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جمل��ة نص��ف ش��هرية مس��تقلة

وتلــك األيــام نداولها بيــن الناس...
بأي��ام
ال أح��د ينك��ر أن الث��ورة مت�� ّر
ٍ
جه��ة حقق��ت ق�� ّوات النظ��ام
عصيب��ة ،فم��ن
ٍ
انتصارات
وامليليشيات الطائفية املتحالفة معها
ٍ
التوحش وسياس��ة
حم��دود ٍة هن��ا وهن��اك ،حبكم ّ
األرض احملروق��ة وسياس��ة التجوي��ع ،مم��ا أجرب
�دن مل تك��ن حم� ّ�ل
بع��ض املناط��ق عل��ى عق��د ه� ٍ
رض��ا وارتي��اح الث�� ّوار ،رغ��م تفهّمه��م لض��رورة
جه��ة زادت املواجه��ات ب�ين
قس��م منه��ا .وم��ن
ٍ
ٍ
بع��ض فصائ��ل الث��ورة ،وإن كان س��بب الكث�ير
منه��ا ختلي��ص الق��وى املس�ّلحة م��ن كتائب من
املتنفع�ين ومس��تغّلي ظ��روف الفوض��ى .وم��ن
جه� ٍ�ة ثالث� ٍ�ة خرجت حمافظتان ش��به حم ّررتني
م��ن س��يطرة الث��ورة وقواه��ا املقاتل��ة (اجلي��ش
�ف ال تع�ني ل��ه
احل� ّر) ،لتدخ��ل يف برنام� ٍ�ج خمتل� ٍ
الث��ورة معن� ً�ى إجيابي �اً ،ب��ل ينظ��ر إىل ش��عاراتها
وعلمه��ا نظ��رة ريب� ٍ�ة إن مل نق��ل إدان� ً�ة صرحي��ة.
وال ري��ب يف أن أخط��اء الث� ّوار وفوض��ى
نش��اطاتهم املدني��ة والعس��كرية وع��دم كفايتها
ّ
ومؤك ٌد أنه كان من
أحد أس��باب هذا الرتاجع.
الواج��ب علين��ا أن نك��ون أكث��ر حزم �اً وتنظيم �اً
وإدارة .ولك��ن ،أال حن��وز بع��ض الع��ذر ح�ين
نتذك��ر أنن��ا بادرن��ا إىل الث��ورة قادم�ين م��ن
أعمالن��ا اخلاص��ة وجامعاتنا وأراضين��ا الزراعية
وس��واها ،دون أي��ة خ�بر ٍة أو اس��تعدا ٍد س��ابقني،
عل��ى ّ
ً
مس��توى كان .ه��ل ُن�لام عل��ى أنن��ا
أي
كن��ا مدني�ين عادي�ين أرادوا احلري��ة والكرام��ة
ً
منظمة
والعدال��ة ،فيم��ا كان خصومنا جحافل
من عناصر من املقاتلني مغسولي األدمغة ،دون
أف� ٍ�ق س��وى امل��وت؟
غ�ير أنه��ا جولة ...أجنزنا فيها الكثري...
وخس��رنا فيه��ا الكث�ير ...ولك��ن األه��م أنن��ا تعلمن��ا
منه��ا الكث�ير ...ولن��ا ع��ودة...
وإنها لثور ٌة حتى النصر
Shaam News Network, via Reuters
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مجد ً
دا ...وكوارث سورية تتفاقم
وعود أمريكيةٌ
ّ
ٌ
هيئة التحرير

م��ن جـــــــ��دي ٍد ،صـــــــ��دّرت اإلدارة
األمريكي��ة موقفه��ا م��ن القضي��ة الس��ورية
عل��ى لس��ان داني��ال روبنس��تاين ،املبع��وث
أش��هر م��ن
األمريك��ي لس��وريا ،وذل��ك بع��د
ّ
ٍ
معين��ة
فصائ��ل
تس��ليح
ح��ول
د
وال��ر
األخ��ذ
ّ
ٍ
�دال ح��ول تصرحي��ات
م��ن املعارض��ة ،وبع��د ج� ٍ
س��فري الوالي��ات املتح��دة الس��ابق يف س��وريا،
روب��رت ف��ورد ،ال��ذي الم الرئي��س األمريك� ّ�ي
ب��اراك أوبام��ا عل��ى ال�تردّد حي��ال تس��ليح
�رارات جريئ� ٍ�ة جت��اه
املعارض��ة ،وع��دم اخت��اذ ق� ٍ
القضي��ة الس��ورية.
مقابل��ة م��ع
وق��ال روبنس��تاين ،يف
ٍ
جمموع��ة م��ن الصحافي�ين الع��رب أجراه��ا
هاتفي��اً ،إن الوالي��ات املتح��دة واضح�� ٌة يف
اس�تراتيجيتها يف س��وريا ،وال�تي ترتك��ز ح��ول
"دع��م املعارض��ة املعتدلة والش��ركاء الدوليني
سياس��ي يبع��د بش��ار األس��د
انتق��ال
إلح��داث
ٍ
ٍّ
ع��ن الس��لطة" .وك�� ّرر روبنس��تاين الوع��ود
األمريكي��ة بتدري��ب وتس��ليح املعارض��ة
الس��ورية ،قائ�ل ً
ا إن اإلدارة األمريكي��ة تقدّمت
للكونغ��رس بطلب اإلس��راع بتقدي��م مبلغ 500
ملي��ون دوالر ،وع��د به��ا الرئي��س األمريك� ّ�ي
لتدري��ب وتس��ليح املعارض��ة الس��ورية ،متهم �اً
الكونغ��رس بالتباط��ؤ.
وكان روبنس��تاين ق��د أج��رى
ً
جول��ة يف املنطق��ة ،مشل��ت تركي��ا ومص��ر،
التق��ى خالهل��ا الرئي��س اجلدي��د لالئت�لاف
الوط�ن ّ
ي الس� ّ
�وري ،ه��ادي البح��رة ،ومس��ؤولني
ع�بر روبنس��اتني ع��ن أمل��ه يف أن
آخري��ن .وق��د ّ
يق��وم البح��رة بتوحي��د صف��وف الس��وريني يف
نهائ��ي
بش��كل
املعارض��ة .ونف��ى روبنس��تاين
ٍ
ٍّ
وج��ود أي��ة فك��ر ٍة ل��دى الوالي��ات املتح��دة
للتع��اون م��ع نظ��ام األس��د يف حمارب��ة تنظي��م
الدول��ة اإلس�لامية ،ال��ذي يس��يطر عل��ى ج��ز ٍء
كبري من األراضي السورية والعراقية حالياً.
ٍ
جه��ة أخ��رى ،س�� ّربت مص��ادر
م��ن ٍ
لام عربي� ٍ�ة أن مندوب�ين
مطلع � ٌة لوس��ائل إع� ٍ
ً
خط��ة
م��ن وزارة الدف��اع األمريكي��ة قدّم��وا
لتدري��ب  2300مقات�ل ً
ا من اجليش احل ّر خالل
 18ش��هراً تب��دأ م��ن تاري��خ إق��رار امليزاني��ة،
فيم��ا اع�ترض أعض��اء يف الكونغ��رس مؤي��دون
ملس��اعدة املعارض��ة الس��ورية عل��ى اخلط��ة،
متهم�ين اإلدارة األمريكي��ة بع��دم اجلدي��ة
يف الطرح.

هادي البحرة

عفو األسد مل يط ّبق

قال��ت منظم� ٌ
�ات حقوقي � ٌة إن نظ��ام
األس��د حتاي��ل عل��ى العف��و الع��ا ّم ال��ذي أص��دره
رأس النظ��ام عق��ب جناح��ه يف "االنتخاب��ات
مئ��ات
الرئاس��ية" ،إذ مل يت��م إط�لاق س��راح
ٍ
م��ن مشله��م العف��و .ويف الوق��ت ال��ذي أعلن��ت
في��ه وكال��ة أنب��اء النظ��ام إط�لاق س��راح 2445
معتق�ل ً
ا ،أش��ارت املنظم��ات احلقوقي��ة إىل
�هادات م��ن حمام�ين رص��دوا تنفي��ذ العف��و
ش� ٍ
ش��ككوا فيه��ا به��ذا الع��دد ،وقالوا إن ع��دد املفرج
معتق��ل يف أحس��ن
عنه��م مل يتج��اوز 1300
ٍ
بته��م
األح��وال ،بينه��م املئ��ات مم��ن س��جنوا
ٍ
جنائي� ٍ�ة ال عالق��ة هل��ا بالث��ورة ،وذل��ك م��ن ب�ين
ير م��ن املعتقل�ين واملختف�ين قس��رياً
ع��د ٍد كب� ٍ
يصع��ب رص��ده.

مس� ٌ
�اعدات تدخ��ل ري��ف دمش��ق دون
إذن النظ��ام

العامل��ي،
أعل��ن برنام��ج األغذي��ة
ّ
التاب��ع لألم��م املتحدة ،أن أعضاء من الربنامج
ً
إنس��انية إىل ّ
املعضمي��ة
مس��اعدات
أدخل��وا
ٍ
يف ري��ف دمش��ق ،وال�تي حتاصره��ا ق�� ّوات
النظ��ام .وه��ذه املس��اعدات م��ن ضم��ن القواف��ل
ال�تي دخل��ت إىل س��وريا ع�بر مدين��ة الرمث��ا
احلدودي��ة مش��ال األردن ،وفق�اً لقرار جملس
الدول��ي ال��ذي قض��ى بدخوهل��ا دون
األم��ن
ّ
احلاج��ة إىل موافق��ة حكوم��ة األس��د.
وأعلن��ت إليزابي��ث ب�يرز ،املتحدث��ة
باس��م الربنام��ج ،أن��ه ّ
مت توزي��ع م��ا جمموع��ه

ً
ً
غذائي��ة حت��ى اآلن عل��ى 14500
حص��ة
2900
ش��خص ،وأن��ه كان يف�ترض أن تس��تغرق
ه��ذه العملي��ة يف األس��اس أربع��ة أي��ام ،لك��ن
وكاالت األم��م املتح��دة ق�� ّررت متديده��ا
ممكن
�ام أخ��رى ملس��اعدة أكرب ع��د ٍد
ٍ
ثالث��ة أي� ٍ
م��ن األش��خاص.

منظمات
كوارث س��ورية على لس��ان
ٍ
أممية

أص��درت احلرك��ة الدولية للصليب
ع�برت
األمح��ر واهل�لال األمح��ر بيان�اً مؤخ��راً ّ
في��ه ع��ن خت ّوفه��ا م��ن نق��ص املي��اه يف س��وريا
بس��بب اجلف��اف ،وقال��ت إن األمط��ار كان��ت
ً
ش��حيحة م��ا أدّى إىل ضع��ف مس��توى املي��اه،
كم��ا أن منش��آت توصي��ل املي��اه وتنقيته��ا
تض�� ّررت كث�يراً بس��بب الن��زاع.
ونقل��ت وكال��ة فران��س ب��رس
ّ
الس��وري قول��ه
العرب��ي
ع��ن اهل�لال األمح��ر
ّ
إن تراج��ع كمي��ة األمط��ار خ�لال الش��تاء،
وح��رارة الطق��س ،أ ّثرا كث�يراً على احملاصيل
الزراعي��ة ،م��ا أض� ّر باألم��ن الغذائ��ي يف معظم
احملافظ��ات ،وخاص� ً�ة يف حلب واحلس��كة ودير
ال��زور والرق��ة.
وأشــارت املنــــظمة إىل أن املــــالجئ
اليت قطنها النازحون السوريون غري صحية،
ً
مضيفة أن املياه امللوثــــــــة تسبــــبت يف انتشار
حاالت اإلسهـال وااللتهـــــــاب الكبدي الوبائي
واألمراض اجللدية.
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العسكري...
الثوار على أسوار مطار حماة
ّ
ّ
المحررة
وقصف يستهدف معظم المناطق
ّ
ٌ

هيئة التحرير
أح��رز الث � ّوار خ�لال األي��ام املاضي��ة
تقدم��اً ملحوظ��اً يف ري��ف مح��اة ،بع��د ب��رود
خمتل��ف جبه��ات تل��ك احملافظ��ة ،واقتص��ار
العملي��ات العس��كرية فيه��ا عل��ى م��ورك ال�تي
مل تس��تطع ق��وات النظ��ام اقتحامه��ا رغ��م
القص��ف املتتال��ي عليه��ا.
وتق � ّدم الث��وار يف مح��اة عل��ى ع � ّدة
أهمه��ا جبه��ات خط��اب ،حي��ث
جبه��ات كان ّ
ٍ
س��يطر اجلي��ش احل�� ّر عل��ى رحب��ة خط��اب
العس��كرية يف ري��ف مح��اة بالكام��ل ،وعل��ى
مس��تودعات الذخ�يرة فيه��ا ،إضاف��ة إىل
س��يطرته عل��ى أربع��ة حواج��ز يف البل��دة ،بع��د
مع��ارك أس��فرت ع��ن مقت��ل العش��رات م��ن
�ات من عتاده
جي��ش النظ��ام وتدم�ير عدة دباب� ٍ
واغتن��ام أخ��رى.
ومتتل��ك الس��يطرة عل��ى رحب��ة
ً
ً
اس�تراتيجية عل��ى صعي��د
أهمي��ة
خط��اب
املعارك يف املنطقة ،ألن هذه الرحبة تع ّد من
أه��م مص��ادر إم��داد الق��وات النظامي��ة املقاتل��ة
ا هام��اً
يف ري��ف مح��اة ،وألنه��ا تع�� ّد مدخ�ل ً
ّ
العس��كري.
باجت��اه مط��ار مح��اة
وبع��د ه��ذا التق � ّدم قام��ت كتائ��ب
م��ن احل� ّر باس��تهداف مط��ار مح��اة العس� ّ
�كري
وقم��ة جب��ل زي��ن العابدي��ن بالصواري��خ ،م��ا
أث��ر عل��ى حرك��ة الط�يران يف املط��ار ال��ذي
يع� ّد م��ن أنش��ط مط��ارات النظ��ام العس��كرية،
ويعت�بر املعم��ل األ ّول للربامي��ل املتفجرة اليت
تس��تهدف به��ا طائرات النظ��ام معظم املناطق
احمل��ررة يف س��وريا.
ّ
وب ّين��ت مص��ادر عس��كري ٌة م��ن ري��ف
كيلوم�ترات
مح��اة أن الث��وار بات��وا عل��ى بع��د
ٍ
قليل��ة م��ن املط��ار ،وقام��وا بقط��ع طري��ق
ٍ
عس��كرية
حم��ردة مح��اة وقص��ف مناط��ق
ٍ
تابع��ة للنظ��ام يف حمي��ط املط��ار ،وه��و م��ا
ٍ
�ف بالربامي��ل
�
بقص
�ام
�
النظ
ات
و
�
ق
�ه
�
علي
ردّت
ّ
ٍ
املتفج��رة عل��ى الق��رى احمل � ّررة القريب��ة م��ن
مط��ار مح��اة.

اجليش احلر يف رحبة خطاب العسكرية

يت��ح خالهل��ا للح � ّر الس��يطرة عل��ى الفرق��ة ،كمائن يف القلمون

ق��ام تنظي��م الدول��ة اإلس�لامية املس��يطر
حالي�اً عل��ى حمافظ��ة الرقة باقتح��ام الفرقة
�كرية
والس��يطرة عليها عليها بعد
عملية عس� ٍ
ٍ
وصف��ت بالعنيف��ةّ ،
حض��ر هل��ا التنظي��م من��ذ
أش��هر .وق��د أدّت املعرك��ة إىل مقت��ل أكث��ر
جن��دي م��ن ق��وات النظ��ام ألق��ي
م��ن مئ��ة
ٍّ
القب��ض عليه��م متف ّرق�ين أثن��اء هروبه��م
م��ن موق��ع الفرق��ة ،فيم��ا متك��ن آخ��رون م��ن
الوص��ول إىل موق��ع الل��واء  93يف قري��ة ع�ين
عيس��ى مش��ال الرق��ة .ويف جبه��ة أخ��رى
لتنظيم الدولة االسالمية منيت قوات األسد
بهزمي� ٍ�ة أخرى إثر س��يطرة مقاتل��ي التنظيم
عل��ى الل��واء  121يف قري��ة امليلبي��ة القريب��ة
م��ن املدخ��ل اجلنوب� ّ�ي ملدين��ة احلس��كة ،وس��ط
أنب��ا ٍء مؤك��د ٍة ع��ن مقت��ل العش��رات م��ن جنود
عسكري
األس��د ،وسيطرة "الدولة" على عتا ٍد
ٍّ
ثقي� ٍ�ل وذخائ��ر يف موق��ع الل��واء ال��ذي يع ّد ق ّوة
الدف��اع الرئيس��ية ع��ن احلس��كة م��ن اجله��ة
اجلنوبي��ة.
وباملقاب��ل ،اس��تطاعت ق� ّوات النظ��ام
الفرق��ة  17حت��ت س��يطرة "الدول��ة الس��يطرة عل��ى حق��ل الش��اعر للغ��از ش��رق
اإلس�لامية"
حمافظ��ة مح��ص ،بع��د مع��ارك م��ع تنظي��م
�
س
�ن
�
م
�ر
�
أكث
بع��د
�نة م��ن املع��ارك الدول��ة اإلس�لامية ،منع��ت م��ن خالله الق ّوات
ٍ
ح��ول الفرق��ة  17يف ري��ف الرق��ة ب�ين ق � ّوات النظامي��ة تنظي��م الدول��ة م��ن التق��دم غرب �اً
اجلي��ش احل � ّر واجلي��ش النظام� ّ�ي ،وال�تي مل باجت��اه مح��ص.

بع��د حت � ّول معظ��م عملي��ات الث � ّوار
يف القلم��ون إىل عملي��ات ك� ٍّ�ر وف��ر ،أصبح��ت
الكمائ��ن ه��ي أكث��ر م��ا يس��مع عن��ه يف جبه��ات
ً
خاص��ة بع��د س��يطرة ق��وات النظ��ام
املنطق��ة،
عل��ى ي�برود وحميطها .وش��هدت األيام املاضية
ع��دة كمائ��ن يف القلم��ون أهمه��ا كم�ي ٌ
ن نفذه
مقاتل��ون م��ن اجلي��ش احل ّر ق��رب بل��دة الدريج
بري��ف دمش��ق ،أدّى إىل مقت��ل أكث��ر م��ن 20
ّ
النظام��ي.
الس��وري
عنص��راً م��ن اجلي��ش
ّ

قص� ٌ
�ف ال يتوق��ف عل��ى ري��ف دمش��ق
وحل��ب ودرع��ا

مل ته��دأ مدفعية النظام ومروحياته
ومقاتالت امليغ يف قصفها على عدة مناطق من
ريف دمشق ،وعلى غالبية املناطق احمل ّررة من
درع��ا ،وعل��ى مدين��ة حل��ب .وق��د س��جلت األي��ام
كل من
املاضية استش��هاد عش��رات املدنيني يف ٍّ
تل��ك املناط��ق ج� ّراء االس��تهداف اليوم� ّ�ي هل��ا.
ونقل نشطاء مدنيون من ريف درعا
أن غالبية البلدات يف الريفني الغربي والشرقي
للمحافظ��ة تعرض��ت خ�لال األي��ام املاضي��ة
كبري فيها،
�ار
لقص� ٍ
�ف ه��و األعن��ف أدّى إىل دم� ٍ
ٍ
�زوح كب�ير ٍة منه��ا باجت��اه
وتس�ّبب حبرك��ة ن� ٍ
احل��دود األردني��ة أو حن��و املناط��ق األكث��ر
أمناً يف احملافظة.
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األخطاء الطبية...

بين قلة الكفاءة ونقص االختصاصيين
أمين عيسى

عانت املنطقة الشرقية قبل الثورة من مشكلة الكفاءة فيما يتعلق باألطباء ،وهذا أم ٌر ال ميكن إنكاره ،وتشهد عليها احلاالت
املرضي��ة العدي��دة ال�تي توج��ه أصحابه��ا للعالج يف دمش��ق أو حل��ب ،لعدم الثقة بالكفاءة الطبية للكثري م��ن أطباء املدينة .وقد تفاقمت
هذه احلالة كثرياً خالل السنتني األخريتني ،وتزايدت األخطاء الطبية اليت ميكن وصف بعضها بالكارثية ،ملا ينتج عنها من أضرار.
ٌ
ح��االت ال تع�� ّد وال حتص��ى م��ن
اإلصاب��ات غ�ير املميت��ة حت ّول��ت ،بع��د الع�لاج
�ات قاتل��ة.
اخلاط��ئ أو قل��ة االنتب��اه ،إىل إصاب� ٍ
يل��م به��ا أو
ال ميك��ن ألح�� ٍد مهم��ا كان أن ّ
�ص يف القس��م احمل � ّرر م��ن
حيصيه��ا ،وباألخ� ّ
دي��ر ال��زور ،حبك��م تع ّرض��ه للقص��ف املباش��ر
أكث��ر م��ن غ�يره م��ن املناط��ق .ن��ادر اليوس��ف
�اب م��ن أهال��ي دير الزور ،كان ش��اهداً على
ش� ٌّ
أكث��ر م��ن حادث� ٍ�ة م��ن ه��ذه احل��وادث املؤمل��ة،
حبك��م وج��وده يف القس��م احمل� ّرر م��ن املدين��ة،
وق��د حت� ّدث ع��ن ه��ذا املوض��وع بالق��ول" :أح��د
أصدقائ��ي أصاب��ت قذيف � ٌة أطراف��ه الس��فلية،
فأدخل��وه غرف��ة العملي��ات وخرج م��ن العملية
س��ليماً .ويف الي��وم التال��ي كان موعد العملية
الثاني��ة .وبع��د أن أدخ��ل إىل غرف��ة العملي��ات
خي��رج الطبي��ب وخي�بر ذوي��ه أن ابنه��م دخ��ل
س��بات بس��بب نق��ص األكس��جة،
يف حال��ة
ٍ
جرع��ة زائ��د ٍة م��ن امل��ادّة املخ��دّرة.
نتيج��ة
ٍ
�اب آخ��ر م��ن الدي��ر احمل� ّررة أصي��ب بش��ظايا
ش� ٌّ
قذيف� ٍ�ة يف رقبت��ه ،فتغ�ير صوت��ه مباش��رة وبدأ
يفق��د الوع��ي .مل تك��ن الش��ظية ق��د أحدث��ت
ّ
�ت ألنه��ا أت��ت جبان��ب الرغام��ى
�رر ممي� ٍ
أي ض� ٍ
واحلب��ال الصوتي��ة ،وم��ع ذل��ك كان الش��اب

فاق��داً للوع��ي ،حتى ب��دأ قلبه يضعف ويتوقف
أم��ام نظ��ر األطب��اء ،فطلب��وا نقل��ه إىل امليادين،
حي��ث وص��ل ميتاً ،ولكن ليس بس��بب الش��ظية
ش��ظية أخ��رى أصغ��ر
يف رقبت��ه ب��ل بس��بب
ٍ
م��ن حب��ة الع��دس كان��ت ق��د اخرتق��ت القل��ب.
ببساطة مل ينتبه الطبيب إىل اجلرح الصغري
ٍ
يف رقب��ة املص��اب ...فم��ات".
أم��ا عن أس��باب تفاقم ه��ذه الظاهرة
درج��ة أفق��دت الن��اس الثق��ة
وانتش��ارها إىل
ٍ
بالط��ب عموم��اً وباجلراح��ة عل��ى وج��ه
اخلص��وص ،فق��د حاولت "عني املدينة" تتبعها
والبح��ث فيه��ا ،فالتقين��ا بالطبي��ب "رام��ي ،ث"،
أح��د األطب��اء يف مش��ايف دي��ر ال��زور ،وال��ذي
�باب عدي��د ٍة أمجله��ا فيم��ا
ر ّد الظاه��رة إىل أس� ٍ
يل��ي" :لع� ّ�ل الس��بب الرئيس� ّ�ي وراء تفاق��م ه��ذه
الظاه��رة ه��و مغ��ادرة معظ��م أطب��اء حمافظ��ة
دي��ر ال��زور ،املاهري��ن يف اختصاصاته��م ،إىل
م��دن أخ��رى أو إىل خ��ارج القط��ر ،مم��ا أدّى
ٍ
خمت��ص
طبي��ب
وج��ود
ن��درة
إىل
بالتال��ي
ٍّ
ٍ
"ش��اطر" م��ن جه��ة ،وإىل اضط��رار العدي��د من
األطب��اء إىل العم��ل يف غ�ير اختصاصاته��م،
بس��بب ع��دم وج��ود م��ن ميك��ن أن خي��دم يف
مث��ل ه��ذه القضي��ة .وه��ذه النقط��ة األخ�يرة

بالذات نش��اهدها يف القس��م احمل ّرر من مدينة
دي��ر ال��زور ،وق��د حدث��ت ح��وادث كث�ير ٌة
تؤك��د ه��ذه القضي��ة ،منه��ا طبي��ب األس��نان
ال��ذي اضط � ّر حت��ت الضغ��ط ،ولع��دم وج��ود
�ص ،إىل اج��راء عملي��ة "تفج�ير
�ب خمت� ٍّ
طبي� ٍ
ٌ
وعام��ل آخ��ر رمب��ا
ص��در" ألح��د املصاب�ين.
ٍ
يك��ون س��بباً يف ازدي��اد معدّل األخط��اء الطبية،
وه��و الضغ��ط ال��ذي ق��د يتع� ّرض ل��ه الطبي��ب
داخ��ل غرف��ة العملي��ات م��ن ذوي املص��اب أو
م��ن زمالئ��ه ،فق��د يص��ل األم��ر ببع��ض ه��ؤالء
إىل اقتح��ام غرف��ة العملي��ات م��ن أج��ل إخ��راج
ملريض آخ��ر .عدا عن
الطبي��ب إلج��راء عملي��ة
ٍ
النق��ص الكب�ير ج��داً يف املع �دّات والتجهي��زات
الطبي��ة".
ثاني��ة
جه��ة
ٍ
ه��ذا م��ن جه��ة ،وم��ن ٍ
تس��ببت هج��رة األطب��اء يف ازدي��اد الضغ��ط
على من تبقى منهم ،فحني تزور عياد ًة ما يف
امليادين أو البوكمال مث ً
ال فإنك ستجد عدداً
ال حيص��ى م��ن املرض��ى الذي��ن يتزامح��ون
لرؤي��ة الطبي��ب .وح�ين يرتاف��ق ه��ذا الضغ��ط
م��ع نق��ص اخل�برة ل��دى الطبي��ب أساس �اً ،ق��د
�يمة ترت� ّد مضاعفاته��ا
ي��ؤدّي إىل أخط��ا ٍء جس� ٍ
عل��ى املرض��ى.
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بنك سينالكو للدم
علي خطاب

برع بال��دم
قب��ل الث��ورة ،كان الت� ّ
مس��مى .إذ إن املعان��ي ال�تي
امس��اً عل��ى غ�ير
ّ
برع بال��دم ،م��ن تط�� ّو ٍع
حتمله��ا عب��ارة الت� ّ
وإغاث��ة وغريه��ا ،كان��ت معدوم��ةً
ومب��ادر ٍة
ٍ
تقريب��اً .ألن بن��ك ال��دم كان يس��تقبل يف
الس��ابق املاحن�ين الذي��ن يضط ّره��م روت�ين
ربع الستكمال بعض املعامالت
الدولة إىل الت ّ
الرمسي��ة (كاس��تصدار إج��ازة الس��وق) ،أو
ألم��ور
ربع��ون
يس��تقبل املاحن�ين الذي��ن يت ّ
ٍ
الصح��ة واحليوي��ة،
تتعل��ق باحملافظ��ة عل��ى
ّ
بالتخل��ص م��ن كمي��ات الدم الزائ��دة اليت قد
تسّبب بعض املشاكل الصحية .ولذلك كان
ربع على ذلك العمل
يصعب إطالق وصف الت ّ
ال��ذي يأخ��ذ ش��كل االضط��رار أو الرفاهي��ة.
مل يفك��ر بس��ام ،وه��و ح��دّا ٌد اب��ن
مصلح��ة ،يف ه��ذه األم��ور عندم��ا مس��ع ن��داء
مك�برات الص��وت يف اجلوام��ع ع��ن حاج��ة
ّ
املستش��فى إىل ال��دم .لكن��ه راح يناقش��ها يف
نفس��ه عندم��ا وقف يف طابور يتجاوز العش��رة
أش��خاص ،ينتظ��رون دوره��م أم��ام غرف��ة
ٍ
امليدان��ي يف مدين��ة
بن��ك ال��دم يف املستش��فى
ّ
دي��ر ال��زور احملاص��رة .تذك��ر بس��ام أن بن��ك
ال��دم كان يبي��ع ال��دم حملتاجي��ه ،وق��د يك��ون
مس��ي بن��كاً لذل��ك .وهل��ذا الس��بب رأى أنه ليس
ّ
ً
ً
�اص
صحيح �ا أن يس� ّ�مى بن��كا ه��ذا امل��كان اخل� ّ
امليداني.
بالت�برع بال��دم وحفظه يف املستش��فى
ّ
ولك��ن بس��ام مل جي��د امس�اً مناس��باً ،ال ه��و وال
ّ
أي واح�� ٍد م��ن أصدقائ��ه ح�ين ط��رح عليه��م
املوض��وع فيم��ا بع��د .كم��ا فك��ر ،وه��و يق��ف يف
برع
الطاب��ور ،مب��دى التناق��ض ب�ين اس��م الت� ّ
بال��دم والبن��ك.
عندم��ا اق�ترب بس��ام م��ن غرف��ة نقل
ً
واضحة أمامه ،فراح
الدم أصبحت موجوداتها
�اب على إمتام التربع
�ام إصرار ش� ٍّ
يتاب��ع باهتم� ٍ
بع��د أن أغم��ي عليه عندما رأى دمه يتدفق يف
األنب��وب .كم��ا رأى ش��اباً مي��ازح صديق��ه وه��و
ويضمه��ا .لك��ن أكث��ر م��ا لف��ت
يفت��ح أصابع��ه
ّ
انتباه��ه ه��و ب�� ّراد س��ينالكو حي��وي أكي��اس
ال��دم! مل��اذا ب � ّراد س��ينالكو ولي��س ب � ّراد دم؟ أال
�اص يف دي��ر ال��زور؟ ه��ل يصل��ح
يوج��د ب� ّرا ٌد خ� ٌّ
ب ّراد سينالكو حلفظ الدم؟ يف طريق خروجه
التقى بس��ام صديقه أبو صهيب ،فين األش��عة
براد .أخ�بره أب��و
يف املستش��فى ،فس��أله ع��ن ال� ّ

براد املوج��ود ه��و املتوفر إىل اآلن،
صهي��ب أن ال� ّ
ً
وأن��ه يصل��ح نوع�ا م��ا حلف��ظ ال��دم .أم��ا مل��اذا مل
خاص �اً فق��د رف��ض أب��و صهي��ب
يش�تروا ب� ّراداً ّ
ال��كالم يف ه��ذا املوض��وع ،ألنه خيلق الكثري من
املش��اكل ،ويث�ير اإلش��اعات والقي��ل والق��ال.
لك��ن أح��د املم ّرضني من معارف املعارف أخرب
بس��ام ،بع��د ف�تر ٍة م��ن ذل��ك ،أن��ه ق��د أرس��ل إىل
دوالر لش��راء
دي��ر ال��زور مبل��غ مخس��ة آالف ٍ
�زات طبي� ٍ�ة لفح��ص ال��دم وحفظ��ه .وقد
جتهي� ٍ
قال له ،بشي ٍء من احلسرة والتسليم :حبسب
اطالع��ي ،ه��ذا املبل��غ ال يكف��ي لش��راء مجي��ع
التجهي��زات ،ولكن��ه يكف��ي لش��راء بعضه��ا،
براد .لك��ن املبل��غ أوق��ع أعض��اء املكت��ب
ومنه��ا ال� ّ
ي املوح��د يف ح�ير ٍة كب�يرة ،إذ إنه��م
الط�ب ّ

الدم يف براد املرطبات

خيش��ون أن جيلب��وا التجهي��زات م��ن تركي��ا،
خوف �اً م��ن تع ّرضه��ا ش��به احملت��م للس��رقة يف
الطري��ق ،كم��ا أنه��م خيش��ون أن يش�تروها
ع��ن طري��ق الوس��طاء يف الداخ��ل ،خوف �اً م��ن
التالعب باملواصفات .بعد أن ّ
اطلع بس��ام على
�س بالكث�ير م��ن األس��ى مل��ا
ه��ذه التفاصي��ل أح� ّ
وص��ل إلي��ه ال�تردّي األخالق� ّ�ي ،ليط��ال حت��ى
�انية ،وينس��ف خندقاً خلفياً
أكثر األمور إنس� ً
يب .كم��ا أن��ه فك��ر
م��ن خن��ادق الدف��اع الش��ع ّ
كث�يراً يف ش��ي ٍء يس��تطيع تقدمي��ه ك��ي ال
عمرتها
يُغ��رق الطوف��ان بع��ض احلصون ال�تي ّ
الث��ورة (م��ن تضام� ٍ�ن وتضحي� ٍ�ة وجن��دة) فل��م
جي��د أمام��ه إال الدع��اء ،س�لاحه األخ�ير قب��ل
االستس�لام.
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كهربــاء الميادين تغيب في شــهر الصيام
عمر ظافر

إفطار ال ينقطع
اق�ترب ش��هر رمض��ان الكري��م م��ن نهايت��ه وال زال الكث�ير م��ن أهالي مدينة امليادي��ن يأملون أن يتناولوا وجب��ة
ٍ
حلم بس� ٌ
ً
وخاصة مع س��اعات الصوم
�يط يتمنى الكثري من الس��كان هنا حتققه خالل هذا الش��هر على األقل،
التيار
الكهربائي خالهلاٌ .
ّ
ير ج��داً.
الطويل��ة وارتف��اع درج��ات احل��رارة ،مم��ا زاد م��ن معان��اة الس��كان م��ن غي��اب ه��ذه اخلدم��ة إىل ح� ٍّ�د كب� ٍ

يق�� ّدر ع��دد س��كان امليادي��ن الي��وم
بأكث��ر م��ن مئ�تي أل��ف نس��مة .وه��ي املرك��ز
ّ
واخلدم��ي األول يف دي��ر ال��زور،
االقتص��ادي
ّ
ً
مضاعف��ة للتي��ار
احتياج��ات
مم��ا يع�ني
ٍ
الكهربائ� ّ�ي باملقارن��ة م��ع غريه��ا .وتت��ز ّود ه��ذه
�در واح� ٍد ه��و الش��بكة
املدين��ة بالتي��ار م��ن مص� ٍ
العام��ة املرتبط��ة مبحط��ة جن��در احلراري��ة
يف مح��ص ،مم��ا يع�ني خض��وع امليادي��ن
لربام��ج التقن�ين ال�تي تنفذه��ا وزارة كهرب��اء
نظ��ام األس��د ،ال�تي تول��ي اهتمامه��ا باملناط��ق
اخلاضع��ة لس��يطرة ه��ذا النظ��ام .م��ع اإلش��ارة
اىل أن الغ��از املش��غل حملط��ة جن��در ق��اد ٌم م��ن
حمافظ��ة دي��ر ال��زور ،مم��ا يضاع��ف إحس��اس
س��كان امليادي��ن ،وغريه��م م��ن باق��ي م��دن
�ول
وبل��دات احملافظ��ة ال�تي مل تعث��ر عل��ى حل� ٍ
خاص��ة ملش��كلة الكهرب��اء ،بالغض��ب.
ٍ
ع��ام
رأي
مس��ألة
الكهرب��اء
حدي��ث
ٍ ٍّ
تنافس
يكث��ر احلدي��ث فيه��ا ،وهي أيضاً حم� ّ�ل
ٍ
لاف ب�ين بع��ض الق��رى والبل��دات يف دي��ر
وخ� ٍ
ال��زور ،وخاص� ً�ة م��ع متك��ن بعضه��ا م��ن إجي��اد
بدائ��ل خاص� ٍ�ة مث��ل االرتب��اط ببع��ض املنش��آت
النفطي��ة ال�تي تنت��ج التي��ار .وق��د وقعت بعض
اخلالف��ات ب�ين بلدت�ين متجاورت�ين ،عل��ى
س��بيل املث��ال ،نتيج��ة الفش��ل يف تنفي��ذ برام��ج
تغذي��ة عادل��ة .وكادت ه��ذه اخلالف��ات أن
ٍ
تص��ل إىل ح�� ّد املواجه��ات املس��لحة.

صو ٌر من املعاناة

من صفحة "عدسة شاب مياديين"

وذيب��ان والش��حيل .وينظ��ر س��كان املناط��ق
احملروم��ة م��ن ه��ذا االمتي��از إىل نظرائه��م
ين حاس��دة ،ويطالب��ون أن يكون��وا يف قائمة
بع� ٍ
املس��تفيدين .غ�ير أن الطاق��ة املول��دة من حقل
العم��ر ،وغ�يره من املنش��آت النفطي��ة ،ال تكفي
اجلمي��ع.
�زل م��ن امليادي��ن،
�
من
�ة
�
رب
�د،
�
أمح
أم
ٍ
كهربائي
�ار
�
بتي
ٍّ
تس��مع بتنع��م مناط��ق أخرى ٍ
دائ��م ،وال تقنعه��ا ذريع��ة األمح��ال الزائ��دة –
الصحيح��ة  -ال�تي يت��ذ ّرع به��ا الفني��ون .ف� ّ
�كل
يهمه��ا ه��و أن تصم��د أصن��اف الطع��ام يف
م��ا ّ
ب ّراده��ا املنزل��ي يف ه��ذا اجل�� ّو احل��ا ّر ألط��ول
�ات
م��د ٍة ممكن��ة ،إال أن انقط��اع الكهرب��اء ألوق� ٍ
�اعة يومي �اً حي��ول دون ذل��ك.
تتج��اوز ( )16س� ٍ
وكذل��ك ه��ي ح��ال س��عيد ،صاح��ب البقالي��ة
ال��ذي عج��ز ع��ن حف��ظ بضاعت��ه ففس��دت
مرات كثري ًة بس��بب ارتفاع احلرارة وانقطاع
ٍ
التي��ار.

�ازح م��ع
يرك��ب عم��ار ،وه��و ش� ٌّ
�اب ن� ٌ
عائلت��ه إىل امليادي��ن ،دراجت��ه الناري��ة عص��ر
كل ي��وم حام�ل ً
ّ
ا "طرم��ز" م��ا ٍء ويتوج��ه إىل
ٍ
بل��دة احلوائ��ج املقابل��ة للميادي��ن عل��ى الضفة
الش��مالية لنه��ر الف��رات .فحال��ة الكهرب��اء يف
ير منه��ا يف امليادي��ن ،مم��ا
احلواي��ج أفض��ل بكث� ٍ
يع�ني إمكاني��ة احلص��ول عل��ى قوال��ب الثل��ج
ٌ
م��ن هن��اك لتربي��د امل��اء عل��ى مائ��دة اإلفط��ار.
حلول ممكنة...
وكذل��ك يفع��ل الكث�ير م��ن الس��كان .يول��د
يفك��ر البع��ض يف توف�ير بدائ��ل ق��د
حق��ل العم��ر النفط� ّ�ي الكهرب��اء ،ال�تي يس��تفيد تس��اعد يف ختفي��ف ح�� ّدة املعان��اة وتقلي��ص
منه��ا ع��د ٌد م��ن الق��رى القريب��ة ،مث��ل احلوايج م�دّة انقط��اع التي��ار ،مث��ل ربط ش��بكة امليادين

تقن�ين يف
حبق��ل العم��ر ،وتنفي��ذ برام��ج
ٍ
املناط��ق املس��تفيدة من��ه .فيم��ا يق�ترح آخ��رون
أن تس��تخدم مول� ٌ
�دات ضخم� ٌة تعمل بالديزل
وبنظ��ام الوح��دات ،أي أن يق��وم ّ
جتم��ع
كل
ٍ
�كين م��ن ح� ٍّ�ي واح � ٍد أو ع � ّدة أحي��ا ٍء بإنش��اء
س� ٍّ
اش�تراك
ش��بكة كهربائ��ه اخلاص��ة مقاب��ل
ٍ
�هري يدفع��ه املس��تفيدون ّ
ويغط��ي كل��ف
ش� ٍّ
ّ
�دان
�
بل
يف
�ل
�
احل
�ذا
�
ه
�ق
�
ب
ط
�اء.
�
واإلنش
�غيل
التش�
ّ
ٍ
�ط
أخ��رى عاش��ت ظروف�اً مش��ابهة ،م��ع ختطي� ٍ
�زي عل��ى مس��توى املدين��ة حبي��ث تنف��ذ
مرك� ٍّ
ّ
ه��ذه املش��روعات لتغط��ي مجي��ع األحي��اء،
وف��ق دراس� ٍ�ة دقيق� ٍ�ة تضب��ط العم��ل وتنظم��ه
وتراع��ي الش��روط البيئي��ة م��ن ناحي��ة التل ّوث
بالدخان والضجيج ،وكذلك حتمي الس��كان
�تغالل حمتم� ٍ�ل ،وحتقق أرباح�اً ً
مالية
م��ن اس� ٍ
عمل
معقول� ً�ة ملش��غلي ه��ذه املول��دات ،وف��رص ٍ
لعش��رات العاطل�ين ع��ن العمل .مع االس��تفادة
م��ن الش��بكة احمللي��ة لتوف�ير تكالي��ف اإلنش��اء،
والقي��ام بعملي��ات صيان� ٍ�ة دوري� ٍ�ة هل��ا .وتقديم
عم��ال وموظف��ي الكهرب��اء املفصول�ين ،أو
املقطوع��ة رواتبه��م ،عل��ى غريه��م للعم��ل يف
ه��ذا املش��روع.
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ليلةٌ ال تنســى على الحدود الســورية التركية
مالك إمساعيل

�اعات ،وامل��رور حبواج��ز النظ��ام ،وحواج��ز اجلي��ش احل� ّر ،وحواجز داع��ش ،متك ّنا
�فر مل� ّد ٍة تتج��اوز  10س� ٍ
بع��د معان��ا ٍة كب�ير ٍة وس� ٍ
�دوديّ .
أخ�يراً م��ن الوص��ول إىل مع�بر ب��اب الس�لامة احل� ّ
كل م��ن كان معن��ا تنف��س الصعداء ،ومل يع��رف أح ٌد أن املعان��اة مل تنته ،وإمنا
تغ� ّير لونه��ا فق��ط.

نازحون تهريباً إىل تركيا

ه��ذا م��ا حتدث��ت ب��ه أم ناص��ر ،وه��ي
ت��روي لـ"ع�ين املدين��ة" قص��ة عبوره��ا م��ن
األراض��ي الس��ورية إىل األراض��ي الرتكي��ة.
واصل��ت حديثه��ا ع��ن الرع��ب ال��ذي عاش��ته
عل��ى احل��دود ،والك� ّ�م الكب�ير م��ن اإلذالل الذي
شعرت به :مل أكن جمرب ًة على عبور احلدود
�فر
"تهري��ب" ،ألن�ني وعائليت حنمل جوازات س� ٍ
نظامية ،ولذلك فقد توجهنا فور وصولنا إىل
البوابة باجتاه الباص الذي س��بقنا .كان ذلك
يف الساعة الرابعة تقريباً ،أي أن حوالي ً
ساعة
بقي��ت عل��ى إغ�لاق البواب��ة .وقب��ل أن نصل إىل
ختم اجلواز وجدنا س��ائق الباص يعود أدراجه
ويق��ول" :البواب��ة أغلق��ت .ميكنك��م الن��وم يف
املس��جد القري��ب ه��ذه الليل��ة ،وتدخل��ون يف
�فر طوي� ٍ�ل كان ه��ذا
الثامن��ة صباح�اً" .بع��د س� ٍ
ال��كالم صدم� ً�ة ش��ديد ًة ل� ّ
�كل م��ن أنهك��ه التع��ب
َّ
طفلت وفك��رت بأبيهما الذي
م ّن��ا .نظ��رت إىل
ينتظرن��ا عل��ى البواب��ة .أعجبت�ني فك��رة أح��د
الرج��ال حول��ي ع��ن إمكاني��ة العب��ور "تهريب�اً".
مل تك��ن ل��دي جترب��ة بالس��فر .وح�ين وصلن��ا
ر م��ن
جتم��ع ع��د ٌد كب�ي ٌ
إىل ال��كاراج جم��دّداً ّ
الرج��ال يصيح��ون "ع التي��ل...ع التي��ل" .عائل� ٌة
صغ�ير ٌة مؤلف� ٌة من رج� ٍ�ل وزوجته اليت حتمل
مول��وداً ال يتج��اوز عم��ره  4أش��هر ،اقرتب��وا

م�ني وس��ألوني إن كن��ت أري��د العب��ور معه��م
لنس��تأجر س��يار ًة توصلن��ا إىل احل��دود .س��ألنا
س��ائق س��يارة األج��رة عن وضع احل��دود ،وعن
إمكاني��ة العب��ور ،فأخربن��ا أن األم��ر س� ٌ
�هل جداً؛
س��تأخذنا الس��يارة إىل احل��دود ،وهن��اك نع�بر
خندق�اً صغ�يراً ونصب��ح يف األراضي الرتكية،
�ان إىل ك��راج
حي��ث نأخ��ذ س��يار ًة ونص��ل بأم� ٍ
كل��س ،وتنته��ي املعان��اة والقل��ق ال�تي عش��تها
ط��وال الس��نوات الث�لاث املاضي��ة.

ٌ
ورصاص يف اهلواء
أشواك وأترب ٌة
ٌ

أخ��ذ الس��ائق من��ا  1000ل�ير ٍة ع��ن
الراك��ب الواح��د ،وأوصلن��ا إىل احل��دود
حي��ث سيس��لمنا ألح��د امله ّرب�ين "الش��اطرين"
ليس��اعدنا عل��ى العب��ور ،وه��و س��ينتظر حت��ى
يتأك��د م��ن عبورن��ا .وف��ور وصولن��ا وجدن��ا
ننض��م إىل عوائ��ل أخ��رى ،حت��ى
أنفس��نا
ّ
أصبح��ت اجملموع��ة تتأل��ف م��ن أكث��ر م��ن
�وازات
عش��رين ش��خصاً ،بعضه��م م��ن دون ج� ٍ
والبع��ض اآلخ��ر مع��ه اجل��وازات ولك��ن خذل��ه
إغ�لاق البواب��ة .جمموع� ٌة م��ن الصغ��ار كانت
تنق��ل عل��ب الدخ��ان والش��اي م��ن تركي��ا إىل
س��وريا ويهرول��ون ضاحك�ين .حت ّركن��ا وف��ق
إش��ارة امله� ّرب م��ن أج��ل العبور .وقب��ل أن نصل

دركي
�ار ظهر
ٌّ
إىل اخلن��دق املزع��وم بعدّة أمت� ٍ
تركي على اجلانب اآلخر من احلدود ،وأشار
ٌّ
بإص��رار بالع��ودة م��ن حي��ث جئن��ا ،وهن��ا
لن��ا
ٍ
طل��ب من��ا امله� ّرب اجلل��وس .مل أك��ن أفه��م م��ا
جيري لكنين أدركت أن سائق التكسي الذي
ّ
التفت إىل اخللف
أوصلنا مل يكن صادقاً أبداً.
الدركي
فل��م أج��ده .عدن��ا أدراجنا حتى ذه��ب
ّ
ث��م ك ّررن��ا احملاول��ة .وكان الش��باب ال��ذي
اس��تأجرناهم حلم��ل حقائبن��ا ق��د ع�بروا قبلن��ا
الدركي
وصاروا على اجلانب اآلخر .هنا عاد
ّ
كالش��بح وب��دأ بإط�لاق الن��ار يف اهل��واء .حال� ٌة
م��ن الرع��ب س��ادت ب�ين النس��اء واألطف��ال
الذي��ن راح��ت أمهاته��م جترجرهم إياب�اً .بدأت
إح��دى النس��اء بالب��كاء على طفله��ا الذي يبكي
عطش�اً ه��و اآلخ��ر .كان امل��اء معه��ا س��اخناً جداً
فل��م يش��ربه .ارتفع��ت طلق � ٌة أخ��رى يف اهل��واء
فتخيلته��ا س��تصيب إح��دى طفل�ت ّ
ي ،بالرغ��م
م��ن تأكي��د "امله � ّرب" أنه��م ال يطلق��ون الن��ار
عل��ى العوائ��ل ،بل حياول��ون منعهم من التقدّم
فق��ط ،ولكنن��ا فقدن��ا الثق��ة به نهائي�اً .ومل نعد
قادري��ن عل��ى الع��ودة لنن��ام يف املس��جد ،ألن
أمتعن��ا ص��ارت عل��ى اجله��ة األخرى .اس��تم ّرت
حم��اوالت اجل��ري ف��وق احلج��ارة واألش��واك
واألترب��ة إىل أن عربن��ا .كان��ت ً
ليلة ال تنس��ى.
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جامعة الفرات...

األمنية للنظام
طلبةٌ وأساتذةٌ ضمن القبضة
ّ
خليل عبد اهلل

القن��ص ،القذائ��ف العش��وائية ،مش��اكل الكهرب��اء ،الضغ��ط األم�ن ّ
ي الرهي��ب داخ��ل املدين��ة ،التع�� ّرض لالعتق��ال،
ارتف��اع أس��عار الكت��ب وامل��واد التعليمي��ة ،احلواج��ز ّ
ب��كل أش��كاهلا والتن�� ّوع يف انتم��اءات املس��ؤولني عنه��ا ،ن��درة البي��وت
ال�تي ميك��ن اس��تئجارها وارتف��اع إجياراته��ا حبي��ث تص��ل إىل أرق��ام خيالي��ة؛ ّ
كل أش��كال املعان��اة ه��ذه يعيش��ها الطال��ب
ٍ
خيت��ص ب��ه الطلب��ة القادم��ون م��ن خ��ارج املدين��ة) ولك��ن ه��ل تنته��ي املعان��اة هن��ا؟
اجلامع��ي يف دي��ر ال��زور (األخ�ير منه��ا
ّ
ّ

ابت��زا ٌز واس��تفزا ٌز قب��ل دخ��ول اجلامعة

ه��ذا الس��ؤال طرحت��ه "ع�ين املدين��ة"
عل��ى العدي��د م��ن طلب��ة اجلامع��ة ،بع��د ازدي��اد
احلديث عن الفساد والتدخل األم ّ
ين يف احلياة
اجلامعي��ة ،ملالمس��ة بع��ض أوج��ه املعان��اة ال�تي
يعيش��ها الطال��ب ،وتض��اف إىل س��ابقاتها" .م .ن"
�ب جامع� ٌّ�ي يف إحدى الكلي��ات ،يتحدّث عن
طال� ٌ
املعان��اة ال�تي تبدأ من حلظة الوصول إىل الباب
اخلارج� ّ�ي للكلي��ة واالحت��كاك بعناص��ر األم��ن،
وخاص� ً�ة أي��ام االمتحان��ات ،ح�ين يب��دأ التدقي��ق
عل��ى البطاق��ات الش��خصية ،وتب��دأ سلس��ل ٌة من
االبت��زاز والضغ��ط النفس� ّ�ي" :ح�ين وصل��ت إىل
ب��اب الكلي��ة ،يف أ ّول م��اد ٍة م��ن م��وا ّد االمتح��ان،
طلب أحد العناصر بطاقيت الشخصية .سألين
م��ن أي��ن أن��ت ،وس��خر م��ن مدين�تي وم��ن بيئيت
وحت��ى م��ن االختص��اص ال��ذي أدرس��ه .ل��ي ٌ
أخ
ش��هيدٌ ،وح�ين س��ألين العس��كري إن كان أح� ٌد
�ب
م��ن أقارب��ي ق��د استش��هد عش��ت حلظ��ة رع� ٍ
حقيقي��ة .خش��يت أن أق��ول ل��ه إن أخ��ي ش��هي ٌد
فيو ّرط�ني ذل��ك ،وخش��يت أن أك��ذب ويك��ون
بطريقة أو بأخرى،
علم باألم��ر،
ٍ
ه��و على ٍ

فيع��رف أن�ني أك��ذب .ولك��ن احلم��د هلل انته��ى
�ان وضع��ه يف جيب��ه
األم��ر بش��راء باكي��ت دخ� ٍ
�رف أن أدخ��ل ألق�دّم االمتح��ان.
وأش��ار إل� ّ�ي بق� ٍ
ٌ
ه��ذه بالطب��ع ص��ورة م��ن ص��ور املعان��اة ال�تي
يعيش��ها الطلب��ة عموم �اً ،والطلب��ة الذي��ن هل��م
أق��ارب يف اجلي��ش احل� ّر خصوص�اً .باختص��ار،
هن��اك حال� ٌة م��ن االبت��زاز يتع� ّرض هل��ا الطلب��ة
النفسي".
قبل الدخول ،مع الكثري من الضغط
ّ

يف ورق��ة االمتح��ان ...حس� ٌ
�ابات أمني� ٌة
وليست علمية

وبعد أن يدخل الطالب إىل اجلامعة
هناك معانا ٌة أخرى ،تبدأ بقّلة التنظيم وتنتهي
بالفساد ّ
بكل أشكاله .فبحكم وقوع اجلامعة يف
املناط��ق التابع��ة للنظ��ام ،واحملكوم��ة أمني�اً م��ن
خاص� ٌة
قبل��ه ،ف�لا ب� ّد أن تك��ون هن��اك معامل� ٌة ّ
الذيــــ��ن هلــ��م
للطلب��ة والطالب��ات
بــــــ��شكل
صـــــ��ل ٌة،
ٍ
أو بآخ��ر ،بالف��روع
ا أل مـــــــــــــ��نية .

الطالب��ة "س .ف" حتدّث��ت ع��ن تل��ك احلال��ة
كبري من احلس��رة ،فبع��د أن كانت من
�در
بق� ٍ
ٍ
املتف ّوق��ات يف الس��نتني األوىل والثاني��ة تراج��ع
معدّهلا بسبب اخنفاض العالمات اليت حصلت
عليه��ا يف م��وا ّد الس��نتني األخريت�ين ،مم��ا يؤث��ر
بشكل عامّ" :باختصار ،ال توجد
على مستقبلها ٍ
مراقب � ٌة تتعل��ق باألس��اتذة اجلامعي�ين ،وال ّ
أي
�كل م��ن أش��كال احملاس��بة .وال جي��وز للطالب
ش� ٍ
االع�تراض على عالمته بالرغم من أنه يدرك
متام�اً أن ه��ذه ليس��ت العالم��ة ال�تي يس��تحقها،
عالية ال
وأن طالب�اً آخ��ر قد حصل على
عالمة ٍ
ٍ
قريب
أمين أو ٌ
�ؤول ٍّ
يس��تحقها ألنه ابن مس� ٍ
ل��ه .ص��ار م��ن الثاب��ت ل��دى
الطلب��ة أن
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العالم��ات وارتف��اع املع��دّالت واخنفاضه��ا ل��ه
ٌ
حس��ابات أمني�� ٌة وليس��ت علمي��ة .ب��ل ورمب��ا
قل�� ٌة م��ن األس��اتذة م��ن يدقق��ون يف أوراق
االمتحان��ات ،أو رمب��ا ينظ��رون إليه��ا حت��ى.
وال خيتل��ف األم��ر كث�يراً ح�ين نتح�دّث ع��ن
العالق��ات ب�ين األس��اتذة أنفس��هم ،وارتف��اع
صوت أحدهم على اآلخر ألن له ارتباطاً أمنياً
أق��وى م��ن غ�يره".

الدراس��ي ،وأثن��اء احملاض��رة ،ق��د
"يف امل��د ّرج
ّ
كب�ير)
أو
(صغ�ير
أم�ني
مس��ؤول
جت��د اب��ن
ٍّ
ٍ
ٍ
ٍ
خي��رج ويدخ��ل إىل احملاض��رة كم��ا يش��اء ،أو
اخل��اص لك��ي يصطحب��ه دون
يأت��ي الس��ائق
ّ
ّ
�ار للمحاض��رة القائمة .هذا من جهة،
أي اعتب� ٍ
ٌ
س��لوك مغاي�� ٌر م��ن
ثاني��ة هن��اك
جه��ة
وم��ن
ٍ
ٍ
قب��ل األس��اتذة جت��اه الطلب��ة العادي�ين ،فه��م
يتعامل��ون بفوقي� ٍ�ة ش��ديد ٍة م��ع عم��وم الطلبة.
وكأن األس��تاذ ،م��ن خ�لال ه��ذا الس��لوك،
حي��اول الث��أر لكرامته عرب إذالل بقية الطلبة
الذي��ن ال "س��ند" أمني�اً هل��م .عدا عن االس��تهتار
جبه��د الطال��ب  -وه��ذا األم��ر كان موج��وداً
قب��ل الث��ورة م��ن قب��ل العديد من األس��اتذة ،إال
أن��ه أصبح س��لوكاً عام�اً وطبيعياً بع��د الثورة،
وال جي��وز االع�تراض علي��ه  -فق��د حي��دّد
األس��تاذ ج��زءاً م��ن املق��رر ث��م توض��ع أس��ئلة
االمتح��ان م��ن ج��ز ٍء آخ��ر مل يك��ن ق��د م� ّر عليه
أب��داً!".
وم��ن الـــــ��ظواهر ال�تي كـــــــــ��انت

حني يثأر بعض األساتذة لكرامتهم

ه��ذا عل��ى مس��توى االمتح��ان،
أم��ا يف األي��ام العادي��ة للدراس��ة يف اجلامع��ة
ف�لا يق� ّ�ل األم��ر س��وءاً ع��ن أي��ام االمتحان��ات
ر
وطريق��ة إدارته��ا .فهن��اك اس��تهتا ٌر كب�ي ٌ
جبه��د الطلب��ة م��ن قب��ل الدكات��رة القائم�ين
عل��ى التعلي��م" .ن��ور" طالب� ٌة جامعي��ة ،تتح�دّث
ع��ن بع��ض الس��لوكيات ال�تي ميارس��ها
األس��اتذة يف اجلامع��ة ،وخف��ض رأس��هم أم��ام
أصغ��ر عنص��ر أم� ٍ�ن ميك��ن أن يط��رق بابه��م:

نطاق ضي� ٍ�ق قبل الثورة،
موج��ود ًة ،ولك��ن عل��ى ٍ
واس��تفحلت اآلن بش��كل يدع��و إىل الي��أس بني
الطلب��ة ،ظاه��رة ش��راء املواد .فل��دى العديد من
ني ّ
األساتذة سع ٌر مع ٌ
لكل مادة ،بل األدهى من
ّ
جناح
ذل��ك أن��ه ل��دى بعضهم س��ع ٌر لكل مع�دّل ٍ
كب�ير
بامل��ادة .وال حيت��اج الطال��ب إىل عن��ا ٍء
ٍ
للعث��ور عل��ى طريق��ة الوص��ول إىل األس��تاذ
ومعرف��ة "تس��عرية امل��ادة" ،فه��ذه األم��ور تت� ّ�م
عل��ى املكش��وف وم��ن دون مس��اءلة .وقد يرتفع
س��عر امل��ادة حبج��ة ارتف��اع األس��عار عموم��اً،
والغالء الذي يلتهم كل شيء! وعلى الطالب
أن يدف��ع ضريب��ة ذل��ك إن أراد النج��اح.
ٌ
�لوكيات م��ن ه��ذا الن��وع
بالطب��ع ،س�
ً
كان��ت موج��ودة أساس �ا قب��ل الث��ورة ،ولكنه��ا
ً
بش��كل جع��ل
فاقع��ة إىل ه��ذا احل��دّ،
مل تك��ن
ٍ
م��ن اجلامع��ة مكان�اً أمني�اً بامتياز ،ومن أس��تاذ
اجلامع��ة ش��خصاً فاس��داً أو ش��خصاً ب�لا قيمة،
ومن الطلبة أش��خاصاً ال ّ
حيق هلم الدفاع عن
أنفس��هم أو املطالب��ة حبقوقه��م.

مات حقيقية
مقو ٍ
كليةٌ بدون
كلية الطب
ّ
البشريّ ...
ّ
ّ
يش��كو ط�لاب الكلي��ات العلمي��ة
ً
وخاص��ة
يف جامع��ة الف��رات يف دي��ر ال��زور،
أولئ��ك الطلب��ة الذي��ن انتقل��وا إليه��ا "نق�لاً
ش��رطياً" م��ن جامعيت حلب ودمش��ق ،من س��وء
اخلدم��ات التعليمي��ة املقدّم��ة هل��م باملقارن��ة
م��ع اجلامعت�ين املذكورت�ين .وتتض��ح ه��ذه
الطب،
املشكلة أكثر عند الطلبة يف كلية ّ
نظري
منهاج
فقد حت ّول املنهاج لديهم إىل
ٍّ
ٍ
تقريب �اً ،ب�لا ّ
�كل م��ن أش��كال التفاع��ل
أي ش� ٍ
م��ع امل��ادة العلمية .فصارت املق ّررات املعطاة
معلومات مهمته االحتفاظ
للطال��ب جم ّرد
ٍ
به��ا يف دماغ��ه ث��م تس��جيلها عل��ى ورق��ة
تلقائ��ي
بش��كل
ليت��م حموه��ا
االمتح��انّ ،
ٍ
ٍّ
م��ن ذاكرت��ه مبج � ّرد خروج��ه م��ن قاع��ة
االمتح��ان .وكلي��ة الط��ب يف دي��ر ال��زور
ه��ي أساس�اً كلي��ة حديث��ة النش��وء ،مل يت� ّ�م
هل��ا اس��تكمال احتياجاته��ا قب��ل الث��ورة ،فق��د
كان��ت تتش��ارك م��ع بع��ض الكلي��ات ال�تي
س��بقتها يف الع��دد واألدوات املخربي��ة .وقب��ل
أن تكمل الكلية األساسيات الضرورية ألية
�ري ب��دأت الث��ورة وعاش��ت
�ب بش� ٍّ
كلي��ة ط� ٍّ
ً
البل��د حال��ة فوض��ى كب�يرة مل تس��مح هل��ا
بالنه��وض كم��ا جي��ب ،وب��دا النظ��ام غ�ير
ني بتقدي��م م��ا حتتاج��ه الكلي��ة بص��ور ٍة
مع� ٍّ

س��ليمة .ف�لا ت��زال هن��اك مش��اكل كب�يرة
�كل يتناس��ب مع املهمة
تعيق إعداد الطالب بش� ٍ
اليت ستلقى على عاتقه .ومن هذه املشاكل ما
يتعلق باستكمال املعدّات األساسية من خمابر
وغ�ير ذل��ك ،باإلضـ��افة
إ ىل

مشــــ��اكل تتعـــــ��لق باس��تكمال ال��كادر
ً
خاص��ة بع��د هج��رة العدي��د م��ن
التعليم��ي،
ّ
األطب��اء إىل خ��ارج القط��ر ،أو ابتع��اد بعضه��م
�باب أمنية .وقد
عن التدريس يف اجلامعة ألس� ٍ
ش� ّكل ه��ذا النق��ص ثغ��ر ًة كب�ير ًة جل��أت إدارة
اجلامعة إىل سدّها باالستعانة بأساتذ ٍة ليست
لديه��م الكف��اءة العــــــــــ��لمية ال�تي تؤهلـــــــ��هم
يف الكلي��ة.
للتــــــــدريس
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تدهور اقتصاد الرقة وانهيار بنيته األساسية
ضعف في اإلنتاج ومشاكل متفاقمةٌ في سوق العمل
ٌ
الرقة | مرفت أمني
ّ
السوري اليوم بش ّد ٍة من قلة املوارد واحنسار
يعاني االقتصاد
�رعة اىل
ف��رص العم��ل ،والتضخ��م املس��تم ّر القتص��ا ٍد أخ��ذ يتح� ّول بس� ٍ
�تهالكي ص��رف ،مدفوع �اً باألزم��ة الس��ورية املس��تحكمة،
اقتص��ا ٍد اس�
ٍّ
واحل��رب املس��تم ّرة ال�تي طحن��ت رحاه��ا اإلنس��ان واجملتم��ع والدول��ة،
م��ا ين��ذر بك��وارث كث�ير ٍة قادم� ٍ�ة س��تضرب حي��اة الس��وريني وتزي��د يف
ً
متتالية من الغالء ضربت
موجات
معاناتهم .ويف الرقة يش��هد الس��وق
ٍ
أركان��ه ،ارتفع��ت حرارته��ا ف��وق ح��رارة مش��س مت��وز ،يف فص� ٍ�ل كان
م��ن املف�ترض أن يك��ون فص�ل ً
ا للمؤون��ة وختزي��ن املواد اس��تعداداً لش��تا ٍء
طويل.

انهيار سوق العمل

أم��ام س��وق اخلض��رة ،وبالق��رب م��ن د ّوار "الدل��ة" ،جيل��س
بع��ض الرج��ال منتظري��ن رزقه��م .ه��م عم��ال "الفاع��ل" كم��ا يطل��ق
عليه��م .يلف��ت االنتب��اه بينه��م رج� ٌ�ل يف منتص��ف العق��د اخلام��س م��ن
عم��اش" .يق��ول واصفاً حال��ه" :أنتظر
عم��ره .اجلمي��ع يدع��وه هن��ا "الع��م ّ
قدوم ّ
�خص حيتاج إىل مس��اعد ٍة يف عمله أو منزله ،ألذهب معه"
أي ش� ٍ
ً
عم��اش يف الس��ابق عام�لا يف إح��دى مؤسس��ات الدول��ة،
كان ّ
�هر ثم تس��رحيه من العمل ،لكن ذلك
قبل أن ّ
يتم س��جنه ملدة ثالثة أش� ٍ
مل يؤث��ر يف عزميت��ه كم��ا يب��دو .يش�ير بي��ده مبتس��ماً" :عمل��ت يف ّ
كل
ش��يء؛ تصلي��ح الكهرب��اء واملاء ،ومح��ل األغراض ونقل الرم��ل والبلوك،
ّ
يؤم��ن ل��ي ق��وت يوم��ي".
أي ش��ي ٍء ّ
ً
ً
الي��وم ،ال ميتل��ك ه��ذا الرج��ل دخ�لا ثابت �ا ،وه��و حباج� ٍ�ة إىل
ّ
ويعب عن ذلك بقوله:
يوم والعمل أياً كانت الظروفّ .
النهوض كل ٍ
"الي��وم ال��ذي ال أعم��ل في��ه ل��ن آكل فيه" .ليس هناك أج� ٌر ٌ
ثابت هلؤالء
العمال ،بل يتوقف األمر على ما يتفقون عليه مع من يستخدمهم وما
جتود به كفه ،لكنه يف الغالب يرتاوح بني  600-1500ل.س ،مبا يعادل
دوالرات إذا كان بس��يطاً ،ويرتفع كلما زادت املش��قة والكمية .وقد
5
ٍ
يتش��ارك في��ه ع��د ٌد م��ن العم��ال ث��م يتقامسون األج��ر بينهم.
يعان��ي الس��وق هن��ا بش��د ٍة ،فق��د تراجع��ت ف��رص العم��ل يف
املدين��ة ،وخاص� ً�ة بع��د هج��رة الكث�ير م��ن التج��ار واملس��تثمرين منه��ا،
واخنف��اض واردات الزراع��ة ،إضاف� ً�ة إىل رحي��ل ع��د ٍد ال ب��أس ب��ه م��ن
بأسباب
الطبقة الوسطى (موظفي القطاع العام) عن املدينة مدفوعني
ٍ
داخلي��ة وخارجي��ة.
ٍ
حي رميلة .وهما
بيت
يف
أختيه
�ع
�
م
�اش
�
عم
�ش
�
يعي
ّ
صغري يف ّ
ٍ
ٍ
حماولة ملساعدته على
تعمالن بدورهما يف نسج الليف واخلياطة ،يف
ٍ
تكالي��ف احلي��اة ال�تي ارتفع��ت كثرياً ،فثمن جرة الغ��از وصل إىل 4000
ل.س ،أي م��ا يع��ادل  13دوالراً تقريب �اً .بينم��ا متوس��ط الدخ��ل 17000
ل.س ،أي م��ا يع��ادل  100دوالر ،م��ا خيل��ق فج��و ًة ب�ين حاج��ات األف��راد
األساس��ية ومداخيله��م.
كل ش��ي ٍء توق��ف يف الرق��ة .والطف��رة ال�تي أحدثه��ا ن��زوح
مئات آالف الالجئني إىل املدينة تالشت مع خروجهم منها ،ما انعكس
على اخنفاض أسعار املنازل وأجرتها ،وأثر على تناقص حركة البناء
�كل ملح��وظ.
بش� ٍ

سوق اجلمعة يف الرقة | من موقع alazmenah.com

عم��اش وق��د ب��دت خط��وط
"مت � ّر الرق��ة بأي��ام ش �دّة" ،يق��ول ّ
الزم��ن واضح� ً�ة عل��ى جبين��ه ،وعيون��ه احلائرة ت��كاد تصف م��رارة احلال
هن��ا .ه��و وج� ٌه آخ��ر للمأس��اة ال�تي ترتاك��م بع��د ش� ّ�ح الكث�ير م��ن امل��وارد،
ونق��ص ف��رص العم��ل ال�تي تتناس��ب م��ع ق��درة ّ
كل ف��ر ٍد وإمكانات��ه.

ٌ
تداعيات اجتماعية

وخباصة منها املواد الغذائية ،على
بيع السلع االستهالكية،
ٍ
ً
العرب��ات املتنقل��ة أو البس��طات ،يوف��ر جم��اال مفتوحاً للعمل ط��وال العام
إمكانات كبرية ،ولذلك يلجأ إليه أغلب الباحثني عن
دون احلاجة اىل
ٍ
عمل.
غ�ير بعي� ٍد ع��ن إح��دى ف��روع جامع��ة الف��رات يف الرق��ة ،وعل��ى
�ار م��ن متح��ف املدين��ة ،ينتش��ر ع��د ٌد م��ن الش��بان الذي��ن يبيع��ون
بع��د أمت� ٍ
�اب يف التاس��عة عش��رة
اخلض��ار عل��ى الرصي��ف .أحده��م ه��و حمم��د ،ش� ٌّ
م��ن عم��ره ،يق��ول" :كان يف�ترض أن أك��ون ق��د أنهي��ت عام��ي األول يف
اجلامع��ة ،لك��ن حاج��ات أهل��ي دفعت�ني إىل س��وق العم��ل .األس��عار هن��ا يف
مس��تمر وامل��وارد حم��دودة".
ارتف��اع
ٍّ
ٍ
لي��س حمم��د الوحي��د ب�ين العامل�ين ال��ذي ابتع��د ع��ن مقاع��د
الدراس��ة ،ف��إىل ميين��ه جيل��س طف� ٌ�ل يف الثالث��ة عش��رة م��ن عم��ره ،يبي��ع
ري غريهما ينتش��رون
البطي��خ األمح��ر أو م��ا يعرف هنا بـ"اجلبس" ،وكث ٌ
�كل قاط� ٍ�ع ،ه��ي لتأم�ين لقم��ة العي��ش.
يف ش��وارع املدين��ة .فاألولوي��ة ،بش� ٍ
ً
الكث�يرون هن��ا هج��روا طفولته��م مبك��را و ُز ّج به��م يف س��وق العم��ل،
مدفوعني باحلاجة إىل ما يس ّد رمقهم ويدفع عن عوائلهم ّ
ذل السؤال.
يق��ول حمم��د" :رمب��ا ليس��ت مصادف� ً�ة أن جنل��س هن��ا بني بيت
العلم الذي يفرتض أن يصنع املستقبل وبيت التاريخ الذي يفرتض أن
جيمع املاضي .وكالهما أصبح اليوم خاوياً على عروشه واستحكم فيه
الف��راغ واخل��راب ،ف�لا غراب��ة حلالن��ا ه��ذا".
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ٌ
مهن مستحدثة
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"أوج��دت ه��ذه األزم��ة أس��واقاً جدي��د ًة أبرزه��ا س��وق الصناع��ة
النفطية" ،كما يقول أبو قاسم ،الذي يعمل مع أوالده األربعة يف بيع
املش��تقات النفطية قرب حديقة "البجعة" ،ليضيف" :مناطق حمدود ٌة
يف سورية هي اليت استفادت من النفط وخرياته ،أما البقية فبقيت هلا
ً
متمثلة بارتفاع األس��عار ال��ذي انعكس أثره
املعان��اة م��ن اآلثار الس��لبية
ّ
عل��ى كل أوج��ه احلي��اة وكل الس��لع".
الرجل ،الذي يتناوب مع أطفاله الثالثة على أربعة براميل
�واع خمتلف� ٍ�ة م��ن الوق��ودُ ،ص ّنف��ت حبس��ب نوعه��ا وجودته��ا ،يق��ول:
ألن� ٍ
"كنت أملك ّ
حمل مالبس يف حلب ،لكن ظروف احلرب أجربتنا على
ّ
الن��زوح إىل الرق��ة .وهن��ا مل أج��د م��ا أعم��ل في��ه ،بعد أن خس��رت كل ما
عمل س� ٌ
أملك ،س��وى بيع النفطٌ .
�هل وال حيتاج إىل الكثري من اخلربة،
كم��ا أن��ه ي��د ّر رحب�اً معق��و ً
ال .ليضي��ف مازح�اً" :بقي��ة امله��ن اليوم تش��كو
الكساد".
ورغ��م أن بي��ع النف��ط ومش��تقاته يوف��ر الي��وم الكث�ير م��ن
ف��رص العم��ل لألف��راد ،م��ن خالل ش��راء هذه املواد من التج��ار ثم بيعها
م��ن جدي��د ،إال أن��ه يبق��ى حم��دود األث��ر يف االقتص��اد ،رغ��م م��ردوده،
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من صفحة "عدسة شاب رقاوي"

ً
إضاف��ة إىل املخاط��ر
ش��أنه يف ذل��ك ش��أن مجي��ع أن��واع "الوس��اطة"،
صحيح،
�كل
الصحي��ة العدي��دة ال�تي يس�ّببها ع��دم اس��تخراج النف��ط بش� ٍ
ٍ
وع��دم ف��رزه وتنقيت��ه كم��ا جي��ب لتقلي��ل خماط��ره الكيميائي��ة.
كبري إىل س��وق الرقة،
�كل
مهن� ٌة أخ��رى وج��دت طريقه��ا بش� ٍ
ٍ
ّ
كبري يف كل الشوارع،
بشكل
وهي مقاهي اإلنرتنت اليت تنتشر اليوم ٍ
ٍ
ما جعلها معرضاً للنكات والتهكم ،فهي "صنعة من ال صنعة له" ،وهي
عم��ل اجلمي��ع ،و"إذا مفتض��ي افتحل��ك مقه��ى".
وجدت هذه املهنة سوقاً مفتوحاً هلا وترحيباً من املستهلكني،
بع��د انقط��اع وس��ائل االتص��ال ،واس��تطاعت أن حتج��ز لنفس��ها حص� ً�ة
ً
ً
موازية (فرص عمل)
عمالة
كبري ًة من الس��وق ،ولكن دون أن حتقق
تتناس��ب وحج��م االس��تهالك الكب�ير هل��ذه اخلدم��ة.
وي��رى الكث�ير م��ن احمللل�ين أن حت� ّول الرق��ة م��ن مدين� ٍ�ة ذات
�ط قب��ل عام�ين  -زراع� ٌّ�ي يف أغلب��ه ،وجت� ٌّ
�اري يف بع��ض
اقتص��ا ٍد خمتل� ٍ
جوانب��ه ،وب��دء وج��ود بني� ٍ�ة حتتي� ٍ�ة لقاع��د ٍة صناعي� ٍ�ة وإن كان��ت أولي��ةً
�ادر عل��ى العم��ل واإلنت��اج،
 إىل اقتص��ا ٍد اس�ٍّ
�تهالكي باملطل��ق وغ�ير ق� ٍ
ً
مشرعة للمجهول الذي يعصف بواقع ومستقبل هذه
سيرتك األبواب
�كل ع��امّ.
�كل خ� ٍّ
�اص وس��ورية بش� ٍ
املدين��ة بش� ٍ
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بأجور زهيدة..
سوريون يعملون بـ"الفاعل" في األراضي التركية
ٍ
والشاويش وسيطهم
مسر مهنا

مل تتأخ��ر أم س��امر يوم��اً ،ه��ي
وبناتها الثالث ،عن موعد قدوم الشاحنة اليت
تقله� ّ�ن يومي�اًّ ،
هن ونس��اء أخريات ،للعمل بـ��ما
يس��مى"الفاعل" ،أي كفالح�ين دون خ�بر ٍة،
أراض تركي� ٍ�ة متامخ� ٍ�ة ألراض��ي بالده��م
يف ٍ
املمت��دّة عل��ى اجله��ة األخ��رى م��ن احل��دود.
كان��ت أغنيته� ّ�ن الي��وم عل��ى طري��ق
احلقول "مدلل واهلل مدلل" 20 .امرأ ًة ُيشرن
ّ
�وم يف خلفي��ة الش��احنة وه� ّ�ن واقف� ٌ
�ات
كل ي� ٍ
وبأيديه� ّ�ن "ال��ز ّوادة" وأدوات العم��ل .وأ ّول م��ا
يرتاءى لك ،والشاحنة قادم ٌة من بعي ٍد ،كتل ٌة
م��ن األلوان املختلط��ة ووجو ٌه مغطا ٌة ال يظهر
منه��ا إال العي��ون واألن��ف.
أم س��امر ،اليت التقيناها بعد عودتها
م��ن العم��ل ،كان��ت ترت��دي قطع�اً ملون� ً�ة غ�ير
�قة أمسته��ا "ثي��اب الع��ري" .ب��دت آث��ار
متناس� ٍ
ً
الش��مس واضح��ة عل��ى وجهه��ا ،لكنه��ا كان��ت
�زاج جي � ٍد عل��ى الرغ��م م��ن عمله��ا اجمله��د
مب� ٍ
يف ش��هر رمض��ان واحل�� ّر الش��ديد .حدثتن��ا
ع��ن صعوب��ة قط��اف القط��ن ،وع��ن وج��وب
النزاه��ة؛ فالـ"ش��اويش حياس��بنا عل��ى الكيل��و"،
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ونس��تطيع اقت�لاع الش��تلة م��ن جذره��ا لزي��ادة
وزن منتوجن��ا ،لكن��ه ق��د يكش��فنا .وه��ذا أم� ٌر ال
أس��تطيع القي��ام ب��ه".
الش��اويش ،كم��ا تق��ول أم س��امر،
ٌ
موظ��ف ل��دى مال��ك األراض��ي ،وه��و ال��ذي
جيم��ع ل��ه العم��ال .ويف وض��ع س��ورية احلال��ي
أغل��ب الفالح�ين ال��ذي يعمل��ون يف األراض��ي
أمن هلا العمل فهو
الرتكية سوريون ،أما من ّ
خمت��ار القري��ة".

املختار حيّبنا

وصلت أم س��امر إىل قرية كرخيان
عام
التابع��ة إلقلي��م أنطاكي��ة يف تركي��ا قب��ل ٍ
ونص��ف ،بع��د أن قصف النظام جس��ر الش��غور.
خرج��ت م��ن منزهل��ا ،ه��ي وزوجه��ا ومخس��ة
أوال ٍد ،بـ"ثيابه��م" فق��ط ،دون ّ
أي ش��ي ٍء آخ��ر.
كانت يف س��ورية ربة منزل ،أما زوجها فكان
س��ائق "تكس��ي" .تب� ّين" :أهل��ي كان��وا فالح�ين،
لكن�ني مل أعمــــــ��ل يف األرض أب��داً .وهن��ا
اضط��ررت إىل ذل��ك ،ألن��ه ال يوج��د عم� ٌ�ل لن��ا".
ش��هر م��ن وصــــ��ول أم س��امر
بع��د ٍ
ً
وعائلتها إىل تركيا س��اءت أحواهلم جدا ،فقد

كانوا يعتمدون على إعانات اجلريان األتراك،
إىل أن طلب املختار من الش��اويش ان يأخذهم
للعم��ل يف األرض مقاب��ل  20ل�ير ٍة تركي� ٍ�ة يف
الي��وم.
تق��ول أم س��امر مبتس��مة" :املخت��ار
حيب الس��وريني ألن أنس��باءه منهم ،كما تعود
أصوله إىل مدينة محص .وهو شخص طيب".
أغل��ب أهال��ي م��ا يـــــ��سمى بإقلي��م
"هات��اي" يف تركي��ا ،ول��واء إس��كندرون يف
س��ورية ،يتكلم��ون اللغ��ة العربي��ة ،ألن اإلقلي��م
كان ج��زءاً م��ن س��ورية قب��ل  74عام�اً .والعديد
م��ن العائ�لات املقيم��ة يف اإلقلي��م تربطه��م
مقيمة على
�ورية
قرابة مع
ٍ
ٍ
عائالت س� ٍ
رواب��ط ٍ
احل��دود.

اللغة العربية ساعدتنا

تق��ول أم س��امر إن تكل��م األت��راك،
يف القري��ة ال�تي تقي��م فيه��ا ،اللغ��ة العربي��ة
بس��رعة
س��اعدهم كس��وريني عل��ى التأقل��م
ٍ
أك�بر واالندم��اج يف اجملتم��ع هن��اك .لك��ن،
بالرغ��م م��ن ذل��ك ،توج��د العدي��د م��ن احل��دود
املرسومة بينهم.
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أغل��ب الرج��ال الس��وريني الذي��ن
جلأوا إىل ريف "هاتاي" ،مع أبنائهم وزوجاتهم،
مي��اوم يف البن��اء أو األراض��ي.
بش��كل
يعمل��ون
ٍ
ٍ
�اويش يعم��ل يف
وحبس��ب حمم��د ،وه��و اب��ن ش� ٍ
قري��ة التون��وز بري��ف أنطاكية ،فإنهم نافس��وا
العم��ال األت��راك عل��ى أجوره��م .فبع��د أن كان
ً
تركية
الرتكي يتقاضى  35لري ًة
عامل البناء
ّ
يف الي��وم أصب��ح اآلن يأخ��ذ  15ل�ير ًة ،بس��بب
رخ��ص الي��د العامل��ة الس��ورية.
ويب�ين حمم��د أن موس��م احملص��ول
احلال� ّ�ي ه��و القط��ن والبن��دورة ،مش�يراً إىل أن
ً
عائالت س� ً
�خاص
�ورية
هناك
ٍ
مؤلفة من  10أش� ٍ
يؤمن دخالً
يعم��ل  7منه��م يف الزراع��ة ،وهذا ما ّ
مقب��و ً
ال هل��م.

لسنا مجيعا فالحني
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أج��رة املن��زل والكهرب��اء واملاء والطع��ام ،ما دفعه
إىل أن يطلب من زوجته العمل يف األرض ،بعد
منزل منذ أن تزوجها .لكنه أشار
أن كانت ربة ٍ
إىل وج��ود العدي��د م��ن العائ�لات الرتكية اليت
بأجور
ساعدت السوريني ،إذ قدّمت هلم البيوت
ٍ
زهي��د ٍة ريثم��ا حيصلون عل��ى عمل ،ومنهم من
ساعد بفرش املنزل ولو كان بسيطاً.

تق��ول أم س��عيد ،وه��ي تعم��ل أيض��اً
يف قط��اف القط��ن حالي�اً ،إنه��ا كان��ت تعم��ل يف
س��ورية كممرض��ة ،لك��ن يف تركي��ا ال توج��د
ش��واغر للس��وريني ،ويف ح��ال وجوده��ا فه��ي
قليل�� ٌة وحتت��اج إىل إتق��ان اللغ��ة الرتكي��ة،
واألولوي��ة للمواطن�ين األت��راك.
ه��ذه ليس��ت ح��ال أم س��عيد فقط ،بل احلنني جيمعنا
ّ
عدده��ن  20ام��رأ ًة ،جيلس��ن
يبل��غ
رن��ا أيض�اً ،ال�تي ترك��ت س��ورية وه��ي يف عامها
جمموع��ات خ�لال ف�ترة الغ��داء حت��ت
اجلامع� ّ�ي الثال��ث ،وهي تعم��ل يف األرض حالياً يف
ٍ
�زل أو ش��جر ٍة قريب��ة ،يتحدث��ن ع��ن
لتأم�ين إجي��ار البي��ت الذي تس��كنه م��ع إخوتها ،ظ�لال من� ٍ
ّ
ّ
منازهل��ن ال�تي
ذكرياته��ن يف الب�لاد أو ع��ن
�يط يكفيهم الش��هر ،على ح ّد قوهلا.
وطعام بس� ٍ
ٍ
ته �دّم معظمه��ا ،وبعضه��ا اآلخ��ر ال يعلم��ن م��ا
أجور املنازل مرتفعة
ّ
حل به .يناقش��ن أس��عار املواد الغذائية وصعوبة
ً
مثلم��ا أ ّث��ر العراقي��ون س��ابقا يف
سورية ،رفع السوريون إجيارات املنازل يف املدن احلص��ول عليه��ا ،أو يقدّم��ن الع��زاء مل��ن رح��ل
الرتكية احلدودية مع سورية .لكن ،على ح ّد عزي�� ٌز هل��ا يف س��ورية.
تق��ول ش�يرين ( 21عام��اً) :أكث��ر
ق��ول أب��و م��ازن ،يس� ّ
�تغل بع��ض األت��راك حاج��ة
الس��وريني أيض �اً ،مش�يراً إىل أن إجي��ار منزل��ه م��ا يعينن��ا عل��ى احلي��اة هن��ا أحاديثن��ا ع��ن البالد
املكس��ي ،والذي يشبه "احلظرية" ،يبلغ  300خ�لال اس�تراحاتنا .أحيان�اً أفك��ر أن��ه ال يفصلين
غري ّ
لري ٍة تركية ،فيما كان إجياره ال يتجاوز  100عنه��ا س��وى خ��ط ح��دو ٍد دقي��ق .ليتين أس��تطيع
ً
خيمة مكانه،
العودة .ولو تهدّم منزلي سأنصب
ل�ير ٍة قب��ل ق��دوم الس��وريني.
ً
يب� ّين أب��و مازن أن عمله��م بـ"الفاعل" ،ال مشكلة ّ
لدي .أما رحاب ( 30عاما) فتقول :ما
يصبن��ا على العمل معاملة الش��اويش اجليدة
ّ
أي كفالح�ين بدائي�ين يف األرض ،ال يكف��ي

لن��ا .هن��اك آخ��رون معاملته��م س��يئة ج��داً،
وق��د يأكل��ون علي��ك أج��رك ،أما ه��و فيمازحنا
باستمرار .لكنين طلبت منه أمس إذناً بالذهاب
إىل املن��زل بس��بب تع�بي الش��ديد فق��ال ل��ي أن
أكم��ل عمل��ي حت��ى نهاي��ة الي��وم.

حفنة تراب

ق � ّررت رح��اب زي��ارة س��ورية خ�لال
ف�ترة العي��د مل��دة  10أي��ام ،فه��ي مل تع��د حتتم��ل
غيابها عن قريتها يف ريف جسر الشغور بإدلب
أكث��ر م��ن ذلك .تصف الوضع يف قريتها بغري
اآلم��ن ،لك��ن والده��ا ووالدته��ا م��ا زاال يقطن��ان
هن��اك .وعن��د س��ؤاهلا مل��اذا مل يأتي��ا إىل تركي��ا
قال��ت إن أباه��ا أصي��ب بتس�� ّرع القل��ب بس��بب
خروج��ه م��ن القري��ة م��ر ًة ،وأنه أخربه��ا عندما
هاتفه��ا مؤخ��راً أن��ه كالس��مك ال يس��تطيع
العي��ش ب��دون م��اء.
تق��ول رح��اب إن صديقتها احلموية،
ال�تي ال تس��تطيع زي��ارة س��ورية ،أوصته��ا ب��أن
�راب لتحتف��ظ به��ا داخ��ل
جتل��ب هل��ا حفن��ة ت� ٍ
كوب وتزرع فيها "رحيانة" .ثم ختتتم بالقول
ٍ
أيام
4
مدة
�تعمل
�
س
بأنها
�اويش
�
الش
وعدت
إنها
ٍ
ً
جمان �ا إذا رح��ل بش��ار واس��تطاعت الع��ودة إىل
الب�لاد.

إجراءات جديدةٌ لتنظيم شؤون الالجئين السوريين
ٌ

تابعة لوزارة الداخلية لتولي ش��ؤون األجانب ،حتت مس� ّ�مى "املديرية العامة إلدارة اهلجرة"
تعمل الس��لطات الرتكية على تأس��يس إدار ٍة
مدنية ٍ
ٍ
ب��د ً
ال م��ن "إدارة ش��ؤون األجان��ب" ،تعن��ى بتنظي��م من��ح التأش�يرات وتصاري��ح اإلقام��ة وأذون العم��ل لالجئ�ين وف��ق املعاي�ير الدولي��ة.
ويبل��غ ع��دد الس��وريني الذي��ن يعيش��ون يف امل��دن الرتكي��ة  900ألف�اً ،حس��ب إحصائي��ات رئاس��ة ال��وزراء الرتكي��ة ،يف ح�ين يعي��ش حوال��ي  219ألف�اً
ّ
س��وري.
آخري��ن يف املخيم��ات ،ليص��ل اجملم��وع إىل  1.1ملي��ون
ً
قانون جدي ٍد سيحدّد أصول وأساس
إصدار
على
تعمل
الرتكية
احلكومة
ولكن
العمل.
حق
متنحهم
بطاقة ال
وحيمل املقيمون خارج املخيمات
ٍ
عم��ل ه��ؤالء األش��خاص ،ويفت��ح هل��م الب��اب م��ن أج��ل احلص��ول عل��ى إذن عم��ل ،حبس��ب صفح��ة "الفيس��بوك" ملوق��ع "ت��رك ب��رس" اإلخب��اري.
االجتماعي ،لتش��جيع تش��غيل الس��وريني ،حبيث يدفع
�يتم ،وف��ق القان��ون اجلدي��د ،التعدي��ل عل��ى قوان�ين الدفع��ات املس��تحقة ملؤسس��ة الضم��ان
وس� ّ
ّ
أرب��اب العم��ل  2%فق��ط م��ن األج��ر ملؤسس��ة الضم��ان ،مب��ا يش��مل الضم��ان الصح� ّ�ي يف ح��االت امل��رض واحل��وادث (يف األح��وال العادي��ة يدف��ع رب العم��ل 32.5%
للضم��ان االجتماع� ّ�ي) ،م��ا مي ّك��ن الس��وريني م��ن العم��ل يف املناط��ق ال�تي يقيم��ون فيه��ا دون احلاج��ة إىل مغادرته��ا إىل امل��دن الكب�يرة.
�هر يف البداية ،ثم أصبح كل س��نة ،يؤهلهم
وكانت وزارة الداخلية الرتكية قد أصدرت ،عام  ،2012قراراً مبنح الس��وريني إذن ٍ
إقامة كل  5أش� ٍ
حباجة إىل
للحص��ول عل��ى إذن عم��ل .لك��ن ه��ذا اإلذن ال ُين��ح مل��ن ه��م يف وض��ع "احلماي��ة املؤقت��ة" ،وبالتال��ي ال ميكنه��م احلصول عل��ى إذن عمل ،فلذلك ه��م
ٍ
�اص بوضعه��م.
�ون خ� ٍّ
إص��دار قان� ٍ
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القطن...

مهددٍ بالتالشي
محصول
إستراتيجي إلى
محصول
من
ّ
ٍّ
ٍ
ٍ
بالل عبد القادر

�رار كب�ير ٍة بع��د الث��ورة ،ولع� ّ�ل القط��ن من أب��رز احملاصي��ل املتض ّررة.
تع ّرض��ت احملاصي��ل اإلس�تراتيجية ألض� ٍ

أس��باب عدي��د ٌة أس��همت يف تراج��ع
ٌ
�كل كب�ير ،بع��د أن كان��ت
ه��ذا احملص��ول بش� ٍ
ً
س��ورية تتمي��ز ب��ه عاملي �ا .يق��ول ف��ادي ه�لال،
زراع��ي م��ن حمافظ��ة دي��ر
مهن��دس
وه��و
ٌ
ٌّ
ال��زور :تراجع��ت ،يف الس��نوات الث�لاث األخرية،
إنتاجي��ة القط��ن كم �اً وكيف �اً؛ فم��ن جان��ب
�تمر يف األراض��ي
املس��احات ح��دث تناق� ٌ
�ص مس� ٌّ
املزروع��ة ،إذ كان م��ن املف�ترض يف ع��ام
 2013أن ي��زرع يف دي��ر ال��زور ،وحبس��ب اخلطة
املق� ّررة ل��وزارة زراعة النظ��ام ،ووفقاً ألرقامها
حول املوس��م القادم؛ حنو  30ألفاً و 891هكتاراً،
مل ي��زرع منه��ا عملي�اً س��وى م��ا يق��ارب نص��ف
�جيعي يُدف��ع
�عر تش� ٍّ
ه��ذا الرق��م ،رغ��م وج��ود س� ٍ
للف�لاح م��ن قب��ل حم��اجل النظ��ام ال�تي تش�تري
األقط��ان (مل��ا يس� ّ�مى القط��ن اجلي��د) ،وبلغ هذا
الس��عر  51ل�ير ًة س� ً
�ورية يف ع��ام  ،2012ليص��ل
إىل  100لري ٍة للكيلو غرام الواحد يف عام .2013
وحبس��ب م��ا يدّع��ي الدكت��ور جم��د
الزراع��ي يف وزارة
أي��وب ،مدي��ر االقتص��اد
ّ
زراع��ة النظ��ام ،يف أح��د تصرحيات��ه املنش��ورة
عل��ى موق��ع ال��وزارة ،ف��إن النظام يق�دّم للفالح
رحب�اً يق��ارب ثالثاً وعش��رين ل�ير ًة لكل كيلو
غ��رام ،وذل��ك ألن تكلف��ة إنت��اج كيل��و القط��ن
�عر
تبل��غ  77ل�يرة ،بينم��ا يش�تريه النظ��ام بس� ٍ
ق��دره  100ل�يرة.
يتبج��ح
ورغ��م ه��ذه املغري��ات ال�تي ّ
موظف��و وزارة الزراع��ة بتقدميه��ا للف�لاح،
إال أن واق��ع ه��ذه الزراع��ة عل��ى األرض س��ي ٌء
ج��داً؛ فهن��اك غ�لا ٌء ش��دي ٌد يف قيم��ة األمس��دة،
والب��ذار ،وكذل��ك احملروق��ات ،ع��دا ع��ن
الصعوب��ات يف عملي��ات نق��ل احملص��ول عن��د
تس��ويقه وتوصيل��ه للمح��اجل ،بل قد يس��تحيل
ذل��ك يف بع��ض األحي��ان بس��بب األوض��اع
املضطرب��ة وغ�ير املس��تق ّرة عل��ى الطرق��ات،
فيعج��ز بع��ض املزارعني عن تس��ويق أقطانهم
�في م��ن قب��ل ق��وات
خوف�اً م��ن االعتق��ال التعس� ّ
النظ��ام .وه��ذا م��ا يدف��ع معظ��م املزارع�ين إىل
الوق��وع حت��ت رمح��ة التج��ار والسماس��رة
عادلة وال تع ّوض
الذين يعرضون أسعاراً غري
ٍ
خس��ارة الف�لاح وتعب��ه.

من مواسم القطن السابقة  ،ملزيد من الصور انظر الغالف اخللفي

وهن��اك مش��كل ٌة أخ��رى يف زراع��ة
النفط��ي
القط��ن بدي��ر ال��زور ه��ي التل�� ّوث
ّ
وسحب الدخان األسود الناجتة عن احل ّراقات
ُ
أو مص��ايف النف��ط اخل��ام ،وال�تي أث��رت عل��ى
�كل كب�ير ،حت��ى أن الكث�ير
ج��ودة اإلنت��اج بش� ٍ
من مزارعي املناطق اليت تكثر فيها احل ّراقات
مل يتش��جع عل��ى زراع��ة القط��ن .وإذا أردن��ا ان
نق � ّدر تراج��ع األراض��ي الزراعي��ة يف املنطق��ة
الش��رقية فإن��ه يتج��اوز ال��ـ  70%م��ن إمجال� ّ�ي
األراض��ي املزروع��ة بالقطن يف س��نوات ما قبل
�ات دقيق� ٍ�ة
الث��ورة ،رغ��م ع��دم وج��ود إحصائي� ٍ
�اتي عل��ى األرض.
بس��ب غي��اب العم��ل ّ
املؤسس� ّ
ويضي��ف ه�لال :كم��ا جي��ب
أخ��ذ بع�ين االعتب��ار غ�لاء األدوي��ة واملبي��دات
الزراعي��ة ،وندرته��ا يف بع��ض األحي��ان ،األم��ر
ال��ذي جيع��ل اجل� ّو مناس��باً النتش��ار اإلصاب��ات
احلش��رية وامليكروبي��ة يف حمص��ول القط��ن.
كم��ا لوح��ظ تق�� ّز ٌم يف حج��م الثم��رة رمب��ا
أس��باب
يك��ون س��ببه التل�� ّوث ،ورمب��ا هن��اك
ٌ
مرضي�� ٌة أخ��رى مل ُت��ر الدراس��ة البحثي��ة
الكافي��ة لتش��خيصها ومكافحته��ا.
بع��د حتري��ر ري��ف حمافظ��ة دي��ر
واقع
ال��زور قب��ل عام�ين م��ن اآلن ،وبعد نش��وء ٍ

�ادي جدي � ٍد ،ظه��رت احلاج��ة
زراع� ٍّ�ي واقتص� ٍّ
حل��ول
بديل��ة واق�تراح
مؤسس��ات
إىل بن��اء
ٍ
ٍ
ٍ
�ريعة للمش��اكل املس��تج ّدة .لك��ن
فعال� ٍ�ة وس� ٍ
ُ
ه��ذا مل يتحق��ق ،وت��رك فالح��و دي��ر ال��زور
يواجهون مش��اكلهم بأنفس��هم دون مساعد ٍة
ً
وخاصة من ش��خصيات ومؤسس��ات
من أحد،
املعارض��ة الس��ورية الناش��ئة .ليؤدّي ّ
كل هذا
اىل تراج��ع ه��ذا احملص��ول االقتص� ّ
�ادي اهل��ام،
يف نواح��ي اإلنتاجي��ة واجل��ودة واألرب��اح.
ومل يط��رأ ،وخ�لال مومس�ين بع��د التحري��ر،
ّ
حتس��ن عل��ى واق��ع ه��ذه الزراع��ة إال يف
أي
ٍ
بع��ض احمل��اوالت الفردي��ة ال�تي حت��اول
تقدي��م بع��ض احلل��ول ملش��كالت االنت��اج ،مثل
قي��ام أح��د الس��كان يف قري��ة حطل��ة  -مش��ال
�ان بطاق� ٍ�ة
دي��ر ال��زور  -بإنش��اء حملج��ة أقط� ٍ
�ات
�
خدم
انتاجي� ٍ�ة صغ�يرة ،غ�ير أنه��ا ق ّدم��ت
ٍ
كب�ير ًة لفالح��ي املنطق��ة (أع�� ّدت "ع�ين
املدين��ة" تقري��راً ع��ن ه��ذه احمللج��ة يف ع��د ٍد
س��ابق) .ويُنتظ��ر اآلن م��ن الس��لطات احمللي��ة
خبط��وات ج��ا ّد ٍة
احمل��ررة القي��ام
يف املناط��ق ّ
ٍ
اس��تعداداً ملوس��م القط��ن اجلدي��د ،وع��دم ترك
�ال م��ن
فالح��ي دي��ر ال��زور م��ر ًة ثالث� ً�ة يف ح� ٍ
التخب��ط والضي��اع.
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مؤم ٌن بنسبة ...70%
الغذاء في جبلَ ي التركمان واألكراد
ّ
ونقص في المياه وتوفير التعليم
ٌ
هند عثمان
ذك��ر رئي��س مكت��ب املعلوم��ات
ووح��دة الدع��م اللوجس�ت ّ
ي يف اجملل��س احملل� ّ�ي
جلبل��ي األك��راد والرتكم��ان ،عم��ار خزين��ة
دار ،أن مه��ام اجملل��س تتلخ��ص بتقدي��م
الس��لل الغذائي��ة والرعاي��ة الصحي��ة وإص�لاح
الطرق��ات والتواص��ل م��ع املنظم��ات يف الداخ��ل
واخل��ارج لتوف�ير اخلدم��ات للمدني�ين يف
املنطق��ة.
خي��ص اخلدم��ات الطبي��ة،
وفيم��ا
ّ
أش��ار خزين��ة دار لـ"ع�ين املدين��ة" إىل أن املكتب
ي ال��ذي كان موج��وداً ضم��ن اجملل��س
الط�ب ّ
احملل��ي حت�� ّول بفض��ل احلكوم��ة املؤقت��ة إىل
ّ
خاص��ة بري��ف الالذقي��ة
صح��ة
مديري��ة
ٍ
ٍ
احمل��رر ،مق ّره��ا يف قرية ميضي��ة على احلدود
ّ
الرتكي��ة.

الغذاء متواف ٌر عرب منفذين

وبالنس��بة إىل الغ��ذاء ،أش��ار خزين��ة
دار إىل ع��دم وج��ود أزم� ٍ�ة ألن ري��ف الالذقي��ة
متص� ٌ�ل بالري��ف احمل � ّرر يف إدل��ب ،مش�يراً إىل
أن إدخ��ال امل��واد الغذائي��ة يت� ّ�م ع��ن طريق�ين؛
طري��ق ميضي��ة ال��ذي يع�� ّد منف��ذاً إنس��انياً
يتص��ل مباش��ر ًة مبدين��ة يل��داالغ الرتكي��ة
�افة ال تزي��د ع��ن  1ك��م ،والطريق الثاني
مبس� ٍ
ً
ه��و مع�بر ب��اب اهلوى الذي ال يبع��د كثريا عن
ري��ف الالذقي��ة.
وح��ول التنس��يق م��ع الق��وى الثورية
مب��ا يضم��ن دخ��ول املس��اعدات أش��ار خزين��ة
دار إىل أن هن��اك تنس� ٌ
ر م��ع كتائ��ب
�يق كب�ي ٌ
اجلبه��ة اإلس�لامية والكتائ��ب األخ��رى .الفت�اً
إىل أن تأم�ين الغ��ذاء يت� ّ�م بنس��بة  70إىل .80%
ويبل��غ ع��دد الس��كان املقيم�ين يف
�مة تقريب�اً،
ري��ف الالذقي��ة احمل� ّرر  17أل��ف نس� ٍ
حبس��ب رئي��س مكت��ب املعلوم��ات .وه��و ع��د ٌد
طفيف حبسب الوضع األم ّ
ين يف
بشكل
ٍ
يتغري ٍ
املنطق��ة ،إذ تدف��ع الغ��ارات اجلوي��ة والقص��ف
املدفعي ،حني اش��تدادهما ،ببعض الس��كان إىل
ّ
الن��زوح املؤق��ت.

ٌّ
غ�ني باملي��اه ،لك��ن املش��كلة يف اس��تجرارها،
بس��بب انقط��اع الكهرب��اء ع��ن املنطق��ة من��ذ
حتري��ر الري��ف ،أي من��ذ عام�ين ونص��ف".
ولف��ت إىل أن قس��ماً م��ن الس��كان
ميتل��ك آب��اراً
ً
ارتوازي��ة ومضخ��ة مي��اه،
وه��ؤالء يتدب��رون أمره��م .أم��ا م��ا تبق��ى منه��م
فمس��اعدتنا هل��م تنحص��ر بتأم�ين احملروقات،
جتمع حيوي 15
وذل��ك يف ح��ال كان��وا ضم��ن
ٍ
ً
عائلة ،أي  50شخصاً تقريباً ،ما يسهّل عليهم
اس��تجرار املي��اه وضخه��ا.
وأش��ار خزين��ة دار أن ه��ذا ّ
كل
م��ا يس��تطيع اجملل��س فعل��ه ،بس��بب إمكانيات��ه
القليل��ة .موضح��اً أن مس��اعدات احلكوم��ة
املؤقت��ة ملنطق��ة ري��ف الالذقي��ة قليل � ٌة حبك��م
مبس��افة ال
اش��تباك م��ع النظ��ام
أنه��ا خ��ط
ٍ
ٍ
تق� ّ�ل ع��ن  35ك��م ،وه��ي معرض� ٌة للقص��ف يف
معظ��م األوق��ات بنس��بة  50إىل  ،60%لذا هناك
تنم��وي فيه��ا.
مش��روع
خماط��ر ٌة بإقام��ة أي
ٍّ
ٍ

خميمات للنازحني
أربعة
ٍ

يســــــتضــــ��يف جبــــ�لا األكــــ��راد
والرتكم��ان مدني�ين م��ن مناط��ق أخ��رى،
عل��ى الرغ��م م��ن القصف ال��ذي يتعرض��ان له.
وحبس��ب رئيس مكتب املعلومات فإن املنطقة
حتت��وي على أربع��ة خميمات جلو ٍء للنازحني
من ريف إدلب ومن مدينة الالذقية أو ريفها،
ش��خص مس��جلني،
تتضم��ن  2500إىل 2600
ٍ
خميمات عش��وائية .مش�يراً إىل
باإلضافة إىل
ٍ

احملل��ي ال يس��تطيع وح��ده تلبي��ة
أن اجملل��س ّ
احتياج��ات املخيم��ات ،ال�تي تتلق��ى املس��اعدات
م��ن اهل�لال األمح��ر الرتك� ّ�ي ومنظم��ة IHH
الرتكي��ة فيم��ا يتعل��ق باخلي��ام والغ��ذاء
وغريه��ا.

ال رواتب للمعلمني

وبالنس��بة إىل التعليم ،أش��ار خزينة
طال��ب يف
دار إىل وج��ود م��ا يزي��د ع��ن 1500
ٍ
جبل��ي األت��راك والرتكم��ان .والدع��م ال��ذي
يأت��ي للمجل��س احملل� ّ�ي فيم��ا خي��ص التعلي��م
ٌ
قلي��ل ال يغط��ي روات��ب املعلم�ين ،الذي��ن مل
يقبض��وا رواتبه��م س��وى م��رة واح��دة .موضح�اً
أن املناه��ج التعليمي��ة ال ختتل��ف ع��ن املناه��ج
الس��ابقة قب��ل الث��ورة ،إال م��ا ّ
مت تعديل��ه فيم��ا
يتعل��ق حب��زب البع��ث .كم��ا لف��ت إىل وج��ود
مديري��ة للتعلي��م يف الري��ف احمل�� ّرر.
ٍ
وفيم��ا يتعل��ق بهيكلي��ة اجملل��س،
ق��ال رئي��س مكت��ب املعلوم��ات إن��ه" :يتأل��ف م��ن
حمامي�ين ومهندس�ين وتربوي�ين .وه��و غ�ير
�كل توافق� ٍّ�ي بع��د
�ب ب��ل مت تش��كيله بش� ٍ
منتخ� ٍ
شخصيات بارز ٍة من جبلي الرتكمان
اجتماع
ٍ
واألكراد يف اخلارج ،اتفقت فيه على تش��كيل
احملل��ي".
اجملل��س ّ
ّ
وب�ين خزين��ة دار أن��ه قب��ل س��تة
تابع��ة
منتخب��ة
بلدي��ات
ش��هور مت تش��كيل
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
للمجل��س عدده��ا س��بع ،مت انتخ��اب رؤس��ائها
دميقراط��ي م��ن قب��ل الس��كان.
بش��كل
ٍ
ٍّ

تدمري البنى التحتية للمياه

وفيم��ا يتعلق باملي��اه ،قال خزينة دار
إن" :هناك نقصاً بس��بب تدمري البنى التحتية
بالقص��ف .وعل��ى الرغم م��ن أن ريف الالذقية

من أرشيف اجمللس احمللي جلبلي الرتكمان واألكراد
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الشرعية:
هيئة الطبابة
ّ

نوع آخر في أحياء حلب
مقاتلون من ٍ
حممد نزار

وقت يعتربه الناس األس��وأ على
بينم��ا تواص��ل برامي��ل نظ��ام األس��د ّ
املتفج��رة س��قوطها اليوم� ّ�ي على أحياء حلب احمل� ّررة ،ويف ٍ
يومي دون أن توجد وسيل ٌة عسكر ّي ٌة
سوريا منذ عهد العثمانيني ،وال سيما عند مشاهدة ّ
كم الضحايا املدنيني الذين يقضون ٍ
بشكل ٍّ
مكان إىل آخر
تق��ف بوج��ه ه��ذه اجلرائ��م؛ يق��وم جمموع� ٌة من الش��باب بتوثيق أعداد الضحايا عرب س��يارتهم الصغرية اليت تنقله��م من ٍ
عل��ى مدار  24س��اعة.

ٌ
أبطال من حلب

لي��س الدف��اع املدن� ّ�ي يف حل��ب فق��ط
م��ن يق��وم بواجبات��ه الثور ّي��ة يف حماول��ة إنق��اذ
الن��اس م��ن بني ركام املباني وإس��عافهم ،وإمنا
يتم إظهارها إعالم ّياً رغم
هن��اك أي ٍد خف ّي��ة مل ّ
أهم ّية عملها ملا بعد سقوط النظام .إنهم أفراد
الطبابة الشرع ّية ،وهم من يقوم اليوم بتوثيق
س��جالت
أع��داد الضحاي��ا واجلرح��ى ضم��ن
ٍ
وأرق��ام م��ن أج��ل تقلي��ص أع��داد املفقودي��ن.
ٍ
مع��رض
ع�بر
بذل��ك
الطباب��ة
كادر
ويق��وم
ٍ
للصور يف قلب مق ّرهم ،حيتوي صوراً للجثث
اليت وردت إليهم .وحياول األهالي ممن فقدوا
أق��ارب مراجع��ة املرك��ز م��ن أج��ل ّ
التأك��د من
وج��ود ذويه��م يف اهليئ��ة أو ال.
وم��ن أجـــ��ل اســــ��تعراض بعـــــــ��ض
املعلومات عن األعمال اليت يقومون بها يومياً يف
حلب ،قابلت "عني املدينة" مدير هيئة الطبابة
الش��رع ّية ،اخلب�ير اجلنائ� ّ�ي أبو جعفر كحيل.
مؤسس اهليئة.
وهو ،مع
جمموعة من الشبابّ ،
ٍ
يقول الكحيل ّ
الرئيسي إلنشاء هيئة
إن السبب
ّ
الطباب��ة الش��رع ّية ه��و جم��زرة النه��ر املعروف��ة
يف حل��ب ،عندم��ا ّ
مت إع��دام عش��رات املعتقل�ين
ورميه��م يف نه��ر الش��هداء .وأوض��ح الكحي��ل ّ
أن
�راءات ،فهناك
عم��ل اهليئ��ة يق��وم عل��ى ع�دّة إج� ٍ
العدي��د م��ن الس��جالت ،مث��ل الس� ّ
�جل اليوم� ّ�ي،
�جل التقاري��ر الطب ّي��ة ،وس� ّ
وس� ّ
�جل املفقودي��ن،
ّ
ّ
ّ
وس��جل
وس��جل الوف َي��ات،
وس��جل األمان��ات،
الرتحيل ...إخل .وتس��تقبل اهليئة يومياً عشرات
اجلثث من عدّة أحيا ٍء خمتلفة ،وذلك بواسطة
س��يارتها الصغ�يرة ال�تي تعتم��د عليه��ا أثن��اء
العمل.

ٌ
احتياجات ومشاكل

التطوع��ي وجهده��م
رغ��م عمله��م
ّ
�خصي ال��ذي حاول��وا م��ن خالل��ه الوق��وف
الش�
ّ
م��ع غريه��م م��ن أبن��اء حل��ب يف أصع��ب األزمات
ال�تي مت� ّر بها املدينة ،يعاني أفراد اهليئة ،مثلها

مث��ل أي جتم� ٍ�ع آخ��ر ،م��ن نق��ص الكث�ير م��ن
املس��تلزمات الطب ّي��ة والتقن ّي��ة م��ن أج��ل ضمان
اس��تمرارهم بالعمل .فهم حيتاجون إىل بعض
الكامريات من أجل تصوير اجلثث اليت تردهم،
فضائي لنش��ر
وإىل س� ّيارة نق� ٍ�ل وجه��از إنرتنت
ٍّ
املعلوم��ات لديه��م والتواص��ل م��ع الش��بكات
يومي،
�كل ّ
اإلعالمية لنش��ر أمساء الضحايا بش� ٍ
وبع��ض اخلزائ��ن احلديدي��ة حلف��ظ امللف��ات
واألمان��ات ،واأللبس��ة اخلاص��ة بأف��راد اهليئ��ة،
ّات لتش��ريح اجلث��ث ،وجهاز أش��عة ،وغري
ومع�د ٍ
ذل��ك م��ن األم��ور الضروري��ة ال�تي تفتقده��ا
اهليئ��ة أثن��اء عمله��ا.
الش��اب عل��ي ،م��ن أبن��اء حل��ب ،أب��دى
رأي��ه بنش��اط هيئ��ة الطباب��ة قائ ً
ال" :س� ّر صمود
حل��ب إىل ه��ذه اللحظ��ة ،ورغ��م الربامي��ل
املتفجرة والقصف املستم ّر باهلاون واملدفعيات،
ّ
ّ
�ب يف مواجه��ة
أن أبناءه��ا يقف��ون جنب�اً إىل جن� ٍ
شراس��ة النظ��ام .وهيئ��ة الطباب��ة الش��رع ّية
إح��دى املك ّون��ات ال�تي ال ميكن حللب االس��تغناء

هيئة الطبابة الشرعية حملافظة حلب خالل عملها امليداني

اجلامعي ش��ريف
عنها" .يف حني يقول الطالب
ّ
األمح��د" :مس��تقب ً
ال س��يحتاج أهال��ي حل��ب إىل
مراجعة مق ّر الطبابة الشرع ّية .اليوم ال توجد
عائل� ٌة مل تتض� ّرر م��ن جرائ��م األس��د يف حل��ب،
وهن��اك مئ��ات املفقودي��ن مل يُع��رف مصريه��م
خاص ًة يف
مهم جداًّ ،
حت��ى اآلن .فعم��ل الطبابة ٌّ
ه��ذه املرحل��ة احلرجة".
ولك��ن ،يف ّ
كل األحــــ��وال ،يقتن��ع
أهال��ي حلب ّ
بأن النش��اطات املدن ّي��ة ال تقوى إال
على جتميع انتهاكات النظام وتوثيقها ملا بعد
أم��ا أن حت��ارب النظ��ام بفع� ٍ�ل مدن� ٍّ�ي
س��قوطهّ ،
فل��ن جي��دي .إذ ب��ات العم��ل العس� ّ
�كري ،لي��س
فق��ط يف حل��ب ب��ل يف مجي��ع املناط��ق احمل� ّررة،
امللجأ الوحيد الذي سينقذ الشعب السوري من
أم��ا فيم��ا يتعل��ق بالطباب��ة
إج��رام نظ��ام األس��دّ .
الشرع ّية وعملها اليوم فاجلميع ي ّتفق على ّ
أن
نتائج هذا العمل ستظهر فيما بعد ،حني يعود
األهال��ي إىل حل��ب ويبحثون ع��ن ذويهم .وقتها
س� ُيدرك م��دى أهم ّية عمل الطبابة الش��رع ّية.
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البعث ...التاريخ المخزي للسنوات األولى في حكم سورية
حممد عثمان

ع��ام  ،1969عندم��ا ص��در ه��ذا الكت��اب ع��ن دار النه��ار بب�يروت ،افتتح��ه مؤلف��ه بالق��ول :م��ن كان حيس��ب أن البع��ث ينته��ي إىل
ّ
بعثي ً
�خر م ّر؟ ومل يدُر يف خلد الدكتور س��امي
كل هذا العبث؟ من كان حيس��ب منا أن تصبح كلمة ّ
تهمة يدفعها بعضنا عنه بس� ٍ
اجلن��دي عل��ى اإلط�لاق  -وه��و م��ن الرعي��ل األول للح��زب وقيادات��ه  -أن يصب��ح البع��ث مس��ؤو ً
ال اآلن ع��ن ه��ذا القدر املهول م��ن اإلجرام
والدم��ار ،بع��د م��رور كل تل��ك الس��نوات عل��ى وصول��ه إىل احلك��م ،وعل��ى ش��هادة اجلن� ّ
�دي.

يف بداي��ة الكت��اب ،يس��تعيد املؤل��ف
أي��ام البع��ث األوىل ،ي��وم كان املؤمن��ون
بفكرت��ه مناضل�ين متفان�ين ،يتنقل��ون ب�ين
الق��رى مبصروفاته��م الطالبي��ة الش��خصية
البس��يطة ،لتبش�ير الفالح�ين ودعوته��م إىل
رف��ض الظل��م الواق��ع عليه��م .ودع��وة الع��رب
التوح��د وبن��اء الدول��ة القوي��ة
عموم��اً إىل
ّ
ورف��ض هيمن��ة ال��دول الغربي��ة .وق��د ش��ارك
اجلن� ّ
�دي يف ه��ذه النش��اطات من��ذ تش��كل أوىل
الرمس��ي ع��ن
خالي��ا احل��زب ،قب��ل اإلع�لان
ّ
تأسيسه ،عندما كان طالباً يف جامعة دمشق،
ع��ام  ،1940مثلم��ا كان معظ��م أعض��اء احلزب
يف العاصم��ة .فق��د فش��ل التنظي��م يف ترس��يخ
وج��وده ب�ين أبن��اء ه��ذه املدين��ة ،واكتف��ى ب��أن
�رأس صغ�ير.
يك��ون جس��ماً كب�يراً ب� ٍ
وع�بر الس��نوات مت�� ّر بالبع��ث
ٌ
ٌ
وحق��ب
وسياس��ات خمتلف�� ٌة،
منعطف��ات
ٌ
�جل فيه��ا
متس��ارع ٌة م��ن تاري��خ س��ورية .ويس� ّ
ً
عميق��ة
انطباع��ات
اجلن��دي – األدي��ب –
ٍ
ً
وحاذق��ة ع��ن بع��ض الش��خصيات .فزك��ي
األرسوزي «شاع ٌر يتألق صوراً ...وديع املظهر،

حت��ى إذا تكل��م بدا ثائراً متوحش�اً» .أما ميش��يل
عفل��ق فف��ي س��لوكه «طيب الفن��ان وعصبيته
وقرفه وس��وء ظنه ،يصدّق ما يقال له إذا جاء
م��ن تالمي��ذه ويغريه املدي��ح وخيدعه الرياء...
إذا أه�ين حق��د» .والرئي��س ش��كري القوتل��ي
ع��امل ال ينتس��ب إىل الق��رن العش��رين،
«م��ن ٍ
ّ
�ادر عل��ى االضط�لاع ب��كل املهم��ات ال�تي
غ�ير ق� ٍ
تتحم��ل أعباءه��ا ...لع��ب
أن
�ورية
�
س
�در
ش��اء ق�
ّ
ب��ه الغ��رور فق��د اعت�بر نفس��ه األم�ين عل��ى
االس��تقالل» .بينم��ا يب��دو حس�ني الزعي��م،
ال��ذي انقل��ب علي��ه« ،مزجي�اً من املعت��وه ورجل
الدول��ة» .وأب��رز م��ا يلف��ت يف أدي��ب الشيش��كلي
«قس��وة وجه��ه وعجرف��ة تقاطيع��ه وصمت��ه...
ولكن��ه غ�ن ّ
ي احل��دس يع��رف م��ا يري��د ،مفه��وم
�وي الفراس��ة ،ق� ّ
الدول��ة عن��ده واض� ٌ�ح ...ق� ّ
�وي
الش��خصية ...كان يائس�اً خيف��ي يأس��ه حت��ى
ع��ن نفس��ه ...ظ� ّ�ل وحي��داً حت��ى يف أوج��ه» .أم��ا
أك��رم احلوران��ي ف��كان «يب��دو علي��ه صف��اء
الذه��ن والعن��ف ،وهم��ا ش��يئان قلم��ا انس��جما
مع�اً ...يف ضحك��ه توت� ٌر خيف��ي طاق� ً�ة كب�ير ًة
وقلق��اً عصبي��اً»..
ولك��ن الش��هادة األب��رز يف الكت��اب
ه��ي ع��ن الس��نوات األوىل م��ن حك��م البع��ث يف
س��ورية ،إث��ر انق�لاب  8آذار  .1963وع��ن ه��ذه
الس��نوات يقول املؤلف ،الذي ش��ارك يف احلكم
كقيادي ووزير ،إنها فوضى حتللت من ّ
كل
ٍّ
خل��ق ،مهم��ا ح��اول امل��رء اإلحاط��ة بتسلس��ل
أحداثه��ا وفهم��ه فش��ل ،فالعالق��ة الطبيعي��ة
ّ
وكل تعلي� ٍ�ل خط��أ،
ب�ين األس��باب معدوم��ة،
ّ
وكل األح��كام صحيح�� ٌة وكله��ا غل��ط!
فقد بدأت «اللجنة العس��كرية» اليت
أسس��ت أي��ام الوح��دة بالس��يطرة عل��ى احلزب،
ّ
ال��ذي مل يع��د ّ
ألي مدن� ٍّ�ي في��ه قيم � ٌة جدي��ة،
مب��ا فيه��م قيادت��ه العلي��ا .إذ ص��ار العس��كريون
جيتمع��ون منفردي��ن ويق�� ّررون األدوار ث��م
يهمس��ونها يف آذان القيادي�ين ،فيلق��ون الس��مع
والطاع��ة م��ن مدني�ين نس��وا أف��كار احل��زب
ومسريته و«أووا إىل ّ
ظل اجلزمة» .فيما بدأت

ٌ
أع��راض خميف�� ٌة،
تظه��ر عل��ى العس��كريني
ّ
إذ أخ��ذوا يستــــــ��ولون عل��ى كــــ��ل ش��ي ٍء
احلساس��ة ،يري��دون
ويتس��ابقون إىل املناص��ب ّ
أن يظلوا يف اجليش وأن يكونوا وزراء وأعضاء
يف القي��ادة احلزبي��ة ،يري��دون ّ
كل ش��ي ٍء وال
يعرف��ون م��اذا يري��دون.
كوزيـــــ��ر لإلع�لام
وم��ن منصب��ه
ٍ
يق��دّم املؤل��ف ص��ور ًة ع��ن طبيع��ة حك��م
�ام ثالث� ٍ�ة عل��ى تولي��ه
تل��ك املرحل��ة؛ فبع��د أي� ٍ
ال��وزارة ج��اءه الرف��اق بوش��اياتهم ع��ن م��ن
يري��دون تس��رحيه م��ن املوظف�ين ،يف تقاري��ر
متضارب��ة تته��م ه��ذا بالع��داء للث��ورة وذاك
ٍ
�ت كان مقي��اس
بالعمال��ة إلس��رائيل ،يف وق� ٍ
جن��اح الوزي��ر ه��و ط��ول قوائ��م التس��رحيات!
فاحلزبي��ون وأقرباؤه��م وبن��و عش��ائرهم
متلهّف��ون جل�ني مث��رات «النض��ال» والقرب��ى،
وقواف��ل م��ن ه��ؤالء أخ��ذت ت�ترك الق��رى يف
الس��هول واجلب��ال إىل دمش��ق ،ال�تي طغ��ت
القاف املقلقة على شوارعها ومقاهيها وغرف
االنتظ��ار يف ال��وزارات.
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الطغمة المشــبوهة التــي تحافظ على بقاء النظام
بنيامني بارث /اللوموند | ترمجة مأمون حليب عن اإلنكليزية

بالرغ��م م��ن مش��هد الدم��ار املوح��ش ال��ذي خيّلف��ه جن��ود النظ��ام ،والعقوب��ات االقتصادي��ة املفروض��ة م��ن قب��ل الغ��رب ،م��ا زال
بضع� ٌة م��ن أصح��اب املش��اريع الذي��ن يف دائ��رة نف��وذ الس��لطة يراكم��ون األرب��اح .وه��م يكش��فون الغط��اء ع��ن ج��ز ٍء م��ن ه��ذه املنظوم��ة
العجيب��ة واملتوحش��ة ال�تي تس��مح لألس��د باحلف��اظ عل��ى والء تابعي��ه ،وبتموي��ل حرب��ه ض��د املعارض��ة.
إن الن��زف املمنه��ج ال��ذي تت ّع��رض ل��ه الب�لاد ،واعتم��اد
النظ��ام عل��ى حلفائ��ه ،وال س��يما إي��ران ،أم� ٌر مل يك��ن أب��داً بالش�دّة ال�تي
هو عليها اآلن.
ٌ
ٌ
س��ابق مق�� ّر ٌب م��ن عائل��ة األس��د" :خزين��ة
صدي��ق
يق��ول
ً
الدول��ة ال يدخله��ا دوال ٌر واح� ٌد تقريب�ا بطريق� ٍ�ة مش��روعة .آبار النفط
حالي �اً حت��ت س��يطرة املتم ّردي��ن أو األك��راد ،والن��اس مل تع��د تدف��ع
ّ
وكل م��ا تبق��ى ل��دى النظ��ام
الضرائ��ب وال فوات�ير امل��اء والكهرب��اء،
ليدف��ع أج��ور موظفي��ه هو عمليات االحتيال املالية واملس��اعدة املباش��رة
م��ن إي��ران والع��راق" .خبص��وص عملي��ات االحتي��ال ،م��ا زال رام��ي
�ات كب�ير ٍة م��ن االقتصاد
خمل��وف ه��و املعل��م .فه��و يس��يطر عل��ى قطاع� ٍ
الس� ّ
�وري ،مب��ا فيه��ا ش��بكة س�يريتل للخلي��وي .وق��د ق��ام ،باالش�تراك
�ال م��ن الس��احل،
م��ع أمي��ن جاب��ر وعب��د الق��ادر ص�برا ،وهم��ا رج�لا أعم� ٍ
�ف س� ٌ
ومس�ير حس��ان ،وه��و موظ� ٌ
�ابق يف ش��ركة نس��تله ،باالس��تثمار
ً
يف اس��ترياد امل��واد الغذائي��ة ،وخصوص�ا القم��ح واألرز والس��كر والش��اي.
ظه��رت ه��ذه الس��وق اجلدي��دة بع��د مواس��م الع��ام املاضي الس��يئة ،وبعد
ريفي��ة شاس��عة .وعل��ى خ�لاف
أن س��يطر املتم�� ّردون عل��ى مناط��ق
ٍ
النف��ط ،ال يش��مل احلظ��ر التج� ّ
�اري األورب� ّ�ي امل��واد الغذائي��ة .وكان
�ظ أنتجته��ا األزم��ة .وق��د ّ
مت تس��ليم عملي��ة
اس��ترياد النف��ط ضرب��ة ح� ٍّ
اخلاص بعد أن فقدت الدولة سيطرتها على مواقع
االسترياد للقطاع
ّ
ً
بكثري
االس��تخراج يف دير الزور واحلس��كة .هذه الس��وق أكثر جاذبية ٍ
ألن إي��ران ق��د منح��ت س��وريا قرض �اً بقيم��ة  3,6ملي��ار دوالر لش��راء
�ات نفطي� ٍ�ة أخ��رى الع��ام املاض��ي .احملظوظ��ون
النف��ط اخل��ام ومنتج� ٍ
الذي��ن اس��تلموا ه��ذه العملي��ة حيصل��ون عل��ى اإلم��دادات النفطي��ة م��ن
إيران والعراق ،وأيضاً من جمموعات املتم ّردين اليت س��بق وس��يطرت
عل��ى ه��ذه اآلب��ار .يق��ول برت هارلينغ" :م��ن وجهة نظ� ٍ�ر اقتصادية ،أعاد
الن��زاع ترتي��ب األوراق ،جم�براً العائ�لات الكب�يرة عل��ى الرحي��ل أو على
جيل جدي ٍد من حمتالي البزنس".
إغالق ش��ركاتها والس��ماح بظهور ٍ
من السماس��رة يف س��وق القمح عائل ٌة الذقاني ٌة تعمل لصاحل ذو اهلمة
ش��اليش ،قائ��د احلرس الرئاس� ّ�ي ،ومش� ٌ
�مول بالعقوب��ات الغربية .ولكي
يتجن��ب العقوب��ات الدولي��ة ،ف��إن أولئ��ك الذي��ن ينتفع��ون م��ن احل��رب
يعملون يف اخلفاء .ويزعم أحد أفراد النخبة املالية الدمشقية أن لدى
رام��ي خمل��وف جمموع� ً�ة م��ن القانوني�ين يعملون لصاحل��ه ،وميضون
�ركات تك��ون غطا ًء ألعماله .بعض هذه الش��ركات
وقته��م يف خل��ق ش�
ٍ
التمويهي��ة فضحه��ا خم�برون م��ن وزارة املالي��ة األمريكي��ة واملفوضية
�ال ّ
مطل��ع ،اس��تطاع رام��ي أن حيم��ي
األوربي��ة .لك��ن ،حس��ب رج��ل أعم� ٍ
معظ��م ثروت��ه .وع��ن طري��ق وال��ده ال��ذي يتنق��ل ب�ين دمش��ق وموس��كو،
�آت يف روس��يا ال�تي يت��م طب��ع العمل��ة
لرام��ي احل��ق باس��تخدام منش� ٍ
الس��ورية فيها بعد أن توقفت النمس��ا عن فعل ذلك .ويف كانون األول
املركزي الس� ّ
ّ
�ابات يف
 2011أعطت روس��يا اإلذن للبنك
�وري بفتح حس� ٍ
ً
البنوك الروسية .إمرباطورية رامي خملوف هلا أيضا فرو ٌع يف رومانيا،
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اليت يش��غل والد زوجة رامي ،وليد عثمان ،منصب س��فري س��وريا فيها.
وتض� ّ�م عصاب��ة الطغم��ة الس��ورية أيض�اً ماهر األس��د وموظفيه حممد
محش��و وس��امر الدبس وخالد قدور .وس� ُيم َنح محشو اإلذن يف القريب
اصطناعية
العاجل ،من قبل وزارة الس��ياحة ،بتطوير مش��روع جزير ٍة
ٍ
يف طرطوس .مقابل مساهمة الدولة ،يعيد هؤالء الصناعيون حتويل
ج��ز ٍء م��ن أرباحه��م للنظ��ام .تق��وم س��ريتل بدفع أج��ور املوظفني ،ورمبا
الش��بيحة .وحبس��ب جهاد يازجي ،تضع ش��ركات الباصات مركباتها
حت��ت تص��رف اجلي��ش .لك��ن لنبتعد ع��ن اخلطأ :بالنس��بة إىل األغلبية
الساحقة من رجال األعمال السوريني ،يشكل النزاع كارثة .وقد قدّر
منو يبلغ  5%سنوياً ،ستحتاج
خرباء األمم املتحدة أن سوريا ،حتى مع ٍّ
احمللي فيها إىل مس��تواه
إىل ثالث�ين عام�اً قب��ل أن يع��ود إمجالي الناتج
ّ
يف ف�ترة ما قبل احلرب.
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الشاعر المقاوم المحامي منير عباس
ٌ
ناش��ط أقص��ى النش��اط يف كتاب��ة قصائ��د
ش��خص،
هن��اك
ٌ
عمودي��ة ّ
ّ
الس��وري وبش��ار
متج��د األم��ة العربي��ة واجلي��ش
م��ة ّ
حمط ٍ
ٍ
األس��د ،يُدع��ى من�ير عب��اس .يق��دم عب��اس نفس��ه ،قب��ل كل مخس��ة
�طر يكتبه��ا ،بالعب��ارة التالية" :الش��اعر والروائ� ّ�ي احملامي منري عباس
أس� ٍ
رئي��س حتري��ر جمل��ة الب�يرق املق��اوم" .ويع�� ّرف نفس��ه يف صفحت��ه
الش��خصية على الفيس��بوك بأنه يعمل "س��فرياً للكلمة يف بالد املهجر"،
بالرغ��م م��ن إقامت��ه الدائم��ة يف مدين��ة مح��ص .حي��اول عب��اس أن
ينتش��ر ب��كل م��ا اس��تطاع م��ن وس��ائل ،مس��تثمراً كاف��ة التطبيق��ات ال�تي
تتيحه��ا ش��بكة اإلنرتن��ت ،ووف��ق م��ا تتيح��ه إمكان��ات التعل��م لدي��ه .فق��د
�نوات ،وال ينف��ع التصابي بعد أن
جت��اوز الرج��ل اخلمس�ين م��ن العمر بس� ٍ
�ار،
�
بوق
�ة
�
العمودي
�ده
�
قصائ
�ي
ذه��ب الصب��ا .وعل��ى الش��اعر الكه��ل أن يلق�
ٍ
�اس رمس� ّ�ي .وه��ذا م��ا يفعل��ه عب��اس ح�ين يظه��ر يف
بربط��ة عن� ٍ�ق ولب� ٍ
قنات��ه اخلاص��ة عل��ى اليوتيوب ،مقل��داً طريقة اجلواه��ري يف اإللقاء من
دون أن ينج��ح يف ذل��ك .وال ينج��ح أيض�اً يف تقلي��د األدب��اء كب��ار الس��ن،
ح�ين يزعم��ون حرصه��م عل��ى املواه��ب الش��ابة وتش��جيعها .فعب��اس،
ال��ذي من��ح نفس��ه الدكت��وراه الفخري��ة م��ن هيئ� ٍ�ة وهمي� ٍ�ة ه��ي اجملل��س
األعل��ى لإلع�لام الفلس��طيين ،يفتت��ح بي��ان رؤي��ة جملته الب�يرق املقاوم
العربي ّ
الش��اب طارق العباس:
بصوابية ما قال ُه الش��اعر
بالقول" :لثقتنا
َّ
ّ

قدورة ...مات
ّ

لي��س لعب��د الق��ادر ق��دورة ،الرئي��س
الس��ابق جملل��س الش��عب ،م��ن يبكي��ه .فق��د م��ات
م��ن غ�ير ضجي� ٍ�ج ،ودُف��ن بقلي� ٍ�ل م��ن االهتمام،
�كليات ل��ن ترف��ع م��ن مق��ام الرج��ل ال��ذي
وبش� ٍ
ب��اع روح��ه ،ومن��ذ س��نني كث�ير ٍة ،للش��يطان،
مقاب��ل أن ينتف��ع ،وبنوع��ي املنفع��ة املألوف��ة
ألتب��اع األس��د ،يف املنص��ب وامل��ال .وتصع��ب
حتم �اً ،عل��ى املتعاطف�ين م��ع األم��وات ،مهم��ة
البحث يف سرية قدورة عن حماسن .ويصعب
أيض�اً ،عل��ى هواة التنقيب يف معطيات النش��أة،
خاصة يف نش��أة قدورة
أن يعثروا على عوامل
ٍ
تفس��ر كي��ف
 رغ��م الوف��اة املبك��رة لوالدت��ه ّ -منوذج��ي ط��وال
كمناف��ق
ع��اش الرج��ل
ٍّ
ٍ
حيات��ه .فعائلت��ه املهاج��رة م��ن ليبي��ا مل تك��ن
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اخلناج��ر" .علم�اً أن
لام
"فم��ا س��لبت ُه أث�لا ُم
ِ
ِ
اخلناج� ِ�ر ل��ن يع��و َد س��وى بأث� ِ
ٌ
الش��اعر العرب� ّ�ي الش��اب ه��و اب��ن الش��اعر املق��اوم ،وناش��ط ه��و اآلخر مثل
أبيه!
ال ميكن أن يشــــعر املــــتفرج على عــباس إال بالــــــشفقة ،وال
ميكن أن يوصف هذا املقاوم إال باجلنون...

حبي باب س��رجية
عائل� ً�ة منب��وذ ًة يف حميطها ّ
�قي ،ومل يك��ن املغارب��ة يعان��ون م��ن ّ
أي
الدمش� ّ
�كل م��ن أش��كال التميي��ز ،ب��ل أصب��ح اجلي��ل
ش� ٍ
ً
ً
الثان��ي منه��م جزءا عضويا من نس��يج جمتمع
دمش��ق .ويف نقيص� ٍ�ة مضاف� ٍ�ة  -ف��وق النقائص
الطبيعي��ة ملس��ؤولي النظ��ام األس� ّ
�دي  -يذك��ر
عارف��و ق��دورة أن��ه مل ينف��ع أحداً أ ّي��ة فائد ٍة إال
�ص حلكمت��ه اخلاص��ة "خذ
مبقاب��ل ،فه��و خمل� ٌ
ما تس��تطيع وال تعطي" ،مما جيعل مس��ؤولني
آخري��ن يب��دون أمام��ه رج��ال خ�ير.
رح��ل البعث� ّ�ي العتي��ق دون أن ينط��ق
كلم��ة ح� ٍ�ق ،ول��و نفاق�اً ،لث��ورة س��تنتصر .بعد
�رن،
أن وق��ف م��ع الباط��ل أكث��ر م��ن نص��ف ق� ٍ
عاش��ه جمته��داً يف خدم��ة الطغ��اة كعب��د.

نصف شهرية سياسية متنوعة مستقلة

 ال تعرب املقاالت املنشورة عن رأي املجلة بالضرورة. -ترحب املجلة بمساهماتكم غري املنشورة سابق ًا.

فيس بوك
facebook.com/3aynAlmadina
تويتر
twiter.com/3aynAlmadina
www.3ayn-almadina.com | info@3ayn-almadina.com
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