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خاص عني املدينة

االفتتاحية

معركة إدلب ..نذر كارثة مروعة بال طائل جيو إسرتاتيجي
تتج��ه األح��داث يف إدل��ب متس��ارعة حن��و خي��ارات حديّة ،قد تكون بداية لتش� ّكل مرحلة جديدة من
عم��ر الص��راع يف س��وريا.
فبينم��ا تنه��ار تباع�اً كل املس��ارات السياس��ية املدعوم��ة غربي�اً وأممي�اً ،يتمس��ك نظ��ام بش��ار األس��د،
وحلفاؤه الروس واإليرانيون ،حبسم عسكري؛ يبدو هلم كخيار سهل وآمن ،حتت سطوة مزدوجة لتفوق
اآللة العسكرية الروسية املنفلتة ،و هلزال متفاقم يف املوقف الدولي ،بات يش ّكل يف جوهره بيئة من الفشل
السياس��ي -يف وجه��ه املعل��ن عل��ى األق��ل -تتي��ح لعقي��دة القت��ل واإلب��ادة والتهج�ير ،ال�تي ينتهجه��ا األس��د من��ذ
انط�لاق الث��ورة الس��ورية ،أن تو ّل��د املزي��د م��ن األه��وال والفظائ��ع الوحش��ية.
بآلي��ات إب��ادة طائفي��ة يف الط��ور اإليران��ي ،وبق��وة مفرط��ة اهلمجي��ة ض��د املدني�ين ،وحمصن��ة م��ن
أي مس��اءلة دولية يف الطور الروس��ي لتس��ويق صورة دعائية عن "القوة الروس��ية العظمى" ،وعلى أنقاض
املستش��فيات واألحياء الس��كنية ،اليت س��واها القصف البس��اطي باألرض ،ودفع مئات االآلف إىل الفرار حنو
وهجر
إدلب نفس��ها ،حيث يس��تعرض حتالف دعم األس��د عضالته العس��كرية منذراً بتكرار س��يناريو ّ
(دمر ّ
واحت��ل) ،ال��ذي طبق��ه يف حل��ب والغوطة ودرعا؛ وهو ذاته الس��يناريو الذي س��يجعل إدلب موقعاً حلدث فارق
يف رس��م خارطة األحداث خالل املرحلة املقبلة ،واختباراً لقدرة العامل على ابتالع ذات األكاذيب ،مرة تلو
مرة.
ل��ن تق�دّم نتيج��ة معرك��ة إدل��ب ،أ ّي�اً كان��ت ،تل��ك العوائ��د ال�تي يتوهمه��ا حم��ور األس��د ،أل ّنه��ا م��ن
جهة س��تعيد تش��خيص احلالة املؤسس��ة للحرب اليت يش��نها على الس��وريني انتقاماً من ثورتهم ،وأل ّنها من
جه��ة أخ��رى ،س��تعلي ص��ورة التناق��ض اجلوهري بني الس��وريني األح��رار ،وتنظيمات مثل (جبه��ة النصرة)؛
كنتيج��ة ب��دأت تظه��ر مبك��راً ،رغ��م كل حم��اوالت النظام وآل��ة الربوباغندا الروس��ية -اإليرانية إللصاقها
بالث��ورة ،وتصويره��ا كحال��ة ع��وار قيم��ي وإنس��اني ،تس��توجب قمعه��ا بالقت��ل.
وصحي��ح ّ
أن حتذي��رات الع��امل م��ن كارث��ة إنس��انية يف إدل��ب ل��ن جت��د أث��راً يف من��ع ح��دوث ه��ذه
الكارثة املروعة ،ل ّكن التلويح الروسي املسبق برفض اتهام األسد بأي هجوم كيماوي -حتت ذات الذرائع
الس��ابقة اليت تش��بثت بها موس��كو وثبت كذبها بش��هادة أممية -توحي ّ
أن روس��يا ال متلك حقاً ما تدعي من
س��طوة حل��ل عس��كري دائ��م ،أو هيمن��ة لف��رض س�لام مس��تقر.
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رادار املدينة

برئاسة َّ
النقشبندي..
( )30من مسؤولي النِّظام بدير الزور زاروا طهران
هادي الفيصل .أول ش��هر آب الفائ��ت
أج��رى وف��د ،ض��م مس��ؤولني حملي�ين
وش��خصيات بعثي��ة م��ن دي��ر الزور ،برئاس��ة
مدي��ر األوق��اف خمت��ار النقش��بندي ،زي��ارة
إىل إي��ران .متكن��ت "ع�ين املدين��ة" ،اعتم��اداً
عل��ى مص��ادر مقرب��ة م��ن بع��ض أعض��اء
الوف��د ،م��ن االط�لاع عل��ى بع��ض جمري��ات
الزي��ارة.
يف إط��ار محل��ة عالق��ات عام��ة يطلقه��ا املرك��ز الثق��ايف
اإليراني يف حمافظة دير الزور ،ويس��تهدف ،عرب أنش��طته املتنوعة،
ش��رائح خمتلف��ة م��ن جمتم��ع احملافظ��ة ،ج��اءت الزي��ارة بدع��وة
وتنظي��م م��ن املرك��ز وبالتع��اون م��ع مجعي��ة ثقافي��ة إيراني��ة تدعى
"مجعي��ة روح" تول��ت تنس��يق لق��اءات وزي��ارات وتنق�لات الوف��د يف
إي��ران ووف��رت له عناية كاملة من مندوبني يتقنون اللغة العربية
رافق��وه خ�لال أي��ام الزي��ارة.
أول اللق��اءات الرمسي��ة يف طه��ران كان بقائ�� ٍد عم��ل يف
وق��ت س��ابق ضم��ن ك��وادر احل��رس الث��وري يف س��ورية (مل يتمك��ن
املص��در م��ن حتدي��د امس��ه) ،ألق��ى كلم��ة ترحيبي��ة بالوف��د ش��اكراً
تلبي��ة الدع��وة ،قب��ل أن يتح��دث ع��ن األهمي��ة االس�تراتيجية ال�تي
تتمت��ع به��ا حمافظ��ة دي��ر الزور بالنس��بة إليران اليت س��تبذل الكثري
يف سبيل إعمار ما دمرته احلرب ،مشدداً على أهمية التحالف املتني
ب�ين ب�لاده و"احلكوم��ة الس��ورية" ،حس��ب القائ��د يف احل��رس الثوري.
زار الوف��د مبن��ى جمل��س الش��ورى اإليران��ي والتق��ى
باملس��اعد اخل��اص للش��ؤون اخلارجي��ة لرئي��س اجملل��س حس�ين أم�ير
عب��د اللهي��ان ال��ذي أب��دى اهتمام��ه بضيوف��ه القادم�ين من دي��ر الزور
ال�تي عان��ت الكث�ير -حس��ب قوله -م��ن الفوضى والتط��رف واإلرهاب،
مك��رراً إي�لاء ب�لاده رعاي��ة خاص��ة للمحافظ��ة.
كان اللق��اء األط��ول حبس�ين الكع�بي ،وه��و رج��ل دي��ن
ومستش��ار مبجل��س الش��ورى ،ألق��ى كلم��ة مطول��ة اس��تعرض فيه��ا
تاري��خ العالق��ات ب�ين س��ورية وإي��ران من��ذ ث��ورة اخلمي�ني ع��ام ،1979
ثم وقوف حافظ األسد إىل جانبها خالل سنوات احلرب مع العراق.
وتأث�ير ذل��ك -حس��ب زعم��ه -يف املس��اندة والدع��م الكامل ال��ذي أولته
إي��ران لـ"س��ورية من��ذ بداي��ة األزم��ة" ،وانطالق�اً م��ن التحال��ف املت�ين
ال��ذي يرب��ط البلدي��ن ضم��ن حم��ور املقاوم��ة وضد الوالي��ات املتحدة
األمريكي��ة وحلفائه��ا الوهابي�ين يف املنطق��ة .ونص��ح الكع�بي أعضاء
الوف��د بالنظ��ر عميق�اً يف ه��ذه التجرب��ة والتعل��م منه��ا وباالخن��راط
والثق��ة الكامل��ة بـ"ق��وة ومتاس��ك حم��ور املقاومة" .ومتن��ى أن حيظى
األعض��اء بزي��ارة ممتع��ة وينقل��وا أله��ل دي��ر ال��زور ع��ن "املس��توى
احلض��اري الرفي��ع ال��ذي بلغت��ه إي��ران".
وتضم��ن برنام��ج الرحل��ة ،ال��ذي نظمت��ه ومولت��ه بص��ورة
كامل��ة "مجعي��ة روح" ،زي��ارة ق�بر اخلمي�ني جن��وب طه��ران ،وزي��ارة
إىل متح��ف خ��اص باحل��رب م��ع الع��راق ،وزي��ارة إىل متح��ف كان
س��جناً اعتق��ل في��ه بع��ض رج��ال اخلمي�ني يف عهد الش��اه ،ث��م التجول
ب�ين مع��امل س��ياحية وثقافي��ة أخ��رى يف طه��ران ،برفق��ة دائم��ة م��ن

جمموعة من أعضاء الوفد خالل الزيارة

اثن�ين م��ن مندوب��ي اجلمعي��ة أحدهم��ا مرتج��م واآلخ��ر دلي��ل س��ياحي.
ويف مدين��ة ق��م ،العاصم��ة الديني��ة يف إي��ران ،ب��دأ أعض��اء الوف��د
زيارته��م مبن��زل اخلمي�ني ث��م طاف��وا يف أرج��اء احل��وزة وزاروا بع��ض
املقام��ات واملراق��د الديني��ة داخ��ل املدينة وحوهلا .وختلل��ت رحلتهم إىل قم
لق��اءات م��ع بع��ض رج��ال الدي��ن تك��رر فيه��ا مضم��ون اللق��اءات الس��ابقة.
قائمة بأمساء ( )19من أعضاء الوفد:
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الصفة الوظيفية
االسم
رجل دين ومدير أوقاف
خمتار النقشبندي
سكرتري مديرية األوقاف
أمحد عبادي
خطيب مسجد وموظف يف
زياد احلسن
األوقاف
نقيب املعلمني
بسام اجلاسم
مدير التوجيه يف مديرية الرتبية
عبد الرمحن شويش
حممد حافظ كمور مدير مدرسة
مدير التموين
فؤاد خرابة
مدير الثقافة
أمحد علي الدرزي
موظف يف دائرة الربيد
محيد العلي
حماسب يف جامعة الفرات
أمني العلي
مدير التنمية يف احملافظة
إياد الدخيل
معاون رئيس البلدية وقائد فوج
أمحد الصايف
اإلطفاء
عضو قيادة فرع حبزب البعث
حامت سليمان
(سابق)
عضو قيادة فرع حبزب البعث
علي الفارس
(سابق)
حممد عبد الفتاح فت ّيح حمامي وعضو “جملس الشعب”
مساعد أول متقاعد من حمكمة
فواز الوكاع
أمن الدولة
مقاول ورئيس مجعية الرب
مجال علوش
اخلريية
مسؤول اإلعداد يف فرع شبيبة
راشد السعيد
البعث
خطاط
عدي الشالح
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دي��ر حاف��ر ..م��ن داع��ش إىل احل��رس الث��وري
عبداهلل حسن تعت�بر مدين��ة دي��ر حاف��ر ( 52ك��م ش��رق حل��ب) ثالث أك�بر مدن ريف
حل��ب الش��رقي بع��د مدين�تي (منب��ج والب��اب) ،وم��ن أهمه��ا عل��ى الطري��ق الذاه��ب إىل الرق��ة،
ويبلغ سكانها حوالي  100ألف نسمة تعمل غالبيتهم يف جماالت الزراعة والتجارة ،وحتوي
موقعني اس�تراتيجيني للغاية ،مطار (كويرس) بكّليته اجلوية ،وحمطة حرارية عمالقة
لتولي��د الكهرب��اء ،هل��ذا فق��د كان��ت حم��ط أنظ��ار الفئ��ات املتقاتل��ة يف س��وريا مجيعه��ا.
مل تش��هد املدين��ة نش��اطاً س��لمياً اإلس�لامية واتس��اع رقع��ة س��يطرته ،ق��ام
مناهض��اً يذك��ر للنظ��ام ،إذ ُعرف��ت من��ذ بقط��ع الطري��ق ب�ين مس��كنة ودي��ر حاف��ر
منتص��ف الع��ام  2012خارج��ة ع��ن س��يطرته لعرقل��ة وص��ول اإلمدادت العس��كرية التابعة
يف  20مت��وز ،وذل��ك بع��د أن س��يطرت عليه��ا حلرك��ة أح��رار الش��ام منه��ا ،ث��م اختط��ف
ق��وات املعارض��ة الس��ورية عق��ب اش��تباكات القي��ادي "أب��و مح��زة" ،وبعده��ا بأي��ام قليل��ة
باألس��لحة اخلفيف��ة بني مس�ّلحيها التابعني أعل��ن س��يطرته عل��ى املدين��ة كلي��اً بع��د
لكتيب��ة (أب��و دجان��ة) بقي��ادة "أب��و مح��زة" ،انس��حاب حرك��ة أح��رار الش��ام منه��ا.
وبضع��ة عناص��ر م��ن الش��رطة ،م��ا ع ّرضه��ا
اس��تغل تنظي��م الدول��ة ،من��ذ وق��ت
للقص��ف املدفع��ي واجل��وي املتواص��ل م��ن س��يطرته كان��ون الثان��ي  ،2014والء املدين��ة
مط��ار (كوي��رس) القري��ب ،األم��ر ال��ذي للعش�يرة ،ال�تي تتمي��ز بثقله��ا الدميغ��رايف
دف��ع بغالبي��ة س��كانها للن��زوح إىل مناط��ق (احلديدي��ون وغريه��م) ،ونف��وذ ش��يوخها
ع��دة جم��اورة ،أبرزه��ا (الس��فرية واجلب��ول) املال��ي ،الذي��ن ترب��ط بعضه��م عالق��ات
اخلاضعت�ين لس��يطرة النظ��ام آن��ذاك ،قب��ل وثيق��ة بالنظ��ام الس��وري واحل��زب احلاك��م.
أن تس��تعيد املدين��ة عافيته��ا م��ع مطل��ع العام لكنه��ا ص��ارت ل��دى التنظي��م أب��رز اخلط��وط
.2013
الدفاعي��ة ع��ن مناط��ق س��يطرته يف بادي��ة
انضم��ت كتائبه��ا العس��كرية حل��ب ،حي��ث تفصله��ا كيلوم�ترات قليل��ة
املعارض��ة حلرك��ة (فج��ر) ،وش��اركت ع��ن بل��دة (الس��فرية) و(معام��ل الدف��اع)
إىل جان��ب ق��وات (جاب��ر الش��يخ -مس��كنة) االس�تراتيجية؛ كم��ا أن خس��ارته إياه��ا
وكتائ��ب أخ��رى م��ن مدين��ة (الطبق��ة) ،يف تع�ني بالض��رورة تق �دّم ق��وات النظ��ام عل��ى
الس��يطرة على بلدة (دبس��ي عفنان) يف ريف حس��ابه حت��ى الطبق��ة دون أي مقاومة ميكن
الرق��ة ،ث��م أسس��وا بع��د ذل��ك م��ا ب��ات يعرف بـ ذكره��ا ،وه��و ما يقدر مبس��افة  90كم على
(ل��واء راي��ات النص��ر) قب��ل أن ينضم��وا مجيع�اً األق��ل.
حلرك��ة أح��رار الش��ام اإلس�لامية ،ال�تي
أطل��ق التنظي��م عل��ى املدين��ة اس��م
اس��تهدفت املواق��ع التابع��ة للنظ��ام يف (مط��ار (دار الفت��ح) ،يف الوق��ت نفس��ه ال��ذي أع��اد في��ه
اجل��راح ،مط��ار كوي��رس ،منطق��ة أثري��ا ،تس��مية بل��دة مس��كنة إىل (مس��لمة) ،وقري��ة
وبل��دة خناص��ر).
(امله��دوم) إىل (املعم��ورة) ،وأغل��ق الط��رق
وم��ع تنام��ي ق��وة تنظي��م الدول��ة املؤدي��ة إليه��ا م��ن جه��ة الغ��رب ،م��ا ح ّت��م على
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مؤمتر للقبائل يف دير حافر -متداول

أهله��ا الن��زوح إىل مناط��ق س��يطرته ش��رقاً
وجنوب��اً ،وأق��ام فيه��ا العدي��د م��ن مق��رات
القي��ادة ،والتصني��ع احلرب��ي ،واملستش��فيات
امليداني��ة اخلاص��ة بعناص��ره ،إضاف��ة إىل
التحصين��ات اهلندس��ية املعق��دة داخل وخارج
املدين��ة ،حس��ب تقري��ر لإلندبندن��ت ُنش��ر يف
 2نيس��ان  ،2017وذل��ك خالف�اً مل��ا كان يفعل��ه
يف امل��دن األصغ��ر حجم�اً ،أو تل��ك البعيدة عن
خط��وط التم��اس.
كان تنظي��م الدول��ة يف دي��ر
حاف��ر يعم��د إىل مصادرة حصص املس��اعدات
اإلنس��انية ،مب��ا فيه��ا الطبي��ة ال�تي تقدمه��ا
األم��م املتح��دة ع��ن طري��ق اهل�لال األمح��ر
السوري الذي كان اليزال يعمل يف املنطقة
آن��ذاك؛ يف آب - 2015حس��ب تقري��ر لألم��م
املتحدة -صادر التنظيم  1700حصة إغاثية،
ووضع عليها ش��عاره الش��هري ليقوم بتوزيعها
فيما بعد؛ وكان أسلوبه الدعائي والرتوجيي
يف دي��ر حاف��ر ال يش��به ماه��و معه��ود عن��ه يف
م��دن أخ��رى ع��دا الرق��ة ،س��احات إلقام��ة
"احل��دود" ،دور لالنتس��اب ،دور ل��ـ "الدع��وة"،
ميادي��ن لتدري��ب املقاتل�ين ،كم��ا ّ
نظ��م فيه��ا
اجتماعات متواصلة لقيادات العش��ائر؛ ميكن
الق��ول إن التنظي��م كان يع� ّول عل��ى املدين��ة
املتامخ��ة ملناط��ق س��يطرة النظ��ام ،ويس��عى
حلش��د قوات��ه فيه��ا واحلص��ول عل��ى أك�بر
ق��در م��ن املناصري��ن م��ن أبنائه��ا ،العش��ائر
خصوص�اً ،والذي��ن تربطه��م عالق��ات وثيق��ة
بأبن��اء نظرياته��ا عل��ى امت��داد رقع��ة س��يطرته
يف ريف حلب الشرقي الذي تتخذ دير حافر
في��ه ش��ك ً
ال مركزي �اً.
يف  12ش��باط  2017أطلق��ت ق��وات
النظ��ام الس��وري وامليليش��ات معه��ا محل��ة
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عس��كرية أرادت م��ن خالهل��ا الوص��ول إىل
نه��ر الف��رات ومنطق��ة (اخلفس��ة) حي��ث
مضخ��ات املي��اه املس��ؤولة ع��ن تزوي��د مدين��ة
حل��ب به��ا ...تامخ��ت الق��وات املهامج��ة دي��ر
حاف��ر م��ن اجله��ة الغربي��ة ،وتابع��ت حت��ى
وصل��ت (اخلفس��ة) لتقطع س��بل تق�دّم قوات
(درع الف��رات) أكثر يف ريف حلب الش��رقي،
ولش��دة م��ا تعرض��ت ل��ه م��ن القص��ف آن��ذاك
اضط��ر أهله��ا للمغ��ادرة حت��ى أُفرغ��ت منه��م
آذار ،يف ح�ين كان تنظي��م الدول��ة َي��ول
دون مغ��ادرة الش��بان هل��ا ،حي��ث عم��د إىل زج
أبنائه��ا الذي��ن ت�تراوح أعماره��م ب�ين ال��ـ – 18
 30يف مواجهات��ه م��ع ق��وات النظ��ام الس��وري
وامليليشيات إىل جانبه ،قبل أن يتم حصارها
يف  23آذار م��ن ث�لاث جه��ات ،لتت��م الس��يطرة
عليه��ا بع��د أس��بوع ،يف  29م��ن الش��هر ذات��ه.
م��ا إن ختل��ى التنظي��م ع��ن دي��ر
حاف��ر ،حت��ى ت��رك خلف��ه عش��رات البل��دات
والق��رى تتس��اقط تباع��اً بي��د ق��وات األس��د
وامليليش��يات اإليراني��ة وميليش��يات ح��زب
اهلل اللبنان��ي ،وق��د حتسس��ت مجيعه��ا أهمي��ة
املدين��ة االس�تراتيجية س��ورياً وإقليمي��اً:
إنه��ا يف العم��ق ذات تركيب��ة اجتماعي��ة
فقرية ،تس��تمد من العش�يرة قوتها وسلطتها
وتش��ريعاتها ،م��ا جيعله��ا قابل��ة إلع��ادة
التوظيف بإعادة هيكلة التوجه القبلي فيها،
أخ��ذاً بع�ين االعتب��ار عالقات عش��ائرها بتلك
يف الش��رق الس��وري.
فبع��د س��يطرة ق��وات النظ��ام عليها
س��عت م��ع حلفائه��ا إىل تقدي��م التطمين��ات
لع��ودة أهله��ا النازح�ين ،ث��م ش��رعوا يف إع��ادة
احلرك��ة املديني��ة إليه��ا ،فم��ن جه��ة تت��م
إع��ادة تأهي��ل بع��ض خدماته��ا ،وم��ن جه��ة
أخ��رى يتلق��ى أبناؤها إرش��اداتهم يف املس��اجد

أحد جوامع البلدة -متداول

م��ن "علماء" دين ش��يعة ،حاهلا ح��ال الظواهر
املنتش��رة يف ري��ف حل��ب الش��رقي اخلاض��ع
للنظ��ام عموم�اً ،وه��و ما أظهرت��ه يف منتصف
حزي��ران  2017صور تناقلتها مواقع التواصل
االجتماع��ي ،حي��ث رج��ل دي��ن م��ن الطائف��ة
الش��يعية يعّل��م ع��دداً م��ن األطف��ال يف أح��د
مس��اجد املدين��ة.
ً
ومؤخ��را رع��ت ق��وات النظ��ام يف
دي��ر حاف��ر مؤمت��راً للعش��رات م��ن عش��ائر
ري��ف حل��ب الش��رقي حض��ره ش��يوخ عش��ائر
عربي��ة وكردي��ة م��ن حمافظ��ة احلس��كة،
ومناط��ق أخ��رى تس��يطر عليه��ا "ق��وات
س��وريا الدميقراطي��ة" (قس��د) ،حت��ت عن��وان:
(العش��ائر الس��ورية ض��د التدخ��ل األجن�بي
واألمريك��ي يف الداخ��ل الس��وري) ،خرج بيانه
اخلتامي بتشكيل قوات رديفة للنظام تقاتل
لط��رد (األمري��كان) وغريه��م م��ن مناط��ق
"ق��وات س��وريا الدميوقراطي��ة" ،وج��اء في��ه:
ّ
«نزف إىل ش��عبنا الس��وري نبأ تشكيل وحدات
املقاومة العش��ائرية الش��عبية لط��رد الدخالء
احملتل�ين م��ن أمريكي�ين وأتراك وفرنس��يني،
الذي��ن دنس��وا ت��راب وطنن��ا حبج��ج واهي��ة».

يرتب��ط اجتم��اع العش��ائر يف دي��ر
حاف��ر بدع��وة إيراني��ة س��ابقة عل��ى لس��ان
املرش��د األعلى للش��ؤون الدولية (علي أكرب
والي�تي) ح�ين ق��ال إن "طه��ران تع � ّول عل��ى
العش��ائر الكردي��ة املوج��ودة يف منطق��ة ش��رق
الف��رات للتحرك ضد قوات الواليات املتحدة
األمريكي��ة" ،وبتصرحي��ات ملس��ؤولني ل��دى
ع�برت ع��ن رفضه��ا "الوج��ود
النظ��ام الس��وري ّ
األمريك��ي يف الش��مال الس��وري ،وخاص��ة
مدين��ة الرق��ة ،واملناط��ق ال�تي تس��يطر عليه��ا
ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة".
وهك��ذا فق��د اختذ النظام الس��وري،
بتخطي��ط ومبس��اعدة ال��ذراع اإليران��ي-
الش��يعي املمت��د يف املنطق��ة ،م��ن دي��ر حاف��ر
منطلق��اً إلع��ادة التغلغ��ل ش��رق الب�لاد،
هام�اً وقاب�ل ً
ا
باعتباره��ا مرك��زاً دميوغرافي�اً ّ
للتطوي��ع ،وذل��ك ع�بر تش��بيك مس��نناته
اآليديولوجي��ة الطائفي��ة باالمت��داد القبل��ي،
واللع��ب عل��ى أوت��ار الفق��ر الذي يعاني��ه أهلها
أص�ل ً
ا ،بغي��ة التم��دد عل��ى حس��اب (قس��د)،
ال عالق��ات الس��كان ببعضه��م أو ً
مس��تغ ً
ال،
وقابل ّي��ة توظيفه��م مذهبي��اً ثاني��اً.
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عائشة احلمصي

تتصاع��د معان��اة النازح�ين يف خميم الركبان يف بادية الش��ام على احلدود
م��ع األردن ،يف ظ��ل حص��ار خان��ق يفرض��ه النظ��ام وحلف��اؤه م��ن جه��ة والس��لطات
األردني��ة ال�تي أغلق��ت احل��دود قب��ل عام�ين م��ن جه��ة أخ��رى ،م��ا ق��د ميه��د حل��دوث
كارث��ة انس��انية وش��يكة.

ب�ين خميم��ات النازح�ين يف األراض��ي
الس��ورية ،يع ّد الرگبان “األس��وأ” على اإلطالق،
لوقوع��ه يف منطق��ة صحراوي��ة تنع��دم فيه��ا
مق ّوم��ات احلي��اة ،ويُعان��ي قاطن��وه ،الذي��ن يُق��در
عدده��م بأكث��ر م��ن س��بعني ألف �اً ،م��ن حص��ار
النظ��ام الس��وري واألردن .ومل يغ��ب املخي��م ع��ن
الدعاي��ة والتصرحي��ات الرمسي��ة الروس��ية
ال�تي زعم��ت حت��ول قاطني��ه إىل "رهائ��ن ودروع
بش��رية حلماي��ة املس��لحني".
العقي��د مهن��د الط�لاع ،قائ��د "جي��ش
مغاوي��ر الث��ورة" وه��و الفصي��ل الرئيس��ي العام��ل
يف التن��ف عل��ى مقربة من املخيم ،واليت حتميها
قاع��دة عس��كرية أمريكي��ة يف املنطق��ة ،ش��رح
لع�ين املدين��ة أن "املخي��م كان حم��ل تف��اوض
ب�ين ال��روس واألمريكي�ين ،مل ينت��ج عن��ه تفاه��م
مش�ترك".
ظ��ل املخي��م يتل ّقى ُمس��اعدات غذائ ّية
وطب ّي��ة تدخ��ل ع�بر قواف��ل أمم ّي��ة م��ن األردن،
حت��ى أغلق��ت األخ�يرة حدوده��ا ،بع��د تفج�ير
أح��د خمافره��ا يف حزي��ران  ،2016حبج��ة تواج��د
"إرهابي�ين" ضمن��ه ،فتقّلص��ت نس��بة املس��اعدات
خ�لال العام�ين املاضي�ين لتبل��غ  % 3فق��ط عم��ا
كان��ت علي��ه قب��ل إغ�لاق احل��دود ،ودخل��ت آخ��ر
قافل��ة أمم ّي��ة إلي��ه ع�بر األردن يف ش��هر نيس��ان
املاض��ي.
م��ن جهته��ا توقف��ت املس��اعدات
اخلاص��ة بالصلي��ب األمح��ر الدول��ي،
اإلنس��ان ّية
ّ
بع��د إغ�لاق طري��ق الضم�ير امل��ؤدي إىل املخي��م
يف حزي��ران املاض��ي بش��كل كام��ل؛ م��ا عق��د
ط��رق التهري��ب عل��ى جت��ار املواد الغذائي��ة ،ورفع
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م��ن قيم��ة اإلت��اوات والرش��اوى ال�تي يدفعونه��ا
حلواج��ز ق��وات النظ��ام ،لرتتفع باحملصلة أس��عار
امل��واد الغذائي��ة املرتفع��ة أص�ل ً
ا يف املخي��م ،وتبل��غ
أمثان�اً باهض��ة ال يق��در عليه��ا إال قل��ة من نازحي
املخي��م ،كذل��ك ارتفع��ت أس��عار احملروق��ات
ووص��ل س��عر لي�تر البنزي��ن إىل  2000لرية والكاز
إىل  1500فيم��ا انقط��ع امل��ازوت نهائي�اً ،حس��ب م��ا
يق��ول عب��د اهلل مدي��ر ش��بكة البادي��ة  24املهتم��ة
بأخب��ار املخي��م.
ّ
صح��ي
يُعان��ي الس��كان م��ن وض��ع ّ
س��يء للغا ّي��ة ،م��ع انتش��ار العدي��د م��ن األوبئ��ة
واألم��راض ،وح��االت التس� ّ�مم الغذائ��ي ،وخاص� ً�ة
ب�ين األطف��ال مث��ل :الكول�يرا والس� ّ�ل واللش��مانيا
بس��بب ُش��ح املياه وتل ّوثها؛ دون أن حيتوي املخيم
عل��ى أطب��اء أب��داً .فيدي��ر نقاط �اً طب ّي��ة منتش��رة
في��ه كادر متريض��ي ،منه��م م��ن اكتس��ب
خ�برة إس��عافية في��ه ،ومنه��م خرجي��و مدرس��ة
التمري��ض ،وس��ط نق��ص امل��واد الطب ّي��ة واألدويّة
و اللقاحات والتطعيم .ويس��بب تراكم القمامة
الصح��ي،-
واجل��ور الفن ّي��ة -لغي��اب الص��رف
ّ
انتش��ار أم��راض اإلس��هال واإلقي��اء ب�ين األطفال،
�جلت أربع��ة آالف حال��ة ،و 250إصاب��ة
حي��ث ُس� ّ
يوم��ا .كذل��ك تتع� ّرض
بالريق��ان خ�لال م��دة ً 45
النس��اء احلوام��ل حلاالت إجه��اض نتيجة فقدان
الرعايّ��ة الصح ّي��ة ،وتنحص��ر إمكاني��ة إج��راء
ال��والدات القيصري��ة والتدخ��ل اجلراح��ي يف
مش��ايف األردن ،وف ًقا للناشط اإلعالمي عماد أبو
ش��ام ،العام��ل يف نقط��ة طب ّي��ة يف املخي��م.
ال تتوق��ف معان��اة س��كان املخي��م
عل��ى املش��اكل الصحي��ة ،ب��ل متت��د إىل مش��اكل
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خميم الركبان  -خاص

النازحون املنسيون يف خميم الركبان على
حافة اجلوع واجملهول

اجتماعي��ة متنوع��ة ،كان أبرزه��ا تف��كك األس��ر
بش��يوع ظاه��رة الط�لاق ،بس��بب ت��ردّي األوض��اع
املعيش� ّية وانعكاس��اتها داخ��ل األس��رة ،حي��ث تول��د
الضغوط املعيشية املرتاكمة على الزوج ،بتأمني
مس��تلزمات احلياة اليومية ،أزمات بني الزوجني.
تق��ول "أم خال��د"َّ :
إن أصع��ب م��ا يُواج��ه
النس��اء النازح��ات م��ن امل��دن واألري��اف ه��و العي��ش
يف بيئ��ة صحراو ّي��ة ،وما يس��تدعي من ممارس��ات
مل تعت��دن عليه��ا ،مث��ل (صناع��ة اخلب��ز) ،حي��ث مل
يفت��ح ف��رن يف املخيم س��وى منذ حن��و عام؛ وظلت
بع��ض العائ�لات ال تس��تطيع ش��راءه ،مم��ا يضط��ر
النس��اء لش��راء الطحني وصنعه بأنفسهن ،لتوفري
بعض النقود .قسم من النساء مت ّكن من التعايش
م��ع الواق��ع ،لك��ن أخري��ات وقع��ن حت��ت صدم��ات
نفس� ّي ٍة.
يف جان��ب التعلي��م ،بل��غ ع��دد األطف��ال
يف مرحل��ة التعلي��م األساس��ي  21أل��ف طف��ل،
وتب�ين ضخام��ة الرق��م -إىل ع��دد قاط�ني املخيم-
أي معان��اة تق��ع عل��ى عات��ق األمه��ات ،يف وق��ت ال
خيض��ع أطفاهل��ن للتعلي��م إال بش��كل بدائ��ي لعدم
توف��ر مس��تلزماته.
مل تفل��ح احمل��اوالت واملناش��دات
املتك��ررة للمس��ؤولني األمم�ين يف حتس�ين أوض��اع
املخي��م احملاص��ر ،وكان آخره��ا آب املاض��ي،
حي��ث ح� ّذر مدي��ر مكت��ب األم��م املتح��دة للش��ؤون
اإلنس��انية (ج��ون غيني��غ) م��ن مغّب��ة "اس��تمرار
احلال��ة اإلنس��ان ّية املع ّق��دة والصعب��ة يف خمي��م
بتحم��ل
الركب��ان" ،مطال ًب��ا اجملتم��ع الدول��ي
ّ
مس��ؤولياته وإدخ��ال املس��اعدات اإلنس��انية بش��كل
عاج��ل.
يق��ول عم��اد أب��و هش��ام ،وه��و ناش��ط
ط�بي يف املخي��م ،إن عش��رات العائ�لات اضط��رت
ملغادرت��ه عائ��دة إىل القريت�ين ومه�ين وتدم��ر
اخلاضع��ة لس��يطرة النظ��ام ،مب��ا حيمل��ه ذل��ك
م��ن خماط��ر عل��ى حي��اة وس�لامة أفرادها ،بس��بب
الظ��روف املأس��اوية يف املخي��م.
حتى اآلن مل يتغري الرأي العام احمللي
يف املخي��م برفض��ه أي "مصاحل��ة" م��ع النظ��ام،
حس��ب م��ا يق��ول أبو هش��ام ،ويطالب س��كان املخيم
بنقلهم إىل مناطق س��يطرة املعارضة يف الش��مال
الس��وري ،وخرج��وا مبظاه��رات ع��دة يف املخي��م
تطال��ب اجملتم��ع الدول��ي بالتدخ��ل ورعاية نقلهم
إىل الش��مال ،لكن مل جيدوا آذاناً صاغية؛ يف حني
جت��ري عملي��ات تهري��ب فردي��ة للش��باب فق��ط،
عرب مناطق سيطرة (قسد) ثم إىل الشمال ،وهي
خطرة جدًا ،وهناك من لقي حتفه إثر وقوعه يف
كمائ��ن للنظ��ام ق��رب تدم��ر واحملط��ة الثالث��ة يف
البادي��ة.
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طوبة
مت اخل
خوا

ن أص

تم
ُنز ِع
لتي
واج ا

والز

تقرير دائرة
النفوس بدمشق بات
كـ"غراب البني" يف نظر
السوريني ،فبعد إصدارها
مؤخراً قائمة بأمساء معتقلني
استشهدوا حتت التعذيب ،تعاود
اليوم دورها يف اإلفصاح عن
تقرير ،بدا تشاؤمياً لدى البعض،
ٍ
يكشف عن وجود  450ألف فتاة عزباء
جتاوزن الـ 30عاماً يف سوريا ،يف الوقت
الذي أفادت شبكات حملية موالية
للنظام ،نق ً
ال عن دائرة النفوس يف مدينة
طرطوس -ذات األغلبية العلوية ،-أن 140
ألف عزباء يف املدينة وحدها ممن جتاوزن
سن الـ ،32أي ما يعادل نسبتهن الـ .31%

تلى
ع الق
اب
حلرب
يف ا
العا
ملية

رانيا عيسى
علي
جازة احنسبت ّ
"بتديني�ني أج��رة صال��ة الع��رس؟"
من هنا ابتدأت رهف ( 28عاماً) حكاية زواجها
الثان��ي ،بع��د خالصه��ا م��ن "ج��ازة احنس��بت
عليه��ا" ،فش��اء الق��در أن تت��زوج ل��ـ  13ي��وم
فق��ط ،وبعيد اختفائه القس��ري ل��دى النظام
حت��ددت جغرافي��ة "العري��س املفق��ود" بع��د 6
أش��هر عل��ى احلادثة ،يقب��ع حتى اللحظة يف
س��جن ع��درا قرب دمش��ق والتهم��ة "جنحة"،
لك��ن رف��ض عائلت��ه اخلضوع لب��ازارات مالية
اعت��اد النظ��ام ممارس��تها م��ع ذوي املعتقل�ين
واملوقوفني للخدمة اإللزامية ،أدى بالتهمة
أن ترتق��ي إىل "جناي��ة!".
تكم��ل" :آث��رت البق��اء يف انتظ��ار
زوج��ي ،لك��ن ال فائ��دة م��ن انتظ��ار الالش��يء،
فكان��ت احملكم��ة وجه�تي األخ�يرة ،واجملتمع
مابريح��م ،وه��ا أن��ا أحتض��ر ل��زواج آخ��ر".
يب��دو أن مصطل��ح "زواج األزم��ات"
أصب��ح معتم��داً يف األحب��اث االجتماعي��ة
انطالقاً من احلالة السورية ،والتغيري الذي
أحدثت��ه مف��رزات احل��رب يف اإلحصائي��ات
الس��ورية املتغ�يرة بفع��ل الدميغرافي��ة
املتنقل��ة داخ��ل الب�لاد؛ حي��ث كش��فت أمان��ة
الش��عبة الثاني��ة حبل��ب مؤخ��راً (أمان��ة
الس��جل املدن��ي) يف تقري��ر هل��ا ع��ن وج��ود
 267دع��وى زواج وط�لاق يف األت��ارب (ري��ف

زواج احلرب وطالقه ..أرقام وحكايا
حل��ب) ،و 1545حال��ة زواج يف حل��ب؛ يف ح�ين
س��جلت ح��االت الط�لاق  53%مقاب��ل 47%
ح��االت تثيب��ت ال��زواج ،وحس��ب كالم مجعة
رزوق مدي��ر ع��ام الش��عبة" :مقاب��ل كل 10
ح��االت زواج هن��اك  13حال��ة ط�لاق" ،إذ
س��جلت ت��ل رفع��ت  312دع��وى ،تليها حمكمة
القامسي��ة ب��ـ 260حال��ة.
الطريق يبدأ من احلمام
"أن��ا حام��ل! ...مابق��در أنتظ��ر" يعل��و
صوت شريين.ق  26عاماً فوق تنمر العسكري
الرتك��ي ال��ذي رف��ض دخوهل��ا احلم��ام ،بعيد
إلق��اء اجلندرم��ا القبض عليها برفقة زوجها
وس��وريني ،جتمعوا يف خربة اجلوز الس��ورية
حتض��راً الجتياز احلدود ،فكان "الطريق إىل
تركي��ا يب��دأ م��ن احلم��ام" حس��ب قوهل��ا" ،ال
أدري من أين أتت بي وطليقي طاقة تدفعنا
للرك��ض حامل�ين ابنتينا ،حف��اة بفعل طني
الش��تاء ال��ذي أبقان��ا دون أحذي��ة".
ً
تكم��ل قصته��ا همس��اً خوف��ا م��ن
"زع��ل األم" ،ال�تي وص��ل زواجه��ا ه��ي األخ��رى
قبي��ل احل��رب إىل طري��ق مس��دود ،فأص��رت
عل��ى تزوي��ج ابنته��ا يف  2008قبي��ل الط�لاق،
خشية أن يلحق بابنتها عبارة "أمها مطلقة"،
فتك��ون س��بباً يف "قط��ع النصي��ب" ال��ذي انتهى
يف اس��طنبول ،لتحظ��ى بع��د ع��ام بعق��د ق��ران
جدي��د.

كان��ت دع��وة بعي��د دع��وة القاض��ي
الش��رعي األول بدمش��ق (حمم��ود مع��راوي)
إىل تك��رار ال��زواج يف  2015موض��ع تهك��م عل��ى
املواق��ع االجتماعي��ة ،لك��ن الزجي��ات املس��جلة
يف احملاك��م الش��رعية ،التابع��ة ملدين��ة دمش��ق
فق��ط ،وصل��ت إىل  30%يف  2015مقاب��ل  5%يف
ع��ام  ،2010يف الوق��ت ال��ذي وصل��ت في��ه نس��بة
اإلن��اث مقاب��ل الذك��ور إىل أكث��ر م��ن .65%
مف��رزات احل��رب الس��ورية بات��ت
تف��رض نفس��ها يف أحب��اث اجتماعي��ة كان
آخره��ا دراس��ة انته��ى إليه��ا مرك��ز املس��تقبل
لألحباث يف  2017تلخص أسباب تعدد الزواج،
واملتمثل��ة يف التعوي��ض ع��ن خس��ارات بش��رية،
ً
خاصة بعض التغري الدميغرايف الذي عايشته
ً
املنطقة جراء النزوح القسري ،فضال عن حل
مش��كالت العنوس��ة والط�لاق وفق��دان ال��زوج
ج��راء االعتق��ال أو "الس��حب عس��كر".
وعلي��ه ف��إن منش��ورات احملاب��س،
وال��ورود يليها تعليق (اهلل عوضك باألحس��ن)،
أضح��ت مش��هداً مألوف�اً ل��دى الس��وريني عل��ى
الش��بكات االجتماعي��ة تفت��ح صفح��ة زواج
جدي��د؛ أو إع�لان طرق��ي يش��هر ع��ن ع��رس
مجاع��ي برعاي��ة إح��دى ش��ركات االتص��ال
التابع��ة للنظ��ام ،دون االك�تراث بزجي��ات
س��ابقة خاضه��ا العروس��ان ،امله��م أن "اهلل
عوض��ك باألحس��ن".
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(هم خيتلفون وحنن تضيع حياتنا وأحالمنا)

طالب مناطق درع الفرات وعفرين يتأرجحون بني الوزارة واجملالس

مصطفى أبو مشس ترف��ض وزارة الرتبي��ة والتعلي��م يف احلكوم��ة الس��ورية املؤقت��ة
االع�تراف بش��هادة التعلي��م الثان��وي الص��ادرة ع��ن اجملال��س احمللي��ة يف املناط��ق الش��مالية
والش��رقية م��ن مدين��ة حل��ب ،وحت��رم حامليه��ا م��ن التق��دم إىل املفاضل��ة يف اجلامع��ات التابع��ة
هل��ا ،بينم��ا ت��رى اجملال��س أن وزارة الرتبي��ة ه��ي "اخلاس��ر" بع��دم اعرتافها بش��هادة الطالب الذين
حصل��وا عل��ى الش��هادة الثانوي��ة يف مناطقه��ا (درع الف��رات وعفري��ن) ،وتفس��ح اجمل��ال للط�لاب
احلاصل�ين عل��ى الثانوي��ة العام��ة يف املراك��ز التابع��ة لل��وزارة التق��دم إىل مفاضل��ة اجلامع��ات
واملعاهد التابعة هلا .وبني اجملالس احمللية ووزارة الرتبية يواجه مئات الطلبة مصرياً جمهو ً
ال
وس��ط تب��ادل لالتهام��ات وغي��اب للمس��ؤولية.
حل��م أمح��د اإلبراهي��م بالدخ��ول
إىل كلي��ة الط��ب تالش��ى ،بعد رفض الوزارة
طلب��ه بالتق��دم إىل املفاضل��ة" ،حصل��ت
عل��ى  233درج��ة يف الش��هادة الثانوي��ة ،وال
يوج��د يف جامع��ة ح��ران أو باش��اك ش��هري
التابعت�ين ملناط��ق درع الف��رات كلي��ة للطب،
مل خيربن��ا أح��د بأن��ه ال حي� ّ�ق لن��ا التق��دم إىل
مفاضل��ة جامع��ة حل��ب احل��رة" ،ويتس��اءل
أمحد عن س��بب غياب التنس��يق بني اهليئتني
التعليميت�ين "ألس��نا يف املناط��ق احمل��ررة ،أم
ل��كل منطق��ة دول��ة ووزارة وجامع��ات؟".
أم��ا الطال��ب عب��د الكري��م
بدرخ��ان (م��ن مهج��ري دوم��ا) فق��د اكتف��ى
باالس��تغراب ،ه��و ال يع��رف س��بب اخل�لاف،
ولكن��ه ق��رر التس��جيل يف جامع��ة ح��ران،
ودخ��ول الف��رع ال��ذي س��تؤهله درجات��ه
للحص��ول علي��ه ،والدخ��ول إىل األراض��ي
الرتكي��ة ،وم��ن هن��اك بإمكان��ه احملاول��ة
لدراس��ة الف��رع ال��ذي يري��د ،عل��ى ح��د قول��ه.
يف الوق��ت ال��ذي ُي ّم��ل في��ه أمح��د زاه��ر
(م��ن مهج��ري مدين��ة حل��ب) املس��ؤولية
للقائم�ين عل��ى العملي��ة التعليمي��ة يف ضي��ق
اخلي��ارات أم��ام الطلب��ة بإلزامهم ب��ـ "جامعات
مس��تحدثة" بف��روع دراس��ية حم��دودة.
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ح��ال أمح��د وزاه��ر وعب��د الكري��م
ال خيتل��ف ع��ن ح��ال مئ��ات الطلب��ة الذي��ن
ينتظ��رون بقل��ق م��ا س��تؤول إلي��ه اخلالف��ات
ب�ين ال��وزارة واجملال��س احمللي��ة ،وما ستس��فر
عن��ه م��ن حل��ول ،وللوق��وف عل��ى تفاصي��ل
املش��كلة وحلوهل��ا أجرين��ا ه��ذا التحقي��ق.
اتهامات متبادلة
أوض��ح الدكت��ور عماد ب��رق ،وزير
الرتبي��ة والتعلي��م يف احلكوم��ة املؤقت��ة ،أن
اجملال��س احمللي��ة قام��ت بإج��راء امتحان��ات
الش��هادتني الثانوي��ة واألساس��ية يف املناط��ق
التابع��ة هل��ا بش��كل ش��خصي ،دون الرج��وع
لل��وزارة ،بالرغ��م م��ن املب��ادرة ال�تي ق��ام به��ا
ش��خصياً لثنيه��م ع��ن هذا الق��رار ،والتوضيح
هل��م أن ه��ذا األم��ر م��ن اختص��اص وزارة
التعلي��م وال يتب��ع لصالحي��ات اجملال��س
احمللي��ة ،لك��ن ه��ذه اجملال��س عل��ى ح��د قول��ه،
ردوا عل��ى مبادرت��ه باحل��رف الواح��د ،بأنه��م
"يتبع��ون للحكوم��ة الرتكي��ة وال يتبع��ون
للحكوم��ة املؤقت��ة" .ورفض��وا اس��تقبال مدي��ر
تربي��ة حل��ب التاب��ع لل��وزارة ،وقام��وا بتغي�ير
موع��د امتحاناته��م لتتطاب��ق م��ع الربنام��ج
االمتحان��ي ال��ذي حددت��ه ال��وزارة ،ملن��ع
الطلب��ة م��ن االس��تفادة بتقدي��م االمتح��ان
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أثناء امتحانات الثانوية العامة  -متداول

مرت�ين ،امتح��ان ال��وزارة واجملال��س احمللي��ة،
واحلصول على فرصة تتيح هلم التقدم إىل
اجلامع��ات.
وكان��ت وزارة الرتبي��ة ق��د
أص��درت تعميم��اً يف نيس��ان  2018مل��ن ي��و ّد
التق��دم المتحان��ات الش��هادة الثانوية التابعة
ل��وزارة التعلي��م ،وحددت املراكز اليت س��يتم
فيها التس��جيلّ ،إل أن الطالب ّ
فضلوا تقديم
االمتحان��ات يف املراك��ز التابع��ة للمجال��س
احمللي��ة .ويعزو عبد اللطيف س�لامة ،رئيس
دائ��رة االمتحان��ات يف مديري��ة الرتبي��ة
التابعة للحكومة املؤقتة ،السبب" ،ألن هناك
ختفيض��ات وتنزي�لات وتس��اهالت كب�يرة،
وح��ذف لفص��ول كامل��ة م��ن املناه��ج يف
املق��ررات ال�تي اعتمدته��ا اجملال��س احمللي��ة"،
وع� ّد س�لامة القب��ول به��ذه الش��هادات "ظلم�اً
للطالب الذين خضعوا المتحانات مبقررات
كامل��ة" ،متس��ائ ً
ال ع��ن أحقية ه��ذه اجملالس
يف إج��راء االمتحان��ات ،وه��ي جه��ات غ�ير
خمول��ة ،ومل تلتزم بالتعليمات االمتحانية؟
وكي��ف س��يتم إعطاؤه��م وثيق��ة م��ن وزارة
الرتبي��ة" ،دون أن تش��رف ال��وزارة عل��ى
االمتحان��ات ،أو تض��ع األس��ئلة ،أو تش��ارك يف
التصحي��ح" ،واصف�اً األمر ب��ـ "املرفوض"ّ ،
وإل
س��تضطر ال��وزارة بقب��ول نتائ��ج امتحان��ات
جتريه��ا أي جه��ة أو مجعي��ة أو منظم��ة أو
جمل��س حمل��ي!
كم��ا اعترب فيص��ل درويش ،مدير
تربي��ة حل��ب التابع��ة لل��وزارة ،أن امتحان��ات
الش��هادة الثانوي��ة جي��ب أن تك��ون حت��ت
إش��راف ومناهج وأسئلة موحدة ،وهذا األمر
خيتلف عما تقدم به الطالب يف مناطق درع
الف��رات وعفري��ن.

رادار املدينة

املش��كلة األساس��ية ،م��ن وجه��ة
نظ��ر وزي��ر التعلي��م ،تكم��ن يف ص��دور ه��ذه
الش��هادات ع��ن اجملال��س احمللي��ة ،وحذفه��م
لبع��ض فص��ول املقررات ،وهو ما س��يؤدي إىل
التش��كيك بش��هاداتهم يف خمتل��ف اجلامعات،
س��واء الداخلي��ة أو اخلارجي��ة ،فالش��هادة
الثانوي��ة العام��ة جي��ب أن تص��در وتوق��ع م��ن
وزارة الرتبي��ة حت��ى يت��م قبوهل��ا ومعادلته��ا،
ف��إن مت قبوهل��ا يف ال��وزارة س��يضيع جه��د
الطلب��ة ول��ن يع�ترف بش��هادتهم اجلامعي��ة
ال�تي ل��ن تغ�ني ع��ن إب��راز الش��هادة الثانوي��ة،
أثن��اء العم��ل أو إكم��ال الدراس��ة.
ردود واتهامات من اجملالس احمللية
يف اجله��ة املقابل��ة يق��ول ف��وزي
الس��ايح ،مدي��ر املكت��ب التعليم��ي يف اجملل��س
احملل��ي ملدين��ة الب��اب ،إن مجي��ع اجملال��س
احمللي��ة يف مناط��ق درع الف��رات وعفري��ن ق��د
التزم��ت باملعاي�ير االمتحاني��ة ،فق��د اعتمدت
أس��ئلة موحدة ،وأجرت االمتحانات بشروط
معياري��ة ،ابت��داء م��ن وض��ع األس��ئلة إىل
طباعته��ا إىل توزيعه��ا عل��ى املراك��ز وتوزي��ع
اللجان االمتحانية لتسيري أمور االمتحانات
بالتع��اون م��ع الش��رطة احل��رة ،وص��و ً
ال إىل
عملي��ة التصحي��ح ال�تي مت��ت داخ��ل األراضي
الرتكي��ة ب��ـ "مس��توى معي��اري ممت��از".
ورأى الس��ايح أن م��ن ح��ق اجملال��س
احمللي��ة التع��اون م��ع م��ن خي��دم العملي��ة
التعليمي��ة ،وتأم�ين البني��ة التحتي��ة يف
كل منطق��ة ،وه��ذا م��ا كان ،فاحلكوم��ة
الرتكي��ة رمم��ت أكث��ر م��ن  13مدرس��ة
يف مدين��ة الب��اب ،و 25مدرس��ة يف ريفه��ا،
ووضع��ت خطة إلنش��اء س��ت م��دارس جديدة
ه��ذا الع��ام .يف الوق��ت الذي من��ع ضعف املوارد

املالي��ة احلكوم��ة املؤقتة م��ن تغطية جزء من
ه��ذه املش��اريع ،واصف�اً م��ا قام��ت ب��ه اجملال��س
ب��ـ "خط��وة يف االجت��اه الصحي��ح" .ومل تقط��ع
مكات��ب الرتبي��ة يف اجملال��س احمللي��ة عالقتها
ب��وزارة التعلي��م ،رغ��م ذل��ك ،واس��تقبلت
مندوبيه��ا بزيارات متع��ددة ،إذ ترى اجملالس
أن التع��اون م��ع احلكوم��ة املؤقت��ة ض��رورة
لبن��اء س��وريا الواح��دة.
وتس��عى اجملال��س احمللي��ة ،م��ن
خ�لال اخلط��وة ال�تي اختذته��ا ،إىل تأم�ين
دراس��ة جامعية للطالب يف جامعات معرتف
به��ا دولي �اً ،فـ��الشهادة الثانوي��ة ال�تي ص��درت
ع��ن ه��ذه اجملال��س حظي��ت باع�تراف ترك��ي
ّ
أه��ل احلاصل�ين عليه��ا للتق��دم إىل مفاضل��ة
جامع��ة ح��ران الرتكي��ة يف تركي��ا ،إضاف��ة
إىل فرعه��ا يف مدين��ة الب��اب ،بينم��ا يع�� ّد
الدخ��ول إىل اجلامع��ات يف الداخ��ل الس��وري،
غري املعرتف بها دولياً ،أقصى ما تستطيع أن
تقدم��ه وزارة الرتبي��ة!
واعت�بر الس��ايح ع��دم اع�تراف
ال��وزارة بالش��هادات الص��ادرة ع��ن اجملال��س
احمللي��ة "ش��رف هل��م" ،بع��د أن اتهمه��م
باالع�تراف بالش��هادات الص��ادرة ع��ن وزارة
الرتبي��ة يف نظ��ام األس��د ،ال��ذي "قت��ل وش��رد
املالي�ين" ،ف��كان ر ّد ال��وزارة علي��ه بقب��ول
مؤيدي��ه يف جامعاته��م ورف��ض طالبن��ا!
ومل تعام��ل اجلامع��ات التابع��ة
للمجال��س احمللي��ة احلاصل�ين عل��ى ش��هادة
الثانوية من وزارة التعليم باملثل ،بل أفسحوا
اجمل��ال أمامه��م للتق��دم إىل املفاضل��ة ،وبل��غ
ع��دد املتقدم�ين إىل املفاضلة األوىل  25%من
عدد املتقدمني الكلي ،حبس��ب كوثر قماش
نائبة مدير املكتب التعليمي يف مدينة الباب،
ال�تي أوضح��ت أن هن��اك خط��ة الس��تيعاب
مجيع الطالب يف اجلامعات واملعاهد التابعة
وس��يتم افتت��اح معاه��د
للمجال��س احمللي��ة،
ّ
جديدة بنظام السنتني تابعة هلذه اجلامعات
لتحقي��ق خطة االس��تيعاب اجلامعي جلميع
الناجح�ين يف الثانوي��ة العام��ة.
تعقيب لوزير الرتبية
مل تقب��ل وزارة الرتبي��ة الش��هادات
الص��ادرة م��ن مناطق نظام األس��د لعام ،2018
واقتص��ر قبوهل��ا عل��ى الش��هادات ال�تي صدرت
حتى عام  ،2017وذلك لوجود مناطق سورية
كان��ت حماص��رة م��ن قب��ل ق��وات األس��د ،أو
تس��يطر عليه��ا ق��وات األس��د جزئي�اً ،ومل تك��ن
احلكوم��ة الس��ورية املؤقت��ة تس��تطيع إقام��ة
مراك��ز امتحاني��ة يف ه��ذه املناط��ق ،حبس��ب

الدكتور برق ،الذي طالب اجملالس احمللية
"ال�تي تس��يطر م��ع الفصائ��ل املس��لحة عل��ى
امل��وارد املالي��ة واملعاب��ر" ،حبس��ب قول��ه ،بدع��م
اجلامع��ات ب��د ً
ال م��ن انتق��اد ال��وزارة!
حلول غري مرضية
أص��درت وزارة الرتبي��ة بيان��اً
بتاري��خ  2018/8/14تضم��ن الس��ماح للط�لاب
الذي��ن تقدم��وا لالمتحان��ات يف الش��هادة
الثانوي��ة ع�بر اجملال��س احمللي��ة بالتق��دم
للمفاضل��ة يف جامعاته��ا ،ش��ريطة اخلض��وع
المتحان معياري بكامل املواد املقررة ،س��يتم
اإلع�لان ع��ن ش��روطه وطريق��ة التق��دم ل��ه
وموع��ده ومراك��زه م��ن قب��ل وزارة الرتبي��ة
والتعلي��م يف وق��ت الح��ق ،وذل��ك حرص�اً م��ن
الوزارة على مس��تقبل الطالب وعدم إضاعة
فرصته��م يف الدخ��ول إىل اجلامع��ات.
ي�لاق قب��والً
ّ
ّإل أن ه��ذا
احل��ل مل ِ
عن��د الط�لاب ،الذي��ن رأوا فيه ق��راراً جمحفاً،
وكان على الوزارة ،حبسب رأيهم ،أن توضح
منذ البداية أنه لن يتم االعرتاف بشهاداتهم،
ال أن تنتظ��ر حت��ى ص��دور النتائ��ج.
وي��رى الطال��ب أمح��د إبراهي��م أن
اخلض��وع المتح��ان جدي��د "يقل��ل م��ن ف��رص
احلص��ول عل��ى درج��ات عالي��ة ،خاص��ة أنه��م
ل��ن خيضع��وا لدورة تكميلي��ة كأقرانهم من
ط�لاب وزارة الرتبي��ة ،إضاف��ة إىل الضغ��ط
النفس��ي والتع��ب ال��ذي أجهده��م خ�لال
الس��نة الدراس��ية" ،ليكتف��ي بالق��ول "الطال��ب
عل��ى ط��ول مدع��وس حت��ت الرجل�ين ،ه�ني
بيختلف��وا وحنن��ا بتضي��ع حياتن��ا وأحالمن��ا".
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غ��زوات الس��كك احلديدي��ة يف إدل��ب
آليات تابعة لتحرير الشام تعمل على حتميل
ونقل قطع سكة حديد حلب-الالذقية

أمحد عبيد
(لو علموا كم زرفنا من عرق ،وكم واجهنا من مشقة إلنشائها قبل
 60عام��اً ،لنصب��وا أس��واراً وبات��وا جبانبه��ا خوف��اً م��ن أن يصيبه��م م��ا أصابن��ا).
به��ذه الكلمات عل��ق العم أبو حممد،
( ٨٢عام�اً) م��ن أهال��ي بل��دة زردن��ا بري��ف إدل��ب
الش��مالي ،عل��ى إج��راءات تفكي��ك الس��كك
احلديدي��ة يف املناط��ق اخلاضع��ة لس��يطرة
املعارض��ة مش��ال س��وريا.
يق��ول أب��و حمم��د لع�ين املدين��ة:
"أمضين��ا حن��و س��بعة أع��وام م��ن اخلدم��ة
يف مؤسس��ة الس��كك احلديدي��ة بالعم��ل يف
ترمي��م س��كة القط��ار ال�تي تص��ل حمافظ�تي
إدل��ب حبل��ب ،للتخل��ص م��ن مش��قة عش��رات
الكيلوم�ترات ال�تي كن��ا نقطعه��ا س�يراً عل��ى
األق��دام ،يف وق��ت كن��ا نفتق��ر في��ه إىل أبس��ط
املقوم��ات ال�تي تس��اعدنا عل��ى ذل��ك ،فأخذن��ا
دور املهن��دس والعام��ل والس��ائق ،والش��احنة يف
بع��ض األوق��ات ال�تي كن��ا نضطر لنق��ل حديد
الس��كة احلديدي��ة نق�ل ً
ا عل��ى األكت��اف".
وج��اء كالم��ه يف مع��رض ال��ردود
عل��ى ق��رار صادر عن املكت��ب االقتصادي التابع
لـ(هيئ��ة حتري��ر الش��ام) يف إدل��ب ،تداول��ه
ناش��طون عل��ى موق��ع التواص��ل االجتماع��ي
(فيس��بوك) ،وخياط��ب خمف��ر الش��رطة يف
بل��دة (حزان��و) يف ريف إدلب الش��مالي ،ويطلب
تسهيل مهمة املدعو (شيبان عبد اهلادي) بفك
س��كة قط��ار إدلب-حلب ،ب��دءاً من قرية (كفر
حيم��ول) باجت��اه الش��رق ،وص��و ً
ال إىل قري��ة
(كف��ر حل��ب) يف ريف حلب الغربي ،واملارة يف
ع��دة ق��رى وبل��دات بالريف�ين ،مبس��افة ت�تراوح
ب�ين  17-15ك��م.
الق��رار الق��ى غضب��اً واس��تنكاراً
كب�يراً م��ن قب��ل األهال��ي والفعالي��ات املدني��ة
العامل��ة يف الش��مال الس��وري عام��ة ،والق��رى
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املعني��ة ب��ه خاص��ة ،وس��رعان م��ا أص��درت
اجملال��س احمللي��ة يف ريف��ي إدل��ب الش��مالي
وحلب الغربي بيانات اس��تنكار ورفض وتنديد
بق��رارات العب��ث باملمتل��كات العام��ة.
فأص��در اجملل��س احملل��ي لبل��دة
(كف��ر حيم��ول) يف ري��ف إدل��ب الش��مالي بيان�اً
أك��د فيه رفضه املس��اس باملمتل��كات العامة يف
البلدة ،ومنها سكة احلديد املارة منها ،من قبل
أي جهة كانت .وتبعه بيان صدر عن جملس
(أب�ين مسع��ان) احملل��ي يف ري��ف حل��ب الغرب��ي
ج��اء في��ه" :ل��ن نس��مح ألي جه��ة مدني��ة أو
عس��كرية م��ن خ��ارج البل��دة باالس��تفادة أو أخذ
أي مرف��ق م��ن املراف��ق العام��ة يف البل��دة".
وأوض��ح (عم��اد قرنف��ل) رئي��س
املكت��ب اخلدم��ي يف اجملل��س ،يف تصري��ح
لع�ين املدين��ة ،أن ق��رار ف��ك الس��كة أث��ار غض��ب
األهال��ي ومنظم��ات اجملتم��ع املدن��ي يف البل��دة
ف��ور تس��ريب ص��ورة الكت��اب املوج��ه ملخف��ر
(حزان��و) ،م��ا دف��ع اجملل��س احملل��ي إىل عق��د
اجتم��اع م��ع األهال��ي ووجه��اء البل��دة ،وممثلني
ع��ن الفعالي��ات املدني��ة ،والفصائ��ل العس��كرية
العاملني فيها ،وإصدار بيان استنكار وحتذير،
مبوافق��ة مجي��ع احلض��ور.
"و ّ
مت االتف��اق عل��ى وض��ع خط��ة
جتم��ع أهال��ي البل��دة يف مناط��ق
ّ
تن��ص عل��ى ّ
األعم��ال التخريبي��ة ،به��دف مواجه��ة أي
جمموع��ة تق�ترب من الس��كة احلديدية ،أو أي
م��ن املمتلكات العام��ة يف البلدة" ،يتابع قرنفل،
إضاف��ة لتش��كيل جلن��ة م��ن وجه��اء البل��دة
ومشاخيها للتفاوض واالتفاق مع اجملموعات
ال�تي حت��اول العب��ث بالبني��ة التحتي��ة مهم��ا
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كان��ت ،وذل��ك لتجني��ب الطرف�ين املواجه��ة
العس��كرية ،ومنع �اً لتدخ��ل الفصائ��ل املس��لحة
ويلخ��ص املوق��ف خامت��اً
العامل��ة يف البل��دة؛ ّ
"ل��ن نس��مح ّ
ألي جه��ة كان��ت باالق�تراب م��ن
املمتل��كات العام��ة ال�تي تع��ود ملكيته��ا للش��عب
الس��وري كاف��ة ،وال تقتص��ر عل��ى الفصي��ل
املس��يطر أو أهال��ي حمافظ��ة إدل��ب فق��ط".
كم��ا ح��ذرت اهليئ��ة الثوري��ة،
وجمل��س الش��ورى ،واجملل��س احملل��ي لبل��دة
(كف��ر ن��وران) يف بي��ان مش�تركّ ،
أي جه��ة
حت��اول اإلض��رار بس��كة احلدي��د ،وغريه��ا م��ن
ممتل��كات البل��دة ،مؤكدي��ن وقوفه��م يف وج��ه
كل م��ن يق�ترب منه��ا مهم��ا كل��ف األم��ر.
وم��ن جهت��ه ،أع��رب الناش��ط
اإلعالمي (وسام اإلدليب) ٣١( ،عاماً) من سكان
مدينة إدلب ،عن قلقه من نتائج تفكيك س��كة
القط��ار يف ه��ذه املناط��ق ،بالق��ول" :خنش��ى أن
حي��دث يف ري��ف حل��ب الغرب��ي م��ا ح��دث ش��رق
س��كة حدي��د احلج��از جن��وب إدل��ب قب��ل أش��هر،
وأن يك��ون ه��دف اهليئ��ة ه��و االس��تفادة م��ن
السكة احلديدية واملنشآت العامة قدر اإلمكان
قب��ل االنس��حاب م��ن املنطق��ة".
وأش��ار (اإلدل�بي) إىل أنب��اء انتش��رت
بكث��رة ب�ين األهال��ي يف الش��مال الس��وري ،ع��ن
خمرج��ات س��رية س��ربت م��ن مؤمت��ر أس��تانة
�ص عل��ى تس��ليم (جب��ال الالذقي��ة،
املاض��ي ،تن� ّ
مدين��ة جس��ر الش��غور ،جب��ل شحش��بو ،ريف��ي
محاة الشمالي والغربي وريف حلب اجلنوبي)
لق��وات النظ��ام ،مقابل تس��ليم مدينة تل رفعت
للجان��ب الرتك��ي.
أم��ا (حييى الش��يخ أمح��د) ،أحد أبناء
مدينة س��راقب يف ريف إدلب ،فاس��تنكر القرار
بطريقة س��اخرة ،عرب بوس��ت نش��ره يف حس��ابه
الشخصي يف (فيسبوك) قال فيه" :وتعترب سكة
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احلدي��د كاف��رة ،وس��بب م��ن أس��باب تطبي��ق
مق��ررات أس��تانة ،وعل��ى اجملاهدي��ن ف��ك ه��ذه
الس��كة الكاف��رة املرت��دة ال�تي ه��ي م��ن صنيع��ة
الكف��ار ،وش��كراً لـ(هيئ��ة حترير الش��ام) وش��كراً
(فت��ح الش��ام) وش��كراً (تنظي��م جبه��ة النص��رة)
وش��كراً (للقاع��دة) وش��كراً ل��كل ش��خص نص��ر
هذه الثورة املباركة ،قسماً لوال وجودكم ،ملا
عرفنا وكش��فنا هذه الس��كة اخلائنة العميلة،
صدق��اً تس��تحقون جائ��زة نوب��ل بف��ك س��كك
احلدي��د ،وحرصك��م عل��ى س�لامة أه��ل الش��ام،
بالفعل قليل عليكم حكم إدلب بل تس��تحقون
حك��م الع��امل ،وبي��ع كل حدي��د الع��امل".

وحبسب الناشط اإلعالمي (عالء الدمشقي)،
فإن الغضب الش��عيب ،ورفض اجملالس احمللية
واهليئ��ات املدني��ة واألهلية ،عل��ى االعتداء على
البن��ى التحتي��ة واملمتل��كات العام��ة يف املنطق��ة
أجرب (حترير الشام) على وقف أعمال تفكيك
الس��كة ،بع��د أي��ام م��ن تس��ريب ق��رار املكت��ب
االقتص��ادي التاب��ع هل��ا ،إال أنه��ا تتاب��ع عمله��ا
يف تفكي��ك س��كة حدي��د حلب-الالذقي��ة من��ذ
ع��دة أش��هر ،دون االك�ترث لن��داءات األهال��ي
ومطالباته��م بإيق��اف ه��ذه االعت��داءات.
الناط��ق اإلعالم��ي باس��م هيئ��ة
حتري��ر الش��ام (عم��اد الدي��ن جماه��د) ،ويف
تصري��ح لع�ين املدين��ة ،ق��ال" :مل يص��در ّ
أي
ق��رار ع��ن املكت��ب االقتص��ادي التاب��ع لتحري��ر
الش��ام ،أو ّ
أي مكت��ب آخ��ر متعل��ق به��ا ،يقض��ي
بف��ك س��كة حدي��د إدلب-حل��ب ،وق��د أعلمن��ا
اجملال��س احمللي��ة والفعالي��ات املدني��ة املعني��ة
باألم��ر أنن��ا خنل��ي مس��ؤوليتنا عن ه��ذا القرار،
وحذرن��ا م��ن الس��ماح ّ
ألي جه��ة باالق�تراب م��ن
الس��كة احلديدي��ة ،وغريها من البن��ى التحتية
باملنطق��ة" واصف��اً البي��ان بـ"امل��زور".
بينما انتشر مقطع صوتي يف غرف
برنام��ج (واتس��اب) ملس��ؤول الق��وة التنفيذي��ة
التابعة هليئة حترير الشام يف حزانو ،واملكّلف

بف� ّ
�ك الس��كة (ش��يبان عب��د اهل��ادي) ،تكل��م في��ه
عل��ى أن��ه اش�ترى س��كة احلدي��د يف بل��دة (كفر
حل��ب) ،وحمطته��ا يف ري��ف حل��ب الغرب��ي،
م��ن جلن��ة الغنائ��م يف املنطق��ة ،مش�يراً إىل أن��ه
أي أم��ر م��ن قي��ادة اهليئ��ة بف� ّ
مل يتل� َّ�ق ّ
�ك س��كة
القط��ار املمت��دة م��ن بل��دة كف��ر حيم��ول إىل
بل��دة كف��ر حل��ب بالكام��ل.
ويف نف��س الس��ياق ،ق��ال مس��ؤول
املكت��ب السياس��ي لـ(ل��واء املعتص��م) العام��ل يف
ري��ف حل��ب الش��مالي (مصطف��ى س��يجري)
لع�ين املدين��ة" :إن مث��ل ه��ذه األعم��ال ليس��ت
باجلديدة ،وتأتي يف سياق التخريب والسرقة
املتعم��دة م��ن قب��ل حتري��ر الش��ام" ،يف إش��ارة
من��ه لقيامه��ا بتفكي��ك حمط��ة زي��زون ،وس��كة
حدي��د زيزون-اش��تربق يف ريف جس��ر الش��غور
غرب��ي إدل��ب ،بالتع��اون م��ع (احلزب اإلس�لامي
الرتكس��تاني) نهاي��ة الع��ام املاض��ي ،وعمله��ا
عل��ى تفكي��ك س��كة حدي��د حلب-الالذقي��ة منذ
أش��هر وحت��ى الي��وم.
"ش��اهدنا عناص��ر م��ن أبن��اء املنطق��ة
يتبع��ون لتحري��ر الش��ام ،برفق��ة عناص��ر م��ن
(الرتكس��تان) يقف��ون جبان��ب عم��ال مدني�ين
يعمل��ون عل��ى تفكي��ك س��كة احلدي��د املمت��دة
ب�ين زي��زون واش��تربق يف ري��ف جس��ر الش��غور،
وآخري��ن نصب��وا حواج��ز عل��ى الط��رق املؤدي��ة
إىل حمط��ة القط��ار ،منعاً القرتاب األهالي من
العم��ال" ،يق��ول الش��اب ب��راء العب��داهلل من ريف
إدل��ب الغرب��ي" ،كان العم��ال ينقل��ون القط��ع
احلديدي��ة املفكك��ة من الس��كة بش��احنات تابعة
لـ(هيئ��ة حتري��ر الش��ام) باجت��اه ري��ف مح��اة
الش��مالي" ،مش�يراً أن العمال يعملون لدى أحد
جتار احلديد املس��تعمل "اخلردة" املعروفني يف
املنطق��ة.
وب��دوره ،أك� َّ�د أح��د عناص��ر (هيئ��ة
حتري��ر الش��ام) رف��ض ذك��ر امس��ه ألس��باب
أمني��ة ،لع�ين املدين��ة ،أن��ه فص��ل م��ن صف��وف
اهليئ��ة بع��د رفض��ه املش��اركة يف محاي��ة
اجملموع��ة ال�تي عمل��ت عل��ى تفكي��ك الس��كة
احلديدي��ةُّ ،
واته��م "بتصدي��ر أخب��ار اجلماع��ة
الداخلي��ة للفصائ��ل األخ��رى املعادي��ة هل��ا".
ويش��رح العنص��ر أن اهليئ��ة قام��ت ببي��ع الس��كة
ألح��د جت��ار "اخل��ردة" يف املنطق��ة عل��ى ش��كل
"طوناج" ،أي بس��عر تقديري حملتويات املنش��أة،
عل��ى أن يتحم��ل التاج��ر تكالي��ف فكه��ا ونقله��ا،
والذي يقوم بدوره ببيع القسم األكرب ملعامل
الصه��ر يف مناط��ق النظام ،على غرار ممتلكات
احملط��ة احلرارية والطائرات التالفة يف مطار
تفتن��از العس��كري ع�بر مع�بر م��ورك؛ والقس��م
اآلخ��ر يب��اع يف أس��واق املناط��ق احمل��ررة.
وق��ال (حمم��د محش��و) ،صاح��ب
منش��أة لصناع��ة احلدي��د يف املنطقة الصناعية

مبدين��ة أرحي��ا جن��وب إدل��ب ،لع�ين املدين��ة:
"انتش��رت قط��ع الس��كك احلديدي��ة بكث��رة يف
حم�لات اخل��ردة يف املناط��ق الصناعي��ة يف
معظ��م امل��دن الك�برى حملافظ�تي إدل��ب وحل��ب،
وكان��ت تب��اع بأس��عار أق� ّ�ل م��ن أس��عار احلدي��د
الع��ادي ،علم�اً أنه��ا أكث��ر متانة ،وم��ن الصعب
جداً احلصول على مثيلتها من األسواق" .وعن
أسعارها يشري محشو" :تراوح سعر الكيلوغرام
الواح��د منه��ا ب�ين  275-250ل�يرة س��ورية ،فيم��ا
يبل��غ س��عر احلدي��د الع��ادي اخل��ردة ب�ين -325
 ،350م��ا أث��ر عل��ى جت��ارة الكث�ير م��ن أصح��اب
حم�لات اخل��ردة يف املناط��ق احمل��ررة".
فيم��ا نف��ى (أب��و قاس��م احلم��وي)،
أحد عناصر هيئة حترير الشام يف ريف إدلب
اجلنوب��ي ،بي��ع اهليئ��ة ألي قطع��ة م��ن س��كة
القط��ار ،مبين�اً لع�ين املدين��ة أن اهليئ��ة أرس��لت
قط��ع الس��كك احلديدي��ة إىل خطوط اجلبهات
املتامخ��ة لنق��اط ق��وات النظ��ام يف أري��اف
الالذقي��ة وحل��ب ومح��اة لتدعي��م التحصين��ات
العس��كرية فيه��ا بش��كل س��ري ،مس��تنداً يف
حديث��ه عل��ى ع��دة ص��ور ومقاط��ع مرئي��ة بثه��ا
ناشطون على مواقع التواصل االجتماعي قبل
أي��ام.
وكان��ت مؤسس��ة الس��كك
احلديدي��ة الس��ورية التابع��ة للنظ��ام ق��د قال��ت
يف بي��ان نش��رته بداي��ة ش��هر نيس��ان املنص��رم،
أن أكث��ر م��ن  1800كم من الش��بكة الس��ككية
يف س��وريا تع��رض للدم��ار والس��رقة من��ذ ع��ام
 ،2011مش�يرة إىل أن قيم��ة األض��رار املوثق��ة
لديه��ا بلغ��ت قراب��ة  530ملي��ار ل�يرة س��ورية،
ً
مضيف��ة أن ع��دد مس��تخدمي القط��ارات يف
س��وريا تراج��ع بنس��بة  95باملئ��ة من��ذ ع��ام 2010
ليبلغ  154ألف راكب ،بعد أن كان  5ماليني
و 300أل��ف راك��ب ذل��ك احل�ين ،حبس��ب بيانها.
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حماوالت عبور أخرى فاش��لة
لسوريني بائسني على احلدود الرتكية
حممد كساح
تكالي��ف
ارتفع��ت
التهري��ب كث�يراً ،من��ذ امل��رة األوىل ال�تي
حاول��ت فيه��ا عب��ور احل��دود ب�ين حمافظ��ة
إدل��ب وتركي��ا ،كان ذل��ك يف كان��ون
الثاني من العام اجلاري ،دفعت وقتها مبلغ
 350دوالراً ع��ن كل ش��خص م��ن عائل�تي،
ع��دا طفل�تي الصغ�يرة ،فقان��ون التهري��ب
املتع��ارف علي��ه هن��ا يس��تثنيها ،طامل��ا أنه��ا
حتم��ل عل��ى األي��دي.
الزيت��ون .عن��د كل  100م�تر تقريب�اً يتوق��ف
ال��ركاب قرابة ربع س��اعة ،حت��ى وصلنا إىل
الي��وم فاوض��ت امله��رب يف مبلغ  700اجل��دار بع��د مخ��س س��اعات.
دوالر ع��ن كل ش��خص ،لكن��ه مل يقب��ل بأق��ل
بق��ي يفصلن��ا ع��ن اجل��دار قراب��ة
م��ن  750دوالراً .حي��دث تضيي��ق كب�ير عل��ى  200م�تر ..ه��ذه املس��افة ه��ي املرحلة األصعب
احل��دود م��ن اجلان��ب الرتك��ي ،وكلم��ا ازداد واألخط��ر ،ألن األرض ج��رداء إال م��ن حق��ل
ه��ذا التش��ديد ارتف��ع س��عر التهري��ب ،حت��ى ش��عري .أثن��اء س�يرنا انبثق ضوء كب�ير فجأة،
وص��ل األم��ر ببعض املهربني إىل طلب مبالغ فارمت��ى اجلمي��ع يف احلق��ل ،وهك��ذا بق��ي
خيالي��ة ت�تراوح ب�ين أل��ف وأل��ف وس��تمائة ض��وء الكش��اف ط��وال س��اعتني ينطف��ىء ث��م
دوالر.
يض��يء" .ه��ل أحس��وا بن��ا" يس��أل حمم��د ال��ذي
ركبن��ا يف س��يارة بي��ك اب كب�يرة ،اس��تلقى م��ع طفلت��ه الصغ�يرة النائم��ة عل��ى
وعرب بنا السائق الشوارع الضيقة لقرية ( )...األرض ،ي��رد الدلي��ل "مل نكش��ف ..توكل��وا
احلدودي��ة بغاي��ة الس��رعة ،وعندم��ا اقرتبن��ا على اهلل وسوف تباتون الليلة يف الرحيانية".
م��ن احل��دود أطف��أ مصابي��ح الس��يارة ك��ي ال كعادته��م ك��ذب املهرب��ون علين��ا ،وعدن��ي
نلف��ت االنتب��اه .س��ارت الس��يارة احململ��ة ب امله��رب بأن�ني س��أكون ق��رب احل��دود عن��د
 15راكب �اً معظمه��م م��ن النس��اء واألطف��ال ،املغ��رب ،وبع��د س��اعة س��أكون آمن �اً يف بي��ت
ث��م ن��زل اجلميع ،وب��دأت مرحلة الس�ير على مبدين��ة الرحياني��ة ،الس��اعة اآلن الثالث��ة
األق��دام.
صباح�اً ،وم��ا زلن��ا حت��ت اجل��دار م��ن الط��رف
"ه��ل س��قي مجي��ع األطف��ال املنوم؟" الس��وري.
يس��أل أح��د الدليل��ة (األدالء) ،وه��م الش��بان
�ص أح��د الش��بان
يف ه��ذه األثن��اء ق� ّ
وج��ه
الذين س��يصاحبوننا طوال الرحلة .تذكرت (التي��ل) الش��ائك ال��ذي يعل��و اجل��دارّ ،
الش��ابة ري��م أنه��ا مل تس��ق طفلته��ا الرضيع��ة ضوء الكشاف حنو اجلدار ،فسارع الشاب إىل
املن��وم .لكنه��ا مل تتف��وه ب��أي كلم��ة ...خ�لال االرمت��اء يف احلق��ل؛ هنا يس��كت اجلميع ،لكن
س��نوات طويل��ة م��ن التهري��ب كان جلرع��ة العائ�لات ال�تي حتم��ل األطف��ال تض��ع أيديه��ا
املن��وم الكب�يرة آث��اراً س��لبية عل��ى معظ��م عل��ى قلوبه��ا ،فرمب��ا يس��تيقظ أح��د األطف��ال
األطف��ال .تق��ول ري��م "بع��د رب��ع س��اعة م��ن ويزع��ق بالب��كاء ،م��ا يفس��د عملي��ة التهري��ب،
إعطائ��ه جرع��ة املن��وم ين��ام الطف��ل قراب��ة ويع��رض الوالدي��ن للتقريع من قبل الدليلة
مخ��س س��اعات ،لكن��ه عندم��ا يصح��و ال يك� ّ
�ف وال��ركاب.
ع��ن الب��كاء م��ن تأث�ير اجلرع��ة" .يف الس��نة
"هي��ا بس��رعة اع�بروا ...ش��كلوا صف�اً
املاضي��ة أدى اإلس��راف يف اس��تعمال خلط��ة طوي ً
ال واصعدوا إىل اجلدار بس��رعة" يصيح
املن��وم -ع��ادة تصن��ع يف صيدلي��ات إدل��ب -إىل الدلي��ل ،بينما يدفع الركاب لصعود الس��لم؛
ح��دوث اختناق��ات ل��دى ع��دد م��ن الرضع أدت خيش��ى اجلمي��ع -الس��يما النس��اء -م��ن ه��ذه
لوفاته��م.
اخلط��وة ،تق��ول ري��م "أكث��ر م��ا يقلق�ني ه��و
الطري��ق ش��ديد الوع��ورة ،لدرج��ة صع��ود الس��لم ،والقف��ز إىل الط��رف اآلخ��ر
أن عدداً من الركاب وقعوا يف احلفر الكبرية م��ن اجل��دار .حن��ن معرض��ون الكتش��اف
ال�تي ميتل��ئ به��ا الطري��ق املكت��ظ بأش��جار أمرنا يف أي حلظة ،كما أن الس��لك الش��ائك
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املوج��ود يف األعل��ى ق��د يؤذين��ا" .عملي��ة القف��ز
خميف��ة أيض�اً .حدث��ت حاالت كس��ر يف القدم
أو يف ال��ورك يف عملي��ات تهري��ب س��ابقة ج��راء
االرتف��اع الكب�ير للج��دار.
عربن��ا متخط�ين اجل��دار ،ث��م
الطري��ق ال��ذي يلي��ه .واجهن��ا صعوب��ات كثرية
خ�لال جرينا بعيداً ع��ن اجلدار ،فهناك العديد
م��ن اخلن��ادق ال�تي حفرته��ا اجلندرم��ة .مش��ينا
قراب��ة  400م�تر يف احل��دود الرتكي��ة ،إال أن
احل��ظ مل يك��ن حليفن��ا ،كم��ا يف كل م��رة،
فقد مرت س��يارة تركي��ة ووجهت مصابيحها
حنون��ا ،ث��م محلتن��ا س��يارة عس��كرية إىل أح��د
املس��تودعات ،حي��ث ش��رع األت��راك بتفتي��ش
احلقائ��ب ،وتس��جيل األمس��اء بش��كل اعتباط��ي.
عن��د إلق��اء القب��ض علين��ا صرخ��ت
إح��دى الس��يدات باحث��ة ع��ن طفله��ا الرضي��ع.
خ�لال عب��ور احل��دود تعب��ت س��عاد م��ن مح��ل
طفله��ا ،ل��ذا فق��د أعطت��ه ألح��د الدليل��ة ال��ذي
مشى بالقرب منها ،لكن الشاب هرب يف حلظة
انكشاف أمر الركاب ...بعد ساعة ألقى حرس
احلدود القبض على شاب صغري حيمل طف ً
ال
رضيع�اً .ق��ال الش��اب إن الدلي��ل أعط��اه الطف��ل
ووىل هارب�اً "محل��ت الطف��ل دون أن أعرف أين
والدت��ه ،وس��رت باجت��اه تركي��ا ،لك�ني كن��ت
تائه �اً حت��ى وجدن��ي ح��رس احل��دود".
بقين��ا يف املس��تودع احل��ار واملل��يء
بالبع��وض حت��ى ظه��ر الي��وم التال��ي .اقتادن��ا
األت��راك إىل مش��فى الرحياني��ة للتأك��د م��ن
س�لامتنا ،وعدم تعرضن��ا للضرب أو األذى من
قب��ل اجلندرم��ة ،ث��م محلن��ا ب��اص اجلندرم��ة
إىل أح��د املخاف��ر ،ليت��م تبصيمن��ا عل��ى أوراق،
يق��ول بع��ض ال��ركاب إنه��ا تتعل��ق مبغادرتن��ا
بش��كل اختي��اري.
وصلن��ا ب��اب اهلوى بع��د العصر ،وعاد
كل راك��ب إىل منزل��ه لريت��اح بع��د حماول��ة
عب��ور اعتيادي��ة فاش��لة.

العدد  16 / 115نيسان 2018

12

					

رادار املدينة

زيارات العيد ليست جمرد زيارة
احلدود الرتكية السورية أثناء زيارات العيد REUTERS/Umit Bektas -

حممد جالل زيارات العيد امتداد لزيارات مشابهة بني األتراك والسوريني كانت متاحة قبل بدء الثورة ،حني كان يُسمح كل
عي��د للس��وريني أو األت��راك بزي��ارة أقاربه��م يف الط��رف اآلخ��ر م��ن احل��دود ،لكنه��ا الي��وم تقتص��ر عل��ى الس��وريني وتتخ��ذ مس��ارات فري��دة.
قب��ل عي��دي الفطر واألضحى من كل عام ،اعتادت الس��لطات
الرتكية على منح فرصة لالجئني الس��وريني يف تركيا لزيارة بلدهم
ثم العودة ،عرب املعابر اليت يسيطر عليها الثوار يف حلب وإدلب .يف البداية
كان��ت الزي��ارات حمص��ورة مبع�بر ب��اب اهل��وى مش��ال إدل��ب ،إىل أن ش��هد
العام املاضي انضمام معرب باب السالمة مشال حلب ،كخيار كان ال ب ّد
منه ،خصوصاً يف الفرتة اليت كانت فيه وحدات محاية الشعب الكردية
تس��يطر على الطريق الوحيد الذي يربط ريف حلب الش��مالي بالغربي.
ه��ذا الع��ام كان��ت زي��ارة العي��د متاح��ة عرب ثالث��ة معابر ،وه��ي معرب باب
اهل��وى ومع�بر باب الس�لامة ،ومعرب جرابلس يف الش��مال الش��رقي حللب.
م��ع كل زي��ارة عي��د تنش��ر وس��ائل إع�لام تركي��ة مش��اهد
الس��وريني يتواف��دون إىل املعاب��ر بعش��رات اآلالف ،بينم��ا تب��دو عل��ى
وجوههم محاس��ة ال تظهر على ذاهب إىل أخطر بلد يف العامل ،ليتس��اءل
كثر عن مدى صدق روايتهم عن فرارهم من احلرب يف سوريا .بالطبع
هن��اك الكث�ير مم��ا ميك��ن ال��ر ّد ب��ه عل��ى وجه��ة النظ��ر تل��ك ،إال أن��ي أردت
اس��تغالل حت� ّول منزل��ي يف مدين��ة أعزاز إىل ما يش��به مركزاَ الس��تقبال
الالجئني العائدين إىل الوطن ،يتفوق بفارق جيد على مراكز استقبال
الالجئني اليت افتتحها الروس ،ألحبث عن األسباب اليت دفعت بضيويف
للتوجه إىل س��وريا ،متجاهلني األخطار داخل احلدود وصعوبات الزحام
والس��فر.
مل��اذا أردمت زي��ارة س��وريا؟ مل أحت��ج يف أكث��ر األحي��ان لط��رح
ه��ذا الس��ؤال عليه��م ،ألن األجوب��ة كان��ت تأت��ي قب��ل الزي��ارة يف الغال��ب.
الضي��وف بطبيع��ة احل��ال كان��وا من األقارب ،وس��بب زيارته��م ،يف الغالب
كذلك ،كان لقاء أحبتهم يف الداخل ممن مل تتح هلم الظروف الس��فر
إىل تركي��ا ،إال أن��ي اخ�ترت بع��ض األس��باب ال�تي متي��زت ع��ن اإلجاب��ات
النمطي��ة وتقدميه��ا يف ه��ذه امل��ادة.
بطل��ة القص��ة األوىل ه��ي أخ�تي ال�تي ترك��ت دراس��ة األدب
اإلنكلي��زي يف جامع��ة حل��ب نتيج��ة ظ��روف احل��رب املعروف��ة ،وضاع��ف
يف انش��غاهلا عن الدراس��ة زوج وطفل وطفلة ،والس��ن يف تركيا بطبيعة
احل��ال ،لك��ن بع��د ص��دور ع��دة قرارات تتي��ح للط�لاب املس��تنفذين التقدم
لالمتحان��ات ه��ذا الع��ام ،ق� ْ
�ررت ،وبدع��م م��ن زوجه��ا وأب��ي وأخوت��ي ،زيارة
سوريا إلجناز هذه املهمة املؤجلة ،اليت كانت عبارة عن مثانية مقررات
تفصله��ا ع��ن التخ��رج بش��كل رمس��ي.

املهم��ة تكلل��ت بنج��اح باه��ر ت� ّوج بتخرجها من اجلامع��ة ،بعد انقطاع
اس��تمر ألكث��ر م��ن أربع��ة أع��وام ،أنس��اها صعوب��ة الطري��ق والرحل��ة إىل ب��اب
اهل��وى وم��ن ث��م أع��زاز ،فمنب��ج ،وص��و ً
ال إىل مدين��ة حل��ب ،والع��ودة باالجت��اه
املعاك��س.
يف قصة أخرى ،اس� ُ
�تقبلت عميت ومعها زوجتا ابنيها وأحفادها ،قبل
أن ينطلقوا إىل مدينة حلب ،سالكني ذات الطريق الذي مير مبناطق سيطرة
اجليش احلر ،قوات سوريا الدميوقراطية ،والنظام السوري ،ويستغرق حوالي
عش��ر س��اعات .الس��بب ال��ذي دف��ع عم�تي هل��ذه الرحل��ة ال�تي يتملم��ل منه��ا اب��ن
بطوطة بذاته ،هو أن "كناتها" يردن زيارة أهلهن يف مدينة حلب ،ومل يكن هلا
من القدوم بدّ! ،ألن ابنيها مرتبطان بأعمال ال يس��تطيعان تركها يف تركيا،
فض�ل ً
ا ع��ن أنهم��ا مطلوب��ان لق��وات النظ��ام يف مناطق س��يطرته.
قي��ل يف األمث��ال "مكت��وب عل��ى ب��اب اجلن��ة… احلماي��ة م��ا بتح��ب
الكن��ة" ،ل��دي اآلن مث��ال عل��ى احلماي��ة اجلب��ارة ال�تي حت��ب كناته��ا كحبه��ا
ألبنائها ،وتنفي بشكل قاطع هذا املثل ،وتدعو اجملتمع إلعادة النظر يف ثنائية
احلماية/الك ّن��ة ،ال�تي طامل��ا أغن��ت ال�تراث الش��عيب الس��وري.
بع��ض الزائري��ن ه��م م��ن ال��زوار الدائم�ين لس��وريا :فزوج��ة صديقي
ال��ذي يعم��ل يف س��وريا ،تس��تغل كل أي��ام الزي��ارة يف كال العيدي��ن للبق��اء
م��ع زوجه��ا ،والع��ودة يف آخ��ر أي��ام الزي��ارات للعي��ش يف من��زل أهله��ا يف الداخ��ل
الرتكي؛ قد تستغرب هذه العملية اليت تتكرر مرتني يف السنة ،إال أنها تؤمن
بقاء العائلة جمتمعة على مدى مثانية أشهر ،جمموع أشهر الزيارة اليت تبدأ
يف شهر أيار وتنتهي يف شهر كانون الثاني ،بينما يتبقى أربعة أشهر جمموع
امل��دة ال�تي تنفص��ل فيه��ا العائل��ة.
تضم��ن ه��ذه اخلط��ة احملكم��ة بق��اء قي��د العائل��ة داخ��ل تركي��ا،
وجتنبه��م إلغ��اء بطاق��ة احلماي��ة املؤقت��ة (الكيمل��ك) ،والدخ��ول يف متاه��ات
التهري��ب وتكاليفه��ا يف ح��ال ق��رروا الع��ودة إىل تركي��ا؛ حياف��ظ صديق��ي
كذل��ك عل��ى عمل��ه يف الداخ��ل الس��وري ،ال��ذي يب��دو جي��داً مقارن��ة بصعوب��ة
ظ��روف العم��ل يف تركي��ا" :عل��ى األق��ل ميكن�ني هن��ا أن أحاف��ظ عل��ى عم��ودي
الفق��ري" هك��ذا ي��ردد باس��تمرار ع��ن أفضلي��ة عمل��ه يف س��وريا.
لك��ن مبع��زل عن األمثل��ة الفريدة نوعا ما ،تبقى زيارة العيد فرصة
ش��به وحي��دة للس��وريني لاللتق��اء ،بع��د أن تقطع��ت طرق التهريب ،بش��كل ش��به
كام��ل ،وبقي��ت مفتوح��ة مل��ن يس��تطيعون دف��ع مبال��غ كب�يرة تتج��اوز الثالثة
آالف دوالر أمريك��ي للش��خص الواح��د.
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من أجواء العيد  -وكالة خطوة

صباح�اً يف أول أي��ام العي��د ،وح�ين أرادت س��لمى ،أرمل��ة املتط��وع يف ميليش��يا "الدف��اع الوط�ني" ،أن خت��رج بناته��ا الصغ�يرات الثالث
للع��ب يف س��احة حب��ي الكش��كول عل��ى أط��راف دمش��ق ،وق��ع ح��ادث غري��ب عدت��ه امل��رأة نذير ش��ؤم إضايف يف أيامها البائس��ة؛ س��يارة مس��رعة
تص��دم عرب��ة جيره��ا حص��ان كان��ت يف طريقه��ا إىل س��احة العي��د.
انقلب��ت العرب��ة وحتطمت ،وس��حقت
أرج��ل احلص��ان ،فيم��ا الذ صاحب��ه بالف��رار م��ن
تل��ق ب��ا ً
ال للحادث��ة ،وظ��ل
الش��رطة ال�تي مل ِ
احلص��ان س��اعات ين��زف جان��ب الطري��ق .تق��ول
س��لمى "البن��ات بكي��و الصب��ح عل��ى ق�بر أبوه��ن،
ومل��ا أخذت��ن ليفرح��وا ش��وي ،ش��افوا هاحلي��وان
املسكني مكسر وينزف دم" ،ما أجهض حماولة
األم بالتس��رية ع��ن البن��ات "اليتم��ات الغريب��ات
الوحي��دات بهاألي��ام الل��ي م��ا برتح��م".
قب��ل ث�لاث س��نوات نزح��ت س��لمى
وأس��رتها م��ن حمافظ��ة إدل��ب لتقي��م يف
ح��ي الكش��كول هرب��اً "م��ن املش��اكل" ،حس��ب
توصيفه��ا للغ��ارات اجلوي��ة وعملي��ات القص��ف
املختلف��ة لق��وات النظ��ام والط�يران الروس��ي
عل��ى احملافظ��ة .لك��ن وبع��د أن أمض��ى ش��هوراً
عاط�ل ً
ا ع��ن العم��ل ،اضط��ر زوجه��ا للتط��وع:
"عش��ان يطعم��ي هالصغ��ار" ،حس��ب م��ا ت��روي
س��لمى حكاية الزوج اليت انتهت س��ريعاً ،عندما
عثر عليه يف الش��ارع مقتو ً
ال بعدة طعنات على
أي��دي جمهول�ين.
وألن��ه مل يقت��ل مبعرك��ة ،تنص��ل
قائده من أي التزامات مالية ،ومل َ
تتلق زوجته
إال الفتات ،ومل تعرتف به قوات النظام "شهيداً"
عل��ى ال��ورق ،م��ا ح��رم عائلت��ه م��ن "حق��وق"
حت��اول س��لمى حتصيلها بش��تى الط��رق ،ودون
ج��دوى حت��ى اآلن ،غ�ير أن ه��ذا النك��ران م��ن
جان��ب النظ��ام هلا مل ينقص من والئها الظاهر
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ل��ه ،ومل خيف��ف م��ن اتهاماتها ملن تس��ميهم
"املس��لحني" باملس��ؤولية ع��ن مأس��اتها.
يف طريق��ي إىل منطقة جرمانا
توق��ت الس��يارات يف حاج��ز تفتي��ش لق��وات
النظ��ام ،انقس��م عناص��ر احلاج��ز ب�ين م��ن
يدق��ق يف هوي��ات ركاب الس��يارات وم��ن
يتن��اول طع��ام اإلفط��ار ،وبدا عل��ى اجلميع
حال��ة م��ن التذم��ر واملل��ل؛ مل ختف��ف منه��ا
الضياف��ات ال�تي حيمله��ا بع��ض ال��ركاب،
ومباركاته��م بالعي��د ،ودعواته��م املتملق��ة
للعناص��ر باحلف��ظ واحلماي��ة اإلهلي��ة.
الصغ�يرة
احلافل��ة
يف
"الس��رفيس" ،كان��ت امل��رأة العج��وز يف
املقع��د اجمل��اور ملقع��دي أقل تهيب�اً من باقي
ال��ركاب جت��اه عناص��ر احلاج��ز ،كأنه��م
غ�ير موجودين ،وبهدوء أخذت هويتها من
العنص��ر ،وع��ادت للنظ��ر عرب الناف��ذة ،قبل
أن تس��ألين ع��ن الس��اعة ،وكأنه��ا حتث�ني
عل��ى ال��كالم لتقطي��ع الوق��ت .قال��ت بأنه��ا
ذحب��ت يف ه��ذا العي��د أضحيت�ين ،وزع��ت
بعضه��ا عل��ى جريانه��ا ،حي��ث تس��كن ق��رب
مش��فى اجملته��د ،وس��توزع الباق��ي عل��ى
"ن��اس مس��تورين س��اكنني جبرمان��ا"،
وبأنه��ا اصطحب��ت حفيده��ا ليس��اعدها
يف مح��ل األكي��اس" ،ه��دا اب��ن اب�ني ،مت��ل
اليتي��م" ،وأش��ارت للفت��ى ال��ذي ب��دت عل��ى
وجه��ه عالم��ات الضج��ر م��ن "مش��وار" ال
حيب��ه.
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يف الش��ارع ختففت امل��رأة من حذرها
وأكمل��ت قص��ة األضحيت�ين ،واح��دة البنه��ا
الش��هيد أمح��د ال��ذي أوقف على أح��د احلواجز
ليس��اق لالحتي��اط ،وينق��ل ،حس��ب م��ا عرف��ت
الحق �اً إىل دي��ر ال��زور ،ويقت��ل هن��اك ،ويع��ود
ممزقاً وضائع املالمح يف تابوت .وأما األضحية
األخ��رى فه��ي البنه��ا املعتق��ل ال��ذي ال تع��رف
عن��ه ومن��ذ ( )5س��نوات أي ش��يء" ،الضحي��ة
للح��ي وللمي��ت ..وأنا ما بعرف إن كان عايش
أو كان ميت" .مل تسمع املرأة ،حسب ما قالت،
ش��ائعة ع��ن املعتقل�ين إال وتتبعتها ،ومل يذكر
�ام أو مسس��ار ،أو حت��ى ضاب��ط مسع��ت
هل��ا حم� ٍ
بأن��ه ق��د يس��اعد ،إال وطرق��ت باب��ه ،ودون أن
تص��ل إىل خ�بر مؤكد عن ابنها املعتقل خليل،
لتظ��ل زوجت��ه ش��به أرمل��ة ،ويظ��ل أوالده ش��به
أيت��ام ،ولك��ن "األم��ل يظ��ل ب��اهلل كب�ير"
أص��وات املفرقع��ات الناري��ة ال�تي
يشعلها األطفال محلت مظهراً جديداً جلرمانا
يف ه��ذا العي��د ،تق��ول أم كري��م املتح��درة م��ن
الطائف��ة الدرزي��ة ال�تي تش��كل أغلبي��ة الس��كان
يف ه��ذا احل��ي" ،لو م��ا الفتيش بني ايدين الوالد
م��ا كن��ا عرفن��ا أن��ه ه��دا عي��د" ،فالطائف��ة ال�تي
ح� ّرم رج��ال الدي��ن فيه��ا االحتف��ال ه��ذا العي��د
ح��داداً عل��ى الضحاي��ا م��ن أبنائه��ا الذي��ن قتل��وا
يف هجم��ات تنظي��م داع��ش عل��ى حمافظ��ة
السويداء؛ تعيش حزنها اخلاص ،مثلما تعيش
كل عائل��ة م��ن النازح�ين يف جرمان��ا أحزانه��ا
أي��ام العي��د.

رادار املدينة
متركزت
قوات خاصة من حزب
اهلل اللبناني يف منطقة
اللجاة ،مشال شرق درعا
يف منتصف شهر آب ،وسط
محلة تهجري داخلي عمدت
إليها قوات النظام السوري
إلفراغ عدة قرى فيها من
سكانها بشكل قسري وجتريف
منازهلم ،بعد أن شنت األجهزة
األمنية ،يف الثاني من ذات الشهر،
محلة اعتقاالت كبرية على قرى
وبلدات املنطقة طالت مئات املدنيني،
وال تزال مستمرة حتى اليوم.

علي مصاروة

حزب اهلل اللبناني يف اللجاة..

احتالل ق

يتح��دث ناش��طون ع��ن أن ق��وات
النظ��ام الس��وري ج ّرف��ت كاف��ة التجمع��ات
الس��كنية يف ق��رى (الش��ياح ،الش��ومر ،ح��وش
مح��اد ،هم��ان ،الراب��ع ،السحاس��ل ،الظه��ر،
املدورة ،وس��طح القعدان) يف منطقة اللجاة،
ويق��در ع��دد املن��ازل ال�تي قامت آلي��ات النظام
بهدمه��ا وجتريفه��ا حن��و  800من��زل حت��ى
الي��وم ،وذل��ك بع��د إفراغه��ا م��ن س��كانها،
حي��ث توج��ه املئ��ات منه��م إىل أقربائه��م يف
ق��رى (املس��يفرة والغري��ة الش��رقية) يف ريف
درع��ا الش��رقي ،فيم��ا ق��ام النظ��ام الس��وري
بإرس��ال من تبقى من األهالي بش��كل قسري
ع�بر ش��احنات إىل خمي��م جدي��د -أنش��ئ
مؤخ��راً -بالق��رب م��ن بلدة (إبط��ع)ُ ،خصص
للمهجري��ن م��ن منطق��ة اللج��اة.
وأوض��ح مص��در خ��اص لع�ين
املدين��ة ،أن قوات ح��زب اهلل اللبناني ختطط
للس��يطرة على عدة قرى يف منطقة اللجاة
ش��رق درع��ا ،وتس��عى إىل اختاذه��ا مرك��زاً
عس��كرياً وأمني��اً لعملياته��ا يف اجلن��وب
الس��وري ،مل��ا متلك��ه ه��ذه املنطق��ة م��ن مزاي��ا
اس�تراتيجية تتف��وق به��ا عل��ى غالبي��ة املواقع
العس��كرية للح��زب يف س��وريا :ب��دءاً م��ن
موقعه��ا اجلغ��رايف املتوس��ط ال��ذي يربطه��ا
مبحافظ��ات دمش��ق والس��ويداء ودرع��ا،
باإلضاف��ة إىل تضاريس��ها الطبيعي��ة ال�تي
تتمث��ل ب��أرض صخرية واس��عة ومتعرجة،
ال تس��تطيع اآللي��ات العس��كرية التح��رك
فيه��ا ،ووف��رة املغ��ارات الصخري��ة الواس��عة
والعميق��ة ال�تي تق��ع حت��ت أرضه��ا ،وال�تي
تعي��ق بدوره��ا خمتل��ف عملي��ات الرص��د
واالس��تهداف العس��كري للمنطق��ة.
يش��رح املص��در أن سياس��ة إف��راغ
املنطق��ة من املدنيني ،ال�تي ينتهجها احلزب

رى و
تهجري قسري لسكانها وجتريف منازهلم

بالتع��اون م��ع ق��وات النظ��ام الس��وري يف املنطق��ة،
تأت��ي يف س��ياق س��عي ح��زب اهلل إىل تأم�ين
اس��تقرار دائ��م يف اللج��اة؛ ولع��ل ش��كل احلي��اة
البدوي��ة لس��كان املنطق��ة ،وقل��ة امل��اء ،واس��تحالة
الزراع��ة ،ووع��ورة الطرق��ات الصخري��ة ،وت��ردي
اخلدمات ،-س��اعدت احل��زب اللبناني على تنفيذ
مش��روعه يف حتوي��ل تس��ع ق��رى ،حت��ى اآلن،
يف اللج��اة م��ن جتمع��ات مدني��ة إىل مراك��ز
عس��كرية.
فأنش��أت ق��وات ح��زب اهلل اللبنان��ي،
حتى اآلن ،مق ّرين عسكريني هلا يف قرية حوش
محاد ،يف ظل استمرار عمليات التهجري يف قرى
وبل��دات اللج��اة بهدف إفراغ املنطقة من س��كانها
بش��كل كام��ل ،باإلضاف��ة إىل اس��تمرار مح�لات
اعتق��ال املدني�ين من قبل أجه��زة النظام األمنية،
وال�تي طال��ت حتى اآلن حنو  370معتق ً
ال ،حس��ب
ناش��طني حملي�ين ،بذريع��ة البح��ث ع��ن خالي��ا
تابع��ة لتنظي��م الدول��ة اإلس�لامية يف املنطق��ة،
ويف ظل تعتيم إعالمي كامل على االنتهاكات
اإلنس��انية ال�تي جت��ري هن��اك.
وم��ن جه��ة أخ��رى ،أك��د أح��د
الناشطني لعني املدينة ،أن  200شخص من أبناء
ق��رى وبل��دات اللج��اة التحقوا بصف��وف (اجليش
الس��وري) وتوجه��وا إىل منطق��ة الدري��ج ،يف ظ��ل
من��ع أبن��اء املنطق��ة م��ن االنضم��ام إىل "الفصائ��ل
الرديف��ة" ،املتمثل��ة بق��وات الفيل��ق اخلام��س
والفرقة الرابعة وامليليش��ات األجنبية ،باس��تثناء
ح��زب اهلل اللبنان��ي؛ ولف��ت الناش��ط إىل اعتق��ال
أح��د األش��خاص ج� ّراء انضمام��ه إىل جمموع��ة
من قوات الفيلق اخلامس بقيادة (أمحد العودة)
قائ��د فصي��ل (ق��وات ش��باب الس��نة) ،ويأت��ي ه��ذا
املن��ع م��ع مترك��ز ق��وات ح��زب اهلل يف املنطق��ة،
ليؤشر على وجود صراع نفوذ وتنافس بني قوى
احللف��اء ،لتحقي��ق ت��وزع وانتش��ار وس��يطرة كل

منه��ا عل��ى أجزاء ومناطق رئيس��ية يف اجلنوب
الس��وري.
يش�ير الش��اب إىل مش��اركة ق��وى
حملي��ة صغ�يرة م��ن الفصائ��ل املعارض��ة
س��ابقاً يف إدارة املنطق��ة ،بالتنس��يق م��ع ق��وات
النظ��ام الس��وري وق��وات ح��زب اهلل اللبنان��ي؛
حي��ث تش��ارك (فرق��ة العش��ائر) بقي��ادة (صايف
اخلل��ف) خبمس�ين مقات�ل ً
ا ،و(ألوي��ة العمري)
بقي��ادة نائ��ب الفصي��ل (فيص��ل الصبيح��ي)
بثمان�ين مقات�ل ً
ا ،يف إدارة املنطق��ة وتنفي��ذ
امله��ام العس��كرية ضمنه��ا ،كم��ا يت��وىل فيصل
الصبيحي ملف التجنيد احمللي لصاحل حزب
اهلل اللبنان��ي ،فيم��ا مت إخ��راج مجي��ع الفصائل
األخ��رى م��ن املنطق��ة ،مب��ا فيها فصي��ل (قوات
ش��باب الس��نة) ال��ذي يق��ود ق��وات الفيل��ق
اخلام��س هن��اك ،واعتق��ال (رفاع��ي س��عد
الدي��ن أب��و ن��ورس) قائ��د فصي��ل (ق��وات ش��باب
الس��نة) يف اللج��اة لي��وم واح��د ،ضم��ن محل��ة
االعتقاالت اليت ش��نتها قوات النظام الس��وري
يف أوائ��ل آب.
يُذك��ر ّ
أن منطق��ة اللج��اة ،ال�تي
بلغ عدد س��كانها قبل احلملة العس��كرية حنو
 15أل��ف نس��مة م��ن أبن��اء العش��ائر البدوي��ة
يف  51قري��ة صغ�يرة تفتق��ر بش��كل بال��غ إىل
اخلدم��ات والبن��ى التحتي��ة ،-ق��د و ّقع��ت
عل��ى (اتف��اق تس��وية) ،مت خالل��ه ترحي��ل
غ�ير الراغب�ين بالتس��وية إىل إدل��ب ،فيم��ا مت
إعط��اء مهل��ة قدره��ا ثالث��ة ش��هور قبل س��وق
املوقع�ين عل��ى التس��وية للخدم��ة اإللزامي��ة
جبي��ش النظ��ام .وج��رى االتف��اق ،ال��ذي أب��رم
م��ع اجلان��ب الروس��ي والنظام الس��وري ،على
أال تق��وم ق��وات النظ��ام بش� ّ�ن مح�لات اعتق��ال
عش��وائية ،والس��ماح لألهال��ي بالع��ودة إىل
قراه��م ومنازهل��م.
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رادار املدينة

درعا بعد سيطرة النظام

قطاعات أمنية وتوزع حلزب اهلل وكوادر بعثية

أحالم السعادات يب��دو أن النظ��ام حي��اول اس��تغالل الفرص��ة إلع��ادة بن��اء الق��درات
البش��رية لقوات��ه جم��دداً حبج��ة حمارب��ة (اإلره��اب) ،يف وق��ت ال ميك��ن التعوي��ل في��ه عل��ى
الش��رطة العس��كرية الروس��ية لتح��ول دون أي عملي��ات انتقامي��ة م��ن قب��ل قوات��ه ،ومحاي��ة
األهال��ي م��ن أعم��ال النهب واالعتقاالت العش��وائية ،فمنذ اللحظات األوىل لس��يطرته على
درع��ا ،عم��ل النظ��ام عل��ى تقس��يم كل منطق��ة إىل قطاع��ات ،وأوكل حك��م كل قط��اع إىل
ف��رع أم��ن ،لإلمس��اك مبلف��ات أوض��اع املطلوبني م��ن املدنيني وعناص��ر الفصائل العس��كرية
واإلدارة.
دخ��ل النظ��ام إىل ق��رى وبل��دات
حمافظ��ة درع��ا ،باالس��تعانة بروس��يا وإي��ران
وميليش��يا ح��زب اهلل اللبنان��ي ،واس��تغالل
االنقس��امات الداخلي��ة واإليديولوجي��ة
لفصائ��ل املعارض��ة؛ حيث ش� ّنت ق��وات النظام
هجوم �اً عل��ى اجلن��وب الس��وري يف حزي��ران
 ،2018م��ن منطق��ة اللج��اة ش��رقي احملافظ��ة
وال�تي تض��م أكث��ر م��ن  50قري��ة ،س��يطرت
عليه��ا عق��ب أيام من بدء اهلجمة العس��كرية.
وقع��ت الفصائ��ل العس��كرية يف
املنطق��ة ،وعل��ى رأس��ها (ش��باب الس��نة) يف
مدين��ة بص��رى الش��ام بري��ف درع��ا الش��رقي،
أول اتف��اق ،وذل��ك بع��د أن س��يطر النظ��ام
عل��ى بل��دة بصرى احلرير وع��دد من البلدات
احمليطة بها ،وكان من أهم شروط االتفاق
ع��دم اعتق��ال أي ش��خص وإعطاء مهلة س��تة
أش��هر للمتخلف�ين واملنش��قني .بع��د ذل��ك
ب��دأت تت��واىل اتفاق��ات املصاحل��ة ،وحاول��ت
املعارضة العسكرية واملدنية يف مدينيت نوى
واحل��ارة بالري��ف الغرب��ي انت��زاع اتف��اق م��ع
روس��يا والنظ��ام بش��روط أفض��ل مم��ا ج��رى
يف الري��ف الش��رقي ودرع��ا املدين��ة وبل��دات
أخ��رى غرب �اً ،إذ انته��ت املفاوض��ات باالتف��اق
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عل��ى جتري��د املعارضة من األس��لحة الثقيلة
والس��ماح ملن يرغبون يف البقاء بعقد تس��وية،
ونق��ل م��ن ال يري��د إىل الش��مال.
وعل��ى الرغ��م م��ن ضم��ان ال��روس
التفاق��ات املصاحل��ة ،إال أن أجه��زة النظ��ام
الطائفي��ة مل تتوق��ف ع��ن ارت��كاب التج��اوزات
حب��ق املدني�ين؛ م��ع األخ��ذ بع�ين االعتب��ار،
أن أغل��ب م��ن اخت��اروا البق��اء يف احملافظ��ة،
وخاص��ة العائ�لات منه��م ،مل يكون��وا ميلك��ون
خي��ارات ،ومل يتمكن��وا م��ن اخل��روج إىل
الش��مال بس��بب التكلف��ة املادي��ة الكب�يرة
للمعيش��ة ،أو الدخ��ول ع��ن طري��ق التهري��ب
إىل تركي��ا .ويثب��ت صم��ت (الضام��ن)
الروس��ي ع��ن جت��اوزات النظ��ام ،أن روس��يا
ل��ن تضم��ن االتف��اق مل��دة طويل��ة ،مم��ا جيع��ل
خم��اوف األهال��ي م��ن االعتق��ال وعملي��ات
االنتق��ام أم��راً م�برراً.
تقسيم احملافظة إىل قطاعات
عم��ل النظ��ام بع��د دخول��ه م��دن
وبل��دات حمافظ��ة درع��ا عل��ى تقس��يم كل
منطق��ة إىل قطاع��ات ،وأوكل حك��م كل
قط��اع إىل أح��د أف��رع األم��ن لإلمس��اك
مبلف��ات أوض��اع املطلوب�ين م��ن املدني�ين
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وعناص��ر الفصائ��ل العس��كرية واإلدارة.
وتعترب الس��طوة األكرب يف املنطقة لعناصر
املخاب��رات اجلوي��ة يليه��ا األم��ن العس��كري،
فض�ل ً
ا ع��ن تش��كيل ميليش��يات حملي��ة ه��ي
أش��به م��ا تك��ون بفصائ��ل املعارض��ة س��ابقاً،
م��ن ناحي��ة التش��كيل ،وتتب��ع للفرق��ة الرابعة
وق��وات الغي��ث بقي��ادة (غي��اث دل��ة) والفيل��ق
اخلام��س وق��وات النم��ر.
فينتش��ر عناص��ر ق��وات النظ��ام
التابع�ين للفرق��ة الرابع��ة واألم��ن العس��كري
يف بلدت��ي املس��يفرة (الري��ف الش��رقي)،
واجلي��زة حي��ث ص��ادر ف��رع األم��ن العس��كري
األس��لحة اخلفيف��ة واملتوس��طة بع��د محل��ة
تفتيش يف البلدة ،كما اعتقل بعض الشبان
حبج��ة االنتم��اء إىل جبه��ة النص��رة ،رغ��م
االتفاق الذي يسمح باحلفاظ على األسلحة
الفردي��ة حت��ى تت��م تس��وية أوض��اع عناص��ر
الفصائ��ل والتحاقه��م بصف��وف النظ��ام.
وكذل��ك يف القط��اع األوس��ط م��ن
الري��ف الغرب��ي ،ب��دءاّ من بلدة خراب الش��حم
وص��و ً
ال إىل مش��ارف مدين��ة ن��وى ،م��ن جه��ة
بل��دة الش��يخ س��عد وم��روراً مبدين�تي طف��س
وداع��ل وبل��دة ت��ل ش��هاب ،حي��ث دخل��ت ق��وات
النظ��ام والش��رطة العس��كرية الروس��ية إىل
مدين��ة طف��س ،اليت ميث��ل موقعه��ا اجلغرايف
االس�تراتيجي نقط��ة وص��ل ب�ين الريف�ين
الغرب��ي والش��رقي ،بع��د اتفاق مش��ابه التفاق
مدين��ة بص��رى ،إال أن دخ��ول ضب��اط م��ن
النظ��ام كان خمالف��اً لالتف��اق ،ال��ذي
�ص عل��ى رف��ع عل��م النظ��ام عل��ى الدوائ��ر
ن� ّ
احلكومي��ة يف املدين��ة ودخ��ول ال��روس فقط،
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رادار املدينة

ليكونوا مسؤولني عن حفظ األمن يف املدينة.
ترتك��ز حواج��ز النظ��ام الرئيس��ية
عن��د مع�بر نصيب ومدخل الش��يخ س��عد ،وبني
مدين��ة ن��وى وجاس��م ،و(اخل��ط الرباع��ي) ب�ين
بل��دات (الس��هوة ،صي��دا ،اجلي��زة ،واملس��يفرة).
بينم��ا تنتش��ر ميليش��يا ح��زب اهلل يف منطق��ة
(مثل��ث امل��وت) ال�تي ترب��ط أري��اف القنيط��رة
ودمشق الغربي ودرعا الشمالي الغربي؛ كما
افتت��ح مق��رات يف مدين�تي خ��ان أرنب��ة والبع��ث
يف القنيط��رة ،ودخل��ت قي��ادات تابع��ة ل��ه إىل
بل��دة صي��دا مل��دة  15يوم�اً ،به��دف جتني��د أبن��اء
املنطقة بصفوفه ،ولكن مل يتم رصد أي حالة
جتني��د .كم��ا يتواج��د عناص��ر تابعني للحزب
يف (املس��يفرة ،بص��ر احلري��ر ،إزرع ،نام��ر،
معرب��ة ،الش��يخ مس��كني ،ومنطق��ة اللج��اة).
بينم��ا تعم��ل الفرق��ة الرابع��ة عل��ى
الرتوي��ج لالنضم��ام إليه��ا ،يقابل��ه تروي��ج
لص��احل الفيل��ق اخلام��س ،ع�بر محل��ة دعائي��ة
ومج��ع اآلالف م��ن األمس��اء م��ن قب��ل ق��ادة
الفصائ��ل الذين عقدوا التس��ويات ،وش��اركوا،
م��ن ث� ّ�م ،يف معرك��ة ح��وض الريم��وك ض��د
(جيش خالد) ،مقدمني وعوداً ملن يلتحق بهم
بعدم مغادرة حمافظة درعا ،وعدم املشاركة
يف أي مع��ارك خارجه��ا مل��دة ع��ام كام��ل ،رغ��م
تأكي��دات روس��ية س��ابقة ،خ�لال جلس��ات
املفاوض��ات ،عل��ى مش��اركة م��ن يلتح��ق
بـ(الفيل��ق) يف قت��ال (اإلره��اب) أينم��ا تواج��د
داخ��ل س��وريا.

االستثناء؟
أم��ا يف درع��ا البل��د فيب��دو أن األم��ر
مغاير ،وكانت الشرطة العسكرية الروسية
دخلت برفقة عناصر من قوات النظام إليها،
بع��د التوص��ل التف��اق م��ع فصائ��ل املعارض��ة،
يش��مل أحي��اء (طري��ق الس��د ،املخي��م ،س��جنة،
املنش��ية ،غ��رز ،والصوام��ع) ،وين��ص عل��ى
"تس��وية" أوضاع الراغبني بالتس��وية ،وخروج
الرافضني لالتفاق وتسليم سالحهم الثقيل
واملتوس��ط.
رف��ض الروس رف��ع علم النظام يف
ح��ي (طري��ق الس��د أو خمي��م درع��ا) ،وأصروا
عل��ى أن يك��ون يف درع��ا البلد ،نتيجة لرمزية
امل��كان ،ال��ذي اندلع��ت من��ه الث��ورة قب��ل س��بع
سنوات ،يف رسالة داخلية ملؤيديه ومعارضيه
أن��ه "انتص��ر" .لكن النظام ال ميلك أي س��لطة
يف املدين��ة ال�تي مل تش��هد ،حت��ى اآلن ،تش��كيل
أي ميليش��يات حملي��ة تابع��ة ل��ه ،إال أن
عناص��ره يتمرك��زون يف امللع��ب البل��دي
بدرع��ا احملط��ة؛ يف ظ��ل تواج��د فصائ��ل
عس��كرية مث��ل (جي��ش التوحي��د) و(جي��ش
الريم��وك) و(فرق��ة  18آذار) عق��دت تس��ويات
م��ع النظ��ام ،ويق��در تعداده��م ب��ـ  250ش��خصاً،
م��ا زال��وا حيتفظ��ون بس�لاحهم الف��ردي
دون إش��هاره .كم��ا ع��اد حن��و  80موظف�اً م��ن
النازح�ين يف دمش��ق إىل درع��ا البل��د ،مل يت��م
توظيفه��م مجيع��اً وإعادته��م إىل اخلدم��ة.
اإلدارة

وعل��ى صعي��د اإلدارة املدني��ة ،ف��إن
إدارة املناط��ق الي��وم بي��د موظف�ين وعناص��ر
تابع�ين للنظ��ام؛ فف��ي مدين��ة جاس��م تس��لم
الرئي��س الس��ابق للمجل��س احملل��ي (رات��ب
اجلب��اوي) رئاس��ة البلدي��ة ،أم��ا يف باق��ي
املناط��ق فت� ّ�م فت��ح باب الرتش��ح ألبناء القرى
والبل��دات ممثلة بالبلديات .وحس��ب مصادر
حملي��ة ،ف��إن األمس��اء ال�تي مت ترش��يحها
تب�ين أن خلفيته��م بعثي��ة ،وكان يس��تق ّر
أغلبه��م يف مناط��ق س��يطرة النظ��ام.
فيم��ا مل يع��د املوظف��ون الذي��ن
انش��قوا عن النظام ،أو طردوا من وظائفهم،
ويق��در عدده��م بنح��و أل��ف ،وه��م بانتظ��ار
أوراق التس��وية اليت يس��تطيعون من خالهلا
التنق��ل ضم��ن احملافظ��ة فق��ط ،باس��تثناء
بع��ض القي��ادات ال�تي كان��ت يف اجلي��ش
احل��ر ،فت��م إعطاؤه��م بطاق��ات (تس��هيل
مهم��ة) للتنق��ل يف مناط��ق س��يطرة النظ��ام
بدرع��ا وخارجه��ا .كذل��ك أعي��د افتت��اح
خماف��ر الش��رطة التابع��ة لق��وات النظ��ام
يف أغل��ب ق��رى وبل��دات الريف�ين الش��رقي
والغرب��ي ،لك��ن مل يوظ��ف فيه��ا أي م��ن
الش��بان الذي��ن جتن��دوا م��ع قوات��ه ،باس��تثناء
مدين��ة جاس��م ،ال�تي بق��ي فيه��ا حن��و مخس��ة
عناص��ر كان��وا م��ع احل��ر س��ابقاً ،وم��ا زال��وا
يعمل��ون يف خمف��ر املدين��ة .وينحص��ر عم��ل
املخاف��ر يف ح��ل املش��اجرات واخلالف��ات ب�ين
األهال��ي ال غ�ير.
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بوتني روس��يا ،بالتحالف مع إيران ،خنق ثورة العش��ب الس��وري
ضد بش��ار األس��د ،وهذا ما أتاح لنظام دمش��ق أن يستعيد السيطرة الكاملة
تقريب �اً -عل��ى الب�لاد .ودُم� ْ�رت أج��زاء كب�يرة م��ن س��وريا ،و ُقت��ل مئ��ات
اآلالف ،وأُج�بر نص��ف الس��كان -تقريب �اً -عل��ى الف��رار.
يب��دو الغ��رب مهي��أ اآلن ليقب��ل أن ه��ذه احلقائ��ق ه��ي نتيج��ة
لالنته��اكات األكث��ر خط��ورة للقان��ون الدول��ي ،مب��ا يف ذل��ك اس��تخدام
األس��لحة الكيماوي��ة؛ لك��ن بالنس��بة للرئي��س ترام��ب ،ال��ذي يع�بر بش��كل
صري��ح ع��ن احتق��اره ملؤسس��ات الدميقراطي��ة األمريكي��ة ،كم��ا حللف��اء
أم�يركا الغربي�ين ،ف��إن حق��وق اإلنس��ان ونش��ر الدميقراطي��ة ال تش��كل
قواع��د هادي��ة للسياس��ة اخلارجي��ة األمريكي��ة .وم��ن الواض��ح أن ترام��ب
يش��عر بارتي��اح كب�ير بصحب��ة احل��كام املس��تبدين م��ن من��وذج بوت�ين ،أو
الرئي��س الك��وري الش��مالي ،ال��ذي يب�ني عالق��ة تواطئي��ة مع��ه.
النم��وذج االس��تبدادي اجلدي��د آخ�� ٌذ يف أن يصب��ح أكث��ر
جاذبي��ة يف أوروب��ا ،فف��ي بل��دان أوروب��ا الش��رقية كاجمل��ر وبولوني��ا ،تعان��ي
الدميقراطي��ة الليربالي��ة املرتك��زة عل��ى حك��م القان��ون م��ن عط��ب خط�ير؛
وحت��ى يف إيطالي��ا ،تس��تعد احلكوم��ة الش��عبوية املش��كلة مؤخ��راً للتفكي��ك
التدرجي��ي هل��ذه الدميقراطي��ة .لك��ن بالرغ��م م��ن الع��ودة الواس��عة للنزعة
االس��تبدادية ،تبق��ى روح الصح��وة الدميقراطية حي��ة ومعافاة على نطاق
فج��رت حم��اوالت احلكوم��ة إضع��اف الكف��اح ض��د
عامل��ي؛ فف��ي روماني��اَّ ،
الفس��اد احتجاج��ات مجاهريي��ة ،ه��ذه االحتجاج��ات ترس��ل إش��ارة قوي��ة
ض��د التهدي��دات بالرتاج��ع ع��ن اإلجن��ازات الدميقراطي��ة من��ذ ع��ام .1989
ويف أوكراني��ا أيض�اً ،تس��تمر ق��وى اجملتم��ع املدن��ي مبقاومة كل املس��اعي
اهلادف��ة إىل أضع��اف تش��ريع مكافح��ة الفس��اد.
إن احلرك��ة الدميقراطي��ة املعادي��ة ملوج��ة النزعة االس��تبدادية
اجلدي��دة ليس��ت حك��راً عل��ى أوروب��ا ،فهن��اك مزي � ٌد م��ن الن��اس يف إي��ران
يتظاه��رون رفض�اً لظروف معيش��تهم البائس��ة يف ظل نظ��ام مشولي ،ولن
يرتاجع��وا ع��ن احتجاجاته��م حت��ى ولو بالقمع الش��ديد؛ ويف الع��راق ازدادت
املظاه��رات اجلماهريي��ة يف األش��هر األخ�يرة ضد س��وء إدارة احلكام للبالد.
نظ��راً للتط��ورات الكارثي��ة -عل��ى األغل��ب -ال�تي تل��ت "الربي��ع
العرب��ي"  ،ش��اع رأي يف الغ��رب ي��رى أن قي��م احلري��ة ال ميك��ن تطبيقه��ا يف
ه��ذه املنطق��ة م��ن الع��امل ألس��باب "ثقافي��ة" .وهن��اك سياس��ة غربي��ة هادفة
إىل نش��ر وتعمي��م ه��ذه القي��م كث�يراً ما يتم ش��جبها اآلن بصفتها سياس��ة
طوباوية س��اذجة؛ لكن االس��تبيانات احلديثة للمجتمعات األهليةُ ،تظهر

18

العدد  1 / 123أيلول 2018

 30آب

ترمجة مأمون حليب

أن الس��لم واالس��تقرار يف الش��رق األوس��ط ميك��ن تصورهم��ا عل��ى امل��دى
الطوي��ل فق��ط ع��ن طري��ق تطوي��ر الظ��روف الدميقراطي��ة.
يف س��وريا س��تندلع االحتجاج��ات املدني��ة ض��د نظ��ام األس��د
م��ن جدي��د بع��د نهاي��ة احل��رب؛ علين��ا ع��دم نس��يان أن التم��رد الس��وري ب��دأ
كمقاوم��ة س��لمية قب��ل أن ي َْع َل��ق ب�ين الق��وات املوالي��ة لألس��د م��ن جه��ة
وتنظي��م الدول��ة م��ن جهة ثانية .وهناك َب َل� َ�دان أيضاً يف أمريكا الالتينية
هما مسرح للحركات املؤيدة للدميقراطية؛ ففي فنزويال يقود الرئيس
م��ادورو الب�لاد إىل الدم��ار باس��م "اش�تراكية الق��رن ُ ،"21م��و ً
ال حكم��ه
إىل حك��م طغي��ان لصوص��ي؛ وتق��وم املنظومت��ان العس��كرية والقضائي��ة،
اللتان أفس��دهما مادورو ،بقمع املعارضة بوحش��ية كبرية؛ وهو يس��تخدم
حماولة اغتيال حدثت مؤخراً ضده ،واليت من الوارد أنه قد دبرها بنفسه،
ّ
فانفض عدد كبري من أنصار الرئيس الراحل
كذريعة لتش��ديد القمع.
تش��افيز ع��ن م��ادورو ،وانضم��وا للمعارضة؛ وعلى امل��دى الطويل ،لن ينجح
م��ادورو بكس��ر تصمي��م ه��ذه احلرك��ة املدني��ة التواق��ة إلح��داث تغي�ير
دميقراط��ي.
الوض��ع يف نيكاراغ��وا مش��ابه لفنزوي�لا ،فهن��اك أيقون��ة س��ابقة
أخ��رى "للع��داء اليس��اري لإلمربيالي��ة" تتس��بب مبتاع��ب نتيج��ة تفرده��ا
باحلك��م .وكان الرئي��س أورتيغ��ا ،ال��ذي نه��ب البالد بش��كل ممنهج لصاحل
عائلت��ه ،بط� ً
لا للث��ورةّ الس��اندينية ض��د الديكتات��ور س��وموزا يف أواخ��ر
س��بعينيات الق��رن املاض��ي ،لك��ن يف الوق��ت احلاض��ر ،حت��ى رف��اق أورتيغ��ا
الس��ابقني املقرب�ين يطالب��ون بإزاحت��ه ،ويقول��ون (أن��ت ش��رير أكث��ر مم��ا
كان علي��ه س��وموزا)؛ ويف نيكاراغ��وا أيض �اً ،ال تس��تطيع إج��راءات النظ��ام
القمعي��ة الوحش��ية أن ت��ردع الق��وى الدميقراطي��ة ع��ن مواصل��ة كفاحها.
س��واء ظه��رت الديكتاتوري��ات خل��ف قن��اع يس��اري أو ميي�ني أو
َ
فتحت ستار اإليديولوجيا ،تسيطر
ديين ،هي يف جوهرها شديدة التشابه.،
الس� َّ�راق عل��ى جه��از الدول��ة وتدجم��ه باجلرمي��ة املنظم��ة ،وتق��دم
ِش��لل ُ
منظوم��ة احلك��م البوتيني��ة النم��وذج هلك��ذا دول��ة اس��تبدادية مافياوي��ة؛ لذا
فلي��س مصادف��ة أن ه��ذه املنظوم��ة البوتيني��ة هي إحدى أش��رس الداعمني
حلك��م م��ادورو وأورتيغ��ا .وم��ن أجل هذا ،فالقوى األوربي��ة الدائرة يف فلك
الكرمل�ين ،مب��ا فيه��ا أقس��ام كبرية من احلزب االش�تراكي األملاني ،وفيةٌ
مل��ادورو وأورتيغ��ا.
إن كان الغ��رب ال يري��د هل��ؤالء أن ميلك��وا املس��تقبل ،ف�لا س��بيل
أمام��ه س��وى التش��جيع الفع��ال لنش��ر الدميقراطي��ة يف ش��تى أحن��اء العامل.
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يف وقتن��ا ه��ذا ،يهيم��ن أصح��اب البط��ش عل��ى السياس��ة العاملي��ة؛ إنه��م نو ٌع م��ن الزعماء
الذي��ن يعت�برون أنفس��هم مطوب�ين لعق��د "صفق��ات" فيم��ا بينه��م ترس��م مص�ير الع��امل.

ريتشارد هريتسينغر
عن جريدة  DIE WELTاألملانية

صياد املدينة

(م .أ)
الثري احملتال
الذي شغل
مؤيدي النظام
آخر الشهر املاضي نشرت جريدة األيام املوالية للنظام خرب إلقاء القبض على (م .أ) ،ووصفته بأنه حمتال كبري تالعب باعتمادات
مصرفي��ة مكنت��ه م��ن اخت�لاس ( )2ملي��ار ل.س م��ن املصرف التجاري ،مبس��اعدة موظفني من املصرف .وعرفت األيام بالش��خص املتهم بأول
حرفني من امسه (م .أ) وقالت أنه يتحدر من حمافظة دير الزور ،وبأنه "أحد األشخاص الذين كونوا ثروات كبرية خالل فرتة احلرب".
ش��غل (م .أ) مؤي��دي النظ��ام،
فتناقل��وا حكايت��ه عل��ى رس��ائل الوات��س اب
كحدث مثري يؤكد عزم "الدولة" مكافحة
الفس��اد والفاس��دين م��ن "دواع��ش الداخ��ل"،
معب عن تن ّفذ
خاصة أن بطل احلكاية مثال ّ
أثري��اء احل��رب يف جم��االت ع��دة ،اقتصادي��ة
وأمني��ة واجتماعي��ة ايض �اً ،ليص��ل ب��ه احل��د
حس��ب القص��ة املتداول��ة -إىل توري��ط وزراءيف صفق��ات ك�برى.
س��رعان م��ا كش��ف أبن��اء بل��دة
حطل��ة (مش��ال ديرال��زور) هوي��ة (م .أ) ،وه��و
حمم��د أم�ين موس��ى احلم��دي ،ال��ذي ترعرع
يف بلدته��م يف عق��د الثمانين��ات م��ن الق��رن
املاضي ،ابناً ألسرة فقرية ،ووافدة إىل البلدة.
تع ّثر يف مدرسته اإلعدادية ،وتن ّقل يف العقد
الالح��ق بني مهن ش��تى :ف�ني كهرباء ،عامل
ده��ان ،ف�لاح س��قاية باألج��رة ..إىل ح�ين
تقربه من دعاة نش��طني للمذهب الشيعي يف
البل��دة ،لتالحقه ش��بهات التش��يع ،خاصة مع
حتس��ن أحوال��ه نس��بياً ،بتوظيف��ه يف ش��ركة

مجلّ ة

إطع��ام تعم��ل يف قط��اع النف��ط ،مل يلب��ث
أن يط��رد منه��ا بع��د تورط��ه بعملي��ة نص��ب
كّبدت الش��ركة خس��ائر ب( )7مليون لرية.
ش��كلت الث��ورة فرص��ة مثين��ة
للحمدي ،جتددت فيها آماله ،فعثر على باب
عم��ل يرض��ي في��ه ف��رع املخاب��رات العس��كرية
ال��ذي ارتب��ط ب��ه على وجه خ��اص من جانب،
ويرض��ي في��ه أهال��ي املعتقل�ين حني يتوس��ط
هل��م م��ن جانب آخر؛ فكان يش��ي باملتظاهرين
لتعتقله��م املخاب��رات العس��كرية ،ث��م يس��ارع
باالستجابة لذويهم حني يطلبون مساعدته
باإلف��راج ع��ن أبنائه��م ،ومقاب��ل مبل��غ م��ادي
كب�ير ع��ن كل معتق��ل ،م��ا حق��ق -وخ�لال
ع��ام واح��د -ث��روة معقول��ة للحم��دي.
يف الع��ام  2012وبعي��د س��يطرة
اجلي��ش احل��ر عل��ى بلدت��ه حطل��ة ،غ��ادر
احلم��دي دي��ر ال��زور إىل دمش��ق ،ووط��د
عالقات��ه م��ع رج��ال دي��ن ش��يعة قدم��وا م��ن
الع��راق ،وم��ع ق��ادة ميليش��يات ،بالتزام��ن م��ع
تأسيس��ه ش��بكة متع��ددة األنش��طة :تقدي��م

خدم��ات متنوع��ة للميليش��يات ،أعم��ال
مسس��رة بقضاي��ا املعتقل�ين ب�ين أجه��زة
املخاب��رات وحمكم��ة اإلره��اب وس��جن
صيدناي��ا ،إضافة لتأس��يس ش��ركة حراس��ة
أمنية وظفت ش��بان ش��يعة سوريني ،وعملت
يف أكث��ر م��ن موق��ع حب��ي الس��يدة زين��ب
عل��ى أط��راف دمش��ق ،ودخ��ل يف ش��راكات
حتضريي��ة ألعم��ال نف��ط وأعم��ال أخ��رى
متش��عبة إىل مل��ف "املصاحل��ة" ،وتس��ويات
أوض��اع النازح�ين والالجئ�ين خ��ارج مناط��ق
س��يطرة النظ��ام ..وإىل ح�ين توقيف��ه -ال��ذي
ل��ن يط��ول -بع��د ن��زاع مع طرف م��ا من أزالم
النظ��ام عل��ى األرج��ح.
صي��ف الع��ام املاض��ي ،قتل��ت أم��ه
وزوج��ة وأبن��اء أخي��ه بغ��ارة لط�يران النظ��ام
عل��ى بيته��م يف بل��دة حطل��ة ،ومل تص��در ع��ن
احلمدي عالمة تذمر من الس��لوك الوحش��ي
للنظ��ام؛ ب��ل اس��تقبل ضب��اط أمن��ه وجيش��ه
ومس��ؤوليه ألداء واج��ب الع��زاء يف صال��ة
فخم��ة يف ح��ي أب��و رمان��ة وس��ط دمش��ق.

ـياسية مـــتنوعة م ُــــستقلة
نصــف شــــهرية ســ
ّ
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