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مقاتل من اجليش احلر على أطراف بلدة اليادودة يف درعا
عدسة عالء الفقري  -خاص عني املدينة

االفتتاحية

األسد كذاب دائمًا
ظه��ر بش��ار األس��د جم�دّداً يف بيئت��ه اإلعالمي��ة ّ
املفضل��ة ،قناة «روس��يا الي��وم» ،ل ُيعلن قرب انته��اء ما وصفها
باألزم��ة يف س��ورياُ ،مقدّم�اً دفع��ة اس��تنتاجات ،ش��ا ّذة كالع��ادة ،وال مت� ّ
�ت إىل منط��ق املقدم��ة والنتيج��ة ب� ّ
�أي صل��ة.
وق��د يك��ون التفس�ير الش��ائع ،من��ذ س��بع س��نواتّ ،
أن األس��د يعي��ش حال��ة إن��كار كاملة ملا جي��ري حوله ،لكن
هذا التفسري مازال قاصراً عن مالحقة تطور هذه احلالة وتك ّيفها الدفاعي مع كل تط ّور حييق بنظامه املتهالك.
يف املقابل��ةُ ،تش��خص س��وريا أخ��رى ،غ�ير تل��ك ال�تي يعرفه��ا مواطنوهاّ ،
وكل من ش��اهد نش��رة أخبار خالل

الس��نوات املنصرمة .إ ّنها س��وريا قوية مهيبة اجلانب ،ترتعب منها أمريكا وإس��رائيل ،بعد أن هزمتهما ش� ّر هزمية،
س��وريا آمن��ة ال قص��ف وال دم��ار وال م��وت فيه��ا ،ال تع� ّذب أح��داً ،وال تقت��ل أح��داً ،وال تش� ّرد أح��داً ،وال تع ّف��ش أح��داً.
لكنها يف تفس�ير حريف قاله األس��د بنفس��ه ،س��وريا اليت ختاف منها إس��رائيل؛ فتقصف مطاراتها ،وختش��اها أمريكا
فتس��يطر عل��ى ربع مس��احتها.

أنك��ر األس��د وج��ود ق��وات أو مليش��يات إيراني��ة يف س��وريا ،م��ع ّ
أن ه��ذه املليش��يات ذاته��ا مت�لأ مواق��ع التواصل

االجتماع��ي بص��ور وأف�لام ع��ن «مآثره��ا» الوحش��ية والتعفيش��ية يف أرج��اء س��وريا .أنك��ر س��قوط قتل��ى يف الضرب��ات
اإلس��رائيلية ،بينم��ا ش��يعت إي��ران العش��رات منه��م علن�اً ،وأنك��ر اس��تخدام الس�لاح الكيم��اوي يف دوم��ا ،م��ع ّ
أن األم��م
املتح��دة تؤك��د أ ّن��ه م��ازال حيتف��ظ مبخازي��ن م��ن غ��ازات األعصاب واخل��ردل والكلور ،وأ ّنه اس��تخدمها ب�لا انقطاع.
يك��ذب األس��د يف كل م��ا يق��ول ،ه��ذا لي��س اس��تنتاجاً عس�يراً ،أل ّن��ه ببس��اطة ال يع��رف كي��ف تك��ون عملي��ة إنت��اج
احلقيق��ةّ ،
كل م��ا لدي��ه م��ن عالق��ة باحلقائ��ق ه��ي أ ّنه��ا ته��دد مش��روع حكم��ه األب��دي.

مث��ة حقيق��ة واح��دة يف مقابلت��ه ال�تي تش��به كل م��ا ق��ال من��ذ انط�لاق الث��ورة ،األس��د انتق��ل م��ن وضعي��ة

التش�دّق بالتحال��ف العض��وي م��ع حامي��ه فالدمي�ير بوت�ين ،إىل وضعي��ة تكش��ف ذع��ره م��ن انف��راط التحال��ف غ�ير
املتكاف��ئ ،فأمض��ى نص��ف وقت��ه يف تقدي��م قراب�ين النفاق و«متس��يح اجلوخ» حلكمة بوتني .ولع��ل ردّه الصبياني على
إهان��ات ترام��ب يكش��ف الكث�ير أيض�اً« ،ال��كالم صف��ة املتكل��م» ،ه��و حق�اً كذل��ك حني يتعل��ق األمر مب��ن ال يتحدث إال
منك��راً ،إنه��ا صف��ة اجمل��رم.
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مظاهر من امتحانات الثانوية العامة يف دير الزور
فراس اجلهام قائد «الشبيحة» طالب
«بكالوريا» علمي ُ
ويطط لدخول اجلامعة

علي أمحد
املرج��ح أن يُصب��ح ف��راس
م��ن ّ
اجله��ام ،قائ��د ميليش��يا «الدف��اع الوط�ني» يف
دي��ر ال��زور ،طالباً جامعي�اً يف إحدى كليات
جامع��ة الف��رات يف الع��ام الدراس��ي الق��ادم،
�ال يف امتحانات
فه��و ناج��ح س��لفاً ومبع ّدل ع� ٍ
الثانوي��ة العام��ة ال�تي يُقدمه��ا ه��ذه األي��ام،
بع��د أن جن��ح يف امتحان��ات اإلعدادي��ة يف
الع��ام املاض��ي.
أم��ام مدرس��ة مجي��ل عل��وان يف
ش��ارع ال��وادي يس��تنفر عناص��ر م��ن امليليش��يا
بانتظار خروج قائدهم من امتحان الفيزياء!
ث��م اللغ��ة الفرنس��ية يف الي��وم التال��ي ،قبل أن
مي� ّ�ل اجله��ام ويُكّل��ف طالب �اً آخ��ر باس��تكمال
امتحانات��ه ب��د ً
ال عن��ه ،وف��ق ما يق��ول مق ّربون
األم��ي ال��ذي عمل يف
م��ن قائ��د امليليش��يا ش��به ّ
ف��رن ث��م يف ترويج املخ��درات ثم على طاولة
ُفس��ر ه��ؤالء اختي��اره
قم��ار قب��ل الث��ورة .وي ّ
الف��رع العلم��ي برغبت��ه بدخ��ول كلي��ة
االقتص��اد! فيم��ا ملُتع��رف نواي��ا زوجت��ه أم
عل��ي ال�تي ُتق�دّم ه��ي األخ��رى امتحاناته��ا يف
مدرس��ة س��امي اجلاس��م حب��ي الفي�لات.
ترف��ع املناس��بات العام��ة ،مث��ل
االمتحان��اتُ ،مع��دّل األدرينال�ين يف دم��اء
عناص��ر املخاب��رات والضب��اط والش��بيحة
عل��ى اخت�لاف ميليش��ياتهم ،وينعك��س
ذل��ك ُعدواني��ة واش��تباكات وإغ�لاق ط��رق
واقتح��ام م��دارس ،ويف معظم احلاالت يكون
الضحاي��ا عناص��ر من الش��رطة املدنية أو من
الط�لاب العادي�ين والطالب��ات .ي��وم فح��ص
اللغة العربية استف ّز عناصر «الدفاع الوطين»
إغ�لاق الش��رطة املدني��ة ش��ارعاً ي��ؤدي إىل
جتم��ع مراك��ز امتحاني��ة يف مدرس��ة ذي��ب
ّ
عنرت يف حي اجلورة ،فبدأوا بإطالق النار يف
اهل��واء وج� ّر عناص��ر ش��رطة وضربه��م ،فيم��ا
الذ بقي��ة الش��رطة باملدرس��ة وأغلق��وا الب��اب
على أنفسهم إىل حني هدأت خواطر «الدفاع
الوطين» .وأمام مدرس��ة بنات يف حي اجلورة
اش��تبكت الش��رطة العس��كرية م��ع الش��رطة
املدني��ة ،واس��تخدمت الرشاش��ات م��ن ط��رف
«العس��كرية» م��ا تس��بب حبال��ة فوض��ى وف��زع
يف قاع��ات االمتح��ان ،ومل يتوق��ف القت��ال إال
ّ
بتدخ��ل م��ن قائ��د يف ميليش��يا «ل��واء الق��دس»

ال��ذي أم��ر بإرس��ال س��يارة إس��عاف لع�لاج
طالب��ات أُغم��ي عليه��ن أثن��اء االش��تباك.
مل يس��تجب احملاف��ظ عب��د اجملي��د
الص��ور
��ب التق��اط ّ
كواك�بي ،ال��ذي ُي ّ
وإب��داء ُ
األمني��ات مبس��تقبل مش��رق للطالب،
ملُناش��دات أطلقته��ا بق ّي��ة عاقل��ة يف س��لك
تربية دير الزور ،مبكافحة مظاهر االنفالت
والتص��دّي الس��تباحة املس��لحني بأنواعه��م
املراك��ز االمتحاني��ة ،أو حت��ى منعه��م م��ن
ارت��داء ال� ّ
�زي العس��كري وإدخ��ال الس�لاح إىل
القاع��ات ،ب��ل ّ
أك��د عل��ى «ح��ق العس��كري بأن
يُواص��ل تعليم��ه» يف اجتماع مع مس��ؤولني يف
الرتبي��ة.
رغ��م س��يطرته وه��دوء جبه��ات
القت��ال يف مس��احات شاس��عة م��ن حمافظ��ة
دي��ر ال��زور ،ال يس��تطيع النظ��ام اس��تئناف أي
عم��ل ع��ام ذي صبغ��ة مدني��ة بش��كل طبيع��ي،
واالمتحان��ات اجلاري��ة الي��وم ،عل��ى صورته��ا
تلك ،تتويج منطقي لعمل ّية تعليمية فاشلة
إىل أبع��د احل��دود .كان انتس��اب الكث�ير م��ن
طالب املرحلة الثانوية إىل ميليش��يا «الدفاع
الوط�ني» وامليليش��يات األخ��رى مظه��راً م��ن
مظاه��ر ه��ذا الفش��ل ،خاص��ة م��ع مواصل��ة
ّ
بال��زي
معظمه��م ال��دوام إىل امل��دارس
العس��كري ،وبالطريق��ة واألوق��ات ال�تي
يش��اؤون.

تق��ول (م) وه��ي أم لثالث��ة أطف��ال،
أصغره��م يف الص��ف الثان��ي واآلخ��ر يف الراب��ع
واآلخر يف الثامن ،إنهم على مس��توى تعليمي
واح��د ،فم��ا ي��زال الكب�ير أم ّي�اً تقريب�اً و«يهج��ي
مث��ل أخوت��ه أثن��اء الق��راءة» ،ومل تس��تطع ه��ذه
حتم��ل تكالي��ف ال��دروس اخلصوصي��ة
امل��رأة ّ
ال�تي اعتم��دت عليه��ا ،بش��كل كام��ل ،قّل��ة م��ن
األهال��ي األفض��ل ح��ا ً
ال يف املدين��ة.
يف الع��ام الدراس��ي  2018-2017بل��غ
ع��دد امل��دارس العامل��ة يف مدين��ة دي��ر ال��زور
( )37مدرس��ة ،منه��ا ( )22ابتدائي��ة و ()12
متوس��ط ع��دد
إعدادي��ة و ( )3ثانوي��ات .وبل��غ ّ
الصفي��ة الواح��دة يف ه��ذه
الط�لاب يف الغرف��ة ّ
ّ
امل��دارس ( )75طالباً يُقابلهم ( )5-4معلمني يف
الس��اعة الدّرس��ية االفرتاضي��ة الواح��دة ،وف��ق
نس��بة حس��بها موظ��ف يف مديري��ة الرتبي��ة ل��ـ
ع�ين املدين��ة .ومل يك��ن ه��ذا التباي��ن اهلائل بني
ع��دد امل��دارس وعدد الطالب واملعلمني الس��بب
الوحي��د النهي��ار التعلي��م ،ب��ل كان لتح�� ّول
قس��م كب�ير م��ن مس��ؤولي مديري��ة الرتبي��ة
ومدي��ري امل��دارس وموجهيه��ا ومس��تخدميها
وبع��ض املعلم�ين إىل موظف�ين أمني�ين
ل��دى ف��روع املخاب��رات ،فض� ً
لا ع��ن تنافس��هم
وتنازعه��م وصراعاته��م عل��ى النفوذ يف حاالت
كث�يرة ،دور أساس��ي يف ه��ذا االنهي��ار.
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عدنان احلسني
م��ا إن ب��دأت الش��احنة ال�تي حتم��ل «م��ادة البح��ص» بإف��راغ محولته��ا أم��ام بواب��ة
دم��ر ،يف ح��ارة الب��دو مبدين�تي الرق��ة ،حت��ى الحظه��ا أح��د أف��راد م��ا يُس� ّ�مى بق��وى
منزل��ي املُ ّ
ّ
ليتدخ��ل على الفور ويُطالبين
األم��ن الداخل��ي التابعة لقوات س��وريا الدميقراطية «قس��د»،
ب ُرخص��ة إع��ادة إعم��ار منزل��ي املُه�دّم بفعل قصفهم وقصف طائ��رات حلفائهم على الرقة.
بلهجتها الرقاوية تشدو أم عيسى ببعض املواويل احلزينة ،ثم ُتعاين أضرار منزهلا املُهدّم
جالس��ة عل��ى أنقاض��ه ،وم��ن ث��م تلع��ن ّ
كل م��ن أوصله��ا هل��ذا احل��ال.
عج��ل روت بعض��اً مم��ا يُثق��ل
عل��ى
ٍ
كاهله��ا ،إذ مت ّكن��ت بفض��ل أقاربه��ا املُقيم�ين
يف الس��عودية م��ن احلص��ول عل��ى مبل��غ مال��ي
دم��ر ،وال��ذي
يُس��اعدها يف إع��ادة إعم��ار منزهل��ا املُ ّ
مل يب��ق من��ه س��وى غرف��ة واح��دة ومدخ��ل املنزل،
بينم��ا تدم��رت الغ��رف األخ��رى نتيج��ة س��قوط
ص��اروخ م��ن طريان التحالف عليه .وما إن ْ
بدأت
جبل��ب امل��واد الالزم��ة حت��ى اصطدم��ت ب��ـ «بلدي��ة
الش��عب» وهي أحد أجهزة «قس��د» يف إدارة وحكم
املدين��ة ،إذ طالبه��ا رج��ال البلدي��ة ب ُرخصة إعادة
اإلعم��ار ،لتكي��ل هل��م س��ي ً
ال م��ن الش��تائم .تق��ول
«ف��وق م��ا دم��رمت الرق��ة ودم��رمت بي�تي وبدك��م
م�ني رخص��ة ،فع ً
ال فوق املوتة عصة قرب» ،ليقوم
رج��ال البلدي��ة مبن��ع الش��احنة م��ن إع��ادة جل��ب
أي م��واد للبن��اء ،وحتذي��ر الس��ائق يف ح��ال خال��ف
األوام��ر بتعريض��ه لعقوب��ة احلج��ز والغرام��ة
املالي��ة.
وكان��ت أرس��وال ميول��ر مس��اعدة
األم�ين الع��ام لألم��م املتح��دة ق��د أش��ارت ،يف
تقري��ر هل��ا قدمت��ه خ�لال جلس��ة جملل��س األم��ن
الدول��ي يف نيس��ان الفائ��ت ،إىل أن « 70إىل 80
دم��رة أو
باملئ��ة م��ن كل املبان��ي داخ��ل الرق��ة ُم ّ
خمرب��ة ،كما مت إحل��اق أضرار كبرية بالبنية
التحتي��ة بكام��ل املدين��ة ،ال�تي يعان��ي س��كانها من
انع��دام اخلدم��ات العام��ة األساس��ية».
ُتعرق��ل ق��وات قس��د ع�بر جه��از بلدي��ة
الش��عب ،ال��ذي ميل��ك س��لطات واس��عة وخيض��ع
إلدارة كردي��ة خالص��ة ،إع��ادة إعم��ار أهال��ي
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الرق��ة ملدينته��م م��ن خ�لال قان��ون يُوج��ب عل��ى
َ
ّ
احلصول
كل مدن��ي ُي��اول إعادة إعمار منزله
على رخصة ودفع ضريبة مالية لصاحل البلدية
حت��ى يتمك��ن من البدء بإص�لاح أو إعمار منزله.
ويض��ع القان��ون عراقي��ل كب�يرة أم��ام العائدي��ن
للمدين��ة ،خاص��ة أن��ه ُيربه��م عل��ى إثب��ات
ملكيته��م للمن��ازل ال�تي يُري��دون إعماره��ا ،دون
تقدي��ر لضي��اع تل��ك األوراق أو فقدانه��ا حت��ت
ٍ
ركام املن��ازل أو صعوب��ة اس��تخراجها م��ن
مناطق سيطرة النظام ،وعدم االكتفاء بشهادة
الش��هود كإثبات للملكي��ات ،كما يطلب حضور
املال��ك األصل��ي ،باإلضاف��ة لدف��ع مبل��غ مال��ي «ما
يع��ادل  50دوالراً» ل��كل رخصة ،كذلك إجبارهم
عل��ى بن��اء قب��و حت��ت املن��زل املُ��راد إعم��اره.
تق��ف أم عيس��ى عاج��زة أم��ام كل
ه��ذه الطلب��ات بع��د فقدانه��ا لعائلته��ا بالقص��ف،
فال قدرة هلا على جلب وثائق تثبت ملكيتها بعد
أن فق��دت بطاقته��ا الش��خصية أساس �اً ،وفق��دت
معظ��م األوراق والوثائ��ق األخ��رى مث��ل كث�ير
م��ن الرقاوي�ين.
ال متث��ل ال ّرخ��ص وإثب��ات امللكي��ة
العائ��ق الوحي��د يف وج��ه األهال��ي م��ن أج��ل إعمار
منازهل��م ،بل أس��عار م��واد البناء املرتفعة كذلك،
فشاحنة مادة البحص يبلغ سعرها حنو  50ألف
ل�يرة س��ورية م��ا يقاب��ل (112دوالراً) ،وكذل��ك
طن اإلمسنت بـ  42ألف ل.س (حوالي 95دوالراً)،
ويبلغ س��عر طن احلديد  290ألف لرية ما يعادل
( 655دوالراً).
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تكاليف البناء املرتفعة تؤخر إعمار املنازل يف الرقة

معان��اة أم عيس��ى ليس��ت الوحي��دة
يف املدين��ة املنكوب��ة ،ف��ـ «مري��م الذي��اب» هل��ا قص��ة
مماثل��ة يف حماول��ة الع��ودة ملنزهل��ا ال�تي ُت��اول
إعم��ار م��ا ته �دّم من��ه .تق��ول مري��م إنه��ا س��ئمت
الذه��اب لعناص��ر جلن��ة إع��ادة اإلعم��ار م��ن أج��ل
انتش��ال «ع��دة جثث ال تع��رف هويتهم يف منزهلا»،
اس��تغرق األم��ر مثاني��ة أش��هر ليق��وم عناص��ر
اللجن��ة بانتش��ال اجلث��ث رغ��م تفس��خها وانتش��ار
رائحته��ا ورؤي��ة الن��اس مجيع��اً هل��ا.
تكي��ل مري��م العدي��د م��ن االتهام��ات
جملل��س الرق��ة املدن��ي وللجن��ة إع��ادة اإلعم��ار،
ال�تي ُت��دار بش��كل كام��ل م��ن قس��د« ،كل��و ميش��ي
بالرش��وة والواس��طة ،وماحدا يقدر يعمر بيته إال
الزناكي��ل ،وجمالس��هم وجلناته��م كله��ا فس��اد
وبوگ ،كلهم حرامية مايساعدون حدا إال جدام
الكمرية ،مش��ان يطلعون على أس��اس جدام العامل
أنه��م يس��اعدونا».
مري��م إح��دى النس��وة الالت��ي هرب��ن
م��ن الرق��ة بداي��ة احلمل��ة العس��كرية عليه��ا م��ن
قب��ل التحال��ف الدول��ي وق��وات قس��د لري��ف حل��ب
الش��مالي ،وبع��د س��يطرة األخ�يرة عل��ى املدين��ة
ع��ادت مري��م وزوجه��ا وأطفاهلا منذ حنو  8أش��هر.
تعاني كمئات العائالت مما وصفته بـ «اإلفالس».
تق��ول بلهجته��ا احمللي��ة «واهلل يااب�ني مفلس�ين،
اإلفالس ذحبنا ،لو مو أهل اخلري ما نالقي أكل
مدم��ر ،ومانا عرفانيني
ناكل��ه ،وف��وق منه��ا بيتنا ّ
شو نساوي»« ،الزمل هني ماحدا يقدر حيكي حرف
ألن خيفونه��م وف��وراً يتهمونهم بداعش ،واهلل بي
كث�ير ن��اس راح��ت وللح��ز ماطلع��ت».
العدي��د م��ن املدني�ين مل تلتف��ت
لق��رارات قس��د ،وعمل��وا عل��ى إعم��ار م��ا تض�� ّرر
م��ن منازهل��م بإمكانياته��م البس��يطة واحمل��دودة،
ُمتهم�ين اإلدارة احلالي��ة للرق��ة بالفس��اد وس��رقة
األم��وال القادم��ة إلعم��ار مدينته��م .كم��ا ي��رون
تعم��د ،وه��و ضم��ن سياس��ة قس��د
ب��أن ه��ذا األم��ر ُم ّ
ملن��ع ع��ودة احلي��اة ملدين��ة الرق��ة بس��رعة كب�يرة
متخوف�ين م��ن ع��ودة املدني�ين إليه��ا ورفضه��م
حلك��م قس��د.
رغ��م الوع��ود ال�تي قطعه��ا التحال��ف
الدول��ي وبع��ض ال��دول األخ��رى بإع��ادة إعم��ار
الرق��ة ،إال أن املدين��ة مازال��ت مت� ّر بأس��وأ أحواهل��ا
بع��د س��يطرة قس��د والتحال��ف عليه��ا ،فالفق��ر
وس��وء أوضاع الناس من جهة ،وعراقيل قس��د من
جهة أخرى ،ع ّزز من معاناة األهالي الذين بدؤوا
وبش��كل عل�ني اخل��روج يف مظاهرات تطالب قس��د
باخل��روج م��ن املدين��ة.
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فواز الفارس ُتش� ّكل أكث��ر م��ن  50ناحي��ة وقري��ة ومزرع��ة ُمت� ّدة م��ن ناحي��ة «العرمي��ة» جنوب�اً إىل مدين��ة «جرابلس» مش��ا ً
ال ،بطول
 60كم تقريباًّ ،
متاس ُمتداخل بني قوات قس��د ش��رقاً وفصائل درع الفرات غرباً .تلك الطبيعة اليت فرضها االنقس��ام العس��كري ألقت
خط ٍ
بآثاره��ا الس��لبية عل��ى حوال��ي 600هكت��اراًُ ،تعت�بر من أخصب األراضي الزراعية يف املنطقة اليت يُش� ّكل فيها العمل بالزراعة وتربية املواش��ي
الدخ��ل املعيش� ّ�ي الرئيس� ّ�ي لقاطنيه��ا.
يق��ول اخللي��ل إن��ه ح��اول من��ذ الي��وم األول ْ
حص��د أرضه إال
قس��مت املع��ارك ال�تي خاضته��ا ق��وات قس��د ودرع الف��رات
ّ
م��ع داع��ش كث�يراً م��ن ه��ذه الق��رى إىل قس��مني ،بالرغ��م م��ن الطبيع��ة أن أغلب احلصادات رفضت ،وبعضها طالبت بزيادة يف السعر وصلت
اجلغرافي��ة العص ّي��ة عل��ى التقس��يم ،إذ ُت ّث��ل ه��ذه األراض��ي الزراعي��ة حلوال��ي  35أل��ف ل�يرة للهكت��ار الواح��د ،وما إن وصل��ت احلصادات إىل
امت��داداً واح��داً لتل��ة أو وا ٍد أو س��هل ،تارك��ة مئ��ات اهلكت��ارات املزروع��ة األراضي حتى بدأت قوات قسد يف قرية «اجلقل» املقابلة باستهدافها
باألش��جار املثم��رة كالزيت��ون والكرم��ة والل��وز والفس��تق احلل�بي بعي��ارات ناري��ة حتذيري��ة بالق��رب منه��ا ،أدّت هلروبه��م وجلوئه��م
باإلضافة إىل الش��عري والعدس ُعرضة لليباس واملوت .ليجد املزارعون للنقط��ة العس��كرية ال�تي س��رعان م��ا قام��ت بال��ر ّد بإط�لاق قذائ��ف
أنفس��هم أم��ام م��أزق حقيق��ي يف بداي��ة كل موس��م ب��ذار للحب��وب أو مدفعي��ة ،وطمأنته��م وطالبته��م مبع��اودة احلص��ادّ ،إل أن أصح��اب
حص��اده أو قط��ف مث��ار أش��جارهم ،ناهي��ك ع��ن م��ا يرافقه��ا م��ن حراث��ة احلص��ادات رفض��وا إكم��ال عمله��م.
أم��ا يف قري��ة «قرياطة» اليت قس��مها األوتوس�تراد إىل «حارة
وعناي��ة ،فه��م ممنوع��ون م��ن االق�تراب منه��ا يف كلت��ا الضفت�ين أو
قس��د وحارة درع الفرات» ،كما يطلق عليهما س��كان القرية ،يتناوب
حمكوم��ون ب��إذن ش��فهي ال تدعم��ه ّ
أي اتفاقي��ة أو ص��ك محاي��ة.
ً
«اليالن» اليت تس��يطر عليها عب��د الس�لام وأبن��اؤه يومي �ا عل��ى الذه��اب إىل أرضه��م للعناي��ة به��ا،
ّ
هزاع الش��يخ ،أحد مزارعي قرية
قس��د ،ق��ال ل��ـ ع�ين املدين��ة إن��ه اضط��ر إىل تأج�ير  10هكت��ارات م��ن أرضه بالرغ��م م��ن مضايق��ات جمموعات قس��د هلم يف كل م��رة وتهديدهم
بثم��ن ال يتج��اوز  25أل��ف ل�يرة س��ورية للهكت��ار الواحد س��نوياً إىل قريبه مبنعه��م م��ن الدخ��ول إىل أرضه��م ،وس��رقة حمص��ول أش��جارهم م��ن
تيسري العمر يف قرية «الشيخ ناصر» املالصقة واملسيطر عليها من درع الفس��تق احلل�بي كم��ا يف الس��نوات الس��ابقة ،دون أن ُي� ّرك ال ّرج��ل
الفرات ،وذلك بعد أن منعته قسد من الدخول إىل أرضه منذ سيطرتها س��اكناً.
و ُتشري مصادر أهلية يف املنطقة إىل أن أكثر من 90%من
حبجة أنها ُتش ّكل خط متاس مع داعش آنذاك
على القرية يف آب ّ ،2016
وأنها مزروعة باأللغام ،أما اليوم فهي ُتش ّكل منطقة ُيشى منها تسّلل األراض��ي والق��رى الواقع��ة عل��ى خط��وط التم��اس م��ن جهة قس��د هي
إم��ا «ب��ور» أو «مزروع��ة باأللغ��ام» .بينم��ا يتمك��ن الكث�ير م��ن املزارع�ين
فصائ��ل درع الف��رات ،حبس��ب قوهلم.
مل يس��تطع تيس�ير أن جي�ني س��وى حمص��ول هكتاري��ن م��ن يف الط��رف املقاب��ل (درع الف��رات) م��ن ج�ني حماصيله��م وقط��ف مث��ار
األرض ه��ذا الع��ام ،وذل��ك بع��د أن هامج��ت قس��د احلص��ادة وصادرته��ا أش��جارهم« ،الناس تركت أراضيها بور والش��جر عبيموت ،مو طالع
واعتقل��ت صاحبه��ا مل��دة ثالثة أيام ،وأخربته بالعودة ألخذها بعد ثالثة باإليد ش��ي ،حتى لو زرعناها ما نقدر حنصدها» يقول أبو ش��ادي من
قري��ة «البوغ��از» اليت تس��يطر عليها قس��د.
أش��هر ،وه��ي ف�ترة احلص��اد كامل��ة ،حبس��ب مال��ك احلص��ادة.
أم��ا نقاب��ة املهندس�ين الزراعي�ين ،ال�تي تأسس��ت يف أيل��ول
مل يك��ن احل��ال أفض��ل يف قري��ة «بصلج��ة» م��ع امل��زارع جمح��م
اخلليل الذي انتظر فرتة اإلذن (وهي فرتة جرت العادة ،خالل السنوات  2017يف مدين��ة الب��اب بري��ف حل��ب الش��رقي ،اكتف��ت وخ�لال كث�ير
املاضية ،أن يُطالب بها األهالي النقطة العس��كرية التابعة لدرع الفرات من تصرحيات مس��ؤوليها على صفحات التواصل االجتماعي بأملها
التوص��ل لص َي� ٍ�غ تضم��ن حق��وق املزارع�ين به��ذه األراض��ي يف
يف املنطق��ة منحه��م إياه��ا ،للقي��ام باألعم��ال الزراعي��ة يف أراضيه��م ب��أن يت��م ّ
الواقع��ة ضم��ن خط��وط التم��اس دون أن يتعرض��وا للمس��اءلة ،أو خط��ر املواس��م املقبل��ة ،واج�تراح حل��ول ملش��اكلهم ،ومنه��ا :مش��كلة انتش��ار
إط�لاق الن��ار م��ن أي جه��ة) .ويف تاري��خ 16أي��ار قامت النقطة العس��كرية األلغ��ام وخملف��ات احل��رب ال�تي تس��ببت يف من��ع كث�ير م��ن املزارع�ين
بإذاع��ة خ�بر اإلذن ع��ن طري��ق مذي��اع مس��جد القري��ة ،وحددت��ه بف�ترة  5م��ن اس��تثمار أراضيه��م من��ذ س��نوات ،وال�تي تس��ببت بش��لل ش��به ت��ام يف
العم��ل الزراع��ي وج�ني احملاصي��ل.
أيام.
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املسحر تراث مجيل أفسدته ال ّرعونة واجلهل والتطبيل
ماجد احلليب

�حر) يس��تعيد أب��و أمح��د يف ري��ف
بث�لاث د ّق��ات منتظم��ة عل��ى الب��ازة (طبل��ة املس� ّ
�حر رمض��ان ال�تي غاب��ت من��ذ أكث��ر م��ن ث�لاث س��نوات ،بع��د
حل��ب الغرب��ي طق��وس مس� ّ
منعه��ا وحترميه��ا م��ن قب��ل داع��ش وبع��ض الفصائ��ل اإلس�لامية ،ل ُيط��رب لي��ل الصائم�ين
ويُوقظه��م عل��ى إيق��اع ُم ّت��زن ،يُرافق��ه نش��يد ُمت��وا َرث ومدائ��ح نبو ّي��ة وقص��ص وحكاي��ات،
زارع �اً الف��رح يف قل��وب الصغ��ار الذي��ن يُالحقون��ه يف احل��واري.
ُيربن��ا األس��عد «ال��ذي ورث
�حر أح��د معامل ش��هر رمضان
واملس� ّ
املس��حر ع��ن وال��ده» أن ه��ذه املهن��ة
ال�تي رافقت��ه من��ذ بداي��ة ظهوره��ا يف مص��ر مهن��ة
ّ
ً
ً
 238للهج��رة كش��خصية أث�يرة يُنتظ��ر ُتع�� ّد فن��ا حقيقي��ا كان يُ��ذاع ع�بر اإلذاع��ة
قدومه��ا و ُتف� ِ�رح س��امعيها ،وامسه ُمش� ّ
�تق من والتلفزيون��ات العربي��ةُ ،تص��اغ م��ن أجل��ه
الس��حور ،أي تن��اول وجب��ة الطع��ام قب��ل أذان كلم��ات وأحل��ان خاص��ة ،وكان هل��ذه املهنة
ّ
الفجر .وإن كان بعض الدّارس�ين قد أعادوا كغريه��ا م��ن امله��ن يف مدين��ة حل��ب ش��يخ
«س� ْ�حر» ملا كارها ونقيبها وشاويش��ها ،كما كان على
التس��مية أيضاً إىل جذرها اللغوي ِ
الص��وت وحس��ن
املس��حر أن ميت��از حب�لاوة ّ
ّ
راف��ق ش��خصية صاحبه��ا من جاذبي��ة وتأثري
األداء وحف��ظ املوش��حات واملدائ��ح النبوي��ة
روحان��ي.
املس��حرون يف الث��ورة ومعرف��ة الس��كان ،وجي��ب أن ُي��از م��ن قب��ل
ش��ارك
ّ
الس��ورية من��ذ بدايته��ا ،م��ن خ�لال األحل��ان ش��يخ ال��كار ليم��ارس ه��ذه احلرف��ة.
�حرين اجل��دد
اس��تبدل معظ��م املس� ّ
ال�تي نظموه��ا إليق��اظ الن��اس عل��ى أناش��يد
الث��ورة والدّع��اء على الظ��امل ،فكانوا يٌوقظون «الب��ازة» بالطب��ل ال��ذي راح��وا يضرب��ون علي��ه
وتغ�يرت
الن��اس عل��ى عب��ارات م��ن مث��ل «ي��ا ناي��م وح��د أحلان��اً عش��وائية غ�ير منتظم��ة،
ّ
الداي��م ،حك��م األس��د م��و داي��م» و «قوم��وا طق��وس ال ّتس��حري وحت ّول��ت إىل مص��در
�حرين غ�ير مؤهل�ين به��ذه
عاحلرية تسقط العصابة األسديّة ويسقط إزع��اج لقي��ام مس� ّ
حك��م البعثي��ة» و«قوم��وا لنش��يل بش��ار حك��م املهم��ة ،أحده��م يف مدين��ة جرابل��س كان
حيم��ل «ميكروفون�اً بأض��واء» وطب ً
ال ،ويتن ّقل
الظ��امل ط��ار»...
يُض��يء وج��ه املس��حر «أب��و أمح��د» عرب دراجة نارية ،ما بات يُش� ّكل حالة إزعاج
وهو يستعيد ذاكرة األيام األوىل من الثورة لألهالي ،بعد أن كان مصدر راحة وسعادة،
املسحر متل زمان ،ال
«كن��ا خن�ترع ه��ي الكلم��ات ،وكان��وا ال��والد ،يقول أبو حممد «ما عاد ّ
والقص��ف فوقن��ا ،ميش��وا معن��ا ويعي��دوا وران��ا ص��وت وال حل��ن وال قص��ص ،والطب��ل بيزعج
احل��ارة وبيخ��وف ال��والد».
ه��ي الكلم��ات واألناش��يد».
تتحس��ر أم ع�لاء عل��ى أي��ام زم��ان،
املس��حر يف
منع��ت داع��ش مهن��ة
ّ
ّ
�حر يرت��دي لباس��ه اخل��اص
املناط��ق ال�تي كان��ت تس��يطر عليه��ا ،بينم��ا عندم��ا كان املس� ّ
أع��ادت هيئ��ة حتري��ر الش��ام س�� ّنة األذان�ين (ش��روال وصدري��ة) وينطل��ق يف منتص��ف
الس��حور والثان��ي اللي��ل حام� ً
لا ع �دّة العم��ل «الطبل��ة والس��لة
(األول للتنبي��ه عل��ى
ّ
لإلمس��اك)ّ ،إل أن ه��ذه املهن��ة ع��ادت والفان��وس وس�ير اجلل��د ال��ذي يض��رب ب��ه
للظه��ور م��ع ط��رد داع��ش واحنس��ار س��يطرة الطبل��ة» ع�بر احلارات املظلمة ،يقرع األبواب
هيئ��ة حتري��ر الش��ام عل��ى بع��ض املناط��ق يف وي��ردد عب��ارات رمضان التقليدية ،واألش��عار
ري��ف حل��ب الغرب��ي ،يق��ول عب��د اهلل أس��عد واملدائ��ح املتوارث��ة .ويق��ف أم��ام كل بي��ت
«ال أع��رف س��بب منعه��ا ،تل��ك املهن��ة عمره��ا لدقائ��ق لينش��د (ال إل��ه إال اهلل حمم��د اهل��ادي
أكث��ر م��ن  1200س��نة ،وكان��ت موج��ودة رس��ول اهلل) ثم يُواصل ضرب طبلته ويقول:
وح��دوا اهلل -قول��وا ال إل��ه إال اهلل)
يف عه��د الرس��ول والصحاب��ة ،وكان يق��وم (ي��ا غافل�ين ّ
وح��د الداي��م) (حباك��م اهلل
به��ا ش��خص يس��مى الزمزم��ي ،وكان ي ّتب��ع ويتاب��ع (ي��ا ناي��م ّ
طريق��ة خاص��ة حبيث يرخي طرف حبل يف ب��كل ع��ام جب��اه املظل��ل بالغم��ام)( ،و ي��ا قاع��د
يده يتدىل منه قنديالن كبريان ،حتى يرى اذك��ر اهلل) ث��م يواص��ل حديث��ه فيق��ول( :ي��ا
ن��ور القنديل�ين م��ن ال يس��تطيع مس��اع ندائ��ه أس��عد اهلل ليالي��ك ي��ا أب��و ف�لان) ،وغالب �اً م��ا
يك��ون إىل جانب��ه طفل��ه ال��ذي س�يرث ه��ذه
م��ن ف��وق املس��جد».
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املهن��ة ع��ن وال��ده ،حيمل يف يديه فانوس�ين،
ليعّلمه هذه احلرفة من حيث تعّل ِم اإليقاع
والنغم��ات واألش��عار واحلكاي��ا والقص��ص
ال�تي يردده��ا أثن��اء ال ّتس��حري ،واالبن حيمل
الس��لة ال�تي جيم��ع فيه��ا أُعطي��ات الطع��ام.
ّ
وللمس��حر دور يف مس��اعدة األغني��اء
ّ
يف إيص��ال زكاته��م إىل احملتاج�ين،
والتذك�ير بأمس��اء البن��ات األب��كار ليعل��م
الن��اس بأنه��ن ص��رن مؤه�لات لل��زواج.
مل تع��د مهم��ة املُس��حر الي��وم
إيقاظ الناس للس��حور (فقد تكفلت أجهزة
التنبي��ه واهلوات��ف احملمول��ة باملهم��ة) بق��در
م��ا ه��ي مهم��ة فلكورية للحف��اظ على تراث
وطق��وس الش��هر الكري��م ،وإلحيائه��ا ،جيب
عل��ى املس��حرين أن يلتزم��وا بأص��ول ه��ذه
املهن��ة وش��روطها ،عل��ى ح��د ق��ول األس��عد.
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ُياول معتز
التمّلص من فكرة أن
مونديال كأس العامل
 2018سينعقد يف روسيا،
اليت تعترب مبثابة عدو
للشعب السوري ،ألن «ظروف
العيش قاسية وعلينا ال ِتماس
أول فرصة للحياة».
حممد كساح

للحص��ول عل��ى مش��روع بس��يط وس��ريع
الرب��ح».
ً
ليس بعيدا عن مدينة إدلب ُيهز
«سعيد» صالة مشابهة ،لكنها عبارة عن شقة
س��كنية فارغ��ة اس��تأجرها لع��رض املباري��ات
عل��ى األصدقاء ومجهور املش�تركني .يعش��ق
س��عيد ك��رة الق��دم وكأس الع��امل بش��كل
خ��اص ،ويعتق��د أن��ه تش� ّرب الرياض��ة يف دمه
منذ الصغر «إنها جتري يف شراييين .سأفتتح
مش��روعي حت��ى ل��و مل يش�ترك أح��د .يكف��ي
أن�ني ضمن��ت املش��اهدة لنفس��ي».
مش��روع س��عيد قلي��ل التكلف��ة
مقارن��ة بصال��ة معت��ز ،إذ تس��اهم طريق��ة
املش��اهدة يف تقلي��ل النفق��ات ،ف�لا حاج��ة
لالشرتاك أو شراء جهاز الدش «كل ما يلزم
ه��و جه��از خ��اص ب  15دوالر وظيفت��ه ف��ك
تش��فري القن��وات ع��ن طريق النت ،بش��رط أال
تق��ل الس��رعة ع��ن  2ميغ��ا».
ح�دّد كل م��ن معتز وس��عيد س��عر
املباراة ب  200لرية سورية فقط ،وبإمكان أي
شخص حجز مقعد ملشاهدة مجيع املباريات
مببل��غ  5آالف ل�يرة.
ال يرغ��ب البع��ض باحلض��ور يومي�اً
إىل الص��االت العام��ة ال�تي تع��رض أح��داث
املوندي��ال ،كم��ا ال ميتلك��ون امل��ال لالش�ترك
يف القن��اة الفضائي��ة ال�تي تع��رض املباري��ات.
نظ��رت إح��دى ش��ركات اإلنرتن��ت العامل��ة
يف ري��ف إدل��ب الش��رقي إىل ه��ذه املش��كلة
كوسيلة الستثمار املزيد من األموال .ولكن
كي��ف؟
الفك��رة بس��يطة :تتلخ��ص يف
عرض قدمته الشركة لالشرتاك يف برامج
تش��غيل قن��وات  bein spotعل��ى اجل��وال لنق��ل
مباري��ات دوري أبط��ال أوروبا وكأس العامل

عل��ى الن��تُ ،ي�� ّول أي مش�ترك متابع��ة
�ب
ش� ّيقة وه��و يف منزل��ه ،حي��ث بإمكان��ه الع� ّ
م��ن نربي��ش األرجيل��ة عل��ى راحت��ه ،بينم��ا
س�� ُيحرم منه��ا رواد الص��االت العام��ة
كنتيج��ة طبيعي��ة ملنعه��ا يف إدلب من قبل
الفصائ��ل اإلس�لامية.
بقي��ت مس��ألة غاي��ة يف األهمي��ة
مل جي��ب عنه��ا أصح��اب املش��اريع الس��ابقة،
وتتعل��ق يف موق��ف موس��كو اليت تس��تضيف
املباريات من قضية الش��عب الس��وري .ترى
ه��ل س��يقاطع الس��كان موندي��ال  2018هل��ذا
الس��بب؟ وبه��ذه النتيج��ة س��تغدو مجي��ع
ه��ذه املش��اريع ال�تي يتجه��ز هل��ا أصحابه��ا
أعم��ا ً
ال خاس��رة؟ أم أن قضي��ة السياس��ة
ال ّ
مت��ت هل��ذا املوض��وع ب��أي صل��ة بالنس��بة
لعش��اق املس��تديرة؟
ميك��ن مالحظ��ة اإلجاب��ة م��ن
اس��تطالع بس��يط آلراء البع��ض الذي��ن
فضل��وا تناس��ي فك��رة أن روس��يا ه��ي
املس��تضيف ملوندي��ال  .2018حمم��د ،عل��ى
سبيل املثال ،اعترب أن عدم متابعته لكأس
غصة يف حلق��ه «عندما أفكر
الع��امل يُعت�بر ّ
يف املقاطع��ة ينتاب�ني ش��عور م��ؤمل» .أم��ا
مش��س ،وه��و ناش��ط صحف��ي يُقي��م يف
إدل��ب ،فالح��ظ احلم��اس الكب�ير ل��دى
املهتم�ين بالرياض��ة يف ه��ذا احل��دث البارز
«ل��ن أقاط��ع ،وال أعتقد أن أحداً س��يقاطع.
ه��ذا ح��دث عامل��ي ،وحن��ن حباج��ة ألي
تس��لية».
ب��دوره ب��دأ «عب��ادة» من��ذ ع��دة
أي��ام يف البح��ث ع��ن طريق��ة للمش��اهدة،
«يكن حبثها يف
معترباً أن مسألة روسيا ُ
وق��ت الح��ق» .قاهلا الش��اب العش��ريين وقد
ارتس��مت ابتس��امة خبيث��ة عل��ى ش��فتيه.
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بعدسة الكاتب

غي��اب ف��رص العم��ل والواق��ع
االقتصادي املرتدّي يف إدلب جعل السكان
يقتنص��ون أي بارق��ة أم��ل للحص��ول على
م��ردود م��ادي يقيه��م الع��وز ،ويس��اعدهم
يف رحل��ة البح��ث ع��ن لقم��ة العي��ش يف
زم��ن صع��ب تغي��ب ع��ن تفاصيل��ه ظروف
العي��ش الكري��م .وبني  14حزيران احلالي
و 15مت��وز ينتظ��ر املالي�ين أك�بر ح��دث
رياض��ي من��ذ أرب��ع س��نوات .ه��ذا احل��دث
يتعام��ل مع��ه س��كان إدل��ب كموس��م
إلط�لاق مش��اريع ُمؤقت��ة ميك��ن التع��رف
عليه��ا م��ن خ�لال قص��ة مش��روع معت��ز
الرحب��ي ،وش��غف س��عيد.
يف مدين��ة إدل��ب تع� ّ�ج الطرقات
املرتاص��ة.
الرئيس��ية بامل��ارة والس��يارات
ّ
املئ��ات مي � ّرون يومي �اً أم��ام حم� ّ�ل معت��ز
ال��ذي يُقدّم أطباق�اً ُمتنوعة من الوجبات
الس��ريعة واملشروبات الس��اخنة والباردة،
إضاف��ة للمثلج��ات .وبعي��داً ع��ن العم��ل
ّ
حمل��ل املأك��والت ُيط��ط
الرئيس��ي
معت��ز يف ج�ني املزيد م��ن األرباح« :فكرت
يف ش��يء س��ريع وقلي��ل الكلف��ة يس��عفين
مببل��غ حم�ترم خ�لال ف�ترة قص�يرة.
فك��رة ع��رض مباري��ات كأس الع��امل
يف مطعم��ي كان��ت ممت��ازة وجدي��رة
باالهتم��ام».
كل م��ا حيتاج��ه معت��ز شاش��ة
كب�يرة مبعاي�ير الواقع اإلدل�بي املرتدّي.
شاش��ة  32بوص��ة مناس��بة ،وجه��از دش،
واش�تراك بقن��اة (ب��ي إن س��بورت) ال�تي
تب��ث مباري��ات املوندي��ال بش��كل حص��ري.
«عندن��ا  200دوالر ح��ق الشاش��ة و 90ح��ق
جه��از ال��دش و 60أل��ف ل�يرة س��ورية حق
االش�تراك .ه��ذا ه��و كل م��ا ينبغ��ي دفعه
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ح والبشرة

فواكه استوائية يف الساحل السوري من اإلنرتنت

لي��س غريب �اً أب��داً أن تتغ ّن��ى الصفح��ات والصح��ف املوالي��ة للنظ��ام ب��أي جترب��ة جدي��دة ،وت��رى أن منش��أها ه��و اإلب��داع احملّل��ي
خلق املزيد من التنوع يف أرضهم وبيتهم ..من هنا متأل صور الفواكه اجلديدة اليت تنتشر يف مزارع
املُتج ّذر لدى السكان ،وإقباهلم على ِ
وأس��واق الس��احل الس��وري تلك الصفحات والصحف اليت تتغنى بالقول :إن غابة اس��توائية جديدة بدأت تظهر يف الس��احل الس��وري ،وإن
إقب��ا ً
ال عل��ى تل��ك الفواك��ه تش��هده أس��واق الس��احل ..دون أن ُتع�ير انتباه�اً إىل أن مواط�ني ه��ذه املناط��ق ،حت��ى اآلن ،مل يعرف��وا متام�اً أمس��اء
ه��ذه املنتج��ات أو صفاته��ا ،لي��س م��ن ب��اب اجله��ل ،إمن��ا م��ن ب��اب غراب��ة ه��ذه الفواك��ه عل��ى مناطقه��م.
س��تهرتئ مث��ار القش��طة
بالطب��ع
ِ
والباباي��ا والبالتان��و والدراك��ون والبومال��كا
والش��يكو الس��در وحت��ى األف��وكا ،يف ظ��ل
جه��ل التعام��ل معه��ا م��ن قب��ل البائ��ع أص� ً
لا
«ه��ل أتركه��ا بالش��مس أم أُخ ّزنه��ا يف امل��كان
الرط��ب؟» وحت��ى الف�لاح ال��ذي رمب��ا يتس��اءل
يف جتربت��ه اجلدي��دة م��ع ه��ذه الثمريّات «هل
أقطفه��ا اآلن أم أنتظ��ر مزي��داً م��ن الوق��ت
عليه��ا؟» ،فم��ن و ّزع ه��ذه الثمريّ��ات عل��ى
الفالح�ين مل يُ��و ّزع كت ّيب��اً يش��رح طريق��ة
التعام��ل م��ع الش��جرة وموع��د قطافه��ا،
وأس��لوب ريّه��ا والعناي��ة به��ا.
تهت��م
تق��ول صفح��ات إعالمي��ة
ّ
باملنتج��ات الزراعي��ة يف طرط��وس ،إن
مغرتب�ين س��وريني جلب��وا ه��ذه الثم��ار إىل
بلده��م قب��ل س��نوات س��ابقة .وبالفع��ل كان
الكث�ير م��ن املغرتبني قب��ل «األزمة» ُيضرون
بع��ض الب��ذار واألش��تال لتجرب��ة زراعته��ا
يف الس��احل ،التجرب��ة ال�تي مل تنج��ح بش��كل
التوجه إىل زراعتها اليوم ليس
واضح ،إال أن ّ
ولي��د مب��ادرة مغرتب�ين «ه��ل يع��ود املغرتب��ون
حالياً إىل سوريا أص ً
ال؟» ،بل يعود إىل الفشل
الذري��ع ال��ذي ُمني��ت ب��ه وزارة زراع��ة النظ��ام
بتس��ويق احلمضي��ات ،وبدفعه��ا الفالحي� َ
ن يف
الس��احل إىل اس��تبدال احلمضي��ات بالثم��ار
اجلديدة ،بل وتوفري أشتال وبذار هلا ،بعد أن
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حتولت احلمضيات خالل املومسني الس��ابقني
إىل منتوج��ات زراعي��ة كاس��دة فش��لت وزارة
زراع��ة النظ��ام وجت��اره يف العث��ور عل��ى أس��واق
هلا.
ول��ن تغي��ب ع��ن الذاك��رة مش��اهد
س�لال الربتق��ال ُم ّمل��ة يف س��يارات «زي��ل»
عس��كرية لت��وزع عل��ى أُس��ر القتل��ى واجلرح��ى
يف جي��ش النظ��ام.
كان المتن��اع الش��ركات الروس��ية
ع��ن اس��ترياد احلمضي��ات م��ن س��ورية ،خ�لال
املوس��م األخ�ير ،دور رئيس��ي يف كس��اد أكث��ر
م��ن نص��ف اإلنت��اج ال��ذي يزيد عل��ى ( )1مليون
ط��ن ،فيم��ا ِبي��ع النص��ف اآلخ��ر بأمث��ان خبس��ة
يف األس��واق الداخلي��ة .يق��ول عل��ي ،وه��و ف�لاح
م��ن ري��ف باني��اس ،إن كل مناش��دات فالح��ي
ّ
ّ
وح��ل
للتدخ��ل
احلمضي��ات «القي��ادة العلي��ا»
املشكلة كانت دون جدوى ،واعرتفت مديريتا
الزراع��ة يف طرط��وس والالذقي��ة بعجزهم��ا
عن تس��ويق اإلنتاج ،بل ّ
وحث بعض املس��ؤولني
الزراعي�ين فالح��ي الس��احل بالبح��ث ع��ن
زراع��ات بديل��ة ،ونصح��وا بتجري��ب الفواك��ه
االس��توائية يف توجي��ه عش��وائي اس��تجاب ل��ه
كث�ير م��ن املزارع�ين الذي��ن اقتلع��وا أش��جار
الربتق��ال والليم��ون واس��تبدلوها بش��تالت
األف��وكادو والباباي��ا والليتش��ي وغريه��ا م��ن
املزروعات الغريبة ،ودون ّ
أي ضمانة بتصريف
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معق��ول ،م��ا خل��ق أزم��ة أخرى إىل جان��ب أزمة
تس��ويق احلمضي��ات املس��تمرة ،وس��بب حال��ة
كئيب��ة وس��وريالية ومث�يرة للس��خرية.
املضحك يف املوضوع ،وفق علي الذي
وقع هو اآلخر بإغراء الفواكه االستوائية ،هو
َ
جه��ل الفالح�ين وجه��ل الوح��دات اإلرش��ادية
الفالحية أيضاً ،بأساليب زراعة هذه الفواكه
ُ
وط��رق العناي��ة بها وأوقات س��قايتها و ِقطافها.
واكتمل��ت املصيب��ة ،كم��ا يق��ول عل��ي ،بكس��اد
الفواك��ه االس��توائية ه��ي األخ��رى ،حي��ث مل
جت��د أي تصري��ف لغرابته��ا م��ن جه��ة وارتف��اع
أمثانه��ا م��ن جه��ة أخ��رى .ويف أس��واق اخلض��ار
والفواك��ه يف امل��دن الس��احلية تتباي��ن أمس��اء
ن��وع م��ا م��ن ه��ذه الفواك��ه ب�ين حم� ّ�ل وآخ��ر،
فض� ً
لا ع��ن األخط��اء اللغوي��ة عل��ى اللوح��ات
املُع ّرف��ة به��ا ،وكذل��ك تس��مية بعضه��ا بأمس��اء
البع��ض اآلخ��ر.
ُي��اول بع��ض مس��ؤولي النظ��ام
احمللي�ين يف الس��احل الس��وري إث��ارة االهتم��ام
الع��ام بالفواك��ه االس��توائية بتضخي��م قيمتها
الغذائي��ة واملُبالغ��ة بفوائده��ا ،إىل احل��د ال��ذي
ُتش��ايف في��ه جرح��ى احل��رب واملصاب�ين ببع��ض
األمراض املزمنة ،إىل جانب «العناية بالبشرة
وتقوي��ة املناع��ة ،مل��ا حتتوي��ه مثاره��ا وحت��ى
قش��ورها م��ن فيتامين��ات ن��ادرة» ،وف��ق تعب�ير
موظ��ف م��ن مديري��ة زراع��ة طرط��وس.
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مل يل� َ�ق االتف��اق ال��ذي أُب��رم ب�ين تنظي��م «داع��ش» وحكوم��ة النظام يف س��وريا ،إلخ��راج عناص��ر األول وعائالتهم من أحياء دمش��ق
اجلنوبي��ة باجت��اه البادي��ة الس��ورية ،الص��دى ال��ذي يس��تحقه باعتب��اره اتفاق�اً علن ّياً ب�ين التنظي��م والنظام ،حاله كح��ال االتفاق الذي أُبرم
مع احلكومة اللبنانية وميليش��يا «حزب اهلل» ،يف وقت س��ابق ،لنقل عناصر التنظيم من منطقة عرس��ال إىل دير الزور .عدا عن التوافقات
ال�تي مل يُعل��ن عنه��ا ،مب��ا فيه��ا تب��ادل مناط��ق أو م��دن مث��ل تدم��ر أو مس��تودعات مه�ين أو مدرس��ة املش��اة حبل��ب وغريه��ا.
قض��ى االتف��اق األخ�ير بإخ��راج
عناصر التنظيم من أحياء الريموك والتضامن
ومدين��ة احلجر األس��ود ،جنوب دمش��ق ،باجتاه
البادي��ة الس��ورية ،حي��ث وصل��ت عش��رات
احلافالت إىل مناطق يف ريف دير الزور ،بينما
وصل��ت عائ�لات م��ن املنطق��ة دون أي عناص��ر
إىل قلع��ة املضي��ق ومنه��ا إىل الش��مال الس��وري،
كم��ا وصل مئ��ات العناصر دون عائالتهم عرب
دفعت�ين إىل ري��ف الس��ويداء الش��رقي.
يُش�� ّكل العناص��ر الواصل��ون أخ�يراً
إىل املنطق��ة ق��وة حمس��وبة ُتض��اف إىل ق��وة
التنظيم ش��رق الس��ويداء ،إذ أفاد أش��خاص من
املنطق��ة أن العناص��ر وصلوا عرب دفعتني :م ّرت
األوىل من منطقة بئر القصب يف ريف دمشق
ف��ـ قري��ة األصف��ر ،ال�تي ُتس��يطر عليه��ا ق��وات
النظام ،ومنها إىل منطقيت العورة واألش��رفية
اخلاضعت�ين لس��يطرة التنظي��م ،بينم��ا م��رت
الدفع��ة الثاني��ة عل��ى طري��ق دمش��ق –الس��ويداء
وصو ً
وتضم الدفعتان حنو
ال إىل املنطقة ذاتها،
ّ
 40آلي��ة بينه��ا  15ش��احنة ُممّل��ة بالعناص��ر
واألس��لحة ،و ُتق� ّ�ل الدفعت��ان حن��و 700عنص��ر،
وف��ق تقدي��رات ناش��طني م��ن املنطق��ة.
ينض��م ه��ؤالء العناص��ر إىل مئ��ات
ّ
آخري��ن موجودي��ن أساس �اً يف البادي��ة الش��رقية
للس��ويداء ،عل��ى مقرب��ة م��ن ق��رى الري��ف
الشرقي اليت يفصلها عنها بضعة كيلومرتات
فق��ط ،ويتمرك��ز التنظي��م يف نق��اط ُمتفرق��ة
بات��ت أش��به مبس��تعمرات ختض��ع ألمني��ي
التنظي��م وعناص��ره ،تق��ع ش��رق ق��رى القص��ر
ال ،وص��و ً
وش��نوان واألصف��ر مش��ا ً
ال إىل ش��رق
منطق��ة الزل��ف جنوب�اً ،ومتت� ّد يف عم��ق البادي��ة

وص��و ً
الصف��ا يف البادية الش��رقية.
ال إىل منطق��ة ّ
وال يعت�بر وج��ود «داع��ش» ش��رق
الس��ويداء وج��وداً ش��كلياً ،وإمن��ا ُي��ارس التنظي��م
فيه��ا كاف��ة أش��كال س��لطته م��ن اعتق��االت
وعقوب��ات متنوع��ة ،مبا فيها حاالت اإلعدام اليت
يُن ّفذه��ا ب�ين ح�ين وآخ��ر ب ُته� ٍ�م متع��ددة :أبرزه��ا
العمال��ة لفصائ��ل اجلي��ش احل��ر أو التعام��ل م��ع
ق��وات النظ��ام ،ع��دا ع��ن ُمص��ادرة قطع��ان ماش��ية
ألشخاص بـ ال ّتهم ذاتها ،من بينها قطعان أغنام
أو إب��ل تض��م عش��رات ال��رؤوس م��ن املواش��ي.
دفع��ت ممارس��ات التنظي��م ش��رق
الس��ويداء مئات األهال��ي ملغادرة املنطقة والنزوح
إىل مناط��ق داخلي��ة يف حمافظ��ة الس��ويداء
َ
وت��داول ناش��طون م��ن
أو إىل حمافظ��ة درع��ا،
املنطق��ة أخب��اراً ع��ن ن��زوح أكث��ر م��ن 30عائل��ة
م��ن أهال��ي مناط��ق الك��راع والدياث��ة ،بس��بب
انته��اكات التنظي��م يف املنطق��ة ال�تي ال تبع��د
س��وى كيلوم�ترات ع��ن مناط��ق س��يطرة النظام
ال��ذي م��ا زال يتجاه��ل وج��ود التنظي��م هن��اك.
واعت�بر ع��دد م��ن أهال��ي الس��ويداء
أن النظ��ام يُري��د االحتف��اظ بالتنظي��م ش��رق
ّ
الس��ويداء –يف الوق��ت احلال��ي عل��ى
األق��ل–
الس��تخدامه كورق��ة ضغ��ط عل��ى األهال��ي ،أو
لالس��تفادة م��ن وج��وده إعالمي�اً يف وق��ت الح��ق.
بينما أش��ار آخرون أن ريف الس��ويداء الش��رقي ال
هم�اً للنظ��ام بالدرجة ذاتها اليت ُتش� ّكلها
يُعت�بر ُم ّ
حمافظ��ة دي��ر ال��زور الغني��ة بالنف��ط.
ورغ��م انس��حاب التنظي��م يف آذار
العام املاضي من مس��احات ش��رق الس��ويداء تقدر
بنح��و  300ك��م مرب��ع ،على األق��ل ،إال أنه ما زال
ُي��ارس نف��وذه يف املنطق��ة ،إذ س��بق أن أعلن��ت

وسائل إعالم النظام عن معارك طاحنة وتقدّم
وقصف ملواقع التنظيم يف قرى الريف الشرقي،
إال أن أهالي هذه املناطق كانوا يؤكدون غالباً
ع��دم وج��ود أي اش��تباكات س��وى إط�لاق ن��ار
متقط��ع يف األوق��ات نفس��ها ال�تي يتح��دث فيه��ا
النظ��ام ع��ن ذل��ك ،بينم��ا ق��ال البع��ض إن مث��ل
ه��ذه االش��تباكات تكون وهمي��ة بغالبيتها للفت
األنظ��ار به��دف متري��ر قوافل لتهريب األس��لحة
أو األش��خاص م��ن مناط��ق أخ��رى.
يف ظ��ل كل ذل��ك ،يتناق��ل البع��ض
أنب��اء ع��ن تعزي��زات عس��كرية يس��تقدمها النظ��ام
إىل أط��راف منطق��ة األصف��ر مش��ال ش��رق
الس��ويداءُ ،تقابله��ا حت� ّركات أخ��رى م��ن جان��ب
تنظي��م «الدول��ة» ،مث��ل زرع ألغ��ام يف املنطق��ة
وتفخي��خ طرق��ات ،حتض�يراً لعملي��ة عس��كرية
تستهدف التنظيم هناك .بينما يُش ّكك كثريون
جب��دوى ه��ذه العملي��ات ال�تي ش��هدت املنطق��ة
كث�يرات مثله��ا.
انتش��ار تنظيم الدولة ش��رق الس��ويداء
لي��س جدي��داً ،خاصة أن املنطقة ش��هدت ّ
تبدلت
طوال الس��نوات املاضية تن ّقلت خالهلا الس��يطرة
عليه��ا ب�ين ق��وات النظ��ام وفصائل احل��ر وتنظيم
الدول��ة م��رات ع��دة ،إال أن الدفع��ات األخ�يرة من
عناص��ر التنظي��م الذي��ن أرس��لهم النظ��ام إىل
هن��اك ُتش�ير إىل واح��د م��ن أمري��ن :أوهلم��ا أن
النظ��ام يُري��د جتمي��ع العناص��ر يف تل��ك املنطق��ة
لش��ن محل��ة واح��دة ضده��م يف وق��ت الح��ق،
وثانيهما أنه يس��عى خللق بؤرة جديدة يس��يطر
عليها التنظيم ،بعد طرده من معاقله الرئيسية
ش��رقي سوريا ،الس��تثمارها سياسياً وإعالمياً يف
املس��تقبل.
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منذ االنتهاء من العمليات العس��كرية جنوب دمش��ق ثم الس��يطرة على ريف محص الش��مالي وأنظار النظام تتوجه إىل درعا ،على
ال ّرغ��م م��ن وج��ود اتف��اق خف��ض التصعي��د ال��ذي أُب��رم يف مت��وز الع��ام املاض��ي ب�ين الوالي��ات املتح��دة وروس��يا واألردن ،والذي متك ّن��ت الواليات
املتح��دة م��ن احلف��اظ علي��ه بعي��داً ع��ن رس��ائل التهدي��د الروس��ية غ�ير املباش��رة بالتصعي��د يف اجلن��وب الس��وري وخروق��ات النظ��ام املس��تمرة
لالتفاقي��ة .عل��ى أن حت� ّ
�ركات جت��ري عل��ى األرض تش��ي ب��أن هن��اك أبع��د مم��ا خرج��ت ب��ه ال��دول م��ن االتف��اق.
أسامة خليل
ك ُث��ر احلدي��ث يف اآلون��ة األخ�يرة ح��ول ب��دء
نظ��ام األس��د التجهي��ز لعملي��ة عس��كرية يف حمافظ��ة درع��ا جن��وب
للمصاحل��ة عرب «جل��ان املصاحلات»،
س��وريا ،م��ع اس��تمرار الدّع��وات ُ
وإلقاء مروحيات النظام ملناش�ير ُت ّي فيها اجليش احلر ّ
والس��كان
بني املصاحلة أو اللجوء إىل اخليار العسكري يف حال الرفض .فيما
اعت�برت املعارض��ة كل ذل��ك م��ن ضم��ن ح��رب النظ��ام اإلعالمي��ة
للدف��ع باجت��اه املصاحل��ات الغ�ير.
وصل��ت العواص��ف اإلعالمي��ة والسياس��ية إىل تهدي��د
إي��ران ع�بر س��فريها ل��دى األردن ،جمتب��ى فردوس��ي ب��ور ،فصائ��ل
املعارض��ة ،بأنه��ا يف ح��ال مل تس��تجب التف��اق جدي��د م��ع النظ��ام
وروس��يا ،فق��د تتع � ّرض لـ«تطه�ير يف اجلن��وب» ،باإلضاف��ة إىل م��ا
نشرته وسائل إعالم موالية للنظام من مقاطع ُمص ّورة لتعزيزات
عس��كرية قال��ت إنه��ا يف طريقه��ا إىل درع��ا للب��دء بعم��ل عس��كري
ضخ��م ،وه��و م��ا نف��اه قي��ادي ب��ارز يف اجليش احلر بدرع��ا يف حديثه
جمللة عني املدينة ،وأوضح أن املقاطع جملموعات كانت مشاركة
يف مع��ارك جن��وب دمش��ق ع��ادت إىل مواقعه��ا يف الفرقة التاس��عة يف
الصنمني واللواء  112يف إزرع بعد االنتهاء من العمليات العس��كرية
هن��اك.
وعل��ى العك��س م��ن ذل��ك ،أك��د انس��حاب جمموع��ات
عس��كرية م��ع عتاده��ا الكام��ل تتب��ع ميليش��يات ح��زب اهلل وإي��ران
م��ن درع��ا باجت��اه ري��ف دمش��ق والبادي��ة الش��مالية ،و ُتق�دّر أعداده��ا
بنح��و  130عنص��راً ،إضاف��ة إىل ح� ّ�ل الل��واء  313يف إزرع ،يف الوق��ت
ال��ذي أعلن��ت في��ه فصائل عس��كرية بريف درعا الغرب��ي والقنيطرة
اندماجه��ا يف تش��كيل جدي��د حت��ت مس��مى «جي��ش اإلنق��اذ».
بينم��ا يتح��دّث قائ��د اجملل��س العس��كري لق��وات ش��باب
الس��نة ،العقي��د نس��يم أب��و ع��ره ،ع��ن رص��د انس��حاب ثالث��ة أرت��ال
م��ن بل��دة خرب��ة غزال��ة ،اخلاضع��ة لس��يطرة ق��وات النظ��ام ،و ُتعت�بر
مرك��زاً للميليش��يات اإليراني��ة ،باجت��اه العاصم��ة دمش��قُ ،موضحاً
ومعدّات
يف حديث لعني املدينة أن الرتل عبارة عن آليات عسكرية ُ
هندس��ية ُتق �دّر بنح��و  50آلي��ة .االنس��حابات األخ�يرة وح� ّ�ل الل��واء
 313املدع��وم م��ن إي��ران يراه��ا مراقب��ون أنه��ا ج��اءت بع��د الضغ��وط
األمريكي��ة واإلس��رائيلية األخ�يرة ،وحماول��ة م��ن النظ��ام وروس��يا
لطمأن��ة الوالي��ات املتح��دة واألردن.
ُ
ع�بر ع��ن
ت
ل
املعارض��ة
أفع��ال
يف املقاب��ل ج��اءت ردود
ّ
حال��ة ي��أس واستس�لام ،ع�بر تصرحي��ات نائ��ب رئي��س اهليئ��ة العلي��ا
للتف��اوض خال��د احملامي��د ،ح��ول إع��ادة مؤسس��ات الدول��ة وبس��ط
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س��يادتها على تراب س��وريا وفتح معرب نصيب بوجود قوات روس��ية،
ورغ��م ذل��ك أث��ارت التصرحي��ات ج��د ً
ال واس��عاً ح��ول دور احملاميد يف
اجلن��وب الس��وري .فب ّين��ت مصادر عس��كرية يف درع��ا ،أن احملاميد له
تواصل حمدود مع عدد قليل من فصائل اجلبهة اجلنوبية ،كونه
ينح��در م��ن حمافظ��ة درعا وبصفته عضو اهليئ��ة العليا للتفاوض،
لكن��ه ال ميل��ك التأث�ير عل��ى الق��رار العس��كري لغ��رف العمليات رغم
دوره بالدع��م اإلمارات��ي لبع��ض الفصائ��ل .كم��ا أن مفاوض��ات
احملامي��د املس��تمرة مع بعض فصائ��ل اجلبهة اجلنوبية إلعادة فتح
معرب نصيب مل تلق آذاناً صاغية ،رغم استخدامه األسلوب الروسي
يف الرتغي��ب والرتهي��ب أحيان�اً ،فاملعرب لن جيري التفاوض عليه يف
املرحل��ة املقبل��ة ،حبس��ب ذات املص��ادر.
ً
أم��ا ال��ر ّد األمريك��ي ف��كان حازم��ا يف لغت��ه ،فأص��درت
اخلارجي��ة األمريكي��ة بياناً حتذيرياً أنها س� ّتتخذ «إجراءات حازمة
ومناسبة» ،ر ّداً على أي انتهاك لوقف إطالق النار ،قائلة إنها تشعر
بقلق بش��أن تقارير أفادت بقرب وقوع عملية وش��يكة لنظام األس��د
يف جنوب غربي سوريا ،ضمن حدود منطقة خفض التصعيد اليت
مت التف��اوض عليه��ا ب�ين الواليات املتحدة واألردن وروس��يا يف العام
املاض��ي ،و ّ
مت التأكي��د عليه��ا ب�ين رئيس��ي الدولت�ين.
حتذي��رات الوالي��ات املتح��دة دفع��ت النظ��ام إىل طمأن��ة
اجلان��ب األمريك��ي واإلس��رائيلي ع�بر تصرحي��ات نقلته��ا وس��ائل
إع�لام روس��ية للقائ��م بأعم��ال س��فارة النظ��ام يف األردن أمي��ن
علوش ،تفيد بأن النظام ليس حباجة لعملية عس��كرية يف املناطق
ال�تي تس��يطر عليه��ا املعارض��ة الس��ورية جن��وب الب�لاد .وأض��اف أ ّن��ه
«حس��ب االتف��اق املوق��ع ب�ين روس��يا واألردن إضاف��ة إىل الوالي��ات
املتح��دة األمريكي��ة ،فإن��ه يس��مح ببق��اء ق��وات املعارض��ة يف مناط��ق
خف��ض التصعي��د يف جن��وب س��ورية».
لك��ن الوالي��ات املتح��دة ح� ّذرت فصائ��ل اجلبه��ة اجلنوبي��ة
كذل��ك ،يف وق��ت س��ابق ،م��ن أي عم��ل عس��كري لتخفي��ف هجم��ة
النظ��ام عل��ى الغوط��ة الش��رقية بري��ف دمش��ق .وج��اء يف رس��الة
حتذيرية «إذا بادرمت يف عمل عسكري ينتهك خفض التصعيد لن
نستطيع أن ندافع عنكم ،وإن بادر النظام بانتهاك االتفاق فسنفعل
أقصى ما بوس��عنا لوقف االنتهاك وضمان اس��تمرار اتفاقية خفض
التصعي��د» ،لك��ن ذل��ك مل مين��ع فصائ��ل اجلبه��ة اجلنوبي��ة م��ن
التحض�ير ألي عملي��ة طارئ��ة عل��ى درع��ا ،حي��ث حتدّث��ت مص��ادر
عس��كرية متع��ددة ع��ن إنش��اء غ��رف عملي��ات عس��كرية يف كل
القطاع��ات لل��ر ّد عل��ى أي خ��رق أو هج��وم م��ن النظ��ام.

معرب نصيب احلدودي مع األردن-عدسة عالء الفقري -خاص
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فلسطينيو حلب حتت خط الفقر والصبيانية ولواء القدس
عناصر من لواء القدس-إنرتنت

مصطفى أبو مشس م� ّرت الفصائ��ل الفلس��طينية يف مدين��ة حل��ب ،كغريه��ا م��ن الفصائ��ل الفلس��طينية يف س��وريا ،بتقّلب��ات ع�دّة،
حكمتها املصاحل السياس��ية واملالية
وبتغريات يف مواقفها من الثورة الس��ورية (احلياد –املناصرة بالرأي -املش��اركة يف القتال يف اجلانبني)َ ،
ً
واخلالف��ات اإليديولوجي��ة ب�ين الفصائ��ل ذاته��ا ،وحساس��ية التعاط��ي م��ع القضي��ة الس��ورية -ال�تي كان ممنوع�ا عل��ى الفلس��طينيني طيل��ة
وجوده��م عل��ى األراض��ي الس��ورية االخن��راط فيه��ا أو حت��ى التعب�ير ع��ن رأيهم ّإل م��ن خالل القيادة القطرية الفلس��طينية حل��زب البعث ،أو
بع��ض الفصائ��ل املوالي��ة للنظ��ام الس��وري واملُخرتق��ة م��ن أجه��زة أمن��ه.
وعل��ى الرغ��م م��ن مرور أكثر من س��نتني على اس��تعادة قوات
األسد السيطرة على كامل مدينة حلب ،ومنها املخيمات الفلسطينية
(الن�يرب –حن��درات)ّ ،إل أن واق��ع احل��ال لفلس��طيين حل��ب م��ا زال عل��ى
حال��ه ،م��ن ظ��روف اقتصادي��ة س��يئة ودم��ار كام��ل يف منازهل��م وارته��ان
مليليش��يا ل��واء الق��دس ،احلاك��م الفعل��ي يف املخيم��ات ،وال��ذي غ ّي��ب دور
الفصائل الفلسطينية ،لينتهي وجود معظم الفصائل الفلسطينية اليت
وقف��ت إىل جان��ب الث��ورة كحرك��ة مح��اس ،وحتجي��م دور م��ن وق��ف
عل��ى احلياد.
يف ه��ذه املقال��ة س��نحاول اإلض��اءة عل��ى واق��ع املخيم��ات
والفصائ��ل الفلس��طينية يف حل��ب خ�لال الث��ورة الس��ورية ومآالته��ا
احلالية ،واعتماد نظام األسد على تشكيل ميليشيات خاصة به ،ودعمها
بامل��ال والس��لطة لتهدي��د الفصائ��ل الفلس��طينية الواقف��ة عل��ى احلي��اد أو
تل��ك املناص��رة للث��ورة الس��ورية وجتنيده��م ضم��ن فصائ��ل موالي��ة ل��ه.
واقع املخيمات اليوم
حيك��م ل��واء الق��دس (تأس��س يف تش��رين األول  2013بقي��ادة
حمم��د الس��عيد) خميم��ي (الن�يرب -حن��درات) ،ويس��يطر عل��ى كاف��ة
مفاص��ل احلي��اة فيهم��ا ،االقتصادية والعس��كرية ،بدعم من نظام األس��د
الالحم��دود ال��ذي يُق ّدم��ه لل��واء ال��ذي يضم يف صفوف��ه أكثر من (5000
مقات��ل).
ال يُعت�بر ل��واء الق��دس فصي� ً
لا فلس��طينياً ،وإمن��ا «قطع��ة عس��كرية» تتبع
للجي��ش الس��وري ،عل��ى ح��د قول «أبو زيد ،ناش��ط سياس��ي فلس��طيين يف
خمي��م الن�يرب» ،اس��تطاع وألس��باب عدي��دة أن جي��ذب ع��دداً م��ن الش��بان
الفلسطينيني (حتى من املنتظمني يف فصائل فلسطينية) إىل صفوفه،
كان أهمه��ا ردّة الفع��ل الفلس��طينية عل��ى س��وء معامل��ة فصائ��ل الث��ورة
الس��ورية ألهال��ي خمي��م حن��درات وطرده��م من��ه عق��ب دخوهل��م إلي��ه،

أججها النظام الس��وري داخل خميم النريب،
وبع��ض االضطراب��ات ال�تي ّ
وت��ردّي األوض��اع االقتصادي��ة وانع��دام امل��وارد املالي��ة وانتش��ار البطال��ة،
ناهي��ك ع��ن س��يطرة الل��واء ،وبدع��م م��ن حكوم��ة األس��د ،عل��ى امل��وارد
التمويني��ة واإلغاثي��ة ال�تي ُتق�دّم للمخي��م واحملروق��ات والوق��ود ،إضافة
إىل املي��اه ال�تي عم��ل الل��واء عل��ى احتكاره��ا م��ن خ�لال آب��ار ق��ام حبفره��ا
وبيعها للمواطنني ،كما ُي ّثل اللواء صلة الوصل بني عائالت املعتقلني
وأجه��زة األم��ن ال�تي اعتقلته��م ،إلخراجه��م مببال��غ مالي��ة ضخم��ة.
«م��ا زال ح��ال املخي��م عل��ى حال��و» ،يق��ول أب��و حممد من س��كان
الن�يرب «كن��ا مفكري��ن ان��و بعد ما ختل��ص القصة حبلب تتغ�ير أحوالنا
وتتحس��ن ،لس��ا كل ش��ي عل��ى حال��و».
تغي��ب ع��ن خمي��م حن��درات معظ��م اخلدم��ات األساس��ية،
ويش�ترك م��ع غ�يره من املناطق الس��ورية بغالء األس��عار وفق��دان األمن،
واألهم من هذا كله «فقدان جيل كامل من الشباب» ،على حد قول أبو
زي��د ال��ذي ق��ال «إن معظ��م م��ن كان ق��ادراً عل��ى محل الس�لاح يف املخيم
مت اس��تغالله م��ن قب��ل ل��واء الق��دس وجتني��ده ،مل ميان��ع األهال��ي ذل��ك،
فلتأمني بعض من احلياة كان عليك أن تنتسب ّ
وإل لن يصلك شيء،
كل ش��يء يت��وزع بالواس��طة واحملس��وبيات».
نص��ف س��كان املخي��م (البال��غ عدده��م حبس��ب إحصائي��ات
وكال��ة غ��وث وتش��غيل الالجئ�ين الفلس��طينيني –األون��روا -ع��ام ،2011
م��ا يزي��د ع��ن  25000ش��خص) ترك��وا بيوته��م ،بعضه��م التح��ق برك��ب
املعارض��ة الس��ورية (200عائل��ة تقريباً ،معظمهم م��ن محاس) ،وآخرون
توجه��وا إىل لبن��ان واألردن ومص��ر وتركيا والدول األوروبية ،ل ُيش� ّكلوا
حبسب فادي (أحد العاملني يف وكالة غوث –األونروا) املصدر الرئيسي
ال��ذي أبق��ى أهال��ي املخي��م عل��ى قي��د احلي��اة ف��ـ  % 80م��ن عائ�لات املخي��م
تعتم��د عل��ى احل��واالت املالي��ة ال�تي تصله��ا م��ن الالجئ�ين يف اخل��ارج.
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كم��ا تق��دم األون��روا ،ومن��ذ بداي��ة
الث��ورة ،مس��اعدات مالي��ة وإغاثي��ة وتعليمي��ة
وصحي��ة جلمي��ع الفلس��طينيني عل��ى اختالف
انتماءاته��م (حت��ى املنتس��بني لل��واء الق��دس)،
وتص��ل ه��ذه املس��اعدات ع�بر ح��واالت مالي��ة
إىل مرك��ز ح��واالت «اهل��رم» يف حل��ب ،مبع��دل
 20أل��ف ل�يرة للش��خص الواح��د ،باإلضافة إىل
مس��اعدات عيني��ة وإغاثي��ة.
يق��ول ف��ادي «س��ابقاً كان��ت األونروا
ُتق��دم التعلي��م حت��ى إنه��اء املرحل��ة اإلعدادي��ة،
وكان هناك  118مدرس��ة يف س��وريا بقي منها
 42حالي��اً ،وبع��ض املعون��ات الغذائي��ة لبع��ض
العائ�لات الفق�يرة ،كان��ت تس��مى «إعاش��ة»
وه��ي عب��ارة عن مواد متويني��ة وحليب أطفال،
وبع��ض األدوي��ة م��ن خ�لال املس��توصفات
الصحي��ةّ ،إل أن األم��ر اختل��ف اآلن ،معظ��م
الفلس��طينيني حباج��ة إىل مس��اعدة واألون��روا
تق��دم م��ا تس��تطيع».
أب��و أس��عد (أح��د الفلس��طينيني
الذين يقطنون يف خميم أطمه بإدلب) قال إن
وكالة الغوث ألغت التوكيالت القدمية اليت
ف � ّوض م��ن خالهل��ا املهج��رون الفلس��طينيون
أح��د أقاربه��م يف حل��ب الس��تالم املعون��ة املالي��ة
والعينية ،وطالبوا بوكاالت جديدة «بدهم ما
يعطونا ،بيعرفوا ما منقدر نروح عالنظام وانو
بيعتقلنا ،طيب يفتحولنا مكتب بادلب مث ً
ال!»،
وتس��اءل أب��و أس��عد ع��ن أس��باب ه��ذا الق��رار
«إحن��ا م��ا ش��لنا س�لاح ب��س إحن��ا ض��د األس��د ،ما
بيعطون��ا ،وبيعط��وا لش��بيحة ل��واء الق��دس!؟»
أم��ا يف خمي��م حن��درات (تأس��س
جتمع��اً ،وال يُع�ترف ب��ه
ع��ام  1962ويُس��مى ّ
م��ن قب��ل األون��روا كمخي��م) هدّم��ت طائ��رات
األس��د واملع��ارك واالش��تباكات ال�تي حصل��ت
م��ا يق��ارب  % 90م��ن من��ازل الفلس��طينيني يف
املخي��م (أكث��ر من ثلثيها مدم��ر كلياً) .ومنذ
اس��تعادة ق��وات األس��د الس��يطرة عل��ى املخي��م
يف  ،2016مل يع��د إلي��ه س��وى 80ش��خصاً (30
عائل��ة) م��ن الفق��راء الذي��ن س��كنوا يف البي��وت
ال�تي م��ا زال ج��زء منه��ا صاحل�اً للس��كن ،يق��ول
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أمح��د (أح��د س��كان املخي��م) «حطين��ا حرام��ات
عل��ى الش��بابيك والب��واب وعايش�ين ،األج��ارات
غالي��ة حبل��ب وبالن�يرب وم��ا ع��اد نق��در ندف��ع».
وحتت��اج للع��ودة إىل الس��كن يف خميم حندرات
إىل موافق��ة أمني��ة م��ن املختار (جي��ب أن يكون
بعثي��اً) ،ومس��ؤول ل��واء الق��دس يف املخي��م.
يبل��غ ع��دد س��كان املخي��م حبس��ب
األون��روا  6000ش��خصاًّ ،إل أن مص��ادر
رجح��ت وج��ود أكث��ر م��ن
أخ��رى يف املخي��م ّ
8000فلس��طينياً يف املخي��م ،مجيعه��م أخرج��وا
م��ن املخي��م مع دخ��ول فصائل الثورة الس��ورية
إلي��ه يف نهاي��ة  ،2014حبج��ة «التش��بيح واملواالة
لألس��د» .يق��ول أمح��د «مل يك��ن يف املخيم س��وى
 15شخصاً حيملون السالح مع النظام ،مخسة
منه��م حزبي��ون أم��ا اآلخرون فكان��وا من حثالة
املخي��م ،وح�ين دخلت الفصائ��ل املعارضة نادت
يف املس��اجد باجتماعن��ا وإخراجن��ا م��ن املخي��م
مجيعاً ،وأخذت بعض الشبان للتحقيق معهم،
وأخرجته��م بع��د ذلك» .اعترب الكثري من أهالي
املخي��م م��ا ح��دث إهان��ة هل��م ،وتهج�يراً جدي��داً
يُض��اف إىل رحلته��م الفلس��طينية يف اللج��وء،
م��ا ش��كل ردّة فع��ل ظه��رت آثاره��ا مباش��رة ،إذ
ارتف��ع ع��دد م��ن انضم��وا إىل ل��واء الق��دس يف
املخي��م إىل  200ش��خص ،بع��د أي��ام فق��ط م��ن
خروجه��م.
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الفصائل الفلسطينية يف حلب ودورها
الفصائ��ل
معظ��م
حاول��ت
الفلس��طينية يف بداي��ة الث��ورة الوق��وف عل��ى
احلي��اد وع��دم التدخ��ل يف األح��داث اجلاري��ة،
ّإل أن��ه وبفع��ل انتش��ار الفلس��طينيني يف معظم
األراضي السورية وقربهم من احلدث ،فرض
عليه��م التفاع��ل م��ع االحتجاج��ات الش��عبية.
وي��رى أب��و زي��د أن الفصائ��ل الفلس��طينية
انقس��مت من��ذ األي��ام األوىل للث��ورةّ ،إل أن
القاع��دة الش��عبية كان��ت تق��ف إىل جان��ب
الثورة السورية واستنكار القمع والتنكيل ،مع
احملافظ��ة عل��ى احلي��اد ال��ذي مل يس��تمر بفع��ل
الكثري من الظروف اليت سعى نظام األسد إىل
افتعاهل��ا ،بدأه��ا باته��ام الفصائ��ل الفلس��طينية
يف درع��ا بتغذي��ة احل��راك هن��اك ،واته��ام بثين��ة
ش��عبان لفلس��طيين الرم��ل اجلنوب��ي 2011
بإثارة االضطرابات ،واغتيال عدد من الضباط
واجلن��ود الفلس��طينيني واته��ام ق��وات املعارضة
بقتله��م ،باإلضاف��ة إىل تقدي��م إغ��راءات مالي��ة
لبع��ض الفصائ��ل لالنضم��ام إىل امليليش��يات
ال�تي ش � ّكلها نظ��ام األس��د آن��ذاك.
وانقسمت الفصائل الفلسطينية إىل
 فصائ��ل معارضة لألس��د :مل يتغريموقفها منذ بداية الثورة ،وس��عت قوات األس��د
مبس��اعدة ل��واء الق��دس إىل إنهائها كحركة
مح��اس ال�تي كان��ت متث��ل ثاني أك�بر فصيل
فلس��طيين (م��ن حي��ث الع��دد) يف خميم��ي
الن�يرب وحن��درات ،عل��ى الرغم م��ن عدم وجود
مكات��ب رمسي��ة هل��ا يف س��وريا.
كان معظ��م أبن��اء حرك��ة مح��اس
(إس�لامية التوجه) ومس��ؤوليها قد خرجوا من
خمي��م الن�يرب نهاي��ة  ،2012بعضه��م قات��ل إىل
جان��ب فصائ��ل املعارض��ة ،وت� َ
�رك ،للملتحق�ين
برك��ب الث��ورة ،حري��ة اختي��ار الفصي��ل ال��ذي
سينتمون إليه ،ولذلك مل يكن هناك مركزية
أو كتائ��ب فلس��طينية خالص��ة ،كما س��اهموا
بتدري��ب بع��ض املقاتل�ين الس��وريني.

تشييع قتلى يف خميم النريب
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كان املوق��ف الرمس��ي حلرك��ة
مح��اس يق��ف «إىل جان��ب الش��عب البط��ل
ال��ذي يس��عى حن��و احلري��ة والدميقراطي��ة
واإلص�لاح» ،حبس��ب خال��د مش��عل (رئي��س
املكت��ب السياس��ي للحرك��ة آن��ذاك) يف ش��باط
 ،2012وختّل��ت بذل��ك مح��اس ع��ن عالقته��ا مع
نظام األسد وإيران وحزب اهلل ،لتصبح «تارخياً
يف سوريا» ،على حد قول بشار األسد يف نيسان
 2015لصحيف��ة إكسربس��ن الس��ويدية «ال
أعتق��د أن الش��عب الس��وري س��يثق به��م م��رة
أخ��رى».
 فصائ��ل مُقاتل��ة م��ع األس��د :ملتك��ن هن��اك يف مدين��ة حل��ب فصائ��ل مقاتل��ة
م��ع ق��وات األس��د بش��كل مباش��ر ،وإمن��ا ّ
مت ذل��ك
ع�بر ل��واء الق��دس ،إذ انض� ّ�م ع��دد كب�ير م��ن
أبن��اء حرك��ة (فت��ح أب��و عمار ،أك�بر الفصائل
الفلس��طينية يف خمي��م الن�يرب) إىل ل��واء
الق��دس ،بينم��ا انض��م قس��م آخ��ر م��ن احلركة
إىل فصائ��ل املعارض��ة وقاتل��وا إىل جانبه��ا يف
خمتل��ف الفصائ��ل ،وش� ّكلوا كتائ��ب (أكن��اف
بي��ت املق��دس) ،وعمل��وا على تدري��ب الكثري من
مقاتل��ي املعارض��ة.
اعتقل��ت ق��وات األس��د أكث��ر م��ن
 100ش��خص م��ن حرك��ة فت��ح أب��و عم��ار ( ُقت��ل
بعضه��م حت��ت التعذيب ،وخرج آخ��رون مقابل
مبال��غ مالي��ة دُفع��ت إىل ل��واء الق��دس)ّ ،إل أن
فس��روا س��بب انضم��ام
«ناش��طني يف املخي��م» ّ
القس��م األك�بر م��ن فصي��ل فت��ح أب��و عم��ار إىل
ل��واء الق��دس ،بالرغ��م م��ن عدائه��م التارخي��ي
لقوات األسد ،بأن «العداء حلماس كان أكرب
بكث�ير م��ن الع��داء لألس��د ،فحي��ث م��ا تك��ون
مح��اس ال ميك��ن أن تك��ون فت��ح أب��و عم��ار».
فت��ح االنتفاض��ة (تأسس��ت عل��ى
ي��د أب��و موس��ى بدع��م م��ن حاف��ظ األس��د )1983
الفصي��ل األك�بر يف خمي��م حن��درات ،وال��ذي
يض��م أكث��ر م��ن  500ش��خص ،انضمت معظم
كوادره��ا إىل ل��واء الق��دس بع��د اخل��روج م��ن
املخي��م .يق��ول أبو زيد «قبل تهجري أبناء املخيم
كان��وا موال�ين لألس��د ،ولكنه��م مل حيمل��وا
الس�لاح مطلق��اً».
القي��ادة العام��ة بقيادة أمحد جربيل
وط�لال ناج��ي (زوج عمة أمساء األس��د) قاتلت
إىل جان��ب األس��د من��ذ الي��وم األول م��ن الث��ورة،
ّإل أنه��ا ال متتل��ك ق��وة ُتذك��ر داخ��ل خميم��ات
حل��ب ،وترتك��ز قوته��ا يف دمش��ق.
 فصائ��ل موالي��ة لألس��د (دونس�لاح) :وغل��ب عل��ى ه��ذه الفصائ��ل التوج��ه
القوم��ي اليس��اري ،كان أبرزه��ا اجلبه��ة
الش��عبية (مؤسس��ها ج��ورج حب��ش) ،واجلبه��ة
الدميقراطي��ة (مؤسس��ها ناي��ف حوامت��ة)
انقل��ب موق��ف هات�ين اجلبهت�ين م��ن

مضافة للواء القدس

الثورة السورية وحيادهم جتاهها (على األقل)،
عل��ى الرغ��م من تعاطف الكثري من كوادرهما
م��ع الث��ورة يف البداي��ة ،إىل ع��داء ،وذل��ك بع��د
حت ّول الكثري من فصائل الثورة وتوجهها حنو
الفكرة اإلسالمية ،على حد قوهلم .يقول أحد
ك��وادر اجلبه��ة الش��عبية رف��ض ذك��ر امس��ه
(املس��تلمني اجلبه��ة بالن�يرب ،العش��رة الكب��ار،
ملحدي��ن ،كي��ف بده��ون يتفق��وا!»

السعد وهو خيربنا أن من النادر أن جتد ُمثقفاً
أو ُمتعلم��اً فلس��طينياً موالي��اً لألس��د ،معظ��م
الفلس��طينيني معارض��ون لألس��د ،أم��ا ع��ن لواء
الق��دس «فاس��أل أه��ل املخي��م ع��ن منتس��بيه،
ُجّله��م فلس��طينيون حزبي��ون ،وزع��ران املخيم،
وبع��ض الباحث�ين ع��ن لقم��ة العي��ش» .يق��ول
حمم��د أب��و الس��عد (مع��ارض فلس��طيين
سوري) لـ عني املدينة «مل يكن هناك ثقل وازن

ليس هناك أرقام دقيقة لعدد الضحايا الفلسطينيني يف سوريا ،ولكن تقارير
صدرت عن «جمموعة العمل من أجل فلسطيين سوريا» على موقعها االلكرتوني نهاية
ع��ام  ،2017وثق��ت  3250ش��خصاً (منه��م أكث��ر م��ن  100يف خميم��ي الن�يرب وحن��درات)
قض��وا عل��ى ي��د ق��وات األس��د ،واعتق��ال  1130ش��خصاً ،وم��وت  435يف املعتق�لات الس��ورية
حت��ت التعذي��ب .و ُترج��ح جمموع��ة «إحصائي��ة الث��ورة الس��ورية» يف تقاريره��ا الش��هرية
أن تك��ون األع��داد غ�ير دقيقة ،م��ع مراعاة (كافة طرق اإلحصاء وتقاطع املعلومات وما
تنش��ره الصفح��ات باإلضاف��ة إىل تقاري��ر األم��م املتح��دة) وذل��ك ألس��باب عدي��دة :منه��ا
التصفي��ة الس��رية يف املعتق�لات ،واملفقودي��ن ،وصعوب��ة التوثيق يف بعض املناطق ،ودفن
العدي��د م��ن األش��خاص جمهول��ي اهلوي��ة ،ورغب��ة بع��ض ذوي الضحاي��ا بع��دم التوثي��ق
ألس��باب أمنية.
كم��ا وثق��ت األون��روا ،حبس��ب تقاري��ر هل��ا ،وج��ود أكث��ر م��ن نص��ف ملي��ون
فلس��طيين يف س��وريا 60% ،منه��م ُه ّج��روا م��ن بيوته��م ،ليتحول��وا إىل الجئ�ين يف مناط��ق
س��ورية أخ��رى أو خارجه��ا ،ويعتم��د أكث��ر م��ن  95%منه��م عل��ى مس��اعدات األون��روا
وحتوي�لات الالجئ�ين خ��ارج الب�لاد لتلبي��ة احلد األدنى م��ن متطلبات احلياة األساس��ية.
ووثق��ت األون��روا حت��ى منتص��ف  2015جل��وء  79000فلس��طينياً إىل أوروب��ا
و 6000إىل لبن��ان و 8000إىل تركي��ا و 15500إىل األردن.
اجله��اد اإلس�لامي (عب��د اهلل ش��لح):
وال��ت األس��د ومل ُتش��ارك يف القت��ال ،و ُي ّته��م
الفصي��ل م��ن قب��ل معارض�ين فلس��طينيني
«مبس��ك العص��ا م��ن املنتص��ف» ،فق��د كان ل��ه
دور إنس��اني وإغاث��ي ،وتربط��ه بإي��ران عالق��ات
قوي��ة باإلضاف��ة إىل توجه��ه اإلس�لامي ،ومل
يص��در ع��ن الفصي��ل أي موق��ف سياس��ي حت��ى
اآلن.
«رمبا ستش��هد األي��ام القادمة حت ّول
ل��واء الق��دس إىل فصي��ل سياس��ي» ،يضحك أبو

للفصائ��ل الفلس��طينية على الفلس��طينيني يف
الساحة السورية» ،فنظام األسد (األب –االبن)
عم��ل عل��ى إف��راغ ه��ذه الفصائل م��ن حمتواها،
وزجها يف خالفات ومعارك فكرية وسياس��ية،
ّ
وانقس��امات ال طائ��ل منه��ا ،وعم��ل عل��ى
انش��قاق الكث�ير منه��ا ،وتش��كيل بضع��ة فصائ��ل
تابع��ة ألجهزت��ه األمني��ة ،وتنس��يب معظ��م
الفلسطينيني حلزب البعث ،لتكون أداته دائماً
يف حس��اباته الداخلي��ة وبازارات��ه اخلارجي��ة.
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آل احليوان...
فزاعات الوحشية واهرتاء املشاريع البرتاء
هن��اك الكث�ير م��ن الص��ور ألس��رة حاف��ظ األس��د؛
جمتمع��ة يف هيئ��ات ع � ّدة ،ب�ين أزمن��ة ع � ّدة،
بداي��ة بوق��ت كان في��ه األب ُمكتن��زاً،
إىل ح � ّد م��ا ،بثي��اب رديئ��ة ال��ذوق ،واألم
ناحل��ة بتس��رحية ش��عر ش��عثاء ُتاك��ي
موض��ة الس��بعينات يف أري��اف س��وريا
والش��رق األوس��ط عموماً ،وصو ً
ال إىل حني
سهيل نظام الدين
أنه��ك امل��رض األب ،واس��تقرت أناقت��ه عل��ى
إمض��اء أرق��ى ،بينم��ا نف��خ التق�� ّدم يف العم��ر جس��د امل��رأة ،وزاد
جتاعي��د وجهه��ا ،وأودى بكثاف��ة ش��عرها.

بينهم��ا يق��ف دائم��اً أربع��ة أوالد وأخته��م ،ه��م حس��ب
أعماره��م ،بش��رى ،باس��لّ ،
بش��ار ،ماه��ر ،وجم��د .وم��ن كان ينظ��ر إىل
ً
ه��ذه الص��ورة أو تل��ك قب��ل ثالث�ين عام�ا ،م��ا كان ليتص��ور ّ
أن أكث��ر
م��ن نص��ف املوجودي��ن فيه��ا س��يموتون.
بلعن��ة م��ا حاق��ت بالعائل��ة،
ال توج��د مفارق��ة ذات عالق��ة
ٍ
ّ
والواق��ع ّ
أن الس��وريني يعت�برون ضمناً أن ه��ذه العائلة هي اللعنة حب ّد
ذاتها ،وأ ّنها تأكل نفس��ها بنفس��ها عرب جيلني ُمتالحقني ،لك ّنها ظلت
ق��ادرة عل��ى إنت��اج مس��تويات متفاقم��ة م��ن األذى الع��ام مهم��ا تقّل��ص حجمه��ا ،أو تع ّق��دت عالقاته��ا م��ع أفرعه��ا وأصوهل��ا.
م��ن الثالث��ة الباق�ين أحي��اء حت��ى اآلنّ ،
بش��ار وماه��ر وأخته��م الك�برى بش��رى ،حاولن��ا يف ع��دد س��ابق م��ن «ع�ين املدني��ة» اس��تعراض
حت��والت «احلي��وان» ،االس��م الدول��ي األح��دث لرئي��س النظ��ام الس��وري ،الس� ّفاح وراع��ي اإلره��ابّ ،
بش��ار األس��د .ونظ� ّ�ن ّ
أن من امله��م إلقاء بعض
الضوء على تتمة العائلة ،مع أ ّنه جيب التوضيح ّ
أن املنت التالي ليس قراءة حامسة نفس��ياً وسياس��ياً ألس��رة قد تكون أس��وأ ما حدث لس��وريا
�در م��ا ه��و إع��ادة تركي��ب للمخي��ال الس��وري الع��ام جتاهه��ا.
يف تارخيه��ا املعاص��ر ،بق� ِ
الباب األول :امللك والشاورما
ً
س��يكون احلدي��ث مبت��ورا إذا تط ّرقن��ا ملاه��ر وبش��رى دون االق�تراب م��ن ش��قيقيهما باس��ل وجم��د،
ولطامل��ا كان��ت املعلوم��ات ع��ن األخ األصغ��ر جم��د (ت��ويف يف دمش��ق 12كان��ون الثان��ي 2009ع��ن عم��ر 43
عام�اً) حم��دودة ،وتنحص��ر يف كون��ه ُمصاب�اً مب��رض عض��ال غ�ير معل��ن ،حس��ب الرواي��ة الرمسي��ة،
ّإل ّ
أن الش��ارع الس��وري كان على درجة قاطعة من اليقني أنه عانى من مرض عقلي أزاحه عن
الواجه��ة السياس��ية والعس��كرية لألس��رة حت��ى وفات��ه.
والثابت ّ
تعمد
أن احملتوى ال ِقيمي واألخالقي ألجندة التصنيف االجتماعي الس��وري ّ
إهماله يف حسابات البغضاء الوطنية ألهله ،وعامله على أ ّنه «مسكني وعالربكة» ،مكتفياً ببعض
التندّرات الباردة جتاه نهمه للشاروما ،غري ّ
أن األسرة والنظام كانا ،على ما يبدو ،يقاومان هذا
التصنيف الشعيب :مبنحه صفة رمسية مل تكن موجودة يف الواقع يف هرمية «الدولة /النظام»؛
فه��و عل��ى وضع��ه اإلدراك��ي املعت� ّ�ل ب��ات يف صفحت��ه اخلاص��ة عل��ى موق��ع ويكيبيدي��ا «عض��واً يف
القي��ادة القطري��ة حل��زب البع��ث العرب��ي االش�تراكي» ،أي أ ّن��ه أح��د الذي��ن يُن��اط به��م دس��تورياً
-آن��ذاك -اختي��ار رئي��س اجلمهوري��ة ،وتقري��ر السياس��ات املالي��ة والتنموي��ة للدولة.
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الباب الثاني :أسفل منتصف اهلدف
احلدي��ث ع��ن باس��ل األس��د ُمتل��ف جذري �اً ،عل��ى األق��ل بالنس��بة مل��ن عايش��وا ف�ترة صع��وده
الصاروخ��ي ،وانتش��ار م��ا تش��به حال��ة تعبئ��ة عام��ة حلش��ره يف أن��وف الس��وريني كبط��ل ُمّلص من
ال ومؤملاً
فس��اد وفوضى مكتومة ،س��يدفع من يعتربها جزءاً من واقع حكم حافظ األس��د مثناً هائ ً
ق��د يص��ل إىل حيات��ه.
باس��ل كان يف الس��رديّة الرمسية -والش��عبية يف جزء متواطئ مع الطغمة -فارس�اً
حمارباً ألخطا ٍء كارثية هبطت على سوريا من السماء ،ألن حافظ األسد كالعادة «ال يرتكب
أي خطأ» .وال ي ّتسع اجملال هنا لتفاصيل اخلرافات اليت حيكت حول شخصه ،وفذاذته ،ونبل
أخالق��ه -أي��ن تعلمه��ا؟ ال أح��د ي��دري بالضب��ط -غ�ير ّ
أن الثاب��ت أن عملي��ة تلمي��ع منهجي��ة
واكب��ت ظه��وره عرب متتالية ألقاب؛ تش��اطر اإلعالم الرمس��ي وامليل العمومي ملتابعة قصص
األبط��ال يف إس��باغها عل��ى الش��اب ال��ذي بُ�ترت س�يرته حبادث س��يارة على طريق مطار دمش��ق.
ومكلف اقتصادياً ،واكب الس��وريون
وعل��ى وق��ع حزن قس��ري ،وحداد طوي��ل وثقيل ُ
تدف��ق النع��وت ال�تي ارتق��ى بعضه��ا إىل مص��اف النب� ّوة ،وه��ي تنهال عل��ى ج ّثة «الف��ارس الذهيب»
وجث��ة مش��روع توريث��ه ،ومل تفل��ح اخلراف��ات ال�تي س��يقت يف وص��ف ح��زن األب املكل��وم يف تربي��د
مشات��ة -مكتوم��ة طبع �اً -بطاغي��ة ضرب��ه اهلل يف أس��فل منتص��ف اهل��دف.
الباب الثالث :ملن تركت البيجاما؟
ً
ّ
مث��ة مفارق��ة واكب��ت ف�ترة ع��دم التعي�ين ال�تي أعقب��ت م��وت باس��ل :الش��ارع عل��ى يق�ين أن وارثا آخ��ر من الس�لالة املش��ؤومة قادم يف
الطريقّ ،
لكن سياق فهم الشارع لألسد األب دفع البعض إىل استنتاج أ ّنه سيكون ماهر ،وليس بشار ،ألن الشقيق الثالث أقرب إىل شخصية
األب واألخ البك��رّ ،
وألن بش��ار مل يك��ن امس �اً موج��وداً يف الت��داول الش��عيب.
ّإل أن الطاغية األب كان ُس�لالياً بس��يطاً ّ
كأي ُمدث نعمة -س��لطوية هنا -فاختار بش��ار ،ليكتفي
ماهر بدور «الل ّبيس» املرشح للعب دور عمه رفعت ،يف منطق التوقع العمومي لسرية األسرة ،إذ باستثناء
املخ��ازي الش��خصية والغرامي��ات ذات الصيغ��ة املُنحل��ة ،ال�تي اش� ُتهر به��ا رفع��ت املدمن عل��ى الكافيار
قب��ل اخ�تراع الفياغ��را ،ف� ّ
وعم��ه س� ّ�يء
يتلمس��ون تطابق�اً يف ش��خصييت ماه��ر ّ
�إن الس��وريني كان��وا ّ
ّ
حمصنان من الس��ؤال والتس��اؤل ،وش��هريان بالوحش��ية
الصيت ،فهما ضابطان يف ظل «أخ قائد» ّ
املُفرطة ،وسرعان ما دمغ ماهر سريته مبذحبة سجناء يف صيدنايا كما أسلف عمه يف تدمر.
ماه��ر كان أس��وأ حظ �اً ،فق��د حاصرت��ه الث��ورة يف ص��ورة املُداف��ع ع��ن ه��زال حك��م أخي��ه
وه��ذا تطاب��ق آخ��ر م��ع رفع��ت -غ�ير ّأن الثورة حدث أضخم مبا ال يقاس م��ن انتفاضة اإلخوان
املس��لمني يف الثمانيات ،مع ّ
أن الش��بيحة حاولوا اس��تحضار روح رفعت املمهورة باملذابح املُنفلتة
عرب حكاية «البيجاما» ،اليت ارتدّت لتصبح نقمة ،جتعله أسري سخرية دائمة ،حتى وإن كان
رقمي�اً ق��د قت��ل أضع��اف من قتله��م عمه.
عم��ه ،لكن��ه ب�لا مش��روع انقالب��ي ظاه��ر ،أل ّن��ه نس��خة
ه��و جم��رم ح��رب ال يق� ّ�ل وحش��ية ع��ن ّ
باهت��ة م��ن مش��روع فاش��لّ ،
وألن اه�تراء نظ��ام بش��ار جع��ل ماهر جم� ّرد ف ّزاعة يف بيجام��ا ،تتلطى
خل��ف ترس��انة اإلره��اب اإليراني��ة ،وحت��ت محاي��ة الط�يران الروس��ي ،يف بيئ��ة حك��م ال تصل��ح حت��ى لالنق�لاب عليه��ا.
الباب الرابع :يا مرآتي يا مرآتي
ً
ً
ّ
يُق��ال ّ
إن بش��رى ،الش��قيقة الك�برى والوحي��دة ،ه��ي األكث��ر ش� ّرا ب�ين إخوته��ا ،ويُق��ال أيض�ا إنه��ا
ّ
كان��ت وراء ق��رار بش��ار يف انته��اج القم��ع املكث��ف ض��د أه��ل درع��ا ،وم��ع أن ه��ذه الس��ردية ه��ي ج��زء م��ن
منح��ى تربئ��ة بش��ار م��ن املس��ؤولية الكامل��ة ع��ن ح��رب اإلب��ادة ال�تي ش� ّنها عل��ى الس��وريني ،وه��و أم��ر
خاط��ىء مجل��ة وتفصي� ً
لا ،لكنه��ا ال تق��ع بعي��داً ع��ن مرك��ز وع��ي آل األس��د عموم�اً جت��اه الس��وريني.
رملته��ا الث��ورة ،أش��به بش��خصية زوج��ة األب خالص��ة الش��ر يف ِس� َير
تب��دو بش��رى ،ال�تي ّ
أن مثة ما توصف بالتسريبات -غري ُ
عتيقة عن املمالك الساقطة ،حتى ّ
املققة وال املُدققة -تضع
بش��رى يف موق��ع املعارض��ة لتوري��ث بش��ار بع��د مقت��ل باس��ل ،ال��ذي كان العائق األس��اس يف زواجها
م��ن آص��ف ش��وكت ،وه��ذه أيض�اً من��اورة ختّلصي��ة لبش��ار م��ن وصم��ة املش��ابهة مع ش��قيقته ،اليت
سجنت وع ّذبت الدكتور املشرف ،والكاتب احلقيقي ،لرسالة دكتوراه يف الصيدلة نسبت إليها
وأمع��ن اإلع�لام الرمس� ّ�ي يف ش��رح نتائجها العلمي��ة املبهرة ،واليت تركت أخويه��ا ،واحداً يتخبط
يف مأزق��ه الوج��ودي كحاك��م ،وآخ��ر حي��ار يف البح��ث ع��ن خم��رج م��ن البيجام��ا ،وف� ّرت إىل دب��ي
حي��ث أقيم��ت حوهل��ا س��رديات إضافي��ة.
ً
ً
ً
صحي��ح أن لبش��رى موقع�اً اس��تثنائيا يف س�يرة الش� ّر األس��دية ،لك��ن ه��ذا مل مينحه��ا موقع�ا تنفيذي�ا يكس��ر ط��وق التخل��ف الس�لالي
الذك��وري عن��د «آل احلي��وان» ،فبقي��ت ُم��رد ه��دف رخ��و مل��ن يري��د طع��ن األس��رة يف خاص��رة غ�ير موج��ودة.
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يف املنطقة
الشرقية من سورية،
كما يف سائر البالد،
تراجعت خالل السنوات
املاضية أهمية حزب
البعث بالنسبة للنظام
لفشل احلزب باالضطالع
بدوره املُفرتض ،بأن يُش ّكل
قوة وأداة ُتواجه الثورةُ ،
وت ّكن
النظام من إخضاع اجملتمع.

لك��ن ،وبع��د أن اس��تعاد النظ��ام
الس��يطرة على أكثر من نصف املس��احة
اإلداري��ة حملافظ��ة دي��ر ال��زور ،وعل��ى
ج��زء م��ن الريف�ين الش��رقي والغرب��ي يف
حمافظ��ة الرق��ة ،خ�لال صي��ف وخري��ف
الع��ام الفائ��ت ،أوىل النظ��ام عملي��ة إحياء
ح��زب البع��ث يف احملافظت�ين أهمي��ة
ك�برى ،كجزء من عملية إحياء أوس��ع
تط��ال املؤسس��ات والش��ركات واملديريات
احلكومي��ة ،واملنظم��ات الش��عبية
والنقاب��ات املهني��ة وكل م��ا كان يُش� ّكل
منظوم��ة حكم��ه احملل��ي ووف��ق الص��ورة
ال�تي كان��ت عليه��ا قب��ل الع��ام .2011
يف األش��هر املاضي��ة ،نش��طت
قيادت��ا فرع��ي الرق��ة ودي��ر ال��زور حل��زب
البع��ث يف عملي��ة بن��اء جدي��دة عل��ى
املس��تويات التنظيمي��ة األدن��ى ُ
(الش��عب
حي��ل وق��وع مناط��ق
الف��رق) ومل ُشاس��عة خ��ارج س��يطرة النظ��ام يف
احملافظت�ين م��ن بن��اء أو تنش��يط ش��عب
حزبي��ة هل��ذه املناط��ق ،تعم��ل م��ن مدين��ة
مح��اة بالنس��بة حملافظ��ة الرق��ة ،وم��ن
معدان والس��بخة ودبس��ي عفنان ش��رقي
احملافظ��ة وغربه��ا .وم��ن م��دن دير الزور
وامليادين والبوكمال بالنس��بة حملافظة
دي��ر ال��زور ،ال�تي ش��هدت بدوره��ا زي��ارات
متك��ررة ألعض��اء يف القي��ادة القطري��ة،
أك��دوا عل��ى أهمي��ة «دور احل��زب يف
املرحل��ة القادم��ة».
تب��دو األدوار الفعلي��ة الراهن��ة
للحزبي�ين ذات طاب��ع أمين ،وترتكز يف
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قضيتني رئيسيتني ،املصاحلة وتعين جلب
أك�بر ع��دد ممكن م��ن النازحني يف مناطق
خ��ارج س��يطرة النظ��ام ،م��ن ث� ّ�م توقيعه��م
عق��ود إذع��ان ووالء نهائي��ة للنظ��ام،
والقضية الثانية هي زعزعة االستقرار يف
مناطق س��يطرة «قس��د» اعتماداً على خاليا
أمني��ة قدمي��ة أو حديث��ة التأس��يس.
ع�بر النش��اطات
ويف جان��ب آخ��رُ ،ت ّ
العلنية ّ
الش��كلية لفرعي احلزب عن س��عيه
الس��تئناف دور وظيف��ي طامل��ا لعب��ه قب��ل
الث��ورة بوصف��ه «احلزب احلاكم» ودون أن
يُن��ازع بالطب��ع أدوار احلك��م األه��م ألجه��زة
املخابرات ،أو األدوار األخرى القائمة اليوم
لضب��اط جي��ش النظ��ام األعل��ى رتب��ة ،أو
لق��ادة امليليش��يات التابع��ة للح��رس الث��وري
بوج��ه خ��اص.
يف مس��عاه هذا ُتواجه حزب البعث
حتدي��ات وعقب��ات ك�برى ال يب��دو أنه قادر
عل��ى جتاوزه��ا ،حيث يصعب عليه بناء ذاته
م��رة أخ��رى كم��ا كان ،يف ظ��ل س��يطرة
جغرافي��ة قلق��ة ومنقوصة ،ويف جمتمعات
تع�دّدت ل��دى أجياهلا الش��ابة اخليارات ،ومل
يع��د البق��اء إىل جان��ب النظ��ام ويف صف��وف
حزب��ه وحت��ت حكم��ه خي��اراً مغري �اً ،حت��ى
عل��ى النح��و الس��ابق قب��ل الث��ورة ،ح�ين
كان االنتس��اب إىل احل��زب ش��أناً إجرائي�اً،
تثب��ت م��ن خالل��ه احلق��وق بالتوظي��ف أو
باحلصول على مقعد جامعي ،أو مبحاولة
الن��أي بالنف��س ع��ن الش��بهات األمني��ة.
عائ��ق آخ��ر أم��ام إع��ادة إحي��اء
ح��زب البع��ث ُتثله نظ��رة النظام وطريقة
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اس��تخدامه للح��زب ،ذل��ك االس��تخدام
ال��ذي صاغ��ه حاف��ظ األس��د بع��د انقالب��ه،
وترس��خ خ�لال عق��ود حكم��ه الالحق��ة،
ّ
وامت ّد إىل عهد بشار قبل الثورة ،بأن يكون
احل��زب جم��رد غط��اء لزمرة حك��م عائلي
وطائف��ي يف اآلن ذات��ه .ه��ذا االس��تخدام
س��لب حزب البعث كل أدواره السياس��ية
املفرتض��ة حب��زب حاك��م ،جع��ل االنتماء
إلي��ه خالي �اً م��ن أي معن��ى سياس��ي يُع��د
ض��رورة لبق��اء أي ح��زب طبيع��ي.
أدرك النظ��ام باك��راً بع��د
الث��ورة أن االس��تثمار يف احل��زب والرهان
علي��ه س��يكون رهان�اً خاس��راً ،حي��ث فش��ل
احل��زب وش��خصياته احمللي��ة خبل��ق أي
حتش��يد ض��د الث��ورة يف معظ��م احلاالت،
فض� ً
لا ع��ن فش��له بالتص��دي لطروح��ات
احلري��ة والكرام��ة واملس��اواة ال�تي تبناه��ا
ش��باب املظاه��رات ومقاتل��و التش��كيالت
األوىل للجي��ش احل��ر ،الذي��ن وج��دوا يف
احل��زب مث��ا ً
ال ،م��ن ب�ين أمثل��ة أخ��رى،
تفس��خ دول��ة األس��د.
عل��ى ّ
واليوم ،مع ظنه املتوهم أنه قد
انتص��ر ،ال جي��د النظ��ام ُب� ّداً م��ن اج�ترار
ذات��ه ،باحل��زب وغ�ير احل��زب ،ل ُيعي��د
تصوي��ر نفس��ه وم��ن غ�ير ج��دوى عل��ى
وي ّم��ل م��ن مظاه��ر القب��ح
أن��ه دول��ةُ ،
والع��ري والب��ؤس ال�تي انكش��ف به��ا.
وب�لا ش��ك ل��ن يس��تطيع التغل��ب عل��ى ما
أفرزته السنوات السابقة ،ولن يستطيع
إع��ادة الزم��ن إىل ال��وراء.

ساهر الصكر أمني فرع حزب البعث بدير الزور اىل اليسار يف تشييع قتلى بجيش النظام
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عوامل اجلن يف الدراما السورية
علي الكمالي

تق��ول دراس��ات عل��م االجتم��اع احلديث��ةّ ،
إن
مواقع التواصل االجتماعي خ َلقت بيئة ذاتية افرتاضية تعيش
فيه��ا جمموع��ات بش��رية متقاطع��ة ،بعي��داً ع��ن حقائ��ق احلي��اة
اليومي��ة .وبص��ور ٍة متزايدة ّ
فإن هذه البيئات ُتنتج عوامل مغلقة
عل��ى نفس��ها ،بتفس�يراتها للحي��اة والواق��ع اليوم��ي كانع��كاس
لص��ورة ه��ذا الواق��ع ضم��ن قوال��ب أخالقي��ة واجتماعي��ة ،عل��ى
أس��س تش��اب ٍه طوع��ي .وهي ،مبعنى ماُ ،تنت��ج «أقل ّيات افرتاضية»
تعي��ش ضم��ن وه� ٍ�م ش � ّيق.

يف الواق��عّ ،
إن ه��ذه احلال��ة ليس��ت ُمس��تجدّة عل��ى الس��وريني،
مومي يف صورته املبدعة ،لطاملا كان ح ّداً خطراً
إذ ّ
أن املُنتج العل ّ
ين ال ُع ّ
ّ
يف ظ��ل حك��م آل األس��د وعصابته��م املهيمن��ة عل��ى احلي��اة وتفس�يراتها،
ويف ه��ذا الس��ياق تظه��ر اإلنتاج��ات التلفزيونية ،وخصوصاً املسلس�لات
ال�تي اح ُتك��ر هل��ا اس��م «الدرام��ا» ،م��ع أ ّنه��ا ،يف ُمعظمها ،ال ُتق��ارب مفهوم
الدرام��ا الكالس��يكي وال تعريف��ه األس��اس يف املس��رح.
تعمل «الدراما» السورية منذ بدء حت ّوهلا إىل املُنتج اإلبداعي
الرئي��س يف س��وريا ،يف تس��عينات الق��رن املاض��ي ،بص��ورة ش��بيهة ملواق��ع
التواص��ل ،غ�ير أ ّنه��ا ُت ّث��ل اجتاه�اً أُحادي�اً يف تغذي��ة الواق��ع االفرتاض��ي
ال��ذي تعي��ش في��ه.
وإذا كان هن��اك م��ا ينطب��ق عل��ى رؤي��ة أمربت��و إيك��و ملواق��ع
التواصل؛ بأ ّنها «متنح فيالق احلمقى ّ
حق الكالم» يف س��وريا ،فهو واقع
«الدرام��ا» ولي��س مواقع التواصل –احلقيقة ّ
أن الروائي اإليطالي ،ذائع
ُ
الصي��ت ،يُق�دّم يف تفس�يره انتقاص�اً غريب�اً م��ن قيم��ة احلري��ة امل��ردة
التذم��ر من ُش��يوع حق ال��كالم– ول ّعله لو تابع جزءاً مما يُقدّم على
ع�بر ّ
أ ّن��ه درام��ا ،لق��ام بتضيي��ق تعميم��ه الص��ادم.
ُتق��دّم «الدرام��ا» التلفزيوني��ة ًّ
ح�لا مزدوج��اً للس��لطة عل��ى
حس��اب املُتلق��ي ،فه��ي م��ن جه��ة «صن��ف إبداع��ي» ُمكل��ف ،م��ا يع�ني ّ
أن
احتكاره سيقع دائماً حتت سطوة ماكينة التمويل ،ويف سوريا اليوجد
من هو قادر على أداء هذه املهمة سوى «الدولة –النظام» ذاتها،
أو ُمتم ّول�ين م��ن أثري��اء ال ّنه��ب الع��ام ّ
وجت��ار الس��لطة
تكف��ي ج��ردة س��ريعة ملالك��ي ش��ركات اإلنت��اجالتلفزيون��ي ملعرف��ة كي��ف تس�ير األم��ور،-
وم��ن جه��ة ثاني��ةُ ،تتي��ح آلي��ة
التمويلي االختيار
التح ّكم
ّ
قسراً واالنتخاب فرضاً
لنوعي��ة املُنتج املُقدم.
وصحي��ح ّ
أن هن��اك
أمس��اء كث�يرة
تس� ّ
�تحق االح�ترام
والتقدي��ر يف

ع��امل الدرام��ا الس��وريةّ ،إل أن حضوره��ا كان دائم�اً مرتحناً حتت
س��طوة ال��رديء.
مل تش��هد س��وريا تط��وراً موازي��اً للس��ينما واملس��رح يف
اآلون��ة ذاته��اّ ،
ألن املتلق��ي يف حالتيهم��ا «ش��ريك» متويل� ّ�ي ،بينم��ا
ينحس��ر دوره يف الدرام��ا التلفزيوني��ة إىل متل� ٍّ�ق س��ليب ،خيض��ع
لنتيج��ة العالق��ة ب�ين ش��ركات اإلنت��اج واحملط��ات الفضائية اليت
تعرض املُنتجُ ،
وت ّول نفسها من مصادر حكومية وشبه حكومية
وم��ن اإلعالن��ات.
ً
والدرام��ا ،أيض��اُ ،منت��ج «إبداع��ي» يُتي��ح ،يف ش��روط
الطغيان ،جت ّنب احلاجة اىل الفائض الذي حيتاجه املتلقي؛ كي
يُش��اهد الس��ينما أو املس��رح أو أن يش�تري كتاب�اً .لك ّنه��ا يف املقاب��ل
أتاح��ت نق��ل الص��ورة ال�تي اش��ت ّقها أمربت��و إيك��و بص��ورة مقلوب��ة،
أي أنه��ا حت ّول��ت يف ج��زء منه��ا إىل خدم��ة «بروباغن��دا» النظ��ام،
ع�بر تقري��ب ونف��ي ُمنتج�ين ُمدّدي��ن ،وتروي��ج مفاهي��م ُمدّدة
اجتماعي��اً واقتصادي��اً ،وحتم��اً سياس��ياً.
أل��ق نظ��رة فح��ص س��ريعة ،ستكتش��ف بس��هولة ّ
أن
ِ
الدرام��ا الس��ورية ب َن��ت واقع�اً افرتاضي�اً لبالد من تعتق��د آلة احلكم
أ ّنهم «فيالق احلمقى»؛ الذين ال ميلكون حق الدفاع عن عقلهم يف
مواجه��ة تصوي��ر ُمزي��ف لواقعه��م وتارخيه��م.
إن ّ
والب�� ّد م��ن الق��ولّ ،
مث��ة «تطييف��اً» للص��ورة ال�تي
ُقدّم��ت ع��ن حمت��وى «اجلم��ال» الش��خصي والذه�ني ،ومتجي��داً
حلي��اة «اخلش��اش» اهلب ّي��ة يف جمتم��ع مقهور ،وإعالء لش��أن الفقر
كس�لاح تعاي��ش م��ع جمتم��ع ال يوج��د تفس�ير إلص��راره عل��ى
الفق��ر.
يف «الدرام��ا» ،وعل��ى م��دى س��نواتّ ،
ترك��زت رمضان��ات
الس��وريني والع��رب الذي��ن تس��تهويهم احلكائيات اخلرافية للش��ام
العتيق��ة -ح��ول مقاوم��ة واق��ع افرتاض��ي ،ال يعرف��ون مت��ى عاش��ته
آن��ي ال
مدينته��م العريق��ة ،وح��ول اس��تغرابات س��اخرة لواق��ع ّ
يعرف��ون أي��ن جيدون��ه يف س��وريا املعاص��رة.
صورت��ان أساس��يتان لس��وريا ،فه��ي إم��ا ح��ارات غارق��ة يف
التخّلف االجتماعي واالقتصادي ،ونس��اء يتع ّرضن للتعنيف
لي ً
ال نهاراً ،ورجال يعيشون على أجماد شواربهم،
وإما جمتمع
وه��ذا لي��س صحيح�اً باملطل��قّ ،
معاص��ر يعي��ش حيات��ه مبع��زل ع��ن أث��ر
سلطة آل األسد ،وهذا كذب حمض.
مث��ة أقلي��ة افرتاضي��ة
تعي��ش يف س��وريا ،يف بيوتن��ا
وش��وارعنا ُتقدمه��ا الدرام��ا،
لك��ن أح��داً من��ا مل يش��اهد
أح��داً منها يوم�اً ...عامل
ّ
ج��ن كام��ل ح ّق��اً.
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ترجمة

ُص َم ٌم ملعاقبة الالجئني
القانون  10م َ

شريين أكرم بوشعر
عن موقع SOCIALIST WORKER

 30أيار

خت��ص مالي�ين الالجئ�ين الس��وريني،
أراض
ّ
بقانون��ه اجلدي��د ال��ذي يُص��ادر ويبي��ع ٍ
العرقي
يس��تخدم نظ��ام األس��د بعض�اً م��ن نفس التكتيكات اليت تس��تخدمها إس��رائيل يف التطه�ير
ّ
حب��ق الفلس��طينيني.
مث�ل ً
ا ،ال يفع��ل ش��يئاً ملعاجل��ة أح��وال األحي��اء البائس��ة الواقع��ة حتت س��يطرة
ترمجة مأمون حليب

18
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جماعة فارك

لق��د كان  11أي��ار آخ��ر ُمهل��ة للس��وريني لتس��جيل ممتلكاته��م
وتقدي��م دلي��ل امللكي��ة ،وذلك متاش��ياً مع القانون  10الذي و ّقعه األس��د يف
 2نيس��ان ،وق��د أعط��ى ه��ذا القان��ون م��دة  30يوم�اً ،كان خالهل��ا على كل
أصح��اب امللكي��ات العقارية أن يُقدم��وا األوراق املطلوبة للهيئات اإلدارية
احمللي��ة املُ َش��كلة حديث�اً ،أم��ا مالكو العق��ارات الذين ال يس��تطيعون تقديم
املس��تندات املطلوب��ة فه��م ُعرض��ة ألن تص��ادر ممتلكاته��م العقاري��ة وتب��اع
باملزاد.
نتيجة لتهجري نصف سكان سوريا بفعل  7سنوات من احلرب
املرجح أن مينع بش��كل دائم ماليني الس��وريني
األهلي��ة ،ف��إن القان��ون من ّ
م��ن الع��ودة إىل بيوته��م ،فاألغلبي��ة الس��احقة م��ن املهجري��ن م��ن بيوته��م
هرب��وا م��ن عن��ف النظ��ام ،واألغلبي��ة الس��احقة منه��م ش��اركوا يف الث��ورة
ال�تي انطلق��ت عام  2011مطالبة بإس��قاط دكتاتورية األس��د أو تضامنوا
هج��رة داخلياً،
معه��ا .ل��ذا ،يُش� ّكل القان��ون  10أداة ملعاقب��ة املالي�ين الس��تة املُ ّ
واملالي�ين الس��تة األخ��رى م��ن الالجئني الذين أضحوا خ��ارج البالد ،وهذا
الع��دد م��ن الس��كان يُش� ّكل مبجموع��ه نصف س��كان س��وريا قبل ع��ام .2011
م��ن املفه��وم أن كث�يراً م��ن الس��وريني خيش��ون الع��ودة إىل
مناط��ق ه��ي اآلن حت��ت س��يطرة النظ��ام ،فه��م خياف��ون م��ن االعتق��ال
والتعذيب والتجنيد القسري ،و 70%من الالجئني ،على األقل ،يفتقرون
يتحمس النظام الستغالهلا.
للوثائق الشخصية األساسية ،وهذه واقعة ّ
لقد عمل النظام عمله ليمنع أولئك الذين فقدوا وثائق امللكية ،أو أحيل
بينهم وبينها ،من التماشي مع القانون  ،10وذلك باحلرق املُمنهج املتعمد
ملكاتب السجالت العقارية يف عدة مدن سورية منذ عام  .2013ورداًّ على
ذلك حاولت بعض املنظمات السورية واجملالس الثورية احمللية تأسيس
مكاتبه��ا للس��جالت العقاري��ة ،أو تأس��يس قاع��دات بيان��ات إلكرتوني��ة م��ن
أج��ل جع��ل س��ندات امللكي��ة حمفوظ��ة رقمياً.
أدخ��ل نظ��ام األس��د ه��ذا القان��ون حي��ز التنفيذ عش� ّية انتصاره
هام��ة يف الغوط��ة الش��رقية كان��ت تس��يطر عليه��ا ق��وات
عل��ى مناط��ق ّ
املعارض��ة .فبع��د إجب��ار املتمردي��ن واملدني�ين عل��ى الف��رار م��ن الغوط��ة،
نق��ل اجلي��ش األس��دي تركي��زه إىل محل��ة قص��ف جدي��دة تس��تهدف
الفلسطينيني يف خميم الريموك ،الواقع يف ضواحي دمشق اجلنوبية.
وخالل السنوات السبع املنصرمة ،استخدم النظام نفس االسرتاتيجية
ل ُيج�بر اجلماع��ات املتم��ردة الواح��دة تل��و األخ��رى عل��ى االستس�لام:
حص��ارات التجوي��ع ،مح�لات
املتفج��رة
الربامي��ل
واألس��لحة الكيماوي��ة،
يتب��ع ذل��ك ترحي��ل ونف��ي
قس��ري.
يُؤك��د نظ��ام
األس��د أن ه��دف القان��ون 10
تس��هيل إعادة تطوير األحياء
البائس��ة وإعادة بناء مناطق
باحل��رب،
تأث��رت
لك��ن ه��ذا القان��ون
ذريع��ة يُ��راد منه��ا
معاقب��ة اجملتمع��ات
العمالي��ة ال�تي ث��ارت
ّ
ع��ام  .2011فالقان��ون،

النظ��ام ،وه��و ُم َصم��م ل ُيهندس تغيرياً س��كانياً واس��ع النط��اق ،ويقوم بتجريد
اجملتمع��ات ذات األغلبي��ة الس��نية ال�تي ش��كلت قاع��دة الث��ورة م��ن ممتلكاته��ا
ويس��تعيض عنه��ا مبوال�ين للنظ��ام ،باألخ��ص ش��يعة م��ن س��وريا وإي��ران.
ويه��دف القان��ون أيض �اً إىل تأم�ين صفق��ة راحب��ة للنظ��ام ،ال��ذي
سيبيع املمتلكات العقارية إىل أصدقاء عائلة األسد األثرياء ،و ُي َؤ ّمن متوي ً
ال
أجنبي�اً لعملي��ة إع��ادة اإلعم��ار ،ال�تي بدوره��ا س ُتس��تخدم يف توطي��د الس��لطة
السياس��ية واالقتصادي��ة وإث��راء الش��بكة الضيق��ة لل ُنخ��ب التجاري��ة املُوالي��ة
لعائل��ة األس��د ،ال�تي يقوده��ا رام��ي خمل��وف ،ال��ذي يُعتق��د أن��ه يُس��يطر عل��ى
قراب��ة  60%م��ن االقتص��اد الس��وري .إن��ه مل��ن املضح��ك أن بعض اليس��اريني ما
زال��وا يَصف��ون الدول��ة الس��ورية عل��ى أنه��ا «اش�تراكية».
للقانون ِ 10شب ٌه صارخ بقانون أمالك الغائبني اإلسرائيلي ،الذي
أُنفذ عام  1950بعد سنتني من إجبار املليشيات الصهيونية  750ألف فلسطيين
عل��ى اهل��رب م��ن بيوته��م وتأس��يس دول��ة إس��رائيل عل��ى األراض��ي املس��روقة.
القان��ون اإلس��رائيلي ي َ
�رعن االس��تيالء عل��ى املمتلكات الفلس��طينية ونقلها
ُش� ِ
ً
إىل امللكية اإلسرائيلية .حقيقة ،يستخدم نظام األسد الكثري من التكتيكات
اليت استخدمتها إسرائيل لضمان أن مكاسبه من األراضي -اليت حققها من
خ�لال جرائ��م احل��رب ،مب��ا يف ذل��ك العق��اب اجلماع��ي والتطه�ير العرق��ي -ال
ميكن خس��رانها.
بنف��س الطريق��ة ال�تي يه��دف به��ا قان��ون أم�لاك الغائب�ين
اإلس��رائيلي إىل جع��ل النكب��ة الفلس��طينية دائم��ة ،يأمل القان��ون  10أن مينع
مالي�ين الس��وريني م��ن الع��ودة ،م��ع إعط��اء غطاء قانون��ي لنق��ل أراضيهم إىل
أي��ادي املوال�ين.
ُ
ش��جع القوان�ين
(ح��ي يف مدين��ة الق��دس) ت ّ
يف الش��يخ ج�� ّراح ٌ
اإلس��رائيلية العائ�لات اليهودي��ة عل��ى االس��تيالء عل��ى املمتل��كات وط��رد
الفلس��طينيني ،مبعي��ة القان��ون .وبطريق��ة مماثل��ة ،اكتش��ف الجئ��و مدين��ة
مح��ص أن��ه مت بي��ع بيوته��م إىل علوي�ين دون علمهم ،باس��تخدام
وثائ��ق م��زورة « ُتثب��ت» امللكي��ة .ويدّع��ي املس��توطنون
اإليراني��ون القادم��ون لإلقام��ة ق��رب األضرح��ة
الديني��ة يف دمش��ق أنه��م «حج��اج» ،لكنه��م موال��ون
داعمون بوضوح لألس��د وأعضاء مليش��يات حياولون
أخ��ذ م��كان س��كان املنطق��ة الس��ابقني.
وكم��ا تط��ورت حرك��ة داعم��ة
للفلس��طينيني ونضاهل��م من أج��ل احلرية ،حنتاج
أيض��اً حلرك��ة ت��ر ّد عل��ى همجي��ة األس��د.
وم��ع أن الث��ورة الس��ورية ُقمع��ت
بهمجي��ة ،إال أن عل��ى اليس��ار
أن ُي��اول تنظي��م التضام��ن
والدف��اع ع��ن الث��ورة يف وج��ه
أولئ��ك الذي يريدون حمو
ذاكرته��ا ،فح��ركات
تقدمي��ة متضامنة مع
الس��وريني ميك��ن
أن تش��كل فرق��اً
كب�يراً عندم��ا
تنبث��ق مرحل��ة
كفاحي��ة ثاني��ة
لإلطاح��ة بنظام
األس��د.

صياد املدينة

حيدر نعيسة
معلم القومية
الذي ّألف ()55
كتابًا وموسوعة
شاملة
يق��ول حي��در نعيس��ة ،وه��و معل��م مدرس��ة و «كات��ب وباح��ث» ومع� ّد برام��ج وحماض��ر ل��دى وزارة الثقاف��ة م��ن قري��ة عرام��و بري��ف
الالذقي��ة ،يف الثن��اء عل��ى وزي��ر داخلي��ة النظ��ام« :األمس الذي لن أنس��اه ،التقينا س��يادة اللواء حممد الش��عار ،وزير الداخلي��ة األكرم ..وقد دار
حديث��ه للضي��وف الكثريي��ن ع��ن الثالثي��ة املقدس��ة :القائ��د واجلي��ش والش��عب».
وجب��وار ه��ذه الثالثي��ة ،اجل��ادّة
وال ّرمسي��ة والبله��اء ،يسرتس��ل نعيس��ة عل��ى
صفحت��ه الش��خصية عل��ى فيس��بوك يف البوح
مبكنون��ات نفس��ه تأث��راً ش��اعرياً حبض��رة
الش��رطي الكب�ير عق��ب زيارت��ه يف بيت��ه ببل��دة
احلف��ة« :أش��رقت مش��س األم��ل ..ع� ّ�م ال��دفء
القل��وب ..حّل��ت القه��وة امل� ّرة ..ازدادت خض��رة
بس��اتني احلف��ة حت��ى س��واد العنرب ..دن��ا األمل
وغ��دا قي��د الس��مع والبص��ر» .وح�ين يس��تنفد
احملب
طاق��ة اإلنش��اء يتس��اءل «م��اذا يق��ول ل��ه ّ
بش��عره إن كان جيم��ع بامس��ه :الش��عار!».
بوزير يف حكومة بش��ار األس��د ،قال نعيسة ما
ق��ال ،فكي��ف يقول باألس��د نفس��ه إن تبس��م له
احل��ظ ذات ي��وم والتق��اه!
ُيث��ل حي��در نعيس��ة منوذج��اً
للنش��طاء الثقافي�ين احمللي�ين يف الس��احل
يتوح��د الوع��ي على مس��لمات
الس��وري ،حي��ث ّ
جتع��ل ت��وارث الس��لطة يف عائل��ة األس��د
ش��رطاً قدري �اً للبق��اء ،بق��اء ال��ذات والطائف��ة
والب�لاد كله��ا ،وال خيط��ر ،بالطب��ع ،عل��ى

مجلّ ة

بال نعيس��ة ومنوذج��ه أن هنالك إدراكاً آخر
فيه��ا .فالرج��ل أس�ير نش��أته طف� ً
لا يف أس��رة
ريفي��ة فق�يرة ج��داً ،قب��ل أن ّ
يش��ق طريق��ه
يف املدرس��ة ،ث��م يف م��ا يس��مى «املعه��د العال��ي
للعل��وم السياس��ية» وه��و النس��خة األك�بر
مل��دارس اإلع��داد احلزب��ي البعثي��ة ،ث��م يُع�ين
بع��د خترج��ه ،منتص��ف مثانين��ات الق��رن
املاض��ي ،مدرس �اً مل��ادة «الرتبي��ة القومي��ة» يف
ثانوي��ة قريت��ه ،وال ت��زال «القومي��ة» وظيفت��ه
الرئيس��ية حت��ى الي��وم.
لنعيس��ة ( )10كت��ب مطبوع��ة
نش��رتها وزارة الثقاف��ة ،ولدي��ه موس��وعة
حت��ت الطب��ع ل��دى ال��وزارة أيض�اً ،فض� ً
لا ع��ن
( )45خمطوط �اً آخ��ر ،كم��ا يق��ول يف ح��وار
صحف��ي .موس��وعة نعيس��ة ال�تي تتح��دث
ع��ن املع��ارف واملعتق��دات والع��ادات واألدب
والصناع��ات يف الالذقي��ة ،وكتب��ه العش��ر
املطبوع��ة واخلمس��ة وأربع��ون خمطوط��اً
آخ��ر غ�ير املطبوع��ات -س��لبت عق��ول مع �دّي
ومذيع��ي الربام��ج يف تلفزيون��ات النظ��ام،

الذي��ن يدعون��ه مبناس��بة أو غ�ير مناس��بة
للمش��اركة يف براجمه��م ،ف�لا مي�� ّر ش��هر
دون أن يظه��ر م��رة أو مرت�ين للحدي��ث ع��ن
أي ش��يء يل��زم :األعي��اد الوطني��ة ،األعي��اد
الش��عبية ،احلرك��ة الثقافي��ة ،والتعلي��م
والبع��ث والتقوي��م وال�تراث.
تق��ول املذيع��ة يف تلفزي��ون النظ��ام
لباب��ة يون��س ملوق��ع ( )e-syriaإنه��ا تس��ميه
«الباح��ث الع��ذب ،مل��ا حتقق��ه مادت��ه البحثي��ة
م��ن متع��ة إىل جان��ب املعلوم��ة» فه��و يعتم��د
عل��ى مص��ادر مادي��ة وغري مادي��ة ،وفق تعبري
يونس ،اليت تتمنى أن تتابع األجيال القادمة
مس�يرة البح��ث انطالق�اً م��ن ترك��ة نعيس��ة،
وتقص��د موس��وعته الش��املة.
حق��اً ُيق��ق نعيس��ة الكث�ير م��ن
املتع��ة ،فمن��ذ أكث��ر م��ن رب��ع ق��رن والرج��ل
يك��رر الرته��ات ذاته��ا ،مخ��س م��رات عل��ى
األق��ل كل ي��وم ،وال يب��دو م��ن ولع��ه بتنظي��م
املس��ابقات «القومي��ة الثقافي��ة» للط�لاب يف
امل��دارس أن��ه سيش��عر باملل��ل يف وق��ت م��ا.

ـياسية مـــتنوعة م ُــــستقلة
نصــف شــــهرية ســ
ّ
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