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جامع السرايا
دير الزور   - خاص عني املدينة



االفتتاحية

كلن يعين كلن.. يف كل مكان   

مت��ور منطق��ة الش��رق األوس��ط جم��دداً، أو أّنه��ا مل تتوق��ف منذ انط��اق الربيع العربي ع��ن الغليان،  	
تارك��ة فض��اء التوقع��ات مفتوح��ًا عل��ى حلظ��ة حت��ول ممكن��ة.

عل��ى وق��ع تصعي��د عس��كري يف مش��ال س��وريا، وتكوي��ن واق��ع ق��وى جدي��د بع��د عملي��ة "نب��ع الس��ام"  	
الرتكية الس��ورية، قامت قيامة لبنان من حيث ال حتتس��ب ميكانزمات اس��تقرار معس��كر الطغيان املمانع، 
وتب��دد بس��رعة مذهل��ة بني��ان التخوي��ف املذه��ي والطائف��ي ال��ذي اقت��ات علي��ه نظ��ام ترك��ة األس��د يف البلد.

شعار "كلن يعين كلن" ال يبدو أنه ختصيص لبناني يعنى بدفع كل الطبقة السياسية الفاسدة  	
يف مواجه��ة ق��رار الش��ارع، إمن��ا ه��و اس��تبطان لعمومية مش��هد املنطق��ة برمتها، حيث يعتق��د البعض يف طغم 

املمانع��ة أنه��م ناج��ون م��ن طوف��ان االضطراب��ات الكياني��ة ال��ذي ي��زداد عمق��ًا.
يف س��وريا، حي��ث يس��تعيد النظ��ام يف كل جترب��ة وط��ارئ صورت��ه الناج��زة؛ كعفّي��ش يرتق��ب أي  	
ساحنة لينكل بالسوريني، ويعتاش على توهمات أنصاره، بانتصار ال هو حققه وال هو قادر على الدفاع عن 

مكاس��به في��ه دون ترخي��ص م��ن رعات��ه ال��روس واإليراني��ني.
ويف س��وريا ذاته��ا، حي��ث مه��دت ثورته��ا العظيم��ة النتفاض��ة لبن��ان؛ بكش��ف حقيق��ة جوه��ر املمانع��ة  	
الطائف��ي – اإلرهاب��ي، وتقوي��ض أب��راج اخلطابي��ات الفارغ��ة لزعي��م ح��زب اهلل يف مواجه��ة م��ع مذاحب��ه حبق 
السوريني وانكشاف أجرييته الفاقعة، يف سوريا هذه يعود نظام األسد إىل دور القَمام الذي انقلب على جثة 
اقتص��اده املنه��ك ليطل��ق دورة نه��ب ذاتي��ة مم��ن كان��وا صفوت��ه يوم��ًا، ك��ي ميول ح��رب بقائه ال��ي ال تقارب 
نهايته��ا مهم��ا توس��لها ع��ر وحش��ية منفلت��ة. وكم��ا ه��ي احل��ال دائم��ًا جي��دد س��رديته املزري��ة مطلق��ًا وعيده 

ال��ذي مل يع��د أح��د م��ن ش��بيحته يصدق��ه فع��ًا، ث��م ينس��حب إىل صم��ت انقض��اء أوان الس��ؤال عم��ا ح��دث.
يف لبن��ان، يواج��ه األس��د وإي��ران اختب��ار احلاج��ز اآلمن، حيث تطرق الثورة بابًا مل يكن يف احلس��بان،  	

أو أن��ه كان يف نط��اق م��ا يعتق��د أن��ه موص��د بإح��كام.
ل��وال ث��ورة س��وريا، م��ا كان ممكن��ا مواجهة أصن��ام الثوابت اخلاوية، وما كان ممكنًا وضع معس��كر  	

اإلره��اب أم��ام حقيقت��ه الفصامي��ة، لينع��ت ثورت��ني قامت��ا ض��ده بالتآم��ر ألس��باب متنافي��ة.
ال نف��رط يف تقدي��ر ال��ذات، وال ننك��ر الف��ارق، لكنه��ا وح��دة يف التح��والت ويف م��آل املنطق��ة برمته��ا..  	
إذا ترنح يف بريوت سيعرج يف الشام، وإذا عرج يف الشام سيهوي يف كل مكان.. إنها قضية تآكل ال مهرب 

منه.
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ع��ام 2012 س��يطرت فصائ��ل م��ن اجليش احل��ر على املعر  	
لتعلن احلكومة العراقية إغاقه بشكل كامل، ويف منتصف العام 
2014 س��يطر تنظيم الدولة على املعر من اجلانبني فأزال الس��واتر 

القائم��ة وجعل��ه ممرا مفتوحًا لقواته. وقد اس��تمر الوضع كما هو 
علي��ه حت��ى الرب��ع األخ��ري م��ن الع��ام 2017 ح��ني س��يطرت مليش��يات 
احلش��د الش��عي على اجلانب العراقي من املعر تزامنًا مع س��يطرة 
املليش��يات الش��يعية والنظ��ام الس��وري عل��ى مدين��ة البوكم��ال. ويف 
مطلع العام 2018 أرسل النظام السوري وفداً عسكريًا ممثًا بوزير 
الداخلي��ة الل��واء حمم��د ش��عار إىل الع��راق والتق��ى رئي��س احلكومة 
العراقي��ة حي��در العب��ادي ومت االتف��اق عل��ى إع��ادة فت��ح املع��ر اهل��ام 

ب��ني البلدين.
ويف بداي��ة أيل��ول م��ن الع��ام احلال��ي، وقب��ل حن��و ش��هر  	
م��ن إع��ادة فت��ح املع��ر رمسي��ًا، أعل��ن قائ��د ح��رس احل��دود العراقي��ة 
الفري��ق حام��د احلس��يين م��ن مع��ر القائ��م جاهزي��ة املع��ر للعم��ل 
بش��كل كامل، األمر الذي أكدته يف الوقت نفس��ه وس��ائل اإلعام 
التابع��ة للنظ��ام الس��وري. لك��ن املع��ر، وبع��د أي��ام قليل��ة، اس��تهدف 
بقص��ف ج��وي جمه��ول مل يعل��ن أي طرف مس��ؤوليته عنه أدى إىل 
تدمري الغرفة مسبقة الصنع الي كانت خمصصة ملوظفي معر 
البوكمال مع عدة نقاط خمصصة لعبور اآلليات. واألسئلة الي 
تطرح نفسها اليوم هي حول طبيعة القصف الذي يستهدف املعر 
وحميطه منذ حنو عامني. إذ يرتدد أن القصف قد يكون إسرائيليًا 
أو أمريكي��ًا، وإذا كان اهل��دف من��ه قط��ع الطري��ق أم��ام دخ��ول 
املقاتل��ني واإلم��دادات العس��كرية م��ن الع��راق إىل س��وريا، فالوقائ��ع 
وش��هود العيان يف املنطقة يؤكدون الفش��ل يف حتقيق هذا اهلدف.

مص��در يف مدين��ة البوكم��ال طل��ب ع��دم الكش��ف ع��ن  	
هويت��ه أك��د لع��ني املدين��ة "أن حرك��ة تنق��ل القواف��ل العس��كرية 
وامل��واد األساس��ية وحت��ى ال��زوار الديني��ني م��ن س��وريا إىل الع��راق 
مل تتوق��ف من��ذ س��يطرة ق��وات متع��ددة بينه��ا احل��رس الث��وري 
اإليران��ي وح��زب اهلل عل��ى مع��ر البوكم��ال احل��دودي"، مضيف��ًا 
"رغم االس��تهداف املتكرر ملواقع وقوافل عس��كرية ونفطية من قبل 
طريان التحالف الدولي أو جمهول اهلوية، ال تزال حركة التنقل 
قائم��ة عل��ى املع��ر أو ع��ر معاب��ر موازي��ة بتكتيكات متع��ددة اهلدف 

منه��ا جتن��ب القص��ف ق��در اإلم��كان".
الس��ويعية  قري��ة  م��ن  املدني��ني  أح��د  فه��د  أب��و  ويق��ول  	
احلدودي��ة اجمل��اورة للبوكم��ال لع��ني املدين��ة "إن م��رور س��يارات 
األس��لحة والذخ��رية م��ن املع��ر بش��كل عل��ين مل يتوق��ف، إىل جان��ب 

تنقل عناصر وآليات احلش��د الش��عي العراقي ما بني س��وريا والعراق". 
ويع��دد أب��و فه��د أب��رز الق��وى العس��كرية ال��ي تس��يطر عل��ى املع��ر 
إضاف��ة إىل عناص��ر ق��وات النظ��ام، وه��ي ح��زب اهلل اللبنان��ي وميليش��يا 
فاطميون وميليش��يا حيدريون، موضحًا أن مجيع العناصر املنتش��رين 
عل��ى املع��ر "الذي��ن يبل��غ عدده��م حن��و 200 عنص��ر يرت��دون زي ق��وات 
النظ��ام ويرفع��ون أع��ام النظام الس��وري ويش��غلون عدة بيوت مس��بقة 
الصنع تنتش��ر حوهلا العديد من اآلليات العس��كرية اإليرانية ومعّدات 

. احلف��ر"
ويؤك��د ش��هود عي��ان يف املنطق��ة أن املع��ر اس��تخدم أيض��ًا  	
النظ��ام الس��وري م��رات ع��دة، إىل أن مت  إلدخ��ال م��واد نفطي��ة إىل 
اس��تهداف تل��ك القواف��ل النفطي��ة م��ن قب��ل ط��ريان التحال��ف الدول��ي 
املنص��رم ع��رت مع��ر  آذار  فرتاجع��ت حركته��ا كث��رياً. ويف ش��هر 
البوكم��ال قادم��ة م��ن الع��راق قافل��ة تضم قرابة 60 حافل��ة تنقل زواراً 
ديني��ني انتقل��وا إىل مق��ام الس��يدة زين��ب يف دمش��ق وس��ط مواكب��ة 
عس��كرية كب��رية، حي��ث بقوا قرابة األس��بوع يف دمش��ق، ث��م انتقلوا إىل 
حل��ب قب��ل أن يع��ودوا إىل الع��راق ع��ر مع��ري البوكم��ال والقائ��م.

ويب��دو أن حرك��ة العب��ور ب��ني س��وريا والع��راق ال تقتص��ر  	
عل��ى مع��ر البوكم��ال الرمسي. فقد نقل س��كان م��ن القرى احلدودية 
يف البوكم��ال، أن املليش��يات اعتم��دت كذل��ك على فت��ح نقاط ومعابر 
س��رية عل��ى ط��ول احل��دود الس��ورية العراقي��ة وص��واًل إىل احل��دود 
االردني��ة، ويت��م اس��تخدام ه��ذه املعاب��ر بطريق��ة س��رية، أحيان��ًا مل��رة 
واح��دة، إلدخ��ال العناص��ر املقاتل��ة بالدرج��ة األوىل، وبعده��ا العت��اد 

والس��اح إىل مناط��ق انتش��ار املليش��يات عل��ى اجلان��ب الس��وري.
وم��ن أب��رز ه��ذه املعاب��ر هن��اك م��ا يع��رف حباج��ز الزوية قرب  	
منطق��ة املثل��ث الس��وري العراق��ي األردن��ي، ويعت��ر بعي��داً ع��ن األنظ��ار 
نس��بيًا، لكن بعض الس��كان ينقلون معلومات مل يتم التأكد منها تفيد 
بأن��ه يس��تخدم أيض��ًا لتهري��ب املخ��درات إىل الداخ��ل الس��وري وم��ن ث��م 
إىل بع��ض املناط��ق الس��ورية واألردن، وأن مليش��يات مس��لحة تش��رف 
عل��ى عملي��ات التهري��ب ه��ذه م��ن اجلان��ب العراقي، وجت��ار مدنيون من 

اجلان��ب الس��وري.
وينق��ل س��كان املنطق��ة أيضًا ان م��ا يعرف حباجز الراميل يف  	
منطقة الزكف )مشالي التنف( يس��تخدم من قبل القوى العس��كرية 
الداعم��ة للنظ��ام الس��وري للتنق��ل ب��ني جان��ي احل��دود، وق��د عم��دت 
املليش��يات العراقي��ة والس��ورية بع��د انس��حاب القاع��دة الريطاني��ة من��ه 
إىل استعماله بطريقة سريةإ وميكن االنتقال منه إىل البادية وصواًل 

إىل احلق��ول النفطي��ة ومدين��ة تدم��ر.

معرب البوكمال مل يغلق حتى يعلن عن إعادة فتحه
	     ب��ني اإلع��ان الرمس��ي الس��وري العراق��ي يف أواخ��ر ش��هر أيل��ول املاضي عن إعادة فتح مع��ر البوكمال- القائم،  	
وبني الوقائع الفعلية القائمة على األرض، يتبني أن هذا املعر بني سوريا والعراق مل يقفل عمليًا، بل ظل يعمل مع معابر فرعية 
قريب��ة من��ه مس��هًا عب��ور املقاتل��ني واملدني��ني وحت��ى ال��زوار الديني��ني إضاف��ة اىل العت��اد العس��كري والبضائ��ع التجاري��ة، مبع��زل ع��ن 

الق��وى املس��يطرة علي��ه.

وائل احلويش 

من اإلنرتنت للمعرب

رادار املدينة
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فف��ي الوق��ت ال��ذي متّك��ن في��ه نظام  	
األس��د م��ن الس��يطرة عل��ى املناط��ق يف الضفة 
م��دت  )الش��امية(،  الف��رات  لنه��ر  اجلنوبي��ة 
قوات قس��د س��يطرتها على املناطق يف الضفة 
الش��مالية للنهر )اجلزيرة(، باس��تثناء اجليب 
الصغ��ري املذك��ور وال��ذي كانت قوات األس��د 
أس��رع إلي��ه. وعل��ى م��ا يبدو ال تقتص��ر احلالة 
اجله��ة  عل��ى  الس��ابق  للجي��ب  االس��تثنائية 
املس��يطرة عليه، فقد ش��هدت الفرتة الس��ابقة 
م��ا يش��به انتفاض��ة ش��عبية ألبنائ��ه النازح��ني 
يف مناطق قسد ضد نظام األسد وامليليشيات 

اإليراني��ة.
يتواج��د أبن��اء عش��رية الب��ّكارة إىل  	
جانب أبناء عش��ائر أخرى يف منطقة اجليب، 
ويفاخر أبناؤها بانتس��ابهم إىل اإلمام حممد 
الذي��ن  عش��ر  االث��ين  األئم��ة  أح��د  الباق��ر، 
يقدس��هم الش��يعة، م��ا جع��ل العش��رية حتظ��ى 
انط��اق مش��روع  باهتم��ام اإليراني��ني من��ذ 
"اهلال الشيعي" إّبان جناح ثورة اخلميين يف 
س��بعينيات الق��رن املاض��ي، وق��د متكن��وا بداية 
م��ن تش��ييع قس��م م��ن أهال��ي قري��ة حطل��ة يف 
ري��ف ديرال��زور م��ن عش��رية البوب��دران ال��ي 
تنتس��ب للب��كارة. وهناك ينتش��ر الي��وم مقاتلو 
ل��واء الباق��ر املش��كل م��ن بع��ض أبن��اء عش��رية 
الب��كارة ال��ي متك��ن "ش��يخها" ن��واف البش��ري 

ف��ه كثر من أبنائه��ا اليوم-  -لي��س كم��ا يعرِّ
م��ن جتنيده��م يف صفوف امليليش��يا اجلديدة 

التابع��ة للمش��يئة اإليراني��ة.
مل يك��ن ليخط��ر عل��ى ب��ال ن��واف  	
إىل   2017 ع��ام  مطل��ع  تركي��ا  يغ��ادر  وه��و 
دمش��ق ت��اركًا صف��وف الث��ورة الس��ورية إىل 
"حض��ن الوط��ن"، أن��ه سيش��هد م��رة أخ��رى 
مجوع��ًا ثائ��رة تط��أ بأقدامه��ا ص��ور القائدي��ن 
وإس��قاط  للحري��ة  هاتف��ة  وابن��ه(  )األب 
النظ��ام، فق��رار التحول عن املعارضة مل يكن 
أمراً س��هًا على البش��ري، فهو الذي اختذ منذ 
مطل��ع التس��عينيات خط��ًا معارض��ًا للنظ��ام 
الس��وري، بع��د منع��ه م��ن مغ��ادرة الب��اد عل��ى 
أث��ر كلم��ة ألقاه��ا يف مؤمت��ر للوحدوي��ني 
املص��ري  ندي��م  من��زل  يف  االش��رتاكيني 
ع��ن  في��ه  متحدث��ًا  صحناي��ا،  مدين��ة  يف 
الدميقراطي��ة وقان��ون األح��زاب واحلري��ات 
العام��ة، األم��ر ال��ذي أفش��ل كل حماوالت��ه 
الاحق��ة للع��ودة إىل جمل��س الش��عب رغ��م 
كثاف��ة التصوي��ت له يف دائرته كما يذكر 

أبن��اء املنطق��ة.
مل تكن صفة املعارض أمراً مألوفًا  	
يف سوريا قبل 2011، فاحلكم يف سوريا لنظام 
مشول��ّي ب��كل م��ا للكلمة من معن��ى، لذلك مل 
يكن مقبواًل أن يتخطى فيها بعض "املثقفني 

طريق نواف البشري إىل حميميدة..

ُتش��ّكل املنطق��ة املمت��دة م��ن قري��ة احلس��ينّية مشال��ي مدين��ة ديرال��زور إىل 
قرية الطابّية يف جنوبها الش��رقي حالة اس��تثنائية يف خريطة الس��يطرة 
عل��ى احملافظ��ة الش��رقية، فمنذ تقاس��م تِرك��ة تنظيم داعش بني "قوات 
س��وريا الدميقراطي��ة )قس��د(" املدعوم��ة م��ن ق��وات التحال��ف الدول��ي، 
وق��وات نظ��ام األس��د املدعوم��ة م��ن روس��يا وإي��ران، يش��كل نه��ر الف��رات 

خط��ًا فاص��ًا ب��ني منطق��ي س��يطرة اجلانب��ني.

االعتباري��ة"  "الش��خصيات  أو  املتحمس��ني" 
خط��وط النظ��ام احلم��راء مب��ا ع��رف باس��م ربيع 
دمش��ق، فت��م اعتقاهل��م وإيداعه��م الس��جون، م��ا 
جعل مؤمتر املعارضة السورية يف مضافة نواف 
البش��ري يف قري��ة احمليمي��دة أواخ��ر 2004، وال��ذي 
ع��رف الحق��ًا بإع��ان ديرال��زور- حال��ة حت��د 
واضح��ة للنظ��ام الس��وري. ث��م ويف الع��ام التال��ي 
ش��ارك البش��ري يف إع��ان دمش��ق وال��ذي أصب��ح 
أح��د أعض��اء هيئت��ه الرئاس��ية بع��د ذل��ك، قبل أن 
تصل األمور إىل نهاية ربيع دمشق نفسها، لكن 
وضع البش��ري كش��يخ عشرية وشعبيته الواسعة 
ت��ه م��ن مص��ري كمص��ري رفاق��ه، ب��ل  آن��ذاك َحَ
ومسح��ت ل��ه ب��أن حي��اول إنش��اء ح��زب سياس��ي 

مس��تقل مل يع��ش أكث��ر م��ن أش��هر قليل��ة.
بصف��وف  الس��ورية  الث��ورة  عصف��ت  	
املعارض��ة التقليدي��ة ال��ي اخت��ار بع��ض رموزه��ا 
ع��ن  ترفع��ًا  حي��دث  م��ا  جت��اه  الصم��ت  الت��زام 
"احلال��ة الش��عبية غ��ري املنضبط��ة" أو "الس��قف 
املرتف��ع للمطال��ب"، عل��ى عك��س البش��ري ال��ذي 
اخن��رط يف صفوفه��ا من��ذ البداي��ة، ف��كان ي��زور 
باملتظاهري��ن  وخيط��ب  الش��هداء  ع��زاء  بي��وت 
مدين��ة  يف  املدجل��ي  س��احة  يف  احملتش��دين 
ديرال��زور، فض��ًا ع��ن ظه��وره عل��ى ع��دد م��ن 
حمطات التلفزة املهتمة بتغطية الثورة مطالبًا 
األسد بالتنحي، وحتى عند زّج النظام باجليش 
لقم��ع الث��وار وظه��ور حال��ة التس��لح وانكفاء عدد 
كب��ري م��ن رم��وز املعارضة التقليدي��ة عن تأييد 
الثورة، اس��تمر البش��ري يف موقفه املنتمي هلا ماّراً 
مبراحله��ا كله��ا، فانتق��ل إىل تركي��ا منضّم��ًا 
للمعارض��ة  السياس��ية  التش��كيات  كل  إىل 
الس��ورية تقريب��ًا، م��ا منح��ه مكان��ة خاص��ة ل��دى 
الث��وار م��ن أبن��اء املنطق��ة الش��رقية وق��د قارن��وه 

رادار املدينة
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بش��يوخ العش��ائر األخرى الذين اختار كثري 
منه��م تأيي��د نظام األس��د فيم��ا التزم بعضهم 

الصم��ت إيث��اراً للس��امة.
مل  تل��ك  اخلاص��ة  املكان��ة  لك��ن  	
تك��ن كافي��ة للبش��ري ال��ذي حت��ول م��ن ش��يخ 
"فعل��ّي" إلح��دى أك��ر عش��ائر س��وريا، إىل 
ن��زاع  يف  يفص��ل  أن  ميل��ك  ال  رم��زي  قائ��د 
بس��يط بني جمموعتني حملّيتني من حلة 
الس��اح؛ فالتح��ول إىل احلال��ة املس��لحة يف 
الش��رق الس��وري وحتري��ر مس��احات واس��عة 
دور  ميارس��وا  ب��أن  الفصائ��ل  لق��ادة  مس��ح 
ح��كام حملي��ني ملناط��ق انتش��ار تش��كياتهم، 
والس��لطة  العش��ائرية  احلال��ة  خمتزل��ني 
الفعلي��ة يف ش��خوصهم. ولع��ل ه��ذا م��ا دف��ع 
البش��ري يف غ��ري جمل��س خ��اص أن يع��رب عن 

تأيي��ده لتنظي��م داع��ش قب��ل أن يتم��دد.
– البش��ري  م��ع  التنظي��م  تواص��ل  	

حبس��ب مص��ادر حملي��ة– داعي��ًا إي��اه للع��ودة 
إىل ديرال��زور ش��يخًا لعش��ريته وأم��رياً م��ن 
أم��راء التنظي��م، لكن من غ��ري املمكن التأكد 
س��بب رف��ض البش��ري للع��رض، أكان خوف��ه 
الطويل��ة  أّن خرت��ه  أم  التنظي��م  م��ن غ��در 
مس��تقبل  ع��ن  فك��رة  أعطت��ه  وتواصات��ه 
التنظي��م؟ ال��ذي اس��توىل الحق��ًا عل��ى من��زل 
البش��ري ونه��ب حمتويات��ه وصادر اس��تثماراته 
يف مس��قط رأس��ه، ليج��د ن��واف نفس��ه م��رة 
يك��ون  أن  لعش��رية ال ميل��ك  ش��يخًا  أخ��رى 
قربها، وأحد أعضاء املعارضة السياسية الي 
اختف��ت مي��زات أفراده��ا عموم��ُا، وعان��ى فيه��ا 
البش��ري م��ن التهمي��ش خصوص��ًا منذ أواس��ط 
ع��ام 2013 بس��بب خاف��ه مع مجاع��ة اإلخوان 

املس��لمني.
لذل��ك وعندم��ا ب��دأ التوج��ه الدولي  	
مطلع 2015 ينمو باجتاه إنهاء تنظيم داعش، 
وجده��ا البش��ري فرص��ة مواتي��ة للعم��ل عل��ى 
��ي حينه��ا "اجلبه��ة الش��رقية"،  مش��روع مُسّ
حبي��ث يَؤّم��ن املقاتل��ني م��ن أبن��اء العش��ائر يف 

املنطق��ة، ويت��وىل التحال��ف الدول��ي تدريبهم 
تنس��يق  ث��م  وم��ن  تركي��ا،  يف  قواع��ده  يف 
دخوهل��م إىل س��وريا ع��ر ت��ل أبي��ض للقت��ال 
وعس��كري.  لوجس��ي  ودع��م  ج��وي  بغط��اء 
أوىل  دفع��ة  بإرس��ال  البش��ري  ق��ام  وبالفع��ل 
متواضع��ة ث��م أتبعه��ا بدفع��ة مكون��ة م��ن 360 
مقات��ًا، إال أن التحال��ف الدول��ي رف��ض 200 
منه��م حبجة ع��دم موافق��ة اجلانب الرتكي 
عليهم، قبل أن يرفع يده عن املشروع، ليقدم 
البش��ري اس��تقالته م��ن املش��روع وجي��د نفس��ه 
م��رة أخ��رى ش��يخًا ب��ا مش��يخة وال طري��ق 

إىل مضافت��ه يف ديرال��زور.
روس��يا  دخل��ت   2015 ع��ام  أواخ��ر  	
بثقله��ا لقت��ال تش��كيات الث��ورة الس��ورية، 
مقلص��ة مس��احة س��يطرة الث��وار يف عم��وم 
واقع��ًا عس��كريًا وسياس��يًا  وفارض��ة  س��وريا 
جدي��داً يف املل��ف الس��وري، انته��ى بالتحال��ف 
الثاث��ي )الروس��ي اإليران��ي الرتك��ي( ال��ذي 
املل��ف  يف  احمللي��ة  األدوار  تدرجيي��ًا  ألغ��ى 
الس��وري حلس��اب ال��دول "الضامن��ة" الث��اث، 
وم��ع  حروبه��م.  خب��وض  ب��دؤوا  الذي��ن 
تب��ني أن األت��راك ل��ن يصل��وا إىل أبع��د م��ن 
منب��ج ش��رقًا، توج��ه ع��دد كب��ري م��ن قي��ادات 
اجلي��ش الس��وري احل��ر م��ن أبن��اء ديرال��زور 
إىل االنضم��ام لق��وات )قس��د( أم��ًا بالوص��ول 
عل��ى  هل��ا  وتفضي��ًا  أراضيه��م،  إىل  معه��ا 
الث��ورة  "ع��دو  األس��د  ق��وات  إىل  االنضم��ام 

األول". الس��ورية 
وارداً  يك��ن  مل  اخلي��ار  ه��ذا  لك��ن  	
عن��د ن��واف.. فبع��د فش��ل جتربت��ه األوىل م��ع 
األمري��كان يف مش��روع اجلبه��ة الش��رقية بات 
أن يدخ��ل معه��م يف مش��روع  الصع��ب  م��ن 
يف  األمري��كان  اعتم��اد  ع��ن  فض��ًا  آخ��ر، 
مش��روعهم اجلديد بشكل أساسي على قوات 
غي��اب  وم��ع  لقوميته��ا.  كردي��ة متعصب��ة 
مش��روع ترك��ي باجت��اه الش��رق، وس��يطرة 
التحال��ف الرتك��ي الروس��ي اإليران��ي عل��ى 

معظ��م "األط��راف احمللي��ة" لدرج��ة اعتب��ار 
"انته��اء  إع��ان  التحال��ف  قي��ام  البع��ض 
الث��ورة"، ب��ات الس��ؤال الوحي��د املط��روح أم��ام 
املع��ارض القدي��م: )من أين يب��دأ الطريق إىل 

إي��ران؟!( أم  روس��يا  حميمي��دة.. 
ال أح��د يعل��م على وج��ه الدقة متى  	
ب��دأ التواص��ل بني ن��واف واإليرانيني، لكنه يف 
نهاية 2016 غادر تركيا باجتاه روسيا ومنها 
إىل إيران لعدة أيام، قبل أن يرجع مرة أخرى 
إىل تركي��ا ويغ��ادر م��ع عائلت��ه إىل دمش��ق 
ومش��اركًا  الس��وري  للنظ��ام  والءه  معلن��ًا 
ع��ر ل��واء الباق��ر يف الس��يطرة عل��ى ديرال��زور 
م��ع ميليش��يات إي��ران ال��ي ب��دا واضح��ُا مي��ل 
البش��ري إليها على حس��اب الروس. لكن آماله 
بالوص��ول إىل حميمي��دة الي تضم مضافته 
باءت بالفش��ل، حيث كانت قوات قس��د أسرع 
إليه��ا، ليج��د ن��واف نفس��ه م��رة أخ��رى بعي��داً 
ع��ن املناط��ق ال��ي تنتش��ر فيه��ا عش��ريته، ال��ي 
خس��ر اح��رتام أبنائها املنتمني للث��ورة والذين 
أص��در عش��رات م��ن وجهائه��م وناش��طيهم 

بيان��ًا أعلن��وا في��ه ترَُّؤه��م من��ه.
إىل  للوص��ول  حماوالت��ه  ويف   	
قريت��ه، وق��ف مع ل��واء الباقر ضد عدد –ليس 
بالقلي��ل– م��ن أبن��اء عش��ريته املنتم��ني لق��وات 
قس��د، وال��ي قت��ل ابن��ه يف إح��دى املواجه��ات 

.2018 ع��ام  مطل��ع  معه��ا 
ح��راكًا  ن��واف  يعاي��ن  والي��وم  	
بنف��س ش��عارات ومطال��ب الث��ورة األوىل الي 
احن��از إليه��ا.. لك��ن م��ن م��كان خمتل��ف؛ فف��ي 
األوىل كان ش��يخ عش��رية ومعارض��ًا واس��ع 
الش��عبية هت��ف الناس بامسه لتأيي��ده إياهم، 
��وا أح��د أي��ام تظاهره��م باس��م الوف��اء ل��ه  ومَسُّ
أي��ام اعتقال��ه يف النص��ف الثان��ي م��ن 2011.. 
بينم��ا الي��وم ه��و أداة م��ن أدوات النظام، وقائد 
ميليشيا حملية يراها أفراد عشريته نفسهم 

خط��راً عليه��م وعل��ى هويته��م.
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رائ��د جل��أ إىل القامش��لي ال��ي تس��يطر عليه��ا ق��وات قس��د  	
هرب��ًا م��ن ج��ور النظ��ام الس��وري بع��د مش��اركته الفاعل��ة يف الث��ورة. 
لكن��ه اآلن حمت��ار وقل��ق وال ي��دري م��اذا يفع��ل بعدما أعلن��ت "اإلدارة 
الذاتي��ة" قب��ل ي��وم واح��د )13 تش��رين األول( التوص��ل إىل اتف��اق م��ع 

النظ��ام الس��وري لنش��ر قوات��ه يف املناط��ق احلدودي��ة.  
قال��ت اإلدارة يف بي��ان "لك��ي منن��ع ونصد ه��ذا االعتداء فقد  	
مت االتف��اق م��ع احلكوم��ة الس��ورية ال��ي م��ن واجبه��ا حاي��ة ح��دود 
الباد واحلفاظ على السيادة السورية، كي يدخل اجليش السوري 
وينتش��ر عل��ى ط��ول احلدود الس��ورية الرتكي��ة ملؤازرة قوات س��وريا 
الدميوقراطي��ة.. نهي��ب بكاف��ة أهلن��ا وم��ن كاف��ة املكون��ات يف مش��ال 
وش��رق س��وريا وخاص��ة املناط��ق احلدودي��ة أن ه��ذا االنتش��ار جاء من 
خ��ال التنس��يق والتواف��ق م��ع اإلدارة الذاتي��ة لش��مال وش��رق س��وريا 

وق��وات س��وريا الدميوقراطي��ة".
ما هي اخليارات املتاحة أمام رائد اآلن؟ يبدو ش��به متيقن  	
م��ن نهايت��ه املأس��اوية معتق��ًا أو مقتواًل. يف ه��ذه اللحظات الصعبة، 
تواصلت معه عني املدينة عر واتساب للتحدث عن هواجسه، فخرج 
إىل ش��رفة بيته وفتح مكر الصوت يف جواله لتتناهى إىل مس��امعنا 
أص��وات هتاف��ات ت��ردد الش��عار املش��هور ملؤي��دي النظام "بال��روح بالدم 

نفدي��ك يا بش��ار".
بع��د س��اعات م��ن إع��ان االتف��اق ب��دأ النظ��ام بنش��ر قوات��ه  	
يف مناط��ق خمتلف��ة م��ن حمافظ��ة احلس��كة، وأف��ادت وس��ائل إع��ام 
تابع��ة للنظ��ام أن قوات��ه دخل��ت ناحي��ة ت��ل مت��ر يف ري��ف احلس��كة 
الش��مالي. وحبس��ب ش��هود عي��ان حتدث��ت إليه��م ع��ني املدين��ة، ف��إن 
ج��زءاً م��ن الق��وات تابع��ًا للف��وج اخلام��س هجان��ة )ح��رس ح��دود( يف 
ق��وات النظ��ام انطل��ق فج��ر اإلثن��ني م��ن مرك��ز الفوج وس��ط مدينة 
احلسكة باجتاه املناطق الشمالية من احملافظة ووصل إىل بلدة تل 
مت��ر ومدين��ي الدرباس��ية وعام��ودا مشال احلس��كة. وأوضح الش��هود 

أن ع��دد الواصل��ني إىل ت��ل مت��ر مل يتج��اوز عش��رة عناص��ر، توج��ه 
اثن��ان منه��م إىل قري��ة العالي��ة القريب��ة م��ن البل��دة حي��ث يتمرك��ز 
قربه��ا "اجلي��ش الوط��ين" املتق��دم م��ن خت��وم رأس الع��ني، حي��ث أق��ام 
العنص��ران حاج��زاً رفع��ا علي��ه عل��م النظ��ام. ومت الحق��ًا تعزي��ز ق��وات 
النظ��ام يف حمي��ط العالي��ة بع��د ف��رض مهل��ة ال120 س��اعة أو مخس��ة 
أي��ام للق��وات الكردي��ة لانس��حاب م��ن منطق��ة احل��دود م��ع تركي��ا، 
وبدا إرس��ال هذه التعزيزات مبثابة فصل بني قس��د والقوات املهامجة 
من الطرف الرتكي. كما اجتهت قوات أخرى من مطار القامش��لي 
وفوج طرطب )154( يف ريف القامشلي إىل مدينة القامشلي وبعض 

الق��رى احمليط��ة به��ا، وإىل بل��دة ت��ل ب��راك. 
واملع��روف أن النظ��ام كان يف��رض س��يطرته على جزء من  	
مدين��ة القامش��لي قب��ل ان��دالع األح��داث األخ��رية، ويش��رف فيه��ا عل��ى 
الدوائ��ر احلكومي��ة ع��ر أجهزت��ه األمني��ة ال��ي تتب��ع هل��ا ميليش��يات 
حملية عدة تنتشر يف املنطقة اخلاضعة لسيطرته الي تسمى املربع 
األم��ين. ويف املدين��ة يس��مح بالدخ��ول إىل املربع األم��ين واخلروج منه 
م��ن دون تش��دد يف اإلج��راءات، ويق��ع بالق��رب منه ش��ارع الوحدة الذي 
يقطنه رائد حيث اعتلى قناصون من قوات قسد أسطح البنايات منذ 

ب��دء املع��ارك عل��ى احل��دود الرتكي��ة الس��ورية.
ه��دأ  ق��د  الش��اب  كان  االول،  تش��رين   14 الثاث��اء  ي��وم  	
قلي��ًا بع��د أن تبين��ت ل��ه طبيع��ة "االنتش��ار" ال��ذي تتكلم عن��ه التقارير 
األخباري��ة. أس��وأ التقدي��رات تتوق��ع ذه��اب منطقة اجلزيرة الس��ورية 
برمته��ا للنظ��ام، لك��ن ذل��ك س��يكون عل��ى مراح��ل تراع��ي العدي��د م��ن 
امللف��ات العس��كرية والسياس��ية مث��ل وض��ع املقاتل��ني يف ق��وات قس��د 
واألح��زاب الكردي��ة، األم��ر ال��ذي س��يتيح لرائ��د إجياد خم��رج لوضعه 
كم��ا يعتق��د. كم��ا أن هن��اك تقدي��رات أخ��رى تقل��ل م��ن تبع��ات 
االتفاق، وترى يف روسيا سداً يف وجه تسونامي فظاعات قوات النظام 

وميليش��ياته. 

»صدمة« االتفاق بني »قسد« والنظام يف مدينة القامشلي

	             يف شارع الوحدة وسط مدينة القامشلي، قضى رائد )30 سنة( النازح من ديرالزور ساعات عصيبة يوم اإلثنني 14  	
تش��رين االول، وهو يس��تمع إىل نصائح أصدقائه عر تطبيق واتس��اب حول خطوته التالية بعد مساع خر انتش��ار قوات النظام، بينما املعارك 

مس��تمرة ب��ني الق��وات الرتكي��ة و"اجلي��ش الوط��ين الس��وري" م��ن جه��ة و"ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة )قس��د(" م��ن جه��ة أخ��رى. 

مصعب احلامدي
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»صدمة« االتفاق بني »قسد« والنظام يف مدينة القامشلي

 

وال يث��ق الش��اب بالتقدي��رات األخ��رية، لكن��ه ع��اد إىل عمل��ه  	
السابق يف السوق بعد أن علم أن السيارات الي شاهدها جتوب أحناء 
القامش��لي "كان��ت ملؤيدي��ن للنظ��ام م��ن القامش��لي جتول��وا يف ش��ارع 
الوحدة ثم دخلوا إىل ساحة السبع حبرات حيث متثال حافظ األسد 
يف املنطق��ة احليادي��ة الفاصل��ة ب��ني س��يطرتي قس��د والنظ��ام، وأع��ام 
قس��د ال��ي أنزل��ت ع��ن املق��رات واحلواج��ز كان��ت لتجن��ب القص��ف 

الرتك��ي"، حس��ب م��ا روى لع��ني املدين��ة.
لك��ن رائ��د مل يتوق��ف عن التفكري يف مصريه، رغم ما ش��اهد  	
حول��ه م��ن انتش��ار كثي��ف جملموع��ات مس��لحة تابع��ة لقس��د يف بي��وت 
قريب��ة م��ن املرب��ع األم��ين، ودوري��ات حراس��ة يف األحي��اء، فض��ًا ع��ن 
الدروب املسقوفة بني احملات التجارية )العبارات( الي تضم بكثافة 

مس��لحني تابع��ني لألس��اييش ومدني��ني.
فالش��اب يف النهاي��ة مث��ل مدني��ني كثريي��ن دفعه��م اخل��وف  	
م��ن القص��ف إىل الن��زوح م��ن مدين��ة اىل مدين��ة وم��ن ح��ي إىل ح��ي، 
لتجن��ب  نزوحه��م  وجه��ة  خبص��وص  أمره��م  يف  حمت��ارون  وه��م 
املاحق��ة احملتمل��ة م��ن قب��ل قوات النظ��ام. وأخذ رائد يقل��ب اخليارات 
املتاحة أمامه بني استخراج أوراق انتماء شكلية إىل ميليشيات تابعة 
للنظام، أو احلصول على ما يسمى "ورقة مصاحلة" من مكتب األمن 
الوطين عر السماسرة والوسطاء مقابل املال حتمي حاملها من شبح 
االعتق��ال، أو الن��زوح إىل مناط��ق أكث��ر أمن��ًا يف الري��ف، مثلم��ا فع��ل 

قس��م م��ن س��كان مدين��ة القامش��لي. 
يق��در ناش��طون حتدث��ت إليه��م ع��ني املدين��ة، ع��دد عناص��ر  	
إع��ادة  املتوق��ع  يتواج��دون يف احلس��كة وم��ن  الذي��ن  النظ��ام  ق��وات 
انتش��ارهم ب��ني 500 وأل��ف عنص��ر، معظمه��م م��ن ح��رس احل��دود 
"اهلجان��ة" و"الدف��اع الوط��ين"، وبع��ض عناص��ر املخاب��رات العس��كرية 
يف احلس��كة. وأضاف��ت ه��ذه املص��ادر أن االنتش��ار العس��كري لق��وات 
عقب��ات  أي  يواج��ه  ومل  ساس��ة"،  "ب��كل  مت  احلس��كة  يف  النظ��ام 
تذك��ر، خصوص��ًا م��ن الق��وات األمريكي��ة ال��ي كان��ت منتش��رة يف 
بع��ض القواع��د العس��كرية داخ��ل احملافظ��ة قب��ل أن تنس��حب نهائي��ًا، 

باس��تثناء معلوم��ات ع��ن تراج��ع النظ��ام م��ن مدين��ة املالكي��ة بس��بب 
رف��ض أمريك��ي. وتس��يطر ق��وات قس��د عل��ى مدينة املالكي��ة القريبة 
م��ن احل��دود الرتكي��ة والعراقي��ة أقص��ى مش��ال ش��رق س��وريا، بينم��ا 
يتناقل ناشطون معلومات مؤخراً عن انتشار قوات النظام يف حميط 

اليعربي��ة ورمي��ان القريبت��ني م��ن املدين��ة.
وق��ال سياس��ي ك��ردي مق��رب م��ن وح��دات حاية الش��عب  	
رف��ض كش��ف هويت��ه لع��ني املدين��ة إن "االتف��اق بني دمش��ق واإلدارة 
الذاتي��ة عس��كري، وإن اجلانب��ني س��يبحثان القضاي��ا السياس��ية يف 
وق��ت الح��ق"، ب��دون أن خيوض يف تفاصيل ذلك. من جهتهم، رفض 
العدي��د م��ن الناش��طني والسياس��يني األك��راد ال��رد عل��ى تس��اؤالت 
لع��ني املدين��ة ع��ن م��دى صح��ة م��ا حت��دث عن��ه ناش��طون م��ن انقس��ام 
داخ��ل ق��وات قس��د ح��ول طبيع��ة االتف��اق مع النظ��ام. فثمة م��ن يقول 
أن عراب��ي االتف��اق واملؤيدي��ن ل��ه من الق��ادة الذين هلم صلة مباش��رة 
بالتنظي��م األم حل��زب العم��ال الكردس��تاني pkk وال حيمل معظمهم 
اجلنس��ية الس��ورية أص��ًا، أم��ا رافض��وه فه��م إم��ا ش��باب ختلف��وا ع��ن 
اخلدم��ة العس��كرية يف س��وريا وخدم��وا ل��دى الوح��دات الكردي��ة، أو 
ناش��طون س��ابقون يف التظاهرات الي ناهضت النظام، يضاف إليهم 

أيض��ًا عناص��ر م��ن األس��ايييش.
وجتل��ى ه��ذا االنقس��ام يف أكث��ر من حادثة حل��ت العديد  	
من الدالالت. فقد قام رافضو االتفاق بطرد مدير املنطقة يف مدينة 
القامش��لي لطف��ي الس��معان م��ع مدي��ر الرتبي��ة م��ن مدرس��ة العروبة 
وس��ط القامش��لي حني قصداها بعد انس��حاب قس��د منها، يضاف إىل 
ذل��ك أن حواج��ز أخ��رى لقس��د منعت م��رور س��يارات للمؤيدين ترفع 
أع��ام النظ��ام، بينم��ا حرصت غالبية احلواجز على منعهم من حل 
الس��اح يف س��ياراتهم، نق��ًا ع��ن ش��هود. يف املقاب��ل ق��ام العدي��د م��ن 
عناصر قوات احلماية الذاتية التابعة لقسد بنزع لباسهم العسكري 
وارت��داء لب��اس مدن��ي ورف��ع أع��ام النظ��ام يف أماك��ن تواجده��م يف 
احلواجز ونقاط س��يطرتهم يف مدينة احلس��كة والقامش��لي وعامودا 

والدرباس��ية.

رادار املدينة

نقل عناصر الكتيبة 46 هجانة من احلسكة إىل تل متر
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س��يطرته  التنظي��م  فق��د  أن  من��ذ  	
الغ��از  ومعام��ل  النف��ط  وآب��ار  حق��ول  عل��ى 
الطبيع��ي ال��ي كان��ت تع��د مص��در متويل��ه 
األساس��ي، وبع��د ت��وزع املتبق��ي م��ن عناص��ره 
ب��ني  تغلغله��م  أو  البادي��ة،  يف  جي��وب  عل��ى 
الس��كان احمللي��ني، كان ال ب��د ل��ه م��ن تأم��ني 
مص��در متوي��ل يعوض��ه عم��ا فق��ده، فاس��تفاد 
م��ن بع��ض االرخت��اء األم��ين ل��دى ق��وات قس��د 
بعد توقف املعارك، ومتكنت خاياه املنتش��رة 
يف بل��دات الري��ف الش��رقي لدي��ر ال��زور م��ن 
الع��ودة إىل االعتم��اد عل��ى مص��در التموي��ل 
الثان��ي لدي��ه، وه��و الضرائ��ب حت��ت مس��ميات 

عدي��دة.
مصطل��ح  يع��د  مل  رمب��ا  لذل��ك  	
اخلاي��ا النائم��ة يع��ر ع��ن حقيق��ة تواج��د 
داع��ش يف بل��دات الري��ف الش��رقي، ب��ل ب��ات 
عناصره ينشطون حبرية أكر مستفيدين 
م��ن الوض��ع األمين امل��رتدي، ومن احلساس��ية 
انته��اء  من��ذ  واألهال��ي  قس��د  ب��ني  املفرط��ة 
معرك��ة الباغ��وز. وق��د أك��د العدي��د م��ن 
س��كان ه��ذه املناط��ق لع��ني املدين��ة، أن عناصر 
احلص��اد-  موس��م  اق��رتاب  -م��ع  التنظي��م 
أبلغ��وا املزارع��ني وجت��ار املواش��ي بوج��وب دفع 
أب��و ح��ردوب،  "ال��زكاة"، خاص��ة يف بل��دات 
اجلرذي، س��ويدان، درنج، الطيانة، الش��حيل، 
ذيب��ان، حواي��ج ذيب��ان، الدحل��ة، مج��ة، طيب��ة 
ونق��ل  واملعيج��ل.  احلص��ني  ماش��خ،  الف��ال، 
الس��كان أيض��ًا أن تنظي��م داع��ش تبن��ى قت��ل 
املدع��و ع��واد الص��احل ال��ذي وج��دت جثت��ه يف 
قري��ة اجل��رذي الغرب��ي، بعد اتهام��ه بانتحال 
صف��ة العم��ل لصاحل التنظيم لس��لب الس��كان 

باس��م ال��زكاة.
يروي أحد س��كان بلدة أبو حردوب  	
لع��ني املدين��ة، أن عناصر التنظي��م تركوا له 
م��ع زوجت��ه يف املن��زل أثن��اء غياب��ه قصاص��ة 
ورقي��ة مكتوب��ة خب��ط الي��د ج��اء فيه��ا "حن��ن 
الدولة اإلس��امية.. يتوجب عليك دفع مبلغ 
ق��دره 90 أل��ف ل��رية س��ورية زكاة أموال��ك 

خال مدة أقصاها ثاثة أيام، وسيعود إليك 
أح��د األخ��وة الس��تام املبل��غ". وأك��د أن��ه مل 
جي��د مهرب��ًا م��ن دف��ع املبل��غ املطل��وب، خاص��ة 
بعد أن تلقى رسالة على الواتس آب لتأكيد 
موعد التسليم. وتابع قائًا "ال يستطيع أحد 
أن ميتنع عن الدفع إذا تأكد أن اجلهة الي 

طالبت��ه ه��ي بالفع��ل تنظي��م الدول��ة".
ورداً عل��ى س��ؤال ح��ول م��ا ميك��ن أن  	
حيصل لو امتنع عن دفع املبلغ املطلوب، قال 
"ستتلقى رسالة أخرية تنذرك بالقتل تتمثل 
بإلق��اء قنبل��ة عل��ى منزل��ك، أو بوض��ع عب��وة 
ناس��فة أم��ام الب��اب، أم��ا التوج��ه إىل االحتم��اء 
بق��وات قس��د فس��يجعلك ع��دواً للتنظي��م، م��ع 
العل��م أن ه��ذه الق��وات ل��ن تس��تطيع حايتك 

يف ح��ال جتاوب��ت مع��ك".
وي��روي مواط��ن آخ��ر م��ن س��كان  	
بلدة ذبيان يف املنطقة نفسها ما حصل له مع 
التنظيم. قال "امتنعت يف البداية عن الدفع، 
وبع��د أي��ام تلقي��ت اتص��ااًل هاتفي��ًا أبلغ��ين فيه 
املتح��دث مع��ي ب��أن عب��وة ناس��فة ق��د وضع��ت 
ق��رب ب��اب منزل��ي، وه��و األم��ر ال��ذي تأكدت 
من��ه بالفع��ل". وتاب��ع "عنده��ا قم��ت بالتواصل 

معه��م وس��لمتهم املبل��غ املطل��وب".
وي��روي تاج��ر م��ن البل��دة نفس��ها  	
أن عناص��ر تنظي��م داع��ش طلب��وا منه دفع 30 
ألف دوالر، يف حني طلبوا 15 ألف دوالر و20 
أل��ف دوالر م��ن ش��قيقني ل��ه يعم��ان أيض��ًا 
بالتج��ارة. ويضي��ف "أبلغ��ت املتص��ل بي بأنين 
أرف��ض الدف��ع، وبع��د ف��رتة وجي��زة قام��ت 
خلي��ة تابع��ة للتنظي��م باهلج��وم عل��ى منزل��ي 
وحص��ل اش��تباك م��ع عناص��ر اخللي��ة. وأم��ام 
ه��ذا الواق��ع أج��رت عل��ى دف��ع املبل��غ املطل��وب 
وقل��ت هل��م بأنين امتنعت يف البداية ظنًا مين 
بأنه��م أف��راد عصاب��ة وليس��وا م��ن التنظي��م".

أما طرق تس��ليم املبالغ املالية فهي  	

تنظيم الدولة اإلسالمية يعود إىل جباية الزكاة يف الريف الشرقي لديرالزور
خالد العبد اهلل

مل مين��ع س��قوط آخ��ر معاق��ل تنظي��م الدول��ة "داع��ش" يف ديرال��زور م��ن ع��ودة عناص��ره إىل ف��رض قوانين��ه ع��ر أكث��ر م��ن طريق��ة،  	
كان آخرها حتصيل مبالغ مالية حتت مس��مى الزكاة من س��كان الريف الش��رقي اخلاضع لس��لطة "قوات س��وريا الدميقراطية )قس��د(" يف 

احملافظ��ة، مس��تفيداً م��ن حال��ة االنف��ات األم��ين، وخ��وف األهال��ي م��ن التنظي��م والفج��وة بينه��م وب��ني ق��وات قس��د.

رادار املدينة

"هوليوودية"، حسب قول أحد سكان املنطقة 
ال��ذي ي��روي كي��ف ُيطل��ب من��ه الق��دوم إىل 
م��كان متف��ق علي��ه، وهن��اك يرك��ن س��يارته 
بانتظ��ار س��يارة تابع��ة للتنظي��م تقل��ه إىل 
م��كان آمن بالنس��بة إليهم، وبع��د االنتهاء من 

تس��ليم النق��ود يعيدون��ه إىل س��يارته.
ويؤك��د مجيع م��ن حتدثت معهم  	
ع��ني املدين��ة أنه��م حصل��وا بع��د الدف��ع عل��ى 
"إيص��ال دف��ع ال��زكاة"، إال أنه��م امتنع��وا ع��ن 
إظه��ار اإليص��ال خوفًا م��ن ماحقات تطاهلم 
م��ن قس��د. وق��د تراوح��ت مبال��غ ال��زكاة الي 
فرضتها داعش على السكان العاديني ما بني 
50 و100 أل��ف ل��رية س��ورية، مت مجعه��ا م��رة 

واح��دة حت��ى اآلن. 
ال��زكاة،  أم��وال  جان��ب  وإىل  	
يؤك��د الس��كان أن خاي��ا التنظي��م تف��رض 
الرس��اميل  أصح��اب  عل��ى  كب��رية  مبال��غ 
ب��دون مس��مى "ش��رعي" يذك��ر لصف��ة ه��ذه 
األم��وال. أم��ا حج��م املبال��غ املفروض��ة ه��ذه 
امل��رة فيختل��ف، وي��رتاوح ب��ني مخس��ة ومئ��ة 
أل��ف دوالر تش��مل جت��ار النف��ط وأصح��اب 
احلراق��ات، ووجه��اء البل��دات املتعاون��ني م��ع 
ويف  النهري��ة.  العب��ارات  وأصح��اب  قس��د، 
ح��ني أن ال��زكاة جتم��ع مل��رة واح��دة، ف��إن 
املبال��غ ال��ي تف��رض عل��ى مس��تثمري النف��ط 
تدفع مع كل جتديد لعقد االستثمار الذي 
حيصل أحيانًا أسبوعيًا، حتى ميكن أن تصل 
قيم��ة املبل��غ الذي تفرض��ه خايا داعش على 
عقد نفطي واحد إىل 14 ألف دوالر أمريكي 

األس��بوع. يف 
أح��د املتابع��ني ع��ن كث��ب لتط��ور  	
الش��رقي  الري��ف  يف  داع��ش  تنظي��م  وض��ع 
لدي��ر ال��زور، وه��و م��ن س��كان ه��ذه املنطق��ة، 
أكد لعني املدينة "أن هذه االموال الضخمة 
ال��ي جتم��ع ال تبق��ى بعهدة ه��ذه اخلايا، بل 
جتم��ع لص��احل خزين��ة التنظي��م ال��ذي يق��رر 
كيفي��ة التص��رف به��ا حس��ب األولويات الي 
خيتاره��ا يف معارك��ه ض��د قس��د أو ق��وات 
التحال��ف أو ق��وات النظ��ام وحلفائ��ه"، معت��راً 
أن التنظي��م "ع��اد بالفع��ل إىل العم��ل كم��ا 

كان يفع��ل خ��ال دول��ة اخلاف��ة".
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رزوق املص��ري ش��اب من بلدة حاس  	
يف ري��ف إدل��ب اجلنوبي، كان يصاب حباالت 
ذع��ر ش��ديدة ج��راء القص��ف اجل��وي املتواص��ل 
خ��ال احلمل��ة الروس��ية األخ��رية عل��ى ري��ف 
ح��اة الش��مالي وري��ف إدل��ب اجلنوب��ي. أراد 
الن��زوح مش��ااًل عل��ى غ��رار م��ا فع��ل الكث��ري م��ن 
أبن��اء منطقت��ه، لكن��ه كان عاج��زاً ع��ن تكب��د 
نفق��ات الن��زوح وتأم��ني مبال��غ إجي��ار من��زل 
جدي��د.. ف��كان م��ا كان، ولق��ي املص��ري احملتوم 
بع��د أن عج��ز قلب��ه ع��ن الصم��ود أم��ام هول ما 

كان جي��ري أمام��ه.
ش��قيق  املص��ري  مصطف��ى  يق��ول  	
رزوق "قبل األشهر الستة األخرية مل تكن قد 
ظه��رت علي��ه أي��ة أع��راض مرضي��ة، وفج��أة 
تتالت األزمات القلبية وفاجأنا كثرياً مبوته 
ألن الذحب��ات الصدري��ة ن��ادراً م��ا تض��رب م��ن 
ه��م حت��ت اخلامس��ة واألربع��ني". وأض��اف 
املص��ري "عان��ى ش��قيقي الفق��ر واخل��وف م��ن 
التهج��ري واخلش��ية عل��ى أطفال��ه م��ن امل��وت، 
م��ا جعل��ه يعي��ش حال��ة م��ن القلق الش��ديد يف 
ظ��ل مش��اهد القتل اليومية ال��ي ترافقت مع 
اهلج��وم الوحش��ي للنظ��ام عل��ى مناطقن��ا... 
مل يس��تطع حتم��ل كل ه��ذه املآس��ي وت��ويف 

ت��اركًا وراءه أيتام��ًا وأرمل��ة".
يف  الش��بان  أن  املع��روف  م��ن  	
ضغ��وط  م��ن  يعان��ون  الس��وري  الش��مال 
نفس��ية واجتماعي��ة كب��رية نتيج��ة احلرب، 
تتمث��ل خاص��ة يف البطال��ة والفقر والتهجري 
والعج��ز ع��ن تأم��ني لقم��ة العي��ش، م��ا دف��ع 

أحد العكلة
السكتات القلبية ال ترحم الشبان يف إدلب

الكثريي��ن منه��م إىل تن��اول احلب��وب املخدرة، 
يف ح��ني يس��جل ارتف��اع يف ح��االت االنهيارات 

القلبي��ة. واألزم��ات  العصبي��ة 
يق��ول مص��در ط��ي يف منظوم��ات  	
اإلس��عاف يف الش��مال الس��وري احمل��رر لع��ني 
املدين��ة إن "نس��بة إصاب��ة الش��بان بالس��كتات 
االنهي��ار  وحب��االت  والدماغي��ة  القلبي��ة 
العص��ي ارتفع��ت بش��كل ملح��وظ حبي��ث أن 
ب��ني كل 10 ح��االت إصاب��ة به��ذه األم��راض 
هن��اك ث��اث ح��االت منه��ا لش��بان، يف حني أن 
النس��بة كان��ت حال��ة واح��دة قب��ل احل��رب".

يف  املس��عف  ي��روي  جهت��ه  م��ن  	
منظوم��ة ش��ام اإلس��عافية حام��دي جدي��د 
حال��ة ثاني��ة ألزم��ة قلبية أصابت ش��ابًا يافعًا. 
ق��ال: "تلقين��ا اتص��ااًل م��ن قبل مرك��ز العيس 
للقس��طرة القلبي��ة يف قري��ة العي��س جنوب��ي 
حل��ب، لنق��ل ش��اب يف الثاني��ة والعش��رين م��ن 
العمر مصاب بذحبة قلبية إىل املستش��فيات 
الرتكي��ة لتلق��ي الع��اج هن��اك، فاحل��االت 
الش��مال  مستش��فيات  عل��ى  يصع��ب  ال��ي 
معاجلته��ا يت��م نقله��ا إىل الداخ��ل الرتك��ي 
بكث��ري".  أفض��ل  الطبي��ة  التجهي��زات  حي��ث 
وأض��اف املس��عف: "قمن��ا بتلبي��ة الن��داء عل��ى 
وج��ه الس��رعة ألن انس��داد الش��رايني ل��دى 
الش��بان يعت��ر حال��ة حرج��ة، فزودن��ا س��يارة 
اإلس��عاف بأجه��زة إنع��اش يف حال��ة توق��ف 
إىل  الش��اب  وس��لمنا  النق��ل،  أثن��اء  القل��ب 
املستش��فى  أدخ��ل  حي��ث  الرتك��ي  اجلان��ب 

هن��اك إلج��راء عملي��ة ل��ه يف القل��ب".

رزوق  الش��اب  يك��ن  مل 
املص��ري ق��د جت��اوز الثاني��ة 

والثاث��ني م��ن العم��ر ح��ني 
أصيب بس��كتة قلبية نقل على 

وهن��اك  املستش��فى،  إىل  إثره��ا 
ف��ارق احلي��اة بع��د ث��اث س��اعات 

رغ��م جه��ود األطب��اء إلنق��اذه. وه��ي 
النوب��ة القلبي��ة الثالث��ة ال��ي يص��اب 

به��ا الش��اب خ��ال س��تة أش��هر فق��ط، 
وق��د جن��ا م��ن النوبت��ني األولي��ني ألن��ه 

وج��د م��ن ينقل��ه س��ريعًا إىل مستش��فيات 
قريب��ة، األم��ر ال��ذي مل يتوف��ر ل��ه يف امل��رة 

الثالث��ة.

وتعم��ل اجله��ات الطبي��ة ومراك��ز  	
املعاجل��ة الفيزيائي��ة عل��ى مواجهة اإلصابات 
بأزم��ات قلبي��ة وبصدمات ت��ؤدي إىل االنهيار 
العصي، من خال القيام جبلس��ات معاجلة 
واس��رتخاء للمريض، وإعطائه أدوية مهدئة 
للتخفي��ف م��ن حالة التوتر الي يعاني منها.

مع��اذ  الفيزيائ��ي  املع��اجل  يق��ول  	
احلس��ن لع��ني املدين��ة: "زادت نس��بة اإلصاب��ة 
جبلط��ات الدم��اغ يف الف��رتة األخ��رية خاص��ة 
ل��دى كبار الس��ن الذي��ن يعانون من أمراض 
الضغط والس��كري أو انس��داد أحد الش��رايني، 
لك��ن اجللط��ات مشل��ت أيض��ًا ش��بانًا، وكان��ت 
تس��بب  وبعضه��ا  األحي��ان،  أغل��ب  يف  قاتل��ة 
للمصاب��ني خب��زل ش��ّقي يف أح��د األط��راف 
ل��دى املص��اب". وأض��اف احلس��ن: "اس��تقبلنا 
مؤخ��راً ش��ابًا يف العش��رين م��ن العم��ر مصاب��ًا 
جبلطة خفيفة نتجت عن تعرضه لصدمة، 
وق��د ظه��رت علي��ه أعراض الضع��ف العضلي 
الش��ّقي يف الط��رف العل��وي والس��فلي األمي��ن 
م��ع فقدان��ه جزئي��ًا لبع��ض احل��واس مث��ل 

ضع��ف الس��مع".
أوض��ح  العم��ل  طريق��ة  وع��ن  	
املعاجل احلس��ن "أن جلسات العاج الفيزيائي 
الضعيف��ة،  للعض��ات  تقوي��ة  تتضم��ن 
ومتارين توازن املريض أثناء الوقوف واملشي 
م��ع األجه��زة احلركي��ة املس��اعدة يف تقوي��ة 
العض��ات، وق��د لوح��ظ التحس��ن لدي��ه يف 
وه��و  والت��وازن،  واملش��ي  احلرك��ة  تنس��يق 

عافيت��ه". حالي��ًا  يس��تعيد 
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ري��ف  م��ن  اخلل��ف  مجع��ة  يق��ول  	
حل��ب لع��ني املدين��ة: "قام��ت الث��ورة ومل أك��ن 
ق��د خترج��ت بع��د م��ن جامع��ي، وبقي��ت فرتة 
طويل��ة ب��دون تعليم فش��عرت يف هذه املرحلة 
بأنين ضائع. ولكنين بدأت أمسع بالتعليم من 
بع��د وانتش��اره بش��كل واس��ع، وبالفع��ل تابع��ت 
األم��ر وس��جلت يف جامع��ة رش��د االفرتاضي��ة 
يف قسم العلوم السياسية، وأكملت الدراسة 
فيه��ا لعام��ني". وأوضح مجعة أن خترجه من 
"جامع��ة رش��د" س��يزيد م��ن إمكاني��ات إجي��اده 
فرص��ة عم��ل تناس��به، ألن اجلامع��ة مع��رتف 

به��ا يف دول ع��دة.
ه��ي  االفرتاضي��ة  رش��د  وجامع��ة  	
مله��م  الدكت��ور  أسس��ها  تعليمي��ة  منص��ة 
الدروب��ي، وحبس��ب م��ا قال��ه الدكت��ور مله��م 
"اجلامع��ة  س��ابق:  تقري��ر  يف  املدين��ة  لع��ني 
وقع��ت اتفاق��ًا مع وكيل جامعة آس��يا العاملية 
بالش��رق األوس��ط منتص��ف الع��ام 2013 ومت 
تعزي��ز ه��ذا التع��اون مطل��ع الع��ام 2019". يق��ع 
املقر الرئيس��ي للجامعة يف اس��طنبول وتضم 

ع��دة برام��ج تعليمي��ة مث��ل دبل��وم احملاس��بة 
األعم��ال  وإدارة  السياس��ية  العل��وم  ودبل��وم 
وتقني��ة  احلكومي��ة  اإلدارة  وبكالوري��وس 
املعلومات باإلضافة لدبلوم اللغة اإلنكليزية 

الرتب��وي. والتأهي��ل 
	 انتش��ار ظاه��رة التعلي��م م��ن بع��د 
يف  اإلنرتن��ت  ع��ر  االفرتاض��ي  والتدري��ب 
ماحظ��ًا  ب��ات  س��وريا  يف  احمل��ررة  املناط��ق 
بش��كل كب��ري. ويوض��ح األس��تاذ عب��د ال��رزاق 
عب��د ال��رزاق امل��درب االفرتاض��ي يف "منص��ة 
أفق"، أن من أبرز األسباب الي دفعت الشبان 
التعلي��م االفرتاض��ي "خ��رة  الس��وريني إىل 
املدرب��ني االفرتاضي��ني ال��ي تتج��اوز احل��دود 
اجلغرافي��ة، وقل��ة التكالي��ف باملقارن��ة م��ع 
التعلي��م املباش��ر وإم��كان الع��ودة إىل التدريب 
بع��د انته��اء احملاض��رة ألن معظ��م التدريب��ات 
تك��ون مس��جلة". ويضي��ف "هن��اك آالف م��ن 
ظ��روف  ولك��ن  العل��م  طل��ب  يف  الراغب��ني 
احل��رب وصعوب��ة التنق��ل متنعه��م م��ن ذل��ك 

فيلج��ؤون إىل التعلي��م م��ن بع��د".

التعليم من بعد .. البديل املثالي للسوريني يف ظل احلرب

دأب النظ��ام الس��وري من��ذ ان��دالع الث��ورة عل��ى تدم��ري التعلي��م يف  	 	
املناط��ق احمل��ررة، ناهي��ك ع��ن ع��زوف آالف الش��بان ع��ن االنتق��ال إىل مناط��ق النظ��ام 
الس��تكمال حتصيله��م العلم��ي خش��ية اعتقاهل��م. ويض��اف إىل ذل��ك ع��دم وج��ود س��لطة 
مركزي��ة أو حكوم��ة مع��رتف به��ا دولي��ًا يف املناط��ق احمل��ررة ميكنه��ا أن تتبن��ى عملي��ة 
التعلي��م العال��ي، م��ا دف��ع فئ��ة واس��عة م��ن الش��بان الس��وريني اىل إجي��اد بدائ��ل تعليمي��ة، 
ف��كان التعلي��م م��ن بع��د والتدري��ب االفرتاض��ي حل��ني مثالي��ني يف ظ��ل األوض��اع ال��ي 

الب��اد. تعيش��ها 

يق��ول  التدري��ب  كلف��ة  وع��ن  	
التدريب��ات  تكالي��ف  أن  "أعتق��د  ال��رزاق  عب��د 
االفرتاضي��ة متناس��بة م��ع الوض��ع املالي ملعظم 
الش��باب، ولك��ن كلف��ة احلص��ول على ش��هادات 
املش��كلة  ه��ي  دولي��ة  منص��ات  به��ا  تع��رتف 
األساس��ية بالنس��بة إىل املتدرب��ني وال ب��د م��ن 

إجي��اد ح��ل هل��ا".
عب��د  يق��ول  أف��ق  منص��ة  وع��ن  	
ال��رزاق: "ه��ي منص��ة تعليمي��ة تق��دم براجمه��ا 
التعليمي��ة ب��دون أج��ور مادي��ة، وتعت��ر ه��ذا 
الشيء خدمة معنوية لطالي العلم يف الوطن 
العرب��ي، وبالنس��بة إىل الطال��ب ال��ذي يلتح��ق 
بأح��د الرام��ج فإن��ه ال توج��د ش��روط حم��ددة 
لانضم��ام هل��ا" يف ح��ني مل خي��ف عب��د ال��رزاق 
احتمالي��ة ف��رض أج��ور يف املس��تقبل متناس��بة 
م��ع األوض��اع املادية على الرامج التعليمية يف 

املنص��ة.
موض��وع  عل��ى  ال��رزاق  عب��د  وعل��ق  	
املنص��ة  م��ن  املأخ��وذة  بالش��هادات  االع��رتاف 
ش��هادات  م��ن  يأت��ي  "االع��رتاف  إن  بالق��ول 
حضور الرامج واخلرة الي يكتسبها املتدرب 
إىل  إش��ارة  يف  وذل��ك  املنص��ة"،  إىل  بالنس��بة 
اإلمكاني��ات ال��ي يكتس��بها الطال��ب م��ن خ��ال 
تفاعل��ه م��ع الرنام��ج، وجدارت��ه ال��ي متن��ح 
ش��هادته االع��رتاف ل��دى اجله��ات ال��ي يتق��دم 
للعم��ل لديه��ا، مش��رياً إىل أن هن��اك منص��ات 
وجامعات لديها شراكات أو اعرتافات حملية 

ودولي��ة.

ايهاب البكور
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م��ن جهت��ه، يق��ول م��درب األم��ن  	
الرقم��ي األس��تاذ حيي��ى الصبي��ح أن "التعلي��م 
أو التدري��ب م��ن بع��د ال يغ��ين ع��ن التعلي��م 
احلال��ي  الوق��ت  يف  أصب��ح  ولكن��ه  املباش��ر، 
وس��يلة متطورة، وميكن للتعليم من بعد أن 
يوص��ل م��ا ب��ني س��بعني ومثان��ني يف املئ��ة م��ن 
املعلوم��ات إىل املتلق��ي، ولك��ن األخ��ري يظل يف 
حاجة للتعليم املباشر لتثبيت املعلومات الي 
تلقاه��ا". ويوضح الصبيح الفرق بني التعليم 
والتدري��ب بالق��ول: "التعلي��م حيم��ل صف��ة 
االس��تمرارية ويك��ون عل��ى ش��كل دبلوم��ات أو 
بكالوري��وس وق��د يك��ون ماجيس��تري، يف ح��ني 
أن التدري��ب يك��ون حم��دداً بوق��ت قص��ري ق��د 
يكون بضع س��اعات أو بضعة أيام، وقد يصل 

لس��تة أش��هر يف بع��ض التدريب��ات".
"أكث��ر  أن  إىل  الصبي��ح  ويش��ري  	
ه��ي  احلال��ي  الوق��ت  يف  طلب��ًا  اجمل��االت 
التدري��ب عل��ى إدارة األعم��ال والتدريب على 
الكمبيوتر بشكل عام والتدريب على اللغات، 
فكلها تؤهل املتدرب ألن يدخل س��وق العمل، 
فض��ًا ع��ن تدريب��ات تتص��ل باملوارد البش��رية 

والتقيي��م". واملراقب��ة 
يف  طال��ب  ب��ركات  الس��تار  عب��د  	
قس��م إدارة املؤسس��ات احلكومي��ة يف جامع��ة 
رش��د والتح��ق مؤخ��راً أكادميي��ة زاد للعل��وم 
الش��رعية، يق��ول: "التعلي��م االفرتاض��ي كان 
ح��ًا مناس��بًا لن��ا يف ظ��ل احل��رب، إذ أصب��ح 
م��ن الصعوب��ة مب��كان التنق��ل م��ن اجلامع��ات 
م��ن  وانطاق��ًا  وإليه��ا،  التعلي��م  ومراك��ز 

التعليم��ي،  االفرتاض��ي  الع��امل  يف  جترب��ي 
أدع��و وأش��جع كل ش��اب س��وري انقط��ع ع��ن 
حتصيل��ه العلم��ي إىل االلتح��اق ب��أي جامع��ة 
افرتاضي��ة حت��ى ال يضي��ع علي��ه مس��تقبله".

الرمس��ي  املوق��ع  ويع��رف  	
ل"أكادميي��ة زاد" عل��ى الش��بكة العنكبوتي��ة 
"أكادميي��ة  بأنه��ا  األكادميي��ة  برنام��ج 
افرتاضي��ة تقدم برناجمًا تعليميًا يهدف إىل 
تقري��ب العل��م الش��رعي للمس��لم خ��ال م��دة 
دراس��ية متت��د لس��نتني مقس��مة عل��ى أربع��ة 
مس��تويات". ويوض��ح عب��د الس��تار أن��ه لي��س 
لألكادميي��ة أي��ة مراكز يف إدلب وإمنا هي 

افرتاضي��ة. منص��ة 
ري��ف  م��ن  العي��دو  س��ليمان  	
ميكاني��ك  اجلنوب��ي، طال��ب هندس��ة  إدل��ب 
"منص��ة  إىل  مؤخ��راً  انض��م  متخ��رج،  غ��ري 
نيوفرس��ي" العامل��ة بالش��راكة م��ع غوغ��ل 
ليتلق��ى بع��ض التدريب��ات، يق��ول: "حاول��ت 
ع��ر  ذات��ي  بش��كل  نفس��ي  أثق��ف  أن  م��راراً 
اإلنرتن��ت، ولكن��ين وج��دت صعوب��ة يف ذل��ك، 
االفرتاضي��ة،  التدريب��ات  إىل  اجته��ت  ل��ذا 
ثابت��ًا  وبرناجم��ًا  أكث��ر  تفاع��ًا  فيه��ا  ألن 
وحم��ددًا". ويضي��ف "أتلق��ى تدري��ي مبع��دل 
ث��اث جلس��ات مس��ائية يف األس��بوع، أدخ��ل 
ع��ر راب��ط يت��م إرس��اله إلين��ا مس��بقًا م��ن 
خ��ال تطبي��ق zoom املع��روف، وأمتك��ن م��ن 
مش��اهدة األس��تاذ احملاضر بش��كل مباشر، مع 
إم��كان ط��رح األس��ئلة علي��ه وتلق��ي اإلجاب��ة 

عنه��ا، م��ا مينح��ين ش��عوراً جي��دًا".

يوض��ح أن��ه اهت��م به��ذا الن��وع م��ن  	
التعليم لعدم توافر فرصة التدريب الواقعي 
يف مش��ال غرب��ي س��وريا )إدل��ب وريف��ي حل��ب 
الغرب��ي وح��اه الش��مالي(، والزي��اد الطل��ب 
ل��دى املنظم��ات اإلنس��انية عل��ى األش��خاص 
الذي��ن حيمل��ون ش��هادات تثب��ت مش��اركتهم 
يف ال��دورات التدريبي��ة ال��ي انتش��رت مؤخراً، 
وخصوص��ًا التدري��ب عل��ى مه��ارات القي��ادة 
حس��ام  لك��ن  التواص��ل.  ومه��ارات  الفعال��ة 
اخللف املهّجر من ريف حص، واملوظف يف 
إحدى املنظمات اإلنس��انية يف إدلب، خيتلف 
يف ال��رأي م��ع العي��دو ويع��زو اهتمام��ه به��ذا 
الن��وع م��ن التعلي��م إىل أن��ه س��يكون "عنص��راً 
أساس��يًا يف املس��تقبل بس��بب التط��ور الكب��ري 
الذي يش��هده العامل، وحنن كس��وريني ال بد 
م��ن أن نواك��ب ه��ذا التط��ور مبك��راً م��ا دام��ت 

الفرص��ة س��احنة اآلن".

رادار املدينة

11 العدد 137 / 23 تشرين األول 2019



12

   

مثاني��ة أع��وام م��رت عل��ى ان��دالع الث��ورة الس��ورية. يف بداي��ة  	
األح��داث كن��ا حن��ن النش��طاء واملواطن��ني الصحافي��ني نتمت��ع ب��رتف 
احلري��ة يف نق��ل ص��ورة م��ا جي��ري، س��واًء ع��ر أقامن��ا أو كامرياتن��ا، 
نوثق بواس��طتها ما يرتكبه النظام من جرائم، ونضيء على األحداث 
املفصلية من دون أن خنشى ماحقة من هنا أو اضطهاداً من هناك.

بات��ت  الي��وم  الص��ورة  لك��ن  األع��وام األوىل.  ه��ذا كان يف  	
معاكس��ة متام��ًا، وخصوص��ًا يف حمافظ��ة إدل��ب، آخ��ر املناط��ق ال��ي 
تسيطر عليها الفصائل املعارضة، حيث بات كل شيء يقف يف وجه 
الصح��ايف، وخصوص��ًا إذا ح��اول أن يض��ع إصبعه على اجلرح من دون 
أي مواربة أو حماباة، عر اخلوض يف املس��ائل احملظورة أو الش��ديدة 

احلساس��ية.
  اليد احلديدية للفصائل 

نعت��ر التعام��ل م��ع الفصائ��ل الس��يما تل��ك ذات اخللفي��ة  	
اجلهادي��ة التح��دي األصع��ب يف إدل��ب. ل��ي صدي��ق ب��ات مراس��ًا لقناة 
تلفزيوني��ة معارض��ة للنظ��ام ويف الوقت نفس��ه لس��لطات األمر الواقع 
ال��ي تهيم��ن الي��وم عل��ى إدل��ب، وق��د اضطرت��ه الظ��روف الراهن��ة إىل 
اللج��وء إىل احليل��ة يف إع��داد وتصوير تقاريره التلفزيونية وتغطيته 
لألح��داث يف ه��ذه املنطق��ة ال��ي يتح��در منه��ا. يق��ول "مل أعد أس��تطيع 
الذه��اب للتصوي��ر وح��دي، وصرت أس��تعني ببعض مص��وري القنوات 

القريب��ة م��ن س��لطات األم��ر الواق��ع لتصوي��ر اللقط��ات املطلوب��ة".
ص��ار يستش��عر اخلط��ر كلم��ا أوقف��ه أح��د احلواج��ز طالب��ًا  	
من��ه معلوم��ات ع��ن عمل��ه كون��ه حيم��ل كام��ريا فيدي��و عل��ى ال��دوام، 
لكن��ه ال يفص��ح للحاج��ز ع��ن هوي��ة املؤسس��ة الي يعمل فيه��ا واملقتنع 
بالسياس��ة ال��ي تتبناه��ا، ب��ل يعّرف عن نفس��ه كناش��ط مس��تقل على 
مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي ال أكث��ر وال أقل. رغ��م ذلك يبقى خوفه 

األكر -كما يقول- من أن يشاهده أحد مقاتلي الفصائل صدفة 
على شاشة تلك القناة "املغضوب عليها" وهو يسرد تقريراً أعده عن 

قضي��ة ما.
مثل��ه كث��ريون مم��ن أعرفه��م، حيرص��ون كل ي��وم عل��ى  	
حم��و أي أث��ر )يف حواس��يبهم الش��خصية أو هواتفه��م النقال��ة أو 
كامرياته��م( ي��دل عل��ى ع��دم متاش��يهم مع س��لطات األم��ر الواقع أو 
معارضته��م هل��ا؛ ب��دوري لس��ت اس��تثناء م��ن ه��ذه القاع��دة. ص��رت ال 
أجرؤ على نشر أي مادة تتناول جتاوزات "هيئة حترير الشام" الي 
تسيطر على القسم األكر من إدلب، أو فصائل أخرى مثل "أحرار 
الش��ام" أو "فيلق الش��ام"، على صفحة اجلريدة الي أعمل حلس��ابها 
عل��ى موق��ع فيس��بوك. كل م��ا أق��وم ب��ه إرس��ال امل��ادة ع��ر املاس��نجر 
إىل مدير التحرير قبل أن أس��ارع إىل حموها، خش��ية أن تقع يف يد 
عنص��ر أم��ين. كذل��ك ال أذي��ل املادة الي أرس��لها بتوقيعي، وأحرص 
عل��ى حاي��ة مص��ادري بأمس��اء مس��تعارة، ويبدو إن ه��ذه اإلجراءات 

"الوقائي��ة" إذا ص��ح التعب��ري أثبت��ت فاعليته��ا.
فف��ي الش��تاء الفائ��ت، كن��ت نائم��ًا يف منزل��ي بري��ف إدل��ب  	
عندم��ا مسع��ت طرق��ًا عنيف��ًا عل��ى الب��اب قراب��ة الس��ابعة صباح��ًا. 
هرولت ألفتح فإذ خبمس بنادق مصوبة على رأسي مع أمر صارم 

ب��أن أرت��دي ثياب��ي بس��رعة. 
فت��ش "ال��زوار" املن��زل ث��م طلب��وا م��ين تس��ليمهم هاتف��ي  	
النق��ال، واقتادون��ي معص��وب العين��ني إىل م��كان م��ا يف املدين��ة. هناك 
ش��رع أحده��م يف اس��تجوابي ط��وال س��اعات ح��ول عمل��ي الصح��ايف 
وآرائ��ي يف الفصائ��ل واجلماع��ات املقاتل��ة يف س��وريا، ب��دءاً بتنظي��م 
الدول��ة اإلس��امية وص��واًل إىل فصائ��ل درع الف��رات مثل "احلمزات" 
و"العمش��ات". وخ��ال التحقي��ق كان ش��خص آخ��ر يفت��ش هاتف��ي 
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تعيش��ها  كال��ي  كاحل��ة  ظ��روف  يف  	 	 	
إدل��ب الي��وم، ب��ات الصح��ايف خيش��ى أن يصبح خلف قضب��ان أحد فصائل 
املعارضة إذا جترأ على تغطية أحداث مهمة حبد أدنى من املوضوعية. 
ببس��اطة ش��ديدة، ق��د ينته��ي ب��ه األم��ر معتق��ًا أس��وة بع��دد كب��ري م��ن 
الفصائ��ل. تل��ك  زنازي��ن  يف  الي��وم  حت��ى  يزال��ون  ال  الذي��ن  النش��طاء 

حممد كساح

جبهة للكتابة بحريةيقاتلون على أكرث من الصحافيون يف إدلب 
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أي  ع��ن  يبح��ث  دقيق��ًا،  تفتيش��ًا  النق��ال 
ش��يء ي��دل عل��ى معارض��ي هل��م، لكنه��م مل 
يس��تطيعوا إثب��ات أي ش��يء، واضط��روا إىل 
اإلف��راج ع��ين، غ��ري أنه��م س��جلوا لديه��م كل 

املعلوم��ات الش��خصية املتعلق��ة ب��ي.
"باشاوات" وسيارات حديثة

م��ن يس��تطيع -عل��ى س��بيل املث��ال-  	
م��ن الصحافي��ني تصوي��ر عائل��ة تقط��ن يف 
خيم��ة عل��ى ط��رف أح��د الش��وارع، دون أن 
يك��ون عرض��ة لس��ماع بع��ض االتهام��ات ال��ي 
تنطل��ق أحيان��ًا كالس��يل اجل��ارف م��ع رفض 

للتصوي��ر؟  قاط��ع 
كصحافي��ني  "متهم��ون"  حن��ن  	
بالتمت��ع مبس��توى معيش��ي جي��د: اجملتم��ع 
ينظر إلينا ك"باشوات"، يرانا نستقل سيارات 
حديثة نس��بيًا ونرتدي ثيابًا نظيفة وأحذية 
رياضي��ة ناصع��ة البي��اض، حنم��ل موباي��ات 
كل��ه  وعملن��ا  ط��راز،  أح��دث  وكام��ريات 
"نظاف��ة يف نظاف��ة" كم��ا حيل��و للبع��ض أن 

ي��ردد.
الس��يما  زمائ��ي  م��ن  الكث��ري  	
القادم��ني م��ن ري��ف دمش��ق، متهم��ون م��ن 
قب��ل بيئاته��م االجتماعية بأنه��م من األغنياء 
ألنه��م يتلق��ون أم��وااًل م��ن جه��ات داعم��ة !. 
ويطل��ق الن��اس هذه االتهامات جزافًا دون أي 
تأك��د م��ن مدى مصداقيته��ا. البعض يعتقد 
أن هدف الصحايف من التقاط صور عائات 
فق��رية ومج��ع معلوم��ات عنه��ا، ه��و التق��دم 
مبش��روع إغاث��ي إىل إح��دى اجله��ات املاحن��ة 
ال��دوالرات  ليحص��ل بعده��ا عل��ى رزم م��ن 
تكفي��ه لس��نوات وس��نوات !. وال أدري كي��ف 
ميك��ن للصح��ايف أن جيين امل��ال عندما يصور 
القذائ��ف والغ��ارات احلربي��ة ال��ي تس��تهدف 
بي��وت املدني��ني معرض��ًا حيات��ه للخط��ر يف 

حلظ��ة؟. كل 

م��رة  اس��توقفين  جريان��ي  أح��د  	
ليس��ألين أم��ام جمموع��ة م��ن الن��اس ه��ذا 
الس��ؤال العتي��د ال��ذي يتك��رر دائم��ًا "مسعن��ا 
أن��ك س��توزع األم��وال، ه��ل ه��ذا صحي��ح؟". 
وهنا أكتفي بالصمت، ألن لساني يتلعثم 
واضح��ة  إجاب��ة  إجي��اد  م��ن  يتمك��ن  وال 
أن  يعتق��دون  الذي��ن  األش��خاص  هل��ؤالء 
عمل��ي يتي��ح ل��ي احلص��ول عل��ى الكثري من 

امل��ال عل��ى حس��اب معاناته��م.
ال��ي  االتهام��ات  أخط��ر  أم��ا  	
تط��اول الصح��ايف فه��ي الق��ول أن��ه عمي��ل 
اإلقليمي��ة  الق��وى  إلح��دى  أو  للنظ��ام، 
عل��ى  احل��رب  ال��ي خت��وض  الدولي��ة  أو 

الس��ورية.  األراض��ي 
وج��دت   2017 الع��ام  ربي��ع  يف  	
نفس��ي أنا وأحد الزماء يف موقف حمرج. 
مص��ورة  مقاب��ات  جن��ري  حينه��ا  كن��ا 
يف مدين��ة أرحي��ا م��ع مهجري��ن م��ن ري��ف 
دمشق حول معاناتهم مع باصات التهجري 
وأج��واء احلص��ار ال��ي عاش��وها يف مدنه��م؛ 
همس��ت لزميل��ي "م��اذا ل��و صورن��ا الي��وم 
املقات��ات احلربي��ة وقصف��ت  ث��م ج��اءت 
املنطق��ة؟". ق��ال ل��ي "ف��ال اهلل وال فال��ك. 
س��نكون يف أصع��ب موق��ف ال مس��ح اهلل".

ال��ذي  عملن��ا  أنهين��ا  أن  وبع��د  	
لألش��خاص  مش��اهد  التق��اط  تضم��ن 
الذي��ن نصوره��م وه��م يتجول��ون يف س��وق 
املدينة وشوارعها، شاءت األقدار أن يعيش 
س��كان أرحي��ا ذل��ك املس��اء ليل��ة دامي��ة، بع��د 
احلربي��ة  املقات��ات  قذائ��ف  انهم��رت  أن 
الس��وق.  إحداه��ا  وطال��ت  منازهل��م  عل��ى 
بع��د انته��اء القص��ف اتص��ل ب��ي أح��د م��ن 
صورناه��م وق��ال ل��ي "لق��د فعلتموه��ا. أنتم 
ص��ورمت والنظام بدأ بالقصف"، وال ندري 
ه��ل كان مي��زح فع��ًا أم أن حديث��ه كان 

عل��ى حمم��ل اجل��د؟

 البريوقراطية الصعبة
ف��خ  م��ن  أيض��ًا  الصح��ايف  ينج��و  ال  	
قل��ة قليل��ة  أداء عمل��ه.  البريوقراطي��ة خ��ال 
فق��ط م��ن املس��ؤولني احمللي��ني يف إدل��ب تب��دي 
جتاوب��ًا وتفهم��ًا وجتي��ب ع��ن األس��ئلة برحاب��ة 
ص��در، يف ح��ني أن الس��واد األعظ��م منه��م يرين��ا 
العج��ب العج��اب قبل أن يرد على رس��الة تطلب 
معلومات عن موضوع ما أو تعليقًا على حادثة، 
التابع��ة للحكوم��ة  ويب��دأ ذل��ك م��ع األجه��زة 
املوقت��ة وال ينته��ي مع رؤس��اء وأعض��اء اجملالس 

احمللي��ة.
موق��ع  يف  الزم��اء  أح��د  يعم��ل  	
علي��ه  ويف��رض  بإدل��ب،  خمت��ص  إلكرتون��ي 
عمل��ه احلص��ول باس��تمرار عل��ى تعليق��ات م��ن 
مسؤولني عن القطاعات املختلفة الي يغطيها. 
طل��ب م��رة تصري��ح مس��ؤول إداري يف "حكوم��ة 
اإلنق��اذ" عن مش��روع خدماتي تنف��ذه احلكومة، 
لكن��ه اضط��ر إىل انتظ��ار أيام عدة قبل أن يصله 
أن  عل��ي  "رمب��ا كان  اجل��واب، وعل��ق س��اخراً 
أط��رح علي��ه الس��ؤال قب��ل وق��وع احل��دث ألمتكن 

م��ن القي��ام بتغطي��ة عاجل��ة!".
وم��ن صعوب��ات التعام��ل م��ع حكوم��ة  	
اإلنق��اذ أنه��م كلف��وا ش��خصًا حم��دداً للتواص��ل 
م��ع الصحافي��ني، وليته��م مل يفعلوا، فهو ال يرد 
عل��ى رس��ائل الوات��س اب، ويطل��ب عل��ى الف��ور 
م��ن الصح��ايف أن ي��زور مق��ر احلكوم��ة يف إدل��ب 
للسؤال عما يريد؛ "تعال إىل مكان احلكومة يف 
إدل��ب وبإمكانن��ا تقدي��م املعلوم��ات ال��ي تطلبها" 
ي��رد عل��ى الرس��ائل بش��كل دائ��م، وه��ذا م��ا جيعل 
الصح��ايف يف ح��رية م��ن أم��ره، ألن��ه ي��درك أن 
دخول��ه إىل ه��ذا املبن��ى يع��ين أن علي��ه كتابة ما 
تري��ده احلكوم��ة يف مادت��ه الصحافي��ة، بع��د أن 
يكونوا قد تعرفوا عليه شخصيًا نتيجة الزيارة.

سياس��ة  ع��ارض  أو  انتق��د  إذا  أم��ا  	
احلكوم��ة يف مقال��ه ذاك فس��يضاف عل��ى الف��ور 

عليه��م. املغض��وب  الئح��ة  إىل 
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يص��ل  تقريب��ًا،  ي��وم  كل  ويف  صباح��ًا  	
عدي الش��اب الثاثيين املتحدر من ريف الرقة إىل 
مقه��ى ال��وردة الش��امية يف املرج��ة، ليدي��ر أعمال��ه 
اليومي��ة: جمالس��ة الزبائ��ن القادم��ني مبعظمه��م 
م��ن حمافظة دير الزور، واإلصغاء بلطف واهتمام 
وتدوين ماحظاته، قبل أن جيري بعض اتصاالته 
واحملاك��م  ب"الش��عبة"  املهم��ني،  األش��خاص  م��ع 
و"القاب��ون" حي��ث قي��ادة الش��رطة العس��كرية ال��ي 
مت��ر فيه��ا قوائم املعتقل��ني بعد حتويلهم من األفرع 

األمني��ة إىل س��جن صيدناي��ا الش��هري.
قب��ل الث��ورة كان��ت املرج��ة تس��تقطب  	
مبهن��ة  منه��م  الكث��ري  يتخف��ى  الذي��ن  القوادي��ن 
س��ائق س��يارة األج��رة، عل��ى أن��ه يت��م التع��رف إليهم 
م��ن خ��ال مج��ل متع��ارف عليه��ا ب��ني الزبائ��ن. لكن 
نش��اط املرج��ة حت��ول الي��وم م��ن الرتوي��ج للعامل��ني 
يف اإلجتار باجلس��د إىل العاملني باإلجتار بالوعود 
الكاذب��ة، خاص��ة إلخ��راج فلذة كبد م��ن أحد أقبية 

النظ��ام.
ومطاع��م  مقاه��ي  ب��ني  التنق��ل  وعن��د  	
املرج��ة م��ن الس��هل التع��رف عل��ى السماس��رة اجلدد 
معان��اة  ظه��ر  عل��ى  الس��ريع  امل��ال  ع��ن  الباحث��ني 
الفض��ة  خ��وامت  الس��وري:  الش��عب  م��ن  الكثريي��ن 
يف األصاب��ع، القمص��ان ملون��ة وال��رؤوس حليق��ة 
املسلس��ل  بط��ل  "جب��ل"  للحي��ة  مش��ابهة  واللح��ي 
التلفزيون��ي "اهليب��ة". ويف الغال��ب حيم��ل السمس��ار 
جه��ازي موباي��ل م��ن الط��راز احلدي��ث، ويرافق��ه 
مس��اعد أصغ��ر س��نًا يت��وىل تنفي��ذ املهم��ات العاجل��ة 
والتافه��ة، مث��ل جل��ب عل��ب الس��جائر، تعبئ��ة رصيد 
هات��ف، تصوي��ر الوثائ��ق واألوراق املتعلق��ة بالعم��ل، 
وأحيان��ًا ل��دى السماس��رة األش��د حبًا باالس��تعراض، 
برك��ن  ويق��وم  معلم��ه  حقيب��ة  املس��اعد  حيم��ل 
منه��ا  ين��زل  أن  بع��د  مناس��ب  م��كان  يف  الس��يارة 

النعم��ة. السمس��ار حدي��ث 
وإلضف��اء طاب��ع أكثر جدية على عمله  	

املرجت��ل، يس��تعني السمس��ار أحيان��ًا مبحام��ني، 
فيص��ل "األس��تاذ" م��ع حقيبت��ه ليجال��س الزب��ون 
حبض��ور السمس��ار، كما ميك��ن أن ينضم إليهما 
أح��د األش��خاص الفاعل��ني، مث��ل "اب��ن عم��ه لل��واء 
كف��اح" ال��ذي يتح��دث بلهج��ة أه��ل الس��احل، 
ليخ��رج عنده��ا الزب��ون التعي��س فلوس��ه ظان��ًا أن 

طلب��ه ب��ات قري��ب املن��ال.
يق��ول ع��دي لش��يخ س��بعيين حي��اول  	
احلص��ول عل��ى موافق��ة لزي��ارة ابن��ه يف س��جن 
صيدناي��ا، أن الزي��ارة تكل��ف ثاث��ة ماي��ني ل��رية 
س��ورية، وأن كل ش��يء ب��ني القاب��ون و"الش��عبة" 
يسري على ما يرام، "والزم تكون أموركم جاهزة 
حج��ي ألن��ه ب��أي حلظ��ة اجلماع��ة خيرون��ا"، يف 

إش��ارة إىل ض��رورة توف��ري امل��ال س��ريعًا.
املعتقل��ني  ذوي  كل  غ��رار  وعل��ى  	
يتخل��ى ه��ذا الش��يخ ع��ن ح��ذره، فيحض��ر امل��ال 
لينض��م إىل الئح��ة ضحاي��ا عملي��ات االحتي��ال 
ه��ذه. إذ م��ن الس��هل ج��داً عل��ى مسس��ار ميته��ن 
النص��ب أن يوق��ع ب��ذوي املعتقل��ني أو املفقودي��ن 
املس��تعدين للتعل��ق ب��أي أم��ل ول��و كان وهمي��ًا. 
ويتك��رر  وس��هل  مع��روف  املعتم��د  والس��يناريو 
بوت��رية ش��به يومي��ة. فبع��د أن يتلق��ى السمس��ار 
امل��ال املطل��وب أو ج��زءاً من��ه، يرتاج��ع اهتمام��ه 
بالزب��ون وتب��دأ مرحل��ة الته��رب والتمل��ص من��ه، 
قب��ل أن يواجه��ه باحلقيق��ة امل��رة "ب��راس والدي 
عل��ي..  ي��رد  بط��ل  الش��عبة  م��ن  العقي��د مس��ري 
املص��اري عن��ده وأن��ا م��ا أقدر أس��وي ش��ي".. وهكذا 
تتبخ��ر اآلم��ال واألح��ام، ويقال ل��ه أن امللف بات 
بأي��دي الضاب��ط الفان��ي الذائ��ع الصي��ت ال��ذي 
ال يتج��رأ الزب��ون حت��ى عل��ى الس��ؤال عن��ه، ألن��ه 
يع��رف أن ه��ذا األم��ر ل��ن جيل��ب ل��ه س��وى املزي��د 

م��ن املتاع��ب.
يتجنب كمال، وهو مسس��ار آخر من  	
ريف دير الزور يقيم منذ وقت طويل يف دمشق، 

 املرجة..

من جتارة األجساد إىل جتارة األوهام والوعود الكاذبة

خ��ال الس��نوات املاضي��ة وبع��د ان��دالع احل��رب حتول��ت س��احة املرج��ة املش��هورة يف قل��ب العاصم��ة دمش��ق م��ن م��كان التق��اء للعامل��ني يف  	
الدعارة، إىل سوق مسسرة تقدم فيها اخلدمات الوهمية يف أكثر األحيان إىل من يبحثون عن قريب هلم يف املعتقات أو عن تسريح من اجليش 
أو نق��ل جمن��د م��ن م��كان س��اخن إىل م��كان أه��دأ. م��ن دون أن ننس��ى خدم��ات تس��هيل احلص��ول عل��ى ج��وازات س��فر وش��هادات جامعية م��زورة، ليصل 

األم��ر إىل ح��د احلص��ول عل��ى وثيق��ة م��زورة تؤك��د التح��در م��ن س��الة الرس��ول.

هادي الفيصل

التعاط��ي يف قضاي��ا املعتقل��ني وخاص��ة م��ن أبن��اء 
بل��ده. يق��ول يف ه��ذا الص��دد "إنه��م غالب��ًا ينك��رون 
اجلمي��ل بع��د أن حيصل��وا عل��ى م��ا يريدون��ه، وإذا 
أخ��ذت منه��م ألف��ًا يقول��ون أنه��ا ملي��ون". ويوضح 
ال��راس"  "وجع��ة  جتن��ب  يفّض��ل  أن��ه  كم��ال 
املصاحب��ة لقضاي��ا الس��جن واالحتج��از، ويعم��ل 
عل��ى قضاي��ا تس��ريح اجلنود، حي��ث العمل يف هذا 
اجملال حسب قوله "يتم مع جهة واحدة صاحبة 
ق��رار مباش��ر مث��ل اللجن��ة الطبي��ة العس��كرية يف 
مش��فى )601(، وه��ذا أس��هل وأج��دى م��ن ش��ربكة 

العم��ل م��ع مئ��ة ط��رف وط��رف".
احلق��ل  كم��ال  عاق��ات  وتتج��اوز  	
الط��ي العس��كري، إىل التعلي��م العال��ي واإلع��ام 
ونقاب��ات األش��راف ال��ي تص��ادق عل��ى ش��جرات 
النس��ب احلس��يين. وزبائن��ه هن��ا وجه��اء وش��يوخ 
الع��دة  اس��تكمال  حياول��ون  مزعوم��ون  عش��ائر 
الازم��ة، مث��ل احلص��ول عل��ى بطاقة م��ن "األمن 
الوط��ين" ب400 أل��ف ل��رية، وش��هادة جامعي��ة أو 
ش��هادة دكت��وراه فخري��ة م��ن أي م��كان مبلي��ون 
إىل ثاث��ة ماي��ني ل��رية س��ورية، ليص��ل األم��ر 
مقاب��ل امل��ال إىل احلص��ول عل��ى ش��جرة نس��ب 
مصدق��ة م��ن نقيب أش��راف ما، تثب��ت حتدره من 
نس��ل احلس��ني بن علي بن أبي طالب، والثمن ما 

ب��ني 200 و300 أل��ف ل��رية. 
أم��ا الزبائ��ن يف ه��ذه احلال��ة فه��م عادة  	
م��ن الكه��ول املتصاب��ني احلريص��ني عل��ى أناق��ة 
معين��ة غالب��ًا، فاحملرم��ة البيض��اء مث��ًا غالب��ًا م��ا 
تك��ون موج��ودة، وصبغ��ة الش��عر غالب��ة إلخف��اء 
بدق��ة.  مش��ذبان  والش��اربان  كهول��ة،  ش��يبة 
يض��اف إىل كل ذل��ك ه��ذا الش��غف املبت��ذل ب��أي 
أنث��ى، أكان��ت صبي��ة صغ��رية م��ن العام��ات يف 
املقاه��ي أو موظف��ة يف مكات��ب الس��فر والفن��ادق، 
أو س��يدات أك��ر س��نًا وأكث��ر خ��رة يف منطق��ة 

جرمان��ا، حي��ث ينته��ي الي��وم هن��اك ع��ادة.
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)اس��م  الس��ليمان  رام��ي  يق��ول  	
بلدي��ة  "أبلغت��ين  املدين��ة،  ل��� ع��ني  مس��تعار( 
حلب قبل أيام قليلة بضرورة مغادرة منزلي 
ألنها ستقوم بتنظيم وختطيط هذه األحياء 
وفت��ح طرق��ات جدي��دة". ويضي��ف "البلدي��ة 
حددت مدة أسبوع كحد أقصى للخروج من 
املنزل ونقل أثاثه، عندها انتقلت إىل األحياء 
الغربية من املدينة". ويتابع الس��ليمان معلقًا 
"ق��رار البلدي��ة تعس��في يه��دد مئ��ات العائ��ات 

ال��ي تقي��م يف أحي��اء حل��ب الش��رقية".
النظ��ام  ق��وات  س��يطرة  من��ذ  	
الس��وري وامليليش��يات عل��ى كام��ل املدين��ة يف 
أواخ��ر الع��ام 2016، عم��ل الكث��ري م��ن األهال��ي 
خ��ال العام��ني املاضي��ني يف أحي��اء الس��كري 
واحليدرية والشيخ سعيد وتل الزرازير على 
ترميم منازهلم وش��ققهم الس��كنية املتضررة 
م��ن القص��ف لتصب��ح صاحل��ة للس��كن. م��ع 
العل��م أن بلدي��ة النظ��ام مل تؤم��ن أية خدمات 
س��وى فت��ح الطرقات وإزالة ال��ركام، وبقيت 
ه��ذه األحي��اء مفتقدة ألدن��ى مقومات احلياة 
واخلدم��ات األساس��ية. وكان��ت ه��ذه األحي��اء 
ال��ي يتح��در س��كانها م��ن أري��اف حل��ب وإدلب 
وغالبيته��م م��ن الفئات الفق��رية، قد تعرضت 
للقص��ف العني��ف م��ن قبل قوات النظ��ام أثناء 
س��يطرة املعارض��ة عليه��ا م��ا أدى إىل تدم��ري 
البن��ى التحتي��ة فيه��ا، وبقي��ت ب��ا م��اء وال 

كهرب��اء حت��ى اآلن.
ش��رح مص��در حمل��ي لع��ني املدين��ة  	
ح��ي  ط��اول  ال��ذي  الكام��ل  اهل��دم  خلفي��ات 
احليدري��ة يف حل��ب الش��رقية. وق��ال "غالبي��ة 
أصح��اب املن��ازل يف ح��ي احليدري��ة كان��وا 
الفائت��ة وال  الس��نوات  منه��ا خ��ال  خرج��وا 

يستطيعون العودة إليها ملواقفهم املعارضة 
حلكوم��ة النظ��ام، لذل��ك يتعرض��ون هل��ذا 

اجلماع��ي". العق��اب 
أم��ا يف ح��ي الس��كري فق��د طال��ب  	
أصح��اب املن��ازل البلدي��ة التابع��ة للنظ��ام 
بدف��ع تعويض��ات هل��م مقاب��ل التخل��ي ع��ن 
منازهلم، فكان جوابها بأن هذا األمر ممكن 
يف ح��ال متك��ن الش��خص املع��ين م��ن إثب��ات 
ملكيت��ه، وه��و أم��ر صع��ب للغاي��ة بالنس��بة 
إىل الكثريي��ن الذي��ن فق��دوا وثائ��ق ملكي��ة 
منازهل��م نتيج��ة عمليات القص��ف والنزوح 
املس��تمر م��ن ع��ام 2012 حت��ى نهاي��ة 2016. 
ولتري��ر عمليات اهلدم تؤكد بلدية حلب 
أن عملي��ات إع��ادة اإلعم��ار س��تتضمن ش��ق 
طرق��ات رئيس��ية يف ه��ذه األحي��اء وتأم��ني 
خدم��ات الص��رف الصحي وامل��اء والكهرباء، 

لتصب��ح مناس��بة للس��كن.
عل��ى  أج��رت  األح��د  صب��اح  	
ت��رك منزهل��ا يف ح��ي ت��ل الزرازي��ر يف حل��ب 
بعد صدور قرار هدمه، وانتقلت إىل منزل 
أقارب هلا يف ريف حلب الش��مالي. وقالت ل� 
ع��ني املدين��ة، "ق��رار البلدية تعس��في وحنن 
مل نتمكن من إثبات ملكيتنا للمنزل لذلك 
خرج��ت مع أس��رتي إىل أقرب��اء لي يف ريف 
حل��ب"، وأضاف��ت "بلدي��ة حل��ب مل ترس��ل 
املن��ازل  م��ن  للخ��روج  مس��بقة  إش��عارات 

وإجي��اد مس��اكن بديل��ة".
بع��ض  أراض��ي  ملكي��ة  وتع��ود  	
األحي��اء الش��رقية يف منطق��ة ت��ل الزرازي��ر 
للبلدي��ة، ال��ي س��هلت عملي��ة بنائه��ا قب��ل 
س��نوات الث��ورة ع��ر مقاول��ني ومتعهدي��ن 
بعده��ا  م��ن جمل��س احملافظ��ة.  مقرب��ني 

قام��ت البلدي��ة بتأم��ني الكهرب��اء وامل��اء واعرتف��ت 
بوجوده��ا كمس��اكن عش��وائية، يف ح��ني بقي��ت 
عل��ى  غامض��ة  العقاري��ة  الدوائ��ر  يف  ملكيته��ا 
الرغ��م م��ن وج��ود بع��ض الوثائ��ق ل��دى الس��كان.

يف  أص��در  الس��وري  النظ��ام  وكان  	
2018، املرس��وم رق��م )10( ال��ذي ين��ص  نيس��ان 
عل��ى إقام��ة منطق��ة تنظيمي��ة أو أكث��ر ضم��ن 
املخط��ط التنظيم��ي الع��ام للوح��دات اإلداري��ة، 
أي إع��ادة صياغ��ة املخطط��ات التنظيمي��ة م��ن 
جدي��د. ويقض��ي املرس��وم بتكلي��ف أكث��ر م��ن 
جه��ة مث��ل مديري��ة املص��احل العقاري��ة بإع��داد 
ج��داول بأمس��اء أصحاب العقارات يكون مطابقا 
يوم��ًا،   45 أقصاه��ا  م��دة  يف  العقاري��ة  للقي��ود 
بأنفس��هم  احلض��ور  املالك��ني  عل��ى  واش��رتطت 
إلكمال تلك اإلجراءات. واعترت هذه العملية 
أش��به مبحاول��ة إلغ��اء مللكي��ة املدني��ني الذي��ن ال 

منازهل��م.  إىل  الع��ودة  يس��تطيعون 
ق��ال  املدين��ة  ع��ني  م��ع  حدي��ث  ويف  	
األمني العام للهيئة العامة الثورية ملدينة حلب 
عمر البيس��كي "أغلب الس��كان الذين خرجوا من 
منازهل��م ال يس��تطيعون إثب��ات ملكيته��ا، وه��م 
يف الغالبي��ة م��ن املعارض��ني للنظ��ام وبالتال��ي 
ال ميكنه��م الع��ودة". وأض��اف البيس��كي "النظ��ام 
باش��ر بع��د إص��دار املرس��وم رقم 10 به��دم األبنية 
الس��كنية ألنها مهددة بالسقوط حبسب زعمه". 
وكان��ت بلدي��ة النظ��ام قام��ت يف وق��ت س��ابق 
به��دم منازل املدنيني يف منطقة جبل احليدرية 

واحليدري��ة وص��اح الدي��ن.
وأوض��ح البيس��كي أيض��ًا "أن الدول��ة  	
آن��ذاك مل تع��رتض عل��ى الذي��ن باع��وا األراض��ي 
للس��كان، كم��ا مل تذك��ر أنه��ا أبني��ة عش��وائية 
ق��دم  "لق��د  وتاب��ع  البلدي��ة"،  يف  مس��جلة  غ��ري 
النظ��ام وع��وداً كث��رية للمتضرري��ن، لكن��ه مل 
يعوضه��م بش��يء حت��ى اآلن". واعت��ر البيس��كي 
أن ه��دف النظ��ام م��ن ه��ذه العملي��ة "انتقام��ي 
ض��د األحي��اء الش��رقية م��ن حل��ب ال��ي كان��ت 
خرج��ت ع��ن س��يطرته" واته��م النظ��ام بالس��عي 
الس��تماك عق��ارات املدني��ني وتغي��ري تركيب��ة 
الس��كان املقيم��ني يف املدين��ة ع��ر متلي��ك عناصر 

امليليش��يات املقيم��ة فيه��ا.
	 ويؤك��د الكث��ري م��ن س��كان االحي��اء 
الشرقية حللب أن امليليشيات اإليرانية واللجان 
الشعبية التابعة للنظام، صادرت أعداداً كبرية 
م��ن من��ازل املدني��ني الذي��ن تركوه��ا بعد حصار 
املدين��ة، خاص��ة يف مناط��ق املواص��ات وضه��رة 

ع��واد وطري��ق الب��اب.

مدارس الرقة وكوادرها التعليمية
بلدية النظام تنتقم من سكان األحياء الشرقية حللب

حسني اخلطيب
غ��ادر رام��ي الس��ليمان منزل��ه يف ح��ي الس��كري يف حل��ب الش��رقية م��ع عائلت��ه  	
متوجه��ًا اىل من��زل أق��ارب ل��ه يف حل��ب اجلدي��دة، وذل��ك عق��ب إب��اغ بلدي��ة حل��ب التابع��ة 
للنظ��ام بع��ض قاط��ين األحي��اء الش��رقية للمدينة بض��رورة إخاء منازهلم متهي��داً هلدمها.
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ي  

يف  املدرس��ني  عل��ى  االعتم��اد  ميكن��ك  "ال  فاطم��ة  تق��ول  	
امل��دارس، وال ميك��ن ألح��د إجباره��م عل��ى إعط��اء ال��دروس بطريق��ة 
مهني��ة وجمدي��ة"، معت��رة أن امل��دارس "حتول��ت إىل ما يش��به األندية 
يذه��ب إليه��ا األطف��ال مل��لء الف��راغ ومتضي��ة الوق��ت بعي��داً ع��ن أي 
حتصي��ل علم��ي ج��دي، لذل��ك مل يع��د أمامن��ا م��ن خي��ار س��وى اللج��وء 
إىل ال��دروس اخلاص��ة يف املن��زل، أو االستس��ام لألم��ر الواق��ع وقب��ول 

املس��توى ال��رديء ال��ذي وصل��ت إلي��ه امل��دارس".
تعان��ي مجي��ع امل��دارس العام��ة يف الس��احل الس��وري م��ن  	
مش��اكل أساس��ية تتفاق��م عام��ًا بع��د آخ��ر رغ��م وجوده��ا يف مناطق مل 
تص��ل إليه��ا وي��ات احل��رب. ويؤكد األهالي أن ال��رتدي يعود أواًل إىل 
إهم��ال متفاق��م ل��دى إدارات ه��ذه امل��دارس انعك��س حال��ة م��ن الفلت��ان 
ل��دى املدرس��ني والط��اب عل��ى ح��د س��واء، وثاني��ًا إىل إهمال املدرس��ني 
بش��كل كلي لتامذتهم بهدف حتصيل املزيد من الدروس اخلاصة 
الي متكنهم من كس��ب مبالغ مالية تس��اعدهم على مواجهة ارتفاع 

األس��عار وس��ط روات��ب متدني��ة للغاي��ة.
يق��ول عب��د الكري��م )م��درس فيزي��اء يف مدين��ة طرط��وس(:  	
األس��رة حباج��ة إىل دروس خاص��ة ألوالده��ا  الس��ابق كان��ت  "يف 
يف مادت��ي الرياضي��ات والفيزي��اء وأحيان��ًا م��ادة اللغ��ة العربي��ة قب��ل 
امتحان��ات الش��هادة العام��ة، أم��ا اليوم فعلى األس��ر التعاقد مع أس��اتذة 
جلميع املواد وجلميع األبناء بغض النظر عن صفوفهم، ألنه مل يعد 
باإلم��كان عل��ى اإلط��اق االكتف��اء مبا يقدم��ه األس��اتذة يف املدارس".

يف الس��احل تتفاق��م املش��كلة أم��ام انقس��ام املدرس��ة طبقي��ًا،  	
ب��ني فئ��ة تض��م أبن��اء أس��ر ذات ش��أن يف مناطقه��ا، فيتح��ول أبن��اء 
الضاب��ط أو قائ��د امليليش��يا إىل ممثل��ني ل��ه يف املدرس��ة يتج��اوزون 
القوانني وحيولون الصفوف إىل أندية تسلية، وفئة فقرية معدمة 
املن��ازل،  إىل  خصوصي��ني  مدرس��ني  اس��تجاب  عل��ى  ق��ادرة  غ��ري 
ومضط��رة إىل االعتم��اد على الصفوف املدرس��ية مبس��تواها الس��يء.

يعط��ي من��ري )م��درس جغرافي��ا يف ري��ف باني��اس( أمثل��ة  	
عل��ى م��ا يواجه��ه يف مدرس��ته. يق��ول: "يدخ��ل مؤي��د وه��و طال��ب يف 
الص��ف العاش��ر مس��لحًا مبس��دس إىل املدرس��ة، يس��تعرضه أم��ام 
زمائ��ه، يف ظ��ل غي��اب م��دّرس اللغ��ة العربي��ة ال��ذي اعت��اد الغي��اب 
بس��بب قضائ��ه معظ��م الوق��ت متنق��ًا ب��ني املن��ازل إلعط��اء دروس 
خاص��ة، فيم��ا يق��وم م��درس اللغ��ة اإلنكليزي��ة بالتعوي��ض عن��ه 
ويس��عى جاهداً لضبط التامذة، وبعد أن يفش��ل بنزع املس��دس من 

ي��د التلمي��ذ يكتف��ي بالطل��ب من��ه إخف��اءه".
يضي��ف امل��درس منري واصفًا الوضع املزري للمدرس��ة "يف  	
ح��ال أردت كتاب��ة ماحظ��ات عل��ى الل��وح ال أج��د األق��ام الازم��ة 
باعتب��ار أن جمم��ل خمصص��ات املدرس��ة يت��م س��رقتها إم��ا م��ن إدارة 
الرتبية يف احملافظة أو من إدارة املدرسة ذاتها، لذلك يعتمد غالبية 
األس��اتذة عل��ى أقامه��م اخلاص��ة، أو جي��رون عل��ى تلق��ني ال��درس 

م��ن الكت��اب دون تس��جيل ماحظ��ات عل��ى الل��وح".
وخيت��م من��ري قائ��ًا "ب��ني تام��ذة يس��عون ملتابع��ة الش��رح  	
آخري��ن  وب��ني تام��ذة  الل��وح،  الكتاب��ة عل��ى  بغي��اب  الكت��اب  ع��ر 
يركزون على مسدس زميلهم أكثر من تركيزهم على الكتاب، 
بإمكان��ك أن تتخي��ل كي��ف جي��ري التعلي��م يف مؤسس��ة حكومي��ة 

تدع��ى مدرس��ة".
ب��ني مس��دس بأي��دي تلمي��ذ، وأق��ام مفق��ودة، ومداف��ئ  	
مطف��أة، وأس��اتذة غائب��ني، نصب��ح أم��ام جي��ل كام��ل مل يفه��م أصًا 
معنى املدرس��ة، ومل يس��مع عن العملية التعليمية إال ما تس��رب عن 
فس��اد وزيره��ا، وأرق��ام املبال��غ ال��ي س��رقت م��ن خزين��ة الدول��ة حتت 

بن��د إع��داد جي��ل املس��تقبل.

مدارس الساحل السوري تتحول اىل نواد مللء الفراغ ومتضية الوقت
إرس��ال  ع��ن  لطفل��ني(  )أم  فاطم��ة  امتنع��ت      	 	
طفليه��ا إىل املدرس��ة خ��ال الش��تاء املاض��ي م��دة ثاث��ة أس��ابيع يف 
ري��ف منطق��ة جبل��ة، بس��بب العج��ز ع��ن تأم��ني الوق��ود ال��ازم لتدفئ��ة 
املدرس��ة، م��ا أدى اىل إصاب��ة أح��د األطف��ال بنزل��ة ب��رد ح��ادة. أم��ام ه��ذا 
الواق��ع اس��تعانت األم بثاث��ة مدرس��ني لتعوي��ض م��ا ف��ات الطفلني من 
دروس بتكلف��ة بلغ��ت حن��و 60 أل��ف ل��رية س��ورية خ��ال ه��ذه األس��ابيع 
الثاث��ة، وه��و م��ا اعتادت األم عل��ى دفعه بني فرتة وأخرى، جراء تردي 

املدرس��ة. يف  ع��ام  بش��كل  التعليم��ي  املس��توى 

مراد احلجي
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هذا ما قاله الش��اب العش��ريين حممد طه ل"عني املدينة"  	
أذن��ه. يف  ق��رط  وض��ع  اىل  دفعت��ه  ال��ي  األس��باب  ع��ن 

يعي��ش ط��ه يف مدين��ة غازي عنت��اب الرتكية منذ أعوام،  	
ويعم��ل يف جم��ال املونت��اج التلفزيون��ي. يق��ول إن وض��ع الش��بان 
الس��وريني أقراطا يف آذانهم بات ممارس��ة ش��ائعة يف تركيا، بدليل 
ان العدي��د م��ن أصدقائ��ه ب��ادروا اىل ذل��ك. أم��ا الس��بب يف رأي��ه فه��و 
رغب��ة الش��باب يف التعب��ري ع��ن انفس��هم حبري��ة وبالطريق��ة ال��ي 
حتل��و هل��م، بعي��داً م��ن أي قيود اجتماعية س��واء كانت صحيحة أو 

خاطئ��ة. 
أض��اف: "معظ��م م��ن التقيته��م بعد قيامي به��ذه اخلطوة  	
أبدوا رفضهم القاطع هلذا التصّرف وانزعاجهم منه. املشكلة انهم 
يرفض��ون فحس��ب م��ن دون أن ي��وردوا أس��بابا واضح��ة ت��رر ه��ذا 
الرف��ض. واحل��ق ان��ين اس��تغرب موقفه��م الن س��لوكي هذا حمض 

ف��ردي وال يش��كل إس��اءة اليه��م او اىل س��واهم".
تع��ّرض ط��ه ملضايق��ات يف عمل��ه بس��بب الق��رط، وطل��ب  	
من��ه مدي��ره املباش��ر م��رارا أن خيلع��ه أثناء لقائه بعض االش��خاص، 
"ك��ون ه��ذا التص��ّرف غ��ري مقب��ول يف اجملتم��ع الس��وري، ويعك��س 

ص��ورة س��لبية وش��اذة".
أم��ام ه��ذا الواق��ع وج��د ط��ه نفس��ه مضط��را اىل خل��ع  	
الق��رط خ��ال "بعض اإلجتماعات الي يش��ارك فيها أش��خاص من 

يق��ول. م��ا  حس��ب  وريفي��ة"  حمافظ��ة  خلفي��ات 
ميار غزال )22 عامًا( طالب س��وري يعيش يف إس��طنبول،  	
ويضع بدوره قرطًا يف أذنه منذ العام 2015. يعتر أن هذا التصرف 
مرتب��ط بش��خصية الف��رد، ويع��ر ع��ن حري��ة فردي��ة س��ُلبت م��ن 
اإلن��اث والذك��ور عل��ى الس��واء يف اجملتمع��ات الش��رقية. ويؤك��د ان 
ه��ذا الس��لوك ال عاق��ة ل��ه باملعتق��د الدي��ين، فكث��ري م��ن اصدقائ��ه 
الس��وريني ب��ادروا اىل وض��ع اق��راط يف آذانه��م وم��ا زال��وا مواظب��ني 

عل��ى ممارس��ة ش��عائر الدي��ن االس��امي. 
املفارقة أن ذوي ميار مل يعرتضوا على قراره بل شجعوه  	
ودعم��وه. لكن��ه واج��ه مش��اكل وانتق��ادات يف اجملتم��ع االوس��ع، 
وكث��ريا م��ا تع��رض ل��كام مه��ني وتنم��ر. ورغ��م ان��ه كان يتجاهل 
هذا املوقف السلي ظاهرا، فإنه يف قراره نفسه كان يشعر بانزعاج 

كب��ري وتنتاب��ه مش��اعر س��خط وك��ره. وق��ال يف ه��ذا الصدد "املؤس��ف ان 
اجملتم��ع الس��وري ال ي��زال غ��ري ق��ادر عل��ى رس��م ح��دود ب��ني إب��داء وجه��ة 
النظ��ر والتدخ��ل يف حي��اة اآلخري��ن وش��ؤونهم الش��خصية"، ويقص��د هنا 
الع��دد الكب��ري م��ن املواطنني الس��وريني الذين اضطرته��م ظروف احلرب 

اىل الف��رار م��ن مناطقه��م واالس��تقرار يف مدين��ة اس��طنبول.
أض��اف: "ظاه��رة وض��ع الق��رط يف االذن منتش��رة يف ش��كل  	
ملم��وس ب��ني أصدقائ��ي، وأعتق��ُد أنه��م وج��دوا يف تركي��ا مكان��ًا مائم��ًا 
للتعب��ري ع��ن أنفس��هم بعي��داً م��ن الرقاب��ة االجتماعي��ة ال��ي ال ترح��م، 
فالقانون واجملتمع يف تركيا حيرتمان هذا التصّرف، ويدرجانه ضمن 
احلري��ات الش��خصية. حت��ى ان رؤي��ة اس��اتذة جامعي��ني ات��راكا يضع��ون 
أقراط��ًا يف آذانه��م ه��و مش��هد مأل��وف هن��ا، ال يس��تدعي أي اس��تغراب او 
انتقاد. غري أن الوضع يف سوريا شديد االختاف، فإذا جتاسر شاب على 
القي��ام بذل��ك فإن��ه ل��ن يفل��ت م��ن مجل��ة مضايق��ات ق��د تص��ل اىل تهدي��د 
س��امته اجلس��دية والنفس��ية، ورمب��ا القت��ل. ل��ذا، ال اعتق��د أن��ين كن��ت 

س��أجترأ عل��ى وض��ع ق��رط ل��و كن��ت يف س��وريا". 
يواف��ق ط��ه غ��زال عل��ى أن األج��واء املرحي��ة واملن��اخ املتح��رر يف  	
تركيا س��اعدا الش��باب الس��وريني يف التعبري عن ذواتهم يف ش��كل أفضل، 
لكن��ه ي��رى أن ق��رار وض��ع ق��رط يف األذن ه��و قبل كل ش��يء قرار خاص 
ج��دًا، ينب��ع م��ن رغب��ة عميقة وإص��رار، وليس ناجتا من ظ��روف جديدة 
بات يعيشها املرء. من هنا، ال مشكلة لديه البتة يف القيام بذلك حتى لو 

كان يف س��وريا، رغ��م م��ا ق��د يواجه��ه م��ن "غض��ب" عائل��ي أو اجتماع��ي.
"عني املدينة" سألت الباحث يف علم االجتماع طال املصطفى  	
عن هذه الظاهرة، فرفض ان يس��ميها على هذا النحو، مؤكدا، حبس��ب 
الش��بان  ت��زال جم��رد ح��االت فردي��ة يف صف��وف  أنه��ا ال  مش��اهداته، 
السوريني الذين انتقلوا للعيش يف تركيا. وهي برأيه "تعبري صارخ عن 
حال من التمّرد تعرتي الشباب السوريني يف تركيا، مرتبطة باحلرية 
الي أتيحت هلم بعد انفصاهلم عن أسرهم وجمتمعهم، وقدرتهم تاليا 

عل��ى تنفي��ذ م��ا كان صعب��ًا أو مس��تحيًا ضم��ن بيئاته��م".
اض��اف "ق��د تك��ون ه��ذه املمارس��ة مرتبط��ة أيضًا برغبة الش��اب  	
السوري يف حماكاة النمط الرتكي وحماولة االندماج فيه، وخصوصا 
أنه س��ئم أن ينظر اليه اآلخر كضحية، ومّل الش��فقة والتعاطف وبات 
يس��عى اىل ندي��ة اجتماعي��ة م��ا، يتس��اوى عره��ا م��ع املواطن��ني االت��راك".

قرط يف األذن ... منط جديد يطبع الشبان السوريني يف تركيا
	     "ق��ررُت وض��ع ق��رط يف أذن��ي قب��ل ع��ام. مل أت��رّدد. اخت��ذُت الق��رار كوني أعتر أن ما أقوم ب��ه ميثلين وحدي وال حيّق  	
ألح��د التدخ��ل في��ه. ال تهم��ين نظ��رة اجملتم��ع. البع��ض ي��رى أن هذا الس��لوك غ��ري مائم للرجال ويعترونه تش��بها بالنس��اء، ولكنين حتى ال 
آبه هلذه النظرة، فأنا ال أرى أن النس��اء خمتلفات عن الرجال أو أقّل قيمة منهم، يف نظري أن اجلنس��ني يف املكانة نفس��ها وجيب أن يكونا 

متس��اويني يف احلق��وق واحلري��ات ب��دون أّي متيي��ز".

آالء عوض
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ش��أن كث��رٍي م��ن الس��وريني، يتح��رق مشوط للخ��روج من بلده  	
ال��ذي مزقت��ه احل��رب وبل��وغ األراض��ي الرتكي��ة ال��ي تنع��م باألم��ان، لكنه 
خاف��ًا ل��آالف الذي��ن ينتظرون على امتداد احلدود، فقد قضى الس��نوات 
الثمان��ي املاضي��ة يف لبن��ان، وه��و حس��ب رأي��ه بل��ٌد عدائ��ي لدرج��ة أن��ه ق��د 
خاط��ر بالع��ودة إىل س��وريا ك��ي يص��ل إىل تركي��ا. يقول مش��وط ملوقعنا: 
"ترك��ت خلف��ي يف لبن��ان كث��رياً م��ن الاجئ��ني الذي��ن خيش��ون إرجاعهم 
إىل س��وريا دون أن يكون��وا قادري��ن عل��ى حتم��ل نفق��ات العب��ور الاش��رعي 
إىل تركي��ا. ال أس��تطيع الع��ودة إىل س��وريا، حي��ث ال يوج��د عم��ل وأخش��ى 
أن ُيقب��ض عل��ي أو يت��م س��وقي للخدم��ة العس��كرية وإجب��اري عل��ى قت��ل 
الن��اس. فأن��ا ال عاق��ة ل��ي باحلكوم��ة الس��ورية أو باملتمردي��ن أو بالوض��ع 
السياس��ي أو باحل��رب. عمل��ت 8 س��نوات يف لبن��ان ألعيش وأس��اعد والداي"

مثٌن باهظ مقابل األمان
يف بداي��ات ع��ام 2017 َبَن��ت الس��لطات الرتكية ج��داراً على طول  	
احل��دود الس��ورية الرتكي��ة وعززت��ه بع��دد كب��ري م��ن احل��راس، وه��ذا م��ا 
جعل اجتياز احلدود يقارب املستحيل إن مل ُتدفع ثروة صغرية للمهربني 
الذين قد ينجحوا وقد يفشلوا يف إدخال الناس إىل تركيا. هنا يف أقصى 
الش��مال الس��وري، اس��تقر عش��رات اآلالف م��ن الن��اس يف خي��ام رث��ة، وق��د 
ُدف��ع ع��دٌد كبري من س��كان هذه املخيمات العش��وائية مؤخ��راً للرحيل إىل 
الش��مال بفعل هجوم عنيف ش��نته القوات املوالية للحكومة السورية، هذا 

اهلج��وم ال��ذي قت��ل قراب��ة أل��ف مدني منذ ش��هر نيس��ان. 
مث��ة ف��رق ص��ارخ ب��ني اجلان��ب الس��وري واجلان��ب الرتك��ي  	
عل��ى ط��رف احل��دود، ال س��يما لي��ًا عندم��ا تك��ون القرى الرتكي��ة مضاءة 
بالكهرب��اء بينم��ا تك��ون اخلي��ام يف س��وريا غارق��ة يف العتم��ة. عل��ى احل��دود 
هن��اك تواج��د عس��كري ترك��ي كثي��ف. أح��د السماس��رة ال��ذي يعم��ل 
لصاحل مهرب يقول ملوقعنا أنه توجد نقاط مراقبة صارمة على اجلانب 
الرتك��ي للح��دود، وأن الس��وريني يدفع��ون مبال��غ كب��رية ليت��م تهريبه��م 
إىل تركيا. يقول السمسار: "تكلفة العبور الاشرعي إىل تركيا ترتاوح 

3000 دوالر." 800 و  ب��ني 
بضائع بشرية

قال��وا لش��موط أن العب��ور م��ن لبن��ان إىل تركي��ا سيس��تغرق  	
3 أي��ام، ويتخل��ل ذل��ك الس��فر مس��افة حوال��ي 150 ك��م ضم��ن األراض��ي 
الس��ورية. ج��زٌء صغ��ري م��ن ه��ذه املس��افة تس��يطر علي��ه احلكوم��ة، وج��زٌء 
آخ��ر يس��يطر علي��ه املتم��ردون، "لك��ن الرحل��ة اس��تغرقت أس��بوعني ألن 
ط��رق التهري��ب كان��ت مقطوعة بس��بب التصعيد يف إدلب". تنّكر مشوط 

والس��وريون اآلخ��رون يف جمموعت��ه بصفته��م منتم��ني للعس��كريني 
ال��روس. "بع��د عب��ور احل��دود اللبناني��ة ُنقل��ُت يف س��يارة فخم��ة م��ع 
رس��الة رمسية مكتوبة باللغتني الروس��ية والعربية. كانت الرس��الة 
خمتوم��ة باخلت��م الرمس��ي لقاع��دة محيمي��م، وتطل��ب ع��دم تفتي��ش 
الس��يارة. أقمت مدة 10 أيام مع فارين آخرين مشال محاة يف مناطق 
تس��يطر عليه��ا احلكوم��ة وتبع��د عدة قرى عن مناط��ق املعارضة. عند 
نقطة التالقي سلم املهرب املرتبط بالنظام كيسًا كبرياً من النقود 
للمهرب املرتبط باملتمردين وقال له بامسًا 'خذ هؤالء ال 15 ش��خصًا 
القادم��ون م��ن لبن��ان' ش��عرُت كما ل��و أني كنت س��لعة." دفع مشوط 
للمه��رب العام��ل يف مناط��ق النظ��ام 3 آالف دوالر لق��اء نقله من لبنان 

إىل حمافظ��ة إدل��ب.
اجلدار

فج��أة ُيدع��ى مش��وط م��ع آخري��ن كان مس��افراً معه��م  	
ملقابل��ة املهرب��ني الذي��ن كان��وا س��يأخذونه يف آخ��ر مراح��ل رحلت��ه. 
خيتف��ي الالج��ئ يف غرف��ة جم��اورة وتب��دأ الصرخ��ات تتع��اىل. خي��رج 
الالج��ئ م��ن الغرف��ة وق��د متلك��ه الغض��ب، ويته��م املهرب��ني أنه��م 
خمادع��ون، فق��د كان��وا ق��د قال��وا لش��موط أن اخلط��ة ق��د تغ��ريت وأن 
عليهم اآلن أن يقفزوا من فوق السور ألن ضابط الدورية احلدودية 

ال��ذي ينس��ق م��ع امله��رب لي��س موج��وداً.
يوض��ح الالج��ئ، الغاض��ب ح��د اهلي��اج، أن��ه دف��ع 2000 دوالر  	
م��ن أج��ل تنس��يق م��روره م��ع ح��رس احل��دود الرتك��ي ليع��ر بس��الم، 
لكن املهرب اآلن سيجعله يسلك طريقًا يدفع مقابله السوريون عادة 
مبلغ 800 دوالر. أحد املهربني أيضًا ليس س��عيداً بتغري مس��ار األمور، 
فأثن��اء حماول��ة س��ابقة ج��رح نفس��ه أثن��اء تس��لق اجلدار، وه��و مذعور 
من تكرار احملاولة. يتنهد مشوط بعصبية منتظراً حماولته رقم 13 
للعب��ور إىل تركي��ا. "رغ��م أن بع��ض الالجئ��ني ق��د ُرّحل��وا م��ن تركيا، 
أنا متأكد أني سأكون قادراً على العيش بسالم. فالعيش يف تركيا 

أفض��ل بكث��ري م��ن العي��ش يف لبن��ان." 
حاملا ينتهي االنتظار، يتجهز 35 ش��خصًا معظمهم هاربون  	
من لبنان، لدخول تركيا بطريقة الشرعية. يقطع املهرب األسالك 
الش��ائكة ال��ي تفصله��م ع��ن الس��ور، ويب��دأ الالجئ��ون بالقف��ز من فوق 
احلاج��ز.. يلعل��ع الرص��اص، ويب��دو ص��وت ح��راس احل��دود الواصل��ني 
يف مركباته��م أكث��ر قرب��ًا.. 5 فق��ط م��ن أص��ل 35 ش��خصًا يفلح��ون 

باهل��روب إىل تركي��ا، أم��ا مش��وط فق��د ألق��ي القب��ض علي��ه.

سوريون يائسون يفرون من لبنان إىل تركيا عرب سوريا

ترجمة

لقد كان سامر مشوط هنا من قبل. فقد حاول العبور من حمافظة إدلب السورية إىل تركيا 12 مرة دون أن ينجح، وهو  	
ينتظر اآلن يف قرية صغرية تقع قرب اجلدار احلدودي من أجل احملاولة رقم 13.

هارون األسود  
                            The Middle East Eye - 13 أيلول

ترمجة مأمون احللي 
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- ال تع��ر املق��االت املنش��ورة بالض��رورة ع��ن رأي اجملل��ة.

- ترح��ب امل����جلة مبس�����اهماتكم غ��ري املنش������ورة س��ابقًا.
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ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ مجّلة

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

- ترح��ب امل����جلة مبس�����اهماتكم غ��ري املنش������ورة س��ابقًا.
ayn-almadina.com 
info@ayn-almadina.com
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ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ  عضو الشــبكة السوريةمجّلة
لإلعــام المطبوع

ع��ن  وحبث��ًا  الث��ورة  ان��دالع  بع��د  	
فرص��ة للصع��ود، بذل��ت ابن��ة قري��ة س��طامو 
يف ري��ف الاذقي��ة، أف��رورا حمم��د عيس��ى 
جه��وداً كب��رية للف��ت االنتب��اه، وحتمل��ت يف 
س��بيل ذل��ك رفق��ة خاص��ة بثقيل��ي الظ��ل، 
املمث��ل ع��ارف الطوي��ل ومراس��ل قن��اة الع��امل 
اإليراني��ة حس��ني مرتضى، وم��ع غريهما من 
ذات الش��رحية أو مع ضباط يف جيش األس��د 
كان أش��هرهم العقي��د عل��ي خ��زام قب��ل أن 

يلق��ى حتف��ه.

وب��ني ه��ؤالء ظل��ت أف��رورا تتخب��ط  	
بأنش��طة غ��ري مثم��رة ط��ول عام��ني تقريب��ًا، 
وإىل أن قتل أخوها النقيب الطيار إبراهيم يف 
العام 2013، لتحظى بوصفها شقيقة "شهيد" 
بلق��اء أمساء األس��د، وخ��ال ذلك اللقاء كان 
ألفرورا طلب واحد: أريد أن أكون مراس��لة 
الش��ابة  وعين��ت  أمس��اء  اس��تجابت  حربي��ة. 
ال��ي مل تن��ه دراس��تها اجلامعي��ة بكلي��ة اآلث��ار 
يف قن��اة اإلخباري��ة، وعل��ى شاش��تها ظه��رت 
أفرورا متنقلة من جبهة إىل أخرى لتغطية 
مع��ارك قوات األس��د واقتحاماته��ا، وأصبحت 
وجه��ًا معروف��ًا يف أوس��اط مؤي��دي النظ��ام. 

مل يك��ن ه��ذا النج��اح كافي��ًا لتلبية  	
تطلعات أفرورا إىل مزيد من الشهرة والنفوذ 
واألم��وال، م��ا دفعه��ا إىل اغتنام فرصة أخرى 
أمس��اء  بإصاب��ة  متثل��ت  أبض��ًا،  "مأس��اوية" 
األس��د بس��رطان الثدي، حينها قادت املراسلة 
احلربي��ة حل��ة للتضام��ن م��ع األس��د، بدأتها 

م��ن  أخري��ات  ث��اث  م��ع  ش��عرها  حباق��ة 
زمياته��ا، م��ا أث��ار إعج��اب أمس��اء فجلبته��ا 
إىل مكتبه��ا اخل��اص "القص��ر اجلمه��وري". 
وخ��ال أكث��ر م��ن ع��ام رافق��ت س��يدتها إىل 
املستش��فيات وجلس��ات الع��اج، تلتق��ط هل��ا 
الصور وتنش��ر أخبار حتدي "الس��يدة األوىل" 
للس��رطان، لتصب��ح أف��رورا اليوم الش��خصية 
األق��وى واألوس��ع نف��وذاً يف قريته��ا س��طامو 

والق��رى اجمل��اورة.
أف��رورا  انعك��س صع��ود  وبالطب��ع  	
على أسرتها وعائلتها األكر، فتحول أخوها 
م��ازن م��ن عنص��ر متنق��ل -م��ن ميليش��يا إىل 
أخ��رى- إىل قائ��د ثم إعام��ي فتاجر "غنائم" 
كب��ري، يش��رتي األث��اث املنزل��ي واملمتل��كات 
ح��ارات  يف  الكب��ار،   الضب��اط  م��ن  األخ��رى 
وأحي��اء كامل��ة يف امل��دن ال��ي يس��يطر عليه��ا 
جي��ش األس��د. وأم��ا ش��قيقتها دني��ا معلم��ة 
املدرس��ة، فتحول��ت إىل ناش��طة خريي��ة يف 
رعاي��ة األطف��ال بدع��م م��ن منظم��ات متوهل��ا 
أعمامه��ا  أف��رورا  تن��َس  ومل  األس��د.  أمس��اء 
وش��رطي  وعقي��د،  عمي��دان  وه��م  الس��بعة، 
ومتقاعدي��ن اثن��ني م��ن اجلي��ش وموظ��ف 
يف مديري��ة ال��ري، فمنح��ت معتم��دة عل��ى 
س��يدتها أمس��اء كل واح��د منه��م م��ا يري��د 
ورخ��ص  اس��تثناءات  أو  وظيف��ي  دع��م  م��ن 

أفرورا عيسى 
وأبوها املتشيع على 
هدى مجيل األسد 
وجدها »شاكوش 

الشيطان«

وحصص ثابتة من أي مساعدات توزعها أي 
منظم��ة أو مجعي��ة.

يف صعوده��ا ه��ذا اعتم��دت أف��رورا  	
عل��ى موهب��ة خاص��ة ورثته��ا أب��ًا ع��ن ج��د، 
يف اقتن��اص الف��رص واالنتق��ال الس��هل م��ن 
طري��ق إىل آخ��ر حيثم��ا تل��وح املكاس��ب. فبع��د 
عيس��ى  حمم��د  أبوه��ا  فيه��ا  كان  س��نوات 
يق��دم نفس��ه كش��يوعي إىل درج��ة أن مس��ى 
ابنت��ه باس��م الروس��ية أف��رورا ال��ي ش��اركت 
به��وى  فج��أة  األب  وق��ع  الباش��فة،  بث��ورة 
ي��د  عل��ى  التش��يع  إىل  واهت��دى  اخلمي��ين 
مجيل األسد، وصار أحد رجاله املفضلني يف 
مجعي��ة املرتض��ى ال��ي أسس��ها بدع��م إيران��ي 
أول مثانين��ات الق��رن املاض��ي قب��ل أن يغلقه��ا 

حاف��ظ األس��د. 
عثم��ان  عيس��ى  للج��د  وكان  	
زمن��ه م��ع الكب��ار حينه��ا أيض��ًا يف ثاثين��ات 
اس��تطاع  املاض��ي، حي��ث  الق��رن  وأربعين��ات 
التق��رب م��ن الزعي��م الدي��ين س��ليمان املرش��د 
ال��ذي لقب��ه حين��ذاك ب"ش��اكوش/ مطرق��ة 
الش��ر  مزي��ج  ع��ن  كناي��ة  يف  الش��يطان" 
اس��تفاد م��ن  ال��ذي  ل��دى عيس��ى  وال��ذكاء 
األراض��ي  م��ن  ممتلكات��ه  بتوس��يع  املرش��د 
الزراعي��ة وم��ن دون أن يتخل��ى ع��ن عقيدت��ه 

حي��دري. كعل��وي 

صياد املدينة
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