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االفتتاحية

منايف العقل وجحيم املذابح ..ووسام كراهية القتلة
تتش��ابك املن��ايف واهلج��رات القس��رية يف س��وريا ،ب�ين ن��زوح حت��ت أه��وال القص��ف البس��اطي الروس��ي
وعش��وائية م��وت الربامي��ل األس��دية ،كم��ا حي��دث يف إدل��ب وري��ف مح��اة ،وب�ين منف��ى طوع��ي إىل العق��ل
والس��كون وص��و ً
ال إىل حلظ��ة م��وت رص�ين ومفج��ع لقام��ة مفك��ر يصنف��ه الع��امل برمت��ه كأح��د أه��م 100
فيلس��وف يف زمانن��ا ،ويرف��ض نظ��ام األس��د حت��ى أن يع�ترف بوج��وده وموت��ه كما حدث م��ع الدكتور طيب
تيزي�ني.
باجلم��ع واملف��رد ،يف العم��وم واخلص��وص ،ويف الغائ��ب م��ن تفاصي��ل تطمره��ا جب��ال القناب��ل ويف
احلاض��ر م��ن إرث رج��ل كت��ب وأفه��م وناضل بقدرة عقله ،يف كل تفصيل س��وري مث��ة أفق حالك يرتبص
ب��األرواح ويفض��ي إىل م��آالت مأس��اوية؛ لوط��ن منه��ك ومدم��ى كجس��د ش��هيد كه��ل -يف س��راقب أو مع��رة
النعم��ان أو كفرنب��ل -كان يرتق��ب أذان املغ��رب ليب� ّ�ل ري��ق صيام��ه ب��أي ق��وت غ�ير دم��ه.
ُصدم� ْ�ت س��وريا -أحراره��ا نقص��د هن��ا -ح�ين أفاق��ت عل��ى نب��أ وف��اة ش��يخ فالس��فتها ،وفجع��ت وه��ي
تق��رأ س��يل الش��ماتة م��ن أنص��ار عصاب��ة األس��د ومرتزق��ة مليش��يات إي��ران مب��وت الرج��ل ال��ذي ن��ذر ضم�يره
خل�ير العق��ول واألف��كار ،باس��تعارات تس��تحضر قاموس التخوي��ن يف أدبيات تنظيم إرهاب��ي كحزب اهلل ،بل
وحتتف��ي علن�اً جبنازت��ه املتواضع��ة ال�تي مجع��ت عش��رات م��ن حمبي��ه.
ال تقتض��ي الكراهي��ة يف أع��راف التش��بيح ّ
أي معرف��ة مس��ّبقة مبوضوعه��ا إلطالقه��ا ،وال معن��ى
لتجربة فكرية ف ّذة مقابل نزعة اإللغاء اليت تستبد بأذهان من يؤلفون األغاني ليدبكوا على مذابح إدلب،
وجن��زم ّ
أن الراح��ل م��ا كان ليقب��ل أن يك��ون موت��ه حدث �اً طاغي �اً عل��ى مأس��اة ثالث��ة مالي�ين مدن��ي.
ولعل هذا املزيج هو ما جيعل موته موضوعاً الحتفال الشبيحة ،فالتيزيين كان حاضراً يف حلظة
الثورة األوىل ،ووجوده يف مظاهرة وزارة الداخلية كان أحد وجوه انفصال العقل السوري احلر عن دولة
القه��ر ،وجرح��ه يف وجه��ه كان أح��د إعالن��ات النظ��ام ع��ن س��عاره وجهل��ه وانع��دام رغبت��ه بالتميي��ز.
ق��د ال يك��ون الطي��ب تيزي�ني ج��زءاً م��ن احل��دث اليوم��ي يف الث��ورة واحل��رب ،لكن��ه ع��اش مب��دأ موقفه
ال��ذي أسس��ه قب��ل الث��ورة بعش��ر س��نوات معلن�اً ّ
أن حك��م آل األس��د ه��و "إفس��اد م��ن مل يفس��د بع��د ..ك��ي يصبح
اجلمي��ع مدان �اً" ..رف��ض أن يصب��ح مدان �اً ،وبك��ى الش��هداء علن �اً فن��ال وس��ام أن يكره��ه القتل��ة.
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الرفض الشعيب جمدداً يقابل محالت
"قسد" للتجنيد اإلجباري يف صفوفها
عدنان احلسني جبس��د منه��ك ووج��ه ع�لاه الغب��ار ،بع��د
أن س��لك طريق�اً ترابي�اً ومش��ى ع��دة كيل��و م�ترات ،يض��ع زكري��ا
حقيبته الظهرية اليت مل يتمكن من محل سواها يف رحلة اهلروب
م��ن مدين��ة منب��ج إىل مدين��ة جرابل��س ،بع��د ي��وم واح��د م��ن إع�لان
"اإلدارة الذاتي��ة" بتاري��خ  15أي��ار يف مناط��ق ش��رق الف��رات ومدين��ة
منب��ج التجني��د اإلجب��اري عل��ى مجي��ع الش��بان.

مل جي��د زكري��ا وقت��اً أفض��ل لله��روب" ،فق��وات س��وريا
الدميقراطي��ة (قس��د)" أعلن��ت عن بدء س��حب الش��بان من موالي��د  1988إىل
 ،2000املتواجدين مبناطق سيطرتها ،وأعلنت كذلك أنها ستنفذ عملية
القبض عليهم يف اليوم التالي" ،لذلك قررت التحرك فوراً باجتاه رحلة
جمهول��ة ال أع��رف نهايته��ا" يق��ول زكري��ا لع�ين املدين��ة.
يص��ف زكري��ا بعض �اً م��ن مصاع��ب رحلت��ه لله��روب م��ن
مناط��ق س��يطرة قس��د إىل مناط��ق س��يطرة اجلي��ش احل��ر ،ومنه��ا ق��د
حيالف��ه احل��ظ يف الوص��ول إىل تركي��ا ،ويق��ول "خرج��ت من مدينة
منب��ج م��ع ش��احنة لنق��ل النف��ط ،وغالب�اً اليتم توقيف الش��بان الذين
يعمل��ون يف النف��ط ألنه��م غ�ير مقيم�ين يف مدين��ة منب��ج ،ث��م م��ع
وصول��ي آلخ��ر حاج��ز ب�ين الطرف�ين كان ال ب��د ل��ي م��ن الن��زول
والتحرك مشياً وقطع نهر الساجور حتى ال يتم القبض علي ،واضطررت
لقط��ع حن��و  3كل��م حت��ى وصلت إىل الطرف اآلخ��ر حيث كان ينتظرني
أح��د أقارب��ي ونقل�ني جلرابل��س".
يش��رح زكري��ا أن��ه واح��د م��ن الش��بان الذي��ن حالفه��م احل��ظ
باهل��روب م��ن مناطق قس��د ،إال أن آالف الش��بان يتخوف��ون من هذه احلملة
ال�تي تع��د األك�بر يف منب��ج ومناط��ق ش��رق الف��رات .وي��روي ع��ن األس��اليب
اليت يتبعها أصدقاؤه ،واحليل اليت قاموا بها من أجل التخلص من التجنيد
اإلجباري ،فعمار  24عاماً اضطر للعمل يف ورش حفر األنفاق اليت تنشئها
قسد على طول اجلبال يف اجلهة الغربية لنهر الفرات شرق مدينة منبج،
حي��ث قب��ض عل��ى عم��ار أثن��اء ذهاب��ه للعم��ل يف موس��م حصاد القم��ح بريف
الرقة ،إال أن املس��ؤول عنه يف ورش احلفر متكن من إخراجه بعد س��اعات،
"فالعم��ل ضم��ن أي جه��از مدن��ي أو عس��كري أو خدم��ي لدى قس��د يوفر لك
احلماي��ة والتخل��ص م��ن التجني��د".
أم��ا حمم��ود  28عام�اً وال��ذي يب��دو أك�بر من عم��ره كما يصفه
زكري��ا ،اضط��ر لتغيري تاريخ ميالده عرب برنامج الفوتوش��وب على صورة
اهلوي��ة ال�تي حيمله��ا وح��ول تاري��خ مي�لاده إىل  ،1987وص��ار حيم��ل ص��ورة
اهلوي��ة ب��د ً
ال عنه��ا ،واس��تطاع بذل��ك امل��رور م��ن ع��دة حواج��ز لدوري��ات قس��د
دون معرفته��م حلقيق��ة عم��ره ،خاص��ة أن��ه ضخ��م اجلث��ة واملالم��ح.
خماوف ورفض شعيب
ضج��ت الصفحات واحلس��ابات عل��ى مواقع التواصل االجتماعي
جم��دداً بتعليق��ات غاضبة وس��اخرة وأخرى متخوفة م��ن هذا القرار ،حيث
يؤث��ر بش��كل س��ليب عل��ى كل العائ�لات يف تل��ك املناط��ق ،ويقط��ع مص��در
دخل الكثري منها ،واليت تعتمد أساساً على عمل شبانها يف أعمال خمتلفة
لتأم�ين لقم��ة العي��ش.
يع��ارض الس��تيين أمح��د اجلاس��م هذا القانون الذي س��نته قس��د،
فق��ام بإرس��ال أوالده مجيعه��م إىل تركيا قبل أش��هر .يق��ول "يف هذه البالد
اليت كانت قبل زمن أمثن من كل شيء باتت اليوم غريبة علينا؛ فضلت
أن يذه��ب أوالدي للعم��ل يف تركي��ا عل��ى أن يت��م ابت��زازي يومي�اً م��ن قب��ل
عناص��ر قس��د م��ن أج��ل اخلدم��ة يف صفوفه��م ،س��وا ًء برغبته��م أو جمربين؛
بصراح��ة أخ��اف أن يُقتل��وا مب��كان لي��س لن��ا في��ه ناق��ة وال مج��ل".

هيمنة على املنطقة
يتس��اءل يون��س العيس��ى ،صحفي
وكات��ب م��ن مدين��ة منبج ،ع��ن األبعاد األخ��رى لقانون التجنيد
اإلجب��اري ال��ذي فرضت��ه قس��د ،إذ يق��ول لع�ين املدين��ة "عملي��ة ف��رض
التجني��د اإلجب��اري تأت��ي يف حماول��ة الس��تمرارية اهليمن��ة عل��ى مدين��ة
منب��ج وكاف��ة املناط��ق األخ��رى اخلاضعة لس��يطرة قس��د يف س��وريا ،كما
أنه��ا تأت��ي كمحاول��ة لدف��ع الش��بان لالنضم��ام لق��وات قس��د بطريق��ة غري
مباش��رة ،إذ يُعف��ى املنتم��ون إىل ق��وات قس��د م��ن التجني��د وحيصل��ون عل��ى
روات��ب عل��ى عك��س اجملندي��ن إجباري �اً".
ويضي��ف العيس��ى ب��أن قس��د حت��اول زج أك�بر ع��دد م��ن الع��رب
ضمن صفوف قواتها لتفادي الطابع العرقي ،وخاصة بعد مؤمتر العشائر
بع�ين عيس��ى ،كما حتاول قس��د خ�لال قانون جتنيده��ا اإلجباري اجلديد
كم��ا ي��رى -إظه��ار نفس��ها وقوته��ا وتس��ويغ ذل��ك للع��امل عل��ى أنه��ا دول��ةمؤسسات ،عندها جيش حرر أرض وأبناء هذه األرض ضمن صفوف ذلك
اجلي��ش ،وهل��م األحقي��ة يف محاي��ة أرضه��م يف ظ��ل جت��اذب دول��ي ومحاية
أمريكي��ة ملش��روعها ،وعدم الس��ماح لرتكيا بش��ن هجوم عل��ى املناطق اليت
حتتله��ا ،وخاص��ة بع��د رس��الة أوج�لان األخ�يرة التصاحلي��ة م��ع تركي��ا.
ويؤي��د احلقوق��ي عب��د املنع��م علي��ان حدي��ث الصحف��ي يون��س
العيس��ى ،إذ يعتق��د ب��أن قس��د بات��ت "حتت��ل" مس��احات واس��عة م��ن املناط��ق
العربي��ة يف ش��رق س��وريا ،وه��ي حباج��ة لعنص��ر بش��ري لضب��ط كل تل��ك
املناط��ق ،وأفض��ل طريق��ة ه��ي التجني��د اإلجب��اري.
يس��تعد زكري��ا خلوض أول مغام��رة بالدخول إىل تركيا عرب
التهريب ،منتظراً أحد املهربني الذي اتفق معه ،بينما قرر عمار أن يستمر
باحلف��ر ٍإذ يكس��ب امل��ال ويتخلص من التجني��د ،بينما حممود يفضل عدم
مغ��ادرة قريت��ه إال للض��رورة م��ع عالم��ات اخل��وف املرافق��ة ل��ه.
آالف الش��بان يف مناط��ق س��يطرة قس��د بات��وا جمربي��ن عل��ى
االلتحاق بالتجنيد اإلجباري أو اهلرب أو التحايل أو التواري عن األنظار،
رغم انتهاء معارك قسد العسكرية يف شرق الفرات ،وهو ما يطرح تساؤل
أخ��ر :م��ا س��بب ه��ذه احلمل��ة الكب�يرة للتجني��د اإلجب��اري؟
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اللحظات األخرية
قبل اخلروج من

"دولة اخلالفة"
فراس عالوي ث�لاث س��نوات م��رت عل��ى خروج��ه م��ن املناط��ق ال�تي يس��يطر عليه��ا تنظي��م الدول��ة اإلس�لامية ،لك��ن ذل��ك مل يزح��زح
اللحظ��ات األخ�يرة م��ن ذاكرت��ه؛ مازال��ت حت��ى اآلن ضاغط��ة تري��د أن ُت��روى بش��كل أو بآخ��ر ،وكأن ه��ذا م��ا قام��ت ب��ه ذك��رى تل��ك اللحظ��ات
عندم��ا التق��ى بالكات��ب ،أفرغ��ت فحس��ب نفس��ها أمام��ه لينقله��ا ب��دوره لع�ين املدين��ة.
كان ال��دور موزع�اً إىل قس��مني ،قس��م للرج��ال وآخ��ر
كان��ت الس��ماء متي��ل للغ��روب عص��ر ذل��ك الي��وم اخلريف��ي
عندم��ا وصلن��ا مدين��ة الب��اب بري��ف حل��ب ،هك��ذا ب��دأ حمدث��ي كالم��ه .للنس��اء ،يف نهايتهم��ا يت��م س��ؤالك ع��ن س��بب س��فرك إىل تركيا،
حسب ما أخربونا هناك ،فإنه بقي ساعة واحدة على إيقاف اخلروج من وعلي��ك أن تعط��ي س��بباً مقنع�اً وإال فمص�يرك الرف��ض .عناص��ر
حاج��ز أم ح��وش ،آخ��ر مناط��ق س��يطرة داع��ش بالق��رب من مدين��ة أعزاز ،احلس��بة الذي��ن يطوف��ون يف امل��كان متعددو اللغ��ات واملنابت ،لكن
تب��دأ بعده��ا مناط��ق س��يطرة اجليش احل��ر .هذا احلاجز لي��س ثابتاً ،فكما م��ن ينظ��م ال��دور ه��م عناص��ر حملي��ة؛ عرفت ذلك م��ن حديثهم
علمنا فإن داعش تقدمت مئات األمتار ،وهو ما أخربنا به مرافقنا الحقاً فق��ط ،فه��م خيف��ون وجوهه��م خل��ف األقنع��ة..
حت��ت حك��م الواق��ع توزعن��ا أن��ا وزوج�تي يف طابوري��ن،
حني قال لنا إنه منذ أسبوع سيطرت داعش على كل هذه املناطق ،وفيها
يب��دأ طاب��ور الرج��ال عن��د مدخ��ل إح��دى البناي��ات حي��ث مق��ر
قام��ت بقط��ع رؤوس ع��دد م��ن عناص��ر اجلي��ش احل��ر الذي��ن أس��رتهم..
أس��رع س��ائق الس��يارة ال�تي تقلن��ا لنص��ل قب��ل إقف��ال احلاج��ز؛ احلس��بة وينته��ي عل��ى أط��راف احلديق��ة املقابل��ة حي��ث قمن��ا
قبي��ل احلاج��ز ال��ذي يبع��د ع��ن الباب ع��دة كيلومرتات اس��توقفتنا س��يارة برك��ن الس��يارة؛ كن��ا ث�لاث عائ�لات خرجن��ا س��وية م��ن
احلسبة ،وبعد السؤال عن توجهنا أخربونا بأن احلاجز أقفل اليوم ،وأننا البوكمال غايتنا تركيا ..طابور النساء كان أقل عدداً ويسريه
حنتاج لورقة مرور من حسبة منبج حتى نستطيع عبوره .عبور احلاجز رج��ل واح��د.
كان��ت الس��اعة الس��ابعة صباح�اً عن��د وصولن��ا ،وبع��د
ص��ار حلم�اً بع��د مرورن��ا على ما يقرب العش��رين حاج��ز منذ خروجنا من
انتظار اس��تمر ملا يقارب الس��ت س��اعات حان موعد صالة الظهر
مدين��ة البوكم��ال.
عدن��ا أدراجن��ا إىل مدين��ة الب��اب حي��ث توزعن��ا إىل منطقت�ين ،حيث أغلق كل ش��يء وتوجه اجلميع ألداء الصالة .يف الطريق
فن��ام الرج��ال يف م��ا يس��مى مبضاف��ة الب��اب ،وه��ي كراج س��ابق للس��يارات إىل املس��جد حت��دث إلين��ا أح��د الواقف�ين منذ أي��ام يف الطابور بأن
حت��ول إىل منام��ة -حس��ب م��ا رأيت ،وقس��م آخر اس��تأجر من��زل عبارة عن أفض��ل طريق��ة للحص��ول عل��ى موافقة العبور ه��ي تقرير طيب،
غرفة وملحقاتها خبمسة آالف لرية لليلة واحدة .العشاء لعدة أشخاص س��ألته ع��ن الطريق��ة فق��ال ل��ي "تأخ��ذ تقري��ر ط�بي م��ن طبي��ب
م��ن أح��د املطاع��م آن��ذاك كل��ف عش��رة آالف ل�يرة .كان��ت املدين��ة تغ��ص وتذه��ب لتوقيع��ه يف مش��فى منب��ج ،وم��ن ث��م توقع��ه م��ن اللجن��ة
باملقاتل�ين ،أغلبه��م يتكل��م لغ��ة غ�ير العربي��ة ،مي�لأون املطاع��م واحمل�لات ،الطبي��ة لتواف��ق علي��ه احلس��بة وتعطي��ك إذن العب��ور".
م��ا إن انته��ت الص�لاة حت��ى أخ��ذت ابن�تي ال�تي أجري��ت
وسياراتهم تسري يف الطرقات حتمل شارة داعش السوداء؛ مل تكن املدينة
هلا عم ً
ال جراحياً يف قدميها من قبل ،وقصدت منطقة العيادات
تش��به مدنن��ا س��ابقاً ،فوجهه��ا خمتل��ف ولس��انها خمتل��ف.
صباح�اً اجتهن��ا إىل منب��ج للحص��ول عل��ى ورق��ة م��رور ،مل يك��ن حي��ث دخل��ت إح��دى عي��ادات العظمي��ة؛ كان الطبي��ب متعاطف�اً
األم��ر س��ه ً
ال ،ه��ذا م��ا أدركن��اه ح��ال وصولن��ا ،فطواب�ير املنتظري��ن تبل��غ ج��داً ،أظه��ر حنق��ه عل��ى داع��ش عندم��ا ش��عر باألم��ان أمام��ي.
عش��رات األمت��ار ،بعضه��م أمض��ى ثالث��ة أي��ام ين��ام على الرصي��ف حتى ال توجه��ت وزوج�تي إىل مش��فى منب��ج وبي��دي التقري��ر ،لك�ني
انتظ��رت م��ع أوالدي خارج�اً ألن ال��دور خمص��ص للنس��اء فقط.
يفق��د دوره.
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قبي��ل ص�لاة العص��ر خرج��ت
زوج�تي وق��د حصل��ت عل��ى توقي��ع املش��فى،
لك��ن ص�لاة العص��ر ق��د ح��ان موعده��ا فأغل��ق
اجلمي��ع .بع��د الع��ودة م��ن الص�لاة ذهبن��ا
إىل م��كان اللجن��ة ،كان عب��ارة ع��ن حم��ل
صغ�ير جيل��س أمام��ه ش��اب يرت��دي لب��اس
داعش املميز واملسمى حملياً بالباكستانية،
وحيم��ل س�لاحه عل��ى كتف��ه وخت��م اللجن��ة
بي��ده ،فيم��ا يق��ف الناس يف طواب�ير .يفحص
الش��اب اجلمي��ع ش��فهياً ،وعلي��ك أن تقنع��ه
للحص��ول عل��ى اخلت��م؛ حتدث��ت مع��ه بلغ��ة
طبية أتقنها ،فنجحت مبا فشل فيه رفيقاي.
انطلقن��ا بس��رعة للحص��ول عل��ى
موافق��ة احلس��بة حت��ى نصل احلاج��ز قبل أن
يقف��ل ونضط��ر أن نقض��ي ليل��ة أخ��رى ف��وق
أربع��ة أي��ام مضت حت��ى اللحظة من��ذ غادرنا
مدين��ة البوكم��ال ..بالفع��ل خ�لال س��اعة
اس��تطعنا احلص��ول عل��ى توقي��ع احلس��بة
وموافق��ة العب��ور ،كن��ا كم��ن حص��ل عل��ى
جائ��زة ك�برى ،فورق��ة العب��ور أصبح��ت
يف جيبن��ا؛ ودعن��ا رفق��اء الس��فر الذي��ن مل
حيالفه��م احلظ وس��وف ينتظرون يوماً آخر
وحماول��ة أخ��رى ،فيم��ا أس��رعت بن��ا الس��يارة
إىل حاج��ز أم ح��وش حي��ث حنت��اج م��ا يق��ارب
ثالث��ة أرب��اع الس��اعة للوص��ول..
وصلن��ا احلاج��ز قبي��ل إغالق��ه
بنص��ف س��اعة ،لك��ن املفاج��أة كان��ت ف��وق
تصورن��ا :رت��ل م��ن الس��يارات عل��ى جان�بي
الطري��ق يص��ل طول��ه إىل أكث��ر م��ن
كيلومرتي��ن ،م��ا يع�ني اس��تحالة العب��ور
ه��ذا الي��وم ،لك��ن ورق��ة العب��ور تنته��ي بع��د
م��رور ثالث��ة أي��ام على إصداره��ا ،وهذا يعين
مغام��رة جدي��دة للحص��ول عل��ى أخ��رى يف
ح��ال فش��لنا يف العب��ور .ح��اول س��ائق الس��يارة
التق��دم لك��ن عبث �اً؛ ب��دأت الس��يارات بإطف��اء
حمركاته��ا ،يع�ني أن احلاج��ز مت إغالق��ه،
وعلينا االنتظار للصباح حتت تهديد حدوث
اش��تباك ب�ين اجلي��ش احل��ر وداع��ش..

فج��أة حدث��ت مش��كلة م��ا ،تاله��ا
بع��د التش��اور قررنا الع��ودة أدراجنا
عّلن��ا جن��د مكاناً ننام فيه ،فاألطفال بلغ بهم ه��رج وم��رج ،ث��م وصل��ت س��يارة من تل��ك اليت
ملتح
التع��ب واجل��وع أقصاهم��ا .س��رنا حنو مخس��ة يستخدمها قادة داعش ،نزل منها شاب ٍ
كيلوم�ترات عائدي��ن ح�ين صادفن��ا حم� ً
لا راح يطل��ق الن��ار م��ن مسدس��ه يف اهل��واء ،فيم��ا
صغ�يراً يصن��ع صاحب��ه (سندويش��ات) ويبي��ع مرافق��ه حيم��ل عص�اً يض��رب به��ا البعض من
العصائ��ر والبس��كويت .بع��د اس�تراحة تناولن��ا أصح��اب الدراج��ات الناري��ة املخالف��ة.
حتت��اج املس��افة ال�تي تص��ل إىل
فيه��ا الطع��ام س��ألنا صاح��ب احمل��ل ع��ن م��كان
ننام فيه فأخربنا بأن املنطقة ش��به مهجورة ،كيل��و م�تر واح��د اىل س��اعات لعبوره��ا بس��بب
لكنن��ا رمب��ا نس��تطيع الن��وم يف مس��جد قريب .الس�ير ال��ذي يش��به س�ير الس��لحفاة ،وس��ط
كان��ت الس��اعة ق��د بلغ��ت التاس��عة تش��ديد م��ن عناص��ر التنظي��م ،الكيلوم�تر
لي ً
ال والطقس بدأ يربد ،ما أن توقفنا بالقرب األخ�ير لت�ترك خلف��ك وطن��اً وذكري��ات
من املسجد -والذي كان مغلقاً -حتى خرج ورائحة موت وعذاب .كان السري باجتاهني:
إلين��ا رج��ل عجوز ليخربنا ب��أن التنظيم منع الس��يارات العاب��رة إىل أع��زاز ،والقادم��ة إىل
النوم فيه ،لكنه حني شاهد األطفال تعاطف الب��اب ،فق��د كان االتف��اق ينص على الس��ماح
معن��ا ،واصطحبن��ا إىل غرف��ة طيني��ة صغرية بعب��ور الن��اس والبضائ��ع.
قذيف��ة انطلق��ت م��ن جانب اجليش
ق��ال إن��ه يس��تخدمها لنفس��ه أحيان��اً وأنه��ا
تصل��ح للن��وم .ختلين��ا ع��ن حذرن��ا وخوفن��ا احل��ر جعل��ت عناص��ر احلاج��ز يس��تنفرون،
بس��بب التع��ب واإلره��اق ال��ذي أصابن��ا ،ثم أن واألحادي��ث ب�ين املنتظري��ن تنتش��ر ،هن��اك
احتف��اء الرج��ل وزوجته بنا أزال كل مواطن م��ن ن��زل من الس��يارات حم��او ً
ال املتابعة س�يراً
اخل��وف؛ ضيفون��ا الش��اي ورحب��وا بن��ا ،لكن��ا على األقدام ،فقد توقف الس�ير لساعات حتى
مت عق��د اتف��اق جدي��د ،ث��م توق��ف الس�ير م��رة
استس��لمنا س��ريعاً للن��وم..
يف الس��اعة اخلامس��ة صباح��اً أخرى حني أقام أحد عناصر احلاجز الصالة
اجتهن��ا للحاج��ز ،كان رت��ل الش��احنات ليصل��ي باجلمي��ع بالق��رب م��ن احلاج��ز.
وس��يارات الس��فر طوي� ً
كن��ت أمس��ك موافق��ة العب��ور
لا وه��ي متوقف��ة عل��ى
جانيب الطريق ،حاول الس��ائق جتاوز بعضها بي��دي وكأن�ني أخش��ى عليه��ا م��ن الضي��اع يف
عن��د حتركه��ا لالق�تراب ،وبالفع��ل أصبحن��ا كل م�تر نتقدم��ه بب��طء وح��ذر؛ أمت��ار قليل��ة
بات��ت تفصلن��ا عن احلاجز ،ودقائق عن صالة
يف م��كان جيعلن��ا ن��رى احلاج��ز.
هن��اك م��ن اس��تثمر يف املنطق��ة العص��ر ،م��ا يع�ني أنن��ا س��نتوقف م��ن جدي��د،
بس��رعة وكأنه��ا ليس��ت مكان��اً للعب��ور لك��ن أم��راً مفاجئ��اً حص��ل جع��ل الس��يارات
واالنتظ��ار ،وق��د تتح��ول إىل س��احة ملعرك��ة تتح��رك بس��رعة غ�ير معه��ودة .عندم��ا
مفاجئة فيما إذا حدث أي تطور؛ على جانيب اقرتبن��ا م��ن احلاج��ز كان عنص��ر واحد يقف
الطري��ق انتش��ر باع��ة للكع��ك والس��حلب ليش�ير للس��يارات بالعب��ور دون حت��ى النظ��ر
والس��ندويش واخلب��ز ،وبع��ض اخلض��ار ألوراقهم أو موافقاتهم ،لكن الصدمة كانت
حيضره��ا أصح��اب الس��يارات القادم��ة م��ن ح�ين نظرن��ا ميين�اً إىل جان��ب احلاج��ز؛ كان
عناص��ره يله��ون ب��رأس ش��خص.
أع��زاز باجت��اه الب��اب أو بالعك��س.
أمت��ار قليل��ة وصرن��ا خ��ارج ح��دود
"دول��ة اخلالف��ة" عل��ى حاج��ز اجلي��ش احل��ر،
حي��ث تنفس��نا الصع��داء ح�ين رحب��وا بن��ا
وأخربون��ا أن ال��رأس ألح��د مقاتليه��م وق��د
أس��ره الدواع��ش ليل��ة أم��س.
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حارث أيوب
تعم��ل الي��وم يف الطبق��ة "جلن��ة أم�لاك الغائ��ب" التابع��ة إلدارة قس��د املدنية ،على
تطبيق ما أطلقت عليه "قانون الغائب" ،بإحصاء املنازل اليت ال يستطيع أصحابها الوصول
إىل املدين��ة ألس��باب أمني��ة أو أنه��م غ��ادروا الب�لاد ،عل��ى أن إش��ارات اس��تفهام عدي��دة تثريها
صياغ��ة القان��ون وبن��وده وتطبيق��ه.
يق��ول أح��د احملام�ين "القوان�ين
اعتم��دت جلن��ة أم�لاك الغائ��ب
قانونه��ا اخل��اص بع��د أن نظمت��ه "هيئ��ة جمحف��ة حب��ق األهال��ي ،فه��ي متنعه��م
قانوني��ة" عرضت��ه عل��ى اجملل��س التش��ريعي م��ن ح��ق التص��رف مبمتلكاته��م اخلاص��ة،
املش��كل م��ن قب��ل قس��د ،ويض��م "ش��يوخ وتف��رض عليه��م الس��كن باملدين��ة مل��دة ال
ووجه��اء وممثل�ين ع��ن كل املكون��ات" ،تق��ل ع��ن ع��ام ليتمكن��وا بعده��ا م��ن بي��ع
وبديه��ي -واحل��ال كذل��ك -ع��دم امت�لاك منازهل��م ،م��ع العل��م أن معظ��م الغائبني من
األعض��اء دراي��ة قانوني��ة ختوهل��م مناقش��ته ،أهال��ي مدين��ة الطبق��ة ه��م م��ن األقلي��ات،
لكنه��م صوت��وا عل��ى القان��ون بع��د تعدي��ل أو ال يس��تطيعون الق��دوم والس��كن يف
بع��ض الفق��رات مب��ا يتناس��ب م��ع مقتضي��ات املدين��ة ألس��باب أمني��ة ،أو لطبيع��ة عمله��م
املصلح��ة السياس��ية لقس��د .يق��ول أح��د ك��ون معظمه��م يعم��ل ل��دى املؤسس��ات
األعض��اء يف اجملل��س التش��ريعي ال��ذي ص� ّوت والش��ركات ال�تي يديره��ا النظ��ام" .وين��ص
عل��ى قان��ون الغائب "أراقب فالن ،إن رفع يده القان��ون عل��ى من��ع بيع أي عق��ار مالكه غري
رفع� ُ
�ت ي��دي ،وإن مل يرف��ع ي��ده ف�لا أرف��ع" .موج��ود يف املدين��ة إال بع��د أن يع��ود إىل
أحي��ل القان��ون بذل��ك إىل اللجن��ة التنفيذي��ة منزل��ه ويس��كن فيه ملدة ع��ام ،خاصة بعدما
(الس��لطة التنفيذي��ة) لتطب��ق م��ا مت تش��ريعه أص��درت احملكم��ة ق��راراً مين��ع ال��وكاالت
ع�بر الدوائ��ر التابع��ة هل��ا ،إن كان��ت قضائية اخلاص��ة والعام��ة ال�تي تعط��ي ح��ق البي��ع
للم� َّ
�وكل ،وقصرته��ا عل��ى تس��يري األم��ور.
أو أمني��ة.
يق��ول أب��و مصطف��ى غاضب��اً
وكم��ا الق��ى القان��ون االس��تهجان
م��ن طريق��ة صياغت��ه والتصوي��ت علي��ه وه��و م��ن س��كان احل��ي الثان��ي "اش�تريت
واعتم��اده ،أث��ارت بن��وده واللوائ��ح اخلاصة به من��زل ج��اري م��ن زم��ن اجلي��ش احل��ر
حفيظ��ة رج��ال القان��ون واحملام�ين ،بس��بب بعق��د م��ع وج��ود الش��هود .ح��اول الدواع��ش
القي��ود والش��روط التعجيزي��ة ال�تي تضعه��ا أخ��ذ املن��زل م�ني حبج��ة أن صاحب��ه يعيش
أم��ام أصح��اب املن��ازل ،فال تثبي��ت للمنازل يف يف مناط��ق إدل��ب ،وبع��د حم��اوالت ع��دة
س��جل العق��ارات ب��دون ق��رار حكم م��ن "ديوان واس��تدعائهم للش��هود وحلفه��م اليم�ين
العدال��ة االجتماعي��ة" (احملكم��ة) ،وال تعرتف أق��روا مبلكي�تي للمن��زل .انتهين��ا من داعش
األخ�يرة بأي��ة وكال��ة أو ش��هود عل��ى العق��ود أتان��ا (الدميقراط��ي) ،فل��م يعرتف��وا بالعق��د
املربم��ة ،م��ا أض��اف معاناة جدي��دة إىل معاناة وال بالش��هود وال بأي��ة وكال��ة ال م��ن عن��د
النظ��ام وال غريه��ا .واللجن��ة وجه��ت ل��ي
األهال��ي.

6
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متداولة ألحد العقارات من الطبقة

"قانون أمالك الغائب" حيرم املئات من سكان
الطبقة من التصرف مبمتلكاتهم

إن��ذاراً مبراجعته��ا وإبراز أوراق نظامية تثبت
ملكي�تي املن��زل أو مصادرته ...ه��ذا ليس حالي
فق��ط فمثل��ي كث��ر".
يظه��ر احلف��اظ عل��ى األم�لاك
وإجبار أصحابها على العودة إىل منازهلم ملنع
"التغي�ير الدميغرايف" كهدف معلن لتش��كيل
اللجن��ة وس��ن القان��ون ،كم��ا يش��يع القائمون
عل��ى اللجن��ة ،عل��ى أن الواق��ع يظه��ر س��يطرة
األخ�يرة عل��ى مئ��ات املن��ازل وامتالكه��ا ح��ق
التصرف بها ،األمر الذي دعاها لوضع إجيار
ل��كل من��زل تبع�اً لعدد غرفه ،بواق��ع  5000لرية
س��ورية ع��ن كل غرف��ة ،وبه��ذا يصب��ح قيم��ة
إجي��ار ش��قة مكون��ة م��ن ثالث��ة غ��رف 15000
ل�يرة ،عل��ى أن "حتف��ظ قيم��ة اإلجي��ارات يف
خزين��ة اإلدارة املدني��ة كأمان��ة لصاح��ب
العق��ار لف�ترة س��تة أش��هر ،وم��ن بعده��ا إذا مل
يراجعه��م تك��ون مل��ك اخلزين��ة".
وخي��ص قان��ون الغائ��ب املن��ازل يف
كاف��ة أحي��اء الطبق��ة ،لك��ن اللجن��ة املكلف��ة
بتطبيق��ه انته��ت م��ن حص��ر مناط��ق احل��ي
األول والثان��ي والثال��ث لوج��ود أوراق رمسي��ة
تع��ود ملن��ازل األحي��اء الثالث��ة ،وق��د أحص��ت يف
احل��ي األول وح��ده  85من��ز ً
ال وضع��ت يده��ا
عليه��ا ،ث��م أجرته��ا حس��ب الغرف��ة ،وق��د ب��دأت
املس��ح يف احل��ي الثان��ي مؤخ��راً.
خل��ق القان��ون الكث�ير م��ن فوض��ى
طلب��ات إثب��ات امللكي��ة ،وفس��ح اجمل��ال أم��ام
التصرف��ات الكيدي��ة ،وفتح��ت إج��راءات
جلن��ة قان��ون الغائ��ب ش��هية عناص��ر من قس��د
لالس��تيالء على منازل يعرفون جيداً ظروف
أصحابه��ا .ي��روي الع��م أمح��د قصت��ه بوصف��ه
ضحية هذه التصرفات ،إذ اضطره كل ذلك
الق��دوم م��ن إدل��ب لتقدي��م األوراق الرمسي��ة
ال�تي تثب��ت ملكيت��ه لثالث��ة من��ازل كان
ق��د أجره��ا ألقربائ��ه وأوكل ألخي��ه مهم��ة
اس��تيفاء اإلجي��ار منه��م ،لك��ن املس��تأجرين
الذي��ن ينتم��ي أحده��م إىل قس��د -يرفض��وندف��ع اإلجي��ار من��ذ أش��هر ،وأعلن��وا اس��تيالءهم
عل��ى املن��ازل بدع��وى أن صاحبه��ا عنص��ر يف
اجلي��ش احل��ر .يق��ول الع��م أمح��د "هددن��ي
املس��تأجرون هاتفي �اً بأنه��م س��وف حيبس��وني
إذا أتي��ت ،وكأنن��ا عدن��ا إىل زم��ن داع��ش،
حيث كانوا يستولون على املنازل حبجة أننا
(مرت��دون يف ب�لاد الكف��ر)".
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يف خميمات "غصن الزيتون" وأطمة

متداولة خمليمات أطمة

فداء الصاحل نس��اء وأطف��ال عل��ى حص�يرة ،تظله��م ش��جرة زيت��ون يف ري��ف إدل��ب الش��مالي ومناط��ق "غص��ن الزيت��ون" ،س��يارة هن��ا
وأخ��رى هن��اك تبح��ث ع��ن من��زل لإلجي��ار أو حت��ى غرف��ة ،وج��وه ش��احبة تعلوه��ا مالم��ح إره��اق الصي��ام ،رج��ال يف الغال��ب جت��اوزوا الس��تني
يضرب��ون الك��ف بالك��ف تعب�يراً ع��ن العج��ز وقل��ة احليل��ة أم��ام األف��ق املس��دود ..ه��ذا ه��و املش��هد العام ال��ذي طغى على ما س��واه يف األس��بوعني
ذل��ك ح��ال آالف العائ�لات املهج��رة م��ن املناط��ق ال�تي ب��دأ
االحت�لال الروس��ي ومليش��يات األس��د حبمل��ة تدم�ير ممنهج��ة ضده��ا.
العائ�لات ال�تي مل تس��تطع أن ت��أوي إىل أح��د املخيم��ات املنتش��رة عل��ى
امت��داد اجل��دار الرتك��ي الفاص��ل مل جت��د ب��داً م��ن اف�تراش األرض
والتح��اف الس��ماء جب��وار تل��ك املخيم��ات ،حبث��ا ع��ن فرص��ة المت�لاك
خيمة عن طريق مئات املنظمات العاملة اليت وقفت عاجزة أمام موجة
الن��زوح الكب�يرة .ل��كل عائل��ة قص��ة خمتلف��ة للف��رار م��ن حت��ت الربامي��ل
واألنقاض يرويها حمدثونا.
تب��دأ املعان��اة م��ع تأم�ين س��يارة لنق��ل ما ميكن من املس��تلزمات
الضروري��ة ،واملش��كلة األك�بر تكم��ن يف إجي��ار س��يارة النق��ل الذي يصل
إىل مئ��ة دوالر أحيان �اً ،بينم��ا املعان��اة الثاني��ة ه��ي يف حماول��ة الدخ��ول
إىل مناط��ق غص��ن الزيت��ون ودرع الف��رات ال�تي ب��دأت م��ن الطواب�ير عل��ى
احلواج��ز وانته��ت مبن��ع نس��بة كب�يرة ج��داً منه��م الدخ��ول إىل مناط��ق
غص��ن الزيت��ون عل��ى م��دار ع��دة أي��ام ،ليفس��ر املن��ع "بأوام��ر تركي��ة ملن��ع
إف��راغ إدل��ب م��ن الس��كان م��ا حيق��ق رغب��ة روس��يا والنظ��ام يف ذل��ك" أو
"متاش��ياً مع سياس��ة تركية يف عدم إنش��اء خميمات عش��وائية جديدة"،
األمر الذي تبني صحته بعد فتح الطريق أمام النازحني بعد مرور عدة
أي��ام فقط.
أم��ا املعان��اة الثالث��ة واألصع��ب كان��ت يف تأم�ين مكان الس��كن،
فكث��ر مم��ن منع��وا م��ن دخ��ول املخيم��ات ع��ادوا أدراجه��م إىل حمي��ط
خميم��ات أطم��ة ،ال�تي رفض��ت اس��تقباهلم حبج��ة "ع��دم توف��ر إمكاني��ة
ختدميه��م" ،أم��ا م��ن حالف��ه احل��ظ م��ن أصح��اب الق��درة املادي��ة اس��تطاع
أن يتدب��ر من��زل بإجي��ار خيال��ي وص��ل إىل ثالثة مئ��ة دوالر أحياناً ،وأما
األق��ل حظ�اً فق��د اجتم��ع كل أرب��ع أو مخ��س عائ�لات منه��م عل��ى دف��ع
إجي��ار دكان مببل��غ مخس��ون دوالر ،وتبق��ى النس��بة العظم��ى يف الع��راء.
م��ن ع�بروا إىل مناط��ق غص��ن الزيت��ون كان حاهل��م أس��وأ،
فإضاف��ة إىل منعه��م م��ن دخ��ول املخيم��ات يف الغال��ب ،فق��د مت طرده��م
م��ن جواره��ا كم��ا ح��دث يف حمي��ط خميم دير بلوط واحملمدية حس��ب
م��ا أخربن��ا بع��ض الش��هود ،وعند حماول��ة تبني حقيقة األم��ر عن طريق
إدارة املخي��م ،رف��ض م��ن تواصلن��ا معه��م اإلجاب��ة ،م��ع أنباء عن اس��تقبال
ع��دد حم��دود ج��داً م��ن العائ�لات عرب الوس��اطات أو عن طري��ق معارفهم
الذي��ن تقامس��وا معه��م نف��س اخليم��ة.

يف نف��س الس��ياق أعلن��ت إدارة خمي��م الش��بيبة املخص��ص
لالس��تقبال املؤقت يف أعزاز عن جاهزيتها الس��تقبال العائالت املهجرة بعد
إفراغ��ه م��ن قاطني��ه املهجري��ن م��ن جن��وب دمش��ق مؤخ��راً ،وكذل��ك األم��ر
فعل��ت إدارة خمي��م ش��بريان يف مدين��ة قباس�ين ،عل��ى أن��ه يف غال��ب األم��ر مل
يس��مع املهج��رون به��ذه اإلعالن��ات ،وم��ن مسع به��ا أعدم حيل��ة الوصول إىل
تل��ك املخيم��ات ال�تي تعت�بر بعي��دة نس��بياً ع��ن أماك��ن موج��ات الن��زوح ،م��ع
مالحظ��ة ع��ودة بع��ض العائالت باجتاه خميم��ات أطمة بعد أن عجزت عن
تأم�ين م��أوى هل��ا يف مناط��ق غص��ن الزيت��ون.
أم حمم��د يف العق��د الس��ادس م��ن العم��ر أم لش��هيدين والثال��ث
تركت��ه عل��ى خط��وط اجلبه��ات ،ف��رت م��ن جب��ل الزاوي��ة نتيج��ة القص��ف
الش��ديد مع أحفادها ،تقول" :منذ أس��بوع هذا حالنا متواجدين حتت أش��جار
الزيتون بانتظار أن تأتي أي منظمة لتبين هذا التجمع الذي يشمل أكثر
م��ن مخس�ين عائل��ة ،مل يت��م م��د ي��د الع��ون لن��ا إال ع�بر مس��اعدات بس��يطة
أحيان �اً ،متمثل��ة حبقيب��ة منظف��ات أو وجب��ات إفط��ار صغ�يرة".
عل��ي طف��ل مل يتج��اوز الثالث��ة عش��ر من عمره ،أخ��ذ الصيام منه
كل مأخذ ،فر مع جدته وأمه من قرى جبل الزاوية أيضاً ،أكثر ما يقلقه
ه��و مص�ير وال��ده املتط��وع يف ف��رق الدف��اع املدن��ي (اخل��وذ البيض��اء) يق��ول:
"خرجنا من حتت غارات الطريان املتالحقة ،مخس طائرات حربية وثالث
مروحي��ات كان��ت تتن��اوب عل��ى قصفن��ا تباع�اً ،خروجن��ا أحي��اء كان يعت�بر
والدة جدي��دة" .وعل��ى م��رأى منه��م حت��اول فاطم��ة جاه��دة أن تب�ني خيم��ة
مس��تخدمة ش��ادر تلفه حول الش��جرة ،ال معيل هلا بعد أن فقدت زوجها يف
قصف سابق ،وكان أهم ما اشتكت منه هو قلة املياه وخاصة وقت اإلفطار.
يلخ��ص األس��تاذ ن��ادر مدي��ر خمي��م التنمي��ة يف أطم��ة ،أن س��بب
ه��ذه األزم��ة يف اس��تقبال النازح�ين ه��و األع��داد الكب�يرة ال�تي مل يك��ن هن��اك
اس��تعدادات مس��بقة الس��تقباهلا ،م��ع ضع��ف اإلمكاني��ات وقل��ة الدع��م ال��ذي
ب��ات ش��به مع��دوم مؤخ��راً .يق��ول "م��ن قراب��ة أس��بوع إىل اآلن تواج��د جب��وار
املخي��م ب�ين األش��جار عش��رات العائ�لات حبث�اً ع��ن م��كان ي��أوون إلي��ه ،لي��س
لدين��ا ق��درة عل��ى اس��تيعابهم أو تقدي��م اخلدم��ات هل��م؛ طبع��ا ه��ذا حال كل
املخيم��ات احمليط��ة بن��ا ،واملنظم��ات الدولي��ة واإلنس��انية صاحب��ة الق��درة مل
حت��رك س��اكناً إىل اآلن".
أم��ا احلم�لات الش��بابية حملاول��ة التخفي��ف ع��ن النازحني جبهود
متواضعة وحسب اإلمكانيات املتاحة ،فهي غالباً ما تقدم وجبات اإلفطار ال
أكث��ر.
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متداولة ملنطقة جرمانا يف دمشق

ريا فارس تض��ع س��ارة الكمام��ة عل��ى وجهه��ا وتتاب��ع بعينيه��ا :ش��ارع طوي��ل عل��ى جانبي��ه أك��وام م��ن القمام��ة املكدس��ة املش��تعلة
بدخ��ان أس��ود ،بأبني��ة غ�ير منتهي��ة البن��اء (عل��ى العظ��م) ،بع��ض األطف��ال يله��ون عل��ى م��واد البن��اء املبعث��رة هن��ا وهن��اك ،وحدها قط��ع الثياب
املنش��ورة عل��ى حب��ال الغس��يل يف بع��ض الش��رفات م��ا مين��ح ذل��ك املكان ش��يئاً من اللون .كمعظم ش��وارع جرمان��ا الطرفية حمف��ور بطريقة
هندس��ية جتع��ل م��ن العس�ير عل��ى أي س��يارة الدخ��ول إلي��ه ،حت��ى س��يارة القمام��ة.
تنظ��ر س��ارة حوهل��ا وتطل��ب القي��ام جبول��ة يف املن��زل ،ث��م
تفك��ر ب��أن وحش�اً م��ا امت��ص األل��وان م��ن امل��كان أو حوله إىل
رم��اد ،ح�ين تتاب��ع س�يرها خل��ف الفت��اة النازح��ة الناجي��ة م��ن املوت يف تق�ترح عليه��م أن يطلب��وا س��جادة كمس��اعدة عيني��ة ،تصم��ت األم
م��كان آخ��ر .س��ارة تعم��ل متطوع��ة م��ع إح��دى اجلمعي��ات اخلريي��ة ،ثم تس��أل "يف براد؟ ولو زغري ومس��تعمل ،الدنيا جاية على رمضان
مهمته��ا زي��ارة املن��ازل ال�تي تزوده��ا اجلمعي��ة بعناوينه��ا لتقيي��م وصي��ف" ،جتي��ب س��ارة جم��دداً مم��ا حفظت��ه ،ب��أن س��قف املس��اعدة
حالته��ا؛ بع��ض العناوي��ن تك��ون معق��دة ،فتأخ��ذ موع��داً ويأت��ي أح��د يف اجلمعي��ة ال يس��مح بال�براد ،ث��م تنتب��ه إىل الس��واد ال��ذي تتش��ح
أف��راد األس��رة الصطحابه��ا .الفتاة اليت جاءت ه��ذه املرة الصطحابها ب��ه العائل��ة ال�تي م��ا زال��ت يف ف�ترة ح��داد ،وتتمت��م "الع�ين بص�يرة
مجيل��ة وصغ�يرة مل ختم��ن أنه��ا أرملة وأم لطفلني خس��رت أحدهما واالي��د قص�يرة" .تطل��ب دف�تر العائل��ة وتس��جل البيان��ات عل��ى عجل
يف احل��رب "واهلل م��ات ،كان عم��رو س��نتني" ث��م تتلعث��م ،ال تري��د فالنظ��رات كان��ت موجع��ة ،حت��ى وإن كان��وا يعلم��ون بأنه��ا جمرد
حيم��ل النظ��ام متطوع��ة ال حت��ل وال ترب��ط ،ولكنه��م كان��وا يرجونه��ا ب��أن حتن� ْ�ن
أن تتح��دث ع��ن األم��ر أكث��ر خش��ية أن تق��ول م��ا ق��د ّ
قل��وب املاحن�ين عليه��م يف تقريره��ا.
مس��ؤولية موت��ه.
خترج س��ارة من املنزل خلف ذات الفتاة اليت اصطحبتها
انتقل��ت العائل��ة من��ذ ف�ترة قص�يرة إىل ه��ذا املن��زل املكس��و
بصم��ت ،ه��ذه امل��رة صار هلا اس��م ،ليلى .ليلى اليت فقدت زوجاً وابناً
بع��د أن كان��ت تس��كن يف بيت على العظ��م ،فمرض األب بذات الرئة
يف دي��ر ال��زور ،ورفض��ت احلدي��ث ع��ن األم��ر ،وال�تي تلب��س األس��ود
جعلهم يتكبدون مزيداً من األموال القليلة لدفع إجيار منزل بأبواب
جم��دداً ح��داداً عل��ى والده��ا .متش��يان يف ذات الطري��ق ال��ذي ح ّول��ه
وش��بابيك .مات األب قبل أن يكمل اخلمس�ين من العمر بس��بب الفقر
مط��ر نيس��ان اخلفي��ف -ال��ذي تقاط��ر أثن��اء زيارته��ا -إىل نه��ر م��ن
والعج��ز ع��ن تأم�ين ال��دواء ومس��تلزمات الع�لاج .تأخ��رت اجلمعي��ة
الوح��ل.
كث�يراً قب��ل أن تعط��ي رق��م العائل��ة لس��ارة ال�تي وج��دت نفس��ها يف
ختج��ل ه��ذه امل��رة م��ن وض��ع الكمامة أثن��اء عبورها عباب
موق��ف ال حتس��د علي��ه ،فالعائل��ة املهج��رة م��ن دي��ر ال��زور طلب��ت قبل الدخ��ان األس��ود ال��ذي مل خيم��ده املط��ر ب��ل زاده تدخين��اً .يغ��رق
ثالثة أشهر مساعدة يف عالج األب ،قبل أن ميوت الرجل الذي كان حذاؤه��ا يف الوح��ل ،وتفك��ر بأن اجلمعية اليت متنحهم بد ً
ال بس��يطاً
يعي��ل مخ��س نس��اء وثالث��ة أطف��ال.
ع��ن االتص��االت واملواص�لات ،جي��ب أن متنحه��م ب��د ً
ال ع��ن األحذي��ة
جتل��س س��ارة عل��ى ف��راش إس��فنجي يف من��زل واس��ع املهرتئ��ة .س��تخرب معارفه��ا بتلك الفك��رة ،تتدارك نفس��ها وتفكر يف
مف��روش حبص�يرة .ال ب��راد وال غس��الة وال غ��از .تس��أل س��ارة كي��ف وجدانه��ا ال��ذي تبل��د من��ذ ب��دأت ه��ذا العم��ل ،وتش��عر بالذن��ب فرمب��ا
تطبخ��ون؟" .واهلل عالس��خانة ب��س جت��ي الكهرب��ا ،ش��وفة عين��ك" ..كان��ت الس��جادة نافع��ة قب��ل ثالث��ة أش��هر للرج��ل ال��ذي م��ات ب��رداً
وتفك��ر ب��كل احلرائ��ق الناجت��ة ع��ن م��اس كهربائ��ي" .فيك��ن تعطون��ا ومرض�اً وقه��راً.
غاز وجرة؟" جتيب سارة ما حفظته يف اجلمعية ،فمؤخراً -ونتيجة
تواس��ي نفس��ها بأنه��ا مل تك��ن س��بب التأخ�ير ،فق��د زارت
أزم��ة الغ��از والبطاق��ة الذكي��ة -مل تع��د اجلمعي��ة تس��تطيع تقدي��م العائل��ة ف��ور حصوهل��ا عل��ى الرق��م .ث��م تفك��ر يف ك� ّ�م األوراق ال�تي
ه��ذه اخلدم��ة" .ش��و بتقدم��وا؟" تس��أل األرمل��ة األم "ش��وفة عين��ك م��ا س��تمألها لتس��تطيع إقن��اع اجلمعي��ة مبنحه��م س��جادة ،والصي��ف
عندن��ا ش��ي ،والش��ايب م��ات مدي��ون".
قات��ل -كم��ا كل ش��يء يف ه��ذا البل��د -خل��ف األب��واب.
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عليهم حبصار من
قبل أكثر القادرين
على االنتقام،
وأكثر العصابات
القادرة على اختاذ
أي قرار يتجاوز
السلطات احمللية
يف احملافظة وحتى
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ل��ذا كان حي الرمل املكان األكثر
حيوي��ة والبيئ��ة األكث��ر مرون��ة يف اس��تقبال
كل أش��كال األذي��ة والظل��م واالنتق��ام ،رغ��م
أن س��كان ه��ذا احل��ي الي��وم ه��م فئ��ة معدم��ة
غ�ير ق��ادرة حتى على مغ��ادرة احلي إىل املدن
األخرى أو حتى إىل األحياء اجملاورة .واليوم
يس��تهدف النظ��ام يف الالذقي��ة -املتمث��ل
مبيليش��يات عس��كرية وش��بيحة وسواهم من
مسلحني من الصعب حتديد انتمائهم متاماً
بس��بب تفش��ي حالة العصبوي��ة ،والتنظيمات
املس��لحة ال�تي تتكاث��ر رغ��م حم��اوالت
ضبطه��ا -بالقمام��ة ،حيث ترتاك��م القمامة
يف الش��ارع الرئيس��ي امل��ؤدي إىل احل��ي ،ويف
أزقت��ه ،يف ظ��ل ع��زوف البلدي��ة ،والش��ركة
املختصة بإزالة القمامة عن تقديم اخلدمة
للح��ي ،أو ادع��اء تقدميه��ا يف أوق��ات متباع��دة
ال ت��ؤدي إىل نظاف��ة احل��ي.
مؤخ��راً أدت القمام��ة املنتش��رة يف
احل��ي إىل قط��ع الطرق��ات كلي�اً ،وإىل ش��لل
يف احلرك��ة داخ��ل احل��ي ،أس��وة بأحي��اء
أخ��رى كان هل��ا خصوصي��ة يف املدين��ة م��ن
حي��ث املش��اركة يف احل��راك الش��عيب ض��د
النظ��ام يف أيام��ه األوىل ،وم��ن ث��م يف موج��ة
الن��زوح م��ن الالذقي��ة خوف��اً م��ن س��لطة
امليليش��يات فيه��ا؛ خاص��ة بع��د ح��ركات
االنتق��ام األوىل ال�تي متثل��ت بداي��ة بانتش��ار
اجلرمي��ة والقت��ل اجملان��ي يف احل��ي ،وص��و ً
ال
إىل االقتحام��ات املتك��ررة حبج��ة البح��ث
ع��ن مطلوب�ين ،وال�تي مت خالهل��ا ارت��كاب

انته��اكات ش��تى ،م��ن القت��ل إىل الس��رقة
واخلط��ف وس��واه.
يق��ول م��روان ميدان��ي وه��و
مهن��دس ن��ازح إىل مدين��ة الالذقي��ة من��ذ
ثالث��ة أع��وام ،يس��كن بالقرب من ح��ي الرمل
اجلنوب��ي" ،إن القمام��ة ال�تي أدت إىل انتش��ار
أمراض ش��تى يف احلي ،هي قدر بات الس��كان
يتعايش��ون معه ،وحياولون حله بإمكانياتهم
البس��يطة ،يف ظ��ل تضيي��ق البلدي��ة عل��ى
احللول الفردية ،واستمرار اإلهمال" ،مشرياً
إىل أن م��ا يش��هده احل��ي ه��و ش��كل جدي��د
م��ن اإلس��اءة ال�تي اعت��ادت عل��ى ممارس��ته
الس��لطات احمللية ومن فوقها من ميليش��يات
يف الالذقي��ة.
بع��د ضغ��وط قام��ت به��ا الس��لطات
بع��د انتش��ار ص��ور القمام��ة ،والش��كاوى ال�تي
وجهه��ا الس��كان حملافظ��ة الالذقي��ة ،ب��دأ
االهتم��ام بالقضي��ة وإزال��ة القمام��ة ،وم��ن
ث��م إع��ادة اإلهم��ال ،لتح��ل م��كان القمام��ة
القدمي��ة قمام��ة جدي��دة ،و"كأن إزال��ة
القمامة هو فعل ال يتكرر سوى مرة واحدة"،
يق��ول املص��در.
متت��د أك��وام القمام��ة يف احل��ي
لتص��ل إىل األحي��اء األخ��رى ،وإىل الش��واطئ
القريب��ة ،حبي��ث حت��رم احل��ي أيض��اً م��ن
نش��اطه الس��ياحي املعت��اد ،خاص��ة وأن��ه
كان يوف��ر الس��ياحة الش��عبية ذات التكلف��ة
املنخفض��ة يف ظ��ل ارتف��اع تكالي��ف الس��ياحة
يف بقي��ة ش��واطئ الالذقي��ة.

يق��ول مدياني "لي��س فقط انتقاماً
م��ن احلال��ة الثوري��ة اليت كان��ت موجودة يف
احل��ي بق��وة ،إمن��ا أيض�اً ك��ون ه��ذا احل��ي ال
ميل��ك حالي�اً أي صوت قادر على الدفاع عنه،
أو أي واس��طة؛ فم��ن املع��روف أن الش��وارع
النظيف��ة يف الالذقية وخاصة يف هذه األيام
هي ش��وارع يس��كنها متنفذون ،أو ش��خصيات
ق��ادرة -عل��ى األق��ل -عل��ى الضغ��ط باجت��اه
ختدي��م احل��ي ،وم��ن املع��روف أن هن��اك
تفاوتاً كبرياً يف مستوى اخلدمات يف أحياء
الالذقي��ة".
أس��اليب مبتك��رة ال يس��تغربها
سكان الرمل اجلنوبي ،فقد شهدت السنوات
الس��ابقة أس��اليب أخ��رى ضغ��ط فيه��ا
النظ��ام على س��كان احل��ي ،وهج��ر غالبيتهم
نتيجته��ا ،ب��دءاً م��ن االقتحام��ات ،ونص��ب
احلواج��ز بكثاف��ة ،وص��و ً
ال إىل احلرم��ان
م��ن اخلدم��ات بش��تى أنواعه��ا ،ث��م حماول��ة
دف��ن احل��ي بالقمام��ة ،وه��و متاماً م��ا يريده
النظ��ام ،أو عل��ى األق��ل صورت��ه املتمثل��ة
بامليليش��يات يف املدين��ة ،وال�تي يب��دو أن أح��د
أه��م مش��اريعها إعادة رس��م املدين��ة ،وتغيري
بنيته��ا الس��كانية ،وإزالة البق��ع اليت كانت
تس��عى جاه��د ًة ألن تك��ون ج��زءاً م��ن العم��ل
الث��وري اهل��ادف إلس��قاط تل��ك املنظوم��ة،
اليت صنعت وكرس��ت احلالة امليليش��اوية
يف الالذقي��ة قب��ل غريه��ا ،وقب��ل أع��وام م��ن
الث��ورة بكث�ير.
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رادار املدينة

لبنان ..ال سقوف خليم الالجئني

جملس الدفاع األعلى يقر اإلزالة ونداءات للتأجيل
عائشة صربي
يُث�ير ق��رار جمل��س الدف��اع األعل��ى القاض��ي به��دم مس��اكن وخي��ام الجئني س��وريني ،خم��اوف مئات العائالت من
اللبنانية إليقاف تطبيق هذا القرار الذي يأتي يف سياق سياسة التضييق على السوريني يف لبنان
فقدان مأواهم ،وسط مناشدات للدولة
َّ
بغي��ة إجباره��م عل��ى الع��ودة إىل حض��ن النظ��ام الس��وري.

الرتبي��ة والتعلي��م لالجئ�ين
يق��ول خال��د رع��د ،مدي��ر مكت��ب
َّ
الس��وريني يف لبن��ان يف حدي��ث لع�ين املدين��ة "يف بل��دة عرس��ال يتواج��د
املخيمات حبسب القانون اللبناني أن يكون
حنو  140خميماً ،ونظام بناء َّ
الس��قف قماش��ي ولي��س إمسنتي �اً ،ولك��ن يوج��د أربع��ة خميم��ات (أبن��اء
الش��هداء ،الزعي��م ،اليامس�ين ،وقري��ة حيط) مبنية أس��قفها م��ن الباطون
وهن��ا وقع��ت املخالف��ة ،وبالتالي ال يوجد قرار هلدم املخيمات" كما يقرأ
يف تفاصي��ل الق��رار ،ويتاب��ع "الق��رار إلزال��ة الس��قف اإلمسنيت واس��تبداله
بسقف قماشي ،فال يوجد إخالء للعائالت وال هدم ،وسيبقى اجلميع يف
الداخلية واجليش
جتمعاته��م وأماكنه��م ،حبس��ب م��ا أك��دت لن��ا وزارة
َّ
اللبنان��ي وكاف��ة املعني�ين باألم��ر عندم��ا تواصلن��ا معه��م".
ويُضي��ف "ح��دث لغ��ط إعالم��ي ح��ول املوض��وع ،وفعل ّي��اً مت
تطبي��ق الق��رار بإزال��ة أس��قف ع��دد م��ن اخلي��م غ�ير املس��كونة ،ومت ذل��ك
حبض��ور جل��ان املخيم��ات حت��ى ال تبق��ى فارغ��ة .حن��ن نتاب��ع املوض��وع،
الداخلي��ة
وبتص��وري ل��ن يك��ون هن��اك إزال��ة لألس��قف ،إذ ناش��دنا وزارة
َّ
إم��ا تأم�ين م��كان جدي��د للعائ�لات أو
واجلي��ش اللبنان��ي ،وطلبن��ا منه��م َّ
إبقاءه��م يف مس��كنهم احلال��ي ،وحبس��ب اطالع��ي عل��ى املوض��وع َّ
فإن��ه
انته��ى تقريب��اً".
م��ن جهت��ه أك��د الصحف��ي الس��وري يف لبن��ان أمح��د القص�ير
لع�ين املدين��ة ،تأجي��ل تنفي��ذ الق��رار حت��ى إش��عار آخ��ر ،بع��د التواص��ل بني
الالجئ�ين الس��وريني وأصح��اب املخي��م وأصح��اب األرض املب�ني عليه��ا
املخيم��ات والش��رعيني التابع�ين لألوق��اف وهيئ��ة العلم��اء املس��لمني
واألزه��ر ،وذل��ك بع��د ص��دور إنذار يقض��ي بإخالء خميم (أبناء الش��هداء)
يف عرس��ال يف العاش��ر م��ن الش��هر اجل��اري أي��ار خ�لال  48س��اعة ،وذل��ك
"بس��بب أن أس��قف اخلي��م باط��ون ،وإن��ذار لكل اخليم ال�تي جدرانها بلوك
(خف��ان) باهل��دم يف كل منطق��ة عرس��ال".
وذك��ر القص�يرً ،
حملي��ةَّ ،أن��ه "مت تبلي��غ
نق�لا ع��ن مص��ادر
َّ
أشخاص معينني باالسم من القصري ومن القلمون بعد أن طلبهم قائد
الل��واء التاس��ع والعقي��د ملح��م بوج��ود مندوبت�ين م��ن وزارة الداخلي��ة"،
وج��رت نقاش��ات ح��ول املوض��وع وتبع��ات ه��ذا الق��رار م��ن تش��ريد آلالف
العائ�لات الس��ورية لع��دم وج��ود البدي��ل ،كم��ا مت إع�لام منظم��ة األم��م
املتح��دة م��ن خ�لال االجتم��اع مبمثل�ين ع��ن مكتبه��ا يف لبن��انً ،
فض�لا ع��ن
البلدي��ة م��ع س��كان املخي��م .فيم��ا ال ي��زال أعض��اء اللجن��ة
تع��اون رئي��س
َّ
ال�تي ناقش��ت املوض��وع "يس��عون ب��كل االجتاه��ات حماول�ين احلصول على
الرتي��ث بتنفي��ذ الق��رار بصيغ��ة مناس��بة م��ن أصح��اب الق��رار".
وأف��اد الش��يخ عب��د الرمح��ن الع��كاري ،رئي��س اهليئ��ة العام��ة
ملتابع��ة ش��ؤون الالجئ�ين ،يف حدي��ث لع�ين املدين��ة أن الق��رار ص��ادر من��ذ

القانونية يف بناء املخيم��ات ،لكنه بدأ مؤخ ًرا
عام�ين "ألن��ه ُمال��ف للمعاي�ير
َّ
ّ
بالتطبي��ق ،وحيت��اج املخي��م لرخص��ة بن��اء كون��ه ُيث��ل ش��قة عادي��ة بينم��ا
بقية املخيمات سقفها مبين من خشب وشادر قماش" .وقال الشيخ العكاري
الداخلي��ة أك��دت لن��ا تنفي��ذ الق��رار يف  10حزي��ران
"عندم��ا راجعن��ا وزارة
َّ
املقب��ل".
وأش��ار العكاري إىل َّ
أن قرار جملس الدفاع األعلى القاضي بهدم
مس��اكن وخي��ام لالجئ�ين الس��وريني مت تنفي��ذه يف خمي��م اليامس�ين ،رأى
اللبنانية
َّأن��ه "تطبي��ق مل��ا يرن��و إليه جربان باس��يل مبنع التوطني ،واحلكوم��ة
َّ
ُت��ارس الضغ��ط عل��ى الالجئ�ين الس��وريني بكاف��ة األش��كال عل��ى مجي��ع
األصعدة ،إلجبارهم على العودة إىل حضن بشار األسد ،يف ِّ
ظل سكوت تيار
املستقبل ،ومل تصدر سوى هيئة علماء املسلمني يف لبنان بياناً مطلع الشهر
�خصيات سياس� َّ�ية فاعل��ة تؤث��ر
اجل��اري يرف��ض ه��ذا الق��رار ،وإن مل تك��ن ش� َّ
عل��ى الق��رار ،فل��ن نتج��اوز س��قف ال��كالم".
عدد الالجئني يف لبنان
يؤك��د الع��كاري َّ
أن الع��دد احلقيق��ي لالجئني الس��وريني يف لبنان
الذي��ن ف� ّروا م��ن احل��رب ال يتج��اوز ال��ـ  400أل��ف نس��مة ،إذ ال يت��م ع��ادة ع��زل
الالجئ�ين ع��ن املس��تفيدين م��ن اللج��وء ،فهن��اك أكث��ر م��ن  400أل��ف عام��ل
اجلنوبية
س��وري يعمل��ون يف لبن��ان قب��ل ع��ام  ،2011ولبناني��ون من الضاحي��ة
َّ
وجب��ل حمس��ن وس��هل ع��كار َّ
جمنس��ون س��ورياً ويتج��اوز عدده��م ال��ـ100
ّ
�جلني ل��دى مفوضي��ة الالجئ�ين عل��ى َّأنه��م
أل��ف ش��خص،
وكل ه��ؤالء ُمس� َّ
الجئ��ون ويس��تفيدون م��ن املس��اعدات ،لذل��ك ي��رى الع��كاري الواج��ب بداي��ة
تصني��ف الالجئ�ين" ،وتوزي��ع م��ن تبقى على االحتاد األوروب��ي ،وبهذا تنتهي
س��يمفونية الالجئ�ين ال�تي نس��معها م��را ًرا وتك��راراً".
وكان��ت هيئ��ة علم��اء املس��لمني يف لبن��ان ح � ّذرت يف بي��ان حت��ت
عن��وان "أوقف��وا احل��رب عل��ى الضعف��اء" مطل��ع الش��هر اجل��اري ،م��ن خماط��ر
ق��رار ه��دم األبنية الس��كنية لالجئني الس��وريني معترب ًة َّأن��ه مبثابة "جمزرة
الدولي��ة".
العربي��ة واألع��راف
إنس��انية" ،وق��رار جائ��ر وظ��امل "ين��ايف امل��روءة
َّ
َّ
ً
مطول
اإلغاثي��ة والتنمويَّة"،
وم��ن جهت��ه ش��رح "احتاد اجلمعيات
َّ
يف مل��ف يف  9أي��ار اجل��اري م��ا أمس��اه "تقدي��ر موق��ف ح��ول ق��رار الس��لطات
اللبناني��ة إزال��ة غ��رف الالجئ�ين املبني��ة يف لبن��ان" ،واعت�بر َّ
أن "اإلجيابي��ة
الوحيدة يف القرار هي دفع عدد ممن هدمت غرفهم إىل العودة إىل س��وريا.
وه��ذا خيف��ف ع��بء اللج��وء عن لبنان ولكن��ه باملقابل ال نعتقد َّ
بأن أكثر من
 % 10م��ن أصح��اب ه��ذه الغ��رف س��يقررون الع��ودة نظ� ًرا َّ
ألن معظ��م قاط�ني
هذه املخيمات من أهالي القرى احملاذية حلدود لبنان اليت ال تزال إشكاالت
كث�يرة تغل��ف قضي��ة عودته��م ً
فض�لا ع��ن إمكاني��ة تع��رض بع��ض م��ن ع��اد
ل�لأذى يف ظ��ل ع��دم وج��ود ضمان��ات" ،كم��ا ج��اء املل��ف.

خميم الياسمني يف منطقة البقاع بعد مداهمة قوة من اجليش اللبناين
وتسوية عشرات اخليام باألرض األربعاء  24نيسان  – 2019تواصل اجتماعي
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الصور من أطمة ودير حسان بريف إدلب الشمايل -بعدسة االكاتب

ملف


سوريا:
رمضان يف
يف العراء على احلدود
ودعوات لإلفطار بني
النازحني

أمحد العكلة بع��د الن��زوح هرب�اً م��ن قص��ف الطائ��رات املكث��ف ،حت��اول عائل��ة احل��اج أس��امة املكون��ة م��ن س��تة أش��خاص عي��ش يومه��ا
الرمضان��ي كم��ا اعت��ادت مبنزهل��ا يف ح��اس جنوب��ي إدل��ب ،رغم افرتاش��ها األراضي الزراعية يف حمي��ط بلدة أطمة مشاليه��ا ،فبمجرد أن يعلو
صوت أذان املغرب حتى تتحلق العائلة حول وجبة رمضانية تضم األرز والدجاج وبعض حبات التمر وكاسات اللنب قدمتها إحدى املنظمات
اإلنس��انية كوجب��ة إفط��ار.
من��ذ م��ا قب��ل أي��ام م��ن بداي��ة ش��هر اخل�ير والربك��ة و ّ
مل
األحب��اب ع�بر دع��وات اإلفط��ار والزي��ارات بعده��ا ،ب��دأ تش��رد وتف��رق
األه��ل بع��د قت��ل أقاربه��م أو جريانه��م وتدم�ير منازهل��م ومدارس��هم
وتالش��ي األح�لام بقض��اء أي��ام مبارك��ة هادئ��ة ،م��ع احلمل��ة اجلوية
ال�تي ب��دأت نهاي��ة نيس��ان عل��ى ري��ف مح��اة الش��مالي وري��ف إدل��ب
اجلنوب��ي .عش��رات آالف العوائ��ل تهي��م عل��ى وجهه��ا يف الش��مال
الس��وري ،تتقاس��م العراء وانتظار أذان املغرب لتنهي صيامها على ما
يتس��ر هل��ا م��ن طع��ام يف نزوحه��ا.
ن��زح احل��اج أس��امة وعائلت��ه عل��ى عج��ل بع��د تع��رض احلي
ال��ذي يعي��ش في��ه لغ��ارة روس��ية أدت إىل مقت��ل إح��دى النس��اء يف
اجلوار .توقف احلاج بس��نواته اخلمس�ين اليت أثقلها مرض الس��كري
عن البحث عن بيت لإلجيار يف ريف إدلب الشمالي ،بعد أن اصطدم
بكثاف��ة الن��زوح وغ�لاء اإلجيارات ال�تي وصلت إىل  300دوالر للمنزل
يف الش��هر الواحد .يقول "بقينا أس��بوعاً يف املنزل رغم القصف ،الذي
كان يرتك��ز عل��ى أط��راف الق��رى ،أم� ً
لا يف انتهائ��ه يف وق��ت قري��ب،
ولك��ن م��ع حتول��ه إىل مرك��ز القري��ة واألماكن املزدمحة بالس��كان
اضطررن��ا للخ��روج بش��كل س��ريع خش��ية اس��تمرار االس��تهداف ،و مل
جن��د س��وى األراض��ي الزراعي��ة من��ز ً
ال يف أطم��ة".
مئ��ات العائ�لات تف�ترش األراض��ي الزراعي��ة قريب��اً م��ن
امل��كان ال��ذي اختارت��ه عائل��ة احل��اج أس��امة لتوق��ف ترحاهل��ا؛ امت�لاء
املخيم��ات وع��دم وج��ود من��ازل فارغ��ة يف ري��ف إدل��ب الش��مالي جع��ل
"احلال واحدة" ،يقول احلاج "معاناتنا الكربى عدم وجود دورات مياه
لقض��اء احلاج��ة ،وكذل��ك هن��اك نق��ص يف األغطي��ة ومس��تلزمات
النظاف��ة وامل��واد الغذائي��ة يف ه��ذه املنطق��ة".

وحس��ب املس��ؤول يف تنسيقية االستجابة العاجلة املهندس
حمم��د ح�لاج أن��ه "بل��غ إمجال��ي العائ�لات النازح��ة أكثر م��ن 72011
عائل��ة ،أي م��ا يق��ارب  458779نس��مة ع��دد النازح�ين م��ن ريف��ي محاة
الش��مالي وري��ف إدل��ب اجلنوب��ي ومنطقة جب��ل الزاوي��ة باجتاه ريف
إدل��ب الش��مالي وري��ف حل��ب الش��مالي ،بفع��ل القص��ف املكث��ف ال��ذي
دم��ر قس��ماً كب�يراً م��ن الق��رى" .وأض��اف احل�لاج يف حدي��ث خ��اص
لع�ين املدين��ة أن��ه "بلغ ع��دد املدارس املدمرة خ�لال احلملة املتواصلة
أكث��ر م��ن  44مدرس��ة ضم��ن اجملمع��ات الرتبوي��ة التابع��ة ملديري��ة
الرتبية والتعليم يف حمافظة إدلب ،حيث تفاوت نسبة األضرار بني
 5باملائ��ة واخل��روج الكل��ي ع��ن اخلدمة ،باإلضافة إىل اس��تهداف عدد
م��ن املس��اجد واألف��ران".
ت��روي أم عب��د اهلل ،وه��ي مهج��رة م��ن بل��دة مع��رة الص�ين
بري��ف إدل��ب اجلنوب��ي يف محل��ة القصف اجلارية ،م��ا عاينته من أثر
غارات الطريان احلربي الروس��ي على وس��ط بلدتها ،وما خلفته من
جم��زرة حب��ق جريانه��ا وته��دم أج��زاء م��ن منزهل��ا ،م��ا دعاه��ا يف نفس
الليل��ة للن��زوح م��ع عائلته��ا إىل احل��دود الرتكي��ة حبث�اً ع��ن األم��ان،
لك��ن دون أن تلم��س الصعوب��ات حي��ث حل��ت يف ري��ف إدل��ب الش��مالي،
تق��ول "أكث��ر األش��ياء صعوب��ة ه��و بقاؤن��ا يف ح��ر الش��مس لس��اعات
طويل��ة ب�ين األش��جار يف ظ��ل الصي��ام ،وع��دم وج��ود خدم��ات يف
املنطقة ،كذلك املعاناة من برد الليل نتيجة عدم اس��تقدامنا ألثاث
املنزل بسبب دماره ،وعدم وجود حمالت جتارية قريبة من املنطقة
م��ن أج��ل ش��راء مس��تلزمات الفط��ور".
على أن ش��راء مس��تلزمات الفطور ليس باس��تطاعة مجيع
النازحني ،فهناك أكثر من  80باملئة منهم يعيشون باألساس حتت
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حتت خط الفقر ،حس��ب الباحث يف الش��ؤون
االجتماعي��ة فيص��ل الس��ليم .يق��ول الس��ليم
"النازح��ون م��ن الق��رى وامل��دن ال�تي تعرض��ت
للقص��ف ال ميلك��ون ق��وت يومه��م ،حي��ث أن
القس��م األك�بر منه��م يعي��ش عل��ى أج��ره
اليومي ،لذا فإن بقاءهم يف العراء دون وجود
م��أوى هل��م وتأمني مس��اعدات غذائية عاجلة
س��يعرض حياته��م للخط��ر".
وأوض��ح الس��ليم أن" أغل��ب النق��اط
الطبي��ة يف ري��ف إدل��ب اجلنوب��ي ومح��اة
الش��مالي أصبحت خارج اخلدمة ،لذلك فإن
أي حال��ة مرضي��ة أو إصاب��ة نتيج��ة القصف
مش��اف بعي��دة ،وه��ذا
س��تحتاج الس��فر إىل
ٍ
م��ا يع��رض حي��اة املصاب�ين للخط��ر يف ظ��ل
االس��تهداف الروس��ي للمش��ايف ،ال��ذي أخ��رج
مؤخ��راً مش��ايف أورين��ت وش��ام يف كفرنب��ل
ع��ن اخلدم��ة ،ومش��فى نب��ض احلي��اة يف بلدة
ح��اس بري��ف إدل��ب اجلنوب��ي".
تعم��ل املنظم��ات اإلنس��انية
العامل��ة يف الش��مال الس��وري عل��ى تقدي��م
اخلدم��ات للنازح�ين واملش��ردين يف الع��راء
ق��در املس��تطاع للتخفيف م��ن معاناتهم ،لكن
ضع��ف اإلمكاني��ات وضخامة األع��داد جعلت
األم��ر يقتص��ر عل��ى تقدي��م بع��ض الوجب��ات
الرمضاني��ة واألغطي��ة واملس��اعدات الغذائي��ة
للنازح�ين ال��ذي يقطن��ون يف الع��راء يف بل��دة
أطم��ة بري��ف إدل��ب الش��مالي.
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فحج��م الن��زوح اهلائ��ل ال��ذي وصل تض��ع في��ه م��ا اصطحبت��ه معه��ا م��ن أث��اث
إىل مئ��ات اآلالف جع��ل املنظم��ات اإلنس��انية وف��رش املن��زل .يق��ول حممد "األم��ر األصعب
يف حال��ة عج��ز ع��ن تقدي��م املس��اعدات ال��ذي نعان��ي من��ه ه��و الصيام لس��اعات طويلة
للنازح�ين ،بس��بب ع��دم وج��ود خط��ة مس��بقة دون وج��ود مي��اه ب��اردة وال حت��ى خيم��ة تق��ي
هل��ذا الك��م م��ن الن��زوح ،كم��ا ي��رى الناش��ط احل��ر الش��ديد ،وكذل��ك بع��د املس��افات ع��ن
يف اجمل��ال اإلنس��اني حمم��د الب��در ،ويتاب��ع احمل��ال التجاري��ة يف املنطق��ة .أثن��اء جميئن��ا
"مت تقدي��م بع��ض املس��تلزمات البس��يطة أفطرن��ا بس��بب الس��فر ،ولكنن��ا اآلن مل جن��د
للنازح�ين يف الع��راء ،والذي��ن يع��دون أولوي��ة عامل��اً يطل��ق فت��وى ش��رعية تبي��ح إفط��ار
نتيج��ة وضعه��م املعيش��ي الصع��ب" .وأض��اف النازح�ين يف ظ��ل ه��ذه األوق��ات الصعب��ة ال�تي
الب��در أن "األم��ر حيت��اج إىل تدخ��ل أمم��ي مت��ر به��م ،وع��دم قدرتهم على إجياد املأوى أو
ف��وري م��ن أج��ل معاجل��ة مل��ف النازح�ين ،حت��ى تأم�ين امل��واد الغذائي��ة م��ن أج��ل حتضري
ألن حج��م الن��زوح يف��وق ق��درات املنظم��ات وجب��ة لإلفط��ار".
م��ن جهت��ه يق��ول أب��و ش��اكر
العامل��ة عل��ى األرض بري��ف إدل��ب ،وه��ذا
االمر يتطلب إدخال مس��اعدات عاجلة تضم الش��اكر وه��و إم��ام مس��جد حيم��ل ماجس��تري
اخليام واألغطية واملواد الغذائية ألن التأخر يف الش��ريعة اإلس�لامية" ،يف هذه احلالة اليت
يف ه��ذا األم��ر س��يؤدي إىل ح��دوث كارث��ة تعت�بر نازل��ة ال إرادي��ة ،وم��ع الن��زوح هن��اك
مش��قة بالغ��ة ،واهلل يق��ول (اهلل يري��د بك��م
إنس��انية ك�برى".
يف األثن��اء ،ظه��رت دع��وات عدي��دة اليس��ر وال يري��د بك��م العس��ر) .فصاحب األمر
م��ن قب��ل النازح�ين يف الش��مال الس��وري (الن��ازح) ه��و ال��ذي يق��رر؛ ف��إذا كان يف األم��ر
اللتم��اس ع��ذر ش��رعي هل��م يف اإلفط��ار مش��قة وإجه��اد فيج��ب أن يفط��ر" .وأض��اف
يف ش��هر رمض��ان ،بس��بب صعوب��ة حتم��ل الش��اكر أن "ه��ذا األم��ر ينطب��ق عل��ى مرحلة
الصي��ام يف الطق��س احل��ار يف الع��راء ،وع��دم قب��ل االس��تقرار ،فبمج��رد م��ا اس��تقر الن��ازح
وج��ود خدم��ات أساس��ية مبا فيها امل��اء الصاحل ووج��د م��أوى م��ن خيم��ة أو من��زل ،وزال��ت
احلاج��ة لإلفط��ار كاإلجه��اد والتع��ب ،وال
للش��رب.
حمم��د احلم��ود أح��د النازح�ين من ض��رورة ملح��ة جتربه عل��ى اإلفطار من تعب
قري��ة احلوي��ز يف س��هل الغ��اب ،كان يعم��ل ومش��قة ،فيج��ب علي��ه الصي��ام".
كل ذل��ك يف وق��ت تش��ن الق��وات
مزارع�اً يف بلدت��ه قبل نزوحه بس��بب القصف
املكث��ف عليه��ا ،يف�ترش مع عائلته األرض يف الروس��ية فيه مبش��اركة ميليش��يات متعددة
منطق��ة دي��ر حس��ان بري��ف إدل��ب الش��مالي ،على األرض محلة عسكرية على ريف محاة
بع��د عجزه��م ع��ن تأم�ين م��أوى هل��م .قط��ع الش��مالي وسهل الغاب ،فاستطاعت السيطرة
العائل��ة يف الي��وم األول للن��زوح أرب��ع س��اعات عل��ى مواق��ع ع��دة منه��ا كفرنب��ودة وقلع��ة
متواصلة حتى وصلت إىل املنطقة ،وساعات املضي��ق يف ح�ين أنه��ا تواص��ل مع��ارك الك��ر
أخ��رى وس��ط اجلو احل��ار حتى وج��دت مكاناً والف��ر م��ع الفصائ��ل يف س��هل الغ��اب.
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سونيا العلي حتم��ل أم عام��ر يف يده��ا قبض��ة الس��لكية ،بينم��ا جتمع أبناءها الصغار وحتثه��م للنزول إىل ملجأ حتت بيتهم ،وذلك عند
مساعه��ا ص��وت طائ��رة حربي��ة نف��ذت غ��ارة جوي��ة عل��ى س��وق املدين��ة.

ص��وت انفج��ار الص��اروخ الفراغي أث��ار الرعب يف قلوب األطفال
الذي��ن ب��دؤوا بالص��راخ والب��كاء ،فيم��ا حت��اول األم ضمهم إليه��ا يف حماولة
إلس��كاتهم وطمأنته��م دون ج��دوى .عائل��ة أم عام��ر كغريه��ا م��ن أهال��ي
ريفي إدلب ومحاة يعود عليهم شهر الصوم هذا العام بالقصف واألوضاع
تهج��ر يف كل ي��وم مزي��داً منهم ،وذلك مع اس��تمرار
األمني��ة املرتدي��ة ال�تي ّ
احلمل��ة العس��كرية الشرس��ة اليت خيوضه��ا النظام الس��وري وحلفاؤه على
املنطق��ة ،يف حماول��ة منه��م للتق��دم حن��و بع��ض الق��رى والبل��دات بري��ف
محاة.
أم عام��ر م��ن مدين��ة كفرنب��ل تتح��دث لع�ين املدين��ة ع��ن
معاناته��ا بالق��ول" :م��ن املؤس��ف أن نقض��ي ش��هر رمض��ان باخل��وف والرعب
بس��بب اس��تمرار الغارات اجلوية والقصف ،ويبقى اهلاجس األكرب هو أن
جن�بر عل��ى ت��رك منازلن��ا والن��زوح بس��بب تق��دم ق��وات النظام بري��ف محاة،
وخوف��اً م��ن وصول��ه إىل مناطقن��ا الحق��اً"
ّ
كذل��ك أم أس��عد م��ن بل��دة اهلبي��ط حتض��ر وجب��ة اإلفطار على
ص��وت القذائ��ف ال�تي تدوي بريف محاة ،والطائرات اليت حتلق يف الس��ماء
لتجع��ل كل مدين��ة وقري��ة يف املنطقة هدفاً حمتم ً
ال لصوارخيها املدمرة
ل�لأرواح واملمتل��كات .تص��ف أم أس��عد معاناته��ا فتق��ول" :مي��ر علين��ا ش��هر
رمض��ان ه��ذا الع��ام ب��األمل واحل��زن واملص�ير اجمله��ول ،فنح��ن ال نس��تطيع
النوم لي ً
ال بسبب تناوب الطائرات احلربية واملروحية على قصف املنطقة،
علم�اً أن معظ��م أهال��ي البل��دة نزح��وا عنه��ا ،ومل يب� َ�ق س��وى م��ن ينتظ��رون
امل��وت ،وال طاق��ة هل��م عل��ى حتم��ل قس��وة الن��زوح ونفقات��ه".
احل��زن واألس��ى مص�ير أم عل��ي م��ن مع��رة النعم��ان ال�تي فق��دت
زوجه��ا وولده��ا من��ذ أي��ام إث��ر غ��ارة حربي��ة عل��ى الس��وق الش��عيب قبي��ل
موع��د اإلفط��ار بقلي��ل ،تق��ول أم عل��ي والدم��وع يف عينيه��ا" :أمتن��ى م��ن اهلل
أن يلهم�ني الص�بر عل��ى فراقهم��ا ،فاحلي��اة يف نظ��ري أصبح��ت جحيم�اً ال
يطاق ،كما ال نعلم ماذا يتنظرنا يف الفرتة املقبلة أو الوجهة اليت نسلكها،
ألن هذا البلد مل يعد صاحلاً للسكن بسبب إجرام األسد وأعوانه" مضيفة
وه��ي ترف��ع يديه��ا إىل الس��ماء" :ربن��ا ينتقم منهم ويأخذ حقن��ا عن قريب".
وتزامن�اً م��ع الن��زوح واملع��ارك املش��تعلة حي��ل ش��هر رمضان على
األهال��ي يف الش��مال الس��وري م��ع الغ�لاء الفاح��ش يف األس��عار ،واختف��اء
املظاه��ر الرمضاني��ة أم��ام قل��ة الدخ��ل املادي وندرة ف��رص العمل ،مما أدى
إىل تغيري النمط الغذائي يف هذا الشهر لدى معظم العائالت ،واالستغناء
ع��ن كث�ير م��ن الس��لع ال�تي اعت��ادوا عليه��ا خ�لال الس��نوات املاضي��ة.
ولي��د العل��وان م��ن مدين��ة خ��ان ش��يخون ،يعيل أس��رة مكونة من
س��بعة أش��خاص ،يقول" :أصبحنا نقتصر يف ش��راء حاجياتنا على ما يس��د
الرمق يف اليوم الواحد ،حيث خيشى الناس من الذهاب لألسواق بسبب ما
تتع��رض ل��ه م��ن قصف يومي ،ناهيك عن ارتفاع األس��عار ،األمر الذي أدى

إىل غي��اب الع��ادات والتقالي��د اليت كانت س��ائدة يف أش��هر رمضان الس��ابقة،
كدع��وة الن��اس لبعضه��م البع��ض عل��ى اإلفط��ار ،والس��هرات العائلي��ة م��ع
األقارب واجلريان ،ووضع أصناف متعددة من الطعام على مائدة اإلفطار،
فض� ً
لا ع��ن تب��ادل صح��ون املأك��والت ب�ين أهال��ي احلي".
ويضي��ف العل��وان متحدث �اً ع��ن أس��باب ارتف��اع األس��عار" :ارتف��اع
أس��عار اخلض��روات واللح��وم يزي��د الع��بء عل��ى املواط��ن الفق�ير ،وذل��ك م��ع
غي��اب الرقاب��ة وع��دم تس��عري امل��واد الغذائي��ة منع �اً لعملي��ات التالع��ب م��ن
قب��ل ضع��اف النف��وس ،أم��ام جش��عهم وس��عيهم الدائ��م للحص��ول عل��ى أرباح
إضافي��ة".
باملقاب��ل تقض��ي الكث�ير م��ن العوائ��ل النازح��ة ش��هر رمض��ان يف
األراض��ي الزراعي��ة وبني أش��جار الزيت��ون املتامخة ملناطقهم بس��بب املعارك
املش��تعلة.
أب��و وائ��ل ن��زح م��ع أس��رته من بل��دة كفرنب��ودة لتصب��ح األراضي
الزراعية مس��تقراً هلم ،يتحدث لعني املدينة عن معاناته يف رمضان بقوله:
"خرجن��ا بأرواحن��ا م��ن جحي��م القص��ف ،وأصبحت األراض��ي الزراعية املكان
اجلدي��د لس��كننا ،نعان��ي فيه��ا م��ن احل��ر وانع��دام اخلصوصي��ة ،ناهي��ك ع��ن
نق��ص املي��اه واملس��اعدات الغذائي��ة".
يتحس��ر أب��و وائ��ل عل��ى تركه��م لألراض��ي الزراعي��ة قب��ل ج�ني
حماصيله��ا بأي��ام ،مم��ا أفقده��م مص��در ال��رزق األساس��ي هل��م ه��ذا الع��ام،
وي��ردف" :تع��ب س��نة كاملة ضاع س��دى؛ أمل��ك أرضاً زراعي��ة تقدر حبوالي
 10دومنات ،وعدد من رؤوس األغنام ،ومع اشتداد القصف اضطررت لبيع
األغن��ام ،وت��رك األرض الزراعي��ة والن��زوح".
عل��ى مقرب��ة من��ه يقي��م الس��تيين ولي��د احملم��د ال��ذي ن��زح م��ن
مدين��ة خ��ان ش��يخون ليقي��م يف الع��راء أيض�اً ،يتح��دث ع��ن صعوب��ة رمضان
ه��ذا الع��ام بقول��ه" :بع��د نزوحن��ا م��ن منازلن��ا أصب��ح همن��ا الوحي��د ه��و تأم�ين
أبس��ط أساس��يات احلي��اة ،حي��ث أعاني م��ن أمراض الس��كري وارتفاع ضغط
ال��دم وال يوج��د هن��ا نق��اط طبي��ة قريب��ة ،كم��ا حنت��اج إىل خي��ام تأوين��ا م��ن
ح��رارة الطق��س".
ويضي��ف حبرق��ة" :استش��هد أح��د أبنائ��ي فيم��ا هاج��ر البقي��ة
إىل دول اجل��وار ،وبقي��ت م��ع زوج�تي نعي��ش عل��ى أم��ل أن يع��ودوا بالس�لامة
ونراه��م قب��ل أن يدركن��ا امل��وت" مش�يراً إىل أنه ":فيما مض��ى كانت الوالئم
تل��م مشلن��ا عل��ى مائ��دة اإلفط��ار العام��رة بالبهج��ة والس��عادة ،والي��وم أصبح
مجعنا على مائدة واحدة مستحي ً
ال ،وهذه حال معظم األسر السورية اليت
تش��تت ب�ين ن��ازح وقتي��ل وس��جني".
الن��زوح والتش��رد عن��وان رمض��ان جدي��د يقب��ل عل��ى األهال��ي
يف الش��مال الس��وري ،وال ت��زال معاناته��م مس��تمرة بع��د أن تكالب��ت عليه��م
صعوب��ة الظ��روف املعيش��ية وش��ح املس��اعدات اإلنس��انية وانع��دام األم��ان.
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رمضان يف سوريا :دراما الدم يف إدلب
مشس الدين مطعون تع��ود حمافظ��ة إدل��ب لتتص��در عناوي��ن األخب��ار جم��دداً ،وتع��ود معه��ا األحادي��ث ع��ن الس��يناريوهات احملتمل��ة،
وتصب��ح قضي��ة إدل��ب م��ادة دمس��ة للربام��ج التلفزيوني��ة والصح��ف واملواق��ع اإللكرتوني��ة.
فبعد هدوء نس�بي ش��هدته احملافظة وفق تفاهمات أس��تانة
ال�تي أق��رت تش��كيل منطق��ة عازلة بعم��ق  20-15كم وتس�ير دوريات
تركي��ة روس��ية للفص��ل ب�ين ق��وات النظ��ام واملعارض��ة ،وفت��ح ط��رق
الرتانزيت الرئيسية اليت متر من احملافظة؛ خرق هذا اهلدوء بأواخر
ش��هر نيس��ان ح�ين ش��نت ق��وات النظ��ام م��ع حليفه��ا الروس��ي محل��ة
قص��ف كب�يرة عل��ى مناط��ق ري��ف مح��اة الش��مالي وإدل��ب اجلنوب��ي،
أدت لنزوح آالف العوائل وتقدم النظام بعدة حماور واندالع معارك
ك��ر وف��ر ب�ين ق��وات الث��وار وش��بيحة األس��د.
ب��دأ التصعي��د يف األس��واق ال�تي ش��هدت حرك��ة ملحوظ��ة
"بعي��داً ع��ن املناط��ق ال�تي تتع��رض للقص��ف وتش��هد مع��ارك" ،وتب��دل
اهل��دوء إىل ضج��ة ،لك��ن م��ع ب��دء االس��تعداد الس��تقبال ش��هر رمضان
املب��ارك .بس��طات الع��رق س��وس والتم��ر اهلن��دي ومس��حر رمض��ان
وأج��واء الش��عائر الديني��ة اخلاص��ة به��ذا الش��هر كان��ت حاض��رة يف
معظ��م بل��دات وق��رى الش��مال احمل��رر ،حي��ث يص��ر األهال��ي عل��ى
العي��ش .يص��ادف أن يتنق��ل حام��د يف الس��وق وه��و ش��اب بالعش��رين،
لتجهيز بيته يف رمضان استعداداً ملراسم زواجه ،يقول "جبوز بسبب
هاألوض��اع م��احل اعم��ل عرس كبري" ويبتس��م خبجل مردفاً "بس حل
ات��زوج" .حدي��ث حام��د لي��س غريباً يف إدلب ،فأحاديث األهالي فيها ال
تش��به األحادي��ث عنه��ا وعنه��م.
"ش��و ماص��ار بض��ل رمض��ان وبدن��ا نعي��ش" يق��ول أب��و ف��ؤاد
وق��د ن��زح مؤخ��راً إىل إدل��ب م��ن م��ورك بري��ف مح��اة ،ويقي��م يف بي��ت
ختل��ى ل��ه صاحب��ه ع��ن إجي��اره مبناس��بة رمض��ان ،ويتاب��ع "أك��ره يف
ه��ذه الف�ترة متابعة األخبار ،كلها س��وداوية ،يعين وإذا النظام تقدم
ش��وي ،م��و معناه��ا حل يق��در ع احمل��رر".
أب��و عص��ام تاج��ر مجل��ة يف إدل��ب يعم��ل عل��ى جتهي��ز
مس��تودعات كب�يرة لبضائ��ع جدي��دة خاص��ة بالعيد ،ال يب��دو مكرتثاً
مب��ا جي��ري ،وج��ل اهتمام��ه به��ذا اجلان��ب خ��ارج عمل��ه تأم�ين عوائ��ل
نازح��ة "وضع��ي امل��ادي ،جي��د ويتي��ح ل��ي مس��اعدة عش��رات العوائ��ل،
وبالنسبة للجبهات عنا أسود اهلل حيميهم ".يبالغ أبو عصام متفائ ً
ال،
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ويس��تطرد بالق��ول "نظ��ام األس��د حق��و فرنك ..وإدلب كس��ارة راس��و".
الس��يدة أم ن��زار وه��ي مهج��رة م��ن داري��ا وتقي��م يف إدل��ب،
منهمكة يف جتهيز قائمة ألطباق رمضان ،وقد كثفت طلعاتها إىل
الس��وق لتأم�ين كل املس��تلزمات مب��ا فيه��ا حتض�يرات مالب��س العي��د:
"أن��ا متع��ودة م��ن زم��ان جهز غ��راض العيد قبل رمض��ان ،ألنو بالصيام
الطلعة ع السوق صعبة" .تتحدث وهي تبتلع ريقها ،منشغلة بتنقية
الكوس��ا لتكون طبخة احملاش��ي جاهزة مع أذان املغرب "أبو نزار حبب
ب��س ي��أذن ف��وراً ي��اكل".
يب��دو أن ش��يئاً مل يتغ�ير ،جيتم��ع اجل�يران يف احل��ارة لي� ً
لا،
ويناول بعضهم بعضاً كاسات الشاي اليت أخرجها أقربهم إىل حيث
جيلس��ون يف العتم��ة ،ميك��ن التق��اط نتفاً من أحاديثه��م والتمييز بني
حلقتني ،تضم األوىل الرجال" :ارتفعت األسعار ..اخنفضت ،الدوالر..
الس��وق حت��رك أكث��ر م��ن "..وبع��ض الش��بان األك�بر س��ناً "مل��ا ص��ار
القص��ف ..وق��ت احلمل��ة ،الس��نة قب��ل املاضي��ة كان��ت أحل��ى"..
والش��بان يف مطل��ع العم��ر يف الثاني��ة أصواته��م أكث��ر ح��دة
"انتهي��ت م��ن دراس��ة الكت��اب ق��راء ًة؛ البوجب��ي تله��ي ع��ن "..وال يع��دم
بع��ض األصدق��اء بعم��ر  17عام�اً يتحض��رون لب��دء حض��ور دورات لغ��ة
عربي��ة لتقدي��م البكالوري��ا يف الع��ام الق��ادم "ع��ام م��ن ع��ام قري��ب ،الزم
نبلش حتضري ،هاي بكالوريا بدها هز كتاف" يردد أحدهم خماطباً
أصدق��اءه الذي��ن كان��وا يفضل��ون الذه��اب يف الغ��د لنه��ر العاص��ي
بدرك��وش للتن��زه .يف اخللفي��ة يس��مع ص��وت عل��ى موج��ات "قبض��ة"
الس��لكي أحيان�اً "احلرب��ي داخ��ل األج��واء ،احلرب��ي داخ��ل األج��واء" لكن
ذل��ك ال حي��دث أي تأث�ير يف جم��رى األحادي��ث أو اجللس��ات.
أس��امة الش��امي وه��و صحف��ي كان يقي��م يف قري��ة عابدي��ن
التابع��ة ملنطق��ة خ��ان ش��يخون ون��زح بع��د تع��رض منزل��ه للقص��ف.
حت��دث لع�ين املدين��ة ب��روح عالي��ة ع��ن "جحاف��ل م��ن الق��وات املقاتل��ة
ال�تي م��رت م��ن ضيعتنا متجهة إىل مناطق التماس مع قوات النظام"
خيت��م الش��امي "عن��د النظ��ام جي��ش وطريان ،وعن��دو دول وراه ،وحننا
عن��ا مب��دأ ..مالن��ا خايف�ين"
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متداولة على االنرتنت

يس��تقبل أهال��ي مدين��ة الالذقي��ة ش��هر رمض��ان ه��ذا الع��ام يف ظ��روف قاس��ية تفتق��د فيه��ا كث�ير م��ن األس��ر م��ن يعيله��ا ،وازدادت
فيه��ا مع��دالت الفق��ر وارتفع��ت األس��عار ،رغ��م احمل��اوالت ال�تي يبذهل��ا النظ��ام إلع��ادة املدين��ة إىل صورته��ا قب��ل الث��ورة مبظاه��ر االبته��اج
املزعوم��ة ب"الس�لام" يف ه��ذا الش��هر ال��ذي مل تتب��دد في��ه مش��اعر اخل��وف والف��زع ل��دى أغلبي��ة س��كان املدين��ة.

يلع��ب العام��ل االقتص��ادي ال��دور
األساس��ي يف وض��ع الن��اس الس��يء وغي��اب
اخلدم��ات ،فف��ي املدين��ة تتك��رر األزم��ات م��ن
أزم��ة الوق��ود إىل التقن�ين الكهربائ��ي إىل
انقطاع املياه ،وكل هذه األمور ترهق الناس
وتضي��ف ف��وق همومه��ا األساس��ية هم��وم
ومشاكل أخرى ،تصارع كل عائلة لتأمني
طعامه��ا لوجبة اإلفط��ار ،وختتلف الطريقة
بني العمل أو االعتماد على أحد األقرباء من
اخل��ارج أو بع��ض املس��اعدات م��ن قبل املعارف
لألس��ر الفق�يرة ج��داً.
تق��ول هي��ام (اس��م وهم��ي لرب��ة
من��زل م��ن ح��ي الرم��ل اجلنوب��ي) ،أن تكلف��ة
أي مائدة إفطار بسيطة جداً لعائلة صغرية
تزيد عن ( )7000لرية ،ف"صحن اجملدرة مع
الس��لطة تكلف  4آالف" مؤكدة على تدهور
الظ��روف عام��اً بع��د آخ��ر ،بانهي��ار الق��درة
الش��رائية وارتف��اع مع��دالت البطال��ة وهجرة
املزي��د من الس��كان ،وفق��دان "حكومة" النظام
أي سيطرة على األسعار ،وحصر اجلمعيات
واملنظم��ات اخلريي��ة العامل��ة "توزي��ع
املس��اعدات يف أوس��اط املؤيدين وذوي القتلى
واجلرح��ى م��ن جن��ود النظ��ام وميليش��ياته"،
وف��ق م��ا تق��ول امل��رأة الغاضب��ة م��ن حرم��ان
أحي��اء مث��ل الرم��ل والصليب��ة ومش��روع
الصليب��ة وقنين��ص ال�تي ش��ارك أهله��ا أول
الث��ورة باملظاه��رات م��ن أي ش��كل م��ن أش��كال

املس��اعدة ،لتواج��ه معظ��م العائ�لات ،ال س��يما
م��ن فق��دت املعي��ل باالعتق��ال أو اهل��رب ،أزمة
اقتصادي��ة ه��ي األس��وأ من��ذ الع��ام .2011
ه��ذا ه��و الع��ام الراب��ع ال��ذي ميضيه
أب��و إبراهي��م (اس��م وهم��ي لرج��ل س��تيين م��ن
ح��ي الصليب��ة) وزوجت��ه وحيدي��ن بع��د أن
غ��ادر مجي��ع أبن��اؤه "كان��ت أج��واء رمض��ان
يف الصليب��ة أكث��ر م��ا ميي��ز الالذقي��ة ،الي��وم
نص��ارع عل��ى لقم��ة اخلب��ز وحيدي��ن ،وخناف
م��ن كل ش��يء حولن��ا" يق��ول أب��و إبراهي��م
يعب عن حزنه خللو شوارع املدينة من
الذي ّ
أبنائه��ا األصلي�ين الذي��ن ُفق��دوا يف املعتقالت
أو غ��ادروا هرب�اً م��ن االعتق��ال ،واآلن "نتمن��ى
يع��دي رمض��ان بس��رعة" ألنه��م تعب��وا م��ن
الب��كاء والقه��ر والوح��دة ،حس��ب م��ا يق��ول.
تعت�بر اجلوام��ع امللج��أ الوحي��د
لألش��خاص العاجزي��ن ع��ن تأم�ين لقم��ة
إفطاره��م ،ف�لا ت��زال أحي��اء الس��نة يف املدين��ة
حتاف��ظ عل��ى ه��ذه الع��ادة رغ��م احل��رب
والظ��روف الصعب��ة ال�تي يعيش��ها أبناؤه��ا،
إذ يق��وم بع��ض الن��اس امليس��ورين بالت�برع
بالطع��ام للجوام��ع املتواج��دة فيه��ا ،ويوض��ع
ه��ذا الطع��ام عل��ى ش��كل س��فر ي��أكل من��ه
الفقراء العاجزون عن شراء الطعام وتأمينه،
وارتفع��ت أع��داد الن��اس ال�تي تتوج��ه ل�لأكل
يف اجلوام��ع بش��كل كب�ير ه��ذا الع��ام م��ن
أهال��ي املدين��ة وم��ن النازح�ين فيه��ا ،وتغي��ب

أي مظاهر أخرى للمس��اعدة أو تأمني بعض
امل��واد الرئيس��ية م��ن قب��ل اجله��ات احلكومي��ة
لألس��ر الفق�يرة.
ويقتص��ر دور مؤسس��ات النظ��ام
عل��ى بي��ع موظف��ي النظ��ام امل��واد الغذائي��ة
خ�لال ش��هر رمض��ان بالتقس��يط حت��ى مبل��غ
 50أل��ف ل�يرة س��ورية ،م��ن خ�لال املؤسس��ات
االس��تهالكية التابع��ة هل��ا ،إضاف��ة إىل بي��ع
س��لة غذائي��ة فيه��ا العديد م��ن امل��واد الغذائية
األساس��ية والضرورية لش��هر رمضان بس��عر
أق��ل م��ن األس��واق العادي��ة.
يش��ار إىل أن مدين��ة الالذقي��ة
تض��م مئ��ات األس��ر النازح��ة م��ن حمافظ��ات
س��ورية خمتلف��ة وم��ن ري��ف الالذقي��ة
الش��مالي ،إضاف��ة إىل س��كانها األصلي�ين،
وأغلبه��م يعي��ش ضم��ن أوض��اع س��يئة وس��ط
حالة من اخلوف لديهم مينعهم من املطالبة
حبقوقه��م أو تقدي��م أي اع�تراض ،زاد عليه��ا
ه��ذا الرمضان الوضع العس��كري الس��يئ على
جبهات الريف واستهداف املدينة بالصواريخ
ب�ين احل�ين واآلخ��ر ووص��ول قتل��ى وجرح��ى
عناص��ر النظ��ام يومي�اً إليه��ا ،وس�ير مواك��ب
التش��ييع تزامن��اً م��ع إط�لاق الرص��اص
الكثي��ف والعش��وائي يف املدين��ة م��ن قب��ل
املوال�ين واخل��وف م��ن احلق��د واالنتق��ام م��ن
س��كان ه��ذه األحي��اء.
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املدينة
رادار رأي

متداولة لشيوخ بعض العشائر مع قادات قسد

نظام األسد و «قسد» يتسابقان على العشرية بصورتها املتوهمة
فيصل دهموش جت��دد يف بداي��ة ش��هر أي��ار تناف��س ق��وى األم��ر الواق��ع يف حمافظ��ة
دي��ر ال��زور ،نظ��ام األس��د و"ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة (قس��د)" ،إظه��ار تأيي��د ووالء
اجملتمعات احمللية لسلطتيهما يف املناطق اليت يسيطران عليها يف احملافظة ،من خالل
عقد مؤمترات واجتماعات لعدد من شيوخ ووجهاء العشائر يف قرية جرمز وبلدة عني
عيس��ى ب��ذات الي��وم.

س��بقت تركي��ا أيض��اً نظ��ام األس��د
وجمل��س س��وريا الدميقراطي��ة لكس��ب ه��ذا
التأيي��د ،واالس��تحواذ عل��ى متثي��ل عش��ائر
حمافظ��ة ديرال��زور ،حي��ث أعلن��ت أواخ��ر ع��ام
 2018ع��ن تش��كيل "اجملل��س األعل��ى للقبائ��ل
والعش��ائر الس��ورية" ،وال��ذي افتت��ح مق��راً ل��ه يف
مدين��ة أع��زاز.
ال حيت��اج األم��ر إىل الكث�ير من اجلهد
ألي متاب��ع الس��تنتاج الغاي��ة م��ن ه��ذه احمل��اوالت
وتوصيفه��ا؛ إذ أنه��ا ليس��ت أكث��ر م��ن جم��رد
حم��اوالت لالس��تحواذ والس��يطرة عل��ى متثي��ل
عش��ائر حمافظ��ة دي��ر ال��زور م��ن جه��ة ،إضاف��ة
إىل اخت��زال ه��ذا التمثي��ل بفئ��ة ش��يوخ ووجه��اء
العش��ائر دون س��واهم.
ويف احلقيق��ة ال تب��دو ه��ذه احمل��اوالت
جدي��دة وغريب��ة يف احلال��ة الس��ورية ،إذا م��ا
علمنا أنها مرتكزة إىل نظرة استش��راقية تقس��م
اجملتم��ع الس��وري وفق �اً لبن��ى ومجاع��ات أهلي��ة
تقليدي��ة ،عش��ائرية وعرقي��ة ومذهبي��ة ،ولطامل��ا
عمل��ت الس��لطات السياس��ية والق��وى العس��كرية
املتعاقب��ة عل��ى البل��د عموم��اً ،وحمافظ��ة دي��ر
ال��زور خصوص��اً ،ال�تي تصن��ف كمنطق��ة
عش��ائرية ،انطالق�اً م��ن ه��ذا التقس��يم ،إذ تنش��ط
الي��وم كذل��ك منذ منتصف ش��باط املاضي ،عدة
منظم��ات ومؤسس��ات أمريكي��ة وأوربي��ة ،مهتمة
مبعرف��ة تفاصي��ل ع��ن عش��ائر منطق��ة اجلزي��رة
الس��ورية ل��ذات الغاي��ة واأله��داف.
تكم��ن املش��كلة الي��وم يف مس��تويني
اثن�ين؛ أوهلم��ا االعتق��اد الس��ائد ع��ن مناط��ق

16

العش��ائر يف دي��ر ال��زور ،بأنه��ا ليس��ت أكث��ر م��ن
مناط��ق جلماع��ات أهلي��ة تنتظ��م سياس��ياً وف��ق
منظ��ور عش��ائري تقلي��دي ع��ام جوه��ري وثاب��ت،
ودون أدن��ى اهتم��ام ملعرف��ة وحتلي��ل التغ�يرات
البنيوي��ة واالقتصادي��ة اليت طرأت على تلك البنى
األهلي��ة من��ذ م��ا يق��ارب ق��رن م��روراً بعق��ود حك��م
نظام البعث ونظام األسدين ،إضافة إىل التغريات
ال�تي حدث��ت خ�لال مرحل�تي الث��ورة واحل��رب.
وم��ن ث��م مرحل��ة الص��راع االجتماع��ي-
االقتص��ادي والسياس��ي يف املنطق��ة ،وال�تي قوض��ت
م��ن س��لطة وس��طوة العش�يرة إىل ح��د كب�ير،
وحولته��ا إىل س��لطة اجتماعي��ة رمزي��ة يف
أحس��ن أحواهل��ا ،إذ أدت االنقس��امات السياس��ية
واالجتماعي��ة واالقتصادي��ة العميق��ة داخ��ل
العش�يرة إىل ظه��ور أف��راد وجمموع��ات مركب��ة
ومتقاطع��ة ،ومتفاوت��ة يف املس��توى التعليم��ي
والثق��ايف ،وخمتلف��ة يف املص��احل االقتصادي��ة،
ومتع��ددة اخلي��ارات السياس��ية ،وه��ي متنافس��ة
أحيان��اً فيم��ا بينه��ا وفق��اً هل��ذه االعتب��ارات.
وثانيهم��ا أن الواق��ع احلال��ي املتش��ظي
للبني��ة االجتماعي��ة يف "منطق��ة العش��ائر"،
صحي��ح أن��ه مين��ح إمكاني��ة التغلغ��ل يف ش��بكاتها
االجتماعي��ة واالقتصادي��ة والسياس��ية للعدي��د
م��ن الق��وى الس��اعية إىل الضب��ط والس��يطرة عل��ى
البني��ة االجتماعي��ة يف املنطق��ة م��ن خ�لال إع��ادة
بن��اء ش��بكات املص��احل والعالق��ات الزبائني��ة اعتم��اداً
عل��ى الرابط��ة العش��ائرية -إال أن حم��اوالت إع��ادة
إنت��اج العش�يرة بنمطه��ا القدي��م انطالق��اً م��ن
معطياتها احلالية ،خصوصاً من قبل نظام األس��د

العدد  19 / 131أيار 2019

صاح��ب اخل�برة اجلاهزة والنمطية يف هذا اجملال،
وجمل��س س��وريا الدميقراطي��ة ال��ذي حي��اول
استنس��اخ جترب��ة النظ��ام حي��ال اجملتم��ع احمللي يف
مناط��ق س��يطرته مبحافظ��ة دي��ر ال��زور ،ع��دا أنه��ا
حتم��ل تناقض�اً فاقع�اً ،فإنه��ا يف ذات الوق��ت تعك��س
نواي��ا ق��وى األم��ر الواق��ع ،نظ��ام األس��د وجمل��س
سوريا الدميقراطية ،عن الشكل السياسي املرسوم
يف مناطقهم��ا ،وح��دوده املس��موح به��ا.
وعل��ى الرغ��م م��ن أن هن��اك ع��دد م��ن
ش��يوخ ووجه��اء ،قدام��ى وج��دد ،ه��م عل��ى اس��تعداد
للع��ب ه��ذا ال��دور أم� ً
لا منه��م باس��تعادة ال��دور
التقلي��دي أو تثبي��ت أدواره��م اجلدي��دة ،ب��ذات
األدوات والوظيف��ة حلي��ازة وظائ��ف ومكاس��ب
يف واق��ع أمس��ى في��ه اس��تعادة املاض��ي ضرب �اً م��ن
املس��تحيل ،لك��ن ه��ذا الواق��ع املتغري باس��تمرار الذي
تش��هده املنطق��ة من��ذ بداي��ة الثورة الس��ورية ،فس��ح
جم��ا ً
ال عام �اً لألف��راد واجلماع��ات ،ال�تي م��ا زال��ت
ً
ً
ً
تتش��كل سياس��يا وثقافيا ،وفتح آفاقا متعددة ألبناء
املنطق��ة لبن��اء وتش��كيل عالق��ات أكث��ر تط��وراً،
قائم��ة عل��ى التش��اركية وفق��اً ملعاي�ير ومص��احل
األفراد واجملموعات ،وهو ما يتجلى يف العديد من
ح��االت النق��د لتل��ك احمل��اوالت ،وخمتل��ف ط��رق
التعب�ير واالحتج��اج ال�تي تش��هدها املنطق��ة حالي�اً.
مث��ة الي��وم أط��راف حملي��ة وإقليمي��ة
ودولي��ة ،كنظ��ام األس��د وجمل��س س��وريا
الدميقراطي��ة وغريهم��ا ،يتعامل��ون م��ع جمتم��ع
حملي شديد التعقيد والرتكيب والتوتر انطالقاً
م��ن بع��د واح��د ،عش��ائري ،س��عياً لتحقي��ق أجن��دات
وأه��داف خاص��ة ،وبق��در م��ا يب��دو اإلص��رار عل��ى
ه��ذا الش��كل م��ن التعاط��ي بائس��اً وس��اذجاً ،فإن��ه
خط�ير أيض�اً ،حي��ث م��ن احملتمل ،يف ظ��ل التوترات
واملعض�لات ال�تي ته��دد املنطق��ة واس��تقرارها،
أن يعي��د تك��رار املآس��ي عل��ى حس��اب العدي��د م��ن
أبن��اء املنطق��ة الذي��ن ضح��وا بالكث�ير م��ن أج��ل أن
يس��تحقوا امت�لاك حرياتهم وحياته��م وخياراتهم.
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ته��دف العملي��ة العس��كرية الروس��ية
األس��دية احلالي��ة ،ال�تي ب��دأت يف 6
أي��ار ،مبدئي��اً إىل احت�لال مدين��ة
خ��ان ش��يخون االس�تراتيجية
واستش��فاف ردة فع��ل املقاتل�ين يف
إدل��ب؛ وم��ن ث��م س��تبدأ "املعرك��ة
احلامس��ة" ،يف نهاي��ة ش��هر رمض��ان،
م��ن أج��ل الس��يطرة عل��ى مش��ال مح��اه
والقس��م األك�بر م��ن حمافظ��ة إدل��ب،
بغي��ة تأم�ين الط��رق الرئيس��ة الواصل��ة
ب�ين حل��ب والالذقي��ة ومح��اة ،وال�تي تع��د
مبثابة شرايني احلياة األساسية لألسد ،بعد
تطبي��ق قان��ون قيص��ر عل��ى نظام��ه اإلجرام��ي.
لقوا

ت الر

وسي

ثناء
ةأ
عملي
اتها
 -وك

يف حمادث��ات أس��تانا (أيل��ول ،)2017
وافق��ت روس��يا وإي��ران وتركي��ا عل��ى إنش��اء
منطق��ة خلف��ض التصعي��د يف إدلب ،تكون حتت
إش��راف ه��ذه األخ�يرة .وبع��د ع��ام تقريب�اً (أيل��ول
 )2018و ّق��ع رئيس��ا روس��يا وتركي��ا ،فالدمي�ير
بوت�ين ورج��ب طي��ب أردوغ��ان ،مذك��رة تفاه��م
ح��ول اس��تقرار الوض��ع يف إدل��ب .كان��ت إح��دى
أه��م نقاطه��ا اس��تعادة العم��ل بالطريق�ين
الرئيس��يني الس��ريعني( M 4 :حل��ب  -الالذقي��ة)،
و( M 5حلب  -محاة) ،وبوصل مدن درعا وحلب
والالذقي��ة ،إضاف��ة إىل العاصم��ة دمش��ق ،ف��إن
األس��د س��يحصل عل��ى مثل��ث يض��م تقريب��اً
كل امل��وارد البش��رية واإلنتاجي��ة الرئيس��ية
يف مناطق��ه ،وال��ذي ع��رف س��ابقاً ب��ـ "س��وريا
الصغ��رى".
يرب��ط الطري��ق الدول��ي الس��ريع
 M 5حل��ب ودمش��ق باحل��دود الربي��ة املباش��رة
ل�لأردن؛ ويرب��ط الطريق  M 4حلب بالالذقية..
يعرب الطريقان أراضي حمافظة إدلب ،فاألول
مي��ر من خان ش��يخون ومع��رة النعمان ،والثاني
مي��ر م��ن جس��ر الش��غور وأرحي��ا ،ث��م يلتقي��ان
عن��د س��راقب ،وص��و ً
ال بع��د ذل��ك إىل حل��ب،
وهم��ا مقطوع��ان م��ن قبل الثوار من��ذ عام ،2012
مم��ا أث��ر س��لباً عل��ى أش��ياء كث�يرة ،فب��د ً
ال م��ن
أن يس��تغرق -مث� ً
لا -الطري��ق م��ن حل��ب إىل
الالذقي��ة أرب��ع س��اعات ونص��ف ،سيس��تغرق
س��اعة يف ح��ال س��يطرة األس��د علي��ه وفتح��ه.
من��ذ البداي��ة ص ّرح��ت "هيئ��ة حتري��ر
الش��ام (هت��ش)" ـ��اليت ع��ززت مكانته��ا وهيمنتها
الواضح��ة وش��به املطلق��ة عل��ى املنطق��ة املمت��دة
م��ن غ��رب حل��ب حت��ى مش��ال مح��اه م��روراً
بإدل��ب ،بع��د القض��اء عل��ى آخ��ر فصي��ل مناف��س
هل��ا "حرك��ة ن��ور الدي��ن الزنك��ي" يف بداي��ة

االت

د .علي حافظ

ح
رب األسد املشلول وحماذير الضامنني
الع��ام اجل��اري -أنه��ا ل��ن تواف��ق عل��ى ش��روط
اتفاق��ات سوتش��ي ،الس��يما فتح "طريق��ي احلياة"
املذكوري��ن س��ابقاً.
مل تس��تطع تركي��ا إقن��اع هت��ش
رغ��م حماولته��ا أكث��ر م��ن م��رة ،وبالتال��ي
أحرج��ت تبع�اً لذل��ك ،ووضع��ت يف موق��ف صع��ب
أم��ام ش��ريكتها روس��يا ،وتعرض��ت لضغوط��ات
كث�يرة مل تدفعه��ا إىل االصط��دام املباش��ر م��ع
هت��ش ،عل��ى الرغ��م م��ن أن اجملال��س املدني��ة ال�تي
فرضتها هناك خالل العام الفائت ،ومت تصورها
كمراك��ز ستتش��كل حوهل��ا أجن��دة تصاحلي��ة
جدي��دة ،جرفه��ا اهلتش��يون يف أس��بوع واح��د!
حاول��ت أنق��رة املن��اورة من��ذ أن مت
تفعي��ل موض��وع اهلج��وم احملتم��ل عل��ى إدل��ب،
لكن األمر مل يكن س��ه ً
ال على الضامن الرتكي،
ال��ذي ي��درك أن اهل��دف النهائ��ي م��ن اهلجم��ات
ه��و االس��تيالء عل��ى كام��ل إدل��ب ،ال�تي حتت��ل
مكان�اً جغرافي�اً واقتصادي�اً مهم�اً بالنس��بة لنظام
األس��د ،كونه��ا مرك��زاً زراعي�اً رئيس��ياً ،وحلق��ة
وص��ل ب�ين مش��ال الب�لاد وغربه��ا ،وش��ريان نق��ل
يربط الساحل باحملافظات الشمالية والشمالية
الش��رقية.
ل��ن تتوق��ف العملي��ة العس��كرية
احلالي��ة بع��د الس��يطرة عل��ى خ��ان ش��يخون؛ ألن
االس�تراتيجية العس��كرية االحتاللية املشرتكة
(األس��دية والروس��ية واإليراني��ة) املتبع��ة تكم��ن
دائم��اً يف الس��يطرة عل��ى املناط��ق بالتدري��ج،
وقضمه��ا لقم��ة بع��د لقم��ة ،حت��ى تص��ل إىل
مبتغاه��ا النهائ��ي ..لك��ن املخاط��رة الكب�يرة ال�تي
حتملها االسرتاتيجية ستكون نتائجها كارثية
عل��ى تركي��ا م��ن مجي��ع النواح��ي :اإلنس��انية
واالقتصادي��ة واألمني��ة ...وه��ذا م��ا جع��ل وزي��ر
الدف��اع الرتك��ي خلوص��ي أكار يق��ول خ�لال

تفقده لوحداته العس��كرية املنتش��رة على الشريط
احلدودي يف هاتاي إنه "جيب على اجليش السوري
وقف العمليات العسكرية يف مشالي محاة وإدلب،
ألن��ه يع��د انته��اكاً خط�يراً لالتفاقي��ات ال�تي مت
التوص��ل إليه��ا يف عملي��ة أس��تانا" .وأض��اف "نظ��ام
األس��د حي��اول توس��يع منطق��ة س��يطرته يف جنوب
إدل��ب يف انته��اك التف��اق أس��تانا".
بع��د ذلك حتركت الفصائل احملس��وبة
عل��ى تركي��ا إىل إدل��ب للمش��اركة إىل جان��ب
إخوته��م يف املع��ارك الدائ��رة رحاه��ا هن��اك ،األم��ر
ال��ذي ت��رك نتائ��ج إجيابي��ة قريب��ة ،س��اعدت عل��ى
إضعاف وترية اهلجوم إىل حد ما ،وتكبيد املعتدين
خس��ائر كب�يرة يف األرواح والعت��اد ..لك��ن تصري��ح
وزي��ر اخلارجي��ة الروس��ي س�يرغي الف��روف ب��أن
"العملي��ة احلالي��ة ال تنته��ك االتف��اق امل�برم م��ع
تركي��ا ،وال��ذي ال توج��د في��ه كلم��ة واح��دة ع��ن
أهمي��ة محاي��ة اإلرهابي�ين" ،جع��ل األم��ور تتوت��ر،
ليتدخل أردوغان وجيري حديثاً هاتفياً مع بوتني،
تبع��ه حدي��ث مماث��ل ب�ين وزي��ري دف��اع البلدي��ن.
ال توج��د حت��ى اآلن ب��وادر لوقف اهلجوم
التدمريي بالطرق الدبلوماس��ية ،ويبدو أن األمور
س��تتطور حن��و األس��وأ؛ الس��يما وأن نظ��ام األس��د
املش��لول متام��اً أصب��ح مكلف��اً ج��داً بالنس��بة إىل
روس��يا ،لذل��ك فهي حت��اول اليوم دعمه ومس��اندته
بش��تى الس��بل م��ن أج��ل إجي��اد خم��رج اقتص��ادي
ل��ه ،يس��تطيع م��ن خالل��ه التخفي��ف م��ن وط��أة
أزمات��ه املس��تفحلة ،ألن الس��يطرة امليداني��ة عل��ى
مدينة خان ش��يخون ستس��مح له باس��تعادة العقدة
املروري��ة األوىل ،واالنتق��ال بع��د ذل��ك إىل تأم�ين
باق��ي الطري��ق ،مم��ا يع�ني انتق��ال الس��لع واملنتجات
والبضائ��ع بش��كل س��ريع وآم��ن وبتكلف��ة أق��ل ب�ين
مناط��ق س��يطرته.
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العودة املستحيلة
القانون الذي مينع املهجرين السوريني من العودة إىل بيوتهم
أثناء النكبة فقدت عائلة حسن بيتها يف فلسطني ،وانتهى بها احلال بالعيش يف خميم الريموك على أطراف دمشق .واآلن ،وبعد
 71عاماً ،من املرجح أن تفقد هذه العائلة الفلسطينية بيتها مرة أخرى.
يق��ول مع��اذ" :م��ع أن النظ��ام مل يؤك��د أن كل املناط��ق ال�تي
يف ه��ذه امل��رة س��تفقدها العائل��ة للحكوم��ة الس��ورية ،مبقتض��ى
قانون يهدد ليس فقط الالجئني ،وإمنا أيضاً السوريني املهجرين داخلياً س��تكون مش��مولة بالقان��ون  ،10إال أن��ي متأك��د أن منزل��ي الواق��ع داخ��ل
باملالي�ين بفع��ل احل��رب داخ��ل الب�لاد .فأصح��اب املمتل��كات العقاري��ة يف إح��دى املناط��ق األكث��ر تض��رراً سيش��مله ه��ذا القان��ون ،وأنا ال أس��تطيع
املناط��ق ال�تي دمرته��ا احل��رب قلق��ون م��ن أن القان��ون رق��م  10لي��س س��وى الع��ودة خش��ية االضطه��اد والتعذي��ب ،أو امل��وت؛ الع��ودة بالنس��بة ل��ي غ�ير
غط��اء قانون��ي لعملي��ة االس��تمالك احلكومي��ة اهلادف��ة إىل حمو كل أثر واردة إطالق��اً".
م��ن آث��ار املعارض��ة.
فقدان املمتلكات يعين استحالة العودة
ً
من��ذ ف�ترة أخ��ذ حس��ن ،ال��ذي يعي��ش حالي�ا م��ع عائلت��ه يف بي��ت
حت��ى املدني�ين الذي��ن ال ت��زال مس��تندات ملكيته��م لبيوتهم يف
أح��د األقرب��اء يف الغوط��ة الش��رقية ،يل� ّ�ح عل��ى الس��لطات أن تس��مح ل��ه حوزته��م قال��وا إن لديه��م أم��ل ال يذك��ر باالحتفاظ بهذه البيوت بس��بب
برتمي��م بيت��ه املتض��رر يف الريم��وك؛ غ�ير أن ع��ددا كب�يراً م��ن مهج��ري ارتباطاته��م السياس��ية .ق��ال رضا ملوقعنا" :منذ اإلع�لان عن هذا القانون
ُ
ً
املخي��م أبلغ��وا أنه��م سيخس��رون بيوته��م نهائي �ا بس��بب القان��ون رق��م  ،10أصبح��ت ممتلكاتن��ا يف دمش��ق عل��ى وش��ك الضي��اع" .رض��ا ،ال��ذي يعي��ش
الذي يتيح للس��لطات احمللية اس��تمالك العقارات يف املناطق اليت أضرت حالياً يف حمافظة هاتاي الرتكية ،ينتمي لعائلة معروفة مبعارضتها
ُ
ُ
به��ا احل��رب" .طل��ب م�ني االنتظ��ار ،ونصح��ت بعدم إج��راء أي صيانة على لنظ��ام األس��د" .يري��د النظ��ام أن ميحي وجودنا من الس��جالت الس��ورية؛
املنزل ألن املهندسني املعماريني كانوا سيجرون تقييماً للمخيم بكامله،
فقدان املمتلكات معناه استحالة العودة .رمبا سيجردنا األسد حتى من
لك��ن بع��ض املوظف�ين احلكوميني نصح��وا بعض جرياني أن جي��دوا مكاناً
اجلنسية ،ال أحد يستطيع منعه من ذلك" .يقول غزوان قرنفل ،رئيس
آخر يعيش��ون فيه ،ألن االنتظار مضيعة للوقت؛ فمعظمنا س��يكون بدون
جملس احملاميني السوريني األحرار ،ملوقعنا أنه بينما اهلدف املعلن من
بي��وت -ه��ذا م��ا يقوله اجلميع .نعرف أن املنطقة س��تكون حتت الس��يطرة
القانون هو إعادة تنظيم وبناء املناطق املدمرة ،فإن اهلدف الرئيسي هو
التامة لس��لطة احلكومة ،لكن من س��يعوضنا ،وأين س��نقيم ،وهل س��نعود
"ش��رعنة التغي�يرات الدميغرافية".
ق��ط إىل املخي��م؟"
ال أمل ،ال تعويضات
مهمة مستحيلة
يش��تكي آخ��رون أن بيوته��م مه��ددة م��ع أنه��م اخت��اروا البق��اء
لقد مت انتقاد القانون رقم  10على نطاق واسع ألنه يف البداية
أعط��ى الن��اس م��ن املناط��ق املتض��ررة ش��هراً واح��داً فقط إلثب��ات ملكيتهم يف س��وريا ،وبغ��ض النظ��ر ع��ن ارتباطاته��م السياس��ية .حتس�ين ،ال��ذي
لبيوته��م ومن��ع اس��تمالكها م��ن قب��ل احلكوم��ة .يف تش��رين الثاني أصدر كان واحداً من س��كان حرس��تا ،هرب من املدينة عام  2013وأخذ يعيش
ال على القانون ميدد املهلة املمنوحة للمالكني إىل عام واحد ،يف من��زل م��ع أقربائ��ه يف مس��اكن ب��رزة القريب��ة .اس��تعادت الق��وات
األسد تعدي ً
إال أن كثرياً من الناس مقتنعون أن هدف القانون الرئيسي ليس إعادة احلكومي��ة الس��يطرة عل��ى الغوط��ة واملناطق اجملاورة كحرس��تا يف آذار
البن��اء بع��د س��نوات م��ن احلرب ،وإمنا حم��و أي أثر للمعارضة السياس��ية .2018 .يق��ول حتس�ين" :عندم��ا ع��دت إىل حرس��تا كان بي�تي متض��رراً
ر م��ن املتضرري��ن به��ذا القان��ون أخ�بروا موقعن��ا أن متدي��د املهل��ة ال جزئي��اً لكن��ه قاب��ل لإلص�لاح .بع��د ص��دور القان��ون  ،10ومب��ا أن حرس��تا
كث�ي ٌ
ُ
طلبت من
أهمي��ة ل��ه ،ألن املس��تندات ال�تي تثبت امللكية إما ق��د ضاعت أو أتلفت أثناء كانت داخلة يف املناطق املدمرة املشمولة بهذا القانون ،فقد
احل��رب .آخ��رون قال��وا إنه��م يعتق��دون أن القان��ون يه��دف ملعاقب��ة أولئ��ك احملكم��ة أن تأت��ي وتش��اهد أن بي�تي مل يك��ن متض��رراً إىل درج��ة كبرية،
يأت أحد ،و ُرفض
الذي��ن ناص��روا املعارضة.
وأن تعيد تسجيل حقوقي مبنزلي؛ مضت أسابيع ومل ِ
حل ألم� ٍ�ر يبدو طل�بي .طلب��ت م��ن بع��ض احملامي�ين تول��ي قضي�تي ،لكنه��م قال��وا إن هذه
يق��ول مع��اذ اب��ن مدين��ة حل��ب" :إن�ني أحبث ع��ن ٍ
أن��ه مهم��ة مس��تحيلة" .كان مع��اذ ميل��ك بيت�ين وحانوت�اً يف ح��ي ص�لاح املناطق مت االس��تيالء عليها من قبل احلكومة ،وما من أمل يف النجاح".
الدي��ن يف مدين��ة حل��ب ،غ��ادر س��وريا برفق��ة أم��ه وزوجت��ه وثالث��ة أوالد
قال��وا لتحس�ين أن قص��ارى م��ا يأمل��ه ه��و قيم��ة إجيار  6أش��هر
إىل مدين��ة قوني��ا الرتكي��ة يف تش��رين األول  ،2012بع��د أن اع ُتق��ل ُ
وع ّذب كتعوي��ض ،أو أس��هم يف أي مش��روع إع��ادة تطوي��ر يُبن��ى يف امل��كان ال��ذي
ملش��اركته يف االحتجاج��ات .ورغ��م أن أمالك��ه ُنهب��ت وتض��ررت ،فق��د ال يزال بيته حالياً فيه .يقول حتس�ين "مل يتم ترتيب أي تعويض حتى
اس��تطاع تأجريه��ا أثن��اء غياب��ه ،إال أنه��ا أضحت حتت التهدي��د من جديد -اآلن؛ أبداً ما كنت أتوقع من احلكومة طعين يف ظهري بهذه الطريقة!
ه��ذه امل��رة لي��س م��ن الربامي��ل املتفج��رة ،وإمن��ا م��ن القان��ون .10
أن��ا مقي��د اليدي��ن؛ أس��تطيع فق��ط االنتظ��ار ورؤي��ة م��ا س��يحدث الحقاً".
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رائدة وقاف
وسائقها البوبكي
عني على
الشوكوال وعني
على منصب وزير
اإلعالم
بالطبع س��تكون مدينة دمش��ق "كنز أحالم" للمذيعة يف تلفزيون النظام رائدة وقاف كما كتبت يف صفحتها مبوقع فيس��بوك،
وس��تظل كذل��ك بالنس��بة إىل ه��ذه امل��رأة اخلمس��ينية .فف��ي دمش��ق أول تس��عينيات القرن املاضي أمس��كت الفت��اة الريفية القادم��ة من ضيعة
"بي��ت وق��اف" بري��ف طرط��وس بطري��ق صعوده��ا اخل��اص ،رغ��م قدراته��ا الذاتي��ة املتواضع��ة.
يف البداي��ة كان��ت زوج��ة عمه��ا
املذيع��ة الش��هرية ماري��ا دي��ب ،عراب��ة أوىل هل��ا
قبل أن تتزوج بنظام السمرة الضابط يف قصر
حافظ ثم بشار "اجلمهوري"؛ وبدعم الزوج ثم
بدع��م بثين��ة ش��عبان مستش��ارة األس��د ص��ارت
رائ��دة وق��اف مدي��رة غ�ير رمسي��ة يف تلفزي��ون
النظ��ام ،حي��اول اجلمي��ع الت��ودد هل��ا ورش��وتها
مبا يس��تطيع .غري أن س��نوات "العز" كانت بني
العامني ( )2018-2015حني عينت مديرة لقناة
درام��ا ،فحولته��ا إىل وس��يلة تروي��ج ودعاي��ة
لش��ركات ميلكه��ا رج��ال أعم��ال ناف��ذون.
فم��ن ش��ركة كي��ا اململوك��ة
لس��امر ف��وز ال�تي حظي��ت بعناي��ة دعائي��ة
خاص��ة م��ن قن��اة درام��ا ،قبض��ت الوق��اف أم��و ً
ال
طائل��ة ومثله��ا "ش��وكوال زنربكج��ي" ال�تي
كان��ت تظه��ر بدعاي��ات يف كل نص��ف س��اعة
ع��رض عل��ى شاش��ة الوق��اف .ويف ش��هر رمضان
م��ن كل ع��ام تفتت��ح ب��ازاراً خاص �اً لش��ركات
اإلنت��اج التلفزيون��ي ،وم��ن تدف��ع أكث��ر حتت��ل
س��اعات ال��ذروة بع��د االفطار ،فض� ً
لا عن تأجري
كام�يرات القن��اة مبصوريه��ا حلفالت األثرياء
وأعراس��هم.

مجلّ ة

م��ن عوائ��د قن��اة درام��ا ،وبس��واعد
جمندي��ن م��ن عس��اكر زوجه��ا ال��ذي نق��ل م��ن
القص��ر إىل األركان ،بن��ت رائ��دة قص��راً يف
الضيع��ة يناف��س قص��ور كب��ار الضب��اط يف
الضي��ع اجمل��اورة ،وعل��ى ب��اب مبن��ى اإلذاع��ة
والتلفزي��ون كان��ت تصط��ف الس��يارات حاملة
اهلداي��ا خاص��ة م��ن "ش��وكوال زمربكج��ي"
بكمي��ات جتاري��ة يتكف��ل العس��كري اجملن��د
ل��دى زوجه��ا عم��ر بوبك��ي -وهو س��ائق ومرافق
ووكي��ل أعم��ال يف الوق��ت ذات��ه -بش��ؤون نقلها
إىل مس��اكن العري��ن حي��ث تس��كن الوق��اف
مبنزل عسكري لزوجها ،أو يدخلها إىل مكتب
املدي��رة حي��ث خت��زن مؤقت�اً حني يضي��ق املنزل
باهلداي��ا.
يف املكت��ب ،يف أوق��ات الف��راغ ،كان
يطي��ب لرائ��دة أن تتفق��د اهلداي��ا املكدس��ة،
زجاج��ات العط��ر والويس��كي واأللبس��ة
واألحذي��ة واحللوي��ات احملفوظ��ة ،ويف ح��االت
النق��ص ال تس��تثين املوظف��ات يف مكتبه��ا م��ن
دائ��رة االته��ام بالس��رقة ،فتحق��ق -مبس��اعدة
البوبك��ي وبن��اء عل��ى وش��ايته -م��ع اجلمي��ع،
فط��ردت الس��كرترية رؤى العل��ي بتهمة س��رقة

ل��وح ش��وكوال ،ث��م ط��ردت الس��كرترية رول�ين
حس��ن بتهم��ة س��رقة فناج�ين قه��وة مذهب��ة.
يف األعل��ى يف قص��ر بش��ار كان��ت
احلرب مستعرة بني مستشارتيه بثينة شعبان
ولون��ا الش��بل ،وكان��ت الكف��ة متي��ل لص��احل
الش��بل ال�تي جنح��ت بتعي�ين تابعها عماد س��ارة
وزي��راً لإلع�لام يف كان��ون الثان��ي م��ن الع��ام
املاض��ي ،وب��دوره ب��دأ حبمل��ة ض��د أتب��اع بثين��ة،
فيع��زل رائ��دة وقاف من منصبه��ا مديرة لقناة
درام��ا ويرجعه��ا جم��رد مقدم��ة أخب��ار.
ورغ��م الع��زل امله�ين ب"فاك��س"
وص��ل مكتبه��ا يف وق��ت متأخ��ر وأثن��اء تقدميها
لربنامج "نساء يف احلرب" على اهلواء ،مل تيأس
رائ��دة وق��اف أو تستس��لم ،إذ ع��ادت ّ
لتنش��ط
عالقاتها وروابطها يف دوائر نفوذ ش��تى من آل
خمل��وف إىل القرداح��ة إىل القص��ر ،مصمم��ة
عل��ى الصع��ود جم��دداً وعينه��ا عل��ى منص��ب
الس��ارة ذات��ه ك��ي تك��ون وزي��راً لإلع�لام يف
اللحظ��ة املناس��بة ،وم��ا ي��زال س��ائقها اجملن��د
البوبك��ي متفائ� ً
لا بنه��وض معلمت��ه ،متوع��داً
الش��امتني م��ن موظف��ي التلفزي��ون بالعق��اب.

ـياسية مـــتنوعة م ُــــستقلة
نصــف شــــهرية ســ
ّ
 ال تع�بر املق��االت املنش��ورة بالض��رورة ع��ن رأي اجملل��ة. ترح��ب املــ��جلة مبســـ��اهماتكم غ�ير املنشــــ��ورة س��ابقاً./3aynAlmadina
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