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االفتتاحية

سنة على جمزرة خان شيخون وإرهاب السيادة الوطنية الكيماوي
مازال��ت احلي��اة تس�ير يف خ��ان ش��يخون الوادع��ة ،مازال��ت األرض خصب��ة ،ومازال��ت زيتون��ات عتيق��ة ترب��ط
ال�تراب بالس��ماء .لك��ن أطف��ا ً
ال كان يُف�ترض أن يك�بروا مل يفعل��وا ذل��كّ ،
ألن رئاتهم غرقت برغوة الس��ارين قبل عام

م��ن اآلن.

صبيحة الرابع من نيس��ان  ،2017ق ّرر س� ّفاح س��وريا أن يُل ّقن مبوتهم الش��امل بقية الس��وريني درس�اً جديداً
يف مث��ن الرغب��ة باحلري��ة ،فق َتله��م مس��تنداً إىل قناع��ة متنامي��ة حبصانت��ه كمجرم حرب مدع��وم بفيتو تلقائي يف

جملس األمن ،وس�لاح جو دولة كربى ذي ش��هية مفتوحة للقتل االس��تعراضي ،وجتاهل دولي للكارثة النامجة
ع��ن كل ما س��بق.

أرسل طائرة قاذفة من طراز «سوخوي  ،»22حيمل ط ّيارها رمزاً خيتصر نفاق املمانعة ووظيفتها الفعلية

«ق��دس ،»1ألق��ى قناب��ل الس��ارين يف وس��ط املدين��ة ،وع��اد ليحتف��ل مع زمالئه بإجن��از «مهمة جهادي��ة» ر ّوعت العامل.

ليس��ت املرة األوىل الس��تخدام إرهاب األس��لحة الكيماوية يف س��وريا ،ومل تكن األخرية ،بالرغم من ضربة

أمريكية ،غري مسبوقة ،ملطار الشعريات الذي انطلق منه .فالدمار الشامل هو جوهر فلسفة بقاء نظام بشار األسد
وأبي��ه م��ن قبل��ه ،وه��و تتم��ة ُتث��ل ذروة إلدم��ان رمس��ي ومزم��ن عل��ى اس��تثمار اإلره��اب كأداة حك��م وسياس��ة.
ال يس��تخدم األس��د الس�لاح الكيماوي ألنه ُم ٍد عس��كرياً ،بل أيضا أل ّنه حيمل رس��الة الفناء إىل السوريني

املعارض�ين الذي��ن حتول��ت إبادته��م إىل «واج��ب جه��ادي» ،واملوال�ين الذين ينخر الذل حياتهم ،و ُي��راد هلم أن ُي ّجدوه
كأعطي��ة حي��اة م��ن قائده��م الس� ّفاح.
«ق��دس  »1س��لك طريق�اً معاكس�اً جلغرافي��ا فلس��طني ال�تي حتول��ت إىل س��لعة ابت��زاز قومي��ة للس��وريني،
ليض��رب مدني�ين نيام �اً اخت�ير توقي��ت قتله��م بعناي��ة ك��ي ال يتمكن��وا م��ن اهل��رب .وك��ي يصح��و الش��بيحة عل��ى
صور«عملي��ة نوعي��ة» ت��اه تفس�يرها يف ختّبط��ات اإلع�لام الس��وري والروس��ي ،لك� ّ�ن أح��داً مل يش��عر ب� ّ
�أي حاج��ة حت��ى
إلب��داء تعاط��ف كاذب م��ع م��ن ق��ال األس��دّ :
إن أهله��م «اإلرهابي�ين» قتلوه��م ال ّتهام��ه به��م.
إره��اب األس��د الكيم��اوي ه��و أداة توطي��د الطاع��ة عند من ال جيرؤون عل��ى التمييز بني طفل ومقاتل .وهو

حتض�ير جمتم� ٍ�ع لتق ّب��ل اإلب��ادة كح��دث عاب��ر ،وتفس�ير اختن��اق طف��ل حت��ى امل��وت بأن��ه س��يادة وطني��ة.
روسيا أكثر عناداً يف التشبث باملنطقة بعد قصف قواتها
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مضادة بني األمريكيني والروس يف دير الزور
تعزيزات وتعزيزات
ّ
بشري العباد

ضجت الصفحات واملواقع اإلعالمية يف اآلونة األخرية بأخبار القاعدة األمريكية
ّ
املزم��ع بناؤه��ا مشال��ي نه��ر الف��رات (اجلزي��رة) يف ري��ف ديرال��زور ،واختلط��ت تل��ك األخب��ار
بالش��ائعات والتحلي�لات ،قب��ل وص��ول خ�بر بناء القاعدة إىل اإلعالم وبع��ده ،وتدور األحاديث
ح��ول حتش��يد أو ضغ��ط أمريك��ي لتس��ليم منطق��ة جن��وب النه��ر (الش��امية) لق��وات حملي��ة
مدعوم��ة م��ن التحال��ف الدول��ي حملاربة تنظيم الدولة اإلس�لامية (داعش) ،على ّ
تفحص
أن ّ
خط��وط التم��اس ب�ين قوات النظام املدعومة روس��ياَ وامليليش��يات املقاتل��ة إىل جانبه من جهة،
و«قوات سوريا الدميقراطية» املدعومة أمريكياَ من جهة أخرى ،ال يزيد من ضبابية اخلطوة
التالي��ة يف املنطق��ة فق��ط ،ولك��ن يدف��ع للش��ك يف التفاهم��ات الروس��ية األمريكي��ة بش��أنها.
مل تق��ف األخب��ار اخليالي��ة ديرالزور الشرقي ،معلناَ عن «معارك قريبة
والش��ائعات عن��د قص��ف ط�يران التحال��ف يف مناط��ق س��يطرة ق��وات األس��د وص��و َ
ال إىل
ملنطقة الشامية ،خاصة يف البوكمال ،ولكن الضف��ة األخ��رى م��ن النه��ر».
تعدّت��ه لتص��ل إىل ْ
حش��د الق��وات األمريكي��ة
تتمرك��ز «ق��وات س��وريا
عناص��ر حملي��ة بالق��رب م��ن التن��ف ،وصلت الدميقراطي��ة» املدعوم��ة بالوج��ود األمريكي
بع��ض الش��ائعات بع��دد تل��ك العناص��ر إىل العل�ني مؤخ��راَ يف مناط��ق ري��ف ديرال��زور
 14أل��ف مقات��ل م��ن ديرال��زور .بينم��ا ذهب��ت الش��رقي ،م��ن بل��دة هج�ين وص��و َ
ال إىل بل��دة
التحلي�لات إىل تس��هيالت أو غ��ض نظ��ر م��ن خش��ام ،ال�تي تتقامسه��ا م��ع ق��وات األس��د.
الط��رف األمريك��ي ع��ن ع��ودة مت��دد تنظي��م وتبدأ سيطرة األخرية من تلك البلدة مروراَ
الدول��ة ،وحت��ركات جمموعات��ه ض��د ق��وات بق��رى الطابية ومراط ومظلوم والصاحلية
النظ��ام وامليليش��يات املقرب��ة من��ه يف البادي��ة ،وحطل��ة واحلس��ينية ،ال�تي تق��ع حت��ت إدارة
ضمن منطقة نفوذ الطريان الروسي أساساَ .مباش��رة م��ن ال��روس ،باس��تثناء حطل��ة ال�تي
وبالت��وازي م��ع ذل��ك ظه��رت تديره��ا ميليش��يات ش��يعية حملي��ة وإيرانية
أخب��ار ُتفي��د بتقلي��ص ق��وات النظ��ام لعدده��ا ولبنانية تابعة حلزب اهلل( ،أنظر :جيب علي
وعتادها يف املدن جنوب نهر الفرات (امليادين باب��ا يف يس��ار الف��رات )3( ..آالف ل��ص وقات��ل
والبوكم��ال والعش��ارة) ،وزاد يف تدف��ق تل��ك وقاطع طريق ،من جنود النظام وأتباع إيران
األخب��ار والش��ائعات إىل الصفح��ات واملواق��ع والروس -عني املدينة) ،وينتشر خليط هذه
الضرب��ة ال�تي وجهه��ا ط�يران التحال��ف ض��د الق��وات عل��ى مت��اس مباش��ر مع «قوات س��وريا
ق��وات أمني��ة روس��ية تنتش��ر يف املنطق��ة ،الدميقراطي��ة» ،األم��ر ال��ذي أدى إىل نش��وب
خاص��ة يف نق��اط التم��اس ب�ين القوت�ين اش��تباكات متك��ررة ب�ين الطرف�ين ،تص��ل
املس��يطرتني عل��ى ديرال��زور ،باإلضاف��ة إىل أحيان��اَ إىل اس��تهداف مدفع��ي متقط��ع.
تصري��ح م��ا يُس��مى رئي��س االس��تخبارات
مطل��ع ش��هر آذار املاض��ي ب��دأت
العام��ة لـ«ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة» م��ن الق��وات األمريكي��ة بإرس��ال تعزي��زات
خ�لال اجتم��اع مجع��ه ببع��ض وجه��اء ري��ف عس��كرية عل��ى ش��كل دفع��ات إىل حمافظ��ة
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عربات أمريكية من داخل أحد مواقع التعزيزات -خاص

روسيا أكرث عناداَ يف التشبث باملنطقة بعد استهداف قواتها

دي��ر ال��زور ،تك ّون��ت م��ن آلي��ات عس��كرية
حديث��ة ،وجس��ور حربي��ة ،وصواري��خ « ُتش��اهد
ألول م��رة» مت نصبه��ا عل��ى س��يارات كب�يرة
نشرت يف أماكن متفرقة ،ومعدات إنشائية،
إضاف��ة إىل مئ��ات اجلن��ود ،مترك��ز قس��م
منه��م يف حق��ل العم��ر النفط��ي ،حي��ث ب��دأت
أعم��ال إنش��ائية يف حمي��ط احلق��ل ،خت��ص،
على ما يبدو ،القاعدة العس��كرية اليت تناوهلا
تصريح املتحدث الرمسي باسم «قوات سوريا
الدميقراطي��ة» من��ذ أيام .بينما متركز قس��م
م��ن التعزي��زات األمريكي��ة القادم��ة حديث�اَ يف
حقل اجلفرة النفطي بدون عمل واضح حتى
اآلن ،ومترك��زت باق��ي الق��وات يف معم��ل غ��از
كونيك��و وحميط��ه .وحس��ب مص��ادر خاص��ة
اخت��ذت الق��وات األمريكي��ة يف حمي��ط احلقل
معس��كر تدري��ب تلتح��ق في��ه جمموع��ات م��ن
«قوات س��وريا الدميقراطية» بإش��راف ضباط
أمريكي�ين ،وتقي��م في��ه تدريب��ات مس��تمرة
لعناصره��ا ،باإلضاف��ة إىل تدريب��ات منفصلة
لعناص��ر م��ن «ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة».
يف اجلان��ب اآلخ��ر اليب��دو م��ن
حت � ّرك الق��وات التابع��ة لروس��يا أن املنطق��ة
ذاهب��ة إىل انس��حاب األخ�يرة منه��ا ،فبع��د
االس��تهداف األمريك��ي جملموع��ات املرتزق��ة
ال��روس املعروف��ة ب «فرق��ة فاغن��ر» ،ش��وهد
عب��ور مع��دات وأس��لحة روس��ية حتمله��ا
س��يارات عس��كرية ،يص��ل عدده��ا إىل عش��رين
س��يارة يف الي��وم ،م��ن قري��ة املريعي��ة القريب��ة
م��ن مط��ار ديرال��زور العس��كري يف الش��امية
باجت��اه قرية مظلوم عل��ى الضفة املقابلة من
نه��ر الف��رات لي�لاَ،ع�بر س��فن نهري��ة كب�يرة
«عّب��ارات» مش��ابهة لتل��ك املس��تعملة حملي��اَ
يف املنطق��ة من��ذ س��نوات .وللتموي��ه يرت��دي
املقاتل��ون ال��روس ،الذي��ن ينتم��ي معظمه��م
لـ«فرق��ة فاغن��ر» ،اللب��اس العس��كري ال��ذي
ترتدي��ه ق��وات األس��د ،قب��ل أن يُدف��ع به��م إىل
املواق��ع األمامي��ة عل��ى خط��وط التم��اس م��ع
«قس��د» خاص��ة ب�ين بلدت��ي الطابي��ة وم��راط.

رادار املدينة

«مفاعل ُ
الكَب» والتضخيم اإلعالمي «اإلسرائيلي»

عبد اهلل اخلالدي
يف ساعة متأخرة من ليل اخلامس من أيلول عام  ،2007اتصل بعض األصدقاء من حلبية وزلبية بأهاليهم ليسألوا فيما إذا كان
هناك أخبار عاجلة عن دير الزور على القنوات اإلخبارية ،عرفنا بعدها أن هناك طائرات ،يُعتقد أنها «إسرائيلية» ،قصفت «جبال» زلبية لي ً
ال.
ويف  21آذار  ،2018أعلنت وزارة الدفاع «اإلسرائيلية» تبنيها لقصف ما ُسي «مفاعل ال ُك َب» عام  ،2007عرب مثان طائرات من طراز ()F15- F16
ألق��ت  17ط ّن�اً من املتفجرات باس��تخدام قناب��ل موجهة بالليزر.
ال ُك� َبر مل يك��ن اس��م املنش��أة .األخ�يرة تنتم��ي جلب��ال زلبي��ة ،لك��ن قربه��ا م��ن قرية ال ُك� َبر ،وادع��اء «إس��رائيل» بأنها مفاعل ن��ووي ،جعل
�بر».
اإلع�لام يس��ميها «مفاع��ل ال ُك َ
تعت�بر حلبي��ة وزلبي��ة منطق��ة الصباح��ي ،وأتس��كع ب�ين املكات��ب باق��ي أوق��ات
قضي� ُ
�ت  15ش��هراً يف «التحصين��ات»
اصطي��اف ش��عبية ،وتزدح��م بصي��ادي ال��دوام ،وحني ش��عرت بالضجر س��ألت بعض قبل أن ّ
ُ
فهمت فيها أن املشاريع تتعلق
أنشق،
الس��مك واملصطاف�ين والس��ياح يف الربي��ع« .الرف��اق» ع��ن ع��دم تعيي�ني ،فأخربون��ي أن باألنف��اق والتحصين��ات يف اجلب��ال ،وكان
فه��ي ،باإلضاف��ة للقلعت�ين الرومانيت�ين ،اإلدارة تنتظ��ر نتائ��ج املس��ح األم�ني ،ال��ذي قد تقدي��ري -وم��ا زال -أن ه��ذه ال ُبن��ى الناجت��ة
حتت��وي على سلس��ليت مرتفع��ات متقابلتني ،يبعدن��ي ع��ن «التحصين��ات» ،أو ق��د يثبتين يف تش � ّكل عوام��ل ق��وة لس��وريا الدول��ة ،ولي��س
ً
حتضنان نهر الفرات يف مش��ه ٍد بديع ،تدعى اإلدارة ،أو يرس��لين إىل املش��اريع .وفع�لا بع��د لسوريا األسد ،لذا فإن احلديث عن تفاصيل
ً
يف املنطق��ة جب��ال ،ترتف��ع عل��ى هضب��ة م��ن مخسة عشر يوما جاءت املوافقة على أن يتم املش��اريع م��ا ه��و إال طعن��ة يف الوطني��ة
البازل��ت .وأثن��اء خميماتن��ا الصيفي��ة عل��ى تعيي�ني يف مبن��ى اإلدارة.
الس��ورية ،س��واء اختلفن��ا أو اتفقن��ا م��ع نظ��ام
ش��اطئ حلبي��ة كن��ا نس��مع دوي تفج�يرات
وخ�لال تل��ك الف�ترة كان هن��اك
األس��د ،لكن احلديث بتفصيل أكثر عما مت
م��ن جه��ة جب��ال زلبي��ة ،لطامل��ا اعتقدن��ا أن غض��ب وهم��ز وملز من قب��ل الضباط وضباط
كش��فه قد يعطي صورة أوضح عن مش��روع
هل��ا عالق��ة بالبح�يرة الصناعي��ة ال�تي كان الص��ف ين��ال م��ن املق��دم املنش��ق حس�ين
ال ُك� َبر.
النظ��ام خيط��ط إلنش��ائها يف تل��ك املنطق��ة ،اهلرم��وش ،اعتق� ُ
�دت بس��ببه ب��أن النظ��ام قل��ق
يف أيلول ّ ،2015
بث «جيش اإلسالم»
واعتدن��ا عليه��ا م��ع م��رور الوق��ت.
وحم��رج م��ن اهلرم��وش ألن��ه أعل��ى رتب��ة
مقطعاً مصوراً لقيادة األركان االحتياطية
قام��ت الث��ورة وأن��ا يف دورة منش��قة حت��ى ذل��ك الوق��ت.
تل��ف مش��اريع يف منطق��ة ع��درا ،كان ق��د اس��توىل عليه��ا
كان��ت الس��رية ّ
االختص��اص م��ن اخلدم��ة العس��كرية
اإللزامي��ة .ويف حزي��ران  ،2011مت ف��رزي «التحصين��ات» ،ف ُيوض��ع هل��ا أمس��اء وهمي��ة ،بعملي��ة خاطف��ة انس��حب بعده��ا .ظه��ر
كضاب��ط ص��ف إىل قطع��ة عس��كرية ،وال يُش��ار إىل مواقعه��ا يف املراس�لات .وذك��ر يف التصوي��ر ش��بكة أنف��اق ضخم��ة تس�ير
س��ألقبها ب��ـ «التحصين��ات» حفاظ��اً عل��ى بع��ض «الرف��اق» أن هن��اك مش��اريع تف ّقده��ا فيه��ا الس��يارات ،ت��ؤدي إىل مكات��ب خمتلف��ة
م�لأت بش��ار األس��د بنفس��ه ،وأن «التحصين��ات» وغرف عمليات ومكتب لرئيس اجلمهورية،
ُ
املصلح��ة الوطني��ة الس��ورية .هن��اك
ث�لاث اس��تمارات متطابق��ة ع�ني وع��ن أهل��ي ختضع مباشرة ملراقبة املخابرات العسكرية ،بأب��واب حمصن��ة هيدروليكية ،ونظام تهوية
وأقارب��ي ،مت إرس��اهلا إىل ث�لاث جه��ات واملخاب��رات اجلوي��ة ،وأنه��ا عل��ى عالق��ة وتنقية من الغازات السامة .كان هذا إحدى
خمابراتي��ة خمتلف��ة .ومض��ت عش��رة أي��ام مباش��رة بالقص��ر اجلمه��وري ع�بر ضب��اط مش��اريع «التحصين��ات» املنج��زة ،وللمراق��ب
ال��ذي يش��اهد الفيدي��و ،أن يتص��ور حج��م
بعده��ا وأن��ا ب��دون عم��ل ،أحض��ر االجتم��اع ارتب��اط م��ن القص��ر.
على اليمني جبال زلبية التي استهدفها الطريان -بعدسة الكاتب
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رادار املدينة

اجله��د املب��ذول إلجن��از ه��ذا املش��روع الضخم
بس��رية تام��ة فاج��أت أك�بر تش��كيالت
اجلي��ش احل��ر يف املنطق��ة ،ول��ه أن يتص��ور
أيضاً األدوات املستخدمة من حفارات أنفاق
وآلي��ات ثقيل��ة ،وامل��واد ال�تي مت ضخه��ا م��ن
إمسن��ت وحدي��د تس��ليح وجتهي��زات فني��ة
للتهوي��ة وتنقي��ة اهل��واء.
ب��ذل النظ��ام إمكان��ات واس��عة
الس��تعادة اهلرم��وشَ ،
وآن تأكي��د اختطاف��ه
يف أيل��ول  ،2011ش��اع ج��و غ�ير مفه��وم م��ن
االحتف��ال يف «التحصين��ات» .أس� ّر ل��ي حينه��ا
أح��د األصدق��اء ،أن اهلرم��وش كان مدي��راً
لع��دة مش��اريع ،وأطلع�ني عل��ى ق��رار تعيين��ه
مديراً ملش��روع يف حميط محص حني كان
برتبة نقيب ،األمر الذي يفسر -عالوة على
كون��ه أعل��ى رتب��ة منش��قة حينه��ا -إص��رار
النظ��ام عل��ى اس�ترجاعه.
قص��ة اهلرم��وش فتح��ت قصص��اً
كث�يرة ،م��ن بينه��ا قص��ة أح��د ضب��اط
االرتب��اط م��ع القص��ر يف «التحصينات» ،وهو
صديق شخصي لبشار األسد ،كنا نراه مر ًة
يف كل ش��هر أو مرت�ين ،وبالصدف��ة عرف��ت
أنه يف إحدى جوالته عام  ،2011كان يف دير
ال��زور يلع��ب دور الوس��يط ب�ين املتظاهري��ن
ورأس النظ��ام يف اجتم��اع ج��رى يف في�لا أحد
رج��ال األعم��ال الديري�ين ،احلديث الذي قاد
إىل ضاب��ط مش��ابه (ضاب��ط أم��ن القص��ر ،أو
مدير مكتب بشار األسد ،أو ضابط االرتباط
م��ع ح��زب اهلل وإي��ران ،أو كل م��ا س��بق)
ه��و العمي��د حمم��د كام��ل س��ليمان ،صه��ر
الديرية ،واملشرف على مشروع ال ُك َب يف دير
ال��زور ،وه��و أح��د مش��اريع «التحصين��ات» يف
وق��ت س��ابق.
ما هو ثابت أن الس��وريني اس��تعانوا
خب�برات وأدوات أجنبي��ة لتنفي��ذ هك��ذا
مش��اريع ،وتعلم��وا تنفيذه��ا الحق �اً مبع��زل
عن أي تدخل خارجي ،لكنها على األغلب مل
تتع� َّ�د مش��اريع املس��تودعات وغ��رف العمليات
واملصان��ع يف بع��ض األحي��ان ،وأن الس��رية
ال�تي ُتف��رض عل��ى ه��ذه املش��اريع جعل��ت
أهال��ي املنطق��ة يف حمي��ط جب��ال زلبي��ة،
يعتق��دون بأن��ه مش��روع ن��ووي أو كيم��اوي،
وذاع التن��در بع��د ض��رب املوق��ع ب��أن أهال��ي
املنطق��ة كان��وا يُش�يرون لس��ائق احلافل��ة:
«نزلن��ا عن��د مف��رق الن��ووي» ،أو« :بع��د مفرق
الكيمي��اوي» ،وهك��ذا ..يف إش��ارة إىل أن املوق��ع
كان مكش��وفاً ل��ـ «إس��رائيل» «ال�تي ال خيف��ى
عليه��ا ش��يء».
«إس��رائيل» «العارف��ة بالغي��ب»

اعرتف��ت بفش��لها االس��تخباراتي ،وأن
اكتشاف «مفاعل ال ُك َب» جاء مصادفة ،كما
اعرتف��ت تقاريره��ا الصحفي��ة -بع��د أن تبنت
الضربة رمسياً -أنها مل تكن متلك معلومات
ع��ن املوق��ع حت��ى اخرتق��ت اجله��از احملم��ول
ملدير هيئة الطاقة الذرية يف سوريا إبراهيم
عثمان آذار  ،2007أثناء زيارته إلحدى الدول
األوربي��ة ،وعث��رت على معلوم��ات وصور من
داخ��ل مفاع��ل ال ُك� َبر املزع��وم.
لك��ن األكث��ر منطقي��ة هن��ا ،أن
تل��ك الص��ور وتل��ك املعلوم��ات -إن كان��ت
موج��ودة حق�اً -فه��ي يف جه��از حمم��د كامل
س��ليمان العميد املؤمتن على املشروع ،وليس
إبراهيم عثمان املوظف املدني ،وأنها تسربت
م��ن جه��ة العمي��د -بقصد أو ب��دون قصد -ما
دع��ا النظ��ام إىل تصفيت��ه يف الرم��ال الذهبية
ع��ام  ،2008خصوص��اً بع��د اإلش��ارات إىل
ضلوع��ه يف مقت��ل عم��اد مغني��ة.
وإن كان ال ب��د م��ن س��ياق
لألح��داث ،ف��إن «إس��رائيل» ال�تي فش��لت يف
اكتش��اف مصان��ع األس��لحة الكيميائي��ة
الس��ورية عل��ى م��دى س��نوات ورمب��ا عق��ود،
حت��ى ق��ام النظ��ام بتس��ليمها بع��د جم��زرة
الغوط��ة ،ضارب�اً بالوطني��ة الس��ورية وبأرواح
الس��وريني ع��رض احلائ��ط« .إس��رائيل» تل��ك
أرادت حتقي��ق نص��ر معن��وي بع��د فش��لها
بتحقي��ق أي ه��دف ملم��وس يف ح��رب مت��وز
�بر ،وس��ربت
 ،2006فقصف��ت مش��روع ال ُك َ
لإلع�لام بأن��ه مفاع��ل ن��ووي ،حت��اول الي��وم
-بإع�لان تبنيه��ا لتل��ك الضرب��ة -رد االعتب��ار

لس�لاحها اجل��وي ،بع��د م��ا ُخدش��ت هيبت��ه
إث��ر إس��قاط طائ��رة مبض��ادات أرضي��ة تابعة
للنظام ،ورمبا إيران ،من األراضي الس��ورية.
كم��ا و ُترس��ل رس��الة حتذير إلي��ران مفادها
بأن «على املنطقة بأكملها استيعاب الدرس
من القصف والضربة اليت نفذتها «إسرائيل»
يف ع��ام  ،2007ض��د م��ا يُش��تبه يف أن��ه مفاع��ل
نووي سوري» ،حسب ما جاء على لسان وزير
األم��ن «اإلس��رائيلي» أفيغ��دور ليربم��ان.
اس��تمر العم��ل يف املنش��أة بع��د
ضربه��ا ،وكن��ا نس��مع أص��وات التفج�يرات
قادم��ة م��ن الضف��ة املقابل��ة أثن��اء ختييمن��ا
حت��ت قلع��ة حلبي��ة ،واعتقدن��ا حينه��ا أن
النظ��ام يق��وم بإخف��اء مع��امل املش��روع .لك��ن،
وأثن��اء الث��ورة ،س��يطرت حرك��ة أح��رار
الش��ام عل��ى املوق��ع ال��ذي ظه��ر كبن��اء واس��ع
حيت��وي عل��ى ص��اروخ س��كود ،ذات الص��اروخ
وعرض��ه
ال��ذي اس��توىل علي��ه تنظي��م داع��شَ ،
حممً�لا عل��ى ش��احنة طويل��ة يف عرض��ه
ّ
العس��كري الش��هري يف مدين��ة الرق��ة.
وم��ا يبق��ى ملتبس��اً ه��و إن كان حق��اً
ه��ذا املش��روع مفاع�ل ً
ا نووي��اً كان جي��ري
جتهيزه؟! إجابة هذا السؤال تبقى عند دائرة
ضيق��ة م��ن أركان النظ��ام .لك��ن م��ا أو ّد قوله
هنا ،هو إن كل مشاريع «التحصينات» تشابه
مش��روع ال ُك� َبر م��ن حي��ث الس��رية واألدوات
واإلمكان��ات ،وترتبط بش��كل مباش��ر بالقصر
اجلمه��وري ،وأثن��اء تواج��دي هن��اك يف
«التحصينات» مل يُذكر أبداً أننا كسوريني
كن��ا بص��دد بن��اء مفاع��ل ن��ووي.
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تدمر مستوطنة إيرانية بزعامة روسية والنظام مينع أهلها من العودة
ُ

حممد حسن العايد
ما إن س��يطرت قوات النظام الس��وري وامليليش��يات األجنبية الش��يعية وبتغطية من الطريان الروس��ي على
مدين��ة تدم��ر ش��رق مح��ص ،بع��د معرك��ة اس��تعادة املدين��ة للم��رة الثاني��ة م��ن قبض��ة تنظي��م الدول��ة اإلس�لامية (داعش) ،وال�تي انتهت
خبروج��ه م��ن تدم��ر وانتش��اره مبناط��ق متفرق��ة يف باديته��ا مطل��ع آذار من العام الفائت -حتى ش��رعت عناصر امليليش��يات بالس��طو على
من��ازل املدين��ة اخلالي��ة م��ن أهله��ا حت��ى اآلن ،وتقاس��م النف��وذ الصام��ت م��ع الق��وى احلقيقي��ة فيه��ا.
طبقات من امليليشيات يف املدينة والكلمة النهائية للروس
عم��دت ق��وات النظ��ام الس��وري من��ذ س��يطرتها عل��ى املدين��ة يف
آذار ع��ام  2017إىل نه��ب منازهل��ا ،كم��ا منع��ت أهاليه��ا م��ن الع��ودة إليه��ا،
س��واء م��ن ُموا ِل��ي النظ��ام أو معارضي��ه ،يف م��ا يب��دو اس��تجابة لتوجيه��ات
حلفائ��ه اإليراني�ين ،الذي��ن عمل��وا من��ذ دخوهل��م للمدين��ة عل��ى توط�ين
عوائ��ل ميليش��ياتهم اهلجين��ة يف من��ازل املدني�ين ،واخت��اذ بعضه��ا مق��رات
عسكرية لعناصرها .يف حني اكتفى الروس بوضع عدد من جنراالتهم
وجنوده��م كمراقب�ين عل��ى أنش��طة النظ��ام واإليراني�ين املتواجدي��ن
بق��وة هن��اك ،الس��يما أن املنطق��ة غني��ة بالث��روات الباطني��ة م��ن النف��ط
والفوس��فات ،فض�ل ً
ا ع��ن أهمي��ة املدين��ة اجلغرافي��ة والتارخيي��ة.
يق��ول عب��داهلل عبدالكري��م ،مدي��ر صفح��ة «ش��بكة البادي��ة »24
واملعنية بتغطية أخبار البادية السورية ،إن القوات املسيطرة على مدينة
تدم��ر ،يف الوق��ت الراه��ن ،ميليش��يات حملية وأجنبي��ة متوزعة الوالءات،
بني قوات النظام كميليشيات «حصن الوطن» و«الدفاع الوطين» ،وأخرى
تتفوق بأعداد عناصرها بأضعاف عن نظرياتها ،ذات إيديولوجية دينية
حبتة تعتنق املذهب الش��يعي ،وتتلقى أوامرها بش��كل مباش��ر من قيادات
«احلرس الثوري» اإليراني يف س��وريا ،وهي ميليش��يات ( احلش��د الش��عيب
العراق��ي ،أب��و الفض��ل العب��اس ،املقاوم��ة اإلس�لامية العراقي��ة ،ح��زب
اهلل العراق��ي ،الفاطمي��ون األفغاني��ة ،والزينبي��ون اإليراني��ة) .وتس��تولي
عناص��ر ه��ذه امليليش��يات عل��ى من��ازل املدني�ين ضم��ن أحي��اء مدينة تدمر
الش��مالية والغربي��ة ،حبس��ب عب��د الكري��م.
أم��ا الق��وات الروس��ية ضم��ن مدين��ة تدم��ر ف�لا تتج��اوز ال��ـ300
عنص��ر ب�ين جن��راالت وجنود ،من ضمنه��م مرتزقة أوكرانيون يعملون
لص��احل ش��ركة «فاغن��ر» األمني��ة ،به��دف كب��ح مج��اح النف��وذ اإليران��ي
وحتجيمه يف املدينة ،ومنش��آت املوارد الطبيعية التابعة هلا ،كما يش��رح
عبد الكريم «فعلى الرغم من قلة عدد القوات الروسية ،قياساً حبلفائهم
اإليراني�ين ،إال أنه��م أصح��اب الق��رار يف كل ش��يء باملنطق��ة».
ال شافع للمدنيني
يالح��ظ موظ��ف م��ن أبن��اء املدين��ة املتواجدي��ن مبناط��ق
س��يطرة النظ��ام يف مدين��ة مح��ص ،أن تواج��د أبن��اء املدين��ة يقتص��ر عل��ى
بع��ض املتطوع�ين ضم��ن ق��وات النظ��ام وامليليش��يات املوالي��ه ل��ه ،وبع��ض
املوظف�ين احلكومي�ين يف ش��ركة الكهرب��اء ومؤسس��ة املي��اه ،إضاف��ة إىل
عمال البلدية املتواجدين يف محص ودمشق ،بعد حصوهلم على «مهمات
عم��ل» م��ن إداراته��م.
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عل��ى أن ذل��ك مل يغ�ير م��ن مص�ير قتيب��ة العاي��د ،الالج��ئ حالي�اً يف
مدينة غازي عنتاب الرتكية ،فعقب سيطرة داعش على تدمر توجه ملدينة
مح��ص م��ن أج��ل اللح��اق بزوجت��ه وطفلت��ه الوحي��دة ،غ�ير آب��ه للمالحق��ات
األمني��ة ،حي��ث كان موظف �اً لص��احل ش��ركة مناج��م فوس��فات الش��رقية
«الصوان��ة» .ولك��ن ،عل��ى عكس توقعاته ،فق��د اعتقلته املخابرات ليقضي حنو
مخس��ة أش��هر س��جيناً متن ّق ً
ال بني الفروع األمنية يف محص ودمشق ،بتهمة
مناص��رة داع��ش.
وتع��ددت وجه��ات الن��زوح ملعظ��م س��كان املدين��ة إىل ث�لاث مناط��ق
خمتلفة ،وهي مناطق سيطرة داعش يف الرقة ودير الزور قبل أن ينسحب
منهم��ا ،أو إىل ق��رى وبل��دات الش��مال الس��وري اخلارج��ة ع��ن س��يطرة ق��وات
النظ��ام يف حل��ب وإدل��ب ،وأخ�يراً إىل خميم الركبان ( 300كم جنوب ش��رق
مدينة محص) على احلدود الس��ورية مع األردن ،واخلاضع لس��يطرة قوات
التحال��ف الدول��ي .بينم��ا جل��أ البعض إىل الرحياني��ة وعينتاب يف تركيا .يف
ح�ين امتن��ع األهال��ي ع��ن التوج��ه ملناطق س��يطرة النظام يف محص ودمش��ق،
بع��د ت��وارد األخب��ار ع��ن اعتق��االت عش��وائية نفذته��ا ق��وات األم��ن ل��كل أبن��اء
املدين��ة الفاري��ن م��ن تدم��ر لتل��ك املناط��ق حبج��ة مناصرته��م لداع��ش.
يق��ول عض��و «ش��بكة تدم��ر اإلخبارية» يوس��ف التدم��ري يف خميم
الركب��ان ل��ـ «ع�ين املدين��ة» ،إن��ه مل يك��ن يعل��م أن «ف��راره م��ن ممارس��ات
التنظيم وبطش النظام ستفضي لعدم عودته مع ذويه إىل منزله يف تدمر،
ال�تي أمس��ت مرتع�اً مليليش��يات طائفي��ة نهبت منازهلم ،وابتاع��ت أثاثها ضمن
ظاه��رة اعت��ادت عليه��ا مجي��ع املدن اليت تس��يطر عليها هذه امليليش��يات حتت
مس��مى التعفي��ش».
بل��غ ع��دد س��كان مدين��ة تدم��ر مطل��ع ع��ام  2011الفائ��ت حن��و 110
آالف نس��مة ،حبس��ب توثي��ق دائ��رة النف��وس التابع��ة حلكوم��ة النظ��ام ،وم��ع
ان��دالع الث��ورة الس��ورية انتفض أبن��اء تدمر كغريهم من الس��وريني ،وكان
هلم دور يف ذلك احلراك السلمي ،ليتم يف وقت الحق قمعهم من آلة النظام
العس��كرية وخ��روج الث��وار حينه��ا م��ن املدين��ة ،لتصب��ح حت��ت س��يطرة ق��وات
النظام وفروعه األمنية حتى منتصف آذار من عام  ،2015حيث شن عناصر
داعش معركتهم األوىل للسيطرة على تدمر ،واليت انتهت بانسحاب قوات
النظام منها وتركها املدنيني العزل يف مواجهة داعش ،مع اس��تمرار قصف
الط�يران العش��وائي ،م��ا دف��ع معظ��م أهال��ي املدين��ة للن��زوح .وكان��ت ق��وات
النظ��ام الس��وري مدعوم��ة بامليليش��يات املوالي��ة هل��ا اس��تعادت مدين��ة تدم��ر
للم��رة األوىل م��ن قبض��ة التنظي��م يف منتص��ف  ،2016قب��ل أن يس��تعيدها
التنظي��م يف وق��ت الح��ق.

شبكة تدمر االخبارية .خاص عني املدينة

رادار املدينة

أحفاد أبو رسول أمام العمار  -صفحة منبج سوريا

رادار املدينة

عمارة أبو رسول يف منبج ثورة ال تنتهي
فواز الفارس
«عندما قررنا بناء عمارة
تؤوين��ا ،مل نك��ن نتص��ور أن بناءها سيس��تغرق
كل ذل��ك الوق��ت ،قتل� ْ�ت أب��ي وس� ْ
�لبت كل ما
منل��ك م��ن مال» ،ه��ذا ما ذكره احلاج رس��ول
الس��عيدي راوي �اً تفاصي��ل بن��اء العم��ارة ال�تي
ش��هد تش��ييدها خمتل��ف مراح��ل الث��ورة،
وصادق على بنائها أكثر من سلطة ودولة.
بداية البناء
كان الق��رار ق��د ّات��ذ ببي��ع بيته��م يف
ح��ي طري��ق الب��اب ،م��ع دخ��ول اجلي��ش احل��ر إىل
مدين��ة حل��ب يف  ،2012بع��د أن اتف��ق األخوة الثالثة
ووالده��م عل��ى االنتق��ال إىل العي��ش يف منب��ج،
مس��قط رأس��هم ،اليت ميلكون فيها قطعة أرض يف
ش��ارع الرابط��ة غ��رب منب��ج مقاب��ل مش��فى ب��ركل
مبس��احة 130م .أراد األب ،باملبل��غ ال��ذي حتص��ل
علي��ه ،أن يب�ني حم�لات جتاري��ة وثالث��ة طواب��ق
جيم��ع فيه��ا أبن��اءه ،ويعت��اش م��ن احمل�لات وريعه��ا.
البداي��ة كان��ت سلس��ة ،خاص��ة م��ع
غي��اب قوان�ين ترخيص البن��اء وبريوقراطيتها زمن
الث��ورة ،يف بداي��ة  2013كان��ت أعم��دة احمل�لات ق��د
ارتفع��ت ،وب��دأ األب مبرحل��ة اإلكس��اء.
الربنس يقتل األب
يف الطري��ق إىل متج��ر لبي��ع اإلمسن��ت
أوقف��ت جمموع��ة ،تابع��ة للجي��ش احل��ر كتائ��ب
الف��اروق ال�تي يتزعمه��ا ش��خص يدع��ى الربن��س،
أب��و رس��ول ،وطلب��ت إلي��ه الن��زول م��ن الس��يارة ألن
الكتيب��ة حباجته��ا خلدم��ة الث��ورة ،وح�ين رف��ض
الن��زول منه��ا ه��دده أح��د العناص��ر ببندقي��ة كان��ت
يف ي��ده« ،بع��د مالس��نة بينه��م أطل��ق العنص��ر الن��ار
عل��ى وال��دي يف كتف��ه األيس��ر ،وبع��د يوم�ين يف
املش��فى ف��ارق احلي��اة» يتذك��ر ف��ارس م��ا ح��دث،
يُط��رق برأس��ه «هي��ك م��ات عل��ى عين��ك ي��ا تاج��ر،
واس��ودّت الدني��ا يف وجهن��ا ،وقررن��ا إيق��اف البن��اء».
بع��د أربع��ة أش��هر كان ال ب��د هل��ذا البن��اء
أن يكتم��ل ،فالش��قة الوحي��دة ال�تي مجع��ت األخ��وة
الثالثة مل تعد تتس��ع ،واإلجيارات بدأت باالرتفاع.
يف الش��هر الس��ابع م��ن ع��ام  ،2013بدأ رس��ول بكس��وة
الطاب��ق األول م��ن العم��ارة.
العمارة وداعش
يف الش��هر األول م��ن ع��ام  ،2014ب��دأت
قذائف اهلاون بالسقوط على منبج من كل حدب
وص��وب ،ويف العش��رين م��ن الش��هر نفس��ه اس��تيقظ
اجلمي��ع عل��ى أص��وات وأناش��يد الدول��ة املنتص��رة
اجلدي��دة« ،الوج��وه غ�ير الوجوه والربنس وربعه قد
اختف��وا م��ن امل��كان».
مل تك��ن البداي��ات األوىل حلكم داعش يف
املدينة مرحية لس��كانها ،وكان اخلوف من املصري
اجمله��ول واالرتب��اك ه��و الداف��ع الفعل��ي لتوق��ف

معظ��م أعم��ال البن��اء ،فق��د كان قص��ف املدين��ة
حديث��اً تتناقل��ه األلس��نة خب��وف.
ت��وزع األخ��وة الثالث��ة يف الطاب��ق
املعمر واآلخر «غري املكسي» ،ريثما تستقر األمور.
ب��دأت األس��عار بالتضاع��ف مل��رات كث�يرة« ،مل� ُ
�ت
نفس��ي كث�يراً أن��ي مل أكم��ل البن��اء يف وقته��ا».
يف نهاي��ة  ،2014جه��ز رس��ول الطاب��ق
الثان��ي ،وواح��د م��ن احمل�لات ال��ذي ق��ام بفتح��ه
كصال��ة انرتني��ت ،أغلقته��ا داع��ش بع��د أش��هر
قليل��ة .وكان علي��ك إلكمال الطابق األخري أن
حتص��ل عل��ى رخص��ة بن��اء ،كان يرتاوح س��عرها
يف ذل��ك الوق��ت بني ( 500-100ألف لرية) حبس��ب
مكانه ،باإلضافة إىل ش��روط للرتخيص كانت
ختتل��ف يف كل م��رة .وح�ين أراد رس��ول ،بع��د
تأمين��ه للم��ال ،إكم��ال البن��اء أص��در التنظي��م
قراراً يف 2015/9/28منع مبوجبه البناء يف منبج.
الحق الندم رسول يف كل مرة «فالبناء الذي مل
يكتم��ل ب��ات يش��كل عق��دة ل��ي ،ص��ار يطاردني يف
أحالم��ي».
قسد والنزوح األول
يف الش��هر اخلام��س م��ن  ،2016ب��دأت
طائ��رات التحال��ف ومداف��ع الك��رد ته��وي ف��وق
رؤوس��نا ،كان الق��رار إرس��ال األطف��ال والنس��اء
إىل قري��ة البطوش��ية القريب��ة م��ع س��عيد (األخ
األصغ��ر) ،وبق��اء رس��ول وملح��م يف البن��اء،
«فالدواع��ش كان��وا يس��تولون عل��ى األبني��ة
الفارغة ويفخخونها بعد اخلروج منها» .شهران
ونص��ف الش��هر قضاهم��ا رس��ول وملح��م وس��ط
ه��ذا امل��وت والدم��ار« ،أب��و عل��ي جارن��ا م��ات وه��و
حي��اول احلص��ول عل��ى ربط��ة خب��ز ألطفال��ه،
قتل��ه قن��اص التنظي��م ،بقي��ت جثت��ه مرمية على
األرض ألي��ام دون أن نس��تطيع الوص��ول إليه��ا»،
غاب��ت الكهرب��اء وامل��اء ونف��د الغ��ذاء ،يق��ول رس��ول
«كلما نظرت يف البناء كنت ألومه أو رمبا ألوم
نفس��ي عل��ى فك��رة البق��اء».
يف  ،2016/8/15تناه��ى لس��مع رس��ول
ص��وت رص��اص قريب ،وأصوات رج��ال يتكلمون

ع�بر مك�بر للصوت ،أصغ��ى ،كان الصوت القادم
يعل��ن دخ��ول «الدميقراط��ي كم��ا أمس��اه» إىل
منب��ج« ،خلصناك��م م��ن داع��ش اش��لحوا االس��ود
وحلق��وا دقونك��م واملقط��وع م��ن الدخ��ان نعط��ي
ك��روز».
ع��ادت العائل��ة بع��د أي��ام قليل��ة إىل
البي��ت ،ومل تش��هد األش��هر األوىل أي حرك��ة
عمراني��ة أو اقتصادي��ة ،عل��ى الرغ��م من تأس��يس
ما عرف ببلدية الش��عب يف منبج يف .2016/9/15
بع��د س��تة أش��هر ب��دأت أس��عار م��واد
البن��اء بالرتاج��ع ،وش��هدت منبج نهض��ة عمرانية
جدي��دة يف األحي��اء كاف��ة ،خاص��ة يف ح��ي
الرابطة واحلزاونة ،ش��جع ذلك رس��ول على بناء
الطاب��ق األخ�ير «تنفي��ذاً حللم وال��ده ،ورغبة منه
بإنه��اء البن��اء الكاب��وس».
ه��ذه امل��رة كان علي��ك أن ترخ��ص
البن��اء يف بلدي��ة الش��عب ،كان��ت األوراق
املطلوب��ة «إثب��ات امللكي��ة ،وطل��ب ترخي��ص نافذة
واح��دة م��ن البلدي��ة ،وموافق��ة اجل��وار ،وموافق��ة
كوم�ين احل��ي ،وخمططات هندس��ية من نقابة
املهندس�ين»،
يض��اف إىل ذل��ك مبل��غ  165ل�يرة ع��ن كل م�تر
بن��اء ،يف ح��ال مت��ت املوافق��ة عل��ى الرخص��ة.
الش��روط مل تك��ن صعب��ة التحقي��ق،
ولكنها «حتتاج إىل وقت ومصروف جديد ،فليس
لدينا خمططات هندسية واألرض باسم والدي
ال��ذي قت��ل» .اس��تغرق اس��تكمال األوراق ثالث��ة
أش��هر ،وح�ين ب��دأ رس��ول برف��ع أعم��دة الطاب��ق
الثالث بدأت أصوات املعركة من جديد «توقفت
مجيع ورش البناء منذ معركة عفرين ،مل تعد
ت��رى إعم��اراً إال يف األبني��ة التابع��ة ملؤسس��ات
الدولة واحلدائق العامة وبعض األرصفة ،على
الرغ��م م��ن هب��وط س��عر معظم م��واد البن��اء لقلة
الطلب ،ولكن اجلميع يف انتظار ما س��تؤول إليه
املرحل��ة القادم��ة».
ٌ
دول م� ّرت عل��ى بناء أبو رس��ول ،وأس��عا ٌر وأحجا ٌر
ووج��و ٌه خمتلفة ،يف انتظار أن يكتمل.
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يف إدلب ،حيث امللجأ
األخري ،يسعى أبناء مدينة داريا
إلضفاء نكهتهم اخلاصة على
أعراسهم ،بغية استعادة حلظات من
الفرح الذي غاب عن املدينة منذ سبع
سنوات.

8

احلال��ي هل��ا ،لكنه��ا ال ت��زال مش�تركة يف
العناوي��ن الكب�يرة.
فالتلبيس��ة وتأم�ين جه��از الع��روس (ص��رة
اخلطيبة) واملهر ال تزال مجيعها موجودة يف
أع��راس الديارن��ة يف إدل��ب ،م��ع ف��ارق واض��ح
يف املق��دار ال��ذي كان كب�يراً (أي��ام زم��ان).
كان��ت كف��ا اجل��دة أم حس�ين
ترتعش��ان وه��ي تتح��دث ع��ن ع��ادات داري��ا
القدمي��ة يف امله��ر وتقارن بينه��ا وبني العادات
اجلدي��دة املس��تحدثة يف إدل��ب .ز ّوج��ت أم
حسني ثالثة من أبنائها الذكور قبل الثورة
يف داري��ا «الع��رس كان كب�ير ،ي��ا س��يدي
أعراس��نا م��ن زم��ان م��ا كان��ت بس��يطة ،امله��ر
وص��رة اخلطيب��ة وتلبيس��ة الذه��ب كان��ت
تكلف أهل العريس أراضي كاملة ،يبيعوها
حت��ى يق��دروا جي��وزوا واح��د م��ن ال��والد» ،أم��ا
ابنه��ا الراب��ع فق��د زوجت��ه يف إدل��ب ،وروت لن��ا
«جه��زت الع��روس م��ن الش��ام ،عملت�لا حفل��ة
نسوان هونيك ،بس هون يا حسرة ما فرحت
باب�ني مت��ل أخوات��و الباقي�ين ،ال حفل��ة وال
عراض��ة وال مول��د .س��فرة عري��س فيه��ا حل��م
مش��وي وفواك��ه ومش��ينا احل��ال».
كان��ت أم حس�ين ق��د خطب��ت
البنه��ا األصغ��ر حس��ان م��ن دمش��ق ،عل��ى أن
يُق��ام الع��رس يف إدل��ب حي��ث ن��زح ،ومت عق��د
القران يف اتصال على الواتس آب« ،زواج على
التلف��ون حبض��ور وال��د الع��روس وامل��أذون
والش��هود!» ،قال��ت أم حس�ين بع��د أن ضرب��ت
يده��ا باألخ��رى .ومت االتف��اق عل��ى مه��ر
«مقدم��ه  200أل��ف ل�يرة ،ومؤخ��ره  200أل��ف
ل�يرة ،م��ع ص��رة خطيبة ب  150ألف�اً» .هذا هو
املبل��غ املرتت��ب ل��زواج حس��ان ،م��ع األخ��ذ بعني
االعتبار أن املهر غري مقبوض .قدمياً ،توضح
أم حس�ين -ال�تي م�لأت التجاعي��د وجهها بعد
جتاوزه��ا ال  65س��نة«-دفع أح��د إخوت��ه مبلغ
 500أل��ف ل�يرة مق��دم و  400مؤخ��ر ،مع صرة
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خطيب��ة جت��اوزت  150ألف�اً ،إضاف��ة لتلبيس��ة
ذه��ب مؤلف��ة م��ن حاب��س وحمب��س وخ��امت و
ط��وق و  3فرط��ات و مربوم��ة» .وم��ع مقارن��ة
قيم��ة الل�يرة الي��وم م��ع ل�يرة أم��س ،يب��دو
الف��ارق هائ�ل ً
ا ب�ين املهري��ن.
ال عرس بدون صرة ملبس
بينم��ا يش��دو املنش��دون االبته��االت
واملوش��حات الديني��ة ،كان «ل��ؤي» ابن مدينة
داري��ا مصم��وداً عل��ى (األس��كي) ،وه��و ي��وزع
ابتس��اماته بف��رح ظاه��ر عل��ى احلض��ور الذين
ضج��ت به��م صال��ة (البط��ل) يف مدين��ة إدلب.
وم��ع تصاع��د وترية املوش��حات ،ال�تي يعتربها
أهل داريا ركيزة أساسية ألي عرس كانوا
يقيمون��ه يف مدينته��م قب��ل التغريب��ة ،ب��دأ
مع��ارف العري��س بتوزي��ع الضياف��ة.
غاب��ت ع��ن ع��رس ل��ؤي البوظ��ة
الش��امية بالفس��تق ،إضاف��ة لص��رر امللب��س
فضي��ة الل��ون ال�تي يتذكره��ا ل��ؤي بن��وع من
احلن�ين ،إذ كان��ت ت��و ّزع عل��ى (صيني��ات)
كب�يرة يف نهاي��ة احلف��ل ،وحتدي��داً بع��د
الرتنيم��ة ال�تي تعت�بر الزم��ة ل��كل مول��د
«وتوالت بشرى اهلواتف أن قد ولد املصطفى
وح��ق اهلن��اء».
مل حيال��ف احل��ظ العش��رات م��ن
أق��ران ل��ؤي يف احلص��ول عل��ى ف��رح مماث��ل.
لك��ن م��ن تب ّق��ى م��ن ش��بان داري��ا يف حمافظة
إدل��ب ،يطمح��ون إلع��ادة التقالي��د القدمي��ة
ال�تي كان��ت األع��راس تق��وم عليه��ا قب��ل
احل��رب .إذ يأم��ل «أمح��د» يف إقام��ة حف��ل
زفاف��ه م��ع فرق�تي مول��د وعراض��ة ،إضاف��ة
لتوزي��ع الضياف��ة القدمي��ة« .ال ع��رس بدون
ملب��س» ،يش �دّد أمح��د ،بينم��ا دمع��ت عين��اه
وه��و يتذك��ر أف��راح داريا يف األي��ام اخلالية،
فأف��راح الي��وم مل ول��ن ترق��ى ألف��راح األمس.
األم��س ال��ذي اليزال «حمف��وراً يف الذاكرة
حت��ى الق�بر».

تعبرييةلعراضة شامية من االنرتنت

حممد كساح
م��ع أنه��ا مل تتمك��ن م��ن حض��ور
حف��ل زفاف��ه البس��يط ال��ذي أقام��ه يف
إدل��ب ،إال أن وال��دة حمم��ود (الداراني��ة
العتيق��ة) أرس��لت ل��ه مقاط��ع ال حتص��ى
م��ن (الزلغوط��ة) الش��امية ،فرح�اً بزف��اف
ابنه��ا البك��ر ال��ذي حرم��ت من��ه ألكث��ر
م��ن مخ��س س��نوات .مل يتمك��ن حمم��ود
م��ن إقام��ة ع��رس كب�ير مس��تعيضاً
حبفل��ة (أهلي��ة مبحلية) يف بيته مبدينة
إدل��ب .وعل��ى ض��وء الكهرب��اء املصحوب��ة
بهدي��ر املول��دة الكب�يرة يف س��احة بي��ت
عرب��ي ،اجتم��ع ثل��ة م��ن الش��بان ،أغلبه��م
م��ن مدين��ة داري��ا ،حت��ت أغص��ان ليمون��ة
كب�يرة ح��ول العري��س ال��ذي يطف��ح
(ش��بوبية) .كان اجل��و مرح�اً على الرغم
م��ن صعوب��ة ال��زواج بعي��داً ع��ن األه��ل
ومعظ��م األصح��اب واملع��ارف؛ فق��د ن��زح
 400أل��ف نس��مة كان��وا يقطن��ون مدين��ة
داريا ،قبل احلملة األخرية نهايات ،2012
إىل معظ��م بل��دان الدني��ا .قس��م بس��يط
منهم ممن كانوا حماصرين يف املدينة
ألرب��ع س��نوات ق ِدم��وا إىل إدلب ،والباقون
توزع��وا كخي��وط العنكب��وت داخ��ل
وخ��ارج س��ورية ،حي��ث امت��زج معظمه��م
م��ع جمتمع��ات عدي��دة احتوته��م يف
تغريبته��م الكب�يرة.
فت��ح حمم��ود هاتف��ه النق��ال
لتصل��ه رس��ائل صوتي��ة ع�بر الوات��س آب.
كان صوت أمهُ ،تردّد «أويها عالّل ْع َلعي ع
جتمـ��عي ،أويها
الّل ْع َلعـ��ي أويه��ا يا صـ��بايا ّ
ي��ا لي��ل ط��ول طـ��ول ،أويه��ا وي��ا مش��س ال
تطلع��ي ،ل��ي ل��ي ل��ي ل��ي لي��ش».
مهر وتلبيسة
تتع��دد نق��اط االخت�لاف يف
التفاصي��ل ب�ين تقالي��د األع��راس ال�تي
كان��ت داري��ا ت ّتبعها س��ابقاً ،وب�ين الواقع
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حلب  -عدسةعمار عبداهلل -وكالة قمرة  -خاص

م��ع دخ��ول صي��ف ع��ام  ،2015ق��ام جي��ش النظ��ام مدعوم�اً حبلفائ��ه بهج��وم عل��ى املنطق��ة ال�تي نزح� ُ
�ت إليه��ا .وم��ن البديه��ي الق��ول
إن عملي��ات القص��ف اجل��وي أخ��ذت منح��ى متصاع��داٌ من��ذ الي��وم األول للعملي��ة .الربامي��ل املتفج��رة ال�تي كان��ت تلقيه��ا مروحي��ات النظام
فرض��ت عل��ى س��كان املنطق��ة االنتق��ال نه��اراً إىل األراض��ي الزراعي��ة ،والع��ودة م��ع حل��ول الظ�لام .اس��تمر الوض��ع عل��ى ذل��ك ألكث��ر م��ن
أس��بوعني ،إىل أن انتق��ل إج��رام النظ��ام يف إح��دى الليال��ي إىل مرحل��ة جدي��دة مل يألفه��ا الن��اس ذل��ك الوق��ت.

بع��د عودت��ي متأخ��راً م��ن صال��ة
اإلنرتني��ت ،بدل��ت مالبس��ي وجلس��ت أتن��اول
بع��ض الطع��ام .عم��ي وأب��ي كان��ا يت��داوالن
اخليارات املتاحة واالحتماالت املتوقعة .جدّتي
ال�تي جت��اوزت م��ن عمره��ا التس��عني ،مل تفه��م
أكث� َ�ر حدي��ث ولديه��ا ،فه��ي كم��ا قالت لي مل
ت� َ�ر أب��داً أحل��ك م��ن ه��ذه الليال��ي ،رغ��م ميالدها
ال��ذي تزام��ن م��ع انط�لاق احل��رب العاملي��ة
األوىل .أم��ي وأخ�تي وزوج�تي احلام��ل كان��وا
يف زاوي��ة غرف��ة الضي��وف الكب�يرة ينتظ��رون
أصغ��ر خ�بر وأتف��ه حتلي��ل ،عّل��ه خيرجه��م م��ن
ه��ذا الكاب��وس .وح��ده مصب��اح ال��كاز م��ن كان
ق��ادراً عل��ى العم��ل بكام��ل تركي��زه ،بع��د أن
مت اس��تدعاؤه م��ن التاري��خ القري��ب وإعادت��ه
للخدم��ة.
تناه��ى إىل مس��امعنا ص��وت مري��ب،
بال��كاد اس��تطعنا متيي��زه .طل��ب م�ني أب��ي أن
أس��تطلع ذل��ك الص��وت .عندم��ا ع��دت ،انتظ� َ�ر
اجلمي��ع أن أق��ول هل��م إن الص��وت ه��و ص��وت
مو ّل��دة بعي��دة« .ح ّوام��ة» ،أجب��ت دون أن يُعّل��ق
عل��ي أح��د .الربامي��ل ال ُترم��ى لي�ل ً
ا ،ه��ذا م��ا
َ
تعارفن��ا علي��ه م��ع س�لاح اجل��و ل��دى النظ��ام
الس��وري .لك��ن قب��ل أس��بوع واح��د اس�� ُتهدفت
قري��ة قريب��ة ،مما جع��ل الفكرة تدور وتتفاعل
يف رؤوس��نا .صوت آخر للمنطق يقول :إن تلك
القري��ة كان��ت قريب��ة م��ن خ��ط االش��تباك.
وم��ا ه��ي إال ث��وان حت��ى يب��دأ ص��وت املروحي��ة
املتصاع��د باخلف��وت.
بع��د دقيقت�ين كان ص��وت املروحي��ة
ينخ��ر يف رأس كل كائ��ن يف القري��ة ،بع��د
أن توقف��ت كل املول��دات ع��ن العم��ل ،وأُطفئ��ت

األن��وار ،وحب��س اجلمي��ع أنفاس��هم وأنف��اس
أطفاهل��م .مل جي��رؤ أح��د عل��ى ال��كالم ،وم��ن
جت�� ّرأ مل جي��د أي كلم��ة ليقوهل��ا .حت��ى
ال��كالب ال�تي كان��ت تنب��ح ب��كل قوته��ا عرف��ت
أن ه��ذا املوق��ف جدي��د مل مي��ر عليه��ا من قبل،
ُ
عرفت أن املروحية س�ترمي
�رت الصم��ت.
فآث� ِ
براميلها فوق القرية ،فصوتها أصبح صاخباً
لدرج��ة أن��ي ظننتها س��وف تهبط على س��طح
البي��ت ،ليت��ك أيه��ا الطي��ار تذه��ب وتأت��ي نهاراً
عش��ر م��رات.
خرج��ت م��ن املن��زل فتخيل��ت
الش��ظايا ّ
تقط��ع جس��دي .ع� ُ
�دت إلي��ه فرأي��ت
س��قفه مطبق�اً عل� ّ�ي .أظ��ن أن من ع��اش منكم
تلك اللحظة ،يعرف أنه ال داعي من اخلجل
بالق��ول إن��ي مل أع��د أفك��ر إال بنفس��ي.
ب��دأ ص��وت املوت القادم من الس��ماء.
التص��ق اجلمي��ع ب��األرض ،ع��دا جدت��ي ال�تي
انتظ��رت إش��ارة من أح��د أبنائها «أنبطح ؟؟؟».
عبث��اً حاول��ت إقن��اع نفس��ي أن��ي إذا مسع��ت
صوت صفري الربميل ،فحتما لن يقع فوقي.
ال وق��ت للعل��م والفيزي��اء يف ذل��ك الوق��ت،
وال حاج��ة يف تل��ك اللحظ��ات ،لتذك��ر ك��م
كان��ت تس��اوي س��رعة الص��وت.
تس��ارع الصف�ير ليتح��ول إىل
اجلع�ير املعت��اد ،ليتبع��ه االنفج��ار ال��ذي يع�ني
أن أناس�اً ق��د مات��وا أو متزق��وا يف عتم��ة اللي��ل،
ويف أحسن األحوال منز ً
ال قد أضحى ركاماً.
ع��اد الصم��ت جمدداً بانتظ��ار الربميل التالي.
لكن صوت احل ّوامة بدأ بالرتاجع ليختفي يف
إح��دى اجله��ات األربع��ة ال�تي أظلم��ت كله��ا.

كالع��ادة هج��م اجلمي��ع إىل الس��يارات
ليحملوا ما ميكن محله من أوراق ونقود وبعض
الطع��ام ،وأطفاهل��م بطبيع��ة احل��ال .لك��ن القم��ر
اختف��ى وتآم��ر م��ع القات��ل .ليت��ك عرف��ت ي��ا أب��ا
ف��راس ك��م افتقدن��ا الب��در تل��ك الليل��ة.
يف ن��ور النه��ار كان��وا يق��ودون
س��ياراتهم كالس��كارى هرب �اً .فل ُك� ْ�م أن تتخيل��وا
كي��ف قادوه��ا يف الظ�لام .مل يس��محوا ل��ي ،وأن��ا
أح��اول الته��رب م��ن الن��زوح معه��م ،أن أس��تخدم
«ض��وء القداح��ة» اخلاف��ت ،فم��ن املمك��ن أن يران��ي
الطيار .بينما هجموا على ابن عمي املراهق الذي
أش��عل س��يجارته ،فجمرت��ه من املمك��ن أن تتحول
إىل حري��ق ال ميك��ن إطف��اؤه يف ال��دار ،ويف قل��وب
س��كانها .ظننته��م س��خروا من��ا عندم��ا قال��وا «إن
الغري��ق يتعل��ق بقش��ة».
ً
هرع��ت مس��رعا مع عم��ي لنحمل بناته
النائم��ات ،دون أن يعرف��ن أن تل��ك اللحظ��ة ال
ين��ام امل��رء فيه��ا أب��داً .هي��ا ي��ا بن��ت عم��ي الصغ�يرة،
استيقظي فأنت اليت سرتوين ألحفادك وللناس
بع��د موتن��ا م��ا كان جي��ري.
مل يُف ّكر أحد فوق أي رأس سقط ذلك
الربمي��ل ،ومل خيط��ر لن��ا الذه��اب لالس��تطالع.
ف�لا فك��رة لدين��ا أي االجتاه��ات علين��ا أن نس��لكها
ملعرف��ة م��كان س��قوطه ،بينم��ا كان اجت��اه
الن��زوح واضح�اً ،لدرج��ة أن النازح�ين اس��تخدموا
ذاكرته��م أكث��ر بكث�ير مم��ا اس��تخدموا أعينهم.
كان��ت تل��ك الليل��ة ،القش��ة ال�تي
قصم��ت ظه��ر البع�ير .تن��ازل اجلمي��ع ع��ن النه��ار،
وبالتأكيد لن يستطيعوا التنازل عن الليل معه،
وعليه��م اآلن الب��دء بالبح��ث مرة أخرى يف دروب
الن��زوح.

العدد  1 / 114نيسان 2018

9

رادار املدينة

مشكلة التنمر ُترهق األطفال السوريني و ُتبعدهم عن املدارس الرتكية
نشوان الصاحل

Emma Nostrom

تق��ول الطفل��ة آي��ة إن زمالءه��ا األت��راك يف املدرس��ة الرتكي��ة بالرحياني��ة كث�يراً م��ا يس��ألونها ب��أن تهديه��م ش��يئاً م��ا م��ن
أدواته��ا املدرس��ية« ،وإن مل أفع��ل ذل��ك فإنه��م يأخذونه��ا عن��وة ،واألس��تاذ ال يس��تجيب لش��كواي».
�وذج الس��ائد للتنم��ر ،وال��ذي يُع� ّرف
ميث��ل ه��ذا الس��لوك النم� َ
موج � ٌه م��ن قب��ل ف��رد أو
�ذاء،
�
واإلي
عل��ى أن��ه ش��كل م��ن أش��كال اإلس��اءة
ّ
جمموع��ة حن��و ف��رد أو جمموع��ة تك��ون أضع��ف (يف الغال��ب) جس��دياً.
وه��و م��ن األفع��ال املتك��ررة عل��ى م��ر الزم��ن ويف خمتل��ف اجملتمع��ات،
واليت تنطوي على خلل يف ميزان القوى ،قد يكون حقيقياً أو ُمتصوراً
بالنس��بة للطف��ل ذي الق��وة األك�بر ،أو بالنس��بة جملموع��ة تهاج��م
جمموع��ة أخ��رى أق��ل منه��ا يف الق��وة.
ّ
وت��زداد ظاه��رة التنم��ر يف ح��ال وجود ُمك� ّون اجتماعي أقلوي
أصيل أو وافد إىل اجملتمع املدروس ،كما يف حالة األطفال السوريني
يف امل��دارس الرتكي��ة .وختتلف أس��بابها -أي ظاهرة التنمر -وتتفاوت
توج��ه اجتماع��ي ع��ام برف��ض اجملتم��ع «الدخيل»،
خطورته��ا ابت��دا ًء م��ن ّ
وانته��ا ًء مبش��اكل األطف��ال االعتيادي��ة يف م��ا بينه��م.
تيم طالب يف الصف اخلامس يتعرض بش��كل يومي للتنمر
اجلس��دي يف مدرس��ته؛ يف م��ا حاول��ت والدت��ه جاه��دة ح��ل املش��اكل مع
املدي��ر وال��كادر التعليم��ي ،لكنه��ا أُصيب��ت باخليب��ة الصطفافه��م م��ع
الطلب��ة األت��راك .تق��ول وال��دة تي��م« :بعدم��ا فق��دت األم��ل من اس��تجابة
املدي��ر واملدرس�ين حل��ل مش��كلة تي��م ،حاول��ت نقل��ه إىل مدرس��ة أخرى،
لك��ن القوان�ين الرتكي��ة ترفض تس��جيل الطالب مبدرس��ة خارج ح ّيه،
�جلته يف مدرس��ة احل��ي اجلدي��د .وبع��د أي��ام
فانتقلن��ا إىل ح��ي آخ��ر ،وس� ّ
قليل��ة ع��اد تي��م م��ن املدرس��ة وق��د تع��رض للض��رب ،فذهب��ت وقابل��ت
املدي��ر ال��ذي تعاط��ف م��ع تي��م ووع��د حب��ل املش��كلة ،لك��ن زم�لاء تي��م مل
يس��تجيبوا ،واس��تمروا مبضايقت��ه وضرب��ه أحيان�اً ،فطلب��ت م��ن املدي��ر
عق��د اجتم��اع أولي��اء أم��ور حل��ل املش��كلة م��ع أهال��ي الطالب ،لك��ن املدير
اعت��ذر ،وق��ال كالم �اً باللغ��ة الرتكي��ة مف��اده ب��أن املش��كلة يف أهال��ي
الط�لاب وانتقل��ت ألبنائه��م! وخت��م كالم��ه ب��ـ (أدب س��يز)» .يف حادث��ة
أخ��رى رف��ض مدي��ر إح��دى م��دارس كيلي��س تس��جيل أح��د الط�لاب
الس��وريني ،وعندم��ا س��ألته وال��دة التلمي��ذ ع��ن الس��بب ،ص��رخ بوجهه��ا:
«أرغب بتخفيف عدد الطالب الس��وريني يف مدرس�تي ،ولو كان األمر
عائ��داً ل��ي مل��ا أبقي��ت طالب�اً س��ورياً فيه��ا».
يش��ي الش��اهدان الس��ابقان بوج��ود مش��كلة عن��د ش��رحية
ّ
ككل ،ق��د تك��ون
غ�ير صغ�يرة يف اجملتم��ع الرتك��ي جت��اه الس��وريني
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ذات مرجعي��ة اقتصادي��ة متعلق��ة بغ�لاء األس��عار وإجي��ارات املن��ازل.
بينم��ا يذه��ب قس��م م��ن األت��راك إىل أن أبناءهم يُقاتل��ون بالنيابة عن
�حن األبناء يف املنازل،
الس��وريني يف الش��مال الس��وري ،ما يزيد من ش� ِ
والذي��ن يرتمج��ون بدوره��م ه��ذه الش��حنات بالس��خط عل��ى الط�لاب
الس��وريني يف املدرس��ة .ويف املقاب��ل ال تلق��ى األص��وات العقالني��ة م��ن
الك��وادر التعليمي��ة واألهال��ي األت��راك آذان �اً صاغي��ة.
ق��د تع��ود مش��كلة التنم��ر إىل ش��خصية امل��درس املعتل��ة
أص�ل ً
ا ،األم��ر ال��ذي مل يع��دم الس��وريون مثال��ه يف امل��دارس الس��ورية
قب��ل  ،2011ويواجه��ه بع��ض الط�لاب اآلن يف تركي��ا ،كم��ا يف حال��ة
حمم��د ،ال��ذي حرض��ت معلمت��ه الط�لاب عل��ى فت��ح حقيبت��ه وإلق��اء
حمتوياته��ا عل��ى األرض .كم��ا ق��د تع��ود إىل غ�يرة الط�لاب األت��راك
من الطالب السوري املتفوق كما حدث مع إسالم« :كلما أجبت عن
س��ؤال املعلم ،يعاملوني بطريقة س��يئة .وكلما ُ
رفعت يدي لإلجابة
ينهرون�ني ويأمرون�ني ب��أن أُخفضه��ا ،ويس��خرون م�ني عندم��ا أتكل��م
الرتكي��ة».
وتتفاق��م مش��كلة التنم��ر عندم��ا ال يس��تطيع الطال��ب
السوري شرح مشكلته باللغة الرتكية لإلدارة ،بينما يلتف الطالب
األت��راك عل��ى احلقيق��ة بس��هولة المتالكه��م اللغ��ة ،ويف مث��ل ه��ذه
األجواء يصبح التنمر قاعدة لقياس مدى ترك ّية الطالب الرتكي
املتنم��ر ليربه��ن عل��ى أصالت��ه.
املس��امل ،ال��ذي ينض��م إىل الفري��ق ِّ
ويف ظ��ل غي��اب القوان�ين واإلج��راءات الرادع��ة للتنم��ر،
فق��د األه��ل احليل��ة حل��ل مش��اكل أبنائه��م ،وب��دأ الطالب الس��وريون
يتهرب��ون م��ن الذه��اب للمدرس��ة ،كم��ا ح��دث م��ع مصطف��ى ال��ذي
ب��اءت كل حماوالت��ه م��ع أطفال��ه بالفش��ل ،مبا يف ذل��ك ّ
تدخل إحدى
املنظم��ات لدعمه��م وإعادته��م إىل املقاع��د الدراس��ية .وعندم��ا ُس��ئلوا
م��اذا س��تفعلون؟ أجاب��وا« :ن��ود البق��اء يف البي��ت حت��ى ته��دأ األوضاع يف
س��وريا ،ونع��ود اىل ديارن��ا ومدارس��نا».
وتي��م ال��ذي أصب��ح يذه��ب كل بداي��ة أس��بوع إىل املدرس��ة
اجلديدة ،يتعرض للمضايقة والضرب ويعود ،ومتضي والدته بقية
األس��بوع يف حماولة حل املش��كلة-بات يكره املدرس��ة ،وحياول جاهداَ
خل��ق األع��ذار ك��ي ال يذه��ب إليه��ا ،م��ردداً« :أن��ا م��ا حب��ب املدرس��ة».
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أ م ل ض ة أ كل�ث
حل
ر�
� ي� ا مر ي��� و�م وم وا ب
ريا فارس
ام��رأة مطلق��ة يف مطل��ع العش��رينات م��ن العم��ر ،أذكرها جي��داً وهي ُتعن
ً
يف إقف��ال ب��اب غرفتن��ا عن��د املغي��ب ،وتعب��ث بالرادي��و باحث� ً�ة عنه��ا .أدركت صغرية أن م��ا أراه هو
س� ٌر بيننا .عش� ْ
�قت أمي أم كلثوم ورقصت على أغانيها .يف ذلك العمر بدأ االضطراب النفس��ي
ً
مكتفية بس��اعة الس��عادة تلك ،اليت كانت تبثها إذاعة «إس��رائيل»
يس��تحكم بها ،فمالت للعزلة
يف السادس��ة كل مس��اء.
َ
وأفلت
ال تس��تطيع أم��ي الي��وم التميي��ز س��نوات يف تاب��وت .أره��ق ال ُفص��ام أم��ي
ب�ين األط��راف املقتتل��ة عل��ى األرض الس��ورية .الزم��ن منه��ا ،ف�لا ت��دري أحيان �اً يف أي ع��ام
و ُترعبه��ا كلم��ة إرهابي�ين .تتص��ل ب��ي أحيان �اً حن��ن.
يف حلظ��ات صح� ٍ�و أو غي��اب تتص��ل
لتطلب مين أال أخرج من منزلي «عم يقولو يف
حرب» .وتعتقد أحيانا أن احلرب مع «إسرائيل» .بي لتخربني بأن جارنا مات( .جارنا ما غريو
اختلط��ت يف رأس أم��ي مثانين��ات القرن املاضي م��ات ،دري�تي؟) (ان�تي الل��ي اجي�تي لعندي من
وس��رايا دفاعه��ا وإخوانه��ا وجمازره��ا وجارن��ا أس��بوع وكن�تي البس��ة كن��زة زرق��ا؟ أي أنا).
ّ
كل ش��يء ضباب��ي يف رأس أم��ي حت��ى أن��ا،
ال��ذي ع��اد يف تاب��وت .الي��وم وه��ي عل��ى مش��ارف
الستني من العمر ،أمي البسيطة تقطع حارات كل ش��يء ،ذاك��ر ًة وزمن�اً ،حرب�اً وحب�اً ،كل
دمش��ق القدمي��ة وص��و ً
ال إىل العصروني��ة حبث�اً ش��يء ،إال أم كلث��وم.
مل تس��تطع أم��ي يوم��اً إكم��ال
عن صحن «شينكو» بلون أزرق .تعتقد أن أعالم
ح��زب اهلل الصف��راء جم��رد زين��ة الحتفال ما ال نش��رة أخب��ار واح��دة ،لطامل��ا اس��تقت أخباره��ا
م��ن العي��ون والوج��وه واملالم��ح ،وم��ن ع��دد
تبال��ي مبعرفت��ه.
قب��ل بلوغه��ا األربع�ين م��ن العم��ر امل��ارة يف الش��ارع ،وم��ن همس��ات املقرب�ين هن��ا
�ار مل يك��ن بينهم��ا وهن��اك .م��ن ش� ّكها ،م��ن ذهانه��ا ،م��ن أص��وات
أس � ّرت ل��ي ع��ن عش��قها جل� ٍ
حت��ى جم��رد س�لام ،فق��ط أغان��ي أم كلث��وم .األطف��ال وصراخه��م يف احل��ارة .مل تس��تطع
كان��ت تنتظ��ر عودت��ه م��ن عمل��ه ،هن��اك يف قذيف��ة س��قطت خل��ف منزل��ي إيقاظه��ا ،لكن
إح��دى احل��ارات الش��عبية كان��ت تف��وح رائح��ة ص��وت ب��كاء ابن��ة اجل�يران أيقظه��ا لت��زرع
التنب��اك م��ن عّلي��ة اجل��ار م��ع أنغ��ام أم كلث��وم .مطبخ��ي جيئ��ة وذهاب��اً( .أم��ي تس��معي أم
كانت أمي تس��ند رأس��ها إىل احلائط( :امسعي كلت��وم؟ إي حطيل��ي ف��ات امليع��اد).
كن��ت دائم��اً مصدره��ا املوث��وق
امسع��ي حطل��ي لس��ه فاك��ر) .ت��ز ّوج اجل��ار
وأجنب وبقيت أمي تنتظر أغنيتها كل مساء .للمعلوم��ات ،لك�ني جتنب��ت خ�لال الس��نوات
إىل أن اع ُتق��ل يف س��نة  ،٢٠١٢وع��اد بع��د ث�لاث املاضي��ة اخل��وض معه��ا ب��أي حدي��ث عم��ا

للفنان أسعد عرابي

جي��ري خوف�اً م��ن أن ي� ّ
�زل لس��انها عل��ى حاج� ٍ�ز
م��ا .لك��ن حماوالته��ا (املضحك��ة أحيان��اً)
للتش��فري ح�ين حتدث�ني عل��ى اهلات��فُ ،توح��ي
ب��أن أم��ي تعل��م م��ا جي��ري وإن كان��ت تتجنب
عل��ي.
اخل��وض في��ه ،رمب��ا خوف��اً ّ
م��ن املُره��ق دوم�اً إقناع أم��ي بإعطاء
هويته��ا للحاج��ز (م��ن مت س��اكت) (م��ن وي��ن
حضر َت��ك؟) ،س��ؤاهلا للعس��كري حيم��ل مع��ه
نكه��ة م��ن يطل��ب أوراق��ه الثبوتي��ة أيض�اً .فغ��ر
الش��اب فم��ه ل��دى مساع��ه الس��ؤال ،لك��ن ثق��ة
أم��ي بالس��ؤال رمبا ،أو مالم��ح الالمباالة على
وجهه��ا ،جعلت��ه جييب وهو يعيد إليها هويتها
(م��ن الدي��ر .أي والنع��م ،كان عن��ا ج�يران
أوادم م��ن الدي��ر) .انطل��ق س��ائق التكس��ي قب��ل
أن تكم��ل أم��ي ثرثرته��ا لتكمل احلديث معي،
(تتذك��ري جريانن��ا بي��ت أب��و حمم��د؟ كان
عن��دن بن��ت م��ن جيل��ك) .مل أع��رف أب��ا حمم��د
وال أذكر ابنته ،كنت يف عمر السنتني حني
اع ُتق��ل بتهم��ة انتمائ��ه لإلخ��وان املس��لمني،
لك�ني أذك��ر جنازت��ه بعد س��نوات ،ح�ين ْ
مألت
ح ّين��ا رعب�اً إث��ر موت��ه حت��ت التعذي��ب.
مل أمس��ع أم��ي تغين يوم�اً أو تدندن.
جتلس مبتسمة فقط .تضع يدها على خدها
قاضمة طرف إصبعها ،وحني يغمرها اللحن
تتماي��ل مين��ة ويس��رة .أراقبه��ا أحيان�اً بط��رف
عي�ني حبث �اً ع��ن تل��ك الصبي��ة ال�تي كان��ت
تعق��د ش��اهلا الع ّناب��ي أس��فل خصرها ،ومتش��ي
عل��ى رؤوس أصابعه��ا.
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رادار املدينة

التخصصات النادرة يف سوريا

شبيك لبيك...نهايتك بني يديك

رانيا العيسى
بداي��ة ع��ام  ،2000اختصاص��ات
جدي��دة َ
خط��ت بيمينه��ا داخ��ل املفاض�لات
اجلامعي��ة الس��ورية حب��ذر ملح��وظ ،عل��وم
جت��اوز عمره��ا آالف الس��نني وه��ي خلي��ط
م��ن الربجم��ة والفيزي��اء والكيمي��اء كان��ت
مص��در خ��وف لت��داول احلدي��ث عنه��ا ال
دراس��تها أي��ام حك��م األس��د األب ،وم��ع وه��م
االنفتاح أ ِذنت حكومة األس��د االبن بدراس��ة
مفاتي��ح أم��ن االتص��االت يف تعليمه��ا
اجلامع��ي ،ليلتح��ق بركبه��ا التعلي��م
اخل��اص يف  ،2004ال��ذي أبص��ر الن��ور فج��أة
وتباع�اً آن��ذاك .وعل��ى الرغ��م من ذل��ك بقيت
تل��ك االختصاص��ات ودارس��وها ط� ّ�ي األدراج،
ويف أفض��ل األح��وال ّ
مت تعيينه��م يف أماك��ن
ال مت��ت لدراس��تهم ب��ـ صل��ة ،م��ع ع��ودة
احلدي��ث ع��ن حظ��ر الع��امل لتل��ك الدراس��ات
واس��تهداف العلم��اء.
استشعار عالق...عن قرب
جم��د خري��ج هندس��ة فض��اء م��ن
جامع��ة  turk hava kurumuيف تركي��ا ،ي��رى
يف دراسته أن طالبها سيكون بالضرورة أمام
خي��ارات نوعي��ة؛ كتصني��ع صواري��خ حربي��ة
يف ش��ركات ك��ـ  aselsanو ،roketsanأو
خ��وض التجرب��ة يف صناعة مراكب وأقمار
صناعي��ة ،ليج��د طالبه��ا نفس��ه يف حض��رة
وكاالت فض��اء ك�برى ك��ـ  ESAو ،NASA
أو أن يبق��ى يف صومع��ة البح��ث األكادمي��ي.
جمم��ل ه��ذه اخلي��ارات ُتكس��ب ال��دول املعني��ة
بها «مزراب دهب» وثق ً
ال اقتصادياً وعسكرياً،
لك��ن جم��د ي��رى أن س��وريا الزال��ت بعيدة عن
جم� ّرة التط��ور ،وعلي��ه فإن معظم الدراس�ين
يف ه��ذا اجمل��ال س��يختارون البق��اء وع��دم
الع��ودة ،حت��ى أولئ��ك الذين حصلوا على منح
ع��ن طريقه��ا.
موق��ع اهليئ��ة العام��ة لالستش��عار
ع��ن بع��د اإللكرتوني ،كان��ت يف نظر «جمد»
تستش��عر املش��اريع البحثي��ة العالق��ة يف
موقعه��ا «ع��ن بعد»...فم��ا م��ن بيئ��ة تقني��ة
حتتض��ن دراس��ة م��ن ه��ذا الن��وع ،فض�ل ً
ا ع��ن
غي��اب أس��اس علم��ي واض��ح ،أو هيئ��ة إداري��ة
متمكن��ة لتخريج كف��اءات كفيلة بتطبيق
املش��اريع.

12

مطلوب خمرب
يف  ،2008ش��اع ب�ين الس��وريني
خ�بر حيك��ي قص��ة أصغ��ر خم�ترع س��وري
لقم��ر صناع��ي يف الع��امل ،خبط��ى واثق��ة
دخ��ل موس��وعة «غيني��س» ،يتس��اءل البع��ض
عن��ه الي��وم «وي��ن أراضي��ه؟» عّل��ه أصب��ح يف
عم��ر اخلدم��ة العس��كرية فالتح��ق مرغم �اً،
أو أحك��م بوصلت��ه حن��و ش��واطئ اللج��وء ،م��ن
بل��د اس��تنفذ ذخريت��ه الش��ابة حل��رق البل��د
مقاب��ل «األس��د» .كم��ا فع��ل «حمم��د» طال��ب
ماجس��تري يف هندس��ة االتص��االت م��ع أقران��ه
يف العم��ل ،ح��دد وجه��ة جلوئ��ه ،ليخ��رج م��ن
س��وريا مبح��راً ت��ارة وراج�ل ً
ا ت��ارة أخ��رى،
لينته��ي ب��ه مط��اف اللج��وء يف أملاني��ا ،واح��دة
م��ن أب��رز عش��ر دول يف الع��امل متل��ك حمط��ة
فض��اء « ،»DLRيعم��ل حت��ت قبته��ا أكث��ر م��ن
 7400ش��خص .فاملقارن��ة م��ن وجه��ة نظ��ره
«مضحك��ة» ،عندم��ا يس��تذكر أن��ه مل يس��بق
ل��ه أن رأى خ�لال دراس��ته اجلامعي��ة بدمش��ق
راداراً لرصد طائرة عسكرية« ،فقط...أبصم
تنج��ح»!
«ثان��ي باش��تان» عم� ُ�ل املهن��دس يف
االتص��االت وعل��وم الفض��اء «يكاف��ح البطال��ة
املق ّنع��ة» ،خاص��ة يف بل��د ت��رزح حت��ت بطال��ة
تق��در بنس��بة ( ،)53%حس��ب دراس��ة أجري��ت
مؤخراً يف سوريا نشرتها وكالة «سبوتنيك»
الروس��ية؛ فه��ي كفيل��ة بتوف�ير فرص عمل
لعاطلني لاللتحاق يف س��لك التخابر ملن هم
عل��ى دراي��ة ب��ـ «أم��ن الوط��ن واتصاالته..أرضاً
وحب��راً وج��واً».
بتحف��ظ ملح��وظ ي��روي حمم��د
حادث��ة حصل��ت «قبي��ل احل��رب» مع أس��تا ٍذ يف
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جامعة دمشق ،سبق له وأن عمل على مشروع
 frequency scannerكان قي��د اإلنت��اج ،وه��و
جه��از حتدي��د للس��رعات م��ن املمك��ن تعديل��ه
ليحل��ل ال�ترددات ،لك��ن س��رعان م��ا مت «ش� ّ�ل»
املش��روع بطل��ب من األجه��زة األمنية ،حبجة
إمكاني��ة اس��تخدامه للتجس��س!
فالتهدي��د موج��ود حب��رب أو
بدونه��ا ،لك��ن األخ�يرة كفيل��ة برف��ع وت�يرة
التع��رض ل��ه ،فطبيع��ة العمل وم��دى معرفة
البيئ��ة احمليط��ة بق��درات املهن��دس جيعل��ه
عرضة للتهديد...حنو  30مهندساً من أقران
«حمم��د» أحكم��وا قبضته��م ببوصل��ة اهلج��رة
إىل أورب��ا ودول اخللي��ج ،منه��م م��ن اس��تأنف
عمل��ه أو علم��ه ،وآخ��رون آث��روا البق��اء يف
س��وريا ،التحق بعضه��م باجليش اإللكرتوني
ال��ذي وصف��ه حمم��د ب��ـ «الق��وي وال ميك��ن
إن��كار ذل��ك» ،لكنه��م م��ا كان��وا ليصل��وا إىل
ه��ذه الق��وة وحده��م بل يوجد خلفهم وس��ادة
دولي��ة م��ن اخل�براء يتكئ��ون عليه��ا.
إح��دى الوس��ادات «األمني��ة» ج��اءت
يف خ�بر نش��ر من��ذ بضع��ة أي��ام ع��ن اجل��راح
الربيطان��ي «ديفي��د ن��وت  -62عام �اً» ،وال��ذي
يع��رف باس��م «ج��راح إصاب��ات احل��رب» ل��ـ 25
س��نة ،عايَ��ش حروب��اً كث�يرة كان آخره��ا
حرب��ي غ��زة وس��وريا .حيك��ي ع�بر الفيدي��و
خماوف��ه ع��ن احتم��ال اخ�تراق حاس��وبه م��ن
قب��ل قراصن��ة روس ،إلرش��اد ط�يران بالدهم
لقص��ف مستش��فى س��ري يف حل��ب ،كان
الطبي��ب «ن��وت» آن��ذاك يش��رف ع�بر تطبي��ق
«س��كايب» عل��ى عملي��ة ملصاب�ين ج��راء قص��ف
الط�يران عل��ى املدين��ة ،م��ا جع��ل املستش��فى
ومرضاه��ا خ��ارج احلي��اة.

رادار املدينة

لع��ل قص��ة رائ��د الفض��اء الس��وري
وجتربت��ه يف التحلي��ق بعه��د حاف��ظ األس��د
أمات��ت أي أمني��ة ل��دى الراغب�ين للتحلي��ق يف
ملكوت «اهلل» ،تلك الكلمة اليت أغضبت األسد
األب حس��ب كالم «الف��ارس» يف إح��دى
صباحات��ه امللتف��زة ،لتنته��ي جترب��ة رائ��د

“ابو صالح” يف الغوطة يبدع يف صنع “األطراف الصناعية” من بقايا اخلردة

ديفد نوت يف حلب

الفضاء دون زخم إعالمي ،ول ُتنس��ى جتربته
بع��د مض��ي القلي��ل م��ن الوق��ت ..ختص��ص
مرم��وق غ�ير مأمون اجلانب ،يس��حب بس��اط
احل��ظ م��ن حتت صاحب��ه ،ليصبح فجأة _هو
وعائلته_عرض��ة للتهدي��د ينته��ي مبحاول��ة
للقت��ل ،وحس��ب تربي��ر «جم��د» ف��ـ «النظام إما
خائ��ف م��ن رائ��ده الفضائ��ي أو أن��ه جمب��ور!»
دراسة الطوارئ
ع��ام  ،1987أخ��ذت اهلندس��ة
الطبي��ة حي��زاً فري��داً يف جامع��ة دمش��ق حيث
فرعه��ا الوحي��د آن��ذاك ،س��رعان م��ا طفح��ت
جت��ارة األجه��زة الطبي��ة كمش��روع ط�بي
وجت��اري مرب��ح ،فتمرك��زت مكاتبه��ا يف
املراك��ز احليوي��ة م��ن العاصم��ة...وال زال��ت،
لك��ن م��ع بداي��ة الث��ورة اس��تحال التخص��ص
إىل ض��رورة فرض��ت احل��رب ضريبته��ا
عل��ى املدني�ين ج��راء قص��ف عش��وائي (ع��ن
طري��ق خط��أ مقص��ود!) ،فف��ي تقري��ر س��ابق
للمنظم��ة الدولي��ة للمعاق�ين قال��ت في��ه «إن
احل��رب يف س��وريا خلفت حن��و مليون مصاباً،
بينه��م اآلالف م��ن ه��م حباج��ة إىل عملي��ات
جراحي��ة وأط��راف صناعي��ة وإع��ادة تأهي��ل»،
لك��ن تقاري��ر املنظم��ات الدولي��ة يف نظ��ر
الس��وريني «حتك��ي أرقام �اً خجول��ة» ،فأع��داد
املصاب�ين يف��وق املذك��ور.
أح��د املصاب�ين كان أخ املتط��وع
(خال��د .ه) وال��ذي يش��ركين يف احلدي��ث ع��ن
جتربته ،يعرض فيلماً عن مظاهرة خرجت
يف إح��دى أحي��اء حل��ب حي��ث كان يقط��ن،
يسقط أحد املتظاهرين جراء إطالق نار من

ق��وات النظ��ام ،ليبادر أخ «خالد بس��حبه» .لكن
طلق��ة كان��ت م��ن نصيب��ه ،تتال��ت اخلس��ائر
ف��كان التال��ي فق��دان األخ األصغ��ر لصديق��ه
قدمي��ه بفع��ل برمي��ل متفج��ر ،م��ا دف��ع ب��ـ
«خال��د» للخ��وض يف العم��ل ك��ـ ف�ن ّ
ي أط��راف
اصطناعية دون اخلوض يف أدبيات دراستها.
من��ذ منتص��ف ع��ام  2014اخن��رط
«خال��د» يف دراس��ة الط��وارئ ،عل��ى ح��د قول��ه،
بعل��م يفي��د الث��ورة ،أجن��ز
بغي��ة االلتح��اق ٍ
بسرعة دورته األوىل يف األطراف الصناعية
مبدين��ة الرحيانية ،ليلتحق مباش��رة مبعهد
أملان��ي خمص��ص لطلبة خرجيني من معاهد
األط��راف الصناعي��ة ،لك��ن احل��ظ مش��ل
خال��د.ه م��ن مجل��ة الدارس�ين في��ه لث�لاث
س��نوات ،خ��اض خالهل��ا جترب��ة تركي��ب
األط��راف وتصنيعه��ا ومعاجل��ة املرض��ى
نفس��ياً ،انته��ت حبصول��ه عل��ى أعلى حتصيل
أكادمي��ي ،وش��هادة م��ن «اهليئ��ة العاملي��ة
لألط��راف الصناعي��ة».
بع��د الرحياني��ة (يف تركي��ا)...
كان��ت حزان��و يف (ريف إدل��ب )2015حمطته
الثاني��ة ،لك��ن مرك��ز تصني��ع األط��راف
الصناعي��ة فيه��ا كان دون مس��توى
اجلهوزي��ة ،إذ س��بق وأن ُقص��ف املس��توصف

وم��ا حول��ه م��رات ع��دة خ�لال عم��ل خال��د
ب��ه ،الحق�اً أنش��أ مرك��زاً يف ب��اب اهل��وى يُع��د
األكرب يف الش��مال الس��وري ،جاء ذلك عقب
ترش��يحه لتدريب كوادر للعمل يف صناعة
األطراف« ،يف جو يشوبه املفاجأة ،دون سابق
إنذار يباغتنا القصف ،ما عليك سوى إخالء
املكان...أصبح��ت هدف�اً يتكرر قصفه» حس��ب
قول��ه.
يب��دو أن عل��ى الراغب�ين يف
االلتح��اق للدراس��ة يف جامع��ات النظ��ام
الرتيث يف اختيار اإلجابة الصحيحة ،س��يما
وأن بع��ض التخصص��ات العلمي��ة فيه��ا باتت
«ش��به حمرمة وطنياً» ،فاألمر ش��بيه بقصة
مصب��اح ع�لاء الدي��ن وامل��ارد املتمك��ن م��ن
تلبية املس��تحيل ،فإما أن يستس��لم لـ«خيباته
العلمي��ة» ،ويكتف��ي بتعلي��ق جداريات��ه
الكرتوني��ة عل��ى احلائ��ط ،فيع��ود إىل مربع��ه
العلم��ي األول ويقن��ع براتب  50$يف مدرس��ة
ثانوي��ة ،ليكرر على مس��امع طالبه نصيحة
«م��ن اجلل��دة للجل��دة» ،أو يتم��رد خارجاً من
الفان��وس لتك��ون النهاي��ات الس��وداء مفتوح��ة
كتهدي��د يط��ارده ،أو قص��ف يط��ال م��كان
العم��ل.
دراجة من صاروخ روسي يف ريف دمشق
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بورتريه

عبد اجمليد الكواكبي يف ديرالزور

أكرث من لعبة بيد اآلخرين وأقل من حمافظ
هيثم احلنت
ال خيتل��ف حماف��ظ ديرال��زور اجلدي��د عب��د اجملي��د
الكواك�بي ع��ن موظف��ي األس��د الصغ��ار يف ه��ذا املنص��ب ،م��ن
حيث قبوهلم لعب أدوار ثانوية كواجهات ،وانتمائهم الشكلي
للنظ��ام ،ووالئه��م املطل��ق ألنفس��هم .لكن��ه خيتل��ف عنه��م بأن��ه
أكث��ر ح��ذراَ يف ول��وج لعب��ة امل��ال والس��لطة ،يف ظ��ل اقتس��ام
الس��لطات احلالي يف س��وريا األس��د بني إيران وروس��يا ،والقوى
احمللي��ة واإلقليمي��ة ال�تي ت��دور يف فلكهم��ا ،كم��ا أن عالقات��ه
أكثر زمخاَ وتعقيداَ وقرباَ من (سوريا العصرية) ،ثم أنه من
جي��ل الش��باب ،ولي��س ل��ه أي خلفي��ات عس��كرية أو أمني��ة.
يغي��ب ح��زب البع��ث ع��ن معادل��ة الكواك�بي يف ولوج��ه حيات��ه
العام��ة اجلدي��دة ،ال�تي تظه��ر م��ن الرس��ائل الضمني��ة يف منش��وراته على
صفحت��ه يف الفيس��بوك ،رغ��م أن احل��زب أوصل��ه جمللس الش��عب يف العام
 ،2016لكن ما يغيب هنا ظل يظهر يف كتابته التقارير لألمن ضد زمالئه
احملامني املعارضني يف بداية الثورة ،كما يتذكر بعضهم .بينما تظهر
رس��ائل أخ��رى ،إىل جان��ب تروجي��ه هل��واه الش��يعي ،أو اس��تثماره املرب��ح!،
فهن��اك اس��م عائلت��ه املعروف��ة ،ونس��به ال��ذي حي��اول تش��عيبه ودجم��ه مع
مجاعات عراقية أو إيرانية جيمعه بها «النسب اهلامشي احلسيين» عرب
كتب الرتاجم والنسب الصفراء ،و«التاريخ املشرتك والروابط املتميزة»
كم��ا ق��ال يف غ�ير م��رة ،يف ح�ين يفتت��ح أعمال��ه يف ديرال��زور خبطاب��ات
جاه��زة ع��ن «س��وريا العصري��ة واإلص�لاح االجتماع��ي وتطوي��ر العم��ل
الدي�ني» ،ونش��اطات للمرك��ز الثق��ايف اإليران��ي!
مل تك��ن عالق��ة الكواك�بي بالتش��يع ولي��دة بداي��ة الس��نة
الفائتة ،فهي تعود ألزيد من عقد من الزمن ،دشنها باحتفاالت وترويج
النتصارات حلزب اهلل حني كان يعمل كمسؤول عن نشاطاته ومجع
التربعات له يف حلب ،وزيارات متكررة ملعقله يف الضاحية اجلنوبية ،أو
يف إيران! ،مبباركة من آية اهلل عبد الصاحب املوسوي ،املستشار الثقايف
الس��ابق يف القنصلي��ة اإليراني��ة ،وع� ّراب الفك��ر الصفوي يف الش��ام ،كما
يس��ميه البعض ،ثم مؤس��س (مركز آل البيت الثقايف) الذي ضم حتت
جناح��ه ،قب��ل الث��ورة ،الكواكيب كفاعل اجتماعي وناش��ط بفعالياته يف
حريت��ان مشال��ي حل��ب .عل��ى أن الش��اب الطم��وح ،واملتعج��ل الخ�تراق ج��و
السلطة ،مل يكتف باالندفاع يف املد الثقايف السياسي الشيعي ،فقد وازن
األمر بعالقة من هنا ،وأخرى من هناك ،مع قادة جمتمع شباب دعمت
اندفاعه ،عرب شقيق زوجته آنذاك أوريا حاج أمحد مدير شركة الشرق
للمنتج��ات الغذائي��ة ،ال��ذي دخ��ل يف عدة فعاليات ح��اول من خالهلا رأب
الص��دع م��ع األكراد ،بعد «أحداث القامش��لي .»2004
ميك��ن الق��ول إن الكواك�بي مل جي��د ضالت��ه يف «مش��اكل
األك��راد» ،كم��ا مل يس��تطع االس��تثمار فيه��ا ،رغ��م الف��رص ال�تي أتاحها
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ل��ه زواج��ه األول م��ن احملامي��ة املخضرمة والناش��طة االجتماعية
روشان حاج أمحد ،ثم عالقاته مع شخصيات يف قيادة فرع حزب
البع��ث يف حل��ب ،وأعض��اء يف جمل��س الش��عب ،لكن��ه يف ه��ذا اجمل��ال
ظ��ل وفي�اَ للح��س احل��ذر يف الفئ��ات الوس��طى ال�تي ينتم��ي إليه��ا،
حي��ث قادت��ه خطوات��ه املتأني��ة إىل املكتب التنفي��ذي جمللس مدينة
حل��ب من��ذ  2007حت��ى  ،2011مالفت إليه وزير االقتصاد والتجارة
حمم��د نض��ال الش��عار يف بداي��ة الث��ورة ،ودفع��ه لتوصي��ة (رئاس��ة
اجلمهوري��ة) بإيص��ال (اب��ن العائل��ة احملرتم��ة) لرئاس��ة بلدي��ة
حل��ب ،كم��ا ظه��ر يف اإلع�لام حينه��ا.
حيتف��ي عب��د اجملي��د الكواك�بي عل��ى صفحت��ه يف
الفيس��بوك باقتباس��ات عدي��دة ،إىل جان��ب ص��وره الش��خصية اليت
ختلى فيها نهائياَ عن حليته اليت كانت تظهر يف صورة انتماءه
لنقاب��ة احملام�ين قب��ل الث��ورة .ميك��ن مج��ع كث�ير من االقتباس��ات
حت��ت عنوان�ين ،أحدهم��ا ال�تراث الش��يعي م��ن أق��وال عل��ي ب��ن أب��ي
طالب ،واآلخر اقتباس��ات مش��اهري من ش��تى أحناء العامل ،على أن
م��ا جيم��ع االثن�ين رواج االقتباس��ات ب�ين جي��ل اليافع�ين والش��بان
م��ن صفح��ات تتعم��د نوع �اَ م��ن الدم��ج ب�ين الص��ور الرتوجيي��ة
واللغ��ة البس��يطة ،املليئ��ة باألخط��اء اإلمالئي��ة ،وتس��تعمل مث��ل
كليش��يهات م��ن الصع��ب الرك��ون لنس��بتها ألصحابه��ا .لك��ن
الالف��ت يف الصفح��ة تك��رار عب��د اجملي��د الكواك�بي ،مب��ا يش��به
الوس��واس القه��ري ،القتب��اس يق��ول « ُق ْ��د م��ن اخلل��ف وات��رك
اآلخري��ن يعتق��دون أنه��م يف املقدم��ة» ،األم��ر ال��ذي يش��ي أن��ه يعي
جي��داَ وضع��ه اجلدي��د كمس��ؤول يف قي��ادة حمافظ��ة طرفي��ة،
ال ميل��ك م��ن أمره��ا ش��يئاَ ،خاص��ة أن النظ��ام ،وم��ن خلف��ه إي��ران،
يرونه��ا بق��رة حل��وب م��ن الناحيت�ين االقتصادي��ة والدميغرافي��ة،
ع��دا ع��ن كونه��ا نقط��ة الوصل ب�ين منطقيت الس��يطرة اإليرانية
يف الداخ��ل الس��وري والع��راق.

بورتريه

إىل جان��ب اقتباس��ات احملاف��ظ
اجلديد ،تظهر مقتطفات وصور من كتابات
عب��د الرمح��ن الكواك�بي ،ج�� ّد احملاف��ظ،
وص��ور األخ�ير يف مناس��بات عدة م��ع مواطنني
مس��يحيني م��ن حل��ب ،وأعض��اء يف الس��فارة
العراقي��ة ،ال�تي جتمع��ه بالعامل�ين فيها عالقة
جي��دة ،كون��ه رئي��س جلن��ة األخ��وة الربملاني��ة
السورية العراقية ،ولكن نشاطه الفيسبوكي
مل يب��دأ حت��ى نهاي��ة الع��ام  ،2016حني س��قطت
أحياء حلب الشرقية بأيدي ميليشيات النظام
وإيران وحزب اهلل والقوات الروسية .منذ ذلك
الوق��ت اس��تطاع الكواك�بي تنف��س الصع��داء،
والتخل��ي ع��ن ص��ورة البريوقراط��ي احل��ذر
يف احلي��اة العام��ة ،واخل��روج إىل العل��ن ع�بر
الفيس��بوك يف الش��هر األول م��ن الع��ام ،2017
بأول اقتباس منسوب لعلي بن أبي طالب «اطلبوا حاجاتكم بعزة األنفس
فإن قضائها بيد اهلل» .بركاكة االقتباس وبأخطائه اإلمالئية ،يدشن
الكواك�بي مرحل��ة جدي��دة م��ن حياته العامة مع النظام الس��وري ،ولكن
خبلطت��ه الثقافي��ة العجائبي��ة اجلدي��دة ،ال�تي جتم��ع مبارك��ة اإلث��راء
الس��ريع والتش��يع اإليراني ومتجيد القوة الروس��ية ،إىل جانب هلوس��ات
لفظي��ة خت��ص املقاوم��ة الفلس��طينية والصهيوني��ة واملؤام��رات العاملي��ة،
ث��م العم��ل الوحي��د ال��ذي يش��تغل علي��ه اليوم ،وه��و اإلع��داد الفتتاح معرب
البوكم��ال احل��دودي م��ع الع��راق.
لي��س س��ه َ
ال التنب��ؤ مب��دى النج��اح ال��ذي س��يؤدي ب��ه الكواك�بي
عمل��ه ال��ذي دُف��ع ب��ه م��ن أجل��ه إىل املقدم��ة ،وس��ط س��يطرة الق��وات
املدعوم��ة أمريكي�اَ عل��ى نص��ف احملافظ��ة ،لك��ن ش��بكة عالقات��ه اجلديدة
العاب��رة لل��والءات ستس��اعده يف ذل��ك ،وتش��مل ج��ورج حس��واني وأوالد
مصطفى التاجر ورجل األعمال الصاعد حسام القاطرجي ،ومن خلفه
أخ��وه ب��راء ،القائ��م بأعم��ال نق��ل النف��ط واحلب��وب م��ن املنطقة الش��رقية
واجلزي��رة من��ذ س��يطرة تنظيم الدولة اإلس�لامية عل��ى املنطقة .وليس
س��ه َ
ال ،كذل��ك ،التنب��ؤ مب��دى النج��اح ال��ذي س��يؤدي به الكواك�بي عمله
كمحاف��ظ ،يف تنظي��ف الش��وارع م��ن القمام��ة ،واحل��د م��ن الفوض��ى يف

احملافظ��ة ،كم��ا يتوق��ع منه أبن��اء ديرالزور األكث��ر واقعية على
صفح��ات الفيس��بوك احمللي��ة ،يف ظ��ل اجل��و امليليش��ياوي ال��ذي
تعي��ش ب��ه ديرال��زور ،لك��ن الراغب�ين يف اس��تثمار إع��ادة اإلعم��ار
والتوطني ،والباحثني عن قنوات لتصريف مس��اعدات مس��تحقة،
سيس��اعدونه يف ذل��ك ،مبنظماته��م وقنصلياته��م وش��ركاتهم.
م��ن غ�ير الواض��ح موق��ف عائلت��ه «املعروف��ة بنزعته��ا
العلماني��ة ،كم��ا ي�تردد يف أوس��اط حلبي��ة» م��ن ج ّره��ا حن��و اجل��و
الثق��ايف السياس��ي الش��يعي ،عل��ى أن م��ا ج��رى يف حل��ب قب��ل بداي��ة
الع��ام  ،2017انطب��ع ح��ذراَ زائ��داَ عل��ى أس��رة ع��ادل الكواك�بي م��ن
اجلل��وم الصغ��رى ،املع��اون الس��ابق ملدي��ر املؤسس��ة العام��ة حلل��ج
وتس��ويق األقط��ان حبل��ب ،والد عب��د اجمليد ،حني توجهت األس��رة
إىل أملاني��ا ،حي��ث مات��ت والدت��ه م��ن فرتة قريبة .أم��ا مغامرته اليت
وصل��ت ب��ه لكرس��ي حمافظ��ة ديرال��زور فل��ن تذه��ب ب��ه أبع��د م��ن
ذلك ،ففي وسط صراعات مركبة ومرتاكبة لن يكون له وزن
حلس��ه احلذر ال��ذي ورثه من
فيه��ا س��وى كبريوقراط��ي ،س��يعود ّ
الفئ��ات الوس��طى ،رغ��م املناف��ع اليت س��يجلبها له عمله كش��رطي
م��رور يف ديرال��زور لش��حنات النف��ط واحلب��وب م��ن الش��رق إىل
الداخ��ل ،واس��تقبال اإليراني�ين ،وتفري��خ اجلي��وب الش��يعية.
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املدينة
رادار رأي

ما بعد الغوطة ...خديعة النصر الفارغ
AFP

سهيل نظام الدين

إ ّن��ه مش��هد كاحل ب�لا ش��ك ،لك ّن��ه بق��در م��ا يس��توجب إعادة التفكري ،وع��دم خداع الذات بتو ّق��ع تب ّد ٍل درامي يف
س�ير األح��داث الدامي��ة يف س��وريا ب�ين ليل��ة وضحاه��ا .فإ ّنه يس��توجب أيض�اً ،وبنفس الق��در من الثقة ،ع��دم التورط
�س باهلزمي��ة ،أل ّنه��ا مل حتدث بعد ،وألنها م��ا تزال بعيدة.
يف خ��داع ال��ذات بالرك��ون إىل يق�ين االنكس��ار ،وتنمي��ة احل� ّ

هل خيتلف ما بعد الغوطة عما قبلها؟
ه��ذا س��ؤال بش��قني ،ميدان��ي َعمالن��ي ،وآخ��ر سياس��ي
اس�تراتيجي .واإلجابة عليه جيب أن تتضمن قدراً من االس��تطاعة
يف نق��د ال��ذات ،دون االخن��راط يف بكائي��ات ال جت��دي نفع��اً.
يف اجلان��ب األول ،كان مث��ة تو ّق��ع من��ذ انط�لاق العدوان
الثالث��ي األس��دي –اإليران��ي –الروس��ي عل��ى الغوط��ة ّ
أن األم��ور
ذاهب��ة إىل النتيج��ة ال�تي حدثت فع ً
ال ،وحتى وإن كان البعض قد
فإن اجليب ُ
املاصر لسنوات ،واحملشور حشراً
تو ّقع صموداً أطولّ ،
بالبش��ر املنهك�ين ،م��ا كان ل��ه أن ي��ر ّد محلة القصف الوحش��ية ،وال
منه��ج اإلب��ادة الثاب��ت عن��د حم��ور الطغي��ان (حاص��ر ،ج� ّوع ،اقص��ف،
هج��ر) .وه��و ب��كل األح��وال اس��تنتاج واض��ح ،ويب��دو أ ّن��ه يف طريق��ه
ّ
ليكون موضوع تو ّقع يف بقعة أخرى من سورياُ ،تشري مقدمات آلة
الدعاي��ة الروس��ية –األس��دية إىل أ ّنه��ا س��تكون القلم��ون الش��رقي.
يف الش��ق السياس��ي االس�تراتيجي ختتل��ف الص��ورة
باخت�لاف أداة القي��اس ،فالنص��ر املزعوم س��يقاس هنا باملقدرة على
حتويله إىل اس��تقرار مس��تمر ،حتى وإن جاء ذلك عرب قمع البش��ر
الذي��ن وق��ع عليه��م .ويف الغوط��ة ال يوج��د ش��يء م��ن ه��ذا ،فالنظ��ام
�تثمار وضي��ع للتف��وق اجل��وي الروس��ي الكاس��ح جمتم��ع
أزاح باس� ٍ
الغوط��ة م��ن أرض��ه ،ليطل��ق السلس��لة املعت��ادة يف النه��ب والتنكي��ل
واالعتق��ال م��ن أج��ل االنتق��ام أو التجني��د القس��ري ،وه��و عاجز عن
إعادة هيبته اليت سقطت يف الغوطة منذ  .2011وال ميكنه تصريف
هذا احلدث سياسياً على املستوى الدولي ،ولن ميكنه ضبط األمن
يف املنطق��ة ،ألن التهدي��د يأت��ي م��ن ميليش��ياته ذاته��ا وس��لوكها
االنتقام��ي الطائف��ي.
ماح��دث يف الغوط��ة ه��و إج��راء إب��ادة ،وش��ناعات مفزع��ة
ض��د مدني�ين حماصري��ن ،ل��ن تفي��ده يف غ�ير إضاف��ة حق��د جدي��د
للرتب��ص القائ��م يف مس��ار «ث��أر الغوط��ة الق��ادم حتم �اً» من��ذ أ ّي��ام
احلص��ار.
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هو مشهد ال ميكن ابتالعه قطعاًّ ،
ومثة خيط من دم وقهر
يرب��ط ص��ور النازح�ين م��ن الغوط��ة مبواطنيه��م يف حل��ب ،ومح��ص،
والزبداني ،ودير الزور ،والرقة وغريها .وبينما ال ميلك األس��د خياراً
س��وى املض� ّ�ي يف ميكانيكي��ة القت��ل اجلماع��ي والتهج�ير املمنه��ج ،فه��و
يفق��د أوراق��ه تباع�اً يف تقدم��ات ميداني��ة المعن��ى سياس��ياً هل��ا.
وبق��در ماه��و صحي��ح ّ
أن خرائ��ط املي��دان قابل��ة للتح � ّول
بس��رعةّ ،
ف��إن احلاص��ل السياس��ي بع��د ّ
أي نص��ر جي��ب أن يك��ون
ً
ومديا .وإذا كان إنكار صدمة وفجيعة خس��ارة الغوطة
تراكمياً ُ
ُيث��ل حتاي�ل ً
ا غ�ير مفي��د ب��ل وضا ّر جداً ،فس��تكون مقابلت��ه بالركون
إىل نزع��ة االستس�لام ض��رراً أك�بر.
الواق��ع ّ
أن هن��اك أيض��ا التب��اس جوه��ري يف تفس�ير نتائ��ج
التق��دم امليدان��ي حمل��ور داعم��ي النظام ،عرب اس��تخدام وضع املدن اليت
بقيت حتت سيطرته كنموذج مقارنة لقياس إنتاج حاصل سياسي
واس�تراتيجي ُمتوه��م .وه��ذا أيض�اً ليس موضع تطاب��ق ،فاملناطق اليت
أع��اد احتالهل��ا ال تش��به يف واقعه��ا أ ّي��ا م��ن مواق��ع س��يطرته املس��تمرة،
وكّله��ا ال تش��هد ّ
أي من��ط لع��ودة احلي��اة ،ب��ل إ ّنه��ا يف احلقيقة ليس��ت
س��وى خرائ��ب خاوي��ة ومتخم��ة مب��وارد التعفي��ش بع��دة طبق��ات ،تبدأ
بنه��ب األث��اث وال تنته��ي باس��تخراج حدي��د األبني��ة ومق��اوالت اهل��دم
وإخف��اء جرائ��م احل��رب.
ال يش��عر األس��دّ ،
كأي طاغية يُش��بهه ،بالتزام جتاه الشعب
مب��ن فيه��م ش��بيحته ،وحت��ى ب�ين ه��ؤالء أثن��اء احتفاالته��م الش��امتة
بانتصاره��م يف الغوط��ة ،مث��ة ره��ط م��ازال ميل��ك بع��ض الق��درة عل��ى
قمع سؤاله :ماذا سيحدث حني تنتهي مفاعيل مقاولة محاية األسد،
و ُتغ��ادر الطائ��رات الروس��ية؟ من س��يدفع مثن احلرب بعد ّ
أن يس��تقر
البل��د عل��ى حال��ة ش��لل نصف��ي ..وإف�لاس ثقي��ل؟
مل ينتصر األس��د يف الغوطة ،هو مهزوم منذ س��بع س��نوات،
ّ
وكل م��ا فعل��ه أ ّن��ه ختل��ص مؤقت �اً م��ن هزمي��ة رابض��ة عل��ى خت��وم
دمش��ق ،ليجده��ا بص��ورة أخ��رى ال جم��ال لنكرانه��ا.
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اتفاقات املصاحلة يف سوريا
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لق��د أصبح��ت م��ا تس��مى اتفاق��ات املصاحل��ة أداة تهديدي��ة تس��تخدمها احلكوم��ة الس��ورية م��ن أج��ل اس�ترداد اجملتمع��ات ال�تي
خرج��ت ع��ن س��يطرتها.
يتضمن تعبري «املصاحلة» عاد َة ،نوعاً من االتفاق الودّي
ميك��ن رس��م خ��ط اس�تراتيجي يرب��ط ب�ين اهل��دن احمللي��ة
ب�ين أع��داء س��ابقني ،وه��و أيض�اً ّ
يذك��ر بآلي��ات العدال��ة االنتقالي��ة واتفاق��ات املصاحل��ة ،وميك��ن الق��ول إنه يف حني مل يك��ن لدى احلكومة
وف��ق النم��ط ال��ذي مت تطبيق��ه يف جن��وب أفريقي��ا .إال أن اتفاق��ات خط��ة رمسي��ة للمس��ار ال��ذي اختذت��ه اهل��دن احمللي��ة واملصاحل��ات،
املصاحلة ،يف سياق احلرب األهلية يف سوريا ،على األغلب تفرض ف��إن كالهم��ا اس�تراتيجية عس��كرية مت اس��تخدامها إلرغ��ام مناط��ق
ال��ذل .فعوض�اَ ع��ن تقدي��م أي ش��كل م��ن أش��كال املصاحل��ة باملعن��ى املتمردي��ن عل��ى اإلذع��ان ،إم��ا بش��كل ف��وري أو يف وق��ت الح��ق .كان��ت
التقلي��دي ،تس��تخدم احلكوم��ة الس��ورية ه��ذه االتفاق��ات كأداة النتائ��ج األولي��ة ل��كل م��ن اهل��دن واملصاحل��ات إع��ادة إحل��اق الن��اس
تل� ّوح باس��تخدام الق��وة م��ن أج��ل إع��ادة الس��يطرة عل��ى اجملتمع��ات ومناطقه��م بالدول��ة.
جي��ب أال حتج��ب الطبيع��ة املؤقت��ة لله��دن احمللي��ة أن ه��ذه
ال�تي خرج��ت عنه��ا .ويف أغل��ب األحيان ،حتق��ق احلكومة هذا األمر
خبل��ق ج��و حص��اري ح��ول املنطق��ة امل��راد اس�تردادها ،وبزي��ادة عجز اهل��دن ليس��ت س��وى عكاكي��ز يس��تند عليه��ا النظ��ام إىل أن يصب��ح
الس��كان ع��ن الوص��ول إىل األم��ان والطع��ام واإلم��دادات اإلنس��انية ،يف وض��ع ُيَكن��ه م��ن اس��تعادة املنطق��ة .وق��د ع��زز الت��ورط الروس��ي يف
احلرب األهلية ابتداء من أيلول  ،2015قدرة النظام على حتويل اهلدن
وذل��ك ع�بر عملي��ات القص��ف اجل��وي.
تدف��ع ه��ذه الظ��روف البائس��ة اجلماع��ة ال�تي تعي��ش احمللي��ة إىل اتفاق��ات مصاحل��ة.
كس��بت احلكوم��ة الس��ورية ،بع��د تعزيزه��ا بالق��درات
داخ��ل املنطق��ة احملاص��رة للضغ��ط الش��ديد على قياداته��ا للوصول
لن��وع م��ن االتف��اق م��ع احلكومة للتخفيف م��ن معاناتها .هذا األمر البش��رية واجلوي��ة الروس��ية ،مق��درة أك�بر عل��ى ف��رض ح��االت
يع�ني ع��ادة إخ�لاء عناص��ر معينة من الس��كان من املنطق��ة ،وإعادة احلص��ار ،وه��ذا م��ا م ّه��د األرض لالنتش��ار احلال��ي للمصاحل��ات ب��د َ
ال
س��يطرة احلكومة الس��ورية على املكان .ووفقاً لفهم معظم الناس من اهلدن احمللية .فقد حدثت املصاحلات حتت الضغط العسكري يف
الذين يعيش��ون ضمن مناطق املصاحلات ،هذا النوع من االتفاقات معظ��م احل��االت ،لكنه��ا حصل��ت أيضاً عن طريق الضغ��ط االجتماعي،
ميث��ل ح�ل ً
ا مفروض�اَ أو ش��روط استس�لام أكث��ر م��ن أن يك��ون أي كم��ا يف س��رغايا يف الزبدان��ي وحمج��ة يف درع��ا .يف ه��ذه املصاحل��ات
ال�تي فرضه��ا الضغ��ط االجتماع��ي ،قام��ت احلكوم��ة بإرس��ال رس��ائل
ش��كل للمصاحل��ة.
واتس��اب إىل الس��كان تطل��ب م��ن خالهل��ا الضغ��ط عل��ى قادته��م إلب��رام
شراء الوقت
لقد كان إخالء داريا ،الواقعة حتت سيطرة املتمردين ،مصاحل��ات مقاب��ل إعف��اء م��ن اخلدم��ة العس��كرية مل��دة س��نة واح��دة.
قب��ل إب��رام املصاحل��ات كان  30%م��ن س��كان كل م��ن
م��ن الس��كان يف آب  ،2016نقط��ة انعط��اف يف اس��تخدام احلكوم��ة
الس��ورية التفاق��ات املصاحل��ة كاس�تراتيجية تس��تعيد م��ن خالهلا س��رغايا وحمج��ة م��ا زال��وا يتقاض��ون رواتبه��م م��ن عمله��م يف القط��اع
األراضي الواقعة حتت س��يطرة املتمردين .كانت اتفاقيات اهلدن العام ،وعرض النظام الحقاَ أنهم عندما س��يؤدون اخلدمة العس��كرية
احمللية قد استخدمت يف عدة جمتمعات يف أحناء ش ّتى من سوريا -يف القوات االحتياطية وليس يف القوات العاملة -سيستمرون بتلقي
إىل أن حص��ل اتف��اق داري��ا .ب��دأت اهل��دن احمللي��ة يف ب��رزة ،الواقع��ة أجورهم من القطاع العام ،إىل جانب راتب خدمة العلم .باإلضافة إىل
مشال دمشق ،وبعد ذلك يف وقت قصري اهلدنة يف محص القدمية ذل��ك ،فف��ي ح�ين حصل��ت بع��ض ح��االت االعتق��ال ،بق��ي معظ��م الناس
يف ش��باط  ،2014برعاي��ة األم��م املتح��دة .وق��د س� َّ�وق هل��ذه ا ُ
هل��دن يف بيوته��م عوض �اً ع��ن أن يت��م ترحيله��م.
دميس��تورا ،املبع��وث األمم��ي اخل��اص إىل س��وريا ،عل��ى أم��ل ش��راء تشديد ظروف احلصار
م��ن ناحي��ة أخ��رى ،املصاحل��ات املفروض��ة حت��ت التهدي��د
الوق��ت ك��ي يص��ل املتخاصم��ون إىل ن��وع م��ن احل��ل السياس��ي.
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جماعة فارك

العسكري كانت تعين زمناً يرتاوح بني أسبوع (يف جوبر ،على سبيل ضمان اخلضوع
املث��ال) و 4ش��هور (يف داري��ا) م��ن ظ��روف احلص��ار اخلان��ق والقص��ف
إلضاف��ة ال��ذل إىل األذى ،مل يك��ن مث��ة وج��ود ألي حتس��ن
يتوسل
اجلوي املتفاقم بشكل مضطرد .تستمر هذه الظروف إىل أن
ملح��وظ يف الظ��روف املعيش��ية بع��د املصاحل��ات .الوص��ول إىل ه��ذه
حت��ى الن��اس الذي��ن كان��وا م��ن قب��ل معارض�ين للنظ��ام حت��ى العظ��م املناطق بالنسبة للمنظمات اإلنسانية واإلغاثية يبقى مشكلة كبرية.
إبرام اتفاق مصاحلة .وتكشف اتفاقات املصاحلة املكتوبة عن
مظهر باإلضاف��ة إىل ذل��كُ ،تك ّي��ف احلكوم��ة الس��ورية تقدي��م اخلدم��ات إىل
ٍ
ّ
وب��روح التس��وية ال�تي تك�� ّذب الس��كان بطريقة جتعلهم يائس�ين وتابعني -تابعني بس��بب اعتمادهم
تعاق��دي يتمت��ع بقانوني��ة ظاهري��ةِ ،
وضعي��ة عج��ز وخض��وع أح��د الطرف�ين املوقع�ين عل��ى االتف��اق .ويف عل��ى دمش��ق ب��أن تق��دم هل��م خدم��ات معين��ة ،كالعملي��ات اجلراحية،
ح�ين حاول��ت كث�ير م��ن اجملتمع��ات جهده��ا لكي تدخ��ل بن��وداً تتعلق لكن يائسني ألن دمشق ال تساعد على الدوام ،كتذكري خبضوعهم
بإط�لاق س��راح املعتقل�ين كج��زء م��ن املصاحل��ات ،فق��د كان هل��ذه هلا.
ر ال يُذك��ر ،وباحملصل��ة مت إط�لاق س��راح ع��دد قلي��ل جداً
البن��ود تأث�ي ٌ
الذي��ن مت ترحيله��م م��ن داري��ا إىل خمي��م للمهجري��ن حتت
ً
م��ن املعتقل�ين ،وأحيان�ا ال أح��د.
س��يطرة احلكوم��ة ،ويق��ع يف حرجل��ة جنوب��ي دمش��ق ،م��ن أج��ل خل��ق
َ
بع��د أي��ام ،أو أس��ابيع ،أو أحيان��ا أش��هر م��ن القص��ف ،تعرض انطب��اع أنه��م س��يكونون قادري��ن عل��ى الع��ودة إىل داري��ا يف وق��ت م��ا،
أيض �اً بن��ود اتف��اق املصاحل��ة -لك��ي تتماش��ى م��ع مظاه��ر الش��رعية ه��ؤالء الس��كان انته��ى بهم األم��ر إىل أن يكون لديهم إمكانية بس��يطة
الدولي��ة املتعلق��ة بالتهج�ير القس��ري -عل��ى الس��كان -نظري�اَ -خي��اراً للوص��ول إىل املس��اعدات الطبي��ة واإلنس��انية ،وأصبح��وا غ�ير قادري��ن
ح��ول م��ا إذا كان��وا يري��دون البق��اء أو الرحي��ل .غ�ير أن كث�يراَ م��ن عل��ى املغ��ادرة خلش��يتهم م��ن التحري��ات األمني��ة .وعل��ى نف��س الغ��رار،
الس��كان يت��م إبالغه��م م��ن قب��ل احلكوم��ة الس��ورية أن أمسائه��م الس��كان الذي��ن غ��ادروا مح��ص القدمي��ة قب��ل أرب��ع س��نوات م��ن اآلن
موج��ودة عل��ى قائم��ة املطلوب�ين ،وه��ذا يع�ني أنه��م إن بق��وا س��يكونون ق��ادرون نظري�اً عل��ى الع��ودة ،لك��ن عليه��م أو ً
ال امل��رور بع��دد كب�ير من
معرض�ين لالعتق��ال ،م��ع كل م��ا يرتت��ب عل��ى ه��ذا األم��ر يف س��وريا .التحري��ات األمني��ة -وه��ذه عملية ال يتجرأ معظم الس��كان الس��ابقني
م��ن الناحي��ة العملي��ة ،ه��ذا يع�ني أن الذي��ن ال ميك��ن التص��احل معه��م ،أن يواجهه��ا.
ياس��ركأعض��اء
الدكت��ورالسياس��يني
كاملقاتل�ين وعائالته��م باإلضاف��ة إىل الق��ادة
الف��روح،
عل��ى ض��وء الطبيع��ة القس��رية التفاق��ات املصاحل��ة ،م��ن
وعادة
«خيتارون»
سوف
اجملالس احمللية ومعهم الناشطني،
الرحيل��،ال
األطف��ال ،ق
�ي يف ط��ب
ا ولي��س آج�ل َ
لـ«ع�ينالض��روري أن يتح��ول انتب��اه الع��امل ،عاج�ل َ
االختصاص� ّ
ا ،ألكث��ر م��ن
إىل حمافظ��ة إدل��ب.
�كلواح��د ونص��ف ملي��ون ش��خص عالق�ين يف حمافظة إدل��ب ،والذين مت
املدين��ة»« :تعان��ي املنطق��ة اجلنوبي��ة ،وبش� ٍ
�ن
�
الذي
�ال
�
واألطف
�اء
�
والنس
�ال
�
الرج
�ى
�
عل
�ت،
�
الوق
يف نف��س
�ص ح��ا ٍّدترحي��ل عش��رات اآلالف منه��م إىل هن��اك نتيج��ة التفاق��ات املصاحلة.
خ� ٍّ
�اص حمافظ��ة القنيط��رة ،م�ن نق� ٍ
األم��ر يرتت��ب
�ة .ه��ذا
جم��الم��ع الدول�
وضعه��م
التخصصي��ة.
الطبي��ة
اخلدم��ات
يبق��ون أن يقوم��وا بتس��وية يف
يف كان��ون الثان��ي املاض��ي اس��تخدمت احلكوم��ة غط��اء
�كرية
عدمالعس�
وللخدم��ة
األمني��ة
توافر
النواقص يف
�اتأب��رز
للتحري��ى
علي��ه أن يكون��وا ُمع ّرض�ين وتتجل
أقس��اممنطق��ة خف��ض التصعي��د لتس��تعيد الس��يطرة عل��ى البن��ى التحتي��ة
ضم��نكانوا
فيها أنهم
يعرتف��ون
حواض��نوثيقة
إن كان��ت تنطب��ق عليه��م ،وتوقي��ع
ال��والدة
حلديث��ي
معظ��ملسكة القطار اليت تربط دمشق وحلب مع إدلب .بعد إبرام مصاحلة
هنا أن هذا
ج��زءاً م��ن التم��رد ،وميكن القول
االعرتافرة».
املناط��ق احمل�� ّر
مش��ايف
مينح احلكومة حتمي��ة م��ع الغوط��ة ،فم��ن املنطق��ي أن الرئي��س األس��د ،بتعه��ده ب��أن
ه��ذه أبرم��ت
أهمي��ة��ق ال�تي
تكم��ن�ض املناط
س��لطة عل��ى امل��رء حت��ى نهاي��ة عم��ره .يف بع�
األقس��ام،يس��تعيد الس��يطرة عل��ى كام��ل الب�لاد ،س��يح ّول اهتمام��ه إىل ه��ذا
تأجي�ً
الس��حب
احلكوم�
الف��ت
عرض�
اتفاق��ات مصاحل��ة ،كالقص�ير،
�بة�لم��ن
أن�ة«نس�
�روح ،يف
حبس��ب
األطف��الاملعق��ل األخ�ير املتبق��ي للذي��ن ال ميك��ن التص��احل معه��م .إن مل يك��ن
�هور،أولكنه��ا ب�
تس��عة
لثماني�ال��ة أو
للخدم��ة العس��كرية اإللزامي��ة
املولودي��ن
ش��ى،
املرض�
�والدة
حديث��ي
�دأتقب��لهناك وجود لطريق للنجاة ،وال مكان آخر ميكن ترحيلهم إليه ،فإن
احملددج)،لس��وق كل ف�
الوق��ت ّ
حيتاج��ون�رد.إىل
(اخل��د
عملي��ات الس��حب للخدم��ة يفاألوان
رعاي��ةكل أولئ��ك الن��اس س��يتم إحلاقه��م أيض�اً بالدول��ة ض��د إرادته��م -أو
إضافة ٍ
املصاحل��ات،
مناط��قألن
وخدماتيفأساسية،
إضافية
الذي��ن بق��وا ٍ
أجسامهم ملس��يواجهون امل��وت.
إىل ذل��ك ،كان عل��ى أولئ��ك ٍ
التفتيش،
�اط
�
بنق
�رور
�
امل
�ردى،
�
ب
ووادي
�كل
كاملعضمي��ة والت��ل والقاب��ون ُ
كامل بعد.كم��ا ط��رح األم��ر مدي ٌر من إحدى املنظمات اليت تتنقل بني احلدود:
ٍ
تنم وأجهزتهم مل تتط ّور بش� ٍ
حتدد
حمصأن
أماكن يتع ّر
وميك��ن أن
ن�ين
بالنسبةغ�ير
وهذا ما جيعل من السهل فه��م
للحكومةّ
تواجدض��وا«تك��ون اهلجم��ات دائم�اً أكث��ر ش��دة بع��د ح��االت اهل��دن .إن كان مث��ة
صحيةل�لآن.
ملش��وية
الن��اس الذي��ن مل يقوم��وا بتس�
�اكل
خطريةّ .
وتتم هذه الرعايةهدن��ة ف��إن الن��اس يعرف��ون أن الش��يطان ق��ادم».
وضعه��م ٍ
ع��اد ًة ع�بر وض��ع املول��ود يف حاضن� ٍ�ة صغ�ير ٍة
AFP
متكن من خالهلا احملافظة على جسم املولود
Reuters / Jorge Silva
ضمن درجة حرار ٍة حمدد ٍة ،وكذلك ضبط
مستوى الرطوبة فيها ،كما ميكن تزويدها
ومراقب��ة وأجه��ز ٍة مس��اعد ٍة
بأجه��زة رص�� ٍد
ٍ
عل��ى التنف��س».
ويق��ول الف��روح إن مش��اكل
ً
�ام لألطف��ال
عدي��دة حت��ول دون تش��كيل أقس� ٍ
حديث��ي الوالدة يف مش��ايف األراض��ي احمل ّررة:
الرئيس��ي لذل��ك إىل ع��دم
«يع��ود الس��بب
ّ
تواف��ر األجه��زة الطبي��ة الالزم��ة لتفعي��ل
ه��ذه األقس��ام ،كاحلاضن��ات يف ح�� ّد ذاته��ا،
وأجه��زة الدعم التنفس� ّ�ي مث��ل جهاز التنفس

صياد املدينة

العقيد اإللكرتوني الذي يالحق اجلميع
ال ميك��ن اخت��زال مهم��ة (ف��رع
مكافح��ة اجلرائم االلكرتونية) مبتابعة
وس��ائل التواص��ل االجتماع��يّ ،إل يف
س��وريا ،ال�تي عم� ّ�م فيه��ا األس��د جترب��ة
الف��رع ال��ذي أُنش��ئ يف  ،2012عل��ى مجي��ع
احملافظ��ات الس��ورية مبوج��ب مرس��وم
ص��در من��ذ أي��ام.
العقي��د املهن��دس حي��در ف��وزي
(رئي��س الف��رع) ال يفق��ه كث�يراً يف عل��وم
االتص��االت ،عل��ى ح��د قول��ه .ولك ّن��ه يستش��عر
اجلرائ��م االلكرتوني��ة ف��ـ يف كل ثاني��ة هناك
اخ�تراق حلاس��وب ،ومالحق��ة حلس��اب وهمي
عل��ى الفي��س ب��وك.
«الرج��ل اهليب��ة ال��ذي سيش��حطنا
كلن��ا ،مجاع��ة االنرتني��ت ،عل��ى بي��ت خالتنا»
كم��ا تناقل��ت وس��ائل اإلع�لام املوالي��ة ،يدي��ر
صفح��ة الف��رع عل��ى الفي��س ب��وك بنفس��ه،
وي��ر ّد عل��ى املدي��ح واإلط��راء م��ن أصدقائ��ه،
املتابع��ون الوحيدون على الصفحة ،بس��ذاجة
(من��ور وأحل��ى أب��و ف�لان) ،و ُي��وزع ص��وره على
الصفح��ات ،لتب��دأ تعليق��ات الش��كاوى م��ن
النس��اء رغب��ة يف التحقي��ق معه��ن م��ن قب��ل
العقي��د الوس��يم.
حس��ب غي�لان غ�برة مذي��ع س��وريا
إف إم يف لقاء مع العقيد نفسه ،هو نفسه مت
شحطه إىل الفرع ،مل َ
يبق صاحب بوست من
اإلعالمي�ين مل ي��زر الف��رع ،فأعظ��م إجن��ازات
الف��رع املذك��ور جتّل��ت بإغ�لاق الكث�ير م��ن
احلس��ابات الوهمي��ة «لإلرهابي�ين» ،وش��حط
اإلعالمي�ين والصحفي�ين وأصح��اب ال��رأي
بس��بب بوس��ت على الفيس بوك أو حالة على
الواتس ،ليتس��اءل عن براءة االخرتاع اجلديد

مجلّ ة

(ف��رع اجلرائ��م االلكرتوني��ة) ،إذ التهم��ة
جاه��زة يف إضع��اف هيب��ة الدول��ة ال�تي مل
جي��د الس��وريني هل��ا تفس�يراً حت��ى اآلن كم��ا
تعري��ف اإلره��اب.
لي��س للعقي��د ف��وزي (أب��و رام��ي)
حضور يف الوس��ط الس��وري ،حتى يف مدينته
طرطوس قبل  .2012وتس��ليمه رئاس��ة الفرع
كان لعالقت��ه بواح��دة م��ن نس��اء القص��ر
اجلمه��وري ،كم��ا قي��ل وأكدت��ه صحيف��ة
لبناني��ة ،لتخل��ص إىل الق��ول إن ف��وزي ،على
الرغم من تبعيته لوزارة الداخلية ،فإن قربه
م��ن آل األس��د وم��ن رج��ل األعم��ال الرتك��ي
اجلنس��ية (القات��ل اهل��ارب) س��امر ف��وز ،جعله
اآلم��ر الناه��ي يف الف��رع وصفحات الفس��بكة،
وليغ��دو عمل��ه ع�بر ذراع��ه األمي��ن أك��رم
عمران التش��هري واإلساءة إىل رجال األعمال
املنافس�ين ،أو كل من تريد الدولة الس��ورية
تش��ليحه أمواله ومشاريعه من التجار الذين
«نفد كازهم».
نظري��ات ف��وزي م��ن مث��ل «عندم��ا
نتكل��م ع��ن صفح��ة فيس��بوك ال ب��د أن نق��رأ
عن فيسبوك» ،و«حنن نكافح اجلرائم عابرة
الق��ارات ،وال خنش��ى ش��يئاً» ،ال ختتل��ف ع��ن
نظري��ات النم��ر يف معرف��ة «الع��امل» واألس��د
ح��ول «املؤام��رة الكوني��ة».

ويف س��بيل الوط��ن وقائ��د الوط��ن
«تباح مجيع اخلطوط احلمراء وتقدم الروح
واجلس��د ،واهلل م��ن وراء القص��د» ،وه��ذا م��ا
جع��ل العقي��د حياس��ب اجلمي��ع ويف��رض
الرقاب��ة عل��ى االنرتني��ت ويتجس��س عليه��م
فـ«فش��ة اخلل��ق» ص��ارت جرمي��ة ،أم��ا فيم��ا
خيص هيبة الدولة فالعقوبة ترتاوح من 20
إىل  500أل��ف ل�يرة س��ورية ،لتجيب��ه صفح��ة
«س��يادتو» عل��ى الفي��س ب��وك «نش��كر اهلل أنن��ا
لس��نا م��ن تل��ك الصفح��ات ،والجني��ب س�يرة
الس��يد الرئي��س بالعاط��ل ،وإال كان املراس��ل
حيدر-كم��ا أمست��ه الصفح��ة -س�� ّكرلنا
الصفح��ة بالس�� ّكارة تبع��ه».
عل��ى الرغ��م م��ن تأس��يس الف��رع
يف ع��ام ّ ،2012إل أن ظه��وره كان يف الس��نة
املاضي��ة ،م��ن خ�لال العقي��د املهن��دس ال��ذي
زار معظ��م القن��وات التلفزيوني��ة واإلذاعي��ة،
وتص��در عناوي��ن اجلرائ��د الرمسي��ة واملواق��ع
االلكرتوني��ة املوالي��ة ،ليق��دم للجمي��ع
نصائح��ه يف ه��ذا اجمل��ال ،وال�تي اقتص��رت
يف كل م��رة عل��ى (تغي�ير كلم��ات الس��ر،
واختياره��ا لتك��ون كلم��ات صعب��ة ،وع��دم
الدخ��ول إىل التطبيق��ات) ،فس��وريا أم��ام
مرحل��ة صعب��ة جي��ب على جه��ود اجلميع أن
تتضاف��ر لص��د املؤام��رة ال�تي متث��ل صفح��ات
التواص��ل االجتماع��ي أه��م أركانه��ا.

ـياسية مـــتنوعة م ُــــستقلة
نصــف شــــهرية ســ
ّ
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عضو الشــبكة السورية
لإلعــام المطبوع

من جبهات ريف حلب  -عدسة حسني حلبي
وكالة قمرة  -خاص عني املدينة

الدفاع املدين يقومون بانتشال اجلثث من حتت األنقاض يف إدلب جراء قصف بالصواريخ الفراغية  -عدسة مصطفى العباس
وكالة قمرة  -خاص عني املدينة

