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دير الزور

خاص عني املدينة

االفتتاحية

هالل النار وحرائق األمل
تا ّتق��د حط��ب املمانع��ة ،ووج��د زعم��اء احمل��ور يف طه��ران أنفس��هم ،يواجه��ون دفع��ة واح��دة حرائ��ق
متوالي��ة عل��ى امت��داد هش��يم ه�لال القح��ط السياس��ي واالقتص��ادي؛ ال��ذي أقام��وه بق��وة مزيج من الوحش��ية
والث��روة.
انه��ارت معادل��ة االس��تقرار املوهوم��ة يف مواق��ع قوته��ا ،وتداع��ى منط��ق آي��ات اهلل السياس��ي القائ��م
على ابتالع التحدي والضربات اإلس��رائيلية املتوالية يف س��وريا حتت ذريعة "التمكني"؛ الذي تنتهجه بذات
مس��اره اخلان��ق ،كل تفريع��ات تنظي��م "القاع��دة" ،حبث�اً عن متركز مس��تقر يتجاه��ل صانعوه مثن حتققه
م��ا دام قائم�اً.
من دير الزور اليت ترفض بعناد ّ
أي متدد إيراني إضايف ،مبظاهرات صغرية لك ّنها مركزية األثر
بالنس��بة إىل مص�ير س��وريا كّله��ا ،إىل لبن��ان ،ال��ذي م��ادت أرض��ه حبك��م ح��زب اهلل ،جوه��رة ت��اج اإلره��اب يف
نطاق احلرس الثوري ،مرورا بالعراق؛ كنز إيران األمثن يف الش��رق األوس��ط طائفياً ،وصو ً
ال إىل األحواز
ويزد وأصفهان وش�يراز وكرمنش��اه وطهران ،بل وقم ذاتها قلعة اإلكلريوس احلاكم يف إيران ،اش��تعلت
التظاهرات ضد اجلدب السياسي ،وانعدام أفق األمل ،الذي فرضه إيقاع منتظم المتصاص ثروات األمم،
م��ن أج��ل متوي��ل مش��اريع هيمن��ة ،مل تق��دم من عائد س��وى الفقر واالنعزالية الش��عائرية البائس��ة.
تق��ول حكم��ة فارس��ية قدمي��ة "ال آم��ال يف الي��أس" ،الي��أس الذي س��عى معس��كر املمانع��ة القمعي إىل
تكريس��ه كحال��ة وطني��ة عام��ة ،يف ه�لال إيران��ي تس��وده قس��راً معادل��ة تقدي��م ش��عارات معرك��ة القيام��ة
وحتري��ر الق��دس باخلطاب��ات ،عل��ى أولويات وطنية متس حياة الناس وخبزها وحرياتها ومس��تقبل أبنائها.
امللح��ة إىل اس��تعادة احلي��اة ،وصاغته��ا آلي��ات
واآلم��ال ال�تي انفج��رت بش��عارات مض��ادة ،أنتجته��ا احلاج��ة ّ
اجتماعي��ة ال تناف��ق يف حتدي��د أولوياته��ا ويف محاي��ة مص�ير أبنائه��ا.
صاح اللبنانيون "هيال هيال هو" ،ورد العراقيون بوضوح ساطع "بغداد حرة حرة ..إيران تطلع برا"،
بينم��ا اخت��ار اإليراني��ون -وه��م املعني��ون أو ً
ال به��ذا -أن يعلن��وا موقفه��م بصيغ��ة تارخيية "مرك ب��ر ديكتاتور"
(امل��وت للطاغي��ة) يف انق�لاب ت��ام وعاص��ف لش��عار الث��ورة اخلميني��ة.
ً
يع��رف املتظاه��رون يف ش��وارع ب�يروت وبغ��داد والبصرة وطهران مثن املواجهة ،وهم مجيعا ش��اهدوا
دي��ر ال��زور وحل��ب ومح��ص وري��ف دمش��ق تتح��ول إىل ركام يف ح��رب كامل��ة ،ش��نهّا حم��ور ه�لال ال��دم
حمرم��ة دولياًّ ،
لكن الرس��الة اليت أريد لس��وريا أن تكونه��ا ،وصلت مقروءة
الطائف��ي عل��ى مدني�ين بأس��لحة
ّ
بوض��وح مل يتوقع��ه س��دنة القم��ع واإلره��اب والتفق�ير املنظ��م ...إ ّن��ه األم��ل أخط��ر أع��داء القتل��ة.
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استثمار نفط ديرالزور يف قلب التجاذبات اإلقليمية والدولية شرق سوريا
فيصل دهموش بع��د غم��وض وج��دل كبريي��ن ،ق��ررت اإلدارة األمريكي��ة إبق��اء قواته��ا يف منطق��ة اجلزي��رة الس��ورية ،م��ا وضع
حداً للكثري من التكهنات والتحليالت السياس��ية حول مصري املنطقة بعد انس��حاب القوات األمريكية منها ،ولكن القرار جلب معه
حتلي�لات أخ��رى مرتبط��ة مبل��ف النف��ط يف املنطق��ة والتصرحي��ات األمريكي��ة خبصوص��ه.
خ�لال األي��ام القليل��ة املاضي��ة ،أرس��لت الوالي��ات املتح��دة
األمريكي��ة املزي��د م��ن قواته��ا لتعزي��ز تواجده��ا يف اجلزي��رة الس��ورية،
وترك��ز انتش��ارها داخ��ل وح��ول حقول النفط والغاز بدي��ر الزور :حقلي
العم��ر والتن��ك النفطي�ين ومعمل كونيكو للغاز بش��كل أساس��ي ،وتتوارد
أنب��اء ح��ول إنش��اء قواع��د عس��كرية أمريكي��ة إضافية يف ش��رق دي��ر الزور
بالقرب من قرية الباغوز ومشاهلا يف ناحية الص ّور ،كما أعلن الرئيس
األمريك��ي ترام��ب أن اهل��دف م��ن بق��اء قواته يف ش��رق س��وريا ه��و حلماية
آب��ار النف��ط م��ن تنظي��م داع��ش ،وأض��اف نائب��ه ماي��ك بن��س" :أن الوالي��ات
املتح��دة ل��ن تس��مح بس��يطرة روس��يا أو إي��ران أو احلكوم��ة الس��ورية
احلالية على حقول النفط مشال سوريا" .كما أكد وزير دفاعه مارك
إس�بر عل��ى أن "الق��وات األمريكي��ة س��تتصدى بق��وة ألي حماول��ة النتزاع
الس��يطرة على هذه احلقول من أيدي اجلماعات املدعومة من الواليات
املتح��دة األمريكي��ة" .حي��ث س��بق أن تص��دت ق��وات التحال��ف الدولي عدة
م��رات خ�لال العام�ين املاضي�ين حمل��اوالت ميليش��يات تابعة لنظام األس��د
يف بل��دة خش��ام التق��دم للس��يطرة عل��ى حق��ل العم��ر النفط��ي اجمل��اور
للبلدة.
ترك��ز اس�تراتيجية الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة يف ش��رق
سوريا على منع عودة ظهور تنظيم داعش يف املنطقة ،ومراقبة أنشطة
إي��ران فيه��ا ،ويأت��ي بق��اء الق��وات األمريكي��ة حلماي��ة حقول وآب��ار النفط
كهدف اسرتاتيجي آخر يتمثل يف حرمان نظام األسد وحلفائه الروس
م��ن االس��تفادة م��ن امل��وارد احمللي��ة مب��ا حيس��ن أوضاعه��م االقتصادي��ة يف
سوريا ،وهذا ما القى معارضة من قبل الروس الذين اتهموا األمريكيني
بتهري��ب النف��ط م��ن حق��ول الش��رق الس��وري إىل خ��ارج الب�لاد.
يتض��ح م��ن التصرحي��ات األمريكي��ة والروس��ية ح��ول مل��ف
النف��ط يف ش��رق س��وريا ،األهمي��ة االقتصادية هلذه امل��وارد إلدارة الصراع
احملل��ي يف منطق��ة اجلزي��رة الس��ورية ،وه��ذا م��ا أك��ده تصري��ح الرئيس
األمريك��ي ترام��ب يف ه��ذا الس��ياق ب��أن عائ��دات النف��ط س��وف تس��تخدم
لتموي��ل حلفائ��ه احمللي�ين ملواجه��ة خط��ر داع��ش ومحاي��ة الس��جون ال�تي
حتتج��ز فيها قس��د عناصر التنظيم ،وكذل��ك لدعم اخلدمات واإلغاثة
يف املنطق��ة ،م��ا س��يخفف م��ن األعب��اء املادي��ة عل��ى اإلدارة األمريكي��ة.
من��ذ انت��زاع الس��يطرة عليه��ا م��ن تنظي��م داع��ش ولغاي��ة
الي��وم ،تدي��ر "ق��وات س��وريا الدميقراطية" (قس��د) حقول النفط يف ش��رق
س��وريا ،وتع�ين لذل��ك الغرض "هافاالت" (وهي التس��مية احمللية للكوادر
األكراد املش��رفني على اإلدارات املدنية أو العس��كرية يف اإلدارة الذاتية)
لإلشراف على بيع النفط وتصديره ،وشكلت فيما بعد هيئة احملروقات
(س��ادكوب) لتنظيم وإدارة بيع النفط اخلام للتجار احملليني ،وأبرمت
عق��ود اس��تثمار م��ع جت��ار م��ن خارج املنطقة أيضاً .وتس��تخدم قس��د جزءاً
م��ن عائ��دات النف��ط لتغطي��ة روات��ب مقاتل��ي اجملال��س العس��كرية بش��كل
رئيس��ي مقارنة بتمويل اخلدمات األساس��ية وتقديم اإلغاثة اإلنس��انية
يف املنطق��ة.

وتؤك��د العدي��د م��ن املص��ادر احمللي��ة يف ش��رق س��وريا وجود فس��اد
كب�ير يعش��عش يف ه��ذه اإلدارة فيم��ا خي��ص عائ��دات بي��ع النف��ط .فع��دا ع��ن
الس��رقات م��ن العائ��د املال��ي لبي��ع النفط من قب��ل بعض "اهلافاالت" املش��رفني
عل��ى آب��ار النف��ط وهيئ��ة احملروق��ات ،فهن��اك العدي��د م��ن التس��هيالت لتج��ار
النف��ط احمللي�ين املقرب�ين م��ن اإلدارة ،ابت��داء م��ن احملس��وبيات يف ختصي��ص
وحتدي��د األدوار مقاب��ل رش��اوى ملش��ريف وأعض��اء مكت��ب س��ادكوب ،إىل
الس��ماح لتج��ار النف��ط باس��تجرار كمي��ات نف��ط تف��وق املخصص��ات ال�تي
س��ددوا أمثانه��ا ،إىل جان��ب التس��هيالت ال�تي يقدمه��ا عناص��ر يف اجملال��س
العس��كرية الع��رب واألك��راد لش��بكات تهري��ب احملروق��ات املنتش��رة يف ري��ف
دير الزور الشرقي مقابل جزء من عائدات التهريب ،حتى أصبحوا جزءاً من
ه��ذه الش��بكات احمللي��ة.
وملواجه��ة مطال��ب بع��ض ف��روع العش��ائر اجمل��اورة آلب��ار النف��ط
حبص��ص م��ن عائ��دات اآلب��ار يف مناطقه��م ،خصص��ت قس��د أيام �اً حم��ددة
ش��هرياً تس��تفيد فيها تلك الفروع العش��ائرية من آبار النفط يف قرى :جديد
ب��كارة ،جدي��د عكي��دات ،ماش��خ وبع��ض ق��رى اخلاب��ور الس��تثمارها حلس��ابها
اخل��اص ،إضاف��ة لتخصي��ص اس��تثمار مش��ابه جملل��س دي��ر الزور العس��كري،
بينما عمدت إىل ختصيص مبلغ إضايف من عائدات النفط لبعض اجملالس
املدنية والبلديات يف منطقة عشرية الشعيطات دون مراقبة كيفية صرف
ه��ذه املخصص��ات م��ن قب��ل أعضائه��ا وحماس��بة الفاس��دين منه��م.
يف احملصلة ال ختتلف كثرياً إدارة قس��د احلالية حلقول النفط
ع��ن ط��رق إدارته��ا م��ن قب��ل القوى اليت س��يطرت على املنطقة س��ابقاً ،نتيجة
طبيع��ة البني��ة االجتماعي��ة هل��ذه املنطق��ة .وي��زداد انتش��ار عملي��ات تهري��ب
احملروقات إىل مناطق نظام األسد ،كأبرز مظاهر استمرار اقتصاد احلرب
ال��ذي يش��كل في��ه النف��ط أح��د أه��م مص��ادر الكس��ب امل��ادي ،وأدى -م��ع عوامل
أخ��رى -إىل ازدي��اد أس��عار احملروق��ات يف املنطق��ة ،وأث��ر س��لباً عل��ى املس��توى
املعيش��ي ومس��توى اخلدم��ات فيه��ا ،وظه��ر أث��ره يف بع��ض مطالب��ات األهال��ي
خ�لال االحتجاج��ات ال�تي حصل��ت يف ش��هر نيس��ان املاض��ي.
ورغ��م أن العدي��د م��ن التقارير تش�ير إىل أن عتب��ة اإلنتاج النفطي
يف ش��رق س��وريا ت�تراوح فق��ط ب�ين  70و 90أل��ف برمي��ل يومي�اً ،إال أن اق�تراح
الرئي��س األمريك��ي ب��أن تدي��ر ش��ركة "إكس��ون موبي��ل" أو ش��ركة نف��ط
أمريكي��ة أخ��رى حق��ول النف��ط ش��رق س��وريا ،ع�لاوة عل��ى أن��ه ق��د سيؤس��س
لبق��اء طوي��ل للش��ركات األمريكي��ة يف املنطق��ة ،فإن��ه س��يثري العدي��د م��ن
التس��اؤالت والتحديات ،س��واء املتعلقة بتوفر الكوادر احمللية الالزمة للعمل
يف ه��ذه احلق��ول ،وال�تي ق��د جت�بر األمريكي�ين عل��ى عق��د تفاه��م م��ع الروس
لتأمينهم من ذوي اخلربة من مناطق نظام األس��د ،واس��تثناء أهالي املنطقة
الذي��ن مين��ون أنفس��هم بف��رص عم��ل ،وأخ�يراً املتعلق��ة بالتحدي��ات ال�تي
س��يواجهها األمريكي��ون يف تفكي��ك ش��بكة املص��احل احمللي��ة املعق��دة يف قط��اع
النف��ط ،وال�تي ق��د جت�بر أمري��كا عل��ى مراع��اة مص��احل مجاع��ات وأش��خاص
ضم��ن ه��ذه الش��بكات لتاليف أن تنتج عن ه��ذا التفكيك صدامات مع اجملتمع
احملل��ي.
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متداولة لقوات النظام يف ديرالزور

نشاط خاليا النظام يف مناطق قسد من دير الزور
خالد العبد اهلل
وج��ود نه��ر الف��رات يف ديرال��زور كح��د فاص��ل ب�ين ق��وات وميليش��يات النظ��ام وروس��يا وإي��ران من جه��ة ،و"قوات
سوريا الدميوقراطية" (قسد) والتحالف الدولي من جهة أخرى ،مل مينع خاليا النظام ومؤيديه وأتباعه من العبث يف مناطق سيطرة قسد.
ق��د يك��ون وج��ود حق��ول النف��ط ومعم��ل الغ��از كونيك��و
يف منطق��ة اجلزي��رة اخلاضع��ة لق��وات قس��د أح��د أه��م األس��باب اليت
تدف��ع النظ��ام إىل ب��ذل كل م��ا بوس��عه الس��تعادتها .فف��ي خري��ف
الع��ام  2017ع�برت ق��وات النظ��ام نه��ر الف��رات باجتاه قري��ة حطلة يف
حماول��ة للتق��دم داخ��ل مناط��ق اجلزي��رة ،لكنه��ا فش��لت .وك��ررت
احملاول��ة يف ش��باط  2018وحاول��ت التق��دم باجت��اه الري��ف الش��رقي
ال��ذي يض��م معم��ل الغ��از واحلقول النفطية ،لكن الق��وات األمريكية
تص��دت بالق��وة هل��ذه احملاول��ة وأوقع��ت ع��دداً كبرياً م��ن القتلى بني
اجلن��ود الس��وريني وال��روس.
ويب��دو أن تذب��ذب موق��ف إدارة ترام��ب م��ن التواج��د
العسكري األمريكي يف شرق سوريا أحدث بلبلة شديدة يف صفوف
الس��كان والعش��ائر القاطنني يف مناطق قس��د .فخالل الفرتة املمتدة
بني قرار ترامب س��حب قواته من مشال ش��رق س��وريا ،وقراره بإبقاء
ع��دد قلي��ل منه��ا حلماي��ة النف��ط والغ��از ب��د ً
ال م��ن س��حبها بالكام��ل،
ارتفع��ت أص��وات يف مناط��ق قس��د تدع��و إىل لق��اء عش��ائري يطال��ب
بتس��ليم ه��ذه املناط��ق إىل روس��يا ،يق��ف وراءه��ا مؤي��دون بالدرج��ة
األوىل وخائف��ون بالدرج��ة الثاني��ة .وكان األكث��ر صخب��اً ب�ين
تل��ك النش��اطات االجتم��اع ال��ذي عق��ده ش��يخ عش�يرة اجلب��ور ن��واف
عبد العزيز املس��لط يف احلس��كة ،ودعا إليه ش��يوخ عش��ائر ديرالزور
مث��ل عش�يرتي العكي��دات والب��كارة لعقد مصاحلات م��ع النظام ،لكن
غالبي��ة زعم��اء العش��ائر رفض��وا املش��اركة يف اللق��اء باس��تثناء حي��در
اهلف��ل أح��د ش��يوخ عش�يرة العكي��دات.
ويؤك��د مص��در يف مناط��ق قس��د طل��ب ع��دم الكش��ف ع��ن
امس��ه ،أن��ه يف تل��ك الف�ترة أيض�اً توج��ه أش��خاص م��ن ق��رى الري��ف
الغربي اخلاضع لس��يطرة قس��د إىل مدينة ديرالزور ،بينهم نش��طاء
بعثي��ون س��ابقون وخمربون من أبناء ه��ذا الريف ،لاللتقاء مبمثلني
عن النظام يف فرع أمن الدولة يف مركز حمافظة ديرالزور ،األمر
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الذي ردت عليه قس��د باعتقال اثنني من الوجهاء العائدين ،مل يتس��ن
لع�ين املدين��ة معرف��ة أمسائه��م.
ونق��ل صح��ايف م��ن دي��ر ال��زور يتاب��ع ع��ن كث��ب التط��ورات
يف هذه املنطقة ،أن هذه االتصاالت كانت قد بدأت قبل ذلك وبشكل
س��ري ،خاص��ة خ�لال الف�ترة الس��ابقة لق��رار ترام��ب يف  18كان��ون
األول م��ن الع��ام  2018بس��حب الق��وات األمريكي��ة قب��ل أن يرتاج��ع عن
ذلك بعد أسبوعني .ونقل الصحايف لعني املدينة معلومات عن أهالي
املنطقة تفيد بأن  27وجيهاً من وجهاء الش��عيطات من س��كان منطقة
اجلزي��رة توجه��وا ب�ين ش��هري أيل��ول وتش��رين األول م��ن الع��ام 2018
إىل دمش��ق س��راً ،حيث التقوا مبمثلني عن النظام يف صحنايا .وأكد
الصح��ايف أيض �اً أن الوجه��اء الذي��ن زاروا دمش��ق يقيم��ون يف الوق��ت
نفس��ه عالق��ات وثيق��ة م��ع قوات قس��د ،ما يكش��ف التذب��ذب يف املواقف
كلم��ا ص��در ق��رار بس��حب ق��وات التحال��ف م��ن س��وريا.
اسرتاتيجية النظام وحلفائه
ال تتب��ع الق��وات الروس��ية يف منطقة ديرالزور اس�تراتيجية
واضح��ة حي��ال رغبته��ا مب��د س��يطرتها عل��ى مناط��ق ق��وات قس��د ،لكن
الزي��ارات ال�تي ق��ام به��ا ضب��اط روس إىل املناط��ق املتامخ��ة لق��وات
قس��د ،واجل��و االحتفال��ي الذي اس��تقبلهم بهم ف��ادي العفيس القيادي
يف ميليش��يا الباق��ر الش��يعية ،لطل��ب دعمه��م يف التق��دم حن��و مناط��ق
قسد وزيادة احلشود العسكرية الروسية يف هذه املنطقة ،يؤكد نية
روس��يا ورغبته��ا يف ف��رض س��يطرتها عل��ى املنطق��ة.
ً
بينم��ا تب��دو امليليش��يات اإليراني��ة أكث��ر وضوح �ا وأكث��ر
اندفاع�اً ،فه��ي حت��اول جتني��د ش��باب املناط��ق اخلاضع��ة لقس��د بش��تى
الوس��ائل ،وق��د اعتقل��ت قس��د مؤخ��راً أح��د عناص��ر امليليش��يات التابع��ة
إلي��ران م��ن س��كان قري��ة أب��و مح��ام.
باملقاب��ل تبدو اس�تراتيجية النظام خمتلفة ،فيقوم مؤيدوه
برفع علمه يف بعض هذه املناطق كما حصل يف بلدة هجني مؤخراً،

كم��ا ق��ام البع��ض اآلخ��ر بكتاب��ة عب��ارات تهدي��د ووعي��د مذيلة باس��م
"وهج الدم" وهو لقب ألحد عناصر امليليشيات احمللية التابعة للنظام
يف مح��ص ،ي��روج ل��ه البع��ض م��ن أقارب��ه يف قري��ة غراني��ج اخلاضع��ة
لس��يطرة قس��د .يف ح�ين ي��روي قس��م مم��ن تكلم��ت معهم ع�ين املدينة
عن توظيف النظام ألش��خاص يروجون له يف جمالس��هم مثل جاس��م
القطمري وأوالده الثالثة الذين س��بق أن اعتقلتهم قس��د يف متوز من
هذه الس��نة.
ويوض��ح مص��در متاب��ع للوض��ع يف املنطق��ة أن النظام متكن
عرب خمابراته من اخرتاق قوات قسد .ونشرت وسائل اإلعالم احمللية
صورة بطاقة صادرة عن "شعبة املخابرات يف القيادة العامة للجيش
والق��وات املس��لحة" لش��خص تب�ين أن��ه مقات��ل أيضاً يف قوات قس��د اليت
أعلن��ت أن��ه ش��كل خلي��ة قام��ت بأعم��ال ختريبي��ة منه��ا قت��ل مدني من
أبن��اء قري��ة غراني��ج يف مت��وز م��ن ه��ذا الع��ام ،وبع��د اكتش��اف أم��ره
الذ بالف��رار إىل احلس��كة حي��ث دخ��ل املرب��ع األم�ني هن��اك ،وتتح��دث
مصادر حملية لعني املدينة عن وجود  150بطاقة مماثلة على األقل
ألش��خاص يف منطق��ة الش��عيطات وحده��ا.
قسد وخاليا النظام
حت��ى اآلن يتحاش��ى اإلع�لام الرمس��ي لقس��د نش��ر أي
ش��يء خبص��وص اعتق��ال أجهزته��ا خلالي��ا تابع��ة للنظ��ام أو مؤيدي��ن
ل��ه أو مالحقته��م بس��بب نش��اطاتهم ،كم��ا مل تعل��ق إعالمي�اً عل��ى أي
م��ن االعتق��االت املذك��ورة أع�لاه ،م��ا جيع��ل موقفه��ا غامض �اً حي��ال
ه��ذا املل��ف .يف ح�ين أك��د أح��د أف��راد األم��ن الع��ام التاب��ع لقس��د لع�ين
املدين��ة ،أن نس��بة خالي��ا النظ��ام م��ن ضم��ن معتقل��ي قس��د تتج��اوز
األربعني باملئة ،لكنه مل يفس��ر الكيفية اليت تس�ير وفقها االعتقاالت،
أو االتهام��ات ال�تي توجهه��ا قس��د للمس��تهدفني منه��ا ،كما أن النس��بة
تبدو مبالغاً فيها إذا ما قورنت باالعتقاالت اليت يتعرف فيها األهالي
وصفح��ات حملي��ة عل��ى اس��تهداف خلالي��ا تابع��ة لتنظي��م الدول��ة
"داع��ش" أو عناص��ر س��ابقني يف اجلي��ش احل��ر.
وم��ا يزي��د يف غم��وض موق��ف قس��د م��ن أتب��اع النظ��ام ،ت��ردد
عس��اكر خيدم��ون يف صف��وف ق��وات األس��د إىل مناط��ق قس��د لقض��اء
إجازاته��م العس��كرية ،إضاف��ة إىل املعاب��ر النهري��ة غ�ير الرمسي��ة ال�تي
تش��كلت برضا غري معلن لقس��د ،وبوس��اطة وجهاء من قرية الش��حيل
توس��طت بني النظام وقس��د ،وتس��تعمل املعابر لتهريب النفط باجتاه
مناط��ق س��يطرة النظ��ام يف ديرال��زور.

رادار املدينة

متداولة لقوات النظام يف ديرالزور

ه��ذا الغم��وض أو التس��اهل باإلضاف��ة إىل اجملري��ات
األخرية ،وتصدر بعض الوجاهات لدور الوس��اطة مع النظام يف
املنطق��ة ،ق��د يك��ون الس��بب يف انش��قاق ع��دد م��ن عناص��ر جمل��س
ديرالزور العسكري التابع لقسد بعد انطالق عملية نبع السالم
وتوجههم لتس��وية أوضاعهم لدى النظام بأعداد ليس��ت موثقة.
واالنش��قاق األب��رز كان ألمح��د حممد األم�ين امللقب ب "هلس"
بعت��اده وذخريت��ه وآليت��ه ،بع��د أن كان مس��ؤو ً
ال يف جه��از أم��ن
قسد.

نقل عناصر الكتيبة  46هجانة من احلسكة إىل تل متر
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"يقول��ون كانت ش��حاذة
ومغبي��ة مص��اري كثري
وقتلته��ا بنته��ا وج��وز
بنته��ا" .جرمي��ة قت��ل
أخ��رى ،وقع��ت يف ح��ي
"ط��ب اجل��ورة" الفق�ير،
تض��اف لسلس��لة اجلرائ��م
ال�تي ص��ارت م��ن يومي��ات
مدين��ة دي��ر ال��زور.
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هادي الفيصل

		
مل تع��د جرائ��م القت��ل صادم��ة
احلنت كم��ا كان��ت م��ن قب��ل ،ألن
ومفاجئ��ة
هيثم
"الن��اس تع��ودت وتغ�يرت نفس��ياتها كث�ير"
كم��ا يق��ول مم��دوح (اس��م وهم��ي) املوظ��ف
احلكوم��ي ال��ذي اضط��ر مث��ل موظف�ين
آخري��ن غ�يره للع��ودة إىل املدين��ة خ�لال
العام املاضي ،بعد النزوح إىل دمش��ق .يفس��ر
مم��دوح الالمب��االة ال�تي يقاب��ل به��ا الس��كان
ه��ذه احل��وادث ب��أن "الن��اس الته��ت حباهل��ا
وبطل��ت تهت��م بش��ي".
يف املاض��ي قب��ل الث��ورة ،كان��ت
جرمي��ة قت��ل أو حادث��ة ش��جار دامي��ة أو
فضيحة فساد ،قضية تشكل حديثاً رئيسياً
لس��كان املدين��ة أيام�اً وأس��ابيع ع��دة ،والي��وم
"ل��و ش��فتو واح��د يفض��ي مسدس��ه ب��راس
واحد ما راح أسال منو القاتل ومنو املقتول..
ألن��ه الن��اس تغريت" ،يكرر ممدوح تفس�يره
ع��ن احلي��اد واألنانية والالمب��االة ،الظاهرة
ال�تي ترس��خت خ�لال الس��نوات املاضي��ة يف
جمتم��ع كان ش��ديد االنفع��ال وش��ديد
الفض��ول إزاء وقائ��ع م��ن ه��ذا القبي��ل.
االنش��غال باهلم��وم اخلاص��ة،
وإهم��ال احملي��ط الع��ام ،طب��ع جت��ذر يف
س��لوك األغلبي��ة بالرغ��م م��ن البطال��ة ال�تي
تتي��ح وقت�اً كافي�اً لتتب��ع أخب��ار اآلخري��ن.
ع��ن ه��ذا الف��راغ ،مل يتغ�ير الكث�ير
ب�ين املاض��ي والي��وم" :أول��ي كن��ا قاعدي��ن
وم��ا نش��تغل ش��ي تقريب�اً وهس��ع ما نش��تغل
وقاعدي��ن" ،لك��ن الب��ال كان خالي��اً م��ن

6

دير ا

لزور «املطع
ونة» ..مدينة مل تعد تكرتث لذاتها

اهلم��وم الثقيل��ة ،يق��ول عل��ي (اس��م وهم��ي
أيض��اً) ال��ذي تدب��ر أم��ره وأقن��ع مدي��ره يف
الوظيف��ة ب��أن يتغاض��ى ع��ن غياب��ه ليبق��ى
أكث��ر أي��ام الش��هر م��ع أس��رته ال�تي ظل��ت
تقي��م يف دمش��ق ،من��ذ النزوح ع��ن مدينة دير
الزور يف العام  .2014وخالل "اليومني ثالثة"
ال�تي يقضيه��ا يف دي��ر ال��زور أول كل ش��هر،
يس��تقصي ع��ن نواي��ا احملاف��ظ الكواك�بي
حن��و ه��ذه الش��رحية املتهرب��ة من ال��دوام من
املوظفني ،إن كان سيصدر تعليمات مشددة
جدي��دة تؤث��ر يف وضع��ه؛ ويس��تقصي أيض �اً
ع��ن التغ�يرات الداخلي��ة احملتمل��ة يف دائرت��ه
احلكومي��ة ،ال�تي قد تطيح باالس��تقرار اهلش
يف حيات��ه املنقس��مة ب�ين دي��ر ال��زور ودمش��ق.
مهم��ا ح��دث س��يبقي أس��رته يف دمش��ق "ألن
البل��د م��ا عاد تنس��كن ..وراحت هذي��ك األيام".
احملافظ��ة عل��ى ه��ذا الوض��ع
وألط��ول م��دة ممكن��ة ه��ي ه��م رئيس��ي م��ن
هم��وم الرج��ل األربعي�ني ال��ذي يب��دي حنين��ه
إىل تل��ك األي��ام ال�تي يفتقده��ا الي��وم كث�يراً.
"الصب��ح أداوم أوق��ع أو م��ا أوق��ع ،أقع��د ش��وي
أش��رب ل��ي كاس��ة ش��اي بالش��غل ،وبعدي��ن
أن��زل أقع��د بقه��وة الس��رايا.،مرات أرج��ع
عالدائ��رة مل��ا يكون��ون الش��باب عيمل�ين فطور،
وم��رات م��ا أرج��ع" .والش��باب هن��ا ه��م زم�لاء
العم��ل صباح�اً ،وأصدق��اء املقهى مس��اء ،وإىل
جان��ب ش��باب آخري��ن بالطب��ع.
م��ن ب�ين جمموع��ة األصدق��اء ال�تي
تض��م مم��دوح وعل��ي ،مل يب��ق أح��د س��واهما
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يف مدين��ة دي��ر ال��زور؛ بعضه��م ن��ازح يف
مناطق "قوات س��وريا الدميقراطية (قس��د)"،
وبعضه��م يف مناط��ق املعارض��ة يف الش��مال،
وبعضه��م الجئ��ون يف تركي��ا أو أملاني��ا.
وحيي��ى كال الصديق�ين الباقي�ين
بطريق��ة خمتلف��ة ،إذ يتدب��ر عل��ي ش��ؤون
عيش��ه مبس��اعدة أش��قائه الذي��ن يعمل��ون
يف اخللي��ج ،فيم��ا حي��اول مم��دوح أن يتدب��ر
أم��ره بعم��ل آخ��ر إىل جان��ب الوظيف��ة :س��ائق
س��يارة أجرة ،عامل يف ورش��ة تنظيف منازل
م��ن ال��ركام ،بائ��ع أث��اث مس��روق "تعفي��ش"،
وأخ�يراً معل��م "ش��وي كبدة وفرافي��ش" على
الرصيف يف شارع رئيسي حبي اجلورة.
وم��ن خ�لال عمل��ه يف بس��طة الش��واء ،تع��رف
عل��ى عنص��ر مه��م يف ميليش��يا "الدف��اع
الوط�ني" توس��ط ل��دى قائ��د امليليش��يا ف��راس
العراقي��ة ،ليتوس��ط العراقي��ة ب��دوره ملم��دوح
ل��دى مدي��ره ،ليغض النظر نهائياً عن غيابه.
وصحي��ح أن مجي��ع "عناص��ر الدف��اع الوط�ني
بواق�ين وحرامي��ة ،لكن يلتقى بيناتهم زينني
وحيب��ون مس��اعدة الن��اس" ،كم��ا يف حال��ة
العنص��ر امله��م ال��ذي أم��ن ملم��دوح يف ه��ذا
الش��هر أس��طوانة غ��از وحص��ة إضافي��ة م��ن
امل��ازوت ف��وق حص��ة البطاق��ة الذكي��ة.
"يقول��ون امل��رة املقتول��ة بط��ب
اجل��ورة ،كان��ت خت��زن ببيته��ا حش��يش
وحب��وب ،وتش��تغل باملخ��درات م��ع ف��راس
ا لعر ا قي��ة "

				

رادار املدينة

العائدون إىل العشارة يفرون جمدداً منها

يف الري��ف الش��رقي لديرال��زور
(الش��امية) اخلاض��ع لس��يطرة ق��وات
وميليش��يات النظ��ام وحلفائ��ه ،تق��ع مدين��ة
العشارة اليت دخلت ساحة األحداث منتصف
الع��ام ال  2012ح�ين س��يطرت ق��وات املعارضة
الس��ورية متمثل��ة باجلي��ش احل��ر عليه��ا بع��د
ط��رد ق��وات النظ��ام ،لكنه��ا ع��ادت إىل اهلامش
كم��ا ه��و موقعه��ا يف أقص��ى الري��ف الس��وري
بع��د س��يطرة تنظي��م الدول��ة "داع��ش" عليه��ا
مت��رز الع��ام  ،2014وق��د اس��تمرت س��يطرة
التنظي��م عل��ى املدين��ة اىل خري��ف الع��ام
 2017ح�ين س��يطرت عليه��ا مليش��يات النظ��ام
السوري واملليشيات الطائفية التابعة إليران
بغط��اء ج��وي روس��ي ،ليس��تمر املدين��ة يف
غيابه��ا.
م��ع اق�تراب ق��وات النظ��ام م��ن
العش��ارة ع��ام  2017غادره��ا مجي��ع س��كانها
يف ن��زوح مجاع��ي إىل الضف��ة األخ��رى م��ن
النه��ر ،وم��ن هناك أكمل قس��م منهم باجتاه
مناط��ق "درع الف��رات" ث��م إدل��ب وتركي��ا،
بينم��ا بق��ي قس��م يف منطق��ة اجلزي��رة م��ن
ديرال��زور التابع��ة لس��يطرة "ق��وات س��وريا
الدميقراطي��ة" .ويف مناط��ق نزوحه��م اتص��ل
باألهال��ي وس��طاء ل��دى النظ��ام ،وأك��دوا هلم

وج��ود تعه��دات م��ن النظ��ام بع��دم املس��اس
به��م يف ح��ال عودته��م إىل املدين��ة ،فع��اد
إىل العش��ارة نازح��ون م��ن الضف��ة األخ��رى
ليجدوا أنفس��هم يف مواجهة أوضاع أقل ما
يق��ال عنه��ا مأس��اوية.
فإضاف��ة اىل مح�لات االعتق��ال
ال�تي تش��هدها املدين��ة ،وال�تي طال��ت كل
م��ن كان ل��ه صلة بعيدة بنش��اطات ثورية
أو مدني��ة حت��ى ل��و كانت عالق��ات صداقة
أو قراب��ة ،فهن��اك ينتظ��ر العائدين كذلك
االعتق��ال به��دف االبت��زاز املال��ي ،وه��ذا
جع��ل كث�ير م��ن العائدي��ن إىل املدين��ة
يف��رون منه��ا جم��دداً إىل اجله��ة املقابل��ة
م��ن نه��ر الف��رات حي��ث تس��يطر ق��وات قس��د
خوف�اً م��ن تل��ك االعتق��االت .وحبس��ب أح��د
العائدي��ن الذي��ن ف��روا جم��دداً م��ن املدين��ة
خوف �اً م��ن االعتق��ال ،ف��إن "هن��اك العدي��د
م��ن األش��خاص يف املدين��ة يعمل��ون
مساس��رة ل��دى ضب��اط النظ��ام يقوم��ون
بكتاب��ة التقاري��ر بالعائدين ليت��م اعتقاهلم
م��ن األم��ن العس��كري ،وم��ن ث��م يصبح ذات
السماس��رة وس��طاء ب�ين أهال��ي املعتقل�ين
والضب��اط ،يقب��ض ه��ؤالء إلط�لاق س��راح
املعتقل�ين مبال��غ مالي��ة طائل��ة ،األمر الذي
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متداولة ملدخل العشارة

أيهم الفراتي
بع��د كث��رة الوع��ود ال�تي أطلقه��ا النظ��ام الس��وري بعودة آمن��ة للمهجري��ن ،وبعد
ضمان��ات قدمه��ا مساس��رة وأع��وان النظ��ام للمدني�ين بع��دم التع��رض هل��م ،ع��اد ع��دد م��ن
األهال��ي إىل مدين��ة العش��ارة يف حمافظ��ة ديرال��زور ليتفاج��أوا ب��أن الضمان��ات ال�تي قدمت
هل��م مل تك��ن أكث��ر م��ن وع��ود كاذب��ة .وهك��ذا س��يق ع��دد منه��م للمش��اركة يف القت��ال يف
مش��ال غرب��ي س��وريا بع��د جتنيده��م بالق��وة يف صف��وف امليليش��يات املوالي��ة للنظ��ام ،كم��ا
تع��رض آخ��رون منه��م لالبت��زاز املال��ي ،دون أن يس��تطيع أقاربه��م خ��ارج مناط��ق س��يطرة
النظ��ام أن يفضح��وا ممارس��ات أولئ��ك السماس��رة.

جع��ل أع��داد العائدي��ن إىل املدين��ة تنخف��ض
بش��كل كب�ير مؤخ��راً".
يف ه��ذا اجلان��ب تلع��ب س��طوة
امليليش��يات احمللية دوراً كبرياً يف تقرير مصري
املعتقل�ين ،والذي��ن يكتش��ف بعضه��م أنه��م غ�ير
مدرج�ين عل��ى قوائ��م املطلوب�ين ل��دى أجه��زة
النظام األمنية .يروي أحد أهالي العشارة لعني
املدين��ة ع��ن قريب��ه ال��ذي مل يش�ترك بأي نش��اط
مدن��ي أو ث��وري ط��وال الس��نوات املاضي��ة" .م��ع
ب��دء ع��ودة بعض املدنيني رج��ع إىل املدينة حيث
اس��تقر هناك ألقل من ش��هر ،ثم اعتقله عناصر
الدف��اع الوط�ني احمللي��ون ،وبعده��ا أحي��ل اىل
األمن العس��كري يف مدينة ديرالزور ثم دمش��ق،
حي��ث قض��ى ثالثة أش��هر يف الس��جن ،أف��رج عنه
بعدم��ا دف��ع مبل��غ  2,5ملي��ون لرية س��ورية ،وبعد
ف�ترة م��ن اس��تقراره يف مدين��ة الالذقي��ة تأك��د
أن��ه مل يك��ن مطلوب �اً إطالق �اً ألي جه��ة أمني��ة".
يش��كل االنف�لات األم�ني اخلط��ر
األكث��ر إحلاح��اً رغ��م ذل��ك ،بس��بب س��يطرة
املليش��يات عل��ى املدني��ة ووج��ود أكث��ر م��ن
س��لطة داخله��ا تتص��ارع يف م��ا بينه��ا ،وتتص��در
مليش��يات الدف��اع الوط�ني كأبرز قوة مس��يطرة
يف داخ��ل املدين��ة ،إىل جان��ب تواج��د للفرق��ة
الرابع��ة واحلرس اجلمه��وري واحلرس الثوري
اإليران��ي واألجه��زة األمني��ة املعروف��ة.
وألن قس��م م��ن العائدي��ن إىل املدين��ة
ع��ادوا ع�بر املصاحل��ات ،فق��د انضم��وا لصف��وف
الدف��اع الوط�ني ذاته��ا ال�تي تتحك��م مبص�ير
العائدي��ن ،وق��د مت إرس��ال دفع��ات كث�يرة منهم
اىل جبه��ات مح��اة وإدل��ب رغ��م قط��ع وع��ود هل��م
باخلدم��ة يف مدين��ة العش��ارة .ورغ��م أن بع��ض
م��ن ع��اد مل يك��ن يف دائ��رة التجني��د اإلجب��اري
بسبب الدراسة أو العمر ،ولكن مع مرور الوقت
قام��ت ق��وات النظ��ام باعتقاهل��م حبج��ة أنه��م
أصبح��وا يف عم��ر اخلدم��ة االلزامي��ة أو انته��اء
تأجيله��م.
ولتكتم��ل مأس��اة الذي��ن وقع��وا ضحايا
مساس��رة النظ��ام وأعوان��ه ،ف��إن ذويه��م غ�ير
قادري��ن عل��ى الش��كوى م��ن ه��ؤالء السماس��رة
واألعوان حتى يف مناطق نزوحهم .ويرفض من
تكلم��ت ع�ين املدينة معهم اإلدالء بأي معلومات
إضافي��ة ع��ن تل��ك الش��خصيات باس��تثناء ذك��ر
نش��اطاتهم بالعم��وم ،وذل��ك العتب��ارات ع��دة
أوهل��ا اجتماع��ي س��ببه احرتام أقرباء الوس��طاء أو
احل��ذر منهم ،وآخره��ا أمين يفرضه اخلوف من
مؤي��دي تل��ك الش��خصيات وم��ا ميك��ن أن يفعلوه
ألقربائهم يف املدينة أو حتى يف مناطق النزوح.

رادار املدينة

«عملية نبع السالم» تغري خرائط توزع القوى يف حمافظة احلسكة
مصعب احلامدي يف الثان��ي م��ن ش��هر تش��رين الثان��ي ،2019
وكان ي��وم س��بت ،وج��د س��كان منطق��ة نه��ر زركان احلدودي��ة ب�ين
س��وريا وتركي��ا يف حمافظ��ة احلس��كة أنفس��هم يف قل��ب املواجه��ات
العس��كرية ب�ين "اجليش الوطين الس��وري" املدعوم م��ن تركيا و"قوات
س��وريا الدميقراطي��ة" (قس��د) ،وذل��ك بع��د تس��لل ع��دد م��ن عناص��ر
األخ�يرة إىل قري��ة النوحي��ات ( 25ك��م ش��رق مدين��ة رأس الع�ين)
فس��يطروا عليها وأجربوا قوات اجليش الوطين الس��وري على الرتاجع
اىل قري��ة أم عش��بة اجمل��اورة.
ي��روي أب��و عب��د الرمح��ن وه��و أح��د س��كان قري��ة النوحي��ات
ال" :عاد الوطين وش��ن هجوماً
لع�ين املدين��ة ه��ذه الس��اعات الصعبة قائ ً
معاكساً على تلك القرى ،وأجرب قوات قسد على الرتاجع من قريتنا
وق��رى عب��د احل��ي وخض��راوي وت��ل حرمل ،واالنس��حاب باجت��اه قرية
مزري ليطاهلا القصف أيضاً" ،موضحاً أن االشتباكات تواصلت من
عص��ر ي��وم الس��بت حت��ى س��اعات متأخ��رة م��ن ليل��ة ي��وم األح��د الثالث
م��ن تش��رين األول.
يف ه��ذه األثن��اء ش��هدت الق��رى ح��االت ن��زوح مجاعي��ة ع�بر
األراض��ي الزراعي��ة إىل الق��رى اجمل��اورة .ويف مقط��ع مص��ور خ��اص
وصل لعني املدينة ،يظهر بعض النسوة يف حالة فزع شديد ينشغلن
باتصاالت لالطمئنان على من تبقى يف قريتهن .تقول إحدى النسوة
ال�تي يظه��ر أنها تتصل بش��خص خارج منطقة االش��تباكات تطمئنه
ع��ن أحواهل��ن "م��ا اع��رف ..م��ا اع��رف ..م��ا اع��رف ..ال��والد ظل��وا بالبي��ت
وحن��ن كلن��ا ،جينا والضرب فوقنا ،واملدافع ترجد بينا .الضرب كلو
عل��ى قريتن��ا ،تهدم��ت بيوتن��ا ..نط��ول بالن��ا عل��ى ش��نو!".
ويف ظه�يرة الي��وم التال��ي األح��د وصل��ت ق��وات روس��ية
ترافقه��ا ق��وات م��ن النظ��ام م��زودة مبدفعي��ة وأس��لحة ثقيل��ة إىل
منطق��ة االش��تباكات .ويق��ول أح��د األهال��ي م��ن س��كان تل��ك املنطق��ة
يف حديث��ه لع�ين املدين��ة "عندم��ا وصلت القوات الروس��ية توقفت على
الطريق الواصل بني قرية كسرة وبلدة أبو راسني ،وهناك نزل أحد
اجلن��ود ال��روس يتكل��م العربي��ة بركاك��ة وطل��ب من��ا ع��دم اخل��وف،
وأخربن��ا أنه��م س��وف يطلب��ون م��ن اجلي��ش الوط�ني االبتع��اد ع��ن ه��ذه
املنطق��ة .وبع��د ث�لاث س��اعات انس��حب األخ�ير م��ن القرى اليت س��يطر
عليه��ا وتراج��ع إىل قري��ة أم عش��بة" لتس��تقر هن��اك خط��وط الفص��ل
ب�ين الق��وات عل��ى األرض إىل حلظ��ة إع��داد التقري��ر.
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حدود "عملية نبع السالم" على األرض
م��ن خ�لال متابع��ة تطورات األحداث يف ه��ذه املنطقة اليت
حت��دد املنطقة اليت س��يطر عليه��ا الوطين ،يظهر أن املنطقة املمتدة
م��ن احل��دود الس��ورية – الرتكي��ة مش��ال احلس��كة ب�ين قري��ة ظه��ر
الع��رب ( 35ك��م ش��رق رأس الع�ين) وقري��ة نوحي��ات احلدوديت�ين
بع��رض  10ك��م تقريب�اً ،وباجت��اه اجلن��وب م��روراً ببل��دة أب��و راس�ين
وص��و ً
ال إىل بل��دة ت��ل مت��ر بعم��ق  30ك��م ه��ي املنطق��ة ال�تي س��تكون
خ��ط الفص��ل ب�ين مناط��ق الوطين غرب تلك املنطقة ومناطق قس��د
ش��رقها .وتنتش��ر يف ه��ذه املنطق��ة الفاصل��ة قوات روس��ية وقوات من
النظام وبعض عناصر قس��د س��راً ،كما خيربنا س��كان من املنطقة.
أم��ا ح��دود منطق��ة انتش��ار "الوط�ني" م��ن جه��ة اجلن��وب
فيش��كلها الطري��ق الدول��ي  M4ال��ذي ميت��د م��ن ت��ل متر م��روراً بعني
عيس��ى وص��و ً
ال إىل مدين��ة ع�ين الع��رب كوبان��ي غرب��ا .ويعت�بر
الدولي مكاناً حمايداً يستعمله اجلميع .أما غرب منطقة "الوطين"
فتح��دده مدين��ة ع�ين الع��رب كوبان��ي ال�تي انتش��رت فيه��ا ق��وات
النظ��ام وروس��يا ،وصري��ن ال�تي أع��ادت امري��كا تفعي��ل قاعدته��ا فيه��ا
بع��د أن كان��ت ق��د انس��حبت منه��ا قب��ل "نب��ع الس�لام"
انتشار قوات النظام قبل وبعد العملية
قب��ل ش��هر تقريب��اً كان��ت معظ��م مناط��ق حمافظ��ة
احلس��كة ختضع لس��يطرة قوات س��وريا الدميقراطية "قس��د" واليت
تش��كل ق��وات احلماي��ة الكردي��ة عموده��ا الفق��ري ،باس��تثناء بع��ض
املناط��ق ال�تي ختض��ع لس��يطرة ق��وات النظ��ام .وتتمث��ل ه��ذه املناط��ق
باملرب��ع األم�ني يف مدين��ة احلس��كة ،والف��وج  123املتمرك��ز بقم��ة
جب��ل كوك��ب ( 10كم ش��رق مدينة احلس��كة عل��ى طريق اهلول)،
واملرب��ع األم�ني يف مدين��ة القامش��لي وبع��ض األحي��اء اجمل��اورة مث��ل
ح��ارة ط��ي والوس��طى واملس��اكن والغربي��ة ،ومنطق��ة انتش��ار الفوج
 154جن��وب القامش��لي واملع��روف بف��وج "طرط��ب" ومطار القامش��لي
الدول��ي .كم��ا كان��ت ق��وات النظ��ام تس��يطر عل��ى أج��زاء م��ن ري��ف
القامشلي اجلنوبي بطول  30كم وعرض  15كلم وتضم حنو 30
قري��ة تقريب�اً.
أم��ا الي��وم فق��د أعاد النظام نش��ر قواته ،وذل��ك بعد االتفاق
ال��ذي رعت��ه روس��يا م��ع ق��وات قس��د ،وخاص��ة يف املنطق��ة احملاذي��ة
للح��دود الس��ورية الرتكي��ة م��ن مدين��ة عام��ودا مش��ال احلس��كة

رادار املدينة

م��روراً مبدين��ة الدرباس��ية وصو ً
ال إىل نقاط
التم��اس م��ع ق��وات الوط�ني.
ويفي��د الصح��ايف رودي حس��و م��ن
مدينة عامودا لعني املدينة" ،أن قوات النظام
انتش��رت يف نق��اط عس��كرية كان��ت س��ابقا
هل��ا وه��ي :خمفر قري��ة اخلش��افية احلدودي
م��ع تركي��ا ،وتق��ع ه��ذه القري��ة ب�ين عام��ودا
والدرباس��ية وتتب��ع إداري��اً ملدين��ة عام��ودا،
وخمف��ر الكمالي��ة مش��ال مدين��ة عام��ودا (3
ك��م) ،وخمف��ر ت��ل مح��دون الواقع��ة غ��رب
مدين��ة عام��ودا ( 8ك��م) ،وخمف��ر خ��رزة
الفوقان��ي ( 12ك��م) غ��رب عام��ودا".
ويوض��ح حس��و أن ق��وات النظ��ام
انتش��رت بذل��ك يف املناط��ق احلدودي��ة م��ع
تركي��ا م��ن ش��رق مدين��ة القامش��لي ّ
بات��اه
أط��راف رميالن مروراً بأط��راف القحطانية
واجلوادي��ة وب��اب احلدي��د ،ودخل��ت حقل مال
عب��اس مش��ال غرب رمي�لان ،احلقل النفطي
الوحي��د ال��ذي تس��يطر علي��ه يف احملافظ��ة.
وهي املرة األوىل اليت تدخل فيها ميليش��يات
النظ��ام إىل ه��ذه املناط��ق منذ انس��حابها منها
يف ع��ام  2012وتس��ليمها لق��وات "وح��دات
محاي��ة الش��عب".
أم��ا الق��وات الروس��ية حبس��ب
الصحف��ي حس��و فه��ي تتواج��د يف ثالث��ة
مواق��ع م��ن مدين��ة القامش��لي ،وه��ي املط��ار
الدول��ي ،الن��ادي الزراع��ي داخ��ل املدين��ة،
وقص��ر "كريك��و" الذي تعود ملكيته احلالية
لف��ؤاد أب��و دولو أحد أثرياء احلرب اجلدد من
الش��ركاء احمللي�ين لعض��و جمل��س الش��عب

الس��وري واملس��تثمر حس��ام القاطرج��ي ،وق��د
أصب��ح القص��ر مق��راً للضب��اط ال��روس.
وتس�ير الق��وات الروس��ية دوري��ات
انطالق�اً م��ن مدينة القامش��لي باجتاه الغرب
إىل مدين��ة عام��ودا وم��ن ث��م الدرباس��ية
وص��و ً
ال إىل قري��ة القرماني��ة ( 5ك��م غ��رب
الدرباس��ية) وه��ي مت��ر م��ن أم��ام النقط��ة
االمريكي��ة يف قري��ة هيم��و .وكذل��ك تنطلق
م��ن مدين��ة القامش��لي باجت��اه قري��ة أم
الفرس��ان الواقعة ش��رقي القامش��لي ( 3كم)
عل��ى طري��ق القامش��لي – املالكي��ة ،حس��ب م��ا
أض��اف الصحف��ي حس��و.
بينم��ا انطلق��ت بع��ض الدوري��ات
الروس��ية الرتكي��ة املش�تركة عل��ى احل��دود
الس��ورية الرتكي��ة ش��رق مناط��ق "عملي��ة
نبع السالم" مبوجب اتفاق سوتشي ،وقوبلت
باس��تياء األهال��ي يف وق��ت متتن��ع الس��يارات
العس��كرية الرتكي��ة ع��ن رف��ع األع�لام
الرتكي��ة.
إعادة االنتشار األمريكي
بع��د تصري��ح الرئي��س األمريك��ي
دونالد ترامب يف  21تشرين األول خبصوص
البق��اء يف ش��رق ومش��ال س��وريا ،ع��اد عناص��ر
الق��وات األمريكي��ة من��ذ بضع��ة أي��ام إىل
مقره��م يف قري��ة هيم��و الواقع��ة يف مدخ��ل
مدين��ة القامش��لي الغرب��ي بع��د أن كان��وا ق��د
غادروه��ا قب��ل ب��دء عملي��ة نب��ع الس�لام .كما
أع��ادوا االنتش��ار يف قري��ة قس��رك مش��ال
احلس��كة بالق��رب م��ن الطري��ق الدول��ي M4

الواصل بني بلدة تل متر ومدينة القامشلي،
يف م��ا يب��دو أن��ه حماول��ة ملن��ع ق��وات النظ��ام
وال��روس م��ن توس��يع مناط��ق س��يطرتهما،
وكذل��ك ملن��ع الق��وات الرتكي��ة م��ن التم��دد
أكث��ر يف مش��ال وش��رق س��وريا.
وتتواج��د الق��وات األمريكي��ة حالي�اً
حس��ب ش��هود عي��ان يف املنطق��ة يف  3نق��اط
عس��كرية مهم��ة مبحافظ��ة احلس��كة ،وه��ي
مط��ار "أب��و حج��ر" ق��رب بل��دة رمي�لان مشال
ش��رق احلس��كة ،ومطار وقاع��دة احلمة قرب
بل��دة ت��ل مت��ر مش��ال غ��رب احلس��كة ،وقاعدة
الشدادي يف الريف اجلنوبي للحسكة .وباتت
مناط��ق س��يطرتها بالتال��ي متت��د م��ن جنوبي
احلس��كة م��ن بل��دات الش��دادي ومرك��دة
وس��بعة وأربع�ين ،صع��وداً مش��ا ً
ال باجت��اه
منطق��ة اهل��ول وبل��دة ت��ل محي��س وبل��دة ت��ل
ب��راك وص��و ً
ال إىل املنطق��ة املمت��دة من ش��رق
مدين��ة القامش��لي حت��ى منطق��ة ع�ين دي��وار
أقص��ى مش��ال ش��رق س��وريا ،م��روراً ببل��دات
القحطاني��ة واجلوادي��ة ورمي�لان واملالكي��ة
وحق��ول رمي�لان النفطي��ة ال�تي تض��م قراب��ة
 1300بئ��ر نفط��ي و 25بئ��ر غ��از.
بالع��ودة إىل م��ن حتدث��ت معه��م
ع�ين املدين��ة م��ن أهال��ي املنطق��ة ،فه��م ال
خيف��ون ختوفه��م م��ن اخلالف��ات ال�تي يب��دو
أنه��ا م��ا زال��ت عالق��ة ب�ين الق��وى املتصارع��ة
بش��أن ح��دود انتش��ار كل منه��ا ،وال�تي ق��د
جتعل من منطقتهم مكاناً ملعارك كر وفر،
باإلضاف��ة إىل خوفه��م من ضي��اع ممتلكاتهم
اخلاصة اليت قد تتعرض للنهب أو التدمري.
من معرفات اجليش الوطني على الفيسبوك
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هل حيافظ محيدي الدهام على حياده وعلى قواته «الصناديد»
هاشم الوزير
يف ي��وم ( )4م��ن ش��هر تش��رين الثان��ي اجل��اري ،قت��ل ثالث��ة م��ن عناص��ر ميليش��يا "الصناديد" اليت يتزعمها ش��يخ قبيل��ة مشر محيدي
ده��ام اهل��ادي ،يف هج��وم نف��ذه جمهول��ون عل��ى نقط��ة تفتي��ش للميليش��يا يف قري��ة النعيمي��ة مش��ال ش��رق مدين��ة احلس��كة.
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حميدي الدهام

تضارب��ت التكهن��ات ع��ن الط��رف
املس��ؤول ع��ن ه��ذا اهلج��وم ال��ذي نف��ذ بأس��لحة
كامت��ة للص��وت ،ب�ين م��ن يته��م "ق��وات س��وريا
الدميقراطي��ة (قس��د)" أو "وح��دات محاي��ة
الش��عب" ذات األغلبي��ة الكردي��ة ( ،)YPGوال�تي
حاول��ت قب��ل أي��ام م��ن اهلج��وم انت��زاع موق��ع
لصوام��ع احلب��وب من س��يطرة "الصنادي��د" ،ومن
يته��م تنظي��م داع��ش ال��ذي تراج��ع نش��اطه إىل
ح��د كب�ير ومن��ذ أكثر من عام يف هذه املنطقة.
ق��د يك��ون اهلجوم حادثة معزولة عن
س��ياق مس��تجد أوس��ع ،نش��أ إث��ر إع�لان الرئي��س
األمريك��ي س��حب قوات��ه والعملي��ة العس��كرية
الرتكي��ة ش��رق الف��رات ،وم��ا أعق��ب ذل��ك م��ن
اتف��اق عقدت��ه قس��د م��ع النظ��ام ،يقض��ي بانتش��ار
قوات��ه عل��ى احل��دود م��ع تركي��ا ش��رق الف��رات،
لك��ن ه��ذه احلادث��ة أع��ادت ميليش��يا الصنادي��د
املس�ترخية م��رة أخ��رى إىل مس��رح األح��داث،
ويف ظ��ل التغ�يرات احملتمل��ة القادم��ة ،يب��دو أن
ميليش��يا الصنادي��د س��تكون مطالب��ة باخت��اذ
مواق��ف أش��د وضوح�اً جت��اه حليفته��ا قس��د وم��ن
ورائه��ا األمريكي�ين ،وجت��اه النظ��ام وم��ن ورائ��ه
ال��روس الذي��ن وس��عوا نفوذه��م إىل ح��د كب�ير
مس��تغلني حاج��ة األط��راف املختلف��ة ألدواره��م
السياس��ية والعس��كرية يف املنطق��ة.
النشأة
يف نهاي��ة الع��ام  ،2013ش��كل م��ا يق��ارب
( )50ش��اباً م��ن أق��ارب الش��يخ محي��دي جمموع��ة
مس��لحة أطلق��وا عليه��ا يف البداي��ة اس��م "جي��ش
الكرام��ة" ،ومل تنخ��رط ه��ذه اجملموع��ة يف
الص��راع املتع��دد واملتداخ��ل آن��ذاك ،ب�ين ()YPG
وداع��ش وجبه��ة النص��رة وبقاي��ا فصائ��ل اجليش
احل��ر يف حمافظ��ة احلس��كة ،حي��ث اقتص��رت
وظيفته��ا عل��ى محاي��ة الش��يخ وحراس��ة قص��ره
يف معقل��ه قري��ة ت��ل عل��و .وج��اء املوق��ف احلي��ادي
هل��ذه اجملموع��ة انعكاس��اً ملوق��ف زعيمه��ا ال��ذي
ين��أى بنفس��ه وبأبن��اء قبيلت��ه -إن اس��تطاع -ع��ن
الصراع��ات الكبرية ،حفاظ�اً على مصاحل القبيلة
وجتنيبه��ا الت��ورط يف ه��ذه احل��رب.
وبالرغ��م م��ن العالق��ة ال�تي ال ت��زال
جتمع��ه بنظ��ام األس��د وحلفائ��ه ،إال أن��ه جن��ح
يف الوق��ت نفس��ه يف بن��اء عالق��ات وثيق��ة م��ع
ح��زب االحت��اد الدميقراط��ي الك��ردي ()PYD
ال��ذي أخ��ذ يهيم��ن ع�بر األجس��ام والتش��كالت
املختلف��ة التابع��ة ل��ه عل��ى حمافظ��ة احلس��كة،

بدع��م أمريك��ي يف مواجه��ة تنظي��م داع��ش من��ذ
نهاي��ة الع��ام  .2014ويف الع��ام الالح��ق تغ�ير اس��م
"جي��ش الكرام��ة" ال��ذي يق��وده بن��در ب��ن محي��دي
ده��ام اهل��ادي إىل "ق��وات الصنادي��د" ،وتزاي��د ع��دد
األش��خاص املنتس��بني –االمسي�ين -إىل صف��وف
ه��ذه الق��وات ،ليبل��غ حس��ب التقدي��رات ()3000
عنص��راً معظمه��م م��ن أبن��اء مشر ،ومعه��م أعداد
أق��ل م��ن قبائ��ل عربي��ة أخ��رى.
األعداد واهليكلية
حس��ب أش��خاص مقرب�ين م��ن ق��وات
الصنادي��د ،تنقس��م ه��ذه الق��وات إىل مخس��ة
فصائل ،حيمل كل فصيل اس��م الش��خص الذي
يق��وده ويش��رف علي��ه .فهن��اك فصي��ل يش��رف
عل��ى حراس��ة قص��ر الش��يخ احلمي��دي يف قري��ة
ت��ل عل��و بقي��ادة اب��ن الش��يخ املدعو الي��اور ،ويعترب
أيض �اً القائ��د التنفي��ذي ل��كل الفصائ��ل .وحس��ب
تقدي��رات مص��در مق��رب م��ن الصنادي��د لع�ين
املدين��ة ،يبل��غ ع��دد العناص��ر يف ه��ذا الفصي��ل
( )600عنص��راً تقريب��اً.
ويس��مى الفصي��ل الثان��ي "فصي��ل
الذي��ب" ،ويق��در ع��دد أف��راده بنح��و ( )400عنصر،
وم��ن أب��رز م��ا ق��ام ب��ه مش��اركته يف معرك��ة
اهل��ول ض��د داع��ش .أم��ا الفصي��ل الثال��ث "فصي��ل
أب��و ده��ام" وه��و م��ن أق��ارب الش��يخ ،فيق��در ع��دد
أف��راده ب( )250عنص��راً يف ح�ين أن ع��دد عناص��ر
الفصي��ل الراب��ع "فصي��ل العم��دة" يق��در ب��ـ ()500
عنص��راً ،وحيم��ل الفصيل اخلامس اس��م "فصيل
مح��اد من��اع" وال يع��رف بالضب��ط ع��دد أف��راده.
ش��ارك "فصي��ل الذي��ب" يف املع��ارك
ض��د داع��ش إىل جان��ب قس��د ،لكن��ه اته��م بارتكاب
جت��اوزات كب�يرة وأعمال نهب وس��رقة للمنازل
اضط��رت الش��يخ احلمي��دي إىل التدخل وتس��ليم
قي��ادة الفصي��ل إىل ابن��ه الي��اور ال��ذي أطلق عليه

اسم فصيل الفزعة ووصل بأعداد عناصره حنو
( )1000عنص��ر أغلبه��م ال يتقاضون راتباً" ،ورمبا
كان ه��ذا س��بب التس��مية بالفزع��ة" كم��ا ينق��ل
املص��در لع�ين املدين��ة.
اقتص��ر تس��ليح "ق��وات الصنادي��د" يف
البداية على الس�لاح الشخصي اخلفيف ،وكان
الشيخ محيدي يدعو أتباعه املباشرين إىل محل
أس��لحتهم الش��خصية ،ألن قتاهل��م كعش��ائر
حس��ب قول��ه" ،ال حيت��اج إىل مم��ول أو س�لاح
ثقي��ل ألن الش��يمة هي س�لاحنا النوع��ي والثقيل
الذي ال ميتلكه غرينا" .وتغري هذا الوضع بش��كل
كامل عندما عقد الشيخ اتفاقاً مع ( )YPGاليت
س��يطرت عل��ى حمافظ��ة احلس��كة بش��كل ش��به
كام��ل ،ع�ين مبوجبه يف منص��ب فخري تقريباً،
حاكم��اً مش�تركاً عل��ى مقاطع��ة اجلزي��رة،
وحص��ل عل��ى دع��م مال��ي كب�ير وامتي��ازات
كث�يرة.
وتضم��ن االتف��اق ع��دم التع��رض
لعناص��ر الصنادي��د وإعفائه��م م��ن اخلدم��ة
اإللزامي��ة ضم��ن صف��وف قس��د ،لك��ن س��كاناً م��ن
املنطق��ة يؤك��دون أن اإلعف��اء مش��ل عملي�اً ابن��اء
املناط��ق ال�تي ينتش��ر فيه��ا التش��كيل .وق��د دف��ع
ه��ذا البن��د م��ن االتف��اق الكث�ير م��ن أبن��اء املنطق��ة
إىل االنتق��ال إىل مناط��ق انتش��ارها أو االلتح��اق
بالق��وات ول��و بش��كل ص��وري ،لتجن��ب اخلدم��ة
اإللزامي��ة يف صف��وف ق��وات قس��د.
م��ن الصع��ب التأك��د م��ن مص��در
متوي��ل ق��وات الصنادي��د ،لك��ن من حتدث��ت إليهم
ع�ين املدين��ة م��ن أبن��اء املنطق��ة ،يرجح��ون أن
يك��ون م��ن عوائ��د النف��ط ال�تي يب��دو أن اإلدارة
الذاتي��ة ال�تي يقوده��ا األك��راد ،متن��ح الش��يخ
احلمي��دي بالفع��ل ( )10%منه��ا لتموي��ل قوات��ه
ودفع رواتب عناصرها ،كما يقول مقربون من
الصنادي��د .وظل��ت ه��ذه احلص��ة موض��ع خ�لاف
ب�ين الطرف�ين ،م��ع حم��اوالت "اإلدارة" ختفيض
ه��ذه النس��بة ،بذريع��ة أن األع��داد الفعلي��ة
لعناص��ر الصنادي��د ه��ي أق��ل بكث�ير م��ن األع��داد
االمسي��ة املس��جلة.
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مدرسة متنقلة يف قرية هازانو يف شمال غرب سوريا

مح��ل س��امر املص��ري قلي�ل ً
ا م��ن أمتعت��ه م��ن ري��ف إدل��ب اجلنوب��ي إىل منطق��ة املخيم��ات احلدودي��ة ت��اركاً منزل��ه بس��بب القص��ف املدفع��ي
من قبل قوات النظام على القرى واملدن ،والذي أدى إىل س��قوط عش��رات الضحايا بينهم أطفال باإلضافة إىل إغالق املدارس وما أفضى إليه من
انع��دام للعملي��ة التعليمي��ة بس��بب االس��تهداف املتك��رر ألي حت��رك لألهال��ي يف تل��ك املناط��ق.
نص��ب املص��ري خيم��ة ب�ين أش��جار
الزيت��ون لع��دم قدرت��ه عل��ى اس��تئجار من��زل م��ع
عائلت��ه يف املناط��ق الش��مالية ،باإلضاف��ة إىل ع��دم
حصول��ه عل��ى خيم��ة ضم��ن جتم��ع املخيم��ات عل��ى
احل��دود الس��ورية الرتكي��ة .ويف ح�ين حيص��ل
ش��هرياً عل��ى بع��ض املس��اعدات الغذائي��ة وس�لال
النظاف��ة ملس��اعدته يف البق��اء ،ف��إن اخلدم��ات
التعليمي��ة بالنس��بة إىل أطفال��ه معدوم��ة بش��كل
كام��ل.
يق��ول "من��ذ أكث��ر م��ن عام�ين وأطفالي
منقطع��ون ع��ن التعلي��م بش��كل كام��ل .كن��ا نعم��د
إىل إرس��اهلم إىل امل��دارس يف ف�ترات اهل��دوء ،ولك��ن
التصعي��د املتواص��ل وقي��ام الطائ��رات باس��تهداف
امل��دارس بش��كل مباش��ر أجربن��ا عل��ى منعه��م م��ن
الذه��اب إىل مدرس��تهم وإبقائه��م يف املن��زل خش��ية
على حياتهم ،وهو ما أدى إىل ختلفهم عن العملية
التعليمي��ة".
وأض��اف "م��ع نزوحن��ا باجت��اه املخيم��ات
وبداي��ة الع��ام الدراس��ي مل جت��د عش��رات العائ�لات
م��دارس قريب��ة لتس��جيل أطفاهل��ا فيه��ا ،لذل��ك
ب��دأت يف اآلون��ة األخرية بعض املنظمات اإلنس��انية
بإنش��اء م��دارس متنقل��ة ب�ين املخيم��ات ورفده��ا
بك��وادر تعليمي��ة ،حبي��ث اس��تطعنا تس��جيل أطفالنا
ومنحه��م فرص��ة تلق��ي ال��دروس داخل امل��كان الذي
نعي��ش في��ه ،م��ا يتي��ح هل��م إكم��ال تعليمه��م الحق�اً
م��ن دون عن��اء".
انتش��رت يف اآلون��ة األخ�يرة عش��رات
املخيم��ات العش��وائية يف ري��ف إدل��ب الش��مالي،
وخصوص�اً يف املناط��ق احلدودية بس��بب نزوح آالف
العائ�لات م��ن ريف مح��اة الش��مالي والغربي وريف
إدلب اجلنوبي هرباً من احلملة العسكرية األخرية
ال�تي ش��نها النظ��ام الس��وري بدع��م م��ن الطائ��رات
الروسية ،علماً بأن هذه املخيمات تعاني من نقص

يف خمتل��ف مس��تلزمات املعيش��ة.
وعل��ى أط��راف بل��دة س��رمدا بري��ف
إدل��ب الش��مالي ،مت جبه��ود أهلي��ة إنش��اء خمي��م
لس��كان ري��ف إدل��ب اجلنوب��ي يدع��ى "الضي��اء"
يتك��ون م��ن  350خيم��ة ت��ؤوي م��ا يق��ارب 2500
نس��مة .يعي��ش س��كان املخي��م وس��ط ظ��روف
صعبة بسبب عدم وجود صرف صحي ومدارس
ألطفاهل��م ،م��ا جي�بر البع��ض منه��م عل��ى إرس��ال
أطفاله مسافة  5كلم موقع أقرب جتمع سكين
يف س��رمدا م��ن أج��ل إكم��ال تعليمه��م.
مس�ير العم��ر أح��د قاط�ني املخي��م
كان يعم��ل يف م��واد البن��اء يق��ول" :نزحن��ا إىل
املخيم قبل شهر من بدء العام الدراسي وناشدنا
ع��دداً م��ن املنظم��ات أن تدع��م إنش��اء مدرس��ة
تتك��ون م��ن خيم��ة يتعلم فيه��ا األطفال ،مع دعم
الك��وادر الدراس��ية بروات��ب ش��هرية .ولكن مل نلق
آذان �اً صاغي��ة م��ا جع��ل حن��و  350تلمي��ذاً داخ��ل
املخي��م يعان��ون التس��رب املدرس��ي" .وأضاف "عدد
األطف��ال ال��ذي يتعلم��ون يف املخي��م ال يتج��اوز
مخس��ة عش��ر يق��وم أهاليه��م بإيصاهل��م إىل
إح��دى امل��دارس يف مدينة س��رمدا ،يف حني هجر
اآلخ��رون التعلي��م وأقام��وا بس��طات متواضع��ة
لبي��ع م��ا تيس��ر م��ن حاجي��ات به��دف مس��اعدة
ذويه��م .ومث��ة قس��م ثالث يرافق اآلب��اء واألمهات
للعم��ل يف قط��اف الزيت��ون وورش البن��اء".
وم��ع بداي��ة الع��ام الدراس��ي وانتش��ار
مئ��ات اخلي��ام ب�ين أش��جار الزيت��ون وتس��رب
عشرات آالف التالميذ بسبب عدم وجود مدارس
تس��تقبلهم وتس��اعدهم يف إكم��ال حتصيله��م
العلم��ي ،أقام��ت منظم��ة "عط��اء" م��دارس مؤقتة
ب�ين أش��جار الزيت��ون وقامت بتأمني املس��تلزمات
التعليمي��ة للعائ�لات اليت ال قدرة هلا على تعليم
اوالده��ا يف مش��ال غ��رب س��وريا.

ويق��ول مال��ك الطال��ب مدي��ر مش��روع
التعلي��م واملش��رف اإلداري عل��ى قس��م التعلي��م يف
املنظم��ة" :يقض��ي املش��روع بإنش��اء م��دارس ابتدائية
طارئ��ة ضم��ن املخيم��ات العش��وائية حت��ت عن��وان
"مدرس�تي مع��ي" وه��و يق��ع يف الري��ف الش��مالي
إلدل��ب" .ويضي��ف "ع��دد النق��اط املتوق��ع إنش��اؤها
يناه��ز  40نقط��ة ،حبي��ث تضم كل نقط��ة تعليمية
حن��و  360تلمي��ذاً وتلمي��ذة ،مت إىل اآلن إنش��اء أرب��ع
نق��اط تعليمي��ة ،والعم��ل مس��تمر لتغطي��ة كل
منطق��ة املخيم��ات الواقع��ة عل��ى احل��دود الس��ورية-
الرتكي��ة وإيص��ال النق��اط اليه��ا" .ويؤك��د أن
"العامل�ين يف املش��روع يبذل��ون جه��وداً كب�يرة
وس��ريعة لتوجي��ه الدع��م املال��ي للداخ��ل ،ومحاي��ة
أطف��ال املخيم��ات عل��ى وج��ه التحدي��د م��ن الضي��اع
واجله��ل".
يعم��ل األس��تاذ إبراهي��م س��لوم خري��ج
كلية الشريعة ضمن منطقة املخيمات احلدودية
ويق��ول" :م��ع بداي��ة الع��ام الحظن��ا تس��رب آالف
التالمي��ذ بس��بب انقط��اع دع��م التعلي��م وع��دم
وج��ود م��دارس كافي��ة تس��توعب مجي��ع التالمي��ذ
الذي��ن جل��أوا م��ع أهاليه��م إىل املخيم��ات واخلي��ام
العش��وائية ،باإلضاف��ة إىل الرتاج��ع الكب�ير يف
مس��تواهم التعليم��ي بس��بب االنقط��اع املتك��رر ع��ن
مدارس��هم ،لذل��ك كان م��ن الواج��ب اخت��اذ خطوات
عاجل��ة ملواجه��ة ه��ذا األم��ر".
ويضي��ف "انتش��ار مش��روع امل��دارس
املتنقل��ة س��يحل ج��زءاً كب�يراً م��ن املش��كلة ،فمعظم
الط�لاب س��يتم تس��جيلهم يف ه��ذه امل��دارس م��ع
رفده��ا بع��دد كب�ير م��ن املعلم�ين العاطل�ين ع��ن
العم��ل واملقيم�ين يف اخلي��م العش��وائية .كم��ا أن
تأم�ين مقوم��ات التعليم للتالميذ سيش��جعهم على
اجمل��يء إىل ه��ذه امل��دارس وخيفف ع��ن ذويهم عبء
النفق��ات الدراس��ية".

العدد  19 / 138تشرين الثاني 2019

11

رادار املدينة

هل جمع
جتمع خالد بن
الوليد املال
يف سرمني
للبغدادي؟
سامر األمحد بع��د مقت��ل البغ��دادي يف قري��ة باريش��ا ق��رب احلدود م��ع تركيا
يف حمافظ��ة إدل��ب يف أواخ��ر تش��رين األول املاض��ي ،ب��ات باإلم��كان تفس�ير بع��ض
األح��داث ال�تي وقع��ت يف ه��ذه احملافظ��ة خ�لال األش��هر القليل��ة املاضي��ة بش��كل
خمتل��ف ،بع��د ربطه��ا بوج��ود زعي��م داع��ش يف املنطق��ة نفس��ها .وم��ن ب�ين ه��ذه
األح��داث التوت��ر ال��ذي س��اد مدين��ة س��رمني ش��رقي إدل��ب خ�لال األش��هر القليل��ة
املاضي��ة ال�تي س��بقت قيام كوماندوس أمريك��ي بقتل البغدادي ،بعد قيام خاليا
تابع��ة لداع��ش بف��رض ال��زكاة عل��ى أهاليه��ا.
"هيئ��ة حتري��ر الش��ام" صاحب��ة
النف��وذ العس��كري األول يف حمافظ��ة
إدلب ،فضلت الصمت ومل تعلق على قتل
البغ��دادي .وق��د اعت�بر بع��ض املراقب�ين يف
املنطق��ة أن متكن كومان��دوس أمريكي
م��ن العث��ور عل��ى البغ��دادي ق��رب احل��دود
م��ع تركي��ا يف مناط��ق نف��وذ اهليئ��ة قبله��ا
وقتل��ه ،يعت�بر فشل� ً
ا أمني�اً هل��ا ،خاصة أنها
كان��ت تع��ادي البغ��دادي بق��وة ويطل��ق
عليه شرعيوها لقب "زعيم اخلوارج" .لكن
بع��ض وس��ائل اإلع�لام تناقلت تصرحيات
جله��ات مناوئ��ة هليئ��ة حتري��ر الش��ام،
ذهب��ت إىل ح��د ال��كالم ع��ن ضل��وع اهليئ��ة
بقت��ل البغ��دادي ،وأنه��ا كان��ت "متتل��ك
معلوم��ات أمني��ة هام��ة ح��ول وج��وده" يف
املنطق��ة قب��ل ع��دة أش��هر م��ن قتل��ه.
من��ذ أواخ��ر الع��ام  2018قام��ت
اهليئ��ة بعدة مداهمات يف س��رمني .وبينما
كان��ت أه��داف بع��ض محالته��ا واضح��ة
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عندم��ا كان مقاتلوه��ا ميش��طون بي��وت
املدين��ة بيتاً تل��و اآلخر ،اكتنف الغموض
مح�لات أخ��رى كان��ت اهليئ��ة تدخ��ل
املدينة خالهلا بشكل متسارع ،ثم ال تلبث
وتغادر دون اعتقاالت ألحد .وهذا ما جعل
البع��ض يعتقد بامت�لاك اهليئة معلومات
ح��ول وج��ود البغ��دادي يف املدين��ة ،وه��و
أم��ر غ�ير مثب��ت وإن كان قاب�ل ً
ا للحدوث
نتيج��ة والء ع��دد م��ن س��كان املدين��ة
لتنظي��م الدول��ة وزعيم��ه البغ��دادي.
ولفه��م ه��ذه التط��ورات ال�تي
تس��ارعت وس��بقت قت��ل البغ��دادي ،ال
ب��د م��ن الع��ودة إىل ال��وراء وال��كالم ع��ن
تنظي��م جن��د األقص��ى الناش��ط يف الري��ف
الشرقي حملافظة إدلب (سرمني ،النريب،
مصيب�ين) ال��ذي كان قريب �اً م��ن داع��ش
ث��م تفت��ت وتوزع��ت والءات فصائل��ه عل��ى
تنظيم��ات ع��دة.
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مع��روف ع��ن جن��د األقص��ى أن��ه
جتن��ب الدخ��ول يف البداي��ة يف القت��ال ال��ذي
دار خ�لال الع��ام  2014ب�ين جبه��ة النص��رة
وتنظي��م "الدول��ة اإلس�لامية يف الش��ام
والع��راق" .لك��ن جن��د األقص��ى س��رعان م��ا
م��ال حن��و داع��ش واته��م بالتنس��يق م��ع
التنظي��م األخ�ير يف العملي��ة الواس��عة يف
ري��ف مح��اه خري��ف الع��ام  2016اليت كانت
ته��دف إىل فت��ح مم��ر حن��و منطق��ة إدل��ب
يربطه��ا مبناط��ق الس��يطرة الواس��عة ال�تي
كان يديره��ا البغ��دادي يف ش��رق س��وريا
خاص��ة .جوبه��ت ه��ذه اخلط��وة بضغ��ط من
قب��ل فصائ��ل مناوئ��ة لتنظي��م الدول��ة مث��ل
"أح��رار الش��ام" ال�تي ش��نت عقبه��ا محل��ة
عنيف��ة للغاي��ة عل��ى س��رمني اس��تخدمت
خالهل��ا املدفعي��ة واألس��لحة الثقيل��ة.
يف ش��تاء الع��ام  2017وبع��د فش��ل
معرك��ة ري��ف مح��اه ،عم��د تنظي��م جن��د
األقص��ى إىل ح��ل نفس��ه وانقس��م مقاتل��وه
إىل ثالث��ة أقس��ام :األول التح��ق بهيئ��ة
حتري��ر الش��ام ،والثان��ي انتس��ب إىل احل��زب
الرتكس��تاني ال��ذي تأس��س يف الع��ام 1993
يف مدين��ة "كاش��غر" عاصم��ة إقلي��م
تركس��تان بالص�ين وب��دأ أف��راده بالتس��لل
حن��و مشال��ي س��وريا منذ الع��ام  2013وكان
أول إع�لان رمس��ي له يف أيل��ول  ،2015بينما

رادار املدينة

فضل��ت العناص��ر األكث��ر والء ملش��روع
البغ��دادي االنتق��ال إىل مدين��ة الرقة اليت
كان��ت تعت�بر "عاصم��ة اخلالف��ة".
ومل مت��ض س��نة عل��ى ه��ذه
التط��ورات حت��ى بدأ احنس��ار نفوذ داعش،
وه��و م��ا دف��ع العش��رات م��ن عناص��ره م��ع
م��ا تبق��ى م��ن عناص��ر جن��د األقص��ى إىل
التس��لل باجت��اه منطق��ة إدل��ب .وينق��ل
مص��در متاب��ع لتل��ك املرحل��ة يف املنطق��ة
أن املس��ؤول "الش��رعي" الس��ابق جلن��د
األقصى (أبو عبد الوكيل) كان من بني
هؤالء ،لكنه قتل باشتباك يف بلدة النريب
برص��اص مقاتل��ي هيئ��ة حتري��ر الش��ام.
كان��ت س��رمني والن�يرب يف
تل��ك الف�ترة ،أي يف النص��ف الثان��ي م��ن
الع��ام  ،2017احلاضن��ة هل��ذه اجملموع��ات
اليت بدأت ببث الفوضى عرب زرع العبوات
الناس��فة واغتي��ال األش��خاص خصوص��اً
التابع�ين للهيئ��ة ،م��ن دون أن يس��لم
املدني��ون م��ن ه��ذه اجلرائ��م.
يف بداي��ة الع��ام  2018التأم��ت
اجملموع��ات ال�تي كان��ت ق��د انضم��ت
لتحري��ر الش��ام وللح��زب الرتكس��تاني
حت��ت تش��كيل جدي��د ليعل��ن ع��ن "أنص��ار
التوحي��د" بقي��ادة أب��و دي��اب الس��رميين.
لك��ن عدداً م��ن العناصر الس��يما القادمني
م��ن الرق��ة بع��د االنهي��ارات الكب�يرة ال�تي

م�ني به��ا التنظي��م هن��اك ،فضل��وا القي��ام
بعمليات هامة يبدو أنها كانت جزءاً من
خمط��ط البغ��دادي إلع��ادة ب��ث ال��روح يف
تنظيم��ه املنهار ،كانت الفكرة هي العمل
يف إدلب بعيداً عن مالحقات "قوات سوريا
الدميقراطي��ة" واملخاب��رات العراقي��ة.
ويف الف�ترة الواقع��ة ب�ين بداي��ة
ش��تاء  2019وحت��ى منتص��ف الصي��ف
املاض��ي ،ع��اش س��كان س��رمني حال��ة رع��ب
فعلية حتت رمحة مسلحي هذا التنظيم
الذي��ن مترك��زوا فيه��ا ويف مناط��ق
قريب��ة مث��ل مصيب�ين بش��كل س��ري .وم��ن
س��رمني أعلنت والدة "جتمع س��رايا خالد
ب��ن الولي��د" املوال��ي لتنظي��م الدول��ة ،وق��د
نش��ط ه��ذا التنظي��م اجلديد بش��كل واس��ع
يف جم��ال مج��ع امل��ال م��ن املدني�ين ،م��ا زاد
الشكوك بعد مقتل البغدادي بأنها كانت
ترس��ل ل��ه لتموي��ل حتركات��ه ونش��اطاته.
عان��ت س��رمني كث�يراً م��ن
التط��ورات العس��كرية ال�تي طاولته��ا
خاص��ة خ�لال قي��ام هيئ��ة حتري��ر الش��ام
مبح��اوالت ع��دة القتح��ام املدين��ة ،ما أدى
إىل س��قوط الكث�ير م��ن س��كانها ب�ين قتلى
وجرح��ى إضاف��ة إىل األض��رار املادي��ة.
يق��ول أح��د س��كان س��رمني لع�ين املدين��ة
"ع��دد عناص��ر جتم��ع خال��د ب��ن الولي��د قد
ال يتجاوز ال  20عنصراً ،لكنهم ميارسون

القت��ل والنه��ب واالختط��اف حبجة إقامة
الشريعة أو دعم املقاتلني الذين حياولون
احلك��م مب��ا أن��زل اهلل".
ويضي��ف أن��ه إضاف��ة إىل الوضع
األم�ني امل�تردي يف املدين��ة خاص��ة بس��بب
املواجه��ات م��ع مس��لحي هيئ��ة حتري��ر
الشام ،شن مسلحو جتمع سرايا خالد بن
الوليد محلة على جتار املدينة البتزازهم
وانت��زاع أك�بر ق��در ممك��ن م��ن األم��وال
منه��م .واآللي��ة بس��يطة حس��ب املواط��ن
م��ن س��رمني" :يتص��ل أح��د أف��راد التجم��ع
عرب الواتس��اب بالتاجر املس��تهدف ،ويقول
ل��ه عل��ى س��بيل املث��ال :أنش��أنا بي��ت م��ال
املس��لمني ،وق��د ق��رر الش��رعي أب��و عب��د اهلل
أن عليك دفع زكاة تقدر ب  4000دوالر".
وخيتل��ف املبل��غ حس��ب غن��ى التاج��ر،
وم��ن ميتن��ع ع��ن الدف��ع يك��ون عرض��ة
لالس��تهداف ال��ذي يتن��وع ب�ين الط��رد
خ��ارج املدين��ة ،أو إط�لاق الرص��اص عل��ى
متج��ره أو عل��ى منزل��ه ،وأحيان �اً خط��ف
أح��د أطفال��ه أو القت��ل.
أح��د التج��ار ق��ال أن��ه دف��ع مبل��غ
 2500دوالر ،بينما قال آخرون أنهم دفعوا
مبال��غ ت�تراوح ب�ين  3000وحت��ى 12000
دوالر ،لك��ن أح��داً مل يفص��ح ع��ن م��كان
تس��ليم األم��وال أو طريق��ة التس��ليم خوفاً
م��ن ردات فع��ل انتقامي��ة.
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اجلوالين زعيم هيئة حترير الشام

الزكاة على الزيتون تضاف إىل احلرب والفقر لتزيد من معاناة مزارعي إدلب
حممود البكور ج��اء التعمي��م بف��رض ال��زكاة عل��ى حمص��ول الزيت��ون م��ن قب��ل اهليئ��ة
العام��ة لل��زكاة التابع��ة حلكوم��ة اإلنق��اذ ،ليزي��د م��ن معاناة مزارعي الزيت��ون يف منطقة إدلب
الذي��ن أرهقته��م س��نوات احل��رب الطويل��ة وزادت م��ن فقره��م.

ويف��رض التعمي��م عل��ى املزارع�ين دف��ع
املبال��غ املرتتب��ة عليه��م داخ��ل معاص��ر
الزيت��ون يف احملافظ��ة ،بع��د أن تبلغت هذه
املعاصر بعدم السماح ألصحاب احملاصيل
باس��تالم حمصوهل��م من الزي��ت حتى يتم
دف��ع ال��زكاة عن��ه .وق��درت ال��زكاة عل��ى
حمص��ول الزي��ت والزيتون بنصف العش��ر
م��ن الكمي��ة ( )% 5يف ح��ال كانت األرض
مس��قية ،والعش��ر إذا كان��ت مروي��ة ع��ن
طري��ق املط��ر (ع��ذي) ،وش��ددت اهليئ��ة
يف تعميمه��ا عل��ى ض��رورة ع��دم بي��ع أي��ة
كمي��ة م��ن الزي��ت أو الزيت��ون إال بع��د
أن يك��ون مالكه��ا ق��د دف��ع ال��زكاة ع�بر
إيص��االت معتم��دة هل��ا.
اس��تقبل التعمي��م برف��ض ش��عيب ش��هد
ذروت��ه يف مدين��ة كفرختاري��م ال�تي
خرجت مظاهرات فيها ،رفعت من س��قف
مطالبه��ا بع��د أن ط��ردت "جل��ان مج��ع
ال��زكاة" م��ن املدين��ة ،لتص��ل إىل رف��ض
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تواج��د عناص��ر "هيئ��ة حتري��ر الش��ام
و"حكوم��ة اإلنق��اذ" فيه��ا .بينم��ا قابل��ت
"اهليئة" التحرك األهلي يف كفرختاريم
حبصاره��ا وإمهاهل��ا يوم�ين للرض��وخ
لس��لطة "اهليئ��ة" وقراراته��ا .األم��ر ال��ذي
مت بع��د اجتم��اع بني وجه��اء املدينة وهيئة
التحري��ر ،كم��ا أعل��ن مكت��ب العالق��ات
اإلعالمي��ة للهيئ��ة .لك��ن الرض��وخ للق��رار
ال يعك��س آراء مزارع��ي الزيت��ون وقس��م
كب�ير م��ن األهال��ي يف إدل��ب.
أب��و أمح��د واح��د م��ن مزارع��ي الزيت��ون
يف ري��ف إدل��ب .ق��ال لع�ين املدين��ة "نعم��ل
على مدار العام بشكل متواصل لإلهتمام
مبحاصيلن��ا م��ن الزيت��ون رغ��م قل��ة
اإلمكاني��ات واملخاط��ر الناجت��ة ع��ن بق��اء
ألغ��ام وأجس��ام متفج��رة يف أراضين��ا .وه��ا
ه��ي هيئ��ة الش��ام تأت��ي لتف��رض علين��ا
ضرائ��ب جدي��دة" .وأض��اف أب��و أمح��د
حبس��رة وغض��ب "لق��د أرس��لت اهليئ��ة
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أش��خاصاً م��ن قبله��ا إىل معاص��ر الزيت��ون
ملراقب��ة كمي��ة الزي��ت وف��رض ال��زكاة
عليه��ا ،وق��د أج�برت عل��ى دف��ع حن��و 60
كيلوغرام��اً م��ن الزي��ت ك��زكاة قب��ل أن
يس��مح لي بتسلم اإلنتاج الذي يعترب مصدر
رزق��ي الوحي��د" .وخت��م قائل� ً
ا "ه��ذه الضرائب
اجلديدة اليت تفرض علينا أرهقتنا كثرياً،
وه��ي س��رقة حملصولن��ا الس��نوي وس��وف
تبعدن��ا ع��ن العناي��ة بأش��جارنا م��ن الزيت��ون".
م��ن جهت��ه ق��ال حمم��د يون��س صاح��ب
معص��رة زيت��ون يف إدل��ب ش��ارحاً العوام��ل
ال�تي س��اهمت يف إضع��اف مواس��م الزيتون يف
منطق��ة إدل��ب" :لق��د دم��ر القص��ف املتواص��ل
من��ذ س��نني طويل��ة قس��ماً ال يس��تهان ب��ه م��ن
بساتني الزيتون ،كما أجرب الكثريون أحياناً
على اقتالع أش��جار الزيتون لالس��تفادة منها
كحطب للتدفئة ،يضاف إىل ذلك اإلهمال
ال��ذي س��اعد يف ب��وار الكث�ير م��ن بس��اتني
الزيت��ون إم��ا ملغ��ادرة أصحابه��ا املنطق��ة ،أو
لكونها يف منطقة عسكرية كما هو حاصل
بالنس��بة إىل املناط��ق القريب��ة م��ن بلدت��ي
كفري��ا والفوع��ة" .وأض��اف حمم��د يون��س
"وم��ا زاد الط�ين بل��ة أن موس��م الزيت��ون هل��ذا
العام ضعيف نسبياً ،لقلة الرعاية باألشجار
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م��ن قب��ل املزارع�ين ،والرتف��اع أس��عار
احملروق��ات الالزم��ة لتش��غيل املضخ��ات
الكفيل��ة بإيص��ال املي��اه إىل بس��اتني
الزيت��ون ل ّريه��ا".
وتعان��ي منطق��ة إدل��ب م��ن نق��ص كب�ير
يف املعاص��ر ال�تي ال يتجاوز عددها األربع،
وكان��ت آخ��ر معص��رة خرج��ت ع��ن
اخلدم��ة مت��وز املاض��ي يف أط��راف بل��دة
س��رمني ري��ف إدلب ،عندم��ا دمرها قصف
للط�يران احلرب��ي الروس��ي أوق��ع أيض��اً
ضحاي��ا يف صف��وف املدني�ين العامل�ين
فيه��ا .وإضاف��ة إىل فرضه��ا ال��زكاة،
صادرت هيئة حترير الشام ،اليت تسيطر
تقريب��اً عل��ى كام��ل حمافظ��ة إدل��ب،
اآلالف من أشجار الزيتون يف املنطقة يف
س��لقني ودرك��وش وري��ف جس��ر الش��غور
حت��ت ذريع��ة أن أصحابه��ا متواج��دون يف
مناط��ق س��يطرة النظ��ام ،أو م��ن املوال�ين
للنظ��ام بش��كل مباش��ر.
يف ه��ذا اإلط��ار يق��ول الناش��ط املدن��ي م��ن
ري��ف جس��ر الش��غور" :إن هيئ��ة حتري��ر
الش��ام دائم�اً م��ا تق��وم مبص��ادرة األم�لاك
العام��ة أو اخلاص��ة حت��ت العدي��د م��ن
احلج��ج الواهي��ة ،وحت��اول تربي��ر ه��ذه
املمارس��ات بالق��ول إنه��ا تري��د تغطي��ة

نفق��ات مئ��ات الش��بان م��ن املرابط�ين عل��ى
جبه��ات القت��ال م��ع النظ��ام الس��وري".
وأض��اف الناش��ط املدن��ي "لق��د ص��ادرت
هيئة حترير الش��ام قرابة  30ألف ش��جرة
زيت��ون يف ري��ف إدل��ب الغرب��ي ،وتق��ول إن
أصح��اب ه��ذه احلق��ول موج��ودون خ��ارج
س��وريا أو داخ��ل مناط��ق النظ��ام ،أو ه��م
م��ن املوال�ين للنظ��ام" ،وق �دّر واردات ه��ذه
املنطق��ة م��ن أش��جار الزيت��ون بنح��و 160
ملي��ون ل�يرة س��ورية س��نوياً.
وينق��ل س��كان إدل��ب أن عوام��ل ع��دة
تضاف��رت لتض��رب مواس��م الزيت��ون .فم��ع
ق��دوم فصل الش��تاء ومع ن��درة احملروقات
وارتف��اع أس��عارها ،حي��ث وص��ل س��عر
برميل الديزل هذا العام إىل  90ألف لرية
س��ورية ،وس��عر ط��ن احلط��ب إىل  89أل��ف
لرية سورية ،ال جيد بعض سكان املنطقة
مكرهني لتأمني التدفئة إال قطع عدد من
أشجار الزيتون الستخدامها حطباً .كما
تتقل��ص مس��احة بع��ض بس��اتني الزيت��ون
القريب��ة م��ن املن��ازل بس��بب حرك��ة بن��اء
نش��طت بع��د أن أصبح��ت حمافظ��ة إدل��ب
امل��كان الوحي��د احمل��رر جلمي��ع املهجري��ن
م��ن خمتل��ف احملافظ��ات الس��ورية ،م��ن
دون أن ننس��ى برامي��ل النظ��ام املتفج��رة

ال�تي تتس��بب أحيان��اً كث�يرة حبرائ��ق
تقضي على مساحات من بساتني الزيتون
اجمل��اورة للمن��ازل.
وتأت��ي إدل��ب يف املرتب��ة الثاني��ة م��ن حي��ث
ع��دد األش��جار واإلنت��اج بع��د حمافظ��ة
حل��ب عل��ى مس��توى س��وريا .وق��د ق��ال
املهن��دس الزراع��ي بس��ام اخلال��د لع�ين
املدين��ة إن "إمجال��ي املس��احات املزروع��ة
به��ذه الش��جرة يبل��غ حوال��ي 128554
هكت��ار امل��روي منها  6'4آالف هكتار ،وذلك
حس��ب آخ��ر إحصائي��ة قام��ت به��ا مديرية
إكثار البذار التابعة للحكومة املؤقتة يف
حمافظ��ة إدل��ب".
وق��دّر اخلال��د ع��دد أش��جار الزيت��ون يف
حمافظ��ة إدل��ب مب��ا يق��ارب  15ملي��ون
ش��جرة ،املثم��ر منه��ا  13ملي��ون ش��جرة.
وأوض��ح أن اإلنت��اج بل��غ  210آالف ط��ن،
وه��ي أعل��ى كمي��ة إنت��اج زيت��ون تس��جل
يف حمافظ��ة إدل��ب .لك��ن ع��دم وج��ود
تصدي��ر للزي��ت خ��ارج حمافظ��ة إدل��ب
وكث��رة الع��رض ه��ذا املوس��م أفق��د س��عر
زي��ت الزيت��ون مثن��ه ،حي��ث اخنفض س��عر
الكيلوغ��رام الواح��د من��ه م��ن  2000ل�يرة
سورية العام املاضي إىل ألف لرية سورية
ه��ذا الع��ام.
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سريين املصطفى "كان��ت نظرات��ه خميف��ة فع�ل ً
ا،
عندم��ا رأي��ت الش��يب ال��ذي يغط��ي رأس��ه ،مل أتوق��ع أن تص��در
من��ه تل��ك النظ��رات الغريب��ة والكلم��ات اإلحيائي��ة اجلنس��ية".
ه��ذا م��ا قالت��ه عربي��ة لعني املدين��ة بعدما قطب��ت جبينها وبدت
عل��ى وجهه��ا عالم��ات االنزع��اج الش��ديد.
أضاف��ت" :كن��ت عائ��دة م��ن عمل��ي يف أطم��ة إىل الدان��ا
يف حمافظ��ة إدل��ب حي��ث م��كان س��كين بع��د الن��زوح ،ورغ��م اكتظ��اظ
الش��وارع باحلاف�لات مل تق��ف ل��ي اي منه��ا ،فمش��يت حتى س��يطر علي
التع��ب وص��رت أهل��ث ،م��ا دفع�ني للجل��وس يف ظل ش��جرة عل��ى جانب
الطري��ق .ث��م وصل��ت حافل��ة خالي��ة إال من الس��ائق ،فصع��دت .كانت
هيئ��ة األخ�ير توح��ي أن��ه جت��اوز الس��تني م��ن عم��ره .م��ا إن أغل��ق ب��اب
احلافل��ة حت��ى التف��ت إل��ي بنظ��رات إعج��اب قائ ً
ال :ما ش��اء اهلل ،ما ش��اء
اهلل .وسرعان ما سألين :كم عمرك؟ أجبت :ثالثون ،تابع :متزوجة؟
أجبت :نعم ،عندك أوالد؟ قلت :ال .كم عمر زوجك؟ أجبت :ثالثون.
فأردف بكل وقاحة" :ما خرجوا إذا بعمرك ،يا ترى بيستاهلك؟" ،قلت
ل��ه :توق��ف لق��د وصل��ت ،فرف��ض ،أراد أن يوصل�ني إىل مدخ��ل املن��زل
فأصررت .وعندما أردت أن أدفع له املقابل مل يقبل قائ ً
ال بابتس��امة":
ب��دي ب��س تكون��ي خب�ير وس�لامة".
كأن��ه مل يك��ف أهال��ي ريف��ي إدل��ب اجلنوب��ي ومح��اة
الش��مالي م��ا عان��وه م��ن ظ��روف أقل م��ا يقال فيها أنها قاس��ية وصعبة
خالل الفرتة األخرية .فمن النزوح هرباً من القصف ،إىل االكتظاظ
الكب�ير يف املناط��ق املضيف��ة ،إىل غ�لاء املعيش��ة وصعوب��ة تأم�ين س��كن
جدي��د .كل تل��ك الظ��روف تقاطعت لتش��كل أرضي��ة خصبة لظاهرة
جدي��دة تط��اول النس��اء :التح��رش مبختل��ف أنواع��ه ،س��واء لفظي �اً أو
جس��دياً وم��ا ينت��ج من��ه م��ن كالم وتصرف��ات غ�ير مرح��ب به��ا ل��دى
األنث��ى الضحي��ة .وم��ا س��اعد يف تكاث��ر ه��ذه الظاه��رة أن النازح�ين
توزع��وا بأع��داد كب�يرة يف مناط��ق خمتلف��ة م��ن الش��مال ،البع��ض يف
خي��م ت��كاد الواح��دة تلتص��ق باألخ��رى ،فيم��ا اف�ترش البع��ض اآلخ��ر
األرض والتحف السماء ماكثاً يف العراء ،بينما استأجر آخرون بيوتاً
يف مدن وبلدات غريبة عنهم ،بالكاد يعرفون أحداً من سكانها أو حتى
م��ن جياوره��م م��ن نازح�ين آخري��ن.
سألت عني املدينة  50نازحة من أماكن خمتلفة يف ريفي
إدل��ب ومح��اة ،توزع��ن يف م��دن وخميم��ات الش��مال ،عم��ا إذا ك��ن ق��د
تعرض��ن للتح��رش .وق��د جت��اوزت نس��بة اللواتي عش��ن ه��ذه التجربة
امل��رة ال 60باملئ��ة خ�لال ف�ترة الن��زوح ال�تي ب��دأت منذ تصعي��د عمليات
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التحرش اجلسدي
واللفظي "ضريبة"
جديدة تدفعها
النازحات السوريات
القص��ف ال�تي يق��وم به��ا النظ��ام من��ذ بداي��ة أي��ار الفائ��ت حت��ى الي��وم.
واملفارق��ة أن بعضه��ن كن يعتق��دن أن التحرش ينحصر مبحاولة
االقرتاب واملالمسة اجلسدية ،وإذ بهن يفاجأن بأنه يندرج أيضاً يف
اإلط��ار اللفظ��ي.
الضحايا يتحدثن
قال��ت ع�لا (اس��م مس��تعار  25عام��اً) م��ن قري��ة الش��يخ
مصطفى بريف إدلب اجلنوبي" :خرجنا من قرانا مع رحيل الكثري
من الناس بسبب اشتداد القصف ،وواجهنا مشكلة العثور على سكن،
وخصوصاً أن عدد النازحني كان كبرياً ،كما أن إجيارات البيوت
غالية جداً يف مناطق الش��مال ،وحنن عائلة كبرية ال نس��تطيع أن
نقي��م يف خيم��ة أو اثنت�ين .لذل��ك اس��تأجرنا بيت �اً واح��داً م��ع خال��ي
وعائلت��ه وكن��ا نتش��ارك يف كل ش��يء ،وخصوص�اً النفق��ات .س��ارت
األم��ور بش��كل جي��د حت��ى ع��اد ابنهم الش��اب من تركي��ا .أخذ حياول
التق��رب م�ني وب��دأ مالحق�تي م��ن م��كان إىل م��كان .ت��ارة يق��ول عل��ى
مس��معي كلم��ات "ملغوم��ة" تنط��وي بش��كل غ�ير مباش��ر عل��ى مع��ان
بذيئ��ة ،وت��ارة أخ��رى حياول ملس��ي أو جيلس قريب�اً مين على حنو ال
يطاق .ووصل به األمر مرة إىل استغالل وجودي يف املطبخ وحيدة،
فباغتين من اخللف وضمين بقوة .صدمت بس��لوكه وس��ارعت إىل
ضرب��ه برك��وة القه��وة عل��ى رأس��ه ،ث��م خرجت وقليب يدق بس��رعة
جنونية .بكيت يومها بشدة وشعرت بالقرف ،بيد أني مل أجرؤ على
إخب��ار أح��د م��ن العائل��ة خش��ية أن يكذب�ني اب��ن خال��ي وال يصدق�ني
أح��د ،فتنش��أ مش��كلة ب�ين العائلت�ين لس��نا مس��تعدين ملواجهته��ا".
وروت زه��راء ( 23عام �اً) م��ن خ��ان ش��يخون" :أن��ا خرجي��ة
كلي��ة الرتبي��ة (معل��م ص��ف) ،نزح��ت يف بداي��ة احلمل��ة ألمك��ث يف
قاح يف حمافظة إدلب .كنت أقرأ مرة صفحة على تطبيق تلغرام
تنش��ر إعالنات للوظائف ،فوقعت على مس��ابقة لتوظيف مدرس�ين
يف املخيم��ات ،وعل��ى م��ن يري��د التق��دم إليه��ا الذه��اب إىل جمم��ع
املخيم��ات يف خمي��م اجل��والن ،فاجته��ت يف الي��وم التال��ي م��ن ق��اح
إىل هن��اك .الطري��ق طوي��ل ومل��يء بالس��يارات والن��اس م��ن مناط��ق
خمتلف��ة .مل أس��لم م��ن "التلطي��ش" والغم��زات فض�ل ً
ا ع��ن التحدي��ق
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بي من حذائي حتى امللفح الذي على رأسي".
وس��ردت علي��ا ( 30عام��اً) أيض��اً
قصته��ا م��ع التح��رش .قال��ت" :كن��ت يف
مدين��ة إدل��ب ومعي بعض األغراض أريد أن
أبيعه��ا .أكي��اس أرز وبرغ��ل حصل��ت عليه��ا
عل��ى ش��كل معون��ة وكن��ت حباج��ة للم��ال.
رح��ت أتنق��ل ب�ين احمل�لات بش��كل يوحي أنين
نازح��ة ،فأوقف�ني رج��ل س��تيين ش��به أصل��ع
ضخ��م اجلثة حبجة أنه يريد ش��راء األش��ياء
م�ني ،ث��م ص��ار يس��ألين ع��ن نفس��ي ،فهمم��ت
باملغ��ادرة لكن��ه أوقف�ني قائ�ل ً
ا" :عن��دك مان��ع
ً
أتع��رف عليكي؟ ،فلم أرد ،ثم أضاف مش�يرا":
أن��ا بي�تي هناك" .أصبت باهللع فأدرت ظهري
وغ��ادرت امل��كان بس��رعة".
ً
وقال��ت عيش��ة ( 33عام��ا) "عندم��ا
وصل��ت إىل بن��ش يف حمافظ��ة إدل��ب م��ع
أطفالي مل أكن أعرف شيئاً .سألت صاحب
حمل ألبس��ة أس��فل املبنى الذي أقيم فيه عن
دكاكني السمانة وغريها من األمكنة اليت
ق��د أت��ردد إليه��ا يومي�اً ،فطل��ب رقم��ي حبج��ة
أن��ه س��يؤمن ل��ي معون��ات كون��ي نازح��ة
فأعطيت��ه إي��اه ،ث��م ص��ار يبع��ث إل��ي برس��ائل
ط��وال الوق��ت وكأن ال ه��م ل��دي س��وى
حمادثت��ه .مل حيض��ر لي معونات كما ادعى
وتب�ين ل��ي أن ال عالق��ة ل��ه بذل��ك .يف البداي��ة
ش��عرت باحل��رج فصم��ت ،لكن��ه مت��ادى وصار
يطل��ب م�ني أن أحادث��ه بواس��طة الفيدي��و،
فحظرت��ه ،فراس��لين م��ن أرق��ام أخ��رى ،م��ا
دفع�ني إىل كس��ر البطاق��ة وجل��ب غريه��ا،
وعم��دت إىل جتنب��ه كلي��اً".
القيود االجتماعية
حبس��ب تقاري��ر س��ابقة ناقش��ت
موض��وع التح��رش ،وأش��خاص يعمل��ون يف
احملاكم الش��رعية ،تس��تطيع امل��رأة أن ترفع
دع��وى عل��ى الش��خص ال��ذي يتح��رش به��ا

يف ح��ال كان معه��ا دلي��ل ،أي ش��اهد رأى
الواقع��ة ،أو يف ح��ال متكن��ت م��ن تس��جيل
مقط��ع صوت��ي يظه��ر تفاصي��ل الواقع��ة،
أو غ�يره م��ن اإلثبات��ات .ورغ��م أن عقوب��ة
صارم��ة ق��د تص��در حب��ق املتح��رش ،ف��إن
النس��بة األك�بر م��ن النس��اء اللوات��ي
مشلته��ن أس��ئلة جمل��ة ع�ين املدين��ة
يرفض��ن رفض��اً قاطع��اً أن يتكلم��ن أم��ام
أح��د ع��ن حادث��ة التح��رش ،أو أن يتقدم��ن
للمحكم��ة ألس��باب كث�يرة تن��درج كله��ا
يف إط��ار اخل��وف م��ن كالم الن��اس وم��ن
وصم��ة الع��ار.
ً
قال��ت وئ��ام (45عام��ا)" :م��ن
ترت��دي لباس��اً حمتش��ماً ومتش��ي ضم��ن
األص��ول ،ال يفك��ر أح��د يف االق�تراب منه��ا.
وعل��ى الفت��اة أال خت��رج م��ن منزهل��ا إال
للض��رورة القص��وى ،وال ب��د م��ن أن تك��ون
برفقة حمرم مع التزام حدود األدب ،وإال
فالذن��ب يق��ع عليه��ا وتك��ون ه��ي مس��ؤولة
عن اخلطأ مهما حصل" .ويبدو واضحاً يف
كالمه��ا أنه��ا تلق��ي الل��وم عل��ى الضحي��ة.
وأوردت امتث��ال ( 19عام��اً)
طريق��ة تعاطيه��ا م��ع التح��رش .قال��ت
"أمش��ي يف الش��ارع عل��ى غ��رار كل الصبايا
وق��د أص��ادف أحيان��اً كلم��ة مزعج��ة أو
نظ��رة غ�ير طبيعية ،لكن كثرة املش��اكل
ال�تي أواجهه��ا يف حيات��ي اليومي��ة تدفع�ني
للصم��ت .يس��تحيل أن أروي لش��خص
مع�ين م��ا حص��ل مع��ي ألن أح��داً ل��ن
يدعم�ني ،حت��ى أهل��ي .اجملتم��ع س��يدينين
ومسع�تي ستتش��وه وق��د يؤث��ر ذل��ك عل��ي
مس��تقب ً
ال .الصم��ت والتجاهل أفضل حل".
بدوره��ا علق��ت أم عل��ي (50
عام�اً)" :ل��دي اب��ن وحي��د وأرب��ع بن��ات ،وأن��ا
نازح��ة اآلن ،ويف ح��ال تعرض��ت إح��دى

بنات��ي ملضايق��ة ،سأس��كت وأجربه��ا عل��ى املك��وث
يف البيت ،ألني لست حالياً يف وارد خوض جدل
م��ع أح��د .الوض��ع صع��ب واملش��اكل كث�يرة،
كم��ا أخ��اف أن يؤذون�ني بوحي��دي".
مبادرات وحلول خجولة
يتجل��ى اهتم��ام املنظم��ات غ�ير
احلكومي��ة مبوض��وع التح��رش م��ن ناحي��ة
توعوي��ة ،إم��ا بتوزي��ع ملصق��ات أو بتنظي��م
جلس��ات توعي��ة أو مح�لات مناص��رة ،تتن��اول
التح��رش بالتفصي��ل وت��زود النس��اء بإرش��ادات
ع��ن كيفي��ة محاي��ة أنفس��هن .ويف بع��ض
مراكز احلماية يف املنظمات اليت تهتم باملرأة،
هن��اك م��ا يس��مى "غرف��ة احلماي��ة" حي��ث تأت��ي
امل��رأة وت��روي قصتها ويت��م تقديم الدعم هلا يف
جو من التكتم الش��ديد .لكن ذلك مل يس��اهم يف
وض��ع ح��د للتح��رش يف مناط��ق الش��مال.
وتق��ول ن��ور مدي��رة قس��م إدارة حال��ة
 gpvيف "مرك��ز قباس�ين اجملتمع��ي" لع�ين
املدين��ة" :ال ميك��ن أن حن��دد طريق��ة واح��دة
للتعام��ل م��ع م��ن تعرض��ت للتح��رش ،علين��ا
أن ن��رى احلال��ة وندرس��ها ،وحبس��ب احلال��ة
ال�تي تردن��ا نتص��رف ،إلنه��ا ختتل��ف م��ن واح��دة
ألخ��رى ،لي��س بالض��رورة أن تك��ون املس��اعدة
توعوي��ة فق��ط ،بإمكانن��ا أن نؤم��ن هل��ا مس��اعدة
مادي��ة أو إغاثي��ة وغ�يره م��ن اخلدم��ات ال�تي
يقدمه��ا املرك��ز".
وذك��رت فاطم��ة زي��دان مدي��رة
"مرك��ز نقط��ة بداي��ة" يف مدين��ة س��رمدا:
"نس��تقبل النس��اء اللوات��ي تعرض��ن للتح��رش
فنق��دم هل��ن الدع��م النفس��ي ،الحق��اً إن مل
يتحس��ن وكان��ت احلال��ة متأزم��ة ج��داً نق��وم
بإحالته��ا إىل منظم��ات مت االتف��اق معه��ا به��ذا
اخلص��وص ،منه��ا ال�تي تعن��ى بالش��أن الط�بي
والصح��ي وغ�يره ملتابع��ة احلال��ة إذا كان��ت
متض��ررة م��ن التح��رش".
متداولة ألحد اخمليمات
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طرابلس املُفقرة واملنسية تنهض لتصبح قلب االحتجاجات اللبنانية
كلوي دومات
 7تشرين الثاني The Middle East Eye -
ترمجة مأمون احلليب

يف ثاني أكرب مدينة يف البالد ،يتحد احملتجون ضد املسؤولني الفاسدين ،بغض النظر عن اختالفاتهم .ويف يوم العطلة األسبوعية
جتمع عدة آالف من احملتجني يف ساحة النور يف قلب طرابلس ،إحدى معاقل االحتجاجات اللبنانية الثائرة على أهل ُ
احلكم.
املاضيّ ،
م��ا ت��زال الس��احة مغلق��ة أم��ام حرك��ة امل��رور حت��ى إش��عار آخ��ر.
أُعي��د ط�لاء املبان��ي ُ
الس��كان
امليط��ة بالس��احة بأل��وان العل��م اللبنان��ي ،وطرح ُ
احمللي��ون قائم��ة مطال��ب وكتب��وا ش��عاراً بأح��رف كب�يرة" :طرابل��س مدينة
الس�لام" .تق��ول مري��م ،وه��ي خرجي��ة جدي��دة تعم��ل كدلي��ل س��ياحي" :عن��د
البحث عن طرابلس على موقع غوغل ،الش��يء الوحيد الذي يظهر هو صور
احلرب .هذا ما يُريدنا الساسة أن نظهر عليه .لكن هذا ليس صحيحاً ،وهذه
ليس��ت طبيعتن��ا .فمدينتن��ا مجيل��ة وأهله��ا ودودون".
ّ
التوجه مشا ًال
ُتع��د طرابل��س ،ال�تي يبل��غ ع��دد س��كانها  700أل��ف نس��مة ،ثان��ي
أكرب مدينة يف لبنان ،وهي مدينة ُسن ّية يف غالبيتها ،وهلا صورة حمافظة
للغاي��ة .يف ع��ام  2014كان ش��ائعاً أن ي��رى امل��رء ص��وراً لش��هداء ش��باب مات��وا
يف س��وريا اجمل��اورة أو يف الصدام��ات ال�تي كان��ت حتص��ل ب�ين منطق��ة ب��اب
التبانة الس��ن ّية وحي جبل حمس��ن ذو الغالبية العلوية .غري أن هذه الصورة
يف تباي��ن م��ع طرابل��س اليوم ،فاملدينة حتتضن املظاهرات األكثر احتفالية
كحرك��ة احتجاجي��ة كرنفالي��ة الش��كل متت��د يف كل أحن��اء الب�لاد .ويف
ع��دة مناس��بات ،كان��ت قواف��ل احملتجني من بريوت وأحن��اء أخرى من البالد
تتوج��ه مش��ا ً
ال إىل طرابل��س تعب�يراً ع��ن تضامنه��ا.
يق��ول بس��ام (مال��ك مطع��م)" :ه��ذه أول م��رة من��ذ  30عام�اً أش��عر
أن الش��عب اللبنان��ي واح��د .أقص��د أن��ه عندم��ا ُتي��ل النظ��ر إىل الن��اس ت��رى
حمجبات وغري حمجبات ،ش��يعة ،مس��يحينيُ ،س� ّنة ...وحتى أن بعض الناس
هن��ا ق��د أت��وا م��ن ب�يروت واجلن��وب ،إنه��م هنا ليث��وروا معن��ا .ملاذا؟ ألنن��ا مجيعاً
متفق��ون اآلن".
رحب��وا باس��تقالة رئي��س ال��وزراء س��عد
املتظاه��رون ،الذي��ن ّ
احلري��ري ،يري��دون االس��تمرار باالحتجاج��ات عل��ى األق��ل حت��ى يتم تش��كيل
حكومة جديدة من التكنوقراط مستقلة عن األحزاب السياسية .يقول عبد
اهلل ،وه��و مهن��دس معم��اري عاط��ل ع��ن العم��ل" :ال ميك��ن إجن��از ه��ذه الث��ورة
يف بضع��ة أي��ام فق��ط .األم��ر هن��ا كم��ا يف أي م��كان آخ��ر ،فالن��اس عليه��م أن
يفهموا أن هذه القضية هي التزام طويل املدى" .ويُضيف عبد اهلل" :من أجل
هذا ُنقيم يف الشوارع حتت اخليام وحناول أن نرفع درجة الوعي ،وأن نشرح
للن��اس م��ا ه��ي اخلطوات التالية .ويف كل األح��وال ،علينا أن نثابر بالضغط
عل��ى السياس��يني .إن عدن��ا إىل بيوتن��ا اآلن ،س��يكون كل م��ا قمن��ا ب��ه عدي��م
اجل��دوى".
ّ
مهمشون ومُفقرون
يف س��بعينيات الق��رن املاض��ي ،كان ينتظ��ر طرابل��س مس��تقبل
مش��رق .كان يوج��د يف املدين��ة مين��اء حب��ري كب�ير ،ومط��ار ،وحمط��ة
قط��ارات ،ومصف��اة نف��ط ،وحت��ى مع��رض دول��ي صمم��ه املهن��دس الربازيل��ي
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الش��هري أوس��كار نيميارّ .
لكن  15عاماً من احلرب األهلية ()1990 – 1975
تاله��ا  15عام�اً م��ن االحت�لال الس��وري جع��ل ه��ذه األح�لام تذه��ب أدراج
الري��اح.
طرابل��س الي��وم ه��ي إح��دى أفق��ر م��دن لبن��ان ،وأكث��ر م��ن
نص��ف س��كانها يعيش��ون حت��ت مس��توى خ��ط الفق��ر .يف نف��س الوق��ت ،ال
ُيف��ي الساس��ة احمللي��ون ثرواته��م .فق��د صن ّف��ت جمل��ة فوربيس رئيس
الوزراء األسبق وقطب االتصاالت جنيب ميقاتي بني أغنى أغنياء العامل
ويفس��ر جزءاً من الغضب
العرب��ي .التباي��ن االجتماع��ي يف املدينة صارخّ ،
ال��ذي يُع� ّبر عن��ه احملتج��ون الي��وم .فف��ي بعض األحي��ان ،أكثر م��ن ُثلثي
الس��كان عاطل��ون ع��ن العم��ل مب��ا فيهم أغلبية كاس��حة م��ن اخلرجيني
اجلامعي�ين الذي��ن غالب�اً ال خي��ار لديه��م س��وى قب��ول امل��ال م��ن الساس��ة.
وم��ع م��رور الس��نوات ،أصبح��ت الرش��وة ممارس��ة ش��ائعة ومعظ��م الناس
يتكلم��ون علن�اً ع��ن ذل��ك.
الفساد والرشوة
وائ��ل ( 23س��نة) ب��دأ العم��ل يف س��ن العاش��رة ليس��اعد أس��رته.
كان أثن��اء أي��ام العطل��ة املدرس��ية أو األس��بوعية يعم��ل أك�بر ع��دد م��ن
الس��اعات يس��تطيعه يف مصن��ع للمعلب��ات الغذائي��ة ،لكن��ه بع��د انته��اء
حتمل أعباء الدخول للجامعة .حينها دخل
دراس��ته الثانوية مل يس��تطع ّ
السياس��يون عل��ى اخل��ط .يق��ول وائ��ل ملوقعن��ا" :اتص��ل ب��ي رج��ال جني��ب
ميقات��ي وعرض��وا دف��ع رس��وم دراس�تي .يف املقاب��ل ،كان عل� ّ�ي أن أنش��ر
أش��ياء إجيابي��ة عنه��م عل��ى مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي .قبل��ت الصفقة
مل��دة ع��ام".
وتق��ول أح�لام ،أم لثماني��ة أوالد س��تة منه��م عاطل��ون ع��ن
العم��ل" :الفس��اد يف كل م��كان ،وم��ن املس��تحيل البق��اء بدون��ه" .يق��ول
م��روان ،أح��د أبن��اء أح�لام" :كث�يراً ما حي��دث أثناء االنتخاب��ات أن نطلب
ش��يئاً م��ا ،وباملقاب��ل يطلب��ون منا قائم��ة بأفراد العائلة الذين يس��تطيعون
التصويت هلم .نبيعهم أصواتنا .هذا كل ما لدينا" .ال توجد أية ضمانة
أن تلت��زم األح��زاب باالتفاق��ات ،ل��ذا ي ّ
ُفضل بعض الطرابلس��يني أن يُدفع
هل��م نق��داً ،وي�تراوح س��عر الص��وت الواح��د ب�ين  50إىل  100دوالر .مل يع��د
أهال��ي طرابل��س يصدق��ون وع��ود الق��ادة،
خب�لاف الوض��ع يف أحن��اء أخ��رى م��ن الب�لاد ،حي��ث املظاهرات
املضادة والعنف الصادر عن أنصار حزب اهلل وحركة أمل أديّا إىل ترويع
احملتجنيُ ،تس��اند األغلبية الس��احقة يف طرابلس حركة االحتجاجات.
يقول وس��ام" :مل نعد نريد هذه املنظومة ،فهي غري طبيعية .عملهم هو
حتس�ين ظروفن��ا املعيش��ية ،وم��ن أج��ل ه��ذا اُن ُت ِخب��وا ،ولي��س م��ن أج��ل أن
يرم��وا لن��ا القلي��ل م��ن النق��ود م��ن وق��ت ألخر".
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شلة كوبا..
بشار عجيب
ورفاقه
ً
ممث�لا ع��ن خرجي��ي اجلامع��ات
الكوبي��ة ،يلق��ي بش��ار عجي��ب املتح��در م��ن
قري��ة عني ش��قاق يف ري��ف جبلة ،كلمات يف
بعض حفالت االستقبال اليت تقيمها سفارة
كوب��ا يف دمش��ق .ب�ين اخلرجي�ين هنالك من
يتمتع بثقافة أرفع واتقان أعلى لإلس��بانية،
لك��ن ال أح��د يتمت��ع مبه��ارات عجي��ب.
م��ن تل��ك امله��ارات يف بن��اء عالق��ة
خاص��ة م��ع كل س��فري كوب��ي جدي��د ،وال
يتطل��ب إع��داد الكلم��ات ال�تي يلقيه��ا أي
جمه��ود ،س��وى إع��ادة املضمون الثابت نفس��ه،
يف كل كلم��ة وحف��ل اس��تقبال :انتص��ار
الث��ورة الكوبي��ة على االمربيالي��ة األمريكية،
م��ا جع��ل ه��ذه اجلزيرة الصغ�يرة يف الكارييب
ق��وة ك�برى ميت��د تأثريه��ا إىل الع��امل
كل��ه ،والعالق��ة التارخيي��ة ب�ين الدولت�ين
الش��قيقتني املناضلتني سوريا وكوبا أرساها
الزعيم��ان اخلالدان فيدل كاس�ترو وحافظ
األس��د.
يش��هد األق��ارب واملع��ارف
واألصدق��اء بش��طارة بش��ار عجي��ب وحظ��ه.
فرغ��م عالمات��ه القليل��ة يف الثانوي��ة العام��ة،
حيم��ل الي��وم ش��هادة الدكت��وراه يف هندس��ة
اإللك�ترون ،ع�بر منحة حصل عليها لدراس��ة
اهلندس��ة يف هافان��ا بقلي��ل من الدعم أواس��ط
مثانين��ات الق��رن املاض��ي ،ث��م وبع��د أن ع��اد

مجلّ ة

حفل استقبال يف السفارة الكوبية بذكرى إقامة العالقات الدبلوماسية مع سورية

وعم��ل بالقط��اع الع��ام بصف��ة مهن��دس ،دب��ر
منح��ة كوبي��ة أخ��رى لدراس��ة الدكت��وراه،
ويعود منتصف العقد املاضي مديراً للمكتب
اهلندس��ي مبجلس الشعب .ومن هذا اجمللس
توس��عت عالقات��ه يف كل اجت��اه ،وتوس��عت
أعمال��ه ايض��اً ،مسس��اراً لطال�بي الوظائ��ف
واالس��تثناءات والرخ��ص م��ع كل ال��وزارات.
وبع��د ان��دالع الث��ورة وج��د يف
قضاي��ا املعتقل�ين واملفقودي��ن يف س��جون
النظ��ام جم��ال عم�ل ً
ا جدي��داً ،معتم��داً عل��ى
صالت��ه بضب��اط خماب��رات كب��ار ،وبأس��عار
تزي��د عام�اً بعد آخ��ر ،فتأمني زيارة ملعتقل يف
صيدناي��ا ب��دأت بثالثة ماليني لرية ووصلت
إىل أربع��ة ،والكش��ف ع��ن مصري مفق��ود ،حياً
أو ميت��اً مبلي��ون ل�يرة عل��ى األق��ل.
تضخم��ت ثروت��ه إىل أرص��دة
واس��تثمارات يف بن��وك اإلم��ارات حي��ث يقي��م
ش��قيقه ،فض�ل ً
ا ع��ن من��ازل فخم��ة وقص��ور
ب�ين دمش��ق وجبل��ة وع�ين ش��قاق وبي��ت
�س عجي��ب
ياش��وط ،لك��ن ه��ذه الث��روة مل تن� ِ
منبت��ه الطبق��ي كاب��ن ف�لاح ،ث��م موظ��ف
قط��اع ع��ام ،فظ��ل يش��كو ب��أن الرات��ب زهي��د،
وب��أن املس��ؤولني فاس��دون وظ��ل يداف��ع ع��ن

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

رامز سلطان

ذوي الدخ��ل احمل��دود ،ال س��يما منهم صنفان
رئيس��يان يعتم��د عليهما الوط��ن" :املعلم اللي
الزم ميض��ل جوع��ان ألن��ه مريب��ي والدن��ا..
والعسكري الزم يشبع ألنه ميحمينا كلنا".
أم��وال عجي��ب وعالقات��ه الس��ورية
الكوبية النافذة تثري أحياناً حسد الشلة ،شلة
كوب��ا م��ن خرجي��ي جامعاته��ا مث��ل املهندس
معت��ز أب��و عب��د اهلل ،املوظ��ف يف مؤسس��ة
اإلس��كان العس��كرية ال��ذي يش��كو توق��ف
أعماهل��ا ويتحس��ر عل��ى س��نوات قب��ل الث��ورة،
ح�ين كان املقاول��ون املت��وددون إلي��ه أكث��ر
م��ن ع��دد املوظف�ين به��ذه املؤسس��ة العمالقة،
أو غ�ير الدارس�ين يف كوب��ا مم��ن انضم��وا
إىل الش��لة ع�بر عجي��ب مث��ل أمي��ن بره��وم
املوظف يف الش��ركة الس��ورية للتجارة ،قبل
أن ينق��ل -وبدع��م م��ن عجي��ب -إىل جمل��س
الش��عب ،وكذل��ك املهندس��ة يف اجملل��س ذاته
أصال��ة قدس��ية ال�تي انضم��ت متأخ��رة إىل
هذه اجملموعة ،وأسس��ت مع برهوم وعجيب
ش��ركة تس��ويق ،تبي��ع منتج��ات منتهي��ة
الصالحية مكدس��ة يف مس��تودعات الس��ورية
للتج��ارة ،قب��ل أن تتل��ف ،ل��ذات الذي��ن يداف��ع
عنه��م عجي��ب.
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