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من مدينة دير الزور  -خاص عني املدينة

االفتتاحية

حلظة الضرورة يف إدلب وعودة الروح األوىل

ّإنها الروح األوىل ،روح ساحة الساعة ،ودوّار املدجلي
صحي��ح أ ّن��ه جي��ب ع��دم اإلف��راط يف التف��اؤل إزاء انتهاء خطر املذحبة اليت كانت وش��يكة يف إدلب،
ألن خ�برة حن��و نص��ف ق��رن م��ن التعام��ل م��ع وحش��ية نظ��ام األس��د ،ال ت�ترك جما ً
ّ
ال للش��ك يف حقيق��ة نواياه
وألن ضمان��ات ال��روس ،ق��د اخ ُت� ْ
الدائم��ة جت��اه الس��ورينيّ ،
برت ه��ي األخ��رى م��رة إث��ر م��رة ،قصف�اً وتدم�يراً،
ودعم�اً بالح��دود لنظ��ام األس��د ،ال��ذي يظ��ل رغ��م كل ادع��اءات الواقعي��ة ،اخلي��ار الوحي��د سياس��ياً لروس��يا.
لك� ّ�ن إدل��ب س��حبت املش��هد حن��و فض��اء مغاي��ر يف روحيت��ه املتج��ددة ،ومده��ش يف قوت��ه األصيل��ة؛
وم��ا كان األم��ر يقتض��ي أكث��ر م��ن حلظ��ة ض��رورة ،ك��ي تنف��ض احملافظ��ة -مدن�اً وأريافاً -بس��اط الثورة
يف اهل��واء ،وتنش��ر أعالمه��ا اخلض��راء يف كل زاوي��ة م��ن زواي��ا وجوده��ا ،ال��ذي ب��ات خيتص��ر س��وريا كله��ا يف
مأس��اتها الدامي��ة ،ويف نزوعه��ا احل� ّ�ي حن��و احلري��ة وزوال الطغي��ان.
الواجه��ة السياس��ية حل��دث االتف��اق الرتك��ي – الروس��ي معق��دة وش��ائكة ،وتتداخ��ل فيه��ا املص��احل
الدولي��ة وموازي��ن الق��وى ،غ�ير ّ
أن ه��ذا بالنس��بة لس��يدة أو ش��اب حتم��ل ،أو حيم��ل ،عل��م الث��ورة -واس��تقالل
سوريا األول -يف كفرنبل أو سراقب ،ليس سوى حلظة الضرورة تلك ،اليت جيب أن تقرتن بإعالن واضح
وصريح عن حقيقة نوايا اجملتمع الس��وري ،وتوكيد توقه -الذي فش��لت آلة اإلبادة األس��دية وحلفاؤها يف
وأده -إىل مص�ير مغاي��ر مل��ا يتوه��م القتل��ة أنه��م أجن��زوه.
رس��الة إدل��ب املخض� ّرة ،والعام��رة بقوة النزوع إىل احلياة ،كان��ت واضحة ومقروءة العنوان واملنت:
"م��ايف لألب��د".
وحتى وإن كانت تصاريف السياسة ،وحتوالت احلرب يف سوريا ،قد أنتجت حتديات مرتاكمة،
بأمس��اء متضارب��ة ،ون��كأت عقائ��د متحارب��ة؛ ف� ّ
�إن ما قالته إدلب يف مجعتني ،كان كثافة احلكم يف مس��ألة
الث��ورة برمته��ا ،وه��و يف جوه��ره ق��ول الحيت��اج إىل حب��ث يف أص��ول اللغ��ة والتعاب�ير لفهمه ،إذ تكفي مس��حة
وع� ّذب وتش��رد املالي�ين م��ن
وح��رق ُ
الف��رح عل��ى وج��وه املتظاهري��ن وه��م يعانق��ون راي��ة حريته��م ،ال�تي ُذب��ح ُ
أجله��ا ،لتك��ون العب��ارة س��اطعة جب�لال :إ ّنه��ا الث��ورة حق�اً ،ث��ورة أح��رار ض��د ّ
كل م��ن يري��د قتله��ا وتعفيش��ها
واغتي��ال حلمه��ا املؤس��س ،ال��ذي د ّوى قب��ل س��بع س��نوات يف س��وق احلميدي��ة ودرع��ا ،وطافت روحه الش��اخمة
حول س��اعة محص ودوار املدجلي يف دير الزور؛ لتقول إدلب إنه مل ميت ،ولن ميوت مادام هناك من يدثر
علم االستقالل يف بيته ،بانتظار حلظة ضرورة يُعاد فيها إعالن حقيقة ْأن ال (أبد) ميكن للطغاة أن يلوذوا
ب��ه ليحميه��م من حري��ة قادمة.
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املخدرات يف دير الزور جتارة يقودها رئيس اهلالل األمحر
بني عشرة من طالب الثانويات واملعاهد واجلامعة طالب يتعاطى احلشيش أو احلبوب املخدرة
مصطفى غنام

العقيد ماهر حنانو يف ندوة
عن خماطر اخملدرات انرتنت

مل يك��ن جت��ار ومروج��و املخ��درات يف مدين��ة دي��ر ال��زور ،حيلم��ون بظ��روف عم��ل أفض��ل م��ن الظ��روف املتحقق��ة ه��ذه
األي��ام :خط��وط نق��ل آمن��ة ،س��وق نش��ط ي��زداد في��ه عدد الزبائن كل ي��وم ،ومحاية منوذجية يوفره��ا ضباط املخابرات واجليش والش��رطة،
م��ن ق��ادة األف��رع األمني��ة إىل قائ��د الش��رطة إىل رئي��س جه��از مكافح��ة املخ��درات.
م��ن لبن��ان تنطل��ق ش��حنات حشيش��ة الكي��ف واحلب��وب املع��روف ب"إب��ن املصري��ة"؛ ث��م يأتي بعد هؤالء ،م��ن رؤوس التجار األدنى
املخ��درة ،يف ط��رق آمن��ة حت��ت نف��وذ ح��زب اهلل إىل األراض��ي يف ه��ذه الش��بكة ،رئي��س رابط��ة مش��جعي ن��ادي الفت��وة الس��ابق املع��روف
السورية ،قبل أن جتد طريقها إىل احملافظات .لدير الزور نصيب ب"أب��و خول��ة" والرئي��س الس��ابق لش��ركة فارمك��س احلكومي��ة لألدوي��ة
رئيس��ي م��ن ه��ذه التج��ارة ،ف�لا توج��د فيه��ا أي ش��كليات حي��اول (عي��د اجلم��ل) ،فيم��ا تع��د صيدلي��ة املخت��ار بالش��ارع الع��ام يف ح��ي اجلورة
النظ��ام فرضه��ا ،لتح��د م��ن الكمي��ات املنقول��ة إىل هن��اك ،أو تقي��د مص��دراً رئيس��ياً للحب��وب املخ��درة بأنواعه��ا املختلف��ة.
حري��ة اإلجت��ار والرتوي��ج والدعاي��ة حت��ى ،فض� ً
ت��روي س��يدة م��ن أهال��ي ح��ي القص��ور لع�ين املدين��ة ،كي��ف
لا ع��ن التعاط��ي.
جيم��ع املهتم��ون به��ذه الظاه��رة ،عل��ى أن رئي��س ف��رع اكتش��فت صدف��ة أن ابنته��ا الطالب��ة يف كلي��ة اآلداب تتعاطى احلش��يش
منظمة اهلالل األمحر السوري يف دير الزور (سفيان املشعلي) هو املخدر ،حني وجدت يف حقيبتها قطعة صغرية بنية اللون ،أخذتها خفية
تاج��ر املخ��درات األكرب اليوم يف احملافظة ،ويس��رد بضعهم وقائع لتسأل شقيقها ،لتكتشف أن ابنتها "حشاشة" ،وحني واجهتها مستفسرة،
ع��ن ش��حنات حش��يش نقل��ت بس��يارات اهل�لال األمح��ر م��ن دمش��ق رفض��ت الش��ابة احلدي��ث ،وه��ددت مبغ��ادرة املن��زل م��ن غ�ير رجع��ة ،إن مل
ومح��ص إىل املدين��ة خ�لال األش��هر املاضي��ة .اس��تطاع املش��علي بناء تدعه��ا أمه��ا وش��أنها.
يق �دّر م��درس يف إح��دى ثانوي��ات دي��ر ال��زور نس��بة متعاط��ي
ش��راكات متع��ددة الصيغ��ة ب��كل م��ن العمي��د غس��ان ع��زام رئي��س
فرع املخابرات العس��كرية بدير الزور ،والعميد غس��ان طراف قائد املخدرات بأنواعها بني الطالب ،بواحد من بني عشرة على األقل ،وترتفع
الل��واء ( )104ح��رس مجه��وري ،وكذل��ك العقي��د ماه��ر دي��ب حنانو النس��بة يف صف��وف عناص��ر امليليش��يات لتبلغ ،حس��ب عنصر من ميليش��يا
"الدفاع الوطين" ،ب( %)50من عناصرها ،ويذكر وقائع لصدامات دامية
رئي��س ف��رع مكافح��ة املخ��درات.
توفر هذه الش��راكات محاية ش��املة لش��بكة (املش��علي) ،كان أبطاهل��ا عناص��ر "ضارب�ين تكاس��ي" (مصطل��ح ع��ن تن��اول احلب��وب)
ومتكنه من التحكم بالسوق وإحلاق العقاب مبن يريد من التجار ألقي��ت يف بعضه��ا قناب��ل يدوي��ة ،واس��تعملت أس��لحة رشاش��ة ،وكان
األصغر واملروجني على مستوياتهم املختلفة .تضم شبكة املشعلي اش��هرها املعرك��ة ب�ين "الدف��اع الوط�ني" وميليش��يا "ل��واء الق��دس".
كان بائ��ع اخلض��ار اجل��وال (عل��ي) طبيعي�اً يف س��لوكه الع��ام،
جت��اراً فرعي�ين ،ث��م موزع�ين ،ث��م الباع��ة يف احل��ارات والش��وارع،
انتهاء باملتعاطني ،ومتتد أنش��طتها إىل املدارس واملعاهد والكليات ،وج��اداً يف مهنت��ه ،قب��ل أن يتغ�ير خ�لال وق��ت قص�ير يف األس��ابيع األخ�يرة.
وإىل الس��جن املدن��ي أيض�اً ،بالش��راكة م��ع ضب��اط وضب��اط ص��ف ليش��اهد يف معظ��م األي��ام حبال��ة غريب��ة ين��ادي فيه��ا عل��ى أن��واع اخلض��ار
تع � ّد حب��وب ال��زوالم والبالت��ان والكبتاغ��ون وب��ودرة البوغابال�ين عل��ى عربت��ه بصيح��ات منفصل��ة
الش��رطة يف الس��جن.
يق��ول مص��در أش��هر األن��واع الرائج��ة الي��وم يف مدين��ة دي��ر ال��زور ،وه��ي األرخ��ص مثن�اً ع��ن املوض��وع ،مبقطع م��ن أغنية،
خ��اص م��ن قي��ادة الش��رطة مقارن��ة باحلش��يش؛ حي��ث يرتاوح س��عر احلب��ة /الظرف الواحد بني ( -200أو جبملة بالعربية الفصحى ،أو
يف دي��ر ال��زور لع�ين املدين��ة )3000 ،ل.س ،فيم��ا يبل��غ س��عر (نص��ف  25غ) حش��يش  12500ل�يرة تقريب�اً .بالقس��م اهلزل��ي "بالنباي��ا م��ا أريد
أضي��ع علي��ك اخلرداي��ة"؛ فيم��ا
إن ثالث��ة أش��خاص يتبع��ون
للمش��علي ،ويش��كلون احللق��ة الثاني��ة يف ش��بكته ،أحده��م يدع��ى يتناق��ل ج�يران (س�لام) يف ش��ارع ال��وادي حكاي��ا ش��جاراته اليومي��ة خ��ارج
(أمح��د الالح��ج) م��ن ح��ي اجل��ورة ،واآلخ��ر (حس��ام الش��ريف) وه��و املنزل وداخله ،حني يعود منطفئاً ليضرب زوجته ،ويهددها بالطالق ،إن
صاحب مطعم "الصحة" يف شارع البيئة ،والثالث (أمحد املصري) مل تعث��ر ل��ه عل��ى ع��روس.
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مقصف حج رزوك الشتوي  -خاص

(سانا) النظام تعيد يف تقرير هلا نصف مليون نازح إىل دير الزور
علي موسى مبناس��بة م��رور ع��ام كام��ل عل��ى س��يطرة النظ��ام عل��ى مدين��ة دي��ر ال��زور ،نش��رت وكال��ة أنباء (س��انا) تقري��راً زعمت
في��ه أن ع��دد النازح�ين العائدي��ن إىل بيوته��م يف حمافظ��ة دي��ر ال��زور من��ذ بداي��ة الع��ام اجل��اري ق��د بل��غ ( )503571ش��خصاً! ،وأن ع��دد الس��كان
املقيمني فيها اليوم قد وصل إىل ( )1034287نسمة! ،ومن دون أن تذكر مصدر هذه األرقام ،أو تدقق حتى يف األرقام األخرى اليت ذكرتها
يف التقري��ر وتك��ذب نتائجه��ا بعملي��ة مج��ع بس��يطة.
فقال��ت س��انا :إن ع��دد س��كان مدين��ة دي��ر ال��زور ق��د كان
( )70أل��ف نس��مة ح�ين متك��ن جي��ش النظ��ام م��ن ف��ك احلص��ار الذي
فرضت��ه عليه��ا داع��ش ملدة ثالث س��نوات ،لكنه ارتفع إىل ( )190ألف
نس��مة الي��وم ،بع��ودة ( )4646ش��خص ضم��ن نص��ف امللي��ون عائ��د؛ و
بالطريقة ذاتها عاد إىل الريف الش��مالي ( )721ش��خص ليبلغ عدد
س��كانه الي��وم ( )69052نس��مة! وكذل��ك تتضاع��ف أع��داد الس��كان
لوحده��ا يف الري��ف الش��رقي والغرب��ي لدي��ر ال��زور.
يف كل األرق��ام اليت س��اقتها س��انا رق��م منطقي واحد ،هو
( )70ألف�اً ال��ذي م ّث��ل ع��دد س��كان أحياء اجل��ورة والقص��ور وهرابش،
ال�تي مل خت��رج ع��ن س��يطرة النظ��ام خ�لال الس��نوات الس��ابقة ،وأم��ا
عش��رات القرى والبلدات واملدن يف الريفني الش��رقي والغربي فلقد
خل��ت م��ن أهله��ا خ�لال محل��ة النظ��ام وامليليش��يات ،ع�بر واح��دة م��ن
موجات النزوح السورية الكربى هرباً من املوت حتت قصف النظام
وحلفائ��ه ،وف��راراً م��ن العي��ش جم��دداً حت��ت س��لطته .ومل تس��جل
خ�لال الع��ام األخ�ير أي ظواه��ر ع��ودة مجاعي��ة هل��ؤالء النازح�ين،
الذي��ن يتوزع��ون الي��وم ب�ين مناط��ق س��يطرة "قس��د" يف دي��ر ال��زور،
ومناط��ق س��يطرة املعارض��ة يف حمافظيت حل��ب وإدلب ،إضافة إىل
أقلي��ة منه��م متكن��ت م��ن عب��ور احل��دود إىل األراض��ي الرتكي��ة.
وأم��ا م��ن ع��اد بالفع��ل إىل دي��ر ال��زور ،فه��م النازح��ون
أص� ً
لا منه��ا إىل مناط��ق س��يطرة النظ��ام ،خاص��ة يف مدين��ة دمش��ق
ويف مح��ص ومح��اة وطرط��وس والالذقي��ة بدرج��ة أق��ل .ويش��كل
املوظف��ون غالبي��ة ه��ؤالء ،وع��ادوا نتيج��ة تهديده��م بالفص��ل م��ن
وظائفه��م بق��رارات أصدرته��ا وزارات النظ��ام .وحس��ب إحصائي��ات
جلمعي��ة خريي��ة تعم��ل يف مدين��ة دي��ر ال��زور ،وحصل��ت عليه��ا ع�ين
املدين��ة ،بل��غ جمم��وع األس��ر العائ��دة إىل املدين��ة ( )21أل��ف أس��رة،
أغلبه��ا ملوظف�ين انصاع��وا لق��رارات وزاراته��م خوف�اً م��ن الط��رد م��ن
الوظيف��ة.
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يف تقرير سانا ذاته أدىل مسؤولون حمليون تنفيذيون للنظام
يف دير الزور بتصرحيات تتجاهل الوقائع الكارثية على األرض ،فرئيس
البلدي��ة ال��ذي "أك��د إزال��ة  137أل��ف م�تر مكع��ب م��ن األنق��اض" ،جتاه��ل
ماليني األمتار املكعبة األخرى من احلطام البيتوني ،الذي يشكل املشهد
البص��ري الرئيس��ي يف أحي��اء اجلبيل��ة واملوظف�ين والعم��ال واحلميدي��ة
والشيخ ياسني والعرضي وخسارات واملطار القديم والصناعة واحلويقة
والرش��دية ،ال�تي تش��كل أكث��ر م��ن ثالثة أرباع عم��ران املدينة .ومل جيب
عل��ى س��ؤال بديه��ي ع��ن إع��ادة إعم��ار املن��ازل املدمرة يف ه��ذه األحياء.
وباملثل كانت مزاعم مدراء الكهرباء واملياه والصحة والرتبية،
فما زالت األحياء املدمرة بال كهرباء ،ومل تبدأ أي ورش��ة أعمال صيانة
وإص�لاح لش��بكة التي��ار الكهربائ��ي ،وال ميل��ك النظ��ام باألص��ل -ورغ��م
تش��غيله حمط��ة تولي��د يف حق��ل التي��م النفط��ي -التغذي��ة الكافي��ة هل��ذه
األحي��اء .واحل��ال كذل��ك يف قط��اع مي��اه الش��رب ،حي��ث تعرض��ت ش��بكة
األنابي��ب الرئيس��ية والثانوي��ة ألض��رار هائل��ة نتيج��ة عملي��ات القص��ف
املتواصل��ة خ�لال مخ��س س��نوات تقريب�اً أخرج��ت معظ��م اخلط��وط ع��ن
اخلدم��ة ،م��ا س��يجعل إع��ادة تأهي��ل الش��بكة تتطل��ب وقت��اً وميزاني��ات
كبرية مباليني الدوالرات ،ال ميلك النظام فائضاً لتغطيتها .ومل تباشر
مديرية الرتبية وال الصحة بأي أعمال اصالح أو إعادة تأهيل للمنشآت
واملراف��ق التابع��ة هل��ا ،م��ن م��دارس ومراك��ز صحي��ة يف ه��ذه األحي��اء.
خ�لال ع��ام كام��ل من بس��ط النظ��ام وحلفائه س��يطرتهم على
الضف��ة اليمن��ى لنه��ر الف��رات ،وعل��ى اجل��زء املقاب��ل ملدين��ة دي��ر ال��زور يف
الضف��ة اليس��رى ،فش��ل النظ��ام خبل��ق رأي ع��ام يتقب��ل فك��رة الع��ودة يف
أوس��اط النازح�ين ،ومل ختف��ف الرس��ائل ال�تي محله��ا وس��طاؤه إىل أف��راد
ومجاع��ات م��ن النازح�ين م��ن ح��دة رفضه��م للع��ودة ،وج��اء فش��ل النظ��ام
يف حق��ول اخلدم��ات والصح��ة والتعلي��م والزراع��ة ،ويف التص��دي حلال��ة
االنف�لات األم�ني يف مناط��ق س��يطرته فض� ً
لا ع��ن اتس��اع النف��وذ االيران��ي
مب��ا ميثل��ه م��ن تهدي��د دي�ني وثق��ايف ،يف ترس��يخ ه��ذا الرف��ض.
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تسوية بني الكنيسة و"اإلدارة الذاتية" يف القامشلي

حترم الطالب العرب واألكراد من االلتحاق باملدارس املسيحية

متظاهرون ضد اغالق املدارس املسيحية يف القامشلي  -من االنرتنت

جورج خابور يف ي��وم ( )7م��ن ش��هر آب املاض��ي ،وجه��ت "هيئ��ة الرتبي��ة والتعلي��م" التابعة ل"اإلدارة الذاتية" يف حمافظة احلس��كة ،أو
يف ما تس��ميه اإلدارة ب"كانتون اجلزيرة" اخلاضعة لس��يطرة "قس��د" ،إنذاراً للمدارس املس��يحية اخلاصة بالس��ريان واألرمن ،تطالب فيها
بإغ�لاق ه��ذه امل��دارس ال�تي رفض��ت ،أو رف��ض املس��ؤولون عنه��ا ،الق��رار.
تصاع��دت األزم��ة ب�ين اجلانب�ين ،لتبل��غ ذروته��ا ي��وم ( )28تس��مح "هيئ��ة الرتبي��ة والتعلي��م" للم��دارس املس��يحية أن تس��تأنف عمله��ا،
م��ن الش��هر ذات��ه ،حني توجهت قوة مش�تركة من "األس��اييش" وهو وباملناه��ج التعليمي��ة املعتم��دة ل��دى وزارة تربي��ة النظ��ام ،وعل��ى ش��رط أال
اجله��از األم�ني التاب��ع ل"اإلدارة الذاتي��ة" وم��ن اجلن��اح املوال��ي هلا يف تقب��ل أي طال��ب عرب��ي أو ك��ردي ب�ين طالبه��ا.
"ق��وات الس��وتورو" ،إىل ( )4م��دارس لتنف��ذ ق��رار اإلغ�لاق بالق��وة،
يف الس��نوات املاضي��ة ،ويف ظ��ل منظوم��ة التعلي��م ال�تي أنش��أتها
م��ا فج��ر غضب�اً ش��عبياً عارم�اً ،خاص��ة يف الوس��ط املس��يحي؛ جتل��ى "اإلدارة الذاتي��ة" ،وال�تي تعتم��د مناه��ج تعليمية خاص��ة بها تنبثق يف بعض
مبظاه��رة ش��ارك فيه��ا املئ��ات أم��ام مدرس��ة األمل اخلاص��ة التابعة موادها الدرسية من رؤى عبد اهلل أوجالن زعيم حزب العمال الكردستاني
لكنيس��ة "الس��يدة الع��ذراء" وس��ط مدين��ة القامش��لي.
( )pkkومن أدبيات هذا احلزب وامتداده السوري حزب اإلحتاد الدميقراطي
جن��ح املتظاه��رون باس��تعادة الس��يطرة عل��ى مدرس��ة ()pyd؛ ش��كلت امل��دارس املس��يحية اخلي��ار الوحي��د آلالف العائ�لات م��ن
األم��ل وثالث��ة م��دارس أخ��رى .وش��جب رج��ال الدي��ن املس��يحي يف خمتل��ف الطوائ��ف يف حمافظ��ة احلس��كة ،لتعلي��م أبنائه��ا تعليم�اً حيظ��ى
حمافظ��ة احلس��كة يف بي��ان أص��دروه تصرف��ات "اإلدارة الذاتي��ة" ،باالع�تراف ،ويتي��ح هل��م اس��تكمال دراس��تهم يف املعاه��د واجلامع��ات داخ��ل
ورفض��وا قراره��ا ،معتربي��ن امل��دارس املس��يحية "خ��ط أمح��ر" ،مثلها س��وريا وخارجه��ا .وس��تحرم الش��روط ال�تي فرضته��ا "اإلدارة" عل��ى ه��ذه
كمث��ل الكنائ��س.
امل��دارس آالف الط�لاب م��ن خ��ارج الطوائ��ف املس��يحية فرص��ة إكم��ال
فيم��ا أص��درت "املنظم��ة اآلثوري��ة الدميقراطي��ة" تعليمه��م ،وس��يجرب بع��ض العائ�لات املقت��درة مادياً على إرس��ال أبنائها إىل
املعارض��ة ،بيان�اً أدان��ت في��ه "املمارس��ات التعس��فية ال�تي تص��در ع��ن م��دن دمش��ق أو حل��ب أو مح��ص اخلاضع��ة لس��يطرة النظ��ام ،ويف ح��االت
اإلدارة الذاتي��ة باعتباره��ا س��لطة أم��ر واق��ع تتج��اوز صالحياته��ا س��تغادر عائ�لات بأكمله��ا منازهل��ا يف حمافظ��ة احلس��كة.
القانوني��ة النابع��ة م��ن ه��ذه الصف��ة" ،وطالب��ت بتخل��ي "اإلدارة
إىل جانب األزمة املستفحلة يف قضية التعليم ،سلطت األحداث
الذاتي��ة" ع��ن نهجه��ا يف قضي��ة التعليم .ونبه البيان إىل أن التمس��ك األخ�يرة يف القامش��لي وم��ا تاله��ا م��ن جتاذب��ات ،الض��وء عل��ى أزم��ات أخ��رى
بامل��دارس وف��ق املنه��اج و "مب��ا ينط��وي علي��ه م��ن
يبل��غ ع��دد امل��دارس ال�تي عميق��ة تعان��ي منه��ا الطبق��ة السياس��ية للس��كان
أدجل��ة وحتري��ف للتاري��خ ،وإن��كار حال��ة التن� ّوع" طاهل��ا ق��رار اإلغ�لاق ( )17مدرس��ة ،املس��يحيني يف حمافظ��ة احلس��كة ،حي��ث تتع��دد
لي��س تفضي� ً
لا ل��ه عل��ى "مناه��ج اإلدارة الذاتي��ة تت��وزع عل��ى م��دن القامش��لي واحلس��كة ال��والءات يف أوس��اطها ب�ين أط��راف متصارع��ة:
ال�تي حتت��وي أيض�اً عل��ى جرعة ال تق� ّ�ل عنها من واملالكي��ة والقحطاني��ة والدرباس��ية ،الوالء ملش��اريع حزب االحتاد الدميقراطي ()PYD
اإليديولوجيا احلزبية" ،بل متاشياً مع ضرورات وتتب��ع لكنائ��س الس��ريان األرثوذك��س ال��ذي يع��د احلاك��م احلقيق��ي امناط��ق س��يطرة
قانوني��ة حيظ��ى به��ا منه��اج النظ��ام باع�تراف والكاثولي��ك ،واألرم��ن األرثوذك��س "اإلدارة الذاتي��ة" يف اجمل��االت السياس��ية والثقافية
حمل��ي ودول��ي ،ال حيظ��ى ب��ه منه��اج "اإلدارة والكاثولي��ك ،ولكنيس��ة الربوتس��تانت .واالجتماعية ،والوالء لنظام األسد وما حييل إليه
الذاتي��ة".
ذلك من جتربة مريرة حتت س��لطة نظام األس��د،
بع��د ذل��ك خاض��ت الكنائ��س ،ممثل��ة
حرم فيها الس��ريان على وجه اخلصوص من حقوقهم الثقافية ،وفرضت
مبط��ران الس��ريان األرثوذك��س موري��س عمس��يح ،مفاوض��ات م��ع عليه��م خالهل��ا هوي��ة بعثي��ة ال ميتون إليها بصلة ،فيم��ا يأتي الوالء األخري
الرئي��س املش�ترك ل"كانت��ون اجلزي��رة" محي��دي ده��ام اجلرب��ا ،لص��احل الث��ورة الس��ورية ال�تي ش��كلت يف س��نواتها األوىل أم ً
ال كب�يراً لقطاع
لتس��فر ع��ن اتف��اق ،قال مصدر خاص لع�ين املدينة بأنه يقضي بأن واس��ع م��ن مس��يحيي احلس��كة بالتغي�ير وببن��اء مس��تقبل أفض��ل.
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ال تقارن
نسب الدمار واألضرار
الالحقة بالعمران والبنى
التحتية يف مدينة الطبقة،
بنظريتها يف الرقة ،إذ كان
من حسن حظ الطبقة أنها
تنقلت بني أطراف الصراع
املختلفة مبعارك حسمت بسرعة!
باستثناء ما تعرضت له األحياء
األول والثاني والثالث من املدينة
احلديثة من دمار نتيجة غارات طريان
التحالف الدولي.

عدنان احلسني
خرج��ت الطبق��ة م��ن عب��اءة نظ��ام
األس��د يف العام  2013بس��يطرة اجليش احلر
عليه��ا ،ليص��ب مط��ار الطبق��ة بالق��رب منه��ا
كامل محمه فوقها بش��كل يومي ،ما تس��بب
بدم��ار ج��زء م��ن املن��ازل وتض��رر يف البني��ة
التحتي��ة للمدين��ة ،دأب الحقاً تنظيم داعش
عل��ى إصالحه��ا ،بع��د أن س��يطر عليه��ا بداي��ة
الع��ام  ،2014وبقي��ت حت��ت س��يطرته حت��ى
منتص��ف  ،2017ليبس��ط التحال��ف الدول��ي
وق��وات قس��د س��يطرتهما عليه��ا.
اهت��م تنظي��م داع��ش بالطبق��ة
كواح��دة م��ن امل��دن الرئيس��ية واملهم��ة ل��ه،
حي��ث كان��ت ترب��ط مناط��ق س��يطرته م��ن
الش��مال إىل الش��رق الس��وري ،وتربطه��ا
كذل��ك باملناط��ق الصحراوي��ة ،وتعت�بر
نقط��ة انط�لاق وجتم��ع للمقاتل�ين األجانب
القادم�ين م��ن اخل��ارج ،حت��ى بات��ت املدين��ة
أب��رز مراك��ز املقاتل�ين الشيش��ان والقوق��از.
لك��ن التنظي��م مل خي��ض فيه��ا س��وى معارك
صغ�يرة اس��تمرت ع��دة أي��ام فق��ط ،انس��حب
بعده��ا ،وف��ق اتف��اق م��ع التحال��ف أُب��رم ع�بر
وس��طاء ،أح��د بن��وده تفكي��ك داع��ش األلغ��ام
وإيض��اح أماك��ن زرعه��ا ،وع��دم ختري��ب
املراك��ز واملواق��ع العام��ة ،وه��و م��ا يفس��ر
الحق �اً س��رعة ع��ودة احلي��اة للمدين��ة بع��د
أي��ام فق��ط م��ن س��يطرة قس��د عليه��ا.
ص��ار الحق �اً للطبق��ة أهمي��ة ل��دى
قس��د أيض�اً ،كونه��ا ترتب��ط بس��د الطبق��ة،
أح��د أب��رز م��وارد الطاقة يف س��وريا ،و لقس��د
حتدي��داً ،ال�تي ختش��ى م��ن فق��د الس��يطرة
عليه��ا مس��تقب ً
ال ،خاص��ة أن نظ��ام األس��د
يض��ع نص��ب عيني��ه اس��تعادة الس��يطرة
عليه��ا ،لذل��ك تس��عى قس��د بش��تى الوس��ائل
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للمحافظ��ة عليه��ا وكس��ب س��اكنيها م��ن
خ�لال اخلدمات ال�تي توفرها هلم ،فالكهرباء
"موفرة للمدينة من السد مبعدل أكثر من
 12ساعة" ،و"تتمتع شوارعها بإنارة كاملة"،
كم��ا عمل��ت الق��وى املدني��ة التابع��ة لقس��د
عل��ى تنفي��ذ مش��اريع توعي��ة وتدري��ب مه�ني
وتأهيل لألطفال ،و ُن ّفذت (مش��اريع تنظيف
املدين��ة) ،وأع��ادت افتت��اح املش��فى الوط�ني
فيه��ا ،بع��د جتهي��زه بكاف��ة املع��دات ،وخي��دم
الي��وم عش��رات اآلالف م��ن س��كان الطبق��ة
وحميطه��ا.
حت��اول قس��د م��ن خ�لال تنفي��ذ
العدي��د م��ن املش��اريع اخلدمي��ة م��ن كس��ب
ود املدني�ين فيه��ا ودعمه��م ،خاص��ة أن املدينة
(القدمي��ة) تعت�بر ذات طاب��ع عش��ائري حبت،
بع��د أن هج��ر موظف��و الس��د متنوع��و املش��ارب
املدين��ة (احلديث��ة) ،كما جاء يف تقرير س��ابق
لع�ين املدين��ة .فأول��ت املدين��ة عناي��ة ظه��رت
م��ن خ�لال النش��اط ال��ذي تعمل ب��ه املنظمات
احمللية أو الدولية فيها ،واليت تقدم خدمات
خمتلف��ة إلع��ادة إعم��ار املن��ازل ،كم��ا تفع��ل
منظم��ة (أبن��اء احل��رب) حي��ث تش�ترط عل��ى
أصح��اب املن��ازل املرمم��ة تأجريه��ا بش��كل
جمان��ي مل��دة ع��ام لنازح�ين م��ن املناط��ق
األخ��رى؛ بينم��ا تعم��ل منظم��ة (أطب��اء ب�لا
ح��دود) عل��ى دعم اخلدمات الطبية ومش��فى
الطبق��ة الوط�ني والعمل على تنفيذ عمليات
توعي��ة صحي��ة؛ أما منظمة (بيرت هوب) فقد
نف��ذت مش��روع النظاف��ة للمدين��ة ومش��روع
إن��ارة الش��وارع.
تعم��ل املنظم��ات األهلي��ة مث��ل
(أم��ل أفضل للطبقة) و(ت��اء مربوطة) و(معاً

العدد  16 / 124أيلول 2018

ألج��ل اجلرنية) و(س��يدة س��وريا) يف جمال
الدع��م اجملتمع��ي والتعلي��م وحم��و األمي��ة
ومكافح��ة التط��رف ،و بدع��م م��ن منظمات
أوروبي��ة عامل��ة هن��اك ،وميك��ن الق��ول ،إن
املنظم��ات األهلي��ة والدولي��ة ال�تي تعم��ل يف
الطبق��ة قدم��ت خدم��ات واس��عة للس��كان
احمللي�ين بش��كل ب��ات يف��وق بش��كل كب�ير
خدم��ات اجملل��س املدن��ي التاب��ع لقس��د.
بطبيع��ة احل��ال ف��إن معظ��م
موظف��ي املنظم��ات الس��وريني ه��م م��ن متت
تزكيتهم من قبل قسد ،من خالل (مكتب
التش��غيل) ال��ذي تدي��ره ،حبي��ث ال ميك��ن
االلتح��اق ب��أي وظيف��ة إال ع��ن طريق��ه،
وه��ي أب��رز املش��اكل ال�تي يعان��ي منه��ا
املدني��ون هناك ،فال ميكنهم احلصول على
وظيف��ة إال بع��د موافق��ة (املكت��ب) ،كم��ا
جت��د املنظم��ات واملؤسس��ات العامل��ة نفس��ها
مرغم��ة عل��ى العمل ضمن ه��ذه التفاصيل
لتنفي��ذ مهامه��ا.
ومؤخ��راً أطلق��ت (اإلدارة املدني��ة
ملنطق��ة الطبق��ة) التابع��ة لقس��د مش��روعاً
به��دف إع��ادة تأهي��ل خط��وط مي��اه الش��رب
والص��رف الصح��ي ،ويعت�بر أه��م مش��روع
ميك��ن احلدي��ث عن��ه من��ذ س��يطرة قواته��ا
عل��ى املدين��ة ،رغ��م أن (اإلدارة املدني��ة)
التابع��ة للق��وات أعلن��ت أن خط��وط ش��بكة
املي��اه املس��تهدفة (تق��در بنس��بة  25%م��ن
الش��بكة ،وم��دة املش��روع  90يوم �اً)؛ ورغ��م
أن��ه تأخ��ر ألكث��ر م��ن ع��ام ،وج��اء نتيج��ة
ش��كاوى املدني�ين املس��تمرة من��ذ أش��هر
تطال��ب بإيص��ال املي��اه للمدنين��ة ال�تي
حتت��اج ش��بكتها إلصالح��ات بس��يطة ال
أكث��ر.
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صناديق االنتخاب  -متداول

(صناديق االنتخاب اليت ال يعرف أحد يف أي قمامة ترمى بطاقاتها)
عن اجملالس احمللية واألكفأ يف تلقي الصفعات من احلواجز
مراد احلجي مل يك��ن غريب �اً عل��ى انتخاب��ات اجملال��س احمللي��ة ال�تي ج��رت خ�لال منتص��ف الش��هر احلال��ي ،أن يت��م تس��ريب أمس��اء
الناجحني يف معظم املناطق اخلاضعة لسيطرة النظام السوري قبل بدء االنتخابات أص ً
ال ،فهو ما بات معتاداً يف أغلب العمليات االنتخابية
ال�تي جيريه��ا النظ��ام؛ ببس��اطة كان م��ن الس��هل أن تع��رف كل منطق��ة أمس��اء الناجح�ين فيه��ا قبل الب��دء باالنتخابات ،ومن املعت��اد أيضاً أن
تس��لم كل أس��رة بطاقاته��ا االنتخابي��ة أو هوي��ات أفراده��ا ألي موظ��ف يعم��ل يف اللج��ان االنتخابي��ة ،ليق��وم ه��و باالنتخ��اب عنه��م.
إال أن االرتباك والفوضى الذين عاش��تهما دوائر النظام
خ�لال ف�ترة االنتخاب��ات كان الفتاً للنظ��ر ،وخمتلفاً يف تفاصيله
ب�ين منطق��ة وأخ��رى ،ب�ين ارتب��اك ع��دم وج��ود مرش��حني يف جبلة
أدى إىل توجيه السلطات لدوائرها احلزبية للتوجه فوراً وتقديم
األمس��اء للرتش��يح ،لتش��هد خ�لال س��اعات قليل��ة حمكم��ة جبل��ة
ازدحام�اً تارخيي�اً انته��ى بوج��ود  1350مرش��حاً يتس��ابقون عل��ى 20
مقعداً ،أمساء الناجحني بها معروف مسبقاً بالتأكيد كمختلف
اجملال��س األخ��رى.
ويف الدريكي��ش ونتيج��ة إهم��ال مع�ين ،أو انش��غال
اللج��ان املس��ؤولة مبناط��ق أخ��رى أو مبرك��ز احملافظ��ة ،غاب��ت
عنه��ا احلم�لات االنتخابي��ة ،لتب��دأ االنتخاب��ات دون معرفة غالبية
س��كان املنطق��ة بوج��ود انتخاب��ات أص� ً
لا ،حت��ى أن وس��ائل اإلع�لام
ال�تي جاب��ت تس��أل املواطنني ع��ن آرائهم باالنتخاب��ات ،تلقت أجوبة
تق��ول "ع��ن أي��ة انتخاب��ات تتحدث��ون؟" ،فيم��ا ارتبك آخ��رون ظانني
أن االنتخاب��ات الرئاس��ية ق��د ب��دأت.
قوائ��م "الوح��دة الوطني��ة" كان��ت ه��ي احلاض��رة كأول
املرش��حني ،وه��ي م��ن س��يكون الفائ��ز أيض�اً مبا تضمنت��ه من أمساء
أعض��اء حزبي�ين معروف�ين يف كل منطق��ة ،مم��ن ّ
تب�ين دراس��اتهم
األمني��ة أن ال ارتب��اط ل��دى أي منه��م ب��أي ش��خصية أو موق��ف
سياسي "معارض أو رمادي أو حتى ناقد ولو للفساد" وفق احملامي
فادي الس��لطان من الش��يخ بدر ،والذي أكد لعني املدينة ،أن كل
الش��خصيات ال�تي انتخب��ت كانت بطبيعة احلال ش��خصيات "غري
فاعلة يف اجملال السياسي ،وال حتى بالظهور اإلعالمي للدفاع عن
النظام ..شخصيات هالمية متاماً ..بال موقف ،فحتى الشخصيات
القوي��ة وذات التأث�ير يف املنطق��ة ه��ي غ�ير مطلوب��ة هل��ذه املقاع��د
بالذات ،املطلوب مشلولون متاماً عن أي عمل ،كي ال يكون أص ً
ال
هلم أي صوت حتى يف مواجهة احلاجز املقابل لبلدياتهم ،جيب أن
ال يكون��وا قادري��ن عل��ى الدف��اع عن أية س��لطة".

جو (الدميقراطية) الذي يصطنعه النظام بني وقت وآخر مل
يغب عن االنتخابات بالتأكيد ،فبش��كل مفاجئ متت إعادة االنتخابات
يف صن��دوق حديق��ة الفرس��ان بالالذقي��ة" ،لثب��وت وج��ود تالع��ب يف
العملي��ة االنتخابي��ة ..وعين��ت جلن��ة انتخابي��ة جديدة لإلش��راف عليه"،
وف��ق وكال��ة س��انا ،وه��و م��ا ل��ن يؤث��ر بالتأكي��د عل��ى النتائ��ج املوج��ودة
مس��بقاً ..يق��ول احملام��ي "ع��ادة م��ا يت��م توجي��ه ته��م التالع��ب باألص��وات
لصندوق انتخاب ما ،ليعاد االنتخاب أو فرز األصوات فيه ،ويصبح هذا
اخلرب أهم من أخبار النتائج ذاتها ،كونه يشري إىل مدى اهتمام النظام
بس��ريان العملي��ة الدميقراطي��ة يف صناديق��ه ..الصنادي��ق اليت ال يعرف
أح��د يف أي قمام��ة ترم��ى بطاقاته��ا".
خت��وض اجملال��س احمللي��ة حالي��اً اس��تحقاقاً تارخيي��اً مهم��اً
للغاي��ة يف س��وريا ،فه��ي تتح��ول الي��وم م��ن خ�لال ه��ذه االنتخاب��ات إىل
مس��توى أق��ل ق��درة عل��ى املواجه��ة يف مناطقه��ا ،وال يع�ني أنه��ا كان��ت
أص ً
ال قادرة على مواجهة أي حت ّد حقيقي ،إال أنه كان لرئيس البلدية
وأعضاء اجمللس احمللي قدرة -يف احلد األدنى -على مراقبة املخططات
التنظيمي��ة ،أو تقدي��م خدم��ات معين��ة للس��كان ،أو ج�ني الضرائ��ب؛ أم��ا
الي��وم فانتق��اء ش��خصية أكث��ر هزال��ة يف ه��ذه اجملال��س ،إمن��ا يص��ب يف
منعه��ا أص� ً
لا م��ن لع��ب ه��ذا ال��دور؛ فالس��لطات األمني��ة احمللي��ة ،ومفارز
الف��روع ،وحواج��ز الدف��اع الوط�ني ،والكتائ��ب اليت ختتل��ف أمساؤها ،هي
متام�اً الق��ادرة عل��ى ختطي��ط وتس��يري أي نش��اط اجتماع��ي وخدم��ي يف
املناطق السورية" ..لن تستطيع أي بلدية حفر شبكة صرف صحي ،أو
ردم حف��رة ،أو تنفي��ذ مط��ب يف ش��ارع ع��ام ،م��ا مل تأخ��ذ موافق��ة واضحة
من أقرب قوة مسلحة ،وأضعف عسكري موجود على أي حاجز بإمكانه
إيقاف سيارة رئيس البلدية ببساطة وتفتيشه وسلبه أوراقه الرمسية
إن أراد ..ل��ذا م��ا س��تفرزه الصنادي��ق ،هم كائنات ق��ادرة على التعامل يف
وسط هذه الغابة ،أي قادرة عند املرور من أول حاجز أمين أو عسكري
على م ّد أعناقها لتلقي الصفعات ،ثم إكمال مهماتها اخلدمية" يقول
املصدر.
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خاص عني املدينة

أم مسري املتظاهرة السبعينية يف معرة النعمان
(حنن لسنا إرهابيني ،حنن مل نذهب إىل الروس أو اإليرانيني ونقاتلهم)
أمحد عبيد

س��بعون عام �اً ومثاني��ة ش��هداء وجل��وء ،عوام��ل مل متن��ع احلاج��ة أم مس�ير
من النزول كتفاً إىل كتف مع ش��بان وش��ابات املناطق احملررة مشال س��وريا لصد
الع��دوان ع��ن حمافظ��ة إدل��ب س��لمياً ،والتأكي��د عل��ى مطال��ب الث��ورة الس��ورية م��ن
حري��ة وإس��قاط النظ��ام.

للجمع��ة الرابع��ة عل��ى التوال��ي،
برز صوت ابنة كفروما الثائرة أم مسري(76
عام�اً) م��ن ب�ين أص��وات آالف املتظاهري��ن يف
س��احات مدين��ة معرة النعم��ان يف ريف إدلب
الش��رقي ،وصوره��ا مل مت��ر م��رور الك��رام ،بل
جابت وسائل التواصل االجتماعي ،وشاشات
التلف��زة ،واملواق��ع اإلخباري��ة؛ فعزمي��ة ه��ذه
امل��رأة الس��بعينية ال�تي فق��دت ثالث��ة م��ن
أبنائها ومخس��ة من أحفادها مل ختفت ،إمنا
كانت حافزاً هلا للنزول إىل الس��احات ،على
الرغم من تكفلها برتبية مخس��ة عشر يتيماً
م��ن أحفاده��ا من��ذ س��نوات.
"نزل��ت ع املظاه��رات م��ن حرق��ة
قل�بي عل��ى األوالد" به��ذه الكلم��ات ع�برت أم
مس�ير ع��ن س��بب مش��اركتها يف املظاه��رات
ال�تي ش��هدتها معظ��م م��دن وق��رى الش��مال
الس��وري اخلاض��ع لس��يطرة املعارض��ة
مؤخراً ،ورفضت نعت الثوار وأبناء احملافظة
واملهج��رون إليه��ا باإلرهابي�ين بالقول" :حننا
م��و إرهابي�ين ،حنن��ا م��ا رحن��ا عل��ى روس��يا
وقاتلناه��م ،وم��ا رحن��ا على إي��ران وقاتلناهم،
ه��ن الل��ي اج��وا عل��ى بالدن��ا يقتل��وا والدن��ا،
حنن��ا ب��س قلنال��و م��ا بدن��ا اي��اك ،وه��و ج��اب
بوت�ين ونصراهلل واجا يتقاوى على هالش��عب
املس��كني".
بص��وت خان��ق ودموع م�لأت وجهها
الش��احب ،روت احلاج��ة أم مس�ير قص��ة
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استش��هاد أوالده��ا وأحفاده��ا" :كان��وا والدي
بلبن��ان قب��ل الث��ورة ،ع��م يش��تغلوا بنج��ارة
الباط��ون واحلدي��د ،وأول م��ا بلش��ت الث��ورة
بإدل��ب رجع��وا كله��م عالضيع��ة ،وقالول��ي
جاييتنا أيام س��ودا يا أمي .ووقت بلش��وا الثوار
ش��غل بالس�لاح ،كان��وا والدي -اهلل يرض��ى
عليهم دنيا وآخرة -أول املشاركني" .مشرية
أن أوالده��ا مس�ير وإبراهي��م ،وأحفاده��ا
حمم��د ويوس��ف وخال��د ،استش��هدوا أثن��اء
حماولته��م ص��د اقتح��ام مدين��ة احلامدي��ة
بري��ف حل��ب م��ن قب��ل ق��وات النظ��ام يف 17
كان��ون الثان��ي ع��ام  ،٢٠١٤وبعده��ا بقراب��ة
العام استش��هد ولدها أس��امة وأحفادها راغب
وعب��داهلل بقذيف��ة ه��اون اس��تهدفتهم يف
مس��كنهم ال��ذي نزح��وا إلي��ه يف ح��اس بري��ف
إدل��ب اجلنوب��ي.
أم��ا ع��ن وف��اة زوجه��ا فتق��ول أم
حتم��ل خ�بر األوالد ي��ا عيون��ي،
مس�ير" :م��ا ّ
وتوف��ى م��ن احلص��اد وهالص��وب" يف إش��ارة
منه��ا لوفات��ه إث��ر نوب��ة قلبي��ة أصابت��ه ف��ور
مس��اع خ�بر استش��هاد أوالده وأحف��اده ،ت��ويف
بعد صراع مع املرض دام ستة أشهر تقريباً،
من��ذ ث�لاث س��نوات وبضع��ة أش��هر.
تتعج��ب احلاج��ة أم مس�ير م��ن
صم��ت الع��امل ع��ن اجمل��ازر ال�تي حدث��ت يف
س��وريا ،والتهدي��دات املتك��ررة ال�تي تتع��رض
هل��ا املنطق��ة املتبقي��ة للمعارض��ة يف الش��مال
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الس��وري م��ن قب��ل ق��وات النظ��ام وحليف��ه
الروس��ي باقتح��ام املنطق��ة عس��كرياً ،بع��د
تهج�ير الس��وريني م��ن كاف��ة احملافظ��ات
الس��ورية إىل إدل��ب ،فتتاب��ع" :معق��ول كل
هال��دول م��و ش��ايفني؟ وال م��و قادري��ن علي��ه؟
بش��ار األس��د "أبو رقبة" [كما حتب أن تناديه]
قت��ل وهج��ر كل الش��عب ،ولس��ا ال��دول كل
ي��وم بتعمل��ي مؤمت��ر جدي��د عالفاض��ي ،وم��و
قادري��ن خيلصون��ا من��ه" .وتتس��اءل" :هل��ق
مصدق�ين أن��و كل الع��امل إرهابي�ين! الش��ام
إرهابي��ة؟ ومحص إرهابي��ة؟ وحلب إرهابية؟
وكل احملافظ��ات إرهابي��ة؟ وهل��ق ج��اي عل��ى
إدلب ،أشو يف بإدلب؟! تركونا نعيش بأمان".
تتذك��ر أم مس�ير ،يف حديثه��ا
لـ��عني املدين��ة ع��ن رأيه��ا جبرائ��م األس��د االبن
ونظام��ه ض��د الس��وريني ،جرائ��م األس��د األب
مستش��هدة مب��ا فعل��ه باألهال��ي يف مح��اة ع��ام
 1982عندم��ا وج��ه هل��م تهم��ة دع��م (اإلخ��وان
املس��لمني) ،وافتع��ل جم��ازر راح ضحيته��ا
آالف الس��وريني .تق��ول" :ه��اد الول��د ع��م يكم��ل
تنجي��س أب��وه وارهاب��ه ،أنت��وا م��ا ش��فتوا أهال��ي
مح��اة كي��ف هرب��وا م��ن الرص��اص والقت��ل
حافيني ،وما شفتوه وقت دفن الناس عايشني
بالبل��دوزرات ،وحن��ن م��ا قادري��ن نعم��ل ش��ي
غ�ير أن��و نفت��ح بيوتن��ا ل يل��ي وصل��وا طيب�ين".
"م��ا بق��ي بالعم��ر إال هاليوم�ين،
وم��ا ال��ي بهالدني��ا غ�ير قب��ور األوالد ،إذا كل
الضيع��ة بتطل��ع أن��ا ب��دي ضل عم اس��قي قبور
والدي ،عل��ى ش��و ب��دي خ��اف بع��د م��ا كس��روا
ضه��ري بغيابه��ن" ،هكذا كان جواب أم مسري
عن��د س��ؤاهلا ع��ن نزوحه��ا م��ن بلدته��ا أورم
الك�برى التابع��ة ملع��رة النعم��ان ،يف ح��ال ع��اد
التصعيد إىل املنطقة مرة أخرى ،على الرغم
م��ن تعلقه��ا بأحفاده��ا،
وتعلقه��م به��ا ،تق��ول حفيدته��ا ش��هد (4
س��نوات)" :أن��ا حب��ب ض��ل عن��د س�تي أم مس�ير،
ه��ي بتجبل��ي كل ش��ي ب��دي ي��اه ،وم��ا بتصرخ
علينا وال بتضربنا ،وكل يوم بتجي بتبوسنا
باللي��ل ،وبتغطين��ا مش��ان م��ا من��رض".
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سبع سنوات عجاف تعيشها العملية الرتبوية يف ريف محاة الشمالي

ريف حماة  -املكتب اإلعالمي لقوى الثورة السورية

حممد األمسر ال ش��ك أن ظروف احلرب اليت عاش��ها الش��مال الس��وري بش��كل عام ،وأهالي ريف محاة الش��مالي بش��كل خاص ،كان
هل��ا ال��دور األك�بر يف صن��ع فج��وة يف حياته��م أدت إىل إبع��اد أوالده��م ع��ن العملي��ة التعليمي��ة.
مديري��ة الرتبي��ة (احل��رة) تعم��ل بش��كل ج��دي لتقدي��م
خدمات أفضل ملدارسها ،لكن قلة الدعم واإلمكانيات حتول دون ذلك،
حس��ب أمح��د هك��وش (مدي��ر تربي��ة مح��اة احل��رة) .يق��ول "اهلك��وش":
لدين��ا  70مدرس��ة جاه��زة الس��تقبال الط�لاب ،باإلضاف��ة إىل 160
مدرس��ة تش��اركية م��ع النظ��ام ،حي��ث يدفع النظام مرتبات املدرس�ين
دون أي إش��راف عليه��ا ،إضاف��ة إىل  35مدرس��ة موزع��ة عل��ى خميمات
الش��مال الس��وري.
ويضي��ف اهلك��وش أن املدارس تس��توعب  44ألف طالباً ،لكن
أعداد الطالب تتجاوز هذا العدد بكثري؛ كما أن أغلب املدارس حباجة
للرتمي��م والصيان��ة بنس��ب متفاوت��ة( ،لكننا مضطرين الس��تعماهلا يف
هذه الظروف نتيجة غياب البديل ،باإلضافة النعدام الدعم املختص
بإع��ادة اإلعم��ار) .ورغ��م أن املديري��ة ال ينقصه��ا ال��كادر التعليم��ي ،لكن
كث�ير م��ن املعلم�ين حباج��ة إلع��ادة التأهي��ل والتدري��ب ،كم��ا يقول.
يع��رض "اهلك��وش" مش��اكل ومعوقات التعلي��م يف املنطقة،
جاع� ً
لا تأم�ين املنه��اج الدراس��ي م��ن أهم املش��اكل ال�تي تعرتض األهل
والرتبية على حد سواء ،فاملنهاج (الذي مت تأمينه ال يغطي سوى نسبة
 25باملئ��ة م��ن نس��بة الط�لاب) .إىل جان��ب ذل��ك ،ف��إن املنظم��ات املهتم��ة
بش��أن التعلي��م قليل��ة جداً .ويش��رح "اهلك��وش" بأن أه��م الصعوبات اليت
تواجهه��ا مديري��ة الرتبي��ة ،هي عجزها عن وض��ع خطة عمل واضحة
تعتم��د عل��ى اإلمكاني��ات املادي��ة وامليزاني��ة املتوف��رة لديه��ا ،وذل��ك
الفتقاره��ا ألي ن��وع م��ن أن��واع الدع��م املال��ي املنظم أو املس��تمر ،وهذا ما
جيع��ل عمله��ا وخططه��ا ره�ين مل��ا جت��ود ب��ه بع��ض املنظم��ات الداعم��ة،
ال�تي ت��رى أن ق��رى ري��ف مح��اة الش��مالي تق��ع ضم��ن ش��ريط ح��دودي
س��اخن ،عل��ى خ�لاف مناط��ق أخ��رى تتلق��ى دعم�اً أفض��ل.
تتف��اوت آراء أهال��ي ري��ف مح��اة ومعاناته��م حس��ب املنطق��ة
اليت يعيشون فيها ،فكل منطقة هلا معاناتها اليت تؤرق أهلها .أبوهاشم
من مورك أب لثالثة طالب يتوزعون على املراحل الدراسية ،ويسعى
كغ�يره م��ن اآلب��اء احلريص�ين عل��ى مس��تقبل أبنائه��م ،إىل تأم�ين
كاف��ة مس��تلزماتهم ،وليخل��ق هل��م ج��واً مناس��باً للدراس��ة عل��ى الرغم
من التكلفة العالية اليت قد يستلزمها ذلك" ،واهلل الولد بكلف تقريباً

ش��ي  5000ل�يرة ل��وازم قرطاس��ية ،ه��اد غ�ير إذا ب��دك جتي��ب إلبن��ك تي��اب ج��دد
للمدرس��ة ،أو تس��جل للول��د ب��دورة عن��د ش��ي م��درس" ،يق��ول أب��و هاش��م.
وي��رى أن وض��ع التعلي��م يف مدين��ة م��ورك جي��د ،لك��ن العقب��ة
األك�بر ال�تي تع�ترض أهال��ي الط�لاب ه��ي تأم�ين املنه��اج الدراس��ي ،حي��ث ال
تتمك��ن الرتبي��ة يف كث�ير من األحيان من تأم�ين منهاج لكل الطلبة ،وبالتالي
ينبغي على األهل تأمني املنهاج من طالب سابق ،أو تصوير املنهاج بطريقة ما
"الس��نة املاضية تعبت كتري لقدرت أمن كتب للوالد ،بس عندي بنت بقيت
آلخر السنة تستعري كتاب فرنسي من عند رفقاتها ،ألن مالقيناهلا كتاب".
ويش��دد أب��و هاش��م عل��ى أهمي��ة التخل��ص م��ن احملس��وبيات ،م��ا ق��د
يدف��ع بعجل��ة التعلي��م خط��وات بعيدة لألم��ام ،ألن الكثري الي��وم يرغب بالعمل
ضم��ن قط��اع التعلي��م به��دف احلص��ول عل��ى وظيف��ة فق��ط ،بغ��ض النظ��ر ع��ن
إمكانيات��ه وقدرات��ه "ع��م نعان��ي أحياناً من تعيني أس��تاذ غري مناس��ب ،وما عندو
إمكاني��ات ،لك��ن عن��دو (واس��طة) ،وهذا الش��ي عم ينعكس ع الط�لاب ،خصوصاً
باملراح��ل األوىل".
يف مناط��ق أخ��رى م��ن مح��اة ،ق��د تك��ون قل��ة امل��دارس أه��م املش��اكل
اليت يواجهها األهل ،مما مينع الكثري من الطالب من متابعة تعليمهم .يقول
ط��ه املص��ري ،وه��و أب لثالث��ة ط�لاب م��ن كفرنب��ودة( ،املدرس��ة بعي��دة ج��داً
ع��ن أوالدي ،فأن��ا أس��كن عل��ى أط��راف البل��دة ،واألوالد حباج��ة مل��ن يوصله��م
إىل املدرس��ة ،خصوص�اً يف ه��ذه الظ��روف األمنية الصعب��ة ،باإلضافة القرتاب
فص��ل الش��تاء ،وه��ذا األم��ر يأخ��ذ الكث�ير م��ن وق��ت اآلب��اء ،وق��د يصرفه��م ع��ن
أعماهل��م اخلاص��ة اليت يعيش��ون منها) .ويأمل "املص��ري" بقيام اجلهات املعنية
واملنظم��ات برتمي��م م��دارس أخ��رى يف البل��دة ،حبي��ث يك��ون الت��وزع اجلغ��رايف
للم��دارس مناس��ب بش��كل أك�بر.
الوض��ع األم�ني يعترب املعضلة األكرب اليت تواجه التعليم يف بلدات
ريف محاة الشمالي ،حيث حيول القصف بني التالميذ ومدارسهم يف كثري
م��ن األوق��ات .ت��رى أم حممد (أم لثالثة أبناء وتعيش يف كفرزيتا) ،أن الواقع
التعليمي يف كفرزيتا س��يء للغاية" ،كثري بتش��وف طالب بصف الس��ابع وما
بيع��رف يق��را أو يكت��ب" ،باإلضاف��ة لغي��اب التأهي��ل ع��ن أغلب م��دارس املدينة،
حي��ث تتع��رض للقص��ف املس��تمر ،مم��ا يدف��ع امل��دارس إلغ�لاق أبوابه��ا ،ناهي��ك
ع��ن قل��ة ال��كادر التدريس��ي يف البل��دة "ماح��دا بريض��ى ي��د ّرس مبنطق��ة ع��م
تنقص��ف باس��تمرار ،خصوص��ي إذا بش��كل تطوع��ي" .
العدد  16 / 124أيلول 2018
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مخس��ة أيام على أبواب
دائرة النفوس
مصطفى أبو مشس
مل ُتفل��ح كل
احمل��اوالت يف ث�ني أم حمم��د امل��رأة
الس��بعينية ع��ن التوج��ه إىل مدين��ة مح��اه
الس��تخراج بي��ان قي��د عائل��ي ملعرف��ة مص�ير
ولديه��ا املعتقل�ين يف س��جون األس��د من��ذ
ع��ام  ،2014بع��د أن انتش��رت يف اآلون��ة
األخ�يرة أخب��اراً تفي��د ب��أن األخ�ير ق��د أف��رج
ع��ن أمس��اء بع��ض املعتقل�ين الذي��ن قضوا يف
س��جونه ،وح ّوهل��ا إىل دوائ��ر الس��جل املدن��ي.
وألن حمافظ��ة إدل��ب كان��ت ق��د ح��ررت
من��ذ  ،2015فق��د نق��ل نظ��ام األس��د مجي��ع
املؤسس��ات احلكومي��ة التابع��ة إلدل��ب إىل
مح��ا ه .
حاول��ت أم حمم��د البح��ث ع��ن
أمس��اء ولديها بني األمساء اليت انتش��رت عرب
وس��ائل التواص��ل االجتماعي ،وع�بر الروابط
ال�تي نش��رتها بع��ض املواق��ع اإللكرتوني��ة،
دون ج��دوى؛ خاص��ة أن أحادي��ث كث�يرة
متداولة هامجت تلك املواقع ،وا ّتهمتها بنشر
أمس��اء مغلوط��ة أو كاذب��ة ،أو أمس��اء كان��ت
ألش��خاص قض��وا من��ذ زم��ن ،وذه��ب البع��ض
إىل احلدي��ث ع��ن وج��ود أمس��اء م��ا زال��ت عل��ى
قي��د احلي��اة!
حزم��ت امل��رأة أمتعته��ا القليل��ة
لرحل��ة ظن��ت أنه��ا ل��ن تط��ول ،قّبل��ت عل��ى
عج��ل وج��وه أحفاده��ا ،بك��ت وه��ي تس��تعري ما
تبق��ى م��ن قوته��ا لتطمئنهم ،ث��م اجتهت حنو
احلافل��ة الوحي��دة ال�تي خت��رج م��ن قريتها يف
جب��ل الزاوي��ة إىل مدين��ة مح��اه 22 .س��اعة
قضته��ا لتص��ل إىل املدين��ة ..اجته��ت حن��و
دائ��رة الس��جل املدن��يّ ،إل أن احل��ارس رف��ض
إدخال أم حممد (ارجعي بكرى) دون أس��باب
ومقدم��ات.
أم حمم��د واح��دة م��ن  8000عائل��ة،
قي��ل إن حكوم��ة األس��د ق��د أرس��لت أمس��اء
أبنائه��ا إىل دوائ��ر النف��وس يف احملافظ��ات
الس��ورية؛ كان��ت حص��ة داري��ا وحده��ا (1000
معتق��ل) ،إضاف��ة إىل ( )750معتق� ً
لا قض��وا يف
احلسكة ،و( )450يف حلب ،و( )300يف محص،
و( )550يف إدل��ب ،و( )168يف معضمي��ة الش��ام،
يف س��عي م��ن النظ��ام إىل طم��س جرميت��ه
وااللتف��اف عل��ى قضي��ة املعتقل�ين (القضي��ة
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األب��رز ال�تي تواجه��ه الي��وم يف املؤمت��رات
الدولي��ة) بنش��ر ه��ذه القوائ��م ،وإرس��اهلا إىل
دوائ��ر النف��وس ،وتبلي��غ األهال��ي س��وا ًء ع�بر
اهلات��ف أو م��ن خ�لال اس��تخراج البيان��ات
العائلي��ة لتوفي��ة املعتقل�ين أص��و ً
ال ،وألس��باب
طبيعي��ة (أزم��ة قلبي��ة ،رب��و).
"ش��هادات الوف��اة ال�تي يس��تصدرها
نظ��ام األس��د غ�ير قانوني��ة ،إذ ال تس��لم أي
أوراق ثبوتي��ة أو ش��خصية لألهال��ي ،ولي��س
هن��اك حتدي��د لس��اعة الوف��اة ،وه��ي غ�ير
مرفق��ة بتقاري��ر طبي��ة ح��ول أس��باب الوف��اة
ومكانه��ا" ،يق��ول احملام��ي أمح��د أب��و غال��ب،
فه��ذه الوثائ��ق "جرمي��ة جدي��دة ُتض��اف إىل
جرائم األس��د ،وإثباتاً على املعاملة الوحشية
واإلعدام��ات ال�تي كان��ت جتري يف س��جونه،
وال�تي أقرته��ا كث�ير م��ن التقاري��ر الص��ادرة
عن الشبكة السورية حلقوق اإلنسان واألمم
املتحدة ،واملقابالت اليت جرت مع ناجني من
املعتق�لات الس��ورية".
أم��ا أب��و أس��امة ،ناش��ط مدن��ي
ومعتقل س��ابق من إدلب ،فقال لعني املدينة:
"هن��اك م��ن مي��وت يف املعتقل نتيجة أس��اليب
التعذي��ب الوحش��ية ،وبعضه��م مي��وت م��ن
س��وء التغذي��ة واألم��راض املعدي��ة ،كالس��ل
واجل��رب نظ��راً النع��دام النظاف��ة والغ��ذاء
والرعاي��ة الصحي��ة ،ناهي��ك ع��ن اإلعدام��ات
ال�تي تت��م يومي��اً يف س��جن صيدناي��ا س��يء
الس��معة ،وغ�يره م��ن األف��رع األمني��ة"،
مؤك��داً أن "ه��ذا األمر موثق لدى الكثري من
اجلمعيات والش��بكات اإلنس��انية واحلقوقية،
وهن��اك الص��ور ال�تي س��ربها القيص��ر آلالف
املعتقل�ين ال��ذي قض��وا ،وق��د ظه��رت عليه��م
آث��ار التعذي��ب واجل��وع ،والتقاري��ر ال�تي
ص��درت ح��ول س��جن صيدناي��ا وغ�يره م��ن
الس��جون" .ويس��تغرب املعتق��ل الس��ابق م��ن
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وق��وف ه��ذه املنظم��ات مكتوف��ة األي��دي حي��ال
ما حيدث" ،ببس��اطة ،يس��لم األس��د ورقة ألهل
املعتق��ل تثب��ت وفات��ه ،هك��ذا يت��م األم��ر ب��دون
حماس��بة" ،ويته��م ه��ذه املؤسس��ات بالش��راكة
م��ع نظ��ام األس��د يف القت��ل ،فه��ي م��ن أطل��ق
ي��ده ،عل��ى ح��د قول��ه ،مستش��هداً باملث��ل الش��عيب
"قالول��وا لفرع��ون م�ين فرعن��ك ،قله��م م��ا ح��دا
ردن��ي".
أم��ام دائ��رة النف��وس ويف الي��وم
طاب��ور
التال��ي وج��دت أم حمم��د نفس��ها يف
ٍ
طويل ،ومبعاملة س��يئة وألفاظ نابية من قبل
الشبيحة الذين يتمركزون أمام باب السجل
املدني" .روحي ان شاء اهلل بيكون ابنك منهون"،
قاهل��ا أح��د الش��بيحة ل��ي وأن��ا أدخ��ل إىل دائ��رة
النف��وس ،ت��روي أم حمم��د ،بع��د تس��ليم اهلوية
إلي العودة يف اليوم
والطلب إىل املوظف ،طلب ّ
التال��ي ،رجوت��ه وحتدث��ت ع��ن ظ��رويف وع��ن
انع��دام وج��ود م��كان أبي��ت في��هّ ،إل أن��ه نهرن��ي
وطل��ب م�ني الع��ودة يف الي��وم التال��ي ،وإال فإن��ه
س��يمزق أوراق الطل��ب أمام��ي.
تك��رر األم��ر ليوم�ين إضافي�ين ،ومل
علي دفع رشوة للحصول على
أكن أعرف أن ّ
البيان العائلي ،أحد الشبيحة يف اليوم اخلامس
ق��ال ل��ي "أعطي�ني ( 50000قراب��ة 110دوالراً)
جببل��ك الورق��ة" ،دفع��ت املبل��غ وانتظ��رت حت��ى
الس��اعة الثالث��ة ،لتصل�ني الورق��ة دون ذك��ر
مل��وت أح��د أبنائ��ي يف املعتق��ل.
مخس��ة أي��ام قضته��ا امل��رأة وأكث��ر
من  150ألف لرية ( 330دوالراً) دفعتها كأجور
للطري��ق والفنادق ورش��ى للش��بيحة ،لتحصل
عل��ى ورق��ة "ص��ك موت أو حي��اة" كما أمستها.
حاهل��ا كح��ال أكث��ر م��ن  200أل��ف
عائل��ة غي��ب مص�ير أبنائه��ا يف معتقالت األس��د
دون معرفة مكانهم" ،ال أعرف فع ً
ال إن كانوا
أحياء ،أو أن أمساء أخرى سيفرج عنها الحقاً".
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جواز السفر السوري

بني السجن األسدي وأفق السوريني
فراس عالوي تق��ول إح��دى الفكاه��ات ال�تي يتداوهل��ا الس��وريون
ح��ول ج��واز الس��فر :يكت��ب عل��ى غالف جواز الس��فر األمريك��ي (حامل هذا
اجل��واز حت��ت محاي��ة الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة ف��وق أي أرض وحت��ت
أي مس��اء) ،وعل��ى ج��واز الس��فر الربيطان��ي (س��تدافع اململك��ة املتح��دة ع��ن
حام��ل ه��ذا اجل��واز حت��ى آخر جندي على أراضيه��ا) ،وعلى اجلواز الكندي
(س��نحرك أس��طولنا م��ن أجل��ك)؛ أم��ا جواز الس��فر الس��وري فمكت��وب عليه
(عن��د فق��دان ه��ذا اجل��واز فإن��ك تدف��ع الغرام��ة…).
ختتص��ر العب��ارات يف الفكاه��ة حقيق��ة قيم��ة املواط��ن يف تل��ك
الدول ،ومدى استعدادها خلوض حروب من أجل مواطنيها ،وهو ماحصل
كث�يراً ع�بر التاري��خ؛ يف حني تتحول حكومات االس��تبداد إىل جمرد جابي
ضرائب أو حمصل أموال ،وحت ّول املواطن إىل فرصة لالستثمار .ويف ظل
نظ��ام كنظ��ام األس��د ،التف��وت حكومت��ه فرص��ة إال وحتص��ل م��ن املواط��ن
عل��ى ضريب��ة م��ا ،أو غرام��ة تذه��ب مباش��رة م��ن جيب��ه إىل جي��وب رم��وز
النظ��ام ومس��ؤوليه ،فتأخ��ذ بيده��ا اليس��ار م��ا أعطت��ه كرات��ب أو تعوي��ض
بيده��ا اليم�ين ،عل��ى قّلت��ه.
ً
ً
ً
بالعم��وم الس��وري لي��س إنس��انا متنق�لا مس��افرا ،فق��د كان
لسياس��ة النظ��ام االقتصادي��ة واالجتماعي��ة دوراً كب�يراً يف حتويل��ه م��ن
مواط��ن ق��د يبح��ث ع��ن الرفاهي��ة والس��فر إىل مواط��ن باح��ث ع��ن لقم��ة
العي��ش داخ��ل بل��ده ،ح�ين عمل��ت عل��ى إفق��اره؛ فس��حقت الطبق��ات املرتف��ة
والوس��طى ،وح� ّ�ل حمله��ا مس��ؤولو النظ��ام وعائالته��م ومواليه��م ،يف ح�ين
يرت��ع باق��ي الش��عب يف ظل فقر مدق��ع جعل من ابن الالذقية حيلم برؤية
البح��ر ،واب��ن ديرال��زور الي��رى آث��ار بل��ده ،واب��ن دمش��ق -إن كان طموحاً-
يقض��ي ش��هر عس��له يف مح��ص ،أو يف قريت��ه ال�تي ينتم��ي إليه��ا ،وهك��ذا.
لطامل��ا راود حل��م الس��فر أغل��ب الس��وريني يف ظ��ل السياس��ة ال�تي
اتبعه��ا نظ��ام األس��د ،لك��ن الق��درة عل��ى الس��فر كان��ت صعب��ة املن��ال ،ب��ل
وحصرها النظام إىل دول تشابهه ،بل ويستطيع التحرك فيها أمنياً وبال
ج��واز س��فر ،مث��ل لبن��ان واألردن والس��ودان؛ كم��ا كان يكت��ب عل��ى ج��واز
قوس تكاد ال تغلق ،حس��ب عالقة النظام
الس��فر :مينع الس��فر إىل :وتفتح ٌ
مع تلك الدول؛ فاحنصر السفر -بشكل شبه كلي -بالطالب املوفدين ،أو
بع��ض اهلارب�ين الباحث�ين عن لقم��ة العيش ،خاصة يف دول اخلليج ،لذلك
فمعظ��م الس��وريني مل يك��ن يع��رف ش��كل ج��واز الس��فر ،أو حت��ى كيفي��ة
اس��تخراجه.
يف ع��ام  2000ش��جعين صديق��ي عل��ى اس��تخراج ج��واز س��فر،
عل�ني أج��د فرص��ة عم��ل يف إح��دى ال��دول اخلليجي��ة ال�تي يعم��ل بإحداها،
وذل��ك بع��د خترج��ي؛ وبالفع��ل بدأت اإلجراءات ال�تي تتفرع عن طريقتني،
فإما اس��تخراج س��ريع مبدة معينة ،وبتكلفة تصل إىل  6000لرية س��ورية،

وه��و مبل��غ كب�ير يف ذل��ك الوق��ت عل��ى موظف مبتدىء يش��كل املبل��غ راتبه
لش��هرين؛ أو اس��تخراج غ�ير س��ريع يأخ��ذ احلص��ول علي��ه م��دة ت�تراوح بني
أس��بوع وش��هر ،حس��ب املتق��دم للحصول علي��ه ،وتكلفته حوال��ي  1500لرية.
اضط��ررت ألخ��ذ أس��بوع إج��ازة م��ن عمل��ي ألتاب��ع إج��راءات
االس��تخراج ،وال�تي تعرف��ت م��ن خالهل��ا عل��ى معظ��م دوائ��ر الدول��ة؛
فللحص��ول علي��ه م��ن دائ��رة اهلج��رة واجل��وازات جيب الس�ير يف دائرة تبدأ
م��ن األم��ن اجلنائ��ي فالسياس��ي إىل ش��عبة التجني��د ،وم��ن ث��م النف��وس
واملالي��ة ومديريّ�تي ال�تي أعم��ل به��ا؛ وبع��د رحلة اس��تمرت أس��بوعاً حصلت
أؤد اخلدم��ة
علي��ه ،ومل��دة س��نتني فق��ط ،تنته��ي بعده��ا فاعليت��ه ،ألن��ي مل ِّ
اإللزامية يف اجليش .وعندما أخربت أحد أصدقائي مبا عانيت وماحصل
مع��ي ،ضح��ك وق��ال ل��ي ببس��اطة (ل��و أعطي��ت الش��رطي ف�لان  200ل�يرة
ألحض��ره ل��ك للمن��زل دون أن مت� ّر ب��كل ه��ذا الع��ذاب) طبع�اً يف كل دائ��رة
مت� ّر به��ا الب��د م��ن دف��ع املعل��وم ،حت��ى تنته��ي أوراق��ك بس��رعة ،م��ن يومه��ا
وقصة جواز السفر تذكرني حبال املواطن السوري وقيمته بالنسبة إىل
النظ��ام ال��ذي حيكم��ه.
م��ع ان��دالع الث��ورة الس��ورية ،تقاط��ر اآلالف عل��ى دوائر اهلجرة
للحص��ول عل��ى ج��وازات س��فر ،يف استش��عار مل��ا س��يحصل الحق�اً ،م��ا جع��ل
نظام األسد يستثمر فيه بشكل مضطرد ،فرفع الرسوم إىل أكثر من 10
أضع��اف ،وم��ن ث��م ألرقام فلكية ،حس��ب حالة الش��خص؛ فتس��عرية اجلواز
تأت��ي م��ن أهمي��ة الف��رد بالنس��بة إىل دوائر أمن النظ��ام وأفرعه ،فاملطلوب
أمني�اً ل��ه تس��عرية خاص��ة ،واملنش��ق ع��ن دوائ��ر النظ��ام ل��ه تس��عرية أخ��رى،
واملطل��وب للخدم��ة العس��كرية ل��ه تس��عرية ،وت�تراوح تل��ك األرق��ام م��ا ب�ين
 100أل��ف إىل ملي��ون ل�يرة؛ كم��ا اس��تثمر نظ��ام األس��د يف ج��وازات الس��فر
ع�بر س��فاراته وقنصليات��ه يف اخلارج ،وأصبحت مص��دراً من مصادر ابتزاز
السوريني ،وحتصيل (العملة الصعبة) ،إذ تراوحت األسعار والرسوم بني
 400إىل  1000دوالر ،حس��ب احلاج��ة والش��خص ،وتص��ل ألكث��ر م��ن ذل��ك
يف ح��ال االس��تعجال.
املعارض��ة الس��ورية ،وع�بر مؤسس��اتها ،مل تس��تطع انت��زاع ح��ق
الس��وريني يف إص��دار ج��واز س��فر خ��اص به��م ،خاصة ملن هم خارج س��وريا،
مس��ي ج��وازات االئت�لاف ،واس��تثمرت فيه��ا
س��وى ف�ترة قص�يرة ج��داً ،فيم��ا ّ
أيض�اً ،وكأنه��ا مهن��ة مرحب��ة مل��ن يش��رف عليه��ا ،ومجيعن��ا يذك��ر قضية
ج��وازات االئت�لاف وتزويره��ا ،وكي��ف ّ
مت��ت س��رقتها وارتف��اع س��عرها.
ج��واز الس��فر الس��وري مل تصب��ح ل��ه قيم��ة ل��دى الس��وريني إال
عندم��ا أرادوا اهل��روب م��ن وطنه��م ،وتبق��ى قيمت��ه مرتبط��ة مبعاناته��م
وارتباطه��م بوطنه��م ،فريتف��ع س��عره كلم��ا زادت معاناته��م ،وينخف��ض
كلما أطبق الوطن سجونه عليهم ،فاجلواز الذي استخرجته يف السجن
األس��دي قب��ل الث��ورة ظ��ل بغالف��ه جدي��داً ،ومل أفتح��ه.
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دعوات البقاء
اليت أطلقها قادة فصائل
معارضة سابقة يف اجلنوب
السوري ،والتطمينات
اليت أقنعوا بها عناصرهم
وعدداً من الكوادر الثورية يف
قطاعاتهم ،والتوقيعات اليت
خطوها على اتفافيات التسليم،
وبطاقات التسوية اليت حازوها بعد
إجراء التسويات الفردية ،ومهام
استقطاب وجتنيد العناصر املقاتلة
معهم يف صفوف النظام السوري -مل
تكن حرزاً من االعتقاالت املستمرة اليت
تشنها أجهزة النظام األمنية على قادة
فصائل التسوية يف درعا بشكل شبه يومي.

بعد عقد التس

ويات بدأت تصف
ية احلسابات مع قادة الفصائل يف اجلنوب

علي مصاروة
ذرائ��ع وته��م متع��ددة تلص��ق بق��ادة
الفصائ��ل ،الذي��ن جي��ري اعتقاهل��م م��ن قب��ل
األجه��زة األمني��ة يف محل��ة اعتق��االت ب��دأت
مطل��ع أيل��ول اجل��اري ،طال��ت حت��ى اآلن تس��عة
عش��ر قائ��داً؛ وس��ط حال��ة م��ن التخ��وف والرتقب
الش��ديدين تع�تري عش��رات الق��ادة الذين رفضوا
�اع حثيث��ة
التهج�ير إىل الش��مال الس��وري ،ومس� ٍ
يبذلونه��ا إلرض��اء األجه��زة األمني��ة لتجن��ب
االعتق��ال وت�لايف املس��اءلة.
وحبس��ب ناش��طني ،ف��إن تهم��ة
االنتم��اء إىل تنظيم��ي "داع��ش" و"هيئ��ة حتري��ر
الشام" تع ّد أبرز التهم اليت وجهتها قوات النظام
للمعتقلني وأكثرها انتش��اراً ،حيث جتاوز عدد
املعتقل�ين به��ذه الته��م  100ش��خص ،بينه��م ق��ادة
فصائ��ل ومقاتل��ون س��ابقون ،ومدني��ون ج��رى
اعتقاهل��م يف ق��رى وبل��دات منطق��ة ح��وض
الريم��وك ومدينة الش��يخ مس��كني وبلدة عتمان
ومعرب��ة ومن��ر وغريه��ا.
فق��د اعتق��ل "ف��رع األم��ن العس��كري"
القي��ادي الس��ابق يف "الفيل��ق األول" يف مدين��ة
الش��يخ مس��كني (ص�لاح اخلل��ف) امللق��ب ب��ـ
"الدب��ور" ،عل��ى الرغ��م م��ن انضمام��ه إىل "ق��وات
النم��ر" ،خ�لال عودت��ه إىل حمافظة درع��ا قادماً
م��ن حمافظ��ة إدل��ب اليت خ��رج يتحضر للقتال
فيه��ا ،وذل��ك بتهم��ة انتمائ��ه إىل تنظي��م داع��ش
اإلرهاب��ي ،ذات التهم��ة ال�تي ألصق��ت ب"أب��و
نبيل" القائد السابق للواء "املدينة املنورة" التابع
لس��يوف الش��ام يف بل��دة من��ر مش��ال غ��رب درع��ا.
االعتق��االت طال��ت ق��ادة آخري��ن
بتهم��ة االنتم��اء أو التع��اون م��ع تنظي��م "هيئ��ة
حترير الشام اإلرهابي" ،كما أورد الناشطون،
كان أبرزه��م القي��ادي يف جتم��ع "ش��هداء
الش��ام"( ،أب��و ط��ارق اجلم��ل) م��ن أبن��اء منطق��ة
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بيت جن ،والقيادي (أمحد حسن الزعيب) امللقب
"س��نجر" ،ال��ذي ع��اد إىل درع��ا ألس��باب جمهول��ة
بع��د ش��هر م��ن خروج��ه إىل الش��مال الس��وري،
لتقوم جمموعة من قوات فصيل "ش��باب الس��نة"
التابع��ة لق��وات النم��ر باعتقال��ه يف بل��دة معرب��ة
ش��رق درع��ا.
"العمال��ة م��ع إس��رائيل" تهم��ة أخ��رى
تس��تخدمها أجه��زة النظ��ام يف احلمل��ة األمني��ة
اليت طالت مقاتلني سابقني ومدنيني تلقوا سابقاً
الع�لاج يف املستش��فيات اإلس��رائيلية ،فق��د ج��اوز
عدد املعتقلني بهذه التهم  18مقات ً
ال ومدنياً ،من
بينهم املالزم املنشق (أيهم اجلهماني) قائد "لواء
املنص��ور" يف مدين��ة ن��وى ،وال��ذي انته��ى عالج��ه
مؤخ��راً يف املش��ايف اإلس��رائيلية ،بع��د تعرض��ه
إلصابة خالل مش��اركته يف عمل عس��كري ضد
تنظي��م داع��ش يف منطق��ة ح��وض الريم��وك يف
ري��ف درع��ا الغرب��ي.
ويف تقري��ر هل��ا م��ن اجلن��وب الس��وري،
كش��فت وكال��ة "آك��ي" اإليطالي��ة ع��ن ازدي��اد
محالت االعتقال اجلنائية اليت تقوم بها أجهزة
النظ��ام األمني��ة يف اجلن��وب الس��وري ،وال�تي
تط��ال قيادي�ين س��ابقني و ّقع��وا عل��ى اتفاقي��ات
حبج��ة وج��ود مذك��رات
"تس��وية" م��ع النظ��امّ ،
ً
اعتق��ال جنائي��ة حب��ق ه��ؤالء ،ب��دال م��ن اعتقاهلم
ومعارض�ين مس��لحني .وأك��دت الوكال��ة
أن ق��وات النظ��ام اعتقل��ت عش��رات املقاتل�ين
والقيادي�ين يف املعارض��ة املس��لحة يف ع��دد م��ن
بلدات وقرى حمافظة درعا ،من بيوتهم أو على
احلواجز اليت ما زالت منتش��رة بني هذه البلدات
والق��رى ،حبج��ج خمتلف��ة كالقت��ل واس��تهداف
املناط��ق الس��كنية بالقص��ف والس��رقة.
واعت�بر ناش��طون محل��ة االعتق��االت
اجلنائي��ة ذريع��ة العتق��ال ق��ادة وعناص��ر
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الفصائ��ل ،بع��د قيام فرع األمن العس��كري باعتقال
القي��ادي الس��ابق يف "ألوي��ة العم��ري" (ف��ارس أدي��ب
البي��در) يف مدين��ة درع��ا وحتويل��ه إىل ف��رع األم��ن
العس��كري يف الس��ويداء ،بطلب شخصي من رئيس
ف��رع "األم��ن العس��كري" العمي��د ل��ؤي العل��ي ،عل��ى
خلفي��ة مقت��ل أح��د أقارب��ه على يد القي��ادي البيدر
قب��ل س��نوات ،باإلضاف��ة إىل اعتق��ال القائ��د (خال��د
املص��ري) م��ن منزل��ه يف بل��دة عتم��ان .وطال��ت
االعتق��االت (أمح��د حمم��د الف��روخ) القي��ادي يف
"اجملل��س العس��كري يف بل��دة احل��ارة" ،بع��د دع��وى
ش��خصية تق�دّم بها ض��ده أحد أهالي البلدة ،حيث
وج��ه إلي��ه اتهام��اً بارت��كاب جرمي��ة قت��ل خ�لال
ّ
س��يطرة املعارض��ة عل��ى املدين��ة ،دون أن تتب�ين
مصداقي��ة ه��ذه الدع��وى ،وال إن كان��ت كيدي��ة،
وال الف�ترة الزمني��ة الالزم��ة للب� ّ
�ت فيه��ا.
وأوض��ح مص��در حقوق��ي لع�ين املدين��ة،
أن املس��تهدفني باالعتق��ال بالدرج��ة األوىل ه��م
بعض املؤثرين يف الوضع العسكري ،وممن قاموا
س��ابقاً بعملي��ات ض��د أجه��زة النظ��ام وعناص��ره،
نافي �اً وج��ود ته��م جنائي��ة حقيقي��ة حب��ق معظ��م
املعتقلني ،مش�يراً إىل أن الوضع الراهن ال يس��مح
بالتوث��ق م��ن مصداقي��ة الدع��اوى ،يف ظ��ل غي��اب
القض��اء الع��ادل واس��تخدام احملاك��م كأدوات
لتقوي��ض وإجه��اض ومعاقب��ة عل��ى املواق��ف
الثوري��ة الس��ابقة.
يف وق��ت تواص��ل في��ه ق��وات النظ��ام
الس��وري من��ذ أس��ابيع خ��رق االتف��اق ال��ذي مت
التوقي��ع علي��ه م��ع روس��يا يف حمافظ��ة درع��ا،
وال��ذي ين��ص يف أح��د بن��وده عل��ى تس��وية وض��ع
مجيع عناصر "فصائل املصاحلات" ،واإلعالميني
وموظف�ين املنظم��ات وإس��قاط مجي��ع الته��م
السياس��ية عنه��م.

رادار املدينة

Jeremy Mann

حماولة اإلمساك باخلريف يف جرمانا ..تلك احملاولة املؤملة
ريا فارس خري��ف جرمان��ا يضعه��ا حت��ت اجمله��ر ،ويض��ع س��كانها كذل��ك ،األق��دار
متعارض��ة مهم��ا اتضح��ت الص��ورة ،لكنه��ا منس��جمة يف دفقه��ا اليوم��ي الرتي��ب :ه��اك س��بباً
أمتس��ك
لرحيل��ي ،أو بقائ��ي ،أو م��ا أن��ا علي��ه ..لك��ن دع�ني يف ه��ذه الربه��ة اللزج��ة أج��د م��ا ّ
ب��ه .كل اللق��اءات والوداع��ات حت��ى ضم��ن العائل��ة الواح��دة ب�لا معن��ى ،يف ع��امل ال وقت فيه
للحي��اة ،وال للم��وت ،إن��ه الواق��ع احلاض��ر ب��كل م��ا في��ه م��ن ف��رص للقف��ز عل��ى كل ش��يء
حص��راً ،أم��ا املاض��ي واملس��تقبل فمج��رد رفاهي��ة مل تع��د متاح��ة.
جرمان��ا ،تل��ك املدينة ال�تي كانت يف
بداي��ة الث��ورة معق� ً
لا لع��دد كبري من النش��طاء
الذي��ن رحل��وا عنها تباع�اً ،خينقك فيها الزحام،
ورائح��ة القمام��ة ،بش��ر يس��عون يف كل
االجتاه��ات ،وال وج��وه مألوف��ة ،مدين��ة تزدحم
بالغائبني واملتس��ولني من كل األعمار ،يف هذا
اخلواء ال أحد يطيق النظر يف عني اآلخر ،الكل
خيف��ي خوف��ه وقلق��ه م��ن الق��ادم؛ إن��ه اخلريف،
آخ��ر مواس��م هج��رة الس��وريني إىل أصق��اع
األرض ،يس��تعد ع��دد م��ن الش��باب للرحي��ل
بعي��داً ،وبينم��ا حس��م بع��ض الش��باب أمره��م
بالرحيل هرباً من حالة الركود والكآبة ،قرر
البع��ض التمه��ل على خلفية إش��اعة عن قانون
جدي��د خبص��وص اخلدم��ة اإللزامي��ة.
حت��زم مري��م ابن��ة مدين��ة الس��ويداء
حقيب��ة ابنه��ا األصغ��ر رائ��د ،وابتس��امة فخ��ر
تعل��و وجهه��ا ،وكأنه��ا ترس��له يف يوم��ه األول
إىل املدرس��ة .مري��م أرمل��ة عل��ى مش��ارف
اخلمس�ين ،موظف��ة يف الربي��د تنتظ��ر التقاع��د
لتعي��ش وحدته��ا الكامل��ة ،بع��د مغ��ادرة ابنه��ا
األك�بر الب�لاد قب��ل عام�ين ،ومقت��ل زوجه��ا
الطبيب بس��بب حرمانه من دوائه عند اعتقاله
من��ذ س��تة أع��وام .غ�ير واض��ح إن كان��ت تل��ك
ابتس��امة حق �اً أم أنه��ا حتب��س أنفاس��ها جتنب �اً
لش��هقة ب��كاء فجائي��ة!.

أنه��ى رائ��د اب��ن الش��هيد دراس��ة
اهلندسة املعلوماتية ،وعمل يف حمل موبايالت
لعام�ين بعده��ا ،منتظ��راً عق��د عم��ل يف اخللي��ج
وع��ده األقرب��اء به ،وملا طال الوعد ،عزم الش��اب
أم��ره" ،م��ا بقى في�ني احتمل يوم واح��د ،احلياة
ه��ون مضيع��ة وقت ،ما يف جم��ال الواحد يعمل
ش��ي إال إذا كان حرام��ي" .وهك��ذا جاءت الفيزا
إىل أربيل ،إحدى أهم وجهات الشباب السوري
اهل��ارب م��ن البطال��ة والتضخ��م وبط��ش
النظ��ام ،ع��دا ع��ن مصيب��ة اخلدم��ة اإللزامي��ة
واالحتي��اط .يق��ول رائ��د "ماصحل��ي في��زا غ�ير
ع أربي��ل ،ول��و م��ا صحتل��ي غ�ير ع ال��واق واق رح
س��افر".
أم��ا دمي��ة فس��تتخرج ه��ذا الع��ام
ّ
بش��هادة أدب فرنس��ي ،وه��ي بانتظ��ار تل��ك
اللحظ��ة ك��ي تس��تطيع اللح��اق برائ��د ال��ذي
ق��رر اهل��رب م��ن وي�لات احل��رب إىل أربي��ل،
م��ع وع��د بال��زواج عندم��ا يس��مح النصي��ب" ،إذا
ض��ل ه��ون حبياتن��ا م��ا بنحس��ن نت��زوج ،هني��ك
ع القليل��ة ممك��ن يالق��ي ش��غل ،ش��و م��ا كان ع
القليل��ة ش��وية أم��ل" .وجدّتها ال�تي تتجول بني
غ��رف املن��زل ،حبث �اً ع��ن أث��ر للمغادري��ن م��ن
أبن��اء وأحف��اد ،أحي��اء وموت��ى تتعث��ر بأطيافهم،
جترج��ر قدميه��ا يوم��اً بع��د اآلخ��ر أم� ً
لا
باالحتف��اظ ببع��ض حواس��ها حل�ين عودته��م،

وختش��ى اخلرف فال تعرفهم ،وختش��ى الزمن
ف�لا يذكرونه��ا ،ال أح��د يعب��أ لوج��ع َ
اجل��دات
فق��د عش��ن م��ا يكف��ي.
وعل��ى بع��د بضع��ة كيلوم�ترات يف
دمش��ق ،تض��ع مس��اح احلقيب��ة على ظه��ر ابنها،
ً
مودعة
يف اليوم األول له يف املدرس��ة ،وترس��له
وكأنه��ا ل��ن ت��راه ثاني��ة ،تنتظ��ر مس��اح ذات
الثالث�ين عام��اً ّ
مل مشله��ا إىل زوجه��ا ،أس��تاذ
اللغ��ة اإلنكليزي��ة ال��ذي هاج��ر إىل الس��ويد
قب��ل ع��ام .مس��اح تعم��ل م��ع إح��دى اجلمعي��ات
اخلريي��ة واملنظم��ات ال�تي اس��تحدثت عل��ى
خلفي��ة احل��رب ،واملتهم��ة كغريه��ا بالفس��اد
والس��رقة" :اللي عم يوصلنا يادوب من اجلمل
أدنو ،شي بقرف الواحد عيشتو" ،ومع ذلك فإن
وض��ع مس��اح امل��ادي أفض��ل بكث�ير م��ن غريه��ا،
فه��ي مم��ن أث��رى خ�لال األزم��ة ،والبع��ض
يتهمه��ا ه��ي نفس��ها بالفس��اد والس��رقة.
أمح��د يف الثاني��ة عش��رة م��ن عم��ره،
تق�ترب ب��ه ط��رق املدين��ة أو تبتع��د ع��ن اب��ن
مس��اح ،لك��ن أمح��د مل يع��د طف� ً
لا من��ذ ش��طرت
قذيف��ة أم��ه م��ن خريف�ين فات��ا ،خي��رج إىل
عمله مس��رعاً ،مودعاً والده العاطل عن العمل
"عايش�ين ع الربك��ة" .أب��و أمح��د كان م��ن
الناش��طني خ�لال الثورة ،م��ع الوقت حتول إىل
"ع ّفي��ش" ،م��ن وجه��ة نظ��ره أن��ه خس��ر الكث�ير،
وه��ذا ج��زء م��ن حق��ه يق��وم باس�ترجاعه .أم��ا
أمح��د ال��ذي ت��رك املدرس��ة ،فق��د حت��ول إىل
متس��ول مس��ؤول ع��ن متس��ولني صغ��ار ،يق��وم
جبم��ع الغل��ة ويعطيه��ا إىل املعل��م" ،ألن يف
والد بياخ��دو املص��اري وبيصرفوه��ن ،آخ��ر
الي��وم املعل��م ب��وزع علين��ا قس��م م��ن الغل��ة .أنا ما
بش��حد ألني كبري ،ش��غلي دير بالي ع الصغار
وراق�بن".
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ئدين إىل داريا
مشس الدين مطعون

من صفحة املكتب التنفيذي التابع للنظام يف داريا

كم��ا أف��رج النظ��ام ع��ن أمس��اء معتقل��ي مدين��ة داري��ا يف ري��ف دمش��ق مؤخ��راً ،والذي��ن قض��وا يف س��جونه تعذيب�اً وإعدام�اً ،ع��اد
ليص��در ق��راراً جدي��داً باإلف��راج ع��ن مدينته��م املنكوب��ة.
ي��روي عب��داهلل( ،اس��م وهم��ي) أح��د
أبن��اء داري��ا ،لع�ين املدين��ة ع��ن مش��اهداته بع��د
زيارت��ه للمدين��ة؛ كي��ف انتش��رت ص��ور بش��ار
األس��د عل��ى مراف��ق اخلدم��ات ،وارتف��ع عل��ى
س��ارية كبرية علم النظام البعثي ،وفوق كل
طاول��ة مكت��ب ص��ورة حلاف��ظ األس��د" :كان��ت
الص��ور مس��تفزة ج��داً ،كم��ا أجربن��ا عل��ى رف��ع
األع�لام والص��ور واهلت��اف لبش��ار األس��د لك��ي
يس��مح لن��ا بالدخ��ول ،بينم��ا كان��ت كام�يرات
إع�لام النظ��ام تلت� ّ
�ف حولن��ا" ،يوض��ح حمدثن��ا،
ال��ذي دخ��ل إىل املدين��ة برفق��ة والدت��ه املس��نة
ال�تي فق��دت وعيه��ا عن��د وصوهلا ملدخ��ل احلارة
حي��ث يق��ع منزهل��ا" ،كان��ت احل��ارة ق��د ُس� ّويت
متام�اً ب��األرض ،ومل نس��تطع أن نلم��ح أي جزء
م��ن بيتن��ا ،فوقع��ت أم��ي وق��د أغم��ي عليه��ا" قال
عب��داهلل.
"داري��ا مل تعرفن��ا أو نعرفه��ا… إنه��ا
ش��به ميت��ة" به��ذه الكلم��ات ع� ّبر أب��و خال��د الذي
دخ��ل مدينت��ه مؤخراً ،وجتول يف ش��وارعها اليت
حتول��ت ألك��وام م��ن ال��ردم واحلج��ارة" .تعم��د
النظ��ام إذاللن��ا" يق��ول أب��و خال��د ،ويسرتس��ل
باحلدي��ث :يف ش��هر آب م��ن ع��ام  2012كان��ت
املذحب��ة الك�برى ال�تي ارتكب��ت حب��ق أبن��اء
مدينتن��ا ،وراح ضحيته��ا قراب��ة  700ش��هيد
ذحب��وا وقتل��وا ب��دم ب��ارد؛ ويف ش��هر آب أيضاً من
هجر النظام شبابنا إىل الشمال ،بعد
عام ّ 2016
أن صمدوا يف وجهه لسنني؛ وعاد اليوم ليسمح
لن��ا برؤي��ة بيوتن��ا يف نف��س الش��هر ،وجيربن��ا
عل��ى رف��ع علم��ه وص��ور بش��ار األس��د ،ومتجي��د
بطوالت��ه بتحوي��ل مدينتن��ا إىل خ��راب.
"م��ن حق��ي أن أع��ود ،ألنه��ا مدين�تي،
وألن بي�تي وبي��ت أج��دادي هن��ا" يص ّر أب��و خالد،
وي��ر ّد عل��ى كل م��ن يرف��ض الع��ودة ب��أن ذل��ك
"لي��س عم� ً
لا بطولي��اً وحنن��ا أصح��اب أرض
وأح��ق فيه��ا" .ختتل��ط مش��اعر أب��و خال��د وه��و
يتمش��ى ب�ين حج��ارة بيت��ه ،مس��تذكراً حيات��ه
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القدمي��ة ،وذكري��ات عاش��ها ب�ين ه��ذه
اجلدران اليت كانت واقفة يوماً ما ،كما
حيكي عن زيارته لداريا؛ على خده تتسلل
دمع��ة خجول��ة ،بينم��ا يهم��س بتجل��د
"الرج��ال ال تبك��ي .م��ا حيزن�ني لي��س دم��ار
البي��وت ،وإمن��ا أهاليه��ا املهجري��ن عنه��ا".
جت��اوز ع��دد س��كان مدين��ة داري��ا
 255,000نس��مة قب��ل ان��دالع الث��ورة ،خ��رج
منها بعد احلملة العسكرية اليت استمرت
أرب��ع س��نوات  3000مدن��ي و 700مقات��ل؛
فيم��ا ن��زح بقي��ة الس��كان نهاي��ة  2012م��ع
ب��دء املعرك��ة عل��ى املدين��ة إىل املناط��ق
احمليط��ة به��ا( ،جدي��دة وزاكي��ة ومقليب��ة
وصحنايا) ،باإلضافة للوان وكفرسوسة
يف العاصم��ة دمش��ق ،كم��ا غ��ادر قس��م
كب�ير خ��ارج س��وريا إىل دول اللج��وء،
خاص��ة (مص��ر وتركي��ا ولبن��ان) .
ع��ودة األهال��ي ب��دأت تدرجيي��اً
بع��د االجتم��اع بس��احة املدين��ة الرئيس��ية
أو ً
ال يف  28آب م��ن الع��ام اجل��اري م��ع
حماف��ظ ري��ف دمش��ق وجل��ان املكت��ب
التنفي��ذي ال��ذي ميث��ل بلدي��ة داري��ا ،لك��ن
مل يتجاوز عدد األهالي الذين دخلوا داريا
إىل اآلن  4000مدن��ي ،وح��ددت الزي��ارة
األوىل بتوقي��ت مع�ين ،امت � ّد م��ن الس��اعة
العاش��رة صباح�اً وحت��ى اخلامس��ة عص��راً.
وعل��ى دفع��ات صغ�يرة ،ب��دأ
الس��ماح يومي�اً لع��دد حم��دد م��ن األمس��اء،
وضم��ن منطق��ة حم��ددة ،بالدخ��ول بع��د
تقدميه��م أوراق إثب��ات ملكي��ة عقاراته��م،
وم��ن ث��م يت� ّ�م منحه��م بطاق��ات م��ن املكت��ب
التنفي��ذي تؤهله��م للدخ��ول واخل��روج
ملنازهل��م ب��أي وق��ت.
عم��ل املكت��ب على إزال��ة الركام
م��ن بع��ض املواق��ع ،وفت��ح ش��وارع ،وإع��ادة
تفعي��ل خمف��ر الش��رطة وبع��ض منش��آت
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الدول��ة ،ولك��ن األهال��ي الذي��ن دخل��وا إىل
داري��ا مل يس��تطيعوا أن يتخ��ذوا ق��رار الع��ودة
النهائي��ة بع��د إىل املدين��ة ،فه��ي مل ت��زل س��احة
دم��ار كب�يرة تص��ل نس��بتها إىل  ،% 80وأثبت��ت
تقاري��ر إعالمي��ة أن النظ��ام ق��ام بتفج�ير
وتعفي��ش العش��رات م��ن البي��وت بع��د س��يطرته
عليه��ا.
م��ن جه��ة أخ��رى تل ّق��ى أبن��اء داري��ا
املهج��رون إىل الش��مال الس��وري خ�بر ع��ودة
األهال��ي لداري��ا بش��يء م��ن احلن�ين ،ال��ذي
س��رعان م��ا ي��زول عن��د التفك�ير مبص�ير م��ن
تس� ّول ل��ه نفس��ه بالع��ودة ال�تي تش�ترط عليه��م
تسوية الوضع واخلدمة العسكرية ،ألن تهمة
اخلروج للشمال احملرر ال تغتفر ،وقد تع ّرض
قس��م م��ن العائدي��ن لالعتق��ال -ومنه��م نس��اء-
عل��ى طري��ق عودته��م إىل دمش��ق.
أب��و عن��اد ( 53عام �اً) اضط��ر ملغ��ادرة
مدينت��ه م��ع القواف��ل ال�تي محل��ت املهجري��ن
إىل الش��مال ،بع��د أن أص� ّر عل��ى البق��اء يف بيت��ه
طيل��ة أرب��ع س��نوات م��ن احل��رب الشرس��ة ال�تي
عصف��ت باملدين��ة" ،رغ��م كل القص��ف ال��ذي
كن��ا نتع��رض ل��ه أيام احلملة ،أمتن��ى أن تعود
تلك األيام" يقول الكهل اخلمسيين" ،كنت يف
بي�تي حينه��ا ،ومل أك��ن أخ��اف م��ن ش��يء".
الع��ودة بالنس��بة إىل أب��و عن��اد بات��ت
ش��به مس��تحيلة ،بس��بب تعمي��م امس��ه عل��ى
احلواج��ز بتهم��ة (اإلره��اب) ،كم��ا ع��رف
مؤخ��راً ،وع��رف أيض�اً أن بيته أُح��رق ،وأفرغت
حمتويات��ه؛ وعندم��ا تلق��ى م��ن أح��د أقربائ��ه
ص��ورة للمن��زل ،س��رعان م��ا حذفه��ا لك��ي ال
تراها زوجته اليت تتشوق لرؤية بيتها والعودة
إلي��ه" :خف��ت عليه��ا م��ن الصدم��ة ،فزوج�تي
مريض��ة ضغ��ط وال تتحمل ،وأنا دائماً أوهمها
ب��أن عودتن��ا قريب��ة ،وه��ي تنتظ��ر" ويتوق��ف
أب��و عن��اد ع��ن ال��كالم حم��او ً
ال أن حيب��س دم��وع
عيني��ه ،ويكت��م حش��رجة صوت��ه.

رادار املدينة

(جهز العشاء .سأعود بعد نصف ساعة)

حكاية معتقل من داريا

حممد كساح عن��د الس��اعة الثامن��ة م��ن إح��دى ليال��ي
منتصف  2012قال لي صديقي الذي تقامست معه إحدى الشقق
يف مدينة داريا "أنت جهز العشاء .وسأعود بعد نصف ساعة"؛ لبس
ثياب��ه ،وفت��ح ب��اب الش��قة ال�تي كان��ت يف ال��دور الراب��ع ب��كل ح��ذر،
فق��د كن��ا نقي��م يف هذا املكان س��راً بهدف إنش��اء جهاز اس��تخبارات
مصغ��ر مهمت��ه التنص��ت عل��ى املكامل��ات الالس��لكية ال�تي جتريه��ا
دوائ��ر النظ��ام األمني��ة والعس��كرية ،ق��ال ل��ي صديق��ي مازح�اً قب��ل
إغ�لاق الباب "س��أعود ألغس��ل الصح��ون ،أعرف أن��ه دوري الليلة".
قب��ل ش��هر ،طرحن��ا عل��ى أح��د ق��ادة اجلي��ش احل��ر ،ويدع��ى أب��و
تيس�ير ،تطوي��راً ملش��روعنا؛ كان صديق��ي املمتل��ئ محاس��ة واندفاع��اً يف
غاي��ة الف��رح ،ح�ين تس��لمنا جهازاً ضخم�اً ميكننا من االس��تماع إىل املوجات
الالس��لكية اليت يتواصل من خالهلا النظام .طلب منا أبو تيس�ير اس��تئجار
ش��قة وس��ط املدين��ة ،وأعطان��ا مبل��غ  50أل��ف ل�يرة ،م��ع البت��وب وش��رحية
ن��ت .عثرن��ا عل��ى ش��قة مناس��بة ،ووقعنا عق��د اإلجيار لثالثة أش��هر .كذب
صديقي حينها على صاحب البيت ،قائ ً
ال إنه سيتزوج قريباً وسيجهز هذه
الش��قة لتك��ون ع��ش الزوجي��ة املؤق��ت ،ريثما يتمكن من بن��اء بيت صغري يف
املدين��ة.
اش�ترينا كل م��ا يلزمن��ا لتجهي��ز الش��قة ال�تي أمسيناه��ا
(الوكر) .جرة غاز ،براد ،مروحة ،وأغطية ووسائد ،إضافة لعشرات علب
التون��ا والس��ردين واإلندوم��ي ال�تي كان صاح�بي يعش��قها بش��كل مده��ش.
كان املطل��وب أال خن��رج من الش��قة إال يف ح��االت الضرورة القصوى ،وإال
كش��ف أمرن��ا يف املدين��ة ال�تي تع��ج بدوري��ات األم��ن ومدرعات��ه يف اللي��ل
كم��ا يف النه��ار.
فك��رة املش��روع تق��وم عل��ى مراقب��ة مجي��ع املكامل��ات ال�تي جيريه��ا
ضب��اط وعناص��ر النظ��ام ،س��وا ًء عل��ى حواج��ز النظ��ام أو عندم��ا يت��م إعط��اء
األوام��ر مبداهم��ة إح��دى امل��دن ،وحتى خالل عملي��ة املداهمة .وظيفتنا مل
تك��ن جم��رد االس��تماع ،ب��ل كنا أعضاء يف عش��رات الغ��رف الثورية املغلقة،
وس��اعدنا ه��ذا عل��ى تزوي��د الث��وار مبعلوم��ات هام��ة .يف إحدى امل��رات أصدر
النظ��ام تعليم��ات مبداهم��ة ح��ي التضام��ن فج��راً ،وس��رعان م��ا أخربن��ا ثوار
احل��ي به��ذه املعلوم��ة ،ليتجنب��وا االعتق��ال.

عن��د نش��وب املع��ارك كن��ا نراق��ب التعليم��ات واألوام��ر الص��ادرة عن
قي��ادة النظ��ام ،ونبثه��ا بش��كل ف��وري إىل اجلي��ش احل��ر لالس��تفادة منه��ا؛ وأثناء
مداهمة النظام ملدينة داريا كانت التعلميات صارمة ،مسعنا الضابط يعطي
األوام��ر بإط�لاق الن��ار عل��ى كل جتم��ع مؤل��ف م��ن ثالثة أش��خاص فما فوق،
تسريبنا املعلومات جنب النشطاء واألهالي القتل خالل خروجهم من املساجد
بع��د تأدي��ة ص�لاة اجلمعة.
ً
لك��ن ه��ذا املش��روع مل ي��دم طوي�لا ..طب��ع صديق��ي غلب��ه كم��ا ه��ي
الع��ادة ،مل يلت��زم بالقوان�ين الصارم��ة ال�تي وضعناه��ا ،وصار خي��رج عدة مرات
يف الي��وم" .أمام��ي العدي��د م��ن األعم��ال" ،يق��ول صديق��ي بينم��ا تلتم��ع عين��اه
الذكيت��ان بوه��ج خ��اص مل يك��ن موج��وداً إال يف الرج��ال األوائ��ل الذي��ن محل��وا
الث��ورة عل��ى كواهله��م" .عل��ي مج��ع املبال��غ املالية لتقدميه��ا للجن��ة اإلغاثية".
ابتكر صديقي طريقة لتحصيل األموال لصاحل الثورة ،كان هذا قبل دخول
امل��ال السياس��ي ال��ذي كبله��ا ،وأدخ��ل إليه��ا الذي��ن ركب��وا املوج��ة للوصول إىل
مص��احل ش��خصية؛ طريقت��ه بس��يطة وس��هلة ،ال تكلف��ه س��وى التواص��ل م��ع
الن��اس وحثه��م عل��ى دف��ع مبل��غ حم��دد كل أس��بوع ،وع��ن طري��ق التواصل مع
عش��رات األش��خاص كان املبل��غ ال��ذي حيص��ل علي��ه كب�يراً ،وه��و م��ا يدخ��ل
س��عادة ال توص��ف إىل قلب��ه.
قم��ت لتجهي��ز العش��اء ،انتظ��رت نص��ف س��اعة ،س��اعة ،لكن��ه مل
يع��د .ش��رعت بغس��ل الصح��ون ،وأن��ا ألق��ي اللوم عل��ى صديقي الذي تع� ّود على
إهم��ال واجبات��ه ،لدرج��ة أن��ه مل يكن ين ّفذ أي اتفاق قمنا بوضعه ضمن قوانني
مش��روعنا اجلدي��د .مض��ت س��اعة أخرى ومل يرجع ،عرف��ت بعدها أن صديقي
ق��د اعتق��ل ،اتص��ل بي القائد عرب س��كايب ،كان صوت��ه حمموماً ،وقال بصيغة
حازم��ة "صديق��ك ق��د وق��ع يف كم�ين إلح��دى دوري��ات األم��ن .امح��ل اجله��از
والالبت��وب وغ��ادر إىل م��كان آم��ن" .كن��ت خائف �اً حق �اً ،نزل��ت ،ويف اعتق��ادي
أن دوري��ة لألم��ن تنتظرن��ي عن��د مدخ��ل البن��اء ،وحلس��ن حظ��ي مل حي��دث م��ا
توقعت��ه.
نهاي��ة  2012ب��دأت محل��ة عس��كرية عل��ى داري��ا ،اندل��ع القت��ال يف
الش��وارع ويف األزقة ،س��يطر النظام على جزء كبري من املدينة ،لكن ما تبقى
يف قبضة الثوار ظل عصياً على النظام ألكثر من  4سنوات ونصف ،قضيناها
يف حص��ار خان��ق؛ كان��ت تصل�ني أخب��ار صديق��ي يف بداي��ة احلمل��ة" :صاحب��ك
يس��لم عليك ،ويقول لك أنا خبري فال تقلق" يقول معتقل س��ابق مع صديقي.
"اس��تجوبوه ألس��ابيع ،يف إحدى املرات علقوه من يديه ،بينما قدماه مرتفعتان
ع��ن األرض مل��دة ي��وم ونص��ف ،لكن��ه مل يع�ترف بش��يء" ث��م غاب��ت أخب��اره..
لس��نوات طويل��ة مل يغ��ب ع��ن بال��ي ،كن��ت أنتظ��ر خروج��ه م��ن
املعتق��ل ،أفت��ش ع��ن امس��ه يف كل قائم��ة تص��در ألمس��اء معتقل�ين أفرج عنهم
يف إحدى الصفقات .اليوم ،وبعد ترحيلنا إىل الش��مال الس��وري ،فتحت هاتفي
احملم��ول ألص��اب بأك�بر صدم��ة يف حياتي "نزف إليكم وفاة الش��اب… ش��هيداً
حت��ت التعذي��ب يف معتق�لات النظ��ام".
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املدينة
رادار رأي

املدرسة الديرية
ثانوية الفرات  -متداولة قدميًا

سهيل نظام الدين

عاش��ت دي��ر ال��زور عقوده��ا اخلمس��ة املاضي��ة يف س��ياق مش��ابه
ومواز لبقية املدن السورية ،على مستوى العالقة بني االجتماع
ٍ
املتماي��ز للمدين��ة وريفه��ا ،وبني أنظم��ة التعليم التعبوية وش��به
العس��كرية ،ال�تي فرضته��ا أنظم��ة البع��ث املتالحق��ة ،وخصوص�اً
حت��ت حك��م األس��دين األب واالبن.

وإن كان��ت اآللي��ات املتبع��ة
رمسياً وعقائدياً -من قبل السلطة وأجهزةاس��تخباراتها ،متش��ابهة إىل ح��د بعي��د يف
أحن��اء س��ورياّ ،إل ّ
أن التماي��ز االجتماع��ي بني
حمافظ��ة وأخ��رى ،وبني مدين��ة وأخرى ،قاد
إىل نتائ��ج مغاي��رة ،ولدي��ر ال��زور حكايته��ا
اخلاص��ة هن��ا.
وال ب��د م��ن التوضي��ح هن��ا ،أنّ
امل�تن الالح��ق لي��س حماول��ة إلنش��اء مقارن��ة
ب�ين دي��ر ال��زور وغريه��ا ،وال ه��و حب��ث يف
تطورات العملية التعليمية – التجييش��ية يف
س��وريا ،بق��در م��ا ه��و س��رد ذات��ي لتجربة أحد
أجي��ال املدين��ة يف م��ا كان النظ��ام يتمس��ك
بتس��ميته "املدرس��ة الس��ورية" ،بينم��ا تفض��ي
التج��ارب الش��خصية إىل قناع��ة كامن��ة
بع��دم وج��ود مث��ل ه��ذه اخلراف��ة ،اليت يس��عى
النظ��ام اآلن إىل إع��ادة نبش��ها ،ع�بر إحي��اء
تفاصيلها احلاكمة ،مثل منظمات الشبيبة
والطالئع ،والتدريبات العسكرية ،واملنهجية
التعبوي��ة؛ وإن كان��ت الطبع��ة الراهن��ة منه��ا
تس��تند إىل منط��ق م��ا بع��د الث��ورة ،وإىل
قائم��ة الع��داوات والعزل��ة ال�تي يعيش��ها نظام
بش��ار األس��د ،وطبع�اً إىل خمارج��ه اإليراني��ة
والروس��ية منه��ا.
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املقطع األول :يف انتظار الصاعقة
ال توج��د يف امل��وروث الس��وري
حكاي��ة ش��بيهة برواي��ة (فرانكش��تاين)
الش��هرية ،غ�ير ّ
أن الواق��ع العيان��ي مل��ا حي��دث
ه��ذه األي��ام يف دي��ر الزور ،يش�ير إىل ّ
أن إحياء
املس��وخ ب��ات أح��د أب��رز أنش��طة النظ��ام يف
املدين��ة بع��د إع��ادة الس��يطرة عليه��ا.
تق��وم حكاي��ة فرانكش��تاين
األصلي��ة -وه��ي رواي��ة ش�� ّيقة كتبته��ا
الروائية الربيطانية ماري شيلي ،عام ،1818
وح ّولتها هوليوود إىل عدّة أفالم رعب -على
اف�تراض ّ
أن جتمي��ع أش�لاء بش��عة ملوت��ى ،ث��م
ضربه��ا بصاعق��ة س��يعيدها إىل احلي��اة؛ ومع
أن النتيج��ة يف الرواي��ة األصلي��ة كان��ت
كارثي��ة ،فإ ّنه��ا تالم��س بص��ورة أو بأخ��رى
مفه��وم ه��وس إع��ادة اخلل��ق واإلحي��اء عن��د
البش��ر ،والواق��ع ّ
أن ه��ذا اهل��وس ال يقتص��ر
يف احلال��ة الس��ورية عل��ى معط��ى خيال��ي
مرع��ب ،ب��ل ه��و إج��راء عم��دي يق��وم ب��ه نظام
بش��ار األس��د إلعادة إطالق قواعد بنى عليها
م��ا كان يعتق��د أنه��ا الس��يطرة الكامل��ة عل��ى
أجي��ال متالحق��ة م��ن الس��وريني.
املس��وخ ال�تي ي��راد إع��ادة ختوي��ف
وتقطي��ع -م��ن قطي��ع -الن��اس به��ا ،يف مدينة
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لا ،وهجران �اً
دفع��ت مث��ن مترده��ا دم��اراً هائ� ً
بش��رياً أخواها من تس��عة أعش��ار س��كانها ،هي
ذاته��ا ال�تي فش��لت يف حتوي��ل نزع��ة الرف��ض
األصيل��ة إىل طاع��ة مس��تدامة ،وه��ي نفس��ها
ال�تي متزقت بس��رعة مذهلة ،بع��د أيام فقط
م��ن أول مظاه��رة يف دي��ر الزور ،إب��ان بدايات
الث��ورة الس��ورية.
لك� ّ�ن نظ��ام األس��د يفتق��ر كالعادة
إىل ق��درة التجدي��د وإنت��اج املغاي��ر وفه��م
الراه��نّ ،
مث��ة عش��ق عتي��ق للجث��ث يف ذهني��ة
القائم�ين علي��هْ ،
إن لناحي��ة إنتاجه��ا بقت��ل
اخلص��وم ،أو لناحي��ة تقدي��س منتجاته امليتة
م��ن أف��كار وآلي��ات غ�ير جمدي��ة فع� ً
لا .وال
يكف��ي انتظ��ار صاعق��ة م��ا لتس��ري احلي��اة
يف بن� ً�ى م��ا كان��ت حي��ة أص� ً
لا ،خصوص�اً يف
ديرالزور؛ حيث مل تكن تلك املسوخ التعبوية
العس��كرتارية تعم��ل إال كح��دث س��طحي،
حت��ى ب�ين القائم�ين عليه��ا يف املدين��ة قب��ل
تدمريه��ا.
املقطع الثاني :ول سقط كالشي
يع��رف اجلي��ل الدي��ري األربعي�ني،
ال��ذي ع��اش طفولت��ه يف س��بعينات التمك�ين
البعث��ي العس��كرتاري ،ومراهقت��ه يف مثانيات
املذاب��ح واالعتق��االت ،وش��بابه يف تس��عينات
التوريثّ -
أن كل س��ردية املدرس��ة الس��ورية
تقوم على موازاة احلشو الفائض للمعلومات
النظري��ة ،لتعبئ��ة ف��راغ انع��دام اجلان��ب
العمل��ي يف املناه��ج ،م��ع احلش��و العقائ��دي
السياس��ي والعس��كري ،ال��ذي تت��واىل علي��ه
مس��وخ منظم��ات الطالئ��ع والش��بيبة والفرق
احلزبي��ة وغريه��ا.
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رأي
بلباس الشبيبة طالب يف مدرسة مدمرة بدير الزور من االنرتنت

وه��ذا ،وإن كان أم��راً عام��اً ال
ختت��ص ب��ه دير الزور وحدهاّ ،إل أ ّنها كانت
م��ن األس��رع يف تركي��ب معادل��ة (التجاه��ل
املتعم��د املتب��ادل) ب�ين القواع��د والقي��ادات
احمللي��ة ،إذ حتول��ت تل��ك اآللي��ات التعبوي��ة
إىل مس��احات أداء واج��ب ف��ارغ ،يفتقر إىل ّ
أي
درجة من احلماس��ة ،ونشأت أغراض أخرى،
أكث��ر "اجتماعي��ة" لالجتماع��ات واملس�يرات
ال�تي الب��د منه��ا.
كان��ت املعادل��ة س��هلة :الب��د م��ن
املش��اركة ك��ي ال تتع��رض ملس��اءلة أمني��ة،
أو تواج��ه مص�يراً جمه��و ً
ال بصفت��ك "حي��ادي
س��ليب" ،وفق تقييمات االس��تخبارات الس� ّرية
ال�تي يعرفه��ا اجلمي��ع؛ لك��ن يف داخ��ل ه��ذه
املش��اركة "العفوي��ة" ،خل��ق اجلي��ل الدي��ري
ه��ذا إتاح��ات إضافي��ة :فيمك��ن حتوي��ل
األم��ر إىل فرص��ة لله��روب م��ن املدرس��ة
عن��د "الكس�لانني" ،أو حل��ل "الوظاي��ف"
عن��د اجملتهدي��ن ،أو لرؤي��ة احلبيب��ات عن��د
الطرف�ين ،ورمب��ا ه��ي فرص��ة للخ��روج ،أو
لرتكي��ب مش��هد كومي��دي يس��تقر يف
ذاكرة املدينة ،بصفته انتقاماً من آل األس��د
ومس��وخ البع��ث.
ّ
حت��ى أن أجه��زة إع�لام النظ��ام
كان��ت تعام��ل "مس�يرات الدي��ر" حب��ذر ،أل ّنها
ع��ادة م��ا تك��ون س��ريعة وفوضوي��ة ،وحافل��ة
باملفاج��آت ال�تي ي��درك أه��ل الدي��ر معناه��ا
الس��ري يف تندراته��م امللغ��زة ،وه��ي ب��كل
األح��وال رس��الة ينقله��ا جي��ل ش��اب اليع��رف
حكم�اً غ�ير نظ��ام األس��د ،إىل جي��ل جيل��س يف
البيوت بانتظار انتهاء املس�يرة ،متحس��راً على
أي��ام كان هل��ا وج��ه آخ��ر يف حي��اة الدي��ر.
س��لحة تس��فيه "احل��دث الوط�ني"
أ
املتك��رر بب�لادة ممل��ة ال تنته��ي يف دي��ر
ال��زور ،وكان ممكن �اً يف إح��دى املراح��ل ،أن
حيي��ل ط�لاب ثانوي��ة الف��رات ،مث� ً
لا ،مس�يرة
يف ذك��رى انق�لاب حاف��ظ األس��د -املس��مى

باحلرك��ة التصحيح��ة -إىل عالم��ة فارق��ة
يف إرث الدي��ر؛ حبم��ل أح��د أش��هر حشاش��ي
املدين��ة عل��ى أكتافهم ليق��ود اهلتاف املزلزل
للصهيوني��ة واإلمربيالي��ة كالع��ادة ،بع��د أن
فق��د إح��دى فردت��ي حذائ��ه:
يصيح الرجل :ول سقط كالشي
ترد احلشود حبماسة :بعثية
املقطع الثالث :لوح القاووش
لطاملا كانت هناك قناعة راس��خة
يف ديرال��زورّ ،
أن طلب��ة احملافظ��ة يتعرض��ون
للتميي��ز يف تصحي��ح أوراق إجاباته��م يف
الثانوية العامة ،وهذه كانت على مدى حنو
عقدين من الزمان قاعدة تأسيس��ية لس��لوك
دفاع��ي ،اعت�بر م�برراً ومتع��اد ً
ال م��ع االعت��داء
بص��رف النظ��ر ع��ن م��دى صوابيت��ه -ح� ّولقاع��ات االمتح��ان إىل س��احات تظاه��ر س� ّرية
ض��د النظ��ام ،ال��ذي اعتنق��ت أط��راف العملية
التعليمي��ة يف الدي��ر -الطلب��ة واملدرس��ون
واأله��ل -قناع��ة مش�تركة تق��ود إىل ي��أس
�أن هن��اك انتظام�اً مس��بقاً
مب�ني عل��ى يق�ين ب� ّ
لنتائ��ج البكالوري��ا جيع��ل طلب��ة املناط��ق
"العلوي��ة" ه��م املتفوق�ين دائم �اً.
أن ّ
ً
ً
والواق��ع ّ
مث��ة نطاق��ا عام��ا م��ن
ه��ذا الي��أس يف س��وريا ،إذ ّ
أن كتل��ة املناه��ج،
كان��ت والت��زال ،ضخم��ة ومرهق��ة ومعقدة
قياس��اً ب��دول عربي��ة أخ��رى ،وه��ي إح��دى
عوام��ل حتوي��ل البكالوري��ا إىل ما يش��به حالة
"جهادي��ة" ختوضه��ا األس��ر الس��ورية س��نوياً؛
لتصط��دم ّ
كل اجله��ود اخلارق��ة ،ال�تي
يبذهل��ا الطلب��ة واأله��ل ،أخ�يراً جب��دار قان��ون
االستيعاب وقلة عدد اجلامعات ،وهي ثنائية
ق ّوض��ت مس��تقبل مالي�ين الس��وريني عل��ى
مدى عقود ،يف سياسة ممنهجة المتصاص
أرقام البطالة اهلائلة داخل قاعات اجلامعات
احملش��وة بطلب��ة مزمن�ين.
ويف دي��ر ال��زور ،ال�تي تدم��ن
التص��رف كمركز حضري ومديين ثقيل،

تعم��ل آلي��ة أخ��رى حتي��ل إرث "التجهي��ز"
العري��ق ،وه��و املبن��ى الوق��ور لثانوي��ة الف��رات،
إىل مظاه��اة اجتماعية للم��دارس "احلديثة"
ال�تي يبنيه��ا اإلس��كان العس��كري بهندس��ة
تش��به الس��جون ،وم��ع ّ
أن احلاص��ل التعليم��ي
للف��رات مل يك��ن خمتلف�اً ع��ن تل��ك "امل��دارس
الس��جون" ،إال أنّاملبن��ى ظ��ل يلق��ى معامل��ة
خاص��ة ،باعتب��اره أعل��ى ش��أناً م��ن قواوي��ش
نصب��ت فيه��ا س��بورة خض��راء.
ً
رفض��ت دي��ر ال��زور عم��دا إنش��اء
اع�تراف اجتماع��ي ببني��ة التعلي��م م��ا بع��د
الفرنس��ية ،وه��و م��ا انس��حب لف�ترة طويل��ة
عل��ى مس��وخ التنظيم��ات البعثي��ة العس��كرية،
يف معرك��ة قاده��ا جي��ل اس��تطاع تفري��غ
حم��اوالت النظ��ام م��ن حمتواه��ا "العقائ��دي"؛
ل�يرث جي��ل الح��ق ق��ام بالث��ورة حطام �اً غ�ير
ق��ادر عل��ى الدف��اع عن��ه نظام��ه ،مالب��ث أن
ته��اوى بس��رعة ،لتغي��ب مس��ميات األس��دين
التعبوية س��بع سنوات ،قبل أن حياول النظام
بطبعته اإليرانية األخرية إعادة نبش جثثها،
يف استعراض قوة أمام من بقي من املدنيني،
يف مدين��ة س��حقت بش��راً ومعم��اراً .
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حلفاء متِعبون:
الطريقة اليت يتبعها النظام يف إعادة إدماج املليشيات املوالية
بعد أن منحته مكاسبه العسكرية الشعور بالثقة ،بدأ النظام
الس��وري يعيد تأكيد س��لطته على املليش��يات املوالية من أجل اس�ترداد
احت��كار الدول��ة الس��تخدام القوة؛ فيقال إن دمش��ق ق��د اختذت عدداً من
اإلج��راءات اهلادف��ة إىل صه��ر اجملموع��ات املوالي��ة يف بني��ة موحدة حتت
قي��ادة اجلي��ش الس��وري ،وم��ن ث� ّ�م فبع��ض املليش��يات املوالي��ة انف��رط
عقده��ا ،وأُج�برت مليش��يات أخ��رى عل��ى االنضم��ام إىل الق��وات الرديفة
للنظ��ام ،لك��ن م��ن امله��م تقيي��م ق��درة جه��ود كه��ذه عل��ى دع��م اس��تقرار
طويل املدى يف س��وريا ،باإلضافة إىل فهم تفاصيل اآلليات اليت يتبعها
النظ��ام يف عملي��ة إع��ادة اإلدم��اج.
تنض��وي جمموع��ات كث�يرة حت��ت اس��م مليش��يات موالي��ة،
وه��ي تش��مل جمموع��ات متوهل��ا إي��ران ،كق��وات الدف��اع الوط�ني،
وجمموع��ات أسس��ها رج��ال أعم��ال ،كمليش��يا مجعي��ة البس��تان التابعة
لرام��ي خمل��وف ،وجمموع��ات متوهلا منظمات ديني��ة ،كقوات الغضب
املس��يحية ،ومليش��يات أسس��ها ح��زب البع��ث ،ومليش��يات عش��ائرية
كصق��ور الف��رات ،وجمموع��ات مرتبط��ة بالوح��دات العس��كرية أو
االس��تخباراتية ،ومليش��يات أجنبي��ة كح��زب اهلل؛ وه��ذه املس��ميات
الفضفاض��ة ليس��ت مغلق��ة أم��ام بعضه��ا البع��ض ،ألن بإم��كان املقاتل�ين
االنتم��اء إىل أكث��ر م��ن مليش��يا يف نف��س الوق��ت.
مراكز سلطة موازية
بالرغ��م م��ن دوه��ا احلاس��م يف إنق��اذ النظ��ام م��ن االنهي��ار،
فرض��ت املليش��يات املوالي��ة حتدي��ات كب�يرة عل��ى س��لطة واس��تقرار
الدول��ة ،فالع��دد الكبري هلذه املليش��يات ،وافتقاده��ا لبنية إدارية موحدة،
َح� َّ�د م��ن ق��درة النظ��ام يف الس��يطرة عليه��ا؛ وقدرته��ا عل��ى العم��ل بش��كل
مس��تقل جع��ل م��ن املمك��ن هل��ذه املليش��يات أن تنخ��رط يف نش��اطات
إجرامي��ة ته��دف جلم��ع األم��وال ،كاإلجت��ار غ�ير املش��روع واخلط��ف
والتش��ليح والنهب ،كما اس��تطاعت هذه املليش��يات أيضاً إنش��اء مراكز
س��لطة موازي��ة ،وه��ذا م��ا أفض��ى إىل صراع��ات عل��ى الس��لطة وصدامات
كث�يرة ب�ين املليش��يات املوالي��ة وق��وات النظ��ام.
اعتم��اداً عل��ى دينامي��ات الن��زاع واملنافس��ة عل��ى األرض ،فق��د
مت تطبي��ق تكتي��كات إع��ادة اإلدم��اج بش��كل م��دروس ،لك��ن تبق��ى املعاي�ير
املس��تخدمة يف إعط��اء األولوي��ة جملموع��ات معين��ة مس��تهدفة عل��ى
جمموع��ات أخ��رى غ�ير واضح��ة .م��ع ذل��ك ،يب��دو أن معظ��م املليش��يات
جي��ري حله��ا لرفضه��ا االنتش��ار يف منطق��ة أخ��رى ،أو التناف��س م��ع
جمموع��ات حتظ��ى بنف��وذ أك�بر ،أو االخن��راط يف نش��اطات إجرامي��ة؛
مساع كهذه تتم يف مناطق مت تأمينها ،وهذا ما جيعل وجود
ويبدو أن ِ
ً
ً
ً
ري من املليشيات
كث
،
ال
فمث
احلاجة؛
عن
ا
زائد
ا
أمر
املسلحة
اجملموعات
ٌ
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ترمجة مأمون حليب

املوالية يف أحياء برزة وعش الورور وضاحية األسد مشال دمشق مت حلها،
خصوصاً تلك املليشيات املرتبطة بقوات الدفاع الوطين أو كتائب البعث،
وبش��كل مش��ابه ،يب��دو أن النظ��ام يق��وم حب��ل القس��م األكرب من مليش��ياته
يف حمافظ��ة مح��اة بع��د اخنف��اض ح��دة القت��ال هن��اك.
حامل��ا يُتخ��ذ ق��رار حب��ل مليش��يا م��ا ،يعام��ل أفراده��ا وفق��ا
لوضعيته��م القانوني��ة :أولئ��ك املهيئ�ين للخدم��ة العس��كرية ومل يقوم��وا
بتأدي��ة اخلدم��ة اإللزامية مطل��وب منهم االنضمام للجيش ،وهم ي َ
ُعطون
م��ن بضع��ة أس��ابيع إىل بضع��ة ش��هور لاللتح��اق بش��عبة التجني��د احمللي��ة
ال�تي يتبع��ون هل��ا.
القوات الرديفة
يف بع��ض احل��االت ،طل��ب النظ��ام م��ن املليش��يات املوالي��ة إرس��ال
العناص��ر املهيئ�ين للخم��ة اإللزامي��ة دون الطل��ب م��ن البقي��ة أن ينحل��وا،
َ
املستخدمني احلكوميني املنضمني للمليشيات
وبذات الطريقةُ ،طلب من
املوالية العودة إىل أعماهلم االعتيادية وإال سيواجهون الفصل من العمل.
أم��ا بالنس��بة لألف��راد املدني�ين ،فإنه��م يُرغم��ون إم��ا على الع��ودة إىل احلياة
املدني��ة أو االنضم��ام للق��وات الرديفة ،ومن أجل اس��تيعاب عش��رات اآلالف
م��ن املقاتل�ين املوال�ين يف الق��وات املس��لحة النظامي��ة ،أنش��أ النظ��ام بن��ى
عس��كرية تعتم��د مب��دأ التط��وع ،مث��ل الفيل��ق الراب��ع اقتح��ام.
وتق��ول مص��ادر حملي��ة :إن ه��ذه التجرب��ة مل تك��ن ناجح��ة ،ألن
ع��دداً قلي� ً
لا م��ن املليش��يات انض��م هل��ذه التش��كيالت -حتدي��داً يف مناط��ق
مح��اة والالذقي��ة -بينم��ا اس��تمرت باقي املليش��يات بالعمل بش��كل مس��تقل،
وللتغل��ب عل��ى ه��ذا الفش��ل ،أخ��ذت روس��يا قص��ب الس��بق عندم��ا أنش��أت
الفيلق اخلامس اقتحام يف تشرين الثاني  ،2016حمققة جناحاً جزئياً يف
زيادة نفوذ النظام على أولئك اجلنود ،الذين يرتاوح عددهم بني  10.000و
.15.000
ً
ً
عق��د النظ��ام أيض �ا اتفاق �ا م��ع إي��ران جلل��ب ع��دد كب�ير م��ن
مليش��ياتها العامل��ة حت��ت مظل��ة ق��وات الدف��اع احملل��ي إىل صف��وف الق��وات
املسلحة االحتياطية للنظام ،إضافة إىل ذلك ،يقوم النظام بإحلاق بعض
املليش��يات بفروع��ه األمني��ة أو وحدات��ه املس��لحة ،ف��كل املليش��يات يف اهلام��ة
وقدس��يا ،مث� ً
لاُ ،طل��ب منه��ا االنضم��ام إىل الل��واء  101ح��رس مجه��وري.
ر م��ن املليش��يات املس��تهدفة مت اس��تيعابها عل��ى مس��توى
كث�ي ٌ
الوح��دة ،عوض�اً ع��ن أن يت��م ذل��ك عل��ى مس��توى الف��رد ،وه��ذا األم��ر فش��ل
يف حتوي��ل والء املليش��يات م��ن الداعم�ين إىل الدول��ة ،لذل��ك ف��إن جه��ود
إع��ادة اإلدم��اج تق��اد بدرج��ة كب�يرة م��ن قب��ل ال��دول األجنبي��ة ،وحتدي��داً
إيران وروس��يا ،اللتني س��تواصالن زعزعة اس��تقرار س��وريا بتحويل قواتها
املس��لحة إىل حق��ل آخ��ر م��ن حق��ول املنافس��ة.
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حايد حايد
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صياد املدينة

نور النقري..
إعالمية
األسد
الطموحة
إىل الفرع الفقري من عائلة النقري الريفية ،اليت اس��توطنت مدينة محص قبل عقود ،تنتمي نور اإلعالمية الش��هرية اليت رافقت
كب��ار ضب��اط النظ��ام وق��ادة ميليش��ياته عل��ى جبه��ات القت��ال ،وغط��ت من هن��اك أنباء املع��ارك لقناة مسا م��رات ،وعلى صفحات امليليش��يات أو
صفحته��ا الش��خصية يف م��رات أخ��رى.
كان ان��دالع الث��ورة يف آذار 2011
احل��دث املفصل��ي ال��ذي غ�ير حياة طالب��ة املعهد
الفندق��ي اليتيم��ة ن��ور حمم��ود النق��ري ،إذ
كان��ت ضم��ن أوائ��ل املش��اركات يف مس�يرات
تأيي��د النظ��ام ،لتلف��ت جبماهل��ا وجرأته��ا
منظم��ي ه��ذه املس�يرات ،وكذل��ك انتب��اه ق��ادة
جمموع��ات الش��بيحة ال�تي ش��كلت األنوي��ة
األوىل للميليش��يات الطائفية املس��لحة .تدربت
النق��ري على إط�لاق النار ،وتباهت مبسدس��ات
حربي��ة س��لمت هل��ا ،ب"مهم��ات" م��ن أجه��زة
املخاب��رات.
يف لق��اء م��ع "جمل��ة املاس��ة الف��ن"
تق��ول النق��ري "الظروف يلي مرت فيها س��وريا
أجربتين أدخل جمال التعلم عالسالح ..سافرت
إىل إي��ران ألخت��ص إع�لام حرب��ي ،ودرس��ت
هني��ك دبل��وم إعالم��ي حرب��ي صن��ع أف�لام
وثائقي��ة ،وكيفي��ة عم��ل التقاري��ر امليداني��ة،
وتصوي��ر ومونت��اج ،ورجع��ت ع س��وريا" وبع��د
عودته��ا تنقل��ت م��ن جبه��ة إىل أخ��رى يف درع��ا
وري��ف دمش��ق وحل��ب والالذقي��ة ودي��ر ال��زور.

مجلّ ة

متن��ت خ�لال ذل��ك عالقاته��ا
بضب��اط كب��ار جبي��ش النظ��ام ،وبق��ادة
ميليش��يات ومب ّول�ين هل��ا ،غ�ير أن األب��رز
ب�ين ه��ؤالء كان عص��ام زه��ر الدي��ن ال��ذي
رافقت��ه يف مع��ارك دي��ر ال��زور ،وكذل��ك
قائ��د ميليش��يا "درع األمن العس��كري" حممد
محاض ،إىل جانب قادتها امليدانيني ،ال سيما
منه��م حمم��د عل��ي س��لهب .ويف صف��وف هذه
امليليش��يا ،كإعالمي��ة ش��به متفرغة ،أمضت
النق��ري أوقات��اً طويل��ة يف العام�ين  2016و
 .2017وش��هدت "عصره��ا الذه�بي" يف مع��ارك
حل��ب وتدم��ر ،وحظيت حين��ذاك باألعطيات
واهلدايا الثمينة من امليليشيا .وتبدي النقري
ولع�اً خاص�اً بكس��ب املال ،وولع�اً بتبذيره على
األزي��اء والعطور وأجهزة املوبايل واملش�تريات
باهظ��ة الثم��ن ،انتقام�اً م��ن أي��ام فق��ر مدق��ع
قاس��تها م��ع أمه��ا وأش��قائها بعد وف��اة والدها.
وبعي��داً ع��ن اإلع�لام احلربي ،تعدد
النق��ري هواياته��ا يف اللق��اء ذات��ه :التصوي��ر،
تصمي��م مالبس��ها العس��كرية ،الرماي��ة،

والباليه ،وتنفي اهتمام من جانبها بالتمثيل،
ألن "خطي يلي عم حاول ارمسو لشخصييت
سياس��ي حب��ت ،بعي��داً ع��ن التمثي��ل والف��ن"،
وتؤك��د عزمه��ا عل��ى حتقي��ق أحالمه��ا،
فه��ي واثق��ة أنه��ا "م��ع األي��ام رح أق��در أوص��ل
لطموح��ي  ..مش��واري الفعل��ي لس��ا م��ا ابتدى"
متفائل��ة ب��أن املس��تقبل س��يثبت قدرته��ا تلك،
متحدي��ة الع��داوات غ�ير املهني��ة و "حم��اوالت
إحباط��ي ه��ي أكرب داف��ع لكون أقوى ،وأثبت
حال��ي ،ب��س بس��تغرب م��ن اإلش��اعات يل��ي
بتق��رب عاحلي��اة اخلاص��ة".
رمب��ا س��تنجح ه��ذه الفت��اة املغام��رة
فع� ً
لا بتحقي��ق "أحالمه��ا السياس��ية"،
فأخري��ات وآخرون من مؤيدي النظام جاؤوا
م��ن الق��اع ،ليص�يروا وزراء وأعض��اء جمل��س
ش��عب وم��دراء كب��ار يف دول��ة بش��ار األس��د.
وال ينق��ص النق��ري ش��يء يف ح��ال خفف��ت
لا ،واكتس��ب -ول��و متثي� ً
م��ن طيش��ها قلي� ً
لا-
ببع��ض مظاه��ر اجل��د.
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