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االفتتاحية

احتماالت إدلب املوصدة ومسارات سوريا املتضاربة
تتج��ه إدل��ب ،بوض��وح الجم��ال إلن��كاره ،إىل س��يناريوهات صعب��ة يف ّ
كل وجوهه��ا .ويف الفض��اء
السياس��ي -امليدان��ي الس��وري ،ال��ذي يع� ّ�ج باإلش��اعات املتضارب��ة ،والتس��ريبات اليت تفتق��ر إىل الدقة ،وتقتات
على النوايا املب ّيتة ،س��يكون من املتعذر -بكل األحوال -التوصل إىل قراءة القادم بس��هولة تكش��ف تفاصيله؛
لتبق��ى ،بالرغ��م م��ن ّ
كل ذل��ك ،إمكاني��ة اس��تنتاج م��ا يب��دو ضروري�اً ملواجه��ة ه��ذه االحتم��االت الس��يئة.
بتحفظ يكفي للنأي عن نظريات املؤامرة ،يشخص أمام أدلب احتماالن أساسيان:
حبسب املعلن ،واملتداول
ٍ
األول يتعلق بتكرار صريح لس��يناريوهات حلب والغوطة ودرعا ،على اختالف تفاصليها ،وتش��ابه نهاياتها؛
بينم��ا يتعل��ق اآلخ��ر بتكري��س وضعها الراهن ،ضمن ش��رط دولي اليريد انفج��اراً جديداً يف أزمة الالجئني،
اليت قد تقفز بعددهم إىل س��تة ماليني يف تركيا ،بالنظر إىل ّ
تضم ماليني الس��وريني الذين
أن احملافظة ّ
لن جيدوا مهرباً من القصف البساطي الروسي ،وبراميل وكيماوي بشار األسد ،ووحشية مليشيات إيران
السوداء بعمق أجندتها الطائفية اإللغائية ،وتكفرييتها املقابلة واملطابقة آليديولوجيا داعش والنصرة.
لكن الوضع يف سوريا ،وبالرغم من ّ
ّ
كل ادعاءات النظام وحلفائه ،مازال شديد السيولة ،وهو يرفض بعناد
أن يس��تق ّر على إنتاج معطيات صلبة ،تتيح إنتاجاً مقاب ً
ال لصورة مس��تقبله القريب والبعيد على حد س��واء؛
وهذا يعين ّ
أن احتمال ظهور مسار آخر ،طارئ أو مع ّد مسبقاً وبقي مغلقاً عن التداول ،مازال مطروحاً وال
جيب جتاهل فرصة حدوثه ،وابتالعه ملا يعتقد أنهما طريقان ال ثالث هلما.
�إن احلال��ة يف إدل��ب تس��تجمع ّ
وبش��كل خ��اص ،ف� ّ
كل التناقض��ات والتفاصي��ل الصغرية ،اليت ق��ادت األمور يف
حلب والغوطة ودرعا -وقبلها محص ودمش��ق نفس��ها -إىل مس��اراتها املعروفة ،وتركت القضايا مستحيلة
احل��ل يف تل��ك املواق��ع وذاك التوقي��ت ،لتندف��ع وتتجم��ع يف إدل��ب؛ حبي��ث ب��ات عل��ى من يريد حس��م املوقف يف
حيل دفعة واحدة ّ
احملافظة ،أن ّ
كل مش��كالت س��وريا يف الس��نوات الس��ابقة منذ انطالق الثورة ،ورمبا قبلها
أيضاً.
لي��س ل��دى النظ��ام ،وحلفائ��ه يف روس��يا وإي��ران ،س��وى منطق ّ
خطي وبدائ��ي يف مواجهة واقع س��وريا ،يتمثل
بالقتل والتدمري ،ثم السيطرة على األرض بعد تهجري سكانها ،مع ترك بقية املعضالت إىل ما بعد حتقق
هوس��هم بانته��اء األث��ر امليدان��ي للث��ورة عل��ى األرض .لك��ن ه��ذه املعادل��ة ل��ن تعم��ل جي��داً يف إدل��ب ،حيث باتت
كل القوى احمللية واإلقليمية والدولية تواجه حسابات بعضها يف رقعة صغرية مزدمحة بالبشر والطرق
املوصدة.
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رادار املدينة
يف ترتيباته
لتقديم االمتحان،
مل حيسب فراس
اجلهام /العراقية ،قائد
ميليشيا "الدفاع الوطين"
يف دير الزور و"طالب
البكالوريا العلمي" -يف
الوقت ذاته هذا العام -حساباً
للحسد والغرية والوشاية،
ورمبا اإلعالم (أنظر مظاهر
من امتحانات الثانوية العامة
يف دير الزور)؛ ومل خيطر بباله
أن إجراء شكلياً ملكافحة امللل ،الذي
يسببه احلضور شخصياً إىل قاعات
االمتحان ،بتكليف شخص آخر للقيام
بهذه املهمة بد ً
ال عنه ،سيطيح مبحاولته
اجلادة للحصول على شهادة الثانوية
العامة ،وجيهض رغباته بدخول اجلامعة
طالباً يف كلية االقتصاد.
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ف��إىل مدرس��ة (مجي��ل عل��وان)
يف ش��ارع ال��وادي يف مدين��ة دي��ر ال��زور،
توج��ه املفت��ش ال��وزاري القادم من دمش��ق
(يوس��ف ش��قرا) ي��وم امتح��ان اللغ��ة
العربي��ة ،للتثب��ت م��ن وش��اية وصلته عن
عملي��ة غ��ش وانتح��ال ش��خصية لص��احل
"الطال��ب" ف��راس اجله��ام ،ومل تفل��ح ،بعد
اكتش��افه التزوي��ر ،حم��اوالت مدي��ر
املرك��ز واملراقب�ين ث�ني املفت��ش العني��د
ع��ن كتاب��ة تقري��ر بالواقع��ة سيتس��بب
باحملصلة برسوب العراقية ،الذي حاول
من جانبه اعتقال املفتش ش��قرا وسجنه،
ل��وال تدخ��ل ضاب��ط خماب��رات جل��أ إلي��ه
املفت��ش.
انس��داد أف��ق "التش��بيح"
أم��ام العراقي��ة دفع��ه إىل اتب��اع أس��لوب
"احلس��نى" ،وإرس��ال وس��اطات للصل��ح
ترجو املفتش اإلحجام عن رفع التقرير
إىل الوزارة .وحس��ب مصدر من ميليش��يا
"الدفاع الوطين" ،أس��قط املفتش ش��كواه،
واس��تجاب لع��رض العراقي��ة بالصل��ح،
ولب��ى دعوت��ه به��ذه املناس��بة لوليم��ة/
س��هرة أعده��ا يف من��زل حب��ي القص��ور
يف مدين��ة دي��ر ال��زور ،حي��ث أع � ّد فخ �اً
جنسياً للمفتش صوره فيه يف وضعيات
خمل��ة ،م��ع فتي��ات لي��ل ك��ن حاض��رات
يف الس��هرة ،واحتف��ظ العراقي��ة باملقطع

املص��ور إىل ح�ين ص��دور النتائ��ج ،وح�ين
صدرت حبجب نتيجة "الطالب فراس ذياب
اجله��ام" ،أي رس��وبه ،تق��دم بش��كوى رمسي��ة
تته��م املفت��ش بالفس��اد واالحن�لال ،مرفق��ة
باملقط��ع املص��ور ،إىل وزارة تربي��ة النظ��ام
ومدعوم��ة مبس��ؤولني نافذي��ن فيه��ا.
اس��تدعي املفت��ش (ش��قرا)
للتحقي��ق م��ن قب��ل ال��وزارة ،وهو مه��دد اليوم
�ف
بالط��رد م��ن وظيفت��ه ،غ�ير أن ه��ذا مل يش� ِ
غلي��ل قائ��د "الدف��اع الوط�ني" ،ال��ذي حي��اول
تصحي��ح املوق��ف بش��كوى تظل��م رفعه��ا إىل
ال��وزارة ،يطال��ب فيه��ا ب"إنصاف��ه" م��ن أث��ر
"تقري��ر كي��دي" تس��بب برس��وبه.
يق��ول (م) ،وه��و واح��د م��ن اصدق��اء
العراقي��ة املقرب�ين ،إن مدي��ر تربي��ة دي��ر
ال��زور ،خليل احل��اج املعروف خبليل الچلبة،
ه��و م��ن يق��ف وراء املؤام��رة ال�تي ضيعت على
"أب��و عل��ي" ف��راس فرص��ة مضمون��ة للنج��اح
بالباكالوري��ا" ،أب��و عل��ي كان يري��د ش��هادة
جامع��ة ،وعيجبت��ه كانت كلي��ة االقتصاد..
وه��و يري��د يش��تغل نظام��ي هلالبل��د ،ويع��رف
أن��ه عش��ان يس��تلم منص��ب ،يس��تاهله ه��و بكل
األحوال ،الزم يكون عنده ش��هادة جامعة" .إذ
يعلم أن "الدفاع الوطين" سينحل يف النهاية،
وبع��د أن "ترج��ع البل��د مث��ل م��ا كان��ت" ،وال
يرض��ى بع��د أن تنقض��ي "األزم��ة واألح��داث
نهائي��اً ان��ه يقول��و ل��ه يعطي��ك العافي��ة،

ويرج��ع يقع��د بالبي��ت" ،يق��ول (م) ال��ذي
يداف��ع ع��ن العراقي��ة ،وي��رى في��ه رج� ً
لا
ش��جاعاً وكرمي�اً وحمب�اً للتعلي��م" ،بوق��ت
احلص��ار ،من��و م��ن كل مس��ؤولني هالبل��د
س��أل ع��ن املعلم�ين؟ ومن��و ق��ال هل��م خ��ذوا
ربط��ة هاخلب��ز؟ غ�ير أب��و عل��ي" ،مذك��راً
باملناس��بات ال�تي وزع فيه��ا العراقي��ة خب��ز
وم��واد غذائي��ة عل��ى معلم�ين ،و"أي اس��تاد،
أو معلم��ة ،تص�ير مع��اه مش��كلة ،أو يلزم��ه
أي ش��ي ،م��ا كان ي��روح إال عل��ى أبو علي"؛
ورغ��م ذل��ك ،حس��ب م��ا يسرتس��ل (م) يف
توصي��ف حال��ة "اخل��ذالن" ال�تي أح��س
به��ا صديق��ه" ،م��ا ّ
ب�ين بع�ين أح��د هالش��ي،
وخاص��ة هالن��ذل خلي��ل الچلب��ة ،وه��و
أول واح��د كان يكول��ك ألب��و علي ،قبل ما
ينب��ت ل��ه ري��ش".
ال يُعلم بعد من هي الشخصية
األمني��ة الثقيل��ة اليت تتوىل محاية مدير
الرتبية ،الذي بدأ حيظى يف العام األخري
بنفوذ متصاعد استغين فيه عن اخلضوع
والتمل��ق لش��خصيات أدن��ى مرتب��ة ب��وزن
ف��راس العراقي��ة ،ورمب��ا كان أح��داً م��ا
م��ن "اجلان��ب اإليران��ي" يف دي��ر ال��زور،
ه��و م��ن أطل��ق ي��د مدي��ر الرتبي��ة ،إىل ح ّد
يتجرأ فيه على التمرد على قائد "الدفاع
الوط�ني".
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رادار املدينة

من ضفة إىل أخرى

معابر اليوم يف دير الزور وجسور األمس
بشري العباد من��ذ ب��دأ تدم�ير اجلس��ور يف دي��ر ال��زور ،راح��ت تتقل��ص حرك��ة س��كان
احملافظ��ة ب�ين ضف�تي نه��ر الف��رات ،فاقتص��رت عل��ى الض��رورات االقتصادي��ة والرواب��ط
االجتماعية يف حدها األدنى ،وظهرت الس��فن النهرية كحل بديل دخلت رس��وماته ومصاعبه
يف حس��ابات تل��ك احلرك��ة ،لك��ن وج��ود ميليش��يات األس��د وضرائبه��ا ،الي��وم ،ش��لت احلرك��ة
نهائي�اً ،ع��دا ع��ن القطيع��ة املعلن��ة ب�ين الق��وى املس��يطرة عل��ى ش��قي احملافظ��ة؛ الق��وات اإليرانية
والروس��ية والنظ��ام الس��وري ،ومشاليه��ا عل��ى اجله��ة املقابل��ة "ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة".
متت��د الس��يطرة الش��كلية للنظ��ام
عل��ى ط��ول الضف��ة اليمن��ى لنه��ر الف��رات،
حبي��ث يس��تحوذ عل��ى امل��دن الرئيس��ية يف
احملافظ��ة ،الدي��ر وامليادي��ن والبوكم��ال
والعش��ارة؛ وتس��تحوذ تل��ك امل��دن أساس�اً عل��ى
اجلس��ور الك�برى ،وق��د ب��دأت تفقده��ا تباع �اً
من��ذ نهاي��ة الع��ام  ،2012موع��د س��قوط جس��ر
كنام��ات يف مدين��ة ديرال��زور .ح�ين وص��ل
خري��ف الع��ام  ،2016كان��ت آخ��ر جس��ور
الس��يارات تته��اوى حت��ت ضرب��ات ط�يران
التحالف الدولي الذي أسقط جسور امليادين
والعش��ارة والبوكم��ال ،والط�يران الروس��ي
ال��ذي خت��م سلس��لة حماوالت ط�يران النظام
الفاش��لة ،من��ذ وق��ت مبك��ر ،إلس��قاط جس��ر
السياس��ية يف مدين��ة الدي��ر.
كان��ت ذريع��ة التحال��ف الدول��ي
يف اس��تهداف اجلس��ور قط��ع إم��دادات تنظي��م
داع��ش ،وتقطي��ع أوص��ال دولت��ه ،عل��ى أن
ث��م ،عل��ى العب��ارات
التنظي��م اعتم��د ،م��ن ّ
ً
النهرية (س��فن كبرية نس��بيا تستعمل لنقل
األش��خاص والس��يارات) يف نق��ل مقاتلي��ه
وس�لاحه وعت��اده ،كما اعتمد عل��ى العبارات
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كوس��يلة للتنق��ل ،ث��م الن��زوح ،معظم أهالي
احملافظة ،فرتك استهداف الطريان الروسي
هل��ا جم��ازر ه��ي األك�بر يف ديرال��زور.
اجلسور اليوم
تش��يع ق��وات النظام ع�بر عناصرها
أن عملي��ات صيان��ة س��تجريها روس��يا
جلس��ور مهدمة ،مثل جس��ر امليادين ،تعززها
بروباغن��دا مس��ؤولي النظ��ام ،مث��ل تصري��ح
وزير اإلس��كان واألش��غال العامة عن "جتهيز
قوال��ب اجلس��ور ،وع��زم النظ��ام عل��ى إع��ادة
اجلسور كما كانت" ،على أن وضع األخرية
عل��ى م��ا هو عليه ،منذ س��يطرته على أراضي
الش��امية م��ن ديرال��زور ،باس��تثناء اجلس��ر
احلرب��ي ال��ذي أقامت��ه الق��وات الروس��ية عن��د
عبوره��ا إىل ضف��ة النه��ر اليس��رى مش��ال
مدين��ة الدي��ر ،وق��د ح��ل حمل��ه الي��وم جس��ر
دائ��م ،وجس��ر قري��ب من��ه إلي��ران.
ويض��اف إىل قل��ة فاعلية اجلس��ور،
حت��ى يف ح��ال عودته��ا للخدم��ة ،أن ق��وات
النظ��ام تعتق��ل أغلب الواصل�ين إىل أراضيها،
وتزج بهم يف التجنيد اإلجباري ،سواء كانوا
مم��ن دخل��وا يف م��ا يس��مى مصاحل��ة أو ال،
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جسر امليادين -خاص عني املدينة

األم��ر ال��ذي انعكس على كون املتجهني إىل
هن��اك ه��م م��ن كب��ار الس��ن.
يف أيل��ول م��ن الع��ام  ،2017أنش��أ
الروس وميليشيات النظام جسراً عائماً على
نه��ر الف��رات ،ع�برت منه القوات من الش��امية
إىل اجلزي��رة ،ث��م اس��تبدل ،بع��د س��يطرتهم
عل��ى ع��دد م��ن ق��رى مش��ال مدين��ة الدي��ر
وتأم�ين خاص��رة املطار العس��كري من اجلهة
الش��مالية ،جبس��ر حرب��ي لتنق��ل ميليش��يات
فاغن��ر الروس��ية والفيل��ق اخلام��س ب�ين
الضفت�ين ،ق��ام عل��ى إث��ره التحال��ف الدول��ي،
املتحك��م بس��د الف��رات ،بزي��ادة منس��وب امل��اء؛
م��ا انعك��س عل��ى اجلس��ر ال��ذي جرف��ه النه��ر
ودم��ره كلي �اً ،فقام��ت امليليش��يات الروس��ية
بإنش��اء جس��ر بدي��ل بنف��س املكان ،من��ذ قرابة
األربع��ة أش��هر.
يرتف��ع اجلس��ر اجلدي��د ع��ن
س��طح م��اء النه��ر قراب��ة املرتي��ن ،ويرب��ط
الضفت�ين ب�ين بلدت��ي املريعي��ة عل��ى الضف��ة
اليمن��ى وم��راط عل��ى اليس��رى ،وخيدم تنقل
الس��يارات العس��كرية والعت��اد ،إىل جان��ب
الس��يارات املدني��ة بإش��راف روس��ي ،وبأوق��ات
حم��ددة؛ حي��ث يفت��ح اجلس��ر طريق��ه للعمل
م��ن الس��اعة التاس��عة صباح�اً ،لغاي��ة الس��اعة
الرابع��ة عص��راً ،ث��م م��دد باآلون��ة األخ�يرة
للس��اعة السادس��ة ،ويغلق لي ً
ال بش��كل كامل
أم��ام التنق�لات املدني��ة والعس��كرية التابع��ة
لق��وات األس��د أو إي��ران.

رادار املدينة

كم��ا أق��ام اإليراني��ون جس��راً
يرب��ط الضفت�ين ب�ين ح��ي احلويق��ة مبدين��ة
الدي��ر وقري��ة احلس��ينية يف ريفه��ا الغرب��ي،
إال أن��ه قلي��ل االس��تخدام ،بس��بب املعامل��ة
الس��يئة والتش��ليح واالبت��زاز املم��ارس حب��ق
األهالي من قبل امليليش��يات التابعة للحرس
الث��وري اإليران��ي (ل��واء الق��دس) وفرع األمن
العس��كري.
العبارات
مل ينقط��ع س��كان دي��ر ال��زور ،قب��ل
الث��ورة ،ع��ن اس��تخدام الس��فن النهري��ة يف
تنقله��م ب�ين ضف�تي النه��ر ،إال أنه��ا اقتص��رت
عل��ى املناط��ق البعي��دة ع��ن اجلس��ور ،خاص��ة
عن��د االنتق��ال إىل اجل��زر النهري��ة (احلوايج)
ومنه��ا ،وبغ��رض الصي��د والتن��زه كذل��ك.
ومع انهيار اجلسور ،وقطع الطريق احليوي
الواص��ل ب�ين مدين�تي الدي��ر وامليادي��ن،
اس��تجاب الصناعي��ون احمللي��ون حلاج��ة نق��ل
املركب��ات واألش��خاص بأع��داد كب�يرة،
املس�يرة مبح��ركات
لتظه��ر العب��ارات
ّ
ً
ضخم��ة واملصنع��ة غالب��ا م��ن الربامي��ل
املعدني��ة املرصوف��ة ،وانتش��رت نق��اط تنقله��ا
ب�ين الضفت�ين (املعبار) باضط��راد ،حتى صار
يفص��ل ب�ين املعب��ار واآلخ��ر مس��افة 15-10
ك��م يف بداي��ة الع��ام .2017
تس��مح الي��وم امليليش��يات عل��ى
ضف��ة النظ��ام بعب��ور ع��دد حم��دد م��ن
األهال��ي ،ويف أربع��ة معاب��ر تنتش��ر فيه��ا
حواجزه��م ،بينم��ا ختل��و منه��ا ضف��ة "ق��وات
س��وريا الدميقراطي��ة" .ف��دون أي حاجز على
ضف��ة النه��ر يف قري��ة مح��ار العل��ي (قس��د)
يرت��ب بع��ض الس��كان أم��ور عبوره��م إىل
بل��دة الش��ميطية يف ري��ف ديرال��زور الغرب��ي،
الواقع��ة حت��ت س��يطرة ق��وات األس��د ،وال��ذي
يس��تقبلهم حباج��ز أول للفرق��ة الرابع��ة،
يبت � ّز عناص��ره مبال��غ مالي��ة م��ن العابري��ن،
ويعتقلونه��م يف بع��ض األحي��ان.

تكلف تلك الرحلة مبلغ  500لرية سورية عن كل راكب يستقل العبارة النهرية
إىل الضفة األخرى ،وتعمل العبارات من الس��اعة السادس��ة صباحاً وحتى اخلامس��ة مس��اء ،و
جي��ازف البع��ض بالعب��ور أحيان �اً م��ن قري��ة اجلنين��ة لتهري��ب مش��تقات نفطي��ة.
تنتش��ر حواج��ز الفرق��ة الرابع��ة كذلك على معرب نهري يصل ب�ين مدينة امليادين
(نظ��ام) وقري��ة احلواي��ج (قس��د) ،وآخ��ر قري��ب من��ه بني بلدة الش��حيل (قس��د) و قرية بقرص
(نظ��ام) ،ويس��لك ه��ذه املعاب��ر كب��ار الس��ن ع��اد ًة ،بعضه��م يع��ود إىل مناط��ق قس��د بع��د تفق� ّد
منزل��ه ،ويص��ل عدده��م إىل
 25-20ش��خصاً يف الي��وم ،أهم جسور دير الزور على نهر الفرات:
بتكلف��ة  3000ل�يرة س��ورية اجلس��ر املعل��ق :بن��اه الفرنس��يون يف عش��رينات الق��رن املاضي
مناصفة صاحب ليص��ل ب�ين مدين��ة دي��ر ال��زور عل��ى الضف��ة اليمن��ى لنه��ر
ً
يتقامسها
العب��ارة النهري��ة واملس��ؤول الف��رات وضفت��ه اليس��رى ق��رب قري��ة احلس��ينية.
يف ق��وات قس��د يف املنطق��ة ،اجلس��ر اليوغس�لايف :ويع��رف ب"جس��ر السياس��ية" لوق��وع
ال��ذي مينحه��م (اإلذن) مبن��ى األم�ني السياس��ي قرب مدخله اجلنوبي ،بنته ش��ركة
يف العب��ور .ويض��اف إىل يوغس�لافية يف س��تينات الق��رن املاض��ي ،ويص��ل مدين��ة دي��ر
تل��ك املعاب��ر ش��رقاً ،مع�بر ال��زور يف الضف��ة اليمن��ى لنه��ر الفرات بضفته اليس��رى قرب
أخ�ير يص��ل ب�ين قري��ة أب��و قري��ة حطلة.
ح��ردوب (قس��د) وبل��دة جس��ر امليادي��ن :ب�ني يف س��بعينات الق��رن املاض��ي ،ويص��ل
صبيخان (نظام) ،لكنه غري مدين��ة امليادي��ن يف الضف��ة اليمن��ى لنه��ر الف��رات بضفت��ه
آم��ن بس��بب اس��تهدافه م��ن اليس��رى ب�ين قري��ة احلواي��ج وبل��دة ذيب��ان.
ميليش��يات األس��د ،لذل��ك ال جس��ر العش��ارة :ب�ني يف س��بعينات الق��رن املاض��ي عل��ى ش��كل
جس��ر حربي ،ليصل مدينة العش��ارة يف الضفة اليمنى لنهر
يس��تخدم إال ن��ادراً.
و يس��تخد م الف��رات بضفت��ه اليس��رى يف بل��دة درن��ج ،وأعي��د تأهيل��ه يف
يف العب��ور ب�ين مناط��ق العق��د املاض��ي باس��تعمال اخلرس��انة املس��لحة.
الس��يطرة ،إضاف��ة إىل جس��ر البوكم��ال :ب�ني يف مثانين��ات الق��رن املاض��ي ،ويص��ل
املعاب��ر ،نف��ق يف منطق��ة مدين��ة البوكم��ال يف الضف��ة اليمن��ى لنه��ر الف��رات بضفت��ه
اجلزي��رة يص��ل ب�ين قري�تي اليس��رى ق��رب قري��ة الباغوز.
واحلس��ينية ،اجلس��ر العتي��ق :ويع��رف ب"األعي��ور" ،يق��ع عل��ى الف��رع
اجلنين��ة
حي��ث تنتش��ر ق��وات روس��ية الصغ�ير لنه��ر الف��رات يف مدين��ة دي��ر ال��زور ،ب�ني أول مرة يف
وإيراني��ة مس��اندة للنظ��ام ،العق��د األخ�ير م��ن الق��رن التاس��ع عش��ر ،وأعي��د تأهيل��ه من��ذ
ويت��م م��ن خالل��ه تهري��ب ذل��ك التاري��خ ع��دة م��رات.
بعض األشخاص الراجلني جس��ر الكنامات :يقع عل��ى الف��رع الصغري لنه��ر الفرات يف
أو عل��ى دراج��ات ناري��ة يف مدينة دير الزور ،وبين يف س��تينات القرن املاضي.
جس��ر اجل��ورة :يق��ع عل��ى الف��رع الصغ�ير لنه��ر الف��رات يف
أوق��ات متباع��دة.
مدين��ة دي��ر ال��زور ،وب�ني يف س��بعينات الق��رن املاض��ي.

معرب الشحيل  -خاص
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يف مسكنة

حني كشفت العشرية هشاشة اهلندسة البعثية

عبد اهلل حسن ميكن أن يقال إن ما عايش��ته مس��كنة أعاد صهر هويّة أبنائها املكانية
وانتما َءه��م هل��ا يف بوتق��ة اهلوي��ة العش��ائرية ،وصل��ة (ذوي القرب��ى) ،إذ حل��ق اجلمي��ع
بأقربائه��م ،إم��ا يف مناط��ق س��يطرة النظ��ام ،أو يف تل��ك اخلاضع��ة لس��يطرة "ق��وات س��وريا
الدميوقراطي��ة"؛ مبعن��ى أن البل��دة أعي��د هيكلتها إىل مايش��به فرتة ما قب��ل املغمورين وبناء
الس��د ،حي��ث اجلمي��ع مغم��ورون ،ومغ��دورون أيض��اً عل��ى خاص��رة نه��ر الف��رات.
نبذة تارخيية
مل تك��ن مملك��ة (إمي��ار) الواقعة على
خاص��رة نه��ر الف��رات ق��د اك ُتش��فت بع��د ح�ين
ب��دأت عملي��ات بن��اء (س��د الطبق��ة) الش��هري ع��ام
 ،1968مل يعبأ حكام سوريا آنذاك مبدينة يعود
تارخيه��ا حت��ى العص��ر الربون��زي يف منتص��ف
األلف ّي��ة الثالث��ة قب��ل املي�لاد ،وال��ذي ب��دأت
املميزة
تتش� ّكل معه البنى الثقافية والسياسية ِّ
حلض��ارات الش��رق القدي��م.
لرمب��ا يت��ذ ّرع البع��ض ب��أن
للمصلح��ة العام��ة -بناء س��د الف��رات -أفضلية
دائم��ة عل��ى البح��ث واحلفري��ات املعرفي��ة،
وب��أن املس��تقبل ال ب � ّد وأن يُفض��ي إىل إقص��اء
التاريخ أو تنحيته جانباً؛ "سنجعل من ذاكرة
ش��عبنا صفح��ة بيض��اء لكي نكت��ب عليها أمجل
العب��ارات وأنب��ل األف��كار" يق��ول ماو تس��ي تونغ،
الديكتات��ور الكب�ير ،وج��اء يف رواي��ة ()1984
جل��ورج أورويل" :س��نعتصركم ونفرغكم مما
يف أنفس��كم ،ومنلؤك��م مب��ا يف أنفس��نا".
يف الع��ام  1972اك ُتش��فت إمي��ار
(مس��كنة حديث��اً) -بارباليس��وس يف العص��ر
البيزنط��ي ،بال��س خ�لال العص��ر اإلس�لامي-
يف املنتص��ف ب�ين حل��ب والرق��ة ،تفصله��ا ع��ن
كلتيهم��ا مس��افة تق �دّر بنح��و  90كيلوم�تراً؛
ا ُتصف��ت التنقيب��ات األثري��ة الفرنس��ية فيه��ا،
وال�تي اس��تمرت حت��ى خريف الع��ام  ،1976بأنها
"إنقاذي��ة س��ريعة" ،إذ أدى ارتف��اع منس��وب املياه
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الحق�اً يف "حب�يرة األس��د" إىل إيقافه��ا ،بع��د أن
كش��فت ع��ن معاب��د ُ
ك ّرس��ت لبع��ل وعش��تار،
وحوال��ي  1500رقي��م باللغ��ة الس��ومرية،
األكادي��ة ،احلوري��ة ،واحليثي��ة ،ومبوضوعات
تتن��وع بني اإلدارة ،الدين ،املعجم ّية ،السياس��ة،
األدب ،التعوي��ذات ،الرس��ائل ،والوصاي��ا.
حافظ وبشار األسد
كان س��د الفرات/الطبق��ة بالنس��بة
إلمي��ار بداي��ة حقب��ة جدي��دة م��ن تارخيه��ا،
ويعت�بره ح��زب البع��ث "أعظم"منج��زات
"احلرك��ة التصحيحي��ة" ال�تي قاده��ا حاف��ظ
األس��د ع��ام ُ …1970غم��رت املنطق��ة باملي��اه اليت
ش� ّكلت "حب�ير َة األس��د" ،م��ا ب��ات يع��رف الحق�اً
ُ
واضط��ر قاطنوه��ا إىل مغ��ادرة
ب��ـ (الغم��ر)،
منازهل��م قاصدي��ن اجتاه��ات ش��تى (مس��كنة
احلديث��ة ،ري��ف حل��ب ،الرق��ة ،واحلس��كة)
وأُطل��ق عليه��م اس��م (املغم��ورون) ،وظ� ّ�ل ذاك
النع��ت مبثاب��ة أح��د أش��كال التميي��ز الطبق��ي
ال��ذي كان مي��ارس حب ّقه��م يف املناط��ق ال�تي
ارحتل��وا إليه��ا وس��ط وع��ود وتعهّ��دات م��ن
احلكومة بتعويضهم؛ أهداهم األديب الس��وري
(عب��د الس�لام العجيل��ي) روايت��ه الص��ادرة ع��ام
 1979وال�تي حتم��ل االس��م ذات��ه (املغم��ورون)
قائ ً
ال" :إىل الذين على رؤوسهم املغمورة مبياه
سد الفرات بُنيت أجماد وازدهرت حظوظ ،إىل
املغموري��ن ،أه��دي رواي�تي ه��ذه".
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مسكنة بعد سيطرة قوات النظام عليها -متداول

عل��ى بع��د حن��و  30كيلوم�تراً غ��رب
إمي��ار املغم��ورة باملي��اه كان��ت بل��دة مس��كنة،
تقطنها عائالت من عشائر شتى ،معظمها من
(عش�يرة خفاج��ة) ،متتل��ك غالب ّي��ة أراضيه��ا...
أصبح��ت فيم��ا بع��د ضم��ن "أم�لاك الدول��ة"
اليت بنت فيها معم ً
ال للسكر ،وجممعاً لألبقار،
َ
وحمطيت ضخ للمياه؛ ارحتل إليها املغمورون،
ث��م أقيم��ت قربه��ا "منش��أة األس��د" لتأم�ين املياه
لفالح��ي املنطق��ة ،مل يط��ل به��ا األم��ر حت��ى
فش��لت ،إذ أدى س��وء ختطيطه��ا وإدارته��ا إىل
متّل��ح يف الرتب��ة.
كان ش�� ّبانها يرت��ادون معاه��د
اس��تصالح األراض��ي ،قب��ل أن ي ّتجه��وا فيما بعد
التصح��ر؛ كم��ا بني��ت فيه��ا
لدراس��ة ظواه��ر
ّ
جمموع��ات م��ن املن��ازل اإلمسنتي��ة الصغ�يرة
مسي��ت
مبس��احة ( )8 × 8للمن��زل الواح��دّ ،
ب��ـ (م��زارع الدول��ة) ك��ـ تعوي��ض مل��ن خس��روا
منازهل��م وأمالكه��م يف ق��اع البح�يرة آن��ذاك،
مع العلم أنهم أُلزموا بدفع رسوم شهرية لقاء
العي��ش فيه��ا.
كان��ت عملي��ة اقتط��اع األراض��ي
تل��ك م��ن ّ
امل�لاك لص��احل نظ��ام األس��د األب،
وتوزي��ع بعضه��ا ،وعملي��ة توط�ين املغموري��ن،
وإقام��ة امل��زارع فيه��ا ...إح��دى أش��كال اهلندس��ة
اجملتمعي��ة ال�تي رمس��ت مالم��ح مس��كنة
فيم��ا بع��د ،وال�تي كان هل��ا بلي��غ األث��ر عل��ى
حاضره��ا م��ع أول اختب��ار حقيق��ي للرتكيب��ة
الس��كانية فيه��ا (ث��ورة آذار  ،)2011إذ أث��ارت من
الضغائ��ن م��ا أثارت��ه يف مناط��ق أخ��رى هاج��ر
إليه��ا املغم��ورون آنذاك يف مشال ش��رق س��وريا،
ولطاملا مسعت عبارة" :املغمورون استولوا على
أرضن��ا" ،مل يك��ن أح��د جي��رؤ عل��ى الق��ول إن
وقس��مت ليرتاً من
الدولة اس��تولت على البقرة ّ
احللي��ب بالس��نتيمرت املكع��ب!.
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"م��ن نك��ون حن��ن يف ه��ذه املاكين��ة
الكب�يرة ال�تي يس��مونها الدول��ة؟ حن��ن حدائ��د
صغ�يرة ،براغ��ي أو أس�لاك أو مس��امري دقيق��ة
وغليظ��ة… قط��ع م��ن املع��دن ال ب� ّد للماكين��ة
منه��ا ،ويف نف��س الوق��ت ال قيمة هلا وال نفع إال
يف مكانه��ا م��ن اآللة" ينق��ل العجيلي يف روايته
ع��ن فالح�ين ص� َ�در الق��رار بتهجريه��م.
الثورة السورية
يف عه��د األس��د االب��ن مل خيتل��ف
األم��ر كث�يراً عم��ا كان علي��ه يف عه��د وال��ده؛
م��ا ميك��ن ِذكره هو أن إدارته يف بدايتها قامت
أراض كان��ت م��ن ضم��ن (أم�لاك
بتوزي��ع ٍ
الدول��ة) مبع�دّل  3هكت��ارات لكل عائلة اش��تغل
أح��د أفراده��ا م��دة  9أش��هر عل��ى األق��ل يف
الزراع��ة أو قط��ف القط��ن أو رش املبيدات لدى
املنش��أة آن��ذاك.
ح�ين انطلق��ت الث��ورة كان تع��داد
سكان مسكنة حوالي  40ألف نسمة من العمال
والفالح�ين ،قس��م الب��أس ب��ه منه��م يعملون يف
الس��عودية؛ خرجت أوىل مظاهراتها ضد نظام
احلك��م يف مت��وز  ،2011واس��تمرت م��ع مح�لات
املداهم��ة واالعتق��االت ال�تي كان��ت تش��نها
أجه��زة األم��ن فيه��ا ،حت��ى خرج��ت املدين��ة ع��ن
س��يطرته يف آب  ،2012وه��و الع��ام ال��ذي أطل��ق
في��ه النظ��ام س��راح القي��ادي اإلس�لامي هاش��م
الش��يخ (أب��و جاب��ر).
حني أفرج النظام عن هاش��م الشيخ،
وه��و أح��د أبن��اء خفاج��ة ،ق��ام إىل جان��ب ع��دد
م��ن أقربائ��ه وآخري��ن م��ن (عش�يرة اجلر ّي��ات)
ب��أول عملي��ة مس��ّلحة يف مس��كنة ( 10آب
 ،)2012حي��ث هامج��وا مرك��ز أم��ن الط��رق يف
البل��دة ،بع��د االتف��اق مع أحد عناصر الش��رطة
في��ه إلدخاهل��م وتس��ليمهم م��ا ب��ه م��ن أس��لحة
املهاجني ،بينما
وس��يارات ...مل يُقت��ل أحد م��ن ِ
قت��ل  3عناص��ر م��ن الش��رطة ،بينه��م رئي��س
مف��رزة األم��ن العس��كري املس��اعد (أب��و غدي��ر)،
ومل يتوق��ع أح��د عل��ى اإلط�لاق أن يف ّر عناصر
األم��ن مجيعه��م يف الي��وم التال��ي ل ُيعل��ن ع��ن
(حتري��ر مس��كنة).
الش��ك أن النظ��ام أراد أن تأخ��ذ
األم��ور يف املنطق��ة ه��ذا اجمل��رى ،ويرتكه��ا
لصراع اهلويات الصغرية (العشائرية ،الدينية،
املذهبي��ة ،العرقية ...إخل)؛ يف تصريح ألورينت
نت يقول (حممد أبو العز) أحد املشاركني يف
العملية ،إن الكثري من ش��بان مس��كنة كان قد
مت تصنيفه��م أمني�اً ل��دى النظ��ام ك��ـ منتم�ين
حلركات وهابية وس��لفية ،حس��بما ُعثر عليه
يف ق��رص مدم��ج داخل مفرزة األمن بعد فرار
عناصره��ا ،كم��ا ع� ّبر أب��و الع��ز ع��ن أن أح��داً
مل يتوق��ع أب��داً أن تك��ون النتيج��ة (حتري��راً)
بعملي��ة صغ�يرة كه��ذه ،يف بل��دة اس�تراتيجية

ك��ـ مس��كنة ش� ّكلت فيم��ا بع��د نقط��ة انط�لاق
ملهامج��ة مدين�تي الطبق��ة ،ومن ث��م الرقة ،من
اجله��ة الش��مالية الغربي��ة.
حركة أحرار الشام
أس��س هاشم الش��يخ كتيبة مصعب
ب��ن عم�ير ،بينم��ا ت��وىل أب��و الع��ز ،ب��ادئ األم��ر،
إدارة اجملل��س احملل��ي يف مس��كنة وقطاعاته��ا
اخلدمي��ة ،قب��ل أن يغ��ادر البل��دة متجه��اً إىل
حل��ب لتأس��يس كتيب��ة فيه��ا ،بع��د ضغوط��ات
وخالف��ات م��ع الش��يخ؛ انض��م األخ�ير بعناص��ره
فيما بعد إىل (حركة فجر) اإلس�لامية ،اليت
ش � ّكلت بدوره��ا ن��واة (حرك��ة أح��رار الش��ام)،
وتو ّل��ت كتيبت��ه بقطاعاته��ا املختلف��ة إدارة
البل��دة برعاي��ة احلرك��ة ومبباركته��ا ،عق��ب
س��يطرة املعارض��ة عل��ى مط��ار اجل��راح.
أث��ارت سياس��ات أبو جاب��ر الكثري من
اخلالفات :مل تكن جلسة تتطرق للحديث عن
أوض��اع القط��اع اخلدم��ي يف مس��كنة ختل��و م��ن
حدي��ث ع��ن أن (عش�يرة خفاج��ة) حتتك��ر إدارة
األم��ور اخلدمي��ة م��ن األف��ران ،الكهرب��اء ،املاء...
إخل دون غريهم ،مادفع أبناء العش��ائر األخرى
لالنضم��ام إىل كتائ��ب خمتلف��ة كان��ت
يف البل��دة (جي��ش اإلس�لام ،ل��واء التوحي��د،
وغريه��م) ،وانض��م أبن��اء (اجلري��ات) مم��ن
ش��اركوا يف العملي��ة املس��لحة األوىل آن��ذاك ل��ـ
(جبهة النصرة) ،ثم تنظيم الدولة اإلسالمية
(داع��ش) م��ن منطق الندّي��ة للحركة ،والعناد
واملراهق��ة اهلويّاتي��ة ذاته��ا ال�تي اكتس��حت
مناطق شتى يف سوريا كان قلب الصراع فيها
قائم �اً عل��ى انتم��اءات صغ�يرة ،لكنه��ا طبقي��ة
بالدرج��ة األوىل.
تنظيم الدولة اإلسالمية (داعش)
نتيج��ة ل��ذاك التوت��ر واالحت��دام
ب�ين احلرك��ة وتنظي��م الدول��ةُ ،قت��ل (حس�ين
احلم��دون /أب��و ري��ان) طبي��ب األطف��ال م��ن
خفاج��ة مس��كنة ،وعض��و اجلن��اح السياس��ي يف
احلرك��ة ،كان يدي��ر حينه��ا مع�بر ت��ل أبيض
وأعقب
احل��دودي م��ع تركي��ا يف ري��ف الرق��ة،
َ
مقتله سيطرة التنظيم على البلدة بالكامل يف
 12كانون األول  ، 2013لتغادرها أحرار الشام،
ويتس�ّلم زم��ام األم��ور فيه��ا "أب��و حمج��ن" و"أبو
العب��اس" (م��ن اجلري��ات ،ش��اركوا يف العملي��ة
األوىل مع أبو جابر) وعناصر من خارج سوريا
بع��د أي��ام قليل��ة م��ن ط��رد تنظي��م
الدول��ة حرك� َ�ة أح��رار الش��ام ،ش��ن التنظي��م
هجم��ات متزامن��ة عل��ى م��دن وبل��دات اخل��ط
الواص��ل بينه��ا وب�ين الرق��ة (دبس��ي عفن��ان،
الطبق��ة ،املنص��ورة) ال�تي كان��ت خاضع��ة
للحركة ،لتمتد بعد ذلك رقعة االشتباكات
ويس��يطر التنظي��م عل��ى الرق��ة مطل��ع كانون
الثان��ي .2014

أبو هاشم الشيخ

حتول��ت مس��كنة بع��د ذل��ك ملرت��ع
اس��تخدمه عناص��ر التنظي��م للرتوي��ح ع��ن
النف��س ..عش��رات املن��ازل ال�تي بات��ت فارغ��ة
بع��د مغ��ادرة احلرك��ة وعناصره��ا م��ن أبن��اء
املنطق��ة ،مثلما هو احلال بالنس��بة لنظريتها
يف مدين��ة الطبقة ،قطنتها عائالت العناصر
غ�ير الس��وريني يف التنظي��م.
ونتيج��ة لس��وء األوض��اع
االقتصادي��ة فيه��ا ،هاج��ر الكث�ير م��ن س��كان
مس��كنة إىل تركيا وأوروبا ،واس��تمروا على
هذه احلال حتى بداية تقهقر تنظيم الدولة
عس��كرياً ،واق�تراب ق��وات النظام الس��وري من
دي��ر حاف��ر يف ري��ف حل��ب؛ ح�ين هاج��ر قس��م
كب�ير منه��م إىل منب��ج ،وم��ن ث��م الطبق��ة
ل��دى س��يطرة "ق��وات س��وريا الدميوقراطي��ة"
عليه��ا مطل��ع أي��ار .2017
بع��د ش��هرين ،حزي��ران ،2017
س��يطرت ق��وات النظ��ام الس��وري وح��زب اهلل
اللبنان��ي عل��ى البل��دة اخلالي��ة م��ن الس��كان
تقريب��اً ،الش��بان عل��ى وج��ه اخلص��وص،
وس��ارعت بتش��غيل حمط��ات ض��خ املي��اه فيه��ا
املس��ؤولة ع��ن تغذي��ة مدين��ة حل��ب ،لتب��دأ
بعده��ا بع��ض العائ�لات النازح��ة يف منب��ج،
وري��ف الرق��ة خصوص��اً ،تل��ك ال�تي قوامه��ا
كب��ار الس��ن والنس��اء واألطف��ال بالع��ودة،
إضاف��ة إىل بع��ض العامل�ين يف قطاع��ات
اخلدم��ات والتج��ارة مم��ن مل يغ��ادروا إىل
وأمنوا الع��ودة إىل منازهلم ،ويعيش
اخل��ارجِ ،
ً
غالبي��ة النازح�ين س��وريا يف الطبق��ة ومنب��ج
ودبس��ي عفن��ان يف ري��ف الرق��ة.
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متكن أمحد يف
خميم عني عيسى
بريف الرقة الشمالي
أخرياً من العودة جلزء
من حياته شبه الطبيعية،
وممارسة طفولته ،بعد
خضوعه لدورات حمو
األمية ودورات دعم نفسي
نفذتها مؤسسات مدنية بدعم
من برنامج (إجناز) ،بعيداً عن
الصعوبات والصراع الذي واجهه
ملف التعليم يف احملافظة.

جتارب مت

ميزة يف التعليم ع
لى
ه
ام
ش
صر
اع
امل
نا
هج
مش
ال
وج
نو
ب
ال
طريق الدولي يف الرقة

عدنان احلسني

أمح��د ( 14عام��اً) أح��د األطف��ال
الذي��ن كان��وا ضحي��ة س��يطرة تنظي��م داع��ش
عل��ى مدين��ة الرقة على مدى أكثر من ثالث
س��نني ،انض��م خالهل��ا ملعس��كرات م��ا يع��رف
بأشبال اخلالفة ،وتشرب أفكار التنظيم .ومع
رحي��ل التنظي��م ع��ن مدين��ة الرق��ة ،ونزوح��ه
م��ع عائلت��ه إىل خمي��م عني عيس��ى ،بدت عليه
عالم��ات الضي��اع والعزل��ة ،حي��ث بق��ي ف�ترة يف
املخيم ال يتكلم مع أحد ،وال يشارك األطفال
ب��أي ش��يء؛ حتى دخول��ه دورة الدعم النفس��ي،
ليبدأ بعدها حياته كطفل بعيداً عن السالح،
وحيق��ق املرتب��ة األوىل عل��ى أقران��ه.
دورة الدع��م النفس��ي ال�تي دخ��ل
إليه��ا أمح��د تن��درج ضم��ن برنام��ج (إجن��از)،
ال��ذي متك��ن من��ذ ط��رد داع��ش م��ن الرق��ة م��ن
دع��م وافتت��اح حن��و  410م��دارس 33 ،مدرس��ة
منها ضمن مدينة الرقة ،والبقية يف أريافها،
بتع��داد ط�لاب يص��ل ألكث��ر م��ن  150أل��ف
طال��ب مبختل��ف املراح��ل الدراس��ية .ويعتم��د
برنام��ج (إجن��از) على التش��بيك مع مؤسس��ات
حملية( ،وفاق ،آفاق جديدة ،صناع املستقبل،
أمل أفضل للطبقة ،معاً ألجل اجلرنية ،إمناء
الف��رات ،وإمن��اء الكرام��ة) ،متوزع��ة يف أري��اف
املدين��ة م��ن أج��ل تنظي��م العملي��ة التعليمي��ة،
وكذل��ك عملي��ة الدع��م النفس��ي واألنش��طة
االجتماعي��ة لألطف��ال.
أح��د الناش��طني يف الدع��م النفس��ي
امل��درس ناج��ي ،أو امل��درب واملب��دع كما يصفه
األطفال يف خميم عني عيسى ،قدم نازحاً من
ديرال��زور ،وحتدي��داً م��ن مدين��ة البوكم��ال
ش��رقاً ،فعاي��ش صعوب��ة الن��زوح ،وعم��ل
كب��واب وح��ارس رغ��م التحصي��ل اجلامع��ي
ال��ذي حيمل��ه يف الفن��ون اجلميل��ة؛ لكن��ه،
بع��د انتش��ار رس��وماته وإعج��اب املؤسس��ات

8

كميس��ر دع��م
التعليمي��ة به��ا ،انتق��ل للعم��ل
ّ
نفس��ي لألطف��ال ع�بر الرس��ومات .ويب��دأ ناجي
ذو  30عام��اً يوم��ه باجلل��وس م��ع األطف��ال
وتعليمه��م الرس��م ،وكذل��ك رس��م بع��ض
اللوح��ات الكرتوني��ة وجتس��يد حكاياه��ا ،يف
حماول��ة إلخ��راج األطف��ال م��ن ج��و احل��رب.
التجربت��ان املميزت��ان للطف��ل أمح��د
والرس��ام ناج��ي التع�بر ع��ن عملي��ة التعلي��م
يف الرق��ة ،فهن��اك العدي��د م��ن املصاع��ب ال�تي
تواجهه��ا ،ولع��ل أبرزه��ا غي��اب اخل�برة يف
التعام��ل م��ع األطف��ال اخلارج�ين م��ن أج��واء
احل��رب ،أو حت��ى يف اجملال التعليمي التقليدي
ل��دى املعلم�ين ،ومعظمه��م م��ن محل��ة الش��هادة
الثانوي��ة .كذل��ك ال��دور ال��ذي يلعب��ه املعلم��ون
املدعوم��ون م��ن مكت��ب منظم��ة األم��م املتح��دة
للطفول��ة (يونيس��ف) يف دمش��ق ،والذي��ن
يعمل��ون عل��ى الرتوي��ج لنظ��ام األس��د ،دون
االكتف��اء بالتعلي��م والت��زام وضع التفضيالت
السياس��ية جانب��اً.
وعل��ى الرغ��م م��ن تس��ارع وت�يرة
إحي��اء عملي��ة التعلي��م ،واملصاع��ب التقني��ة أو
السياس��ية ال�تي تواجهه��ا ،ف��إن ف��رض "اإلدارة
الذاتي��ة" ملناهجها تبدو االس�تراتيجية األكثر
ضغط��اً عل��ى املعلم�ين واألطف��ال عل��ى ح��د
س��واء ،وكذل��ك بالنس��بة للك��وادر اإلداري��ة
املعني��ة بش��ؤون س��كان الرق��ة .وتف��رض اإلدارة
مناهجه��ا عل��ى مواقع حم��ددة من ريف الرقة،
حيث يعترب الطريق الدولي (حلب -احلس��كة)
ه��و خ��ط الفص��ل ب�ين املناه��ج ال�تي فرضته��ا
"اإلدارة الذاتي��ة" مش��ا ً
ال ،وب�ين املنه��اج القدي��م
جنوب �اً.
ض��م "اإلدارة الذاتي��ة" منطق��ة
مش��ال الطري��ق الدول��ي -حي��ث يوج��د خمي��م
ع�ين عيس��ى -ل"مقاطع��ة كوبان��ي" ،وبالتال��ي
ف��رض املناه��ج اخلاصة ب��اإلدارة على الطالب،
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خل��ق (ص��راع املناه��ج) ب�ين "اإلدارة الذاتي��ة"
و"جمل��س الرق��ة املدن��ي" ال��ذي ح��اول التمس��ك
مبنهاج ما قبل الثورة باستثناء مادة القومية ،قبل
اس��تقالة أعضائ��ه الع��رب الفاعلني منذ حنو س��تة
أش��هر ،وبع��د أن جن��ح األخ�يرون يف حس��م مل��ف
التعلي��م يف مدين��ة الرقة وجنوب الطريق الدولي
لص��احل املنه��اج القدي��م ،وذل��ك ع�بر طل��ب رمس��ي
مش��ل العدي��د م��ن اخلالف��ات ،قدم��ه اجملل��س إىل
التحال��ف الدول��ي ال��ذي وافقه��م عل��ى مطالبه��م.
طل��ب "اجملل��س املدن��ي" ج��اء بع��د
حم��اوالت "اإلدارة الذاتي��ة" تعميم مناهجها على
مدين��ة الرق��ة وريفه��ا اجلنوب��ي والغرب��ي ،لكنه��ا
رضخ��ت يف نهاي��ة األم��ر لق��رار التحال��ف الدولي
باس��تقاللية التعلي��م ،والعم��ل بالقانون الس��وري،
وع��دم قب��ول انضم��ام الرق��ة مل��ا يس��مى (روج اف��ا)،
حس��ب مطال��ب التكت��ل العرب��ي يف جمل��س الرقة
املدن��ي حينه��ا ،األم��ر ال��ذي ع��رض أف��راد اجمللس
حينه��ا للتهدي��د ،م��ا أجربه��م على االس��تقالة من
اجملل��س ،وأت��اح بالتال��ي الفرص��ة لرف��د اجملل��س
بأش��خاص ذوي والء كب�ير حل��زب االحت��اد
الدميقراط��ي .pyd
مل يقتص��ر األم��ر عل��ى تهدي��د أعض��اء
اجملل��س ،ب��ل جت��اوزه إىل التمييز جت��اه املعلمني،
فأولئ��ك الذي��ن يتبع��ون ل��ـ "اإلدارة الذاتي��ة" ال
خيضع��ون للتجني��د اإلجب��اري ،حت��ت قان��ون
يعتربه��م أجن��زوا اخلدم��ة خ�لال عمله��م
يف التعلي��م ،بينم��ا جي�بر املعلم��ون التابع��ون
ل"جملس الرقة املدني" على استصدار تأجيالت
وإجباره��م الحق��اً عل��ى االلتح��اق بالتجني��د.
ويض��اف إىل ذل��ك مصاعب أخ��رى داخل املدينة،
أبرزه��ا من��ع "ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة" ردم
األنف��اق املوج��ودة داخ��ل امل��دارس ،رغ��م كثرته��ا
وتأثريها على س�ير عملية التعليم ،وذلك حتت
ذريع��ة أن الق��وات يف حال��ة ح��رب وق��د تلج��أ إىل
اس��تخدامها.

رادار املدينة

(إذا مات عصفور فقد العامل حلنًا)

عن أمحد عزيزة الذي نال الشهادتني يف أورم الكربى
مصطفى أبو مشس

"إذا م��ات عصف��ور فق��د الع��امل حلن �اً" كان��ت آخ��ر العب��ارات ال�تي صوره��ا
الش��هيد اإلعالم��ي أمح��د عزي��زة ،وه��و يوث��ق ج��دران مدينت��ه حل��ب ،قب��ل التهج�ير
القس��ري نهاي��ة ع��ام  .2016مل يك��ن يع��رف أن��ه يو ّث��ق موت��ه ،ح�ين تفق��د الث��ورة حلن�اً
آخر من أحلانها ،ليضاف إىل  426إعالمياً قتلوا خالل سنوات الثورة وثقتهم رابطة
الصحفيني السوريني حتى شباط .2018
مل مينع��ه صغ��ر الس��ن م��ن
االلتح��اق برك��ب الث��ورة الس��ورية
من��ذ بدايته��ا ،فأمح��د حمم��ود عزي��زة
م��ن موالي��د حل��ب  ،1998ينتم��ي لعائل��ة
ش��اركت يف احلراك الثوري منذ بدايته،
وال��ده اإلعالم��ي "أبو الع��ز احلليب" وأخوه
محيدي احلليب "أصغر إعالميي الثورة".
بعم��ر  16س��نة ت��رك أمح��د
مقاعد الدراس��ة نتيجة القصف واملعارك
الدائ��رة والتح��ق ب��دورات التمري��ض
واإلس��عافات األولي��ة ليب��دأ العم��ل يف
املش��ايف امليداني��ة (مش��فى البي��ان يف ح��ي
الش��عار ونقط��ة طبي��ة يف حلب القدمية)،
وكمتط��وع يف مجعي��ة القل��وب الرحيمة
وممرض ضم��ن كتائب الصفوة إضافة
إىل املكت��ب الط�بي يف جمل��س املدين��ة،
يق��ول وال��ده ل��ـ ع�ين املدين��ة.
التح��ق الش��اب الش��هيد مبهن��ة
اإلع�لام والتوثي��ق (عل��ى خط��ى وال��ده)

كمراس��ل ميدان��ي لش��بكة حل��ب ني��وز
والش��بكة الس��ورية حلق��وق اإلنس��ان
(جمان��اً) وبع��ض املواق��ع والصح��ف
العربية ،ليس��اهم يف توثيق جرائم األس��د
وتغطي��ة م��ا حيص��ل يف مدينت��ه وإيص��ال
صوته مع الصور اليت التقطها إىل العامل،
يق��ول مصطف��ى العب��داهلل مدي��ر مكت��ب
حل��ب الي��وم "مل يع��رف يف حيات��ه غ�ير
الثورة ،عاش طفولته يف حلب حتى خرج
منه��ا ،غالب�اً م��ا كن��ا نش��اهده عل��ى دراجة
ناري��ة يتنق��ل ب�ين األحي��اء بابتس��امة ال
تف��ارق وجه��ه لتغطي��ة املع��ارك والقص��ف
جلمي��ع ال��وكاالت اإلعالمي��ة" ،ليخلص
إىل الق��ول "كان أمحد خملصاً ال يعرف
م��ن حيات��ه س��وى الث��ورة وس��وريا".
تع��رض إلصاب��ات خط�يرة
خالل عمله اإلعالمي ،ولكنها مل تضعفه
ب��ل كان مث��ال الش��اب الطم��وح املخل��ص،
وكان ل��ه "ش��رف البق��اء يف حل��ب أثن��اء

احلص��ار" عل��ى ح��د ق��ول وال��ده ،إىل أن
خ��رج م��ع املهجري��ن إىل مدين��ة األت��ارب
ث��م إىل قري��ة أورم الك�برى ( 15ك��م
جن��وب غ��رب مدين��ة حل��ب) ،إذ تاب��ع عمل��ه
اإلعالم��ي يف ش��بكة حل��ب ني��وز وش��بكة
عي��ون س��وريا ،وق�دّم املئ��ات م��ن ص��وره إىل
الصح��ف واملواق��ع الس��ورية ،وأس��س م��ع
زمالئ��ه اإلعالمي�ين "احتاد إعالميي حلب
وريفه��ا".
حص��ل أمح��د من��ذ ش��هر تقريب �اً
على ش��هادة التعليم األساس��ي بعد غياب 6
سنوات عن مقاعد الدراسة" ،كانت فرحة
كب�يرة لن��ا وألمح��د بع��د اجله��د والتع��ب
الكبريين ،يف التوفيق بني دراس��ته وعمله"
وبدأ التحضري لدراسة الثانوية "اتفقنا أن
يتق��دم المتح��ان الثانوي��ة يف الع��ام املقب��ل،
لي��درس الف��رع األدب��ي ،كان يطم��ح أن
ي��درس يف كلي��ة اإلع�لام" خيربن��ا وال��ده
ال��ذي ينع��ي ابن��ه الش��هيد ،خ�لال تغطيت��ه
للقص��ف اجلوي الروس��ي عل��ى قرية أورم
الك�برى ي��وم أم��س اجلمع��ة "أمح��د خ��رج
لتغطي��ة القص��ف عل��ى البل��دة بع��د الغ��ارة
الروس��ية األوىل ال�تي اس��تهدفت القري��ة
يف مت��ام الس��اعة الس��ابعة مس��ا ًء ،ليع��اود
الط�يران ويقص��ف م��كان وج��وده ،مم��ا أدى
إىل استشهاده إىل جانب  37مدنياً آخرين".
ن��ال أمح��د "الش��هادتني" كم��ا
عرب أصدقاؤه يف رثائهم له ،ليجمعوا على
دماث��ة خلق��ه وحضوره املرح وخجله الذي
ال يفارق��ه كم��ا ابتس��امته ،وكان آخ��ر م��ا
كتب��ه اإلعالم��ي الش��هيد عل��ى صفحت��ه
الش��خصية يف الفي��س ب��وك ع��ن الطف��ل
يوس��ف" ،كث�يرة ه��ي وج��وه األطف��ال
الذي��ن مح��ل بعضهم كفنه مبك��راً ،هؤالء
يف عم��ر الزه��ور ،فل��م تف��رق آل��ة احل��رب
بينه��م وب�ين الكب��ار ،ومل تس��تثنهم فوه��ات
البن��ادق".
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بعدسة الكاتبة

الظ��روف القاس��ية ال�تي م��ر به��ا الش��اب أمح��د ،والنش��وء ب�ين براث��ن الفق��ر واحلاج��ة ،جعلت��ه عدواني�اً ومتعطش�اً للث��أر ،فاختار أن
يس��لك طريق املش��اركة يف احلرب من خالل االنتس��اب إىل إحدى الفصائل املقاتلة بهدف الثأر لوالده الذي قضى يف س��جون النظام من
جه��ة ،وكس��ب امل��ال ال�لازم لإلنف��اق عل��ى أم��ه وإخوت��ه الذي��ن يعيش��ون بدوره��م ظروف�اً اقتصادي��ة صعب��ة م��ن جه��ة أخ��رى.
خلف��ت احل��رب ال�تي ت��دور رحاه��ا يف
س��وريا الدم��ار والك��وارث وآالف األيت��ام الذي��ن
يعي��ش معظمه��م ظروف�اً صعب��ة ،حي��ث يرتكه��م
اجملتمع وحيدين يواجهون معاناتهم الكبرية ،على
أعمارهم وجتربتهم الغضة يف احلياة ،فينتظرون
ال جمه��و ً
مس��تقب ً
ال ومعان��اة ال تنته��ي م��ن حرب هلا
أكث��ر م��ن س��بعة أع��وام ،مل يعاي��ش أطف��ال س��وريا
أهواهلا فحسب ،بل غاب عنهم شعورهم بالطفولة،
وحرم��وا م��ن معظ��م حقوقه��م ،بس��بب املعامل��ة
الس��يئة وس��وء التغذي��ة وغي��اب الرعاي��ة الصحي��ة.
أمح��د (17عام��اً) م��ن مع��رة النعم��ان
بري��ف إدل��ب اجلنوب��ي ،اعتقل والده عام  2012أثناء
س��فره إىل مدين��ة حل��ب جلل��ب البضائ��ع الالزم��ة
لعمل��ه كبائ��ع متج��ول ،وبع��د س��نة عرف��ت عائلت��ه
م��ن ش��خص خ��رج م��ن الس��جن ذات��ه ،ب��أن الوال��د
قض��ى حت��ت التعذي��ب يف س��جون النظ��ام" .مب��ا
أن�ني االب��ن األك�بر يف األس��رة ،اضط��ررت ل�ترك
املدرسة ،ألساعد أمي يف اإلنفاق" ،يشرح أمحد عن
الظ��روف ال�تي دفع��ت به إىل خ��وض جتربة كبري
العائل��ة ،ويتاب��ع "فكن��ت أذه��ب معه��ا إىل العم��ل يف
الزراع��ة ،م��ن حصاد وقطاف وغريه��ا ،لتأمني قوت
ميكنن��ا م��ن البق��اء عل��ى قي��د احلي��اة".
يؤك��د أمح��د بأن��ه كان يك�بر ويك�بر
مع��ه ح��ب الثأر لوالده ،وعندما بلغ اخلمس عش��رة
انتس��ب إلحدى الفصائل ،وتلقى تدريباً على محل
الس�لاح .أم��ا أم��ه ،اليت فقدت الس��ند واملعيل قبل أن
تبل��غ اخلامس��ة والعش��رين ،فتتح��دث ع��ن معاناتها
قائل��ة" :أصبح��ت فجأة أرملة ومس��ؤولة عن أربعة
أبن��اء ،دون أي دخ��ل أنف��ق من��ه عليه��م ،يف ظ��ل
أوض��اع صعب��ة يس��ودها انع��دام األمن واالس��تقرار".
يض��اف إىل ذل��ك ع��ادات وتقالي��د بالي��ة
تتحك��م باألرمل��ة وتراق��ب حتركاته��ا ،كما تقول
أم أمحد" ،لكنين مل أستسلم لليأس ،واجتهت حنو
العم��ل الزراع��ي بأج��ر يوم��ي بال��كاد يكفين��ا لتأمني
لقم��ة العي��ش م��ع بع��ض املس��اعدات اإلغاثي��ة ال�تي
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تصلن��ا ش��هرياً" .وتضي��ف" :كلم��ا ك�بر اب�ني
ي��زداد خ��ويف علي��ه أكث��ر فأكث��ر ،بس��بب ته��وره
وإصراره على التطوع يف صفوف اجليش احلر"
وعل��ى رغ��م حاجة العائلة املاس��ة ملا حيصل عليه
الش��اب م��ن م��ال ج��راء عمل��ه ،إال أن األم تطل��ب
من��ه باس��تمرار أن يرتك��ه خوف��اً علي��ه م��ن
التع��رض ملك��روه.
أم��ا هيث��م (18عاماً) من معرة النعمان
فكان أكثر حظاً ،حني متكن من متابعة دراسته
وني��ل ش��هادة التعلي��م الثانوي ،ويع ّد نفس��ه اليوم
لدخ��ول جامع��ة إدل��ب ،وع��ن ذل��ك يق��ول لع�ين
املدين��ة" :ل��و بقي��ت أعم��ل ط��وال حيات��ي م��ن أجل
أم��ي ،فل��ن أك��ون ق��ادراً عل��ى تعوي��ض حلظ��ة
واح��دة م��ن حلظات التعب والش��قاء اليت عاش��تها
م��ن أج��ل وصول��ي إىل ه��ذه املرحل��ة التعليمي��ة،
فق��د أفن��ت أيامه��ا ألجلنا ،وحت��ى ال من ّد يد العوز
واحلاج��ة ألح��د مهم��ا كان��ت قرابت��ه"
أم هيث��م (33عام�اً) تتح��دث ع��ن رحلة
الرتم��ل والش��قاء بقوهلا" :قض��ى زوجي عام 2013
تاركاً لي طفلني ،وهما هيثم  13عاماً ،وهدى 10
س��نوات ،فحمل��ت لق��ب أرملة ومحل��ت معه أعباء
املعيش��ة ،وكان يصعب علي أن أنتظر املس��اعدة
والش��فقة ممن حولي ،فقررت االس��تقالل مادياً
ومعنوي �اً م��ن خ�لال تعل��م مهن��ة اخلياط��ة م��ن
جارت��ي ،ال�تي أب��دت اس��تعداداً لتعليم��ي به��دف
ميض وقت
العمل وتوفري متطلبات طفلي ،ومل ِ
طوي��ل حت��ى ب��دأت العم��ل ،واكتس��بت ثق��ة م��ن
حول��ي بإتق��ان املهن��ة والرباع��ة فيه��ا".
ت��درك أم هيث��م ف��رادة جتربته��ا يف
حمي��ط حمافظ ،وعن ذلك تقول" :نظراً لصغر
س�ني ،حتمل��ت الكث�ير م��ن املش��اكل واإلهان��ات
م��ن أهل��ي وأقارب��ي بس��بب رفض��ي ال��زواج ،لكنين
صم��دت وأص��ررت عل��ى تربي��ة طفل� ّ�ي ،وقه��رت
الواق��ع الصع��ب والظ��روف يف س��بيل ذل��ك".
أم��ا عب��د الق��ادر (15عام�اً) م��ن مدين��ة
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إدل��ب ،بوجه��ه املتس��خ ال��ذي ي��كاد خيف��ي مالحم��ه،
فيسابق ساعات الفجر األوىل للوصول إىل أكوام
القمام��ة صباح��اً ،ليتح��ول إىل غس��يل الس��يارات
مس��اء ،لإلنف��اق عل��ى إخوته ،وذلك بع��د وفاة والده
وزواج أم��ه م��ن رج��ل آخ��ر ،وع��ن ذل��ك يق��ول" :بع��د
زواج أم��ي ب��دأ زوجه��ا يس��يء معامل�تي ،ومعامل��ة
أخ��ي ولي��د وأخ�تي عائش��ة ،لذلك هربن��ا من منزله
واجتهنا للسكن مع جدتي املسنة ،ومنذ ذلك اليوم
ترك��ت املدرس��ة ،وتوجه��ت حن��و العم��ل يف مك��ب
النفايات للبحث عن كل ما ميكن بيعه من فوارغ
بالس��تيكية ومعدنية ،ليش��كل عائدها مصدر رزق
ل��ي وألخوت��ي".
يؤك��د عب��د الق��ادر ب��أن العم��ل ش��اق،
ويعان��ي بس��ببه م��ن أمل يف ظه��ره ،ورغ��م اخلط��ورة
وانتشار األوبئة يف املكبات إال أنها أصبحت مضمار
س��باق بين��ه وب�ين أقران��ه لكس��ب ق��وت يومه��م.
مل يك��ن م��ن الس��هل عل��ى أم��ه فاطم��ة
أمه (31عاماً) أن ختتار الزواج الثاني ،بعد تعرضها
لظ��روف قاس��ية ،أهونه��ا الفق��ر وقل��ة الدخ��ل
وأصعبه��ا حتك��م البع��ض حبياته��ا ،لذل��ك مل يع��د
لديه��ا خي��ار آخ��ر ،على ح��د وصفها .تق��ول فاطمة:
"استش��هد زوج��ي يف كان��ون الثان��ي  2012إث��ر
تعرض��ه إلصاب��ة حربي��ة ،اس��ودت الدني��ا يف عي�ني،
خاص��ة أن��ه مل ي�ترك ل��ي وألبنائ��ي مص��در رزق ،أو
من��زل نعي��ش في��ه عل��ى األق��ل ،األم��ر ال��ذي جعلين
مش��ردة ب�ين بي��ت أهل��ي وأه��ل زوج��ي عل��ى م��دى
س��نتني ،ورغ��م مضايق��ة الطرف�ين ل��ي وألوالدي
الثالث��ة آث��رت التحم��ل والص�بر ،كم��ا حاول��ت
م��راراً البح��ث ع��ن عم��ل دون ج��دوى ،باعتب��اري ال
أمحل ش��هادة تؤهلين لدخول س��وق العمل ،إضافة
إىل رف��ض أهل��ي خلروج��ي املتك��رر م��ن املن��زل وأنا
م��ا زل��ت ش��ابة؛ فاضط��ررت للموافق��ة عل��ى ال��زواج
م��ن أول عري��س ،رغ��م أن��ه يكربن��ي بعش��رين عام�اً،
وقبل��ت أن أك��ون الزوج��ة الثاني��ة ألض��ع ح��داً
ملعاناتن��ا وتش��ردنا ،بع��د أن قب��ل أن يتكف��ل باألوالد"
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ماذا حصل يف كفريا والفوعة بعد إفراغها؟
الصورة لشبكة شام اإلخبارية

مشس الدين مطعون اس��تولت الفصائ��ل املقاتل��ة بري��ف إدل��ب عل��ى كفري��ا والفوع��ة ،وج��رى تقس��يمهما لقطاع��ات؛ فاس��تحوذت
هيئ��ة حتري��ر الش��ام عل��ى احلص��ة األك�بر يف بل��دة الفوع��ة ،وتقاس��م كل م��ن فيل��ق الش��ام ،أحرار الش��ام ،وجيش الش��ام باقي املنطق��ة ،بينما
انتش��ر فصي��ل الرتكس��تان يف قري��ة كفري��ا الصغ�يرة.
ال تعت�بر كفري��ا والفوع��ة ذات موق��ع اس�تراتيجي ،ومل
تس��تخدم كمق��رات أو مس��تودعات أس��لحة ،وب��دأت العوائ��ل ال�تي تنتم��ي
هلذه الفصائل بالتوجه إليها للس��كن ،بعد  18متوز الفائت ،موعد عملية
تهج�ير س��كان كفري��ا والفوع��ة  ،باتف��اق روس��ي -ترك��ي -إيران��ي عل��ى
منت  121حافلة أقلت  7آالف نسمة تقريباً إىل معرب العيس ،حيث جرى
تبديله��م م��ع النظ��ام ب  1500معتق��ل.
ً
جول��ة صغ�يرة يف الفوع��ة تظه��ر ع��ددا م��ن احمل�لات ،كبائ��ع
اخلض��ار واجل��زار والس��مان وبائ��ع احملروق��ات ،وع��دداً ال ب��أس ب��ه م��ن
األهال��ي م��ن أماك��ن خمتلف��ة ،وج� ّ�ل م��ن اس��تقر هن��اك ه��م م��ن أبن��اء
املناط��ق املهج��رة كداري��ا والزبدان��ي والغوط��ة الش��رقية.
أب��و ب��راء م��ن داري��ا ،انتق��ل إىل الفوع��ة من��ذ وق��ت قري��ب ،ق��ال
ل ع�ين املدين��ة "أثقلت�ني هم��وم احلي��اة والتكالي��ف وأج��رة البي��ت ،لذل��ك
ق��ررت أخ��ذ بي��ت بالفوع��ة" .يتب��ع أب��و ب��راء لفصي��ل فيل��ق الش��ام ،ويعتم��د
على املكافأة الشهرية اليت مينحها الفيلق "ال تكفي لشيء ...أنوي العودة
ملهن�تي القدمي��ة (املعجن��ات) ومبوافق��ة صغ�يرة م��ن املس��ؤولني بالفيل��ق
ميكن�ني احلص��ول عل��ى حم��ل يف الفوع��ة إلع��ادة فتح��ه" أوض��ح أب��و ب��راء.
مه��اب مهج��ر ،أيض�اً م��ن ري��ف دمش��ق ،ويرهق��ه إجي��ار املن��زل،
ولكن��ه ال ين��وي االنتق��ال إىل الفوع��ة ،فه��و ي��رى أن ه��ذه األم�لاك جي��ب
أن ت�ترك عل��ى ماه��ي علي��ه حل�ين انتهاء احلرب" :صحي��ح أننا هجرنا من
أرضن��ا ،واس��توىل النظ��ام عل��ى أمالكن��ا واس��تباحها ،ولك��ن ال ميكنن��ا أن
نعامل��ه باملث��ل .أخالقن��ا ودينن��ا ال يس��مح لنا" .ومع اختالف ال��رأي بني أبو
ب��راء ومه��اب ،ولك��ن أح��داً مل جيرب اآلخر على التقيد برأيه "لكل ظروفه،
ق��د أك��ون أمتل��ك فرص��ة عم��ل وأج��رة بيت منخفض��ة ،أما أبو ب��راء فقد
يك��ون حال��ه صع��ب واضط��ر لالنتق��ال" يوض��ح مه��اب.
الش��يخ حممد جنيب الس��امل ،عضو س��ابق باجمللس اإلس�لامي
السوري ،رأى ،خالل حديث لـ عني املدينة ،أن األصل أن جيري التح ّفظ
عل��ى ممتل��كات كفري��ا والفوع��ة حل�ين انتهاء الثورة والصراع يف س��وريا؛
املهجري��ن م��ن املناط��ق
وق��د جي��وز اس��تخدامها عن��د الض��رورة إلس��كان ّ
األخ��رى ،م��ن غ�ير عبث وختريب .وأوض��ح أن "حتكم الفصائل وتصرفها
باملمتل��كات وعملي��ات اس��تيالء ونه��ب كال�تي جرت يف عفري��ن ،وقبلها يف
بع��ض ممتل��كات الش��بيحة؛ يع�ني إعط��اء ش��رعية للنظ��ام يف مصادرت��ه
ممتل��كات الث��وار واملعارض�ين ،فم��ا ننتق��ده نق��ع أيض�اً في��ه".

من��ذ إف��راغ البلدت�ين ،أص��درت هيئ��ة حتري��ر الش��ام ق��راراً مبن��ع
تعفيش أي ممتلكات ،ونصبت احلواجز لذلك ،ولكن سكان حمليني ونشطاء
حل��ت باألغ��راض.
رص��دوا الكث�ير م��ن الس��يارات اخلارج��ة م��ن هن��اك ،وق��د ُ ّ
غي��ث الس��يد ،ناش��ط إعالم��ي م��ن بن��ش املتامخ��ة للفوع��ة ،ق��ال
إن تهج�ير املليش��يات اإليراني��ة كان أم��راً ضروري�اً ،ولك�ني لس��ت م��ع تهج�ير
املدني�ين" ،ضم��ن االتف��اق هن��اك فق��رة تنص على أن املدين�ين الذين يبقون يف
املدينة لن يتعرض هلم أحد ،ولكن إيران أصرت على إخراج مجيع السكان".
مل يتوج��ه س��كان بن��ش لالس��تيالء عل��ى أراض��ي وممتل��كات يف الفوع��ة ،ولك��ن
ضعاف النفوس عفش��وا الكثري ،وأفرغوا بيوت من حمتوياتها ،وقاموا ببيعها،
يوض��ح غي��ث مس��تنكراً ه��ذا الفع��ل.
حوال��ي  ٥٠ألف�اً س��كان كفري��ا والفوع��ة أساس�اً ،إال أن��ه تناق��ص م��ع
حصارهم��ا لقراب��ة  21ألف�اً ( 8آالف يف كفري��ا و 13ألف�اً يف الفوع��ة) ،وأفرغت��ا
عل��ى دفع��ات ب��دأت خب��روج حن��و  300حال��ة إنس��انية ،بالت��وازي م��ع إخ��راج
ع��دد مماث��ل م��ن الزبدان��ي ومضاي��ا ضم��ن اتف��اق امل��دن األرب��ع ،ث��م  1500حالة
إنس��انية أيض�اً ضم��ن اتف��اق حل��ب الش��رقية ،وبعده��ا خ��رج  5000مدن��ي ع�بر
مع�بر الراش��دين ،وتعرق��ل االتف��اق بع��د االنفج��ار ال��ذي ش��هدته املنطق��ة.
إف��راغ كفري��ا والفوع��ة أس��هم ،حبس��ب الس��يد ،إىل إع��ادة فت��ح
األوتوسرتاد الدولي الذي يصل إىل معرب باب اهلوى احلدودي ،والذي يشكل
طري��ق جت��اري ه��ام وف��ر مس��افة  20ك��م عل��ى التج��ار وس��ائقي الش��احنات،
قياس�اً إىل طري��ق مع��رة مصرين الذي كان جيان��ب كفريا والفوعة اللتني
تقع��ان عل��ى األتوس�تراد.
الكات��ب الصحف��ي حمم��د ع��ادل الش��وك اعت�بر أن م��ا ج��رى يف
كفري��ا والفوع��ة تغي�ير دميوغ��رايف أص��رت إي��ران علي��ه ،وس��اهمت في��ه
الفصائ��ل ال�تي خاض��ت التف��اوض ،س��واء ش��عرت أم مل تش��عر .وأض��اف أن
"البلدت�ين م��ن ح��ق املهجري��ن ضم��ن اتفاق املدن األربع وباق��ي املناطق ،ألن ما
ال كام ً
حصل رمبا يستغرق جي ً
ال حتى يعود إىل طبيعته ،فاألمور يف سوريا
أصبح��ت حرب �اً ش��به طائفي��ة أرادته��ا إي��ران وم��ن خلفه��ا النظ��ام".
ورغ��م اجت��اه الرؤى لتقديم بلدتي كفريا والفوعة إىل املهجرين
حل��ل أزم��ة امل��أوى ال�تي يعان��ون منه��ا ،إال أن الفصائ��ل املتحكم��ة مازال��ت تدير
البلدت�ين بطريق��ة عس��كرية حبت��ة ،فم��ا ت��زال الس��واتر الرتابي��ة وس��يارات
الدوش��كا واألس��لحة الثقيل��ة ه��ي املش��اهد املس��يطرة ،وال يوج��د أي خط��ة أو
ني��ة ،عل��ى م��ا يب��دو يف الوق��ت الراه��ن ،لتس��ليم البلدت�ين لس��لطة مدين��ة.
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ه��ذا م��ا حيمله ث��وار دمش��ق وريفه��ا يف جعبتهم
م��ن من��اذج وبن��ى اجتماعي��ة جدي��دة وموروث��ة
حممد كساح بع��د فش��ل البن��ى الثوري��ة يف الغوط��ة وجن��وب العاصم��ة يف بن��اء من��اذج ل�لإدارة ،واستس�لامهم للتهج�ير مؤخ��راً ،تعيش
تلك البنى اليوم يف شتاتها بعالقاتها االجتماعية اليت أطرتها الثورة ثم احلرب ،حمافظة على احلد األدنى من بنيتها اجلديدة أو القدمية،
تل��ك البن��ى دخل��ت يف خماض��ات وصراع��ات بيني��ة دفع��ت باجت��اه ش��كلها احلال��ي.
بش��كل ع��ام ،ش��كلت الث��ورة نس��يجاً
اجتماعي��اً مغاي��راً يف العدي��د م��ن النق��اط
واملرتك��زات األساس��ية عن الث��وب االجتماعي
السابق الذي ارتداه السوريون لعقود طويلة.
وس��اهمت احلرب بدورها يف دفع الس��كان يف
مواض��ع حن��و تكوي��ن عالق��ات جدي��دة أكثر
تقدم��اً وتعقي��داً م��ن العصبي��ات التقليدي��ة
املتوارثة ،كالوالء للعائلة الكبرية أو القبيلة
والعش�يرة أو احل��ارة واحل��ي ،رغ��م تقاط��ع
ش��بكيت العالق��ات ،وحول��ت يف مواضع أخرى
بع��ض ه��ذه العصبي��ات إىل عالق��ات جدي��دة
يغل��ب عليه��ا الطاب��ع الوط�ني أو العقائ��دي أو
الفصائلي ،يف حني س��اهمت العصبيات ذاتها
كالعش��ائر يف خل��ق أو توس��يع التش��كيالت
االجتماعي��ة اجلدي��دة بش��كل أو بآخ��ر.
املسجد كحزب سياسي
من��ذ بداي��ات الع��ام الثال��ث للث��ورة،
عاش��ت مدين��ة داري��ا املتامخ��ة للعاصم��ة
دمش��ق جترب��ة جدي��دة آذن��ت بنش��وء العدي��د
م��ن ال��والءات ال�تي مل تك��ن ملحوظ��ة قبي��ل
هذا التوقيت .وكمدينة حمافظة ،اشتهرت
داري��ا بكث��رة مس��اجدها ال�تي افتتح��ت معاهد
لدراسة القرآن والعلوم الشرعية ،اليت مسح
النظ��ام بتواجده��ا حت��ت اس��م (معاه��د األس��د
لتحفي��ظ الق��رآن) ،وكان ط�لاب املس��اجد،
إضاف��ة للمدرس�ين فيه��ا ،هم أكرب ش��رحية
ميك��ن وصفه��ا باملثقف��ة يف املدين��ة ،ال�تي
تض��م قراب��ة  400أل��ف نس��مة .الش��رحية اليت
انش��غلت س��ابقاً فيما بينها مبناوش��ات فقهية
يف معظمه��ا ،أنتج��ت ال��والء للمس��جد ال��ذي
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طف��ى إىل الس��طح بع��د الث��ورة كبدي��ل ع��ن
والءات موروث��ة للح��ي أو العائل��ة الكب�يرة،
وإن تقاطع��ت معه��ا يف أحي��ان متع��ددة ،ث��م
لتتح��ول ه��ذه العالق��ة (ال��والء للمس��جد)،
بعد سنتني من الثورة تقريباً ،إىل مسار آخر
أق��رب إىل العم��ل السياس��ي املنظ��م.
اخن��رط يف املظاه��رات احلاش��دة،
ال�تي كان��ت جت��وب ش��وارع داري��ا العريض��ة،
معظ��م (فئ��ات الش��عب) ،لك��ن أغل��ب من كان
يق��ود ه��ذه التظاه��رات ه��م ط�لاب املس��اجد.
ومنذ البدايات كان االنقسام (الفكري) بني
خرجيي أكثر من  30مسجداً واضح املعامل؛
ف��دارت الس��جاالت عل��ى مواق��ع التواص��ل ويف
املناس��بات العام��ة ب�ين أصحاب الفك��ر الديين
التقلي��دي ،التاب��ع غالب��اً جلماع��ة زي��د ب��ن
ثاب��ت برئاس��ة الش��يخ أس��امة الرفاع��ي (أو
الش��يخ حممد سعيد رمضان البوطي) ،وبني
مجاع��ة أخ��رى أكث��ر خ�برة تعتن��ق أف��كار
ج��ودت س��عيد القائل��ة مبب��دأ الالعن��ف.
تراج��ع دور ط�لاب املس��اجد خ�لال
تس��ليح الث��ورة ،لتق��ود الفئ��ات الوس��طى،
ال�تي يتأل��ف أغلبه��ا م��ن احلرفي�ين ،غالبي��ة
املواجه��ات الدامي��ة م��ع النظ��ام .لك��ن ،وبع��د
جم��زرة داري��ا ،اس��تعاد الط�لاب دف��ة القي��ادة
من��ذ تأس��يس اجملل��س احملل��ي ملدين��ة داري��ا،
ث��م كتيب��ة (ش��هداء داري��ا) ،م��ع انقس��امهم
ال��ذي بق��ي واضح��اً لع��دة أش��هر ،إىل أن
ق��ام أتب��اع فك��رة الالعن��ف بالتخل��ص م��ن
خصومه��م بأس��اليب متنوع��ة ،كتجمي��د
الدع��م ،وكس��بهم إىل جانبه��م باملناص��ب،
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مس��تخدمني دعاي��ة وطني��ة تق��وم عل��ى
ض��رورة الدف��اع ع��ن املدين��ة ومواجه��ة
احلص��ار.
ً
وهك��ذا غ��دا ال��والء قائم��ا عل��ى
أيدولوجي��ا معين��ة متثل��ت يف اجمللس احمللي،
بينم��ا خض��ع العس��كر لفصائلي��ة قائم��ة على
الص��راع عل��ى املص��احل ،وامل��ال السياس��ي ال��ذي
ت��دره مسع��ة داري��ا كمدين��ة صام��دة.
يف خط��وة الحق��ة ،ابتل��ع ل��واء
(ش��هداء اإلس�لام) ،التاب��ع للمجل��س احملل��ي،
معظم املقاتلني الذين هجروا خصمه العتيد
(ل��واء س��عد ب��ن أب��ي وق��اص) املؤس��س األول
للعم��ل املس��لح يف داريا ،لينحص��ر م ّذاك والء
املقاتل�ين ،تدرجيي�اً ،يف جس��م عس��كري واح��د
لواء ش��هداء اإلس�لام ،-وجهة مدنية وحدتاجلمي��ع تقريب�اً ،ه��ي اجملل��س احملل��ي ملدين��ة
داري��ا.
يف نف��س الوق��ت طف��ت عصبي��ات
أخ��رى اس��تطاعت االنفص��ال ع��ن اجلم��ع،
وب��رزت كن��وع م��ن الش��للية النامج��ة ع��ن
جتم��ع ط�لاب ع��دد م��ن املس��اجد الس��ابقة،
وحيث تربى هؤالء يف مكان واحد منذ الصغر،
لتربز أمساء مثل مجاعة املصطفجية (نسبة
جلامع املصطفى) ،ومجاعة حزقيل (مسجد
حيم��ل نف��س االس��م) ،ومجاعة عب��د األكرم
الس��قا (جام��ع أن��س ب��ن مال��ك وتتب��ع ألف��كار
ج��ودت س��عيد) .مارس��ت ه��ذه الش��للية ال�تي
انضم��ت للمجل��س احملل��ي وظيف��ة األح��زاب
السياس��ية بش��كل مصغ��ر ،حي��ث كان��ت
االجتماع��ات تعق��د قبي��ل موع��د االنتخاب��ات
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احمللي��ة لتب��دأ الطبخ��ات السياس��ية ال�تي
كانت تنتهي غالباً حبدوث ائتالف سياس��ي
تش��رف علي��ه مجاع��ة عب��د األك��رم.
سلطة القبيلة مل تتأثر
من��ذ بداي��ة الث��ورة غ��ادرت
العش��ائرية قام��وس منطق��ة جن��وب دمش��ق،
لكنه��ا س��رعان م��ا ع��ادت بفع��ل م��ا يس��ميه
نش��طاء م��ن املنطق��ة باإلغاث��ة املمنهج��ة،
اليت كان مصدرها اهلالل األمحر الس��وري
ووكال��ة األون��روا ،وبع��ض اجلمعي��ات
اخلريي��ة واجملال��س احمللي��ة كذل��ك.
تت��وزع العدي��د م��ن عش��ائر أبن��اء
اجل��والن احملت��ل يف معظ��م بل��دات اجلن��وب
الدمش��قي ،ال�تي تش��مل خمي��م الريم��وك
واحلج��ر األس��ود ،إضاف��ة لبل��دات الذيابي��ة
وس��بينة واحلس��ينية والبهدلي��ة والبويض��ة،
وم��روراً حبي��ي التضام��ن والعس��الي .وح�ين
اندلعت االنتفاضة السورية ،شهدت منطقة
جن��وب العاصم��ة تغ�يراً ملحوظ�اً يف خط��اب
العش�يرة ،ال��ذي ح��ل مكان��ه جمتم��ع موح��د
مبوج��ب فك��ر ث��وري متم��رد عل��ى مجي��ع
االعتب��ارات اهلدام��ة ،كم��ا حيل��و لبع��ض
الناش��طني أن يؤك��د.
الف�ترة الذهبي��ة هل��ذا املنج��ز
املتمي��ز اس��تمرت م��ن نش��وب الث��ورة وحت��ى
انته��اء احلص��ار األول ودخ��ول املنطق��ة يف
هدن��ة بداي��ة الع��ام  ،2014وال�تي مبوجبه��ا
دخلت صناديق إغاثية للمنطقة من اهلالل
األمح��ر ،ومت توزيعه��ا بش��كل مناطق��ي ب�ين
أبن��اء البل��دات الث�لاث الواقع��ة حت��ت س��لطة
املعارض��ة ،يل��دا وببي�لا وبي��ت س��حم ،بينم��ا
ترك��ت بقي��ة الفئ��ات االجتماعي��ة النازح��ة
م��ن بل��دات الذيابي��ة وس��بينة والبويض��ة،
وغريه��ا م��ن املناط��ق الواقع��ة حت��ت س��يطرة
النظام ،تعاني من غالء أسعار املواد الغذائية
ال�تي حيص��ل عليه��ا أهال��ي البل��دات املهادن��ة
جمان��اً ،يف ح�ين تب��اع للنازح�ين بأس��عار
خيالي��ة.
مل تش��هد املنطق��ة ،من��ذ ان��دالع
القت��ال م��ع النظ��ام ،تس��ليحاً عل��ى أس��اس
عش��ائري ،األم��ر ال��ذي تب��دل بع��د ف�ترة م��ن
الزم��ن ،ح�ين مت الع��زف عل��ى وت��ر العش�يرة

الس��تقطاب الش��باب غ�ير املنضم�ين ألي م��ن
الفصائ��ل الس��ابقة :فض��م كل م��ن فصيل��ي
(أكن��اف بي��ت املق��دس) و(العه��دة العمري��ة)
مقاتل�ين فلس��طينني ،بينم��ا اس��تقطبت
(فرق��ة دمش��ق) يف عش�يرة اهلوادج��ة م��ن
أبن��اء اجل��والن ،وتش��كل ل��واء (ش��ام الرس��ول)
م��ن أبن��اء بل��دات يل��دا وببي�لا و بي��ت س��حم،
أم��ا ل��واء (أجناد الش��ام) فضم أبن��اء حي القدم
الدمش��قي.
ه��ذه العصبي��ة ال�تي ع��ادت
للحي��اة كان��ت أح��د أس��باب توغ��ل تنظي��م
(الدول��ة اإلس�لامية) يف اجلن��وب الدمش��قي،
وس��يطرته عل��ى احلج��ر األس��ود وخمي��م
الريم��وك والعس��الي ،فق��د كان��ت ن��واة
التنظيم األساس��ية يف بلدة يلدا ،لكنه عندما
نشب النزاع بني التنظيم واجليش احلر جلأ
إىل احلجر األس��ود ،ومتت حماصرته حينها
م��ن قب��ل فصائل احلر ،لتح��دث املفاجأة اليت
متثل��ت يف وق��وف عش�يرة البحات��رة (إح��دى
عش��ائر اجل��والن احملت��ل) م��ع التنظي��م،
ك��ون زعي��م التنظي��م يف املنطق��ة (أبو هش��ام
اخلاب��وري) م��ن وجه��اء ه��ذه العش�يرة ،مع أن
معظمه��م مل يك��ن منتس��باً لتنظي��م الدول��ة.
مقارن��ة م��ع األح��داث الك�برى
ال�تي ج��رت يف املنطق��ة الش��رقية (الرق��ة،
دي��ر ال��زور) ب�ين عام��ي  2013و  2017ال ميك��ن
مالحظ��ة أي ف��ارق أساس��ي ب�ين التجربت�ين.
يف املنطق��ة الش��رقية س��اهمت س��لطة
العش�يرة يف التمك�ين لفصائ��ل ضخم��ة،
لتتح��ول ه��ذه العش��ائر إىل ال��والء ألف��كار
عقائدي��ة راديكالي��ة ،لكن��ه والء عل��ى أس��اس
املصلح��ة يف منطق��ة تض��م معظ��م الث��روات
الباطني��ة يف س��ورية .وبرغ��م حم��اوالت
التنظي��م املتك��ررة للس��يطرة عل��ى العش��ائر،
وخل��ق ن��وع م��ن االنس��جام الكام��ل معه��ا ،إال
أن القبلي��ة بقي��ت العصبي��ة األه��م ،وال�تي
تقوم على أساس الدم ،واعتبار اإلخوة وأبناء
العموم��ة ه��ي العص��ب الرئيس��ي للعالق��ات
االجتماعي��ة.
الوالء للفصيل كبديل عن املنطقة
يف الغوط��ة الش��رقية ي�برز ال��والء
اجلمع��ي للفصي��ل متج��اوزاً أي عصبي��ة

أخ��رى ،رغ��م وقوف عصبية االنتم��اء للمكان
وال��والء ل��ه خل��ف قس��م من��ه .ويتقاس��م يف
الغوط��ة النف��وذ فصي�لان كب�يران ،هم��ا
(جي��ش اإلس�لام) و(فيلق الرمحن) ،ونتيجة
للص��راع بينهم��ا قس��مت الغوط��ة إىل ثالث��ة
قطاع��ات ،دوم��ا وامل��رج (س��يطر علي��ه جي��ش
اإلس�لام) ،والقط��اع األوس��ط ال��ذي يض��م
األج��زاء املتامخ��ة للعاصم��ة كجوب��ر وع�ين
ترم��ا ،إضاف��ة لعرب�ين وزمل��كا وكفربطن��ا
ومحوري��ة وال��ذي كان خيض��ع لس��يطرة
فيل��ق الرمح��ن.
عن��د ان��دالع القت��ال ب�ين الطرف�ين
كان��ت تنص��ب احلواج��ز بني مناط��ق النفوذ،
ويه��رب اجلن��ود املوال��ون ل(جي��ش اإلس�لام)
م��ن القط��اع األوس��ط ،وبالعك��س ،لتنتص��ر
أخ� ّوة الس�لاح ال�تي تش��كلت منذ ف�ترة وجيزة
والرفاقي��ة ال�تي محلته��ا عل��ى ال��دم واحل��ي
أو البل��دة ،وليبق��ى الفصي��ل ه��و العصبي��ة
الوحي��دة ،م��ع نف��ي غ�ير املوال�ين إىل مناط��ق
والئه��م ،حت��ى ل��و كان��ت غ�ير بلداته��م
األصلي��ة.
وصل��ت الفصائلي��ة إىل القم��ة
بتغلبه��ا على س��لطة العائلة واحلي واملدينة،
وقطع��ت معه��ا مرحل��ة كب�يرة إىل احل��د
الذي يقاتل فيه أبناء البلدة الواحدة بعضهم
البع��ض ،كنتيج��ة حتمي��ة النضم��ام كل
ط��رف إىل فصي��ل مع�ين ،وع��ادة م��ا ينته��ي
الص��راع بط��رد عائل��ة الفصي��ل املغل��وب خارج
املنطق��ة.
تبدل��ت بع��ض ال��والءات خ�لال
س��نوات الث��ورة والقت��ال ،وتش��كلت عالق��ات
جدي��دة أق��رب إىل ال��والء للفكرة ضمن عمل
مجاع��ي منظ��م يش��به احل��زب السياس��ي ،يف
ح�ين لع��ب ال��والء للفصي��ل دوراً ب��ارزاً يف
مناطق س��يطرة املعارضة الواس��عة اليت غلب
عل��ى س��كانها يف املاض��ي ال��والء للمنطق��ة،
بينم��ا مل تنج��ح مجي��ع التغ�يرات ،وحت��ى
املواجهات العنيفة ،يف كسر سطوة العشرية
ال�تي بقي��ت صام��دة ،وإن كان��ت ش��هدت
بع��ض التغي�ير يف أحي��ان كث�يرة ،لكنه يبقى
تغي�يراً مؤقتاً نابعاً من املصلحة االقتصادية،
أو الص��راع عل��ى الس��لطة والنف��وذ.

بعدسة الكاتب

رادار املدينة

ّ
السوري
احلج
ديين وسياسي ومنحة متيز
حممد سرحيل قبي��ل أي��ام قليل��ة م��ن ي��وم عرف��ة املرتق��ب،
قدم��ت الس��عودية (منح� ً�ة ملكي��ة) ملئ�تي ح��اج س��وري ،للح��ج ه��ذا
الع��ام عل��ى نفقته��ا بش��كل كام��ل ،وتع��د "األوىل من نوعها بس��بب
التقيي��م اجلي��د لبعث��ة احل��ج" وف��ق رئي��س جلن��ة احل��ج العلي��ا
الس��ورية.
تأسس��ت جلن��ة احل��ج العلي��ا الس��ورية ع��ام  2013بع��د
امتن��اع الس��لطات الس��عودية إب��رام اتفاقي��ة احل��ج مع نظام األس��د،
وتس��ليم مل��ف احل��ج لالئت�لاف الوط�ني الس��وري الذي ق��ام بدوره
بتأس��يس جلنة احلج العليا الس��ورية لتقوم باإلشراف على احلج
لا وإدارت��ه بش��كل مس� ّ
الس��وري كام� ً
�تقل ،وتت��وزع مكات��ب اللجن��ة
يف كل م��ن الداخ��ل الس��وري ،لبن��ان ،تركي��ا ،األردن ،مص��ر،
الس��عودية ،اإلم��ارات ،الكوي��ت وقط��ر.
�اج،
بل��غ ع��دد احلج��اج الس��وريني ع��ام  )15( 2015أل��ف ح� ّ
فيم��ا رفع��ت اململك��ة ،ه��ذا الع��ام ،الع��دد املس��موح ب��ه إىل ( )19أل��ف
حاج .يقول مدير احلج الس��وري س��امر بريقدار يف حديث لـ (عني
املدين��ة) ،أثبت��ت جلن��ة احل��ج جدارتها على مدى األعوام اخلمس��ة
املاضي��ة ،وه��ي تش��هد تط��وراً وحتس��ناً يف األداء عام �اً بع��د ع��ام.
ومتي��زت اللجن��ة خبدماته��ا وتنظيمه��ا ،حي��ث مت
تصنيفها من بني أفضل البعثات ،وقد تف ّردت دون غريها بإطالق
نظ��ام  GPSلتتب��ع حاف�لات نق��ل احلج��اج ومراقب��ة حتركاته��ا،
وذل��ك بس��بب م��ا حيص��ل أي��ام املش��اعر م��ن خ��روج للحاف�لات ع��ن
مس��ارها أو تعطله��ا أو ه��روب بع��ض الس��ائقني.
وحول آلية اختيار قوائم املنحة ،قال مدير احلج س��امر
بريق��دار لع�ين املدين��ة" :إن اللجنة وضعت معاي�ير دقيقة الختيار
ضحوا يف الثورة من اجلرحى وذوي الشهداء
األمساء ،لتشمل من ّ
وأصح��اب اخل��وذ البيض��اء والصحفي�ين والدع��اة ،وغريه��م م��ن
املؤسس��ات الثوري��ة" ،إال أن��ه أش��ار إىل اس��تحالة اس��تيعاب اجلميع،
لذا كان ال بد من وضع هذه املعايري ،وأضاف" :مت تسليم املعايري
لالئت�لاف ،ال��ذي ق��ام ب��دوره مبخاطب��ة املؤسس��ات الثوري��ة ومجع
الرتشيحات" ،مؤكداً بأن  114شخصاً قبلوا يف املنحة من الداخل
الس��وري ،فيم��ا توزع��ت املقاع��د املتبقي��ة عل��ى الس��وريني يف دول
الشتات.
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وبلغ��ت رس��وم احل��ج ه��ذا الع��ام  2650دوالراً ،وه��و م��ا يعت�بره
البع��ض تكلف��ة مرتفع��ة ،يف ح�ين ي��راه آخ��رون مبلغ �اً مقب��و ً
ال مقارن��ة
بتكالي��ف احل��ج يف تركي��ا ( 5آالف دوالر) ،ولبن��ان واألردن ( 3آالف)
وغريه��ا ،م��ع اإلش��ارة إىل أن اللجن��ة ال تتقاض��ى س��وى رس��م ق��دره ()45
دوالراً ع��ن كل ح��اج مت قبول��ه ،وف��ق مس��ؤول يف اللجنة؛ أما عن طريقة
اختي��ار احلج��اج فتمي��زت ،ع��ن العام املاضي ،بأنها اعتم��دت نظام القرعة
بنسبة  35%وهو ما أتاح الفرصة لشرحية الشباب ،يف حني مت اختيار 65
 %وف��ق نظ��ام األك�بر س��ناً.
تسييس احلج!
عم��ل النظ��ام بش��تى الوس��ائل عل��ى اس��تعادة مل��ف احل��ج من يد
املعارض��ة ،إال أن��ه باء بالفش��ل ،حيث أصدرت جلن��ة احلج التابعة له بياناً
وصف��ت في��ه وزارة احل��ج الس��عودية ب��ـ "الوهابي��ة" ،مدّعي��ة قي��ام األخ�يرة
بتس��ييس احل��ج ومن��ع احلج��اج الس��وريني م��ن أداء ه��ذه الفريض��ة ،وه��و
م��ا يك ّذب��ه الواق��ع ونفت��ه رابطة العامل اإلس�لامي وغريه��ا ،كذلك أصدر
مف�تي حل��ب حمم��ود ع��كام ،قب��ل أي��ام ،بيان�اً اس��تنكر في��ه "تسيس��س احلج
ومن��ع احلج��اج الس��وريني م��ن أداء الفريضة" .ومل تتوق��ف االدعاءات عند
هذا احلد ،بل جتاوزتها إىل قيام النظام باإلعالن عن فتح باب التسجيل
للحج ،ليخرب املتقدمني فيما بعد برفض "السعودية الوهابية" لطلباتهم،
عالوة على ذلك فقد أصدر قراراً ألزم فيه احلجاج من مناطق سيطرته
مبراجع��ة األف��رع األمنية.

ورداً عل��ى ه��ذه االدع��اءات واحلم�لات ،ق��ال د .نذي��ر احلكي��م رئي��س جلنة
احل��ج يف حدي��ث لع�ين املدين��ة" :مكاتبن��ا مفتوح��ة للحج��اج الس��وريني يف
الداخ��ل واخل��ارج ،وق��د بل��غ ع��دد القادم�ين منه��م م��ن مناط��ق س��يطرة
�اج" ،وأض��اف" :أبعدن��ا جلن��ة احل��ج
النظ��ام هل��ذا الع��ام قراب��ة ( )5آالف ح� ّ
ع��ن التجاذب��ات السياس��ية متام�اً ،وق��د أراده��ا النظ��ام معرك��ة سياس��ية،
وأردناه��ا رس��الة ديني��ة إنس��انية للع��امل أمج��ع!"
فيم��ا مل يس��تطع أح��د احلجاج م��ن مدينة حل��ب إخفاء اجلانب
السياس��ي ،عن��د حديث��ه لع�ين املدين��ة ع��ن مش��اعره املتداخل��ة .يق��ول :بعد
أن َح� َ
مضي أكثر
�ال وط ُن َن��ا الس��ليب وغاصبوه دون اجتماعن��ا فيه ،وبعد ّ
م��ن عش��رة أع��وام عل��ى ف��راق عائليت ،أخ�يراً التقي��ت هنا ببعضه��م ،فض ً
ال
عن كثري من األحبة واألصدقاء .هنا عند قبلة القلوب ومهوى األفئدة،
نقف أمام جدران الذاكرة ،لنستعيد بعضاً مما علق فيها من ذكريات
ع��ن وطنن��ا احلبي��ب ومدينتن��ا املغتصب��ة.

رادار رأي
املدينة

عهد التميمي:
األيقونة يف زمن «احلظ»

عهد التميمي بعد الإلفراج عنها من سجون اإلحتالل

معتقلة سورية بعد تصفيتها يف سجون النظام

رانيا عيسى
"عش��انها ه��ي حل��وة
وصغ�يرة وش��قراء ومالحمه��ا أجنبي��ة
ْ
انش��هرت!
واإلع�لام األجن�بي اهت��م فيه��ا،
علم��اً أن��ه يف معتق�لات زيه��ا خرج��وا م��ن
س��جون االحتالل ،لكنهم حمجبات ماحدن
بيع��رف فيه��م"؛ به��ذه الكلم��ات اختص��رت
صديق�تي الفلس��طينية تعليقه��ا عل��ى
حادث��ة إط�لاق س��راح عه��د التميم��ي ال�تي
اش��تهرت ع�بر مقط��ع فيدي��و يظه��ر صفعها
جلن��دي إس��رائيلي.
لع��ل أه��ل مك��ة أدرى بش��عابها ،لكن
م��اذا ع��ن أه��ل اإلع�لام؟ فصديق�تي صحفي��ة
ومراسلة حربية ،يف الوقت الذي خيتبئ فيه
أه��ل مدينته��ا غ��زة م��ن القص��ف اإلس��رائيلي
عل��ى القط��اع تك��ون ق��د أع��دت عدته��ا لتخ��رج
يف تغطي��ة صحفي��ة" ،ألي��س ل��ي احل��ق أن
أك��ون أيقون��ة؟" تق��ول.
يع�� ّرف قام��وس الوس��يط كلم��ة
"أيقون��ة" بأنه��ا ص��ورة أو متث��ال مص ّغ��ر
رك ،تع��ود
لش��خصية ديني��ة يقص��د به��ا الت�ب ّ
لقديس�ين توض��ع يف زواي��ا الكنائ��س وتع�� ّد
"اتص��ا ً
ال م��ع اهلل" يتوج��ه اجلمي��ع إليه��ا
بالص�لاة .نظ��راً لقداس��ة املعن��ى خرج��ت
لالس��تخدام عل��ى نط��اق أوس��ع ،فبتن��ا ن��رى
أيقون��ات سياس��ية وجمتمعي��ة وثوري��ة
وتارخيي��ة وديني��ة أو فني��ة ،تك��ون ق��دوة يف
حدث ما ،صامدة ال تقبل املس��اومة ،قد يغدو
صاحبها قائد رأي يبتغي من حوله حماكاة
األيقون��ة.
قبي��ل  2011مل يك��ن من��ا أح��د عل��ى
دراي��ة بأيقون��ات ،س��وى م��ا صنع��ه اإلع�لام
ع��ن حس��ن نص��ر اهلل وأكذوب��ة ح��رب مت��وز
يف  ،2006ورم��وز أخ��رى م��ن أبط��ال مسلس��ل
املقاوم��ة واملمانع��ةّ .
لك��ن مرحل��ة جدي��دة
عايش��ها الس��وري م��ع انطالق��ة الث��ورة يف
الب�لاد ،ختل��ص إىل فرز ثنائي :فإما أن يكون
مؤي��داً للنظ��ام ،أو معارض�اً ل��ه؛ ت��ؤرخ بش��غف
اسم أول شهيد ،وأول متظاهر ،وأول معتقل،
وأول منش��ق عن جيش النظام ،أول من ش��دا
بصوت��ه منادي �اً برحي��ل األس��د ،وكأن��ه يع � ّد
الع��دة ل��روي تاري��خ س�يرى الن��ور يف برنام��ج
"ش��اهد عل��ى احل��دث".

يف الوق��ت ال��ذي يس��عى كل
من��ا لبن��اء أيقونت��ه اخلاص��ة ،س��عى س��وريون
انش��قوا ع��ن النظ��ام إىل تنظي��م تظاه��رات
أم��ام س��فارات النظ��ام أو ال��دول الداعم��ة
هل��ا ،مرابط�ين كم��ا ل��و ّ
أن الث��ورة يف يومه��ا
األول ،دون حتي��ز إىل فئ��ة أو ح��زب سياس��ي
أو طائف��ي ،يطالب��ون بفت��ح مل��ف املعتقل�ين
وإط�لاق س��راحهمّ ،
لك��ن امل��وت عاجله��م
قب��ل بل��وغ الث��ورة مثاره��ا ،فيخ��رج أحده��م
ليتس��اءل إن كان��ت جت��وز الرمح��ة على مي
س��كاف املس��يحية ،أو فدوى سليمان العلوية،
فنع��ود إىل مرب��ع الف��رز األول لنج��د أنن��ا ال
جني��د صناع��ة أيقوناتن��ا :نغ��رق يف جتاذب��ات
ع��ن أحقي��ة الش��خص يف أن يصب��ح "قدّيس�اً"
حياف��ظ عل��ى نزاهت��ه حت��ى اللحظ��ة.
إح��دى املداخ��ل املعني��ة بفه��م آلي��ة
خل��ق األيقون��ة نظري��ة التمثي��ل اإلعالم��ي
( ،)Media Representationكل م��ا ن��راه م��ن
ش��خوص ورم��وز تق �دّم ع�بر اإلع�لام تبن��ى
بطريق��ة إجيابي��ة ،ترك��ز عل��ى صف��ات
إجيابي��ة تتغاض��ى عن كل ماهو س��ليب ،وقد
تس��عى إىل اخت�لاق صف��ات غ�ير موج��ودة،
م��ا يع�ني أن الش��خوص املقدم��ة كأيقون��ات
ليس��ت حقيق��ة يف املطل��ق ،وإن كان عم��ر
األيقون��ة صغ�يراً ،ول��ه نصي��ب م��ن اجلم��ال
حيظ��ى بتعاط��ف أك�بر.
(أطف��ال س��وريا يف زم��ن احل��رب)
ٌ
حبث نشره مركز (طوران) يوثق فيه تعداد

األطف��ال (دون ال��ـ 16عام �اً) الذي��ن استش��هدوا
خ�لال احل��رب وفق��اً لآلت��ي:
القص��ف املدفع��ي والصاروخ��ي
 15.720يف حل��ب ،التفج�يرات  453يف دمش��ق
وريفه��ا ،نق��ص األغذي��ة وم��واد التدفئ��ة 643
يف إدل��ب 519 ،يف مح��ص حت��ت التعذي��ب،
بينم��ا ذك��ر التقري��ر أن م��ا يف��وق ال��ـ 700طفل
استش��هدوا غ�ير موثق�ين.
تقري��ر آخ��ر أف��ادت ب��ه الش��بكة
السورية حلقوق اإلنسان عن استشهاد  30ألف
طفل سوري خالل الثورة ،من مجلتهم الطفل
عم��ران ،ال��ذي س��عى النظ��ام إىل احتضان��ه،
بع��د أن أصب��ح أيقون��ة حت ّن��ط ف�ترة الربامي��ل
املتفج��رة املتس��اقطة عل��ى حل��ب ،م��ا لبث��ت أن
اندث��رت روايت��ه عق��ب مقابل��ة متلف��زة س��عى
النظ��ام لبثه��ا بإش��ارة نص��ره املعت��ادة ،يف ح�ين
أضح��ت ص��ورة الطفل إي�لان الغري��ق "مؤذية"
يف نظ��ر البع��ض ،ليدخ��ل يف متاه��ات التفس�ير
ع��ن م��دى أحقي��ة نش��ر الص��ورة.
ال ت��زال صديق�تي تقن��ع بفك��رة
"احل��ظ" ،تق��ول :هن��اك صحفي��ون فاش��لون،
مواطنون ال حيتمون من قصف ،طالب أغبياء
منه��م م��ن أضح��ى ش��هيداً ،ومنه��م م��ن حالف��ه
ح��ظ بالش��هرة فباتوا أيقون��ات ،وعهد التميمي
أح��د احملظوظ�ين!" .ختت��م قائلة« :الفلس��طيين
م��ن الس��جن إىل كام�يرات اإلعالم ،والس��وري
م��ن املعتق��ل عالق�بر!».
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بورتريه

رادار املدينة

		

عبد القادر احلمو اجملنون وجامع اإلتاوات يف احلسكة
زين العبود لن يكون بإمكان مؤيدي النظام
يف احلسكة تصور ما جيري يف سوريا ،رغم
م��رور كل تل��ك الس��نوات؛ فمرك��ز املدين��ة
ال��ذي خيض��ع لق��وات النظ��ام وش��بيحته
م��ازال حت��دد أس��س احلي��اة في��ه ميليش��يا
الدف��اع الوط�ني وحده��ا ،ويش��كل قائده��ا
عب��د الق��ادر احلم��و أب�اً حقيقي�اً وملهم�اً ل��كل
أصن��اف جمرم��ي وش��ذاذ تل��ك األحي��اء،
جبرائم��ه املرتاكم��ة من��ذ م��ا قب��ل الث��ورة،
وقرارات��ه املضحك��ة بغبائه��ا وعزفه��ا خ��ارج
التاري��خ واألح��داث ،وحبروب��ه ال�تي خاضها،
وخيوضه��ا الي��وم ،فق��ط ض��د أهال��ي ح��ي
غوي��ران اجمل��اور ،اخلاضع لس��يطرة وحدات
احلماي��ة الكردي��ة ،وحصت��ه املالي��ة من كل
نش��اط يف املدين��ة.
هج��وم ميليش��يا الدف��اع األخ�ير
ج��رى من��ذ أي��ام ،ح�ين تس��لل جمموع��ة
عناص��ر م��ن امليليش��يا إىل القس��م الش��رقي
حل��ي غوي��ران يف احلس��كة ،بع��د ش��جار م��ع
أح��د أبن��اء احل��ي يف املرب��ع األم�ني وس��ط
املدين��ة ،ليحرق��وا -انتقام�اً م��ن الش��اب -أح��د
من��ازل أقربائ��ه ،بع��د إط�لاق الرص��اص
عل��ى البي��ت مباش��رة ،وبقي��ادة العنصري��ن
عل��ي الكن��ج امللق��ب بامل��زومل إلدمان��ه احلب��وب
املخدرة ،وهو النس��خة األكثر ش��بهاً باحلمو
وقائ��د أك�بر جمموع��ة يف امليليش��يا ،ومحيد
احلم��و الي��د اليمن��ى الب��ن عم��ه عب��د الق��ادر.
احل��رب ال�تي خاضتها اجملموعة يف
حي غويران ال خترج عن مسرية عبد القادر
وميليش��يا الدف��اع يف احلس��كة ،منذ تأسيس��ها
نهاي��ة الع��ام  ،2013عل��ى أنق��اض (كتائ��ب
البع��ث) عل��ى يد ضابط املخابرات العس��كرية
املالزم أول أبو حيدر ،والنقيب -آنذاك -بسام
العرسان ،الذي مجعته عالقة جيدة بالشبيح
يف (اللج��ان الش��عبية) عب��د الق��ادر احلم��و،
صاح��ب الب��اع يف قم��ع املظاه��رات ومالحق��ة
الث��وار ،وتط��ورت العالق��ة بع��د ب��روز مجاعته
كعصاب��ة تظه��ر الع��داء وختتل��ق املش��اكل
م��ع األك��راد يف ع��دة مناط��ق باحلس��كة ،م��ا
جع��ل هل��م أولوي��ة االنضم��ام لكتائ��ب البع��ث
(املقنع�ين) ،ث��م وق��ع االختي��ار عل��ى احلم��و
وبع��ض العناص��ر لتدريبه��م بش��كل خ��اص
بقص��د تأهيله��م كق��ادة للمجموع��ات.
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ب��دأ احلم��و باكتس��اب قوت��ه بع��د
ض��م نس��بة كب�يرة م��ن أصدقائ��ه وأقربائ��ه
املش��ابهني ل��ه يف الس��لوك الش��ائن ،ث��م بع��د
صراع��ات كث�يرة خاضه��ا م��ع جمموع��ات
أخ��رى يف ميليش��يا الدف��اع ،منه��ا جمموع��ة
ال��زوري وجمموع��ة عام��ر؛ لك��ن الص��راع
األك�بر واألخ�ير كان م��ع ع��دي ومح��ود
احلفي��ان يف الع��ام  ،2015عندم��ا رأى احلم��و
أن هذي��ن "تطاول��وا عل��ى أس��يادهم" ،ث��م ق��ام
مبهامج��ة بي��ت احلفي��ان ،واش��تبك معه��م
ألكث��ر م��ن س��اعتني أودت حبي��اة ع��دي
وأخيه محود ووالدهما وابن عمهم ،ليتحول
حينه��ا إىل القائ��د األول ال��ذي خيش��اه
اجلمي��ع لوحش��يته وانفالت عناص��ره ،الذين
(جيول��ون ويصول��ون يف املرب��ع األم�ني)،
و(مرف��وع عنه��م القلم) كما ي��روى عن أحد
ضب��اط ف��رع األم��ن العس��كري ،بع��د حادث��ة
ص��دام ب�ين عناص��ر م��ن الف��رع وآخري��ن م��ن
امليليش��يا خلف��ت إصاب��ات ب�ين الطرف�ين.
من��ذ ذل��ك الوق��ت ،ص��ار مق��ر
ميليش��يا احلم��و ،قريب�اً من فرع ح��زب البعث
يف الش��ارع امل��وازي لش��ارع القض��اة ،مقص��داً
لوجه��اء املدين��ة الذي��ن توجه��وا إلي��ه م��ع وف��د
م��ن أقربائ��ه عش�يرة الش��رابية لبح��ث "احل��د
م��ن التط��اول واالنف�لات األم�ني" لعناص��ره.
ينق��ل أح��د الوجه��اء الذي��ن قابل��وه أن احلم��و
أجابه��م بن��وع م��ن االع�تراف والتح��دي
"م��ا أجان��ي إال الب��واق والسرس��ري" ،ه��ؤالء
اللص��وص والزع��ران ع��اد ًة يكافئه��م "املعل��م
أب��و أمح��د عن��د كل (مش��كلة) يكون��ون
(املنتصري��ن) فيه��ا" ،بغض النظر عن طبيعة
املش��كلة والط��رف اآلخ��ر فيه��ا.
للحم��و م��وارد مالي��ة كث�يرة ،مثل
إي��رادات مرك��ز ال�براد اآلل��ي ال��ذي حيتل��ه،
والدع��ارة والتج��ارة باملخ��درات ،و اإلت��اوات
عل��ى حم�لات اخلض��ار والفواك��ه وبس��طات
س��وق اهلال ،وجزء من بس��طات الشارع العام،
خاص��ة يف ح��ارة احلموي��ة حي��ث حم�لات
اخل��ردة واملكياج��ات م��ن الدرج��ة الثاني��ة،
وحي��ث يقب��ض م��ن أصحابه��ا مبل��غ 4000
آالف ل�يرة كل ش��هر ،بدع��وى محايته��م
م��ن البلدي��ة وهيئ��ة الرقاب��ة والتموين .كما
يعم��ل احلم��و يف الش��راكة م��ع الكثريي��ن يف
جم��االت متنوع��ة تص��ل إىل الش��أن الصح��ي،
فه��و ش��ريك يف الصيدلي��ة املركزي��ة

العدد  16 / 122آب 2018

وصيدلي��ات أخ��رى يف املدين��ة ،إىل جان��ب بي��ع
بطاق��ات (مهم��ة يف الدف��اع الوط�ني) ،مدته��ا 3
أشهر بسعر  150ألف لرية ،للراغبني يف تسهيل
أموره��م أو الض��رب بس��يف امليليش��يا.
آخر قرارات احلمو رفع الس��واتر ،من
صنادي��ق اخلش��ب اململ��وءة بال�تراب واحلواج��ز
اإلمسنتي��ة يف حمي��ط املق��ر ،لقط��ع الش��ارع
ذهاب�اً وإياب�اً ،تزامناً مع نش��ر عناصره الش��ائعة
ال�تي تق��ول ،إن األك��راد س��يخوضون معركة
م��ع النظ��ام لالس��تيالء عل��ى املرب��ع األم�ني يف
احلس��كة! ،وإش��اعة موازي��ة تق��ول إن النظ��ام
ب��دأ حب��ل امليليش��يات ،وس��يبدأ بالدف��اع الوط�ني
ألنه��م يعت�برون أك�بر ميليش��يا موج��ودة!،
رغ��م أن تع��داد عناصره��ا املس��جل يف احلس��كة
 330عنص��ر ،وت��درب حوال��ي  200عنصر آخرين
ج��دد.
قب��ل الث��ورة ،اش��تهر احلم��و ال��ذي
جت��اوز اخلامس��ة والثالث�ين ،الي��وم ،يف ح��ي
النش��وة الش��رقية كتاج��ر حب��وب خم��درة
ولص دراجات نارية ،رغم انتمائه لعائلة غنية
تعم��ل بالزراع��ة وجتارة الغنم ،ولعل ثراء أهله
بال��ذات م��ا جنب��ه املالحق��ة لف�ترات طويلة على
القضاي��ا اجلنائي��ة املرتبط��ة ب��ه ،وال�تي تتع��دى
جت��ارة املخ��درات والس��رقة لتص��ل إىل قضاي��ا
اغتص��اب وحت��رش بأطف��ال ،رغ��م أن زواج��ه
األول ال��ذي أنت��ج ول��داً وبنت�ين يع��ود لس��نوات
قب��ل الث��ورة ،لكن��ه أنهاه��ا يف الع��ام  2013بقت��ل
زوجت��ه ع�بر إلقائه��ا م��ن بلك��ون بيت��ه يف ال��دور
الثال��ث ،ث��م زواج��ه م��ن اثنت�ين الحق �اً.
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العائ�لات الس��ورية تله��ث حبث��ًا ع��ن إجاب��ات ح��ول
مصري أبنائها بينما تغلق احلكومة ملفات االعتقال بهدوء
عبد الستار إبراهيم
عمار محو
باريت ليموجيه
 25متوز عن موقع The Middle East Eye
ترمجة مأمون احلليب
AFP

كان إس�لام ،ش��قيق عب��د الرمح��ن الدب��اس ،يرت��دي كن��زة حتم��ل كلم��ة واح��دة (حري��ة) يف آخر م��رة تقابال فيه��ا عام ،2012
ث��م فصل��ت بينهم��ا القضب��ان احلديدي��ة إلح��دى زنزان��ات س��جن صيدناي��ا.
س��ح لعب��د الرمح��ن ووالدت��ه بزي��ارة مدته��ا دقيقت��ان
ُِ
إلس�لام ،ال��ذي اعتقلت��ه ق��وات األم��ن يف ش��وارع داري��ا ذل��ك الع��ام.
يتذك��ر عب��د الرمح��ن كي��ف كان إس�لام يب��دو ضعيف�اً وحني� ً
لا
بش��كل فظي��ع ،وكان��ت تل��ك آخ��ر م��رة ي��رى فيه��ا عب��د الرمح��ن
ش��قيقه أو يتواص��ل مع��ه ،لك��ن األس��بوع املاض��ي اكتش��فت العائل��ة
أخ�يراً أن إس�لام كان واح��داً م��ن ب�ين عش��رات اآلالف الذي��ن ماتوا
يف مراك��ز اعتق��ال تديره��ا احلكوم��ة من��ذ ع��ام .2011
حص��ل ه��ذا االكتش��اف بع��د أن قام��ت إح��دى بن��ات عمه
بزي��ارة مكت��ب الس��جل املدن��ي يف داري��ا األس��بوع املاض��ي ،فتأك��دت
أس��وأ خم��اوف العائل��ة .يق��ول عبد الرمحن ":مل تس��تطع ابنة عمي
أن تتعام��ل م��ع ه��ذا املوقف ،غادرت املكتب دون أن تأخذ معها ورقة
الس��جل املدن��ي :كان��ت صدمته��ا بالغ��ة الش��دة".
تك��ررت مش��اهد مماثل��ة يف كل أحن��اء س��وريا منذ ش��هر
أيار ،عندما بدأت احلكومة تغلق حبذر ملفات السجل املدني اليت
�ص آالف املعتقل�ين املقب��وض عليه��م أو املختف�ين عل��ى م��دار
خت� ّ
سنوات الثورة واحلرب األهلية ،فاكتشفت بعض العائالت أخباراً
ع��ن أقرب��اء هل��ا أثن��اء زي��ارات روتيني��ة ملديري��ات الس��جل املدن��ي ،أو
عن طريق تتبع اتصاالت هاتفية غري متوقعة من جلان املصاحلة
احمللي��ة .وم��ع انتش��ار ه��ذه األخب��ار ،م�لأت مج��وع الن��اس مكات��ب
التوثي��ق العام��ة ،وأخ��ذت طواب�ير املنتظري��ن تتضخ��م لس��اعات.
تؤش��ر اللق��اءات م��ع عائ�لات املختفني ،ومجاع��ات حقوق
اإلنس��ان ،واخل�براء القانوني�ين إىل أن احلكومة تق��وم حالياً بإعادة
تنظي��م لبريوقراطي��ة س��جالت االعتق��ال املعق��دة ،إضاف��ة إىل
الوثائق اليت قد ترتك املسؤولني ذات يوم عرضة لدعاوى قانونية
دولي��ة.
ماذا فعلوا به؟
كان تقري�� ٌر ص��ادر ،يف منتص��ف مت��وز احلال��ي ،ع��ن

إحدى مجاعات حقوق اإلنسان السورية ،هو أول من ادعى أن عائالت
س��ورية ب��دأت تعل��م مب��وت أحبائه��ا املعتقل�ين صدف��ة ،م��ع مئ��ات م��ن
احل��االت املؤك��دة يف دمش��ق ومح��ص والالذقي��ة ومعضمي��ة الش��ام
ومح��اة واحلكس��ة .يق��ول فاض��ل عب��د الغ�ني ،رئي��س الش��بكة الس��ورية
ملراقب��ة حق��وق اإلنس��ان" :يف بداي��ة حتقيقاتن��ا ،مل نص��دق األخب��ار.
كانت العائالت تعلم مبحض الصدفة أثناء ذهابها للقيام باستخراج
أوراق عادية ،حيث يبلغهم املوظف أن قريبهم مت تسجيله كشخص
متوف��ى يف ملفاته��م" .ويتاب��ع عب��د الغ�ني قائ� ً
لا ،إن أع��داد املوت��ى الذي��ن
مت التع��رف إليه��م ضم��ن قوائم الس��جالت املدنية ت��زداد كل يوم ،وإن
الش��بكة الس��ورية ق��د أك��دت ،حت��ى اآلن ،قراب��ة  350حال��ة مت التعرف
إليه��ا م��ن قب��ل األقرب��اء.
يب��دو أن��ه ال يوج��د إج��راء ثاب��ت إلب�لاغ العائ�لات :فمئ��ات
العائ�لات علم��ت مب��وت أبنائه��ا بالصدف��ة أثن��اء زي��ارات روتيني��ة إىل
السجالت املدنية لتقديم ثبوتيات ختص املفقودين ،وبعض العائالت
األخ��رى تلق��ت اتص��االت هاتفي��ة م��ن جل��ان املصاحلة احمللي��ة تفيد أن
أح��د أف��راد العائل��ة ق��د تويف ،وتوجههم لتغيري وضع س��جلهم املدني يف
املكات��ب احمللي��ة .وق��د ن��وه تقري��ر الش��بكة الس��ورية إىل أن��ه مل حي��دث
أن تلق��ت ّ
أي عائل��ة رف��اة أح� ٍد م��ن املفقودي��ن ،وه��و ادع��اء تأك��ده ع��دة
مص��ادر حتدث��ت إلين��ا .ويف كث�ير م��ن احل��االت ،كان س��بب الوف��اة
املكت��وب عل��ى الش��هادات ه��و" َت َوق��ف القل��ب"
إضاف��ة إىل ال 350حال��ة املؤكدة من قبل الش��بكة الس��ورية،
توجد أيضاً أعداد أكرب من احلاالت غري املؤكدة يف عدة مدن أخرى.
فأثناء األسبوع األخري من شهر حزيران 30 ،عائلة فلسطينية سورية
من خميمات محص ومحاة -اليت تتبع ثبوتياتها إدارة السلطة العامة
لالجئني العرب الفلس��طينيني يف دمش��ق -تلقت اتصاالت هاتفية من
الوكال��ة تش�ير عليه��م الذه��اب ف��وراً إىل مكتب الس��جل املدني ،وتغيري
وضعي��ة أبنائه��م من أحي��اء إىل أموات.
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م��ن ب�ين العقب��ات الكث�يرة ال�تي تع�ترض طري��ق أية تس��وية
مل��ا بع��د الن��زاع ،يش��كل مص�ير عش��رات اآلالف م��ن املعتقل�ين الذي��ن
اختف��وا يف الس��جون احلكومي��ة واح��داً م��ن أصع��ب األس��ئلة .وبينم��ا
م��ن املس��تحيل معرف��ة الع��دد احلقيق��ي للناس الذين ُقب��ض عليهم أو
أُخف��وا قس��رياً من��ذ أن ب��دأ الن��زاع ،ف��إن ع��دد احل��االت املؤك��دة رمسي�اً
فحم��ل مرك��ز توثي��ق االنته��اكات احلكوم��ة
يبل��غ عش��رات اآلالفَّ .
الس��ورية مس��ؤولية  66922حال��ة عل��ى األق��ل م��ن ح��االت االختف��اء
القس��ري من��ذ  ،2011أي بنس��بة  92%م��ن كل احل��االت املوثق��ة ،بينم��ا
تقول الش��بكة الس��ورية حلقوق اإلنس��ان إنه مت إخفاء  81652ش��خصاً
وقي��ل أيض�اً ،إن أمس��اء  600راح��ل ظه��رت يف الس��جل املدني ب�ين آذار  2011وحزي��ران .2018
باإلضاف��ة إىل ح��االت اإلخف��اء ،ا ُته��م نظ��ام األس��د أيض��اً
يف احلكس��ة ،إضاف��ة إىل  60امس �اً يف مح��اة .ث��م أص��در موظف��ون يف
 28حزي��ران قائم��ة مكتوب��ة خب��ط الي��د بأمس��اء م��ن معضمي��ة الش��ام بارت��كاب فظائ��ع ض��د املعتقل�ين ،م��ع بع��ض اجلرائ��م األكثر ش��ناعة،
أش��خاص معتقل�ين أو خمتف�ين قس��رياً م��ن قب��ل ق��وات األم��ن واملفصلة يف تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية .فاتهم التحقيقالس��ورية يف الس��نوات األخ�يرة ،وبعضه��م من��ذ  2013-تعل��ن وفاته��م .حكوم��ة األس��د بالتعذي��ب وتنفي��ذ إعدام��ات خ��ارج نط��اق القان��ون يف
كان��ت القائم��ة مكتوب��ة عل��ى ورق يف أع�لاه خت��م وزارة الداخلي��ة .س��جن صيدناي��ا .وق��ال تقري��ر منظم��ة العف��و إن��ه ب�ين األع��وام  2011و
ظه��رت أمس��اء  300ش��خص يف املل��ف األصل��ي ،مع ذل��ك أكد موظفو  2016مت تعذيب بني  5000و  13000ش��خص يف س��جن صيدنايا فقط،
السجل املدني أمساء  170فردأ فقط ماتوا يف مراكز اعتقال تديرها قبل أن حياكموا ش��كلياً حماكمات عس��كرية ملدة  3دقائق ويعدموا
الدكت��ور ياس��ر الف��روح،شنقاً .
احلكوم��ة.
لـ«ع�ين
�ال
�
ق
�ال،
�
األطف
�ب
�
ط
يف
�ي
�
االختصاص
ّ
حت��ى اآلن لي��س ممكن��اً معرف��ة امل��دى الكل��ي للتغي�يرات احلصانة على ارتكاب اجلرائم
�كل
عملية��ة،
تتواص��ة�لاجلنوبي
«تعان�لك��ي�ناملنطق�
املدين��ة»:
وبش� ٍ
يف ع��ام  2015رص��د اجملتم��ع الدول��ي حمل��ة مرعب��ة ع��ن عامل
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جلن��ة املصاحل��ة يف مدين��ة كناك��رٍ 25االعتقال السفلي الذي تديره احلكومة السورية بفعل تسريب صور
لديهمالطبي��ة
اخلدم��ات
اتصا ً
التخصصي��ة".قيصر" .ففي آب  2013قام منشق عسكري -امسه احلركي "قيصر"-
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ال هاتفياً األسبوع املاضييفمع 25
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معظ��ملقطات ألجساد معذبة على يد عناصر أمنية ،ووفقاً ملنظمة هيومن
اس��م مس��تعار لناش��ط يف جم��ال
ق��ال لن��ا لي��ث مط��رٌ ،
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األقس��ام،اجملموعة الضخمة .األغلبية من هؤالء الضحايا اختطفوا من قبل 5
الناس الذين يق ّر النظام أنه يعرف ش��يئا ما عنهم" .وبالنس��بة ملعظم
حبس��ب الف��روح ،يف أن «نس� ً
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األطف��الف��روع أمني��ة تعم��ل يف العاصم��ة الس��ورية.
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حمم��د ،اب��ن وف��اء األيوب��ي البال��غ م��ن العم��ر  21عام�اً ،غ��ادر ٍاهلادف��ة إىل حتقي��ق العدال��ة ألس��ر املعتقل�ين الذين قتلوا يف الس��جون
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ه��ذا الن��زاع".
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وائل ملحم
الشرطي
الوغد الذي
ابتسم له
احلظ
ب�ين ( )20ش��ابة م��ن خرجي��ات املعاه��د املتقدم��ات ملس��ابقة توظي��ف ل��دى وزارة تربي��ة النظ��ام ،ظهر عض��و جملس ش��عبه وائل ملحم
مؤك��داً وع��ده بالتوس��ط ل��دى الوزي��ر لتحقي��ق أح�لام الش��ابات بالوظيف��ة.
الق��ت الص��ورة انتش��اراً هائ� ً
لا يف
صفح��ات فيس��بوك املوالي��ة ،وجزم��ت آالف
التعليق��ات بأن امللحم أفضل أعضاء اجمللس،
ومتن��ت بعضه��ا ل��و وج��د مثل��ه ( )10أعض��اء
جمل��س ،أو ( )5عل��ى األق��ل ،ل��كان "الش��عب
كل��ه خب�ير" فه��و "عص��ب اجملل��س ..والزم
تص�ير رئي��س اجملل��س" ألن "ال��كل منافق�ين
وان��ت الوحي��د الل��ي بتح��ل مش��اكل الن��اس".
ومتن��ت خرجي��ات معاه��د متنوعة من امللحم
أن يس��عى لتوظيفه��ن "مجيع��اً" ،خاص��ة أن
البع��ض منه��ن "مس��تنايني املس��ابقة م��ن 12
س��نة وم��ن حقه��ن بق��ى يتعينو ألن��ه هي آخر
فرص��ة".
قب��ل مل��ف التوظي��ف يف وزارة
الرتبي��ة ،انش��غل امللح��م مبل��ف اجلرح��ى
وذوي القتلى يف جيش األس��د أو ميليش��ياته،
وعل��ى ال��دوام تت��داول الصفح��ات مقاط��ع
مص��ورة ملداخ�لات ل��ه ،مهامج��اً وزارات
النظ��ام :وزارة املالي��ة ألنها تفرض الضرائب
وتطال��ب الصناعي�ين ب"فائ��دة الفائ��دة"،

مجلّ ة

ووزارة التموي��ن "الل��ي متعم��ل مش��كلة عل��ى
علب��ة مت��ة" وتس��ببت ذات م��رة بانقطاعه��ا
عن السوق ،متهكماً "ازا املتة ما بقدر عاجلا..
غريب��ة" .وأما وزارة الرتبية فهي اليت حتزنه
عل��ى وج��ه خ��اص "ميح��ز بنفس��ي وق��ت روح
عل��ى مطع��م الق��ي معل��م ميش��تغل كرس��ون
أو كوميك وتاني يوم ميعلم والدنا" وبلسان
متعج��ل وركي��ك يلق��ي خطابات��ه الغاضب��ة.
ال تنعك��س ش��عبية الفيس��بوك هذه
عل��ى الواق��ع يف جمتمعات مؤي��دي النظام يف
حمافظ��ة مح��ص ،حي��ث يوص��ف امللحم بأنه
"واح��د م��ن النصاب�ين الكب��ار" ،وأن��ه ال يس��اعد
أح��داً دون مقاب��ل ،وب��أن الداع��م اجمله��ول
املقرب من بش��ار األس��د هو من يفرض امسه
بالق��وة ،دورة وراء دورة ،يف قوائ��م املس��تقلني
الفائزي��ن بعضوي��ة "جمل��س الش��عب" ع��ن
احملافظ��ة ،ومن��ذ الع��ام  2007وحت��ى الي��وم.
وتتوات��ر الرواي��ة يف س�يرة امللح��م ع��ن دوره
يف قت��ل وزي��ر الداخلي��ة الس��ابق غ��ازي
كنع��ان يف الع��ام  ،2005ح�ين كان ش��رطياً
برتب��ة مس��اعد أول ضم��ن مرافق��ة الوزي��ر،

ليح��ال بعده��ا إىل التقاع��د ،ث��م يظهر بعدها
كمرش��ح ،ث��م عض��و يف اجملل��س.
يتح��در امللح��م ألس��رة فق�يرة جداً،
هج��رت الفالح��ة يف قري��ة الش��عريات جن��وب
شرق محص ،واستقرت يف حي وادي الدهب
يف املدين��ة ،وهن��اك ترع��رع وائ��ل حتى حصل
عل��ى الش��هادة اإلعدادي��ة ،ث��م تط��وع ش��رطياً
أول تس��عينات الق��رن املاض��ي .ومث��ل معظ��م
الش��رطة يف دول��ة األس��د األب واالب��ن ،مل
يدخ��ر العري��ف ،ث��م الرقي��ب ،فالرقي��ب أول،
فاملس��اعد ،فاملس��اعد أول ،جه��داً إال وبذل��ه
لالس��تفادة م��ن كل س��اعة خدم��ة مبزي��د
من الرشاوى ،وإىل أن ابتسم له احلظ ونقل
إىل مكت��ب وزي��ر الداخلي��ة ،وقب��ل أن يش��ارك
بقتل��ه.
ص��ار الش��رطي برملاني��اً ،ورج��ل
أعم��ال كب�ير ميتل��ك ش��ركة إنش��اءات
ضخم��ة ،وعق��ارات ،وأراض شاس��عة ،ومل
يتب� َ�ق ل��ه إال القلي��ل وين��ال ش��هادة من كلية
احلق��وق ،قس��م التعلي��م املفت��وح جبامع��ة
البع��ث.
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