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الغوطةالشرقية
عدسة فادي الشامي  -خاص عني املدينة

االفتتاحية

الغوطة ليست مذحبة فحسب
�وت ب��كل صروف��ه ،قت ً
مئ��ات الش��هداء ،آالف اجلرح��ى 400 ،أل��ف حماص��ر ،م� ٌ
ال بالقذائ��ف والصواريخ
والربامي��ل .حرق�اً بقناب��ل الناب��امل .س��حقاً حتت أنقاض البيوت .دفن�اً يف مالجئ بدائية ُحفرت حتت األرض
للنج��اة ،وال ُت��دي أمن�اً وال ت��درأ قناب��ل األعم��اق والقناب��ل االرجتاجي��ة .خنق�اً بالكلوري��ن الس��ام واألس��لحة
الكيماوي��ة .جوع�اً حت��ت حص��ار ب��ات صف��ة لصيق��ة الس��م امل��كان والبش��ر .نزف�اً حت��ى امل��وت م��ن ج��راح ال جيد
األطب��اء واملس��عفون م��ا يضمدونه��ا ب��ه ،بل وحس��رة وكم��داً أمام جثة طفل ُل ّفت ببقاي��ا خيش األمم املتحدة
كفن�اً ،وال جي��د األب واألم دقائ��ق م��ن اهل��دوء لدفنه��ا إال يف قل��ب توق��ف ع��ن النب��ض ،بع��د أن ث��ار عل��ى حياة
ٌ
�رام َ ُ
ت��ول الطائ��رات بينه��ا وبينه.
صغ�يرة ب��اردة مس��جاة أمام��ه ،بانتظ��ار عبث��ي آلخ��ر إك� ٍ
الغوط��ة ليس��ت مذحب��ة س��اخنة يف آن متفج��ر يتص��در عناوي��ن األخب��ار ،ويُث�ير ش��هوات االس��تباق
�تالب معل��ن وفجائع��ي للحي��اة يف صورته��ا
الصحف��ي وس��رد اإلحص��اءات وتراش��ق األكاذي��ب ،الغوط��ة اس� ٌ
البش��رية ،واحنط� ٌ
�اط مم� ّ
�ض ل��كل قيم��ة ح��ق وعدال��ة بن��ى البش��ر عليه��ا متايزه��م ع��ن بدائي��ات اخلل��ق .قت� ٌ�ل
حي��دث حت��ت مس��ميات رنان��ة من رطانات الش��جب والتنديد البائس��ة ،واملر ّقمة بق��رارات أممية ال تقارب يف
واقعي��ة دالالته��ا ،س��وى مؤش��ر امل��وت املتصاع��د م��ع كل غ��ارة.
ٌ
وعنف
والغوطة انتقال املذحبة إىل إبادة يف الضمري ،ملن يلوكون ذرائع والئهم للسفاح وحلفائه.
يك ّف��ر ّ
كل فك��رة أو س��ؤال ع��ن ج��دوى ه��ذا اهل��وس القات��ل .وه��ي يف كونه��ا ذروة جديدة النكش��اف مس��توى
انش��طار اجملتمع الس��وري ،تتحول إىل مؤش��ر ذي داللة عميقة عن مس��توى وعمق انهزام نظام بش��ار األسد
ورعاته ،أمام أطفال ما ترك نوعاً من القتل إ ّ
ال وجربّه عليهم ،لكنه مذعور منهم حتى يف داخل حصارهم.
يف ه��ذا املخ�بر العامل��ي ،تس��تعرض روس��يا مظهر الدولة الكربى الوحيد ال��ذي مازالت متلكه ،لتلقي
ب ِثقله��ا العس��كري جم��دداً يف جبه��ة آمن��ة ،وه��ي تل ّوح بتكرار س��يناريو حل��ب الذي قالت بع��ده إن األمور دانت
حلليفه��ا األس��د ،لتكتش��ف أن م��ا ح��دث يف حل��ب كان خط��وة يف طري��ق بالنهاي��ة ح ّوهل��ا إىل ق��وة جوية عند
إي��ران وح��زب اهلل ،داخ��ل ورط��ة عس��كرية .أي�اً تك��ن نتيج��ة األوض��اع الدامي��ة يف الغوط��ة فه��ي ل��ن جت��د فيها
نهايته��ا املتوخ��اة.
يف س��وق خناس��ة القي��م اإلنس��انية ال��ذي أقام��ه حم��ور اإلب��ادة عل��ى أش�لاء املدني�ين ،ال تع��دو املفاخ��ر
العس��كرية كونه��ا تفس�يراً أع��وج هلزمي��ة األس��د ال�تي قام��ت يف الغوط��ة من��ذ س��بع س��نوات ،أو ش��رحاً مزيف�اً
خلزعب�لات «النم��ر» ال��ذي ُي��راد جعل��ه أيقون��ة لالنتص��ار عل��ى الع� ّزل.
لكنه��ا ،قب��ل ه��ذا وذاك ،قم��ة جدي��دة لفش��ل اجملتم��ع الدول��ي يف إدراك حج��م الكارث��ة ال�تي يق��وده
حم��ور األس��د وإي��ران وروس��يا إليه��ا ،حت��ت غمام��ة األس��لحة الكيماوي��ة والي��أس االنتقام��ي.
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مدخل إىل التغيري الدميوغرايف يف احملافظة

فيصل دهموش
أصدر نظام األسد ،يف منتصف شباط ،القانون رقم ( )3لعام  ،2018اخلاص بإزالة
أنق��اض األبني��ة املتض��ررة نتيج��ة أس��باب طبيعي��ة وغري طبيعي��ة ،أو خضوعه��ا للقوانني اليت
تقض��ي بهدمه��ا .يس��عى النظ��ام من خ�لال هذا القانون ،وفق ما ص ّرح عدد من مس��ؤوليه ،إىل
تهيئة األرضية التش��ريعية ملرحلة إعادة اإلعمار يف س��وريا ،بالرغم من تعقيدات هذا امللف؛
إال أن ه��ذا القانون-وبالنظ��ر إىل واق��ع املش��كلة العقاري��ة يف حمافظ��ة ديرال��زور ،ويف ظ��ل
الص��راع السياس��ي القائ��م يف الب�لاد ،حي��ث تس��يطر إي��ران عل��ى مناط��ق عدة يف س��وريا؛ تش� ّكل
دي��ر ال��زور يف اخلريط��ة اجليوسياس��ية أهمي��ة اس�تراتيجية هل��ا ،لرب��ط مناطق س��يطرتها يف
س��وريا بتل��ك ال�تي يف الع��راق .ويف ح�ين تس��يطر امليليش��يات اإليراني��ة عل��ى منطق��ة جن��وب
الفرات يف دير الزور ،يتحكم مسؤولون إيرانيون بعدد من مؤسسات النظام -يُفهم يف سياق
من��ح الغط��اء القانون��ي ملش��روع إي��ران يف س��وريا عموم�اً ،ومنه��ا دي��ر ال��زور ،واهل��ادف إىل إعادة
تش��كيل املنطق��ة سياس��ياً واجتماعي�اً وثقافي�اً.
تع��ود ملكي��ة قس��م م��ن األحي��اء الس��كنية غ�ير قلي��ل م��ن املالك�ين فق��دوا أوراق إثب��ات
املش��غولة يف حمافظ��ة دي��ر ال��زور إىل امللكية ،س��واء املس��جلة يف الس��جل العقاري أم
البلدي��ة ،وقس��م آخ��ر يع��ود حلي��ازات أف��راد ،املثبتة لدى الكاتب بالعدل .فض ً
ال عن فقدان
أراض أمريي��ة داخل��ة يف التنظي��م الس��جالت العقاري��ة ،ووثائ��ق املؤسس��ات
كونه��ا ٍ
اإلداري مل��دن احملافظ��ة .ويُفي��د حمام��ون املعني��ة كالبلدي��ة والكات��ب بالع��دل ،كم��ا
خمتص��ون ،أن األراض��ي األمريي��ة يف س��وريا أش��يع مؤخ��راً ،مم��ا س��يجعل م��ن الصعوب��ة
م��ا زال��ت ختض��ع لقان��ون انتق��ال األم��وال حتديد هوية مالك العقار .ورغم أن القانون
األمريي��ة العثمان��ي ،وين��ص القان��ون املدن��ي الص��ادر يتي��ح لألق��ارب م��ن الدرج��ة الرابع��ة
عل��ى أن العق��ارات األمريي��ة ه��ي ال�تي تك��ون إثب��ات ملكي��ة العق��ار ،إال أن س��يطرة النظ��ام
رقبته��ا للدول��ة ،وجي��وز أن جي��ري عليه��ا عل��ى منطق��ة جن��وب الف��رات ،س��يعيق ع��ودة
ح��ق تص��رف .واجل��اري يف القض��اء الس��وري املعارض�ين ،كم��ا أن س��وء األوض��اع األمني��ة
ْأن ُتعام� َ�ل احلي��ازات معامل��ة األراض��ي املِل��ك .س��تعرقل ع��ودة قس��م آخ��ر م��ن الس��كان.
ويؤج��ر احلائ��زون ح��ق التصرف وبالتال��ي م��ن الصعوب��ة حتقي��ق هذا الش��رط
حي��ث يبي��ع ّ
ألف��راد آخري��ن ،لك��ن عملي��ات البي��ع والش��راء يف حال��ة م��ن مل يس��تطع الع��ودة ،م��ا سيس��هل
واآلج��ار ه��ذه ال تس��جل يف الس��جالت لس��لطات النظ��ام وأذرع إي��ران احمللي��ة
العقاري��ة ،وإمن��ا يت��م تنظيمه��ا ع�بر عق��ود عملي��ات بي��ع وش��راء امللكي��ات العقاري��ة.
مصدق��ة ل��دى الكات��ب بالع��دل ،وبالتال��ي هي ويُفي��د ع��دد م��ن املختص�ين يف القضاي��ا
غ�ير قابل��ة للف��رز العق��اري .ويُضيف��ون ،أن العقاري��ة ،أن نظ��ام األس��د ،م��ن خ�لال ه��ذا
األبني��ة الس��كنية املقام��ة عل��ى أراض تع��ود القان��ون ،ق��د يُس��قط ح��ق االنتف��اع واحلي��ازة
ملكيته��ا إىل البلدي��ة ص��در به��ا ق��رار إزال��ة للعدي��د م��ن الس��كان املالك�ين ،الذي��ن ل��ن
يس��تطيعوا تثبي��ت ملكيته��م بتطبيق القانون
غ�ير منف��ذ من��ذ ع��ام .2010
الي��وم ،يف ظ��ل الواق��ع اجلدي��د ،ت��زداد الصادر ألس��باب سياس��ية وأمنية ،مما يبطل
تعقي��دات املش��كلة العقاري��ة فيه��ا ،إذ أن ع��دداً حقه��م القانون��ي يف املطالب��ة حبقوقه��م فيم��ا

بع��د .ويؤك��دون أن النظ��ام س��يمهد هل��ذا
الغ��رض م��ن خ�لال إص��دار قوان�ين أخ��رى
الحق �اً.
يض��اف إىل م��ا س��بق ،التعقي��د ال��ذي أضاف��ه
تدخ��ل الس��لطات املتعاقب��ة عل��ى احملافظ��ة يف
مس��ألة العق��ارات ،خصوص �اً تنظي��م داع��ش،
ال��ذي فص��ل بع��دد م��ن القضاي��ا العقاري��ة
املتعلق��ة مبلكي��ة األراضي واملمتل��كات املتنازع
عليه��ا قب��ل الث��ورة ،وردّه��ا إىل مالكيه��ا
الس��ابقني الذي��ن باعوه��ا إىل ّ
م�لاك ج��دد.
إضاف��ة إىل بي��ع الكث�ير م��ن العق��ارات يف
املناط��ق اخلارج��ة ع��ن س��يطرة النظ��ام ب��دون
توثي��ق قانون��ي ،وه��ي عق��ارات متن��ازع عليه��ا
أساس�اً ،فض ً
ال عن س��يطرة ميليش��يات موالية
للنظ��ام عل��ى من��ازل العديد م��ن املعارضني أو
املدني�ين الذي��ن غ��ادروا احملافظ��ة.
وتت��وارد أنب��اء ع��ن ب��دء حرك��ة بي��ع وش��راء
عق��ارات م��ن قب��ل ش��ركات إيراني��ة ،ع�بر
وسطاء حمليني .ورغم عدم وضوح تفاصيل
ه��ذه العملي��ات ،إال أن تعي�ين (عب��د اجملي��د
الكواكيب) -املس��ؤول الس��ابق ملكتب التنس��يق
حل��زب اهلل اللبنان��ي يف حل��ب -حمافظ��اً
لدي��ر ال��زور ،يُث�ير املخ��اوف يف ه��ذا االجت��اه،
م��ن خ�لال التالع��ب يف تطبي��ق القان��ون (،)3
وال��ذي ين��ص يف املادت�ين 2( :و  )4من��ه عل��ى
أن احملاف��ظ ه��و م��ن حي��دد املناط��ق العقاري��ة
واملبان��ي املتض��ررة يف الوح��دة اإلداري��ة ،وه��و
الذي يش� ّكل جلنة توصي��ف املباني املتضررة،
والتثب��ت م��ن ملكيته��ا ،وملكي��ة املقتني��ات
اخلاصة واألنقاض .مما يسهل مترير بعض
الق��رارات ،وتس��ريع إص��دار وثائ��ق عملي��ات
البي��ع والش��راء لص��احل مش��روع إي��ران.
يع��ود اس��تهداف نظ��ام األس��د واإليراني�ين
حملافظ��ة دير ال��زور إىل عام  ،2014عند نزوح
قس��م من أبناء عش�يرة الش��عيطات إىل مدينة
تدم��ر ،إب��ان اجمل��ازر ال�تي ارتكبه��ا حبقه��م
تنظي��م داع��ش ،إذ اس��تغل النظ��ام اس��تصدار
بطاق��ات ش��خصية «ب��دل ضائ��ع» لع��دد م��ن
أبناء الشعيطات ،فمنح بطاقات هوية سورية
لعناصر أفغان من لواء «فاطميون» ،ينتشرون
الي��وم يف احملافظ��ة ،وم��ا جي��ري الي��وم فيه��ا
م��ا ه��و إال اس��تكمال هل��ذا املش��روع ،ب��دون أي
اعتبار النعكاس��اته االجتماعية اليت س� ُتدخل
املنطق��ة يف صراع��ات مذهبي��ة عنيف��ة.
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ديرالزور  - 2014خاص عني املدينة

مشكلة العقارات يف دير الزور
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متداولة للجسر احلربي

جيب علي بابا يف يسار الفرات

( )3آالف لص وقاتل وقاطع طريق ،من جنود النظام وأتباع إيران والروس

تقرير خاص
يف ي��وم ( )18م��ن ش��هر أيل��ول املاض��ي ،ب��دأت ق��وات مش�تركة ،تض��م وح��دات م��ن جي��ش النظ��ام وميليش��يات تابع��ة ل��ه
وأخ��رى تابع��ة إلي��ران ،إضاف��ة إىل وح��دات نظامي��ة ومقاتل�ين مرتزق��ة روس ،بعب��ور نه��ر الف��رات م��ن الضفة اليمن��ى قرب بل��دة املريعية،
إىل الضفة اليس��رى قرب بلدة مراط ،عرب جس��ر حربي أنش��أته وحدة هندس��ية روس��ية .وجاء انتقال النظام وحلفائه إىل الضفة اليس��رى
يف حماولة منهم للسيطرة على معمل معاجلة الغاز املعروف بـ «كونيكو» وما حييط به من آبار غازية ،وعلى حقل العمر النفطي .غري
أن «قس��د» ال�تي كان��ت ق��د س��يطرت عل��ى منطق��ة املعام��ل جنحت يف الوص��ول قبل النظ��ام إىل «كونيكو» والعمر ،ثم إىل باق��ي آبار النفط
مش��ال ش��رق نه��ر الفرات.
ويف حصيل��ة املع��ارك ال�تي خاضتها بش��كل منفصل ،كل
من «قس��د» مدعومة من التحالف الدولي من جهة ،وقوات النظام
وحلفائ��ه م��ن جه��ة أخ��رى ،ارتس��مت خريطة الس��يطرة يف اجلانب
األيسر من نهر الفرات املعروف مبنطقة اجلزيرة ،بني جزء صغري
يسيطر عليه النظام وحلفاؤه على شكل شريط تقريباً ،ميتد بني
بلدتي احلسينية و الطابية من الغرب إىل الشرق ،وبلدتي حطلة
والصاحلي��ة م��ن اجلن��وب إىل الش��مال ،قبل أن يضي��ق ليوازي خط
سكة القطار .فيما تسيطر «قسد» على باقي املنطقة ،باستثناء جيب
صغري أقصى شرق احملافظة ما يزال حتت سيطرة تنظيم داعش،
وآخ��ر أك�بر يف بادي��ة اجلزيرة ق��رب احلدود العراقية يف الش��مال.
تشكيلة القوات
مني��ز ثالث��ة أن��واع رئيس��ية ،يف تش��كيلة الق��وات املنتش��رة
يف اجلي��ب اخلاض��ع امسي�اً لس��يطرة النظ��ام يف اجلانب األيس��ر من
نه��ر الف��رات ،حدّدته��ا مص��ادر خاص��ة
لـ عني املدينة وفق ما يلي:
أو ً
ال :ق��وات تابع��ة لل��روس ،وتض��م وح��دات م��ن اجلي��ش
النظام��ي ،وجمموع��ات أك�بر م��ن مقاتل�ين مرتزق��ة .ويعم��ل
اجلمي��ع حت��ت قي��ادة ضاب��ط يدع��ى اجلن��رال مول ،ويق��در عددهم
الكلي بـ ( )500جندي ومقاتل تقريباً .وتتمتع هذه القوات بتسليح
جيد فيه عتاد ثقيل ،من مدافع ودبابات ورامجات صواريخ .إضافة
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إىل ناقالت اجلند املدرعة وكاسحات األلغام ومركبات وآليات
هندس��ية..
ً
ثانيا :القوات التابعة إليران ،وتضم ميليشيا من شيعة
بلدة حطلة ،يقودهم طارق ياسني املعيوف .وميليشيا أخرى من
ش��يعة حطلة ،يقودها حس��ان علي املوس��ى املال عيد ،الذي يتمتع
بعالق��ات خاص��ة م��ع ح��زب اهلل اللبنان��ي ،وترف��ع ميليش��ياه أعالم
احلزب .وميليشيا لواء الباقر الذي يرتأسه كل من «احلاج» خالد
املرع��ي ون��واف البش�ير ع�بر ابن��ه أس��عد ،ول��كل منهم��ا جمموع��ات
تتب��ع ل��ه مباش��رة يف صف��وف ه��ذه امليليش��يا .ولوح��ظ مؤخ��راً
حت��ول تدرجي��ي لن��واف البش�ير م��ن احل��رس الث��وري اإليران��ي
حن��و احل��رس اجلمه��وري التاب��ع للنظ��ام ،ودون أن يص��ل درج��ة
االنش��قاق عل��ى اإليراني�ين بع��د .وتعم��ل مجيع ه��ذه القوات حتت
قي��ادة وح��دة صغ�يرة م��ن احل��رس الثوري ،يق��در عددها ب��ـ ()100
عنصر تقريباً ،فيما يقدّر العدد الكلي لعناصر امليليشيات التابعة
إلي��ران عل��ى أنواعه��ا بـ( )1500-1200عنص��ر تقريباً ،ما جيعل هلم
احلض��ور الع��ددي األك�بر ،مقارن��ة حبلفائه��م م��ن ال��روس وم��ن
أتب��اع النظام.
ثالث��اً :ق��وات تابع��ة للنظ��ام ،وتض��م جمموع��ات م��ن
جيش��ه ،تنتم��ي بش��كل رئيس��ي مل��ا يع��رف بالفيل��ق اخلام��س
(اقتح��ام) املدع��وم م��ن ال��روس بش��كل خ��اص ،إضاف��ة إىل
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جمموع��ات أصغ��ر م��ن احل��رس اجلمه��وري ،وم��ن جه��از املخاب��رات
العس��كرية ،وم��ن جه��از املخاب��رات اجلوي��ة ،يب��دو أنه��ا تتب��ع للعمي��د
س��هيل احلس��ن حس��ب مباش��رة ،إضافة إىل جمموعات من ميليش��يا
«فصائل احلماية الذاتية» -قيد التأسيس -تعرف اليوم باسم اللجان
الش��عبية ،ويقوده��ا ع��زام الط�ير (أم�ين ش��عبة الري��ف الثاني��ة حل��زب
البع��ث) .يق�دّر الع��دد الكل��ي هل��ذه الق��وات ب��ـ ( )1000عنص��ر تقريب�اً،
منه��م ( )400-300جن��ود احتي��اط .وي�ترأس ه��ذه الق��وات ضابط��ان
معروف��ان بامسيهم��ا األول�ين ،العمي��د رك��ن مج��ال والعقي��د رك��ن
إبراهي��م.
النفوذ:
داخ��ل اجل��زء ال��ذي يس��يطر علي��ه –امسي��اً -النظ��ام يف
اجلان��ب األيس��ر م��ن نه��ر الف��رات ،يُلحظ حض��و ٌر ونف��وذ متباين بني
منطق��ة وأخ��رى يف ه��ذا اجل��زء ألن��واع الق��وات .حي��ث يتمت��ع النظ��ام
حبض��ور ق��وي نس��بياً عرب الفيل��ق اخلامس –املدعوم م��ن الروس -يف
بل��دة احلس��ينية .وتس��يطر امليليش��يات الش��يعية عل��ى بلدت��ي حطل��ة
وم��راط .فيم��ا يرتك��ز االنتش��ار الروس��ي بش��كل خ��اص يف بلدت��ي
خشام والطابية ،إضافة إىل انتشار صغري يف بلدة الصاحلية ،حيث
افتتح��وا مق��راً ومكت��ب تنس��يق يف ه��ذه البل��دة .وتعم��ل مروحي��ات
روسية لتأمني اإلمداد اللوجسيت هلذه القوات من قواعدها اخللفية
يف املطار العسكري شرق مدينة دير الزور ،ويشارك اجلميع تقريباً
يف الس��يطرة عل��ى بل��دة الصاحلي��ة.
ويُلح��ظ التباي��ن ذات��ه يف احلواج��ز ونق��اط التفتي��ش
الرئيسية ،إذ يتشارك الروس والنظام يف إدارة حاجز دوار احللبية،
ويتش��اركان م��ع امليليش��يات التابع��ة إلي��ران يف إدارة احلاج��ز
الرئيسي يف بلدة الصاحلية ،الذي تبدأ بعده منطقة سيطرة «قسد».
ويتش��ارك النظام مع امليليش��يات التابعة إليران يف إدارة حاجز آخر
يف بل��دة الصاحلي��ة .فيم��ا تنش��ر امليليش��يات التابع��ة إلي��ران ()5
حواج��ز يف بل��دة حطل��ة.

بعي��د عبوره��ا نه��ر الف��رات ،يف ش��هر أيل��ول املاض��ي،
ن ّف��ذ جن��ود النظ��ام وعناص��ر امليليش��يات بأنواعه��ا إعدام��ات
ميداني��ة حب��ق العش��رات م��ن الس��كان املدني�ين الذي��ن ألق��وا
القب��ض عليه��م ،وم��ا زالت بع��ض اجلثث املتفس��خة للضحايا
مرمي��ة يف الع��راء حت��ى الي��وم .وحدث��ت عملي��ات نهب واس��عة
ملمتل��كات األهال��ي ،وصل��ت ح�� ّد انت��زاع األب��واب والش��بابيك
وأس�لاك الكهرب��اء النحاس��ية م��ن اجل��دران يف املن��ازل .وترك
عناص��ر ميليش��يا «جيش العش��ائر» ،القادم��ة من الرقة ضمن
عديد امليليش��يات التابعة للمخابرات اجلوية ،اليت ش��اركت
بعملي��ة العب��ور قب��ل أن تنس��حب ،عب��ارات بذيئ��ة وس��وقية
عل��ى اجل��دران يف املن��ازل .وينش��ط الي��وم إىل جان��ب الق��ادة
العس��كريني وس��طاء وناف��ذون حملي��ون يتبع��ون ألجه��زة
خماب��رات النظ��ام أو للميليش��يات التابع��ة إلي��ران .وظه��ر
إىل جان��ب ه��ؤالء أيض�اً وس��يط مدع��وم م��ن مجعي��ة البس��تان
اململوك��ة لرام��ي خمل��وف (اب��ن خ��ال رأس النظ��ام بش��ار
األس��د) .ويعمل الوس��طاء بش��كل أساسي يف تشجيع النازحني
عل��ى الع��ودة ضم��ن م��ا يس��مى «املصاحل��ة» ،ال�تي تع�ني فق��ط
استس�لام الن��ازح مقاب��ل وق��ف املالحق��ة األمنية ،وبش��رط أن
ينتسب فرد على األقل من كل أسرة لواحدة من امليليشيات
عل��ى أنواعه��ا ،ويتناف��س الوس��طاء فيم��ا بينه��م جل��ذب أك�بر
ع��دد م��ن املتطوع�ين إىل امليليش��يات التابع��ة لألط��راف ال�تي
تش��غلهم.
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التسوية املستعصية يف مدينة امليادين
عدّتها جمرمون وقناتها الشبيحة يف الدير
هيثم احلنت
باش��رت أجه��زة النظ��ام ومؤسس��اته عمله��ا برتتي��ب إجراءاته��ا الرمسي��ة ،الش��كلية بالطب��ع ،لتقن�ين اإلذالل ال��ذي تش�ترطه ع��ودة
األهال��ي إىل مدنه��م وبلداته��م وقراه��م جن��وب نه��ر الف��رات يف حمافظ��ة ديرال��زور ،بعد س��يطرة امليليش��يات اإليرانية /األفغانية والروس��ية
واحمللي��ة والعراقي��ة ش��رقاً إىل جان��ب اجلي��ش عل��ى املنطق��ة خري��ف الع��ام الفائ��ت ،ليب��دأ ميليش��ياوياً عل��ى مس��تو آخ��ر ردي��ف -بش��كل ف��ج يف
مدين��ة امليادي��ن -وحقيق��ي أكث��ر ،ترتي��ب إج��راءات أبن��اء الس��لطة وال��والء ،اإلذاللي��ة كذل��ك ،ولك��ن اجتماعي�اً ه��ذه امل��رة.
يت��داول يف النزوح راغب��ون بالعودة
إىل دياره��م يف امليادي��ن ،وآخ��رون حمت��ارون
م��ن أمره��م ،أخب��ار حت��ركات مس��ؤولية يف
ديرال��زور بكث�ير م��ن الرتق��ب ،خاص��ة تل��ك
املتعلق��ة بالع��ودة ،واحملص��ورة يف اإلع�لام
الرمس��ي ،بش��خصيات احملاف��ظ ورئيس فرع
احل��زب ورئيس اللجنة األمنية والعس��كرية
وجلن��ة املصاحل��ة وقائ��د اجملموع��ة
العملياتي��ة .ويص��ب يف ه��ذه التح��ركات
حتس�ين س��بل املعيش��ة واخلدمات ورجاالته.
وب��دأ الرتوي��ج ،من��ذ بداي��ة الس��نة
اجلاري��ة ،مل��ا يطل��ق علي��ه تس��وية أوض��اع،
ع�بر نق��اط جتمي��ع اع ُتم��دت م��ن قب��ل
جي��ش النظ��ام ،وتش��كيل (فصائ��ل محاي��ة
ذاتي��ة) و(كتائ��ب طوعي��ة) ،كان��ت دفعته��ا
األوىل  95ش��خصاً م��ن موظف��ي الدوائ��ر
واملؤسس��ات ،عناصره��ا يقاتل��ون حلماي��ة
مناطقه��م -انتش��رت أخب��ار عل��ى صفح��ات
ومواق��ع حملي��ة ع��ن نق��ل قس��م منه��م إىل
جبه��ات الغوطة الش��رقية -واع ُتمدت مدينة
امليادي��ن (مرك��ز االس��تقطاب واالس��تقبال
رق��م واح��د) ،حبس��ب ق��رار من قي��ادة املنطقة
الش��رقية يف ق��وات النظ��ام.
وبغ� ّ
�ض النظ��ر ع��ن الع��ودة ذاته��ا،
والطريق��ة ال�تي س��تتم به��ا ،والق��رارات ال�تي
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س��توجهها ،ف��إن ش��كل الع��ودة ،وم��ا س��يليها
م��ن حي��اة عامة س� ُتبنى بالعائدين ،س��تطبعه
حم��ددات ومفاص��ل أخ��رى ال تع�ترف إال
بنفس��ها ،حبي��ث تؤث��ر عل��ى الصراع��ات
القائم��ة أو احملتمل��ة ،بينم��ا ل��ن تؤث��ر فيه��ا
ه��ذه إال بق��در م��ا س��تقويها وخترجه��ا إىل
ا لعل��ن .
الرتتيبات الفعلية ورجال العالقات
مازال��ت الق��رارات ب��دون فاعلي��ة،
بانتظ��ار ش��يء م��ا يت��م باخلف��اء .عل��ى أن��ه،
ويف مقاب��ل تل��ك التح��ركات ،يت��داول ذات
النازح�ين أخب��اراً أق� ّ�ل رمسي��ة ،ولك��ن أكث��ر
جديّة والتصاقاً بالواقع ،عن حتركات جلان
ع��دة بقص��د (التس��وية) بالش��روط املعروف��ة،
وه��ي االخن��راط يف الفصائ��ل احمللي��ة املزم��ع
تشكيلها .أكثر اللجان رمسية تدير أعماهلا
م��ن مدين��ة ديرال��زور ،وتض��م مس��ؤولني يف
ف��رع احل��زب واحملافظ��ة إضاف��ة آلخري��ن،
يُلق��ي عليه��ا الل��وم نازح��ون يف تعطي��ل ق��رار
عودته��م .بينم��ا تعم��ل أكث��ر م��ن جمموع��ة
تض��م ش��خصيات حملي��ة أكث��ر فاعلي��ة يف
دمش��ق ،كم��ا يفي��د ّ
مطلع��ون ،م��ن خ�لال
التواص��ل م��ع وزارة الداخلي��ة باحل��د األدن��ى،
واألم��ن القوم��ي بقيادة علي مملوك يف احلد
األقص��ى ،بقص��د حتصي��ل ش��رعية حقيقي��ة
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للخ��روج إىل العل��ن بفاعلي��ة للق��رارات
املعطل��ة.
ّ
يش��ك األهال��ي ألس��باب عدي��دة
وجيه��ة بتل��ك الش��خصيات الناش��طة
إلعادته��م إىل مناطقه��م ،فقس��م منه��ا كان
م��ن املقرب�ين أو حت��ى مبايعي تنظي��م الدولة
اإلسالمية ،قبل خروجه من امليادين .وسافر
العدي��د منه��م إىل دمش��ق ومنها عائدين دون
معوق��ات تذك��ر ،حني كان يُقاس��ي املرضى
للحصول على موافقات داعش للسفر ،بينما
يبدو قسم من الشخصيات بال ثقل حقيقي،
جي��زم البع��ض أن وراءه��م خم�برون وأع��وان
س��ابقون للنظ��ام ،حياول��ون م��ن خ�لال دف��ع
تلك الشخصيات االبتعاد عن املشهد لطمأنة
األهال��ي ،ث��م االنتق��ام الحق�اً م��ن املعارض�ين،
خصومه��م احمللي�ين .لك��ن رغ��م ذل��ك تظه��ر
عالق��ات القراب��ة كضام��ن حمتم��ل لتج��اوز
بع��ض اخلالف��ات.
ويف ح�ين تظه��ر عل��ى الس��احة،
ع�بر وكالئهم ب�ين النازحني ،أمساء ضباط
متقاعدي��ن أو مس�� ّرحني ،وم��دراء دوائ��ر
س��ابقني ،وأثري��اء قدام��ى وج��دد ،وخمات�ير
ووجه��اء ،وأكادميي�ين ومتش��يعني م��ن
جي��ل الش��باب ،كضامن�ين حمتمل�ين لك� ّ
�ف
ي��د النظ��ام ،وميليش��ياته احمللي��ة خاص��ة،
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ع��ن األهال��ي ،والضم��ان ب��أن انتم��اء عناص��ر
امليليش��يات إىل كت��ل عش��ائرية معين��ة،
ل��ن يع�ني عبودي��ة أو هزمي��ة نهائي��ة للكت��ل
البقي��ة .يف ح�ين جي��ري كل ذل��ك ،ف��إن
أع�ين كثريي��ن م��ن ه��ؤالء مازال��ت معلق��ة
بضامن�ين حقيق�ين ،صنع��ت هل��م مواق ُفه��م
مكانته��م يف اجملتم��ع احملل��ي ،بعك��س أولئ��ك
ال��ذي صنعته��م مكانته��م اجلدي��دة ،أو
القدمي��ة ،كمقبول�ين ل��دى النظ��ام.
م��ن الصع��ب التأك��د م��ن األنب��اء
ال�تي تتح��دث ع��ن منافس��ة جاري��ة يف دمش��ق
ب�ين إي��ران وروس��يا ،وأعوانهم��ا ،م��ن أج��ل
االس��تيالء عل��ى مدين��ة امليادي��ن ،وذل��ك ع��ن
طري��ق صناع��ة امليليش��يات واس��تقطاب
رج��االت املدين��ة ،كم��ا يُفي��د مقرب��ون م��ن
األخريي��ن ،وبالتال��ي مجاعاته��م األهلي��ة
م��ن كت��ل عش��ائرية ،تنقس��م املدين��ة يف
األس��اس عل��ى أساس��ها ،وجي��ري يف ه��ذا
النط��اق ،كما تقول احلكايا ،اس��تقطاب أهل
امل��ال إىل جان��ب ال��روس ،ع�بر أعوانه��م م��ن
مس��ؤولي النظ��ام ،بينم��ا حت��اول إي��ران ج��ر
أه��ل (النس��ب احلس��يين) إىل جانبه��ا ،فيم��ا
اس��تطاعت ميليش��يات النظام مجع العشرات
ح��ول ش��خصيات م��ن امليادي��ن ،معروف��ة
بس��جلها احلاف��ل بالش��ر والبلطج��ة وجت��ارة
املخ��درات واخل��روج عل��ى القان��ون .لك��ن م��ن
املتوق��ع تراك��م غالبي��ة تل��ك التح��ركات
وجمموعاته��ا ح��ول من س��يخرج منها بقرار
حقيق��ي بالعودة ،وبالتالي (االنتماء األصيل
إىل الس��لطة) ،إن ص��ح التعب�ير ،وبنائه��ا
حملي��اً .بينم��ا س��ينتظر البقي��ة إىل ح�ين
إلع��ادة التوازن��ات القدمي��ة ،ال�تي خس��روها
م��ع انهي��ار الرتاتبي��ة املألوف��ة والعالق��ة م��ع
الس��لطة و(ثقته��ا) به��م.

إع��ادة ترتي��ب العالقة مع مرك��ز احملافظة
القديم
م��ع انهي��ار مدين��ة الدي��ر ،من��ذ
نهاي��ة  ،2012كعاصم��ة حملافظ��ة ديرال��زور،
انتعش��ت مدين��ة امليادي��ن كبدي��ل خدم��ي
وجت��اري عنه��ا ،ومرك��ز ج��ذب لناش��طي
املنظم��ات واجملال��س واهليئ��ات ،ث��م إلداري��ي
تنظي��م الدول��ة .يف املقاب��ل احتفظ��ت مدين��ة
ديرال��زور بإداري��ي النظ��ام وبريوقراطيي��ه،
وبالطب��ع ش��بيحته وأمنييه وعناصر جيش��ه،
حت��ى يف أش��د اللحظ��ات رعب�اً م��ن حصار ،ثم
هج��وم داع��ش عل��ى القس��م املس��يطر علي��ه
م��ن قب��ل النظ��ام يف املدين��ة ،ليظه��ر أولئ��ك
الي��وم مبظه��ر (املق��اوم) ال��ذي ل��ه أحقي��ة م��ا،
فيش��كل الن��واة الصلبة اليت س��يجد املوظفون
العائ��دون م��ن احملافظ��ات األخ��رى ،عل��ى
س��بيل املث��ال ،أنفس��هم عاجزي��ن حياهل��ا ،وق��د
متاس��كت مصاحله��ا وحتالفاته��ا وتفاهماته��ا
وفس��ادها.
يف ه��ذا اإلط��ار ين��درج س��باق
تصوي��ر ونش��ر ِس�ير م��دراء دوائ��ر ومديري��ات
ورؤس��اء أقس��ام وأف��رع وأعض��اء جمال��س..
م��ن الدي��ر يف صفح��ات الفيس��بوك ،وق��د ب��دأ
السباق مع فتح طريق دمشق قبل السيطرة
عل��ى امليادي��ن ،لتفتت��ح األخ�يرة ،م��ن ث��م،
طريقه��ا إىل مدين��ة الدي��ر ،ولي��س إىل أي
مكان آخر .تنش��ط يف الطريق حركة ذهاب
الغنائ��م م��ن امليادي��ن ،وع��ودة مب��اركات م��ن
(الصامدين/الش��بيحة) يف الدي��ر لس��لطة
اجملرم�ين اجل��دد يف امليليش��يات احمللي��ة.
تنتش��ر يف الفض��اء اإللكرتون��ي
وب�ين النازح�ين األخب��ار ع��ن امليليش��يات

احمللي��ة واألجنبي��ة واجلي��ش يف امليادي��ن،
مصادره��ا الصور والفيديوهات اليت تنش��رها
ذات امليليش��يات ،أو التس��جيالت الصوتي��ة
لش��خصيات عل��ى عالق��ة مبس��ؤولني ل��دى
النظام ،واألخبار املنقولة عن أشخاص زاروا
امليادي��ن يف الف�ترة األخ�يرة .ويفي��د معظمه��ا
أن امليليش��ات األجنبي��ة متس��ك اخلط��وط
األوىل من جهة بادية امليادين جنوب املدينة،
وضف��ة نه��ر الف��رات مشاليه��ا ،حبي��ث تش��كل
طوق�اً حوهل��ا ،بينم��ا ترت��ع عل��ى هام��ش تل��ك
الق��وى ،ويف أحي��اء املدينة الداخلية ،عصابات
حملي��ة عل��ى ش��كل ميليش��يات تتب��ع للدف��اع
الوط�ني يف مدين��ة الدي��ر خصوص��اً ،حي��ث
يتوج��ه الراغب��ون بزي��ارة منازهل��م للحص��ول
عل��ى موافق��ة خاص��ة لذل��ك.
ومت��ارس تل��ك امليليش��يات،
بتسهيل من اجليش ،سلب حمتويات البيوت
واحمل��ال .ذهب��ت حص��ة األس��د م��ن الغنائ��م
ل��رأس احلرب��ة يف الس��يطرة عل��ى امليادي��ن
م��ن امليليش��يات الك�برى يف تش��رين الثان��ي
 ،2017على أن الفكرة األخرية ال تشكل سوى
تفصي��ل صغ�ير يف الوع��ي اجلماع��ي ألهال��ي
امليادي��ن ،فاملقتني��ات الكب�يرة خت��ص قل��ة،
يتابعه��ا أصحابه��ا بصم��ت يف رحل��ة حب��ث
ع��ن مفاتي��ح للوص��ول إليه��ا ،وش��رائها م��رة
أخ��رى ،بعك��س حمتوي��ات املن��ازل واحمل��ال،
ال�تي يب��اع قس��م كب�ير منه��ا عل��ى األرصف��ة
يف مدين��ة ديرال��زور بأمث��ان خبس��ة .فتدم�ير
ذل��ك النم��ط اجلماع��ي املقن��ن للمحافظ��ة
على الثروات الشخصية ومراكمتها ،يفعل
فعل��ه اآلن ،وإىل وق��ت طوي��ل ،يف موق��ف
األهال��ي م��ن الس��لطة احمللي��ة وعالقته��م
مبرك��ز احملافظ��ة.
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تفجريات داعش يف مناطق «اإلدارة الذاتية»
تكشف عجز أجهزتها وتثري غضب السكان
كدر أمحد
ش��هدت مدينة القامش��لي منذ أيام انفجار س��يارة مفخخة (فان) ،أودى حبياة
أربعة من السكان املدنيني ،األمر الذي أعاد إىل األذهان سلسلة االنفجارات اليت ضربت
املدين��ة يف الس��نة الفائت��ة خاص��ة ،والس��نوات ال�تي تس��بقها ،وتب ّن��ى بعضه��ا تنظي��م داعش،
وأعاد كذلك اجلدل الذي تالها حول كيفية وصول املفخخات إىل تلك املناطق ،اليت
يتوج��ب امل��رور م��ن عش��رات احلواج��ز للوص��ول إليه��ا .كم��ا أع��اد احتجاج�اً صامت�اً عل��ى
تواج��د اهل��دف املف�ترض للتفج�يرات ،وه��و احلواج��ز واملق��رات الرمسي��ة التابع��ة ل�لإدارة
الذاتي��ة يف املناط��ق املس��تهدفة ،رغ��م س��قوط ضحاي��ا مدني�ين يف أغلبه��ا.
مئ��ات املظاه��رات املن��ددة بالنظ��ام ( )40انفج��اراً تقريب��اً ،تب ّن��ى تنظي��م داع��ش
الس��وري خرج��ت م��ن جام��ع قامسل��و ،الواق��ع بعضه��ا بزع��م اس��تهدافه اإلدارة الذاتي��ة ،ويف
بالق��رب م��ن احل��ي الغرب��ي عل��ى طري��ق معظ��م ه��ذه االنفج��ارات ترك��زت اخلس��ائر
عامودا ،حيث وقع االنفجار .يُع ّد هذا الش��ارع يف صف��وف الس��كان املدني�ين .يف الع��ام 2013
م��ن أكث��ر الش��وارع حرك��ة واكتظاظ��اً ،قض��ى ( )20م��ن الس��كان املدني�ين بانفج��ار
ويق��ع في��ه أهم املراكز اإلدارية والعس��كرية س��يارة مفخخ��ة ق��رب مرك��ز الدف��اع املدن��ي
ل�لإدارة الذاتي��ة يف مش��ال س��ورية ،من��ذ أن يف مدين��ة القامش��لي ،وانفج��رت س��يارة
سيطرت «وحدات محاية الشعب» على املدينة أخ��رى عن��د دوار قرموت��ي يف املدين��ة ،وقب��ل
يف الع��ام .2012
أي��ام ُنف��ذ تفج�ير بنف��س الطريق��ة يف ح��ي
أع��اد ه��ذا التفج�ير إىل األذه��ان اهلاللي��ة.
ص��ور تفج�يرات س��ابقة ،وأث��ار كث�يراً م��ن
مل تك��ن م�بررات اإلدارة الذاتي��ة
التس��اؤالت ،فالس��يارة وه��ي م��ن ن��وع (ف��ان) مقنع��ة بش��كل ع��ام ،ب��ل ُّاتهم��ت باإلهم��ال،
مت ش��راؤها م��ن إع��زاز يف ري��ف حل��ب ،و ُنقلت وأحيان �اً بافتع��ال بع��ض التفج�يرات خاص��ة
إىل مدين��ة القامش��لي عاب��رة العش��رات م��ن تل��ك ال�تي نفذت قريب�اً من مكان عقد مؤمتر
احلواج��ز العس��كرية التابعة ل�لإدارة الذاتية ،للمجل��س الوط�ني الك��رديُّ ،
واتهم��ت بع��ض
وف��وق ذل��ك كان��ت (عرب��ة إدخ��ال) أو كم��ا الش��خصيات م��ن اإلدارة بالوق��وف وراء
تس��مى «أوروبي��ة» ،وح��اول ق��رار أُص��در بع��د ه��ذا التفج�ير .ورغ��م زع��م اإلدارة الذاتي��ة
التفج�ير حص��ر املس��ؤولية ،وامتص��اص أن احلواج��ز واملق��رات العس��كرية وغريه��ا
النقم��ة الش��عبية ،والتنص��ل يف الوق��ت ذات��ه ضروري��ة حلماي��ة املدينة واألحياء الس��كنية
م��ن املس��ؤولية ،وإبع��اد الش��بهات .ون� ّ
�ص عل��ى فيه��ا ،إال أن بع��ض األص��وات يف أوس��اط
منع ش��راء الس��يارات يف (اجلزيرة) من خارج الس��كان طالب��ت بإخ�لاء ه��ذه املق��رات ،وم��ن
أراضيه��ا.
دون أن تتح��ول إىل دع��وة ش��عبية واس��عة.
حبس��ب نش��طاء م��ن القامش��لي،
يف ش��هر مت��وز م��ن الع��ام ،2016
بل��غ ع��دد االنفج��ارات خ�لال الع��ام املاض��ي تب ّنى تنظيم داعش تفجري ش��احنة مفخخة
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يف احل��ي ،قض��ى يف ه��ذا التفجري ( )72ش��هيداً
و ( )143جرحي��اً م��ن املدني�ين .حين��ذاك
ب��دت اإلدارة الذاتي��ة وأجهزته��ا املختلف��ة،
قليل��ة اخل�برة أم��ام ه��ذه العملي��ات ،فكان��ت
اس��تجابتها عموم �اً قاص��رة وغ�ير فعال��ة يف
احل��د منه��ا ،وحت��ى يف احل��االت القليل��ة
ال�تي جنح��ت فيه��ا بإحب��اط بع��ض اهلجمات،
كان��ت الس��يارات املفخخ��ة ق��د دخل��ت إىل
عم��ق مناط��ق س��يطرة اإلدارة ،قاطع��ة
مس��افات طويل��ة تق��ع فيه��ا عش��رات احلواجز
ونق��اط التفتي��ش.
مل تص��در أي أرق��ام أو إحص��اءات
م��ن اإلدارة الذاتي��ة ع��ن أع��داد الضحاي��ا
يف التفج�يرات ال�تي وقع��ت يف مناط��ق
س��يطرتها ،وظل��ت دوم��اً تكتف��ي بتوجي��ه
االتهام��ات لتنظي��م داع��ش بالوق��وف وراء
ه��ذه التفج�يرات .وتقف األجهزة العس��كرية
واألمني��ة التابع��ة ل�لإدارة الذاتي��ة صامت��ة،
كم��ا أنه��ا مل تنش��ر نتائ��ج التحقيق��ات
املفرتض��ة ،ويب��دو أنه��ا مل تتوص��ل إىل أي
شيء .ومل ينشر يف معظم احلاالت أي تقرير
أو حت��ى أخبار مقنعة لكيفية وصول عربات
داع��ش املفخخ��ة إىل معاق��ل اإلدارة .وم��ا
زال��ت اخلط��وات اليت تتخذه��ا اإلدارة قاصرة
وحم��دودة وهامش��ية أم��ام ه��ذه العملي��ات،
فمنذ أيام صدر قرار يُلزم مجيع الس��كان يف
مناطق س��يطرة اإلدارة الذاتية ،ممن اش�تروا
سيارات يف أوقات سابقة من مناطق خارجة
عن سيطرتها ،باملبادرة إىل فحص سياراتهم
يف مراك��ز حم��ددة تتب��ع «األس��ايش»

رادار املدينة

بعد تغذية
املنطقة
الصناعية يف
حمافظة إدلب
بالكهرباء ،عاد 90%
من أصحاب الورش
واملعامل إىل منشآتهم،
ما أدى إىل تغذية
املنطقة باالحتياجات
الصناعية األساسية ،وخلق
فرص عمل جديدة لسكان
املنطقة .إضافة إىل استثمار
عدد من الصناعيني أمواهلم يف
مشاريع ومعامل جديدة ،ما حقق
تنافساً سعرياً ،انعكس إجياباً على
حياة املواطن وأسعار املواد.

ميامة أسعد

يف ش��هر مت��وز م��ن ع��ام ،2017
مت تغذي��ة املنطق��ة الصناعي��ة الواقع��ة
يف القس��م الش��رقي م��ن حمافظ��ة
إدل��ب بالكهرب��اء ،م��ن خ�لال مش��روع
للمس��تثمر عب��د الق��ادر س��رحان ،ال��ذي
ق��ام وبع��د دراس��ة للمنطق��ة بتزويده��ا
مبول��دة كهربائي��ة (كامن��ز )1000kva
باس��تطاعة (5000أمب�يراً) ،كم��ا ق��ام مب ّد
كاب�لات جدي��دة عوض��اً ع��ن الش��بكة
الرئيسية التالفة والقدمية ،واليت ُسرق
قس��م كب�ير م��ن أجزائه��ا ،وبكلف��ة مالية
وصل��ت إىل ( 200أل��ف دوالر تقريب��اً).
و ّف��ر املش��روع أكث��ر م��ن ()11
فرص��ة عم��ل م��ن حماس��بني وفني��ي
ميكاني��ك وفني��ي كهرب��اء وجب��اة،
واس��تفاد من مشروع الكهرباء يف البداية
 15%م��ن أصح��اب املنش��آت وال��ورش
الصناعي��ة ( 110حم��ال م��ن أص��ل ،)600
لريتف��ع الع��دد تدرجيي�اً بع��د م��رور س��نة
عل��ى املش��روع إىل ( )510مش�تركاً .بع��د
أن توقف��ت معظ��م ال��ورش واملعام��ل
خ�لال الس��نتني الس��ابقتني للمش��روع،
من��ذ حتري��ر إدل��ب يف ع��ام  2015توق��ف
ع��ن العم��ل  60%م��ن املنش��آت ،نظ��راً
لغياب الكهرباء ،والكلفة املالية الباهظة
للمول��دات الصغ�يرة اخلاص��ة ،م��ن غ�لاء
الوق��ود وكلف��ة القيم��ة التش��غيلية
وص��و ً
ال إىل األعط��ال الكث�يرة ال�تي

ترافقه��ا ،م��ا ي��ؤدي إىل زي��ادة كلف��ة اإلنتاج.
تعم��ل املول��دة بش��كل يوم��ي م��ن
الس��اعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة مس��اء
يف فصل الش��تاء .ويعتمد املش��روع على نظام
الشرائح للجباية .فهو يقدم الكهرباء بالكيلو
ال��واط الس��اعي .وباخت�لاف ص��رف الكهرب��اء
حبس��ب املنش��أة -فق��د ُق ّس��مت الع��داداتإىل نوع�ين (أح��ادي الط��ور وثالث��ي الط��ور)،
حلس��اب كمي��ة الص��رف األس��بوعي ل��كل
منش��أة ،ل��كل ع��داد تس��ع ش��رائح تب��دأ األوىل
م��ن ( 8-0كيل��و واط) بس��عر ( 2000ل�يرة
س��ورية) ،وه��ي ش��رحية ثابت��ة ل��كل منش��أة
سواء مت استهالكها أم ال ،وتنتهي بشرحية
م��ن ( 2001وحت��ى  3000كيل��و واط) بس��عر
( 115ل�يرة س��ورية ل��كل واح��د كيل��و واط)،
وترتفع الكلفة جزئياً بالنسبة للعداد ثالثي
الط��ور.
وش��هدت املنطق��ة الصناعي��ة
يف حمافظ��ة إدل��ب ،وال�تي بني��ت عل��ى
مس��احة ( )74هكت��اراً ،نش��اطاً كب�يراً خ�لال
األش��هر األخ�يرة ،وتنوع �اً يف امله��ن واحل��رف
والصناع��ات ،فباإلضاف��ة إىل ورش احل��دادة
والنج��ارة وتصليح الس��يارات ،مت افتتاح ()11
معم� ً
لا صناعي�اً (منه��ا معم��ل حق��ن األملني��وم
ال��ذي الق��ى رواج �اً واس��عاً يف املنطق��ة -فه��و
يق��دم األملني��وم ب��كل األش��كال ليك��ون ج��زءاً
م��ن الصناع��ة يف ادل��ب وريفه��ا -وكذل��ك
معم��ل قوال��ب س��ي إن س��ي ،وأربع��ة معام��ل

لصناع��ة قوال��ب الب��وظ ،وخمزنني للتربيد،
ومعص��رة للزيت��ون) ،و يقول املس��تثمر عبد
الق��ادر «متكن��ا حبم��د اهلل م��ن تش��غيل س��وق
النجاري��ن كام� ً
لا ،باإلضاف��ة إىل معام��ل
الب�لاط والرخ��ام والبل��وك ،وأغلبه��ا كان
متوقفاً عن العمل» وتوقع املستثمر «ازدهار
املنطق��ة الصناعي��ة بس��بب توف��ر الكهرب��اء».
وعل��ى الرغ��م م��ن ارتف��اع أس��عار
الوق��ود يف اآلون��ة األخ�يرة (وص��ل س��عر
برميل املازوت إىل  85000لرية سورية)ّ ،إل
أن أسعار الكهرباء يف املنطقة الصناعية مل
تتأث��ر ّإل بارتف��اع طفي��ف ،حبس��ب صاحب
املش��روع.
تراجع��ت بس��بب تواف��ر الكهرب��اء
كلفة ختزين املواد الغذائية بنس��بة ،40%
كم��ا لوح��ظ اخنف��اض س��عر قال��ب الب��وظ
م��ن  600إىل  400ل�يرة س��ورية يف املنطق��ة
الصناعي��ة عن��ه يف املناط��ق اجمل��اورة ،كم��ا
اخنف��ض س��عر القرمي��د م��ن  115إىل
 85ل�يرة س��ورية ،واخنف��ض س��عر «س��طل
البالس��تيك» الذي كان يوزع على معامل
املخل�لات واألجب��ان واأللب��ان ،م��ا أدى
إىل منافس��ة حقيقي��ة م��ع املعام��ل خ��ارج
املنطقة الصناعية لتتسابق األخرية لنقل
منشآتها اىل املنطقة الصناعية .كما قال
أصح��اب ورش فني��ة ل��ـ ع�ين املدين��ة «إن
كلف��ة التصني��ع اخنفض��ت ،وه��ذا ما أدى
إىل اخنف��اض األس��عار بش��كل ع��ام».
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إىل سوق العمل مع دخول الكهرباء إليها

رادار املدينة
الصور من صفحة املكتبة على الفيسبوك

ُنخب من جنوب

العاصمة يدشنون

واقعا ثقافيا جديدا

عبر(المكتبة الدمشقية)
مشس مطعون  -حممد كساح

يف املكتبــة الدمشــقية لبلــدة يلــدا جنــوب العاصمــة دمشــق،
ّ
تصطــف الكتــب علــى عشــرات الرفــوف بأناقــة واضحــة.
املــكان بــدا نظيفــً بألــوان زاهيــة تشــكلت مــن انعــكاس األلوان
املتباينــة علــى األرضيــة ،وطريقــة ترتيــب الكتــب ،واإلضــاءة
املوزعــة بعنايــة .الهــدوء الســمة األهــم التــي تغريــك الرتيــاد
املكتبــة ،إذ بإمكانــك اجللــوس علــى إحــدى الطاوالت واحتســاء
كــوب مــن القهــوة ،حيــث يتحــول املــكان إىل متنفــس ومــاذ
جيــد للعــودة إىل القــراءة واملطالعــة.
أمــام مكتــب جتمعــت عليــه الكتــب و بعــض األوراق ،بــدا عاطــف أبــو اخلــر
(مديــر املكتبــة الدمشــقية) ســعيدًا مبــا مت إجنــازه يف «الصــرح» الــذي ضــم
آالف الكتــب بجهــود أبنــاء املنطقــة ،فـ«هــذا العمــل يثمــر اليــوم بجهــود شــباب
متطوعــن ،ال أســتطيع أن أرد لهــم جميلهــم» يقــول أبــو اخلــر.
مل متنــع سياســة احلصــار ،التــي انتهجتهــا قــوات النظــام ضــد املــدن
الثائــرة ،أبنــاء بلــدة يلــدا مــن رفــع شــعار «القــراءة حيــاة» علــى مشــروعهم
الوليــد ،إميانــً بضــرورة القــراءة لتنميــة املهــارات ،وفتــح آفــاق جديــدة ورفــع
املســتوى الفكــري ،ونشــر الوعــي لــدى خمتلــف شــرائح اجملتمــع .وكان افتتــاح
املكتبــة« ،ســواء للدراســة أو املطالعــة» وتأمــن الكتــب «قســم منهــا مت جمعــه
مــن األشــخاص والقســم اآلخــر مت شــراؤه» ،مهمــة شــاقة أعــادت فتــح أبــواب
العلــم أمــام بضعــة آالف مــن الســكان ،حرمتهــم الظــروف مــن القــراءة ومتابعــة
حتصيلهــم العلمــي.
يتحــدث أبــو اخلــر عــن بدايــات مشــروعه الــذي حلــم بتحقيقــه منــذ
ســنوات «الفكــرة كانــت يف أذهاننــا منــذ وقــت طويــل ،ولكــن الظــروف وصعوبــة
تأمــن الكتــب واملــكان ،كلهــا أســباب كانــت حتــول دون انطــاق املشــروع».
مــع حتســن الظــروف ،قــام القائمــون علــى املشــروع بتحويــل مبنــى
الســجل املــدين يف يلــدا إىل مكتبــة ضخمــة ،تعــد مــن أكــر املكتبــات يف املناطــق
اخلارجــة عــن ســيطرة النظــام ،وحتــول معهــا اهتمــام «أبــو اخلــر» مــن احملامــاة
وتســجيل حــاالت الطــاق والــزواج ،إىل إرادة يف تغيــر الواقــع وتعزيــز دور الثقافــة
والعلــم ...وإميانــً منــه بـــ«أن البندقيــة التــي ال يحميهــا الفكــر تهــدم وال تبنــي» علــى
حــد قولــه.
عمــل فريــق «املكتبــة الدمشــقية» أشــهرًا متواصلــة علــى تنظيــف
مبنــى الســجل املــدين ،وجتهيــز الصالــة ،وفــرز وترتيــب الكتــب وتوزيعهــا بشــكل
متناســق ومنظــم .واعتمــد الفريــق علــى برامــج حاســوبية تســهل علــى الباحثــن
عــن الكتــب إيجــاد مبتغاهــم.
ضمــت املكتبــة وفقــً ملديرهــا قرابــة  7أالف كتــاب يف خمتلــف العلــوم،
وبعــدة لغــات حيــة ،وتشــمل ســتة عشــر قســمًا :منهــا العلــوم الشــرعية
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والسياســة والقانــون والفلســفة وعلــم النفــس
والتاريــخ واجلغرافيــا واحلاســوب ،إضافــة إىل عــدد
مــن اجملــات العلميــة والثقافيــة.
ألفا زائر حتى اآلن
اســتقبلت املكتبــة التــي فتحــت أبوابهــا
مطلــع كانــون األول املاضــي أكــر مــن  2000زائــر،
دخلــوا إىل املكتبــة وتصفحــوا كتبهــا .أغلبهــم مــن
فئــة اليافعــن مــا دون  25ســنة ،وهــو أمــر جيــد،
علــى حــد قــول مديــر املكتبــة الــذي قــال «إن مــن
املتوقــع أن تصــرف ظــروف احلــرب واحلصــار التــي
تشــهدها املدينــة األهــايل عــن القــراءة واملطالعــة،
إلّا أن األمــر كان مفاجئــً واألعــداد تتزايــد يف كل
يــوم» .ويســعى القائمــون علــى املكتبــة إىل إقامــة
نشــاطات جديــدة فيهــا جلــذب الفئــات العمريــة
اخملتلفــة،
كـــ احلــوارات الثقافيــة والسياســية ،ودورات
حمــو األميــة واخلــط العربــي ودوري «شــطرجن»
للمحرتفــن ،ودورات لتعليــم الشــطرجن .كمــا مت
إنشــاء قاعــة مطالعــة خاصــة للنســاء ،لتلبيــة
احتياجاتهــن يف القــراءة والتعلــم ورفــع مســتواهن
الثقــايف.

رادار املدينة
ثورة وثقافة
تضــم البلــدات التــي تســيطر عليها
املعارضــة جنوبــي العاصمــة (يلــدا ،ببيــا،
بيــت ســحم) العديــد مــن النخــب الثقافيــة،
و لفيفــً مــن اخلــرات املتنوعــة ،األمــر الــذي
يدفعنــا للتســاؤل :مــاذا قــدم احلــراك الثــوري
يف املنطقــة يف جمــال الثقافــة ،علــى
غــرار املكتبــة الدمشــقية التــي رمبــا يكــون
اإلعــان عنهــا جــاء متأخــرًا ؟

حممــد النصــر (عضــو جتمــع ربيــع
ثــورة العامــل جنــوب العاصمــة) قــال لـــ عــن
املدينــة «هنــاك العديــد مــن احملــاوالت لرفد
اجلانــب الثقــايف مــن عــدة مؤسســات ثوريــة
يف جنــوب دمشــق ،ولكنهــا مل تكــن علــى
املســتوى املطلــوب .حيــث قامــت هــذه
اجلهــات مبشــاريع متنوعــة يف التنميــة
والتوعيــة يف اجلانــب الثقــايف ،كان مــن
بينهــا ،علــى ســبيل املثــال ال احلصــر ،مركــز
(وتــد للتدريــب والتنميــة) ومركــز (قــدرات
للتدريــب والتأهيــل والتنميــة) ومركــز (نســاء
ماهــرات) ومركــز (آذار للدراســات)».
ورأى النصــر أن جمتمــع جنــوب
دمشــق ،بشــكل عــام ،اليــزال يف أدنــى
املســتويات املطلوبــة مــن حيــث إقبالــه
علــى القــراءة .ويعــاين يف الوقــت ذاتــه
مــن مشــكلة يف توجيــه ذائقتــه نحــو مــا
يقــرأ .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ال ميكــن إنــكار
جهــود الكــوادر واملؤسســات واملراكــز
التــي تســعى للنهــوض باملســتوى الثقــايف
بشــكل عــام ،رغــم قلــة اإلمكانيــات واملــوارد
وحالــة عــدم االســتقرار التــي متــر بهــا
ا ملنطقــة .
لكــن ،ومنــذ اإلعــان عــن افتتــاح
املكتبــة الدمشــقية لُوحــظ إقبــال جيــد
نســبيًا علــى القــراءة ،وخصوصــً مــن
فئــة األطفــال (بــن عمــر  10إىل  15ســنة)،
باإلضافــة إىل إقبــال ال بــأس بــه مــن باقــي
الفئــات مبــا فيهــا النســاء .ومــع ذلــك «يف
الوضــع احلــايل القائــم يف املناطــق احملــررة،
جنــد مــن الصعوبــة مبــكان االهتمــام كمــا
يجــب باجلانــب الثقــايف والفكــري ،وخصوصــا

مــع حالــة احلصــار والفوضــى يف املناطــق
احملــررة ،التــي تســبب بهــا نظــام األســد
وحلفائــه بطريقــة ممنهجــة .باإلضافــة إىل
املقــدم يف هــذا اجلانــب»،
ضعــف الدعــم
ّ
علــى حــد قــول حممــد النصــر الــذي رأى أنــه
مــن املمكــن النهــوض باجلانــب الثقــايف
والفكــري يف املناطــق التــي يســيطر عليهــا
الثــوار ،عندمــا نســتطيع تقــدمي احلــد األدنــى
مــن االســتقرار ،خصوصــً مــع وجــود كــوادر
وقــدرات مميــزة مــن املثقفــن يف هــذه
املناطــق ،ولكــن الظــروف الصعبــة حتــول
دون ممارســة دورهــم كمــا يجــب.
قراءة للمشهد الثقايف جنوب دمشق
الناشــط الصحفــي «وليــد اآلغــا»
أشــار خــال حديثــه لـــ عــن املدينــة ،إىل أن
احلــراك الثــوري ومنــذ بداياتــه ُعنــي باجلانــب
الثقــايف بشــكل كبري ،حيــث كان هدفه توعية
اجملتمــع بضــرورة الثــورة علــى االســتبداد،
ولكــن مــع اشــتداد وتــرة حــرب النظــام علــى
الشــعب لــوأد الثــورة ،والتطــورات امليدانيــة
وخاصــة العســكرية منهــا ،أجــرت احلــراك
علــى االنشــغال باجلانــب اإلنســاين باعتبــاره
لحــة ،فطغــى هــذا اجلانــب علــى
ضــرورة ُم ّ
اجلانــب الثقــايف .إال أن املشــاريع التوعويــة
الثقافيــة مل تخمــد بشــكل مطلــق أيضــً،
فبقيــت بعــض التجــارب مســتمرة بعملهــا
توازيــً مــع اجلوانــب ا ُألخــرى.
ويضــرب األغــا أمثلــة عــن بعــض
املشــاريع الثقافيــة يف جنــوب دمشــق
كمجلــة (ربيــع ثــورة) اإلخباريــة الثقافيــة،
والتــي كانــت موجهــة بالدرجــة األوىل للشــارع
يف جنــوب دمشــق ،تتنــاول قضايــاه بشــكل
أســبوعي .واآلن هنــاك عــدة مشــاريع منهــا
املكتبــة الدمشــقية ومركــز آذار .ويــرى
اآلغــا أن مــا تعيشــيه املنطقــة مــن حصــار
ومشــاكل اجتماعيــة ،كالبطالــة مث ـ ًا ،أخّ ــرت
موضــوع القــراءة يف ســلم أولويــات ابــن
املنطقــة ،دون تعميــم ولكــن بنســبة كبــرة.
قــدم الكاتــب
يف املقابــل
ّ
الصحفــي ومديــر فريــق دمشــق بــرس
اإلخبــاري (فــادي شــباط) قــراءة خمتلفــة،
حيــث اعتــر أن احلــراك الثــوري -جنــوب
دمشــق -مل يســتطع تقــدمي أي شــيء
علــى صعيــد اجلانــب الثقــايف ،بســبب

انكفــاء غالبيــة الناشــطني باســتجالب
مشــاريع تنمويــة غذائيــة ،باســتثناء بعــض
الناشــطني الذيــن أسســوا ُملتقيــات ثقافيــة
ُنظــم بشــكل دوري نــدوات ثقافيــة
بســيطة ،ت ّ
تفاعليــة وأمســيات شــعرية .لكــن مــا زال
عــدد املهتمــن أو الذيــن ُيلبــون الدعــوات
حلضــور أنشــطة ثقافيــة حمــدود للغايــة،
ويومــً بعــد اآلخــر يتقلــص العــدد ،وكل مــا
نخشــاه الوصــول إىل طريــق مســدود يف
هــذا اجملــال.
«حاليــً يوجــد مركــز وتــد لتنميــة
قــدم دورات مهنيــة
وتدريــب الشــباب ُي ّ
يف تعليــم احلالقــة الرجاليــة والنســائية،
كمــا ُيقــدم دورات إعالميــة وتنمويــة وإدارة
املشــاريع ،و ُينظــم بــن الفينــة واألخــرى
جلســات ثقافيــة تُســاهم يف نبــذ التفرقــة
العشــائرية واملناطقيــة ،كمــا يوجــد مركــز
نظــم منتــدى ثقافيــً واحــدًا
آذار للدارســاتُ ،ي ّ
كل شــهر ،و ُيقـ ّـدم رؤيتــه حــول املُ ســتجدات
قــدم تقديــرًا للموقــف
احملليــة األخــرة ،و ُي ّ
الســوري بشــكل عــام .ويوجــد مركــز نســاء
ماهــرات الــذي يعمــل يف جمــال تنميــة
النســاء ،و ُيقــدم التنميــة البشــرية واملهنيــة
والفكريــة» يشــرح شــباط.
يقــول شــباط ،يف احملصلــة
«هنــاك بعــض املــدارس التابعــة جلهــات
ُنظــم بــن
ثوريــة أو جلهــات مانحــة حياديــة ،ت ّ
الفينــة واألخــرى زيــارة لطالبهــا إىل املكتبــة
الدمشــقية .ال أســتطيع تعميــم األمــر
واملبالغــة فيــه ،فواقــع احلصــار مــا زال
يفــرض ذاتــه علــى كافــة املســتويات».

العدد  1 / 112آذار 2018

11

رادار املدينة

بادية السويداء ..حني كانت سوقًا مفتوحة للنفط والسالح بني النظام وداعش
عبيدة نبواني
رغ��م االختالف��ات السياس��ية ب�ين أبن��اء حمافظ��ة الس��ويداء ،إال أن غالبي��ة األهال��ي جيمع��ون عل��ى ع��داء تنظي��م الدول��ة
اإلس�لامية (داع��ش) ،ويتفق��ون عل��ى اعتب��اره خط��راً وجودي�اً ال ميكن التغاض��ي عنه .ورغم ذلك فقد مت ّتع داعش طوال الس��نوات
املاضي��ة بنف��وذ اقتص��ادي داخ��ل الس��ويداء ،دف��ع البع��ض م��ن أبن��اء املنطق��ة للتعام��ل مع��ه ،ول��و بش��كل غ�ير مباش��ر.
تعت�بر بادي��ة الس��ويداء الش��رقية واح��داً م��ن األس��واق
املهم��ة ال�تي اس��تغلها داع��ش لبي��ع ج��زء من إنتاج��ه النفط��ي ،إال أن
تراجع نطاق سيطرته منذ أقل من عام ،وخسارته آلبار النفط يف
دي��ر ال��زور ،أدى إىل تراج��ع قدرته عل��ى متابعة هذه التجارة كما
كان��ت س��ابقاً.
ريف الس��ويداء الش��رقي ..س��وق لتصريف النفط القادم من مناطق
داعش
تنتش��ر ش��رق حمافظ��ة الس��ويداء جمموع��ة م��ن الق��رى
والتجمع��ات الس��كانية الصغ�يرة ،تقي��م فيه��ا بع��ض العش��ائر
البدوي��ة عل��ى أط��راف احملافظة ،وأبرزها عش��ائر العدوان والغياث
واحلس��ن .وتتصل هذه املناطق مع البادية الس��ورية بش��كل مباشر،
ما كان يس��مح لقوافل النفط بالوصول إليها قادمة من احلقول
اخلاضع��ة لس��يطرة داع��ش يف دي��ر ال��زور ،قاطع��ة حن��و  300ك��م
يف الصح��راء .ورغ��م انس��حاب داع��ش م��ن املنطق��ة ،إال أن جت��ار
النف��ط والس�لاح أوج��دوا منافذ وطرق�اً ومصادر أخ��رى لتصريف
بضائعه��م.
تنتش��ر يف حمافظ��ة الس��ويداء عش��رات احلواج��ز
التابع��ة لألف��رع األمني��ة ،وأبرزه��ا األم��ن العس��كري ،إال أن كث��رة
ه��ذه احلواج��ز وكثافته��ا مل تش��كل عائق�اً أم��ام مهرب��ي األس��لحة
والنف��ط ،ب�ين ضفيت الس��ويداء الش��رقية والغربي��ة – ذهاباً وإياباً،-
وإمنا ساهمت فقط برفع أسعار املواد املهربة على األهالي ،بسبب
اإلت��اوات ال�تي يتقاضاه��ا العناص��ر م��ن املهرب�ين.
يُعت�بر النف��ط املك��رر بدائي�اً م��ن أكث��ر الس��لع الرائج��ة
شرقي احملافظة ،حيث بات األهالي يعتمدون عليه بشكل واسع يف
ظل عدم توفر احملروقات بش��كل نظامي ،إذ يش�ير بعض املهربني،
أن كميات النفط اليت كانت تصلهم من داعش عرب وسطاء من
الب��دو ،كان��ت تق��در بنح��و  50أل��ف برميل أس��بوعياً .إال أن خس��ارة
داعش ملعظم مناطق سيطرته ،أدت لرتاجع هذه الكميات إىل حنو
مخس��ة آالف برميل أس��بوعياً فقط ،ما أدى الرتفاع أس��عار املازوت
القادم من هذه املناطق إىل حنو  60ألف لرية للربميل الواحد ،بعد
أن كان يباع بنحو  35ألف لرية ،وذلك نظراً لقلة العرض وازدياد
الطلب.
وقال أحد أهالي قرية اهلويا ش��رق الس��ويداء ،واليت متر
منه��ا خزان��ات النف��ط ،إن معظ��م املهرب�ين يكون��ون ع��ادة م��ن أبن��اء
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الس��ويداء ،إال أنه��م يتمتع��ون بعالق��ات قوي��ة م��ع أش��خاص م��ن الب��دو
املقيمني شرق احملافظة ،والذين يتمتعون بعالقات مع عناصر داعش
املتواجدي��ن بأع��داد حم��دودة حالي �اً يف بادي��ة الس��ويداء.
بع��د تراج��ع داع��ش يف البادي��ة ،اضط��ر املهرب��ون إىل إجي��اد
طرق ومنافذ جديدة لتصريف بضائعهم ،فباتت أبرز املعابر متر قرب
قرى الكسيب ودوما وبارك ومنطقة تل صعدة مشال غرب السويداء،
بعد أن كانت متر قبل ذلك من قرى اهلويا وملح والرشيدة والشعاب
يف اجلن��وب الش��رقي.
ويف كلت��ا احلالت�ين ،ف��إن قواف��ل النف��ط تص��ل إىل بادي��ة
الس��ويداء الش��رقية ،ويب��اع هن��اك للب��دو الذي��ن يبيعون��ه للمهرب�ين،
إذ يتمت��ع ه��ؤالء بص�لات م��ع أجه��زة األم��ن التابع��ة للنظ��ام داخ��ل
احملافظ��ة ،ويتعامل��ون م��ع احلواج��ز املنتش��رة فيه��ا ،م��ا يس��مح لقواف��ل
امل��ازوت والبنزي��ن بدخ��ول احملافظ��ة ،إذ تب��اع كمي��ات كب�يرة منه��ا
لألهال��ي ،بينم��ا تص��ل كمي��ات أخ��رى إىل غرب��ي الس��ويداء ،ليش�تريها
أش��خاص م��ن البدو املقيمني فيه��ا أيضاً ،لينقلوها إىل املناطق احملررة
يف حمافظ��ة درع��ا.
ويش�ير أهال��ي يف املناط��ق الش��رقية م��ن الس��ويداء ،إىل أن
املازوت الذي كان يباع داخل الس��ويداء باس��م املازوت «الداعش��ي» ،بات
يس��مى ب�ين األهالي باملازوت «األنب��اري» ،إذ يقول املهربون والتجار أنه
يصله��م م��ن منطق��ة األنب��ار يف العراق ،رغم ع��دم قدرتنا على التأكد
م��ن كيفي��ة وصول��ه.
يبل��غ س��عر ل�تر امل��ازوت «األنب��اري» امله��رب  300ل�يرة س��ورية
حالي�اً ،فيم��ا يص��ل س��عر لرت البنزين إىل  350ل�يرة ،وهو قريب جداً من
أس��عار املازوت والبنزين «احلر» (الذي يش�تريه أش��خاص من حمطات
الوق��ود ويبيعون��ه لألهال��ي بأس��عار مضاعف��ة) .بينما يبلغ س��عر املازوت
ال��ذي يص��ل م��ن النظام إىل حمطات الوقود حن��و  185لرية ،فيما يصل
س��عر البنزي��ن إىل  225ل�يرة ،إال أنهم��ا ال يتوف��ران لألهال��ي يف ه��ذه
احملط��ات.
عناصر النظام وتهريب السالح يف السويداء
يس�ير خ��ط عملي��ات تهري��ب النف��ط واحملروق��ات من ش��رقي
الس��ويداء إىل غربه��ا ،بينم��ا تس�ير يف الوق��ت نفس��ه قواف��ل ،باالجت��اه
املعاك��س ،حتم��ل أس��لحة م��ن غ��رب الس��ويداء إىل ش��رقها ،ف��ـ داع��ش
ال��ذي كان يبي��ع احملروق��ات للمهرب�ين ،كان يش�تري األس��لحة م��ن
ميليش��يات النظ��ام .وكل ذل��ك يت��م ع�بر وس��طاء حملي�ين م��ن الب��دو

رادار املدينة

الذين يستطيعون التعامل مع الطرفني دون
ح��رج.
مهرب��و النف��ط يكون��ون ع��ادة
مواطن�ين عادي�ين ،تربطه��م عالق��ات قوي��ة
مع قياديني يف جمموعات وميليش��يات تابعة
للنظام ،إال أن املسؤولني عن تهريب األسلحة
يكون��ون غالب�اً ه��م ه��ؤالء القيادي��ون أنفس��هم.
إذ ب��رزت أمس��اء لقيادي�ين يف ميليش��يا النظام
يعمل��ون بتهري��ب األس��لحة ،مث��ل صخ��ر
ع��زام ورج��وان الش��امي وري��اض أب��و س��رحان،
وعناص��ر ميليش��يا «الدف��اع الوط�ني» التابع�ين
لرش��يد س��لوم ،ع��دا ع��ن عناص��ر مجعي��ة
«البس��تان» و«كتائ��ب البع��ث».
كان داع��ش ،خ�لال الس��نوات
املاضية ،الزبون األول لقوافل األسلحة شرق
الس��ويداء .بينم��ا تب��اع كمي��ات قليل��ة نس��بياً
ألهال��ي الق��رى الش��رقية ،بس��بب وجوده��م
عل��ى خ��ط مت��اس مباش��ر م��ع داع��ش ،وبذل��ك
يبي��ع املهرب��ون األس��لحة للطرف�ين .وم��ع
انس��حاب داع��ش م��ن املنطق��ة وقل��ة أع��داد
مقاتلي��ه هن��اك ،ظه��رت حاجة إلجياد أس��واق
تصري��ف أخ��رى ،إال أن صعوب��ة العث��ور عل��ى
زبون يشرتي بسخاء مثل داعش ،أدت لرتاجع
عملي��ات بي��ع األس��لحة نس��بياً.
تب��دأ عملي��ة تهري��ب األس��لحة
يف منطق��ة «اللج��اة» ،ال�تي ش��هدت مع��ارك
س��ابقة ب�ين داع��ش وفصائ��ل اجلي��ش احل��ر،
كألوي��ة «العمري» وفرقة «العش��ائر» .انتهت
يف آذار الع��ام الفائ��ت بإع�لان «ألوي��ة العمري»
أن املنطق��ة بات��ت خالي��ة م��ن داع��ش؛ إال أن
عملي��ات التهري��ب بقي��ت مس��تمرة رغ��م
اخنف��اض كثافته��ا.
يس��تلم عناص��ر امليليش��يات التابع��ة
للنظام «السالح» من البدو املتواجدين يف تلك
املنطقة ،إما عرب شرائه أو االتفاق معهم على
نقل��ه باجت��اه الري��ف الش��رقي ،مقاب��ل مبال��غ
حم��ددة تص��ل إىل حن��و ملي��ون ل�يرة س��ورية
أي م��ا يع��ادل حن��و ألف��ي دوالر أمريك��ي ،وفق
م��ا ذك��رت ش��بكات إعالمي��ة يف املنطق��ة.
تص��ل ش��احنات الس�لاح إىل قري��ة

ج��دل غ��رب الس��ويداء ،ومنه��ا تدخ��ل ع�بر
ط��رق زراعي��ة وص��و ً
ال إىل بل��دة عريق��ة ،م��ع
امل��رور عل��ى حاج��ز لق��وات النظ��ام يف طرفه��ا
الغرب��ي ،لتتاب��ع طريقه��ا حن��و مدين��ة ش��هبا،
حي��ث تتكف��ل جمموع��ة تابع��ة للمخاب��رات
اجلوي��ة بنقله��ا م��ن هن��اك إىل قري��ة طرب��ا
ش��رق الس��ويداء ،ويتس��لمها املهربون جمدداً،
ليقوم��وا بإيصاهل��ا إىل الب��دو الذي��ن يتكفلون
بوصوهل��ا إىل داع��ش.
يف ظ��ل كل ذل��ك الفلت��ان األم�ني
واالقتص��ادي ،مل تس��اهم ق��وات النظ��ام ب��أي
عملي��ة ،حت��ى ول��و كان��ت ش��كلية ،للح� ّد من
عملي��ات التهري��ب ،أو حماس��بة املتورط�ين
فيه��ا .واقتص��رت املس��اعي الرامي��ة إليق��اف
هذه القوافل على جهود أبناء القرى القريبة
من مناطق التهريب ،إضافة إليقاف فصائل
حملية عدداً من املتورطني ،حيث مت تس��ليم
بعضه��م ألجهزة األمن التابعة للنظام ،ليتم
اإلف��راج عنه��م بع��د أيام قليلة دون أي عقاب.
وس��بق أن وث��ق األهال��ي عرب ص��ور أو مقاطع
مص��ورة ،بع��ض الش��احنات ال�تي مت إيقافه��ا
حمملة بأس��لحة أو ذخائر أو قذائف دبابات.
تنتش��ر ،يف الوق��ت احلال��ي ،أع��داد
حمدودة من عناصر داعش ش��رق حمافظة
الس��ويداء يف مناط��ق م��ن البادي��ة الس��ورية،
ورغ��م ع��دم وج��ود ق��وة فعلي��ة ل��ه يف تل��ك
املناط��ق ،بع��د مع��ارك طويل��ة خاضه��ا ض��ده
مقاتل��و «اجلي��ش احلر» وامليليش��يات املس��اندة
للنظام ،إال أنه كان يسيطر قبل ذلك بشكل

ش��به كامل على البادية الشرقية للسويداء،
ال ،وصو ً
م��ن أط��راف ريف دمش��ق مش��ا ً
ال إىل
مناط��ق قريب��ة م��ن احل��دود األردني��ة جنوب�اً.
كم��ا كان��ت مناط��ق س��يطرته متت��د ع�بر
البادية الس��ورية ش��رقاً وصو ً
ال إىل ريف دير
ال��زور.
ش��كل االمت��داد اجلغ��رايف الكب�ير
ملناط��ق س��يطرة داع��ش يف مناط��ق خالي��ة
م��ن البادي��ة الس��ورية ،م��ع س��يطرته عل��ى
مناط��ق إنت��اج النف��ط ،عام ً
ال مهم��ا يف تكوين
ق��وة اقتصادي��ة اس��تغلها داع��ش ،ع�بر أس��واق،
لتصري��ف منتجات��ه عل��ى أط��راف مناط��ق
نف��وذه؛ إضاف��ة لتمتع��ه بق��درة كب�يرة عل��ى
احلرك��ة ضم��ن ه��ذه املناط��ق.
ويف الوق��ت نفس��ه ،ش�� ّكل ت��وزع
مناط��ق س��يطرة داع��ش ش��رق وغ��رب
الس��ويداء ،ط��وال ذل��ك الوق��ت ،ورق��ة مهم��ة
استغلها النظام بكافة الطرق املمكنة .فوجود
تنظي��م متط��رف عل��ى جان�بي حمافظ��ة
الس��ويداء ،أعط��ى النظ��ام ق��درة عل��ى إرس��ال
تهدي��دات ،مبطن��ة حين��اً وعلني��ة أحيان��اً،
بضرورة االختيار بينه وبني داعش ،مستغ ً
ال
يف الوقت نفس��ه حاجة األهالي للمحروقات،
ع�بر الس��ماح مب��رور كمي��ات كب�يرة م��ن
امل��ازوت ال��ذي ينتج��ه داع��ش ،مقاب��ل أرب��اح
مالي��ة ضخمة ،يتقامسه��ا املهربون وعناصر
احلواج��ز وق��ادة األف��رع األمني��ة.

متداولة لقوات النظام يف البادية
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بعدسة الكاتب

عندم��ا تتمن��ى امل��وت قب��ل امل��وت ،وتندث��ر أحالم األطفال يف أقبية املالجئ .حينما تش��عر أن الع��امل كله يقف ض ّدك .وبينما تقف
منتظ��راً مص�يرك اجمله��ول ،يأتي��ك ص��وت م��ن بعي��د .يص��رخ ويق��ول :يا غوطة حنن مع��ك للموت ،وحدها ه��ذه الصرخة قد تعيد لك ش��يئاً
م��ن األم��ل رغ��م األمل.

انتفاضة املخيمات
عل��ى وق��ع م��ا جي��ري يف الغوط��ة،
اجتم��ع ع��دد م��ن س��كان املخيم��ات الرتكية،
ملس��اعدة س��كان الغوط��ة احملاص��رة وغريه��ا.
إذ طال��ب األهال��ي وجه��اء وأئم��ة املس��اجد
يف املخيم��ات ،بتنظي��م مح�لات جلم��ع
التربع��ات للم��دن احملاص��رة املنكوب��ة ،وعل��ى
رأس��ها الغوط��ة الش��رقية بري��ف دمش��ق.
اس��تجاب الوجه��اء وأئم��ة وخطب��اء
املس��اجد للمطالب��ات ،لتب��دأ محل��ة ش��عبية
عفوية ،جاد بها س��كان عدد من املخيمات يف
تركي��ا .ليفاجئ��وا املتقاعس�ين ع��ن مس��اعدة
ونص��رة الغوط��ة ،مببال��غ ُتع�� ّد كب�يرة
ً
مقارن��ة بإمكاني��ات س��كان ه��ذه املخيم��ات،
الذي��ن ل��و ملك��وا م��ا يكفيه��م ملا س��كنوا داخلها
أص� ً
لا .إذ ّ
أن ق��وت غال��ب القاطن�ين منه��م
يعتم��د عل��ى ك��رت املس��اعدات فق��ط ،ورغم
ذل��ك يُنف��ق كل واحد منهم بقدر إمكانياته
ورمب��ا مب��ا يفوقه��ا.
يف مح�لات الت�برع ه��ذه ،تش��تعل
املنافس��ة بني األحياء ،وينقلب ليل النازحني
نه��اراَ .تتداخ��ل أص��وات اإلذاع��ات ،وكأنه��ا
ليال��ي العي��د .كم��ا تتقاط��ع أص��وات الدع��اة
أيض��اًُّ ،
كل ين��ادي للتج��ارة م��ع اهلل ،وأي
جت��ارة أعظ��م م��ن جت��ارة راحب��ة كه��ذه؟
حجم التربعات
مطل��ع  2016ب��دأت املخيم��ات
حبمل��ة إلنق��اذ بل��دة مضاي��ا ،ش��اركت فيه��ا
مخ��س خميم��ات ،وكعادتهم��ا ن��ال «ح � ّران
واإلصالحي��ة» املرتب��ة األوىل يف اجلم��ع،
حي��ث بلغ��ت ع��دد احلم�لات ال�تي نفذه��ا
األخ�يران قراب��ة مخس��ة وثالث�ين محل� ً�ة ،يف
ح�ين دخ��ل عل��ى خ��ط املش��اركة كل م��ن
خمي��م جي�لان بين��ار وكل��س وت��ل أبي��ض
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للم��رة األوىل .ورغ��م أن ترتي��ب خمي��م ت��ل
َ
س��ابق ْيه ،إال أن��ه
أبي��ض يأت��ي متأخ��راً ع��ن
استطاع تنفيذ ثالث محالت متتابعة :كانت
األوىل للغوط��ة ومضاي��اُ ،جع خالهلا ثالثة
وس��بعون أل��ف ل�يرة تركي��ة ،ما ب�ين تربعات
نقدي��ة ،ومص��اغ ذه�بي وهوات��ف جوال��ة .أم��ا
احلمل��ة الثاني��ة فه��ي بع��د تهج�ير س��كان
مدين��ة حل��بُ ،ج��ع خالهل��ا واح��د وعش��رون
أل��ف ل�يرة تركي��ة .فيم��ا تس��تمر احلمل��ة
الثالثة للغوطة الشرقية حتى اآلن ،علماً أن
م��دة احلمل��ة الواح��دة ال تتج��اوز أربع��ة أي��ام
فق��ط.
ويق��ول إم��ام وخطي��ب خمي��م ت��ل
أبيض الشيخ حممود طيجان لـ عني املدينة:
إن مجي��ع احلم�لات تت��م بع��د احلص��ول عل��ى
موافقة من إدارة املخيم ،كما أنها تو ّثق وفق
إيص��االت رمسي��ة ،يت��م خالهل��ا تس��ليم املبالغ
جلهات موثوقة ومرخصة يف تركيا أصو ً
ال.
يت��م توثي��ق وص��ول املبل��غ أيض �اً إىل اجله��ة
ال�تي قام��ت باس��تالمه يف س��ورية بالص��وت
والص��ورة ،ويُع��رض التوثي��ق عل��ى س��كان
املخي��م أيض �اً .وت��وزع املس��اعدات عل��ى ش��كل
س�لال إغاثي��ة ،ومس��اعدات مالي��ة وغذائي��ة
لعائالت الش��هداء وأبنائهم .ويبلغ عدد س��كان
خمي��م ت��ل أبي��ض مخس��ة وعش��رين أل��ف
ش��خص ،فيم��ا يقط��ن خمي��م ح��ران مخس��ة
عش��ر ألف�اً ،ومثل��ه خمي��م اإلصالحي��ة أيض�اً.
قصص مشرفة
ورغ��م أن القص��ص أكث��ر م��ن أن
حتصى ،فقد روى لنا الش��يخ حممود بعضها
ومنه��ا أن :أح��د الش��بان اق�ترض م��ا ً
ال – بع��د
خطبت��ه  -ليش�تري ب��ه هاتف �اً ،وحينم��ا مس��ع
الن��داءات واالس��تنفار داخل املخي��م ،توجه من
فوره للمسجد ،وقام بتسليم هاتفه للقائمني

عل��ى احلمل��ة .أم��ا القص��ة األكث��ر غراب��ة،
حينم��ا توج��ه القائمون عل��ى احلملة لبيع ما
مجعوه من مصاغ ذهيب ،حيث تس��اءل البائع
مس��تغرباً ع��ن مص��در الذه��ب س��يما م��ع تنوع
أصناف��ه ،وحينم��ا علم أنه عب��ارة عن تربعات
م��ن أه��ل املخيم��ات ،س��أل ع��ن املبل��غ ال��ذي مت
مجع��ه ،قي��ل ل��ه :أربع��ون أل��ف ل�يرة تركي��ة،
فق��ال :وه��ذه م�ني أربع��ون مثله��ا!
ويضي��ف طيج��ان :م��ن أمج��ل
املش��اهد ال�تي رأيناها خالل مجي��ع التربعات،
أن األهال��ي وكن��وع م��ن التعلي��م والتنش��ئة
عل��ى التضحي��ة واإليث��ار ،يرس��لون األم��وال
ع��ن طري��ق أوالده��م ،حت��ى ب��ات األطف��ال
يتس��ابقون للت�برع ب��ـ «خرجياته��م» أله��ل
الغوط��ة !
ورغ��م أن حج��م ه��ذه املس��اعدات
ال يتناس��ب ب��أي ح��ال م��ع احتياج��ات امل��دن
املنكوب��ة وس��كانها ،يف ظ��ل االرتف��اع اجلنون��ي
لألس��عار ،واحلص��ار املطب��ق ال��ذي يفرض��ه
األسد وشركاؤه ،إال أنها ستبقى حجة على
كل متقاع��س ومتخ��اذل ،ب��ل أثبت��ت ه��ذه
احلمالت أن قليل الش��عوب خري وأصدق من
كث�ير ال��دول .وكم��ا يق��ال :م��ا ح� ّ
�ك جل��دك
مث��ل ظف��رك.
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متضررون يف كيليس يبحثون عن حلول

ماجد احلليب
يق�ترب أحده��م م��ن ح��ارس امل��كان،
مكس��رة أن يس��أله ع��ن
ُي��اول برتكي��ة ّ
كيفي��ة احلص��ول عل��ى إذن س��فرُ ،ي��اول
عبث �اً أن يش��رح ل��ه ظروف��ه .احل��ارس ال��ذي
جيي��د بع��ض الكلم��ات الرتكي��ة يعاجل��ه
بكلمة «يق» ،أكثر الكلمات الرتكية شيوعاً،
واليت باتت جزءاً من لغة الس��وريني أنفس��هم
يف أحاديثه��م اليومي��ة ،وغالب�اً م��ا يرافقونه��ا
بكلم��ة «سيس��تم ي��ق» ،وتع�ني أن��ه «ال يوج��د
ش��بكة أو نظ��ام» .يعود الرج��ل أدراجه للبحث
ع��ن طريق��ة أخ��رى.
ماه��ر (أب لثالث��ة أطف��ال) يعم��ل
يف صناع��ة األحذي��ة ،يف املنطق��ة الصناعي��ة
لوالي��ة غ��ازي عينت��اب ،حت� ّول إىل عاطل عن
العم��ل من��ذ ص��دور الق��رار يف نهاي��ة كان��ون
الثان��ي املاض��ي .ف�لا يوج��د يف كيلي��س
ورش��ات أحذي��ة« ،كيلي��س ضيع��ة ،كله��ا
ش��ارعني ،األت��راك فيه��ا م��و مالق�ين ش��غل»
يق��ول الرجل .فف��ي كل صباح يرتدي ثيابه
ويأت��ي م��ع بداية ال��دوام الرمسي للبحث عن
ح� ّ�ل ،املرتج��م يف الدائ��رة ب��ات يعرف��ه ،عل��ى
ح��د قول��ه ،ه��م يطلب��ون إحالة مرضي��ة أو أن
يك��ون طالب�اً يف إح��دى اجلامع��ات ،يس��تغرب
ماه��ر الطل��ب «أن��ا ل��و درس��ت كن��ت اش��تغلت
باألحذي��ة!».
ال جيي��د بائ��ع اخلض��ار أب��و أس��امة
( 45سنة) القراءة والكتابة ،أمضى حياته مذ
ول��د كبائ��ع للخض��ار ،ومن��ذ مخ��س س��نوات
كان ق��د أت��ى بعائلت��ه واس��تقر يف كيلي��س،
خي��رج صباح��اً إىل «الب��ازارات» ليكفيه��م
ّ
ذل الس��ؤال والوق��وف يف طواب�ير اإلغاث��ة.
لك� ّ�ن عمل��ه اآلن ق��د توق��ف ،فق��د كان يأت��ي
خبض��اره م��ن «س��وق اهل��ال» يف عينت��اب ،وم��ع
الق��رار اجلدي��د ب��ات الذه��اب مس��تحي ً
ال.

يتس��اءل أب��و أس��امة ع��ن اجلدوى م��ن القرار،
فه��ل تري��د احلكوم��ة أن نبق��ى عال��ة عل��ى
اجملتمع ،معظم السوريني حياولون االعتماد
عل��ى أنفس��هم للحياة ،وخلق طريقة لكس��ب
ق��وت يومه��م ول��و بش��ق األنف��س.
عل��ى صفح��ات التواص��ل
االجتماعي اخلدمية ،اليت أنشأها السوريون
يف كيلي��س ،إعالن��ات ع��ن س��يارات توصل��ك
إىل امل��كان ال��ذي تريده ،بط��رق خمالفة دون
امل��رور عل��ى احلواج��ز ،لك� ّ�ن كلف��ة الطري��ق
بس��يارة خاص��ة إىل عينت��اب ( 60ك��م ع��ن
كيليس) تتعدى مبلغ  100لرية تركية ،يف
الوقت الذي ال يتجاوز دخل العامل الس��وري
 40ل�يرة يف املدين��ة .ناهي��ك ع��ن املخالف��ة ،يف
ح��ال مت كش��فك وإيقاف��ك ،وال�تي تناقل��ت
الصفح��ات أنه��ا ق��د تص��ل إىل ( 1000ل�يرة
تركية) ،وحتدثت عن أش��خاص مت تنظيم
مث��ل ه��ذه املخالف��ات حبقه��م.
حي��اول الس��وريون املخاط��رة
بالذهاب ،ولكن سائقي احلافالت يف «كراج
كيلي��س» يف اآلون��ة األخ�يرة بات��وا يرفضون
مح��ل م��ن ال ميل��ك إذن الس��فر ،خاص��ة بع��د
أن نظم��ت الش��رطة الرتكي��ة خمالفة حبق
س��ائق أح��د احلاف�لات ،بقيم��ة  3400ل�يرة
تركية لوجود ثالثة ركاب س��وريني داخل
حافلت��ه دون إذن س��فر.
يوج��د يف كيلي��س  180أل��ف
س��وري ،حبس��ب اإلحصائي��ات الرتكي��ة
ع��ن ع��دد الالجئ�ين الس��وريني ،وق��د يزي��د
الع��دد إن أضي��ف إلي��ه م��ن ال ميلك��ون بطاقة
احلماي��ة املؤقت��ة «الكيمل��ك» .نس��بة كب�يرة
منه��م يعمل��ون يف والي��ات جم��اورة ،بات��وا
اآلن ب�لا عم��ل ،خاص��ة م��ع رف��ض معظ��م
الواليات طلبات النقل اليت يتقدم بها أولئك

األش��خاص لنق��ل م��كان إقامته��م ،يق��ول
حممد خطاب الذي يسكن يف عينتاب حالياً
«عن��د قدوم��ي م��ن س��وريا من��ذ أربع س��نوات،
اس��تخرجت بطاق��ة الكيمل��ك م��ن كيليس،
ومنذ ذلك الوقت قدمت أربع طلبات للنقل،
وزرت مبنى اهلجرة عش��رات املرات ،يف كل
م��رة كان اجل��واب يأت��ي بالرف��ض ،وع��دم
قب��ول طلب��ات النق��ل» .خيش��ى حمم��د امل��رور
عل��ى احلواج��ز املنتش��رة يف عينت��اب ،حي��اول
دائم�اً أن يس��لك طرق�اً فرعي��ة للوص��ول إىل
عمله يف متجر يف الس��وق اإليراني« ،فهناك
ق��رار يعيدن��ي إىل كيلي��س ورمب��ا ترحيل��ي
إىل س��وريا إن كن��ت ال أمل��ك إذن س��فر».
يف حديق��ة مبن��ى اهلج��رة
واجل��وازات يف كيلي��س ،ق��ال أمح��د
ال��ذي ميل��ك عق��د عم��ل ،ق��د وقع��ه حديث �اً،
يف إس��طنبول «مل تنف��ع كل الط��رق يف
اس��تصدار إذن س��فر ،حت��ى تل��ك ال�تي يق��وم
به��ا السماس��رة الكاذب��ون» ،وق��ارن أمح��د
(ال��ذي س��يفقد عمل��ه إن مل يص��ل إىل
إس��طنبول قب��ل نهاي��ة الش��هر احلال��ي) ب�ين
ح��ال الالجئ�ين يف تركي��ا وحاهل��م يف
أوروب��ا ،وتس��اءل ع��ن بطاق��ة اللج��وء املؤق��ت
«أليست هي وثيقة رمسية ،ملاذا مينعونا من
الس��فر؟ نعيش ضمن س��جن كبري ،تتخلله
س��جون أضيق ،من صعوبة العيش والغربة
والوح��دة ،ولك��ن إذن الس��فر زاد الط�ين
بّل��ة ،فأن��ا وأخوت��ي نعي��ش يف ث�لاث والي��ات
خمتلف��ة ،ال نلتق��ي ّإل عل��ى الوات��س آب».
بطريق��ة م��ا وص��ل أمح��د إىل
إس��طنبول ،ليكت��ب على صفحت��ه يف الفيس
ب��وك ش��اكراً اهلل ال��ذي «أس��رى ب��ه م��ن
كيلي��س إىل إس��طنبول ب��دون إذن س��فر».
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مبنى الهجرة يف كيليس

«رج��ل لق��دام ورج��ل
ل��ورا» ،ه��ذا ح��ال الواقف�ين أم��ام
مبن��ى اهلجرة واجل��وازات يف والية
كيلي��س الرتكي��ة ،يكّلم��ون
أنفس��هم ،أو جيتمع��ون يف دوائ��ر
للبحث عن حل ملشكلة إذن السفر،
بعد أن فرضت احلكومة الرتكية
عل��ى الالجئ�ين الس��وريني البق��اء
يف أماكنه��م ،لتتح��ول امل��دن إىل
س��جن كب�ير.

رأي

رادار املدينة

«الثورات في لك الحاكيا ال تنتحر»
مصطفى أبو مشس
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بعدسة فادي الشامي  -خاص

ه��ي الرس��ائل م��ن مي� ّد ي��ده للمصافح��ة بق��وة .هي تل��ك الفكرة األخ�يرة اليت
ختطر يف بال أحدهم وهو يعيش أقسى حلظاته ،لعّله أراد لنا أن ال نتخيل املشهد كما
حيل��و لن��ا ،حن��ن ح�ين غدون��ا كلنا ك ّتاب�اً ،وانعدم فع��ل القراءة واإلنص��ات .وحني مات
س��اعي الربي��د يف الغوط��ة ،واس��تخدمت دراجت��ه اهلوائية لالنطالق م��ع الفجر للبحث
عن فرن خبز .وحت ّول األطفال من هواية مجع الطوابع إىل البحث عن فس��حة خارج
األقبي��ة ،حت��ى ل��و كان��ت درج�اً يف مبن��ى ،أم��ام ص��راخ كبار الس��ن باإلنصات .ال لش��يء
مه� ّ�م ه��ذه امل��رة ،ولك��ن ملعرف��ة وجه��ة الطائ��رة اجلدي��دة املنطلقة م��ن محيميم.
أم��ام م��ا يصلن��ا من الغوط��ة احملاصرة ،واليت تعان��ي هجمة بربرية
إلنه��اء احلي��اة فيه��ا وتهج�ير أهله��ا ،ومبقارن��ة بس��يطة ب�ين م��ا حي��دث اآلن،
وم��ا ح��دث يف حل��ب من��ذ س��نة ون ّي��ف ،م��ع كث��رة احلدي��ث ع��ن أوج��ه التش��ابه
واالخت�لاف ،وج� َ�د كث�ير م��ن أه��ل الغوط��ة طريقه��م .فل��م يب��ق م��ن حل��ب ّإل
حكاي��ات أهله��ا الدفين��ة ،ورس��ائل كتب��ت على اجل��دران ،فح ّولوا ما يعيش��ونه
لس��رديات يومي��ة ،بلغ��ة عامي��ة بس��يطة .وبإحس��اس يتعاظ��م يف الوقوف على
عليه��م ع الفي��س ب�يردو ال��روح حبكياته��م وتش��جيعهم.
الع��ادي يف حياته��م .كان��ت الرس��ائل واضح��ة ،وكان هل��ا أن تعي��ش وتبق��ى.
وياري��ت الش��حن م��ا خيل��ص واحلدي��ث يص�ير ،كيفك��م
يف ّ
كل م��رة يكتش��ف فيه��ا الع��امل أث��راً جلن� ّ
�دي عل��ى ش��كل رس��الة
وشو ح تطبخوا اليوم واميت ح تزورونا ...مو اهلل حيميكم
خمب��أة يف زاوي��ة م��ا ،قد تكون رس��ائل حب ،كتلك اليت اكتش��فت يف إس��بانيا
ودي��رو بالك��ن ع حالك��ن والقصف كتري وبيجوز منوت!».
(من بيدرو إىل ماريا) يطلب من رفاق سالحه إيصاهلا ،أو تلك اليت اكتشفت
يف الظه�يرة هن��اك م��ن ُيربنا ع��ن طفلته اليت
كرس��الة ح��ب م��ن جن��دي بريطان��ي البن��ة صاحب الفن��دق ،أو تلك الرس��الة
تلع��ب حت��ت أش��عة الش��مس ،كان حياول س��ؤالنا ،كيف
م��ن س��وري الج��ئ تركه��ا يف جزي��رة ماس��وس اليوناني��ة ،وه��و حي��اول اهلرب
ميك��ن أن ُيربه��ا أن هن��اك يف الس��ماء من حيّلق ليس��رق
م��ن ب�لاد األومل��ب ،كان��ت الصحاف��ة تصدّره��ا يف صفحاته��ا األوىل ،ويتلقفها
ابتس��امتها؟ آخ � ٌر كان يع � ّد أنف��اس «الطفل��ة آي��ة» ،م � ّرة
الق��راء كحال��ة أس��طورية .اجلن��ود قالوا يف رس��ائلهم أن ذلك الب��وح بالكلمات
أخ��رى توق��ف قلبه��ا ،مات��ت.
ه��و م��ا يس��اعدهم عل��ى احلي��اة ،وأن الرس��ائل ال�تي يتلقونه��ا كان��ت تنقله��م
مس��اء يك��ون احلدي��ث ع��ن األقبي��ة ال�تي ال
للعيش يف عوامل مرسليها ،كانوا حيتاجون ،إذن وحبق ،للحياة من خالهلم.
تصل��ح للن��وم وحكاي��ات اآلب��اء ألطفاهل��م ،واحتضانه��م
اليوميات اليت نقلها ناش��طو الغوطة ،وابتدؤوها بعدم االعتذار عن
هلم .أنني األطفال وتعبهم وجوعهم ،ميسحون رؤوسهم
اللغ��ة العامي��ة ،وصل� ْ�ت ه��ذه امل��رة لتخربن��ا أن الغوط��ة انتص��رت .فه��م ليس��وا
وحياكون مصعب النمريي الذي قال قبل أعوام «ال أريد
حباجة لش��ركات عالقات عامة أو تس��ويق ،ليتم التواصل بني املخلصني يف
أن أجنب األوالد ..سُ��يغلق الباب على أصابعهم ذات مرة»
الداخل و إخوانهم خملصي اخلارج .هم فقط حيتاجون ألن ننقل كلماتهم
خيربونه أن «يا مصعب قبل حني قريب ،خرجت أم أمري
ث��م نؤم��ن به��ا ،عل��ى ح��د قوهلم.
حتم��ل أوالده��ا اجلي��اع إىل الس��وق ،فع��ادت
موش� ً
وأن��ت تقل��ب صفحاته��م تق��ف يف ي��وم كام��ل عل��ى تل��ك التناقضات
�حة بال��دم والب��ارود ،و ب�ين يديه��ا ج ّث��ة طفل كانت
ال�تي يعيش��ونها ،بداي��ة تش��عر بالعج��ز ،تكتف��ي بالدع��اء واحلوقلة ،ث��م يتحول
ته��ذي وتتمت��م« :لق��د م��ات ول��دي جائعاً ..لق��د مات ولدي
ً
األم��ر إىل انتظ��ار لتل��ك الرس��ائل ،تعطي��ك جرع��ة م��ن احلي��اة والب��كاء
جائع��ا» والدم��ع يرس��م نه��راً م��ن احل��زن عل��ى وجهه��ا
ْ
ُ
ً
واالبتسامة واألمل معاً« .صباحاً ال حتتاج إىل صوت منبه كي تصحو ،صوت
املغ َب!» .هناك رسائل دائمة هلل« ،شكرا يا اهلل ألنك معنا»،
الطائ��رات اجلدي��دة ه��و من يقوم بدور املنبه» ،ختربك إحدى الناش��طات على
ورس��ائل أخ��رى لن��ا «إن مل يك��ن لدي��ك أم��ل فدعن��ا نأمل»،
ورس��ائل للع��امل «ال نري��د هدن��ة طويلة ..نري��د فقط وقتاً
صفحته��ا ،تلتق��ط أنفاس��ك لتكم��ل «يف ن��اس بتم��وت زع�برة ويف ن��اس بتموت
ً
ً
مش��ان ش��ي مس��تاهل ..والواحد ميت ميت بقى ليش ميوت زعربة»ُ ،تاول أن
بس��يطا لندف��ن ش��هدائنا» ،ورس��ائل للغ��زاة «عبث�ا حت��اول
تبقى قيد القراءة ،يَدخل إىل الكلمات ظرف دمشقي حني تبحث الكاتبة عن
ال فن��اء لثائ��ر» ورس��ائل هل��م «كأبط��ال ( مالذك��رد )
باب الرجا ،لتع ّد أبواب دمشق ،ثم تضحك للقراءة العجولة ،مل يكن ّإل دعاء
ي��كادون يلبس��ون أكفانه��م حت��ت ثيابه��م يف كل ح�ين..
موجه�اً إىل الس��ماء .تس��رق من��ك ابتس��امة أخ��رى رس��الة طريف��ة عن «كيف
اس��تصحاباً ألس��باب الرحي��ل» ،ألن األرض (م��ن غ�ير
ّ
ً
حتم��ي نفس��ك م��ن القص��ف» ،غري��ب ذل��ك التماه��ي م��ع فك��رة امل��وت .ثالث��ة
موحشة جداً ،و(بهم) لن تبقى على قبحها
هؤالء) ستبدو
ط��رق للحماي��ة ختتل��ف حبس��ب ن��وع القذائ��ف ،وإن ص��دف أن اجتمع��ت مع�اً
ال��ذي بَلغت��ه.
كما حيصل غالباً «فهون بقى بتبقى قاعد مبحلك وين ما كنت ،وبتتشاهد
احلي��اة لفك��رة رمب��ا يك��ون أقس��ى م��ن امل��وت
وبتس��تنى .مت��ت بيك��ون اهلل يرمح��ك ،م��ا صرل��ك ش��ي بتدع��ي للن��اس يل��ي
ألجله��ا .ب�ين ش��بان يقف��ون الي��وم يف وج��ه امل��وت ال��ذي
ن��زل عنده��م ،وبتكم��ل حيات��ك عادي» .س��اعات مت� ّر وأنت تنتظر ما س��يحدث،
اخت��اروه ،وآخري��ن حيمل��ون إصراره��م عل��ى املض��ي يف
خيربك الفيس بوك بإشعار «وواقفة حتت السما أللقط شبكة ،وحاسة حالي
ثورتهم وإميانهم بها ،ترتك رسائل الغوطة لنا ما نقتات
خايف��ة اكت��ب ليك��ون آخ��ر ش��ي بكتب��و حبياتي..ع��م أحك��ي م��ع ن��اس تعرف��ت
علي��ه للبق��اء.

رأي

األسد وأبوه  ...أخوة منهج الدمار الشامل
تش�� ّكل العالق��ة ب�ين نظام��ي حاف��ظ
وبش��ار ،وب�ين املفه��وم ال��ذي تق��وم علي��ه
أس��لحة الدم��ار الش��امل ،أح��د الوج��وه
األكثر وضوحاً لنوع الس��لطة اليت س��عى
األب إىل بن��اء دميومته��ا ،وك � ّرس االب��ن
صورته��ا املتوحش��ة ال�تي جت��اوزت ح��دود
اس��تخدامها ،باعتباره��ا من��اورة سياس��ية
تق��وم عل��ى منط��ق الرع��ب ش��به املؤك��د
وغ�ير املنف��ي ،إىل االس��تخدام العمالن��ي
ال��ذي يق��ارب االنتحاري��ة اجلهادي��ة؛ م��ع
انتق��ال الدول��ة –النظ��ام إىل الش��اطئ
اآلخ��ر م��ن تعبريه��ا ع��ن نفس��ها.

لطامل��ا كان امتالك النظام
الس��وري أس��لحة
كيماوي��ة –ورمب��ا
بيولوجي��ة– س�� ّراً
مكش��وفاً ل��كل
العامل ،وللسوريني
طبع��ا ،خصوص�اً ّ
وأن
سهيل نظام الدين س��وريا مل تو ّق��ع
عل��ى معاه��دة حظ��ر
انتش��ار األس��لحة الكيماوي��ةّ ،إل بع��د أن
حتول��ت ه��ذه األس��لحة إىل مث��ن صفقة بقاء
بش��ار األس��د إث��ر مذحب��ة الغوط��ة الش��هرية.
وتكم��ن املفارق��ة يف ّ
أن ذرائ��ع امت�لاك ه��ذا
ً
الن��وع م��ن األس��لحة احمل ّرم��ة دولي �ا ،كان��ت
ُتس��اق عل��ى أ ّنه��ا ن��وع م��ن ت��وازن ال��ردع م��ع
األس��لحة النووي��ة اإلس��رائيلية ،ضمن خطة
«الت��وازن االس�تراتيجي» ،ال�تي كان��ت حج��ر
األس��اس يف دعاي��ة نظ��ام حاف��ظ األس��د
املمانعة ،واليت مل حتقق ّ
أي توازن يُذكر ّإل
يف إفق��ار الش��عب والدول��ة يف س��وريا ،لص��احل
برام��ج تس�ّلح جلي��ش هزم��ه مدني��ون يف أ ّول
الث��ورة بس��رعة مذهل��ة ،دفع��ت نظ��ام بش��ار
األسد إىل استحضار احتياطيه االسرتاتيجي
احلقيق��ي ،وه��و تنظيم��ات إرهابي��ة –س��ن ّية
وش��يعية– ،وحتالف��ات موروث��ة م��ع إي��ران
وروسيا ح ّوله استخدامها إىل أجري عند عدة
ق��وى.

يف الواق��عّ ،
ف��إن عقلي��ة «الدم��ار
الش��امل» احلاكم��ة لس��وريا ال تتعل��ق فق��ط
باألس��لحة الكمياوي��ة ،فهي مضمرة يف ّ
كل
إج��راء أو مس��ار سياس��ي وأم�ني وعس��كري،
اختذت��ه الطغم��ة العس��كرية والطائفي��ة
احلاكمة خالل أربعني عاماً ،وهي موجودة
يف كل ّي��ة تعبريه��ا ع��ن وجوده��ا الفاع��ل
يف الق��رار النهائ��ي ال��ذي أعلن��ه الش��بيحة –
واجلي��ش يف مقدمته��م– بش��عارهم املقي��ت
«األس��د أو حن��رق البل��د».
يتح��ول مفه��وم الدم��ار الش��امل يف
ه��ذه احلالة إىل سياس��ة أصيل��ة عند النظام،
أي تهديد حتى لو كان موضعياً
يف مواجهة ّ
وحم��دوداً يف حجم��ه وأث��ره .وعملي��اً كان
يت��م «إح��راق البل��د» عن��د كل ط��ارئ وإن
بص��ور خمتلف��ة .وم��ا ح��دث م��ن مذاب��ح يف
مح��اة وحل��ب وجس��ر الش��غور وس��جن تدم��ر
إبان انتفاضة اإلخوان املس��لمني يف مثانينات
الق��رن املاض��ي ،كان فص ً
ال يف عملية «حرق
بل��د» ،اتس��عت الحق��اً يف ص��ورة موج��ات
م��ن االعتق��االت واإلعدام��ات العش��وائية
والفوضوي��ة واملنفلت��ة ،كان��ت أش��به بس�لاح
دم��ار ش��امل ض��رب كل مدين��ة وقري��ة يف
س��وريا .وش��اهد الس��وريون بأعينه��م ج ّث��ة
القان��ون ،وه��ي تتل��وى خمتنقة يف ش��وارعهم
وم��دراس أبنائه��م وأماك��ن أعماهل��م ،حت��ت
عجالت سيارات أجهزة األمن اليت استباحت
حي��اة الن��اس مدني�ين وعس��كريني.

االحتف��االت املتك��ررة والكئيب��ة يف
مرمزة باس��م األس��د أو البعث،
كل مناس��بةّ ،
كان��ت أيض��ا س�لاح تدم�ير ش��امل يتك��رر
اس��تخدامه بانتظ��ام ،جيع��ل ع��دم التع��رض
ل��ه جرمي��ة يف توصي��ف قان��ون الط��وارئ
واألح��كام العرفي��ة .وس��ينطبق األم��ر نفس��ه
دمرت قدرة
على السياسات االقتصادية اليت ّ
البل��د عل��ى إنت��اج ّ
أي نوع من الرخاء املس��تقر،
نتيج��ة ملغام��رات إرهابي��ة خاضه��ا النظ��ام يف
أحن��اء الع��امل ،ودف��ع الس��وريون مثن�اً هل��ا م��ن
كرامته��م عل��ى طواب�ير التموي��ن .وحت��ى
ح�ين ّ
انف��ك احلص��ار وظه��رت ب��وادر ث��روة
نفطي��ة –ضئيل��ة مبعاي�ير اإلنت��اج العامل��ي–،
فق��د عم��ل مب��دأ «األس��د أو حن��رق البل��د»
س��ريعاً ،وانته��ت االكتش��افات إىل جي��وب آل
األس��د وآل خمل��وف.
منه��ج الدم��ار الش��امل ،ه��و أيض �اً،
س��ر مكش��وف يف تركيب��ة نظام�ين توارث��ا
مفهوم��اً طائفي��اً وبدائي��اً للحك��م ،تب��دّى يف
علماني��ة مزيف��ة س��تالينية جعل��ت قات� ً
لا
معتوهاً مثل رفعت األس��د قادراً على تش��كيل
مليش��يات خاصة به؛ ليقصف ش��وارع دمش��ق
ُفجر حرباً
نفسها بسالح تدمري شامل كاد ي ّ
أهلي��ة ،بن��زع حجاب��ات النس��اء ،وانتق��ل إىل
جهادية تكفريية عند بش��ار األس��د يف صورة
لطمي��ات ،واستس�لام ثق��ايف كام��ل ملش��روع
إي��ران االس��تيطاني ..أيض��ا يف ش��وارع دمش��ق.
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األسباب اليت جتعل مغادرة الغوطة ليست خياراً

حايد حايد
عن موقع The Middle East Eye

 25شباط

ترمجة مأمون حليب

تعتق��د أغلبي��ة فصائ��ل املتمردي��ن يف الغوط��ة الش��رقية أن خياره��ا الوحيد ،بالرغم من صعوبة ذلك ،ه��و احلفاظ على بقائها هناك
إىل أن تتغ�ير األم��ور.
لق��د ب��دأ تركي��ز عم��وم الن��اس ( س��وا ًء يف املنطق��ة أو كان هل��ا قواع��د فرعي��ة هن��اك .خبص��وص الغوط��ة ،ال يوج��د منف��ى
يف الغ��رب) يبتع��د تدرجيي�اً ع��ن ل��وم احلكوم��ة لقيامها بش��ن حرب «قري��ب» بالنس��بة إىل س��كانها .إدل��ب بعي��دة .باإلضاف��ة لذل��ك ،توج��د
إب��ادة ض��د مواطنيه��ا .عوض �اً ع��ن ذل��ك ،ب��دأ الكث�يرون يتعجب��ون ،ح��روب خمتلف��ة جت��ري هن��اك (النظ��ام ض��د املتمردي��ن ،نزاع��ات ب�ين
عبت أيضاً يف مناسبات عديدة
ب��ل ويلوم��ون ،فصائ��ل املتمردي��ن لقيامه��ا بال��رد على ه��ذه احلرب .الفصائل ،تركيا ضد األكراد).إدلب َّ
واحلج��ة املطروح��ة ه��ي كالتال��ي :الرئي��س األس��د وداعم��وه ع��ن عجزه��ا ع��ن اس��تيعاب قادم�ين جدد .الوجه��ة الثاني��ة احملتملة هي
مصمم��ون عل��ى فع��ل أي ش��يء م��ن أج��ل الس��يطرة عل��ى املنطق��ة درع��ا ،األق��رب إىل الغوط��ة ،لك��ن الوض��ع هن��اك أكث��ر هشاش��ة بس��بب
ال�تي مس��احتها  100ك��م مرب��ع ،حت��ى ول��و كل��ف األم��ر مقتل  400منطق��ة خف��ض التصعي��د احلالي��ة الرخ��وة.
أل��ف ش��خص ،وه��و ع��دد الس��كان الذي��ن يعيش��ون هن��اك.
النموذج العسكري اجلديد
ال مكان آمن
الوجه��ة الثالث��ة مدينت��ا جرابل��س والب��اب اللت��ان تس��يطر
بن��اء عل��ى ذل��ك ،إنه��ا ملس��ؤولية املتمردي��ن أن خيضع��وا ،عليهما قوات درع الفرات املدعومة من تركيا .هاتان املدينتان واقعتان
لا ولي��س آج� ً
عاج� ً
لا ،ملصريه��م احلتم��ي وينق��ذوا أرواح املدني�ين .إىل حد كبري حتت اإلدارة الرتكية .لذا ،االنتقال إىل هناك جيب أن
حج��ة كه��ذه ،م��ع أنه��ا ق��د تك��ون ِبن ّية طيبة ،تفش��ل باإلمس��اك يت�لاءم م��ع النم��وذج العس��كري اجلدي��د ال��ذي حت��اول أنق��رة تطبيق��ه
إن ّ
بتعقي��دات الن��زاع الس��وري .لي��س مث��ة م��كان آم��ن ألولئ��ك الذي��ن هن��اك ،وه��ذا ق��د ال تنس��جم مع��ه كث�ير م��ن فصائ��ل املتمردي��ن .عالوة
جي��رؤون عل��ى معارض��ة األس��د .تكلم� ُ
�ت خ�لال األي��ام املاضي��ة م��ع عل��ى ذل��ك ،جترب��ة املهجري��ن اآلخري��ن الذي��ن أُج�بروا عل��ى اإلخ�لاء
ع��دد م��ن س��كان الغوط��ة .املدني��ون واملتم��ردون الذي��ن يعيش��ون إىل هن��اك ،حتدي��داً م��ن محص ،عانت من ش��كوى الن��اس من الظروف
هناك يعرفون هذه احلقيقة جيداً .ومع أنه ليس كل شخص يف الس��يئة ال�تي كان عليه��م العي��ش فيه��ا ،ل��ذا ق��رر بعضه��م الع��ودة إىل
الغوط��ة يع��ارض احلكومة ،إال أن العقاب اجلماعي املس��تخدم من بيوتهم حتت سيطرة النظام رغم املخاطر املرتتبة على ذلك .متمردو
قب��ل احلكوم��ة ض��د املدني�ين هن��اك ،يدل��ل أن النظ��ام ينظ��ر إليه��م الغوطة ليس لديهم قواعد عسكرية أو حتالفات قوية يف أي من تلك
بصفته��م مجيع �اً معارض�ين.
املناط��ق ،وه��ذا م��ا جيع��ل احتفاظه��م بالنف��وذ والس��لطة املعتادي��ن عل��ى
مغ��ادرة الب�لاد ليس��ت ح� ً
لا بالنس��بة ألغلبي��ة الس��وريني التمت��ع به��ا أم��راً أكث��ر صعوب��ة.
بس��بب إغ�لاق احل��دود احمليطة بس��وريا .نقله��م إىل منطقة أخرى اخليار األخري
يف س��وريا ق��د يقل��ل مس��توى العن��ف ،لكن��ه ل��ن جيع��ل الن��اس آمن�ين
س��يجربهم االتف��اق عل��ى التخل��ي ع��ن أس��لحتهم الثقيل��ة
م��ن اهلجم��ات احلكومي��ة املس��تمرة عل��ى املناط��ق الواقع��ة حت��ت ومواردهم ،وهذا ما س��يمنعهم من أن يكونوا قادرين على بناء أنفس��هم
س��يطرة املتمردي��ن يف ش��تى أحن��اء الب�لاد .احلاض��ر واملس��تقبل يف منفاه��م اجلدي��د .اخلي��ار األخ�ير ه��و أن يبق��ى الن��اس يف بيوته��م
املخيف��ان الل��ذان يواجههم��ا أهال��ي حل��ب الش��رقية الذي��ن ُه ّج��روا ويقبل��وا س��لطة احلكوم��ة .ال جنان��ب الص��واب إن قلن��ا إن نس��بة كبرية
ٌ
ً
واع البق��اء يف الغوط��ة حت��ت حص��ار النظ��ام
قس��ريا إىل إدل��ب أواخ��ر  2016مث��ال ص��ارخ .فبع��د أس��بوعني م��ن م��ن الس��كان ق��رروا بش��كل ٍ
القص��ف العني��ف عل��ى ذل��ك اجل��زء م��ن املدين��ة ،أُب��رم اتف��اق جي�بر وقصف��ه املتواص��ل ،عل��ى أن يعيش��وا يف املناط��ق اخلاضع��ة لس��يطرته.
معارضي األسد على مغادرة املدينة .بعد أقل من عام شنت القوات وكث�ير م��ن الن��اس اآلخري��ن ينتابه��م الذع��ر مم��ا ق��د يفعل��ه النظ��ام.
احلكومي��ة واملليش��يات املدعوم��ة إيراني �اً م��ع غط��اء ج��وي روس��ي افرتاضهم هذا يرتكز على الطريقة اليت تصرف بها النظام يف أماكن
هجوم�اً للس��يطرة عل��ى أراض��ي جدي��دة يف إدل��ب ،منتهك��ة اتفاقية أخرى .أغلبية املدنيني يف الغوطة يعتقدون أنهم سيواجهون إجراءات
خفض التصعيد املُق ّرة يف أس��تانا .كان هلذا القتال تأثري كارثي عقابي��ة .خماوفه��م العميق��ة قائم��ة عل��ى االنته��اكات ال�تي ارتكبه��ا
عل��ى املدني�ين الذي��ن يعيش��ون هن��اك .يف غض��ون أس��ابيعُ ،قت��ل  300النظ��ام حب��ق املدني�ين الذي��ن ق��رروا البق��اء يف مناطق أخرى اس��تعادتها
مدن��ي ون��زح أكث��ر م��ن  300أل��ف ش��خص.
الق��وات احلكومي��ة .لق��د مت اإلب�لاغ ع��ن أن الق��وات اعتلق��ت الكث�ير م��ن
عل��ى خ�لاف حال��ة حلب الش��رقية ،حيث كان��ت الوجهة املدني�ين يف حل��ب الش��رقية ،واس��تغلت آخري��ن ،وأج�برت الش��باب عل��ى
الري��ف الغرب��ي للمدين��ة وإدل��ب ،لي��س ل��دى أهال��ي الغوط��ة خي��ار القت��ال إىل جانبه��ا.
ممي��ز .لق��د أُخل��ي أهال��ي حل��ب إىل أماك��ن قريب��ة ل��دى معظمه��م
نتيج��ة ل��كل ه��ذا ،م��ن األفض��ل ،بالنس��بة إىل أهال��ي الغوطة،
أم�لاك أو أقرب��اء فيه��ا ،ع��دا ع��ن أن العدي��د م��ن فصائ��ل املتمردي��ن أن يقات��ل امل��رء ومي��وت الي��وم ،عوض�اً ع��ن العي��ش ليقات��ل يف ي��وم آخ��ر.
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عمر وفراس املظهور..

شقيقان من دير الزور برعاية كافة الفروع األمنية

بع��د ف�ترة طويل��ة قضوه��ا
مبحارب��ة الفس��اد يف ديرال��زور ،ع�بر حلقات��ه
الضعيف��ة ممثل��ة باملوظف�ين ،وأحيان�اً عندما
يثقل��ون العي��ار فينال��ون م��ن ش��خص مدعوم
م��ن مدي��ر الرتبي��ة ،ين��ال أصح��اب صفح��ات
فيس��بوكية موالي��ة للنظ��ام م��ن عم��ر
املظه��ور ألول م��رة .رمب��ا ج��اء ت��داول اس��م
املظه��ور -ضم��ن أمس��اء م��ن مجع��وا ثرواته��م
ع��ن طري��ق الفس��اد واس��تغالل احلصار الذي
فرضت��ه داع��ش عل��ى مدين��ة دي��ر ال��زور -يف
س��ياق خط��أ م��ا.
يف ه��ذه األي��ام يش��عر بع��ض
مؤي��دي النظ��ام الس��اخطني عل��ى الفس��اد
ببع��ض التف��اؤل ،بع��د تعي�ين عب��د احلمي��د
الكواك�بي حمافظ��اً لدي��ر ال��زور ،وإعف��اء
بع��ض املس��ؤولني الصغ��ار .فاحملاف��ظ «الش��اب
املتعل��م صاحب الس�يرة النظيف��ة مالياً» كما
يردد املؤيدون ،س��يطلق محلة مكافحة فساد
حملي��ة ،تط��ال حت��ى رم��وزه املرتبط��ة بأف��رع
املخاب��رات .وهك��ذا ب��دأت احلمل��ة كالمي��اً
بالفئ��ة املرتبط��ة برئي��س ف��رع أم��ن الدول��ة
دع��اس دع��اس ،وعل��ى رأس تل��ك الفئ��ة عم��ر
املظه��ور ال��ذي يع��د كب�ير مساس��رة الف��رع.
يف س��نوات احلص��ار عم��ل املظه��ور بالتج��ارة
والتعه��دات ،وب��رع يف تقدي��م س��لة خدم��ات
خاص��ة لألثري��اء احملاصري��ن ،تب��دأ بتس��هيل
مغادرته��م جي��ب النظ��ام احملاص��ر يف مدين��ة
دير الزور بالطائرة ،مقابل تنازل من جانبهم
ع��ن بي��وت وس��يارات وأراض للمظه��ور.
يذك��ر الي��وم عل��ى صفح��ات
الفيس��بوك الكث�ير ع��ن صفق��ات املظه��ور
وابت��زازه احملاصري��ن ،دون امل��رور عل��ى
تعهدات أخرى مولتها منظمات مثل الصليب
األمح��ر ،أحده��ا م��د خ��ط مي��اه م��ن اجل��ورة

مجلّ ة

فراس املظهور

دعاس دعاس

إىل مش��فى األس��د بتكلف��ة ملي��ون و 200أل��ف
دوالر ،وغريه��ا م��ن صفق��ات عقده��ا لضباط
يف الف��روع األمني��ة ،تب��دأ بالعمي��د منذر غنام
رئي��س ف��رع املخاب��رات اجلوي��ة ،وتنته��ي عند
جام��ع جام��ع وأس�لافه يف ف��رع املخاب��رات
العس��كرية بدي��ر ال��زور.
يف حم��ل صغ�ير مل��واد البن��اء
يف ح��ي اجل��ورة الفق�ير ب��دأ عم��ر املظه��ور
حيات��ه العملي��ة ،قب��ل أن تتحس��ن أحوال��ه
يف رعاي��ة ف��رع أم��ن الدول��ة خ�لال العق��د
املاض��ي ،ليصع��د بس��رعة ويع��رف كمق��اول
مدع��وم ج��داً ،إىل احل��د ال��ذي يتدخ��ل في��ه
املكت��ب االقتص��ادي التاب��ع هل��ذا الف��رع ويلغي
بع��ض املناقص��ات احلكومي��ة ال�تي ال يف��وز
به��ا املظه��ور ،وإىل جان��ب أم��ن الدول��ة ،جن��ح
املظه��ور بعق��د ص�لات متين��ة م��ع ضب��اط
آخري��ن ،كان أش��هرهم رئي��س األش��غال
العس��كرية قب��ل الثورة العميد غياث اس��كندر
ح��داد ،لتتم��دد م��ن خالل��ه عالق��ات املظه��ور
يف كاف��ة القطع��ات التابع��ة ل��وزارة الدف��اع.
بع��د ان��دالع الث��ورة اس��تفاد املظهور
م��ن حاج��ة النظ��ام حلمل��ة عالق��ات عام��ة
نش��ط فيها املظهور على مس��تويات خمتلفة،
اجتماعي��ة كوس��يط م��ع ش��خصيات
عش��ائرية ،وأمني��ة ببن��اء ش��بكة تعمل لصاحل

النظ��ام يف أوس��اط املعارض��ة ،واقتصادي��ة
بتأم�ين امل��واد والبضائ��ع املختلف��ة ال�تي
حيتاجه��ا النظ��ام يف مدين��ة دي��ر ال��زور.
يف مرحل��ة اجلي��ش احل��ر أس��س
ف��راس ش��قيق عم��ر املظه��ور كتيب��ة خاص��ة
يف بل��دة اجليع��ة بري��ف دي��ر ال��زور الغرب��ي،
مل تقات��ل النظ��ام أب��داً ،ب��ل رك��زت اهتمامه��ا
بالغنائ��م ال�تي مثلته��ا ترك��ة القط��اع الع��ام
يف ه��ذا الريف :مس��تودعات أعالف ،حمطات
مي��اه ،مول��دات كهرب��اء ،حم��ركات وع��دد
صناعي��ة وغ�ير ذل��ك م��ن املمتل��كات ،وم��ن
دون أن ينس��ى التق��رب جلبه��ة النص��رة ع�بر
خدم��ات هام��ة قدمه��ا هل��ا.
وبع��د س��يطرة تنظي��م داع��ش عم��ل ف��راس
املظه��ور يف دي��وان خدم��ات التنظي��م ،حس��ب
ما يقال ،ليختفي خالل معارك الصيف ،ثم
يظه��ر فجأة يف ش��هر تش��رين الثان��ي املاضي،
عاب��راً نه��ر الف��رات م��ن ضف��ة اجلزي��رة إىل
قري��ة احلواي��ج يف الش��امية ،حي��ث كان
العمي��د دع��اس يف اس��تقباله.
تق��ول ش��ائعات أخ��رى ،أن احلمل��ة ض��د
املظه��ور ل��ن تنج��ح يف النهاي��ة ،ألن��ه متع��دد
ال��والء ،وم��ا ال يوف��ره دع��اس برحيل��ه ع��ن
الدي��ر س��يوفره من��ذر غن��ام رئي��س ف��رع
املخاب��رات اجلوي��ة يف دي��ر ال��زور.

ـياسية مـــتنوعة م ُــــستقلة
نصــف شــــهرية ســ
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