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الغوطةالشرقية
عدسة فادي الشامي  -خاص عني املدينة

االفتتاحية

«عني املدينة» يف عددها املائة
دون ختطي��ط مس��بق ،يتزام��ن احتف��ال ه��ذه اجملل��ة بإص��دار عددها رقم  100مع ملف حافل تنش��ره
ع��ن دي��ر ال��زور ،يش��به م��ا كان��ت تنش��ره وتعن��ى ب��ه من��ذ انطالقته��ا وخ�لال الع��ام األول م��ن عمره��ا ،قب��ل أن
جتتاح داعش املنطقة الشرقية من سورية ،والدير ،و ُتغ َلق مكاتب اجمللة هناك وخيرج معظم كادرها إىل
تركي��ا ،يف صي��ف ع��ام .2014
لقاء مع قائد يف اجليش احل ّر ،وتقرير عن تشكيل جملس حملي للمحافظة ،واستشراف للمهام
الثقيل��ة امللق��اة عل��ى عات��ق اإلدارة املدني��ة املنتظ��رة لدي��ر ال��زور بع��د داع��ش ،يف قطاع��ات الصح��ة واخلدمات
والتعلي��م والقض��اء واألم��ن ...ه��ي مع��امل ملفن��ا الي��وم ،وه��ي بالضب��ط االهتمام��ات األوىل هل��ذه اجملل��ة عن��د
تأسيس��ها يف الذك��رى الثاني��ة للث��ورة ،آذار  ،2013قب��ل اجتي��اح الكاب��وس الداعش��ي األس��ود ال��ذي دخ��ل عام��ه
يتم��ه.
الراب��ع جامث�اً عل��ى ص��در احملافظ��ة ،ونأم��ل أال ّ
ص��ارت س��يناريوهات حتري��ر الدي��ر م��ن تنظي��م الدول��ة مادة كتاب��ة غزيرة خالل األش��هر املاضية،
يف ظل تعدد الفاعلني العس��كريني وغموض ما ُيكى عن تفاهمات دولية .غري أن لدير الزور املس��تقبل يف
ذهن هذه اجمللة تصو ٌر واحد وحيد؛ حمافظة حرة تلملم ما حلق بها من جراح غائرة خالل هذه السنوات،
وحت��ث اخلط��ى حن��و تنظي��م ش��ؤونها وترمي��م بنيته��ا التحتي��ة وص��و ً
ال إىل إع��ادة إعم��ار احلج��ر والن��اس،
بالت��وازي م��ع س��ورية كلها.
ويف ه��ذا الس��ياق نأم��ل أن يك��ون لن��ا دور يف مواكب��ة ه��ذا البن��اء وتغطيت��ه ،بع��د أن كان لن��ا دور يف
مقاوم��ة داع��ش خ�لال م��ا يزي��د عل��ى الث�لاث س��نوات املاضي��ة ،ومقاوم��ة األس��د قب��ل ذل��ك وأثن��اءه ،وبع��د أن
يصب��ح ه��ذان الطرف��ان ج��زءاً م��ن ماض��ي الس��وريني امل��ؤمل ال��ذي ال ي��ودون أن ينظ��روا إلي��ه كث�يراً.
ويف غض��ون ذل��ك س��تبقى قلوبن��ا معّلق��ة بدي��ر ال��زور وه��ي مت��ر مبخاضه��ا الدم��وي األلي��م لل��والدة
م��ن جدي��د ،ال س��يما م��ع م��ا ن��راه من دم��ار حلق بكل املدن اليت ُح� ّررت من داعش ،يف ظ��ل انتحارية التنظيم
وتعس��ف أعدائ��ه يف التحال��ف الدول��ي وجربوته��م م��ن اجل��و ،مم��ا نلح��ظ آث��اره يف الضحاي��ا املدني�ين وص��ور
ّ
اخل��راب العمي��م.
طى كتبت ...ونأمل أن مت ّر بأقل أمل ممكن.
لكنها ُخ ً
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خالد،

قصة طفل سوري نازح
خليفة اخلضر  -ريف حلب الشمالي
عن��د حاج��ز ألح��د فصائ��ل
اجليش السوري احلر بريف حلب الشرقي،
يعرف حباجز عون الدادات ،على اس��م القرية
ال�تي يتقاس��م الس��يطرة عليه��ا اجلي��ش احل��ر
وقوات س��ورية الدميقراطي��ة؛ جيتمع النازحون
القادم��ون م��ن حمافظ��ة الرقة يف س��احة ترابية.
وبع��د تأك��د عناص��ر احلاجز من هوي��ة القادمني
ووجهته��م تنطل��ق س��يارات النازح�ين إىل ري��ف
حل��ب الش��مالي والش��رقي ،فمنه��م م��ن تنته��ي
رحلت��ه يف مدين��ة جرابل��س وآخ��رون يف بل��دة
الراع��ي ،حبس��ب ت��وزع املخيم��ات واألع��داد فيه��ا،
ومنه��م م��ن تنتش��له صل��ة قراب��ة نظ��راً لتكوي��ن
املنطق��ة العش��ائري.

لكن��ه يرتك��ه يف املنزل عندما يذهب للتبضع
ك��ي ال ي��راه عناص��ر جه��از احلس��بة.
م��ا إن أعلن��ت ق��وات النظ��ام واملليش��يات
الش��يعية الرديف��ة ل��ه معرك��ة الس��يطرة
عل��ى مدين��ة مس��كنة (أي��ار  )2017حت��ى هرعت
العائل��ة إىل الف��رار خوف��اً م��ن مص�ير يش��ابه
مص�ير جريانه��م يف رس��م النف��ل ،ح��دث ُح ِفر يف
ذاك��رة أب��و خال��د« :وكل أهال��ي املنطق��ة ص��ار
جييه��م اخل��وف باحلل��م» ،كم��ا يق��ول.
س��ارع خال��د إىل ل��ف كلب��ه حب��رام يف
صن��دوق الس��يارة ،ووض��ع فوق��ه بع��ض األمتع��ة
خالد بعدسةالكاتب
ك��ي ال ي��راه عناص��ر التنظي��م.
أم��ا عائل��ة خال��د فق��د انته��ى به��ا املط��اف يف
كان��ت الوجه��ة ري��ف حمافظ��ة الرق��ة اآلم��ن
خمي��م اجلدي��دة عل��ى أط��راف مدين��ة اع��زاز مشال��ي حل��ب.
نسبياً من القصف ومن سيطرة قوات النظام ،ليكون النزوح
الطف��ل األمس��ر النحي��ل ،ذو الرابع��ة عش��رة ،مل يدخ��ل الثال��ث خلال��د وعائلت��ه .حط��ت به��م الرح��ال مش��ال الرق��ة ،ولكنه��م
املدرس��ة .أخ لثالث��ة أطف��ال ه��و أكربه��م ،يتقامس��ون خيم��ة بناه��ا مل يس��تطيعوا العم��ل يف األراض��ي الزراعي��ة كم��ا يف الس��ابق إذ
والده عن خربة اكتس��بها من كثرت مرات النزوح مشال س��ورية ،اعتربته��م ق��وات س��ورية الدميقراطية ،املس��يطرة على الريف الرقي
كم��ا ق��ال األب.
حديث�اً ،نازح�ين وعليه��م اإلقام��ة يف خمي��م خمص��ص للنازح�ين ه��و
�ة
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�ة
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يف
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مل تش�
خمي��م ع�ين عيس��ى.
عل��ى بع��د  10كيلوم�تر جن��وب مدين��ة الس��فرية .لكنه��م ،وفق �اً مل��ا
رب��ط خال��د كلب��ه عل��ى ط��رف املخي��م ،ويف كل صب��اح
ق��ال الوال��د ،اضط��روا إىل الن��زوح وأخ��ذ م��ن متاع منزهل��م ما حيمله كان يذه��ب وي�ترك ل��ه ج��زءاً م��ن الطع��ام املق��دم هل��م ويع��ود إىل
صن��دوق املوت��ور ،بعدم��ا مس��ع وال��ده أن ميليش��يا ح��زب اهلل اللبنان��ي ا خليم��ة .
أعدم��ت  210مدني�اً يف قري��ة رس��م النف��ل اجمل��اورة ورميه��م يف بئ��ر،
يئ��س أب��و خال��د م��ن إقن��اع إدارة املخيم بالس��ماح ل��ه بالعمل
بعدم��ا اس��تقبل األهال��ي ق��وات النظ��ام وميليش��يا احل��زب .بع��د مساع خارجاً« :أخربتهم بضرورة العمل .قلت هلم ال أستطيع النوم وأمامي
اخلرب هرب أبو خالد وعائلته ،اليت كانت آنذاك خالداً وأمه وطف ً
ال حقول على مد بصري مل يتم حصادها ،لكنهم رفضوا وخ ّوفوني من
آخ��ر ،وكان��ت الوجه��ة ري��ف حل��ب الش��رقي حي��ث املناط��ق الزراعية احتم��ال وج��ود ألغ��ام زرعه��ا التنظي��م يف األراض��ي» ،يق��ول أب��و خال��د.
وفرص عمل العائلة يف احلصاد .مل يعرف خالد ما حصل يف قرية
اس��تطاعت العائل��ة أخ�يراً اخل��روج من املخي��م والتوجه إىل
رس��م النف��ل فق��د أخف��اه عن��ه وال��ده ،كم��ا ق��ال األخ�ير.
ريف حلب الش��مالي حيث يوجد عمل وبدون كفيل كردي ،كما
الصغ�ير
�ه
�
كلب
وال يتذك��ر خال��د م��ن قري��ة اجلوخ��ة إال
ق��ال أب��و خال��د ،لكنه��م مل يس��تطيعوا جل��ب الكل��ب معه��م يف الس��يارة
ح��ازم ،وه��و اس��م بائ��ع القري��ة املتجول ال��ذي كان ال يبيعهم بس��بب ال�تي مل يقب��ل س��ائقها بعدم��ا ش��اهده يف حض��ن الول��د ،وظ��ل الكل��ب
فقره��م.
مربوط�اً عل��ى ط��رف املخي��م .يق��ول خال��د بع��د صم��ت دام طيل��ة مدة
اس��تقرت العائل��ة يف مس��كنة ش��رقي حل��ب ،ي��وم كان��ت وجودن��ا م��ع عائلت��ه« :أري��د أرج��ع أجيب��ه وأج��ي».
املدين��ة حت��ت س��يطرة داعش .عمل كل م��ن خالد ووالده يف حصاد
بع��د يأس��ه م��ن الع��ودة إىل خمي��م ع�ين عيس��ى ،فمع��ارك
احملاصي��ل .ومل يرت��ح ب��ال خال��د حت��ى جل��ب وال��ده ل��ه ج��رواً صغ�يراً الرقة ال تزال مستمرة ومل تستقر السيطرة ألي جهة بشكل كامل،
أطلق عليه اسم فادي ،على اسم صاحب األرض اليت يعملون فيها ،قنع خالد جبرو ضال وجده على أطراف مدينة اعزاز ،وبنى جلروه
نظ��راً جلش��عه وس��وء تعامل��ه م��ع وال��ده وأم��ه.
اجلدي��د بيت�اً يقي��ه ح��ر الش��مس م��ن ج��ذع زيت��ون وحص�يرة مهرتئ��ة
ال أصدقاء خلالد إال أخوته الصغار وكلبه .كان يغس��له وإطارات سيارات جعل منها حيطان بيت اجلرو الذي مل يطلق عليه
يف مياه الس��اقية وينش��فه وميش��ط فروه ويش��عل له النار يف الش��تاء ،أي اس��م بع��د.
العدد  16 / 100آب 2017
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«صيادلة» دون شهادات يف إدلب
مصطفى أبو مشس
«افتحل��ك صيدلي��ة» ،به��ذا الق��در
م��ن االس��تخفاف حبي��اة الن��اس يتح��ول
العم��ل يف ه��ذه املهن��ة احلساس��ة ،ال�تي ق��د
يؤدي اخلطأ فيها إىل املوت أو إىل تشوهات
األجن��ة أو إىل مضاعف��ات خط�يرة ق��د ال
يتمك��ن األطب��اء يف كث�ير م��ن األحي��ان من
احل��د منه��ا أو إيقافه��ا؛ إىل وس��يلة للرب��ح
الس��ريع.

حتول��ت الصيدلي��ة إىل جم��رد
دكان لبي��ع ال��دواء يف أذه��ان الكث�ير م��ن
أصح��اب الصيدلي��ات الذي��ن ال حي��وزون
ش��هادة علمي��ة تؤهله��م للعم��ل يف اجمل��ال
الط�بي ،وخاص��ة يف الس��نوات األخ�يرة،
يف ظ��ل الظ��روف ال�تي تش��هدها املناط��ق
احمل��ررة م��ن انف�لات أم�ني ورقاب��ي وغي��اب
للك��وادر الصحي��ة ال�تي هاجر معظمه��ا نظراً
لظ��روف احل��رب .لتب��دأ يف األش��هر األخ�يرة،
وبس��بب كث��رة الش��كاوى م��ن األخط��اء
الطبية ،ش��عبة الرقابة الصيدالنية يف دائرة
الرقاب��ة الدوائي��ة التابع��ة ملديري��ة الصح��ة
يف حمافظ��ة إدل��ب احل��رة ،محل��ة للح��د م��ن
انتش��ار ه��ذه الظاه��رة وإلغ�لاق الصيدلي��ات
املخالف��ة.
احل��ج حمم��د عل��ي احلس�ين،
أح��د أبن��اء ري��ف املع��رة يف حمافظ��ة إدل��ب،
ق��ال لـ«ع�ين املدين��ة» إن خط��أ طبي �اً كاد أن
ي��ودي حبي��اة طفلت��ه ذات اخلمس��ة أع��وام،
بع��د أن أعطاه��ا أح��د العم��ال يف الصيدلي��ة

4

دواء للص��رع عل��ى أن��ه خاف��ض للح��رارة.
ب��دأت الطفل��ة باالخت�لاج ،وعن��د إس��عافها
إىل املش��فى اكتش��ف الطبي��ب اخلط��أ وق��ام
باإلس��عافات الالزم��ة ،ولك��ن الطفلة ما زالت
تعان��ي م��ن نوب��ات اخت�لاج حت��ى اآلن.
ويكم��ل احل��ج حمم��د« :أن��ا أع��رف
عام��ل الصيدلي��ة ،ه��و م��ن أبن��اء قري�تي .مل
أتق��دم بش��كوى ض��ده العتب��ارات عائلي��ة،
ولكنه ال يبلغ من العمر  18عاماً فمتى أنهى
دراس��ة الصيدل��ة؟!» .وع��ن س��بب ذهاب��ه إىل
ه��ذه الصيدلي��ة ق��ال احلج حمم��د« :ليس يف
القري��ة س��واها ،وال يوج��د أطب��اء ،باإلضاف��ة
إىل ضع��ف احل��ال؛ كل ذل��ك جيعلن��ا نتوجه
لش��راء األدوي��ة م��ن الصيدلي��ات».
ظاه��رة انتش��ار الصيدلي��ات
املخالف��ة ليس��ت جدي��دة ،وإن كان��ت ق��د
تفاقم��ت بش��كل واس��ع يف الس��نوات األخ�يرة.
فتأج�ير ش��هادات الصيدل��ة أم��ر ش��ائع يف
س��وريا من��ذ س��نوات كث�يرة قب��ل الث��ورة،
وخاصة يف األرياف .إذ على خريج الصيدلة،
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مبوجب القانون السوري ،اخلدمة يف الريف
ملدة سنتني قبل أن يتمكن من نقل ترخيصه
إىل املدين��ة .ف��كان الصيدل��ي يؤج��ر ش��هادته
ألح��د أصح��اب اخل�برة مقابل مبلغ وصل يف
عام  2011إىل  30ألف لرية للشهادة املرخصة
يف املدين��ة و 20ألف��اً للمرخص��ة يف الري��ف.
وع��ن ه��ذا يق��ول الصيدالن��ي
ماج��د اإلبراهي��م« :بات��ت الصيدلي��ات أش��به
بدكاك�ين الس��مانة .وص��رت ت��رى ع��دد
الصيدلي��ات املخالف��ة يف كل قري��ة يف��وق
ع��دد الصيدلي��ات النظامي��ة ،عماهل��ا بأعم��ار
صغ�يرة وخ�برة دوائي��ة ضعيف��ة ،معظمه��م
ال ميلك��ون ش��هادات جامعي��ة ،وبعضه��م ال
جييد اللغة اإلجنليزية ،جيهلون الرتاكيب
العلمي��ة واآلث��ار اجلانبي��ة لألدوي��ة .ورغ��م
ذلك نرى الكثري منهم يقومون بالتشخيص
بد ً
ال من األطباء ،ويصفون الدواء دون دراية
مبخاط��ره .وحتول��ت بع��ض الصيدلي��ات إىل
عي��ادات لقي��اس الضغ��ط وختيي��ط اجل��روح
ومعاين��ة املرض��ى».
ويكم��ل« :م��ن املتع��ارف علي��ه يف
الق��رى وامل��دن الس��ورية جل��وء معظ��م الن��اس
إىل الصيدلي��ات للع�لاج ،فح��ال الن��اس ال
خيفى على أحد ،باإلضافة إىل ندرة األطباء
يف ه��ذه املناط��ق ،م��ا فاق��م املش��كلة وزاد األم��ر
س��وءاً».
أم��ا أب��و حمم��ود ،أح��د املس��تثمرين
الذي��ن ميلك��ون صيدلي��ة يف جب��ل الزاوي��ة،
فقال« :أعمل يف صيدلية منذ عش��رين سنة.
أح��اول ق��در اإلم��كان جتن��ب إعط��اء األدوي��ة
ذات اآلث��ار اجلانبي��ة اخلط��رة ،وال أتدخ��ل يف
التش��خيص .معظ��م الصيادل��ة تركوا البالد
وهاج��روا إىل تركي��ا أو إىل أوروب��ا ،وأعتق��د
أن م��ا أق��وم ب��ه عم��ل إنس��اني أراع��ي فيه عدم
اإلض��رار بأح��د .م��ا احل��ل برأي��ك؟ إن أُغلق��ت
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الصيدليات املخالفة فلن تبقى صيدليات يف
املنطق��ة».
ويطل��ب أب��و حمم��ود إج��راء
اختب��ار ل��ه يف األدوي��ة كدلي��ل عل��ى معرفته
بالرتاكي��ب العلمي��ة وقدرت��ه عل��ى ق��راءة
الوصف��ات ،أو أن تق��وم وزارة الصح��ة يف
احلكوم��ة الس��ورية املؤقت��ة بفت��ح مراك��ز
تدري��ب للعامل�ين يف الصيدليات ،واختبارهم
إث��ر ذل��ك ومنحهم ش��هادات مس��اعد صيدلي
يتمكنون من خالهلا من ممارسة هذه املهنة.
الدكت��ور حمم��د ش��عبان ق��ال
لـ«ع�ين املدين��ة»« :انتش��رت ،خ�لال الس��نوات
األخ�يرة ،ظاه��رة بي��ع األدوي��ة دون وصف��ة
طبية ،وبأخطاء قاتلة يف كثري من األحيان.
األطب��اء يصف��ون األدوي��ة بع��د الكث�ير م��ن
الفحوص��ات والتحالي��ل املخربي��ة ومعرف��ة
العم��ر وال��وزن .التعام��ل م��ع األدوي��ة جي��ب
أن يك��ون دقيق�اً ،وق��د يصب��ح ال��دواء قات�ل ً
ا يف
بع��ض األحي��ان عند حص��ول أي اختالطات».
ويس��تغرب الدكت��ور حمم��د
م��ن ج��رأة بع��ض العامل�ين يف الصيدلي��ات
عل��ى وص��ف بع��ض األدوي��ة ال�تي يه��اب
األطب��اء وصفه��ا إال يف احل��االت الضروري��ة،
كاألدوي��ة النفس��ية وبع��ض األدوي��ة ذات
الطبيع��ة املخ��درة ،ال�تي انتش��ر بيعه��ا يف
اآلونة األخرية ،خاصة وأن  80%من األدوية
الس��ورية ال جيوز بيعه��ا بدون وصفة طبية.
وللوق��وف عل��ى اإلج��راءات ال�تي
اختذتها مديرية الصحة احلرة يف حمافظة
إدلب للحد من هذه الظاهرة ،وعلى احللول
البديل��ة ،تواصلن��ا م��ع الدكتور عالء أمحدو
مدي��ر الرقاب��ة الدوائي��ة ،ال��ذي ق��ال لن��ا:
«تأسست دائرة الرقابة الدوائية يف 2016/4/1

يف حمافظ��ة إدل��ب ،م��ن كادر نوع��ي م��ن
ذوي الكف��اءات العالي��ة م��ن محل��ة ش��هادة
الدكت��وراه واملاجس��تري .ويف قس��م الرقاب��ة
الصيدالني��ة ،أح��د أقس��ام الدائ��رة ،وضع��ت
خط��ة عم��ل تش��مل كام��ل حمافظ��ة إدل��ب
مدين��ة وريف��اً ،به��دف إغ�لاق الصيدلي��ات
املخالف��ة وف��ق ج��دول زم�ني».
وع��ن خط��ة العم��ل ه��ذه ق��ال
الدكتور عالء« :بداية ،ونظراًلكثرة الشكاوى
ال��واردة يف م��ا خي��ص عم��ل الصيادل��ة وم��ا له
م��ن تأث�ير عل��ى حي��اة الناس ،مت مج��ع قاعدة
بيان��ات ع��ن الصيدلي��ات املخالف��ة والنظامية
يف كامل احملافظة ،ومت تطبيق قرار إغالق
الصيدليات اليت ال يديرها صيدالني .أغلقنا
 22صيدلي��ة يف مدين��ة إدل��ب وأرحي��ا مل��دة
أس��بوعني ،وأنذرناه��م لتس��وية أوضاعه��م،
فاس��تجابت  14صيدلي��ة وصحح��ت
وضعه��ا باالس��تعانة بصيادل��ة وإدارات فني��ة
خمتص��ة ،أم��ا باقي الصيدليات الثمانية فلم
تس��تجب وج��رى تش��ميعها بالش��مع األمح��ر
بالتع��اون م��ع اجله��ات التنفيذي��ة يف املناط��ق
املخالف��ة .كم��ا مت توزي��ع إنذارات جديدة يف
م��دن مع��رة النعم��ان ومعرمتصري��ن وبن��ش
وس��راقب إلغ�لاق الصيدلي��ات املخالف��ة».
وأض��اف الدكت��ور ع�لاء« :أم��ا
بالنس��بة إىل باق��ي الق��رى وامل��دن فلدين��ا يف
شعبة الرقابة قواعد بيانات لكامل حمافظة
إدل��ب كم��ا قل��ت .بدأن��ا باملناط��ق األساس��ية
ومراك��ز امل��دن ،وس��ننتقل إىل باق��ي املناط��ق
تدرجيي �اً وف��ق خمط��ط زم�ني .وه��ذا األم��ر
يت��م بالتع��اون م��ع اجله��ات التنفيذي��ة يف
ه��ذه املناط��ق وم��ع مجي��ع احملاك��م .س��يتم
إرس��ال اإلن��ذارات يف البداي��ة ويف ح��ال
ع��دم االس��تجابة س��يتم إغ�لاق الصيدلي��ات
املخالف��ة».
كم��ا تقوم دائ��رة الرقابة الدوائية
«جب��والت عل��ى الصيدلي��ات واملس��تودعات

العام��ة واخلاص��ة ،واس��تصدار التعامي��م
اخلاصة بس��حب األدوية املخالفة وتعميمها
عل��ى مناف��ذ بي��ع ال��دواء والنقاب��ات الطبي��ة
واملراك��ز الصحي��ة واملش��ايف .ومتث��ل ه��ذه
اإلج��راءات اخلط��وة األوىل يف طري��ق تنظيم
عم��ل الصيدلي��ات بهدف ضبط تداول الدواء
وصرف��ه ،ومن��ع اإلجت��ار باألدوي��ة املخ��درة،
وضب��ط أس��عار األدوي��ة».
ورداً عل��ى س��ؤالنا ع��ن الش��هادات
امل��زورة أج��اب الدكت��ور ع�لاء« :هن��اك جلن��ة
خاص��ة يف دائ��رة الرقاب��ة الدوائي��ة لفح��ص
الش��هادات والتحق��ق م��ن األوراق الثبوتي��ة
والتأك��د منه��ا .ويف ح��ال كان��ت الش��هادة
م��زورة يت��م حتوي��ل الش��خص إىل احملاك��م
املختص��ة ويتع��رض لعقوب��ة الس��جن ،كم��ا
ح��دث يف مدين��ة إدل��ب يف الع��ام املاض��ي ،إذ
مت��ت إحال��ة صاح��ب إح��دى ه��ذه الش��هادات
إىل احملكم��ة وس��جنه بتهم��ة التزوي��ر».
وع��ن هج��رة أصح��اب الش��هادات
والنق��ص احلاص��ل يف الك��وادر العلمي��ة ق��ال
رئي��س دائ��رة الرقاب��ة الدوائي��ة« :البدي��ل
موج��ود يف جامع��ة إدل��ب .فالط�لاب الذي��ن
يدرس��ون يف كلي��ة الصيدل��ة وصل��وا إىل
الس��نة الثالث��ة ،وه��ذا األم��ر س��يؤهل ك��وادر
جديدة ستضاف إىل مديرية الصحة ضمن
الس��وق الدوائي��ة احمللي��ة».
تعم��ل دائ��رة الرقاب��ة الدوائي��ة
بالتع��اون م��ع اجملال��س احمللي��ة واملكات��ب
الطبي��ة املوج��ودة فيه��ا ،باإلضاف��ة إىل
املؤسس��ات القضائي��ة للمس��اعدة يف تنفي��ذ
إغ�لاق الصيدلي��ات املخالف��ة واحل��د م��ن
انتش��ار ه��ذه الظاه��رة ،عل��ى ح��د ق��ول
الدكت��ور ع�لاء ال��ذي وص��ف موضوع��ات
الرقاب��ة والصح��ة باملواضي��ع «احلساس��ة»
ال�تي جي��ب عل��ى مجي��ع اجله��ات التنب��ه هل��ا
واملس��اعدة والتع��اون فيه��ا ،م��ن أج��ل محاي��ة
املواطن�ين ومعاقب��ة املخالف�ين.
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دوما  -سرييا غراف

ة
ض
ت
�اع� الطاس�!

مصطفى خطيب

حيك��ى أن رج�ل ً
ا ع��اش فق�يراً
رغ��م أن��ه م��ن عائل��ة ثري��ة ،ولك��ن إخوت��ه
حرم��وه مرياث��ه ،فما كان منه إال أن عمل
بالسحر وضرب املندل من خالل «طاسة»،
وه��ي وع��اء يش��به الصح��ن يض��ع في��ه م��اء
ومي��ارس م��ن خالل��ه رؤي��ة الطال��ع وف��ك
طالس��م احل��ظ وجل��ب احلبي��ب .وح�ين
مس��ع إخوت��ه بذل��ك خاف��وا أن يؤث��ر عل��ى
مسعته��م فأت��وا يلومون��ه ويطلب��ون من��ه
الع��ودة ،وأعط��وه م��ا ً
ال ك��ي يتوق��ف ع��ن
ذل��ك العم��ل فقب��ل ،ولكن��ه خ��اف أن يث��ور
عليه البسطاء الذين زرع يف قلوبهم األمل
فاختل��ق خدع��ة جدي��دة لتربي��ر اعت��ذاره
ع��ن ممارس��ة الس��حر جبمل��ة «ضاع��ت
الطاس��ة».

يعي��ش أبن��اء الث��ورة خ�لال األش��هر املاضي��ة ،من��ذ س��قوط
م��اذا يفع��ل الن��اس؟ أحيمل��ون م��ا يق��درون عل��ى محل��ه
حل��ب ،حال��ة م��ن الضياع ،ب�ين اإلميان بثورتهم اليت عاش��وا تفاصيلها م��ن ثي��اب وذكري��ات وحيث��ون خطاه��م ليقف��وا يف مف�ترق الط��رق؟
وصراعاته��ا ،الث��ورة ال�تي أكل��ت أبناءه��م وبيوته��م ومدخراته��م ،أيتوجه��ون حن��و مناط��ق نظ��ام األس��د حي��ث يقط��ن م��ن قت��ل أبناءه��م
متمس��كني مبطل��ب التغي�ير ،وب�ين الرته��ل ال��ذي أص��اب قضيته��م وش��ردهم م��ن بيوته��م؟ أيك��ون القات��ل ه��و املنق��ذ؟ أيتوجه��ون يف حلظة
ومطالبه��م البك��ر يف احلري��ة والكرام��ة ،لتتح��ول إىل اقتت��ال داخل��ي جمهول��ة املص�ير إىل امل��كان ال��ذي طال��ب فيه معظ��م الس��كان بإبادتهم؟
ذهب ضحيته املئات ،يف حماولة كل فصيل السيطرة على ما تبقى حي��ث النس��اء تزغ��رد عل��ى ص��وت الطائ��رات الروس��ية ويل��وح الرج��ال
م��ن األراض��ي احمل��ررة بعد أن قضمت كل من داعش و«قوات س��وريا لطياريه��ا بإش��ارات النص��ر .وإذ ال ختل��و عائل��ة يف املناط��ق الثائ��رة م��ن
الدميقراطي��ة» (قس��د) وق��وات األس��د أج��زاء منه��ا.
معتق��ل أو ش��هيد س��يصبح عليه��ا ،إذاً ،أن حتب��س الدم��ع وتكت��م النف��س
هجرونا من بيوتنا»؛
ب�ين هيئ��ة حتري��ر الش��ام ال�تي س��يطرت عل��ى معظ��م وتردد بصوت جهور أمام قنوات األسد« :اإلرهابيني ّ
حمافظ��ة إدل��ب يف مت��وز املاض��ي ،لتح��د إىل درجة كب�يرة من وجود «اهلل حمي��ي اجلي��ش»؛ «بال��روح بال��دم نفدي��ك يا بش��ار» ،واصفة أبناءها
حرك��ة أح��رار الش��ام يف املنطق��ة ،خملف��ة عش��رات القتل��ى ،إىل وإخوته��ا باملرتزق��ة والعصاب��ات املس��لحة!
االقتت��ال املتج��دد يف غوط��ة دمش��ق ب�ين جي��ش
أم عليهم التوجه حنو مناطق س��يطرة قس��د حيث
ً
اإلس�لام وفيل��ق الرمحن من جه��ة ثانية ،مرورا
بني أن حتمل الطاسة الك��رد يصنع��ون حلمه��م الضائع ببن��اء دولة ال يعرفون
باالتفاقي��ات م��ع ق��وات األس��د وال�تي أفض��ت لتزرع األمل الكاذب ،أو أن بع��د ش��كلها وال قياس��ها ،مس��تغلني املت��اح ريثم��ا حت�ين
إىل تهج�ير الكث�ير م��ن الث��وار وعائالته��م إىل تسلمها لغريك ،أو أن ترميها س��اعة احلس��م ،يف س��يناريوهات غامض��ة يراها البعض
خميم��ات يف إدل��ب وريف حلب ،والش��ائعات اليت لتستمر يف حياة ال تشبهك بداي��ة حلك��م ذات��ي يف مواجه��ة أص��وات املوال�ين لألس��د
تتح��دث ع��ن اتف��اق روس��ي ترك��ي للتدخ��ل يف وتقول «ضاعت الطاسة» ...بوج��وب إع��ادة الس��يطرة عل��ى مناطق الك��رد وإعادتهم
حمافظة إدلب ،وقوات قس��د اليت س��يطرت على يقف أبناء الثورة على عتبات إىل «حضن الوطن» ،لينتظروا من جديد فرصة أخرى
نصف مدينة الرقة والكثري من القرى احمليطة
أو «ل��وزان» آخ��ر مي ّنيه��م بالقليل من األمل ،ويس��تغلهم
احلرية والنسيان.
به��ا بدع��م أمريك��ي ،وتق��دم ق��وات األس��د يف
م��ن جدي��د ث��م يرتكه��م مطموس��ي اهلوي��ة كورق��ة
البادي��ة الس��ورية لتط��رق أب��واب دي��ر ال��زور؛ يقف معظم أبن��اء الثورة للضغ��ط يف اجملتم��ع الدول��ي اجلدي��د القدي��م .ولك��ن علي��ك أن تفك��ر،
�تغلة واملس� َّ
يف حال��ة وج��وم أم��ام خي��ارات مدنهم املس� ِّ
�تغلة يف آن واحد .أثن��اء التوج��ه إىل مناط��ق الك��رد ،أن تتعل��م لفظ��ة «رفي��ق» أو «هاف��ال»،
لع��ل اآلم��ال ال�تي جعل��ت معظ��م أبن��اء الث��ورة حيتمل��ون كص��ك م��رور ،وأن تنتظ��ر كفي�ل ً
ا ك��ي يس��محوا ل��ك بالعي��ش.
أم علي��ك البق��اء مكان��ك حمتم�ل ً
م��ا عان��وه م��ن قص��ف متك��رر وجم��ازر م��ن قب��ل ق��وات األس��د ،خ�لال
ا جوع��ك مرتقب �اً موت��ك يف
الس��نوات اخلم��س املاضي��ة ،ق��د ب��دأت تفق��د روحه��ا وأصالته��ا ،لتغ��دو ظ��ل القص��ف واحلص��ار واالقتت��ال الداخل��ي وتض��اؤل احلل��م ،منتظ��راً
املقارن��ة الي��وم ب�ين الرغب��ة يف احلي��اة ،كغري��زة فطري��ة تتك��ون يف م��ا حتمل��ه األي��ام القادمة من طرق جديدة للموت ،لتكون ش��اهداً على
االنس��ان مع حلظة صراخه األول وحتى متس��كه بالرتاب يف حلظته انتكاس��ة روح��ك وأن��ت ت��رى إميان��ك يتب��دد م��ن ب�ين أصابع��ك ،ولتغ��زو
األخ�يرة ،وب�ين انتظاره��م للم��وت حيضن��ون أطفاهل��م حت��ت أنق��اض مالم��ح الواق��ع اجلدي��د كل ذل��ك الش��عور بالقش��عريرة ال�تي منحت��ك
بي��ت مه��دم ،أو يف ش��وارع بات��ت مهزوم��ة منكس��رة ج��راء الصدام��ات إي��اه هتاف��ات املظاه��رات األوىل وأخب��ار االنتص��ارات القدمي��ة ،وأح�لام
األخ�يرة.
اليقظ��ة يف بن��اء وط��ن كم��ا جي��ب ال كم��ا يك��ون.
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حممد سرحيل
ُ
املشكلة اليوم يف «فتح الشام» أو «هيئة حتريرها» ،ومن قبلهما جبهة النصرة،
مل تع ِد
أو داعش ،وال يف كل من يدور يف فلك الغالة فحسب ،بل باتت اخلطورة يف ثقافة الغلو اليت
زرعته��ا «الس��لفية اجلهاد ّي��ة» وتغ� ّذى عليه��ا آنف��و الذك��ر مجاع��ات وأف��راداً .وس��وا ًء هزمت هذه
التنظيم��ات عس��كرياً أو ُف ّكك��ت بق��رار دول��ي ،فه��ل س��تنتهي آثاره��ا س��ريعاً أم س��تدوم طوي�ل ً
ا؟
ضرب البنى الدينية التحتيّة
أس��همت الس��لف ّية بش��كل واض��ح يف
تنفري الناس من اإلسالم وإضعاف األرضية
الديني��ة وااللت��زام املوج��ود لديه��م .إذ يع��رف
الس��وريني عموم��اً بتدينه��م الوس��طي،
وتقديس��هم للش��عائر والواجب��ات الديني��ة،
واحرتامه��م أله��ل العل��م ،وتس��ابقهم ألعم��ال
اخل�ير واحتض��ان احملتاج�ين أي�اً كان دينه��م
أو مّلته��م .ولك��ن تصرف��ات الغ�لاة جعل��ت
اإلسالم مادة للسخرية ،كما يف املسلسالت
التلفزيوني��ة اليت مل يكن منتجوها جيرؤون
س��ابقاً على النيل من مقدّس��اتنا بهذا الش��كل،
ع��دا ع��ن تس��خيف املصطلح��ات والني��ل م��ن
هيب��ة الدي��ن حت��ى يف قل��وب أعدائ��ه ،وم��ن
ذل��ك حت � ّول مصطل��ح اجله��اد م��ن فريض��ة
إس�لامية إىل نكت��ة وتهم��ة يُن��ال به��ا ومنه��ا
صب��اح مس��اء (جه��اد الن��كاح) .وال ش��ك يف أن
ه��ذا التط � ّرف املض��ا ّد ج��اء عل��ى ش��كل ردّات
فع��ل عكس�� ّية ،أخطره��ا تل��ك األطروح��ات
اليت وضعت اإلس�لام نفس��ه يف قفص االتهام
عوض �اً ع��ن املس��لمني البعيدي��ن عن��ه!
تفتيت النسيج االجتماعي
لعّل��ه أيض��اً أح��د أخط��ر اآلث��ار
الس��لبية .إذ أدّت أدجل��ة مفه��وم وأه��داف
الث��ورة ،واس��تبدال ش��عارات طائف ّي��ة وحزب ّية
بش��عارها ال��ذي مج��ع ب�ين الدي��ن والوط��ن
واحلري��ة (اهلل ،س��ورية ،حري��ة وب��س) إىل
ض��رب النس��يج االجتماع��ي ومتزي��ق أواص��ر
ُ
األخ ّوة واملواطنة بني مكونات اجملتمع بكافة

ش��رائحه الدينية والفكرية والعرقية وحتى
املناطقي��ة .ب��ل تعدّته��ا إىل أف��راد العائل��ة
الواحدة ،فهذا «نصرة» وذاك «أحرار» وهؤالء
«داع��ش» وأولئ��ك «جن��د األقص��ى» وال ن��زال
قرية أو ً
حن��ن جيش�اً حراً .وقد ال جن��د ً
عائلة
لي��س هل��ا ح� ّ�ق مه��دور عل��ى ي��د ف�لان أو غريه
م��ن ه��ذا الفصي��ل أو ذاك .وم��ع ع��دم مراع��اة
حرم��ة ال��دم ،وكث��رة ح��وادث االغتي��ال
والبغي ،مل نعد نشهد الفزعة األوىل للثورة،
ومل نع��د نس��مع مدين� ً�ة تهت��ف ألخرى «حنن
مع��اك للم��وت».
استنزاف املوارد
لع��ب «الش��رعيون» دوراً س��لبياً
للغاية يف مسار األحداث ،خصوصاً من تل ّقوا
وتب ّن��وا فت��اوى أبو حممد املقدس��ي وأبو قتادة
الفلس��طيين وغريه��م ،الذي��ن ُجعل��ت كت��ب
بعضهم وكأنها مصدر من مصادر التشريع
ال يأتي��ه الباط��ل! وب�ين نواق��ض اإلس�لام
حملم��د ب��ن عبد الوه��اب ،وإدارة التوحش ألبو
بكر ناجي ،ومّلة إبراهيم للمقدسي ،ضاعت
املتحم��س .وقد أض��اع أدعياء
بوصل��ة الش��باب
ّ
العلم «الشرعيون» فرصة ذهبية يف استثمار
طاق��ات الش��باب ،فب��دل توظي��ف محاس��هم
وتديّنه��م يف الدف��اع ع��ن الوط��ن والتمس��ك
بثواب��ت الث��ورة والقيم األخالقي��ة اليت قامت
ألجلها ،أس��هموا يف هدر دمائهم واس��تنزافهم
يف ح��روب ومع��ارك طاحن��ة ظاهره��ا
«اإلس�لام» وباطنها خالفات ونزاعات ممتدة
أبدع ْت أجهز ُة
من سجن صيدنايا ،صراعات َ

املخاب��رات يف تنميته��ا واس��تثمارها سياس��ياً،
كي��ف ال وه��ي جت��د تنظيم��ات تعاديه��ا يف
األق��وال والش��عارات بينم��ا تق�دّم هل��ا خدم��ات
جليل��ة بأفعاهل��ا وتصرفاته��ا!
م��ن جان��ب آخر ،ف��إن تفكيك ثقافة
الغل� ّو حيت��اج م��وارد وجه��وداً عظيم��ة ،ق��د ال
تق��ل كلف� ً�ة ع��ن تفكي��ك منظوم��ة أو تنظيم
وندوات
وبرامج
دورات
عسكري؛ إذ ال بد من
َ
ٍ
ٍ
حواري��ة تعم��ل عل��ى نق��ض أصول ه��ذا الفكر
ودح��ض اس��تدالالته اخلاطئ��ة .وتس��تنزف
�ات علمي� ً�ة ،فض�ل ً
ا
�ات وقام� ٍ
ه��ذه اجله��ود طاق� ٍ
ع��ن أم��وال كث�يرة وأوق��ات طويل��ة ،كان
من املفروض أن ُتستثمر يف مشاريع تنهض
بالوط��ن وباملواط��ن .ول��ك أن تتص� ّور إىل أين
وصل��ت بع��ض ال��دول ومراك��ز األحب��اث
م��ن تق��دم تكنولوج��ي وحض��اري يف ح�ين
ال ن��زال ن��راوح مكانن��ا ونص��رف جهدن��ا يف
إقن��اع البع��ض بأهمي��ة العم��ل املدن��ي ،وفصل
الس��لطات ،والدميقراطي��ة واالنتخاب��ات،
وج��واز دخ��ول الربمل��ان!
متى ستعتذر السلفية اجلهادية؟
قب��ل اغتي��ال ق��ادة «أح��رار الش��ام»
مب��دة وجي��زة ،اعت��ذر أب��و ي��زن الش��امي -بع��د
ف��وات األوان -وه��و م��ن أب��رز ش��رعييهم
وقائده��م مل��دة يف حل��ب ،خماطب �اً الس��وريني
بقول��ه« :نع��م أنا كنت س��لفياً جهادياً ،واليوم
أس��تغفر اهلل وأت��وب إلي��ه وأعت��ذر لش��عبنا أننا
أدخلناك��م يف مع��ارك دونكيش��وتية كنت��م
يف غن� ً�ى عنه��ا ،أعت��ذر أننا متايزنا عنكم يوماً،
أعت��ذر منك��م أعتذر ،وإن ش��اء اهلل قابل األيام
ير م��ن ماضيه��ا لثورتن��ا وإلس�لامنا».
خ� ٌ
وم��ا ه��ي إال أي��ام حت��ى اغتي��ل وم��ن
مع��ه م��ن قادة األحرار مم��ن وعدوا بتغيريات
ومراجع��ات جذري��ة!
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رادار املدينة

د وعل
جها
أبو

أشار الباحث يف
شؤون أمن مشال
القوقاز ،العامل يف
مؤسسة جيمس تاون،
مايربيك فاشغاييف ،أن
املنحدرين من مجهورية
قراتشاي-تشركيسيا
ال يشغلون أي مناصب
عليا يف التسلسل اهلرمي
لتنظيم الدولة اإلسالمية،
وأن االستثناء الوحيد هو أبو
جهاد الشيشاني الذي عد «اليد
اليمنى» للقائد العسكري ترهان
باترياشفيلي (عمر الشيشاني) الذي
قتل عام .2016

نه ع
ى ميي
شاين
الشي
مر

أبو جهاد

اليد اليمنى لعمر الشيشاني

د .علي حافظ
أب��و جه��اد ه��و إس�لام س��عيد
عمروفيت��ش آتابيي��ف ،موالي��د  29حزي��ران
 1983يف قري��ة أوس��ت-دجيغوتا ،التابع��ة
جلمهوري��ة قراتشاي-تشركيس��يا ذات
احلكم الذاتي يف روسيا ،والواقعة مشال غرب
القوق��از.
ُ
أرس��ل ع��ام  ،2003م��ع ش��قيقه
األكرب ش��امل ،إىل مصر للدراسة يف جامعة
األزه��ر اإلس�لامية .وق��د الق��ى صعوب��ات
كبرية أثناء الدراسة ،إال أنه خترج عام 2006
مبع��دل ضعي��ف نوع �اً م��ا .ث��م ع��اد إىل ب�لاده
حي��ث مل يس��تطع إثب��ات وج��وده كرج��ل دين
وداعية ،ما دفعه إىل إجراء اتصاالت مباش��رة
م��ع أعض��اء بع��ض التنظيم��ات املتطرف��ة،
ليصب��ح ،يف النهاي��ة ،عض��واً يف واح��د منه��ا.
مل ينتس��ب ألس��باب أيديولوجي��ة ب��ل ألس��باب
ش��خصية أناني��ة حبت��ة ،فق��د أح��ب كث�يراً
احلدي��ث ع��ن مآث��ره وبطوالت��ه الوهمي��ة ،م��ا
جع��ل س��لطات األم��ن احمللية تراقب��ه وتعتقله
يف أق��رب فرص��ة.
يف التحقي��ق أب��دى آتابيي��ف تعاون �اً
ملحوظ��اً ،وأعط��ى معلوم��ات كث�يرة ع��ن
أعض��اء تنظيم��ه ،لتق��وم األجه��زة الروس��ية،
ب�ين عام��ي  ،2010-2009بعملي��ة أمني��ة
اس��تطاعت م��ن خالهل��ا تصفي��ة ه��ذا التنظيم
تقريب��اً .
أدي��ن آتابيي��ف إث��ر ذل��ك بالس��جن
لس��نة واح��دة فق��ط تقدي��راً لتعاون��ه .وبع��د
خروج��ه إىل احلري��ة ب��دأ الرتوي��ج لنفس��ه
كمقات��ل ال يس��تكني ض��د الكف��ر وأتباع��ه،
مظه��راً تق��وى زائ��دة .مل ي��رق ه��ذا األس��لوب
للكثريي��ن ،ومل جيعل��ه مص��در ثق��ة ،ومت
جتاهل��ه إىل ح��د كبري ،ما دفعه إىل التفكري
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يف مغ��ادرة الب�لاد.
س��افر إىل تركي��ا حبث��اً ع��ن
عم��ل ،لكن��ه مل جي��د م��ا يناس��به ،فق��رر عب��ور
احلدود السورية وااللتحاق بإحدى الكتائب
اإلس�لامية يف مدين��ة أطم��ة املالصق��ة
للح��دود الرتكي��ة ،وال�تي كان��ت مرك��زاً
لتجم��ع املقاتل�ين القادم�ين م��ن روس��يا.
هن��ا تع��رف عل��ى عمر الشيش��اني الذي حاول
االس��تفادة م��ن مهارت��ه اخلطابي��ة باعتب��اره
واحداً من القالئل الذين كان لديهم تعليم
دي�ني ومعرف��ة جيدة باللع��ة العربية ،فطلب
من��ه الدعاي��ة عل��ى اإلنرتن��ت م��ن أج��ل ج��ذب
املتطوع�ين اجل��دد والتربع��ات .وهك��ذا أصب��ح
أب��و جه��اد منتج �اً غزي��راً ألش��رطة الفيدي��و
الدعائي��ة عل��ى اليوتي��وب ،ال�تي ظه��ر يف
أكثر من نصفها وسط حاشية من الرجال
امللتح�ين املس��لحني ،داعي��اً مواطني��ه إىل
الذه��اب إىل س��ورية واملش��اركة يف اجله��اد.
رغ��م عمل��ه كمس��اعد لعم��ر
الشيش��اني وانتس��ابه إىل جي��ش املهاجري��ن
واألنص��ار ،مل يش��ارك آتابيي��ف يف األعم��ال
القتالي��ة بس��بب ع��دم قدرت��ه عل��ى القت��ال،
يف ح�ين ش��ارك ب��كل امتن��ان يف قط��ع رؤوس
الكث�ير م��ن املعارض�ين لتنظيم داعش بعد أن
بايع��ه.
مل حي��ظ أب��و جه��اد بش��عبية
واس��عة ،واتهم باالحتيال والس��رقة والتهرب
م��ن «اجله��اد» .كم��ا تؤك��د صحفي��ة «رادي��و
احلري��ة» ،العامل��ة يف مرك��ز التحلي��ل
الربيطان��ي  ،IHSجين��س جوان��ا باراش��وك،
بعدم��ا حتدث��ت م��ع العدي��د م��ن املقاتل�ين
القوقازيني وتوصلت إىل أنهم ينظرون إليه
نظ��رة س��لبية ،واصف�ين إي��اه بـ«أب��و جه��ل» أو
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نص��ب
«أب��و الك��ذب» ،إضاف��ة إىل اعتقاده��م أن��ه ّ
نفس��ه بنفس��ه أم�يراً ،وح��اول م��راراً التحريض
على الفتنة بني املقاتلني الناطقني بالروسية.
كم��ا أك��د بعضه��م أن��ه حص��ل عل��ى أم��وال
طائل��ة م��ن جه��ات وهابي��ة ،فض�ل ً
ا ع��ن جتارته
بالبضائع املس��روقة واملصادرة من قبل أجهزة
داعش األمنية ،ما مكنه من فتح ثالثة متاجر
خاص��ة يف تركي��ا.
متك��ن أب��و جه��اد حت��ى م��ن خ��داع
زوجت��ه وأطفال��ه ،فق��د طل��ب م��ن عائلت��ه
أن يت��زوج م��ن ام��رأة أخ��رى تدع��ى إيفل�ين
غريش��ينا م��ن مدينة م��وزدوك .وبعد ذلك عاد
إىل زوجت��ه الس��ابقة س��فيتالنا ودعاه��ا ،م��ع
ابنت��ه صائم��ة وابن��ه أم�ير ،إىل زي��ارة س��ورية
مل��دة قص�يرة .لك��ن أب��و جه��اد ،ال��ذي أصب��ح
ش��خصاً ذا نف��وذ ،متس��ك به��م بالق��وة ومل
يس��مح هل��م بالع��ودة.
ح��اول آتابيي��ف دع��م فك��رة اجله��اد
يف مجهوري��ة قراتشاي-تشركيس��يا ،وتلق��ى
ع��دد م��ن املس��لحني يف إقلي��م كرتاش��ييفو-
شركيس��يا التموي��ل وامل��واد الرتوجيي��ة
والتعليم��ات بش��أن إع��داد هجم��ات إرهابي��ة
م��ن أب��و جه��اد ال��ذي طل��ب منه��م املش��اركة
احلثيثة يف الدعاية اجلهادية عرب الواتس��اب،
املراق��ب بش��كل كب�ير م��ن أجه��زة األم��ن
الروس��ية ،ولذل��ك لق��ي ثالث��ة مس��لحني
مصرعه��م ،واعتق��ل س��تة آخ��رون يف كان��ون
األول  2015خ�لال عملي��ة خاص��ة.
يف الواق��ع ،ق��د تك��ون داع��ش ه��ي
امل��كان الوحي��د ال��ذي ميك��ن ألمث��ال آتابيي��ف،
الذي مل يُعرف حتى اآلن مصريه ،أن جيدوا
مرتع�اً الئق�اً به��م وبطموحاته��م ،دون القي��ام
ب��أي جه��د يذك��ر س��وى التج��ارة اللغوي��ة.

ملف

قائد لواء التحرير :جتاوزنا األخطاء واملطبات السابقة
ونريد حترير أرضنا وأهلنا يف دير الزور من أسر داعش والنظام
حاورته هيئة التحرير
قب��ل أي��ام أعل��ن ق��ادة ومقاتل��ون م��ن اجلي��ش احل��ر ،م��ن
أبن��اء مدين��ة دي��ر ال��زور ،ح��ل فصائله��م واالندم��اج يف فصي��ل واح��د
أسس��وه وأطلق��وا علي��ه اس��م «ل��واء التحري��ر» ،وعين��وا الس��يد ياس��ر
ع��ز الدي��ن الرتك��ي قائ��داً هلذا الل��واء« .عني املدين��ة» التقت الرتكي
وأج��رت مع��ه ه��ذا اللق��اء.
يف الس��نوات الس��ابقة ظهرت فصائل كث�يرة كثمار وحدة
بني أجس��ام مقاتلة أصغر يف اجليش احلر؛ مباذا خيتلف لواء التحرير
ع��ن ه��ذه التجارب؟
صحي��ح ،كان��ت جتارب التوحد الس��ابقة فاش��لة مبعظمها،
مدينة إدلب  -خاص عني املدينة
لكنن��ا الي��وم أم��ام ظ��روف ومعطي��ات خمتلف��ة مل نش��هدها م��ن قب��ل ،إلع�لان اخنراطه��م يف الل��واء.
فرض��ت اس��تحقاقات ك�برى س��تؤثر حتم�اً عل��ى مس��تقبل احملافظ��ة.
ما هي هذه اخلطوة؟
ونق��ول ب��أن تش��كيلنا لل��واء التحري��ر ج��اء اس��تجابة ج��ادة هل��ذه
اخلطوة القادمة بالنسبة إىل من هو يف تركيا هي العودة
االستحقاقات ،وإننا جتاوزنا خالل عملية تأسيسه املطبات واألخطاء إىل سورية ،وملن يف سورية أص ً
ال االلتحاق فوراً بأول متوضع نأخذه
الس��ابقة ال�تي تك��ررت وكان هل��ا ال��دور الرئيس��ي يف مظاه��ر الفرق��ة يف أي م��كان.
والتش��تت ب�ين املقاتل�ين م��ن أبن��اء مدين��ة دي��ر ال��زور.
يق��ال إن هذا التموضع س��يكون يف حميط الش��دادي جنوب
ما هي هذه املطبات؟
احلس��كة؟
التس��رع ،مث�ل ً
ا ،واالندف��اع دون ختطي��ط مس��بق يراع��ي
س��نتموضع يف أي م��كان يتي��ح لن��ا جبه��ة قت��ال مباش��رة
الواق��ع ويق��دم املصلح��ة العام��ة عل��ى أي
م��ع تنظي��م داع��ش احملت��ل ألرضن��ا ،ويتي��ح لن��ا
الرتكي
الدين
عز
ياسر
مصلح��ة فصائلي��ة أو ش��خصية.
حتري��ر ه��ذه األرض وإط�لاق س��راح أهلن��ا
يف
موظف
.1976
الزور
دير
مواليد
مجي��ع
ه��ل احت��وى الل��واء
األس��رى م��ن قبض��ة الدواع��ش وقبض��ة نظ��ام
الفصائل واملقاتلني من أبناء مدينة دير الزور؟ إحدى شركات النفط قبل الثورة ،األسد الذي حيتل هو اآلخر أجزاء من مدينتنا.
أغلبه��م ،والب��اب مفت��وح مل��ن تبق��ى
وكان من أوائل املشاركني يف
بالنظ��ر إىل خريط��ة الس��يطرة الي��وم
منه��م خ��ارج الل��واء.
جن��د الش��دادي ومش��ال دي��ر ال��زور فق��ط تتي��ح
املظاهرات السلمية .خالل حملة جبـ
م��اذا تقول ع��ن مآخ��ذ البعض حول احلرس اجلمهوري على املدينة لكم مواجهة الدواعش مباشرة ،لكنها ختضع
تأس��يس الل��واء يف تركي��ا ولي��س يف الداخ��ل عام  2012انضم إىل صفوف اجليش لس��يطرة «قوات س��وريا الدميقراطية» (قس��د)
الس��وري؟
احلر «كتائب حممد» ،قبل أن يصري فه��ل تقبل��ون الش��راكة معه��ا؟
م��ن الطبيع��ي أن يك��ون تأس��يس
يتك��رر ه��ذا الس��ؤال كث�يراً وكأن
قائدًا لها حتى انحالل هذه الكتائب
الل��واء يف تركي��ا ألن نس��بة هام��ة م��ن مقاتل��ي
الشدادي أرض أجنبية ،وكأن جمرد االنطالق
بعد احتالل داعش دير الزور صيف
مدين��ة دي��ر ال��زور جل��أوا إليه��ا ،مضطري��ن
اجلغ��رايف منه��ا أو م��ن أي م��كان آخ��ر ص��وب دير
.2014
وعلى مراحل ،خالل السنوات الثالث السابقة،
ال��زور يع�ني التابعي��ة للق��وى ال�تي تس��يطر عل��ى
أي من��ذ احت�لال داع��ش ،ولك��ن هل مينعه��م هذا اللج��وء اإلجباري من ه��ذا امل��كان .حن��ن جزء من اجليش الس��وري احلر وس��نظل كذلك يف
حقهم وواجبهم يف استئناف العمل مرة أخرى؟ من الواضح أن سبب أي معرك��ة ويف أي م��كان أو جبه��ة نقات��ل فيه��ا.
بق��اء ه��ؤالء املقاتل�ين يف تركي��ا وعزوفه��م ع��ن مغادرته��ا إىل أورب��ا
م��ن املتوق��ع أن يطل��ق التحال��ف الدولي معركة دي��ر الزور
ه��و أمله��م وإصراره��م عل��ى الع��ودة إىل دياره��م ،وكذل��ك انتظاره��م بع��د االنته��اء م��ن الرق��ة؛ هل أنت��م جزء م��ن خمطط التحال��ف بهذه
ملش��روع عس��كري يقنعه��م ،وب�لا ش��ك ج��اء تأسيس��هم لل��واء التحري��ر املعرك��ة؟
تعب�يراً ع��ن قناعته��م احل��رة جب��دواه .وجي��ب أن أن��وه إىل أن عش��رات
الدواعش أعداء للشعب السوري ،وهم أكرب خطر واجهته
املقاتلني من دير الزور املوجودين اليوم يف الداخل ساهموا يف تأسيس الثورة منذ انطالقتها ،وهزميتهم يف األرض السورية انتصار للثورة
الل��واء وه��م ج��زء من��ه ،وغريه��م املئ��ات وأكث��ر م��ن أبن��اء دي��ر ال��زور يف قبل أن تكون انتصاراً للتحالف ،وقضية حترير دير الزور من داعش
الداخ��ل ،الذي��ن س��يكون هل��م ال��دور األه��م يف املراح��ل القادم��ة.
ه��ي قضيتن��ا حن��ن أبناءه��ا قب��ل أن تك��ون قضي��ة أي ط��رف آخ��ر.
أين يف الداخل؟
كيف ترى مستقبل دير الزور؟
يف حمافظ�تي حل��ب وإدل��ب ،ضم��ن جمموع��ات صغ�يرة
دي��ر ال��زور ألهله��ا ولثوارها وألبنائها املخلصني ،وس��نتغلب
مس��تقلة أو تتب��ع لفصائ��ل أك�بر ،ينتظرون اخلط��وة العملية التالية عل��ى كل الصع��اب إن ش��اء اهلل.
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اخليارات الصعبة أمام مقاتلي دير الزور
تقرير خاص
تذه��ب التوقع��ات إىل أن املعرك��ة ال�تي يقوده��ا التحال��ف الدول��ي ض��د داع��ش يف مدين��ة الرقة لن تس��تغرق أكثر من ش��هرين
إضافي�ين أو ثالث��ة ،لتتج��ه األنظ��ار بع��د ذل��ك إىل دي��ر ال��زور.
ط��رف واح��د ،حبك��م األم��ر الواق��ع ،ه��و الوالي��ات املتح��دة
تع��زز العقبات أمام قدرة قس��د عل��ى اجتذاب أبناء حمافظة
األمريكي��ة ،س��يتخذ الق��رار ع��ن امل��كان املناس��ب إلط�لاق املعرك��ة دي��ر ال��زور م��ن أهمي��ة ق��وات النخب��ة ال�تي يق��ول مقرب��ون منه��ا إنه��ا
وع��ن الق��وى املش��اركة فيه��ا .خيض��ع ه��ذا الق��رار لعامل�ين رئيس��يني :تض��م أكث��ر م��ن  1500مقات��ل م��ن أبن��اء احملافظ��ة ،م��ا جيعله��ا خي��اراً
أن تطل��ق املعرك��ة وته��زم داع��ش بأس��رع وق��ت ممك��ن ،وأن جت��ري عملي �اً جي ّنبه��م االنضم��ام إىل قس��د ذات الص��ورة غ�ير اللطيف��ة يف
العملي��ات العس��كرية بأق��ل ق��در م��ن املش��اكل اجلانبي��ة .وبالنظ��ر عيونه��م ،ومي ّكنه��م م��ن املش��اركة يف حتري��ر بلده��م م��ن داع��ش.
إىل خريط��ة الس��يطرة الي��وم ،وباألخ��ذ مب��ا يق��ال ع��ن تفاه��م روس��ي وتب��دو التقدي��رات خبص��وص توس��ع «النخب��ة» عددي �اً يف األس��ابيع
أمريك��ي يقل��ص املواجه��ات اجلانبي��ة ب�ين حلف��اء الطرف�ين ،وجيع��ل القليل��ة القادم��ة يف حمله��ا ،خاص��ة إن بقيت اجلس��م الديري الوحيد
البادي��ة املطل��ة عل��ى وادي نه��ر الف��رات وش��ريط الق��رى عل��ى ضفت��ه يف املعرك��ة ،أو حت��ى إذا ش��اركها ه��ذا التمثي��ل جس��م عس��كري آخ��ر
اجلنوبي��ة غرب��ي دي��ر ال��زور م��ن حص��ة ال��روس؛ يب��دو امل��كان ال��ذي تس��عى ش��خصيات وقوى عس��كرية إىل تأسيس��ه ،وفق ش��روط ،مشال
س��تنطلق من��ه الق��وات املهامج��ة ق��د ُح��دد م��ن جان��ب األمريكيني ،يف دي��ر ال��زور.
مركزي��ن هم��ا الش��دادي ومنطق��ة أب��و خش��ب ،مش��ال ومش��ال غ��رب
حس��ب تقدي��رات ،يزي��د ع��دد املقاتل�ين احلالي�ين م��ن أبن��اء
دي��ر ال��زور.
دي��ر ال��زور ،يف صف��وف فصائ��ل أو مس��تقلني يف جمموع��ات صغ�يرة،
بن��اء عل��ى عام��ل الوق��ت س��تعتمد الوالي��ات املتح��دة عل��ى
عل��ى أكث��ر م��ن  5000مقات��ل ،يرتك��ز معظمه��م يف حمافظ�تي حلب
القوى العسكرية اجلاهزة واملوثوقة بالنسبة إليها ،ما جيعل القوتني
وإدل��ب ،يض��اف إليه��م حنو  3000مقاتل س��ابق يتوزعون بني األراضي
املوجودت�ين أص�ل ً
ا يف امل��كان احملدد ،وهما «قوات س��وريا الدميقراطية»
السورية والرتكية .يشكل هؤالء مجهوراً عريضاً ينظر بانتباه شديد
و«ق��وات النخب��ة» (تأسس��ت يف آذار م��ن الع��ام الفائ��ت) األوف��ر حظ�اً يف
إىل مالمح املش��هد اآلخذ يف التش��كل يوماً بعد يوم ،ويبدي معظمهم
ه��ذا االعتم��اد .لك��ن هل تكفي هاتان القوت��ان لطرد داعش من معقلها
عزم�اً عل��ى القت��ال يف صف��وف أي جس��م عس��كري ميث��ل احل��د األدن��ى
الس��وري األخ�ير واأله��م م��ن ناحي��ة اجلغرافيا (جوار الع��راق) واملوارد
م��ن تطلعاته��م وحيف��ظ املب��دأ ال��ذي ال ميكنه��م التن��ازل عن��ه وه��و
املالي��ة (النف��ط)؟
شارك يف معارك الرقة أكثر من  12ألف مقاتل يف صفوف القت��ال حت��ت عل��م الث��ورة والتبعي��ة املعنوي��ة للجي��ش احل��ر .وبالطبع
القوات املهامجة ،وعلى اجلهة املقابلة يف صفوف داعش أكثر من  6ل��ن تنج��ح جه��ود أي فصي��ل قائ��م أو قي��د التأس��يس يف املش��اركة يف
آالف .كال العددين سيزيد ،ورمبا يتضاعف ،يف معركة دير الزور .املعرك��ة إن مل جيع��ل ه��ذه الفئ��ة الوازن��ة نص��ب عيني��ه ،إىل جان��ب
نظري�اً ،ميك��ن لقس��د أن حتش��د ه��ذه األع��داد إن ختل��ت عن ش��رط أن فئ��ة أخ��رى ميثله��ا الش��بان اهلاربون بأعداد كب�يرة من داعش يف دير
ميثل أبناء دير الزور نسبة هامة من هذا احلشد ،وهو شرط ضروري ال��زور .تش��كل ه��ذه األع��داد ،إن متخ��ض عنه��ا جس��م فاع��ل ومنظ��م،
تفرض��ه عوام��ل ع��دة ،إن أرادت االس��تفراد باملعرك��ة .لكن لن يس��عها نواة جذب ألعداد أخرى ،ال شك يف أنها ستكرب مع أول قرية تتحرر
يف امل��دة القص�يرة املتاح��ة أن تض��م م��ا يكف��ي -لتحق��ق الش��رط -م��ن م��ن داع��ش ويرف��ع عل��م الث��ورة فيها.
مل يف��ت األوان بع��د أم��ام الق��وى الثوري��ة املقاتل��ة م��ن أبن��اء
أبن��اء احملافظ��ة ،الذي��ن مل تنج��ح يف ض��م أكث��ر م��ن  350منه��م من��ذ
تأسيسها يف تشرين األول  2015وحتى اآلن .وعليها أال تأمل يف أعداد دي��ر ال��زور ألخ��ذ زم��ام املب��ادرة واالضط�لاع بدورها املف�ترض ،إن هي
أك�بر طامل��ا ظل��ت جم��رد مظل��ة حل��زب االحت��اد الدميقراط��ي ( )pydحتل��ت باملس��ؤولية وأدرك��ت خط��ورة املعركة القادم��ة وآثارها على
وظل��ت تنك��ر ح��دوث ث��ورة يف س��ورية.
مس��تقبل احملافظ��ة.
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انتخب��ت فعالي��ات ثوري��ة وناش��طون م��ن دي��ر ال��زور جملس�اً حملي�اً للمحافظ��ة من��ذ ع��دة أي��ام يف مق��ر احلكوم��ة املؤقت��ة يف
مدين��ة غ��ازي عنت��اب الرتكي��ة .أجري��ت االنتخابات حبضور األمني العام للحكومة ونائب وزير املالية وبإش��راف وزير اإلدارة احمللية،
كم��ا نش��رت ال��وزارة عل��ى صفحته��ا عل��ى الفيس��بوك.
مت انتخ��اب رئي��س اجملل��س ونائب��ه واملكت��ب التنفي��ذي،
حبض��ور  28عض��واً م��ن ع��دد أعض��اء اجملل��س البال��غ  .41وأس��فرت
االنتخاب��ات ع��ن جن��اح الدكت��ور أن��س الفت ّي��ح بالتزكي��ة بع��د
انس��حاب املرش��ح الثان��ي العمي��د عب��د الباس��ط الوي��س ال��ذي أصب��ح
نائب�اً للرئي��س باتف��اق األعض��اء .أث��ار اإلع�لان ع��ن انتخ��اب جمل��س
احملافظ��ة ردات فع��ل خمتلف��ة يف أوس��اط الناش��طني واهليئ��ات
الثوري��ة يف تركي��ا ،تراوح��ت بني مبارك ومع�ترض ومتهكم ،بينما
مل يلق هذا اإلعالن أي صدى يف أوساط املدنيني من حمافظة دير
ال��زور يف الداخ��ل أو اخل��ارج.
كواليس تشكيل اجمللس
يف الراب��ع عش��ر م��ن آذار املنص��رم أعلن��ت وزارة اإلدارة
احمللي��ة واإلغاث��ة وش��ؤون الالجئ�ين ع��ن الب��دء بإج��راءات تش��كيل
جمل��س احملافظ��ة .وكان ذل��ك يف س��ياق مب��ادرة ف��واز املفل��ح،
أح��د موظف��ي احلكوم��ة املؤقت��ة م��ن املنطق��ة الش��رقية ،ال��ذي
التق��ى بفعالي��ات م��ن حمافظ��ات املنطق��ة الث�لاث ،أس��فرت ع��ن
تش��كيل جملس��ي حمافظ�تي الرق��ة واحلس��كة .حينه��ا تص��دت هيئة
الس��وريني يف أورف��ا ملهم��ة املبادرة إلدارة املش��اورات لتش��كيل جملس
دي��ر ال��زور .وعل��ى م��دى مخس��ة أش��هر م��ن النقاش��ات واالجتماع��ات
يف أورف��ا وعنت��اب واس��طنبول اتفق��ت األط��راف املدعوة للمش��اركة
عل��ى الئح��ة ضم��ت  41ممث�ل ً
ا ع��ن الفعالي��ات والق��وى الثوري��ة م��ن
احملافظ��ة وفق �اً للوائ��ح وزارة اإلدارة احمللي��ة اخلاص��ة باجملال��س.
ونش��رت ال��وزارة عل��ى صفحته��ا ،يف الثان��ي م��ن آب احلال��ي ،الئح��ة
بأمس��اء أعض��اء جمل��س احملافظ��ة ،وطالبته��م باالجتماع يف العاش��ر
م��ن الش��هر نفس��ه النتخ��اب املكت��ب التنفي��ذي للمجل��س ورئيس��ه،
وفتح��ت ب��اب إرس��ال االعرتاض��ات القانوني��ة عل��ى األعض��اء –إن
وج��دت -إىل بري��د ال��وزارة.
يف تعليق��ه عل��ى آلي��ة تش��كيل اجملل��س ق��ال الس��يد ج�لال
العل��ي ،أح��د القائم�ين عل��ى هيئ��ة الس��وريني يف أورف��ا« :تواصلن��ا،
خ�لال األش��هر اخلمس��ة املاضي��ة ،م��ع كاف��ة الق��وى والفعالي��ات
والش��خصيات الثوري��ة ووجه��اء وش��يوخ عش��ائر ،ومت التوص��ل إىل
مائ��ة ش��خصية متث��ل أبن��اء احملافظ��ة ،اخرتن��ا منه��ا  41ش��خصية

نقص أي جهة فاعلة لكن ال يوجد
وافق��ت عليه��ا احلكوم��ة املؤقت��ة .مل ِ
عم��ل كام��ل ،وس��يكون هن��اك دائم��اً منتق��دون .وأرى أن األص��وات
الرافض��ة للمجل��س ه��ي مجاع��ات ختريبي��ة ال تري��د قي��ام جه��ة متث��ل
أبن��اء احملافظ��ة».
رئي��س اجملل��س ،الدكت��ور أن��س الفتي��ح ،أج��اب ،يف لق��اء
م��ع ش��بكة الش��رق ني��وز ،ع��ن االع�تراض عل��ى آلي��ة تش��كيل اجملل��س:
«نق� ّر أن طريق��ة التش��كيل مل تك��ن الطريق��ة األمث��ل ،وكن��ا نتمن��ى أن
حت��دث مش��اركة فاعل��ة لكام��ل أبن��اء احملافظ��ة .م��ا حص��ل أن��ه ،وبع��د
أكث��ر م��ن س��تة أش��هر م��ن العم��ل عل��ى اس��تقصاء آراء الن��اس م��ن قب��ل
هيئ��ة الس��وريني يف أورف��ا ،مت اجلن��وح إىل م��ادة قانوني��ة يف الالئح��ة
التنفيذية لإلدارة احمللية تش�ير إىل أنه -يف حاالت اس��تثنائية -ميكن
اقتص��ار اهليئ��ة الناخب��ة عل��ى ممثل�ين ع��ن الق��وى والفعالي��ات الثورية.
وم��ن هن��ا نتفه��م كثرياً من االنتقادات اليت تعرضت آللية التش��كيل».
وأش��ار إىل أن اجملل��س يتعه��د أن حي��ل نفس��ه مباش��رة عن��د حتري��ر أي
منطق��ة مهم��ا صغ��رت م��ن حمافظ��ة دي��ر ال��زور.
االعرتاض على تشكيل اجمللس
نش��رت ش��بكة ف��رات بوس��ت اإلعالمي��ة عل��ى موقعه��ا عل��ى
اإلنرتن��ت ،بع��د ي��وم م��ن تش��كيل اجمللس ،تقري��راً بعنوان «ناش��طون من
دي��ر ال��زور يؤك��دون :اجملال��س حس��ب املق��اس ,واألعض��اء بالتواف��ق»،
أوردت في��ه آراء ع��دد م��ن الناش��طني املعرتض�ين عل��ى تش��كيل اجملل��س،
مدّعني أن االنتخابات متت بس ّرية ،وأن اختيار األعضاء كان انتقائياً
ومل يش��مل كاف��ة ممثل��ي أبناء احملافظة .وبع��د تقريرها بأيام وجهت
الش��بكة دع��وة لنش��طاء احملافظ��ة للمش��اركة يف محل��ة بعن��وان «ع��دم
اع�تراف مبجل��س دي��ر ال��زور احلالي» .بينما أش��ار أح��د أعضاء اجمللس،
رفض الكش��ف عن هويته ،إىل أن «جيش أس��ود الش��رقية» هو من يقف
وراء احلمل��ة اإلعالمي��ة ض��د اجملل��س ،وذل��ك ملكاس��ب سياس��ية معينة.
يأخ��ذ اخل�لاف عل��ى جمل��س احملافظ��ة طابع�اً سياس��ياً دون
النظر إىل التحديات اليت ستواجه اجمللس يف تقديم اخلدمات يف ظل
الظ��روف احلالي��ة .كم��ا أن هذه الس��جاالت حوله احنصرت بناش��طي
احملافظ��ة يف تركي��ا ،م��ا يظه��ر العزلة اليت يعيش��ها هؤالء عن الش��ارع
الدي��ري.
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من اجتماع التأسيس-خاص عني املدينة

جملس حمافظة جديد لدير الزور

ملف

مدينة ديرالزور  -خاص عني املدينة

تقرير خاص

واجبات على اإلدارة احمللية القادمة

س�ترحل داع��ش ع��ن دي��ر ال��زور خملف��ة خراب�اً هائ�ل ً
ا ل��كل أوج��ه احلي��اة فيه��ا .تفرض ترك��ة داعش ه��ذه مهم��ات ثقيلة على
أي منظوم��ة حك��م مدن��ي تتأس��س إلدارة احملافظ��ة .وال ميك��ن ملنظوم��ة احلك��م تل��ك أن ت��ؤدي مهماته��ا إن مل تك��ن ق��د أع��دت مس��بقاً
دراسات وخططاً تنفيذية حتتم طبيعة املعركة أن يتألف برناجمها الزمين من مرحلتني؛ تبدأ األوىل مع انطالق املعركة وتنتهي
بانتهائه��ا ،لتب��دأ الثاني��ة.
مأوى وغذاء ودواء
تس��تهدف املرحل��ة األوىل ،املزامن��ة للعملي��ات العس��كرية،
ش��رحية اهلارب�ين م��ن أه��وال احل��رب ال�تي س��تتصاعد ف��وق م��ا ه��ي
متصاع��دة اآلن ،بع��د ب��دء املعرك��ة .يق��در ع��دد املتبق�ين الي��وم
م��ن س��كان دي��ر ال��زور فيه��ا بنح��و  400إىل  500أل��ف نس��مة ،يض��اف
إليه��م نازح��ون م��ن مناط��ق س��ورية –وعراقي��ة -أخ��رى .تقل��ص
موج��ات الن��زوح احلالي��ة ع��ن دي��ر ال��زور ه��ذه األع��داد ويب��دو خ��ط
س�يرها واضح �اً ،م��ن املناط��ق اخلاضع��ة لداع��ش يف دي��ر ال��زور إىل
احلس��كة اخلاضع��ة لقس��د إىل ري��ف حل��ب احمل��رر ،حي��ث تتف��رغ
ب�ين م��ن حي��اول التس��رب إىل األراض��ي الرتكي��ة ومن يؤث��ر البقاء.
عل��ى األرج��ح ل��ن حيظ��ى ه��ؤالء باخلدم��ات ال�تي ميك��ن ملنظوم��ة
احلك��م املفرتض��ة أن تقدمه��ا ،ألن ه��ذه املنظوم��ة س��تكون أس�يرة
املاحن�ين الدولي�ين املش��غولني بالبقع��ة اجلغرافي��ة املباش��رة يف دي��ر
ال��زور وجواره��ا القري��ب .م��ن املرج��ح أن يتغ�ير خ��ط س�ير النازح�ين
م��ن دي��ر ال��زور بُعي��د إط�لاق معرك��ة حتريرها .ويصع��ب على من
يري��د اآلن بن��اء تص��ورات عددي��ة مس��تقبلية تقدي��ر النس��بة الباقي��ة
م��ن الس��كان وم��ا يص��در عنه��ا م��ن نازح�ين ،لك��ن م��ن الس��هل حتديد
ن��وع الرعاي��ة العاجل��ة ال�تي حيتاج��ون إليه��ا متمثلة باملأوى املناس��ب
والغ��ذاء والرعاي��ة الطبي��ة .جي��ب أن تراع��ي الفرضي��ات ال�تي يق��وم
عليه��ا التخطي��ط لتلبية تلك االحتياجات املس��تقبلية تغري حركة
النزوح بني وقت وآخر بتغري خرائط السيطرة .فلن يطرد التنظيم
من حمافظة دير الزور يف نهار وليلة ،بل قد يس��تغرق ذلك ش��هوراً
تت��آكل خالهل��ا س��يطرته بالتدري��ج ،وخت��رج عنه��ا الق��رى والبلدات
تباعاً ،وس��تكون هذه املناطق احلضرية بعد حتريرها هدفاً مفض ً
ال
لدفعات النازحني .وعلى هذا جيب أن تتمتع خطط اإليواء واإلغاثة

12

العدد  16 / 100آب 2017

والرعاي��ة الصحي��ة اإلس��عافية باملرون��ة وس��رعة التنفي��ذ لتس��توعب
التغ�يرات ،خاص��ة إن كان��ت غ�ير متوقع��ة .وجي��در التنبي��ه هن��ا إىل
أهمي��ة اجلان��ب األم�ني يف ه��ذه املرحلة ،اذ س��يحاول املئ��ات من عناصر
التنظي��م التس��لل هرب�اً ضم��ن مج��وع النازح�ين ،م��ا يوج��ب التخطي��ط
منذ اآلن ملعاجلة هذه الظاهرة ،والتشدد يف تطبيق اإلجراءات األمنية
دون إخ�لال باح�ترام النازح�ين وحف��ظ حرياته��م.
اخلطوات األوىل حنو االستقرار
بع��د رحي��ل داع��ش س��تورثنا اقتص��اداً منه��اراً وجمتمع��اً
منه��كاً وبن��ى حتتي��ة ش��به مدم��رة .جبه��ات العم��ل األوىل ال�تي يفرتض
باجملال��س احمللي��ة التص��دي هل��ا عل��ى وج��ه الس��رعة تب��دأ باخلدم��ات
العام��ة والصح��ة والتعلي��م واألم��ن والقض��اء .حتدي��ث قواع��د البيان��ات
باس��تمرار ش��رط ال غن��ى عن��ه إلع��داد خط��ط الط��وارئ ،فف��ي حلظ��ة
ق��د ترتف��ع درج��ة األض��رار ،وق��د تلح��ق عملي��ات التفخي��خ ال�تي تق��وم
به��ا داع��ش للمنش��آت العام��ة -إن مل ُتف��كك -أض��راراً جدي��دة مبنش��آت
خرج��ت س��املة جزئي �اً أو كلي �اً م��ن احل��رب.
يف قط��اع مي��اه الش��رب تق��ول تقييم��ات الوض��ع الراه��ن إن
 100من أصل  110حمطة تصفية مياه تقريباً يف حمافظة دير الزور
س��لمت ،حت��ى اآلن ،م��ن مع��دالت أضرار خترجها ع��ن اخلدمة .ويقول
مهندس��ون مدنيون إن خطة اإلقالع املفرتضة س��تنطلق ،يف مرحلتها
األوىل ،م��ن حمط��ات منتق��اة عل��ى أس��اس ت��وزع جغ��رايف يل�بي حاج��ة
التجمع��ات الس��كانية األك�بر .وميك��ن ،حس��ب قوهل��م ،االنته��اء م��ن
أعمال الصيانة يف تلك احملطات وشبكات أنابيب التغذية املرتبطة بها
ثم اس��تعدادات التش��غيل خالل أيام ،إن توافرت لوازم الصيانة والفرق
الفني��ة وم��واد التش��غيل م��ن وق��ود حمل��ركات الض��خ (بدي�ل ً
ا ع��ن التي��ار
الكهربائ��ي) وم��ادة الكل��ور لتعقي��م املي��اه.

ملف

مشكلة الطاقة الكهربائية يف دير الزور أكرب وأعقد من
الق��درات املوضوعي��ة ملنظوم��ة حكم حملي ،الرتباطه��ا بنظام توليد
وتوزي��ع وط�ني أوس��ع .رغ��م ذل��ك ميك��ن البح��ث ع��ن حل��ول جزئي��ة
ترك��ز عل��ى إع��ادة تأهي��ل حمط��ة تولي��د يف حق��ل العم��ر النفط��ي
وأخرى أصغر يف حقل التيم ،لالستفادة من أي استطاعات منتجة
منهم��ا يف تزوي��د بع��ض املنش��آت احليوي��ة بالتي��ار الكهربائ��ي.
رص��د تقري��ر س��ابق لـ«ع�ين املدين��ة» جترب��ة اخلدم��ات
الصحية احلرة يف دير الزور ،وخلص إىل أنها كانت فعالة ومؤهلة
إىل ح��د كب�ير لتك��ون بدي�ل ً
ا ع��ن منظوم��ة الصح��ة احلكومي��ة
السابقة .الحقاً ،وكما هو معروف ،أجهضت هذه التجربة على يد
داعش .ميكن االستفادة اليوم من تلك التجربة ولكن بشكل جزئي،
نظ��راً للتغ�يرات اهلائل��ة اليت حلقت باملش��هد ،إذ رحل مئات العاملني
يف اجمل��ال الط�بي ،ويصع��ب تقدي��ر نس��ب العائدي��ن احملتمل��ة منه��م
بعد التحرير .متثل هذه الظاهرة أحد أخطر العقبات اليت ستواجه
اجلهاز الصحي الوليد ،إىل جانب ما أحلقته وستلحقه احلرب من
تدم�ير منش��آت ومراك��ز صحي��ة عام��ة ،فض�ل ً
ا ع��ن عب��ث الدواعش
ودي��وان صحته��م خ�لال الس��نوات الث�لاث الس��ابقة ،ال��ذي أس��هم يف
تعطي��ل جتهي��زات طبي��ة مركزي��ة مل يدمره��ا القص��ف.
يق �دّر خ�براء يف قضي��ة التعلي��م ش��هراً م��ن الزم��ن ،بع��د
رحي��ل داع��ش ،لتفتت��ح أول امل��دارس يف دي��ر ال��زور .تب��دأ خط��ة
الط��وارئ املقرتح��ة بثالث��ة إج��راءات متزامن��ة يف املرحل��ة األوىل،
وه��ي اس��تقطاب ال��كادر التعليم��ي املطل��وب وإخضاع��ه ل��دورات
حتضريي��ة قص�يرة ،وإج��راء عملي��ات مس��ح إحصائ��ي حت��دد أع��داد
األطف��ال وأعماره��م وحم�لات إقاماته��م ،وصيان��ة أبني��ة مدرس��ية
منتقاة وجتهيزها مبا يلزم ،حسب توزع جغرايف يغطي أوسع نطاق
ممك��ن للتجمع��ات الس��كانية .ينبغ��ي أن تنطل��ق العملي��ة التعليمي��ة
يف  100مدرس��ة على األقل يف املرحلة األوىل .س��تؤدي هذه املدارس
بكوادرها البشرية أدواراً عدة يف آن واحد ،نظراً للحاجة ألكثر من
برنام��ج يف التعلي��م ويف إع��ادة تأهيل األطفال واليافعني حملو اآلثار
النفس��ية والس��لوكية والثقافي��ة ال�تي ترتكه��ا داع��ش يف ش��رائح
عمري��ة خمتلف��ة يف س��ن التعلي��م.
بع��د داع��ش ،يق��ول قض��اة س��ابقون إن��ه جي��ب عل��ى وج��ه
الس��رعة تأس��يس حمكم��ة خاص��ة بعناص��ر التنظي��م ،والب��دء ب��أول
اخلط��وات العملي��ة حن��و بن��اء جه��از قضائ��ي .تتمث��ل تل��ك اخلط��وات
بعمل�ين متزامن�ين هم��ا تأس��يس نياب��ة عام��ة تت��وىل التحقي��ق يف
اجلرائم املرتكبة وتأس��يس حماكم جزاء ،إىل جانب إنش��اء شرطة
قضائي��ة وش��رطة مدني��ة كأدوات تنفي��ذ ،عل��ى أن يك��ون اهل��دف
املنش��ود يف عملية بناء هذا اجلهاز هو الوصول به إىل ما كان عليه
احل��ال قب��ل الث��ورة بأن��واع االختص��اص والع��دد والت��وزع اجلغ��رايف.
 10إىل  15ق��اض يس��تطيعون إط�لاق العم��ل وإدارة احملاك��م خ�لال
املرحل��ة األوىل ال�تي ق��د تس��تغرق س��تة أش��هر إىل ع��ام كام��ل.
الزراعة
ً
جغرافي�ا تتأل��ف حمافظ��ة دي��ر ال��زور من ثالث��ة قطاعات
ريفية ،هي اخلطان الغربي والش��رقي يف وادي نهر الفرات واخلط
الش��مالي يف ح��وض اخلاب��ور .عل��ى ف��رض أن مس��احة األراض��ي
الزراعي��ة اخلارج��ة ع��ن اخلدم��ة ،لتمل��ح تربته��ا ،ما ت��زال حمدودة،
يتطل��ب اس��تئناف اإلنت��اج الزراع��ي صيان��ة عاجل��ة ملنظوم��ات ال��ري
ال�تي تعرض��ت ألض��رار متفاوت��ة بني منطقة وأخ��رى ،كما يتطلب
أيض�اً توف�ير مس��تلزمات اإلنت��اج م��ن ب��ذار وأمس��دة وأدوي��ة زراعي��ة
وغريه��ا .وجي��ب إحي��اء اجلمعي��ات الفالحي��ة يف األج��زاء ال�تي مل

تش��ملها مش��اريع ال��ري احلكومي��ة الس��ابقة وظل��ت تعم��ل وف��ق نظ��ام
اجلمعيات .وإىل جانب الزراعة ال بد من التفكري اجلاد واقرتاح حلول
إلنق��اذ م��ا ميك��ن إنق��اذه م��ن الث��روة احليواني��ة ال�تي تعرض��ت لت��آكل
فظي��ع لعوام��ل خمتلف��ة خ�لال الس��نوات الس��ابقة ،نظ��راً مل��ا متثله هذه
الث��روة م��ن أهمي��ة ك�برى يف االقتص��اد الريف��ي بدي��ر ال��زور.
النفط
تتمت��ع حمافظ��ة دي��ر ال��زور بث��روة باطني��ة ش��كلت يف عق��ود
م��ا قب��ل الث��ورة أح��د األعم��دة الرئيس��ية للث��روات الوطني��ة يف قطاع��ي
النف��ط والغ��از .ميك��ن الق��ول الي��وم إنن��ا أمام دم��ار كامل حل��ق بالبنية
التحتية لنفط دير الزور ،الذي ترتكز منابعه اهلامة يف املربع الواقع
مشال شرق احملافظة ،الذي يضم ،إىل جانب آبار حقلي العمر والتنك
التابعني لش��ركة الفرات النفطية الس��ابقة ،آباراً أخرى تتبع ش��ركة
ا عن آب��ار غازية ذات إنتاجي��ات ضخمة قريباً
دي��ر ال��زور للنف��ط ،فض�ل ً
من معمل معاجلة الغاز املعروف بـ«كونيكو» (انظر :نفط دير الزور من
الث��ورة حت��ى تنظي��م داعش) .خطة الط��وارئ ،يف مرحلتها األوىل ،ينبغي
أن تأخذ حبسبانها احتمال أن يشعل التنظيم آبار النفط ،وأن ّ
حتضر
ف��رق إطف��اء خمتص��ة به��ذا الن��وع م��ن احلرائ��ق ،ث��م عليه��ا أن حتت��اط
م��ن أي تعدي��ات م��ن قب��ل بع��ض اجملموع��ات العش��ائرية يف ع��ودة إىل
س��لوكها بع��د الثورة.
وألن اس��تثماراً مثالي��اً للنف��ط ال ميك��ن اال أن تق��وم ب��ه
ش��ركات دولي��ة يتطل��ب التعاق��د معه��ا ق��درات وش��رعية قانوني��ة ال
تتمت��ع به��ا منظوم��ات احلك��م احمللي��ة الولي��دة ،ف��إن عليه��ا أن تلجأ إىل
أس��اليب عملي��ة الس��تثمار م��ا ميكن اس��تثماره من النف��ط اعتماداً على
الك��وادر احمللي��ة ذات الكف��اءة واخل�برات الس��ابقة ،ومب��ا ه��و متوف��ر م��ن
لوازم صيانة ،ووفق خطة تسويق ال تتعدى االستهالك احمللي وجزءاً
م��ن الفض��اء اجمل��اور يف احملافظ��ات الس��ورية األخ��رى.

خريطة تربز املنشآت واملواقع النفطية يف حمافظة دير الزور
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أسئلة انشقاق بسام امللك
يف الع��ام  2009مت
اس��تدعائي إىل ف��رع
األم��ن العس��كري
حبل��ب ،م��ن قب��ل
قس��م
رئي��س
األحزاب فيه العميد
عم��اد حمم��د .تهرب��ت
بكر صدقي
م��ن املقابل��ة ط��وال
أكثر من شهرين ،أمضيتهما متوارياً بعيداً
عن بييت وأسرتي ،إىل أن استسلمت وذهبت
إىل موع��د ح��ددوه ل��ي .لن أدخ��ل يف تفاصيل
اللق��اء املط��ول ال��ذي كان هدف��ه «التع��ارف»
عل��ى زع��م العميد .ومبعن��ى من املعاني كان
توصيف��ه صحيح�اً ،ألنه طلب مين أن أطرح
أف��كاري السياس��ية «ب��كل حري��ة» .وق��د ُ
فعلت
ذل��ك دون ت��ردد ،وأصغ��ى هو بص�بر واحرتام.
س��أقتصر عل��ى نقط��ة واح��دة ،هل��ا عالق��ة
مبوض��وع ه��ذه املقال��ة.
طل��ب م�ني العمي��د أن أذك��ر ل��ه
مآخ��ذي عل��ى نظ��ام «التطوي��ر والتحدي��ث»،
ُ
فتطرق��ت ،م��ن ضم��ن أم��ور أخ��رى ،إىل
موض��وع الفس��اد .فق��ال ل��ي إن النظ��ام يكاف��ح
الفساد بكل جدية ،وأشار إىل كومة ملفات
ف��وق مكتب��ه ،دلي�ل ً
ا عل��ى م��ا يق��ول.
ابتس��مت ل��ه وقل��ت :دع�ني جانب��اً
كمع��ارض ،وق��ل ل��ي م��ا م��دى مصداقي��ة
م��ا حتكي��ه ع��ن مكافح��ة الفس��اد بالنس��بة
لش��خص م��ن عام��ة الش��عب؟ وضرب��ت ل��ه
مث��ا ً
ال بعب��د احللي��م خ��دام .فاس��تنفر كم��ا
ل��و أن��ه وق��ع عل��ى كن��ز مث�ين قائ�ل ً
ا :مب��ا
أن��ك ذك��رت خ��دام ،ه��ل ت��رى م��ن املنطق��ي
أن حتتض��ن املعارض��ة رج�ل ً
ا فاس��داً كعب��د
احللي��م خ��دام؟
ابتس��مت م��رة أخ��رى وقل��ت ل��ه
به��دوء القتل��ة :ض��ع نفس��ك حم��ل رج��ل م��ن
عامة الشعب ،وفكر معي :إىل حني انشقاقه،
كان خدام من كبار رجاالت النظام ،وزيراً
خلارجية حافظ األسد ،ثم نائباً له ،ولنجله
بش��ار األس��د .يف تل��ك األي��ام أي س��وري كان
جي��رؤ عل��ى اته��ام خ��دام أو غ�يره م��ن أركان
الس��لطة بالفس��اد أو أي اته��ام آخ��ر؟ ث��م ،يف
حلظ��ة واح��دة ،كبس��تم ال��زر ،وحت��ول
الرج��ل م��ن وط�ني إىل خائ��ن ،وق��ام جمل��س
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الش��عب بتخوين��ه باإلمج��اع .وكل ذل��ك
ألن��ه أعل��ن انش��قاقه ع��ن النظام .ألن يتس��اءل
املواط��ن الع��ادي ه��ذا الس��ؤال ال�بريء :ت��رى
ك��م فاس��د وخائن م��ا زال حيكمنا اآلن ،ولن
ينكش��ف أم��ره إال إذا انش��ق ع��ن النظ��ام؟
اتس��عت عين��ا العمي��د بذه��ول
ول��زم الصم��ت أم��ام ه��ذا الكف��ر الصري��ح .ب��دا
مرعوب�اً لس��ماع كلمات��ي كم��ا ل��و أن��ه ميكن
أن يته��م باملش��اركة يف جرمي�تي إذا مل
يفحم�ني ب��رد ق��وي .ويف الوق��ت نفس��ه ،يب��دو
أن��ه عج��ز عن إجي��اد رد من هذا النوع ،فابتلع
لس��انه مذعوراً .س��يأتي رده الحقاً ،من خالل
تقري��ر رفع��ه حبق��ي إىل ف��رع فلس��طني يف
دمش��ق حي��ث سأس��تدعى بع��د ح�ين ،وأتلق��ى
معاملة قاسية جداً وإن مل تصل حد الضرب
والتعذي��ب ،لكنه��ا كان��ت مبثاب��ة إن��ذار قوي.
لك��ن ه��ذا خ��ارج موضوعن��ا.
إل��ي ه��ذه الذك��رى
م��ا أع��اد ّ
القدمي��ة ه��و انش��قاق املدع��و بس��ام املل��ك
ع��ن االئت�لاف الوط�ني ،وعودت��ه إىل «حض��ن
الوط��ن» ،وم��ا أث��اره ه��ذا االنش��قاق م��ن لغ��ط
يف الص��ف املع��ارض .أرى أن م��ا كان ينطب��ق
على عبد احلليم خدام ،يف مدلوالت انشقاقه
عن النظام ،ينطبق باملثل على انش��قاق بس��ام
املل��ك ،وقبل��ه م��ن س��بقوه كمي��س كري��دي
ون��واف البش�ير .فالس��ؤال ال��ذي طرحت��ه
صفح��ات فيس��بوك املعارض��ة ه��و ه��و :ت��رى
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ك��م م��ن أمث��ال بس��ام املل��ك م��ا زال موج��وداً
داخ��ل االئت�لاف املع��ارض ،ومت��ى يأت��ي
دوره��م يف الع��ودة إىل احلض��ن الدافئ لنظام
الربامي��ل والس�لاح الكيم��اوي اهلان��ئ ،ب��دوره،
يف احلضن�ين اإليران��ي والروس��ي؟
والسؤال اآلخر البديهي :هل كان
بسام امللك ،ومن سبقوه ،وطنياً معارضاً حقاً
يف الف�ترة الس��ابقة عل��ى انش��قاقه ،ث��م انقل��ب
فج��أ ًة عل��ى نفس��ه؟ وم��ا ه��ي معاي�ير انتق��اء
األف��راد عن��د تش��كيل أي إط��ار مع��ارض،
مب��ا مس��ح بتس��لل أمث��ال كري��دي والبش�ير
واملل��ك؟
كل ه��ذه األس��ئلة والش��كوك،
رمب��ا م��ا كان��ت لتط��رح ل��و كان أداء تل��ك
األط��ر مقنع��اً .واحل��ال أن األداء ال��رديء
وقص��ص الفس��اد واالنتف��اع أزكم��ت األنوف
قبل حدوث أي انش��قاق ،وهو ما يعطي املربر
ملطالب��ة االئت�لاف وغ�يره م��ن أط��ر املعارضة
السياس��ية بكش��ف حس��اب أم��ام الش��عب،
وص��و ً
ال إىل ح��ل تل��ك األط��ر متام�اً وتنحيه��ا
عن «سلطة املعارضة» إذا صح التعبري .هذا ما
يقتضيه احلد األدنى من الش��عور باملسئولية
الوطني��ة والسياس��ية واألخالقي��ة.
وخاص� ً�ة يف ه��ذا الس��ياق التارخي��ي
ال��ذي ي��راد في��ه للمعارض��ة أن تبص��م عل��ى
بق��اء بش��ار األس��د ونظام��ه.
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خت��ف إي��ران رغبته��ا يف التح��ول إىل ق��وة إقليمي��ة ،وصرح��ت م��راراً أنه��ا تتحك��م يف أرب��ع
مل ِ
عواص��م عربي��ة ،ه��ي بغ��داد وب�يروت ودمش��ق وصنع��اء ،ناهي��ك ع��ن تأثريه��ا اخلف��ي يف أماك��ن أخ��رى.
زج��ت بكل
ومل تق��ف دول��ة ول��ي الفقي��ه عن��د الش��عارات ،ب��ل ّ
م��ا متل��ك ،ووضع��ت ثقله��ا بالكام��ل يف كل من العراق وس��ورية ،عرب
عم��ل طوي��ل وج��اد م��ن خ�لال تأس��يس امليليش��يات العس��كرية أو ً
ال،
واالنتق��ال إىل اجمل��ال السياس��ي ثاني�اً ،بقص��د تفكيك ه��ذه اجملتمعات
ث��م إحلاقه��ا كلي �اً أو جزئي �اً بفلكه��ا ،كمناط��ق نف��وذ.
ونتيجة فشل السياسة األمريكية يف العراق بعد احتالله
ع��ام  ،2003والع��داء املعل��ن جت��اه الع��رب الس� ّنة حبج��ة أنه��م م��ن أتب��اع
طائفي الغلبة فيه
الرئيس صدام حسني ،وتأسيس نظام حماصصة
ٍّ
للشيعة؛ استطاع نظام ولي الفقيه التحكم بغالبية اخليوط يف بغداد
بع��د االنس��حاب األمريك��ي.
ومن��ذ ان��دالع الث��ورة الس��ورية كان النظ��ام اإليران��ي
واضح�اً يف موقف��ه املنحاز لصاحل النظام الس��وري ،فاخنرط مباش��ر ًة
يف املعرك��ة م��ن خ�لال املستش��ارين ورج��ال املخاب��رات والس�لاح ،إىل
زج بتنظيم��ه يف لبن��ان «ح��زب اهلل» أو ً
ال .وم��ع نش��وء التنظيم��ات
أن َّ
اإلس�لامية املتطرف��ة عل��ى األرض الس��ورية ،وإقام��ة داعش خالفتها
على جزء من أراضي العراق وسورية ،وجدت إيران الفرصة مناسبة
للدخ��ول املباش��ر وبكام��ل ثقلها ،فاندرج��ت عالنية يف محلة مكافحة
اإلره��اب ال�تي تلق��ى تأيي��داً عاملي�اً (عل��ى الرغ��م من تصني��ف حزب اهلل
كمنظم��ة إرهابي��ة ،وإي��ران دول��ة راعي��ة لإلره��اب ،لك��ن اجملتم��ع
الدول��ي عل��ى تواف��ق معهم��ا يف محلتهم��ا ملكافح��ة اإلرهاب اإلس�لامي
الس� ّني املتمث��ل يف داع��ش واملنظم��ات التابع��ة للقاع��دة) ،فعم��دت إىل
تأس��يس العدي��د م��ن امليليش��يات الش��يعية م��ن خمتل��ف بق��اع األرض،
ودفعته��م يف املعرك��ة إىل جان��ب النظام ال��ذي بلغ حالة من الضعف
يس��تجدي فيه��ا اجلمي��ع وخيضع لش��روط كل من يق��دم له الدعم.
اس��تطاعت امليليش��يات اإليراني��ة أن تس��تفيد عل��ى األرض
م��ن عن��ف الق��وة اجلوي��ة الروس��ية ،وأن حتق��ق إجن��ازات تهم الش��يعة
وادعاءاته��م يف س��ورية؛ فتمكن��ت م��ن عق��د اتف��اق امل��دن األرب��ع ،وخلق
مناط��ق آمن��ة ح��ول دمش��ق وخاص��ة تل��ك احملاذي��ة للح��دود اللبنانية،
لتأمني ممرات لنقل العتاد حلزب اهلل ،كما متكنت من فتح الطريق

حن��و بلدت��ي نب��ل والزه��راء الش��يعيتني يف أوائ��ل ع��ام  ،2016وه��ي
املعركة اليت قسمت الريف الشمالي حللب وعزلت اجلزء األكرب
من��ه ،ال��ذي ص��ار يع��رف اآلن مبناط��ق ق��وات درع الف��رات ،كم��ا أنها
املعرك��ة ذاته��ا ال�تي مه��دت بش��كل م��ا لس��قوط حل��ب الش��رقية يف
نهاي��ة .2016
تس��عى إيران إىل خلق مناطق نفوذ مت ّكنها من التفاوض
م��ع الق��وى الك�برى كق��وة إقليمي��ة فعلي��ة .فبع��د إجنازه��ا االتف��اق
الن��ووي م��ع جمموع��ة ال��دول اخلم��س (الوالي��ات املتح��دة ،روس��يا،
فرنسا ،أملانيا ،بريطانيا) ورفع العقوبات االقتصادية اليت وفرت هلا
ملي��ارات ال��دوالرات اجملم��دة ،ناهي��ك عن التماس��ك الذي اكتس��بته
بع��د التف��اف الش��يعة ح��ول والي��ة الفقي��ه ودور إي��ران اجلدي��د ،أمام
ضع��ف وتهله��ل املعس��كر املواج��ه لنفوذه��ا وتش��ظيه ب�ين تركي��ا
والس��عودية ،س��هُل إىل ح��د كب�ير طموحه��ا يف التوس��ع ،ورب��ط
مناط��ق النف��وذ اجلدي��دة والقدمية عرب طرق برية س��هلة للوصول
إىل س��واحل املتوس��ط ع�بر بغ��داد ،م��ا يؤم��ن هلا وجوداً أس��رع وأكثر
قابلي��ة للتح��رك واملن��اورة بعي��داً ع��ن الط��رق البحري��ة الطويل��ة.
اس��تطاعت إي��ران االس��تثمار يف التن��وع املذه�بي القائ��م
يف بالدن��ا وحتويل��ه إىل ص��راع طائف��ي متكن��ت م��ن خالل��ه م��ن ن��زع
اهلوي��ة الوطني��ة ع��ن غالبي��ة الش��يعة الع��رب يف الع��راق وس��ورية
ولبن��ان وغريه��ا ،وتش��كيل جي��وش م��ن امليليش��يات ال�تي تتغ��ذى ع�بر
أحقاد ومظلوميات ال أساس هلا ،لتحقيق مطامح إيران يف اهليمنة
عل��ى دول املنطق��ة وجعله��ا س��احة نف��وذ وأوراق تف��اوض م��ع القوى
الك�برى باعتباره��ا ه��ي ق��وة إقليمي��ة ال ميك��ن جتاوزه��ا.
أم��ام ه��ذا ال��دور املتعاظ��م إلي��ران والواض��ح يف تدمريه��ا
وتفكيكها أربعة بلدان عربية ،منها س��ورية ،ال بد من العمل بش��كل
ج��دي ،وم��واز لنضال الس��وريني من أجل حريته��م ،إلضعاف النفوذ
اإليران��ي وص��و ً
ال إىل اخل�لاص من��ه ،باالس��تفادة م��ن االصطفاف��ات
والتوازن��ات الدولي��ة واإلقليمي��ة ،األم��ر ال��ذي يع� ّد ش��رطاً ضروري�اً
للخ�لاص م��ن االس��تبداد وني��ل حق��وق الس��وريني.
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ترجمة

األكادمييون والطالب السوريون يف تركيا

موقع  8 - Haberlerآب
ترمجة رياض أوالر

أج��رى مرك��ز حب��وث السياس��ة واهلج��رة يف جامع��ة حج��ي تب��ة ،بالتع��اون م��ع مرك��ز اهلج��رة واللج��وء ،حبث �اً ع��ن أوض��اع
ومش��اكل وتوقع��ات الالجئ�ين األكادميي�ين وط�لاب اجلامع��ات الس��وريني يف تركيا ،صدر عام  .2017واس��تناداً إليه تب�ين أن  11%منهم
يريد العودة إىل س��ورية مهما كانت الظروف ،و 26%ال يريدون العودة مهما كان الس��بب ،و 52%يريدون العودة يف حال تغري النظام.
وح��ول نتائج االس��تطالعات عقد الدكت��ور مراد أردوغان،
مدي��ر مرك��ز البح��وث املش��ار إلي��ه يف جامع��ة حج��ي تب��ة ،مؤمت��راً
صحفي�اً ق��ال في��ه إن هن��اك  3مالي�ين و 188ألف�اً و 909الج��ئ س��وري
مس��جل .وقد قامت وزارة التنمية بإعداد تقرير عنهم ،يف آذار ،2016
معتمد ًة على استطالعات مديرية اهلجرة وسجالتها .وقال :النتائج
ليس��ت إجيابي��ة؛  %33منه��م أم ّي��ون ،و %13يعرف��ون الق��راءة والكتاب��ة
ولكنه��م مل يذهب��وا إىل املدرس��ة ،و %26وضعه��م التعليم��ي غ�ير
مع��روف.
وع��ن األطف��ال الس��وريني يف عم��ر الدراس��ة ق��ال :ينقس��م
من يدرسون منهم إىل جزأين؛ أو ً
ال  %19يدرسون يف مدارس الدولة
الرتكي��ة ،وثاني�اً  %33يداوم��ون يف مراك��ز التعلي��م املؤقت��ة .ومع أن
هن��اك جه��داً لض��م الذي��ن يدرس��ون يف مراك��ز التعلي��م املؤقت��ة ،وم��ا
تبق��ى م��ن األطف��ال ،إىل نظ��ام التعلي��م الرتك��ي ،إال أن ه��ذا لي��س
س��ه ً
ال .وإذا ع��وجل ه��ذا األم��ر بطريق��ة س��ريعة سيس��بب ض��رراً لنظام
التعلي��م الرتك��ي ،ألن��ه إذا كان كل  20طالب�اً يف حاج��ة إىل أس��تاذ
واح��د فه��ذا يع�ني أنن��ا حنت��اج إىل  45أل��ف أس��تاذ جدي��د ،س��يكلف
تدريبه��م عل��ى تدري��س األطفال الس��وريني  550مليون يورو ,علماً أن
كل طال��ب داخ��ل نظ��ام التعلي��م الرتك��ي يكل��ف أل��ف ي��ورو س��نوياً.
عندم��ا ننظ��ر إىل دميوغرافي��ة الس��وريني يف تركي��ا جن��د
أن هن��اك م��ا يق��ارب حوال��ي  400أل��ف طف��ل حت��ت عم��ر  4أع��وام ،و88
ألف طفل يف اخلامسة ،وبني أعمار  6إىل  17سنة ما يقارب  880ألفاً،
و 2ملي��ون يف س��ن العم��ل .واألع��داد دائم�اً يف تزاي��د .لق��د ول��د  82أل��ف
طف��ل س��وري يف تركي��ا يف الع��ام املنص��رم ،وم��ن املتوق��ع أن يول��د هذا
العام  90ألف طفل .وإذا استمر الوضع على هذا النحو فسيزداد عدد
الس��وريني يف تركي��ا ملي��ون ش��خص عل��ى األقل خالل عش��رة أعوام.
 392أكادميي سوري موظف يف تركيا
وع��ن األكادميي�ين الس��وريني ق��ال أردوغ��ان :واجهتن��ا
مش��كلة خس��ارة هؤالء منذ بداية األزمة .منذ وقت قصري كان عدد
األطب��اء الس��وريني يف بالدن��ا  ،4500واخنف��ض اآلن ليصب��ح .1400
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نعتق��د أن هن��اك  600أكادمي��ي س��وري يف تركي��ا ،قس��م منه��م لي��س
داخ��ل نظ��ام التعلي��م ،ويتع��رض القس��م اآلخر ملش��اكل جدية رغم أنه
داخ��ل ه��ذا النظ��ام .عندم��ا فتحن��ا هل��م ب��اب املراجع��ة أت��ى اآلالف ،وبع��د
التصفيات مل يكن هناك إال  400شهادة دكتوراه وما فوق ،األكثرية
العظم��ى منه��م م��ن خرجي��ي كلي��ة الش��ريعة الذي��ن م��ن املنطق��ي أن
جي��دوا عم�ل ً
ا ،يف ح�ين أن الفيزيائي�ين والكيميائي�ين مل يبق��وا عندن��ا.
يقال إنه يف عام  2011كان هناك بني  5-3آالف أكادميي يف س��ورية.
اجتمعن��ا م��ع األكادميي�ين الس��وريني يف غ��ازي عنت��اب وإس��طنبول
وأنق��رة وماردي��ن وناقش��نا مش��اكلهم وكفاءاته��م .الحظن��ا أن ال��كل
يس��عى إىل الرحيل عندما تتاح له الفرصة .ميكن أن يش��كل هذا عائقاً
كب�يراً أمامن��ا ،إذ يوج��د ثالث��ة مالي�ين س��وري يف تركي��ا وحن��ن يف
حاجة إىل خنبة داخل هذا اجلمهور .هناك إحباط لدى األكادمييني
الس��وريني ألنه��م من��ذ أت��وا إىل تركي��ا مل ُت َتح هلم الفرصة الس��تعمال
قدراته��م ،وه��م يتذم��رون لضي��اع ه��ذه الق��درات هب��اء منث��وراً.
أكثرية الطالب يتوجهون إىل جامعة غازي عنتاب
أوضح أردوغان أن الطالب اجلامعيني الس��وريني يف تركيا
ينقس��مون إىل فئت�ين؛ أو ً
ال الذي��ن اضط��روا إىل مغ��ادرة بالده��م أثن��اء
تعليمه��م اجلامع��ي ،وثاني�اً الذي��ن أنه��وا الثانوية يف تركي��ا وحياولون
دخ��ول جامعاته��ا .هن��اك  14ألف�اً و 747طالب�اً جامعي�اً س��ورياً يف تركيا.
تقريباً  %83منهم طالب يف مرحلة اإلجازة بنظام األربع سنوات ،و%7
م��ن ط�لاب اإلج��ازة بنظ��ام الس��نتني ،و %8ط�لاب ماجس��تري ،أم��ا نس��بة
ط�لاب الدكت��وراه فه��ي .%2
عندم��ا س��ألنا ه��ؤالء الط�لاب «ه��ل فق��دت قريب�اً يف احل��رب؟»
تلقين��ا اجل��واب «ال» م��ن  %14فق��ط ،أم��ا  %85فمنه��م م��ن فق��د أخ��اه
أو زوج��ه أو أس��رته .وعندم��ا س��ألنا «ه��ل أب��واك جامعي��ان؟» الحظن��ا
أن نصفه��م ينح��در م��ن أبوي��ن أحدهم��ا جامع��ي %20 .م��ن الط�لاب
اجلامعيني السوريني حصلوا على منح دراسية ،تقدّر بـ 600لرية و600
أخ��رى للس��كن %85 .م��ن متوي��ل ه��ذه املن��ح يؤمن��ه االحت��اد األوروب��ي
و %15تؤمن��ه تركي��ا.

ترجمة

سوريا أكرب تغريبة

يف زماننا

( 1من )2

مايكل بيرتو
مونرتيال غازيت
ترمجة مأمون حليب

ُي ّثل إفراغ س��وريا من س��كانها أكرب هجرة قس��رية تش��هدها اإلنس��انية منذ احلرب العاملية الثانية .ماليني البش��ر احملطمون
عل��ى املس��توى الش��خصي س��يعيدون تش��كيل الش��رق األوس��ط -وم��ن بع��ده الع��امل -ألجي��ال قادم��ة.
«ل��كل ف��ر ٍد قص��ة ف��راره»؛ يق��ول أمح��د عضيمة ،وه��و طبيب
من محص يعيش حالياً يف منفاه يف تركيا .بدأت قصة أمحد عندما
كان يغط��ي عل��ى مناوب��ات صدي��ق ل��ه يف مش��فى حكوم��ي .كان ه��ذا
الزمي��ل جيت��از مس��افة  100م�تر زحف�اً ع�بر أنب��وب للص��رف الصح��ي
ك��ي يص��ل إىل مناط��ق املتمردي��ن ويع��اجل املقاتل�ين اجلرح��ى هن��اك.
صدي��ق آخ��ر ل��ه ص�لات داخل أجهزة األمن الس��ورية ح ّذر عضيمة أن
التحاي��ل ال��ذي كان
ميارس��ه ق��د اكتش��ف،
وأن��ه اآلن مطل��وب
للق��وات املوالي��ة لألس��د.
ه��رب عضيم��ة ف��وراً
إىل حي الوعر اخلاضع
ق��وات
لس��يطرة
املعارض��ة ،ويف النهاي��ة
اجت��ه إىل مدين��ة
عنت��اب الرتكي��ة .م��ا
زال وال��ده وش��قيقاه
أحمد عضيمة
يف س��وريا .عندم��ا ج�دّد
النظام هجومه على احلي الذي يعيش فيه أهله وجد عضيمة التوتر
العص�بي يدفع��ه إىل تهدي��د ابنتي��ه الصغريت�ين بالض��رب ،وع��اد إىل
التدخ�ين ك��ي يه��دّئ أعصاب��ه.
ه��رب مجع��ة القاس��م بع��د أن م��ات وال��ده يف أح��د س��جون
النظ��ام الس��وري .يف لق��اء مع��ه يف أح��د مطاع��م عنت��اب ،حي��ث يعي��ش
حالي�اً ،ق��ال إن وال��ده مل يك��ن ناش��طاً« .لق��د كان جمرد رج��ل عجوز».
اعتق��ل وال��د مجع��ة بع��د أن زار ابن��ه األكرب يف الس��جن .دفعت العائلة
رش��اوى لتحاف��ظ عل��ى حي��اة الوال��د ،لكنه��ا علم��ت أن��ه ُع � ّذب وعان��ى
م��ن إس��هال ش��ديد وم��ات يف زنزان��ة ّ
مكتظ��ة .ج� ّر احل��راس جثت��ه إىل
لي ِعب��وا املس��اجني اآلخري��ن .قب��ل اعتقال��ه ،مل
املم��ر وتركوه��ا هن��اك ُ

يك��ن ش��قيق مجع��ة ق��د ش��ارك حت��ى يف املظاه��رات ض��د حك��م األس��د.
بع��د إط�لاق س��راحه انض��م إىل إح��دى مجاع��ات املتمردين .ق��د يكون
االنتق��ام أبس��ط من أن يس��تطيع تفس�ير هذا التح��ول .كان حمطماً
م��ن الداخ��ل .خ��رج مم��زق الش��خصية ،ومل يتف��وه بكلم��ة طيلة س��تة
ش��هور .فق��ط كان حي��دق إىل األرض ويدخ��ن الس��جائر .م��ا زال
ش��قيق مجع��ة حي �اً ،ورمب��ا به��ذا املعن��ى فق��ط ه��و حمظ��وظ .يق��ول
مجع��ة« :احلي��اة يف س��وريا تس��اوي نص��ف دوالر .إذ ميك��ن لطلق��ة أن
تنه��ي حي��اة ش��خص ل��ه زوجة وأطف��ال ومكانة ضم��ن اجلماعة اليت
يعي��ش وس��طها».
ه��رب حمم��د ألن والديه خافا مما ميكن أن يصيبه إن بقوا
يف س��وريا .كان��وا يعيش��ون يف ري��ف حل��ب حتت حك��م تنظيم الدولة.
يقول« :إن كان بنطال املرء طوي ً
يقصونه ،وكانوا يرغموننا
ال كانوا ّ
على الذهاب إىل املسجد وحيضوننا على اجلهاد» .حممد ،البالغ من
العمر  15عاماً والذي يعيش يف خميم يف وادي البقاع اللبناني ،يقول
إن ش��رطة التنظي��م كانت تقل بس��ياراتها األطف��ال الذين تراهم يف
الشوارع« .أخذوا أحد أصدقائي وجعلوه حيضر دروسهم .علمنا يف ما
بع��د أن��ه فجر نفس��ه .كان عم��ره  14عاماً».
حس��ام ،ال��ذي يعي��ش يف ح��ي فق�ير يف العاصم��ة األردني��ة
عمان ،غادر داريا بعد أن اعتقل عقب مظاهرة معادية للنظام ،يقول
ّ
إنه مل يشارك فيها حتى« .كسروا أنفي وأضالعي .مل أكن أستطيع
رؤية ما كانوا يضربونين به ألني كنت مطمشاً .كانوا يشتمونين
أثن��اء التعذي��ب ويقول��ون« :بدك حرية؟ خود هاحلرية!» .بعد اعتقال
دام  3ش��هور أطل��ق س��راحه وخ��رج م��ن الس��جن حافي�اً .بقي يف س��وريا
قرابة عامني .يف غضون ذلك كانت داريا مسرحياً لقتال عنيف بني
ق��وات النظ��ام واجلي��ش احل��ر .قصف��ت طائ��رات النظ��ام حيه��م فلحق
األذى بس��مع زوجت��ه .ه��رب حس��ام وأف��راد عائلت��ه إىل األردن .ابنه��م،
س��بع س��نوات ،ما زال يبول يف فراش��ه نتيجة الصدمة اليت عانى منها
يف داريا.
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ترجمة

ال ختتل��ف قص��ص الالجئ�ين الس��وريني يف تركي��ا
واألردن ولبن��ان ع��ن قص��ص  40أل��ف س��وري أت��وا إىل كن��دا من��ذ
انتخاب جستني ترودو عام  ،2015أو عن قصص قرابة مليون الجئ
يف أوروب��ا .تتباه��ى حكوم��ة ت��رودو حبصته��ا م��ن الالجئ�ين كمث��ال
عل��ى ال��روح العاملي��ة املع��اد اكتش��افها ال�تي تتمت��ع به��ا كن��دا .لك��ن،
بالنس��بة إىل تركي��ا ولبن��ان واألردن 40 ،ألف �اً ه��و رق��م ال يُذك��ر.
األردن ،وه��و بل��د ع��دد س��كانه  6مالي�ين ونص��ف ملي��ون ،يس��تضيف
عل��ى األق��ل ملي��ون س��وري .لبن��ان ،وع��دد س��كانه أق��ل م��ن األردن،
يس��تضيف قراب��ة ملي��ون ونص��ف ملي��ون .وتركي��ا لديه��ا قراب��ة 3
مليون .كّلس مدينة تركية صغرية على احلدود مع سوريا ،يبلغ
عدد س��كانها حوالي  94ألفاً ،لكنها تس��تضيف  135ألف الجئ .حس��ن
قره ،حمافظ كّلس ،فخور بهذا .يقول« :حنن ،أهالي كّلس ،نسأل
اجلمي��ع م��ا ه��و م�يراث الع��امل الثقايف؟ ق��د يقول املرء عجائ��ب الدنيا
الس��بع .لك��ن ،بالنس��بة
إلين��ا ،امل�يراث الثق��ايف
األكث��ر أهمي��ة ه��و
م�يراث روح��ي؛ إن��ه
الرمحة جتاه البش��ر».
ال ينتق��د ق��ره كن��دا
بش��كل صري��ح لقبوهلا
ع��دداً صغ�يراً م��ن
حسن قره
الس��وريني باملقارن��ة
مع تركيا ،لكنه يطلق نكتة توحي أنه بإمكان كندا أن تستضيف
كل الس��وريني الذي��ن قبل��ت جلوءه��م يف فن��دق واح��د .يق��ول« :لق��د
ش��اهدت كن��دا .إنه��ا فارغ��ة».
عل��ى امت��داد الش��رق األوس��ط جتاه��د بلدي��ات امل��دن ال�تي
تستضيف الالجئني للتعامل مع الضغوط اليت فرضها هؤالء على
اخلدم��ات .األردن ،ال��ذي يش��كو م��ن ش��ح املي��اه يف األص��ل ،علي��ه اآلن
أن يقدّم املياه ملليون س��وري .حتديات كهذه تش��غل بال السياس��يني
احمللي�ين والالجئ�ين .الكث�ير منها ميكن حل��ه أو ختفيفه باملال ،لكن
حتدي��ات أخ��رى تب��دو أكث��ر عمق�اً وم��ن الصعب معاجلته��ا .فهناك
أطف��ال الجئ��ون سيعيش��ون غربته��م دون أن ميس��هم األذى .وهن��اك
آخ��رون ،بالرغ��م م��ن الفق��ر املدق��ع لعائالته��م ،يبحث��ون ع��ن تعلي��م
ميكن أن ينتج تأسيس�اً ش��خصياً قد يُبنى عليه مس��تقبل ،يف س��وريا
ذات يوم ،أو يف بلدان اللجوء .لكن مئات آالف آخرين يعيشون طفولة
مضيع��ة بط��رق ق��د ال يس�تردون عافيته��م منها .ف��أي فرصة لطفل
عمره  12عاماً -كان يف السادسة عندما بدأت احلرب ،ومل يكن قد
عرف املدرس��ة -للحاق بنظرائه ،أو حتى لتعلم القراءة؟ وما معنى
أن يبلغ املرء الس��ن القانونية يف خميم لالجئني دون أن تكون لديه
ذكريات عن زمن كان يعيش فيه يف مكان آخر دون سياج ،ودون
أن يرى طريقاً إىل مستقبل يف مكان آخر؟ وماذا عن يافعة متضي
لياليه��ا نائم��ة يف م��أوى جدران��ه م��ن الش��ادرُ ،
وتض��ي نهاراتها وهي
ً
تقتلع البطاطا من الطني لتجلب النقود لعائلتها عوضا عن الذهاب
إىل املدرس��ة؟ أي مس��تقبل هلكذا فتاة س��وى الزواج املبكر واألطفال
املرج��ح ان يعان��وا بالطريق��ة ذاته��ا؟ قص��ص كه��ذه تبدو
الذي��ن م��ن ّ
مأس��اوية اآلن ،لك��ن لس��نا س��وى يف نقط��ة البداي��ة .أولئ��ك الفتي��ان
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والفتيات ،جيل بكامله من الس��وريني ،س��يكونون ذات يوم رجا ً
ال ونس��ا ًء
سيش��كلون س��وريا والش��رق األوس��ط ،وس��يكون هلم تأثري على املنطقة
أك�بر بكث�ير مما علي��ه األمر اآلن.
حت��ى اآلن يوج��د ح��س م��ن التضام��ن م��ع الس��وريني الذي��ن
أت��وا للعي��ش يف تركي��ا ولبن��ان واألردن .وم��ع ذل��ك ،ه��ذه النواي��ا
الطيب��ة ليس��ت ب�لا نهاي��ة ،خصوص�اً عندم��ا يصبح جلي�اً أن كثرياً من
«الضي��وف» الس��وريني ،ورمب��ا معظمه��م ،لن يغادروا عم��ا قريب .ثم إن
التعقيدات احلقيقية لإلفراغ الواس��ع لس��وريا س��تبدأ بالتبلور .بالرغم
من س��ت س��نوات من احلرب ،فإننا ال نعرف كيف س��يكون ش��كل هذه
التعقي��دات .م��ن الناحي��ة اجلمع ّي��ة ،يُعيد الالجئون الس��وريون تش��كيل
املنطق��ة بطريق��ة س��تكون هل��ا أص��داء يف ش��تى أحن��اء الع��امل .لك��ن يف
عمقه��ا ،تتأل��ف ه��ذه التغريب��ة م��ن ماليني األش��خاص احملطمني على
املس��توى الف��ردي.
ً
فيص��ل مح��دان 13 ،عام�ا ،ال يع��رف إن كان��ت ه��ذه الس��نة
س��تكون األخ�يرة ال�تي يذه��ب فيه��ا إىل املدرس��ة .يق��ول وال��ده حمم��د:
«إنه��ا ليس��ت مس��ألة إن كن� ُ
�ت أري��د أن ي�ترك أطفال��ي املدرس��ة .األم��ر

حممد حمدان وابنتاه

ض��روري .اخلب��ز أه��م م��ن التعلي��م يف ه��ذه املرحل��ة» .لفيص��ل أخت��ان.
رقي��ة 12 ،عام�اً ،وحليم��ة 10 ،أع��وام .تتقاس��م العائل��ة ،ال�تي جمموعه��ا
 5أف��راد ،بن��ا ًء بس��يطاً خل��ف ق� ّ�ن للدج��اج يف الفن��اء اخللف��ي ملن��زل عائلة
تركي��ة يف مدين��ة الرحياني��ة ق��رب احل��دود م��ع س��ورية .يعيش��ون يف
غرف��ة مقس��مة بالس��تائر .توج��د غرف��ة ثاني��ة رطب��ة ج��داً حبي��ث ال
تصلح س��وى ألن تكون مس��تودع ختزين .تدفع العائلة ما يس��اوي 180
دوالراً كإجي��ار هل��ذا امل��أوى كل ش��هر .عمال��ة األطف��ال متفش��ية ب�ين
الالجئ�ين الس��وريني .اآلب��اء الذي��ن يفتق��رون إىل إذن عم��ل خياف��ون
م��ن الرتحي��ل ويعتق��دون أن احتم��ال أن حتاس��ب الس��لطات األطف��ال
بس��بب العمل غري املرخص أقل .يف بعض األحيان يكون العمل جزئياً.
قرب بيت فيصل يف الرحيانية ،ويف غرفة مكتظة بس��اكنيها ،تعيش
صلح ّي��ة وأطفاهل��ا الس��تة الذي��ن تت��درج أعماره��م م��ن س��نتني إىل 14
س��نة .يعان��ي زوجه��ا م��ن ج��روح يف الرقب��ة وال يس��تطيع العم��ل .تعم��ل
صلح ّي��ة يف تنظي��ف البي��وت مبس��اعدة أك�بر أبنائه��ا .أم��ا أوالده��ا
اآلخ��رون فيحاول��ون احلص��ول عل��ى ش��يء م��ن أك��وام القمام��ة أثن��اء
حبثه��م ع��ن أش��ياء قابل��ة للتدوي��ر .عندم��ا تك��ون حصيلته��م طيب��ة
ميكنه��م العث��ور عل��ى بالس��تيك بقيم��ة  5دوالرات.

مجلّ ة
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