مجلة نصف شهرية مستقلة  /العدد  1 / 126تشرين الثاني 2018

Ayn-almadina.com
facebook.com/3aynAlmadina

مبنى سابق لروضة أطفال -حي العمال
مدينة دير الزور  -خاص عني املدينة

ي

االفتتاحية

طور احلل الدستوري ..تسكني السياسة باألوهام
بينم��ا تتح��دد املواجه��ات العس��كرية يف س��وريا عل��ى جبهت�ين مل ُتس��ما بع��د يف إدل��ب ودي��ر ال��زور،
تظه��ر املواجه��ات السياس��ة وكأ ّنه��ا تس��تجيب لش��رط التس��كني ،وانتظ��ار قادم املب��ادرات السياس��ية الدولية،
بعد اس��تقالة املبعوث س��تيفان دي ميس��تورا ،بإرثه الذي ك ّوم فشل� ً
ا على فش��ل أس�لافه ،منذ بدأت ما تعرف
مبس�يرة ّ
احلل السياس��ي يف س��وريا؛ والذي مل يقدم س��وى خطابات وبكائيات دولية ،تتنقل من اس��م مدينة
إىل آخ��ر ،تبع��ا حلرك��ة آل��ة اإلب��ادة األس��دية ،وحليفيه��ا اإليران��ي والروس��ي.
متوض��ع آلي��ة السياس��ة الدولي��ة إزاء املقتل��ة الس��ورية صيغته��ا الراهن��ة يف "اللجن��ة الدس��تورية"،
لتقيم سجا ً
ال عقيماً ومتكرراً حول جدوى االقتناع ّ
بأن عصابة حاكمة بالق ّوة مثل نظام األسد ،قد تقدّم
تقدمه��ا
يف س��ياق من��اورة -تق��وم عل��ى تلبي��س السياس��ة إه��اب القان��ون والنص��وص الدس��تورية -تن��ازالت مل ّ
يف احل��رب والسياس��ة التفاوضي��ة ،ال�تي غ� ّيرت جلده��ا غ�ير م��رة ،من بي��ان جنيف إىل ق��رارات جملس األمن
وعملي��ة أس��تانا.
الواق��ع ّ
أن الره��ان عل��ى وص��ول نظ��ام األس��د إىل ّ
أي درج��ة م��ن "العقالني��ة السياس��ية" يب��دو جم� ّرد
وهم ال طائل منهّ ،
ألن نظاماً قائماً على مزيج من القمع والفساد ورعاية اإلرهاب ،لن ميكنه التوصل إىل
أي أرضية سياسية غري بقائه بصورته األوىل ،واملفارقة هنا ّ
ّ
أن هذه الصورة تستند إىل ما يصر النظام على
وصفه بـ"حكم دس��توري" اليطّبق منه حرفاً واحداً ،وس��يكون من الس��ذاجة االعتقاد بأ ّنه س��يطبق أي تعاليم
دس��تورية أخرى ته��دد كيانه.
مثة مفارقة أكثر عمقاً ،إذ لو كان نظام األس��د قد التزم بأي دس��تور أق ّره ،ملا وصلت األمور إىل
ماهي عليه اآلنّ ،
تنص على حق السوريني باحلياة واحلرية
فكل دساتري سوريا منذ انقالب حافظ األسدّ ،
والقض��اء الع��ادل؛ وه��و م��امل حيص��ل علي��ه أح��د من مليون ش��هيد خالل الث��ورة ،وأضعاف ذلك مم��ن اعتقلوا
وعذب��وا حت��ى امل��وت ،وقمع��وا وتش��ردوا م��ن البالد.
يف ه��ذا الع��دد م��ن "ع�ين املدين��ة" ،و ككل ع��دد س��بقه ،هن��اك م��ن التفاصي��ل م��ا يكف��ي لتوضي��ح
اس��تحالة تراك��ب معادل��ة جتم��ع ب�ين نظ��ام األس��د وأي ص��ورة للحك��م الرش��يد أو حت��ى للطغي��ان املس��ترت.
مث��ة ص��ورة لبل��دة داري��ا تق��ول كل ش��يء ،ول��و اس��تبدلناها بصور من محص أو الرق��ة أو دير الزور
أو درع��ا ،مل��ا تغ�ير الكث�ير؛ ال دس��تور ذا معن��ى يف ظ��ل بق��اء نظ��ام بش��ار األس��د.
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عناصر من قسد املدعومة من قبل التحالف الدويل  -فرانس برس

أمام داعش ..نكسة أخرى تكشف هشاشة «قسد» وجملسها العسكري يف دير الزور
حممود الراغب بني يومي ( )27-26من شهر تشرين األول املاضي ،شن تنظيم داعش هجمات متتالية انطالقاً من جيب سيطرته
احمل��اذي لنه��ر الف��رات ش��رق دي��ر ال��زور ،عل��ى مواق��ع "ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة" (قس��د) يف حميط هذا اجلي��ب ،ومتكن من اس��تعادة مجيع
األراض��ي ب�ين مدين��ة هج�ين وقري��ة الباغ��وز وص��و ً
ال إىل احل��دود م��ع الع��راق ،وه��ي األراض��ي ال�تي كان خس��رها يف مع��ارك س��ابقة.
يف هجماتها استغلت داعش العواصف الغبارية واألجواء
املاط��رة ال�تي أوقف��ت ط�يران التحال��ف ،م��ا ترك جمموعات "قس��د"
دون غط��اء ج��وي كان العام��ل احلاس��م دوم �اً يف كل مواجهاته��ا
ض��د داع��ش .وب��دون الط�يران ،ودون وح��دة املدفعي��ة الفرنس��ية
ال�تي توقف��ت ه��ي األخ��رى ع��ن املش��اركة يف القت��ال وأخل��ي املوق��ع
املتق��دم ال��ذي كانت تش��غله جنوب حقل التن��ك ،ودون وحدة دعم
لوجس�تي أمريكي��ة أخلي��ت ه��ي األخ��رى باملروحي��ات م��ن موقعه��ا
ق��رب احلق��ل ،انكش��فت الق��درات العس��كرية احلقيقي��ة ل(قس��د)،
وب��دت س��افرة نق��اط الضع��ف ال�تي تعان��ي منه��ا.
تنقس��م التش��كيالت املؤلفة ل"قس��د" على أس��اس عرقي،
ب�ين مك��ون ك��ردي ينض��وي حت��ت م��ا يع��رف يع��رف ب"وح��دات
محاي��ة الش��عب" ( )ypgو"وح��دات محاي��ة امل��رأة" ( -)ypjومك��ون
عرب��ي ينض��وي يف حال��ة دي��ر ال��زور حت��ت م��ا يس��مى "جملس دير
ال��زور العس��كري" ،ومل ختف��ف الش��عارات واألدبي��ات ال�تي تتخذه��ا
"قس��د" مستنس��خة مم��ا ل��دى ح��زب االحت��اد الدميقراط��ي ()pyd
ع��ن أخ��وة الش��عوب و"نضاهل��م املش�ترك" -من حدة هذا االنقس��ام،ال��ذي تكرس��ه ضآل��ة املش��اركة العربي��ة باخت��اذ الق��رار ،واألدوار
اهلامش��ية هل��م يف احللق��ة القيادي��ة العلي��ا ل"قس��د".
ال يش��عر غالبي��ة املقاتل�ين الع��رب يف صف��وف "قس��د"
باالنتم��اء الفعل��ي إليه��ا ،حي��ث يع � ّد التط��وع يف صفوفه��ا جم��رد
عملي��ة توظي��ف جتل��ب راتب�اً آخ��ر كل ش��هر ،يف ظ��روف مرتدي��ة
يصع��ب احلص��ول فيه��ا عل��ى فرص��ة عم��ل .ورمب��ا جي��د الك��رد -أو
بعضه��م عل��ى األق��ل -يف صف��وف ( )ypgأو ( )ypjدواف��ع معنوي��ة قد
تش��كل لديه��م عقي��دة قت��ال يف ح��د ذاته��ا ،لك��ن ع��رب "جمل��س دي��ر
الزور العس��كري" أو أغلبيتهم يفتقرون ألي دافع من هذا القبيل.
وكشفت املواجهات األخرية مع داعش عن غياب الدوافع املعنوية
ل��دى املقاتل�ين الع��رب ،وكان��ت النتيج��ة عجزه��م ع��ن الصم��ود،

وفراره��م مجاع��ات أم��ام ع��دد حم��دود م��ن عناصر تنظي��م داعش ،كما
ح��دث يف معرك��ة بل��دة السوس��ة .وم��ع انهي��ار دفاع��ات "قس��د" وج��د
تنظيم داعش طريقه مفتوحاً ليصل إىل بلدة غرانيج ،وخيتطف ()11
ش��خصاً م��ن الس��كان ،م��ا دف��ع األهالي يف ه��ذه البل��دة وجوارها إىل محل
الس�لاح حتس��باً هلج��وم آخ��ر ق��د تش��نه داع��ش.
يف أق��ل التقدي��رات فق��دت "قس��د" ( )250مقات�ل ً
ا ب�ين قتي��ل
وأس�ير خ�لال املع��ارك ،كان معظمه��م م��ن الري��ف اجلنوب��ي (العرب��ي)
حملافظ��ة احلس��كة ،ومل يب� ُد -حس��ب جمري��ات املع��ارك -أنه��م يتمتع��ون
خبربات قتالية كان من املفرتض اكتسابها حصيلة تدريب وجتارب
يف مع��ارك س��ابقة .وس��اهم يف ه��ذا التح��ول املفاج��ئ بس�ير العملي��ات
العس��كرية لص��احل داع��ش ،غي��اب قي��ادة فعلي��ة ميداني��ة تنظ��م عملي��ة
االنس��حاب إىل خط��وط دفاعي��ة خلفي��ة حت�� ّد م��ن اندفاع��ة داع��ش
وتقل��ص م��ن حج��م اخلس��ائر.
ً
بع��د املعرك��ة ،وحتض�يرا هلج��وم واس��ع تس��تعيد في��ه م��ا
خس��رته أم��ام داع��ش ،ب��دأت "قس��د" باس��تقدام تعزي��زات مبئ��ات املقاتل�ين
واملقات�لات م��ن ( )ypgو ( )ypjم��ن حمافظ��ة احلس��كة ،كان��ت حريص��ة
�زج به��م يف مع��ارك ق��د تكبده��ا خس��ائر بش��رية كب�يرة ،لكنها
عل��ى أال ت� ّ
تب��دو مضط��رة لذل��ك أمام حالة التخبط ال�تي يعاني منها "جملس دير
الزور العس��كري" ،ويعجز فيها عن اس��تئناف القتال ضد التنظيم الذي
تلق��ى دفع��ة معنوي��ة كب�يرة ،بعي��د مت��دده املفاج��ئ؛ ليس��تعيد وخ�لال
وق��ت قص�ير م��ا كان ق��د فق��ده من��ذ أعلن��ت "قس��د" يف  11أيل��ول املاض��ي
انط�لاق املرحل��ة األخ�يرة م��ن عمليته��ا العس��كرية للقض��اء عل��ى داع��ش
نهائي�اً ش��رق دي��ر ال��زور.
م��ن املؤك��د أن "قس��د" مدعوم��ة بالتحال��ف الدول��ي ،س��تدحر
داع��ش ثاني��ة ،لكنه��ا ل��ن تتمك��ن لوحده��ا م��ن الدف��اع ع��ن األرض ال�تي
تس��يطر عليه��ا ،ول��و ألي��ام مع��دودة م��ن دون التحال��ف.
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أكاذيب صدام اجلمل ...اللص الذي صار أمرياً يف داعش
ثائر الزعزوع يق��ول مث��ل ش��عيب :ميكن��ك معرف��ة الكذب��ة م��ن
ك�بر حجمه��ا ،وينطب��ق ه��ذا املث��ل متام�اً عل��ى سلس��لة االعرتاف��ات
ال�تي ب��دأت "مؤسس��ة ن��اس" بثه��ا تباع �اً للقي��ادي الداعش��ي (ص��دام
اجلم��ل) ،فاللق��اء املص��ور تب��دؤه املؤسس��ة بكذب��ة ،إذ تش�ير إىل أن
الرئي��س األمريك��ي دونال��د ترم��ب أش��اد ش��خصياً يف تغري��دة ل��ه
باعتق��ال اجلم��ل عل��ى أي��دي املخاب��رات العراقي��ة ،م��ع أن عملي��ة
االعتق��ال أث��ارت ش��كوكاً ج��ادة بأنه��ا مفتعل��ة ونف��ذت باالتف��اق مع
اجلم��ل نفس��ه.
يب��دأ اجلم��ل "س��رديته" فارض�اً نفس��ه زعيم�اً أوح��د للعم��ل
الث��وري يف منطق��ة البوكم��ال ال�تي ينتم��ي إليه��ا ،وم��ن ث��م للعم��ل
العس��كري؛ عل��ى الرغ��م م��ن اعرتاف��ه يف اجل��زء األول م��ن "اعرتافات��ه"
أنه كان سجيناً يف بداية احلراك الثوري ،واملظاهرات السلمية ضد
نظام دمشق ،واليت انطلقت فعلياً يف مدينة البوكمال أواخر الشهر
الثال��ث ع��ام " 2011فزع��ة" لدرعا ،حني كان صدام اجلمل -أو صدام
"الرخيتة" كما تس��مى عائلته يف البوكمال -س��جيناً بس��بب أعمال
تهري��ب الدخ��ان ال�تي كان يق��وم بها عرب احلدود العراقية الس��ورية.
أم��ا كي��ف حت� ّول ذل��ك امله��رب إىل قائ��د ث��وري؟ وم��ا س��بب
خروج��ه ومحل��ه الس�لاح يف مواجه��ة النظ��ام؟ فه��ذه أس��ئلة ال تش��غل
ب��ال حم��اوره ،ال��ذي يظه��ر أن جه��از املخاب��رات العراقي��ة ق��د كلف��ه
بهذه املهمة ،فاملطلوب من خالل سردية (اجلمل) هو تصوير الثورة
وكأنه��ا عم��ل همج��ي ،ق��ام ب��ه جمموع��ة م��ن املهرب�ين؛ لذل��ك فه��و
ل��ن ميان��ع أن يق��ول إن مدين��ة البوكم��ال ه��ي مدين��ة مهرب�ين ،وإن
بيوتها مليئة باألسلحة .يقول مث ً
ال إن مخسة عشر ألف مسلح هبوا
يف مدين��ة البوكم��ال بع��د قي��ام ق��وات األمن الس��وري بقتل س��تة من
املتظاهري��ن! لك��ن الوقائ��ع تق��ول إن م��ن مح��ل الس�لاح يف املدينة بعد
تلك احلادثة مل يكن عددهم يتجاوز املئة رجل ،إذ كان مثة أصوات
تطال��ب باإلبق��اء عل��ى س��لمية الث��ورة.
وع��ن الف�ترة إياه��ا ال�تي كان فيه��ا اجلم��ل س��جيناً ،يع��ود
لل��كالم ع��ن أن املظاه��رات كان��ت س��لمية ،وأنه��ا كان��ت تطال��ب
باحلري��ة وزي��ادة الروات��ب .طبع��اً ،وألن "اجلم��ل" خيل��ط األم��ور
بعضه��ا ببع��ض ،فيق��ول مث�ل ً
ا إن ب��دء املظاه��رات يف البوكم��ال ث��م
االنتق��ال للعم��ل العس��كري حدث يف أواخر الع��ام  2010وبدايات العام
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 2011فإن��ه س��يلقي أي تره��ات مي�لأ فيه��ا وقت "الربنامج" ،ليكتش��فأي مش��اهد أن ه��ذا ال��كالم لي��س صحيح �اً بطبيع��ة احل��ال ،فالث��ورة
الس��ورية انطلق��ت يف آذار ع��ام .2011
يقول أيضاً إنه بعد قيام النظام بقتل ستة من أبناء املدينة،
حاول��ت قوات��ه اس��تعادة اهل��دوء فيها ،فلم تقم ب��أي أعمال تصعيد ،مع
العلم أن التلفزيون السوري التابع للنظام عرض يف الشهر اخلامس
م��ن الع��ام نفس��ه تقري��راً مصوراً من مدينة البوكم��ال ،يقول فيه إن
عصاب��ات إرهابي��ة تعت��دي عل��ى املق��رات احلكومي��ة .واحلقيق��ة أن
النظ��ام مل يعم��ل أب��داً عل��ى تهدئ��ة األم��ور ،ب��ل كان يدفعه��ا أكث��ر
فأكث��ر حن��و التصعي��د و "ش��يطنة" الث��ورة ،فل��ن نس��تغرب واحل��ال
ه��ذه ،إن كان إط�لاق س��راح ص��دام اجلم��ل ،وه��و املته��م بأعم��ال
التهري��ب ،ث��م بروزه يف الصورة الحقاً حام ً
ال بندقية كالش��ينكوف،
قد مت باتفاق مع النظام! كما حدث يف مناطق كثرية ،ولعل أمثلة
الش��يوخ الذي��ن بات��وا يس��مون بالضف��ادع خ�ير مث��ال عل��ى ذل��ك.
أوف��د النظ��ام فع�ل ً
ا بع��ض املس��ؤولني م��ن أبن��اء املنطق��ة
للتف��اوض م��ع أهال��ي املدين��ة ،وق��د اس��تقبلهم ع��دد م��ن ق��ادة العم��ل
الث��وري الس��لمي ،ورفض��وا مطالبه��م ،ومل يك��ن ص��دام اجلم��ل واح��داً
منه��م بطبيع��ة احل��ال ،حس��ب ش��هادة أح��د احلاضري��ن ،وهن��ا ال بد أن
نس��أل احمل��اور ،مل��اذا مل يس��توقف حمدث��ه ليس��أله كي��ف قف��ز فج��أة
ليتحول من جمرد متفرج على املظاهرات بس��بب الكس��ور اليت كان
مصاب�اً به��ا -كم��ا ق��ال ص��دام نفس��ه -إىل وجه بارز من وج��وه العمل
الث��وري؟ لي��س مهم �اً...
أواخ��ر ش��هر مت��وز ع��ام  2011ب��دا أن مدين��ة البوكم��ال
تغل��ي فعلي �اً ،ومل تع��د هادئ��ة ،وارتفع��ت وت�يرة العم��ل املس��لح ،ف��كان
مث��ة كتيب��ة للجي��ش احل��ر ه��ي كتيب��ة اهلل أكرب ،تض��م قرابة مئة
ومخس�ين إىل مئ�تي عنص��ر ،كان ص��دام اجلمل قد ب��ات أحد قادتها،
لكن��ه سينش��ق عنه��ا الحق �اً ليش��كل "ل��واء اهلل أك�بر" .يق��ول اجلم��ل
خ�لال اللق��اء ،إن معظ��م املقاتل�ين ه��م م��ن أبناء عش�يرته ،ويضيف يف
موض��ع آخ��ر م��ن اللق��اء أن غالبي��ة مقاتل��ي كتيبت��ه أو لوائ��ه ه��م م��ن
احلشاش�ين والعاطل�ين ع��ن العم��ل ،وميض��ي يف إقن��اع املس��تمع ب��أن
أهال��ي البوكم��ال ه��م تقريب�اً م��ن عش�يرته ،وهن��ا ال ب��د م��ن القول إن
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اجلم��ل ينتم��ي لعائل��ة صغ�يرة وفق�يرة ،ومل
تكن ذات شأن كبري يف املدينة -كما يوحي
حديثه العمومي يف أكثر من مكان -فوالده
وعم��ه كان��ا بائع��ي خض��ار بس��يطني.
طبع��اً هن��اك أس��ئلة عدي��دة م��ن
الواج��ب س��ؤاهلا ع��ن حج��م االخرتاق��ات
ال�تي حدث��ت يف اجلي��ش الس��وري احل��ر ،إذ
س��يخربنا أح��د أعض��اء اجملل��س احملل��ي يف
البوكم��ال ،أنه��م طالب��وا بتعي�ين أح��د أبن��اء
املدين��ة املوثوق�ين يف منص��ب قائ��د اجلي��ش
احل��ر يف املدين��ة ،لك��ن م��ا تس��مى بهيئ��ة
األركان رفض��ت الطل��ب ،وعين��ت ص��دام
اجلم��ل فيم��ا بع��د قائ��داً للجي��ش احل��ر ،وهن��ا
ب��دأ دوره يصع��د ش��يئاً فش��يئاً ،م��ن خ�لال
أعم��ال اللصوصي��ة ال�تي كان يق��وم به��ا م��ع
بع��ض املقرب�ين من��ه ،م��ن بينه��م اثن��ان م��ن
أش��قائه .وأش��هر أعم��ال اللصوصي��ة ال�تي
قام��ت به��ا جمموعت��ه س��رقة مس��تودعات
مؤسس��ة األع�لاف يف البوكم��ال ،وبيعه��ا
حلس��ابه الش��خصي.
س��يؤدي ظه��ور جبه��ة النص��رة
بع��د ذل��ك يف البوكم��ال إىل وق��وع خ�لاف
ب�ين ص��دام اجلم��ل ومن معه م��ن جهة ،وبني
"النصرة" اليت كانت تس��عى للس��يطرة على
املدين��ة م��ن جه��ة أخ��رى؛ ث��م جاء قت��ل ثالثة
م��ن أخوت��ه خ�لال املع��ارك ال�تي خاضه��ا ض��د
اجلبه��ة ،ليو ّل��د ع��دا ًء ش��ديداً جلبه��ة النصرة
وعناصره��ا .غ��ادر البوكم��ال بعده��ا متجه�اً
إىل مناط��ق يف ري��ف احلس��كة ،ليقات��ل –م��ع
لوائ��ه -ضم��ن م��ا ع��رف آن��ذاك بألوي��ة أحف��اد
الرس��ول ،واتهم بارتكاب جرائم قتل وأعمال
نهب وسرقة واسعة يف قرى كردية ستكون

س��بباً يف إش��عال فتنة عربية كردية يف تلك
املناط��ق ،أججه��ا الحق�اً تنظي��م داع��ش بعي��د
ب��روزه عل��ى الس��احة.
أواخ��ر الع��ام  2013باي��ع اجلم��ل
تنظي��م داع��ش ،وظه��ر يف ش��ريط فيدي��و
مص��ور يعل��ن في��ه (توبت��ه) وبيعت��ه للتنظي��م،
ليص�ير بع��د ذلك أحد قادته البارزين ،بس��بب
نزوع��ه الدم��وي ،ورغبت��ه باالنتق��ام م��ن
اجملتمع الثوري الذي رفضه بس��بب سلوكه
املش�ين؛ ث��م ق��اد اجلم��ل يف نيس��ان ع��ام 2014
هجوماً غادراً لداعش على مدينة البوكمال
وقت��ل حن��و ( )70م��ن عناص��ر اجلي��ش احل��ر،
بعضه��م أعدم��وا ميداني�اً ،وقب��ل أن ينس��حب
أم��ام مقاوم��ة كتائ��ب احل��ر .يف تل��ك
احلادثة سهلت -بقصد أو غري قصد -غارات
لط�يران النظ��ام عل��ى مدين��ة البوكم��ال
هج��وم داع��ش ،وكذل��ك ج��اء تواط��ؤ جبه��ة
النص��رة م��ع التنظي��م ،أو ختاذهل��ا على األقل
ع��ن املش��اركة بالتص��دي للهج��وم .وبعد ()3

أش��هر فق��ط ستس��اهم "النص��رة" بتس��ليم
البوكم��ال لداع��ش ويبايع��ه قادته��ا.
ع��اد ص��دام اجلم��ل إىل البوكم��ال
حين��ذاك ،ليب��دأ بعملي��ات االنتقام من مجيع
أولئ��ك الذي��ن كانوا يقف��ون يف طريقه ،وقد
اعتق��ل ع��دداً كب�يراً م��ن أبن��اء املدين��ة ،ونف��ذ
ع��دداً م��ن عملي��ات اإلع��دام امليدان��ي حبق من
ُع��رف ص��دام
يعتربه��م أع��داءه… وس��وف ي َ
عم��ر الرخيت��ة -الحق��اً -باس��م أب��ي عبي��دة
األنصاري أحد أخطر قياديي تنظيم داعش،
ال��ذي تق��ول املخاب��رات العراقي��ة إن لديه��ا
أدل��ة تثب��ت بأن��ه ه��و م��ن ق��ام بإح��راق الطي��ار
األردن��ي مع��اذ الكساس��بة ،باإلضاف��ة إىل
عشرات اجلرائم واجملازر اليت ارتكبها ...لكن
احلقيق��ة أن اللق��اء ال��ذي تواص��ل "مؤسس��ة
ن��اس" نش��ره عل��ى حلقات ،قد يضل��ل البعض
ويوح��ي ب��أن ص��دام اجلم��ل قائ��د ث��وري ث��م
"جه��ادي" أس�ير ،لك��ن أه��ل البوكم��ال ل��ن
ي��روا اجلم��ل إال كم��ا كان��وا يرون��ه دائم �اً
كمه��رب ول��ص وقات��ل.
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عدنان احلسني
م��ا ت��زال مدين��ة الرق��ة تئ��ن ب��آالم مصابيها وجث��ث ضحاياها الذين دفع��وا فاتورة
إخ��راج تنظي��م داع��ش منه��ا عرب أجس��ادهم .وحت��ى اللحظة أحصت مؤسس��ات حملية حنو
 2505جث��ة ملدني�ين س��قطوا ج��راء املع��ارك ب�ين تنظيم داع��ش و"قوات س��وريا الدميقراطية"
املدعوم��ة م��ن التحال��ف الدولي ،بينها  1988جث��ة جمهولة اهلوية ،بينما التوجد إحصائية
دقيق��ة لع��دد اإلصاب��ات ال�تي جت��اوزت ع��دة آالف.
رغ��م ه��ذه األرق��ام الصادم��ة ،إال
أن س��وء األوض��اع الطبي��ة يف املدين��ة يزي��د م��ن
معان��اة أهله��ا ،حي��ث تعم��ل ث�لاث منظم��ات
طبي��ة فق��ط (أطباء بالحدود -س�يريا ريليف-
يو بي بي االيطالية) ،وتقدم املنظمات الثالثة
خدم��ات طبي��ة تتمث��ل يف الرعاي��ة الصحي��ة
والع�لاج لألم��راض وجتهي��ز بع��ض املش��ايف
وافتتاح مستوصفات جمانية وتقديم لقاحات
وخدم��ات أساس��ية ،بينم��ا تغيب ع��ن برناجمها
يف الرقة خدمات رعاية اجلرحى ومعاجلتهم
وتقدي��م خدم��ات طبي��ة نوعي��ة هل��م.
فتعم��ل منظم��ة أطب��اء ب�لا ح��دود
يف املدين��ة عل��ى تقدي��م خدم��ات أساس��ية ،ع�بر
عي��ادات خدم��ات صحي��ة وخدم��ات الصح��ة
األولية للنس��اء( ،أعلن��ت املنظمة وقف أعماهلا
ابت��دا ًء م��ن آخ��ر الش��هر اجلاري) ،وق��د افتتحت
عياداته��ا قب��ل حن��و أربع��ة أش��هر فق��ط .بينم��ا
تعم��ل منظم��ة س�يريا ريلي��ف عل��ى جتهي��ز
بع��ض املش��ايف يف الرق��ة ،كإع��ادة تأهي��ل
مش��فى التولي��د يف املدين��ة ،وحماول��ة إع��ادة
تأهي��ل مش��فى الرق��ة الوط�ني ،ال��ذي م��ازال
حت��ى اللحظ��ة غري صاحل وغ�ير مؤهل .وتقدم
منظم��ة ي��و بي ب��ي اإليطالية خدماتها للنس��اء
وال��والدات والرعاي��ة الصحي��ة باألطف��ال
حديث��ي ال��والدة.
اقتص��ار عم��ل هذه املنظم��ات الطبية
يف املدين��ة ،ال�تي بات��ت حت��وي حن��و  200أل��ف
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مدن��ي ،عل��ى ه��ذه اخلدم��ات وع��دم قدرته��ا
عل��ى تقدي��م خدم��ات أخ��رى -ي��راه أهال��ي
املدين��ة عائق�اً كب�يراً يف طري��ق اس��تقرارهم
يف مدينته��م املدم��رة .يق��ول عبدالعزي��ز
املط��ر (طبي��ب يعم��ل يف الرق��ة)" ،إن مدين��ة
الرق��ة مت � ّر بكارث��ة إنس��انية ب��كل م��ا تعني��ه
الكلم��ة م��ن معن��ى ،فاملدين��ة حباج��ة ل��كل
مؤسس��ة ومنظم��ة حكوم��ة أو غ�ير حكومي��ة
ملس��اعدة أهال��ي املدين��ة ،خاص��ة يف تركي��ب
األط��راف وغس��يل الكل��ى ،فالوض��ع الصح��ي
باختص��ار -س��يء ألعل��ى درج��ات الس��وء،فاملدين��ة تعان��ي م��ن انتش��ار األوبئ��ة وانتش��ار
احلش��رات واجل��رذان والروائ��ح نتيجة وجود
اجلث��ث حت��ت األنق��اض".
"كل احل��االت ال�تي جاءتن��ا كانت
ق��د التق��ت منظم��ات إنس��انية وطبي��ة تعم��ل
يف الرق��ة ،إال أنه��ا فق��ط قام��ت بتصوي��ر
احل��االت وذهب��ت ومل تع��د لعالجه��م" يتاب��ع
عب��د العزي��ز املط��ر؛ ونتيج��ة للوض��ع الط�بي
الس��يء أنش��أ الطبي��ب عب��د العزي��ز وف��راس
مم��دوح الفه��د وموف��ق دي��ب "فري��ق صن��اع
األم��ل التطوع��ي" به��دف تش��كيل فري��ق
إنس��اني تطوعي وتنسيق العمل ،مستهدفني
احل��االت احلرج��ة ،وخاص��ة ح��االت اإلعاق��ة
وذوي االحتياج��ات اخلاص��ة؛ واملؤسس��ون
أطب��اء وعامل��ون يف الش��أن اإلنس��اني يف
مدين��ة الرق��ة بع��د انس��حاب تنظي��م داع��ش
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مشفى يف الرقة  -من موقع أطباء بال حدود

يف الرقة بعد احلرب..
آالف اجلرحى بإصابات دائمة وبال معني

منه��ا وس��يطرة "ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة"
عليه��ا.
أحص��ى "فري��ق صن��اع األم��ل"
أكث��ر م��ن  130حال��ة مت توثيقه��ا يف مدين��ة
الرق��ة ،وه��ي ح��االت ب�تر أط��راف ملدني�ين
نتيج��ة األلغ��ام والقص��ف ،وبع��د عملي��ات
اإلحص��اء وتقدي��م املس��اعدة ألح��د األطف��ال
وس��ع الفري��ق عمل��ه ،وض� ّ�م ع��دداً
املصاب�ينّ ،
برع ع��دد م��ن األطب��اء يف
م��ن املتطوع�ين ،وت� ّ
مس��اعدة احل��االت ال�تي تصله��م وميكنه��م
مس��ا عد تها .
انتش��ار اس��م الفري��ق عل��ى وس��ائل
التواصل االجتماعي جلب هلم مئات احلاالت
املأس��اوية م��ن الرقة وريفه��ا ،منها حاالت جاء
أصحابه��ا إىل مكات��ب األعض��اء ،ومنه��ا م��ن
ذه��ب أعض��اء الفري��ق ملس��اعدتهم" .كل حالة
منه��م أس��وء م��ن ال�تي تليه��ا" حبس��ب م��ا يق��ول
ف��راس مم��دوح الفه��د ،أح��د أعض��اء الفري��ق
الذي��ن أك��دوا عل��ى ع��دم وج��ود أي دع��م هل��م
إطالق�اً ،فعمله��م "جمه��ود ش��خصي وتكات��ف
م��ن ع��دة أش��خاص" ،واحل��االت ال�تي قام��وا
مبس��اعدتها هي ح��االت تع ّد على أصابع اليد،
بينم��ا هن��اك حن��و  1300حال��ة إصاب��ة دائم��ة
أو عج��ز أو ب�تر ،و ّث��ق منه��ا الفري��ق  130حال��ة
فق��ط.
ال يقتص��ر عم��ل الفري��ق عل��ى
تأم�ين األط��راف الصناعي��ة للمصاب�ين ،ب��ل
بع��د تع��اون ع��دد م��ن األطب��اء م��ن أهال��ي
الرق��ة معه��م ،ب��دأوا بإجن��از عملي��ة جتميلية،
حبس��ب اإلمكاني��ة املتاح��ة للمصابني حباالت
تش��وه نتيج��ة األلغ��ام أو القصف الس��ابق على
املدين��ة ،كم��ا هن��اك جان��ب آخ��ر يعم��ل علي��ه
الفري��ق ،وه��و تأم�ين الع�لاج الدوائ��ي -ولي��س
الكيم��اوي -ملرض��ى الس��رطان بش��كل جمان��ي
مل��ن ه��م دون ال��ـ 20عام �اً.
وق��درت منظم��ة الصح��ة العاملي��ة
واللجن��ة املعني��ة حبق��وق األش��خاص ذوي
اإلعاق��ة ( )OHCHRالتابع��ة لألم��م املتح��دة،
أن "هن��اك  30أل��ف مص��اب كل ش��هر بس��بب
احل��رب يف س��وريا ،بع��د أن خلف��ت ملي��ون
ونص��ف امللي��ون مص��اب بإعاق��ة دائم��ة ،م��ن
أص��ل  3مالي�ين ش��خص أصيب��وا من��ذ الع��ام
 "2011يف تقريرها الصادر نهاية العام الفائت
.2017
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"يا حيف
هاألرض يصري
فيها هيك" يقول
أبو حممد ،أحد
مزارعي املنطقة،
حيث مل يكن سهل
الغاب بهذه الصورة
من قبل .فما ميتد أمام
الناظر كأرض جرداء،
كانت مكسوة باللون
األخضر على مدار العام ،لكن
سنوات احلرب اليت عاشتها
املنطقة تركت أثراً واضحاً
ومدمراً فيها.
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احلر
حممد األمسر
س��هل الغ��اب منطق��ة زراعي��ة خصب��ة
متت��د م��ن قلع��ة املضي��ق جنوب��اً حت��ى أط��راف
جس��ر الش��غور يف الشمال ،وتقسم إىل منطقتني
إداريت�ين تتب��ع هلم��ا كل ق��رى وبل��دات س��هل
الغاب :ناحية قلعة املضيق ،وتعرف تلك املنطقة
بالغ��اب اجلنوب��ي ،وناحي��ة الزي��ارة ،وتع��رف
بالغ��اب الش��مالي .واألخ�يرة ه��ي األكث��ر تأث��راً
باحل��رب ،حيث غدت أغلب أراضيها قاحلة ،وإن
زرع��ت تزرع باحملاصي��ل املومسية ،نتيجة نزوح
غالبي��ة أهله��ا م��ن جه��ة ،وغي��اب مي��اه ال��ري م��ن
جه��ة أخ��رى .أما منطقة الغ��اب اجلنوبي فكانت
أفضل حا ً
ال ،حيث ساهم وجود سد قلعة املضيق
يف ذل��ك ،باإلضاف��ة الق�تراب نه��ر العاص��ي م��ن
أراضيه��ا ،األم��ر ال��ذي أم��ن م��ورداً مائي�اً هل��ا.
يق��ول املهن��دس الزراع��ي غس��ان
عب��ود ،رئي��س دائ��رة الزراع��ة بس��هل الغ��اب" :
ظ��روف احل��رب والقص��ف الذي اس��تهدف قرى
سهل الغاب أجرب الكثري من أهالي املنطقة على
الرحي��ل منه��ا ،وت��رك أراضيه��م ب��دون زراع��ة،
مم��ا انعك��س بش��كل كب�ير عل��ى الواق��ع الزراعي
يف منطق��ة الغ��اب الش��مالي ،حي��ث كان��ت ت��زرع
يف س��هل الغاب مس��احة أكثر من عش��رة آالف
ومئة هكتار مبختلف احملاصيل االسرتاتيجية
م��ن القط��ن والش��وندر الس��كري والتب��غ وال��ذرة
واخلض��ار مبختل��ف أنواعه��ا .بينم��ا تقتص��ر
العملي��ة الزراعي��ة الي��وم يف س��هل الغ��اب عل��ى
زراع��ة احلب��وب اليت تعتمد بش��كل رئيس��ي على
مي��اه األمط��ار".
ي��رى (العب��ود) أن غي��اب الدع��م
اإلرش��ادي وتعط��ل الوح��دات اإلرش��ادية
واملؤسس��ات الصناعي��ة س��اهمت أيض��اً بتأخ��ر
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العملي��ة الزراعي��ة .فتوق��ف معم��ل س��كر جس��ر
الش��غور ع��ن العم��ل ،وكان يس��تهلك كام��ل
إنت��اج س��هل الغ��اب م��ن حمص��ول الش��وندر
الس��كري ،كم��ا توقف��ت احمل��اجل ال�تي كان��ت
تس��تقبل كام��ل حمص��ول القط��ن ،م��ا أدى
لرتاج��ع هذي��ن احملصول�ين؛ ألن تصري��ف تل��ك
املنتج��ات يف مناط��ق النظ��ام س��يكون بكلف��ة
مرتفع��ة ول��ن تع��ود عل��ى الف�لاح ب��أي ج��دوى
اقتصادي��ة .كل ذل��ك ت��رك آث��اره عل��ى طبيع��ة
العملي��ة الزراعي��ة واحملاصي��ل ال�تي تناس��بها؛
حي��ث أج�بر الكثري م��ن املزارعني عل��ى االلتفات
إىل الزراع��ات املومسي��ة ال�تي تعت�بر ذات تكلف��ة
وجمه��ود أق��ل مث��ل القم��ح والش��عري..
املي��اه ال�تي كان��ت تتوف��ر يف س��هل
الغ��اب م��ن أه��م العوام��ل ال�تي أدت الزده��اره
زراعي �اً ،حبي��ث ش � ّكل يف مرحل��ة م��ن املراح��ل
س��لة غذائي��ة مهم��ة يف س��وريا ،لك��ن غي��اب
مي��اه ال��ري أدى لرتاج��ع الزراع��ة بش��كل كبري،
وحتول��ت الكث�ير م��ن امل��زارع ألراض��ي قاحل��ة،
حس��ب مصع��ب األش��قر الناش��ط اإلعالم��ي
م��ن املنطق��ة .فق��د غاب��ت مي��اه ال��ري ع��ن الغ��اب
الش��مالي ،بع��د قي��ام ق��وات األس��د س��نة 2012
بس��رقة وتعطي��ل حمط��ات الض��خ املوج��ودة
عل��ى نه��ر العاص��ي ،وال�تي كانت تق��وم بتزويد
س��د (قس��طون) باملي��اه ،ويعت�بر امل��ورد الرئيس��ي
للمي��اه يف ناحي��ة الزيارة ،فتبدد خمزون الس��د
 ،م��ا تس��بب باحنس��ار مس��احة األراض��ي املروي��ة
بدرج��ة كب�يرة ،ألن امل��زارع يعتم��د الي��وم يف
عملي��ة الس��قاية عل��ى اآلب��ار االرتوازي��ة ال�تي
تكّلف مبالغ كبرية أثناء جتهيزها واستخراج
املي��اه.

م��ن جانبه��ا س��عت املنظم��ات اإلنس��انية
واهليئ��ات العامل��ة يف جمال األمن الغذائي لتنفيذ
مش��اريع خاص��ة بالواق��ع الزراعي ،بهدف تش��جيع
الن��اس عل��ى الزراع��ة ،والتخفي��ف م��ن حال��ة
التصحر اليت جتتاح مزارع س��هل الغاب الش��مالي.
يق��ول املهن��دس أمي��ن مرع��ي (مدي��ر
مكت��ب منظم��ة إحس��ان يف ري��ف إدل��ب اجلنوب��ي):
امل��زارع يف س��هل الغ��اب حباج��ة ماس��ة لش��تى أن��واع
الدع��م الزراع��ي ،م��ن ب��ذار وأمس��دة ومع��دات
زراعي��ة ،باإلضاف��ة لتأمني مصاريف الري ،واليت
تعت�بر الض��رورة األكث��ر إحلاح��اً.
حاول��ت منظم��ة إحس��ان م��ن خ�لال
ع��دة مش��اريع املس��اعدة يف "االرتق��اء بالواق��ع
الزراع��ي" ،يكم��ل املرع��ي" ،مث��ل تنظي��ف قن��وات
ال��ري ال�تي كان��ت مغلق��ة بزه��رة الني��ل (ن��وع من
أن��واع األعش��اب ينب��ت يف اجمل��اري املائي��ة ويق��وم
بإغالقه��ا بش��كل كام��ل) به��دف إعادته��ا للعم��ل
م��ن جدي��د ،كم��ا قمن��ا بتوزي��ع الب��ذور احملس��نة
عل��ى املزارع�ين باإلضاف��ة لألمس��دة الداعم��ة
به��دف احلص��ول عل��ى إنت��اج أك�بر".
"لك��ن تبق��ى عملي��ة ال��ري األكث��ر
إحلاح�اً" ،يس��تدرك (املرعي)" ،ول��ن تعود الزراعة
يف س��هل الغ��اب م��ا مل يت��م تأم�ين م��وارد مائي��ة
جي��دة" ،ع��ن طري��ق إع��ادة تأهي��ل مضخ��ات
ال��ري ،واالس��تفادة م��ن قن��وات ال��ري املوج��ود
بش��كل صحي��ح .ويؤك��د يف النهاي��ة أن التنس��يق
الصحي��ح ب�ين املنظم��ات العاملة يف جمال األمن
الغذائ��ي واجملال��س احمللية له دور كبري يف رفع
س��وية الواق��ع الزراع��ي يف س��هل الغ��اب ،وال��ذي
يعت�بر الي��وم س��لة غذائية للش��مال احملرر بش��كل
كام��ل ،وم��ن واج��ب اجلمي��ع الس��عي لنهضت��ه.
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يف الساحل

خ�لال األي��ام الس��ابقة اس��تعادت ش��وارع م��دن وق��رى الس��احل فئ��ة عمري��ة كان��ت مفق��ودة ،ال تظهر للعي��ان إال بعد مرس��وم عفو
يصدره األس��د بني حني وآخر .ففي الس��احل الس��وري يعيش آالف الش��بان يف منازهلم منذ س��نني رافضني االلتحاق باالحتياط ،ويتابعون
األخب��ار يومي�اً بانتظ��ار "مكرم��ة" ل��ن خت��رج عملي�اً إال بطل��ب روس��ي.
وه��و م��ا ب��ات مالحظ��اً يف ق��رارات
الش��أن العس��كري ،حي��ث يق��ف مط��ار محيمي��م
وراءه��ا ،بينم��ا تأخ��ذ صيغته��ا القانوني��ة م��ن
مكت��ب األس��د ،س��واء بانتش��ار ق��وات معين��ة
وس��حب أخ��رى ،أو بتس��ريح وجتني��د فئ��ة
معين��ة .
مظاه��ر االرتي��اح ب�ين املطلوب�ين
خلدم��ة االحتي��اط بدأت بالظهور بعد سلس��لة
م��ن مظاه��ر أخ��رى توجته��ا ق��رارات رمسي��ة،
أوهل��ا "توجيه��ات" م��ن رئي��س النظ��ام بش��ار
األسد جعلت وزارة دفاعه تصدر تعميماً برفع
املالحق��ة ع��ن املطلوب�ين خلدم��ة االحتي��اط
وإعفائهم من هذه اخلدمة ،التعميم الذي بدأ
التمهي��د ل��ه على لس��ان وزير الدف��اع علي أيوب
يف كلم��ة ألقاه��ا مؤخ��راً يف "جملس الش��عب"-
ينتظ��ره اآلالف م��ن املقاتل�ين عل��ى جبه��ات
القت��ال أو املتواري��ن ع��ن األنظار منذ س��نوات يف
منازهل��م ،وحت��ى م��ن ف��روا م��ن الب�لاد.
رمب��ا م��ا أعط��ى ه��ذا التعمي��م ش��كالً
منطقياً قاب ً
ال للتصديق -قبل القرار الرمسي-
هو انتشاره بُعيد إصدار رئيس النظام مرسوماً
بالعف��و ع��ن الفاري��ن م��ن اخلدم��ة ،وإعطائه��م
مهل��ة  4ش��هور لاللتح��اق مل��ن هم يف س��وريا ،و6
ش��هور مل��ن ه��م يف اخل��ارج ،املرس��وم ال��ذي لي��س
من املتوقع أن جيين مثاره املأمولة بأن يلتحق
الف��ارون ،كان ل��ه بالتأكي��د أث��ر إجيابي على
املتواري��ن ع��ن األنظ��ار للخ��روج خ�لال امل��دة
احمل��ددة م��ن منازهل��م ،وحصوهل��م عل��ى حري��ة
التنق��ل ،وإن لف�ترة وجي��زة.

8

فم��ا إن ص��در املرس��وم حت��ى ع��اد
آالف الش��بان لتنف��س ه��واء اخلارج أمام أعني
الس��لطات ،وبعضه��م ع��اد إىل عمل��ه ال��ذي
إم��ا ح��اول االس��تمرار ب��ه متخفي�اً ،أو ترك��ه
نهائي �اً خ�لال الف�ترة الس��ابقة ،ورمب��ا كان
الش��هران الل��ذان س��بقا املرس��وم أق��ل وط��أة
على غري امللتحقني ،كون دوريات الش��رطة
العس��كرية خففت من حضورها يف الش��وارع،
وك��ون احلواج��ز خفف��ت م��ن ح��دة التدقي��ق
عل��ى الش��بان خ�لال العب��ور .فبات م��ن املأمول
إص��دار ق��رار نهائ��ي يعفيه��م م��ن االلتح��اق،
م��ع قناع��ة دوائ��ر النظ��ام العس��كرية أن م��ن
مل يلتحق خالل الس��نوات األوىل من احلرب
ل��ن يلتح��ق حالي�اً.
عل��ى أن النق��اش الش��عيب م��ع
ختوي��ن م��ن مل يلتحقوا باخلدمة ،مع بعض
اس��تثناءات بالطب��ع ،لكنه��ا ألص��وات ضعيف��ة
تسوق تربيرات بأن هناك من لديه أسبابه يف
ع��دم االلتح��اق ،خاص��ة وأن طلب��ات التجنيد
تبق ومل تذر ،لكن هذه التربيرات تتالشى
مل ِ
أم��ام وب�ين املقاتل�ين امللتحق�ين م��ن جمندين
ومتطوع�ين ،والذي��ن يش��كلون مص��در رع��ب
لغ�ير امللتحق�ين أكث��ر مم��ا تش��كله دوري��ات
الش��رطة العس��كرية ،حت��ى أن أغل��ب م��ن مت
القب��ض عليه��م م��ن الفارين وغ�ير امللتحقني
كان��وا ضحي��ة بالغ��ات أمني��ة م��ن قب��ل
أقرانه��م املقاتل�ين ،الذي��ن جي��دون أنفس��هم
عل��ى اجلبه��ات يومي��اً ،فيم��ا يلت��زم س��واهم
املن��زل رافض �اً القت��ال.
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يق��ول أمح��د س��ويدي (متخل��ف
عن االلتحاق باالحتياط)" :منذ أربع سنوات
مت طليب ومل ألتحق ،قضيت تلك السنني يف
بي��ت أهل��ي أحيان�اً ،ويف من��ازل إخوت��ي عندما
تتكاثر دوريات الش��رطة العس��كرية وتس��ري
أنب��اء ع��ن اقتح��ام من��ازل .أكث��ر م��ا خييف�ني
كان��ت مصادف��ات جتمع�ني ول��و بنظ��رة م��ع
أصدق��اء ملتحق�ين ،كان ب��ود بعضه��م أن
يس��وقين بسالحه إىل اجلبهة ،فكيف أرفض
الدف��اع ع��ن الوط��ن؟" .ويتاب��ع "أع��رف متام �اً
أن هن��اك يف األج��واء احمليط��ة م��ن ال يري��د
صدور هذا املرس��وم أساس�اً ،ألنه يش��كل راحة
للخون��ة ،هن��اك م��ن ّ
يفض��ل عودتن��ا أش�لاء
جممع��ة ضم��ن صنادي��ق خش��بية عليه��ا علم
ّ
الوط��ن ،عل��ى أن يران��ا جالس�ين يف املن��زل
نرف��ض القت��ال".
تش��كك وس��ائل إعالمي��ة وخ�براء
بالش��أن العس��كري جبدي��ة ق��رار إلغ��اء
االحتي��اط ،فق��د يك��ون ه��ذا الق��رار نابع�اً م��ن
ع��دم ج��دوى مراس��يم العف��و يف ج��ذب فاري��ن
م��ن اخلدم��ة اإللزامي��ة ،لك��ن م��ع الق��رار
اخلل�بي فس��يكون هن��اك بن��ك جدي��د م��ن
البيان��ات ال�تي س��تقوم أجهزة النظ��ام األمنية
والعس��كرية عل��ى أساس��ها باعتق��ال اجلمي��ع
وس��وقهم إىل اجلبه��ات ..كم��ا حيل��ل غ�ير
املصدق�ين ،ولي��س غريب�اً أص�ل ً
ا عل��ى النظ��ام
اتب��اع أس��لوب املصي��دة ،والقب��ض عل��ى غ�ير
امللتحق�ين بطريق��ة ناعم��ة مقنن��ة ال تأخ��ذ
ص��دى كب�يراً يف وس��ائل اإلع�لام.

رادار املدينة

كلية الطب يف جامعة إدلب وكادرها املتفائل رغم الظروف
عميد الكلية :استطعنا الوقوف على بعد واحد من مجيع الفصائل العسكرية

بعدسة الكاتب

مشس الدين مطعون يف إدل��ب ،وق��رب امللع��ب البل��دي ،يق��ع مبن��ى مل يس��تكمل بن��اؤه بع��د ،وس��بق أن كان ثكنة لقوات األس��د قبل
حتري��ر املدين��ة .مبب��ادرة م��ن جامع��ة إدل��ب ،ومبس��اهمة إدارة مع�بر باب اهلوى ،اس��تكملت أجزاء م��ن املبنى لتصب��ح مبنى لكلي��ة الصيدلية،
والحق��اً لكلي��ة الط��ب ال�تي تأسس��ت يف الع��ام الدراس��ي .2016
عن��د مدخ��ل اجلامع��ة ،بينما طالب��ات تدخلن ،وقف حارس
املبنى يصد الشبان عن الدخول ،ويكرر "اليوم دوام اإلناث ،ال ميكنين
أن أمس��ح لك��م بالدخ��ول ،هذه تعليم��ات العميد" .قرار فصل الذكور
عن اإلناث يف جامعة إدلب عموماً جاء بنا ًء على رغبة جملس إدلب،
يع�بر ع��ن مي��ول فصائ��ل عس��كرية عل��ى رأس��ها هيئ��ة حتري��ر
وال��ذي ّ
الشام؛ لكن اجلامعة حافظت على هذا القرار ،رغم استقالل قرارها،
كما أخربنا بذلك عميد الكلية .لكن مل يكن غرض الش��بان مقابلة
البنات ،وإمنا تأخر بعضهم عن التس��جيل ويص ّر على الدخول خوفاً
من ع��دم قبوله.
ويف ح��رم اجلامع��ة ،كان��ت القاع��ات تع��ج بالطالب��ات،
�ص مكات��ب
ويُس��مع جي��داً أص��وات مدرس�ين يتل��ون حماض��رات ،وتغ� ّ
اإلداري�ين باملراجع�ين .وس��ط ذل��ك االنش��داه يصع��ب إجي��اد مكت��ب
عمي��د كلي��ة الط��ب الدكت��ور أمح��د أب��و حج��ر ،ع��دا أن املكت��ب غ�ير
واض��ح ،فه��و ال حيم��ل الفت��ة خ��ارج الب��اب ،أو يظه��ر أن��ه خمتل��ف عن
بقي��ة املكات��ب ،ويق��ع يف الطاب��ق الثال��ث م��ن املبن��ى.
يف مكت��ب العمي��د جلس��ت فتي��ات ث�لاث ،وم��ن حرك��ة
أيديه��ن يظه��ر أنه��ن يتقدم��ن بالش��كوى للعمي��د عل��ى أم��ر مع�ين،
وكان الدكت��ور يه � ّز برأس��ه مبتس��ماً ،ويض��ع إصبع��ه عل��ى عين��ه
اليسرى وميررها على العني األخرى ،يف حركة تقول "من عيوني".
ومل جيلس أبو حجر خلف مكتبه إال عندما طلبنا منه صورة لرتفق
مع اللقاء ،وكان حيدثنا طوال فرتة الزيارة على كراسي الضيوف
حي��ث أجلس��نا.
"خ�لال العام�ين املاضي�ين" يق��ول أب��و حج��ر "إجنازن��ا -م��ن
وجه��ة نظ��ري -افتت��اح الكلي��ة ذاته��ا يف ظ��ل االفتقار للدع��م ،وافتتاح
 14خم�براً تت��وزع ب�ين التش��ريح الوصف��ي والفيزيولوجي��ا ،باإلضاف��ة
ملخاب��ر األحي��اء الدقيق��ة واجلراثي��م وخماب��ر األدوي��ة ،وخماب��ر
كيمي��اء حيوي��ة وعضوي��ة ،وكله��ا حتق��ق متطلب��ات امل��ادة العلمي��ة
للطال��ب" .وق��د ُجه��زت الكلي��ة بقاع��ات تدريس��ية تس��توعب أع��داداً
كب�يرة م��ن الطالب" ،فاس��تقبال اجلامع��ة يف عامها األول قرابة 500
طالب وطالبة ،إجناز حبد ذاته يف ظروف أقل ما ميكن وصفها بغري
املس��تقرة" يتاب��ع الدكت��ور أبوحج��ر عمي��د كلي��ة الط��ب.
اضط��رت الكلي��ة هل��ذا الع��ام إىل رفع مع��دل القبول لدرجة
 236ب��د ً
ال م��ن  227يف الع��ام املاض��ي ،نتيج��ة اإلقب��ال املتزاي��د ،حبس��ب
الدكت��ور أب��و حج��ر ،ال��ذي ي��رى ه��ذا الع��ام ممي��زاً بالنس��بة لط�لاب

كلي��ة الط��ب يف جامع��ة إدل��ب ،بع��د أن ح��ازت الكلي��ة عل��ى اع�تراف
(االحت��اد الدول��ي للتعلي��م الط�بي) ،وهي منظمة غري رحبية أسس��ت
ع��ام  ،1995تس��عى لتطوي��ر االبت��كار يف تعلي��م الط��ب عل��ى املس��توى
العامل��ي ،وتعت�بر أك�بر هيئ��ة دولي��ة متخصص��ة يف التعلي��م الط�بي،
وترتب��ط مبنظم��ة الصح��ة العاملي��ة؛ حيث ذكر االحت��اد عرب موقعه
الرمس��ي أن ه��ذا التصني��ف ج��اء وفقاً ملعاي�ير متكنت كلية الطب يف
إدل��ب م��ن تلبيته��ا.
"طبع �اً ه��ذا االع�تراف مل ي��أت بس��هولة ،وال تس��تطيع أي
جامع��ة احلص��ول علي��ه دون حتقيقه��ا لش��روطه ،وق��د عملن��ا مل��دة
تزي��د عل��ى ش��هرين ،كان��ت مرحل��ة م��ن العم��ل واجله��د الكب�ير م��ن
ال��كادر والعامل�ين يف الكلي��ة ورئاس��ة اجلامع��ة وجمل��س التعلي��م
العال��ي ،فقمن��ا بتجهي��ز البني��ة التحتي��ة واملخاب��ر وتوثيقه��ا بالص��ور
وإرس��اهلا لالحتاد متضمنة الوثائق املطلوبة ،كما أن دخول الكلية
يف س��جالت التصني��ف اإلس��باني للجامع��ات س��اعد يف وصولن��ا هل��ذا
االع�تراف ،وال��ذي ال يعت�بر اع�تراف دول��ي ،ولكنه خطوة س��باقة على
الطري��ق ال��ذي نس��عى للوص��ول إليه" يش��رح الدكتور عمي��د الكلية.
وع��ن طموح��ات ال��كادر يف الكلي��ة يتح��دث "عوام��ل كثرية
ستس��هل دخ��ول اجلامع��ة لتصنيفات دولية مس��تقب ً
ال ،واس��تقالليتنا
أهمه��ا ،م��ن وجه��ة نظ��ري ،بع��د أن اس��تطعنا الوق��وف عل��ى بعد واحد
من مجيع الفصائل العس��كرية املوجودة ،واليت س��يطرت لفرتة على
قرارات اجلامعة" ويتابع "نعمل على توصيف منهاج من عدة مراجع
عاملي��ة وعربي��ة حناول اعتمادها لتوافق املرحلة احلالية ،وبعد فرتة
سيكون لنا منهاجنا اخلاص .ورغم أن قلة الكوادر التعليمية مشكلة
تعان��ي منه��ا جامع��ة إدل��ب ،لك��ن بالنس��بة لكلي��ة الط��ب ف��إن كوادرنا
بإمكانه��م تغطي��ة ه��ذا النقص".
جت��اوز ع��دد ط�لاب كلي��ة الط��ب هل��ذا الع��ام  700طال��ب
لكاف��ة الس��نوات الدراس��ية ،باإلضاف��ة لع��دد م��ن الط�لاب املس��تكملني
ال��ذي رفدوه��ا م��ن جامع��ات تتب��ع للنظ��ام .وتعتم��د كلي��ة الط��ب
عل��ى التموي��ل الذات��ي وبع��ض التربع��ات غ�ير املش��روطة ،كم��ا
يش��رح عميده��ا ،وتبل��غ قس��وط الكلي��ة  200دوالر س��نوياً ،و 400دوالر
للتعلي��م امل��وازي ،وحياض��ر فيه��ا تس��عة مدرس�ين حاصل�ين عل��ى
درج��ة الدكت��وراه ،إىل جان��ب  24مدرس�اً م��ن احلاصل�ين على درجة
املاجس��تري أو م��ن ذوي اخل�برة م��ن محل��ة اإلج��ازات اجلامعي��ة يف
الط��ب.
العدد  1 / 126تشرين الثاني 2018
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«حراس الدين» يف إدلب «دواعش» وقنبلة موقوتة
أمحد عبيد "إنن��ا مل جناه��د وحنم��ل الس�لاح لي��زول طاغ��وت فيح��ل مكان��ه
طاغ��وت آخ��ر" به��ذه الكلم��ات افتت��ح تنظي��م "ح��راس الدي��ن" اإلس�لامي العام��ل يف ري��ف
إدل��ب بيان��ه ال��ذي نش��ره ع�بر معرفات��ه الرمسي��ة يف مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي قب��ل
ف�ترة ،ليعل��ن في��ه رفض��ه الت��ام التفاقي��ة سوتش��ي ال�تي أبرم��ت ب�ين تركي��ا وروس��يا.
وح�� ّذر التنظي��م يف بيان��ه مم��ا
أطلق عليها "املؤامرة الكربى" داعياً الفصائل
العس��كرية العامل��ة يف املنطق��ة إىل رف��ض
االتف��اق وع��دم التفري��ط بالس�لاح واألرض،
وإع��ادة ترتي��ب م��ا تبق��ى م��ن ق��وة وإمكاني��ات
والب��دء بعملي��ات عس��كرية إلفس��اد ه��ذه
املخطط��ات ،مضيف��اً" :مت��ر س��احة اجله��اد
يف ب�لاد الش��ام ه��ذه األي��ام مبرحل��ة حامس��ة
وخط�يرة اجتمع��ت فيه��ا ق��وى الش��ر والكف��ر
العامل��ي للقض��اء عل��ى مش��روع اجله��اد فيه��ا".
ودع��ا البي��ان أيض�اً أصحاب األم��وال يف البالد
اإلسالمية للبذل "يف سبيل اهلل ودعم اجلهاد
الش��امي" ،معت�براً ذل��ك واج��ب عليه��م لنصرة
املس��تضعفني يف األرض.
يف  27ش��باط م��ن الع��ام اجل��اري،
أعل��ن ع��ن تأس��يس فصي��ل "ح��راس الدي��ن"
وتش��كل م��ن اندم��اج فصائ��ل وجمموع��ات
خمتلف��ة ،ج��اء عل��ى رأس��ها "جي��ش املالح��م
وجي��ش الس��احل وجي��ش البادي��ة وس��رية
كاب��ل وجن��د الش��رقية" ،وغريه��ا م��ن
اجملموع��ات ال�تي كان��ت تنط��وي حت��ت راي��ة
هيئ��ة حتري��ر الش��ام "جبه��ة النص��رة" س��ابقاً.
وحبس��ب ما جاء يف بيانه األول ،فإنه "تنظيم
إس�لامي ول��د م��ن رح��م الث��ورة الس��ورية،
يه��دف إىل نص��رة املظلوم�ين وبس��ط الع��دل
ب�ين املس��لمني".
يق��ول القائ��د الع��ام ل "ألوي��ة
الفرق��ان" حمم��د ماج��د اخلطي��ب لـ��عني
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املدين��ة" :ب��دأ التحري��ض لتش��كيل التنظي��م
م��ن قب��ل قيادي�ين معروف�ين بوالئه��م لقي��ادة
تنظي��م القاع��دة ،الذين عملوا ضمن صفوف
هيئ��ة حتري��ر الش��ام لع��دة س��نوات ،وانش��قوا
عنه��ا عل��ى قس��مني :األول عندم��ا أعل��ن
"اجلوالن��ي" انفصال��ه ع��ن القاع��دة ع��ام 2016
بالتفاه��م م��ع قيادته��ا ،والثان��ي انش��ق عق��ب
تس��جيل صوت��ي خ��رج في��ه زعي��م تنظي��م
القاعدة "أمين الظواهري" يف تش��رين الثاني
 ،2017واته��م في��ه اجلوالن��ي بنك��ث البيع��ة،
على خالف ما قاله األخري آنذاك ،ما أدى إىل
نف��ور موال��ي القاعدة ودفعهم لالنش��قاق عن
النص��رة والتطلع إىل تش��كيل تنظيم قاعدي
جدي��د حي��ل م��كان النص��رة يف س��وريا".
وحبس��ب اخلطي��ب ،يض��م "ح��راس
الدي��ن" ب�ين  3000-2500مقات��ل بأس��لحتهم
اخلفيفة واملتوسطة مع تسليح جزئي ثقيل،
وينتش��رون يف مس��احات ضيق��ة م��ن ريف��ي
إدل��ب الش��رقي والغرب��ي .ويتزع��م الفصي��ل
مس�ير حج��ازي امللق��ب بـ"أب��و هم��ام الش��امي"؛
فيم��ا يض��م جمل��س الش��ورى للتنظي��م ع��دد
م��ن األمس��اء القاعدي��ة املعروف��ة م��ن غ�ير
السوريني ،ومن بينهم إياد الطوباسي امللقب
بـ"أب��و جليبي��ب طوب��اس" ،وخال��د الع��ارودي
امللق��ب بـ"أب��و القس��ام" ،وس��امي العريدي وأبو
خدجي��ة األردن��ي وأب��و عب��د الرمح��ن املك��ي.
مل تك��ن عالق��ة حج��ازي
والطوباس��ي والع��ارودي م��ع قي��ادة تنظي��م
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القاع��دة ولي��دة س��نوات الث��ورة الس��ورية،
فالطوباس��ي ،فلهما تاريخ حافل مع التنظيم،
وكان��ا مس��جونني يف إي��ران إىل جان��ب
قيادي�ين بارزي��ن يف القاع��دة ،منه��م حمم��د
ص�لاح الدي��ن زي��دان امللق��ب بـ"س��يف الع��دل"،
والوري��ث احملتم��ل للظواه��ري "مح��زة" جن��ل
أس��امة ب��ن الدن زعي��م التنظيم الس��ابق ،أفرج
عنه��م مجيع�اً يف صفق��ة تب��ادل غامض��ة مت��ت
بني قيادة القاعدة وإيران يف وقت غري مؤكد
قب��ل الع��ام .2015
أم��ا متزع��م تنظي��م "ح��راس الدي��ن"
فه��و جن��ل "مرش��د مس�ير حج��ازي" امللق��ب
بـ"عطي��ة اهلل اللي�بي" ،ال��ذي ت��ويف إث��ر هج��وم
بطائ��رة م��ن دون طي��ار يف باكس��تان يف ش��هر
آب  2011بعد أن كان مبعوث أس��امة بن الدن
إىل إي��ران يف مرحل��ة م��ن املراح��ل.
وحبس��ب اخلطي��ب ،ف��إن قي��ادة
التنظيم اس��تغلت االقتتال الذي دار بني هيئة
حتري��ر الش��ام وجبه��ة حتري��ر س��وريا ،مطل��ع
الع��ام اجل��اري ،لتعل��ن ع��ن تش��كيل فصيله��ا،
يف حماول��ة منه��ا جل��ذب مقاتل��ي الفصيل�ين
إىل صفوفه��م" ،مدع�ين أنه��م يعمل��ون عل��ى
فت��ح عم��ل عس��كري لنص��رة درع��ا والغوط��ة
الش��رقية آن��ذاك ،إال أن راي��ات تنظي��م القاعدة
ال�تي ظه��رت بي��د مجاع��ات جي��ش البادي��ة
وجي��ش املالح��م أثن��اء املع��ارك -ال�تي كان��ت
ت��دور يف ري��ف مح��اة الش��مالي والش��رقي قب��ل
إع�لان التش��كيل ببضع��ة أس��ابيع -تظه��ر
اس��تغالهلم لألح��داث اجلاري��ة" .حمم�ل ً
ا
اخلالي��ا النائم��ة التابع��ة لتنظي��م ح��راس
الدي��ن مس��ؤولية االغتي��االت الغامض��ة ال�تي
اس��تهدفت كوادر ومقاتلني من هيئة حترير
الش��ام واحل��زب اإلس�لامي الرتكس��تاني،
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وغريه��م م��ن الفصائ��ل والفعالي��ات املدني��ة
يف املنطق��ة ،مبين�اً براعته��م يف تكتي��ك ح��رب
العصاب��ات واالغتي��االت عل��ى الدراج��ات
الناري��ة والتفج�يرات ال�تي تتي��ح للتنظي��م
تأدي��ة دور مزع��زع لالس��تقرار ،األم��ر ال��ذي
يس��اهم يف تعزي��ز قوت��ه.
بني األهالي يف مناطق نفوذ "حراس الدين"
مل يس��تغرق التنظي��م وقت��اً
طوي�ل ً
ا ليص��در قوانين��ه اخلاص��ة يف املناط��ق
اخلاضع��ة لس��يطرته ،وس��رعان م��ا ب��دأ
بأعمال��ه التخريبي��ة ليثب��ت نفس��ه ،وبب��ث
الرع��ب يف قل��وب األهال��ي .وحبس��ب الناش��ط
اإلعالم��ي عب��د الوه��اب أمحد ،فإن��ه يف الوقت
ال��ذي كان��ت تش��تعل في��ه جبه��ات ري��ف
إدل��ب الش��رقي واجلنوب��ي ،أرس��ل التنظي��م
جمموع��ة م��ن عناص��ره إىل مق�برة مدين��ة
س��راقب يف ري��ف إدل��ب ،وعمل��ت عل��ى تهدي��م
القب��ور املرتفع��ة ع��ن األرض ،والش��واهد ال�تي
م��ن ش��أنها التعري��ف باس��م املتوف��ى وتاري��خ
وفات��ه ،م�بررة ذل��ك بأنه��ا "بدع��ة" وس��بب م��ن
أس��باب تأخ�ير النص��ر!.
وتاب��ع عب��د الوه��اب" :داه��م عناص��ر
التنظيم مقر جامعة ايبال يف ريف احملافظة،
واعتق��ل ع��دداً من العامل�ين فيها على خلفية
حف��ل التخ��رج ال��ذي أقامت��ه اجلامع��ة قب��ل
أش��هر ،وأص��در قوانني يف امل��دارس االبتدائية
والثانوية املوجودة يف مناطق سيطرته ،أجرب
في��ه الطالب��ات عل��ى لب��اس ش��رعي حبس��ب
نظرت��ه ،مه��دداً بطرد من متتن��ع عن االلتزام
ب��ه" ،مضيف�اً أنهم منع��وا املدنيني من اخلروج
يف مظاه��رة بري��ف جس��ر الش��غور كغ�يره
م��ن أري��اف احملافظ��ة يف مجع��ة "احلري��ة
للمعتقل�ين" ،وذل��ك م��ن خالل نش��ر عناصره
عل��ى أب��واب املس��اجد ويف الس��احات العام��ة،

مدعياً أن التظاهرات تدعم االتفاق الرتكي
الروس��ي.
"لي��ش بيعرف��وا الدي��ن ليحرس��وه"
هك��ذا ع�بر أب��و أمي��ن ( )46عام��اً ع��ن رأي��ه
ب"ح��راس الدي��ن" يف مناط��ق نفوذهم بريف
ادل��ب ،مبين �اً أنه��م يعيش��ون يف ظ��ل قوان�ين
متش��ددة تف��رض عل��ى اجلمي��ع ،كإجب��ار
األهال��ي عل��ى ارت��داء ألبس��ة مبواصف��ات
حم��ددة ،ومن��ع بي��ع بع��ض املنتج��ات
كالس��جائر وتوابعه��ا .يق��ول أب��و امي��ن" :أش��و
بده��ن بنس��واننا ليق��رروا ش��و بدن��ا نلبس��هن!
أش��و م��ا فين��ا كرام��ة لنطالع النس��وان بلبس
م��و كوي��س! يدش��وا هالعب��اد حباهل��ا وكل
م�ين ل��ه ن�بي بيصل��ي علي��ه".
وع��ن م�بررات التنظي��م لرف��ض
االتفاقِّ ،
يبي أحد عناصره (رفض التعريف
ع��ن امس��ه) لـ��عني املدين��ة ،أن أم�ير مجاعتهم
أوض��ح للعناص��ر أن الفصائ��ل العس��كرية
املوالي��ة لرتكي��ا ،واملوافق��ة عل��ى املش��اركة
باملؤمت��رات الدولي��ة كأس��تانة وجني��ف

وسوتش��ي -تس��عى جاه��دة إلنه��اء "اجله��اد يف
أرض الش��ام" ،وم��ن ث��م مالحق��ة "اجملاهدي��ن
الصادق�ين" الرافض�ين هل��ذه املؤمت��رات
وتس��ليمهم لل��روس والنظ��ام ،و"واج��ب علين��ا
االلت��زام باجله��اد ومتابعت��ه حت��ى النص��ر أو
الش��هادة" حبس��ب م��ا نق��ل الش��اب.
ويف نف��س الس��ياق ،يق��ول مدي��ر
املكت��ب السياس��ي ل��ـ "ل��واء املعتص��م" العام��ل يف
ريف حلب الش��مالي ،مصطفى س��يجري ،لعني
املدينة" :بصرف النظر عن سبب رفض االتفاق
ال��ذي ال يعل��م م�برره إال قي��ادة التنظيم ،إال أنه
ال خي��دم س��وى مص��احل ق��وات النظ��ام املرتبص��ة
الطاحمة يف دخول املنطقة والس��يطرة عليها".
وي��رى "س��يجري" أن وج��ود التنظي��م وسياس��ته
تبق��ى م�برراً للنظ��ام وحليف��ه الروس��ي ،ال��ذي
حي��اول إقن��اع الع��امل أن��ه حي��ارب اإلره��اب يف
س��وريا ،ووج��ود هك��ذا تنظيم��ات "يعت�بر العائ��ق
األك�بر يف وج��ه العملي��ة السياس��ية ال�تي م��ن
ش��أنها أن حتقق األمان لعامة الش��عب ،وحتقق
مطالب��ه الرئيس��ية ال�تي خ��رج م��ن أجله��ا".
من معرفات التنظيم
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يومًا ما يف داريا..

املعارك الكربى واحلصار الطويل حتى اإلخالء
Sputnik News
حممد كساح جت��اوزت الس��اعة الثامن��ة مس��اء ،عندم��ا كن��ت أمش��ي م��ع أح��د األصدق��اء يف الش��وارع املعتم��ة لداري��ا .مل تك��ن الكهرب��اء
ق��د قطع��ت ع��ن املدين��ة بع��د ،ولك��ن حال��ة اخلوف والتوجس اليت س��يطرت عل��ى الناس جعلتهم يطفئ��ون األنوار ،فجيش النظ��ام احتل املنطقة
الش��رقية ،وقناصات��ه ال�تي نش��رها عل��ى األماك��ن العالي��ة م��ن الكورني��ش القديم ش��لت احلركة يف املدينة ،بع��د أن قتلت العدي��د من املدنيني.
ب�ين منتص��ف الع��ام  2012وحتى الثامن من تش��رين الثاني
يف ذل��ك الع��ام ،تاري��خ ب��دء احلمل��ة العس��كرية عل��ى داري��ا ،كان��ت
املدين��ة تع� ّ�ج باملقاتل�ين ،م��ن أبنائه��ا وم��ن املناط��ق القريب��ة والبعي��دة،
املتمركزي��ن يف أماك��ن متامخ��ة ملط��ار امل��زة العس��كري .س��رعان م��ا
كان يغ��ادر النظ��ام بع��د متش��يط ع��دد م��ن األحي��اء وقت��ل واعتق��ال
العش��رات .ه��ذه امل��رة كان دخول��ه مغاي��راً ،فاحتل��ت قوات��ه منطق��ة
(مش��رق) وأقام��ت الس��واتر الرتابي��ة يف منطق��ة الف��رن اآلل��ي عل��ى
الكورني��ش القدي��م ،وأج�برت طلقات القناص�ين األهالي على إغالق
حماهل��م التجاري��ة واملك��وث يف البي��وت.
توقف��ت إح��دى الس��يارات التابع��ة للث��وار إىل جان�بي ،ويف
حمادث��ة مل تس��تمر س��وى دقائ��ق ،ق��ال ل��ي فيه��ا صديق��ي املقات��ل إىل
مي�ين الس��ائق "الليل��ة ب��إذن اهلل س��يكون الش��غل" ،وب��دا واضح��اً أن
ساعة املعركة املرتقبة قد حانت .هرولت بسرعة كبرية إلحضار
الكام�يرا ،بينم��ا كان��ت س��يارة صديق��ي تغي��ب يف الظ�لام الدام��س.
بع��د أن أحض��رت الكام�يرا أكمل��ت جوليت باجت��اه منطقة
قريب��ة م��ن املكان الذي سيش��هد هجمات الث��وار .على الطريق كانت
همس��ات مقاتلين��ا مس��موعة وس��ط الظ�لام؛ العدي��د منه��م جتمع��وا
ضم��ن حلق��ات صغ�يرة عل��ى مداخ��ل األحي��اء ويف زواي��ا األزق��ة؛
كان مجي��ع الش��بان اجملهَّزي��ن بأس��لحة خفيف��ة ال تتع��دى بندقي��ات
الكالش��ينكوف وبع��ض رشاش��ات ب��ي ك��ي س��ي وق��واذف آر ب��ي ج��ي-
متأهبني لالنقضاض على قوات النظام يف أي حلظة؛ وهذا ما جرى
بالفع��ل ،فق��د أبي��دت ق��وات النظ��ام بعناصره��ا ودباباته��ا يف املعرك��ة
اليت دامت طوال الليل .عملت وقتها يف تصوير مشاهد من املعركة.
والعجي��ب أن معظ��م املقاتل�ين الذين التقطت هل��م الصور ،أو أجريت
معه��م مقاب�لات خ�لال املعرك��ة ب��ل وحت��ى أثن��اء األش��هر التالي��ة،
إم��ا استش��هدوا أو أصيب��وا بع��د عملي��ة التصوي��ر ،لدرج��ة أن البع��ض
كان يرفض التصوير خوفاً من هذا الفأل الس��يء .وبعد عدة أش��هر
تعرضت الكامريا للتلف ،وفقدت عش��رات التس��جيالت املصورة اليت
وثق��ت بع��ض مش��اهد املع��ارك األوىل والعدي��د م��ن الش��هداء.
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عق��ب املعرك��ة ب��دأت التحض�يرات الس��ريعة ملواجه��ة ردة
فع��ل النظ��ام :أقيم��ت س��واتر ترابي��ة متواضع��ة عل��ى ح��دود املدين��ة،
ودعمت النقاط اليت حيتمل دخول النظام منها باملقاتلني ،واستعدت
داري��ا ألك�بر وأط��ول معرك��ة ب��دأت م��ع نهاي��ة تش��رين الثان��ي..
خ�لال األش��هر األوىل للحمل��ة غ��دت داري��ا أش��به بش��علة هائل��ة م��ن
الله��ب؛ القص��ف مل يه��دأ لي��ل نه��ار ،وأخ��ذ النظ��ام بالضغ��ط عل��ى عدة
جبهات الس��تنزاف الثوار؛ طال قصف الرامجات واملدفعية واملقاتالت
احلربي��ة مجي��ع األحي��اء املكتظ��ة بالس��كان ،م��ا أجربه��م عل��ى الن��زوح
إىل خ��ارج املدين��ة ،ليبق��ى قراب��ة  2باملائ��ة م��ن الس��كان الذي��ن يتج��اوز
تعداده��م  300أل��ف نس��مة.
ويف أح��د األقبي��ة اجمله��زة بتجهي��زات بس��يطة ،كان "أب��و
عل��ي" وع��دد م��ن رج��ال املدين��ة م��ع عائالته��م جيلس��ون ط��وال اللي��ل،
وعن��د اش��تداد القص��ف خ�لال النه��ار .كان��ت الصغ�يرة راني��ا ،الطفل��ة
املدلل��ة ألب��و عل��ي ،ال ت��زال حتب��و .أحبه��ا الرج��ال كث�يراً ،وجعل��وا م��ن
مالعبتها تس��ليتهم املفضلة ..لعلع الصوت املريع ملقاتلة امليغ ،فصرخ
األطف��ال وبك��ت راني��ا لبكائه��م؛ س��عى اجلمي��ع لتهدئ��ة أطفاهل��م ،لكن
القص��ف مل يه��دأ يف تل��ك الليل��ة ال�تي أعقب��ت هجم��ات النظ��ام عل��ى
جبه��ة القري��ة يف داري��ا ،أحصي��ت حينه��ا س��قوط  500قذيف��ة ،إضاف��ة
لس��ت غ��ارات حربي��ة ،وعش��رات الصواري��خ األرضي��ة لي��وم واح��د.
يف س��اعات الصب��اح األوىل يه��دأ القص��ف ،ف��كان املدني��ون
يس��تغلون ه��ذه الس��اعات ملغ��ادرة املدين��ة ،وه��ذا م��ا فعل��ه أب��و عل��ي يف
أح��د صباح��ات كان��ون األول الب��اردة؛ خ��رج م��ع الفجر ،لكن��ه عاد عند
التاس��عة صباح�اً وه��و يف غاي��ة اإلره��اق ،بينم��ا امت�لأت ثياب��ه بالدم��اء؛
دخ��ل الرج��ل ومع��ه أطفال��ه ،لك��ن الصغ�يرة راني��ا مل تك��ن موج��ودة،
وغابت األم أيضاً .وكان قد حاول مغادرة املدينة منذ ساعات الفجر
األوىل ،لك��ن طلق��ات غ��ادرة م��ن أح��د قناص��ي النظام أصابت الس��يارة،
وكان��ت النتيج��ة املؤمل��ة متزي��ق جس��د الطفل��ة ،وإصابة أمه��ا جبروح
خط�يرة.
أم��ام اآلل��ة العس��كرية اهلائل��ة ل��دى ق��وات النظ��ام ،جل��أ
الث��وار إىل التفخي��خ ،ب��زرع العب��وات املوجه��ة وغ�ير املوجه��ة يف ط��رق
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اإلم��داد والتنق��ل ،لتفج��ر بدباب��ات النظ��ام
وعربات��ه املدرع��ة .كان��ت العب��وات ُتصن��ع
حملي��اً م��ن خملف��ات القذائ��ف ال�تي مل
تنفح��ر؛ ولقل��ة اخل�برة ل��دى الث��وار ،الس��يما
يف بداية املعركة سقط شهداء أثناء عملية
التصنيع .واعتمد املقاتلون يف التفخيخ أيضاً
عل��ى قذائ��ف مدفعي��ة الفوزدي��كا والصواريخ
واأللغ��ام البحري��ة ال�تي كان��ت تس��قطها
املقات�لات احلربي��ة ،وتعت�بر ه��ذه العملي��ة
خط��رة للغاي��ة ،نظ��راً لتوغ��ل املقاتل�ين داخ��ل
حتصينات النظام لتوصيل صاعق العبوة يف
طرف��ه باملدخ��رة الكهربائية يف طرف الثوار،
وباس��تعمال أس�لاك كهربائي��ة طويل��ة ،اذ
يصع��ب م��ع ن��درة التجهيزات تصني��ع عبوات
تفج��ر ال س��لكياً.
م��ن ناف��ذة تط��ل عل��ى الكورني��ش
اجلدي��د ،كنت أرق��ب التحركات الواضحة
أمام��ي يف مط��ار امل��زة العس��كري :م��رت
ع��دة دباب��ات عل��ى الطري��ق ،ث��م توقف� ْ�ت عن��د
مدخ��ل مبن��ى "الصيص��ي" الضخ��م ،وال��ذي
يع��د النقط��ة الوحي��دة اليت يتمرك��ز داخلها
النظ��ام مقاب��ل مط��ار امل��زة؛ كان��ت وظيف��ة
الدباب��ات إيص��ال الذخ�يرة والطع��ام لعناص��ر
النظ��ام يف املبن��ى ،وه��و م��ا أت��اح لن��ا فرص��ة
ممت��ازة لتحقي��ق انتص��ار م��ا..
"ه��ل اجلمي��ع جاه��ز؟" يصي��ح
"أب��و عاب��د" قائ��د اجملموع��ة ال�تي أقات��ل ضمن
صفوفه��ا؛ التص��ق مقاتلون��ا بالطالقي��ات
ال�تي جهزوه��ا يف ش��رفات وج��دران البن��اء ذي
الطواب��ق اخلمس��ة ال��ذي نراب��ط في��ه؛ "عن��د
القت��ال علي��ك رش القلي��ل م��ن امل��اء عل��ى
الطالقية ،حتى ال ينبعث الغبار أثناء إطالق
الن��ار فينكش��ف مكان��ك" ينص��ح أب��و عابد أحد
مقاتلي��ه ،ث��م ينش��غل باملراقب��ة.
ط��وال اللي��ل قمن��ا بالتفخي��خ،
زرعن��ا العبوات املوجه��ة ،لكن املفاجأة الكربى
كان��ت يف منتص��ف الش��ارع العري��ض ،حي��ث
أخفين��ا ص��اروخ مي��غ وقذيف�تي فوزدي��كا
موصولت�ين بعضهم��ا ببع��ض ..أصب��ح هدي��ر
الدباب��ات ال�تي تتجه��ز للع��ودة مس��موعاً؛
كان��ت اخلط��ة تفج�ير مجي��ع األلغ��ام عن��د
فجر"
مرور الدبابات يف طريق العودة" .اآلن ّ
يصي��ح أب��و عاب��د بص��وت اله��ث ،أطبق صمت
رهي��ب عل��ى اجلمي��ع لثانيت�ين أو ث�لاث ،ث��م
د ّوت أص��وات االنفج��ارات ،وتصاع��د دخ��ان
أسود كثيف من اجملنزرات ،وهذه العالمات
كان��ت تدلن��ا عل��ى تفجريه��ا واحرتاقه��ا.
مل يتمك��ن الث��وار م��ن التص��دي
هلجمات النظام العنيفة طوي ً
ال ،الس��يما من

وكالة األناضول

طري��ق مدخ��ل دمش��ق امل��ار بال��دوار ومنطق��ة
الرتب��ة ث��م س��احة ش��ريدي ،وس��رعان م��ا
س��يطر النظ��ام عل��ى هذه املنطقة احلساس��ة،
وعل��ى ج��زء كب�ير م��ن الكورني��ش القدي��م
وطري��ق داريا-املعضمي��ة ،وهن��ا وقعن��ا حن��ن
املرابط�ين عل��ى جبه��ة الكورني��ش اجلدي��د
املطل��ة عل��ى مط��ار امل��زة يف احلص��ار ال��ذي
اس��تمر لثالث��ة أي��ام؛ ث��م قررن��ا االنس��حاب
م��ن النق��اط يف إح��دى الليال��ي املظلم��ة :س��ار
أكث��ر م��ن ثالمثائ��ة مقات��ل خمرتق�ين ع��دة
حتصين��ات للنظ��ام باجتاه عمق داريا ..وبهذا
متك��ن النظ��ام م��ن الس��يطرة عل��ى مجي��ع

املناط��ق املش��رفة على دمش��ق واملطار ،وتوغل
يف وس��ط املدين��ة ،يف ح�ين متس��ك الث��وار
مب��ا تبق��ى منه��ا م��ع كام��ل بس��اتني املنطق��ة
الغربي��ة؛ وعن��د ه��ذه اخلط��وط العريض��ة
جتم��دت خارط��ة الق��وى يف املنطق��ة قراب��ة
أرب��ع س��نوات.
م��ا ب�ين ب��دء احلمل��ة وانتهائه��ا،
ش��هدت داري��ا مئ��ات املع��ارك ذات الطاب��ع
الدفاع��ي؛ وم��ع ازدي��اد ع��دد املع��ارك امتل��ك
معظ��م مقاتل��ي املدين��ة خ�برة التضاه��ى يف
ه��ذا الن��وع م��ن املع��ارك .مل يك��ن أح��د يرتاج��ع
خط��وة واح��دة يف أي معرك��ة ،حت��ى ول��و
تقدم��ت دباب��ات النظ��ام؛ كان اجلمي��ع
يتمرك��ز يف مكان��ه واضع��اً أصبع��ه عل��ى
الزناد ،فمن املعلوم أن أي دبابة تتقدم ختفي
خلفه��ا جمموع��ة م��ن اجلن��ود املقتحم�ين
الذي��ن يغ��دون ب�ين حلظ��ة وأخ��رى فريس��ة

س��هلة للث��وار ،وه��ذه الطريق��ة تعت�بر إح��دى
أب��رز الوس��ائل الدفاعي��ة ال�تي ت��درب عليه��ا
املقاتل��ون.
بعد عدة أش��هر من القتال املس��تمر
ه��دأت املع��ارك لبع��ض الوق��ت ،و ب�ين مطل��ع
الع��ام  2013وحت��ى ش��هر نيس��ان يف ذاك الع��ام
 ،متك��ن الث��وار م��ن تأس��يس حتصين��ات قوية،
تألف��ت م��ن س��واتر ترابي��ة وأنف��اق وخن��ادق
ودش��م؛ واتفقت الفصائل املقاتلة على توزيع
نق��اط الرب��اط يف حمي��ط املدين��ة بالكام��ل.
ومل ُ
خي��ل األم��ر م��ن بع��ض
هجم��ات يش��نها الث��وار لتوس��يع رقع��ة
الس��يطرة ،أو كس��ر احلص��ار اخلان��ق ال��ذي
فرض��ه النظ��ام من��ذ األش��هر األوىل؛ كان��ت
معرك��ة (هلي��ب داري��ا) ال�تي انطلق��ت يف آب
 2015أك�بر املع��ارك اهلجومي��ة ،حي��ث متك��ن
الثوار من الس��يطرة عل��ى مباني "اجلمعيات"
ذات الطواب��ق العالي��ة ال�تي تط��ل عل��ى مط��ار
امل��زة .وم��ع بداية  2016بدأت املرحلة األخرية
م��ن محل��ة داري��ا ،بع��د أن متك��ن النظ��ام م��ن
الفص��ل ب�ين داري��ا ومعضمي��ة الش��ام (دخل��ت
يف هدن��ة م��ع النظ��ام ب��دءاً م��ن الع��ام ،2014
موع��د اختي��اري للبق��اء فيه��ا) ال�تي كان��ت
املتنف��س وخ��ط اإلم��داد الوحي��د إىل داري��ا،
وخاص��ة م��ع خس��ارة األراض��ي الزراعي��ة يف
منطق��ة "املغ��رب" ليحك��م احلص��ار عل��ى 700
مقاتل تقريباً ومعهم عش��رات املدنيني داخل
م��ا تبق��ى م��ن األحي��اء املدم��رة ،واىل ح�ين
االتف��اق عل��ى إخ�لاء املدين��ة آخ��ر ش��هر آب يف
الع��ام .2016
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طوابري السوريني املتشابهة يف والية كيليس الرتكية
مصطفى أبو مشس يق��ف الطاب��ور عل��ى قم��ة ه��رم متث�لات الثقاف��ة واملدني��ة
ل��دى الس��وريني ،رغ��م تارخيه��م الس��يء معه ،واملس��تمر الي��وم يف دول اللجوء .ورمبا هلذا
الس��بب بال��ذات ،حيم��ل كل أح��د منه��م تص��وراً جل��ذور مش��كلة الطاب��ور وح�ل ً
ا هل��ا.
تت��درج احلل��ول م��ن الصرام��ة
والبط��ش للدف��ع لالنتظ��ام في��ه ..حت��ى
الدع��وات إىل االلت��زام األخالق��ي الذات��ي
باالنتظ��ام ،وه��ذا م��ا يتداول��ه الس��وريون وهم
منتظم��ون يف الطاب��ور أو خارج��ه ،يف تركي��ا
أو غريه��ا م��ن ال��دول ،ويف والي��ة كيلي��س أو
غريها من الواليات ،لتش��كل األخرية منوذجاً
ع��ن تل��ك (األزم��ة الس��ورية) ،ب��كل م��ا فيه��ا
م��ن فظاع��ة وامته��ان ورمب��ا خس��ة يف بع��ض
األحيان ،وكيف يرى إليها املشاركون فيها
بش��كل أو بآخ��ر ،وكي��ف يفرتض��ون أس��باباً
ويتوقع��ون حل��و ً
ال هل��ا.
يتح�� ّول لي��ل الس��وريني يف والي��ة
كيلي��س الرتكي��ة إىل نه��ار ،عن��د كل
اس��تحقاق ُتقدم��ه واح��دة م��ن املنظم��ات
اإلنس��انية ،أو ق��رار ميس��هم م��ن احلكوم��ة
الرتكي��ة ،أو مس��اعدات ش��خصية ختصه��م؛
تب��دأ بعده��ا محل��ة م��ن االنتق��ادات للفوض��ى
الطابورية احلاصلة ،واليت كثرياً ما تتحول
إىل عراك باأليدي أو تبادل للسباب والشتائم،
تتناقله��ا وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي،
لتنقس��م اآلراء حوهل��ا ب�ين متعاط��ف م��ع
األوض��اع االقتصادي��ة الس��يئة ال�تي يعيش��ها
الس��وريون ،وراف��ض للطريق��ة "الفوضوي��ة"
واملش��هد الذي "يسيء" لصورة السوري ،سواء
يعبون عن امتعاضهم
أمام "األتراك" الذين ّ
م��ن "اجله��ل الس��وري ،وغياب ثقاف��ة االلتزام
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بال��دور ،والطواب�ير العش��وائية" ،وال�تي
"يتداوهل��ا األت��راك عل��ى صفحاته��م لتصب��ح
مث��ار س��خرية يف التعلي��ق عل��ى املش��اهد ،أو
الدع��وة إىل طرده��م حبج��ة ع��دم الق��درة
عل��ى االندم��اج م��ع أولئ��ك الفوضوي��ون" ،أو
حتى أمام السوريني أنفسهم ،والذين يرثون
للح��ال اليت وصلوا إليه ،حمملني املس��ؤولية
لتل��ك املؤسس��ات يف إجي��اد حل��ول م��ن ش��أنها
"إجي��اد حل��ول تنظيمي��ة" ،ليعيده��ا بعضه��م
"للعه��ود الطويل��ة م��ن الفوض��ى وال��ذل ال�تي
عاش��وها س��ابقاً ،يف ظ��ل انتش��ار احملس��وبيات
والواس��طات والرش��ى".
حيم��ل أب��و حمم��د (الج��ئ س��وري
يف كيليس) بيده قلماً أزرق اللون ،ويرتدي
عب��اءة (مسيك��ة) ويل��ف رأس��ه ب��ـ (مش��اخ)،
بع��د أن دخ��ل الش��تاء فج��أة ،وه��و ي��وزع ب��ـ "ي��د
مرجتف��ة" أرق��ام ال��دور عل��ى أي��دي األهال��ي،
الذي��ن بدؤوا يتقاطرون على مراكز الربيد
الرتك��ي ( ،)PTTمنذ س��اعات الفجر األوىل،
فأب��و حمم��د "أول الواصل�ين" عل��ى ح��د قوله،
"صرل��ي يوم�ين م��ا طلعل��ي دور ،الي��وم جي��ت
م��ن الس��اعة  12باللي��ل".
يأم��ل الرج��ل أن يك��ون أول
الداخل�ين إىل املرك��ز الس��تالم مس��اعدة
مالي��ة تعين��ه عل��ى قض��اء بع��ض احتياجات��ه
يف الش��تاء ،ليأخذ دور املنس��ق لعمليات الدور
"بكتاب��ة أرق��ام الواصل�ين بالتسلس��ل عل��ى
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أيديه��م" ،وبالرغ��م م��ن أن ه��ذه الطريق��ة "م��ا
بتنفع دائماً"ّ ،إل أن العادة جرت ومنذ س��نوات
باخت��اذ ه��ذه الطريق��ة يف كل م��رة.
يف الس��اعة السادس��ة صباح��اً،
كان رق��م ال��دور ق��د وص��ل إىل ( ،)73ناهي��ك
ع��ن دور النس��اء ،ال��ذي يس��جل أرقام�اً خاص��ة
ب��ه .يت��وزع األهال��ي عل��ى "ج��دران احمل��ال
التجاري��ة" :نس��اء حتمل��ن أطفاهل��ن ،عرب��ات
ّ
لرض��ع مرصوف��ة عل��ى الطرق��ات ،أطف��ال
يلعب��ون "لي�ل ً
ا" وس��ط ب��رد الش��وارع وخطره��ا،
ورج��ال يدخنون بش��راهة ،وأحادي��ث ال تنتهي
عن الش��ائعات اليت دائما ما تلقى أذناً صاغية،
ح��ول الش��روط والطلب��ات واألوراق الرمسي��ة
للحص��ول عل��ى املس��اعدات ،واليت "تتغري" وفق
"أه��واء املس��تفيدين وخياهل��م" ،يق��ول عل��ي
(واح��د م��ن املنتقدي��ن لتل��ك الش��ائعات) ،فم��ع
"معرف�تي ب��أن معظ��م تل��ك األش��ياء ال تتع��دى
الش��ائعات ،ولك�ني قم��ت بإحضاره��ا كغ�يري
م��ن الن��اس ،خوف �اً م��ن أن تك��ون صحيح��ة".
م��ا إن فتح��ت املراك��ز أبوابه��ا حت��ى
تدف��ق الن��اس" ،متجاهل�ين أرقامه��م" ،أص��وات
تتع��اىل بالت��زام دور الطاب��ور تضي��ع س��دى يف
الزحام ،رجال ونساء يتزامحون ،وبكاء أطفال
يطغ��ى عل��ى املش��هد… موظفو املراك��ز أغلقوا
األبواب "حبجة انتظام الدور" ،رجل كبري يف
الس��ن خط��ب بالناس "حم��او ً
ال تذكريهم مبا
تبق��ى م��ن إنس��انية" ،ردود كث�يرة صادفت��ه:
"صرلن��ا م��ن الس��اعة " ،"12أن��ا وق��ت جي��ت م��ا
كان في��ه غ�ير تالت��ة"" ،صرل��ي يومني معطل
ما رحت عالشغل"" ،هاد مو عالدور"" ،يا شباب
كل واح��د حيف��ظ دورو"…

رادار املدينة

بع��ض األش��خاص مم��ن وصل��وا
متأخري��ن يتلفت��ون حوهلم القتناص فرصة
للدخ��ول ،يضع��ون أيديه��م يف "جيوبه��م
اخللفي��ة" ،يراقب��ون م��ا حيص��ل؛ الش��رطة
ال�تي اس��تعان به��ا موظف��و املرك��ز "ه��ددت
وتوع��دت" ،ينتظ��م ال��دور لدقائ��ق ،وم��ا إن
يت��م إدخ��ال "بع��ض األش��خاص ال يتجاوزون
اخلمس��ة" ،حت��ى يع��ود املش��هد كم��ا كان
علي��ه يف الس��ابق ،ص��راخ يعل��و م��ن بعي��د
لرجل�ين يتع��اركان ح��ول "دور الطاب��ور"،
ال تتدخ��ل الش��رطة ،فق��ط تغل��ق الب��اب يف
انتظ��ار "أن ن��ذوق عل��ى حالنا" ،يقول أحدهم.
"البارح��ة كان هن��اك ازدح��ام أك�بر ،حت��ى
النس��اء تعارك��ن فيم��ا بينه��ن" ،ق��ال لي ش��اب
متوسط يف العمر "وصار ش ّد الشعر" ،ملوحاً
بيدي��ه م��ع ابتس��امة خفيف��ة.
تتش��ابه طواب�ير الس��وريني يف
كل م��رة ،ويف غ�ير م��كان؛ فعل��ى دور "إذن
الس��فر" ،جت��د املوق��ف متش��ابهاً ،الوصول لي ً
ال
"الس��مة األوىل للحص��ول عل��ى إذن س��فر"،
واألق�لام الزرق��اء واألرق��ام ال�تي مت�لأ "أكف
املوجودين" ،وإن كان بشكل أقل ،نظراً لقلة
الع��دد مقارن��ة ب��دور املس��اعدات اإلنس��انية.
"رج��ل األم��ن" ال��ذي يق��ف عل��ى ب��اب الدخ��ول
إلعط��اء "إذن الس��فر" ،يفت��ح الب��اب لدقائ��ق،
يُدخ��ل الدفع��ة األوىل ال�تي ال تزي��د ع��ن 30
ش��خصاً ،ليع��اود إقفال��ه .دقائ��ق طويل��ة مت� ّر
عل��ى املنتظري��ن خل��ف الب��اب ،فح��وى ال��كالم
ال��ذي يطلق��ه يف كل م��رة خي��رج به��ا م��ن
مكان��ه الداف��ئ لتدخ�ين س��يجارة ،أو للنظ��ر
يف الوج��وه املرتقب��ة" ،عليك��م االنتظ��ار حت��ى
انته��اء املوجودي��ن ألمس��ح لك��م بالدخ��ول"،

ويف أفض��ل األح��وال "أن تأتوا بعد انتهاء فرتة
الغ��داء يف الدفع��ة الثاني��ة" ،كث��ر ُياول��ون
التق��رب من��ه ،أحده��م خي��رج "باكيت��ه عل��ى
عج��ل ليعطي��ه س��يجارة" ،آخ��رون حياول��ون
"بلغ��ة تركي��ة مكس��رة إيص��ال فكرته��م،
وش��رح حاجتهم املاسة إلذن السفر" ،وعندما
يضي��ق ذرع�اً الرجل "ال��ذي ال يليب نداء أحد"
يكتف��ي بعب��ارة "سيس��تم ي��وق" ،لينه��ي آم��ال
احلاضري��ن الذي��ن يب��دؤون مبغ��ادرة امل��كان
تباع �اً ،وه��م ينظ��رون إىل اخلل��ف.
يب��دو األم��ر مش��ابهاً داخ��ل املش��فى
احلكوم��ي يف الوالي��ة ،وإن كان��ت احلكوم��ة
الرتكي��ة ق��د أطلق��ت رابط��اً إلكرتوني��اً
للتس��جيل مؤخراًّ ،إل أن معظم الس��وريني ال
جييدون الدخول إليه .مئات من األش��خاص
جيتمع��ون يف البه��و املخص��ص لل��دور عل��ى
ش��كل مس��ارب ،تش��به تلك اليت كانت توضع
أم��ام "أف��ران اخلبز يف س��وريا" .األصوات تعلو
يف كل م�� ّرة ،النس��اء ه��ن األكث��ر ع��دداً،
فاملش��فى "م��كان للع�لاج وللس�يران يف آن
واحد" تقول ظالل اليت التقيناها يف املش��فى،
حتك��ي غاضب��ة وه��ي تش�ير إىل واح��دة م��ن
النس��اء بيده��ا "ختي��ل إن موظ��ف االس��تقبال
أخربه��ا بع��دم وج��ود طبي��ب عصبي��ة هل��ذا
الي��وم" ،فأجابت��ه "عظمي��ة بيص�ير" ،وكأن
القص��ة "مكس��ب" ،تكم��ل ظ�لال .يُض��اف إىل
ذل��ك "رحل��ة البح��ث عن مرتجم ي��ر ّد عليك"،
وه��و م��ا خيل��ق "طواب�ير م��ن الس��وريني عن��د
كل ب��اب".
أم��ا م��ا حص��ل يف "دور اهل�لال
األمحر" فتلك قصة أخرى ،يقول أبو حممد
يف بداي��ة حكايت��ه (حام��ل القل��م الذي مل يتح

ل��ه الدخ��ول ،ووق��ف متفرج�اً وه��و يرف��ع ي��ده
ال�تي ظه��ر عليه��ا الرق��م واح��د) ،فحينه��ا مت
اس��تخدام "مرش��ات املي��اه وحت��ى العص��ي" من
قب��ل الش��رطة لتنظي��م ال��دور ،دون ج��دوى
أيض �اً ،يكم��ل "هن��اك م��ن دخ��ل ع��ن طري��ق
الواس��طة ،دون دور ،وبعضه��م ع��ن طري��ق
الرش��اوى ،مل نس��تطع الوص��ول إىل أح��د
(السماسرة) ،رمبا تكون تلك القصة ككثري
م��ن (الش��ائعات املتداول��ة)".
"مل��اذا حيملونن��ا مس��ؤولية م��ا
حي��دث" يق��ول امل��درس س��عيد ال��ذي ي��رى أن
املس��ؤولية األكرب "تقع على عاتق املؤسسات
واملنظم��ات" ،فلم��اذا ال تك��ون "هن��اك رواب��ط
إلكرتوني��ة للتس��جيل واالس��تفادة ،ويت��م م��ن
خالهل��ا إعط��اء أدوار للناس للمراجعة ،أس��وة
باألتراك أنفسهم" ،ويتساءل عن سبب "وجود
موظ��ف واح��د أو اثن�ين عل��ى األغل��ب ،ومل��اذا
ال يضاعف��ون الع��دد عن��د كل اس��تحقاق"،
فامل��دة الزمني��ة لتل��ك اخلدم��ات "حم��دودة"
والن��اس "تعان��ي ظروف�اً صعب��ة" ،وعليه��م أن
ينتظ��روا ألش��هر عل��ى ضوء الطريق��ة املتبعة
يف تس��يري األم��ور" ،فف��ي كل يوم يعطى إذن
س��فر لع��دد حم��دود ال يتج��اوز  50ش��خصاً"،
ومعظ��م الس��وريني يف كيلي��س يعمل��ون
يف والي��ات أخ��رى ،أو ط�لاب يف جامع��ات
خمتلف��ة ،أو يراجع��ون مش��ا َ
يف "حيوهلم إليها
مش��فى الوالي��ة" ،وه��و ما يش��كل عائقاً كبرياً
يف تنقالته��م ،وي��ؤدي إىل اخلل��ل والفوض��ى
والبح��ث ع��ن ط��رق بديل��ة ..لينه��ي حديث��ه،
"ف��وق كل ذل��ك ،علي��ك انتظ��ار املوظ��ف
الوحي��د لينه��ي ك��ؤوس الش��اي الكثرية على
طاولت��ه".
توزيع املعونة الشتوبة يف مدينة أورفا
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رادار املدينة
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يرتقب الطلبة السوريون
الباحثون عن "اخلالص" نتائج "املنح
الدراسية" اليت جلأوا إليها ،واليت باتت
"ورقة الرهان األخرية" يف حياتهم،
حلمايتها من "جتنيد احتياطي مباغت"
أو "وضع اقتصادي جمهول اهلوية"،
بعد أن باتت "البطالة تنهش النخب من
األكادمييني"

ورية
س
يف
غازي
معة
جا
تاب
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رانيا عيسى

املنح الرتك

ية مجعت املع
ارض واملؤيد على مقعد دراسي واحد !

حت��ى ص��ار لزام��اً عل��ى الطال��ب
الس��وري زي��ارة "إمييل��ه" وحتديث��ه مل��رات
كث�يرة يومي�اً ،خوف�اً أن "يتي��ه موع��د مقابل��ة
أو منح��ة يف الطري��ق" ،لريتبط نصف حياتهم
بزي��ارة بريدهم اإللكرتوني ،أما نصفها اآلخر
فبالتقديم على كل املنح الدراسية ،ويف كل
البل��دان.
وعل��ى مب��دأ "منقدم ش��و خس��رانني"،
يق��ول مصطف��ى "ال أذك��ر ع��دد اجلامع��ات
واملن��ح اليت تقدمت إليها ،ولكنها كثرية جداً،
أحيان �اً يأتي�ني رد الس��تكمال أوراق معين��ة أو
اعت��ذار ،أنتظ��ر دقائ��ق ث��م أحبث يف املراس�لات
عّل��ي أذك��ر طبيع��ة املنح��ة وم��كان اجلامعة".
تنش��ر اجلامع��ات واملنظم��ات ال�تي
تق��دم منح�اً دراس��ية تع��داد طلب��ات املتقدم�ين
للدراسة يف برناجمها وعدد املقبولني فيه ،إذ
تق�دّم ،اجلامع��ات الرتكي��ة على س��بيل املثال،
تعه��دات مبن��ح تعليمي��ة ل��ـ  20أل��ف طالب ،من
أصل  135ألف طالب تقدموا للحصول عليها،
ه��ذه الس��نة ،معطي��ة األولوي��ة للس��وريني،
حس��ب م��ا يق��ول مس��ؤولون يف دائ��رة املن��ح
الرتكي��ة (.)Turkiye'nin Burslari
بع��د موافق��ة املنح��ة عل��ى املتق��دم،
علي��ه أن جي��ري مقابل��ة ،غالب �اً م��ا تك��ون يف
ب�يروت بالنس��بة للس��وريني ال��ذي يس��كنون
مناط��ق س��يطرة النظ��ام ،لتب��دأ رحل��ة مش��قة
جدي��دة .فأثن��اء مقابل��ة أجرته��ا يف املرك��ز
الثق��ايف بغ��رض االلتح��اق باملنح��ة الرتكي��ة
العام��ة ،ت��روي لين��ا  28عام��اً (القادم��ة م��ن
دمش��ق)« :ح��ال عقل��ي آن��ذاك كانته��اء ف�ترة
الب��ث التلفزيون��ي متام�اً ..منهك��ة ،لك��ن س��ؤال
املوظ��ف ع��ن م��ا إذا تعرض��ت ملضايق��ة م��ن
األم��ن الع��ام اللبنان��ي أثناء قدوم��ي صعقين!»
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تتاب��ع لين��ا مس��تذكر ًة تفاصي��ل
طلب يفرتضين
املقابل��ة« :اسرتس��ل املوظ��ف يف ٍ
مراس��لة إلح��دى القن��وات املؤي��دة للنظ��ام
الس��وري ،أغط��ي خالهل��ا م��ا ج��رى يف عرس��ال
صي��ف ع��ام  ،2017فموقف��ي السياس��ي بق��ي
مبهم�اً لدي��ه ،م��ا اس��تدعى إطالة م��دة مقابليت
إىل  35دقيق��ة ،رفض��ت اإلجاب��ة ،ع��اود طلب��ه
بتغطي��ة احل��دث كمراس��لة إلح��دى القن��وات
ال�تي جعل��ت م��ن انق�لاب  15مت��وز فريس��ة هل��ا،
لك�ني رفض��ت إجابت��ه جم��دداً ،فأنه��ى املقابل��ة
جبمل��ة "قن��اة  TRTبانتظ��ارك!".
عل��ى املقل��ب اآلخ��ر ،بع��د أن عكف��ت
�دل س��وري ط��وال
أميم��ة .د  28عام�اً يف كل ج� ٍ
س��بع س��نوات ،تؤك��د دعمه��ا لسياس��ة األس��د
وحرب��ه ض��د "اإلره��اب" ،اختص��رت إجابته��ا
قائل��ة" :خلين��ا حن��ط املوق��ف السياس��ي عل��ى
جن��ب ،ونش��وف مس��تقبلنا مبن��ح أردوغ��ان"،
تكم��ل" :راس��لت كل املن��ح املقدم��ة م��ن روس��يا
َ
أح��ظ بقب��ول
وإي��ران والص�ين ،لك��ن مل
حت��ى اللحظ��ة" ،لتس��تنتج "م��ا قيم��ة موقف��ي
السياس��ي! مل يق��در موقف��ي تأم�ين منح��ة أو
ظ��روف أس��تكمل فيه��ا دراس�تي دون س��فر".
يف ح�ين ي��رى أمح��د .ب  26عام��اً
ماجس��تري هندس��ة عم��ارة ،أح��د الطلب��ة
امللتحقني باملنحة الرتكية ،أن الكذب لضمان
القب��ول يف املنح��ة ممكن ،فما الذي مينع املؤيد
لنظ��ام األس��د م��ن املراوغ��ة لضم��ان مقع��د ل��ه
إىل جان��ب الطال��ب املع��ارض يف اجلامع��ات
الرتكي��ة ،يتس��اءل" :أال ميك��ن اج�تراح ح��ل
بف��رض مفاضل��ة مغاي��رة للطلب��ة املؤيدي��ن يف
ح��ال قبلوه��م يف املن��ح الدراس��ية؟"
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يف الوق��ت ال��ذي ط��ال الف��رز السياس��ي يف
سوريا قطاع املنح الدراسية أيضاً ،لتكون دول
روس��يا والص�ين عل��ى قائم��ة ال��دول املفضل��ة
للطلب��ة املؤيدي��ن لنظ��ام األس��د الس��تكمال
دراس��اتهم فيه��ا -حتدث��ت (ع�ين املدين��ة) م��ع
أح��د املس��ؤولني يف ()Turkiye'nin burslari
متحفظ��اً ع��ن ذك��ر امس��ه ،ع��ن إمكاني��ة
قب��ول املن��ح للطلب��ة املؤيدي��ن للنظام الس��وري
للدراس��ة يف تركي��ا ،فش��دد عل��ى أن معي��ار
قب��ول الطلب��ة قائ��م عل��ى "خرباته��م العلمي��ة"،
إضافة إىل "السوية املعيشية املرتدية" ،مشرياً
إىل قب��ول س��وريني متقدم�ين م��ن دول أخرى
لاللتح��اق باملنح��ة.
وح��ول ع��دد الطلب��ة املقبول�ين م��ن
مناطق سيطرة النظام مقارنة باملعارضة ،يف
الوقت الذي تعاني فيه الكوادر التدريس��ية يف
جامع��ات املناط��ق احملررة م��ن نقص يف الكادر
التدريس��ي ،فض ً
ال عن غالء أقس��اط اس��تكمال
الدراس��ات العلي��ا فيه��ا ،لتص��ل إىل  4000دوالر
أمريكي لطلبة املاجس��تري و 6000للدكتوراه،
اكتف��ى املس��ؤول يف املنح��ة ب��ـ"ال تعلي��ق".
حينم��ا ابت��دأ قب��ول الطلب��ة
الس��وريني يف الع��ام  2015كان ذل��ك يف 8
جامع��ات حكومي��ة بوالي��ات جن��وب الب�لاد ،ث��م
أخ��ذت قاع��دة قبول الطلبة يف االتس��اع ،ليجد
الس��وريون مكان�اً هل��م يف  13جامع��ة تركي��ة،
َّ
تصن��ف ضم��ن أفض��ل أل��ف جامع��ة عل��ى
مس��توى الع��امل .ث��م ليعل��ن جمل��س التعلي��م
العال��ي الرتك��ي الع��ام املاض��ي ع��ن اس��تكمال
 15أل��ف طال��ب س��وري يف جامع��ات ضم��ن 81
والي��ة ،م��ا يش�ير بالضرورة إىل ق��درة الطالب
الس��وري عل��ى إثب��ات تف��رده العلم��ي فيحظ��ى
مبقع��د ج��وار الطال��ب الرتك��ي.

رأي

صنم دير الزور..
برميل إعادة اإلعمار وأموال داعش
�اق م��ن ني��زك ض��رب دي��ر الزور ،كتل��ة المعة وصقيل��ة ،ختتصر دمامتها ب��ؤرة اخلراب
يب��دو كج��زء ب� ٍ
سهيل نظام الدين ال��ذي تتمرك��ز يف وس��طه ،بينم��ا تتس��ع دوائ��ر الدم��ار الش��احبة حول��ه يف خ��واء كان يوم��اً مدين��ة.
إ ّن��ه دا ّل��ة حك��م آل األس��د ،أو وف��ق مزي��ج من تعب�يرات اللغة
السياس��ة الس��ورية ،مل��ا بع��د الث��ورة واحل��رب واإلب��ادة ،فإ ّن��ه "احلي��وان
املؤس��س".
أعاد نظام بش��ار األس��د نصب متثال أبيه وس��ط دير الزور،
يف مشهد َ
أريد له أن يكون كرنفالياً ،ليوحي بانتصاره على املدينة،
ال�تي يق��ول البن��ك الدولي إ ّنها تتصدر قائمة نس��ب الدمار يف س��وريا،
وبينم��ا يتش �دّق ره��ط مؤي��دي النظ��ام وش��بيحته يف الدي��ر وغريه��ا
برمزي��ة "ع��ودة الدول��ة" ،ع�بر تش��خيص طاغيته��ا الدم��وي املؤس��س
لوحش��ية قونن��ة القم��ع والفس��اد بتمثال��ه الضخ��م ،ف� ّ
�إن احل��رب عل��ى
دي��ر ال��زور تتواص��ل بضراوة متفاقمة ،عرب حتوير هذه "الدولة" إىل
واجه��ة خماتل��ة ملش��روع القض��اء عل��ى هوي��ة دي��ر ال��زور ال��ذي تش��نه
األذرع اإلرهابي��ة اإليراني��ة.
لك��ن ه��ذا لي��س م��ا يش��غل ب��ال النظ��ام وش��بيحته الذي��ن
يتلمظ��ون بـ"انتص��ار" ع��ودة حاف��ظ األس��د ،كجثة خن��راء من
اجلص الفارغ ،حتى لوكان وسط خرائب خاوية.
احتف��ى إع�لام الش��بيحة ،الرمس��ي
واالجتماع��ي ،بع��ودة مؤس��س الدول��ة
األس��دية إىل دي��ر ال��زور ،يف طق��س
انتقام��ي م��ن حمافظ��ة لطامل��ا
اعتربه��ا حاف��ظ األس��د جغرافي �اً
متم��ردة ،ال تس��تحق التنمي��ة
عل��ى ه��زال ه��ذا املفه��وموبدائيت��ه يف مفاهي��م البع��ث
االقتصادي��ة -م��ع أ ّنه��ا تق��دم
أكث��ر م��ن ربع اقتصاد س��وريا
برمت��ه .وما ح��دث فع ً
ال ،هو ّ
أن
التمثال الذي كان أهل الدير
يس��مونه "الصن��م" و"هب��ل"،
حت��ى قب��ل قي��ام الث��ورة ،أخ��رج
م��ن س��باته املذع��ور ال��ذي دام
حن��و س��بع س��نوات ،وأعي��د
ط�لاؤه بل��ون مغاي��ر ألصل��ه
ذي الطاب��ع العس��كري،
وأقيم��ت ل��ه قاع��دة جدي��دة
يف مكان��ه ال��ذي كان يع��رف
ب��دوار الس��بع حب��رات ،ووض��ع
عليه��ا ،يف احتف��ال أش��به
بـ"املس�يرات الطوعي��ة" ،ال�تي
كان الس��وريون يس��حلون
إليها قسراً ،على مدى  47عاماً
م��ن حك��م األس��دين.

الالف��ت يف أم��ر ه��ذا االحتف��اء ،أ ّن��ه ميث��ل احتض��اراً جدي��داً
لعالق��ة نظ��ام آل األس��د بالس��وريني عموم�اً ،جله��ة ع��دم قدرت��ه عل��ى
اخلروج من هوس الصنمية الذي يستبد بوعيه السياسي ،ما جيعله
يعي��د تك��رار منوذج��ه يف كل م��رة يثبت فيها أنه فش��ل يف إنتاج آليات
بقائ��ه "األب��دي" اآلم��ن ،حت��ت ش��رط متكرر أيض�اً ،لقس��ر الناس على
إظه��ار املوافق��ة عل��ى ه��ذا "البع��ث" ،م��ع إدراك متب��ادل لط��ريف معادلة
القم��ع ه��ذه ّ
أن كل م��ا جي��ري ه��و جم��رد مس��رحية متخم��ة بك��ذب،
أش��به م��ا يك��ون باالعرتاف��ات اجلاه��زة ال�تي تنتزعه��ا أجه��زة خمابرات
األس��د م��ن املعتقل�ين حت��ت التعذي��ب.
ومامل يكن يس�ير وفق هذه اآللية ،فس��يجد مس��اره ملواجهة
الصيغ��ة البديل��ة لنظ��ام األس��د ،وه��ي اإلره��اب املباش��ر والع��اري.
والواق��ع أن طب��اق التعذي��ب واإلره��اب كان حاض��راً بق��وة يف رحل��ة
ع��ودة "الصن��م" م��ن خم��زن متح��ف دي��ر ال��زور إىل الس��احة القريب��ة
من��ه  ،فاألم��ر كل��ه أجن��ز برعاي��ة ش��ركة "القاطرجي"
املص ّنف��ة دولي�اً عل��ى قوائ��م اإلرهاب ،باعتبارها ش��ريكاً
لتنظي��م "داع��ش" يف جت��ارة النف��ط ،وتبيي��ض أم��وال
التنظي��م اإلرهاب��ي أي��ام كان حياص��ر ديرال��زور،
وميي��ت س��كانها جوع �اً وعطش �اً.
مل تك��ن عملي��ة تهري��ب "هب��ل" ،ال��ذي ب��ات اآلن
"صن��م احلي��وان األب" ،يف أوائ��ل حزي��ران ع��ام
 ،2011إلنق��اذه م��ن س��بعة آالف متظاه��ر جتمع��وا
لتحطيم��ه ،بع��د استش��هاد الفت��ى مع��اذ ال��ركاض
( 14عام��اً) برص��اص ق��وات األس��د -حتت��اج إىل
"تقدم��ة" م��ن أح��د ،وال إىل ش��ريك وس��يط ب�ين
النظ��ام و"داع��ش"؛ فكالهم��ا مل يك��ن موجوداً ،حني
س��حق -وأح��رق -املتظاهرون متثال باس��ل األس��د
يف الس��احة العام��ة لدي��ر ال��زور -وامسه��ا احملل��ي
ساحة التكاسي -يف نيسان من ذات العام ،أو حني
ل� ّ
�ف متظاه��روا امليادي��ن متث��ال األس��د خبرط��وم
س��يارة إطف��اء وس��حلوه يف مدينته��م.
األم��ر اآلن يف صورت��ه
الفجائعي��ةّ ،
أن التمث��ال ،وه��و
الوحيد الباقي يف اجلغرافيا اليت
مل يك��ن حاف��ظ األس��د حي ّبه��ا،
ب��ات برمي��ل "إع��ادة اإلعم��ار"
ال��ذي ألق��اه بش��ار األس��د وس��ط
املدين��ة املدم��رة لـ"بع��ث" ه��وس
األبدي��ة ال��ذي تطاي��ر حطام�اً يف
س��احة التكاس��ي.
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كيف تتغري مفردات الثورة يف الغوطة الشرقية

عمار محو ومادلني إدواردز
عن موقع The Middle East Eye

نق ً
ال عن موقع Syria Direct

يف معقل سابق من معاقل املتمردين ،يقول السكان إن عليهم االنتباه للطريقة اليت يتكلمون بها حالياً يف ظل سيطرة احلكومة.
يف الش��هر املاض��ي ،عندم��ا زار س��امر ياس�ين املكت��ب اإلداري
املؤسس حديثاً خارج دمشق ،قال أمراً رمبا كان عليه أال يتفوه به .هذا
الش��اب ،الذي يعيش يف ضواحي الغوطة الش��رقية الواقعة س��ابقاً حتت
س��يطرة املعارض��ة ،كان يأم��ل أن يتس��جل يف جامع��ة العاصم��ة ،لكن��ه
أراد أو ً
ال أن يتحق��ق م��ن املوظ��ف احلكوم��ي اجلال��س إىل الط��رف اآلخر
م��ن املنض��دة ،إن كان م��ن احملتم��ل أن يت��م س��وقه للخدم��ة العس��كرية
وه��و يف طريق��ه إىل اجلامع��ة" .س��ألتهم (م��ا ه��و مص�ير التأجي��ل م��ن
اخلدم��ة العس��كرية ،ك��ون الش��بان م��ن املناط��ق احمل��ررة قادري��ن اآلن
عل��ى إنه��اء دراس��تهم اجلامعي��ة؟)".
يف احل��ال أس��ف ياس�ين لطرح��ه هذا الس��ؤال ،لق��د كانت زلة
ر
لس��ان كان م��ن املمك��ن أن تكلف��ه غالي�اً" .األراض��ي احمل��ررة" ه��و تعب�ي ٌ
غالب�اً م��ا كان يس��تخدمه الس��وريون املناص��رون للمعارض��ة يف وص��ف
أج��زاء م��ن الب�لاد ،كالغوط��ة الش��رقية ،مت حتريرها م��ن احلكومة من
قب��ل املتمردي��ن بع��د ع��ام .2011
نظ��ر املوظ��ف احلكوم��ي إلي��ه وس��أله" :تقص��د األراض��ي ال�تي
كان��ت حت��ت س��يطرة اإلرهابيني؟" كان على ياس�ين أن يفكر مبخرج
وبس��رعة -ليصل��ح غلطت��ه" .كال ،أن��ا أقص��د األراض��ي ال�تي ح��ررتم��ن اإلرهابي�ين" .وم��ع أن��ه خ��رج م��ن املكت��ب دون مزي��د م��ن األس��ئلة،
إال أن خماوف��ه مل تك��ن دون أس��اس ،فبم��ا أن احلكوم��ة الس��ورية تعي��د
تأكيد سلطتها على ضواحي الغوطة الشرقية ،يرغم ياسني والسكان
اآلخري��ن أنفس��هم عل��ى نس��يان (مف��ردات الث��ورة) ال�تي تعلموه��ا يف ظل
حص��ار خان��ق أبق��ى  400ألف ش��خص يف ش��رنقة لغوية بعي��داً عن مسع
احلكومة السورية .مراقبة هذه "اللهجة" العائدة لزمن احلرب صارت
مس��ألة جدي��ة تتعل��ق به��ا الس�لامة الش��خصية.
"خبز األسد"
ابت��دا ًء م��ن كان��ون األول املاض��ي ،دم��ر هج��وم ش��امل ق��ام ب��ه
اجليش السوري وحلفاؤه اجليب املنهك جوعاً وقصفاً من قبل ،يف حني
رد املتم��ردون برش��قات م��ن القص��ف املتقط��ع عل��ى األراض��ي القريب��ة
َّ
الواقعة حتت سيطرة احلكومة .ومع حلول نيسان ،كان احلصار على
الغوط��ة ق��د انته��ى بع��د س��يطرة النظ��ام التام��ة ورحيل عش��رات اآلالف
م��ن املدني�ين ومقاتل��ي املعارض��ة إىل حمافظ��ة إدل��ب.
بالنس��بة ألولئ��ك الذي��ن بق��وا ،أخ��ذت احلي��اة تتح��ول إىل
حال��ة م��ن اهل��دوء الغري��ب احل��ذر .أخ��ذ علم النظ��ام اآلن يغط��ي خرائب
أحي��اء الغوط��ة ،وتتجم��ع النس��اء م��ن أج��ل مهرجان��ات التس��وق ال�تي
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ترعاها الدولة حتت ملصقات لرئيس يبتسم ولوالده ،بينما يتوجه شبان
غوطاني��ون حب��ذر إىل قل��ب دمش��ق للحض��ور يف اجلامع��ة .ويف ح�ين أن��ه
مث��ة وج��ود إلش��ارات مرئي��ة عل��ى ع��ودة احلكومة الس��ورية ،ف��إن املنظومة
اللغوي��ة لع��دة س��نوات م��ن حك��م املعارض��ة م��ا ت��زال متج��ذرة بعم��ق.
كم��ا يف درع��ا ومناط��ق أخ��رى م��ن الب�لاد بقي��ت حت��ت س��يطرة
مدي��دة للمعارض��ة ،ط� َّ�ور الغوطاني��ون "مف��ردات" تعك��س واقعه��م اليوم��ي.
فالكلمات اليت كانت من املمكن أن تكون سبباً للسجن إن استخدمت علناً
قب��ل ،2011أصبح��ت ج��زءاً م��ن احلديث اليوم��ي :الثورة ،املتمردون ،األس��د،
و"احلكوم��ة" الس��ورية أصبح��ت "النظ��ام" الس��وري .يق��ول عب��د الرمح��ن،
طال��ب جامع��ي م��ن دوم��ا " :بع��د  7س��نوات يف ظ��ل حك��م مجاعة متش��ددة أو
سياس��ة معين��ة ،يصب��ح لدي��ك هلج��ة مرتبطة بظروف معيش��تك" .اخلبز،
وهو مادة غذائية أساس��ية وأحياناً نادرة يف ظل احلصار ،كان امسه بكل
بساطة خبز عندما ينتج حملياً يف الغوطة" ،لكن اخلبز الذي كان يصلنا
عن طريق القوافل ،أو من خمابز النظام ،كنا نسميه خبز األسد" ،يقول
عب��د الرمحن.
ويق��ول أب��و رائ��د ،أب لثالث��ة أطف��ال ،إن بع��ض املف��ردات ال�تي
تبناه��ا أثن��اء س��نوات احلص��ار والقص��ف م��ا زال��ت تفل��ت من��ه" .يق��ول امل��رء
أش��ياء مث��ل النظ��ام ،أو الث��ورة ،أو (م��ن قب��ل  ،عندم��ا كن��ا حماصري��ن)".
أحيان��اً ،يف اللحظ��ات األكث��ر ه��دو ًء،
عندما يتذكر أصدقاءه وأفراد أسرته الذين قتلوا يف القصف،
يس��تخدم أب��و رائ��د فع��ل "اس ُتش��هد"" .األحادي��ث خل��ف األب��واب املغلق��ة أم� ٌر
خيتلف عن األحاديث خارجها .من املستحيل خارج البيت أن أرتكب ً
خطأ".
"كل شيء على مايرام"
ً
يف األي��ام ال�تي تل��ت مغ��ادرة حمم��د رات��ب للغوط��ة متوجه�ا إىل
إدلب يف نيس��ان ،أرس��ل رس��ائل واتس��اب إىل أفراد أس��رته الذين مل يغادروا.
أرسل حتية بسيطة" :كيف حالكم يا شباب؟ ما اجلديد؟" كان الرد على
رسالته زخات من لغة مشفرة وهسهسة فعلية من أفراد أسرة عصبيني،
خائفني من صدفة أن يكون خمربو النظام يتعقبون أو يراقبون أحاديثهم
الدائرة عرب الواتس��اب .يقول راتب" :يتحدثون معي عن كل ش��يء ما عدا
الث��ورة والنظ��ام واجلماعات املس��لحة".
عندم��ا ُس��أل أب��و رائد ماذا كان ه��و واآلخرون يقولون لبعضهم
البعض أمام املأل ،ضحك وقال بسخرية" :كل شيء على ما يرام"" .بعض
اجل�يران وصل��ت األم��ور به��م إىل ح��د تب�ني هلج��ة الذقاني��ة مغ��اىل به��ا .يف
ه��ذه األي��ام كل ش��خص يق��ول كيف��ك ي��ا حبي��ب ،كيف��ك ياغال��ي"
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اعتقال وعد شاليش

وشائعات القرداحة جتعله جاسوسًا إلسرائيل

قبل شهر تقريباً ،ألقت خمابرات النظام القبض على وعد جابر شاليش ،قائد ميليشيا "سرايا الوعد" .تعددت األقاويل يف مدينته
القرداح��ة ع��ن س��بب "التوقي��ف"؛ قضاي��ا جنائي��ة حس��ب رواي��ات ،والتجس��س حلس��اب إس��رائيل حس��ب رواي��ات أخ��رى.
التجس��س اتهام غري متوقع لش��خص
مث��ل وع��د ،جدت��ه ألبي��ه ش��قيقة حاف��ظ األس��د،
وعم��ه قائ��د احلرس الش��خصي األش��هر لألس��د
األب ،ث��م لالب��ن ،ذو اهلم��ة ش��اليش .م��ن حي��ث
الظاه��ر ال توج��د ل��دى وع��د أي دواف��ع ليك��ون
جاسوس�اً عل��ى س��لطة عائلي��ة ينتم��ي لطبقته��ا
العلي��ا ،وحيظ��ى بكامل االمتيازات االس��تثنائية
هل��ذا االنتم��اء.
ً
لك��ن م��ن غ�ير املتوق��ع أيض�ا ،أن تك��ون
أفع��ال ش��ائعة يف أوس��اط "نب�لاء" القرداح��ة،
مثل جتارة املخدرات والدخان والس��طو املس��لح
وقطع الطرقات ،وغريها من األفعال الطائشة،
س��بباً يوج��ب االعتق��ال ،ال س��يما وأن القضاي��ا
املس��جلة ض��د وع��د قليل��ة ج��داً وق��د تقادم��ت،
ومنها افتتاحه معمل صغري -سرعان ما تعثر-
حلب��وب اهللوس��ة (كبتاغ��ون) يف من��زل ميلكه،
حب��ي الزراع��ة يف الالذقي��ة ،وكذل��ك ش��حنة
حش��يش فاش��لة ،ص��ودرت صدف��ة يف طريقه��ا
إىل حل��ب.

مجلّ ة

س��لط اعتق��ال وع��د الض��وء عل��ى
حيات��ه اخلاص��ة يف أحادي��ث أهال��ي القرداحة
اليوم ،فجعلته بعضها ضحية تسلط زوجته
بس��مة ،ابن��ة عم��ه املتصابي��ة؛ ال�تي س��جلت
كاف
أمالك��ه بامسه��ا ،وتركت��ه ب�لا م��ورد ٍ
يغط��ي نفقات��ه يف لع��ب القم��ار م��ن ناحي��ة،
والف��وز بقل��وب نس��اء ُمك ِلف��ات م��ن ناحي��ة
أخ��رى -وجعلته أش��به مبريض نفس��ي يهيم
عل��ى وجه��ه بس��يارته (الغواص��ة) يف طرق��ات
اجلب��ل ،أو جيل��س صامت��اً يف مقاه��ي آخ��ر
اللي��ل وح��ده دون مرافق��ة.
أحيان��اً يق��ع يف حب��ال ام��رأة
ماك��رة تتالع��ب في��ه وتف��وز مب��ا تس��تطيع
م��ن أعطيات��ه ،ويف أحي��ان أخ��رى يق��ع -وه��و
الرج��ل الوس��يم البال��غ ( )45عام �اً -يف ه��وى
طالب��ة جامعي��ة ،وال حي��اول ،كم��ا الش��ائع،
أن يبت ّزه��ا أو جيربه��ا -رغ��م قدرت��ه -عل��ى
االس��تجابة .فه��و مس��امل ولطي��ف ال خي��رق
القوان�ين إال للض��رورة ،أو إثبات��اً حلض��ور
عرض��ي م��ا عل��ى قائم��ة اهتمامات��ه ،أو تلبي��ة

إلح��دى ن��زوات زوجت��ه ،ال�تي أرادت أن يك��ون
ابناه��ا (عل��ي) و(هب��ة اهلل) متفوقنيُ ،
فأدخلت
اإلجابات إليهما يف قاعة االمتحان ،ليحصل
الول��د عل��ى املرتب��ة األوىل وش��قيقته عل��ى
الثاني��ة بني الناجح�ين يف "البكالوريا األدبي"
عل��ى مس��توى الالذقي��ة يف الع��ام املاض��ي.
يف البداي��ة مل يب�� ِد وع��د محاس��ة
أقران��ه ألي نش��اط عس��كري بع��د ان��دالع
الث��ورة ،ب��ل ظ��ل منش��غ ً
ال بش��أنه اخل��اص.
وفجأة ،ومبا خيالف طبيعته املس��املة ،بدأ يف
أوائ��ل الع��ام  2016بتأس��يس ميليش��يا "س��رايا
الوع��د" حت��ت جن��اح "ق��وات الدف��اع احملل��ي"
املدعوم��ة م��ن اإليراني�ين ،ث��م نق��ل تابعيت��ه
وغ�ير اس��م
إىل ال��روس يف الع��ام التال��يّ ،
قوات��ه إىل "ق��وات س��رايا الوع��د العامل��ة م��ع
األصدق��اء ال��روس" ،قب��ل أن ي�ترك القي��ادة
آلخري��ن ،ويكتف��ي برئاس��ة ش��به فخري��ة
للميليش��يا ال�تي ت��آكل عدده��ا م��ع مطل��ع
الع��ام احلال��ي ،قب��ل أن تتالش��ى ويبق��ى منه��ا
صفح��ة إخباري��ة نش��طة عل��ى فيس��بوك.
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