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االفتتاحية

بروباغندا موسكو الكيماوية ..هيسترييا إنكارية وتلفيقات تائهة
قب��ل أن يُت��اح ل��ذوي ش��هداء مذحب��ة اهلج��وم الكيم��اوي يف دوم��ا اس��تيعاب موته��م الفجائع��ي ودفنه��م ،ب��ل
وحت��ى قب��ل أن ْ
ت�برأ أنف��اس أطفال املدينة من أثر غازات األعصاب والكلور ،انطلقت ماكينة الربوباغندا الروس��ية
بس��عار مل يتوقف حتى اليوم ،وهيس��ترييا إنكارية ،لتربئة س��احة نظام بش��ار األس��د من جرمية الحيتاج عاقل إىل
للتوص��ل إىل قناع��ة أ ّن��ه وح��ده الق��ادر عل��ى ارتكابه��ا ،وأ ّن��ه وح��ده صاح��ب املصلح��ة يف
جل��ان حتقي��ق وخمت�برات
ّ
حدوثه��ا.
فش��لت أوركس�ترا التزيي��ف املعت��ادة يف إنت��اج جتان��س ب�ين ضفتيه��ا الروس��ية والس��ورية ،فبينم��ا أطلق��ت
الربوباغن��دا الروس��ية محل��ة واس��عة النط��اق إلن��كار ح��دوث اهلج��وم ،نش��بت يف اجلان��ب الس��وري احتف��االت التش��في
بـ«احلاضن��ة الش��عبية» للمس��لحني .ويف ح�ين كان عل��ى املس��ؤولني ال��روس ،بداي��ة مبتحدث��ة وزارة اخلارجي��ة اليت
كل قضي��ة إىل مناكف��ة ش��خصية م��ع نظرائه��ا األمريكيني ،وصو ً
ُت� ّول ّ
ال إىل بوتني نفس��ه ،أن جيدوا مس��ارات
م ّتس��قة لتمرير أكاذيبهم وإنكاراتهم ،فقد خ ّيم الصمت يف معس��كر النظام قبل أن ينجرف لتكرار حر ّ
يف لكل ما
ُت��ورده موس��كو م��ن حجج.
ُّاته��م س��كان الغوط��ة بتخدي��ر أطفاهل��م لتمري��ر ص��ور اهلج��وم ،وصيغ� ْ�ت أف�لا ٌم بإخ��راج متق��ن لإليه��ام
ّ
التزوي��ر-أن األم��ر فربك��ة تش��بيحية ق��ذرة.
بفربك��ة اهلج��وم ،قب��ل أن ينكش��ف للع��امل -بس��بب رعون��ة إدارة
وحني ثبتت صور األطفال ُمتنقني بغاز قاتل يف ذاكرة البشر ،أعادت موسكو تلفيق احلكاية ليصبحوا
ضحاي��ا هج��وم كيم��اوي بالفع��ل ،لك� ّ�ن من قام به هذه املرة هم مس��لحو جيش اإلس�لام ،قب��ل أن يعود الكرملني إىل
«اخلوذ البيض» عدوه املفضل يف سوريا ،فأصبح املنقذون هم القتلة ،وأهالي الضحايا ُمتواطئون ،والعامل كّله إال
بش��ار األس��د جمموع��ة كاذبني.
حت��ت وط��أة التهدي��دات بالضرب��ة الغربي��ة تاه��ت بوصل��ة التلفي��ق الروس��ية ،ت��ارة ال هج��وم وال ضحاي��ا،
وتارة ال أدلة وال غازات ،وأُخرى تلويح بقيام احلرب العاملية الثالثة على جثث أطفال اختنقت بالسارين ،إن عوقب
األس��د.
ويف محأة اهلس��يرتيا اإلنكارية بدا أن موس��كو تريد من جملس األمن أن ُيقق يف هجوم مل حيدث ،دون
أن يته��م أح��داً ،وال أن يتوص��ل إىل خالص��ات ،وعل��ى الع��امل كّله أن يُذعن الفرتاءات تقوم على أن من قتلهم األس��د
مل يكون��وا موجودي��ن يوم�اً.
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تغيب الرقة اليت كانت
عاصمة داعش وأكرب معاقله،
منذ سيطرة قسد عليها قبل ستة
أشهر ،عن املشهد نوعاً ما ،باستثناء
بعض األخبار اليت تتحدث يف
كل مرة عن ضحايا مدنيني قضوا
بانفجار ألغام من خملفات القصف
واملعارك ،والكثري من أعمال السرقة.

كيف يبدو املش
هد
يف
م
دي
نة
ا
لر
قة
ب
عد
ن
ص
ف
ع
ام
ع
لى
سيطرة «قسد»

سعيد غزول
«مل تس��تعد املدين��ة عافيته��ا،
فالبي��وت ُمدم��رة ،والش��وارع مكتظ��ة
بالركام ،وسط حياة تعود ببطء شديد،
يف ظ��ل خت��اذل وتضيي��ق متارس��ه قس��د»،
يق��ول ح��ازم أح��د س��كان املدين��ة ال��ذي
ع�بر عن ش��عوره باخلذالن بع��د أن ختّلى
الع��امل بأس��ره ع��ن املدين��ة وأهله��ا ،ف��كل
وع��ود قس��د بإع��ادة إعم��ار املدين��ة كان��ت
«آم��ا ً
ال خائب��ة».
األلغ��ام قتل��ت حن��و  300مدن��ي من��ذ
س��يطرة «قس��د»
األلغ��ام الكث�يرة ال�تي خلفه��ا
التحال��ف ،وتل��ك ال�تي زرعه��ا داع��ش قب��ل
انس��حابه م��ن املدين��ة أودت حبي��اة 300
مدن��ي وأصاب��ت مئ��ات آخري��ن جب��روح
خط�يرة ،بينه��ا حاالت برت أطراف .بعض
الضحاي��ا قض��وا بانفجار قنابل عنقودية،
فيم��ا قض��ى  % 80منه��م بانفج��ار
ألغ��ام أرضي��ة زرعه��ا داع��ش ،ثلث��ي تل��ك
اإلصاب��ات كان��ت تنته��ي بالوف��اة قب��ل
وصوهل��ا إىل املش��فى خلط��ورة اإلصاب��ة،
عل��ى ح��د ق��ول أح��د األطب��اء يف مش��فى
الرق��ة.
مل تنف��ع مطالب��ات األهال��ي
ل��ـ قس��د بتس��ريع وت�يرة ن��زع األلغ��ام ،وال
تلك الدعوات مبحاسبة املقصرين وفتح
حتقي��ق حماي��د حول أس��باب التأخري ،ما
دف��ع األهال��ي «لدفع مبالغ تصل إىل 600
دوالراً لـ فرق إزالة األلغام للكشف على
من��زل أو حم��ل جت��اري» ،يق��ول ح��ازم
ال��ذي ي��رى أن م��ن ينج��و م��ن األلغ��ام
فأمامه عصابات اخلطف والس��رقة اليت
م�لأت املدين��ة ،دون حتريك س��اكن من
قس��د.
ّ
منظم��ة تش��هدها
عملي��ات «تعفي��ش»
مدينة الرقة
«عصاب��ات منظم��ة» تدي��ر
عمليات اختطاف املدنيني لـ طلب «فدية
مالي��ة» مقابله��م ،وعملي��ات التعفي��ش

املنظ��م م��ن قب��ل قيادي�ين وعناص��ر تابع�ين ل��ـ
«قسد» ،طالت حتى األجهزة واملعدات الطبية
من العيادات اخلاصة اليت جنت من القصف
رغم حاجة املدينة إليها .عصابات «الس��رقة»
هن��اك ،حت ّول��ت ِم��ن س��لب ونه��ب الصيدلي��ات
واحمل��ال التجاري��ة وخمازن احلبوب وس��رقة
«تعفيش»
السيارات على خمتلف أنواعها ،إىل
ِ
من��ازل املدني�ين بش��كل كام��ل ،وفق ما ذكر
«ح��ازم» ال��ذي ّ
أك��د أن املس��روقات ُتم��ع
يف مس��تودعات تابعة لـ «قس��د» شرقي مدينة
الرق��ة ،متهي��داً لـ نقلها إىل أس��واق التصريف
يف مناطق س��يطرتها بريف احلس��كة وش��رق
حلب .
ع��دا ع��ن أعم��ال الس��رقة يف مدينة
الرق��ة ،ف��إن «قس��د» م��ا زالت تف��رض ضرائب
عل��ى األهال��ي القادمني ِمن خميم��ات النزوح
احمليط��ة ،رغ��م الغي��اب الكّل��ي للخدم��ات
وم��وارد العي��ش األساس��ية يف املدين��ة ،فض�ل ً
ا
ع��ن منعه��ا للس � ّكان بإع��ادة ترمي��م منازهل��م
املدمرة ّإل بعد دفع «ضريبة إعادة اإلعمار»،
ّ
كم��ا ه��دّدت -حس��ب موق��ع الرق��ة تذب��ح
بصم��ت -مبص��ادرة معدات ورش��ات البناء ،يف
ح��ال مل يدفعوا «اإلت��اوات» املفروضة عليهم.
انته��اكات أخ��رى ل��ـ «قس��د» يف مدين��ة
الرقة
ّ
عملي��ات «التعفي��ش املنظم��ة»
ل��ـ «قس��د» (ال�تي تش�� ّكل «وح��دات محاي��ة
الش��عب»- YPGم ّكونه��ا الرئيس��ي) ،مل تك��ن
وحده��ا اليت أرهقت س� ّكان مدين��ة الرقة ،بل
وص��ل األم��ر إىل االس��تيالء عل��ى ممتل��كات
املدني�ين حت��ت ذريع��ة انتم��اء أصحابه��ا
لتنظي��م الدول��ة ،حي��ث صادرت مئ��ات املنازل
وامل��زارع واحمل��ال التجاري��ة ،فض�ل ً
ا ع��ن
عمليات التهجري «القسري» لـ أولئك املدنيني.
س��اهم يف ذل��ك «ضي��اع وتدم�ير الس��جالت يف
املدين��ة ،ودم��ار أكثر من ثلث��ي املباني فيها»،
حبس��ب م��ا نقل��ه وف��د األم��م املتح��دة ال��ذي
متك��ن م��ن دخ��ول الرق��ة يف مطل��ع ش��هر آذار
الفائ��ت ،وال��ذي وص��ف مهمت��ه ب��ـ «الصعب��ة

بسبب القيود على التحركات ،وضعف
االتص��ال والتوت��رات ال�تي تش��هدها املدين��ة».
ومل يقتص��ر األم��ر هنا عل��ى مدينة
الرق��ة فحس��ب ،ب��ل امت��د ملعظ��م مناط��ق
س��يطرة قس��د يف ري��ف الرق��ةِ ،م��ن مدين��ة تل
أبي��ض مش��ا ً
ال حت��ى مدين��ة الطبق��ة جنوب �اً،
والذي ش��هد عمليات اس��تيالء ملنازل املدنيني،
وتهجريه��م إىل املخيم��ات ،واعتق��ال بعضه��م
بته��م االنتم��اء ل��ـ تنظي��م «الدول��ة» ،وف��رض
التجني��د «اإلجب��اري» عل��ى آخري��ن.
وأص��درت بذل��ك «اإلدارة الذاتي��ة»
(ال�تي يهم�ين عليه��ا «ح��زب االحت��اد
الدميقراط��ي  )-PYDتعميم �اً يف��رض عل��ى
كل مدن��ي ول��د ب�ين عام��ي  1990و1999
مراجع��ة مرك��ز «واج��ب الدف��اع املدن��ي» يف
مدينة الطبقة (املركز املخصص الستقبال
الش��بان امللتحقني بالتجنيد القس��ري) .رافق
ذلك احتجاجات ومظاهرات من قبل األهالي
على القرار ،تطورت إىل اشتباكات مع «لواء
ث��وار الرق��ة» املك��ون العرب��ي م��ن أبن��اء املدينة.
تزامن �اً م��ع ه��ذه التفاصي��ل ،نق��ل
جمل��س الرق��ة املدن��ي التابع لـ «قس��د» ،مق ّره
ِم��ن بل��دة ع�ين عيس��ى إىل ثانوي��ة «اب��ن
طفي��ل» يف مدين��ة الرق��ة ،وس��ط ترجيح��ات
بأن��ه يس��عى إىل إع��ادة احلي��اة للمدين��ةّ ،إل
أن «ح��ازم» يق��ول ،إن الوقائ��ع الفعلي��ة عل��ى
األرض ُتش�ير إىل عك��س ذل��ك متام�اً ،فاملي��اه
م��ا زال��ت مقطوع��ة يف معظ��م أحي��اء املدين��ة،
فيم��ا تغي��ب الكهرب��اء نهائي �اً عنه��ا ،وتفتق��ر
األحي��اء للخدمات األساس��ية الالزمة لعودة
احلي��اة.
كل ه��ذه الظ��روف تضع عش��رات
آالف النازح�ين ب�ين خياري��ن ،إم��ا البق��اء يف
خميماتهم بظروفها القاسية ،أو العودة إىل
املدين��ة رغ��م انع��دام األم��ن ودع��م املنظم��ات،
ويزي��د عل��ى ذل��ك ابتزازه��م م��ن قب��ل قس��د،
وتقيي��د نش��اطاتهم وحماوالته��م بإع��ادة
احلي��اة الطبيعي��ة إىل مدينته��م.
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حي� ّ
حممد حسن العايد
�ث أمح��د اخلط��ى باجت��اه ورش��ة والده إلصالح كهرباء الس��يارت ،بعد انتهاء دوامه املدرس��ي كل يوم،
ليق��دم ل��ه الع��ون م��ن أج��ل تأم�ين ق��وت يومه��م يف خمي��م الركب��ان عل��ى احل��دود الس��ورية م��ع األردن ،بالتزام��ن م��ع متابع��ة تعليم��ه يف
مدرس��ته ليع� ّوض م��ا فات��ه بع��د انقط��اع عن��ه مل��دة عام�ين ،منذ نزوحه��م األول من مدينة تدم��ر بريف محص الش��رقي ،لكنه أفضل حا َ
ال
م��ن باق��ي األطف��ال.

الطف��ل أمح��د كان يف الص��ف الثان��ي االبتدائ��ي م��ن املتفوق�ين
يف مدرس��ته بتدم��ر ،قب��ل منتص��ف  ،2015لك��ن ن��زوح عائلت��ه بع��د س��يطرة
تنظي��م «الدول��ة اإلس�لامية» وقته��ا عل��ى مدينته��م ،وال��ذي اس��تمر لنح��و
عام�ين م��ن التنق��ل ب�ين العديد م��ن املدن والبلدات مبناط��ق متفرقة انتهى
باستقرارهم يف خميم الركبان -فرض عليه االنقطاع عن التعليم حلني
افتتاح مدرسة «البيت التدمري» مطلع العام الفائت بالقرب من ح ّيه الذي
تقط��ن ب��ه مئ��ات العائالت املنحدرة من مدينة تدمر ،يف املخيم الذي يصل
ع��دد س��اكنيه إىل  90أل��ف ن��ازح معظمه��م من مدينيت تدمر والس��خنة يف
محص ،ومن القرى والتجمعات السكانية يف بادية الشام ،إضافة لنازحني
م��ن احملافظ��ات الش��رقية ومح��اه.
يأب��ى أمح��د ش��اهني ذو العش��رة أع��وام إال أن يك��ون ل��ه دور يف
حتم��ل أعب��اء املعيش��ة القاس��ية هن��اك ،رغ��م حداث��ة س��نه ،ويق��ول عن س��بب
ذهابه إىل الورشة ّ
«إن والدي مصاب بالديسك يف رقبته وظهره ،وال بد لي
من مساعدته ،فأنا أكرب أخوتي األربعة ،رغم حتذير والدي من تراجعي
�ط ذل��ك مبنع��ي م��ن العم��ل ،وه��ذا ما يدفع�ني للمثابرة يف
يف الدراس��ة ،ورب� ِ
الدراس��ة ألج��ل اس��تمراري يف مس��اعدته بالعم��ل».
ويطم��ح أن يُكم��ل تعليم��ه ليك��ون طبيب��اً ناجح��اً يف املس��تقبل
م��ن أج��ل أن يعم��ل يف املنظم��ات الطبي��ة ملعاجل��ة النازح�ين والالجئ�ين يف
املخيم��ات ب��كل م��كان يف الع��امل ،متمني�اً أن يع��ود إىل مدينت��ه ل�يرى منزل��ه
ال��ذي ترع��رع ب��ه وأصدق��اء طفولت��ه م��ن أبن��اء ح ّي��ه ،بع��د أن ف� ّرق الن��زوح
مشله��م.
مدارس بدائية جبهود أهلية
يُع�� ّد الركب��ان م��ن املخيم��ات العش��وائية التأس��يس ،لك��ن
ه��ذه العش��وائية مل ُتفل��ح بالتفري��ق ب�ين جتمع��ات خي��ام النازح�ين وفق �اً
النتماءاته��م العش��ائرية أو حت��ى املناطقي��ة ،ال�تي حكم��ت تل��ك العش��وائية
وخلق��ت هل��ا منطق�اً اجتماعياً ،وعلى هذا األس��اس تنافس��ت مكونات املخيم
عل��ى إنش��اء م��دارس م��ن اخلي��ام أو بن��اء الط��وب الطي�ني ،وف��ق انتش��ار ه��ذه
املكون��ات ،فهن��اك «مدرس��ة اخلال��دي» اليت تقع وس��ط خيام نازحي عش�يرة
ب�ني خال��د ب��إدارة معلم��ة تنتم��ي ل��ذات العش�يرة ،وكذل��ك مدرس��ة «البي��ت
التدمري» واليت ُتديرها معلمة منحدرة من مدينة تدمر ،إضافة ملدرسة
«أبن��اء مه�ين» ال�تي تتوس��ط خي��ام نازح��ي بل��دة مه�ين.
«فللتعليم قدس��ية لدى الس��وريني بش��تى انتماءاتهم العش��ائرية
أو احلضري��ة» ،وف��ق حمم��ود زكري��ا منس��ق أعم��ال مدرس��ة «البي��ت
التدم��ري» ال�تي بل��غ ع��دد طالبه��ا حن��و  640طالب �اً وطالب��ة ،وال��ذي أك��د
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أن «ه��ذا التوج��ه يف تس��مية م��دارس املخي��م ال ي��دل عل��ى التعص��ب للقبيل��ة
أو املنطق��ة م��ن مؤسس��يها ،فه��ي متاح��ة لكاف��ة أبن��اء نازح��ي املخي��م جمان�اً،
رغ��م ع��دم حصوهل��ا عل��ى دع��م املنظم��ات املعني��ة» .ويُش�ير زكري��ا حبديث��ه
إىل وج��ود ع��دد م��ن امل��دارس ال�تي ال حتم��ل أمس��اء املناط��ق أو العش��ائر،
كمدرس�تي «براع��م األم��ل» و «جس��ور األم��ل» املدرس��ة الوحي��دة يف املخي��م
ال�تي تتلق��ى التموي��ل م��ن منظم��ة إنس��انية حتم��ل ذات االس��م.
دور اليونسيف وغياب املنظمات املعنية
مدي��رة الربام��ج والق��وى البش��رية يف ش��ركة (ع��امل أفض��ل)،
املعني��ة بإيص��ال دع��م منظم��ة اليونس��يف ف��رع األردن م��ن (املناه��ج
والقرطاس��ية) إىل م��دارس خمي��م الركب��ان ،صف��اء س��راج تالح��ظ ازدي��اد
ع��دد الفص��ول الصفي��ة يف املخي��م حت��ى اخلمس�ين ،وكذل��ك ارتف��اع أع��داد
الكوادرالرتبوي��ة لنح��و  125معلم �اً ومعلم��ة ه��ذا الع��ام ،وذل��ك بع��د تقدي��م
اليونس��يف املنه��اج التعليم��ي للمرة األوىل هذا العام ل��ـ  2800طالباً وطالبة،
إضاف��ة لتقدي��م القرطاس��ية للع��دد ذات��ه يف وق��ت الح��ق.
ويش��مل «منه��اج اليونس��يف» كت��ب (اللغة العربي��ة ،اإلنكليزية،
الرياضي��ات ،العل��وم ،اجلغرافي��ة ،الرتبي��ة الديني��ة) للمرحل��ة االبتدائي��ة،
وهي كتب ُمتصرة قياس�اً باملنهاج الس��وري ،لذلك يعمد املعلمون أحياناً
العتماد بعض الكتب من املنهاج الرتبوي السوري إضافة لكتب اليونسيف.
وجت��اوز ع��دد األطفال امللتحقني بامل��دارس ضمن املخيم مؤخراً
الـ  4713طالباً وطالبة وفق سراج ،مشرية القرتاحهم مؤخراً إنشاء مدارس
جدي��دة تق��وم باس��تيعاب الفص��ول الصفي��ة حديثة املنش��أ باملخيم ،والس��عي
لتأمني احلد األدنى من أجور املعلمني ملساعدتهم على االستمرار والعطاء
ضم��ن الظ��روف القاس��ية ال�تي يكابدونه��ا يف املنطق��ة ،وم��ن أج��ل تنظي��م
العملي��ة الرتبوي��ة هن��اك.
وتضم��ن امل��ادة  26م��ن ميث��اق األم��م املتح��دة حلق��وق اإلنس��ان
ح��ق أف��راد اجملتم��ع بالتعل��م ،حي��ث ج��اء فيه��ا أن ِّ
«ل��كل ش��خص ٌّ
ح��ق يف
جما ًنا ،على األقل يف مرحلتيه االبتدائية
التعليم .وجيب أن يُو َّفر
التعليم َّ
ُ
االبتدائي إلزام ًّي��ا» ،وعلى الرغم من هذا احلق
واألساس��ية .ويك��ون التعلي� ُ�م
ُّ
إال أن املخي��م يش��هد غياب�اً ملحوظاً لدور املنظم��ات املعنية يف دعم املدارس،
يف ظ��ل احلص��ار ال��ذي يش��هده نازح��و املخي��م من ق��وات النظام وميليش��ياته
املنتش��رة مبحي��ط م��ا يع��رف مبنطقة الـ  55كم التابع��ة للتحالف الدولي،
واخلاضع��ة التف��اق خف��ض التصعي��د جن��وب ش��رق س��وريا م��ن جه��ة،
وإج��راءات اجلان��ب األردن��ي الصارم��ة بالتعام��ل م��ع ملف نازح��ي الركبان
م��ن جه��ة أخ��رى.

شبكة تدمر اإلخبارية -خاص عني املدينة

معظم أطفال خميم الركبان بال تعليم
مدارس أهلية بسيطة وغياب املنظمات

رادار املدينة

يوم كان الوصول للحسكة حلمًا ألبناء ديرالزور
حسن القاسم
قب��ل أيّ��ام تواصل��ت م��ع
«عب��د اهلل» جم�دّداً ،ألع��رف م��ا آل��ت إلي��ه حال
أس��رته بع��د أش��هر عدي��دة م��ن خروجه��م م��ن
ديرال��زور ،فيق��ول إ ّنه��ا مت ّكن��ت م��ن الدّخ��ول
إىل مدين��ة احلس��كة بع��د إج��راء معامل��ة
�ب هل��م م��ن الدرج��ة
كفال��ة ع��ن طري��ق قري� ٍ
األوىل .وه��م يواجه��ون الي��وم مش� َ
�اكل م��ن
ن��وع آخ��ر ،أفرزتها س� ٌ
�نوات عدي��د ٌة من احلرب
ٍ
وتب��ادل الس��يطرة ال��ذي ش��هدته حمافظ��ة
ديرال��زور ،لك��ن قص��ة األس��بوعني اللذي��ن
قضاهم��ا م��ع أهل��ه يف خمي��م رج��م صلي�بي
ترك��ت أث��راً ل��ن متحي��ه بس��هولة كل
ترس��خ
الش��عارات واخلطب .فعند ذلك الوقت ّ
(اآلخ��ر).
طويل��ة اس��تغرقت أربع��ة
رحل��ة
بع��د
ٍ
ٍ
أي��ام يف البادي��ة ،وصل��ت مخس��ون أس��ر ٍة من ريف
ديرال ّزور الشرقي إىل بادية رجم صلييب جنوب
ش��رقي احلس��كة ،بينه��م عب��داهلل (اس��م مس��تعار)،
ٌ
وح��دات م��ن ق�� ّوات
عن��د احلاج��ز ال��ذي أقامت��ه
«األس��ايش» الكرديّة فوق تّل ٍة ُتش��رف على املكان.
رفض العناصر إدخال ُ
األسر اليت أنهكها الضياع
واخل��وف ،لع��دم امتالكه��م تصاري��ح بالعب��ور
ٌ
ميليش��يات
أو اإلقام��ة يف احلس��كة ال�تي تدي��ر
كرد ّي��ة معظ��م أرجائه��ا.
ّ
كان أدع��ى لألم��ان أن تتق �دّم النس��اء
دون ال ّرج��ال للتح�دّث إىل العناص��ر« :دعون��ا من ّر
إىل ّ
�كان في��ه خيم� ٌة وم��ا ٌء وطع��ا ٌم لألطفال؛
أي م� ٍ
ّ
الش��مس حارق� ٌة ،ومعن��ا ّ
رض� ٌ�ع عاش��وا يف ال�براري
كل أيامه��م الق�لال ،إن س��لمنا م��ن ح ّر الش��مس
ورب��ا ُهومجن��ا
والعج��اج الحقتن��ا العق��اربّ ،
م��ن داع��ش ال��ذي يُغ�ير عل��ى املنطق��ة ب�ين فين� ٍ�ة
وأخ��رى»ّ .إل ّ
أن اجل��واب الدّائ��م ال��ذي ق��د يأت��ي
�دات ختالطها الدّموع،
بعد أكثر من عش��ر مناش� ٍ
أما
وبعرب ّي� ٍ�ة مكس��رة« :ارجع��ن حم��ل ما كن� ِتن»ّ .
ال ّرج��ال ف�لا جي��رؤون عل��ى ال ّتق �دّم حن��و التل��ة،
ّ
ألن ص��وت البن��ادق س � ُيص ّرح ف��وراً بأ ّنه��ا أخ��ذت
وضع ّي��ة اإلط�لاق.
يوم من االنتظار،
�د
�
«بع
اهلل:
عبد
يق��ول
ٍ
�ف ج� ّو ٌ
ال إىل امل��كان ال��ذي ب��ات س��جناً
تس� ّرب هات� ٌ
صحراو ّي�اً ُتديره ميليش��يا تتكل��م بالدّميقراط ّية
وال ّتعدّد ّي��ة ودولة املس��اواة واح�ترام حقوق املرأة،
عائلة ذنبها أ ّنها (اآلخر)،
بينما َتتجز مخس�ين ٍ
ال ه��ي تعطيه��م تصاري��ح بالعب��ور إىل احلس��كة،
وال هي تنقلهم إىل خم ّي ٍم آمن» .يتو ّقف «عبداهلل»

خميم رجم صليبي  -خاص عني املدينة

ليش��رح «أردت اس��تبدال وص��ف اآلخ��ر
بكلم� ٍ�ة أُخ��رى ،أو أن أُب�ين مل��اذا ه��م اآلخ��ر
ُفس��ر احتج��از ه��ؤالء
عّل�ني أج��د س��بباً ي ّ
ال ّن��اس .مل أُفل��ح ،فقل��ت ه��م اآلخ��ر».
فسجل
«الشبكة مل تكن متو ّفرةّ ،
نص ّي��ة قص�يرة ،وأرق��ام
البع��ض رس��ائل ّ
هوات��ف ج ّوال��ة ألق��ارب هل��م يف احلس��كة
أو بع��ض مدنه��ا وقراه��اُ ،ي��دّدون فيه��ا
تضمن��ت الرس��ائل الفح��وى
مكانه��م»،
ّ
ربا
عين��ه (مازلن��ا أحي��اء يف رج��م صلي�بيّ ،
�ت طوي��ل ،أخرجون��ا م��ن هنا).
لي��س إىل وق� ٍ
نق��ل صاح��ب اجل��وال ال ّرس��ائل ،ونقل معها
دقائ��ق مع��دودة م��ن الطمأنين��ة ،يليه��ا ٌ
قلق
وخ� ٌ
�وف ب�لا ح��دود.
يق��ول عب��د اهلل« :تواصل��ت م��ع
وم ّثل�ين
العش��رات؛ قياديّ�ين وزعم��اء ُ
ُ
سياس�� ّيني وصحاف ّي�ين م��ن أج��ل أس��رتي
العالق��ة ،أحده��م كان قياد ّي�اً ،س��ألين ع��ن
الضام��ن ب��أن ال يك��ون أهل��ي م��ن تنظي��م
تتغ�ير مالم��ح عب��داهلل ح�ين
الدّول��ة!».
ّ
يص��ل إىل ه��ذه ال ّنقط��ة م��ن حكاي��ة أهل��ه
«يف احلقيق��ة ِح� ُ
أرد عن
�رت كثرياً ،كيف ُّ
أم��ي ال�تي تق��ارب الس��بعني ه��ذه ال ّتهم��ة!،
ّ
كي��ف أردّه��ا ع��ن «أمح��د» و«عب��ود» أوالد
ّ
بالقي��ادي
الصغريي��ن ،أحسس��ت
إخوت��ي ّ
ّ
يش��تمين بالق��ول ي��ا ب��ن الدّاعش� ّية .تعثر يف
فم��ي ال��كالم ،فأجبته« :أس��تاذ ع��م قّلك هي
أم��ي!».
احل��وار أش��به م��ا يك��ون بال ّتذل��ل
إىل رج� ٍ�ل ق��وي ،نف��س التذ ّل��ل ال��ذي كان
الس��وريني م��ع عناص��ر
يراف��ق ح��وارات ّ
خماب��رات دول��ة األب��د من��ذ عق��ود مض��ت.
يُواص��ل عب��د اهلل« :طلبت من��ه فقط إدخال
خ�يراً
ال ّرضيع�ين ح ّت��ى ال ميوت��ا ،فوعدن��ي ّ
برس��الة أش��رح فيه��ا وض��ع
إن بعث��ت ل��ه
ٍ

أهل��ي وعمله��م وتارخيه��م ،فض�ل ً
ا عن الوضع
الصح��ي لألطف��ال الذي��ن ت�تراوح أعماره��م
ّ
بني  7أيام و 4سنوات ،وألمي املس ّنة املريضة».
عش��رات ال ّن��اس ضاق��وا ذرع��اً
برسائل ذوي ُ
لحة ،فتو ّقفوا عن
املتجزين املُ ّ
ال� ّرد .أح��د املس��ؤولني الذين تواص��ل «عبداهلل»
ُ
يشغل منصباً سياس ّياً رفيعاً يف هيكل ّية
معهم
س��وريا الدميقراط ّي��ة ،م��ن أولئ��ك الذي��ن
نراه��م عل��ى الشاش��ات ّ
كل ي��وم ،يش��رحون
املؤسس��ي يف «جمل��س س��وريا
طبيع��ة العم��ل ّ
�ال ناض� ٍ�ج مل��ا جي��ب أن
الدّميقراط ّي��ة» ،كمث� ٍ
تك��ون علي��ه «س��وريا املس��تقبل» ،ق��ال املس��ؤول
ً
صراحة ،بعد أن تل ّقى عش��رات املناش��دات ،إ ّنه
صغ�ير
م��ا مبق��دوره أن «مي��ون» عل��ى عنص� ٍ�ر
ٍ
يدي��ر حاج��زاً ل��ـ «األس��ايش».
قب��ل أن ينقض��ي أس��بوعان عل��ى
احتج��از ُ
األس��ر اخلمس�ين تق�� ّرر إدخاهل��م
عل��ى دفع��ات؛ ُف��رزت ُ
األس��ر العالق��ة إىل
خم ّيم��ات متف ّرق��ة (قان��ا ،الكرام��ة ،ت��ل أبيض
ومربوك��ة) وغريه��ا .كانت أس��رة «عبد اهلل»
الس��ماح بدخوهلم
برفق��ة أُس��رتني ّ
ممن تق ّرر ّ
كدفع��ة أوىل إىل خم ّي��م «قان��ا» القري��ب م��ن
احلسكة ،والذي ال خيتلف كثرياً عن صورة
الب��ؤس ال�تي تس��تحضرها كلم��ة «قان��ا» يف
خم ّيالتن��ا.
كان آخ��ر م��ا ذك��ره ل��ي عب��د اهلل
أن أح��د الذي��ن ّ
ع��ن التجرب��ة ّ
توط��دت عالقته
به��م خ�لال ه��ذه ال ّرحل��ة كان ينظ��ر حنوهم
حلظ��ة العب��ور ،وق��د ف��اض دمع �اً ،مل ينب��س
ال ّرج��ل ق��ط ،كان كالم �اً م��ن دم��وع« :مل��اذا
ينج��و أوالدك��م ومي��وت اب�ني» .ال س�� ّيما ّ
أن
ال ّتجرب��ة القاس��ية ش��هدت م��وت غ�ير ُمس� ٍّ�ن
مم��ن مل حيتمل��وا اجل��وع وارتف��اع درج��ات
ّ
احل��رارة والغب��ار الكثي��ف.
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منبج ودور العشائر يف حتديد مصريها ..عودة لواجهة األحداث من جديد
عدنان احلسني

كخلي��ة حن��ل يعم��ل جمموع��ة م��ن الضب��اط التابع�ين للتحال��ف الدول��ي املتواجدي��ن يف
مدينة منبج ،من أجل متكني س��يطرتهم وس��يطرة حليفتهم «قوات س��وريا الدميقراطية (قس��د)»
عل��ى املدين��ة ،ذات الغالبي��ة العربي��ة ،وال�تي أصبح��ت حم��ور األح��داث خ�لال األس��ابيع املاضي��ة.

أربع��ة ضب��اط يُرافقه��م أكث��ر م��ن  12عنص��راً م��ن الق��وات
األمريكي��ة اخلاص��ة ،وجمموع��ة مرافق��ة م��ن ق��وات قس��د ،جتول��ت يف منب��ج
وريفه��اْ ،
وجهته��ا من��ازل ش��يوخ العش��ائر حلش��د تأث�ير العش��ائر لصاحله��ا ،يف
ظ��ل احلدي��ث ع��ن معركة مرتقبة للجيش الرتك��ي واجليش احلر باجتاه
املدين��ة.
ً
اجل��والت املكثف��ة لضب��اط التحال��ف ،وس��ابقا مس��ؤولني أمريكيني
يف منب��ج وريفه��ا ،مل ت��أت بثماره��ا حت��ى اللحظة ،س��وى بوعود فضفاضة من
قبل شيوخ العشائر ،واليت بات معظم أبنائها منظمني لتكتالت اجليش احلر
يف مناط��ق مش��ال حل��ب ،وحتدي��داً جرابل��س وريفه��ا ،يف املنطق��ة ال�تي بات��ت
تع��رف مبنطق��ة درع الف��رات.
ش��يوخ العش��ائر ومراك��ز ثقله��ا يرتك��ز يف جن��وب منب��ج وش��رقها
حيث تتمركز عشائر البوبنا والدماخلة ،ومشاهلا البوسلطان والبين عضيد
وبين سيعد ،وذات األمساء يف املدينة اليت يبقى للعشائر دور حموري كبري
يف حتدي��د مصريه��ا ضم��ن أي عملي��ة انتق��ال للس��لطة ،فمازال��ت العش�يرة
ه��ي اإلدارة احمللي��ة ل��كل منطق��ة تتواج��د فيه��ا ،يف ظ��ل غي��اب س��لطة القانون
والدول��ة.
ومن��ذ س��يطرة ق��وات قس��د عل��ى املدين��ة ،بدع��م م��ن التحال��ف
الدول��ي ،ب��دا للعش��ائر ال��دور األك�بر يف مواجه��ة احمل��اوالت املس��تمرة لقس��د،
وم��ن خلفه��ا ح��زب االحت��اد الدميقراط��ي ،الرامي��ة للس��يطرة التام��ة عل��ى
مفاص��ل املدين��ة وحماول��ة عزهل��ا ع��ن حميطه��ا العرب��ي ،حي��ث عمل��ت عل��ى
ضمها إلقليم الفرات التابع لإلدارة الذاتية كجزء من الفيدرالية املزعومة
مش��ال ش��رق س��وريا.
يتمحور دور العشائر يف هذا الصدد من خالل فرض واقع مغاير مل ختطط
ل��ه قس��د يف املنطق��ة ،فعمل��ت عل��ى تش��كيل فصائل تابعة هل��ا منخرطة ضمن
قوات قسد ،ميكن القول إنها متكنت من خالهلا من فرض مطالبها ،كذلك
منعت العش��ائر حماوالت قس��د يف اس��تدراج الفتيات ملعس��كرات التجنيد عرب
ش��عارات الدميقراطي��ة وغريه��ا ،وعمل��ت عل��ى ضب��ط ه��ذا األم��ر كمجتم��ع
حماف��ظ .كم��ا عملت العش��ائر ،بش��كل س��ري ،عل��ى تنظيم نفس��ها ككيانات
ق��ادرة عل��ى زعزع��ة حكم قس��د ،بدليل املظاهرات احلاش��دة واإلضراب الكبري
يف املدين��ة ،ودع��وات حملاس��بة الق َتل��ة ،واملطالب��ة بط��رد قس��د م��ن املدين��ة
وتس��ليم إدارته��ا للع��رب والعش��ائر ،بع��د مقتل ش��ابني حتت التعذي��ب على يد
اس��تخبارات قس��د يف بداي��ة الع��ام احلالي.
انتفاض��ة العش��ائر ب��دأت م��ع تصرف��ات عدي��دة كان أبرزه��ا
التجني��د اإلجب��اري ،واغتي��ال ش��بان بع��د اعتقاهل��م ،وحماول��ة طم��س الوج��ه
العربي للمدينة ،من خالل تسّلم معظم رجاالت حزب االحتاد الدميقراطي
كاف��ة مفاص��ل الس��يطرة عل��ى املدين��ة.
نقط��ة التح��ول يف تاري��خ مدين��ة منب��ج وعش��ائرها من��ذ بداي��ة
الث��ورة الس��ورية وحت��ى اللحظة كانت املظاهرات الس��لمية ض��د القوى اليت
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سيطرت عليها ،فمع سيطرة فصائل اجليش احلر تظاهر أهالي املدينة
من أجل إفراغ املدارس من املقرات التابعة للفصائل ،ومتكنوا حينها من
افتت��اح ع��دة م��دارس ألج��ل تعلي��م أبنائه��م.
وبانتق��ال منب��ج لس��يطرة تنظيم داعش ب��رز التحدي األكرب
ألهال��ي املدين��ة ،إال أنه��م واجه��وا موس��وعة الرعب واخل��وف اليت صدّرها
التنظيم للعامل أمجع ،مبظاهرات طيارة يف املدينة رفضاً حلاالت القتل
واإلع��دام التعس��في حب��ق املدنيني حت��ت تهم وحجج كثرية ،واس��تمرت
املظاهرات بعد سيطرة قسد على منبج بعد «حرب صورية» كما يصفها
أهال��ي املدين��ة ،فاملدين��ة ال�تي َتن��اوب يف الس��يطرة عليه��ا اجلي��ش احل��ر
وتنظي��م داع��ش ومؤخ��راً قوات قس��د ،كانت والزالت ،مس��تمرة بعمليات
التظاه��ر الس��لمي يف انتظ��ار مس��تقبل ال يب��دو واضح�اً.
ويف الع��ودة ل��دور العش��ائر يف احل��راك احلاص��ل يف مدين��ة
منب��ج من��ذ بداي��ة الث��ورة الس��ورية ،فيمك��ن توصيف��ه بأن��ه دور متذب��ذب،
فمعظم قادة العش��ائر س��ابقاً كانوا حيظون بدعم من قبل نظام األس��د،
أو بعب��ارة أص��ح خيضع��ون لس��لطته ع�بر مي��زات يعطيه��ا هل��م ،خاص��ة
التواج��د يف جمل��س الش��عب وبع��ض املزاي��ا األخ��رى.
وم��ع بداي��ة الث��ورة اخت��ذ بع��ض ش��يوخ العش��ائر فيه��ا دور
الش��بيحة ودور املتف��رج يف قم��ع املظاه��رات ،إال أن س��رعة حت��رر املدين��ة
م��ن س��يطرة نظ��ام األس��د ،وانضم��ام آالف املدني�ين للمظاه��رات ،أج�برت
العدي��د م��ن ق��ادة العش��ائر على اهل��روب ملدينة حلب وغريه��ا من املناطق.
املش��اركة الكب�يرة ألبن��اء العش��ائر يف الث��ورة وم��ن ث��م
اخنراطه��م يف صف��وف فصائ��ل اجلي��ش احل��ر ،أح��دث انقالب �اً كب�يراً
عل��ى نظام العش�يرة ،فتبدّل ش��يوخ العش��ائر ووجهاؤه��ا بآخرين مؤيدين
للث��ورة ،قدّم��وا يف س��بيلها الكث�ير م��ن الدع��م ،إال أن ذل��ك مل ي��دم طوي�ل ً
ا.
فم��ع حل��ول ع��ام  2014وس��يطرة تنظي��م داع��ش عل��ى املدين��ة تب�دّل وج��ه
العش�يرة م��رة أخ��رى ،فتوج��ه أبناؤه��ا لرتكي��ا وللش��مال.
تنظيم الدولة اإلس�لامية ،وضمن اس�تراتيجية إعالمية ذات
بروبوغن��دا ديني��ة ،وضم��ن سياس��ة الرتغي��ب بالس��لطة واجل��اه ،اس��تمال
العدي��د م��ن ش��يوخ العش��ائر يف منب��ج وريفه��ا ،إال أن ق��رارات التنظي��م
وتصرفات��ه أبع��دت العش��ائر ع��ن أي دور لدع��م التنظي��م يف املنطق��ة،
واقتص��رت مش��اركة ش��يوخ العش��ائر والوجه��اء عل��ى اجتماع��ات دوري��ة،
أي كن��وع م��ن ال ّتقي��ة م��ن بط��ش التنظي��م وخوف �اً م��ن عقاب��ه.
الي��وم؛ ميك��ن الق��ول إن قس��د ال متل��ك أي حاضن��ة ش��عبية يف
مدين��ة منب��ج ،فاجملتم��ع املنبج��ي املؤي��د لدخ��ول اجلي��ش احلر م��ن جهة،
وبعض شيوخ العشائر املؤيدين لعودة نظام األسد إليها من جهة أخرى،
يتفقان على رفض وجود قسد يف منبج ،إال أن املستقبل الذي حييط يف
مدينته��م يُث�ير قل��ق اجلمي��ع.

رادار املدينة

قصص من خميم الشبيبة يف إعزاز
حيث ُتوشك األمهات على بيع أبنائهن
حممد جالل
ُ
حتدث��ت م��ع من��ى بع��د
أن علم� ُ
�ت بأنه��ا باع��ت ابنه��ا ذي الس��تة أش��هر
مقاب��ل ملي��ون ل�يرة س��ورية .املش�تري كان
ام��رأة عاق��راً ال تس��تطيع إجن��اب األطف��ال،
والبائ��ع أح��د قاط�ني خمي��م الش��بيبة ،امل��كان
ال��ذي يتخل��ى اإلنس��ان في��ه ع��ن كل أحالمه
ويدفنه��ا إىل األب��د ،والش��هود خي��ام بيض��اء
عمالق��ة بثالثة صف��وف لو كان هلا ذاكرة
لتس��جل ما قيل داخلها ،أو لو أن هلا إحس��اس
بهم��وم م��ن س��كنوها لرأيته��ا منكمش��ة عل��ى
نفس��ها ُت��دق يف الس��ماء الواس��عة حبث�اً ع��ن
ح��ل ،كم��ا يفع��ل الس��وريون يف كل ليل��ة.
حي��ث تصب��ح الذاك��رة عبئ �اً واحلن�ين حي��اة
يومي��ة ،ويُصب��ح ع� ّد األي��ام وإحصاؤها فرضاً
جدي��داً.

ال��كالم هن��ا لي��س ع��ن أح��د معس��كرات
االعتق��ال النازي��ة ،ب��ل ع��ن خمي��م الش��بيبة يف
ح��ي الصناع��ة ش��رق مدين��ة إع��زاز املؤل��ف م��ن
عش��رين خيم��ة قدمه��ا اهل�لال األمح��ر القطري،
يتف��اوت ع��دد قاطني��ه وفق �اً ملواس��م اهلج��رة إىل
الش��مال ،ويتع��اون يف خدمت��ه ع��دد م��ن املنظم��ات
الدولي��ة واحمللي��ة ،بإش��راف م��ن اجملل��س احملل��ي
يف إع��زاز .ويع��د أح��د أه��م مراك��ز اإلي��واء ال�تي
تس��تقبل النازح�ين اجل��دد أو األغ��رار ،قب��ل أن
ينتقل��وا ملرحل��ة الن��ازح الع��ادي ال��ذي أصب��ح
بإمكانه متابعة حياته دون أن يلتفت كثرياً إىل
ال��وراء ،ف�لا بد مهما تعودت أن تلتفت يف حلظات
انف��رادك بنفس��ك إىل ال��وراء.
يف ه��ذا املخي��م ينتق��ل النازح��ون م��ن
م��اض أس��ود يلفظه��م إىل مس��تقبل أس��ود ال
ٍ
يقبله��م .م��ن مدين��ة أو قري��ة تش��بثوا به��ا حت��ى
ان ُتزع��ت أظافره��م ،إىل مدين��ة يصيبه��م الرع��ب
من احتمالية كونها نقطة الال عودة .فإن كان
م��ن س��نن احلي��اة ّأل ع��ودة يف الزم��ان ،ف�لا ع��ودة،
من��ذ وضع��وا رحاهل��م يف ه��ذا املخي��م ،إىل امل��كان.
س��يقضون أيامه��م يف ه��ذا املخي��م يلعن��ون ه��ذا
الزمان الذي جعلهم يرتكون ذلك املكان ،وكم
لدين��ا م��ن القص��ص يف باق��ي املخيم��ات واملن��ايف.
يف قص��ة من��ى ّ
تدخ��ل بع��ض الن��اس
ملن��ع ه��ذه احلماق��ة ،وقام��وا بإع��ادة الطف��ل ألم��ه،
وتأم�ين عم��ل هل��ا يف املخي��م عل��ى هام��ش املدين��ة
مقاب��ل مئ��ة دوالر أمريك��ي ،ك��ي ال تش��تكي م��ن
احلاجة اليت تقول إنها دفعتها لبيع ابنها .سأل ُتها
ع��ن أهله��ا فأجاب��ت أنه��م ال يعرتف��ون به��ا بع��د أن
تزوج��ت اب��ن عمه��ا رغم �اً عنه��م .اضط��ر زوجه��ا

بعدسة الكاتب

املقات��ل يف اجلي��ش احل��ر ل��ـ «تش��ويل» أبيه��ا
مبس��اعدتها ،وأن جي�بره عل��ى الرض��وخ
لرغبته��م .م��ات ال��زوج الحق��اً يف إح��دى
املع��ارك وبقي��ت ه��ي ب��دون ُمعي��ل.
م��ا يعيش��ه املخي��م لي��س إال نت��اج
احلال��ة املأس��اوية لس��اكنيه .فه��م وصل��وا
للت��و إىل م��ا ميك��ن وصف��ه جم��ازاً بش��اطئ
األم��ان ،بوج��وه ش��احبة وأب��دان متعب��ة
وجي��وب فارغ��ة .ن��ال أكثره��ا جتار البش��ر
م��ن املهرب�ين الذي��ن س �هّلوا وصوهل��م إىل
ه��ذه النقط��ة .أم��ا القائم��ون علي��ه ،فه��م
جمموع��ة م��ن عم��ال املنظم��ات اإلنس��انية
الذي��ن حياول��ون ختفيف معان��اة النازحني
بع��د أن تأك��د للجمي��ع اس��تحالة انته��اء
ه��ذه املعان��اة يف الوق��ت املنظ��ور.
يف خمي��م الش��بيبة قابل��ت احل��اج
أمح��د ،ن��ازح أت��ى م��ن املوص��ل برفق��ة ع��دد
كب�ير م��ن أف��راد عائلت��ه الش��باب والنس��اء
واألطف��ال ،بع��د أن نصحه��م ضباط أتراك
يف معس��كر (بعش��يقة) مش��ال الع��راق
بالتوج��ه إىل ه��ذه املنطق��ة ،ليت��م إدخاهل��م
إىل تركي��ا بع��د ذل��ك .قط��ع أب��و أمح��د
مئ��ات الكيلوم�ترات ع�بر مناط��ق س��يطرة
تنظيم الدولة اإلسالمية ،كما فعل مثله
عش��رات اآلالف م��ن املوص��ل وكرك��وك
وتلعف��ر .جن��وا يف ه��ذه الرحل��ة م��ن قص��ف
التحال��ف الدول��ي ،إال أنه��م فق��دوا أح��د
أطفاهل��م عن��د مروره��م يف حق��ل لأللغ��ام
زرعه��ا عناص��ر التنظي��م لوق��ف ه��روب
الن��اس م��ن مناطقه��م .دفن��وا ابنه��م ذي
العش��ر س��نوات يف أرض غريب��ة ومض��وا.
«دفن��اه مش��ال دي��ر حاف��ر ب��أرض رمض��ان
املوس��ى» ،هك��ذا ت��ردد أم��ه بش��كل مس��تمر
خش��ية أن تنام يوماً وتنس��ى أين دفنوه قبل
أن يتابع��وا املس�ير مش��ا ً
ال.

وصل��وا مدين��ة إع��زاز م��ع وص��ول
عاصف��ة ثلجي��ة س��اهمت يف اكتم��ال املش��هد
الرتاجي��دي ،وتعقي��د اللحظ��ة املأس��اوية ال�تي
عرف��وا فيه��ا أن آخ��ر رحلته��م الطويل��ة أب��واب
موص��دة ،وأن كل م��ا س��عوا خلف��ه مل يكن إال
سراباً .جيلس أبو أمحد يف املخيم ،متمنياً أنه
مل يول��د حت��ى ليعي��ش ه��ذه األي��ام.
يف زي��ارة أخ��رى ملخي��م الش��بيبة
قابل��ت الش��اب مهن��د ،الق��ادم للت��و م��ن ري��ف
مدينة منبج ،بعد هروبه من مناطق سيطرة
تنظي��م الدول��ة .مهن��د مل ينط��ق حب��رف
واح��د ،ب��ل اكتف��ى بتحري��ك عيني��ه إىل كل
االجتاه��ات ،وه��و يرجت��ف كاحملم��وم ،بينم��ا
متس��ك ي��ده اليمن��ى باليس��رى كأمنا خيش��ى
أن يسلبها أحد منه .قال أصدقاؤه إنه خيشى
أن ينزل عليهم الدواعش من السماء ليقصوا
رأس��ه ،ألن��ه ه��رب من مناطق س��يطرتهم ،وال
يس��تطيع أي أح��د أن يقنع��ه بأنه��م بعي��دون
ج��داً لي��ؤذوه .حت��ى أن��ه يظ��ن كل م��ن ال
يعرف��ه أح��د عناصر التنظي��م املتخفني حلني
اللحظ��ة املناس��بة .يه��ذي عل��ى ال��دوام بأمساء
األمراء والعناصر الذين يعرفهم يف منطقته.
كان ه��ذا نه��اره ،فكي��ف تك��ون يا ت��رى لياليه،
وكي��ف تك��ون كوابيس��ه؟
لع��ل علم��اء النف��س لديه��م عم��ل
كثري لفهم السوريني بعد كل هذه األهوال.
فل��كل س��وري قصت��ه ومأس��اته اخلاص��ة.
أم��ا من��ى فل��دى استفس��اري ع��ن
سبب فعلتها مع أبيها أجابت بأنها «حتبه» أي
زوجها ،مل أتوقع إجابة أكثر إقناعاً من هذه
الكلم��ة .وكم��ا األس��اطري كان عل��ى قص��ة
ُ
جهدت كث�يراً للتأكد
من��ى أن تنته��ي خب�بر
من��ه .امل��رأة العاق��ر ال�تي اش�ترت الطفل محلت
بش��كل مفاج��ئ بع��د أن أع��ادت الطف��ل ألم��ه.
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روسيا تفوز بالفوسفات السوري والفتات املشع إليران

فواز الفارس – مصطفى أبو مشس
تتموض��ع تكش��فات خ��ام الفوس��فات الس��وري يف مكام��ن الش��رقية وخنيفي��س عل��ى
أعماق وسطية تقدر بـ  20مرتاً ،وبسماكة خام تصل حتى  25مرتاً وسطياً ،مبساحة مقطع
م��دروس  68كيل��و م�تراً مربع�اً يف الش��رقية و 63كيل��و مرتاً مربعاً يف خنيفيس ،وفق دراس��ة
مس��حية أجرته��ا املؤسس��ة العام��ة للجيولوجي��ا.
ه��ذا التموض��ع يكش��ف ع��ن مبال��غ هائل��ة م��ن ال��دوالرات تق��در ب��ـ (ميزاني��ة س��وريا
ل��ـ  55عام�اً) ،وتتزاح��م علي��ه ال��دول احلليف��ة لنظ��ام األس��د كحصة هل��ا من احلرب الس��ورية
الس��اعية لتثبي��ت األس��د يف احلك��م ،لضم��ان حقه��ا يف اتفاقي��ات غامض��ة غاب��ت تفاصيله��ا
وبنوده��ا ،وظه��رت عل��ى ش��كل وج��ود عس��كري لتل��ك الق��وى يف ه��ذه املناط��ق .لتحص��ل روس��يا
على املناجم األهم يف الشرقية ،وتكتفي إيران مبا حيمل يف طياته (الفلزات املشعة) من خام
الفوس��فات يف خنيفي��س ،بينم��ا يُس�ترضى ح��زب اهلل ب��ـ حص��ة من خالل ش��ركة بيار فتوش،
ويغي��ب الش��عب الس��وري ع��ن ه��ذه االتفاقي��ات ليبق��ى حت��ت خ��ط الفق��ر.
الص��راع عل��ى الفوس��فات (اتفاقي��ات الس��وداء الذين كان يعتمد عليهم داعش يف
متنا قض��ة )
اس��تثماره يف جم��ال النف��ط ع��ن الفوس��فات.
مل يتوق��ف اس��تخراج الفوس��فات
مل تو ّق��ع حكوم��ة األس��د أي اتف��اق
م��ن قب��ل النظ��ام الس��وري حت��ى س��يطرة يف املرحل��ة األوىل بع��د اس��تعادتها للمناج��م
داع��ش عل��ى مناج��م الفوس��فات يف البادي��ة م��ن داع��ش يف آذار  ،2016وب��دأت بإع��ادة
الس��ورية (ري��ف مح��ص الش��رقي) يف تأهي��ل خ��ط س��كة احلدي��د املتض��رر مبس��افة
 ،2015/5/21عل��ى الرغ��م م��ن ق��رب فصائ��ل ( 168ك��م) م��ن خنيفي��س م��روراً ب��ـ مه�ين
اجلي��ش احل��ر م��ن خ��ط النق��ل احلدي��دي إىل مدين��ة مح��ص ،ل ُيع��اود داع��ش الس��يطرة
يف منطق��ة (مه�ين والقريت�ين)! ودخوهلم��ا عل��ى املنطق��ة يف كان��ون األول  2016ولتب��دأ
إىل املنطق��ة يف مع��ارك ك��ر وف��ر ،كان��ت مرحل��ة االتفاقي��ات.
ت��ؤدي يف كث�ير م��ن األحي��ان إىل أض��رار يف
يف ظ��ل وج��ود داع��ش يف املنطق��ة
اخل��ط احلدي��دي ،س��رعان م��ا يُع��اود نظ��ام و ّقع��ت حكوم��ة األس��د ،متمثل��ة بش��خص
األس��د إصالحها يف كل مرة .وهو ما يُظهر رئي��س ال��وزراء (عم��اد مخي��س) أثن��اء زيارت��ه
أهمية خاصة عند حكومة األسد إليالء هذا إىل طه��ران يف  ،2017/1/16عل��ى عق��د
القط��اع أهمي��ة ك�برى خس��ر يف س��بيلها يف اس��تثمار مناج��م الفوس��فات يف خنيفي��س يف
كل املراح��ل ( 200عام��ل قتي��ل و 164جرحي�اً ري��ف مح��ص ،وا ّتف��ق الطرف��ان حينه��ا عل��ى
و 120مفقوداً) ،وفق إحصائيات وزارة النفط تس��ديد الدي��ون ع�بر من��ح إي��ران الفوس��فات
والث��روة املعدني��ة يف ش��باط .2018
الس��وري ،وتأس��يس ش��ركة مش�تركة به��ذا
ُ
�ة
�
املنطق
م��ع س��يطرة داع��ش عل��ى
الغ��رض تش��رف عل��ى االس��تخراج وتصدي��ر
الفوس��فاتية اقتص��رت األض��رار عل��ى املعدات اإلنت��اج إىل إي��ران ،ع�بر خ��ط نق��ل بري يصل
واآللي��ات ال�تي أخذه��ا التنظي��م م��ن مواق��ع إي��ران مبناج��م الفوس��فات الس��ورية م��روراً
املناج��م ،ومل ُياول االس��تفادة أو االس��تثمار بالع��راق .ب��دأ احلديث عن��ه يف حزيران ،2017
يف جمال��ي الفوس��فات والغ��از عل��ى عك��س وقال��ت وس��ائل اإلع�لام اإليراني��ة إن اخل��ط
النف��ط ،وذل��ك لع��دم توف��ر مين��اء حب��ري الربي يضم أربعة مسارب ،ومت تنفيذ اجلزء
لنق��ل تل��ك امل��واد اخل��ام ،وغي��اب جت��ار الس��وق املخصص من الطريق يف األراضي اإليرانية.
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مل يُعج��ب روس��يا ،احللي��ف األقوى
لألس��د ،توقيع االتفاقية مع إيران ،فأرس��لت
مبعوثه��ا نائ��ب رئي��س ال��وزراء الروس��ي
«دمي�تري روغوزي��ن» مع وف��د اقتصادي ،بعد
يوم�ين فق��ط م��ن زيارة مخي��س إىل طهران،
ه��ذه امل��رة كان التوج��ه إىل األس��د ش��خصياً،
ليخ��رج بع��ده «روغوزي��ن» بتصري��ح إىل
وكالة انرتفاكس الروسية يف ،2017/1/18
قال فيه «إن بالده دون غريها ستساعد سوريا
يف إع��ادة بن��اء منش��آت الطاق��ة به��ا ،وإن��ه يف
س��وريا يوج��د أك�بر حق��ل فوس��فات ميك��ن
االس��تثمار في��ه ،فمنتجات��ه مطلوب��ة يف
العدي��د م��ن البل��دان» وأض��اف «حن��ن نعم��ل
عل��ى احلق��ل والنق��ل ،وتس��ليم الفوس��فات
املعاجل إىل دول أخرى تنتظر هذه املنتجات»،
واعترب دميرتي أن مصلحة الشعب الروسي
تأت��ي يف املق��ام األول بالرغ��م م��ن الصداق��ة
ال�تي ترب��ط روس��يا بس��وريا.
أس��فر ه��ذا اللق��اء ع��ن توقي��ع
مذك��رة نواي��ا ب�ين وزارة النف��ط والث��روة
املعدني��ة وش��ركة إيب��ك الروس��ية ،به��دف
اس��تثمار الفوس��فات والتع��اون يف جم��االت
الطاق��ة األخ��رى يف بداي��ة نيس��ان ،2017
ص��ادق عل��ى االتفاقي��ة يف  23نيس��ان 2017
بش��ار األس��د ش��خصياً ب�ين املؤسس��ة العام��ة
للجيولوجي��ا الس��ورية وش��ركة س��تينغ
لوجس��تيك الروس��ية التابع��ة جملموع��ة
ت��روي تران��س غ��از وه��ي ج��زء م��ن ش��ركة
إيب��ك ،ته��دف إىل صيان��ة للمناج��م
وخدم��ات احلماي��ة ال�تي أوكلته��ا لش��ركة
يوروبولي��س (فاغن��ر) مقاب��ل حصوهل��ا عل��ى
 25%م��ن اإلنت��اج.
يف أي��ار  2017أع��اد نظ��ام األس��د
الس��يطرة عل��ى مناج��م الفوس��فات ،وط��رد
داع��ش منه��ا مبس��اعدة حلفائ��ه ال��روس
واإليراني�ين ،لتص��ادق اهليئ��ة االس��تثمارية

رادار املدينة

الس��ورية يف  ،2017/6/1بع��د أق��ل م��ن ش��هر
عل��ى الس��يطرة ،عل��ى ترخي��ص مخس��ة
مش��اريع اس��تثمارية لرجل األعمال اللبناني
بي��ار فت��وش وش��ركائه (الرج��ل املق��رب م��ن
عل��ي ممل��وك ،وال��ذي تع � ّد أعمال��ه حديق��ة
خلفية لعائلة األسد وحزب اهلل يف االلتفاف
عل��ى العقوب��ات االقتصادي��ة الدولي��ة ،م��ن
خ�لال إدارة مش��اريعهم يف املنطق��ة ،حبس��ب
وس��ائل إعالم لبنانية) من ضمنها استخراج
الفوس��فات اخل��ام يف مح��ص مل��دة ث�لاث
س��نوات ،و ب��ـ طاق��ة إنتاجي��ة تص��ل إىل 10
ماليني طن سنوياً يف الوقت الذي كان فيه
االس��تثمار قب��ل  2011ال يتج��اوز ( 3.5ملي��ون
ط��ن) س��نوياً يف املؤسس��ة العام��ة للفوس��فات.
الفوسفات يف سوريا باألرقام
يُق��دّر احتياط��ي الفوس��فات يف
س��وريا بأكث��ر م��ن  2.1ملي��ار ط��ن ،وف��ق
املؤسس��ات العام��ة للجيولوجي��ا ودراس��ات
أكادميي��ة ع��ن املنطق��ة ،ويت��وزع القس��م
األك�بر من��ه يف منجم��ي الش��رقية
وخنيفي��س جن��وب غ��رب تدم��ر ،اليت حتولت
إىل مستوطنة إيرانية بزعامة روسية انظر
تدم��ر مس��توطنة إيراني��ة
م��ادة ع�ين املدين��ة ُ -
بزعامة روسية والنظام مينع أهلها من العودة-
وتصنف سوريا من حيث االحتياطي املأمول
خل��ام الفوس��فات يف املرك��ز األول عاملي��اً،
واخلامس��ة على مس��توى اإلنت��اج والتصدير.
إمجال��ي احتياط��ي الفوس��فات يف مكام��ن
الش��رقية (املس��يطر عليه��ا م��ن قب��ل القوات
الروس��ية  1.7ملي��ار ط��ن ،يف ح�ين يبل��غ
احتياط��ي مكام��ن خنيفي��س (املس��يطر
عليه��ا م��ن قب��ل إي��ران)  400ملي��ون ط��ن.
ويبل��غ س��عر الطن الواحد حبس��ب األس��عار
العاملي��ة يف نيس��ان  )173( 2018دوالراً،
وترتاوح أس��عار املركبات الفوس��فاتية من
 200-100دوالر ل��كل اكيل��و غ��رام.
وتع�� ّد مكام��ن خنيفي��س ه��ي األه��م م��ن
الناحي��ة العلمي��ة وذل��ك الرتف��اع نس��بة
مخاس��ي أكس��يد الفوس��فور()p2o5
حبوال��ي  ،34%واخنف��اض الثابت��ة
احلجمية إىل مادون  ،2.9ما جيعله نش��طاً
إش��عاعياً ،وغزي��راً بالعناص��ر الن��ادرة ال�تي
تبلغ ( 300فلز مش��ع تقريباً) ،وعلى رأس��ها
(اليوراني��وم والس��ميكت والفرانكولي��ت).
وتش�ير الدراس��ات إىل تواج��د 140-70
غ��رام يف الط��ن م��ن عنص��ر اليوراني��وم يف
فوس��فات خنيفي��س ،وبنس��بة أق��ل من��ه
يف الش��رقية ،إذ ت�تراوح نس��بة مخاس��ي
أكس��يد الفوس��فور م��ن (.)30%-20

الفوسفات السوري والتعتيم اإلعالمي
راف��ق التعتي��م اإلعالم��ي
التنقيبي��ة
الدراس��ات
واحلكوم��ي
واالستكش��افية خل��ام الفوس��فات من��ذ والدته
ع��ام  ،1962إذ قام��ت ش��ركة تكنوإكس��بورد
الس��وفيتية (آن��ذاك) بتنفي��ذ أول دراس��ة
جيولوجي��ة تنقيبي��ة ملختل��ف مس��احة
املنطق��ة التدمري��ة ،وكان��ت أول م��ن ق ّي��م
احتياط��ي خ��ام الفوس��فات وحمت��واه م��ن
العناص��ر الن��ادرة أو عناص��ر األث��ر املرافق��ة،
وحينم��ا طلبت املؤسس��ة العام��ة للجيولوجيا
والث��روة املعدني��ة الس��ورية ع��ام 1991
اس��تالم أرش��يف املنطق��ة م��ن الش��ركة،
قام��ت بإعطائه��ا ج��زءاً م��ن أرش��يف املنطق��ة
املتعل��ق بتقدي��رات االحتياط��ي الكل��ي وآليات
االس��تخراج وكيفي��ة االس��تثمار ،وأغفل��ت
إعط��اء معلوم��ات تتعل��ق بآلي��ة غس��ل وفص��ل
املركب��ات الفوس��فاتية والعناص��ر الثقيل��ة
املرافق��ة ل��ه ،وفق اجليولوجي غس��ان عثمان،
رئي��س دائ��رة امل��واد املعدني��ة والالمعدني��ة
رئي��س مش��روع الفوس��فات ،يف دراس��ة قدمها
للمؤمت��ر اجليولوج��ي الثان��ي ع��ام .2009
واس��تمر ه��ذا التعتي��م ح��ول
اتفاقي��ات خ��ام الفوس��فات حت��ى الي��وم ،إذ مل
ُتط��رح إىل العل��ن بن��ود االتفاقي��ات الس��ورية
الروس��ية اإليراني��ة فيم��ا يتعل��ق بآلي��ة
اس��تثماره ،والكمي��ات املتوق��ع اس��تثمارها
س��نوياً وحص��ة حكوم��ة األس��د منه��ا،
واكتفت بالتصريح باالتفاقيات خبطوطها
العريض��ة ،إذ ورد عل��ى لس��ان وزي��ر النف��ط
والث��روة املعدني��ة (عل��ي س��ليمان غ��امن) يف
شباط «2018توقيع خارطة طريق تستهدف
كل جماالت قطاع الطاقة مع وزير الطاقة
الروس��ي ،وإنش��اء مرك��ز أحب��اث روس��ي يف
دمش��ق ،وتطوي��ر الفوس��فات واس��تثماره
اس��تثماراً تش��اركياً» ،مغف�ل ً
ا ذك��ر إي��ران يف
أي م��ن ه��ذه االتفاقيات .كم��ا قام مدير عام
ش��ركة الفوس��فات يف مح��ص بالطل��ب م��ن
الصحفي «مصطفى برو» ،بعد لقاء نشره يف
جري��دة تش��رين ضم��ن فق��رة اقتص��اد حملي
بتاري��خ  ،2017/10/6ش��طب كل م��ا يتعل��ق
باحلدي��ث ع��ن العق��د املوق��ع م��ع ش��ركة
س�تروي تران��س غاز الروس��ية ،وذل��ك بعد أن
ّ
املختص��ة!
اتص��ل بال��وزارة
هل يستحق الفوسفات السوري هذا الصراع
إن انتش��ار الفوس��فات عل��ى هيئت��ه
السطحية يف سوريا( ،على بعد  20مرت فقط
م��ن الس��طح) ،وغن��اه بالفلزات املش��عة جيعله
اخل��ام األه��م واألب��رز حالي��اً ،فل��م تس��تثمر

س��وريا خالل الس��نوات املاضية منذ عام 1991
وحت��ى  2009س��وى  0.017%م��ن احتياط��ي
الفوس��فات ،ه��ذه األهمي��ة س��واء حلكوم��ة
النظ��ام م��ن خالل اعتمادها على حصتها من
االتفاقي��ات وه��و م��ا س��يو ّرد هل��ا أرقام�اً مالي��ة
هائلة ،أو حللفائها الذين سيطروا على هذه
املناج��م ،ليتقاض��ون س��لفاً ديونه��م املرتتب��ة
على حكومة األس��د خالل دعمهم العس��كري
ل��ه خ�لال الس��نوات املاضي��ة.
ولروس��يا حص��ة األس��د يف ه��ذه
االتفاقي��ات ،وه��ذا م��ا يفس��ر التناح��ر ب�ين
احللف��اء ،وتكلي��ف ش��ركات خاص��ة حبماية
ه��ذه املكام��ن ،حت��ى وإن وصل��ت حصته��ا إىل
 25%م��ن اإلنت��اج .فالش��عب الروس��ي على حد
ق��ول روغوزي��ن نائ��ب رئيس الوزراء الروس��ي
«ينتظ��ر كل روب��ل ص��رف عل��ى احل��رب يف
سوريا ،وينتظرون املكاسب من العمل الكبري
لروس��يا يف س��وريا».
يف الط��رف املقاب��ل ُتظه��ر
إي��ران غضب �اً ومتلم�ل ً
ا م��ن ال��دور الروس��ي
الس��اعي إىل تهميش��ها ،فبحس��ب مقال��ة
نش��رتها صحيف��ة «قان��ون» املقرب��ة م��ن التيار
اإلصالح��ي يف احلكوم��ة اإليراني��ة ج��اء
حتملن��ا تكلف��ة
فيه��ا أن «الع��امل ي��درك أنن��ا َّ
بق��اء األس��د يف رئاس��ة س��وريا ،ودفعن��ا مثن �اً
باهظ �اً لذل��ك ،ولك��ن الي��وم يب��دو أن حصتن��ا
يف ب��ازار الش��ام س��تكون ال ش��يء رغ��م جهودن��ا
وتضحياتنا» ،واصفة األسد بـ«املخنث اجلبان
–ناك��ر اجلمي��ل» .فيم��ا ش��ن موق��ع «تابن��اك»
املق��رب م��ن املرش��د األعل��ى يف إي��ران هجوم�اً
عل��ى روس��يا ،معت�براً االتفاقي��ات ال�تي مت��ت
بني النظام الس��وري وروس��يا «خدعة روسية
سيئة لإليرانيني يف سوريا» ،وذلك الستبعاد
الش��ركات اإليراني��ة م��ن عملي��ة إع��ادة
اإلعم��ار واالس��تثمار يف س��وريا.
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مهجرو الغوطة الشرقية من ضيق احلصار إىل سعة احلياة يف إدلب
حممد كساح

بعدسة الكاتب يف إدلب

تك ُث��ر املقارن��ات ال�تي يعقده��ا أهالي الغوطة الش��رقية بني معيش��تهم الس��ابقة وبني احلي��اة املفتوحة يف حمافظة
إدلب ،وتتعدّد التفاصيل اليت تشهد بوناً شاسعاً بني املكانني ،إذ تبدأ الفوارق بالظهور فور دخول باصات التهجري إىل قلعة
املضي��ق ،أول منطق��ة تابع��ة للمعارض��ة يف الش��مال ،وص��و ً
ال إىل التج��ول ب�ين األس��واق ويف ش��وارع احملافظ��ة ،لتحكي قصة
معان��اة طويل��ة األم��د تك ّبده��ا احملاص��رون ،وانته��ت بع��د ش��راء أول س��لعة غذائي��ة م��ن حم��ل جت��اري كب�ير يف إدل��ب.
ح��ال املئ��ات م��ن أبن��اء الغوط��ة الش��رقية الذي��ن محلته��م
ك��ـ ِ
باص��ات التهج�ير إىل إدل��ب؛ ش��عر «حمم��د» بزغلل��ة يف عيني��ه وه��و يش��اهد
األس��واق املكتظة ،واألنواع اليت ال تنتهي من اخلضار والفواكه وخمتلف
األطعم��ة .وبينم��ا كان ي��زرع الس��وق ذهاب�اً وإياب�اً طل��ب م��ن صديق��ه «أب��و
ضياء» أن (يقرصه) ،ليصحو من أحالمه العذبة اليت ال يُصدق أنها غدت
حقيقة ال جمرد ختيالت« .هل أنا يف حلم أم يف علم ،ال أكاد أصدق أني
ختلص��ت م��ن احلص��ار وع��دت إىل احلي��اة الطبيعي��ة م��ن جدي��د!».
يق��ارن الش��اب الثالثي�ني ب�ين أج��واء تل��ك البقع��ة احملاص��رة ال�تي
ال تتعدى عش��رات الكيلومرتات ش��رقي دمش��ق ،وبني حمافظة إدلب حيث
«كل ش��يء موجود؛ األس��واق املزدمحة ،املطاعم الكبرية ،حمالت العصائر
والكوكتي�لات ،األض��واء والس��يارات ،وكل م��ا خيط��ر عل��ى الب��ال».
الدخ��ول إىل متج��ر ألل��واح الطاق��ة الشمس��ية كان أول م��ا فعله
حممد ،فور قدومه إىل إدلب ،سائ ً
ال عن األسعار ،ومم ّتعاً ناظريه باملشهد
اجلمي��ل ال��ذي كان حيل��م ب��ه يف غوطته احملاص��رة ،إذ كانت هذه األلواح
حكراً على طبقة من العسكريني ّ
وامللك «تفاجأت باملنظر حقاً .فاألسعار
كان��ت رخيص��ة للغاي��ة مقارن��ة بها يف الغوطة ،أضحى باس��تطاعيت حمو
 5سنوات من العتمة قضيتها هناك ،عن طريق استخدام الطاقة الشمسية
يف احلص��ول عل��ى الكهرباء».
يف س��نوات احلص��ار ال�تي طال��ت ككاب��وس ال ينته��ي؛ كاف��ح
اآلالف من سكان الغوطة الشرقية للبقاء على قيد احلياة .ويف ظل انعدام
معظ��م مقوماته��ا صن��ع األهال��ي حياته��م اخلاص��ة املعتم��دة على م��ا توفره
أرض الغوط��ة م��ن خ�يرات ،إضاف��ة للس��لع وامل��واد الغذائي��ة ذات األس��عار
الباهظة ،واليت يصعب احلصول عليها حتى وإن توافر املال «كانت تدخل
بالقط��ارة ويف أوق��ات متقطع��ة» ،يتذك��ر «س��ليم» بع��ض تفاصي��ل حيات��ه
الس��ابقة اليت قضاها حماصراً يف الغوطة ،وهو يتس��وق بأرحيية واضحة
يف سوق مدينة إدلب« .بكم البصل يا عم؟» يسأل سليم الذي علت الدهشة
وجه��ه ح�ين أجاب��ه البائ��ع «بـ  70لرية» ،كانت «البصل��ة الواحدة بـ  900لرية
يف زم��ن احلص��ار» ،ق��ال يف نفس��ه بع��د أن أدرك أن للنق��ود هن��ا قيم��ة.
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اش�ترى س��ليم خمتل��ف أصن��اف الفاكه��ة واخلض��ار
َ
أكمل جولت��ه ليقرتب من دوار
ال�تي طامل��ا ُح��رم منه��ا يف الغوطة.
الكرة يف مدينة إدلب ،حيث استوقفه منظر الفروج املشوي ،وهو
يدور ويدور داخل الشواية الكهربائية ،أول ما خطر يف باله ذلك
املش��هد م��ن إح��دى حلقات (بقعة ضوء) ،الذي يروي حكاية ش��اب
س��وري م��ع الف��روج املش��وي ،إذ كان لعاب��ه يس��يل هل��ول املنظ��ر،
ابتس��م للذاك��رة القدمي��ة وأكم��ل طريق��ه.
لي��س جم��رد احلص��ول عل��ى الطع��ام اللذي��ذ ه��و م��ا
املهجري��ن ،وإن كان أح��د أك�بر س��عادتهم؛ ب��ل ضجي��ج
يُس��عد ّ
احلياة وصخبها يف إدلب ،من أصوات زمور الس��يارات إىل ازدحام
املئ��ات عن��د دوار الس��اعة يف املدينة ،وص��و ً
ال إىل احملالت الضخمة
املصطف��ة يف مدين�تي س��رمدا والدان��ا عل��ى احل��دود م��ع تركي��ا.
ي��روي «حمم��ود» تناق��ض املش��اعر يف داخل��ه منذ قدومه
إىل إدل��ب ،يف كل م��رة يتذك��ر بيت��ه يف الغوط��ة يش��عر ب��أمل م��ن
اس� َ
�تيقظ م��ن س��بات عمي��ق .أج��واء احلص��ار الش��بيهة باملعتق��ل،
وال�تي مل تنت��ه بش��كل كام��ل ،عل��ى الرغم م��ن انغماس��ه يف احلياة
عق��ب اس��تقراره يف إح��دى م��دن احملافظ��ة ،تطغ��ى عل��ى جلس��ات
احل��وار م��ع أصدقائ��ه .لتب��دأ رحل��ة احلن�ين إىل بيت��ه املل��يء مبئات
الذكري��ات .احلن�ين واألمل يكادان يقتالنه ،لكنه س��رعان ما جيد
نفس��ه غارق�اً يف حيات��ه اجلدي��دة «احلن�ين يصغر م��ع البعد وطول
الزم��ن» ،يق��ول ،ث��م يكم��ل «على احلياة أن تس��تمر ،ولك��ن الغوطة
ج��رح ل��ن يندم��ل».
يأم��ل أهال��ي الغوط��ة يف احلص��ول عل��ى حي��اة مس��تقرة
يف منفاهم السوري ،وإن كان العديد منهم بدأت ُتساوره الرغبة
يف كس��ب متع��ة أك�بر ومعيش��ة أرح��ب ،هن��اك خل��ف احل��دود
الس��ورية حي��ث تتس��ع األراض��ي الرتكي��ة بش��كل خيط��ف أنظ��ار
اجلمي��ع.

رادار املدينة

معسكر الطالئع يف السويداء

معتقل البؤس والذل لنازحي املنطقة الشرقية والبادية
عبيدة نبواني
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من معسكر الطالئع  -العربي اجلديد

«معسكر الطالئع يُعترب أشبه بسجن ،أو معتقل كبري ،يضم آالف الرجال والنساء
واألطف��ال .إذ متن��ع ق��وات النظ��ام الواصل�ين حديث�اَ إىل املعس��كر م��ن مغادرت��ه ،خصوص�اَ إذا
كان��وا م��ن أبن��اء املنطق��ة الش��رقية ،بتهم��ة كونه��م م��ن أس��ر عناص��ر تنظي��م الدول��ة ،بينم��ا
تس��مح لبع��ض األس��ر األق��دم باخل��روج من املعس��كر والع��ودة إليه ،يف حاالت معينة ،ش��ريطة
ع��دم خ��روج مجي��ع أف��راد العائل��ة».
هك��ذا ي ّ
ُلخ��ص أب��و ح��ازم جتربت��ه تل��ك املنطق��ة اآلمن��ة كم��ا كان يف�ترض
يف معس��كر الطالئع ،وهو نازح من ريف دير كث�يرون .ويعي��ش معظ��م النازح�ين
الزور الشرقي أُجرب على اإلقامة يف املعسكر ،الوافدي��ن إىل الس��ويداء يف بيوت اس��تأجروها
الذي يقع جبانب الطريق بني قرية رس��اس داخ��ل املدين��ة ،أو عل��ى أطرافه��ا ،أو يف بع��ض
وقري��ة العفين��ة يف ري��ف الس��ويداء الغرب��ي .الق��رى والبل��دات ،بينم��ا أنش��أت حكوم��ة
تبل��غ مس��احة املعس��كر حن��و عش��رة هكتارات ،النظ��ام ع��دداَ م��ن مراك��ز اإلي��واء للنازح�ين،
يض��م داخله عش��رات الغ��رف الصغرية ضمن إال أنه��ا اس��تطاعت حتويله��ا م��ن أماك��ن
ث�لاث كت��ل من األبنية ،وس��احات تس��تخدم قام��ت عل��ى فك��رة إنق��اذ املتضرري��ن ،إىل م��ا
إلنش��اء خي��م يقيم فيه��ا النازح��ون الواصلون يش��به املعتق�لات اجلماعي��ة ال�تي تديره��ا
حديث�اَ ،كما يضم مدرس��ة تس��تخدم ثالثة أجهزة أمن النظام و ُتشرف عليها خمابراته.
ويي��ط
طواب��ق منه��ا إلقام��ة النازح�ينُ .
ويُعت�بر معس��كر الطالئ��ع أك�بر
ُ
باملعس��كر س��ور يفصل��ه عم��ا يق��ع خارج��ه ،ه��ذه املعتقالت ،وتش�ير التقديرات إىل وجود
ومين��ع النازح�ين م��ن مغادرت��ه.
أكثر من مخس��ة آالف ش��خص يف املعس��كر.
عائلت��ه،
م��ع
أب��و ح��ازم وص��ل
توج��ه كث�ير م��ن النازح�ين إىل
يف البداي��ة ّ
وعش��رات املدني�ين اآلخري��ن م��ن دي��ر ال��زور ،معسكر الطالئع لعدم قدرتهم على استئجار
إىل ري��ف الس��ويداء الش��رقي يف نيس��ان ع��ام منزل على نفقتهم اخلاصة ،ثم راحت قوات
 ،2016وكانوا حينها ينوون دخول حمافظة النظام ،يف الفرتات الالحقةُ ،ترب النازحني
الس��ويداء والتوج��ه منه��ا إىل مناط��ق أخ��رى ،الواصل�ين حديث �اَ عل��ى اإلقام��ة يف املعس��كر،
رحل��ت مئ��ات النازح�ين
كل حس��ب وجهته ،وبع��د أن اتفق النازحون كم��ا أنه��ا س��بق أن ّ
م��ع أح��د املهرب�ين عل��ى دخ��ول احملافظ��ة باجتاه خميمات أُقيمت هلم يف ريف دمش��ق،
أوقفهم عناصر من األمن العسكري ،وقاموا إال أنه��ا أس��وأ ح��ا َ
ال م��ن املعس��كر ،حبس��ب
بنقله��م إىل املعس��كر بع��د أن أخ��ذوا منه��م أب��و ح��ازم ،وتق��در أع��داد النازح�ين الذي��ن
أربعة آالف لرية عن كل شخص ،مااضطر احتج��زوا داخ��ل املعس��كر لف�ترات متفاوت��ة
أب��و ح��ازم لدف��ع عش��رين ألف��اَ ،عن��ه وع��ن بنح��و عش��رين أل��ف مدن��ي.
عائلت��ه ،لق��اء إيصاهل��م إىل ه��ذا الس��جن.
خيض��ع املعس��كر لس��لطة األم��ن
رغ��م خت��وف النازح�ين بداي��ة العس��كري ال��ذي ينش��ر نقاط حراس��ة هناك،
م��ن اإلقام��ة يف الس��ويداء بس��بب االعتق��اد إضاف��ة النتش��ار ع��دد من عناصره املس��لحني
ب��أن مجي��ع أبن��اء احملافظ��ة مؤي��دون لألس��د ،عل��ى س��طح املدرس��ة ال�تي تس��تخدم مس��كناَ
إال أن اضطراره��م للبح��ث ع��ن م��كان آم��ن للنازح�ين ،وتدري��س أطفاهل��م يف طاب��ق
دفعه��م للتوج��ه إليه��ا ،لك��ن الس��ويداء مل تب��ق منه��ا ،يف م��ا مين��ع عناص��ر األم��ن املوج��ودون

عن��د مدخ��ل املعس��كر دخ��ول أو خ��روج أحد إال
مبوج��ب إذن م��ن قي��ادة املعس��كر .وي��روي أب��و
حازم أن ضباطاَ روس�اَ س��بق أن زاروا معس��كر
الطالئ��ع ع��دة م��رات يف األش��هر املاضي��ة ،إال
أنه��م مل يقدم��وا ش��يئاً يذك��ر.
أح��د قاط�ني املعس��كر يُش�ير إىل
أن أبن��اء البادي��ة الس��ورية واملناط��ق الش��رقية
يش��كلون النس��بة األك�بر م��ن قاط�ني املخي��م،
بس��بب اضطراره��م للن��زوح م��راراَ نتيج��ة
قص��ف ق��وات النظ��ام لتل��ك املناط��ق ،ووج��ود
تنظي��م الدول��ة فيه��ا .كم��ا ُتقي��م يف املعس��كر
عائ�لات نزح� ْ�ت م��ن حمافظات أخ��رى أبرزها
درع��ا وري��ف دمش��ق ومح��ص ،إضاف��ة لوج��ود
حن��و  15عائل��ة فلس��طينية نزح��ت م��ن جن��وب
دمش��ق.
ويُفي��د أح��د أبن��اء ري��ف الس��ويداء
الش��رقي أن س��ائقي الش��احنات يدفع��ون ج��زءاَ
م��ن املبل��غ ال��ذي حيصلون عليه م��ن النازحني
حلواج��ز النظ��ام به��دف تس��هيل مروره��م،
إال أنه��م رغ��م ذل��ك يتعرض��ون يف بع��ض
األحي��ان إلط�لاق ن��ار م��ن قب��ل ه��ذه احلواج��ز
ألس��باب ع��دة :م��ن بينه��ا تهربه��م أحيان�اَ م��ن
دف��ع الرش��اوى ،أو ع��دم التنس��يق م��ع مجي��ع
ه��ذه احلواج��ز ،م��ا أس��فر أكث��ر م��ن م��رة
ع��ن إصاب��ة بع��ض النازح�ين ،كم��ا س��بق أن
ُقت��ل س��ائق إح��دى الش��احنات يف واح��دة م��ن
ه��ذه احل��وادث .كم��ا أن ق��وات النظ��ام بات��ت
متن��ع دخ��ول النازح�ين إىل الس��ويداء من��ذ
حن��و عام�ين ،حي��ث تق��وم بتجميعه��م ونقلهم
بش��كل مجاع��ي إىل معس��كر الطالئ��ع ،مقاب��ل
مبالغ ُيربون على دفعها ،ترتاوح بني ثالثة
ومخس��ة آالف لرية ،حيث يتم التعامل معهم
على أنهم من عائالت عناصر تنظيم الدولة،
ويتلق��ون معامل��ة س��يئة أثن��اء نقله��م ،وبع��د
وصوهل��م إىل املعس��كر.
يف املعس��كر نقط��ة طبي��ة خالي��ة إال
م��ن بع��ض األدوي��ة املس��كنة ،م��ع ع��دم وج��ود
طبي��ب خمت��ص ،حي��ث ي��زور املخي��م بش��كل
ش��به أس��بوعي طبي��ب أو طبيب��ة لفح��ص
املرض��ى ذوي احل��االت الس��يئة ،وس��ط انتش��ار
أم��راض املع��دة واألمع��اء ،واألم��راض املتعلقة
بالنظاف��ة مث��ل اجل��رب .وتعج��ز املنظم��ات
اإلنس��انية أو اإلغاثي��ة ع��ن تقدي��م الدع��م
ال��كايف بس��بب خض��وع املعس��كر لس��لطة األم��ن
العس��كري ،ال��ذي يف��رض وص��ول املس��اعدات
لقبضت��ه بداي��ة ،لي��وزع م��ا تبق��ى منه��ا عل��ى
النازح�ين.

رادار املدينة

يف كل م��رة كن��ت أح��اول فيه��ا
إكم��ال الص��ور ال�تي س��ربها «القيص��ر» آلالف
جثث املعتقلني يف س��جون األس��د كنت أقف عند
رق��م ال يتج��اوز اخلمس�ين ،دائم �اً كن��ت أحب��ث
ع��ن ص��ورة ألخ��ي املعتقل ،على الرغ��م من يقيين
ب��أن ذل��ك ل��ن حي��دث ،فالص��ور املس��ربة كان��ت
قب��ل اعتق��ال أخ��ي بأش��هر ،ولك��ن ش��عوراً م��ا كان
يدفع�ني للبح��ث والتوق��ف .كأن أمتل��ئ باحلق��د
وامل��وت مع�اً ،أو اخل��وف فع�ل ً
ا م��ن فرضي��ة إجي��اد
ص��ورة ل��ه ب�ين تلك الصور .املش��هد تك��رر ثانية يف
برنام��ج «ي��ا حري��ة» ال��ذي يُع��رض عل��ى تلفزي��ون
س��وريا .ه��ذه امل��رة مل أس��تطع التوق��ف ،ولك�ني
ُملئ��ت ب��كل تل��ك املش��اعر مع �اً.
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تل��ك التفاصي��ل الصغ�يرة يف وج��وه
املعتقل�ين الس��ابقني ،واخل��وف الس��اكن يف
ابتس��اماتهم ،والدمع��ة ال�تي ال ت��كاد تف��ارق
أعينهم الالمعة ،مل ْ
تفلح يف إخفاء اخلوف من
فت��ح ج��رح الذاك��رة .أن تعب��ث بالذاك��رة م��ن
خ�لال اس��تحضار م��ا يُوح��ي باألم��ل ،واحلديث
ع��ن س��اعات م��ن الرتق��ب واالنتظ��ار ،وكي��ف
يتس��اوى امل��وت واحلي��اة ليغ��دو االنتح��ار فك��رة
ملح��ة مس��يطرة لالنته��اء م��ن عذابات اجلس��د
وال��روح .أن تبتس��م به��دوء أو أن تش�ير بي��دك
لتتوق��ف ع��ن املكاب��رة عل��ى األمل ،أو لتس��تعيد
بع��ض أنفاس��ك لتكم��ل بقس��وة م��ا يرحي��ك
ويقتلن��ا ،ه��و كل م��ا اس��تطعت أن ألتقط��ه،
ألضغ��ط بي��دي عل��ى زر اإليق��اف أمامي .أخلع
نظارتي .أمسح عيين .ألتقط أنفاسي أنا أيضاً.
أشتم الربنامج ومعدّيه وضيوفه .أبكي وحيداً.
أختي��ل أخ��ي يف تل��ك اللحظ��ة مبش��هد متثيل��ي
كال��ذي يُع��رض عل��ى الشاش��ة ،يبح��ث ع��ن
«بالطت�ين» لريي��ح جس��ده املتع��ب بع��د حفل��ة
تعذي��ب كال�تي حت��دث عنه��ا الضي��وف .أع � ّد
ش��قوق ظه��ره م��ن أث��ر الكب��ل الرباع��ي .نس��يت
(ق��ال أحده��م أن حف�لات التعذي��ب ق��د تغريت،
واس��تبدل الكبل الرباعي بـ قش��اط دبابة ينتش
من حلم املعتقلني ،بعد أن يلتف على ما تبقى
م��ن جل��د يس�تر ع��ورة عظامه��م).
أخ��ي ال��ذي اعتق��ل ألس��باب ال تش��به
اعتق��ال ضي��وف الربنام��ج ،ولكنه��ا تتقاط��ع
معه��ا يف مجي��ع املفاص��ل (األس��د االب��ن ب��د ً
ال
م��ن األب –غي��اب الته��م واحملاكم��ة –طغي��ان
الس��جن والس��جانني –طريق��ة االعتق��ال)
واأله��م م��ن ذل��ك ه��و أن كل ذل��ك حي��دث يف
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سوريا منذ مثانينات القرن املاضي دون رادع.
فف��ي أيل��ول  2014مت إن��زال أخ��ي م��ن حافل��ة
كان��ت تقل��ه وأطفال��ه يف حل��ب ،ق��ال عنص��ر
احلاج��ز لزوجت��ه «س��اعتني ومنرجعو ،تش��ابه
أمس��اء ،والزم نتأك��د».
ترجت��ف ي��دي وأن��ا أضغ��ط على زر
املتابع��ة( ،األب� ّوة ال تأت��ي فج��أة ،كي��ف ميكن
أن خت�بر طفل��ك أن��ك وال��ده ،األب��وة تش��رب
كامل��اء) ،أتوق��ف جم��دداً .م��ا ال��ذي س��أقوله
لطفل��ة أخ��ي ال�تي تركه��ا بعم��ر الس��نتني،
كان��ت تنادي�ني بعم��ي «بص��ل» يف حماول��ة
منه��ا الس��تخراج أح��رف امس��ي الصعب��ة .هي
اآلن يف الص��ف األول ،وال زي��ارات تس��عفها
ملعرف��ة والده��ا ،وال حن��ن اس��تطعنا أن نع��رف
له طريقاً حتى هذه اللحظة .تراها ستعرفه،
أم أنه��ا س��ترتكه بع��د أن تس��أله ذلك الس��ؤال
املقصل��ة ال��ذي أخربن��ا به أحد الضي��وف (أنت
باب��ا؟) ،وح�ين يه��ز رأس��ه باإلجي��اب ،س��تنزل
م��ن حض�ني وتلع��ب يف باح��ة الس��جن املقاب��ل
حلض��ور والده��ا غ�ير آبه��ة مب��ا فعل��ت ب��ه
طفولته��ا ،وم��ا فع��ل بطفولته��ا.
الس��ؤال ال��ذي راف��ق احللق��ات
اخلمس��ة للضي��وف فيم��ا إن كان��وا يري��دون
االنتق��ام م��ن س��جانيهم ،واإلجاب��ات اهلادئ��ة
كان��ت ت��دور يف فلك (ع��دم احلقد ،واملطالبة
تعم�ني الفوض��ى والغض��ب وأن��ا
بالعدال��ة)ّ .
أتش��ارك معه��م حال��ة الطه��ر تل��ك ،حن��ن
حاق��دون وغاضب��ون ونري��د االنتق��ام م��ن
الس��جن وحاكم��ه وقضات��ه وضباط��ه
وس��جانيه ،العدال��ة ه��ي أن نفع��ل ،قل��ت يف
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roshenko
Nikolai Ya
نفس��ي وأن��ا أجي��ب ع��ن الس��ؤال كم��ا ل��و أنه طرح
عل� ّ�ي .ال أع��رف حقيق��ة م��اذا كان أخ��ي س��يقول
لو سؤل عن ذلك ،ولكن األكيد أ ّنا (وأعين حنن
عائ�لات املعتقل�ين أمهاته��م وإخوته��م وأبناؤه��م
وزوجاته��م) منل��ك احل��ق يف اإلجاب��ة أيض �اً ع��ن
ذل��ك الس��ؤال ،ولن��ا احل��ق يف االنتق��ام واحلق��د
واحملاس��بة.
رفع��ت ص��وت «الالبت��وب» وتوجه��ت
حن��و الناف��ذة ألدخ��ن س��يجارتي األخ�يرة مع آخر
احللق��ات ال�تي أنهيته��ا يف ليل��ة واح��دة ،كان
علي :ما الداعي هلذا الربنامج؟
السؤال الذي يُلح ّ
ث��م مل��اذا تقتل��ون ش��عورنا املتخي��ل أن م��ن حنبه��م
خب�ير؟ مل��اذا ت��ؤذون قل��وب األمه��ات اللوات��ي مل
جت��ف دموعه��ن بع� ْ�د ،وتنك��ؤون جراحه��م ال�تي مل
ُت َ
ش��ف ،وختت�برون صربه��ن؟
ه��و التوثي��ق إلج��رام األس��د وعصابت��ه ،وكتاب��ة
س��رديات م��ن األمل ال تنته ع��ن انتهاكاته ،أعتقد
أن الس��وريني ليس��وا حباج��ة إىل ذل��ك ،ه��م يقين�اً
وياولون طرد ش��بح الفكرة
يعرفون ما حيدثُ ،
كل مس��اء ع��ن وس��ادات نومهم.
ح�ين خ��رج جارن��ا أب��و م��روان م��ن
املعتق��ل بع��د عش��رين س��نة قضاه��ا هن��اك بتهم��ة
االنتم��اء لإلخ��وان املس��لمني ،بق��ي صامت��اً أب��داً.
كلما حاولنا استفزازه بالسؤال (وكانت الثورة
قد بدأت وحاجز اخلوف قد انكسر) كان جييبنا
بالصمت ،ويكتفي بالنظر يف وجوهنا لربهة عّله
يس��تعيد قدرت��ه عل��ى ال��كالم .ختون��ه حنجرت��ه،
ويُط��رق برأس��ه إىل األرض ،ث��م يصم��ت.
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( )200دوالر من سعد احلريري و ( )200لرية لرامي خملوف

برهان نوفل

( )200ل�يرة اش�تريت به��ا علب��ة الس��جائر ،ه��ي كل م��ا كن��ت أملك��ه ي��وم الضرب��ة األمريكي��ة ،ال�تي خيب��ت توقعات��ي ب��أن تأثراً ما
س��يحدث ،ول��و حت��ى زي��ادة يف األس��عار أو انقطاع�اً لبع��ض امل��واد ،ولكن أياً من ذلك مل حي��دث .ال أُنكر األصوات اليت أيّدت هنا واليت أدانت
هن��اك ،ع��دا ع��ن ذل��ك مل حي��دث أي ش��يء .ال خ��وف وال انفع��ال وال ترق��ب .نظ��رة الكآبة ال�تي تعتلي وج��وه اجلميع قبل الضرب��ة هي ذاتها
بع��د الضرب��ة ،ألن  200أل��ف ل�يرة ال ميلكه��ا إال قل��ة قليل��ة ،ه��ي ال تكف��ي حت��ى لتحي��ا حياة يش��وبها الذل ،فال حي��اة كرمية زمن احلرب.
تزامن��ت الضرب��ة م��ع ذك��رى ال أنس��اها ،وه��ي اعتقال��ي
م��ع عش��رات الش��بان يف ع��ام  2011م��ن إح��دى املظاه��رات يف مدين��ة
خرجت بعد أس��ابيع قليلةّ ،
ُ
وبكل براعة ُطردت من عملي
دمش��ق.
رب العم��ل مبنحي إجازة
�دأ
�
ب
إذ
�ة،
�
القدمي
�ق
�
دمش
لات
�
حم
يف أح��د
ّ
لك��ي أرت��اح ،وبع��د ذل��ك بأي��ام اتص��ل بي ليش��كو م��ن تده��ور أحواله،
وأخربن��ي أن��ه اس��تغنى ع��ن خدمات��ي ،ومل يع� ْ�د لالتصال ب��ي بعدها
على اإلطالق .بنفس الرباعة طردني صاحب البيت بعد أن هنأني
بالس�لامة ،ث��م ش��كا ل��ي س��وء أحوال��ه ،وأن��ه يري��د بي��ع البي��ت ألخيه
املتط��وع يف األم��ن ،م��ا يع�ني أن�ني ال أس��تطيع الرف��ض عل��ى الرغ��م
من عقد اإلجيار الذي ال تنتهي صالحيته قبل عدة شهور .أذكر
أن أحد السجناء قال لي إننا يف الفرع  ،215وخطر ببالي حينها أنه
جمم��وع عالمات��ي يف البكالوري��ا.
عندم��ا جنح��ت أول م��رة خاب��ت توقع��ات مجي��ع م��ن
حول��ي بعالمات��ي ألنه��ا أق��ل م��ن  200درج��ة .حف� ُ
�رت حف��رة بعم��ق
م�تر ونص��ف بأجرت��ي وه��ي 200ل�يرة .انتهي��ت م��ن العمل م��ع عودة
الط�لاب م��ن املدرس��ة ،حي��ث فاجأت�ني إح��دى املعلم��ات ،إذ عرج��ت
عل��ى احلف��رة ومتتم��ت ث��م تابعت طريقه��ا دون انتظار ال��ردّ ،قالت
«ه��ادا الل��ي م��ا جبي��ب عالم��ات هي��ك بص�ير في��ه».
جناح��ي الثان��ي بالبكالوري��ا خ ّي��ب التوقع��ات أيض��اً
بعالمات��ي ألنه��ا أكث��ر م��ن  200درجةُ .
قررت االلتح��اق باجلامعة
ً
بغ��ض النظ��ر ع��ن الفرع ،فقد كان اهتمام��ي منصبا على اخلروج
م��ن تل��ك احلف��رة احملف��ورة من زمن األجداد ،غ�ير ُمدرك حلقيقة
أن ُ
احلف��ر ال�تي أمام��ي أعم��ق ،وأن جتاوزه��ا أصع��ب.
ُ
هتف��ت للحري��ة وللث��ورة الس��لمية،
يف ربي��ع 2011
هتف� ُ
�ت لدرع��ا .لك��ن تهم�تي يف الف��رع كان��ت تل ّق��ي  200دوالر م��ن

سعد احلريري للمشاركة يف مظاهرة ضد النظام« ،هي السكسوكة
وشاربي.
يقتلع بيده ش��عر ذقين
س��عودية؟» كان يس��ألين احملقق وهو
ُ
ّ
200دوالر كان��ت ُتع��ادل عش��رة آالف ل�يرة يف ذل��ك الوق��ت.
كان الرق��م حب��د ذات��ه إهان��ة ،فل��م تك��ن عش��رة آالف تكف��ي للعي��ش يف
ح��دوده الدني��ا للم��دة ال�تي قضيته��ا يف حف��رة الف��رع  .215لكن��ه الرق��م
ال��ذي وج��ده احملق��ق مناس��باً للمخاط��رة ال�تي قم��ت به��ا ،الرق��م ال��ذي
وضع��ه مثن �اً مبالغ �اً في��ه حليات��ي البائس��ة.
تعق��دت األوض��اع م��ع بداي��ة احل��رب ،وب��دأ انهي��ار س��عر
الل�يرة الس��ريع يُط��ارد الش��عب مث��ل أي ش��بيح خ��رج ليقم��ع مظاه��رة.
صارت ش��وادر األمم املتحدة منظراً مألوفاً أكثر من صور املرش��حني
لالنتخاب��ات ،واإلعالن��ات الطرقي��ة .وع��اد ش��عر حلييت ،وع��ادت فرص
العم��ل للظه��ور بع��د غي��اب طوي��ل توال��ت في��ه األح��داث وص��و ً
ال إىل
حال��ة اكتئ��اب مجاع��ي ال تصع��ب مالحظت��ه أينم��ا ميم��ت وجه��ك.
ف��رص العم��ل تل��ك بأجورها املتواضعة ه��ي ذات الفرص القدمية اليت
يش��اء هل��ا أال تكف��ي ،وعلي��ك أن تك��ون ممتن�اً عل��ى الرغ��م م��ن ذل��ك .يف
آخ��ر مقابل��ة عم��ل أجريته��ا م��ع حمامي ش��ركات ،أخربن��ي أن رؤوس
األم��وال غ��ادرت البل��د ،وحث�ني عل��ى البح��ث ع��ن وظيف��ة يف الدولة «يف
كت�ير مس��ابقات لي��ش م��ا بتق��دم؟»
200ل�يرة رصي��د موباي��ل لش��ركة س�يرياتل اململوك��ة
لرام��ي خمل��وف ،ألمتك��ن م��ن االتص��ال مب��ن تبق��ى م��ن األصدق��اء
الس��تدانة أج��رة البي��ت ،منته��زاً أن�ني أدفع أجرة بييت منتصف الش��هر،
بينم��ا يدف��ع أصدقائ��ي التزاماته��م أول الش��هر .ب�ين بس��طات التعفيش
وحاوي��ات القمام��ة وج��دت لريت�ين « 200ق��رش» عدمي��ة القيم��ة متاماً،
لكنه��ا ذكرت�ني مب��زاح أح��د األصدقاء بأن أطالب س��عد احلريري بـ الـ
 200دوالر ال�تي اعتقل��ت ومل آخذه��ا..
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يف بريوت...
حت ّرش عابر للحدود
رانيا العيسى

ُ
ق��رأت _
كعادت��ي القدمي��ة
بانده��اش طفل��ة _ أول اخل�بر ونس��يت
تفاصيل��ه ،مبع��امل أث��ارت حفيظة أب��ي املتكئ
"ش��بك؟!" .أخربت��ه بن�برة العط��ش م��ن ظم��أ
انتظار َف َرج "نظامي"" ...فيزا وتذكرة س��فر
إىل تركي��ا ،قبلون��ي يف املنح��ة"" ،ال تروح��ي
وال جت��ي" واس��تأنف "ش��و ه��ي املنح��ة؟"
ض��وء أخض��ر خاف��ت منح�ني إي��اه
وال��دي امل�تردد كعادت��ه ،باتت املنح الدراس��ية
باب �اً لله��رب م��ن س��وريا بش��كل نظام��ي إىل
أق��رب بدي��ل جغ��رايف آم��ن خيول��ك ممارس��ة
إنس��انيتك .تناول��ت هاتف��ي أتص��ل بس��ائق (يف
طلب ،اس��تكملته
عمر أبي) ،وأحادث أبي عن ٍ
ل��ي صديق�تي للتقدي��م عل��ى منح��ة دراس��ية
يف اخل��ارج ،مل أس��تطع إمتام��ه حينه��ا .كنت
أستجمع ما يسرتني صيفاً يف حقيبة اعتدت
حتضريه��ا اس��تعداداً لنزوحن��ا الثال��ث م��ن
منزلن��ا ،أنهي��ت مكامل�تي " 7الصب��ح بتالقي�ني
عن��د املوق��ف".
ُ
بقي��ت
حت��ى مع�بر املصن��ع
أحتس��س مدخرات��ي األخ�يرة م��ن عمل��ي
قبي��ل ترك��ه لس��داد أج��رة الس��ائق ،أوراق��ي..
وحج��ز وهم��ي يف الس��فارة الس��ورية ،فكلم��ة
"تركي��ا" وتبعاتها الدبلوماس��ية غري كافية
لإلف�لات م��ن قبض��ة املعاب��ر .مل يزدح��م
املع�بر بع��د ،مازال��ت وج��وه اللبناني�ين للمحيا
الس��وري "صافي��ة" .تبع��ت الدور ف��كان دوري،
عاجلين العس��كري بعبارة "راجعي الضابط"،
مضي��ت إىل مكت��ب األخ�ير باستس�لام أمتت��م
بالالش��يء.
ال أذك��ر حينه��ا أني قلت للضابط
ُ
نظرت إليه كطفلة اقرتفت
"صب��اح اخلري"،
ذنب�اً ،وضع��ت أوراق��ي عل��ى مكتب��ه ،واعرتف��ت
ب��كل ش��يء ..موع��دي يف الس��فارة الرتكي��ة
واملنح��ة والفي��زا ،ونس��يت أم��ر حج��زي
الوهمي يف السفارة السورية .ال داعي للكذب
فالس��وري يف نظر اللبناني "أعور دجال" ،فال
ض�ير يف ق��ول احلقيق��ة!

14
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تهانين��ا! تس�� ّر إدارة منحتن��ا
الدراس��ية إبالغ��ك بقبول طلبك الس��تكمال
دراس��تك يف بلدنا ،يرجى منك احلضور إىل
ب�يروت....

س��جال أم�ني معت��اد انته��ى بس��ؤال
"جم��وزة؟" بفض��ول األنث��ى تفحص��ت يدي��ه،
إصب��ع يش��غله حمب��س زواج! "عم��رك  !29ليه
إلي أن��ي يف كابوس
هل�لأ ماتزوج�تي؟" خي��ل ّ
م��ع إح��دى ثرث��ارات مدين�تي ال�تي تب��دو
"حربوئ��ة" يف اصطي��اد عري��س ُقبي��ل ولوجها
س��نة ال��ـ  !26خش��يت أفع��ل فعلته��ا فيلحق�ني
س��باب م��ن أطفال��ي عل��ى جرمي��ة العي��ش يف
بل��د يغتال احلياة .أطبق أخرياً ختمه األس��ود
"وه��ي  48س��اعة إلل��ك!" ابتس��امته الش��هوانية
تعل��و ف��اه ،خطف��ت تذكرت��ي قب��ل أن يغ�ير
رأي��ه ،هارب��ة م��ن "ب��وط "عس��كري لبنان��ي
الرائح��ة.
ْ
ّ
"كي��ف خلص��ت ه��ي بس��رعة؟"
ق��ال أح��د الواقفني على الدور الطويل ،لريدد
حصلت
الس��ائق السؤال الذي مسعه" :كيف
ِ
عل��ى إذن الدخ��ول بس��رعة؟" ُي��اول رف��ع
صوت��ه وس��ط ص��وت ط��رق األخت��ام وأزرار
الكيب��ورد ،أجبت��ه بابتس��امة الالش��يء "ماع��م
أمسعك!" كنت يف األحرى " مو جاية عبالي
أمس��ع".
سورية؟
إعالن��ات طرقي��ة رافقيت من املعرب
إىل ب�يروت كفيل��ة بكس��ر املل��ل ،فنصفه��ا
"للط��رب والكي��ف" ونصفه��ا اآلخ��ر ش��عارات
حزبي��ة ووطنية...إع�لان وحي��د يظه��ر
بوض��وح صام��ت" :إذا املتح��رش ماتوق��ف...
مارح يوقف" ،حتى تلك اللحظة ولس��ذاجيت
اعتق��دت أن املتح��رش ال يع�ترض س��وى م��ن
ه��ن م��ن أبن��اء جنس��يته!
يُصادف��ك جمس��م خرس��اني مش��وه
كلم��ا اقرتب��ت من��ه يأخ��ذ ش��كل دبابت�ين يف
واجهت��ه األمامي��ة ،خلت��ه مبن��ى س��كين فعل��ت
احل��رب األهلي��ة فعله��ا في��ه ،ف��كان صرح�اً ل��ـ
"وزارة الدفاع اللبنانية" يف بعبدا ،تقبع خلفه
الس��فارة الس��ورية "جلباي��ة األم��وال" .وقف��ت
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عن��د بواب��ة األخ�يرة صباح�اً ،ودرك الس��فارة
اللبنان��ي يتفحص�ني بفض��ول مناطق��ي،
ورمبا ذكوري ،وجيول -يف كل مرة تتسع
دائ��رة جولت��ه -حت��ى بات على مس��افة قريبة
ختول�ني مساع��ه "س��ورية؟" بغبائ��ي املناطقي
أحبب��ت مؤقت �اً ممارس��ة دور األغلبي��ة ،فأن��ا
اآلن أق��ف يف أرض تتب��ع س��فارة بل��دي ،وه��و
درك فيه��ا ،أوم��أت باإلجي��اب" ،م��و مب�ين
عليك سورية ،السوريني مابيوقفوا عالدور!"
ارتدي��ت نظ��ارة مشس��ية إلنه��اء فضول��ه
الصباح��ي ،باغت�ني بكلمة "دوموزيل!" وأش��ار
إل� ّ�ي "تفضل��ي!" مبعداً غريي من أبناء جلدتي
ع��ن بداي��ة الص��ف ألفتت��ح ص��ف الطلب��ات،
ابتس��امة مقتضب��ة ومضي��ت.
بدي اشتغل "علي"
آل��ة حاس��بة يف رأس��ي 425$ ،مث��ن
طواب��ع وأخت��ام جعل��ت أوراقي أش��به جبريدة
مهرتئة ،ومل العجب؟ رسوم املغادرة ارتفعت
تعويضاً خلسارة النظام  19معرباً ،فض ً
ال عن
مث��ن جتدي��د ج��واز الس��فر ال��ذي "اليُدخلن��ا
إىل احلم��ام" حس��ب مقول��ة صديق�تي
الفلس��طينية ،جتع��ل العامل�ين يف قطاعاته��ا
يعيش��ون يف حببوح��ة ،اس��تذكرت ج��اري
املوظ��ف يف اجلمارك ،وصيب الطلبات املرتدد
إىل من��زل األول يومي�اً ،وقري��ب صديقيت يف
املنطقة احلرة ،أحسب دخلهم ،لكن أكثرها
ارتفاع �اً ه��و أن تعم��ل "عل��ي".
نكت��ة قدمي��ة اعت��اد وال��دي أن
يرويه��ا عل��ى مس��امعنا من��ذ أن عدن��ا إىل
س��ورية ،فم��ن يك��ون م��ن الطائف��ة العلوي��ة
وحيم��ل يف امس��ه "عل��ي" ميكن��ه العم��ل يف
"املط��رح يل��ي بيحب��ه!" ،ل��ذا ق��ررت حينه��ا
أن أش��تغل عل��ي .اطمأنن��ت للحظ��ة جمل��رد
اس��تذكار نكت��ة أب��ي ،س��رعان م��ا تالش��ى
�ب م��ن خلفي ب��دا معاتباً
ش��عوري .ص� ٌ
�وت قري� ٌ
ّ
التف��ت فزع��اً ،ذاك ال��درك
"لي��ه طول�تي؟"
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حالي
جم��دداً .ضمم��ت أوراق��ي ،فم��ا م��ن درع ّ
يذود عين" ،إزا باقية ببريوت بس��اعدك ،أديه
باقي��ة عن��ا؟" .ص��وت س��ائقي يس��أل م��ن بعي��د
"خلص�تي؟" ف��كان خالص��ي.
األشرفية ترحب بكم
تس��للت وس��ط مج��وع املنتظري��ن
ودخ��ان س��جائرهم أم��ام الس��فارة الرتكي��ة.
س��جلت امس��ي ،رمق�ني درك آخ��ر ،وكأن
ال��درك تكالب��ت علي��ي يف ي��وم واح��د! س��ألين
فيم��ا إذا جلب��ت األوراق املطلوب��ة ،تفحص�ني
بوقاح��ة ش��هوانية أث��ارت فض��ول املصطف�ين،
"صحفية ألي تلفزيون؟ ال عتب على لبناني
يرى اإلعالم جمرد شاشة وراقصات عليهن
أش��باه املالب��س "حتنام��ي بب�يروت أو راجع��ة
عالـ"ش��يم".
أضف��ت إىل خمزون��ي تصنيف��اً
آخ��ر أردت أن أطلق��ه للحظ��ة يف وجه��ه
"مق��رف ج��داً" ،تذك��رت حينه��ا أن النظ��ام
أج��رى تغي�يراً أل��زم في��ه الطلب��ة ب��إدراج "غ�ير
مواف��ق ج��داً" يف أحباثه��م العلمي��ة ب��د ً
ال م��ن
"مع��ارض ج��داً" ،ف�لا مع��ارض يف "حض��رة
س��وريا األس��د" ،فق��ررت الصم��ت.
يط��ل م��ن وراء ال��درك وج��ه
ذكوري أعرفه ويعرفين ،زميلي مقبول هو
اآلخر يف املنحة ،اكتفيت بس��ؤله "بتنطرني
ألخل��ص؟" ناظ��رة إىل ال��درك أش��رح املقص��د
م��ن طل�بيَ ،
خب َج��ل "ناط��رك".
"عريسك لبناني"
عق��ب يوم�ين م��ن س��فري األول
إىل ب�يروت ،ح��ان املوع��د الثان��ي واألخ�ير،
كن��ت أناني��ة يف وداع وال��دي الباكي�ين،
قل��ت يف نفس��ي "الزم أبك��ي ..ل��زوم املوق��ف"،
اس��تحضرت مع�بر املصن��ع ال��ذي م��ازال يث�ير
ل��دي قش��عريرة ،وذاك الضاب��ط ،وال��ذي م��ن
س��وء طالع��ي كان��ت ليل��ة س��فري نوبته ،هل

س��يذكرني؟ جئته منذ يومني فقط! أجرى
فحص��ه النظ��ري "طبق��ي حم��وري" املعت��اد.
"وفي��زا تركي��ة؟!" ممازح�اً "كي��ف حصل��ت
عليها؟ بدنا ننطرك لنتأكد من الفيزا ،ش��و
أطل��ب ل��ك تش��ربي؟" ضاب��ط لبنان��ي ومع�بر
املصن��ع وم��اذا أش��رب يف مجل��ة واح��دة! عّل��ه
ك��رم الضياف��ة.
ٌ
صم��ت قطعت��ه ضوض��اء ،اقتح��م
مكت��ب الضاب��ط فج��أة رج��ل لبنان��ي برفق��ة
زوجت��ه وطفلي��ه" ،س��يدي أن��ا لبنان��ي وهدول
والدي ومرت��ي ،لي��ه وقفتون��ي؟"ُ ،ييب��ه
بن�برة العس��كر "مرت��ك س��ورية اطل��ع ل�برا"،
تنمره العس��كري ،يس��ألين
عاد الضابط يربر ّ
بن�برة ناعم��ة "عن��دك حبي��ب؟ خطي��ب؟ ش��و
طالع��ة تعمل��ي برتكي��ا؟" ،ضاب��ط واح��د
وس��وريتان ،إحداهم��ا ُط��ردت واألخ��رى
تنتظ��ر ضياف��ة! عن��دك في��س أو أنس��تا؟"
واس��م حس��ابك نفس االس��م املوجود عالفيزا؟
ل��و كذب��ت علي��ه م��ا عس��اه يفع��ل؟" ،صوت��ه
بال��كاد يُس��مع "عن��دي حس��اب باس��م وهم��ي،
بدخ��ل وبعل��ق وبس��ب عل��ى كيف��ي ..مش��ان
الوض��ع ،بتع��ريف!" ،منهياً االس��تجواب جبملة
"عريس��ك حيك��ون لبنان��ي"،
"ه��اد يل��ي كان ناق��ص" ألول م��رة أمح��د اهلل
عل��ى نعم��ة املونول��وج ،مينح�ني هام��ش م��ن
حرية احلديث عن شخص أو عليه بأرحيية
ودون رقاب��ة ،مل متنح�ني إي��اه أي��ة وس��يلة
صحفي��ة كن��ت ق��د عمل��ت به��ا يف الس��ابق.
ب��دأت مج��وع املراجع�ين تزدح��م،
س��ألت "مطول��ة الفي��زا؟" انتف��ض م��ن ح��رج
مقاطع�تي حديث��ه "ي��ا ف�لان!" التقط��ت ج��واز
س��فري كم��ن التق��ط ق��رار اإلف��راج ،يأم��ر
عس��كرياً باخلت��م لس��ائقي بس��رعةُ ،يادثين
م��ن بعي��د "كل ش��ي متي��م؟" بطريق��ة أثارت
انتب��اه م��ن حول��ه" ،مت��ام" ومضي��ت.

حترش عابر للقارات
أخرياً ..ش��عرت بالقليل من األمان
ح�ين وصل��ت إىل مط��ار ب�يروت ،أش��خاص
يُعان��ق بعضه��م بعض��اً ،يبك��ون مط��و ً
ال،
والكث�ير م��ن الس��يلفي .ش��عرت بالغ�يرة،
باشرت االتصال بوالدي ،لكن شبكة إنرتنت
املط��ار التعم��ل!
"يف ش��بكة ب��س حمجوب��ة" ق��ال لي
عام��ل ختل��ل صفوف املس��افرين ،استس��لمت
إىل نفس��ي أح��ادث وال��دي وأعت��ذر عن جفاء
وداع��ي ،أبك��ي كأول ب��كاء لطف��ل مول��ود،
أمتلم��ل من امرأة مس��نة أمامي مستس��لمة،
يلزمه��ا تس��ديد م��ا يُع��ادل  .$300أح��د م��ا
يلتص��ق ب��ي ،يهمس :ه�لأ بعطيك الباس��ورد.
كان ميكن��ه إبالغ��ي دون االلتص��اق ..دون
هم��س" ..مال��ي حباجت��ه".
س��ويعات قليل��ة تفصل�ني ع��ن
تركي��ا ..فزع��ت ..تيقن��ت أن��ي استس��لمت
للن��وم ،هب��وط الطائ��رة أفزع�ني ،تفق��دت
أغراض��ي ك��ـ "فوبي��ا" الزمت�ني بعي��د س��رقة
هاتف��ي ..أي ح��ظ ه��ذا؟!
إىل املط��ار دخل��ت م��ع مج��وع م��ن
تزامن سفرهم معي" ،صرلي زمان ما شفت
ش��باب" أضحك ،االحتياط يف س��وريا س��حب
الب�لاد والش��باب م��ن ال ِعب��اد.
بعي��د يوم�ين م��ن الوص��ول ،ح��ان وق��ت
سوش��يال ميديا ،آخر رس��ائل املاس��نجر ُتشري
إىل ش��خص باس��م رج��ل "س�ني" م��ن لبن��ان،
جع��ل جيف��ارا ص��ورة بروفايل��ه وفح��وى
صفحت��ه علماني��ة بامتي��از ،أي تناقض هذا؟
عس��اه ضاب��ط املع�بر؟ أم درك الس��فارة؟ أم
عام��ل املط��ار؟ رس��الة دون ردّ ،عاود االتصال
مرت�ين ث��م انته��ى بباق��ة ورد وعب��ارات ح��ب
مبتذل��ة يُع� ّرف به��ا ع��ن نفس��ه " أن��ا ف�لان...
باملع�بر ..مابق��در أحك��ي كت�ير!"
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املدينة
رادار رأي

« 6إال ربع» والبامياء واجلسر ّ
املعلق

رموز العابر حني ُيغادر دير الزور وال ُتغادر
يع��ود إىل مدين��ة تتك��ئ عل��ى جث��ة احل��رب،
وتهده��د حلل��م ث��ورة ال
تع��رف حت��ت ّ
أي كوم��ة
م��ن حطامه��ا جت��ده .يف
ذاكرت��ه أخيل��ة مل��كان
اليع��رف كي��ف يصب��ح
سهيل نظام الدين مزدمح��اً ،وال يطي��ق
اهل��دوء والف��راغ ،ملدين��ة
يُضجره��ا االتس��اع ،وختتن��ق يف ص��ورة امل��دن
العتيق��ة ذات الزواري��ب الضيق��ة.
إ ّنه��ا قصتهم��ا األبدي��ة ،ه��و املتغ�ير
يف صورت��ه كش��خص ينتم��ي إىل ح ّي��ز ب�ين
نهر ويباب ،والثابت يف وصفه كذات ال ُتنكر
س��طوة امل��كان عليه��ا ،وه��ي تس��اوي املعادل��ة
وحّله��ا.
إ ّنه��ا مقارب��ة ذهنية لدي��ر الزور يف
حال��ة الج��ئ ،أو ن��ازح ،يبح��ث عنه��ا يف رمزية
دا ّل��ة ميكن��ه اختص��ار ط��ريف املعادل��ة عليه��ا،
ليك ّث��ف حلظ��ة انتم��اء تعي��د إلي��ه توازن��ه
وتس��اويه .وه��ذا لي��س افرتاض�اً مقتصراً على
دير الزورّ ،
فكل املهجرين على رقعة احلرب
يعيش��ون حلظ��ات التكثي��ف ه��ذه ،بأمس��اء
عدة ،غري أننا س��نختص يف الس��طور القادمة
بالبح��ث ع��ن تكثي��ف ف��رادة دي��ر ال��زور.
كي��ف ميك��ن أن ّ
تكث��ف مدين��ة ش��به
مدم��رة؟
رمب��ا يف «ق��رن بامي��ة» ..وس��يكون
التوصل إىل اس��تنتاج ّ
أن الطعام ُمن َتج
ممكناً ّ
اجتماعي ذو دالالت استقاللية يف شخصية
امل��كان ،وه��و مقرتن يف حالة ديرالزور بالبذخ
املعتم��د عل��ى الوف��رة ،وس��يصعب رب��ط مث��رة
صغ�يرة مزغب��ة مب��كان مع ّق��د ،م��امل يك��ن يف
املب��دأ مث��ة إدراك أ ّنه��ا أداة تف�� ّرد يف معناه��ا
اجلغ��رايف ،ويف صورته��ا النهائي��ة كتفصي��ل
م��ن رمزية ُتش�ير حتدي��داً إىل ديرالزور دون
غريه��ا.
األم��ر لي��س بس��يطاً إذاً كم��ا يبدو،
هن��اك ق��رار اجتماع��ي يلت��زم ب��ه أبن��اء امل��كان،
مب��ن فيه��م ذاك «الثاب��ت املتغ�ير» الذي أش��رنا
إليه س��ابقاً ،وقرن البامية هذا هو ّ
حل ممكن
لسؤال التف ّرد الذي يتيح له فهم بقاء مدينة
مدم��رة ق��ادرة عل��ى إنت��اج رغب��ة أهله��ا به��ا.
رمب��ا يف جس��ر معّل��ق ..ه��ذا لي��س
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شيئاً صنعه الديريون ،لكنهم أنتجوا حكايته
حت��ى موت��ه .اجلس��ور املعّلق��ة ليس��ت هندس��ة
اس��تثنائية ،وه��و أحده��ا ،ب��ل إن��ه م��ن تل��ك
الفئة ّ
األقل تعقيداً يف بنيتها اهليكلية ،واليت
تعتم��د عل��ى تك��رار منتظ��م يف ت��وزع الق��وى،
أت��اح ل��ه ثبات�اً طوي ً
ال ،حتى س��قط م��ع املدينة
كوم��ة م��ن احلدي��د واحلج��ارة.
أي��ن س� ّره؟ ه��و يف دالالت��ه املديني��ة،
فه��و أول الدي��ر من جهتها اخلصيبة ،ولكونه
ب�لا مثي��ل يف س��وريا ،فق��د أنتج��ت ديرال��زور
حول��ه ش��خصيته املس��تقلة ،فه��و يف ذات��ه
معش��وق حام��ل للعش��ق ،وه��و ش��رفة عالي��ة
عل��ى نه��ر تتي��ح اس��تعراض اتس��اع النه��ر م��ن
لثوان قب��ل أن يلتحم
وجه��ة نظ��ر ول��د ُيّلق ٍ
بالف��رات ،ال م��كان يف ديرالزور ميكنه تقديم
صل��ة ب�ين أقاني��م األرض واهل��واء وامل��اء مث��ل
اجلس��ر املعّل��ق.
لك� ّ�ن اس��تحضاره ،كرم��ز متع� ّين
ُيكن تكثيف ديرالزور به يف اغرتاب شخص،
ال يكون بتصوره موجوداً ،بل بلحظة سابقة
عل��ى متن��ه املتأرجح مع الريح ُ
واخلطى .وهو
يف صورت��ه تل��ك يضغ��ط الوج��د املدي�ني ب�ين
نهايت�ين متس��اويتني ،مت �دّان حباهلم��ا عل��ى
جمه��ول م��ن م��اء وأس��رار.
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رمب��ا يف ش��ارع س��تة إال رب��ع ...إ ّن��ه
س��وق ع��ادي ج��داً ،ص ّف��ان م��ن احمل�لات عل��ى
تعج باملتسوقني،
جانيب حارة ضيقة وملتوية ّ
وبأكث��ر منه��م م��ن صي��ادي البه��اء العاب��ر،
لك ّن��ه متاي��ز يف كون��ه مت��رد اجتماعي ذكي
عل��ى رمسي��ات األمساء احلصيفة ،لديه اس��م
يف بطاق��ة هويت��ه الس��ورية ،غ�ير ّ
أن أح��داً ال
يكرتث هلذا ،ويف الواقع فاالسم «ستة إال ربع»
هو أسطورة حمدثة هلا تأويالت شتى ،وهي
أيضاً موضع عدم اكرتاث ،ألن املدينة تب ّنت
وج��وده كتعب�ير حض��ري ع��ن م��زاج املتع��ة
املس��تقل ،والواق��ع أن متع��ة الس�ير في��ه تنب��ع
م��ن ف��رادة امس��ه أو ً
ال ،وم��ن ش��به مثيولوجي��ا
حداثوي��ة تق��ول إن اجلمي�لات يُصبح��ن
أمج��ل ب�ين جنبات��ه.
وبالنس��بة لدي��ري هائ��م يف أصق��اع األرض،
س��تتكثف املدينة عند س��تة إال ربع كطرفة
ع�ين ،بس��رعة الض��وء م��ن مجيل��ة تق��رأ
حتضراً
مالحمه ثم متضي ،وترتكه أكثر ّ
بثاني��ة أو ثانيت�ين م��ن الف��رح.
ه��ل وجدن��ا حل��ول معادلتن��ا؟
ديرال��زور املدم��رة البائس��ة ُيك��ن طبخه��ا،
والتأرج��ح عل��ى حباهل��ا ،ب��ل وترمي��م أل��واح
ميثيولوجياته��ا املديني��ة… غ�ير املفس�� ّرة.

رأي

يف الرقة ودير الزور يستعد النظام إلكمال سيطرته

للفنان أسعد عرابي

معاوية محاد
يف ي��وم ( )16م��ن ش��هر نيس��ان ،خرج��ت يف مدين��ة الرق��ة ،اخلاضع��ة
لس��يطرة ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة (قس��د) املدعوم��ة م��ن الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة،
مظاه��رة مؤي��دة لنظ��ام بش��ار األس��د وض��د الوجود األمريكي يف س��ورية .وعل��ى الرغم من أن
املظاه��رة مل ت�دُم إال دقائ��ق قليل��ة ،ومل يتج��اوز عدد املش��اركني فيها ( )50ش��خصاً معظمهم
نسوة وأطفال ،إال أنها حدث بالغ األهمية ،يف الوقت الذي تتصاعد فيه حالة االستياء العام
لدى السكان الغاضبني من تدمري منازهلم ،نتيجة العملية العسكرية اليت أطلقها التحالف
الدول��ي ض��د تنظي��م داع��ش ربي��ع وصي��ف الع��ام الفائ��ت ،وب�لا أي وع��ود أو أم��ل بتعويض��ات
ُتس��اعدهم عل��ى إع��ادة بنائه��ا أو ترميمه��ا.
س��بقت املظاه��رة ال�تي حرض��ت
عليه��ا ،ب�لا ري��ب ،خلي��ة أمني��ة تتب��ع للنظ��ام
ح��وادث أخ��رى ،كان أبرزه��ا إع�لان
ميليش��يا «ل��واء الباق��ر» املدعوم��ة من احلرس
الث��وري اإليران��ي «ب��دء العملي��ات العس��كرية
واجلهادي��ة ض��د االحت�لال األمريك��ي وم��ن
يتحال��ف مع��ه يف س��وريا» وفق بي��ان أصدرته
امليليش��يا ،وإعالن تأسيس «املقاومة الشعبية
يف املنطق��ة الش��رقية» ال�تي نش��طت خ�لال
رف��ع أع�لام
األس��ابيع األخ�يرة ،حبمل��ة ِ
وكتاب��ات حائطي��ة تؤي��د النظ��ام وتتوع��د
«قس��د» واألمريكي�ين يف مدين��ة الرق��ة.
ت��دل ه��ذه األح��داث وغريه��ا عل��ى
�ول يف طريق��ة تعاط��ي النظ��ام وحلفائ��ه
حت� ٍ
اإليراني�ين خاص��ة وال��روس م��ع الوج��ود
األمريك��ي ،بأخذه��م زم��ام املب��ادرة لتغي�ير
خارط��ة الس��يطرة يف املنطق��ة الش��رقية،
رغ��م الفش��ل الذري��ع ال��ذي ُمني��ت ب��ه أُوىل
حماوالته��م اجل��ادة لتحقي��ق ذل��ك ،متمثل��ة
باهلجوم الفاش��ل يف ش��هر شباط املاضي على
معم��ل معاجل��ة الغ��از املع��روف ب (كونيكو)
اخلاضع لسيطرة «قسد» ،والذي شنته قوات
مش�تركة تض��م مقاتل�ين مرتزق��ة وجن��وداً
نظامي�ين «روس» وميليش��يات ش��يعية تابع��ة
للح��رس الث��وري ،بإس��ناد ن��اري ثقي��ل م��ن
ق��وات النظ��ام يف اخلل��ف.
وج��اءت تصرحي��ات الرئي��س
األمريك��ي دونال��د ترام��ب ع��ن نواي��اه بس��حب
قوات��ه يف وق��ت قري��ب ،وق��راره جتمي��د أم��وال
خمصصة لسورية ،لتشجع النظام وحلفاءه
على املضي قدماً بتكثيف أنش��طتهم املتنوعة
ض��د األمريكي�ين وض��د «قس��د» ،وتكثي��ف

اس��تعداداتهم أيض��اً لبس��ط س��لطتهم عل��ى
املناط��ق اخلارج��ة ع��ن س��يطرتهم يف
حمافظ�تي الرق��ة ودي��ر ال��زور .ومل يك��ن
اس��تثناء مواق��ع ق��وات النظ��ام وحلفائ��ه
اإليراني�ين يف دي��ر الزور م��ن قائمة األهداف
العس��كرية ال�تي طالته��ا الضرب��ة األمريكي��ة
الفرنس��ية الربيطاني��ة ،العقابية على هجوم
الغوط��ة الكيم��اوي ،س��وى دلي��ل إض��ايف ع� ّزز
الثق��ة ل��دى النظ��ام وحلفائ��ه بقدرته��م عل��ى
تنفيذ ما يطمحون إليه يف الش��رق الس��وري.
وكذل��ك تعزيز ثقتهم باألس��اليب واألدوات
ال�تي اعتمدوه��ا إزاء ذل��ك .مس��تغلني نق��اط
ضعف ُتعاني منها «اإلدارة الذاتية الكردية»،
ٍ
وه��ي اجلس��م املدن��ي احلاك��م يف منطق��ة
الس��يطرة العس��كرية ل��ـ «قس��د».
إدارة ذاتية عاجزة
فش��لت اإلدارة الذاتي��ة بالظه��ور
مس��تقلة ع��ن تأث�ير ح��زب االحت��اد
الدميقراط��ي ( ،)pydاالمت��داد الس��وري
حل��زب العم��ال الكردس��تاني يف تركي��ا ،ويف
تبدي��د اهلواج��س والش��كوك حوهل��ا ،بأنه��ا
جمرد أداة يس��تعملها ( )pydلتحقيق أهدافه
االنفصالي��ة .ومل تنج��ح يف تغي�ير االنطب��اع
الع��ام الس��ائد عنه��ا بأنه��ا مش��روع هيمن��ة
كردي على الس��كان العرب ،الذين يش��كلون
أغلبي��ة س��احقة يف حمافظ�تي دي��ر ال��زور
والرق��ة .لتب��دو يف احملصل��ة س��لطة أمر واقع
غريب��ة ،ميكن للن��اس الباحثني عن حد أدنى
م��ن الس��لم واألم��ان التعاي� َ
�ش معه��ا إىل ح�ين
تتغ�ير الظ��روف ،حبي��ث تس��تعيد اجملتمع��ات
احمللية عافيتها ولو باحلد األدنى ،بعد إنهاك
طوي��ل بفع��ل احلرب واألزم��ات املتعاقبة منذ
الع��ام .2011
والي��وم وبع��د
أكث��ر م��ن ع��ام
عل��ى تأس��يس
جمل��س الرق��ة
املدن��ي ،وأكث��ر

من صفحة املقاومة الشعبية يف املنطقة الشرقية

م��ن س��تة أش��هر عل��ى تأس��يس جمل��س دي��ر
الزور املدني ،وهما منظومتا احلكم احملليتني
اللت�ين أنش��أتهما «اإلدارة الذاتي��ة» يف األج��زاء
اليت تسيطر عليها من احملافظتني .ال يبدو أن
اجمللس�ين ق��ادران ،وإن بدرجت�ين خمتلفت�ين،
عل��ى االضط�لاع باملهم��ات املوكل��ة إليهم��ا،
وال�تي تتلخ��ص بتوف�ير اخلدم��ات األساس��ية
للس��كان ،وإص�لاح البن��ى التحتي��ة املدم��رة،
وتوف�ير ف��رص عم��ل ،وإط�لاق عجل��ة اإلنتاج
الزراع��ي.
ويف اجلان��ب العس��كري تالش��ت
خط��ط الق��ادة العس��كريني الك��رد بتحوي��ل
«قس��د» إىل جيش ،بل وفش��لوا يف حتويلها إىل
جس��م عس��كري متماس��ك وصل��ب باس��تثناء
الوح��دات الكردي��ة فيه��ا ،وال�تي ال تع��دو
ع��ن كونه��ا ذراع �اً عس��كرياً حل��زب االحت��اد
الدميقراط��ي (.)pyd
اغتي��ال
وكش��فت ح��وادث
ٍ
وحماوالت اغتيال لشخصيات لعبت أو تلعب
أدواراً عام��ة ،ال س��يما يف حمافظ��ة الرق��ة،
فض ً
ال عن حالة انفالت أمين عامة ظهرت يف
دي��ر ال��زور بص��ورة أوض��ح ،ع��ن قص��ور كب�ير
يف عمل األجهزة األمنية اليت أنشأتها «اإلدارة
الذاتي��ة».
إن جوان��ب العج��ز والتع ّث��ر تل��ك،
وبغ��ض النظ��ر ع��ن أس��بابها املختلف��ة ال�تي
تتحم��ل الوالي��ات املتح��دة املس��ؤولية يف
بعضه��ا ،وتتحم��ل «اإلدارة الذاتي��ة» املس��ؤولية
يف البع��ض اآلخ��ر ،تس��اهم يف ترس��يخ حال��ة
االضطراب اليت تعاني منها املنطقة .و ُتضعف
وإىل حد كبري من درجة الثقة لدى السكان
مبنظوم��ة احلك��م احملل��ي الناش��ئة ،وجتع��ل
بقاءه��ا ودميومته��ا وقدرته��ا عل��ى الصم��ود
أم��ام التهدي��دات املتعاظم��ة م��ن قب��ل النظ��ام
وحلفائ��ه يف موض��ع ش��ك.
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املرسوم  66وتأثريات امتداده على مستوى البالد
وتوس��عته مؤخ��راً،
تتواص��ل النقاش��ات الدائ��رة خبص��وص املرس��وم التش��ريعي الس��وري ِ ،66
وموافق��ة الربمل��ان علي��ه يف كان��ون الثان��ي  ،2018لينتظ��ر التطبي��ق عل��ى بقي��ة أحن��اء الب�لاد.
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ترمجة مأمون حليب

ظهرت عدة شخصيات جديدة من رجال األعمال هلم روابط قوية مع
النظ��ام .أه��م ش��خصية صاع��دة ه��و س��امر ف��وز ،ال��ذي أصب��ح عل��ى م��دار
ف�ترة احل��رب أح��د أق��وى رج��ال األعم��ال يف الب�لاد ،وكان وال��ده مقرب�اً
ج��داً م��ن حافظ األس��د .ش��خصيات جتاري��ة ومنظمات أخرى اس��تفادت
أيض�اً م��ن العق��ود املرحب��ة م��ع ش��ركة (دمش��ق الش��ام القابض��ة) ،ال�تي
س��تأخذ على عاتقها إدارة وتش��ييد واس��تثمار أشغال هذه املنطقة :مازن
ت��رزي ،جمموع��ة َطل��س ،ش��ركة أكس��يد للتنمي��ة واالس��تثمار.
ق��د تك��ون مدين��ة مح��ص امل��كان التال��ي الس��تثمارات مش��ابهة.
تركز خطة إعادة اإلعمار فيها على ثالث من مناطق املدينة األكثر
دم��اراً -باب��ا عمر ،الس��لطانية ،جوبر -وس��تعيد إعم��ار  465مبنى ،ميكنها
إي��واء  75أل��ف ش��خص بكلف��ة  4ملي��ارات دوالر .وتس��تمد ه��ذه اخلط��ة
اجلدي��دة إهلامه��ا م��ن مش��روع «حل��م مح��ص» املنط��وي ،ال��ذي أوع��ز ب��ه
حماف��ظ مح��ص الس��ابق إي��اد غ��زال .رفضت قطاعات هامة من الس��كان
احمللي�ين مش��روع غ��زال ألن��ه مل يضم��ن للس��كان احل��ق ببقائه��م يف
املنطقة ،واقرتحت بلدية محص عوضاً عن ذلك سكناً بدي ً
ال يف منطقة
أخ��رى أو «تعويضاً مالياً».
ر م��ن س��كان بس��اتني ال��رازي اش��تكوا م��ن خط��ط إع��ادة
كث�ي ٌ
اإلعمار وغياب س��كن بديل مناس��ب ،واشتكى من البدائل العاجزون عن
حتم��ل أعبائه��ا.
إضاف��ة إىل ه��ذه املش��كالت ،تب��دو ع��ودة املدني�ين إىل املناط��ق
املتأث��رة بعملي��ات إع��ادة اإلعم��ار احلالي��ة أكث��ر صعوب��ة ،بس��بب
إج��راءات متع��ددة تطلبه��ا مؤسس��ات النظ��ام األمني��ة .عل��ى امل��رء أو ً
ال أن
ميتل��ك املس��تندات الضروري��ة ليتمك��ن م��ن الوص��ول ملمتلكات��ه املدم��رة،
لك��ن احل��رب أتلف��ت كث�يراً م��ن الس��جالت العقاري��ة .وقس� ٌ�م كب�ير
م��ن النازح�ين فق��دوا مس��تندات امللكي��ة ،وحت��ى أولئ��ك الذي��ن ميتلك��ون
املس��تندات الضروري��ة غالب��اً م��ا جي��دون صعوب��ة يف الوص��ول إىل
ممتلكاته��م ،ألن عملي��ة الدخ��ول إىل مناط��ق النظ��ام حتت��اج ألذون��ات
دخ��ول م��ن ف��روع األم��ن م��ن أج��ل عب��ور احلواج��ز .ه��ذه العملي��ة تع�ني
االبت��زاز والرش��اوى واحتم��ال االعتق��ال .أيض�اً مطلوب من الس��كان دفع
فوات�ير الكهرب��اء واملي��اه واهلات��ف عن س��نوات غيابهم أثن��اء احلرب ،وهي
تعادل تقريباً  50%من قيمة ممتلكاتهم ،ناهيك عن أن ناشطي وأنصار
املعارض��ة ليس��وا يف وارد الع��ودة خش��ية االعتق��ال والتعذي��ب.
ميك��ن للمرس��وم  66أن يُس��تخدم كأداة فعال��ة م��ن أج��ل
مش��اريع تطوي��ر كب�يرة وس��ريعة يس��تفيد منه��ا أزالم النظ��ام ،ويف
الوق��ت ذات��ه يعم��ل كآلي��ة عق��اب ض��د الس��كان املعروف�ين مبعارضته��م
للنظ��ام ،والذي��ن م��ن املرج��ح أن حي� ّ�ل حمله��م طبقات اجتماعي��ة أرفع،
ون��ب ح��رب جدي��دة أق��ل َمي�ل ً
ُ
ا للث��ورة ض��د النظ��ام.
أكادميي سويسري سوري األصل يُدرس يف جامعة لوزان *
18

جماعة فارك

املرس��وم  66الذي رأى النور ابتداء من أيلول  ،2012يس��مح
للحكوم��ة بإع��ادة تصمي��م املناط��ق الس��كنية غ�ير املرخص��ة ،وتض��ع
التوس��عة
مكانه��ا مش��اريع عقاري��ة «حديث��ة» متتاز خبدمات نوعيةِ .
احملتمل��ة ق��د تك��ون هل��ا تبع��ات هام��ة عل��ى عملي��ة إع��ادة اإلعم��ار،
وتوطي��د الس��لطة السياس��ية واالقتصادي��ة للنظ��ام ع��ن طري��ق
أصحاب رس��اميل مرتبطني به ،ويف الوقت نفس��ه تقديم حصة من
الس��وق للحلف��اء األجان��ب مكاف��أة ملس��اعدتهم.
يف البداية مسح املرسوم الذي أصدره األسد حملافظة دمشق بطرد
س��كان منطقت�ين كبريت�ين ،م��ن ضمنه��ا بس��اتني ال��رازي يف امل��زة،
حيث مش��روع مدينة (ماروتا س��ييت) العقاري قيد اإلنش��اء .املنطقة
الثاني��ة تتضم��ن القن��وات والبس��اتني وداريا والقدم ،ومس��احتها 880
وحدد ع��ام  2018كتاريخ
هكت��اراَ وتع��ادل % 10م��ن مس��احة دمش��قُ ،
إلخالئها من الس��كان.
ينتم��ي غالبي��ة س��كان ه��ذه املناط��ق إىل الطبق��ة العامل��ة
والوس��طى الذي��ن كان��وا يعيش��ون قب��ل ذل��ك يف مناط��ق ريفي��ة ،ث��م
هاج��روا إىل املدين��ة .يه��دف املرس��وم ،وفقاً للس��لطات الس��ورية ،إىل
حتس�ين ظ��روف الس��كان املعيش��ية ع��ن طري��ق إزال��ة املباني املش��يدة
�ان مرحي��ة وحديث��ة مكانه��ا .إال أن املرس��وم
عش��وائياً ،وإح�لال مب� ٍ
اختار منطقتني ساندتا املعارضة ،يف حني أن مناطق يسكنها أنصار
النظام -شروط السكن فيها ليست أفضل حا ً
ال -مل يتم املساس بها.
يس��تمد املرس��وم اإلهل��ا َم م��ن بع��ض جوان��ب املخط��ط
التنظيمي ملدينة دمشق عام  ،2007الذي مل يُطبق بسبب االنتفاضة
الش��عبية يف آذار  .2011كان��ت ه��ذه املنطق��ة وم��ا زالت ُتعترب فرصة
عقارية مرحبة جداً ،بس��بب األراضي الزراعية والس��كن العش��وائي،
وقربه��ا م��ن مرك��ز مدين��ة دمش��ق .برام��ج خط��ة إع��ادة اإلعم��ار
الرامي��ة لبن��اء  12أل��ف وح��دة س��كنية تس��توعب  60أل��ف ش��خص،
واملتوجه��ة بش��كل رئيس��ي إىل العائ�لات املرتفع��ة الدخ��ل يف األحياء
القريب��ة م��ن بس��اتني ال��رازي ،ه��ذه الربام��ج مت��ت إع��ادة تس��ميتها
(ماروتا سييت) .تشتمل عملية إعادة اإلعمار على مدارس ومطاعم
لركن السيارات ،ومركز
ودور عبادة ،وحتى بناء متعدد الطوابق َ
للتس��وق .وتق��ول الس��لطات الس��ورية أن ه��ذا املش��روع س��يخلق 110
آالف فرص��ة عم��ل و 27أل��ف عم��ل دائ��م.
ُ
تطوي��ر املش��اريع الس��كنية ال�تي ميك��ن أن تبن��ى يف مناط��ق
خاضع��ة للمرس��وم  66س� ُينفذ م��ن قب��ل ش��ركات قابض��ة متتلكه��ا
احملافظات أو البلديات ،لكن بناء وإدارة املشاريع سيتم على األرجح
تعهيده��ا إىل ش��ركات القط��اع اخل��اص ال�تي ميلكه��ا مس��تثمرون
هلم صالت قوية بأصحاب النفوذ .يف حالة مش��روع (ماروتا س��ييت)

جوزيف ضاهر*

صياد املدينة
حمافظ دير الزور يأمر بالقاء القبض على "املعفشني"

حمافظ دير الزور الذي أغاظ شبيحة الغاب وأدهشهم
ضياء اخلطيب

م��ن حي��ث ال ي��دري ،أث��ار حماف��ظ دي��ر ال��زور اجلدي��د عب��د اجملي��د الكواك�بي غض��ب مؤي��دي النظ��ام ،ح�ين ظه��ر يف مقط��ع مص� ّور
تناقلت��ه الصفح��ات املوالي��ة ،وه��و يأم��ر أثن��اء جولة يف ش��وارع مدينة دي��ر الزور ،بإلقاء القبض على جنود وعناصر ميليش��يات كانوا حيملون
أبواب �اً وش��بابيك وأثاث �اً منزلي �اً ،ومس��روقات أخ��رى م��ن األبني��ة الس��كنية يف املدين��ة.
ضي��اء اخلطي��ب ،وه��و واح��د
م��ن أش��هر ق��ادة الش��بيحة يف س��هل الغ��اب،
ش��ارك املقط��ع عل��ى صفحت��ه الش��خصية يف
فيس��بوكُ ،مفس��حاً اجمل��ال ألصدقائ��ه ل ُيب��دوا
آراءه��م .فتتال��ت التعليق��ات الس��اخطة عل��ى
احملاف��ظ بأس��لوبه االس��تعراضيُ ،
وطغيان��ه
على «عس��كري فقري» واس��تخفافه مبن «شال
روح��ه عل��ى كف��ه ،وكان ميقات��ل بال�برد
واحل��ر واجل��وع ،وق��ت كان احملاف��ظ الزق
مبرت��ه حت��ت املكيف��ات» .لق��د نس��ي احملاف��ظ،
حس��ب م��ا رأى الش��بيحة الغاضب��ون ،أن «ه��اد
العس��كري املس��كني مح��ل الب��ارودة وقات��ل
واستش��هد وم��ات أل��ف موتة...ومانو ميس��رق،
ومان��و ميعف��ش ،ه��ادا مياخ��د حق��ه وأق��ل م��ن
حق��ه ب��س» ،وإن كان هن��اك م��ن حرام��ي يف
احلكاي��ة كله��ا فهو احملافظ وقائد الش��رطة
والوزي��ر.
حس��ب الفت��وى غ�ير الديني��ة ال�تي
يؤمن بصوابها مجيع شبيحة النظام وثالثة
�تحب ألي «حامل
أرب��اع مؤيدي��ه ،يُب��اح ب��ل يُس� ّ

مجلّ ة

ب��ارودة كان باجلي��ش أو بالق��وات الرديف��ة»
بنهب ما يشاء يف املدن والقرى والبلدات اليت
حيتله��ا النظ��ام ،فممتل��كات الن��اس هن��اك،
وأرواحه��م حت��ى ،ش��أن ثان��وي يف القضي��ة،
حس��ب وع��ي الش��بيحة وميزانه��م األخالق��ي،
ّ
وتدخ��ل احملاف��ظ بوصف��ه ممث��ل لس��لطة
النظ��ام الش��كلية يف بديهي��ات مث��ل نصي��ب
العس��كري يف الغنائ��م -وقاح��ة حمض��ة،
وتع��دي عل��ى احلق��وق ،وخمالف��ة مل��ا ش��رعته
س��لطة النظ��ام الفعلي��ة.
ضي��اء اخلطي��ب ال��ذي ن ّف��ذ
إعدام��ات ميداني��ة حب��ق العش��رات يف الق��رى
املنتفضة على النظام يف ريف محاة ،وامتدت
جرائم��ه لتط��ال أبن��اء طائفت��ه بقت��ل رجل يف
الس��تني من العمر يف منزله ،وخطف آخرين
م��ن بلدته س��لحب وبيعه��م لعصابات أخرى-
كان جري��ح الوج��دان لس��بب إض��ايف ،غ�ير
حرمان العس��اكر من غنائمهم ،وهو مش��هد
ضم��ن فيدي��و احملاف��ظ ،ج�� ّر في��ه ضاب��ط
ش��رطة لص�اً يرت��دي بدل��ة عس��كرية ،فكت��ب

يتساءل «كيف نزلو للعسكري هاد الضابط
اجلح��ش م��ن الش��رطة ،منظ��ر بش��ع ..وم��ا
بعرف هاملقطع قمة القذارة ،بدلة النجاس��ة
تض��رب بل��دة الطه��ارة ..ي��ا لطي��ف»
يف أدبي��ات الش��بيحة هنال��ك
مظلوميت��ان معلنت��ان ،مظلومي��ة العس��كري
الفقري /مقابل حماباة «املسؤولني» لألغنياء،
ومظلومي��ة العس��كري املخل��ص للوط��ن/
مقابل حماباة املسّلحني «اخلونة» ،وللتنويع
عن األوىل نكأ بعض املعّلقني جرح املظلومية
الثاني��ة ،متس��ائلني كي��ف سيس��تقبل ه��ذا
احملاف��ظ العائدي��ن مبوج��ب املصاحل��ة؟
م��ا يص��دم الش��بيحة ،وخي��رب
تسلس��ل عقوهل��م املنطق��ي ،حم��اوالت بع��ض
مس��ؤولي النظ��ام ،ومبوج��ب أوام��ر أعل��ى،
مللم��ة حط��ام ص��ورة الدول��ة ،ال�تي حي��رص
النظ��ام ب�ين حني وآخ��ر أن ي ّ
ُذكر أتباعه بها،
لك��ي حياف��ظ على مس��افة بينه��م وبينه ،بعد
ظنه��م أنه��م م��ع النظ��ام يف عصاب��ة واح��دة.

ـياسية مـــتنوعة م ُــــستقلة
نصــف شــــهرية ســ
ّ
 ال تع�بر املق��االت املنش��ورة بالض��رورة ع��ن رأي اجملل��ة. ترح��ب املــ��جلة مبســـ��اهماتكم غ�ير املنشــــ��ورة س��ابقاً./3aynAlmadina
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