وأفغانستان والصومال،  	
ومنطًا من اإلنكار األمركي حول حجم املشكلة.
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ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ  عضو الشــبكة السوريةمجّلة
لإلعــام المطبوع

تركــي البومحــد منــوذج مكتمــل  	
العشــائرية  املشــيخة  ادعــاء  ظاهــرة  عــن 
املؤيديــن  النصابــني  أوســاط  يف  املتكاثــرة 
للنظــام مــن أبنــاء الريــف، إذ وقــف يف أعلــى 
العــام،  بالفضــاء  وعيهــم  ســلَّم  درجــات 
وأصبــح ملهمــًا يف وظيفــة املخــر لباحثــني 
عــن جتاربهــم العمليــة يف التكســب والتملــق 

املخابــرات. ألجهــزة 

اجتــاز البومحــد مراحــل الظاهــرة  	
التقليديــة كافــة، لصــًا ثــم نصابًا ثــم خمراً 
ثــم مقاتــاًل، فقائــد ميليشــيا، ليبلــغ أخــراً 
منتهــاه كشــيخ عشــرة مزعــوم، يف مســرة 

أتباعــه. مــن  العشــرات  أهلمــت 
ســابق  عنصــر  عاشــور  عاشــور  	
يف ميليشــيا "جيــش العشــائر" الــي يقودهــا 
البومحد، دفعه طموحه الشخصي لالنشقاق 
اخلــاص  طريقــه  يف  فمضــى  معلمــه،  عــن 
بــني مفــارز وفــروع املخابــرات وشــعب البعــث 
ومكاتــب مديــري "املؤسســات احلكوميــة" يف 
مدينــة محــاة الــي اســتقبلت حكومــة النظــام 
احملليــة املطــرودة مــن الرقة منذ العــام 2013.

ويف أوســاط أهالــي الرقة النازحني  	
ــه رجــل خــر واســع  ــاك، يزعــم عاشــور أن هن
النفــوذ، ويقســم أنه يســاعد أهل بلــده ل"وجه 
الذيــن  الشــائعات  مطلقــي  ويطالــب  اهلل"، 
يكرهــون الرجال الناجحــني أن يقابلوه وجهًا 
لوجه، ليقولوا له "يا شيخ عاشور انت قبضت 
من فالن هاملبلغ عشــان تســوي له هالشــغلة". 
مــن  خيــاف  فاجلميــع  مضمــون،  حتــدي 

تقاريــره ويصمــت. 

وصــف  العناصــر  أوســاط  ويف  	
يزعــم  رتبــة،  األرفــع  واملخريــن  الضبــاط 
عاشور أنه ال يهدأ يف عمل متواصل ل"حترير 
الرقــة"، وكمــا قاتــل الدواعــش واجليش احلر 
ــيقاتل األكــراد"، وأمــام أي عنصــر  ســابقًا "س
لبناني أو عراقي -أو أفغاني حتى- من عناصر 
ميليشيات احلرس الثوري اإليراني، يتقمص 
ويف  اجملاهــد.  الشــيعي  شــخصية  عاشــور 
كرجــل  هدايتــه"  ل"طريــق  كاذب  تذّكــر 
نبيــل مــن أصــول إقطاعيــة- يأخــذه احلــال، 
ويكشــف حلمــه التارخيــي البعيــد بــأن يهتــدي 
إىل "مذهــب آل البيــت" ســكان وادي الفرات من 

البوكمــال. إىل  جرابلــس 
ومــن مــورك يف ريــف محــاة، يقــدم  	
ك الصغــر وموظــف البلديــة الســابق عبــد  املــالّ
الناصــر العلــوش، مثــااًل شــديد اخلصوصيــة 
وحكايــة طفــرة أخرجــت العلــوش مــن ســياقه 
املتوقــع. فمنــذ نزوحــه وأســرته الكبــرة إىل 
ــوار بعــد انكشــاف  ــًا مــن الث مدينــة محــاة هرب
أمــره كمخــر، ُســلب لبُّــه بالعقيــد ثــم العميد 
يف خمابــرات النظــام اجلويــة ســهيل حســن، 
وكلما زادت شهرة الضابط السفاح ازداد ولع 

جمنون النمر 
وعاشور عاشور.. 

حتوالت يف سري 
املخربين

العلــوش بــه، حتــى صــار يقلــد طريقــة "النمــر" 
بارتــداء الــزي والقبعــة العســكرية )الســدارة( 
واملشــي،  الشمســية،  النظــارات  وكذلــك 
عضــالت  وشــد  الــرأس،  انتصــاب  الوقــوف، 
الرقبة؛ وعندما تغّر وجه النمر حاول علوش 
أن يغر يف وجهه ليشــابه وجه ســيده بنســخته 

اجلديــدة.
يلقــي  مصــّور  إصــدار  كل  ومــع  	
فيــه "النمــر" خطابــه الفلســفي املعتــاد، يعتكــف 
العلوش ساعات طويلة جبواله معتزاًل الناس، 
يشاهد اإلصدار مرة تلو أخرى، إىل أن حيفظ 
عن ظهر قلب كل حرف وكلمة من خطاب 

أســطورته اجلويــة.
وكمــا يبــدو احلســن متواضعــًا مــع  	
عناصــره يف حاالت، ومتكراً يف حاالت أخرى، 
يفعــل علــوش جمنــون النمــر. وداخــل مطــار 
محــاة العســكري، ويف املــرات الــي يتــاح له فيها 
أن خيلــو ببعــض اجملنديــن احلمقــى املفّرغــني 
للســخرة وأعمــال التنظيــف، يلقــي العلــوش 
ينجــح  أن  دون  النمــر،  خطــب  مــن  خطبــة 
بتحريــض عســاكر الســخرة علــى التصفيــق 

املناســبة. باللحظــة  واهلتــاف 

صياد املدينة
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