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مدينة دير الزور- خاص عني املدينة



االفتتاحية

االحتالل القاعدي إلدلب وهوس اجلوالني األسدي  

حيم��ل مت��ّدد "هيئ��ة حتري��ر الش��ام" األخ��ر يف حمافظ��ة إدل��ب، عل��ى حس��اب فصائ��ل اجلي��ش احلر،  	
كّل نذي��ر س��وء ممك��ن لس��وريا وللث��ورة الس��ورية و للس��كان املدني��ن يف إدل��ب.

وب��ن ه��وس التمك��ن ال��ذي يس��تبد ب��كّل مكّون��ات تنظي��م القاع��دة اإلرهاب��ي، وجمموع��ة مص��احل  	
منفعية ضيقة وذات طابع انتهازي خالص، يقع مصر إدلب واملالين من املدنين الذين يسكنونها والذين 

جل��أوا إليه��ا، عالق��ًا يف مزدوج��ة مريع��ة م��ن عقلي��ي اإلره��اب واملافي��ا.
ال تنتم��ي هيئ��ة حتري��ر الش��ام بامسه��ا احمل��ّور -هرب��ًا م��ن وصم��ة القاع��دة الصارخة- إىل س��وريا، ال  	
تارخي��ًا وال واقع��ًا وال منط��ًا م��ن الغل��و والتط��رف العقائ��دي. و"النص��رة" مهم��ا حاولت التلّطي وراء مس��ميات 
ش��امية تظل مش��روعًا منفصاًل عن كل حمتوى يطمح إليه الس��وريون من ثورتهم، وعن كل أفق مدني 
دميوقراطي استشهد من أجله مليون سوري، وبات اآلن أبعد بسبب تظافر وتواقت مشاريع احلكم األبدي 

الديكتات��وري املتوح��ش لبش��ار األس��د واجلوالن��ي والبغ��دادي.
وال يق��دم متك��ن النص��رة يف إدل��ب واحتالهل��ا ج��ّل مس��احة احملافظة س��وى مزيداً م��ن خطر مترير  	
الذرائع للنظام وحلفائه الروس واإليرانين من أجل ارتكاب مذابح مشفوعة بوجود تنظيم مصّنف دوليًا 
كإرهاب��ي، وه��و عل��ى مس��ار م��واٍز ال يدف��ع إاّل حن��و م��ا حي��دث اآلن فع��اًل من ن��زوح ثاٍن وموج��ات هروب لكل 
نش��طاء العم��ل الث��وري، وتوق��ف مت��واٍل ومكل��ف وخط��ر لربام��ج املس��اعدات الدولي��ة ال��ي كان��ت تس��د رم��ق 

احلي��اة يف إدل��ب اقتصادي��ًا وتعليمي��ًا وصّحي��ًا.
القاع��دة ب��كل تفرخياته��ا املس��لحة ه��ي مش��روع اس��تبدال طاغي��ة بطاغي��ة، واس��تبدال لب��وس قوم��ي  	
مزع��وم يس��وق أوه��ام اس��تعادة أدوار تارخيي��ة منقرض��ة بآخ��ر دي��ي يس��وق توهم��ات بن��اء خالف��ة مل يع��د هلا 
حي��ز يف منط��ق التاري��خ الراه��ن، ل��ذا فالقاعدة ونظامي األس��د األب واالبن وجدا دائمًا س��بياًل للتحالف على 

أنق��اض بن��ى مدني��ة دمرته��ا احل��روب.
وحت��ى يف حال��ة احرتابهم��ا -ح��ن تنته��ي املص��احل املوّح��دة- فهم��ا ال يقدم��ان ص��وراً مغاي��رة، ب��ل إّن  	
نظ��ام األس��د اآلن يس��تبدل تط��رف الزرق��اوي )معل��م اجلوالن��ي( يف الع��راق بتط��رف قاس��م س��ليماني ال��ذي 
ي��ؤوي بعض��ًا م��ن أخط��ر ق��ادة القاعدة يف إيران؛ واجلوالني يف هوس��ه التس��لطي ال يس��عى لبني��ة مغايرة عما 
يري��ده األس��د إاّل يف صف��ة ق��وة القس��ر واحت��كار الس��طوة عل��ى حي��اة البش��ر. ومال��ذي قد يش��كل فارق��ًا بن أبو 

يقظ��ان وب��ن س��هيل احلس��ن؟
ومثلم��ا نف��ى بش��ار األس��د حي��اة مالي��ن الس��ورين لتغذي��ة بقائ��ه اجلغ��رايف املافي��وي موقت��ًا، ف��إّن  	
اجلوالني ينفي حياة مالين املدنين يف إدلب ويرتكهم حتت غائلة القصف البس��اطي الروس��ي من أجل 

مش��روع ال فرص��ة أمام��ه يف البق��اء.
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مص��در  م��ن  تأكي��د  وحس��ب  	
خ��اص لع��ن املدين��ة، ب��دأ القاطرج��ي ووف��ق 
قائ��د  م��ع  القاطرج��ي  أبرم��ه  مس��بق  اتف��اق 
س��يبان  الكردي��ة  الش��عب"  محاي��ة  "وح��دات 
مح��و ومس��ؤولن آخري��ن يف ه��ذه الوح��دات، 
باس��تجرار كمي��ات نف��ط إضافي��ة م��ن حقول 

ال��زور.  دي��ر 
وق��ال املص��در إن اتف��اق القاطرج��ي  	
و"محاي��ة الش��عب" اجلدي��د يقض��ي باس��تجرار 
األول حن��و )5( آالف برمي��ل يومي��ًا م��ن حق��ول 
دي��ر ال��زور، مقاب��ل )20( أل��ف ل��رة س��ورية 
املضاف��ة  الكمي��ة  وه��ي  الواح��د،  للربمي��ل 
لتوري��دات أخ��رى متفاوت��ة مل تنقطع إال نادراً 
خ��الل الس��نوات املاضي��ة، جتع��ل القاطرج��ي 
الزبون األول واألكرب لنفط دير الزور. وهو 
بال شك الزبون األول أيضًا للنفط املستخرج 
م��ن حق��ول رمي��الن واجلبس��ة يف حمافظ��ة 
احلس��كة، ال��ي يقّدر مع��دل إنتاجها الوس��طي 
يذه��ب أكث��ر  يومي��ًا،  برمي��ل  أل��ف   )50( ب 
م��ن نصف��ه للنظ��ام ع��رب القاطرج��ي ووس��طاء 

آخري��ن أق��ل أهمي��ة.
ق��وات  ُتظه��ر  مل  اآلن  حت��ى  	
قوامه��ا  يعتم��د  ال��ي  الدول��ي  التحال��ف 
الرئيس��ي يف مناط��ق انتش��ارها بس��وريا عل��ى 
ق��وات أمريكي��ة، وق��وات فرنس��ية وبريطاني��ة 
أصغ��ر، أي اهتم��ام بالطريق��ة ال��ي تدي��ر به��ا 
املناط��ق  يف  النف��ط  مل��ف  الذاتي��ة"  "اإلدارة 
دي��ر  حمافظ��ي  يف  لس��يطرتها  اخلاضع��ة 
ال��زور واحلس��كة، م��ا فت��ح الب��اب أم��ام قادته��ا 
لبناء شراكات نفط مع النظام، عرب وسطاء 
يع��د حس��ام القاطرج��ي أبرزه��م، رغ��م تك��رار 
ظه��ور امس��ه يف لوائح العقوبات الغربية على 

صفقة نفط جديدة عرب القاطرجي.. بني "اإلدارة الذاتية" والنظامحممود الراغب

رج��ال األعم��ال املرتبط��ن والداعم��ن للنظام، 
ما يشكل خرقًا واضحًا ملضمون هذه العقوبات. 
في��ه  حيظ��ى  اقتص��اد  يف  وبالطب��ع  	
جت��ار احل��رب الكب��ار بنف��وذ واس��ع، س��يذهب 
النف��ط تل��ك إىل هيئ��ات  ج��زء م��ن إم��دادات 
للح��رس  التابع��ة  امليليش��يات  ل��دى  التموي��ل 

االيران��ي  الث��وري 
حمافظ��ات  يف  املنتش��رة 
س��ورية خمتلف��ة، خاصة 
املتزاي��دة  القي��ود  م��ع 
الغ��ارات  تفرضه��ا  ال��ي 
عل��ى  اإلس��رائيلية 
حركة الش��حن واإلمداد 
الق��وات  إىل  إي��ران  م��ن 
س��وريا. يف  هل��ا  التابع��ة 

حبس��ب  و 	
أنب��اء وتقاري��ر متقاطع��ة، 
ع��زز القاطرج��ي ش��بكات 
احلماية العاملة حلس��ابه 
ميليش��يا  انتش��ار  ع��رب 
تض��م حن��و )500( عنص��ر، 
ف��واز  األخوي��ن  بقي��ادة 
ومحود البشر، وميليشيا 
بقي��ادة  أصغ��ر  أخ��رى 

وبلدت��ي  مظل��وم  قري��ة  يف  املخت��ار،  حس��ن 
م��راط وحطل��ة وغره��ا يف املنطق��ة اخلاضع��ة 
لس��يطرة النظ��ام يف اجلان��ب األيس��ر م��ن نه��ر 
الف��رات بدي��ر ال��زور. تت��وىل تل��ك امليليش��يات 
محاي��ة إم��دادات النفط القادم��ة عرب صهاريج 
م��ن منطق��ة "قس��د" ومرافق��ة قوافل��ه حت��ى 
طري��ق دي��ر الزور- تدمر، حيث تكمل طريقها 

مح��ص.  مصف��اة  باجت��اه 

أزم��ة  وس��ط  	
منه��ا  تعان��ي  متصاع��دة 

بتأم��ن  األس��د  حكوم��ة 
ملناط��ق  وغ��از  نف��ط  إم��دادات 

رج��ل  كّث��ف  س��يطرتها، 
األعم��ال وعض��و "جمل��س ش��عب" 

النظ��ام حس��ام القاطرج��ي أنش��طته 
التجاري��ة يف جم��ال النف��ط، خ��الل 

الش��هر األخ��ر يف حمافظ��ة دي��ر الزور.

هل��ذه  الكب��رة  األع��داد  أن  غ��ر  	
مبال��غ   م��ن  ذل��ك  يفرض��ه  وم��ا  اجملموع��ات 
دفعه��ا  القاطرج��ي  عل��ى  يتوج��ب  ضخم��ة 
كروات��ب ش��هرية )متوس��ط رات��ب العنص��ر 
الواحد 75 ألف لرة س��ورية( وإطعام وذخرة 
هل��ذه اجملموع��ات، ومب��ا يفي��ض ع��ن مهم��ات 
لقواف��ل  احلماي��ة 
املنطلق��ة  النف��ط 
إىل  ال��زور  دي��ر  م��ن 
مح��ص، ويف منطق��ة 
يس��يطر عليها النظام 
وامليليش��يات األخ��رى 
والتابع��ة  احلليف��ة 
أذون  وف��ق  ل��ه 
مس��بقة  وموافق��ات 
املكت��ب  ع��ن  تص��در 
"القص��ر  يف  اخل��اص 
اجلمه��وري"- تكش��ف 
حتض��رات  ع��ن 
ملرحل��ة  القاطرج��ي 
خيط��ط  قادم��ة، 
فيه��ا النظ��ام توس��يع 
س��يطرته إىل حق��ول 
وآب��ار النف��ط الواقع��ة 
حت��ت س��يطرة "قس��د" بعي��د انس��حاب الق��وات 
األمريكي��ة م��ن املنطق��ة. حي��ث تتطلب محاية 
مئ��ات اآلب��ار املنتش��رة عل��ى مس��احات واس��عة 
يف بادي��ة اجلزي��رة آالف العناص��ر املس��لحن، 
للمش��اركة  يطم��ح  القاطرج��ي  أن  ويب��دو 
"منش��آت  محاي��ة  بعق��ود  والف��وز  الفاعل��ة 
نفطي��ة" يف ح��ال حتقق��ت خمطط��ات النظ��ام 

الش��أن. ه��ذا  يف 

رادار املدينة

م��ن  س��وريا  إنت��اج  ف��اق  الث��ورة  قب��ل 
النف��ط )380( أل��ف برمي��ل يومي��ًا، ش��كلت 
حق��ول النف��ط يف حمافظ��ة دي��ر ال��زور 
إىل جان��ب حق��ول حمافظ��ة احلس��كة، 
املص��در الرئيس��ي يف ه��ذا اإلنت��اج. وحامل��ا 
خرج��ت ه��ذه احلق��ول عن س��يطرة قوات 
النظ��ام ب��دءًا م��ن صي��ف الع��ام 2012، وقع 
النظ��ام بأزم��ة ك��ربى اس��تطاعت إي��ران 
التخفي��ف م��ن آثاره��ا ع��رب خ��ط ائتم��ان 
ق��دم إم��دادات ش��به ثابت��ة للنظ��ام، ع��رب 
باخرت��ي نف��ط ش��هريًا حبمول��ة ملي��ون 
أش��هر   )3( ومن��ذ  باخ��رة.  ل��كل  برمي��ل 
العقوب��ات  تش��ديد  ونتيج��ة  تقريب��ًا 
األمريكي��ة عل��ى إي��ران، انقطع��ت ه��ذه 
بأزم��ة  للنظ��ام  اإلم��دادات، مم��ا تس��بب 
يبدو حتى اآلن عاجزًا عن التغلب عليها.  
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ي

يعي��ش الش��مال الس��وري الي��وم أم��ام احتم��االت متع��ددة،  	
منه��ا م��ا ب��دأ من��ذ ف��رتة بقط��ع الدع��م ع��ن املنطق��ة م��ن منظم��ات 
دولي��ة ع��دة ث��م مغادرته��ا من ناش��طن فاعل��ن فيه��ا، وتوقف عمل 
مؤسسات تابعة للحكومة املؤقتة بدأتها مديريات الصحة التابعة 
هل��ا يف حل��ب وإدل��ب ومح��اة يف بيان��ات منفصل��ة ع��ن "ب��دء العم��ل 
يف ه��ذه املديريَّ��ات بش��كل تطوع��ي، وال يرتت��ب عليه��ا أّي تبع��ات أو 
التزام��ات ماليَّ��ة جت��اه أّي موظ��ف أو منش��أة طبّي��ة بس��بب إيق��اف 
مش��روع دع��م املديريَّ��ات"، وال يغي��ب التخ��وف من اختاذ روس��يا من 
"اهليئ��ة" ذريع��ة لش��ن هج��وم ينته��ي بس��يطرة النظ��ام وامليليش��يات 

املقاتل��ة إىل جانب��ه عل��ى املنطق��ة.
اجلو املش��حون باالحتماالت والتوترات جاء بعد س��يطرة  	
هيئة حترير الش��ام بفصائلها العس��كرية أو بظلها املدني )حكومة 
اإلنق��اذ( عل��ى ري��ف حل��ب الغرب��ي، بع��د اإلجه��از عل��ى "حركة نور 
الدي��ن الزنك��ي" والس��يطرة عل��ى مناط��ق س��يطرتها )دارة ع��زة، 
عنج��ارة، خ��ان العس��ل، عوجي��ل، كفرناه��ا، ح��ور، مع��ارة األرتي��ق، 
بابي��ص، قبت��ان اجلب��ل، كف��ر داعل والق��رى والبل��دات التابعة هلا(، 
ث��م توقي��ع اتف��اق مع "اجلبهة الوطنية للتحرير" ممثلة "حبركة 
أح��رار الش��ام" وفصي��ل "صق��ور الش��ام" ي��وم اخلمي��س )10 كان��ون 
الثان��ي( جنوب��ي إدل��ب )بل��دة اهلبي��ط ومدينت��ي مع��رة النعم��ان 
وأرحي��ا والق��رى التابع��ة هلم��ا(، س��بقها امت��داد س��يطرة اهليئ��ة عرب 
"إنقاذه��ا" إىل مناط��ق حرك��ة أح��رار الش��ام يف جب��ل شحش��بو يف 
ري��ف مح��اه، م��ع كام��ل ق��رى س��هل الغ��اب التابع��ة لناحي��ي قلع��ة 

املضي��ق والزي��ارة وتبل��غ أكث��ر م��ن 50 قري��ة وبل��دة.
اخلدمات 

اخت��ذت حكوم��ة اإلنق��اذ إج��راءات عدة وأص��درت قرارات  	
جدي��دة تس��تهدف قطاع��ات خدمية واس��عة، كان أهمها ما خيّص 
تراخي��ص "كاف��ة الس��يَّارات املدنيَّ��ة والعس��كريَّة، ص��االت الن��ت، 

احمل��ال التجاريَّ��ة، املخاب��ز اخلاص��ة، املعاه��د الش��رعيَّة والتعليميَّ��ة 
اخلاّص��ة، آب��ار املي��اه اخلاّص��ة ال��ي حف��رت بع��د 2011"، باإلضاف��ة إىل 
إحل��اق املخاب��ز اخلري��ة باحلكوم��ة، وإع��ادة تأهي��ل اجملال��س احملّلي��ة 
وانتخابه��ا م��ن جدي��د، وتأهي��ل أئمة املس��اجد، واإلش��راف على أراضي 
الوق��ف، وإيق��اف العملي��ة االمتحانيَّ��ة يف اجلامع��ات اخلاص��ة غ��ر 
املرخص��ة ل��دى جمل��س التعلي��م العال��ي التاب��ع هل��ا بإدل��ب )اجلامع��ة 
الدولية لإلنقاذ، جامعة الريان العاملية، جامعة آرام للعلوم، اجلامعة 
الس��ورية الطبي��ة، وجامع��ة مش��س القل��وب(، اعتب��اًرا م��ن تارخي��ه )12 
كان��ون الثان��ي( "ومتن��ح اجلامع��ات املذك��ورة م��دة ش��هر ريثم��ا يت��م 
تس��ويَّة وضعه��ا وتس��تكمل إج��راءات الرتخي��ص أص��واًل"، كم��ا جاء يف 

ق��رار احلكوم��ة.
عمل��ت اإلنق��اذ عل��ى تنفي��ذ بع��ض ه��ذه الق��رارات من��ذ وق��ت  	
س��ابق، ومنه��ا ترخي��ص الس��يَّارات به��دف "ضب��ط أم��ن املنطق��ة للح��دِّ 
م��ن ح��االت اخلطف والس��رقة"، كما يش��رح مجال الش��حود مستش��ار 
رئي��س حكوم��ة اإلنق��اذ لع��ن املدين��ة، ال��ذي أح��ال أغلب الق��رارات إىل 
خلفي��ة خدمي��ة أو إداري��ة خت��ص توزي��ع اخلدمات وااللت��زام بقرارات 
صارم��ة وتوحي��د األس��عار، "طل��ب التوثي��ق ع��رب تراخي��ص لي��س م��ن 
أج��ل ابت��زاز األهال��ي ب��ل م��ن أج��ل االلت��زام، وق��رار جمل��س التعلي��م 
العال��ي لتك��ون كاف��ة اجلامعات تتج��ه بذات اخلطة، فهن��اك جامعات 
خاّص��ة غ��ر ملتزم��ة مبعاير القبول أو جب��دول عالمات، وإن أغلقت 
ه��ذه اجلامع��ات ف��ال ُيوج��د ضمان��ات للط��الب، أّم��ا ترخي��ص املعاه��د 
فموج��ود من��ذ أربع��ة أعوام، وتراخيص اجملالس احملليَّة ش��يء طبيعي 

لتك��ون اجملال��س فّعال��ة ونش��طة وباختي��ار أه��ل املنطق��ة". 
وأض��اف الش��حود: "حن��ن نري��د م��ن مجي��ع الك��وادر املوج��ودة  	
عل��ى األرض أن تش��اركنا يف العم��ل، إن كان هن��اك م��ن يرف��ض 
العمل معنا أو ُيعطينا رؤيته أو يشارك معنا، وهو مصّر على أن يبقى 
يعم��ل م��ع منّظم��ة م��ا، أو جه��ة غ��ر معروف��ة ألج��ل كس��ب م��ادي أو 

خماوف متصاعدة يف إدلب ..بعد هيمنة حترير الشام 

	   خماوف كبرة يعيش��ها ُس��كان حمافظة إدلب وما حوهلا ضمن منطقة خفض التصعيد منذ هيمنة "هيئة حترير  	
الش��ام" و"حكوم��ة اإلنق��اذ" عل��ى ه��ذه املنطق��ة، تب��دأ من املخ��اوف األمنية املتعلقة بالنظر إليه��ا )كمنظمة إرهابي��ة(، وتصفيتها املعارضن 
هل��ا م��ن اجمل��ال الع��ام لصب��غ املنطق��ة بصبغته��ا اإليديولوجي��ة، ولي��س انته��اء باملخاوف من احت��كار العم��ل املنظماتي وقط��ع التمويل حبجة 

س��يطرتها عل��ى املنطق��ة.

عائشة صربي

رادار املدينة
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ي

بسبب غياب رقيب، فال حاجة لنا به وبرأيه".
س��ليمان أبو ياس��ن ناشط إعالمي  	
ت��رك ري��ف حل��ب الغرب��ي مؤخ��راً ليعي��ش يف 
عفري��ن بس��بب مالحقت��ه من اهليئ��ة، رأى أنَّ 
س��يطرة حكوم��ة اإلنق��اذ "ال��ي ُيع��رف بأّنه��ا 
ذراع تنظي��م القاع��دة املدن��ي باملنطق��ة، م��ن 
املس��تحيل أن تنج��ح، فاملنطق��ة س��تتعّرض 
ألزم��ة خدم��ات م��ع م��رور الوق��ت، وانع��دام 
م س��يصبُّ بي��د حتري��ر  الدع��م ال��ذي إن تق��دَّ
الش��ام". وتاب��ع أب��و ياس��ن: "جبه��ة النص��رة 
منذ اليوم األول لدخوهلا س��وريا كانت على 
موع��د م��ع تصفي��ات رؤوس املعارض��ن هل��ا، 
لذل��ك ف��إنَّ إدل��ب س��تخلو م��ن كل مع��ارض 
أو  اخلط��ف  طري��ق  ع��ن  إم��ا  للجوالن��ي، 
االعتق��ال أو التصفي��ة وه��ذا ش��يء ملم��وس 
عل��ى األرض من��ذ أش��هر، فالنص��رة حاهل��ا 
كح��ال النظ��ام املس��تبد ال حتتم��ل وج��ود أّي 
منتق��د لسياس��تها بنف��س التنظي��م، فما بالك 

بوج��ود معارض��ن هل��ا م��ن خارج��ه".
وم��ن مع��رة النعم��ان جنوب��ي إدلب،  	
نق��ل ناش��ط لع��ن املدين��ة اجل��و الذي تعيش��ه 
املدين��ة، ب��أن "معظ��م األهال��ي يف حال��ة توت��ر 
لكنَّه��م بات��وا حت��ت أمر واق��ع، فتحرير الش��ام 
واإلنق��اذ غ��ر ُمرّح��ب به��م؛ األم��ور م��ا زال��ت 
طبيعيَّ��ًة إىل اآلن ك��ون اجلبه��ة الوطني��ة 
املؤسس��ات  ومجي��ع  موج��ودة،  للتحري��ر 
الثوريَّ��ة قائم��ة مع رف��ض الفعاليَّات الثوريَّة 
إقام��ة مق��ر للهيئ��ة داخل املدين��ة، لكن هناك 
ختوُّف من عدوان أسدي - روسي، فاملنطقة 
مقدمة على ش��يء ما يزال جمهواًل" حبس��ب 
ب��أن  صديق��ه  وش��رح  الناش��ط.  حت��دث  م��ا 
األم��ور م��ا زال��ت غامض��ة من��ذ إب��رام االتف��اق، 
مل يظه��ر للعي��ان س��وى إزال��ة احلواج��ز ال��ي 
"معظ��م  لك��ن  الوطنّي��ة،  للجبه��ة  كان��ت 
املدني��ن ال يرغب��ون حبك��م العس��كر، وبات��وا 
م هل��م خدم��ات،  ُيق��دِّ ُيرّحب��ون مب��ن  الي��وم 
ويس��اعدهم مبعيش��تهم، ومب��ن ال يضغ��ط 

عليه��م وحي��دُّ م��ن حّرّيته��م".
)ناش��ط  الس��ليمان  س��امر  أم��ا  	
سياسي من مهّجري مشالي محص ويقطن 
الش��ام  يف غرب��ي حل��ب(، ف��رأى أنَّ حتري��ر 
"رغ��م مس��اوئها إالَّ أّنه��ا أفض��ل املوج��ود، ف��ال 
ُيوج��د البدي��ل احلقيق��ي لتحري��ر الش��ام أو 
واحلكوم��ة  املعارض��ة  ففصائ��ل  حكومته��ا، 
املؤقتة مل تس��تطيعا ملء الفراغ السياس��ي يف 
املنطقة، فاجلميع مرهون بقرارات خارجّية 
وتوجه��ات دولّي��ة"، ويش��رح أّن��ه -وم��ن خ��الل 
جتربت��ه الش��خصّية من��ذ وصول��ه للش��مال 
قب��ل مثاني��ة أش��هر، وتنقل��ه ب��ن م��دن إدل��ب 
وأخ��ًرا  مح��اة  وري��ف  وعفري��ن  وس��لقن 
األت��ارب- ف��إنَّ مدين��ة إدل��ب ال��ي تس��يطر 
عليه��ا اهليئ��ة أفض��ل م��كان للمعيش��ة ب��كّل 

املناط��ق  احمل��ّررة. 
يعق��د الناش��ط مقارن��ة ب��ن مدين��ي إدل��ب 
واألت��ارب م��ن حي��ث األس��عار فيق��ول "عل��ى 
س��بيل املث��ال ال يوج��د مي��اه ش��رب يف األت��ارب 
فمي��اه  إدل��ب  يف  ��ا  أمَّ بالصهاري��ج،  س��وى 
الش��رب تأت��ي كّل أس��بوع م��ّرة بش��كل كاٍف؛ 
والكهرب��اء يف إدل��ب اش��رتاك 2 أمب��ر ل���سبع 
ساعات ب� 5000 لرة سورية، بينما يف األتارب 
األمب��ر الواح��د لثمان��ي س��اعات ب��� 6000 ل��رة 

س��وريَّة".
املخاوف األمنية

الناش��ط  براغماتي��ة  ع��ن  بعي��داً  	
السياس��ي س��امر، يعي��ش أهالي املنطق��ة رعبًا 
حقيقي��ًا م��ن أن يت��م اخت��اذ س��يطرة حتري��ر 
الش��ام عل��ى كامل منطقة خف��ض التصعيد 
حج��ًة الس��تهداف املدني��ن، لك��ن "املنطق��ة 
خاضع��ة للتفاهم��ات الروس��يَّة - الرتكيَّ��ة، 
وال��ي يب��دو فيه��ا س��عي ترك��ي لتجني��ب 
إظه��ار  خ��الل  م��ن  القص��ف  ه��ذا  املنطق��ة 
املنطق��ة بأنَّه��ا م��ا ت��زال خ��ارج س��يطرة اهليئة 
ع��رب التح��اق أكثر م��ن 26 فصياًل من ريفي 
حلب الغربي وإدلب الش��مالي بصفوف فيلق 
الشام املدعوم تركيًا، وتصب يف هذا اجلانب 
تصرحي��ات اجلوالن��ي ب��أنَّ املنطقة حمكومة 

م��ن قب��ل جمال��س حمليَّ��ة خنبوي��ة". 
الس��ليمان  س��امر  يطم��ن  هك��ذا  	
نفس��ه يف حديث��ه للمجل��ة، ويؤي��د حتليل��ه 
بأن��ه ال يوج��د انتش��ار واض��ح لتحري��ر الش��ام 
يف مناطقه��ا اجلدي��دة، أم��ا املؤسس��ات املدنيَّ��ة 
فعل��ى حاهل��ا باس��تثناء تش��كيل جمال��س إدارة 
مدنيَّ��ة جدي��دة، "لك��ن من املؤك��د أّن حترير 
الشام هدفت من السيطرة على هذه املناطق 
توحيد اخلطاب السياس��ي مبا خيدم مصاحل 
بقائه��ا م��ن خالل حكومة اإلنقاذ الي ُتش��ّكل 
ال��ذراع السياس��ي واملدني هلا، وم��ن املتوقع أن 

تش��هد تغيرات يف بنيتها قريًبا" خيتم الش��اب 
حديث��ه بتلمي��ح انتش��ر أخ��راً إىل "تعدي��الت 
ض��م  منه��ا  تس��تهدف  اإلنق��اذ  يف  وزاري��ة" 

ك��وادر جدي��دة. 
عل��ى النقي��ض م��ن ذل��ك فق��د أف��اد  	
إبراهي��م العل��ي )صحف��ي وكات��ب س��وري( 
مرعًب��ا،  أصب��ح  املش��هد  ب��أنَّ  املدين��ة  لع��ن 
رمسّي��ة  تنفيذّي��ة  ذراع  اإلنق��اذ  "فحكوم��ة 
هليئ��ة حتري��ر الش��ام، وه��ذا يس��تتبع تصوي��ر 
املنطقة بوصفها خاضعة لسيطرة تنظيمات 
وليس��ت  اإلره��اب(،  )لوائ��ح  عل��ى  مصنف��ة 
وال  معارض��ة  فصائ��ل  لس��يطرة  خاضع��ة 
حت��ى فصائ��ل متم��ّردة، فالوض��ع هناك كان 
معق��ًدا بالفع��ل، واآلن أصب��ح أكث��ر تعقي��ًدا" 
ويلخ��ص يف نهاي��ة حديث��ه بأن��ه "ال مُيك��ن 
توّق��ع م��ا س��تؤول إلي��ه األم��ور وق��د أصبح��ت 

ره��ن املفاج��آت".
حكوم��ة  رئي��س  مستش��ار  أم��ا  	
اإلنق��اذ مج��ال الش��حود فيجي��ب عل��ى تل��ك 
ب��أن وج��ود اإلنق��اذ لي��س جدي��ًدا  املخ��اوف 
وهي ليس��ت جهة عس��كرية ليتم اس��تهدافها، 
أم��ا اهليئ��ة فه��ي موج��ودة من��ذ أكث��ر م��ن 
أرب��ع س��نوات وه��و لي��س خم��واًل بال��رد عل��ى 
تس��اؤالت ختص مط��اردة أو طرد معارضيها 
أن��ه ال حاج��ة لروس��يا  أو اغتياهل��م، وي��رى 
والنظ��ام إىل حج��ة عندم��ا ين��وون اس��تهداف 
أي منطق��ة، ويستش��هد مبا ح��دث يف الغوطة 
ودرع��ا وريفي مح��ص ومحاة، أما خبصوص 
ومؤسس��ات  واملنظم��ات  الناش��طن  عم��ل 
احلكوم��ة املؤقت��ة فيق��ول "حن��ن مل نتدخ��ل 
ب��أّي مش��روع موج��ود، حن��ن زم��الء وث��وار 
ويهمن��ا مصلح��ة البل��د، عل��ى العك��س قلن��ا 
للقائم��ن عليه��ا حن��ن عل��ى اس��تعداد لتأم��ن 
كل احتياجاته��م، والوق��وف أم��ام أي ش��يء 
يعرتضه��م، أم��ا إذا كان��ت املنظم��ات تري��د 
حج��ًة، أو تري��د أن تف��رض عل��ى املنطق��ة أي 

واق��ع، فعل��ى الث��ورة الس��الم". جمال الشحود مستشار رئيس حكومة االنقاذ
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غالب��ا م��ا تظه��ر دع��وات ومطالب��ات فردي��ة لبن��اء مس��اكن  	
صغ��رة للمهجري��ن تقيه��م الربد القادم، يرى فيه��ا الداعون إليها احلل 
الوحيد لتلك األوضاع مع استمرار األزمة دون حل، إذ حيق للمهجرين 
أن يش��عروا حبال��ة م��ن االس��تقرار لتنطل��ق معه��ا حي��اة جدي��دة هل��م، 
يفتقدونه��ا يف ظ��ل حي��اة املخيم��ات ال��ي جتع��ل م��ن س��كانها يف الغالبي��ة 
متكل��ن عل��ى مس��اعدات املنظم��ات غ��ر اجملدي��ة أساس��ًا، إىل جان��ب 
"حم��اوالت عبثي��ة" -كم��ا يراه��ا كث��ر- م��ن قب��ل املنظم��ات واهليئ��ات 
املش��رفة والعاملة يف تلك املخيمات لتحس��ن األوضاع فيها؛ بينما يرى 
البع��ض يف تل��ك املس��اكن ترس��يخًا حلال��ة التهج��ر والن��زوح، وبالتال��ي 
تدعيمًا ملشاريع التغير الدميوغرايف الي سعى النظام وحلفاؤه للعمل 

عليه��ا.
دخ��ل الش��تاء س��ريعًا ه��ذا الع��ام م��ع عاصف��ة مطري��ة ش��ديدة،  	
فوقع ما كان خيش��اه وينتظره اجلميع، فقد غرقت عش��رات املخيمات 
بتف��اوت، وتك��ررت احلل��ول اإلس��عافية العاجل��ة لإلنق��اذ: إع��ادة بن��اء 
اخلي��ام "انتظ��اراً لعاصف��ة جدي��دة"، توزي��ع ألبس��ة وإغاث��ة وأغطي��ة.. مل 
يك��ن هنال��ك جدي��د فاالس��تجابة منطي��ة متك��ررة، وم��ع تكراره��ا أصبح 
اجلميع يعلم أنها غر ذات نفع، بينما انتش��رت قبيل الش��تاء دعوات بناء 

مس��اكن للمهجري��ن، وكان للدع��وات وقته��ا نوع��ان:
األول ف��ردي طب��ق مباش��رة م��ن قب��ل أصح��اب اخلي��ام وعل��ى  	
نفقتهم الش��خصية من خالل بناء جدران داخل اخليمة ليبقى الش��ادر 
نفس��ه كس��قف، إضاف��ة لبن��اء مطب��خ ومح��ام صغري��ن، بتكلف��ة ما بن 
300 و400 دوالر، وبعيداً عن املخيمات على س��فوح اجلبال وعن جمرى 

الفيضان��ات كان هل��ا أث��ر الب��أس ب��ه يف ختفي��ف معان��اة الش��تاء.
الثاني: ظل يف طور الدعوات لبناء مساكن نظامية من قبل  	
أف��راد هل��م خ��ربة يف التصميم والبناء، من أصحاب هذه األفكار الناش��ط 
حممود الدمش��قي املهجر من جنوب دمش��ق منذ منتصف العام الفائت 
يف خمي��م دي��ر بل��وط، وعن املش��روع يقول "قم��ت برفقة بعض أصحاب 
اخلربة بطرح مش��روع بناء متكامل ملس��اكن صغرة على إدارة املخيم، 
البن��اء يتك��ون من غرفتن وملحقاتها، باإلضافة لنظام طاقة مشس��ية، 
تكلفة البناء الواحد من 3000 إىل 5000 دوالر، قابلة للتخفيض يف حال 
اتب��ع النظ��ام الطابق��ي فيه��ا واس��تخدمت الي��د العامل��ة م��ن أبن��اء املخي��م 
الذي��ن يف معظمه��م ميتلك��ون مه��ارات متع��ددة ختدم هذا املش��روع، لكن 
رد إدارة املخي��م كان: احبث��وا ع��ن منظم��ة تق��وم ببن��اء املش��روع ولي��س 

لدين��ا اع��رتاض عليه". 

	            خوفًا من املصر اجملهول القادم مع كل شتاء، ورغبة يف االستقرار حتى لو كان بشكل جزئي، تتكرر احللول  	
املقرتحة من قبل املهجرين أنفس��هم الس��اعن لتحس��ن أوضاعهم املعيش��ية داخل املخيمات كل عام، مع تكرار احلالة اإلنس��انية الصعبة 

ال��ي ت��رتدى إليه��ا أوض��اع خميم��ات املهجري��ن يف الش��مال الس��وري. 
تداول��ت وس��ائل إعالمي��ة املش��روع، وتكررت دع��وات تنفيذه  	
دون أن جي��د آذان صاغي��ة، وي��رى الدمش��قي أن املش��روع كان م��ن 
املمكن أن يكون حاًل لكثر من املشاكل وأهمها مشكلة البطالة داخل 
املخيم��ات م��ن ع��دة أوج��ه، "منها تش��غيل أبن��اء املخيم يف عملي��ة البناء، 
ونتيجة االس��تقرار س��ينتقل املهجرون إىل بناء مش��اريعهم التجارية 
واحلرفي��ة الش��خصية ال��ي تتطل��ب ي��د عامل��ة متواج��دة بكث��رة داخل 
املخي��م". وع��ن االعرتاض��ات ال��ي حتي��ل الفك��رة إىل مش��روع التغي��ر 
الدميغرايف فرد الدمشقي "حن نضع اإلنسان يف خيمة ال تقيه حّر 
الصي��ف وال ب��رودة الش��تاء، ونعزل��ه ع��ن الع��امل احملي��ط ب��ه يف خمّي��م 
م��ن قم��اش يفتق��د إىل مقوم��ات احلي��اة الكرمي��ة، فه��ذا ه��و التغي��ر 

الدميغ��رايف بعين��ه" .
ويف نف��س الس��ياق يتح��دث حمم��د األمح��د مدي��ر جتم��ع  	
اخلرب��ة وال��زوف يف إدارة ش��ؤون املهجري��ن يف "حكوم��ة اإلنق��اذ"، ع��ن 
مطالباته��م ال��ي وجهوه��ا إىل املنظم��ات لبن��اء مس��اكن للمهجري��ن، 
وق��د رفض��ت مجيعه��ا حبج��ة ع��دم توف��ر اإلمكاني��ات املادي��ة لتنفي��ذ 
هكذا مش��اريع، ويقول األمحد "هذا األمر دفع الكثر من األهالي إىل 
االعتم��اد عل��ى أنفس��هم يف بن��اء بع��ض خيامه��م بش��كل ف��ردي وصل��ت 
نس��بة البناء يف جممل املخيمات إىل %30، هذا البناء البس��يط جيد يف 
األوض��اع العادي��ة لكن��ه غ��ر ذا نف��ع يف مواجه��ة العاصفة، بلغت نس��بة 
األض��رار يف املخيم��ات أكث��ر م��ن %60 و بدرج��ات متفاوت��ة م��ن دم��ار 
كلي للخيام وتضرر املقتنيات الشخصية للمهجرين وتلفها. بعض 

املنظم��ات كان هل��ا اس��تجابات عاجل��ة لك��ن منطي��ة معت��ادة".
و يف املقاب��ل ي��رى بع��ض املهجري��ن أن ه��ذه املش��اريع ليس��ت  	
إال تطبيق��ًا وفرض��ًا لواق��ع التهج��ر والن��زوح، ي��رى حمم��د أم��ن )م��ن 
مهج��ري جن��وب دمش��ق( أن��ه يف ح��ال تطبي��ق ه��ذه املش��اريع س��يذهب 
دور املهجرين كورقة للضغط على الدول يف سبيل إجياد حل فعلي 
"للقضي��ة الس��ورية"، ويتاب��ع "خ��رج آباؤن��ا م��ن اجل��والن الس��وري عل��ى 
أم��ل ع��ودة س��ريعة، وب��دأوا بتأم��ن أم��ور معيش��تهم بأنفس��هم يف ظ��ل 
غياب تام لدور النظام يف ذلك الوقت؛ اآلن تتكرر احلالة بعد مخسن 
س��نة، بدأن��ا نرت��ب أم��ور معيش��تنا كم��ا فع��ل آباؤن��ا ويف ظل غي��اب تام 
ل��دور فعل��ي للمنظم��ات الدولي��ة واإلنس��انية وعل��ى رأس��ها منظم��ات 
املعارض��ة، فه��ل املطل��وب من��ا أن ننس��ى م��ا بن��اه آباؤن��ا يف جتمع��ات 
النازح��ن يف دمش��ق وم��ا حوهل��ا كما س��عى النظ��ام لينس��ينا اجلوالن، 

وأن نقب��ل بواق��ع التهج��ر والن��زوح اجلدي��د إىل األب��د؟!"

فداء الصاحل

بني احللول اإلسعافية ودعوات لبناء بيوت بدل اخليام
خميمات املهجرين يف الشمال السوري تغرق يف كل شتاء
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إدل��ب  يف  التعلي��م  قط��اع  يواج��ه  	
الس��ورية  احل��رب  ظ��ل  يف  كث��رة  حتدي��ات 
ال��ي حرم��ت الكث��ر م��ن األطف��ال م��ن حقه��م 
يف التعلي��م، م��ا دع��ى إىل افتت��اح مراكز التعلم 
الذات��ي يف ري��ف إدل��ب، وذل��ك به��دف إع��ادة 
األطف��ال املنقطع��ن ع��ن التعلي��م إىل امل��دارس، 
ومس��اعدة األطف��ال املتأخري��ن يف حتصيله��م 
الدراس��ي وتأهيله��م للح��اق بأقرانه��م خ��الل 
ف��رتة ال تتج��اوز أربع��ة أش��هر، كم��ا يطم��ح 

عليه��ا. القائم��ون 
تق��ف منظم��ة "غص��ن الزيت��ون" وراء  	
مشروع مراكز التعلم، ويتحدث مدير مكتبها 
يف إدلب جمللة عن املدينة عن أسباب افتتاحها 
تش��رين  يف  املش��روع  بتنفي��ذ  "بدأن��ا  بقول��ه: 
2018، حي��ث قمن��ا بتوقي��ع  الثان��ي م��ن الع��ام 
مذك��رة تفاه��م م��ع مديرية الرتبية احلرة يف 
إدل��ب، ومذك��رات تفاه��م م��ع اجملالس احمللية 
يف املناط��ق ال��ي س��يتم تنفي��ذ املش��روع فيها، ثم 
بدأن��ا بتنفي��ذ املش��روع عل��ى مرحلت��ن، ومتكن��ا 
خالهلم��ا م��ن تغطية 16 بل��دة بريف إدلب منها 
معرمتصري��ن، تفتن��از، احس��م، معرحترم��ة، 
كفرنب��ل، كفروم��ا، حي��ش." و عل��ى الرغ��م 
م��ن التم��دد ال��ذي حققت��ه هيئ��ة حتري��ر الش��ام 
مؤخ��راً يف مناط��ق تنش��ط فيه��ا املراك��ز إال أن 
"مشروع املنظمة ما زال قائمًا حتى اآلن" كما 
أف��اد للمجل��ة مدي��ر مكت��ب غص��ن الزيت��ون يف 

إدل��ب باقتض��اب ودون إضاف��ة أي تفاصي��ل. 
ويضيف الش��اب: "يس��تهدف املش��روع  	
األطف��ال من س��ن 7 حت��ى 17 عامًا من األطفال 

الذي��ن ال يتمكن��ون م��ن االلتح��اق باملدرس��ة 
باضط��راب  املتأثري��ن  أو  يوم��ي،  بش��كل 
ال��دوام يف مدارس��هم، إضاف��ة إىل األطف��ال 
احملتاج��ن لدع��م إض��ايف يف جم��ال التعل��م 
املراك��ز  ب��دأت  حي��ث  قدراته��م،  لتحس��ن 
باستقبال الطالب، ليتم بعدها سرب وحتديد 
مس��توى التالميذ، وتوزيعه��م على الصفوف 
م��ن األول حت��ى الس��ادس حبس��ب مس��توى 

العلم��ي." حتصيله��م 
ويب��ن بأن��ه مت اختي��ار األطف��ال  	
التعلي��م،  م��ن  الن��وع  هل��ذا  حاج��ة  األكث��ر 
حبي��ث تك��ون األولوي��ة للط��الب املنقطع��ن 
ع��ن امل��دارس من��ذ أش��هر أو س��نوات، ويت��م 
امل��واد الدراس��ية األساس��ية  الرتكي��ز عل��ى 
يف كل ص��ف )اللغ��ة العربي��ة والرياضي��ات 
والعل��وم(، وذل��ك وف��ق  االنكليزي��ة  واللغ��ة 
"منهج ميّس��ر ومناسب لألطفال يتم عرضه 
جمان��ًا  وي��وزع  وممتع��ة"،  س��هلة  بطريق��ة 
تطبي��ق  يت��م  كم��ا  املس��تفيدين،  للط��الب 
منه��اج متكام��ل يف الدع��م النفس��ي لألطفال. 
أما الدوام حبسب مدير املكتب فيكون خالل 
يوم��ن يف األس��بوع فق��ط، حيص��ل يف كل 
منهم��ا الط��الب عل��ى حصت��ن تدريس��يتن 
املراك��ز  أن  علم��ًا  نفس��ي،  دع��م  وجلس��ة 
تك��ون مفتوح��ة كافة أيام األس��بوع لتناس��ب 
مجي��ع األوق��ات ال��ي يتمك��ن فيه��ا األطف��ال 
م��ن زيارته��ا، ويؤك��د يف النهاي��ة أن مديرية 
الرتبي��ة تع��رتف بش��كل رمس��ي باملراح��ل الي 
يتجاوزه��ا الطالب يف مراكز التعلم الذاتي، 

وتس��تقبله الحق��ًا يف صف��ه اجلدي��د .
ت��رى عب��ر العب��ود املعلم��ة يف مرك��ز  	
التعليم الذاتي يف بلدتها حيش أهمية لألطفال 
وعل��ى  اجلماع��ي  املس��توى  عل��ى  املنطق��ة  يف 
املس��توى الف��ردي، وع��ن ذل��ك تتح��دث قائل��ة: 
"يعتم��د التعل��م الذات��ي عل��ى الدواف��ع الذاتي��ة 
للمتعلم��ن بش��كل كل��ي، وق��د ظه��رت احلاجة 
إلي��ه يف ظ��ل تأخ��ر التعلي��م والصعوب��ات ال��ي 
رافقت العملية الرتبوية والتعليمية يف سوريا، 
واتس��اع الف��روق الفردي��ة ب��ن الطلب��ة الناجت��ة 
ع��ن انقط��اع التعلي��م أو التس��رب الدراس��ي، وم��ا 
س��ببته ظ��روف احل��رب والن��زوح م��ن انقط��اع 

األطف��ال ع��ن التحصي��ل الدراس��ي."
ع��ن  متحدث��ة  العب��ود  وتضي��ف  	
أس��باب انتش��ار ظاه��رة تس��رب أع��داد كب��رة 
م��ن األطف��ال من مدارس إدلب وريفها بالقول: 
"ازدادت نس��بة املتس��ربن خ��الل س��نوات احل��رب 
بس��بب اس��تهداف امل��دارس بالقص��ف وتض��رر 
عدد كبر منها، وانتشار الفقر وتدني مستوى 
املعيش��ة، إضاف��ة إىل تراج��ع التعلي��م والنق��ص 

التعليمي��ة."  العملي��ة  مس��تلزمات  يف  احل��اد 
تس��اعد املراك��ز يف ضم األطفال إىل  	
أقرانه��م يف املناط��ق الي نزحوا إليها، باإلضافة 
إىل هدفه��ا الرئيس��ي يف ترمي��م أو إع��ادة بن��اء 
قدراتهم يف التعلم والتحصيل املدرسي، يلمس 
ذل��ك الطف��ل وائ��ل الن��ازح م��ن بل��دة جرجن��از يف 
ري��ف إدل��ب وق��د انض��م مرك��ز التعل��م الذات��ي 
القري��ب م��ن بيت��ه احلال��ي، وع��ن ذل��ك ي��ول: 
الن��زوح  ولك��ن  دراس��ي،  يف  متفوق��ًا  "كن��ت 
حتصيل��ي  مس��توى  تراج��ع  إىل  أدى  املس��تمر 
الدراس��ي، لذل��ك انضمم��ت ملرك��ز كفروم��ة 
-حي��ث أس��كن اآلن- لتعوي��ض م��ا فات��ي م��ن 

تعل��م، ومواكب��ة م��ا وص��ل إلي��ه أقران��ي."
أم��ا أم حس��ن ال��ي نزح��ت م��ن ري��ف  	
ع��ن  املدين��ة  لع��ن  فتتح��دث  الش��رقي  مح��اة 
انضم��ام أطفاهل��ا إىل مرك��ز حي��ش للتعل��م 
الذات��ي فتق��ول: "أطفال��ي انقطع��وا عن الدراس��ة 
من��ذ س��نتن بس��بب الفق��ر، وع��دم قدرت��ي عل��ى 
ش��راء مس��تلزماتهم املدرس��ية، وبعد انضمامهم 
بلوازمه��م  تكف��ل  الذات��ي  التعل��م  ملراك��ز 

املدرس��ية."
لك��ن يبق��ى الواق��ع أبع��د م��ا يك��ون عن  	
األه��داف، فبحس��ب تقدي��رات س��ابقة للحكومة 
املؤقت��ة ف��إن %40 م��ن األطف��ال يف املناط��ق ال��ي 
تس��يطر عليه��ا ق��وات املعارض��ة خ��ارج امل��دارس، 
م��ا يع��ي أن ع��دد املنقطع��ن منهم عن الدراس��ة 
ق��د يص��ل إىل نص��ف ملي��ون طف��ل يف إدل��ب 

وحميطه��ا فق��ط.

مراكز التعلم الذاتي يف إدلب 
سونيا العلي

وق��ف الوض��ع األم��ي الس��يىء وعملي��ات التهج��ر ال��ي اتبعه��ا نظ��ام األس��د حب��ق  	
السورين حجر عثرة أمام عدد كبر من األطفال ومنعتهم من متابعة تعليمهم، لذلك 
ي��رى القائم��ون واملتفاعل��ون م��ع "مراك��ز التعل��م الذات��ي" بصي��ص أم��ل إلع��ادة األطف��ال 
املنقطعن واملتس��ربن إىل مقاعد الدراس��ة، ليكونوا قادرين على تعليم أنفس��هم بأنفس��هم 

حت��ت إش��راف معلم��ن ومرش��دين نفس��ين.
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ُينظ��ر ع��ادة إىل العق��اب كس��جن  	
أم��ي رهي��ب خ��اص بهيئ��ة حتري��ر الش��ام يف 
الش��مال الس��وري، دون التوق��ف عن��د كون��ه 
سلس��لة م��ن الس��جون ولي��س س��جنًا واح��داً، 
بل��غ عدده��ا أربع��ة عش��ر ه��ي عب��ارة ع��ن 11 
مدجنة هجرها أصحابها أثناء اشتداد وترة 
املعارك والقصف املكثف على قراهم يف جبل 
الزاوي��ة بري��ف إدل��ب اجلنوب��ي، يف الط��رق 
الب��ارة- كفرنب��ل،  ب��ن  الواصل��ة  اجلبلي��ة 
واحس��م- دي��ر س��نبل؛ إضاف��ة إىل 3 مغ��اور مت 
جتهيزه��ا خ��الل ف��رتة قص��رة ج��داً لتصب��ح 
مبثاب��ة األف��رع األمني��ة التابع��ة للهيئ��ة، يف 
حم��اكاة واضح��ة لألف��رع األمني��ة اخلاصة 
إليه��ا حملي��ًا،  ُينظ��ر  بنظ��ام األس��د، كم��ا 
وتبق��ى مغ��ارة كنصف��رة الس��جن الرئيس��ي 
إىل  بالنس��بة  تش��ديداً  واألكث��ر  األخط��ر 

ومعتقليه��ا. اهليئ��ة 
وال يقتص��ر س��جن العق��اب عل��ى  	
التابع��ة  اخلالي��ا  أو  النظ��ام  ق��وات  أس��رى 
لتنظيم داعش، كما يشيع يف أوساط قريبة 
م��ن اهليئ��ة أو يف عموم الش��مال الس��وري، وال 
حتى على اإلعالمين والناشطن املناهضن 
لفك��ر اهليئ��ة القاع��دي، فألب��و ياس��ن قص��ة 
بوج��ود  تش��ي  اعتقال��ه  س��بب  ع��ن  أخ��رى 
معتقل��ن جنائي��ن بن جدران الس��جن، لكن 
رمب��ا ضم��ن وضعي��ات خاص��ة أو منازع��ات 
تتدخ��ل يف جمراه��ا مكانة األطراف األخرى 

يف الن��زاع. 
يعي��د أب��و ياس��ن س��بب اعتقاله إىل  	
خالف مالي/ ش��خصي مع أحد أمراء اهليئة 
دمش��ق،  ري��ف  يف  س��ابقًا(  النص��رة  )جبه��ة 

انضمي��ت  وال  س��الح  محل��ت  ال  "بعم��ري 
لفصي��ل، وهاتف��ي م��ا بين��زل علي��ه فيس��بوك، 
ل��ك حت��ى امس��ي م��ا بع��رف اكتبو" يق��ول أبو 
ياسن الذي يسرد حكاية استدانة أحد أمراء 
هيئ��ة حتري��ر الش��ام منه مبلغ��ًا ماليًا يف ريف 
القنيط��رة، "تربط��ي ب��ه معرف��ة ش��خصية 
من��ذ زم��ن بعي��د، وه��و املس��ؤول ع��ن تأم��ن 
م��ا كن��ت أق��وم بنقل��ه إىل ري��ف دمش��ق م��ن 
أدوي��ة ومع��دات وذخائ��ر وغرها، ق��ال لي إنه 
ين��وي ش��راء مس��تلزمات ألنقله��ا عن��د عودتي 
وينقص��ه 7000 دوالر وطل��ب م��ي تأمينه��ا 
ويتاب��ع  املبل��غ".  جلب��ت  وبالفع��ل  ك���دين، 
"حت��ى ج��اء وق��ت تهجرن��ا حن��و حمافظ��ة 
إدل��ب مطل��ع ع��ام 2017، وقته��ا أحال��ي إىل 
أح��د أبن��اء بلدت��ي لتحصي��ل الدي��ن عوض��ًا 
ع��ن املبل��غ ال��ذي اس��تدانه األم��ر، وبالفع��ل 

من��ه".  5000 دوالر  اس��تطعت حتصي��ل 
بثالث��ة  إدل��ب  إىل  وصول��ه  بع��د  	
أش��هر، وح��ن مل يك��ن يض��ع يف حس��بانه م��ا 

 2017 الع��ام  ربي��ع  يف  	 	
اعتقل��ت "هيئ��ة حتري��ر الش��ام" يف إدل��ب أب��و 
دمش��ق( وزجت��ه  ري��ف  أبن��اء  )أح��د  ياس��ن 
ألربع��ة أش��هر يف س��جنها الش��هر "الُعق��اب". 
خالهل��ا  عايش��ه  وم��ا  الواقع��ة  تل��ك  وع��ن 
وعرف��ه بفع��ل احتكاك��ه مبعتقل��ن آخري��ن 
الس��جانن  تعام��ل  وكيفي��ة  الس��جن  ع��ن 
حت��دث  واالس��تجواب،  التعذي��ب  وط��رق 
الرج��ل اخلمس��يي لع��ن املدين��ة بتفاصي��ل 
تنش��رها اجملل��ة كش��هادة ش��خصية تدّخ��ل 
الكات��ب وهيئ��ة التحري��ر يف ترتيبه��ا ونقله��ا 
إىل لغ��ة أكث��ر ت��داواًل واخت��زال أج��زاء منه��ا 

النش��ر.  العتب��ارات 

ُيبّيت له بش��أن املبلغ املالي، وصل رتل مؤلف 
م��ن مخس��ة س��يارات "بي��ك آب" بينه��ا اثنت��ان 
حتمالن رشاشات ثقيلة برفقة حنو ثالثن 
عنص��راً ملثم��ًا بس��الحهم الكام��ل القتح��ام 
منزل��ه، "اقتحم��وا بي��ي ب��دون ما يدق��وا الباب 
حت��ى، وإذا بتش��وف الرت��ل يلي أخدني بتفكر 
بشار األسد ساكن بالبيت" يقول أبو ياسن 

ال��ذي م��ا زال متأث��راً م��ن ه��ول املش��هد.
ت��وىل  ياس��ن  أب��و  من��زل  داخ��ل  	
العناص��ر املقتحم��ون تغطي��ة رأس��ه بقطع��ة 
قماش��ية س��وداء تش��به اللث��ام، واصطحب��وه 
يف  املنتظ��ر  احلرب��ي"  "املوك��ب  إىل  معه��م 
اخل��ارج، ومن��ه إىل م��كان مل يعرف عنه ش��يئًا 
يف األي��ام العش��رة األوىل. يتح��دث ع��ن تل��ك 
األي��ام بالق��ول "كن��ت مبنف��ردة مس��احتها 
م��رت مرب��ع واح��د، ال أرى فيه��ا س��وى البواب��ة 
عنه��ا  متي��زه  ال��ذي  واحل��ارس  احلديدي��ة 
حبركات��ه، فمهم��ا حتدث��ت مع��ه أو س��ألته 
ال جيي��ب ب��أي ح��رف، ومل أمس��ع من��ه ط��وال 

أمحد عبيد

  اإلقامة يف "ُعقاب الهيئة" املأجور 
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تل��ك األي��ام س��وى كلمت��ن فق��ط "األكل، 
وحتقي��ق". 

لك��ن األي��ام الالحق��ة أعطت��ه فك��رة  	
جي��دة ع��ن املكان ال��ذي هو في��ه، فصار يعرف 
أن��ه مغ��ارة ختنقه��ا الرطوب��ة، خالي��ة م��ن 
النظافة، حتوي 26 منفردة مس��احة الواحدة 
منه��ا م��رت مرب��ع، يف كل منه��ا معتق��ل أو 
اثن��ان، و3 مجاعي��ات تص��ل أبعاده��ا إىل )4*5 
م��رت( يف كل واح��دة 30-40 س��جينًا، ع��ادة 
م��ا يكون��ون م��ن أصح��اب القضاي��ا األمني��ة، 

حبس��ب م��ا يفّص��ل أب��و ياس��ن.
قب��ل  يومي��ًا  "نس��تيقظ  ويتاب��ع:  	
أذان الفج��ر حوال��ي الس��اعة الرابع��ة صباح��ًا، 
ونبدأ نهارنا مبس��ح اجلدران والتيمم لنؤدي 
صالتن��ا ألن��ه ال وج��ود للمي��اه، جنل��س بعدها 
بانتظ��ار الفط��ور ال��ذي ال ي��وزع قبل العاش��رة 
صباح��ًا. يتأل��ف الفط��ور من العدس املس��لوق 
لثالث��ة  إضاف��ة  وزع��رت،  البن��دورة  ومرب��ى 
أرغف��ة خب��ز ت��وزع كل يوم��ن، أم��ا الغ��داء 
في��وزع الس��اعة الرابع��ة عص��راً، ويك��ون يف 
أغلب األحيان برغل، ويف املناسبات فريكة أو 

دج��اج".
أما عن التحقيق ووسائل التعذيب  	
لي��اًل   12 الس��اعة  التحقي��ق  "يب��دأ  فيق��ول: 
ويس��تمر حتى الس��اعة الرابعة فجراً، وكما 
ه��و ح��ال معتقالت األس��د، فالضرب والش��بح 
وال��دوالب وبس��اط الري��ح ش��يء أساس��ي يف 
الُعق��اب، وال خيل��وا م��ن بع��ض الضربات على 
الوج��ه واملناط��ق احلساس��ة، ع��دا ع��ن ال��كالم 
امله��ن والتهم الباطل��ة الي ُتوجه للمعتقلن 
بش��كل متك��رر". ويضي��ف باستس��الم: "كل 
هاد مقدور عليه وبتتحملو، بس ما حيطوك 

بالتاب��وت رب��ع س��اعة".
"ه��و وس��يلة تعذي��ب ال جتده��ا إال  	
يف س��جون هيئ��ة حتري��ر الش��ام، ورمب��ا يف 
الُعقاب فقط"، يس��تطرد. والتابوت مستوَعب 
من صفائح احلديد املفصلة على هيئة الرباد 
املنزلي، له مقود مثل مقود السفينة لتقريب 
وإبعاده��ا،  البع��ض  بعضه��ا  م��ن  الصفائ��ح 
يوض��ع املعتق��ل فيها وتضغ��ط الصفائح على 
جس��مه "حت��ى تس��مع ص��وت عظام��ه داخله��ا، 
وترتب��ط درج��ة )العصر( والضغ��ط باملعتقل 
وحتمل��ه، لك��ن م��ن املس��تحيل خروج��ه م��ن 
داخلها قبل االعرتاف مبا ينس��ب إليه، ولو مل 

يك��ن عل��ى دراي��ة ب��ه م��ن قب��ل".
تع��ود مس��ألة التنفس خ��ارج املغارة  	
تك��ون  م��ا  وع��ادة  الس��جن،  أم��ر  م��زاج  إىل 
نص��ف س��اعة أس��بوعيًا فق��ط، باس��تثناء وق��ت 
زي��ارة "ش��رعي" حتري��ر الش��ام إىل الس��جن، 

حيث يتم إخراج مجيع الس��جناء إىل اخلارج 
حلضور "الدرس الشرعي" وتقديم الشكاوى 
"إن جت��رأ أحدهم عل��ى ذلك". ويبقى الدرس 
قراب��ة الس��اعتن لك��ن بش��كل غ��ر منتظ��م 

وأوق��ات متفاوت��ة.
قب��ل  أش��هر   4 ياس��ن  أب��و  اعتق��ل  	
إب��الغ عائلت��ه ع��ن م��كان وج��وده، ومل خي��رج 
م��ن الس��جن إال بع��د أن أع��ادوا املبل��غ ال��ذي 
حّصل��ه قب��ل التهج��ر م��ن اب��ن بلدت��ه ألم��ر 
الس��جن. يتذكر أبو ياس��ن يف نهاية حديثه 
مب��رارة وس��خرية أن إدارة الس��جن تف��رض 
مبلغًا ماليًا مقابل اإلقامة والطعام يف سجن 
الُعق��اب، بتكلف��ة 3 آالف ل��رة س��ورية للي��وم 
ميك��ن  وال  دوالرات(   6 يق��ارب  )م��ا  الواح��د 

إخ��الء س��بيل الس��جن قب��ل دفعه��ا. 

عل��ى أن إخ��الء الس��بيل ال يت��م قب��ل  	
جول��ة أخ��رى مي��ر به��ا الس��جن بع��د قض��اء 
ف��رتة حكم��ه أو إثب��ات براءت��ه يف دور القض��اء 
اخلاص��ة باهليئ��ة، وال��ي ال خيتل��ف نظامه��ا 
كثراً عن نظام الُعقاب، حبس��ب أبو ياس��ن، 
حيث يتم نقل السجن بعد إخالء سبيله من 
الُعق��اب إىل دور القض��اء يف قري��ة مرعي��ان 
جبب��ل الزاوي��ة أو يف مدين��ة خ��ان ش��يخون 
بري��ف إدل��ب اجلنوب��ي، والي لن خي��رج منها 
قب��ل م��دة ت��رتاوح ب��ن األس��بوع والش��هر، لكن 
قياس��ًا بس��ابقه ف��إن إدارته تتكف��ل مبصاريف 
إقام��ة الس��جناء، الذي��ن م��ن املمك��ن أن تبق��ى 
عيونه��م مفتوح��ة يف بع��ض األحي��ان، كم��ا 

يق��ارن أب��و ياس��ن بتهك��م.
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ه��ي  الي��وم  احلقيقي��ة  مش��كلته  	
الغرق، الغرق احلقيقي ال االفرتاضي- الغرق 
الذي حيتاج فيه بالفعل إىل "يد الدولة" الي 
تس��تطيع انتش��اله من��ه، لكن��ه مل جيده��ا ه��ذه 
امل��رة أيض��ًا، يف ح��ن أدت العواص��ف املطري��ة 
املتالحق��ة إىل نتائ��ج كارثي��ة بالنس��بة إىل 
والالذقي��ة،  طرط��وس  حمافظ��ي  فالح��ي 
فمن اجنراف الرتبة يف مئات القرى واملناطق 
الزراعي��ة، إىل فيضان��ات املس��طحات املائي��ة 
والس��دود، وإىل دم��ار البي��وت البالس��تيكية، 

وبالتال��ي دم��ار احملص��ول.
يف مش��قيتا القري��ة املعروف��ة بوج��ود  	
الفالح��ن  أن  يب��دو  فيه��ا،  تش��رين   16 س��د 
بات��وا مهددي��ن ب��رتك منازهل��م ولي��س فق��ط 
أراضيه��م، وذل��ك بس��بب ارتف��اع منس��وب املياه 
احملج��وزة  املي��اه  م��ن  املتش��كلة  البح��رة  يف 
خل��ف الس��د، واضط��رار القائم��ن علي��ه إىل 
فت��ح أح��د املنافذ لتصريف املياه الي س��تغمر 
الزراعي��ة  مس��احات كب��رة م��ن األراض��ي 
واملنازل، وهو ما يبدو قريبًا جداً مع استمرار 
عل��ى  الق��درة  وع��دم  املطري��ة،  العواص��ف 

تصري��ف مي��اه البح��رة حت��ى اآلن.
ري��ف  م��ن  األخ��رى  الق��رى  يف  	
وطرط��وس  وباني��اس  وجبل��ة  الالذقي��ة 
أدت العواص��ف املطري��ة والري��اح إىل اقت��الع 
البيوت البالستيكية ودمارها، وبالتالي دمار 
املزروع��ات فيه��ا، إضاف��ة إىل تل��ف وس��قوط 
مثار احلمضيات وغرها عن األش��جار. فيما 

ليست مشكلة 
فالح الساحل 

السوري اليوم 
تكرار أزمة 

تصريف احلمضيات 
الي واجهته يف 

العام املاضي، فأغلب 
الفالحن أدركوا أن 

دور املؤسسات الرمسية يف 
إخراجهم من هذه األزمة 
شبه معدوم، وأن اجلهود 

الي تبذهلا اجلهات الرمسية 
الزراعية يف الساحل لشراء 

حمصول احلمضيات وعدم تعرضه 
للتلف هي جهود مبذولة أمام 

الكامرات لعدة دقائق ال أكثر.. لكن 
مشكلته احلالية خمتلفة.

فالحو الساحل.. غرق مجاعي باملياه و بالوعود و باحلمضيات

كان��ت مش��كلة الفالح��ن أصح��اب األراض��ي 
الس��يول  ه��ي  اجلبلي��ة  املدرج��ات  يف  الواقع��ة 
واحملاصي��ل  األراض��ي  دم��رت  ال��ي  اجلارف��ة 
ع��ام  ي��أس  حال��ة  جع��ل  م��ا  الرتب��ة،  وجرف��ت 
تس��يطر على الفالحن الذين ينتظرون نضوج 
موامسهم الي من املفرتض أنها متّول كل -أو 

اليومي��ة. حياته��م  متطلب��ات  م��ن  ج��زءًا- 
الس��احل  مواط��ي  م��ن  كغ��ره  	
باملؤسس��ة  الف��الح  عالق��ة  تب��دو  الس��وري، 
فالحي��ة،  )احت��ادات  ب��ه  اخلاص��ة  الرمسي��ة 
الزراع��ة،  ل��وزارة  تابع��ة  رمسي��ة  مؤسس��ات 
مؤسس��ات ري، إكث��ار ب��ذار...( عالق��ة س��يئة 
للغاية، إال أنه -وكغره من مواطي الساحل- 
يعان��ي م��ن عدم قدرته على رؤية تلك املؤسس��ة 
سياس��ي  لنظ��ام  اخلاضع��ة  الكلي��ة  بصورته��ا 
كام��ل مرك��زه دمش��ق، نظ��ام ال ي��رى هل��ذا 

أص��اًل.  اخلارط��ة  عل��ى  وج��ود  الف��الح 
مبعن��ى أن الف��الح يف الس��احل حيق��د  	
على املؤسسة الفالحية الرمسية، كونها دائمًا 
م��ا تع��ده وال تف��ي بالوع��ود، كم��ا أنه��ا ترتك��ه 
مبف��رده عرض��ة للفيضان��ات واجنرافات الرتبة 
وتلف احملصول دون أية مساعدة، لذا جتد هذا 
الف��الح يص��ب ج��ام غضب��ه عل��ى تلك املؤسس��ات، 
س��واء م��ن خ��الل اإلع��الم أو يف حيات��ه اليومي��ة، 
س��ياقها  ع��ن  املؤسس��ة  ه��ذه  يفص��ل  أن��ه  إال 
األساس��ي املرتبط بنظام األس��د، وبعد أن يش��تم 
كل مكون��ات املؤسس��ة الزراعي��ة يوج��ه ش��كره 

لألس��د ويتمن��ى النص��ر جليش��ه.

مكون��ات  بقي��ة  كح��ال  حال��ه  	
اجملتم��ع يف الس��احل الق��ادرة عل��ى الفص��ل 
وب��ن  فرعي��ة  مؤسس��ة  أي  ب��ن  الدائ��م 
حكوم��ة النظ��ام، فمجل��س احملافظ��ة ميث��ل 
نفس��ه، ومؤسس��ة التأمين��ات متث��ل نفس��ها، 
البن��ك العقاري والتجاري، البلدية، املالية، 
ومؤسس��ة الكهرب��اء واملي��اه، كله��ا متث��ل 
نفس��ها فق��ط، ال أح��د ميث��ل النظ��ام، وال 
حت��ى امليليش��يات املس��لحة ال��ي ميك��ن أن 
تس��رق موس��م ه��ذا الف��الح نهاراً أم��ام أعن 
املواط��ن  لك��ره  عرض��ة  كله��م  الن��اس.. 
وحق��ده ومطالبت��ه بالتغي��ر، لك��ن بعي��داً 
ع��ن ال��رأس املك��ون واحلاك��م ل��كل ه��ذه 

املؤسس��ات.
قب��ل أن ميّنى الفالح يف الس��احل  	
الس��وري بالفيضان��ات احلالي��ة، كان ق��د 
َم��َي بأزم��ة تصري��ف مث��اره خ��الل ع��دة 
أع��وام مض��ت، وَم��َي برف��ع أس��عار الس��ماد 
بس��حب  َم��َي  وذاك  ه��ذا  وقب��ل  قبله��ا، 
أبنائ��ه إىل اجلي��ش وع��ودة نس��بة كب��رة 
منه��م قتل��ى إىل قراه��م، فم��ا ه��و احل��دث 
ه��ذا  يصي��ب  أن  ميك��ن  ال��ذي  احلقيق��ي 
الف��الح وي��ؤدي إىل حتري��ك معوله باجتاه 
ف��الح يعش��ق  إن��ه  أزمات��ه..  مص��در كل 
األرض قب��ل ش��يء، يتس��م بقدرت��ه عل��ى 
التحلي��ل املنطق��ي ال��ذي يق��ول "م��ن ي��زرع 
حيص��د"، لك��ن أال ي��رى ه��ذا الف��الح نفس��ه 

الي��وم كي��ف حيص��د م��ا زرع��ه س��واه؟
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ال��ي ينتش��ر بينه��ا ه��ذا األم��ر لك��ن  ختتل��ف األعم��ار  	
أغلبه��ا ت��رتاوح ب��ن 10 و14 س��نة، فاألعم��ار األك��رب تلج��أ إىل محل 
األس��لحة م��ن خ��الل التط��وع للقت��ال إىل جان��ب ق��وات النظ��ام يف 
إح��دى امليليش��يات املنتش��رة يف الس��احل كالدف��اع الوطي وغرها، 
بينم��ا يلج��أ األطف��ال يف األعم��ار الصغ��رة إىل تقليده��م حبم��ل 
الس��الح م��ن خ��الل الس��كاكن، فم��ن الطبيع��ي أن يالح��ظ امل��ارة 
أي طف��ل يلع��ب بالس��كن أو يضعه��ا عل��ى خص��ره، ويت��م اختياره��ا 
م��ن خ��الل ش��كل حم��دد وهل��ا أن��واع تس��تخدم هل��ذه األم��ور وتك��ون 
قابل��ة للفت��ح والتس��كر توض��ع يف اجلي��ب أو تعلق عل��ى البنطال يف 
منطقة اخلصر، يرتافق محلها مع عدة أمور كالتدخن أو ارتداء 
مالب��س حم��ددة، أو حت��ى القي��ام بوضع وش��وم يف مناطق خمتلفة 
من اجلس��م، أو اعتماد تس��رحيات ش��عر تدل على ش��كل هذا الطفل 

أو أس��لوبه ومنط��ه يف احلي��اة.
الظاه��رة  ه��ذه  انتش��ار  تلع��ب دوراً يف  عوام��ل كث��رة  	
بكثاف��ة، أبرزه��ا احل��رب وانع��كاس نتائجه��ا عل��ى الفئ��ات األضع��ف 
وه��م األطف��ال، فض��اًل ع��ن غي��اب األهل يف معظم األحي��ان أو اآلباء 
حتدي��داً الذي��ن يعت��ربون عام��ل ضب��ط أس��ري/ أخالق��ي مه��م يف 

الس��وري. اجملتم��ع 
تؤكد سامية عثمان إحدى الشابات يف مدينة الالذقية  	
لعن املدينة، أن هذا األمر بات طبيعيًا ومقبواًل يف اجملتمع نتيجة 
الظ��روف ال��ي يعيش��ون فيه��ا، فأخوه��ا ال��ذي يبل��غ م��ن العم��ر 12 
عام��ًا ال خي��رج م��ن منزل��ه دون الس��كن، فه��ي تش��كل عام��ل محاي��ة 
بالنس��بة إلي��ه حبس��ب رأيه��ا، "فح��االت القت��ل واخلط��ف والس��رقة 
يف تزاي��د داخ��ل املدين��ة وغي��اب األم��ن يف��رض عل��ى الن��اس محاي��ة 
أنفس��هم"، وعائل��ة س��امية تعي��ش دون الوال��د ال��ذي ت��رك الالذقي��ة 
هربًا من االعتقال، وجيب على أخيهم أن يظهر مبظهر قوي قادر 

عل��ى محايته��م، كم��ا تش��رح.
يف حن أن املدرس ياسر )من سكان حي مشروع  	

الصليبة( خيتلف متامًا يف الرأي معها، ويرى أن املوضوع يدل 
على تردي الوضع األخالقي وسوء احلالة االجتماعية الي 

أوصلت األطفال إىل هذه املرحلة، معترباً أن هناك تقصر من 
كافة اجلهات، حتى بات األطفال يشكلون عامل خوف لدى 

املعلمن، كما يقول، فهم خيشون من قيامهم بارتكاب جرائم 

تعت��رب ظاه��رة مح��ل  	
السكاكن الي تنتشر بكثافة يف 

مدين��ة الالذقي��ة اخلاضع��ة لس��يطرة 
ق��وات النظ��ام م��ن أخط��ر الظواه��ر ال��ي 

بات��ت ته��دد حي��اة األطف��ال واملراهق��ن يف 
ال��ي متنحه��م اإلحس��اس  املدين��ة، فه��ي األداة 
واملش��اجرة. اخلصوم��ة  أوق��ات  خاص��ة  بالق��وة 

قتل أو إيذاء 
بعضهم البعض، أو 

حتى اهلجوم على مدرسيهم 
عند حدوث أي موقف يزعجهم.

فيه��ا  تنتش��ر  ال��ي  األحي��اء  أغل��ب  أن  وتاب��ع  	
هذه الظاهرة هي األحياء الش��عبية والعش��وائية، كالرمل الفلس��طيي 
وقنين��ص والس��كنتوري والرم��ل الش��مالي، مش��راً إىل أن ه��ذه احل��االت 
تتواجد يف املدارس بشكل كبر وتصل إىل درجة كبرة من اخلطورة، 
فبعض الطالب يقومون "بتشطيب أيديهم" )جرح سطحي ذاتي لألذرع 
باس��تعمال ش��فرة حالق��ة غالب��ًا بقصد الظهور مبظه��ر عدائي وترهيب 
اآلخرين(، "وسجلت العديد من اإلصابات جراء املشاجرات، ومما يزيد 

يف خط��ورة املوض��وع أنه��ا تك��ون ب��ن األطف��ال بأعم��ار صغ��رة".
غياب املسؤولية

تغي��ب مس��ؤولية الش��رطة الي ال تبدي اهتمام��ًا يذكر بهذه  	
الظاه��رة، طامل��ا ظل��ت مش��غولة مب��ؤازرة دوري��ات املخاب��رات يف اعتق��ال 
الش��بان املطلوب��ن، وطامل��ا ظل��ت الظاهرة ال تش��كل أي تهديد للس��يطرة 
األمني��ة الكامل��ة للنظ��ام عل��ى تل��ك األحي��اء وغره��ا؛ وكذل��ك يغي��ب 
دور األه��ل واألس��رة بس��بب غي��اب اآلب��اء أو األش��قاء األكرب س��نًا، بس��بب 
االعتقال أو مغادرة البالد أو حتى االنشغال الدائم بالعمل لتأمن سبل 

املعيش��ة يف ظ��ل ظ��روف اقتصادي��ة مرتدي��ة.
يق��ول اإلعالم��ي ش��ادي العوين��ة لع��ن املدين��ة، إن��ه يف ظ��ل  	
انتش��ار الس��الح ورؤيت��ه م��ن قب��ل األطف��ال يف الش��وارع بش��كل اعتي��ادي، 
وخاصة بعد تس��ليح نظام األس��د مليليش��ياته والس��ماح هلم بالتنقل بن 
األحي��اء بأس��لحتهم الفردي��ة، جع��ل م��ن مح��ل الس��الح س��هاًل بالنس��بة 
إليهم، خاصة أن "السكاكن الي يقتنيها األطفال متوفرة بكثرة عند 
الباع��ة اجلوال��ن يف الش��وارع، ما جعل األمر مدخ��اًل إىل )عامل اإلجرام( 
ال��ذي يش��اهدونه أمامه��م جمّس��داً، وهن��اك قص��ص كث��رة حصل��ت يف 
مدين��ة الالذقي��ة تدل��ل عل��ى ذل��ك، نظراً ألنه��ا حاضنة لش��بيحة النظام 

بش��كل كب��ر".
وحبس��ب نش��طاء م��ن املدين��ة، ف��أن نس��بة األطف��ال الذي��ن  	
يتوجه��ون حلم��ل الس��كاكن فيه��ا تزي��د عن س��بعن باملئة، وينتش��رون 
متس��كعن عل��ى األرصف��ة وأم��ام أب��واب امل��دارس حيملونها بش��كل علي 

دون خ��وف أو ح��ذر م��ن أع��ن الن��اس أو حت��ى دوري��ات األم��ن.

محل السكاكني..
ظاهرة جديدة 
تنتشر بني أطفال 
مدينة الالذقية 
ومراهقيها

ميس احلاج
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عن��د احلدي��ث ع��ن حص��ار داري��ا ال��ذي ب��دأ فعليًا م��ع إغالق  	
ش��ارع األربع��ن بالق��رب م��ن مدين��ة معضمي��ة الش��ام بداي��ات الع��ام 
2013 وانته��ى بإخ��الء املدين��ة يف أيل��ول 2016، أول م��ا خيط��ر يف بال��ي 

تل��ك الفئ��ة ال��ي باع��ت واش��رتت على حس��اب مئات اجلائع��ن دون أن 
حترك املش��اهد القاس��ية للحصار ش��يئًا من مش��اعر الرمحة لديهم؛ 
كان العش��رات يبحث��ون ع��ن حفن��ة الربغل وال��رز أو يكتفون بوجبة 
الش��وربة الصف��راء )حفن��ة م��ن ال��رز والبه��ارات وم��ا تبق��ى عب��ارة ع��ن 

م��اء( ال��ي كان��ت ت��وزع يومي��ًا ومل��رة واح��دة يف مطب��خ داري��ا. 
خرج��ت م��ن اجلبه��ة دون أن أحس��ب أي حس��اب ملوض��وع  	
الطع��ام، فكي��س الربغ��ل واإلن��اء ال��ذي حي��وي 5 كيل��و م��ن الس��كر 
و"تنك��ة" تبق��ى يف أس��فلها القلي��ل من الس��من- كفيلة بإش��باعي ملدة 
ش��هر تقريب��ًا. بع��د ذل��ك عاني��ت كغ��ري م��ن اجل��وع ال��ذي مل ينت��ه 
إال عن��د توقي��ع هدن��ة معضمي��ة الش��ام بداي��ة الع��ام 2014 ح��ن مس��ح 
النظ��ام بتمري��ر البضائ��ع إىل املعضمي��ة وحصل��ت داري��ا عل��ى نصيب 

واف��ر م��ن تل��ك البضاع��ة ط��وال الع��ام الراب��ع للث��ورة. 
خ��الل احلص��ار األول عش��نا عل��ى أوراق الس��بانخ والزيتون  	
وبقاي��ا املك��دوس ال��ذي كن��ا نعث��ر علي��ه يف مطابخ البي��وت؛ يف إحدى 
امل��رات وج��دت إن��اء صغ��راً للمعق��ود بالت��ن، كان��ت احلب��ات القليل��ة 
املليئة بالس��كر كافية جللب الس��عادة لي وألصدقائي طوال س��هرة 
تل��ك الليل��ة. أم��ا قب��ل احلص��ارات الالحقة فكان التجار م��ن املدينتن 
يش��رتون البضائ��ع والس��لل الغذائي��ة ال��ي مس��ح النظ��ام بإدخاهل��ا إىل 
املعضمي��ة مرت��ن، وم��ع ع��ودة احلص��ار واجل��وع كان��ت أس��عار ه��ذه 
امل��واد ترتف��ع بش��كل فاح��ش؛ وصل��ت الس��لة الغذائي��ة ال��ي حت��وي 25 
كيلو من الطعام إىل 90 ألف لرة، كما تراوح كيلو الس��كر بن 5 

و11 ال��ف ل��رة. 
و النش��غال غالبية من تبقى يف داريا بصد هجمات النظام  	
عل��ى جبه��ات املدين��ة خ��ال اجل��و آلخري��ن لدخ��ول املن��ازل واملتاج��ر 
ومس��تودعات األغذي��ة ال��ي كان��ت مكتظ��ة بالبضائ��ع، كان هل��ؤالء 

نصيب األسد يف املواد الغذائية الضخمة الي كانت خمزنة يف داريا 
ومل يس��تطع أصحابه��ا إخراجه��ا إىل أماكن نزوحهم بس��بب صعوبة 
متريره��ا عل��ى حواج��ز النظ��ام. من��ذ األي��ام األوىل للحملة العس��كرية 
واظ��ب "أب��و عل��ي" عل��ى دخ��ول من��ازل جران��ه واحمل��الت التجاري��ة 
القريب��ة م��ن منزل��ه، متك��ن الكه��ل الذي جتاوز 50 س��نة من مجع عدة 
أطن��ان م��ن امل��واد الغذائية املكونة من الس��كر والطحن والربغل والرز 
وغره��ا؛ م��ع اش��تداد احلص��ار امتل��ك أب��و عل��ي ث��روة غذائي��ة ال تق��در 
بثم��ن. عش��رات املدني��ن متكن��وا م��ن استنس��اخ جترب��ة الرج��ل ليش��كل 
أب��و عل��ي وأمثال��ه ممن يتصفون باجلش��ع و جيلس��ون عل��ى أطنان من 

الغ��ذاء الن��واة األوىل لتج��ار احل��روب. 
داري��ا  يف  العام��ة  الس��مة  واملتاج��ر  املن��ازل  متش��يط  كان  	
خالل الس��نة األوىل للحملة: مقاتلون يبحثون عن طعام أو مالبس، 
مدني��ون يتوغل��ون يف خصوصي��ات الس��كان الفاري��ن م��ن امل��وت والذين 
اس��تقر به��م املق��ام خ��ارج املدين��ة يف امل��دن والبل��دات اجمل��اورة.. العدي��د 
منه��م وج��د أغراض��ًا مثينة مثل النقود والذه��ب واجملوهرات، بعضهم 
تركه��ا يف مكانه��ا أو أعطاه��ا لقائد فصيله كي يس��لمها ملكتب األمن 
املش��كل حديثًا وقتها، بينما دخلت معظم هذه األش��ياء الثمينة جيوب 
م��ن وجده��ا دون أي ش��عور بوخ��ز الضم��ر. هن��اك حكاي��ا م��ن ن��وع 
آخ��ر ع��ن فالن��ة ال��ي أعط��ت "أمان��ة" جلارته��ا قب��ل خ��روج عائلته��ا اىل 
احلرجلة تنفيذاً التفاق إخالء داريا يف العام 2016 ثم فقدت الوصول 

إليه��ا.. تك��رر نف��س املش��هد يف تل��ك الف��رتة ع��دة م��رات.
مل يقتص��ر احت��كار الطع��ام عل��ى املدني��ن أو األف��راد م��ن  	
املقاتلن بل شاركت الفصائل املقاتلة مبثل هذه التجاوزات؛ الكتيبة 
ال��ي يديره��ا أب��و وائ��ل حبي��ب متكن��ت م��ن مج��ع كمي��ات كب��رة من 
الطع��ام ح��ن مكنه��ا املوق��ع ال��ذي كان��ت تراب��ط في��ه -املل��يء باألبني��ة 
واملس��تودعات- من احلصول على مواد غذائية كثرة، يف حن كان 
أب��و س��لمو )قائ��د كتيب��ة أخ��رى( ومقاتل��وه الذي��ن يتج��اوزون 300 
مقات��اًل يف تل��ك الف��رتة يأكل��ون وجب��ة واح��دة يف الي��وم مكون��ة م��ن 

يومًا ما يف داريا..
السطو على األرزاق واحلصار من الداخل واجلوع الذي عشناه يف احلصار

	         مل أك��ن أتوق��ع وحن��ن يف منتص��ف الع��ام الثال��ث للث��ورة أنن��ا مقبل��ون عل��ى حصار خانق س��يطول حتى العام الس��ادس.  	
كان ج��و اجلبه��ات ال��ي نراب��ط فيه��ا منغلق��ًا عل��ى نفس��ه، ومل تكن الس��اعات القصرة الي نغادر خالهلا جبهة القت��ال كافية للتعرف على ما 
حيدث داخل املدينة، لكن عندما تراخى التزامي باجلبهات بعد فرتة وانشغلت بالتغطية الصحفية، أضحى بإمكاني التعرف أكثر على واقع 

مري��ر أقس��ى م��ن املتوق��ع، فص��ور احلص��ار ال��ي نقل��ت خ��الل اإلع��الم مل تك��ن ه��ي احلقيق��ة الوحي��دة لألس��ف.

حممد كساح
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يومًا ما يف داريا..
السطو على األرزاق واحلصار من الداخل واجلوع الذي عشناه يف احلصار

بع��ض الربغ��ل أو ال��رز وس��لطة م��ن األعش��اب 
كالس��بانخ والس��لق. 

ق��ررت أن أطل��ب كيل��و واح��د م��ن  	
يتبع��ون  الذي��ن  املقاتل��ن  أح��د  م��ن  احلب��وب 
لكتيب��ة "ش��هداء داري��ا"، لع��دم وج��ود أي طع��ام 
يف مطبخ��ي، لك��ن طل��ي قوب��ل باعتذار خجول 
حبج��ة أن��ه سيس��أل "أب��و وائ��ل" قائ��د الكتيب��ة 
بالكمي��ة  بتزوي��دي  املقات��ل خم��واًل  إن كان 
أن  أعل��م  كن��ت  أخ��رى  حال��ة  يف  املطلوب��ة. 
أحده��م خي��زن يف بيت��ه كمي��ة ال بأس بها من 
الطع��ام، ب��ل كان يتاج��ر ببعضه��ا )كيل��و الرز 
أو الربغ��ل ب3500 ل��رة. الس��كر ب 5000 ل��رة( 
ذهب��ت إلي��ه عل��ى اس��تحياء وطلب��ت مق��داراً 
بس��يطًا م��ن الطع��ام، فكان��ت إجابت��ه حاض��رة 
عل��ى الف��ور "لي��س ل��دي طع��ام.. أدب��ر نفس��ي 
بصعوب��ة بالغ��ة" وانته��ى ه��ذا اللق��اء خبامت��ة 
كان��ت صعب��ة عل��ى نفس��ي "تع��ال يف املس��اء 

لنتعش��ى مع��ًا". 
عش��ت وزوج��ي عل��ى نبت��ة "البقل��ة"  	
فق��ط ال غ��ر مل��دة ثالث��ة أي��ام، كن��ا نقطعه��ا 
ونض��ع عليه��ا الزي��ت ونأكله��ا، أقس��ى م��ا م��ر 
معنا كان نفاد ملح الطعام: لو حصل اإلنسان 
عل��ى طح��ن أو برغ��ل فلن جيد أي رش��ة ملح، 
كان ذل��ك كافي��ًا جلع��ل حي��اة احلص��ار أقرب 
إىل اجلحي��م… توف��ر يف األس��واق مل��ح أس��ود 
الل��ون فاش��رتيت أوقي��ة ب 1000 ل��رة وهرول��ت 
إىل البيت، لقد حصلت على امللح! وضعناه مع 
الش��وربة وبدأن��ا بتن��اول الطع��ام. كان املش��هد 
أقس��ى ه��ذه امل��رة، فقد امتأل املل��ح مبادة املازوت 
م��ا جع��ل م��ذاق الش��وربة ال يط��اق. )عرف��ت 
الحق��ًا أن أحده��م عث��ر عل��ى كمي��ة املل��ح يف 

ف��رن يعم��ل عل��ى امل��ازوت وباع��ه يف الس��وق(.
العام��ان اخلام��س والس��ادس كان��ا  	
قاسين على داريا وعلى معضمية الشام، فقد 
تعث��رت اهلدن��ة وف��رض النظ��ام حظ��راً عل��ى 

دخ��ول الطع��ام إال لبضع��ة أش��هر قليل��ة، م��ا 
تس��بب بأزم��ة ج��وع كب��رة يف املدينت��ن؛ يف 
احلقيق��ة جاع��ت املعضمي��ة أكثر م��ن داريا، 
مكن��ت ل��ي إقام��ي يف املعضمي��ة وقته��ا م��ن 
التأك��د م��ن هذه املعلوم��ة: كانت املعضمية 
تض��م أكث��ر م��ن 30 أل��ف نس��مة، بينم��ا ال 

يتج��اوز تع��داد س��كان داري��ا 3 أو 4 آالف. 
عان��ى س��كان املعضمي��ة م��ن الفق��ر  	
العم��ل وتوق��ف ج��زء كب��ر  ف��رص  لقل��ة 
م��ن الدع��م ع��ن اجملل��س احملل��ي للمعضمي��ة 
واهليئات الثورية، يف املقابل أدخلت احلمالت 
الس��نوية ال��ي كان يطلقه��ا اجملل��س احملل��ي 
لداري��ا مث��ل "داريا حكاية أمل" و"داريا صمود 
ث��ورة" مئ��ات آالف ال��دوالرات، إضاف��ة للدعم 
العس��كري واإلغاث��ي اللذي��ن مل ينقطع��ا أبداً؛ 
ه��ذه األم��وال جعل��ت كمي��ات كب��رة م��ن 
البضائ��ع ال��ي تدخ��ل إىل املعضمي��ة تتاب��ع 
ال��ي  الكب��رة  واملبال��غ  داري��ا  إىل  طريقه��ا 
كان��ت تدفعه��ا داري��ا للتج��ار رفع��ت األس��عار 
يف املعضمية؛ رمبا هلذا الس��بب كان س��كانها 
يف تل��ك املرحل��ة يطلق��ون لق��ب "اخلليجين" 

عل��ى م��ن تبق��ى يف داري��ا.
لي��س ن��ادراً أن ت��رى ش��بانًا أقوي��اء  	
مفتول��ي العض��الت يقع��ون عل��ى األرض م��ن 

ش��دة اجل��وع؛ بع��ض األطف��ال وكب��ار الس��ن 
كانوا على وش��ك املوت بس��بب س��وء التغذية أو 
تعرضه��م للجف��اف. يف املعضمية كان املش��هد 
أقس��ى، خصوصًا خالل احلصار األخر؛ كنت 
كأنه��م  الش��وارع  يف  ميش��ون  الن��اس  أش��اهد 
هي��اكل عظمي��ة أو مومي��اءات؛ كان الطع��ام 
ه��و اهلاج��س الوحي��د للس��كان… نش��ط عم��ل 
جت��ار احل��روب يف تل��ك املرحلة، كان جش��عهم 
ال يع��رف االكتف��اء، واحلجة دائمًا "داريا" إنها 
تدف��ع أكث��ر. "لق��د أت��ى أح��د األش��خاص م��ن 
داري��ا واش��رتى مجي��ع الس��لل الغذائي��ة بس��عر 
ممت��از" يق��ول تاج��ر الغذائيات املع��روف بكيكي 
رداً عل��ى طل��ب أح��د زبائن��ه ش��راء الس��كر وامل��واد 

الغذائي��ة األخ��رى.
الدخ��ان كان��ت أك��رب  أم��ا جت��ارة  	
جت��ارة راحب��ة اس��تطاع البع��ض م��ن خالهل��ا 
حتقي��ق ث��روة ضخم��ة، كان الدخ��ان يه��ّرب 
م��ن  واألثري��ة  األربع��ن  نق��اط جبه��ي  م��ن 
جه��ة معضمي��ة الش��ام، ثم يدخ��ل إىل داريا عن 
طري��ق التج��ار. ت��داول الن��اس حكاي��ات كثرة 
حول تعامل بعض القادة العس��كرين من أبناء 
املعضمي��ة م��ع عس��اكر النظ��ام ال��ي كان��ت 
تطل��ب امل��واد الغذائية )معظمها قادم من داريا( 

مقاب��ل متري��ر كرات��ن التب��غ. 
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مش��هد انتق��اد أنص��ار احل��زب احلاك��م  	
يف تركي��ا للوج��ود الس��وري ب��ات مألوف��ًا، فمن��ذ 
بضع��ة أش��هر أث��ار أح��د ن��واب الربمل��ان الرتك��ي 
غض��ب الرئي��س الرتكي رجب طي��ب أردوغان من 
س��ؤاله ع��ن إمكاني��ة ذه��اب الس��ورين إىل مدنه��م 
خ��الل ف��رتة العي��د وعودته��م إىل تركي��ا، م��ا يع��ي 
بالض��رورة أن الوض��ع آم��ن والع��ودة ممكن��ة! "لك��ن 
مجل��ة الرئي��س الش��هرة: "ه��م املهاج��رون وحن��ن 
األنص��ار" كان��ت ال��رد، فه��ل س��تبقى ه��ذه املقول��ة 
درع��ُا حيم��ي الس��ورين وتالق��ي آذان��ًا صاغي��ة لدى 

أنص��ار الرئي��س الرتك��ي؟
أزم��ات  إىل  حتول��ت  ال��ي  املش��كالت  	
متفاقم��ة، متالحق��ة، بات يتس��ع نطاقه��ا، ليتحمل 
يف  األت��راك  اجلن��ود  م��ن  ع��دد  م��وت  الس��وريون 
مع��ارك درع الف��رات وغص��ن الزيت��ون، والعقوب��ات 
االقتصادي��ة األمريكي��ة، وتراج��ع قيم��ة العمل��ة 
عصف��ت  ال��ي  االقتصادي��ة  واألزم��ات  احمللي��ة، 
بالل��رة الرتكي��ة، وازدي��اد "نس��بة البطال��ة"؛ ب��ل 
أصب��ح ه��ّم الالجئ��ن الس��ورين أن يثبت��وا لألتراك 
أن الدول��ة ال تق��دم هلم "البيوت والكهرباء والفحم 
والغذاء والرواتب الشهرية"، والي جتّذرت يف فكر 
ع��دد لي��س بقلي��ل منهم، ناهيك عن حتمل موجات 
الغض��ب إث��ر كل حادث��ة، وم��ا ينج��م عنه��ا م��ن 

اعت��داءات عل��ى األش��خاص واحمل��ال التجاري��ة.
الس��ورين  لع��ودة  الداعي��ة  األص��وات  	
عل��ى  لي��س  طريقه��ا،  جت��د  ب��دأت  بالده��م  إىل 
الصعي��د الش��عي فحس��ب، ب��ل م��ن خ��الل بع��ض 
املس��ؤولن واألح��زاب، الذي��ن عكف��وا عل��ى دراس��ة 
واقع الس��ورين، والبحث يف أدق تفاصيلهم -حتى 

األخط��اء الفردي��ة- وتصديره��ا لوس��ائل اإلعالم 
كوس��يلة ضغ��ط عل��ى احلكوم��ة: منه��ا من��ح 
ال��والدات  مع��دل  وارتف��اع  الرتكي��ة  اجلنس��ية 
وزي��ادة ظاه��رة التس��ول واجلرائ��م، وال��ي دأب 
املسؤولون يف احلكومة الرتكية على إيضاحها، 
دون ج��دوى، أم��ام اصطدامه��م بوجه��ات نظ��ر 
مغاي��رة جت��د آذان صاغي��ة ل��دى ش��رائح واس��عة 

م��ن الش��عب الرتك��ي.  
األول  عام��الن،  ذل��ك  يف  س��اهم  	
تزاي��د احلدي��ث ع��ن إع��ادة اإلعم��ار واالس��تقرار 
يف املنطق��ة، بع��د س��يطرة النظ��ام عل��ى كث��ر 
م��ن املناط��ق ال��ي كان��ت خارج��ة ع��ن س��يطرته، 
دوراً  لرتكي��ا  كان  ال��ي  )احل��ل(  ومؤمت��رات 
ب��ارزاً فيه��ا، س��واء سوتش��ي أو أس��تانة، والتقاري��ر 
ع��ودة  ع��ن  تتح��دث  ال��ي  الكثيف��ة  اإلعالمي��ة 
احلي��اة إىل امل��دن الس��ورية. والثان��ي ه��و  الضغ��ط 
الناج��م ع��ن اس��تعمال ورقة الالجئن الس��ورين 
م��ن قب��ل أح��زاب املعارضة الرتكي��ة يف محالتها 

املختلف��ة. االنتخابي��ة 
األح��زاب  اس��تعدادات  وم��ع  والي��وم،  	
يث��ار  البلدي��ة،  االنتخاب��ات  خل��وض  املختلف��ة 
اجل��دل جم��دداً يف قضي��ة جتني��س الس��ورين، 
واألث��ر ال��ذي حتدث��ه مش��اركة اجملنس��ن منهم 
فيم��ا  االنتخاب��ات،  به��ذه  التصوي��ت  نتائ��ج  يف 
يس��عى ح��زب العدال��ة والتنمي��ة إلثبات هامش��ية 
م��ا تش��كله اص��وات اجملنس��ن، بع��رض البيان��ات 
يف  انتش��ارهم  وخرائ��ط  بأعداده��م  اخلاص��ة 

املختلف��ة.   الرتكي��ة  الوالي��ات 

إىل متى ستصمد؟

»أنتم املهاجرون وحنن األنصار«

انتش��ر عل��ى مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي فيدي��و يع��ود ملس��ؤول يف ح��زب العدال��ة والتنمي��ة الرتك��ي ينتق��د في��ه تص��رف ش��بان  	
س��ورين آثروا االحتفال بقدوم العام اجلديد مهللن باس��م س��وريا، رافعن علم الثورة يف س��احة تقس��يم بإس��طنبول، وبنربة حادة طالب 

املس��ؤول خ��الل الفيدي��و الس��ورين بال��ذود ع��ن بلده��م، خمتتم��ًا حديث��ه بإهان��ة.

رانيا عيسى 

اخلارجي��ة  وزي��ر  تصري��ح  وكان  	
الرتكي��ة مول��ود أوغل��و أن تركي��ا "س��تدرس 
بش��كل رمس��ي العم��ل مع الرئيس الس��وري بش��ار 
األسد" وجبة دمسة تناولتها الصحف الرتكية 
املعارضة والربامج الصباحية بشراهة املتعطش 
إىل ح��ل، وأس��كنت تذم��ر البع��ض م��ن أنص��ار 
املش��روط  أوغل��و  تصري��ح  احلاك��م.  احل��زب 
بانتخابات دميقراطية الختيار األسد كرئيس 
رآه السوريون استدارة تركية للثورة السورية، 
لكن املالحظ على مدى السنوات السبع العجاف 
أن م��ا وع��دت ب��ه أنق��رة الالجئن الس��ورين على 
أراضيه��ا ق��د مت تنفي��ذه.. كان آخره��ا املنطق��ة 
إىل  تدرجيي��ًا  الس��ورين  ع��ودة  وآلي��ة  اآلمن��ة 

بالده��م.
ش��ريط األخب��ار العاج��ل يف زمن��ه مل  	
ي��أِت جبدي��د يف املوق��ف الرتك��ي حي��ال س��وريا، 
فأردوغ��ان حس��م موق��ف ب��الده أن )ال ح��وار م��ع 
النظام(، وإن بقي األس��د فال طرف له يف تقرير 
مرهون��ة  الس��ورين  وع��ودة  س��وريا،  مس��تقبل 
باملنطق��ة اآلمن��ة ال��ي ق��ال عنه��ا "إن مل تؤس��س 

املنطق��ة اآلمن��ة، حن��ن س��نقيمها". 
ق��د يك��ون احل��وار الرتك��ي الس��وري  	
حمتم��ل، لك��ن جرائ��م النظ��ام وتهج��ر الس��كان 
الب��الد  يف  أحدث��ه  ال��ذي  الدميغ��رايف  والتغي��ر 
ل��ن يذي��ب جلي��د العالق��ات الرتكي��ة الس��ورية، 
فمقول��ة "حن��ن األنصار" تثب��ت أن تركيا، ورغم 
كان��ت   ، لوجوده��م  الرافض��ة  األص��وات  كل 
البل��د األفض��ل م��ن بل��دان اجل��وار ال��ذي احتض��ن 

الس��ورين. الالجئ��ن 
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ال تبتع��د احلال��ة يف امل��دن الس��ورية  	
ع��ن ه��ذا املنط��ق، إاّل يف درج��ة عمقه��ا وق��وة 
تش��فرها وإمعانها يف علنية تداوهلا، بالنظر 
لش��دة قم��ع نظام��ي حاف��ظ وبش��ار األس��د 
اللذي��ن يش��كالن نظام��ًا واح��داً متوال��داً يف 
الواق��ع، ومل��دى تغلغ��ل األجه��زة األمني��ة يف 
احلي��اة اليومي��ة، ولقناع��ة العم��وم ب��أّن مث��ة 
م��ن يراق��ب كل همس��ة ونظرة وتلميحة يف 

ه��ذا البل��د.
خصائ��ص  ال��زور  لدي��ر  أّن  غ��ر  	
والتوليف��ة  اجلغ��رايف  الن��أي  ه��ي  إضافي��ة 
االجتماعي��ة املتقارب��ة، واملوق��ف املتم��رد جتاه 
ذات  فوقي��ة  ممارس��ة  باعتب��اره  الس��لطة؛ 
حمتوى مس��تمد من قياس خاص بالش��رف، 
وأساس��ًا م��ن موقف نافر م��ن تنميط االنتماء 
منتص��ف  -من��ذ  عم��داً  ترتك��ب  مدين��ة  يف 
القرن العش��رين- مس��ار التخلص من أصول 
والكاحب��ة  الس��اذجة  الس��لطوي  تفس��رها 

للتط��ور.
إىل  التال��ي  الع��رض  وس��رمي  	
التم��رد  ألمن��اط  الص��ور  بع��ض  تقدي��م 

االجتماع��ي العموم��ي يف ديرال��زور، ولف��رادة 
مس��اعي  مواجه��ة  يف  االجتماع��ي  التش��فر 
النظ��ام إىل حتوي��ل احلي��اة يف س��وريا إىل م��ا 
والنظ��ام  العس��كرية  الرتبي��ة  دروس  يش��به 
املنظ��م يف امل��دارس... وأواًل: س��نقّر مس��بقًا أّن 
املهمة أوس��ع بكثر من إمكان اس��تيعابها هنا، 
وثاني��ًا: الب��ّد من التأكي��د أّن تغّر لغة املقال 
متّث��ل ض��رورة لتش��خيص احلال��ة وليس��ت 
امتثااًل إلغراء الس��خرية رغم قوته اجلاذبة.
اإلمربيالي��ة..  تس��قط  األول:  املقط��ع 

وأعداؤه��ا
ال��زور مجي��ل حّق��ًا،  دي��ر  خري��ف  	
أمج��ل فص��ول الس��نة هن��اك؛ آخ��ر بن��ات ري��اح 
الس��موم احل��ارة غ��ادرت، والزمهري��ر ال��كاوي 
املعل��ق  اجلس��ر  وس��يبدو  بع��د،  يص��ل  مل 
-املدم��ر اآلن- أش��به مبس��ار حدي��دي منح��ٍن 
ب��ن الس��ماء وكتلت��ن م��ن ذه��ب الطبيع��ة 
املتطاي��ر، ويف أواس��ط الثماني��ات كان جس��ر 
موج��وداً  م��ازال  العتي��ق(  )اجلس��ر  األعْي��ِور 
بنس��خته األوىل العثماني��ة ب��ن الدي��ر ال��رب 
الرئيس��ي واحلويق��ة ) العثماني��ة أيضًا(، لكّن 

 

دير الزور العاصية.. تشّفي االنتقام وشيفرة املهابيل

تتي��ح احلي��اة املديني��ة بص��ورة عام��ة توليف��ات تراكمي��ة للمواق��ف 
االجتماعي��ة م��ن الس��لطة، ويف العم��وم يعم��ل احل��وض املدي��ي 
عل��ى إنت��اج -وإع��ادة إنت��اج- آلي��ات اجتماعية تقوم بدور الوس��ائط 
التفسرية ملا يضمره العام املفتوح جتاه اخلاص واملغلق يف دوائر 
أعل��ى ه��رم الس��لطة أو احلك��م، وه��ذا املضم��ر، وعل��ى الرغ��م م��ن أّن 
وظيفت��ه األس��اس إخف��اء رد الفع��ل الش��خصي ل��كل ف��رد م��ن أف��راده 
ومتويه��ه داخ��ل منظوم��ة تلغي��ز وتش��فر جمهول��ة املص��در، إاّل أّن��ه يف الغال��ب يس��تحيل 
إىل س��الح مجع��ي يع��رّب ع��ن كّل ذات مفردة تق��ّر باالنتماء إليه عرب تناقله واإلمعان يف 
تش��فره، وه��و تبع��ًا لذل��ك س��ينقاد إىل ص��ورة النقي��ض املعلن مل��ا يفرتضه هدفه الس��ّري.

ه��ذا اجلم��ال لي��س م��ا يش��غل س��كان املدين��ة، 
كان مث��ة ح��دث ميعن��ون يف التقاط��ه وتناقله 
بس��خرية ممعن��ة بالتش��في، فق��د رش��ق احت��اد 
الفالح��ن يف احملافظ��ة الفت��ة قماش��ية هائلة 
عل��ى ط��ول اجلس��ر العتي��ق لتهنئ��ة "الرفي��ق 
انقالب��ه  بذك��ر  األول"  الف��الح  املناض��ل.. 
املسمى "احلركة التصحيحية" كتب عليها 
األب��دي للرف��اق  السياس��ي  املوق��ف  خالص��ة 

وأعداؤه��ا. اإلمربيالي��ة  تس��قط  الفالح��ن: 
بالنم��ر  اآلن  تفك��رون  أنك��م  ب��ّد  ال  	
ال��وردي.. وح��ش "رج��ال اهلل" املتناس��خ ال��ذي 
يع��ود ش��ابًا يف كل م��رة ُيقت��ل فيه��ا، لك��ن يف 
دي��ر ال��زور كان ه��ذا اهلراء املتناقض مناس��بة 
إلطالق آلية عدم الشفاعة، فالالفتة  مل جتد 
م��ن يس��عى إىل تصحيحه��ا، وم��ع أّنه��ا حتولت 
إىل حم��ج مل��ن يري��د الضح��ك ث��م الضح��ك ثم 
الضح��ك، فإّنه��ا بقي��ت حت��ى اس��تبدهلا أح��د 
الرف��اق النابه��ن بأخ��رى أكث��ر بؤس��ًا تتوع��د 

اإلمربيالي��ة. بتدم��ر 
ويف ديرال��زور ال معن��ى لإلمربيالية  	
يري��د  "س��علّوة"  أو  بش��بح  أش��به  فع��اًل، فه��ي 
اجلميع رؤيتها رغم كل حماوالت التخويف 
منه��ا.. م��ن ي��دري فق��د تك��ون س��علّوة رونال��د 
ريغ��ان أمج��ل م��ن اش��رتاكية حاف��ظ األس��د.

املقطع الثاني: سقط كالشي
يف  مكتمل��ة  تأيي��د  مس��رات  ال  	
مصطل��ح  -وه��و  الدول��ة  تع��رف  ديرال��زور، 

سهيل نظام الدين
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ب��دا أّن األم��ور اس��تقرت فدف��ع  	
عل��ى  "دميقراط��ي"  باس��تعراض  النظ��ام 
طريقته، والفكرة كانت إتاحة معركة 
مرش��حن  ب��ن  افرتاضي��ة  انتخابي��ة 
م��ن  املخاب��رات  ختتاره��م  "مس��تقلن" 
خ��ارج قوائ��م اجلبه��ة ال��ي س��تفوز دون أن 

بالطب��ع. أح��د  ينتخبه��ا 
صح��ت دي��ر ال��زور عل��ى لوح��ة  	
إعالني��ة عرج��اء باملعن��ى احل��ريف للكلم��ة 
يف ش��ارع س��ينما فؤاد، تفيد برتش��ح س��يدة 
جمهول��ة أطلق��ت عل��ى نفس��ها لق��ب "األم 
اجلرحية"، وهي والدة شاب قضى قتاًل يف 
جرمية جنائية، ولديها ابنة تعاني مرضًا 
عقليًا، فقامت قيامة الدميقراطية يف دير 
ال��زور، وبات��ت محلة الس��يدة هدايات -هذا 
اس��م املرش��حة- الش��غل الش��اغل للمدين��ة، 
واجت��اح التأيي��د كل ش��وارع املدين��ة حت��ى 
أن حماف��ظ ديرال��زور وأم��ن ف��رع ح��زب 
باالنس��حاب  مقايضته��ا  ح��اوال  البع��ث 

مقاب��ل مكاس��ب مالي��ة لكنه��ا رفض��ت.
أمعن��ت دي��ر ال��زور يف االنتق��ام  	
الس��اخر، وجم��دداً تص��ّدر أش��هر مهابي��ل 
للدميقراطي��ة  العاصف��ة  الس��رة  الدي��ر 
ال��ي أخرج��ت كل الش��يفرات السياس��ية 
إىل  الغاض��ب  االق��رتاع  صنادي��ق  م��ن 
صنادي��ق احلي��اة العام��ة امل��زّورة وامللّفق��ة، 
وبات��ت االنتخاب��ات نفس��ها ج��والت تعذيب 
يومي��ة للمحاف��ظ وف��رع احل��زب، ب��ل إّن 
الش��ارع  رصي��ف  كان  االنتخاب��ي  املق��ر 
املقابل لفرع األمن العسكري، ولو أن أحداً 
عّد األصوات فعاًل لكانت هدايات قد باتت 
عض��واً يف جمل��س الش��عب آن��ذاك. كان��ت 
جولة من التشهر بالدولة علنًا يف شوارع 

الدول��ة وب��أدوات الدول��ة.

املقطع الرابع: بالزور بالقوة.. الكاس للفتوة
جنس��ان..  ال��زور  دي��ر  يف  الرياض��ة  	
"الفت��وة واآلخري��ن"، وم��ع أّن ن��ادي اليقظ��ة 
كان حاض��راً دائم��ًا لك��ن "اآلزوري" الدي��ري 
كان عن��وان التح��دي، األزرق املقاب��ل ألمح��ر 
املنتخب وألمحر نادي اجليش، وإذا كان مثة 
فص��ل للرياض��ة ع��ن السياس��ة يف أي مكان من 
العامل فهذا أمر مستحيل يف دير الزور، وحن 
ال��دوري  األول" خ��الل  "الف��وز  الفت��وة  حق��ق 
عل��ى ن��ادي اجليش كان األمر احتفااًل بالفوز 
عل��ى "املنتخ��ب"، ألن ن��ادي اجلي��ش يف الع��رف 

الدي��ري ه��و ن��ادي النظ��ام حرفي��ًا.
يف  تقلب��ات  ش��هد  الفت��وة  أن  وم��ع  	
مواقع��ه نتيج��ة م��ا يوص��ف بعن��ف اجلماه��ر، 
يس��مون  احملرتف��ون  املش��جعون  كان  فق��د 
مواجهاتهم مع شرطة حفظ النظام يف دمشق 
وحل��ب وغرها بأمس��اء معارك منفصلة، وهم 
يفصل��ون ب��ن الف��وز يف املب��اراة وإطالق موجة 
م��ن إع��الن ع��دم االنتم��اء إىل أخ��الق "احت��اد 
س��رّية الرياض��ي" بتأكي��د متواص��ل عل��ى أّن 
الرياض��ة ه��ي انتق��ام م��ن النظ��ام ذات��ه. وكان 
يكفي حضور مباراة يف ستاد ديرالزور لتسمع 
األغان��ي التعبوي��ة ال��ي يبثه��ا تلفزي��ون النظ��ام 
تش��جيعًا للمنتخب وهي تغنى باملقلوب متامًا.

قلن��ا إّن التش��فر املدي��ي للعصي��ان  	
الس��اخر ينقل��ب حنو إع��الن املضمر يف صورته 
وبينم��ا  حتم��ًا-،  -ورهاف��ة  فجاج��ة  األكث��ر 
ُيف��رتض أن ت��ؤدى إج��راءات تس��ويق "الدول��ة" 
ككيان مستقر و"أبدي" يف صورة "قائدنا إىل 
األب��د" فق��د كان��ت ديرال��زور جترفه��ا حن��و ما 
يش��به الفتة احتاد الفالحن... "تسقط الدولة 

وأعداؤه��ا". 

االس��تخدام  ش��ائع  بالدول��ة  النظ��ام  يدم��ج 
هن��اك- ذل��ك جي��داً، مس��رات املش��اعل تنته��ي 
يف نص��ف طريقه��ا، وتتالش��ى ثالث��ة أرب��اع 
الكتل��ة البش��رية املس��حوبة رغم��ًا عنه��ا إىل 
املس��رة ما أن يقرتب احلش��د من ختوم ش��ارع 

س��تة إاّل رب��ع.
مش��اهر  مهابي��ل  دائم��ًا  هن��اك  	
يش��اركون يف املس��رات، وه��ؤالء هل��م مكان��ة 
خاص��ة يف الدير لكنهم جَينَّدون يف املس��رات 
إلعطائه��ا طابع��ًا أكث��ر قابلي��ة للتذك��ر، 
ووج��ود أحده��م يتي��ح إنش��اء ذاك��رة ناقم��ة 
للحدث نفس��ه، ويس��ّهل التملص النفسي من 
وزر اخل��روج إىل املس��رة حت��ى باإلرغ��ام بع��د 
س��حب اهلوي��ات يف امل��دارس وأماك��ن العم��ل. 
بعب��ارة أخ��رى يت��م حتوي��ل "الع��رس الوطي" 
وف��ق التعري��ف الرمس��ي إىل "ع��رس ف��الن".

يف الثماني��ات أيض��ًا محل��ت "مج��وع  	
الشعب اهلادرة" أحد أشهر حشاشي ديرالزور 
ليهتف حبياة القائد والقيادة، س��قطت فردة 
كالش��ه )احل��ذاء اجلل��دي الش��هر املصّنع يف 
دير الزور( وبدأ يصيح: ول س��قط كالش��ي، 

وي��ردون بصخ��ب هيس��تري: بعثّي��ة…
- ول وين كالشي!

- بعثية…
- اخوات ال�)...(

- بعثية…
املقطع الثالث: األم اجلرحية

التس��عينات احنس��رت  م��ع حل��ول  	
انتق��ام  تداعي��ات  لغمام��ة  املعلن��ة  الواجه��ة 
حافظ االس��د من انتفاضة اإلخوان املسلمن 
دي��ر  ال��ذي دفع��ت  االنتق��ام  الثمانين��ات،  يف 
ال��زور خالله مثنًا باهظًا باعتقال اآلالف من 
ش��بانها وإع��دام ع��دد كبر منه��م يف مذحبة 

س��جن تدم��ر وبعده��ا. 
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مشهد كارثي
يف وقتن��ا ه��ذا تب��دو املنطق��ة أبع��د م��ن أي وق��ت كان عن  	
رؤي��ة جمتمع��ات دميقراطية يس��ودها الس��الم، عادل��ة ومزدهرة و 
اس��تيعابية؛ الرؤي��ة ال��ي كان��ت حل��م مالي��ن املتظاهري��ن الذي��ن 
نزلوا إىل الش��وارع والس��احات العامة حيدوهم أمل وفرح غامرين 
يف كل أحن��اء املنطق��ة، م��ن املغ��رب إىل البحري��ن وم��ن مص��ر إىل 
اليم��ن. يب��دو الي��وم وكأن تل��ك اللحظ��ة املث��رة تع��ود إىل حقب��ة 
تارخيية غابرة، حتى أنه من الصعب أن يتخّيل املرء أن هذا األمر 
قد حدث قبل مثاني سنوات فقط، ففي احلقيقة الوضع اآلن أسوأ 
وأكثر كارثية بكثر مما كان عليه قبل أن حيرق البوعزيزي 

نفس��ه يف كان��ون األول 2010.
فمص��ر ال��ي أصبح��ت س��احة التحرير فيه��ا الرمز امللهم  	
للربي��ع العرب��ي، ت��رزح اآلن حت��ت ن��ر طاغي��ة فاش��ي أس��وأ بكث��ر 
م��ن س��ابقه حس��ي مب��ارك. والس��عودية و اإلم��ارات والبحري��ن 
تبق��ى حمكوم��ة م��ن قب��ل ح��ّكام ُمطلق��ن يتوارث��ون احلك��م عائليًا. 
أم��ا اليم��ن فُيقت��ل س��كانه من��ذ أرب��ع س��نوات بتوليف��ة فظيع��ة 
م��ن احل��روب بالوكال��ة واحل��رب األهلي��ة واجملاع��ة امُلصطنع��ة 
واألم��راض. بع��ض البل��دان تفّككت إىل درجة أنها قد تكون عصّية 
على اإلصالح لعقد قادم أو أكثر، مثل سوريا وليبيا اللتن تفتتا 

وانهارت��ا. 
فلسطني طريق مسدود

الفلس��طيي - اإلس��رائيلي وص��ل إىل طري��ق  الوض��ع  	
مسدود، أساسًا بسبب تصميم إسرائيل )وحلفائها( على منع قيام 
دول��ة فلس��طينية وبس��بب إدارة ترام��ب؛ ويظه��ر أن اجلمي��ع، مب��ا 
فيهم الواليات املتحدة واالحتاد األوروبي ومعظم الدول العربية، 
قد ختّلى عن الش��عب الفلس��طيي. وحتى تونس، البلد الذي جنح 
في��ه الربي��ع العرب��ي، يعان��ي منذ س��نوات وضعًا هش��ًا وغر مس��تقر، 
وحكوماته��ا املتع��ددة يف حقب��ة ما بعد الث��ورة عاجزة متامًا عن حل 
املش��كالت االقتصادي��ة ال��ي تنّغ��ص عي��ش ه��ذا الش��عب وتع��ّرض 

مس��تقبله الدميقراط��ي للخط��ر. يف غض��ون ذل��ك تكاف��ح بل��دان أفض��ل 
ي واالنهيار والعنف  نس��بيًا لإلفالت من املتاعب وجتّنب دوامة التش��ظّ
الفظيع، لكن الوضع مأس��اوي ومرعب بالفعل أينما أجال املرء نظره.

ملاذا فشل الربيع العربي
لي��س م��ن الصع��ب أن نفه��م كي��ف انتقلن��ا م��ن أح��الم نبيلة  	
والفت��ة بنظ��ام عرب��ي أفض��ل إىل كوابي��س العن��ف متع��ددة األش��كال، 
واليت نالحظها على امتداد املنطقة؛ العامل الرئيسي يف هذه النتيجة 
التارخيي��ة احملزن��ة كان -دون ش��ك- القم��ع الوحش��ي اهلائ��ل ال��ذي 
س��رعان ما ُأطلق ضد الثورات من قبل زعماء الدول مثلما فعل األس��د 
يف س��وريا، وم��ن قب��ل قوى الدول��ة العميقة مثلما فع��ل اجمللس األعلى 

للق��وات املس��لحة يف مص��ر.
فبع��د اإلطاح��ة برئي��س تون��س ب��ن عل��ي وإدراكه��م ب��أن  	
الث��ورة ضده��م كانت جدية، انتقلت الطغ��م احلاكمة وطغاتها على 
الف��ور إىل أس��لوب الث��ورة املض��ادة؛ لق��د فهم��وا بوض��وح أن ه��ذا األم��ر 
بالنس��بة إليه��م كان صراع��ًا تارخيي��ًا م��ن أج��ل البقاء، وم��ن أجل ذلك 
حش��دوا عل��ى الف��ور امل��وارد اهلائل��ة -عس��كرية، سياس��ية، اقتصادي��ة، 
دعائي��ة- لتصب��ح ره��ن تصرفه��م قب��ل أن يف��وت األوان، م��ع التعاض��د 
فيم��ا بينه��م عندم��ا يتعل��ق األم��ر بإنه��اء ه��ذه االحتجاج��ات بإغراقه��ا 

بال��دم، كم��ا فعل��ت الس��عودية يف البحري��ن. 
الوس��ائل اللوجس��تية ال��يت يس��تطيعون حش��دها، مب��ا يف ذل��ك  	
قواته��م األمني��ة الضخم��ة وخربته��م الطويل��ة ومهاراته��م يف القم��ع، 
وتصميمه��م الراس��خ عل��ى دف��ن تل��ك الث��ورات يف امله��د، ومناوراته��م 
املاك��رة- كل ذل��ك تف��وق على احملتجني وعند الضرورة مت إغراقهم 
��ت ق��وات الدول��ة وأجهزته��ا القوي��ة صفوفه��ا إلنق��اذ ما  بال��دم؛ لق��د رصَّ

ميك��ن إنق��اذه م��ن حك��م أولئ��ك الطغ��اة.
الثورة يف مواجهة الثورة املضادة

الالعب��ون واحملتج��ون الثوري��ون، الذي��ن واجهه��م فاعل��ون  	
مض��ادون ومتفتق��و الذه��ن أذكي��اء وب��ال رمح��ة وق��ادرون، ُهِزموا بكل 
بس��اطة عل��ى الرغ��م م��ن املالي��ني ال��يت كان��ت ق��د نزل��ت إىل الش��وارع؛ 
كان احملتج��ون يفتق��رون للق��ادة، ويفتق��رون مل��وارد حقيقي��ة س��وى 

بعد مثاني سنوات.. جذوة الربيع العربي ما تزال متقّدة

م��ا ي��زال الربي��ع العرب��ي مص��در إهل��ام فّع��ال وداف��ع ق��وي ملزيد م��ن االحتجاجات بالرغم م��ن املش��هد اإلقليمي الباعث على األس��ى  	
والغم، بالرغم من أن املرء حن يتذكر األمل امُلثلج للصدور بدمقرطة اجملتمع و بنظام ش��رق أوس��طي أفضل -هذا األمل الذي أطلقته 
ثورات -2011 يبدو املش��هد السياس��ي احلالي للمنطقة مش��هدًا ُمثّبطًا للهمم، وتبدو مفردات وعبارات ما "بعد الربيع العربي" مرّبرة متامًا.

آالن غابون                  
17 كانون األول 

                                      The Middle East Eye عن موقع
ترمجة مأمون احللي 

ترجمة
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الف��روح،  ياس��ر  الدكت��ور  	
االختصاص��ّي يف ط��ب األطف��ال، ق��ال ل�»ع��ن 
املدين��ة«: »تعان��ي املنطق��ة اجلنوبي��ة، وبش��كٍل 
خ��اصٍّ حمافظ��ة القنيط��رة، م��ن نق��ٍص ح��ادٍّ 
يف جم��ال اخلدم��ات الطبي��ة التخصصي��ة. 
وتتجل��ى أب��رز النواقص يف عدم توافر أقس��ام 
معظ��م  ضم��ن  ال��والدة  حلديث��ي  حواض��ن 

احمل��ّررة«. املناط��ق  مش��ايف 
األقس��ام،  ه��ذه  أهمي��ة  تكم��ن  	
حبس��ب الف��روح، يف أن »نس��بًة م��ن األطف��ال 
حديث��ي ال��والدة املرض��ى، أو املولودي��ن قب��ل 
رعاي��ٍة  إىل  حيتاج��ون  ج(،  )اخل��دّ األوان 
إضافيٍة وخدماٍت أساسية، ألن أجسامهم مل 
تنُم وأجهزتهم مل تتطّور بش��كٍل كامٍل بعد. 
فه��م غ��ر حمّصن��ن وميك��ن أن يتعّرض��وا 
ملش��اكل صحيٍة خطرة. وتتّم هذه الرعاية 
ع��ادًة ع��رب وض��ع املول��ود يف حاضن��ٍة صغ��رٍة 
متكن من خالهلا احملافظة على جسم املولود 
ضمن درجة حرارٍة حمددٍة، وكذلك ضبط 
مستوى الرطوبة فيها، كما ميكن تزويدها 
بأجه��زة رص��ٍد ومراقب��ٍة وأجه��زٍة مس��اعدٍة 

عل��ى التنف��س«.
مش��اكل  إن  الف��روح  ويق��ول  	
عدي��دًة حت��ول دون تش��كيل أقس��اٍم لألطف��ال 
حديث��ي الوالدة يف مش��ايف األراض��ي احملّررة: 
ع��دم  إىل  لذل��ك  الرئيس��ّي  الس��بب  »يع��ود 
لتفعي��ل  الالزم��ة  الطبي��ة  األجه��زة  تواف��ر 
ه��ذه األقس��ام، كاحلاضن��ات يف ح��ّد ذاته��ا، 
وأجه��زة الدعم التنفس��ّي مث��ل جهاز التنفس 
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أجس��ادهم وروحهم وش��جاعتهم )اجلديرة باإلعجاب لكن الضعيفة 
مبواجه��ة الرص��اص(، ومل يك��ن لديه��م عم��ق برناجم��ي حقيق��ي أو 
مهارات إسرتاتيجية، وارتكبوا يف كثر من األحيان أخطاء مأساوية. 
فعل��ى س��بيل املث��ال، عندما دعمت حرك��ة "مترد" املصرية،  	
الي أسكرها وأدار رأسها النجاح األولي املذهل للربيع العربي، بتهور 
االنقالب العسكري للسيسي عام 2013 ضد الرئيس مرسي املنتخب 
دميقراطي��ًا، اعتق��دت احلرك��ة -بغب��اء- أنه��ا تس��تطيع أن تتحكم ب�/ 
أو تضبط إيقاع قوة مثل اجمللس العسكري، الذي كان أكثر متكنًا 
م��ن مرس��ي بأش��واط. نتيجة هلذه الس��ذاجة، س��رعان م��ا وجد طالب 
حركة مترد أنفس��هم يش��اركون خصومهم الس��ابقن من "اإلخوان 
املسلمن" الزنازين عندما انقلب السيسي عليهم بعد أن ختلص من 

مرس��ي واإلخوان املس��لمن.
الس��بب الثان��ي لالنهي��ار الس��ريع للربي��ع العرب��ي وانتهائ��ه  	
إم��ا إىل حال��ة العن��ف أو إىل حك��م الف��رد املطل��ق ه��و أن احملتج��ن 
بالغ��وا إىل ح��د كب��ر بتقييم أنفس��هم وقدراتهم، يف ح��ن أنهم غالبًا 
م��ا قّلل��وا م��ن قيم��ة الدع��م املتواص��ل م��ن ش��رائح كب��رة م��ن الس��كان 
للديكتاتوري��ن ولألنظم��ة ال��ي كان��وا يري��دون اإلطاح��ة به��ا، كما 

يف حال��ة األس��د يف س��وريا.
دول أخ��رى تعتم��د العن��ف بش��كل مبّط��ن، وح��ّكام آخ��رون  	
كمل��ك املغ��رب وآل س��عود اس��تخدموا مزجي��ًا م��ن القس��ر والتهدئ��ة 
عرب املنافع االقتصادية، وإصالح معتدل ال يضر حبكمهم، وتسخر 
الدين وتبعية خنبته املشيخية، والتهديد بالقوة و/ أو القمع الفعلي 
يف إس��رتاتيجية مض��ادة للث��ورة متع��ددة اجلوان��ب وحمبوكة جيدًا- 
إس��رتاتيجية أجهض��ت أو قلل��ت م��ن زخ��م احتجاجاته��م أو خنقته��ا 

داخ��ل بلدانه��م. 
لعب��ت عوام��ل أخرى -مع أنها أقل أهمية وليس��ت حامسة-  	
دوره��ا، كالغي��اب الت��ام للدعم من "الغرب الدميقراطي احلر"، الذي 
أدى قادت��ه يف أفض��ل األح��وال خدمة لفظية منافق��ة للربيع العربي، 
قب��ل أن يس��تأنفوا دعمه��م الكام��ل لتل��ك ال��دول القمعّي��ة ولطغاته��ا 

املس��تبدين القدام��ى واجل��دد بأس��رع م��ا اس��تطاعوا.
مربرات لألمل

عل��ى الرغ��م م��ن الوض��ع احملِب��ط ملعظ��م البل��دان وم��ا مت  	
تقدمي��ه آنف��ًا، مث��ة م��ربرات لألم��ل. وينبغ��ي ع��دم التقلي��ل م��ن أهمية 
الربي��ع العرب��ي وانش��غالنا ب��ه أو وصف��ه كفش��ل ُكّل��ي، كم��ا يفع��ل 
معظ��م احمللل��ن من��ذ س��نوات، فم��ن منظ��ور سياس��ي ه��ذا األمر ميكن 
فق��ط أن ُيعّم��ق الي��أس وفق��دان األم��ل، بينم��ا م��ن منظ��ور تارخي��ي 
فتوصي��ف م��ن ه��ذا الن��وع صحي��ح فق��ط جزئي��ًا، إضاف��ة إىل اتصاف��ه 

بقص��ر النظ��ر لرتكي��زه الزائ��د عل��ى الوض��ع احلال��ي.
عل��ي،  )ب��ن  واح��دة  س��نة  يف  ديكتاتوري��ن  بأرب��ع  اإلطاح��ة  أواًل: 
مب��ارك، الق��ذايف، ص��احل( متبوع��ة بانتخاب��ات ح��رة يف ع��دة بل��دان مع 
ظه��ور دميقراطي��ة حقيقي��ة واح��دة عل��ى األق��ل )تون��س(، وبع��ض 
اإلصالحات يف بلدان كاملغرب، كل هذا جيب بالطبع عدم اعتباره 

قلي��ل األهمي��ة. 
ثاني��ًا: تبق��ى جترب��ة الربي��ع العرب��ي املث��رة، ال��ي كان��ت بالنس��بة 
للمالي��ن أول م��رة يتذوق��ون فيه��ا طعم احلرية والس��يادة الش��عبية، 

تبق��ى حلظ��ة تأسيس��ية إضاف��ة إىل كونه��ا منوذج��ًا ومص��در إهل��ام 
مس��تمر. 

ثالث��ًا: دح��ض الربي��ع العرب��ي نهائي��ًا فك��رة أن الع��امل العرب��ي ال أم��ل له، 
وأن��ه أب��داً ل��ن يك��ون ق��ادراً عل��ى حتقيق احلرية والس��يادة الش��عبية كما 
س��بق وحق��ق ذل��ك قس��م كب��ر م��ن الع��امل؛ ولكون��ه هك��ذا، كان الع��امل 

العرب��ي نوع��ًا م��ن االس��تثناء اجلغ��رايف – الثق��ايف. 
رابع��ًا: أظه��ر الربي��ع العرب��ي أن تل��ك األنظم��ة الطغياني��ة، ال��ي كان 
كثر من الناس يظّنون أنها ال تهتز أو على األقل أنها قوية ومستقرة، 
كانت فعليًا منوراً من ورق ميكن حتديها وهزميتها؛ وإذا كان زعماء 
دول مث��ل السيس��ي واألس��د وحمم��د ب��ن س��لمان يقمع��ون أي عالمة من 
عالم��ات اخل��روج عليه��م بالوحش��ية ال��ي ش��هدناها، فه��م إمن��ا يفعل��ون 
ذل��ك بداف��ع اخلوف، بل وحت��ى اليأس، وهمجيتهم الي تتجاوز كل ما 
شهدناه قبل 2011 تعرّب عن مقدار هشاشتهم. من أجل هذا يبذل أولئك 
الطغ��اة جه��وداً مضاعف��ة حمل��و حتى جمرد ذكرى الربي��ع العربي، لكن 
اخلي��ال احل��امل كان عل��ى ال��دوام مس��ة أساس��ية لإلنس��انية، ويبق��ى 
الربي��ع العرب��ي ج��زًء هام��ًا ومتكام��اًل لذل��ك اخلي��ال الفع��ال م��ع أن��ه ق��د 

يبدو خام��داً مؤقتًا. 
خامس��ًا: م��ن غ��ر الصحي��ح -اس��تناداً إىل الوقائ��ع- الق��ول ب��أن الربي��ع 
العرب��ي ق��د انته��ى، ألّن األماك��ن ال��ي يتواص��ل فيه��ا غ��ر معدومة، ولو 
أن ذلك حيدث على نطاق أصغر، وبأشكال حملّية وخمتلفة وأقل لفتًا 

لالنتباه.
مصدر إهلام فّعال

الش��عب  يفق��د  مل  االقتصادي��ة،  الصعوب��ات  م��ن  بالرغ��م  	
التونس��ي ش��يئًا م��ن والئ��ه للدميقراطي��ة وإرادت��ه يف معارض��ة ومقاتل��ة 
القادة العرب القمعين والفاسدين واملتفردين باحلكم، كما اكتشف 
حمم��د ب��ن س��لمان أثن��اء رحلت��ه إىل هن��اك يف ه��ذا الش��هر، حت��ى عندم��ا 
كان حي��اول ش��راء صم��ت ه��ذا الش��عب. ويف س��وريا تس��تمر املعارض��ة 
لنظ��ام األس��د، ويبق��ى مالي��ن الس��ورين ملتزم��ن مبس��تقبل مدن��ي 
دميقراط��ي لبالده��م يس��توعب اجلمي��ع. وش��هد األردن موج��ات جدي��دة 
م��ن االحتجاج��ات اجلماهري��ة أججته��ا نف��س املطال��ب واإلحباط��ات 
وال��روح ال��ي أجج��ت الربي��ع العرب��ي. ويف املغ��رب أوج��د مزي��ج م��ن 
االستبداد السياسي والركود االقتصادي وزيادة كبرة يف عدد السكان 
ش��بابًا قلقًا مل يعد يرتدد يف النزول إىل الش��وارع بش��عارات صرحية ضد 
املل��ك؛ وحرك��ة الري��ف املغربي الي بدأت عام 2016 وُقمعت بقس��وة من 
قب��ل النظ��ام متت��د ط��وال العام��ن املاضي��ن إىل أج��زاء أخرى م��ن البالد. 
وكان الع��راق أيض��ًا مس��رحًا لتم��ردات مماثل��ة معادي��ة للحكوم��ة ق��ام 
خالهلا احملتجون مبهامجة وحرق املباني احلكومية ومراكز الشرطة 

ومق��رات املليش��يات املس��لحة واألح��زاب السياس��ية.
الربيع العربي مل ينتِه

ال ميك��ن للربي��ع العرب��ي أن ينته��ي لس��بب بس��يط، وه��و أن  	
الظروف يف كل مكان الي خلقت الرتبة الثورية وأجنبت ثورات 2011 
ما تزال موجودة، وأحيانًا بأش��كال أس��وأ، كما يف مصر وس��وريا؛ وهو قد 

ال يتخ��ذ ش��كل ث��ورات ش��عبية ضخم��ة ومفاجئ��ة.
ق��د يك��ون إصالحيًا، تدرجيًا، تصاعديًا، متقطعًا وحمليًا، لكن  	

مس��تمر. احلقيق��ة  يف  وه��و  سيس��تمر،  الربي��ع  ه��ذا 

ترجمة
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- ال تع��رب املق��االت املنش��ورة بالض��رورة ع��ن رأي اجملل��ة.

- ترح��ب امل����جلة مبس�����اهماتكم غ��ر املنش������ورة س��ابقًا.
3ayn-almadina.com 
info@3ayn-almadina.com

@3aynAlmadina /3aynAlmadina

ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ مجّلة

- ال تع��رب املق��االت املنش��ورة بالض��رورة ع��ن رأي اجملل��ة.

- ترح��ب امل����جلة مبس�����اهماتكم غ��ر املنش������ورة س��ابقًا.
ayn-almadina.com 
info@ayn-almadina.com

@AynAlmadina /3aynAlmadina

ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ  عضو الشــبكة السوريةمجّلة
لإلعــام المطبوع

تضارب��ت األنب��اء ع��ن الطريقة  	
ال��ي م��ات أو قت��ل فيه��ا مس��ؤول "هيئ��ة 
كفي��ل زين��ب" عل��ي بره��ان ماميت��ا، ب��ن 
رواي��ة قال��ت إن��ه قض��ى حبري��ق اندل��ع 
إث��ر م��اس كهربائ��ي يف منزل��ه بس��احة 
العراقي��ن يف ح��ي الس��يدة زين��ب جن��وب 
دمش��ق، ورواي��ة ثاني��ة أق��ل ت��داواًل قال��ت 
إن��ه ُقت��ل بانفج��ار قنبل��ة يدوي��ة خط��أ يف 

املن��زل.

عل��ي أي ح��ال كان��ت نهاي��ة ماميتا  	
مأس��اوية، أحزنت رج��ال دين وقادة وعناصر 
ميليشيات شيعية من سوريا ولبنان والعراق 
وإي��ران. إذ كان ماميت��ا -ال��ذي ترع��رع قب��ل 
الث��ورة- خادم��ًا يف مق��ام س��كينة يف مدين��ة 
داري��ا، قب��ل أن ي��رث أعم��ال أبي��ه يف حم��ل 
اخل��وامت الفضي��ة واهلداي��ا الديني��ة يف ح��ي 
الس��يدة زين��ب، ويف تنظي��م وقي��ادة جمال��س 
أو  احل��ي،  داخ��ل  اللط��م  ومواك��ب  الع��زاء 
خارج��ه حن��و اجلام��ع األم��وي أو مق��ام رقي��ة 

وس��ط مدين��ة دمش��ق.
أس��ف عليه كثرون، وأعادوا نش��ر  	
ص��وره نافخ��ًا يف البوق، أو قارع��ًا على الطبل، 
يف  املواك��ب  طالئ��ع  يف  للراي��ات  حام��اًل  أو 
االحتفاالت الدينية الدورية على مدار العام. 
ونع��اه مس��ؤول يتكل��م العربي��ة يف احل��رس 
الث��وري اإليران��ي، ونش��ر حمادث��ات قدمي��ة 
بينهما يس��تأذن فيه��ا ماميتا إلعالمي حملي 
نش��ر صور األعالم والرايات "احلس��ينية" من 

داري��ا بع��د تهج��ر أهله��ا آخ��ر الع��ام 2016. 
النظ��ام  ق��وات  كان��ت  كلم��ا  	
ح��ي  عل��ي  تس��يطر  الش��يعية  وامليليش��يات 
أول  ماميت��ا  كان  دمش��ق  ح��ول  مدين��ة  أو 
الواصل��ن كناش��ط دي��ي حيم��ل األع��الم 
حت��ت  ك"جماه��د"  أو  ح��االت،  يف  والبخ��ور 

الفض��ل  "أب��و  ميليش��يا  أو  اهلل  ح��زب  راي��ة 
العب��اس" أو "ل��واء اإلم��ام احلس��ن" يف ح��االت 
أخ��رى، إذ مل تش��غله وظيفت��ه الديني��ة ع��ن 
أبي��ه  س��رة  مكم��اًل  "اجله��ادي"  واجب��ه  أداء 
برهان ماميتا، أحد مؤسسي أول التشكيالت 
وأش��هر  دمش��ق  جن��وب  املس��لحة  الش��يعية 
املقاتلن يف صفوفها حتى مقتله على جبهة 

.2012 ع��ام  أيل��ول  يف  ببي��ال  مدين��ة 

علي برهان ماميتا..
سرية قصرية لناشط ديين شيعي من دمشق

مّث��ل عل��ي بره��ان ماميت��ا وعائلت��ه  	
صف��وف  يف  ش��بانها  معظ��م  يقات��ل  -ال��ي 
امليليش��يات- حال��ة انفص��ال  ش��به كام��ل ع��ن 
النظام، وعن الس��ياقات واملس��ارات املتاحة ألي 
مؤي��د ل��ه، إذ كان الش��اب مس��تغنيًا مبس��اره 
وفضائه اخلاص عن فضاءات مؤيدي النظام، 
وبال شك يعمم منوذج آل ماميتا على عائالت 
أخ��رى منتمي��ة للطائف��ة الش��يعية يف س��وريا.

فرغ��م والدت��ه ونش��أته يف مدين��ة  	
زي��ن  ح��ي  م��ن  لعائل��ة  وانتمائ��ه  دمش��ق، 
العابدي��ن عل��ى أطرافه��ا، ال يص��در عن ماميتا 
أي عالم��ات انتم��اء س��وري، حت��ى ول��و كان 
تأيي��داً للنظ��ام. ول��وال اجلنس��ية والس��جالت 
ال��ي أجربت��ه عل��ى إحل��اق امسه ش��كاًل جبيش 
األس��د لتأدي��ة اخلدم��ة اإللزامي��ة م��ع الف��رز 
النقطع��ت  األصدق��اء"  ل"ص��احل  املس��بق 
الص��الت العملي��ة ال��ي ترب��ط ماميت��ا به��ذا 

النظ��ام. 
يف  ظه��رت  غض��ب  حلظ��ات  ويف  	
منش��ورات قليلة على صفحته الش��خصية يف 
فيس��بوك، ع��رّب عن أحالمه بانقط��اع الروابط 
أش��دها  وكان  الب��الد،  به��ذه  تقي��ده  ال��ي 
غضب��ًا ويأس��ًا ح��ن كت��ب يف األس��بوع األول 
م��ن ه��ذا الش��هر "اهلل يبعتل��ي ح��دا يقطع��ي 
مت��ل خاش��قجي وحيط��ي بش��ناتي ب��س امله��م 

يطلع��ي م��ن هالبل��د"

صياد املدينة
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