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عدسة عمار الديك  -خاص عني املدينة

االفتتاحية

اللرية ومذحبة األرقام ..السوريون بني برميلني
لطاملا كان االقتصاد يف س��وريا ،حتت حكم آل األس��د ،أحد أبرز وجوه التعبري عن فصامية الواقع،
ومعي��اراً دائم�اً لفش��ل متزام��ن يف جان�بي السياس��ة والث��روة ،يف ب�لاد ُحكم��ت نظري�اً خ�لال العق��ود الثالث��ة
األوىل من عمر طغيان الساللة بشعارات االقتصاد السياسي املاركسي ،واستنساخ مش ّوه لتجارب سوفيتية
فاشلة ومفقرة أص ً
ال ،مع التشدق بتعديالت ال جدوى منها؛ تتعلق خبصوصية نظام النهب العلين للثروات
الوطني��ة وتكري��س حي��اة "خش��اش األرض" ،اليت عاش��ها الس��وريون حت��ى مطالع األلفي��ة الثالثة.
عاش نظام األسد بنسختيه زماناً على ثنوية متكني السياسة بقوة القبضة األمنية العسكرية مبا
يكف��ي إلنت��اج آلي��ة وأد ذات ّي��ة داخ��ل اجملتم��ع ألي تذم��ر اقتص��ادي  -معاش��ي ،والواق��ع أن ه��ذه اآللي��ة جنحت
إىل ح� ٍّد بعي��د عل��ى م��دى عق��ود ،وأتاح��ت للنظ��ام يف املقاب��ل إنت��اج آلي��ات اس��تخفاف حبيوي��ة ه��ذه املطال��ب
وخطورته��ا.
وجتّل��ت ه��ذه اخل ّف��ة بوض��وح يف حالتني بارزتني ،األوىل ارتبطت ببدايات الثورة حني حاول النظام
وأججت االحتجاجات،
امتصاص املطالب الوجودية اليت طرحها الشارع بتقدميات مالية ر ّثة أهانت الشارع َّ
أما الثانية فهي حادثة اآلن مع االنهيار املتسارع يف سعر صرف اللرية متأثراً باالنغالق السياسي يف لبنان.
يب��دو النظ��ام مع��زو ً
ال ع��ن اقتص��اده ،عاج��زاً بص��ورة مطلق��ة ع��ن التحك��م يف س��عر الل�يرة ،وغري مك�ترث على
اإلط�لاق بالدم��ار االقتص��ادي الش��امل ال��ذي حيي��ق بالس��وريني ج��راء متوالي��ة الغ�لاء ال�تي حتف��ر عميق�اً يف
أس��س حياتهم.
املفارق��ة ه��ي أن��ه وبينم��ا تغل��ي املنطق��ة خصوص�اً يف لبن��ان والع��راق ألس��باب اقتصادي��ة أساس�اً ،ب��ل
إن الث��وار يف البلدي��ن يس��تلهمون بعض�اً م��ن ش��عارات وميكانيزم��ات الث��ورة الس��ورية ،ف� ّ
ّ
�إن نظ��ام األس��د يبدو
مرتاح�اً مل��ا يعتق��د أ ّن��ه انع��دام احتمال قيام ثورة رغيف يف مناطق س��يطرته ،ورمبا يعود هذا إىل يقني بعمق
أث��ر ح��رب اإلب��ادة الوحش��ية ال�تي ش��نها خ�لال الس��نوات املاضي��ة وإىل صورت��ه ال�تي تكرس��ت دولي�اً كس��فاح
حمص��ن م��ن العق��اب الثقي��ل.
ّ
مل يع��د األس��د يف حاج��ة إىل ف��رض حص��ارات جتوي��ع عل��ى امل��دن الس��ورية ،تفق��د الل�يرة معناه��ا
يف اس��تحالة احلص��ول عل��ى م��ا يقابله��ا ،ه��و موه��وم اآلن بالنص��ر ،وح ّراس��ه ال��روس واإليراني��ون منتش��رون
يف كل ش�بر ،وه��م يف احلقيق��ة يواصل��ون ارت��كاب املذاب��ح يف إدل��ب دون اك�تراث بس��ؤال الش��ارع ،س��واء كان
معارض�اً مقموع�اً أو منحبكجي�اً يقم��ع اضطرارات��ه إلخف��اء إحل��اح املقارنة بني أولوية قت��ل املدنيني برباميل
املتفج��رات يف إدل��ب وب�ين توف�ير برامي��ل امل��ازوت يف دمش��ق.
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ورة ت
الص

ّ
بغض ال ّنظر عن األس��باب
االقتصادي��ة اليت دفعت باللرية
الس��ورية إىل تدهورها األخري،
مقرتب� ً�ة من حاجز ال 900لرية
لل��دوالر الواحد ،إال أن املؤكد
ّ
باردة
أن انهياره��ا يُل ِق��ي بظالله ِ
ّ
ً
وقاس��ية على جل الس��وريني يف
خاص��ة املوظفني ِم ْن أصحاب
الداخ��لّ ،
الروات��ب الثابت��ة اليت كانت تكفي
بال��كاد -لتغطي��ة جز ٍء ِمن مصاريفأصحابه��ا قبل االرتفاع املَهُول يف أس��عار
كل ش��يء ،فض ً
ال ع��ن ُع ّمال اليومية
وأصحاب األعم��ال التجارية الصغرية،
دون ْ
أن َتس� َلم ٌّ
أي م��ن مناط��ق النفوذ لكافة
األطراف على األرض الس��ورية من ارتدادات
األزم��ةْ ،
وإن ش��هدت تفاوت�اً ملحوظاً يف آثارها
عل��ى احملّل ّي�ين من منطقة ألخرى.

ية م
عبري
ن اإلن
رتنت

يق��ول "أب��و حمم��د" م��ن
أهال��ي مدينة امليادين
املهجري��ن يف مدين��ة
هيثم احلنت
الب��اب اخلاضع��ة
لس��يطرة اجلي��ش
الوط�ني يف ري��ف
ورد فراتي
حل��ب الش��رقي،
ّ
أن الدخ��ول إىل الس��وق لش��راء غ��رض م��ا أش��به
مبتابع��ة مؤش��رات البورص��ة العاملي��ة عل��ى قن��اة
اقتصادي��ة ،ف� ّ
�كل بائ� ٍ�ع يض��ع عل��ى طاولت��ه آل��ة
ُثم��ن به��ا الس��عر اجلدي��د ل��كل ش��يء
حاس��بة ي ّ
يُش� َترى ْ
وإن كان "بس��كويتة" ،فيض� ِ�رب املبل��غ
جاب��راً الكس��ور،
القدي��م بنس��بة زي��ادة ال��دوالر ِ
لبضاع��ة قدمي��ة
ومعلن��اً "القيم��ة اجلدي��دة"
ٍ
ّ
الس��لع الناج��م ع��ن األزم��ة
اش�تراها قب��ل غ�لاء ّ
األخ�يرة.
ً
يتاب��ع أب��و حمم��د ضاح��كا" :ت��دري
الي��وم مري��ت على حمل صاحبنا آخذ من عنده
علب��ة مسن��ة ،لقيت��ه ِّ
مغليه��ا  200ل�يرة ،قم��ت
رح��ت عل��ى حمل ثاني لقيته مغليها  400لرية،
رجع��ت ع��األول أش�تريها أرخصل��ي لقيت��ه زايد
عليه��ا  300ل�يرة ،رح��ت عالثان��ي لقيت��ه زاي��د
 ..100واثنيناته��م يقول��ون :طل��ع ال��دوالر ون��زل
أح ْس��ها بورص��ة"
ال��دوالر ..فش��لون م��ا أري��د ِ
ورغ��م الغ�لاء الكب�ير يف أس��عار
الس��لع -خاص��ة الغذائي��ة منه��ا -إال ّ
أن ح��ال
"أب��و حمم��د" وقاط�ني ريف��ي حل��ب الش��مالي
والش��رقي اخلاض��ع لس��يطرة "اجلي��ش
الوطين" ،يبدو أفضل بكثري من س��كان املناطق
اخلاضع��ة لس��يطرة نظ��ام األس��د ،والذي��ن مل
تقتص��ر مصيبته��م عل��ى الغ�لاء الفاح��ش؛ ب��ل
جاوزته��ا إىل اختف��اء ع��دد م��ن امل��واد التمويني��ة
�كار م��ن
م��ن األس��واق ،يف م��ا يب��دو حال��ة احت� ٍ
التج��ار -كب��اراً وحمّل ّي�ينُّ -
ترقب �اً الس��تقرار

انهيار اللرية واملعيشة مع ًا

الص��رف أو طمع��اً مبكاس��ب أك�بر ،م��ع
س��عر ّ
ّ
اس��تمرار انهي��ار الل�يرة ال�تي يَتوق��ع حملل��ون أن
تساوي  1000منها دوالراً واحداً مع نهاية الشهر
اجل��اري.
يف البوكم��ال اخلاضع��ة لس��يطرة
نظ��ام األس��د ،يس� ّ
�تقل "س��عيد" دراجت��ه اهلوائي��ة
إىل السوق لشراء كيلو سكر واحد ،ويقول بأنه
ق��د اضط��ر ْأن مي� ّر بس��بعة حم�لات ليج��د ل��دى
�عر "فلك� ّ�ي" عل��ى ح��د تعب�يره.
أحده��م ضا ّلت��ه بس� ٍ
ورغ��م تأك��ده م��ن تواف��ر الس��لعة ل��دى م��ن
اعت��ذروا من��ه ،إال أن��ه يفه��م متام�اً ّ
أن م��ا حي��دث
أش��به بإع�لان إطب��اق احلص��ار عل��ى منطق��ة م��ا،
لتف�� ُرغ م��ن حلظته��ا األس��واق م��ن كل ش��يء،
ال حلالِ��ة اهلل��ع ال�تي تدف��ع الن��اس لش��راء امل��واد
التمويني��ة بكثاف��ة فق��ط ،ب��ل حلس��ابات الرب��ح
واخلس��ارة ال�تي حتك��م التج��ارة احل��رة.
يضي��ف س��عيد" :يع�ني فج��أة كل
صحاب�ين احمل�لات ،وأوّل ما بّلش��ت الل�يرة نزول،
ص��اروا يغّل��وا األس��عار ،ومل��ا م��ا ع��اد توق��ف الل�يرة
ش��افوا إن��ه الل��ي مش�ترينه ب  100مب��ارح وبده��م
يبيع��وه ب  200الي��وم ،إذا غب��وه ك��م ي��وم ثاني��ات
رح يبيع��وه ب .. 500بهالبس��اطة حيس��بها التاج��ر
مل��ا ماب��ي ح��دا يقل��ه ال"
م��ا يؤك��د م��ا ذه��ب إلي��ه س��عيد ه��و
ّ
أن املناط��ق اخلاضع��ة لس��يطرة "ق��وات س��وريا
الدميقراطي��ة" (قس��د) ش��رق الف��رات مل تش��هد
أي م��ن الس��لع األساس��ية م��ن أس��واقها،
فق��دان ٍّ
رغ��م ّ
أن مص��در كث�ير منه��ا ه��و مناط��ق النظ��ام
مم��ا يع�ني ّ
أن الس��لع متو ّف��رة ومل يت� ّ�م
نفس��هاّ ،
ّ
قطعه��ا م��ن املص��در ،ب��ل م��ن التاج��ر احملل��ي يف
البوكم��ال وبقي��ة مناط��ق النظ��ام.
ولع� ّ�ل اعتم��اد منطق��ة ش��رق الف��رات
الكّل��ي يف جتارته��ا عل��ى مب��دأ "الس��وق احل��ر" ،ه��و
الس��لع ،فحالة املنافس��ة
ال��ذي محاه��ا م��ن فقدان ّ

بني طيف واس��ع من التجار ،والثقة يف اس��تمرار
تدفقه��ا لوج��ود مص��ادر أخ��رى كرتكي��ا ع�بر
مناطق اجليش الوطين ،هو ما يس��مح باس��تمرار
تو ّفره��ا لقاط�ني املنطق��ة .عل��ى أن وط��أة الغ�لاء
قاط�ني ش��رق الف��رات أخ��ف منه��ا عل��ى
عل��ى ِ
َ
ُ
��رر ،حي��ث تزام��ن
س��كان الش��مال الس��وري امل َّ
انهي��ار الل�يرة مع انقط��اع احملروقات القادمة من
املناطق اخلاضعة لس��يطرة قس��د .وبسبب دخول
فص��ل الش��تاء واحلاج��ة الكب�يرة للمحروق��ات،
ير م��ن األهال��ي أنفس��هم يف ح�يرة
جي�� ُد كث� ٌ
االختي��ار ب�ين الض��روري واألكث��ر إحلاح �اً.
فبحس��ب "حس�ين" (م��ن أبن��اء مدين��ة
دي��ر ال��زور يقط��ن يف مدين��ة إدل��ب) ّ
أن أُجرت��ه
م��ن عمل��ه يف حم��ل تصلي��ح ج��واالت مل تتغ�ير
جي��د نفس��ه منذ أس��بوع
يف الف�ترة األخ�يرة ،وأن��ه ِ
تقريب�اً مضط ّراً للمفاضلة بني "املازوت" و"مونة
البي��ت" ،فيأخ��ذ م��ن خمصص��ات الثاني��ة لألوىل،
أو يق� ّرر االس��تغناء ع��ن األوىل ف�تر ًة م��ن الزم��ن.
أم��ا خال��د ال��ذي يس��كن م��ع عائلت��ه
بل��دة البص�يرة يف ري��ف ديرال��زور -اخلاض��ع
لس��يطرة قس��د -فيق��ول أن أث��ر ارتف��اع األس��عار
عل��ى احملروق��ات يف املنطق��ة لي��س كب�يراً ،ألن
الس� ّكان ميك��ن هل��م أن حيصل��وا عل��ى حمروق��ات
بس��عر ُ َ
م ّف��ض عل��ى أس��اس دفرت العائل��ة ،يف ما
يش��به البطاقات التموينية يف س��وريا سابقاً" .بس
ه��اذ م��ا يع�ني إن��ه الن��اس مرتاحة" يضي��ف خالد،
هس��ا العيل��ة الّل��ي بده��ا ت��اكل طب��خ بده��ا
"يع�ني ّ
حتس��ب حس��ابها أنه رح حتط راتب موظف على
ث�لاث ..أرب��ع طبخ��ات ..ألن��ه كلش��ي ص��ار ن��ار".
وم��ع ّ
أن أث��ر انهي��ار الل�يرة الس��ورية
ق��د يتف��اوت م��ن منطق��ة ألخ��رى ،إال ّ
أن املؤك��د
أن التفاوت هذا ال يعدو كونه مقارنة بني حال
س� ّيئ وأس��وأ ،وس�لاح الس��وريني الوحي��د يف كال
احلال�ين" :اهلل يعدّيه��ا عل��ى خ�ير"
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النازحون من
تل أبيض ورأس
العني يف
مهب التوظيف
السياسي

متداولة للنازحني

مصعب احلامدي ش��هدت املنطق��ة املمت��دة م��ن ت��ل أبي��ض حت��ى رأس الع�ين مشال��ي حمافظ�تي الرق��ة واحلس��كة احملاذيت�ين للح��دود
السورية الرتكية ،حركة نزوح مجاعية لقاطنيها من املدنيني بسبب العملية العسكرية اليت أطلقها اجليش الرتكي مع فصائل "اجليش
الوطين السوري" يف  9من تشرين األول ضد "قوات سوريا الدميقراطية" (قسد) .ومع توزع النازحني على مناطق عدة ،حاول كل طرف من
األطراف السياس��ية والعس��كرية الفاعلة اس��تثمار وصول نازحني إىل منطقة س��يطرته لتش��ويه صورة طرف آخر أو لكسب شرعية سياسية،
األم��ر ال��ذي انعك��س حت��ى عل��ى تصرحي��ات اهليئ��ات الدولي��ة املعني��ة بش��ؤون النازح�ين.
يق��ول خلي��ل أمح��د ( 29عام��اً م��ن أهال��ي مدين��ة رأس الع��ام لألم��م املتح��دة س��تيفان دوجاري��ك أن " 180أل��ف ش��خص نزحوا
الع�ين)":مل أك��ن أتوق��ع ح��دوث اهلج��وم ،ألن األم��ور كان��ت تب��دو من��ذ ب��دء العملي��ة العس��كرية الرتكي��ة يف التاس��ع م��ن تش��رين األول
ش��به طبيعية يف املنطقة قبل يوم من العملية العس��كرية الرتكية ،م��ن بينه��م  80أل��ف طف��ل ".بينم��ا ص��رح نائ��ب املتح��دث باس��م األم�ين
ورغ��م اس��تنفار عناص��ر الوح��دات الكردي��ة فه��م كان��وا يؤك��دون الع��ام فرح��ان ح��ق يف  40م��ن تش��رين الثان��ي ،أن "أع��داد النازح�ين م��ن
أن األم��ر جم��رد تهدي��دات ال أكث��ر" .ويتاب��ع "م��ع ب��دء العملي��ة يف مناط��ق العملي��ات العس��كرية ق��د بل��غ حن��و  108500ش��خص بينه��م
األري��اف احمليط��ة ب��رأس الع�ين مل أك��ن ق��د ق��ررت مغ��ادرة املدين��ة ،أكث��ر م��ن  47أل��ف طف��ل".
كم��ا ص��رح وكي��ل األم�ين الع��ام لألم��م املتح��دة للش��ؤون
لكن�ني عندم��ا قم��ت جبول��ة يف س��يارتي عل��ى ع��دد م��ن أحي��اء املدين��ة
اإلنس��انية ومنس��ق اإلغاث��ة يف ح��االت الط��وارئ م��ارك لوك��وك يف
وجدته��ا خالي��ة والس��كان يس��عون لله��روب ب��أي طريق��ة".
وتاب��ع خلي��ل أمح��د مس��تعيداً تل��ك الس��اعات الصعب��ة "مل  14تش��رين الثان��ي أن��ه "م��ن ب�ين أكثر من  200ألف ش��خص فروا من
علي ألخرج مش��ال ش��رق س��وريا بع��د ب��دء العملي��ة الرتكي��ة ع��اد معظمه��م ،لك��ن
أحسم أمري باملغادرة إال بعد أن اتصل بي أهلي وأحلوا ّ
به��م إىل مدين��ة احلس��كة ،ألن الوض��ع ب��ات خط�يراً يف رأس الع�ين .أكث��ر م��ن  70أل��ف ش��خص م��ا زال��وا مش��ردين" .وحبس��ب املفوضي��ة
عنده��ا وضب��ت س��ريعاً م��ا هو ض��روري من األغ��راض ،وبقين��ا قرابة الس��امية لألم��م املتح��دة لش��ؤون الالجئ�ين بتاريخ  22تش��رين الثاني،
ساعة ونصف ساعة لنتمكن من املغادرة عرب خمرج البلد اجلنوبي ف��إن  15500الج��ئ ع�بروا احل��دود "حبثاً عن األمان يف العراق اجملاور".
بينم��ا ق��درت "اإلدارة الذاتي��ة" يف بي��ان ص��در عنه��ا يف 27
بس��بب االزدح��ام وكث��رة النازح�ين اهلارب�ين (باجت��اه احلس��كة)".
وم��ع احت��دام املع��ارك يف منطق��ة العملي��ات العس��كرية تش��رين الثان��ي ،ع��دد النازح�ين ب  350ألف �اً م��ن مناط��ق عملي��ة نب��ع
املمتدة بطول حنو  140كيلومرتاً بني تل أبيض ورأس العني ،كان الس�لام! .يف ح�ين احنص��رت اس��تجابتها ل��كل هذا الع��دد الضخم الذي
ال ب��د لعش��رات اآلالف م��ن األهال��ي من اختاذ القرار املناس��ب حفاظاً أعلن��ت عن��ه ،يف إقام��ة خمي��م "واش��وكاني" ق��رب بل��دة التوينة غربي
عل��ى أرواحه��م .فس��عى البعض منهم إىل العث��ور على مأوى يظنونه مدين��ة احلس��كة يف بداي��ة تش��رين الثان��ي .وأوض��ح اهل�لال االمح��ر
أكث��ر أمان�اً يف م��كان قري��ب داخل املنطقة نفس��ها ،بينما اختار آالف الك��ردي "أن��ه ق��د يتس��ع لنح��و  3000عائل��ة" ،كم��ا أعلن��ت ع��ن إقام��ة
آخ��رون البح��ث ع��ن م��كان خ��ارج احل��دود اإلداري��ة للمنطق��ة يقيه��م خميم آخر يف بلدة تل الس��من يف ريف الرقة الش��مالي إليواء نازحي
ت��ل أبي��ض وريفه��ا يف  23تش��رين الثان��ي املاض��ي.
وي�لات القت��ال.
من جانبها أعلنت مديرية الشؤون االجتماعية يف احلسكة
ونتيج��ة ه��ذه الفوض��ى وع��دم وج��ود هيئ��ة مركزي��ة
واح��دة ق��ادرة عل��ى رص��د ح��ركات الن��زوح ه��ذه ،كان م��ن الصع��ب التابعة للنظام ،أن "عدد األسر املهجرة من الريف الشمالي للحسكة
ج��داً رس��م ص��ورة واضح��ة وثابت��ة ألع��داد النازح�ين ووجهاته��م .وصل إىل حنو  19ألف أس��رة تقيم يف  84مركز إيواء مؤقت" ،أي أن
فف��ي  21م��ن تش��رين االول أف��اد املتح��دث باس��م األم�ين عدده��م يق�ترب من مائة ألف ش��خص .لك��ن أحد العاملني يف مجعية
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خريي��ة مقرب��ة م��ن النظ��ام أوضح جمللة عني املدين��ة ،أن أعداد النازحني
وصل يف مدينة احلسكة إىل  42727نازحاً" ،غالبيتهم يقيمون يف منازل
اس��تأجروها أو عن��د أقاربه��م ،والبع��ض يف م��دارس مت ختصيصها إليواء
النازحني".
يع��ود ج��زء م��ن االضط��راب يف األرق��ام ال�تي تقدمه��ا خمتل��ف
اجله��ات يف ه��ذه املنطق��ة إىل صعوب��ة إج��راء إحص��اء للس��كان ،وحملاول��ة
التالع��ب باألرق��ام أله��داف سياس��ية .ففي عام  2018نقلت وس��ائل إعالم
ع��ن "املكت��ب املرك��زي لإلحص��اء" التاب��ع للنظ��ام ،أن ع��دد الس��وريني
املوجودي��ن عل��ى األراض��ي الس��ورية بل��غ يف منتص��ف الع��ام  2017حن��و
 24,422مليون نس��مة ،وهو رقم تكذبه أعداد النازحني الس��وريني يف دول
اجل��وار أو يف أماك��ن أخ��رى م��ن الع��امل.
يش��رح ناش��ط حقوق��ي م��ن ت��ل أبي��ض يتنق��ل ب�ين تركي��ا
وس��وريا طل��ب ع��دم ذك��ر امس��ه ،لع�ين املدين��ة أن الن��زوح يف منطق��ة تل
أبي��ض خ�لال العملي��ات العس��كرية ن��زوح مؤق��ت .يق��ول الناش��ط "ع��ادة
ين��زح أهال��ي قري��ة تش��هد اش��تباكات إىل القرى اجملاورة ،وبعد س��يطرة
اجلي��ش الوط�ني عليه��ا يعودون س��ريعاً" إىل منازهلم .ويتاب��ع أن "النزوح
ال��ذي راف��ق العملي��ة كان حم��دوداً وإىل القرى القريبة من احلدود مع
تركي��ا ،ويف العم��وم مل حتص��ل هن��اك اش��تباكات قوي��ة تس��ببت بن��زوح
مجاع��ي" .وأوض��ح أن قراب��ة  50باملئ��ة م��ن أهالي تل ابي��ض هم مهجرون
يف تركي��ا ،أو يف مناط��ق "غص��ن الزيت��ون" (عفري��ن) و"درع الف��رات"
(مش��ال ش��رق حل��ب) ،وقد كانوا نزحوا قب��ل العملية الرتكية األخرية،
وخاص��ة خ�لال س��يطرة داع��ش أو وح��دات محاي��ة الش��عب الكردي��ة على
املنطق��ة.
ً
يقول يوسف ( 31عاما ،أب لثالث أطفال من مدينة تل أبيض)
لعني املدينة إنه نزح مع "أغلب النازحني الذين اجتهوا إىل مدينة الرقة
ومدينة عني عيسى وبعض أريافهما .العمليات العسكرية يف تل أبيض
مل تستمر كثرياً ،لذلك قررنا العودة إىل بيوتنا .لكن ال تزال احلركة
باألس��واق ضعيف��ة لقل��ة امل��واد الغذائي��ة واخلض��ار وكذل��ك اخل��وف م��ن
التفج�يرات والس��يارات املفخخ��ة".
ول��دى مقارن��ة األرق��ام ال�تي حصل��ت عليه��ا جملة ع�ين املدينة
م��ن العام��ل يف اجلمعي��ة اخلريي��ة املقرب��ة م��ن النظ��ام ،حبصيل��ة األرقام
ال�تي قدمته��ا مكات��ب وهيئ��ات األم��م املتح��دة ،يتب�ين أن مناط��ق النظ��ام
يف احلس��كة ه��ي الوجه��ة املفضل��ة لنازح��ي رأس الع�ين .ورمب��ا تدخ��ل
التفضيالت السياس��ية يف خيار أهالي تل أبيض يف العودة إىل مدينتهم
حت��ت ظ��ل "اجلي��ش الوط�ني" ،لكون األخ�ير حقق "حلم الع��ودة" لنازحني
س��ابقني ع��ن املدين��ة هرب�اً م��ن مالحقة ق��وات اإلدارة الذاتي��ة أو التجنيد
اإلجب��اري ،إضاف��ة إىل خ��وف الس��كان عل��ى ممتلكاته��م اخلاص��ة م��ن
النهب ،بينما يأتي البحث عن األمان يف أعلى درجات سلم اخليارات لدى
أهال��ي رأس الع�ين الذي��ن يش��كلون الكتل��ة الك�برى م��ن أع��داد النازح�ين.

أب��و عل��ي ( 31عام��اً تركمان��ي م��ن قري��ة مح��ام
الرتكم��ان التابع��ة ملنطق��ة ت��ل أبي��ض ،خري��ج أدب انكلي��زي)،
يق��ول "األهال��ي ترك��وا املدين��ة كنتيج��ة للحرب ،حت��ى أن أهل
مدين��ة أقج��ع قلع��ة الرتكي��ة املقابل��ة لت��ل أبي��ض نزح��وا بس��بب
القذائ��ف ال�تي أطلقته��ا ق��وات قس��د باجت��اه األراض��ي الرتكي��ة.
ث��م ع��اد أهال��ي منطق��ة ت��ل أبي��ض بس��بب ع��دم الق��درة عل��ى
الن��زوح ،وعملي��ات الس��رقة ال�تي حصل��ت واس��تهدفت منازهل��م.
ث��م أن املع��ارك ال�تي ش��هدتها مدينة تل أبي��ض ال تقارن باملعارك
الشرس��ة ال�تي ج��رت يف رأس الع�ين لوج��ود مقاوم��ة م��ن قب��ل
ق��وات قس��د هن��اك".
الش��اب حمم��د ( 24عام��اً) ن��زح م��ن رأس الع�ين إىل
مدين��ة احلس��كة ث��م ع��اد إىل بيت��ه يف رأس الع�ين ،يق��ول" :مجيع
األطراف حياولون استغالل معاناتنا .عندما كنت يف احلسكة،
كان��ت تزورن��ا يف الي��وم الواح��د م��ن  3إىل  4منظم��ات ومجعي��ات
خريي��ة ،ولك��ن كل م��ا حصلن��ا علي��ه ه��و اس��فنجات وبطاني��ات
وكرتون��ة مس��اعدات غذائي��ة" .يتاب��ع حمم��د "كن��ت موج��وداً
بس��احة احلمرا (الرئيس) وس��ط مدينة احلس��كة عندما كانت
الق��وات الروس��ية ت��وزع مس��اعدات غذائي��ة .حصل��ت عل��ى كيس
من املساعدات يوجد فيه علبتا ساردين و 200غرام شاي وكيلو
س��كر وكيل��و رز و 2كيل��و طح�ين".
وتذكر أم عبد ( 37عاماً معلمة مدرس��ة وأم خلمس��ة
أطف��ال م��ن رأس الع�ين نزح��ت إىل مدين��ة احلس��كة) أنه��ا ع��ادت
إىل بيتها بسبب "غالء إجيار املنازل الذي بلغ ما يقارب  150ألف
ل�يرة س��ورية" ،مضيف��ة "ق��د تتوف��ر للنازح�ين بي��وت بأس��عار أق��ل
لكنها ال تصلح للحيوانات" حسب تعبريها .وتستدرك أم عبد يف
حديثه��ا لع�ين املدين��ة "صحي��ح أننا عدنا ،ولكن�ني ما زلت خائفة
عل��ى أطفال��ي م��ن عملي��ات التفج�ير أو حت��ى م��ن األلغ��ام ال�تي
زرعت منذ أيام االشتباكات .الناس ليس لديهم سبب للرجوع،
فاملاء والكهرباء مفقودة ،واالعتقاالت (من قبل الفصائل التابعة
للوط�ني) بغ��رض الفدي��ة كث�يرة".
خضع��ت مجي��ع املعلوم��ات اخلاص��ة بالنازح�ين م��ن
منطقة عملية نبع الس�لام الضطراب كان وراءه عدم س��هولة
الوص��ول إىل املعلوم��ات ،كم��ا خض��ع بنس��بة أك�بر للخطاب��ات
السياس��ية م��ن أط��راف حملي��ة ع��دة .أم��ا وض��ع خلفي��ات إثني��ة
وراء تفضيل قسم من السكان (األكراد خاصة) عدم العودة إىل
مناطقهم كما تفعل جهات إعالمية وحبثية وسياسية ،فذلك
يكذب��ه متس��ك نازح��ون ع��رب بع��دم الع��ودة حت��ى اآلن ،كم��ا أن
ه��ذا التحلي��ل يفتق��ر إىل أرق��ام صحيح��ة -ال متتلكه��ا أي جهة-
خت��ص الت��وزع اإلث�ني يف املنطق��ة.
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النزوح من خميم إىل خميم
وجهة النازحني من خميم قاح جراء قصف النظام

أمحد العكلة
مح��ل حمم��د الكنج��و (27عام�اً) أمتعت��ه اخلاص��ة وبعض�اً م��ن أث��اث خيمت��ه القدمي��ة ،وغ��ادر خميم ق��اح على احل��دود الس��ورية الرتكية حيث
كان يقيم ويعمل ،متوجهاً إىل خميم آخر لالجئني يف منطقة س��رمدا يعيش فيه أقرباء له ،وذلك بعد تعرض خميم قاح يف العش��رين من
تشرين الثاني املاضي لقصف صاروخي أدى إىل سقوط عشرات القتلى واجلرحى.
وكان حمم��د الكنج��و ن��زح م��ن بل��دة
حاس يف ريف إدلب اجلنوبي عام  2013إىل خميم
بلدة قاح الذي مت إنشاؤه قبل أكثر من  6سنوات،
ليكون املخيم الثاني الذي يتم جتهيزه بعد خميم
منطقة أطمة ،الستقبال النازحني من ريف إدلب
ومح��اة هرب �اً م��ن هجم��ات النظ��ام الس��وري عل��ى
املنطق��ة.
ويق��ول حمم��د الكنج��و جملل��ة ع�ين
املدين��ة" :كن��ت أعم��ل حارس�اً يف إح��دى املنظم��ات
اإلنس��انية داخ��ل املخي��م وأتقاض��ى م��ا يق��ارب 250
دوالراً ش��هرياً ،تس��اعدني يف تأم�ين مس��تلزمات
املعيش��ة لعائل�تي .ولك��ن بع��د اس��تهداف املخي��م
بالقص��ف واح�تراق عش��رات اخلي��م بات��ت احلي��اة
في��ه مس��تحيلة ،م��ا اضطرن��ي إىل الن��زوح باجت��اه
خمي��م أكث��ر أمن �اً خوف �اً م��ن تعرض��ه للقص��ف
جم��دداً".
وأض��اف "كان املخي��م يض��م حن��و
 3500مدني جلهم من األطفال والنس��اء ،لكنه بات
فارغاً اليوم بش��كل ش��به كامل .فقد نزح قسم من
قاطني��ه باجت��اه منطق��ة أطم��ة ،يف حني نزح قس��م
آخ��ر باجت��اه خميم��ات عقرب��ات وس��رمدا وجتم��ع
الكرامة ،جلأ أغلبهم إىل أقارب هلم لفرتة معينة،
وذل��ك للس��عي إىل تأم�ين خي��ام جدي��دة بديلة عن
خيامه��م يف املخي��م القدي��م" .ويف املخيم��ات ال�تي
توجه��وا إليه��ا س��تكون إقامته��م حت��ى إش��عار آخ��ر.
وأك��دت مص��ادر طبي��ة أن حصيل��ة
الضحاي��ا املدني�ين الذي��ن س��قطوا ج��راء قص��ف
خمي��م ق��اح يف ري��ف إدل��ب اجلنوب��ي ه��ي  12قتي� ً
لا
بينه��م س��تة أطف��ال ،وأكث��ر م��ن  20جرحي��اً.
ورجح��ت مص��ادر عس��كرية حملي��ة ،أن يك��ون
ّ
السوري وامليليشيات
مصدر القصف قوات النظام
اجلنوبي ،وقد اس��تخدمت
اإليرانية يف ريف حلب
ّ
في��ه صواري��خ عنقوديّ��ة بعي��دة امل��دى.
أس��امة الس��ليم أح��د قاط�ني خمي��م
الضي��اء  2يف منطق��ة س��رمدا احلدودي��ة ،اس��تقبل
عائلت�ين م��ن أقربائ��ه هربت��ا م��ن خمي��م ق��اح بع��د

اس��تهدافه .وق��د تس��لل أف��راد العائلت�ين لي� ً
لا بع��د
القص��ف باجت��اه مق��ر إقامته��م اجلدي��د ،خش��ية
تك��رار القص��ف .ومتكن الس��ليم من تأمني بعض
املس��تلزمات العاجلة ألقربائه من النازحني مثل
م��واد غذائي��ة وأغطي��ة.
يق��ول الس��ليم لع�ين املدين��ة" :أكث��ر
م��ن  100عائل��ة نزح��ت إىل ه��ذا املخي��م ليل��ة
القص��ف ،حي��ث ق��ام الكث�ير م��ن األهال��ي بتفري��غ
خيمه��م م��ن أج��ل إي��واء أقاربه��م الذي��ن تعرض��وا
للقص��ف واحرتق��ت خيمه��م ،وحن��ن نطال��ب
املنظمات اإلنسانية بنصب خيام جديدة من أجل
اس��تيعاب ه��ذه العوائل يف ه��ذه املنطقة" .وأضاف
الس��ليم راوي�اً تفاصيل الن��زوح بعد ليلة القصف
الوحش��ية على املخيم "عند وصول العائالت من
خمي��م ق��اح كان األطف��ال والنس��اء يعان��ون م��ن
حال��ة خ��وف هس��تريية بع��د أن ش��اهدوا اح�تراق
أقرب��اء وج�يران هل��م أم��ام أعينه��م ،إضاف��ة إىل
خش��يتهم م��ن تك��رار اس��تهدافهم بالقص��ف أثن��اء
نزوحه��م" .وأوض��ح أن حالة الذعر هذه "أدت اىل
وف��اة رج��ل يف الثالث�ين م��ن عم��ره نتيجة س��كتة
قلبي��ة أصابت��ه أثن��اء قص��ف املخيم ،ومل يس��تطع
األطب��اء إنق��اذه بع��د نقل��ه إىل املستش��فى".
م��ن جهت��ه يؤك��د الن��ازح أمح��د
الس��عيد عل��ى رغبت��ه يف الع��ودة إىل خمي��م ق��اح
والعي��ش في��ه بعد إع��ادة تأهيله ،وذلك رغبة منه
بالع��ودة إىل وظيفت��ه ،حي��ث كان يعمل مدرس�اً
يف مدرس��ة املخي��م من��ذ أكث��ر م��ن أربع��ة أعوام.
يقول السعيد" :مل نفقد األمل حتى اآلن بالعودة
للعي��ش يف املخي��م ،لكنن��ا نبح��ث ع��ن ضمان��ات
دولي��ة متن��ع النظ��ام من اس��تهداف املخيمات من
جدي��د .إن االنتق��ال م��ن خميمن��ا إىل خميم آخر
يف منطقة أخرى من شأنه أن يفقدني وظيفيت
ال�تي تؤم��ن الق��وت ألطفال��ي ،باإلضاف��ة إىل
خس��ارة األج��واء االجتماعي��ة ب�ين أبن��اء املخي��م
بع��د العي��ش مع �اً لف�ترة طويل��ة".

وأوض��ح الس��عيد أن "غالبي��ة س��كان
املخي��م كان��وا يعتاش��ون م��ن أعم��ال أو مش��اريع
خاص��ة به��م يف املخي��م نفس��ه ،بعضه��م كان
يعت��اش م��ن حم��ل جت��اري بس��يط أو حت��ى م��ن
بس��طة ،يف ح�ين أن البع��ض اآلخ��ر كان يتدب��ر
أم��ره بوظائ��ف بس��يطة او يف توزي��ع املس��اعدات
اإلنسانية ،لذلك فإن تكلفة ترك املخيم ستؤدي
إىل خس��ارة أغل��ب س��كانه أعماهل��م وبالتال��ي
املص��در الرئيس��ي لرزقه��م".
ويعم��ل ع��دد م��ن اجله��ات اإلنس��انية
عل��ى إج��راء إحصائي��ات مس��تمرة للنازح�ين
القدام��ى وللذي��ن وصل��وا مؤخ��راً إىل احل��دود
الس��ورية الرتكية ،لتقيي��م احتياجاتهم وتأمني
املس��تلزمات املعيش��ية هل��م م��ن دع��م غذائ��ي
وصح��ي وأغطي��ة م��ع دخ��ول فص��ل الش��تاء.
ويق��ول مصع��ب أب��و مصطف��ى ال��ذي
يعم��ل يف جم��ال توثي��ق إحصائي��ات املخيم��ات
جملل��ة ع�ين املدين��ة" :يبل��غ ع��دد النازح�ين يف
منطق��ة أطم��ة  123أل��ف ن��ازح بينه��م  57أل��ف
طف��ل ،و 23650ام��رأة ،ينتش��رون يف خميم��ات
أبرزه��ا الكرام��ة والش��هيد ص��احل وصرخ��ة طفل
وجتم��ع دع��اة الكوي��ت" .وأض��اف "أم��ا س��كان
خميمات قاح فيبلغ عددهم  44520نس��مة ،حيث
تض��م خميم��ات أبرزه��ا جتم��ع ش��هداء عابدي��ن
وجتم��ع ش��هداء خان ش��يخون والفرق��ان وامليدان
وأبن��اء مح��ص ،يف ح�ين يت��وزع باق��ي النازح�ين
عل��ى خميم��ات عقرب��ات ودي��ر حس��ان وس��رمدا
والدان��ا عل��ى احل��دود الس��ورية الرتكي��ة".
ويذك��ر ب��أن املنظم��ات اإلنس��انية
قام��ت يف اآلون��ة األخ�يرة بتش��ييد خميم��ات
جدي��دة يف مناط��ق متفرق��ة م��ن احل��دود
الس��ورية-الرتكية بهدف اس��تيعاب الكم اهلائل
م��ن النازح�ين م��ن مناط��ق ري��ف إدل��ب اجلنوب��ي
ومنطقة سهل الغاب وريف إدلب الشرقي ،جراء
احلملة العس��كرية الروس��ية الس��ورية املس��تمرة
عل��ى ه��ذه املناط��ق.
بعدسة الكاتبة  -خميم أطمة

6

العدد  8 / 139كانون األول 2019

				

رادار املدينة

مالمح جتارة النفط يف اجلزيرة السورية بعد منعه عن النظام
خالل األس��بوعني املاضيني ،ش��نت "قوات س��وريا الدميقراطية" (قس��د) بدعم من
ق��وات التحال��ف الدول��ي محل��ة مداهم��ات عل��ى معاب��ر تهري��ب احملروق��ات ع�بر نه��ر الف��رات
إىل مناط��ق نظ��ام األس��د ،خصوص �اً يف بلدت��ي ش��حيل وذيب��ان .اس��تمرت احلمل��ة لع��دة
أي��ام ،ص��ادرت قس��د خالهل��ا حمركات ع��دد من العبارات النهرية املس��تخدمة يف التهريب،
وبع��ض صهاري��ج امل��ازوت املع��دة للتهري��ب.
ورغ��م ه��ذا ،ع��اود املهرب��ون بعده��ا
بأيام أنشطتهم املعتادة بتهريب احملروقات إىل
مناطق نظام األس��د ،لتعود قس��د وتش��ن محلة
مداهمات ضد املعابر مرة أخرى يف بلدة ذيبان
وقري��ة الطيان��ة يف ري��ف دي��ر ال��زور الش��رقي،
حس��ب ناش��طني وس��كان حملي�ين م��ن املنطقة.
إىل غاي��ة اآلن ،وكم��ا ج��رت الع��ادة
يف احلم�لات الس��ابقة ،مل يب��در إزاء محل��ة
املداهم��ات احلالي��ة أي رد فع��ل م��ن اجله��ات
احمللي��ة املتض��ررة م��ن مث��ل هك��ذا مح�لات،
س��واء أعض��اء ش��بكات التهري��ب أو اجملموع��ات
االجتماعي��ة املرتبط��ة به��ا واملس��تفيدة منه��ا ،أو
حتى جملس دير الزور العسكري املستفيد هو
اآلخر من استثمار النفط وتهريب احملروقات،
حيث يس��ود اعتقاد حملي بأن احلملة احلالية
ملداهم��ة معاب��ر التهري��ب ال تتج��اوز نط��اق
مثيالته��ا م��ن احلم�لات الس��ابقة ،م��ن حي��ث
طبيعته��ا أو م��ن حي��ث جديته��ا يف إغ�لاق
معاب��ر التهري��ب بش��كل نهائ��ي؛ ويؤك��د ع��دد
م��ن املص��ادر احمللي��ة ب��أن املهرب�ين س��يعاودون
أنش��طتهم املعت��ادة بتهري��ب احملروق��ات إىل
مناط��ق نظ��ام األس��د م��رة أخ��رى.
فيم��ا خيص جت��ارة النف��ط وتهريب
احملروق��ات يف اجلزي��رة الس��ورية عموم��اً،
ختتل��ف أولوي��ات وأه��داف كل م��ن التحال��ف
الدولي/األمريكي�ين واإلدارة الذاتية/قس��د؛
إذ تش��كل عائ��دات جت��ارة النف��ط يف اجلزي��رة
الس��ورية العص��ب االقتص��ادي احلي��وي لإلدارة
الذاتي��ة لتموي��ل روات��ب موظفيه��ا وعناصره��ا

العس��كريني بش��كل أساس��ي ،بع��د أن كان��ت
ق��د عق��دت اتفاق��ات غ�ير معلن��ة م��ع نظ��ام
األس��د لتزوي��ده بالنف��ط اخل��ام عرب ش��ركة
القاطرج��ي ،األم��ر ال��ذي يعت�بر خرق��اً
للعقوب��ات األمريكي��ة املفروض��ة عل��ى نظ��ام
األس��د .كذلك تفيد قس��د من جتارة النفط
وتهريب احملروقات يف خلق توازنات حملية،
اجتماعية وعسكرية ،مبا خيدم سياستها يف
املناط��ق ذات األغلبي��ة العربي��ة ،حي��ث تعتمد
عل��ى من��ح امتي��ازات للش��بكات االجتماعي��ة
احمللي��ة م��ن خ�لال اس��تثمار النف��ط وجت��ارة
احملروق��ات والتهري��ب لضم��ان اس��تقرار
س��لطتها وإدارته��ا.
بينم��ا يرك��ز التحال��ف الدول��ي
يف اس�تراتيجيته على حماربة تنظيم داعش
بش��كل أساس��ي ،واقتصرت تدخالته السابقة
يف مل��ف النف��ط عل��ى إج��راءات رمزي��ة ض��د
معاب��ر تهري��ب احملروق��ات إىل مناط��ق نظ��ام
األس��د دون التدخ��ل يف جت��ارة النف��ط اخل��ام
واحملروقات عرب املعابر الربية ما بني اإلدارة
الذاتي��ة ومناط��ق نف��وذ النظ��ام.
أم��ا الي��وم ،فيأت��ي إيق��اف جت��ارة
احملروق��ات م��ا ب�ين مناط��ق اإلدارة الذاتي��ة
ومناط��ق نظ��ام األس��د يف س��ياق مغاي��ر
تبدل��ت خالل��ه اس�تراتيجية األمريكي�ين يف
اجلزي��رة الس��ورية بع��د قراره��م البق��اء يف
املنطق��ة حلماي��ة آب��ار النف��ط فيه��ا ،ومن��ع
تنظي��م داع��ش ونظ��ام األس��د االس��تفادة م��ن
ه��ذه امل��وارد ،وكذل��ك ضب��ط النف��وذ الدولي
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متداولة ألحد العبارات النهرية أثناء تهريب النفط

فيصل دهموش

اجلدي��د املتمث��ل يف التواج��د الروس��ي واإلقليم��ي
الرتك��ي يف اجلزي��رة الس��ورية ،إضاف��ة إىل
اس��تخدام ورق��ة امل��وارد النفطي��ة للضغ��ط عل��ى
نظ��ام األس��د وحلفائ��ه لقبول مطال��ب األمريكيني
يف التس��وية السياس��ية يف س��وريا مس��تقب ً
ال .وهل��ذا
أع��ادت الق��وات األمريكي��ة انتش��ارها يف املنطق��ة،
وأنش��أت قواعد عس��كرية قرب حقول النفط فيها
كخط��وة أوىل ،م��ن ث��م ب��دأت خبط��وات إيق��اف
جت��ارة النف��ط وتهري��ب احملروق��ات إىل املناط��ق
النظ��ام ومنطق��ة "درع الف��رات".
بالطب��ع ال خيف��ى عل��ى أح��د أن محالت
املداهم��ات ض��د املعاب��ر حت��دث بن��اء عل��ى أوام��ر
م��ن التحال��ف الدول��ي ،لك��ن اجلدي��د يف محل��ة
املداهم��ات احلالي��ة أنه��ا تأت��ي بالتزام��ن مع إغالق
معاب��ر التج��ارة الربي��ة الذاهبة من مناطق اإلدارة
الذاتي��ة إىل مناط��ق س��يطرة النظ��ام ع�بر مع�بري
الطبق��ة والصاحلي��ة ،واألخ��رى إىل درع الف��رات
ع�بر مع�بر أم جل��ود .وق��د أبلغ��ت قس��د التج��ار
وس��ائقي الصهاري��ج بإيق��اف جت��ارة النف��ط اخلام
واحملروق��ات ع�بر ه��ذه املعابر ،ومترك��زت القوات
األمريكي��ة داخ��ل وجبان��ب حق��ول وآب��ار النف��ط
يف دي��ر ال��زور واحلس��كة ،وتس�ير دوري��ات داخ��ل
بعضه��ا ،م��ا يرج��ح أن ني��ة األمريكي�ين تذه��ب
باجت��اه حرم��ان إدارة قس��د م��ن االس��تحواذ عل��ى
مل��ف إنت��اج النف��ط ،إىل جان��ب املراقب��ة ال�تي
تفرضه��ا الق��وات األمريكي��ة عل��ى عملي��ات جت��ارة
النف��ط واحملروق��ات ما بني مناطق اإلدارة الذاتية
ومناط��ق النف��وذ األخ��رى.
لي��س م��ن الواض��ح حت��ى اآلن ،م��ا إذا
كان إغ�لاق املعاب��ر الربي��ة أم��ام جت��ارة النف��ط
واحملروق��ات س��يكون مؤقت��اً أم ال ،وكذل��ك
األم��ر بالنس��بة إىل معاب��ر تهري��ب احملروق��ات
يف دي��ر ال��زور .ولك��ن عل��ى الرغ��م م��ن أن بع��ض
املراقب�ين -ال�تي تؤيده��م التس��ريبات -يرجح��ون
أن األمريكي�ين يس��عون لعق��د اتفاقي��ات جدي��دة
ختص جتارة النفط مع مناطق النفوذ الرتكية
يف رأس الع�ين وت��ل أبي��ض ودرع الف��رات دون
س��واها ،فإن��ه من املؤك��د أن الوضع اجلديد إلدارة
املوارد النفطية يف اجلزيرة الس��ورية س��يؤدي إىل
تغي�يرات يف ش��كل وطبيع��ة جت��ارة النف��ط فيه��ا،
وس��يكون ل��ه تداعيات��ه عل��ى اإلدارة الذاتي��ة أو ً
ال،
وعل��ى اجملتمع��ات احمللي��ة ثاني��اً ،وعل��ى الوج��ود
الروسي الذي لن تقف مكتوف اليدين ،فالقصف
الروس��ي ال��ذي اس��تهدف موق��ع مص��ايف تكري��ر
النف��ط يف منطق��ة درع الف��رات يظه��ر ك��رد فع��ل
أول��ي عل��ى ذل��ك.

رادار املدينة

هيئة حترير الشام
تقيم منظومة
اقتصادية واسعة
يف مناطق
سيطرتها
سامر األمحد
بقضائه��ا عل��ى حرك��ة ن��ور الدي��ن الزنك��ي ،متكن��ت "هيئ��ة
حتري��ر الش��ام" م��ن اس��تكمال بس��ط س��يطرتها العس��كرية عل��ى م��ا تبق��ى م��ن الش��مال
الغرب��ي لس��ورية (ع��دا ري��ف حل��ب الش��مالي ال��ذي خيض��ع لنف��وذ ق��وات اجلي��ش الوط�ني
حت��ت إش��راف ترك��ي) ،وبات��ت تتس��لم اإلدارة املالي��ة واالقتصادي��ة حملافظ��ة إدل��ب وم��ا
حوهل��ا ال�تي تش��كل اجلي��ب األخ�ير للمعارض��ة يف س��وريا.
ورغ��م املواجه��ات العس��كرية
العنيف��ة املتواصل��ة م��ع ق��وات النظ��ام،
جنح��ت هيئ��ة حترير الش��ام باإلمس��اك بقوة
باحلرك��ة االقتصادي��ة يف ه��ذه املنطق��ة
ال�تي يعي��ش فيه��ا أكث��ر م��ن ثالث��ة مالي�ين
ش��خص ،فس��يطرت عل��ى املعاب��ر ال�تي ت��در
أم��وا ً
ال طائل��ة ،واحتك��رت جت��ارة احملروق��ات
والتغذي��ة باالنرتن��ت ،حت��ى وص��ل به��ا األم��ر
إىل االس��تثمار يف قط��اع املطاع��م.
جتارة احملروقات املرحبة
اس��تغلت هيئ��ة حتري��ر الش��ام أزم��ة
الغ��از املس��تفحلة عل��ى خلفي��ة عملي��ة "غصن
الزيت��ون" ربي��ع الع��ام  ،2018لتحص��ل عل��ى
عق��د م��ع جت��ار أت��راك يقض��ي باس��ترياد م��ادة
الغ��از املس��ال والبنزي��ن والدي��زل م��ن تركي��ا
ع�بر مع�بر ب��اب اهل��وى .وهك��ذا أعل��ن ع��ن
تأس��يس ش��ركة "وت��د للب�ترول" ال�تي تنف��ي
تبعيته��ا للهيئ��ة ،يف ح�ين أن مص��ادر جمل��ة
عني املدينة تؤكد أنها إحدى أهم ش��ركات
اهليئ��ة يف إدل��ب ،وق��د متكن��ت تدرجيي��اً
م��ن االس��تحواذ عل��ى أك�بر جت��ارة رائج��ة
ومرحب��ة يف املنطق��ة وهي جتارة احملروقات.
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ال ب��د من اإلش��ارة هن��ا ،إىل أنه قبل
تأس��يس "وت��د للب�ترول" كان��ت احملروق��ات
م��ن بنزي��ن ومازوت وغ��از ،تدخل من مناطق
النظ��ام ع�بر مع�بر أب��و دال��ي ال��ذي يق��ع يف
أقصى اجلنوب الش��رقي من حمافظة إدلب،
لك��ن النق��ص الكب�ير يف ه��ذه امل��واد ال��ذي ب��ات
يعان��ي من��ه النظ��ام أوق��ف متريره��ا إىل
املنطق��ة.
وبع��د اإلع�لان ع��ن قيامه��ا،
ب��ات الغ��از يأت��ي م��ن تركي��ا ع�بر صهاري��ج
ويضغ��ط يف معام��ل خاص��ة بالش��ركة يف
مدين��ة س��رمدا احلدودي��ة ،ث��م ي��وزع إىل
كاف��ة أرج��اء احملافظة يف ج��رار زرقاء اللون
بتس��عرية موح��دة تعتمده��ا الش��ركة .وه��ذا
م��ا حي��دث متام�اً بالنس��بة إىل مادت��ي امل��ازوت
والبنزي��ن.
أدت هذه اخلطوة إىل تقلص أزمة
احملروقات اليت كانت ش��به متواصلة ،كما
س��اهمت يف اس��تقرار األس��عار ال�تي كان��ت
ترتفع لعدة أضعاف خالل األزمات السابقة.
لكن وجود شركة واحدة تدير استرياد مثل
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هذه املواد اهلامة مل يؤ ِد إىل اخنفاض األس��عار
وإن بقي��ت مس��تقرة -نتيج��ة غي��اب املنافس��ة،كم��ا مل يت��ح هل��ذه الش��ركة تلبي��ة كل م��ا
حيتاج��ه الس��وق م��ن غ��از مث� ً
لا ،خصوص�اً عن��د
ح��دوث نق��ص يف م��ادة الدي��زل املك��رر بش��كل
بدائ��ي ال�تي يعتم��د عليه��ا الس��كان يف التدفئ��ة،
م��ا يضطره��م إىل االعتم��اد عل��ى م��ادة الغ��از
كح��ل بدي��ل.
املعابر والذهب األسود
يف شتاء العام  2019نشب قتال عنيف
يف ري��ف حل��ب الغرب��ي ب�ين ق��وات "حرك��ة نور
الدين الزنكي" -اليت كانت تس��يطر على هذه
املنطق��ة -وق��وات حترير الش��ام ،رغ��م التحالف
ال��ذي ق��ام بينهم��ا لف�ترة م��ن الزم��ن .وانته��ت
هذه املعارك بهزمية قوات الزنكي اليت أجربت
عل��ى االنس��حاب إىل مناط��ق اجلي��ش الوط�ني
يف عفري��ن .ومل ي��ؤ ِد ضرب الزنكي إىل حتقيق
جن��اح عس��كري للهيئ��ة فحس��ب ،ب��ل مكنها من
الس��يطرة عل��ى معاب��ر اس�تراتيجية كان��ت
تديره��ا الزنك��ي ،وأهمه��ا مع�بر الغزاوي��ة-دارة
ع��زة ال��ذي يق��ع بري��ف حل��ب الغرب��ي ،ويرب��ط
ب�ين أماك��ن س��يطرة حتري��ر الش��ام واملناط��ق
ال�تي يديره��ا اجلي��ش الوط�ني .وم��ن ه��ذا املعرب
بالذات وسعت شركة "وتد للبرتول" جتارتها
لتش��مل إضاف��ة للمحروق��ات املس��توردة م��ن
تركي��ا ،جت��ارة احملروق��ات املك��ررة بدائي�اً اليت
مت��ر من مناط��ق "قوات س��وريا الدميوقراطية"
(قس��د) ش��رقي الفرات حنو منبج ثم جرابلس،

رادار املدينة
الصورة تعبريية

لتع�بر أخ�يراً حاج��ز حترير الش��ام على معرب
دارة ع��زة ومن��ه حن��و إدل��ب.
ومل مي��ر احت��كار اهليئ��ة لتج��ارة
احملروق��ات احمللي��ة م��رور الك��رام ل��دى جت��ار
احملروق��ات يف املنطق��ة ،الذي��ن تض��ررت
جتارته��م بع��د أن غ��دت بي��د جه��ة واح��دة
تتحك��م باألس��عار والكمي��ات واألصن��اف
املم��ررة ع�بر املع�بر .خ�لال س��يطرة حرك��ة
الزنكي كان بإمكان التجار إدخال بضائعهم
ع�بر مع�بر دارة ع��زة دون أي متاع��ب ،لكن يف
عه��د حتري��ر الش��ام بات��ت مجي��ع صهاري��ج
احملروق��ات تدخ��ل ع�بر ش��ركة "وت��د" ث��م
تفرغ يف املخازن واحملطات التابعة هلا ،وعلى
مجي��ع التج��ار التعام��ل م��ع الش��ركة لش��راء
احملروقات باألس��عار والكمي��ات اليت حتددها
وحده��ا.
يق��ول أح��د جت��ار احملروق��ات لع�ين
املدينة مفض ً
ال عدم الكش��ف عن امسه "حتى
عملي��ة تس��ليم مث��ن البضاع��ة هل��ا إج��راءات
معين��ة ،فعل��ى التاج��ر دف��ع امل��ال لبن��ك ش��ام
التاب��ع للهيئ��ة ث��م يس��تلم بضاعت��ه من أرض
الش��ركة" .ويق��ول بع��ض ه��ؤالء التج��ار أن��ه
عند حدوث أزمة ما يف احملروقات املستوردة،
كتقل��ص الكمي��ة م��ن املص��در الرتك��ي،
متتن��ع "وت��د" ع��ن البي��ع للتج��ار ع��دا التج��ار
احملس��وبني عليه��ا.
واش��تكى ثالث��ة م��ن جت��ار
احملروق��ات يف حدي��ث م��ع ع�ين املدين��ة م��ن
ه��ذه الطريق��ة يف التعام��ل ،خصوص�اً خ�لال
فرتات النقص .وقال أحدهم "الشركة توزع
امل��ازوت أو البنزي��ن أو الغ��از حملطاته��ا فق��ط
أو لتج��ار حمس��وبني عليه��ا ،بينم��ا حتظ��ر
علين��ا ش��راء أي كمي��ة م��ن احملروق��ات حتى
ول��و كان��ت قليل��ة" .ويوض��ح التج��ار الثالث��ة
أن اإلج��راء نفس��ه يطبق عن��د إغالق معرب أم
جلود-احلم��ران ال��ذي ينقل الوقود بني منبج

ال�تي تق��ع حت��ت نف��وذ قس��د وجرابل��س ال�تي
يديره��ا اجلي��ش الوطين املدعوم من تركيا.
ويوض��ح أحده��م أن��ه يف ه��ذه احلال��ة "تك��ون
الكلم��ة الفص��ل للمس��تفيد م��ن الواس��طات
واحملس��وبيات وال حيص��ل عل��ى احملروق��ات
س��وى مجاع��ة اهليئ��ة".
وال يب��دو أن احملروق��ات ت��وزع عل��ى
كل املناط��ق بالتس��اوي ،ب��ل خيض��ع األم��ر
أحيان�اً العتب��ارات ع��دة أهمها خض��وع عملية
توزيع احملروقات ملدى تغلغل اهليئة وذراعها
املدني املتمثل حبكومة اإلنقاذ يف منطقة ما،
وه��ذا م��ا ينعك��س س��لباً عل��ى الواق��ع املعيش��ي
للس��كان .فف��ي إدل��ب مث� ً
لا ال�تي تكث��ف فيه��ا
اهليئ��ة وجوده��ا ،أقام��ت "وت��د" أرب��ع حمطات
لتوزي��ع البنزي��ن ،وه��ي حمط��ات "األفن��دي"
و"السعد" و"خريات الشام" و"املدينة" ،ما جعل
البنزي��ن يتوف��ر بس��عر مقب��ول .بينم��ا تعت�بر
ه��ذه امل��ادة احليوي��ة م��ن ضم��ن امل��واد املفقودة
يف مدين��ة بن��ش القريب��ة -خ�لال األزم��ة
الراهنة -بسبب عدم توفر أي حمطة بنزين
تابع��ة للش��ركة يف املدين��ة.

ويف بل��دة الفوع��ة توقف��ت ع��ن
العم��ل املول��دة الكهربائي��ة التابع��ة ألح��رار
الش��ام ال�تي تؤم��ن التغذية الكهربائية لقس��م
كب�ير م��ن املدين��ة لق��اء اش�تراكات ش��هرية
حم��ددة ،يف ح�ين ال ت��زال مول��دة مماثل��ة
تابع��ة هليئ��ة حتري��ر الش��ام يف املدين��ة تعم��ل
يومي�اً مل��دة س��اعتني ونص��ف س��اعة .والس��بب
كم��ا يق��ول س��كان حتدث��وا لع�ين املدين��ة أن
"اهليئ��ة حتص��ل عل��ى الدي��زل م��ن ش��ركة
وت��د بكمي��ات ال ب��أس به��ا ،أم��ا أح��رار الش��ام
ف�لا عالق��ة هل��ا بش��ركة وت��د وه��ذا م��ا جع��ل
وص��ول ه��ذه امل��ادة إليها أمراً بال��غ الصعوبة".
اإلنرتنت الرتكي الضوئي
تعت�بر مس��ألة احت��كار اإلنرتن��ت
الضوئ��ي ال��ذي يس��تجر م��ن تركي��ا ع�بر
أكبال حتت األرض ويبث يف إدلب بواسطة
نواش��ر خاص��ة ،إح��دى القضايا الس��اخنة بني
الس��كان ومشغلي اإلنرتنت يف الوقت الراهن.
وكم��ا فعل��ت هيئ��ة حتري��ر الش��ام
يف قطاع احملروقات عرب تأسيس شركة وتد
للب�ترول ،أطلق��ت يف تش��رين الثان��ي املاض��ي
ش��ركة ( )syr connectال�تي احتك��رت ش��بكة
الن��ت الضوئ��ي ،بع��د أن قام��ت بعملي��ات حف��ر
وتوصي��ل كاب�لات م��ن تركي��ا إىل املناط��ق
احلدودي��ة مث��ل س��رمدا وكفرختاري��م.
وطلب��ت حكوم��ة اإلنقاذ الذراع املدني للهيئة
م��ن املئ��ات م��ن أصح��اب ش��ركات االنرتن��ت
احمللي��ة االش�تراك يف الن��ت الضوئ��ي التاب��ع
للش��ركة ،متوع��دة باملس��اءلة القانوني��ة مل��ن
ميتن��ع ع��ن العم��ل معه��ا.
ويتخ��وف ع��دد م��ن مش��غلي
االنرتن��ت يف إدل��ب يف حدي��ث لـ��عني املدين��ة،
م��ن احتمال رف��ع األس��عار ومراقبة اتصاالت
الس��كان م��ا دام ه��ذا القط��اع بي��د جه��ة واح��دة
أحد املستقبالت لإلنرتنت
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تابع��ة هليئ��ة حتري��ر الش��ام .لك��ن ع��دداً م��ن
الس��كان يف اتص��ال م��ع ع�ين املدين��ة أيض��اً،
اعت�بروا ه��ذا اإلج��راء "خط��وة يف الطري��ق
الصحي��ح لنش��ر النظ��ام والقان��ون بعي��داً ع��ن
الفوض��ى الس��ابقة".
املطاعم ..استثمار جديد
بع��د أن متكن��ت م��ن ادخ��ار
احتياط��ي نق��دي كبري ،دخلت هيئة حترير
الش��ام قط��اع املطاع��م ال��ذي يش��هد حرك��ة
اس��تثمارية نش��طة يف مدينة إدلب وعش��رات
البل��دات واملدن يف كل من الريفني الش��رقي
والش��مالي للمحافظ��ة ،ألن ه��ذه املناط��ق
بعي��دة نس��بياً ع��ن العملي��ات العس��كرية
للنظ��ام.
ويب��دو أن ه��ذا االزده��ار دفع مطلع
السنة احلالية تنظيم الدولة اإلسالمية إىل
توجيه ضرباته إىل هذا القطاع ،فقام عنصر
تاب��ع ل��ه بتفج�ير نفس��ه يف مطع��م "فيوج��ن"
وس��ط مدين��ة إدل��ب ال��ذي أسس��ته اهليئ��ة
كج��زء م��ن منظوم��ة املطاع��م التابعة هلا يف
احملافظ��ة.
وخ�لال العام احلالي تأسس��ت عدة
مطاعم كبرية يف مدينة إدلب متيزت ببذخ
غ�ير مس��بوق وس��ط أج��واء احل��رب القائم��ة،
مشل��ت البن��اء والديك��ورات ومع��دات العم��ل.
ونق��ل س��كان يف املدين��ة أن أح��د ه��ذه املطاع��م
اش�ترى ث�لاث ماكين��ات لقل��ي الدج��اج عل��ى
الطريق��ة الغربي��ة بل��غ س��عر إحداه��ا  18ألف
دوالر .بينم��ا دف��ع مطع��م آخ��ر مبل��غ  70أل��ف
دوالر لكس��وة امل��كان فق��ط.

10

ويؤك��د أصح��اب ه��ذه املطاع��م
أنه��م مس��تثمرون حملي��ون ال عالق��ة هل��م
ب��أي فصي��ل ،لك��ن مص��ادر م��ن داخ��ل اهليئ��ة
أكدت لعني املدينة دخول اهليئة كش��ريك
مع معظم أصحاب هذه املطاعم اليت تنتش��ر
يف مدين��ة إدل��ب وس��رمدا والدان��ا وغريها من
امل��دن.
املعابر ..شريان اقتصادي حيوي
بع��د معاركه��ا الدامي��ة م��ع
حرك��ة أح��رار الش��ام يف مت��وز  2017ونيس��ان
 ،2018متكن��ت هيئ��ة حتري��ر الش��ام م��ن
الس��يطرة عل��ى أك�بر معربي��ن ب�ين إدل��ب
واخل��ارج :مع�بر ب��اب اهل��وى ال��ذي يص��ل ب�ين
تركي��ا وإدل��ب ،ومع�بر م��ورك مشال��ي محاة
ال��ذي يص��ل ب�ين إدل��ب ومناط��ق النظ��ام.
ومتكن��ت اهليئ��ة بع��د إدارة هذي��ن املعربي��ن
م��ن االس��تحصال عل��ى كمي��ات هائل��ة م��ن
الرس��وم ال�تي تفرضه��ا عل��ى مئات الش��احنات
احململ��ة بالبضائ��ع ال�تي تنتق��ل يومي��اً ب�ين
إدل��ب وتركي��ا من جهة وبني إدلب ومناطق
النظ��ام م��ن جه��ة أخ��رى.
واكتمل��ت س��يطرة اهليئ��ة عل��ى
املعاب��ر بع��د القض��اء عل��ى حرك��ة ن��ور الدين
الزنكي ،فأمسكت مبعربي العيس واملنصورة
الواقع�ين ب�ين ري��ف حل��ب اجلنوب��ي ومناط��ق
النظام ،كما بات معرب دارة عزة الذي يصل
ب�ين ري��ف حل��ب الغرب��ي وعفري��ن يف قبض��ة
اهليئ��ة .ومل تكت��ف اهليئ��ة ب��إدارة املعاب��ر،
ب��ل جل��أت إىل وض��ع يده��ا عل��ى التج��ارة
اخلارجي��ة ،الس��يما عمليات مترير ش��احنات
البضائ��ع م��ن تركي��ا.
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يق��ول أح��د التج��ار لع�ين املدين��ة
"يصعب جداً استرياد بضائع من تركيا حنو
إدل��ب ،م��ع العل��م أن اهليئ��ة ال حتظ��ر ذل��ك،
لكنه��ا بدخوهل��ا عملي��ات االس��ترياد مببال��غ
ضخمة حتول دون التمكن من منافستها يف
ه��ذا اجملال" .ويتس��اءل هذا التاج��ر قائ ً
ال "من
يتج��رأ عل��ى ش��راء كمي��ة م��ن حل��م الف��روج
الرتك��ي مث� ً
لا بعش��رين أل��ف دوالر ،بينم��ا
يوج��د يف الس��وق م��ن مي��رر ش��احنات من هذا
اللح��م مبئ��ات آالف ال��دوالرات؟!" .ويتاب��ع
"من يضخ يف الس��وق كميات أكثر يتحكم
باألس��عار ،وهن��ا ال جم��ال لن��ا حن��ن التج��ار
الصغ��ار جل�ني أرب��اح معقول��ة ومقبول��ة".
لا إضافي �اً
وف��رت ه��ذه املعاب��ر دخ� ً
للهيئ��ة يض��اف لدخ��ل املعاب��ر الس��ابقة .وال
ميك��ن معرف��ة حج��م ه��ذا الدخ��ل عل��ى وج��ه
الدق��ة بس��بب ع��دم وج��ود كش��وف حس��ابات
علني��ة تفص��ح عنه��ا اهليئ��ة يف ه��ذا اجمل��ال.
متكن��ت هيئ��ة حتري��ر الش��ام م��ن
إقام��ة منظوم��ة م��ن النش��اطات االقتصادي��ة
أتاح��ت هل��ا مج��ع رس��وم ومكاس��ب كب�يرة
تستخدم جزءاً منها يف رفد املشايف واملؤسسات
اخلدمي��ة واجملال��س احمللي��ة ع�بر حكوم��ة
اإلنق��اذ ،لك��ن األخ�يرة تف��رض ضرائ��ب عل��ى
العدي��د م��ن اخلدم��ات مثل النظاف��ة واملتاجر
والبس��طات التجاري��ة والصيدلي��ات .كما أن
الس��كان مقتنع��ون بوج��ود أم��وال طائل��ة يف
خزين��ة اهليئ��ة ال تنف��ق عل��ى البن��ى التحتي��ة
للمحافظ��ة مث��ل تزفي��ت الطرق��ات ال�تي ال
ت��زال يف حال��ة مزرية ،وهو ما يقابل باس��تياء
غ�ير معل��ن م��ن قب��ل الس��كان.
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بعدسة الكاتب  -إدلب

هــل بقــي مــن مــكان للمــرح والضحــك واملــزاح لــدى الســوريني يف ظــل الحــرب ومــا يرافقهــا مــن قتــل وتدمــر وتهجــر؟ يف إدلــب
ﺗﺮﺸﺩ ﻭﺍﻧﻘﻄﺎﻉ اﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ،
ال يــزال األهــايل يلجــأون إىل املــزاح وﺍﻟﻀﺤﻚ لتســهيل تحمــل الواقــع ﺍﻟﺼﻌﺐ ﻣﻦ ﻗﺼﻒ ﻭ ّ
فيتــدﺍﻭﻟﻮﻥ ﺍﻟﻨﻜﺎﺕ التــي تولــد مــن معانــاة يوميــة يعيشــونها ﻭﻳﻀﺤﻜﻮﻥ ،ﻋﻠّﻬﻢ ﻳﺨﻔّﻔﻮﻥ بذلــك ﻣﻦ معاناتهــم ﺍﻤﻟﺴﺘﻤﺮﺓ.
عــى وقــع أصــوات الصواريــخ
والرباميــل املتفجــرة يجلــس الحــاج أبــو عــي
مــع أصدقائــه أمــام بــاب محلــه التجــاري يف
ســوق مدينــة معــرة النعــان يرشبــون الشــاي،
ويراقبــون حركــة الطــران ،ويتبادلــون النــكات
واملــزاح ،ويطلقــون الضحــكات علهــم يبعــدون
شــبح الخــوف الــذي يخلفــه القصــف ووطــأة
النظــام املســتبد .عــن ذلــك يقــول الحــاج
عــي" :نحــاول ﺍﻧﺘﺰﺍﻉ ﺍﻟﻀﺤﻜﺔ ﺣﺘﻰ ﻲﻓ ﺃﻗﻰﺴ
ﺍﻟﻈﺮﻭف ،وتتنــوع األحاديــث والنــكات لدينــا
لتشــمل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻤﻟﺆﻳﺪﻳﻦ
ﻭﺍﻤﻟﻌﺎﺭﺿﻦﻴ ﻭﺍﻤﻟﻨﺪﺳﻦﻴ عــى حــد ســواء"
ويتابــع ضاحــكاً" :براميــل املــوت عــم
تنــزل ،أمــا براميــل املــازوت عــم تطلــع يف
هــذه األيــام" ،يف إشــارة إىل ارتفــاع أســعار
املحروقــات ،قبــل أن يضيــف مقهقهــاً" :يف
العيــد ينتظــر األطفــال الســوريون ﻣﺎﻣﺎ ﻧﻮﻳﻞ
ﻷﻥ ﺑﺎﺑﺎ ﻧﻮﻳﻞ ﺍﺳﺘﺪﻋﻲ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻁ".
وبعــد أن خرجــت ﺍﻟﻨﻜﺘﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ
مﻦ ﺍﻟﻬﻤﺲ ﺍﻟﺮﺴﻱ لتصــل ﺇﻰﻟ مــا يشــبه
ﺍﻟﺮﺼﺍﺥ املــدوي ﻋﻰﻠ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
ﺍﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ ،حطمــت كل ﺍﻤﻟﺤﺮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺍﻤﻟﺤﻈﻮﺭﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ،لتصنــع ﺿﺤﻜﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻗﻮﻳﺔ ﻭﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻣﻌﺎﻓﺎﺓ ،تحمــل العديــد مــن
ﺍﻤﻟﻀﺎﻣﻦﻴ ﺍالجتامعية ﻭﺍﻟﺴﻴﺎســية ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
التــي يعــر عنهــا بطريقــة ســاخرة .وأمــام العجــز
عــن إيجــاد الحلــول ملشــاكلهم ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﻤﻟﻌﻠﻘﺔ
التــي تدفــع بهــم إىل حالــة مــن ﺍالنكســار
ﻭﺍﻹﺣﺒﺎﻁ ،بــات بإمــكان الســوريني يف املناطــق
الخارجــة عــن ســلطة النظــام يف شــال ســوريا
أن يســتهدفوا بصــوت عــال الحاكــم وعائلتــه عــر
نكاتهــم بــدالً مــن الهمــس بهــا كــا كان يحصــل
يف الســابق.
وﻟﻄﺎﻤﻟﺎ ﺍﺭﺗﺒﻄﺖ ﺍﻟﻄﺮﺍﻓﺔ ﻭﺧﻔّﺔ ﺍﻟﺪﻡ
قبــل بــدء الثــورة الســورية بالنــكات التــي كان
ﺃﺑﻄﺎﻟﻬﺎ "ﺣﺎﻤﺻﻨﺔ" ،ﻭﻣﻊ ﺍﻟﻮﻗﺖ بــدأ الحامصنــة
أنفســهم بتأليــف النــكات واملواقــف الطريفــة

عــن أنفســهم .لكــن األمــر ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ،
ﺗﺪﺍﻭﻻ ﺑﻦﻴ
ً
ﻭﻢﻟ ﺗﻌﺪ ﻧﻜﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻤﺻﻨﺔ ﺍﻷﻛﺮﺜ
ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻦﻴ ،ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻢﻟ ﺗﻐﺐ ﻤﺗﺎﻣﺎً .ففــي
ﻣﺪﻳﺢ ﺑﻄﻮالتهــم ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ ﺍﻟﺤﺎﻤﺻﻨﺔ ﻧﻜﺘﺔ
ﺗﻘﻮﻝ "ﺳﺌﻞ ﺣﻤﻲﺼ ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻲﻓ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻤﺺ ،ﻓﺄﺟﺎﺏ :ﻻ ﺃﺩﺭﻱ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ،ﻟﻜﻦ
ﻣﺎ ﺃﻋﺮﻓﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻤﺻﻨﺔ ﻛﻠﻬﻢ ﺃﺑﻄﺎﻝ".
كذلــك يف املخيــات ،رغــم صعوبــة الحيــاة
وضيــق العيــش وانعــدام الخدمــات يحــاول
النازحــون أن يتحــدوا واقعهــم بالضحــك
وإطــاق النــكات ،والســخرية مــن مــرارة
الواقــع.
رامــي الســيد تهجــر مــن مخيــم
الريمــوك يف شــهر أيــار  ،2018وانتقــل
للعيــش يف مخيــم ديــر بلــوط بريــف عفريــن
حيــث يعــاين الكثــر مــع غــره مــن الشــبان
بســبب انســداد فــرص العمــل بوجهــه وتــردي
وضعــه املعيــي ،لذلــك يحــاول أن يتخيــل
أنــه موجــود يف مــكان مختلــف مثــل كنــدا
التــي يحلــم أي شــاب بالهجــرة إليهــا .يقــول
عــن ذلــك لعــن املدينــة "بأســلوب ســاخر
وســلس وقريــب مــن القلــب أحــاول أن ألقــي
الضــوء عــى مــا نعيشــه مــن معانــاة نتيجــة
النــزوح وانعــدام الخدمــات داخــل املخيــم ،مــن
خــال مــا أنــره عــى صفحتــي الشــخصية
عــى الفيســبوك لعــرض املضحــك املبــي،
حيــث أســمي املخيــم الــذي أعيــش فيــه (ديــر
كنــدا) بــدالً مــن ديــر بلــوط ،وأنــر ترصفــات
أطفــال املخيــم املضحكــة التــي تصــور
براءتهــم املحببــة ،وطفولتهــم الضائعــة بــن
الخيــام ،ومداعبتهــم للخــروج بهــم مــن جــو
الحــرب والتعقيــد".
كذلــك قامــت مجموعــة مــن
الفنانــن بتصويــر مسلســل كوميــدي يف
مدينــة إدلــب ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ "ﻳﻮﻣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﻠﺔ"،
ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻣﻦ تأليــف وﺇﺧﺮﺍﺝ ﻋﺒﻮﺩ

ﺍﻟﺸﺎﻣﻲ ،يتــم عرضــه يف موقــع الفيســبوك
عــى صفحــة الفرقــة الســورية للفنــون
املرسحيــة ،ﻳﺤﻲﻜ املسلســل ﻋﻦ ﺷﺎﺑﻦﻴ
يشــتكيان مــن حظهــا العاثــر يف هــذه ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ،
ﻭﻳﻮﺍﺟﻬﺎﻥ ﻣﺼﺎﻋﺐ ﻛﺒﺮﻴﺓ ،ﻛﻌﺪﻡ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻓﺮﺹ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭضيــق ذات اليــد.
عبــود ﺍﻟﺸﺎﻣﻲ مخرج هذا املسلســل
يقــول عــن عملــه "ﺍﻤﻟﺴﻠﺴﻞ ﻳﻨﺎﻗﺶ ﻋﺪﺓ
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻏﻼﺀ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ،ﻭﻏﻼﺀ ﺍﻤﻟﻌﻴﺸﺔ
ﺍﻤﻟﺮﺘﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﻌﺮ ﺮﺻﻑ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭ ﻲﻓ
ﺍﻤﻟﻨﻄﻘﺔ ،وﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ الصعبــة ﺍﻟﺘﻲ
ميــر بهــا األهــايل ،ونحــن نريــد إعــادة الفــن إىل
الداخل الســوري ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻤﻟﺮﺴﺣﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﺭﺍﻣﻲ".
وأضــاف "ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﺠﻌﺘﻨﻲ ﻋﻰﻠ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ،ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎن
ﺍﻤﻟﻮﻫﻮﺑﻦﻴ ﻲﻓ ﺍﻤﻟﻨﻄﻘﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺤﺎﻭﻝ ﺃﻥ
ﻧﺼﻨﻊ شــيئاً ﻟﻌﻠﻨﺎ ﻧﻘﺪﻡ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻫﺎﺩﻓﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ”.
ﻭﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍلحــس ﺍﻟﻜﻮﻣﻴﺪﻱ
ﻳﻘﻮﻝ املخــرج الشــامي" :ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺤﺎﺟﺔ
إىل الضحــك ،ﻭهــي ﻣﺘﻌﻄﺸﺔ لــه بعــد أن
بــات حديثهــا مقتــرا ً عــى مــآيس الحــرب
وتداعياتهــا ،لذلــك ﻧﺤﺎﻭﻝ ﺭﺳﻢ االبتســامة
وﺍﻟﻀﺤﻚ ﻋﻰﻠ ﻭﺟﻮﻫﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ تصويــر
معاناتهــم وهمومهــم اليوميــة بطريقــة ســاخرة
و مضحكــة " .
ومــن اللقطــات املضحكــة التــي
ذكرهــا الشــامي ،بحــث الشــاب موفــق عــن عمــل
خــال الحلقــة األوىل دون جــدوى ،وســؤال أخيــه
لــه" :لقيــت شــغل إال لقيــت شــغل!" يف إشــارة
إىل مــا يعانيــه الشــبان مــن نــدرة فــرص العمــل
يف هــذه األيــام ،ومــا قالتــه الجــدة وهــي غاضبة
منــه" :تجيــك مجيــة وحمــة وبرديــة ويدقــو راســك
بالنمليــة ،مــن بكــرة لعشــية ".دون التعليــق
عــى الســؤال عــن موقــف ســلطات "هيئــة
تحريــر الشــام" مــن عملــه يف إدلــب.
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الصحف الروسية املعارضة تكشف هويات مشاركني يف فيديوهات التوحش الروسية يف سوريا
د .علي حافظ يق��دم موق��ع "مريوتفوريت��س" األوكران��ي
فيديوه��ات التوح��ش والعار الروس��ية بالكلمات التالية" :لفهم روس��يا،
حنت��اج إىل مش��اهدة أش��رطة الفيدي��و ه��ذه ..جي��ب عل��ى اجلمي��ع
مش��اهدتها ،مب��ا يف ذل��ك األطف��ال والنس��اء وكب��ار الس��ن .جي��ب أن
تعرض يف املدارس ،يف فصول التاريخ ،وعرب شاشات التلفزيون .جيب
أن تب��دأ اإلص��دارات اإلخباري��ة مبقاط��ع الفيدي��و ه��ذه".
مس��اء  30حزي��ران  ،2017ظه��ر ش��ريط فيدي��و خمي��ف عل��ى
ش��بكة اإلنرتن��ت ،قام��ت في��ه جمموع��ة م��ن األش��خاص املس��لحني ،الذي��ن
يرت��دون مالب��س عس��كرية متنوع��ة ووجوهه��م مغط��اة ،بض��رب وتعذي��ب
رج��ل مدن��ي بوحش��ية مفرط��ة ،حي��ث يلح��ق أحده��م ضربات عل��ى أطراف
الضحي��ة وجس��مه مبطرق��ة حديدي��ة ،ورفاق��ه يركلونه��ا ويدفعونه��ا
ويدوس��نها س��اخرين .وذل��ك عل��ى أص��وات أغني��ة روس��ية ـ حس��ب م��ا ج��اء يف
تقريرحمقق��ي "فري��ق اس��تخبارات الص��راع (.")CIT
كذل��ك يش�ير احملقق��ون إىل أن العملي��ة مت��ت ضم��ن منش��أة
صناعي��ة مهج��ورة يف الصح��راء الس��ورية ،وأن عناص��ر م��ن "جمموع��ة
فاغن��ر" ه��م بالضب��ط م��ن قام��وا به��ا" :أس��لحتهم ليس��ت جدي��دة ..واجل��زء
األك�بر منه��م ال يرت��دون زي�اً رمسي�اً مموه�اً ،وهو أمر غري معهود بالنس��بة
لق��وات العملي��ات اخلاص��ة الروس��ية ،ال�تي تعم��ل أيض�اً يف ه��ذه املنطق��ة من
س��وريا".
وأثناء عملية التعذيب هذه ضحكوا وس��خروا ومسعوا املوس��يقى
وحتدث��وا باللغ��ة الروس��ية دون لكن��ة .ولوح��ظ عل��ى س��اعد أح��د العناص��ر
شريطة قماشية مكتوب عليها "أنا فقط سأجعلك تتأمل جداً ،جداً" .العبارة
مأخوذة من الفيلم اهلوليودي "الفرقة االنتحارية" ،الذي تقوم فيه عميلة
خمابرات أمريكية بإجراء صفقة مع سجناء خطرين جداً من أجل القتال
ض��د كائن��ات أخ��رى مل تس��تطع أجهزته��ا الرمسي��ة القض��اء عليه��ا ،مقاب��ل
ختفي��ض عقوباته��م وحصوهل��م على بعض املزايا ،والذي عرض يف روس��يا
آن��ذاك وت��رك تأث�يراً كب�يراً عل��ى املش��اهدين هناك.
الصفق��ة ال�تي ج��رت ب�ين عصاب�تي "جمموع��ة فاغن��ر" وبش��ار
األس��د تش��به إىل ح��د بعي��د م��ا ج��رى االتف��اق علي��ه يف ه��ذا الفيل��م؛ ف��ـ "رب��ع
الغ��از والنف��ط املنت��ج يف األراض��ي ال�تي تس��يطر عليه��ا داع��ش س��يذهب إىل
شركة يفغيين بريغوزين (فاغنر) املرتبطة بالكرملني ،مقابل أن ترجعها
إىل س��يطرة بش��ار األس��د".
تش�ير األغني��ة "أن��ا مقات��ل م��ن الق��وات اخلاص��ة الروس��ية" ،ال�تي
تظه��ر عل��ى خلفي��ة املش��اهد املروع��ة ،إىل احل��رب الشيش��انية ـ الروس��ية
األوىل ،ال�تي ش��ارك فيه��ا العدي��د م��ن املرتزقة ال��روس؛ وحتمل يف مضمون
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كلماته��ا معان��ي عنصري��ة حت��ث عل��ى القت��ل واإلج��رام:
القرية حترتق..
واألم الشيشانية تهرب..
وال تريد أن تعطيين الطفل؛
ألتقط البندقية الثقيلة من على كتفي،
آخذ الطفل وأقتل األم.
أنا مقاتل من القوات اخلاصة الروسية،
وال يهمين شيء على اإلطالق،
أنا ذاهب للقتل،
والبندقية يف ّ
يدي...
�ت مق��ا ً
لق��د كتب� ُ
ال ع��ن جمموع��ة فاغن��ر هن��ا يف جمل��ة "ع�ين
املدينة" ( )2017-9-24حيث نشر الفيديو الصادم بقسوته ضمن املقال؛ إال
أنه مل يثر آنذاك ردود أفعال قوية وإدانة عاملية ،ولكن يف تش��رين الثاني
 ،2019ظهرت تتمة للقصة على ش��بكة اإلنرتنت :األجزاء الثالثة التالية
م��ن الفيدي��و ،وال�تي توض��ح م��ا ح��دث الحق�اً للش��اب الس��وري املس��كني.
يف ه��ذه الفيديوه��ات ،يقع الش��اب الذي أُصيب مبطرقة ثقيلة
عل��ى األرض فاق��داً للوع��ي أو أق��رب إىل املي��ت .يق��وم أح��د املش��اركني يف
اجلرمي��ة بقط��ع رأس��ه ،بينم��ا يعل��ق آخ��رون مقدم�ين املش��ورة م��ع بع��ض
الكلم��ات النابي��ة" :ق��ص ،هي��ا أق��وى! هي��ا ،اكس��ر فق��رات الظه��ر! هي��ا
باجملرف��ة!" .يضي��ف أح��د املش��اركني بع��د كس��ر ي��د الرج��ل بفظاع��ة
"اجلن��دي الروس��ي ه��و الق��وة"؛ ث��م يتم تقطي��ع اليدين مبجرف��ة ،ويوصي
آخر" :اترك الس��اقني ألننا س��نعلقه من القدمني" .بعد ذلك يُعلق اجلس��م
رأس��ا عل��ى عق��ب ،وق��د كتبوا عل��ى بطنه "من
مقط��وع ال��رأس والذراع�ين ً
أجل القوات احملمولة جواً" ،ويصب عليه البنزين وحيرق؛ يف حني يستمر
املشاركون يف االستمتاع والصخب .تتم العملية ببطء وطقوسية سادية
غريبة !
متكن��ت صحيف��ة "جس��ر" اإللكرتوني��ة م��ن حتدي��د هوي��ة
الضحي��ة" :حمم��د ط��ه إمساعي��ل العب��د اهلل ،املع��روف أيض�اً باس��م محادي
الط��ه البوط��ه ،م��ن موالي��د اخلريط��ة يف حمافظ��ة ديرال��زور الع��ام ،1986
وكان يعمل يف لبنان يف مكبس لطوب البناء ،واعتقل على احلدود أثناء
عودت��ه إىل الب�لاد يف مت��وز  2017ليس��اق للخدم��ة اﻻحتياطي��ة يف مط��ار
التيف��ور ..ومل يعل��م ذووه حينه��ا أن��ه قادم لزيارته��م أو أنه اعتقل .كذلك
أك��دت الصحيف��ة اإللكرتوني��ة أن التس��جيالت مت��ت يف حق��ل الش��اعر
النفط��ي يف بادي��ة مح��ص وال��ذي كان حت��ت س��يطرة النظ��ام وحلفائ��ه
ال��روس يف تل��ك الف�ترة.

متداولة لقوات الفاغنز

هويات َ
القتلة يف فيديو التوحش الروسي

رادار املدينة
بع��د أن مت حتدي��د هوي��ة الضحي��ة،
قام��ت صحيف��ة "نوفي��ا غازيت��ا" (اجلري��دة
اجلدي��دة) بنش��ر حتقي��ق مه��م كتب��ه الصح��ايف
الش��جاع ديني��س كوروتك��وف؛ وحتدي��د هوي��ة
أح��د القتل��ة ال��روس رغ��م صعوب��ة العملي��ة؛ إذ
غطى مجيع املشاركني يف املذحبة وجوههم ،ما
ع��دا واح��داً ارت��دى زياً أخضر ولف رأس��ه بكوفية
عربي��ة وظه��ر يف األج��زاء األوىل م��ن الفيدي��و
حيم��ل كام�يرا .يف بداي��ة اجل��زء الراب��ع ،تس��مع
كلم��ات ش��خص م��ا يق��ول" :ختف��ون الوج��وه...
حس��ناً ،عل��ى أي حال ،ه��ذا الفيديو لن يذهب إىل
أي م��كان" .والرج��ل م��ع الكام�يرا ين��زل الكوفي��ة
م��ن عل��ى وجه��ه.
تق��ول الصحيف��ة" :لق��د محلن��ا ص��ورة
الش��خص ال��ذي حيم��ل الكام�يرا ويض��ع الكوفي��ة
العربي��ة ،م��ن خ�لال خدم��ة  ،FindCloneال�تي
تتي��ح ل��ك العثور على صورة الش��خص يف ش��بكة
 VKontakteاالجتماعي��ة باس��تخدام ص��ورة
الوج��ه" .ث��م أضافت بأن الرجل يف الكوفية يش��به
ستانيسالف د؛ وهو روسي خدم يف االستخبارات
التابعة لـ "جمموعة فاغنر" .لكنها أخفت الكنية
ألس��باب تتعل��ق بس�لامة أس��رة املرت��زق .كذل��ك
حصلت على نس��خة من جواز س��فره ،واس��تمارة
معبأة خبط اليد للخدمة يف استخبارات فاغنر،
ومذك��رة ع��دم إفش��اء معلوم��ات وس�يرة ذاتي��ة.
مت تعبئ��ة االس��تمارة يف ش��باط  .2016ولك��ن،
كم��ا ه��و موضح ،حبلول هذا الوقت كان يعمل
بالفعل يف "جمموعة فاغنر" كـ "مقاتل يف قسم
اس��تطالع".
ً
لك��ن مل يط��ل الوق��ت كث�يرا حت��ى مت
الكش��ف ع��ن كنيته :ستانيس�لاف يفغينيفيتش
ديتش��كو موالي��د  1990إقلي��م س��تافروبول .مت
إقال��ة ستانيس�لاف يف كان��ون الثان��ي  2014م��ن
جه��از الش��رطة نتيج��ة س��وء الس��لوك واس��تغالل
املنص��ب وضبط��ه يف حال��ة س��كر .بع��د ظه��ور
الفيدي��و املش�ين أغلق��ت زوجت��ه حس��ابها وأع��ادت
كنيته��ا الس��ابقة قب��ل ال��زواج.

القات��ل الثان��ي احملتم��ل ه��و عس��كري
روس��ي س��ابق يبل��غ م��ن العم��ر  39عام��اً م��ن
منطقة بريانس��ك ويدعى روس�لان .ذكر موقع
"فونتانكا" البطرس��بورغي املعارض" :مت التعرف
عليه بسهولة من قبل دائرة واسعة من معارفه".
ووفق�اً لنف��س املص��در ،ف��إن رس�لان ق��د س��افر يف
رحل��ة عم��ل إىل دمش��ق عل��ى م�تن ش��ركة
الط�يران الس��ورية "أجنح��ة الش��ام للط�يران".
متك��ن الصحفي��ون م��ن التح��دث م��ع
أصدق��اء رس�لان ،الذي��ن أك��دوا أنه يف ع��ام 2017
س��افر يف رحل��ة عم��ل إىل س��وريا ،حي��ث زاره��ا
م��رة واح��دة وع��اد يف نف��س الع��ام .رس�لان نفس��ه
يف حمادث��ة هاتفي��ة م��ع الصحفي�ين نفى رحلته
إىل س��وريا .وأضاف أنه يعمل اآلن كمتطوع يف
مس��ابقات الس��ياحة يف قص��ر احملاف��ظ لألطف��ال
واإلب��داع الش��بابي يف بريانس��ك.
هن��اك ص��ور لرس�لان يف ال��زي
القوزاق��ي عل��ى الش��بكات االجتماعي��ة ،وه��و
يش��ارك يف التدريب الوطين للش��باب .لكن موقع
"فونتان��كا" أك��د أن��ه يف  11كان��ون الثان��ي ،2017
س��افر ش��خص لدي��ه مجي��ع البيان��ات الش��خصية
لرس�لان ،إىل حيث تقع قاعدة تدريب عس��كرية
ل��ـ "ش��ركة فاغن��ر" .يف نهاي��ة احملادث��ة اهلاتفي��ة،
وع��د رس�لان إرس��ال آخ��ر ثالث��ة أرق��ام م��ن جواز
س��فره ،ولكن بعد ذلك قال بأنه "ال يعرف يف أي
م��كان وضعت��ه زوجت��ه".
ذك��رت صحيف��ة "نوفي��ا غازيت��ا"
أن��ه يف صف��وف "جمموع��ة فاغن��ر" كان هن��اك
م��ا ال يق��ل ع��ن اثن�ين باس��م "فول��ك" (الذئ��ب).
وم��ن املع��روف أن تس��مية "الذئ��ب" تع��ود إىل
املرت��زق الصرب��ي الش��هري داف��ور سافيتش��يتش،
ال��ذي ق��اد وح��دة االس��تخبارات يف اجملموع��ة.
لك��ن الش��خص الثال��ث املش��ارك يف عملي��ة
التعذي��ب والقت��ل ،وال��ذي ُلق��ب ب��ـ "فول��ك" ،كان
املواط��ن فالديس�لاف أبوس��تول ،ال��ذي وُل��د يف
 13كان��ون الثان��ي  1988يف قري��ة تشوتوليش��ت
التابع��ة ملنطق��ة فلوريش��ت .وكان الرج��ل

حيم��ل اجلنس��ية املزدوج��ة -مجهوري��ة مولدوفا
واالحتاد الروس��ي -وعاش يف منطقة بيلغورود.
وحس��ب معلوم��ات جه��از األم��ن األوكران��ي ف��إن
أبوس��تول قات��ل م��ع "فاغنر"؛ لكنه قت��ل إىل جانب
مثانية مرتزقة آخرين يف عام  2018بالقرب من
دي��ر ال��زور أثن��اء قص��ف طائ��رة أمريكي��ة.
يف البداي��ة ح��اول الكرمل�ين الن��أي
بالنف��س والتنص��ل م��ن القضي��ة ،حي��ث ق��ال
بيس��كوف ،املتح��دث باس��م فالدمي�ير بوت�ين ،إن��ه
مل يك��ن عل��ى دراي��ة بالفيديوه��ات بع��د ،وأض��اف
أنه��ا "ليس��ت مس��ألة اإلدارة الرئاس��ية" ،مؤك��داً
أن م��ا ح��دث "لي��س ل��ه أي عالق��ة بالعملي��ة
العس��كرية الروس��ية يف س��وريا" .لك��ن بع��د نش��ر
حتقي��ق صحيف��ة "نوفاي��ا غازيت��ا" يف  20تش��رين
الثان��ي  ،2019اع�ترف بيس��كوف بأن��ه "متك��ن م��ن
التع��رف" عل��ى الصور ومقاطع الفيديو اخلاصة
باالنتق��ام م��ن املواط��ن الس��وري ،ووصفه��ا بأنه��ا
"مروعة حقاً" .وفقاً له ،فإن الكرملني "ال عالقة
ل��ه" باألش��خاص الذي��ن ظه��روا يف الفيدي��و،
وال يرتب��ط األش��خاص يف الفيدي��و باجلي��ش
الروس��ي".
بع��د كل ذل��ك ال ميك��ن التش��كيك
بالفيديوهات السادية الصادمة ،ألنه مت إنتاجها
م��ن قب��ل املرتزق��ة أنفس��هم .م��ا جيع��ل موس��كو
ش��ريكاً مباش��راً يف ه��ذه اجلرمي��ة ،ال�تي ميك��ن
مقارنتها بفظائع النازيني خالل احلرب العاملية
الثاني��ة.
حقيق��ة أن الكرمل�ين ه��و املنظ��م
والراعي واملشارك يف ارتكاب جرائم يف الشيشان
وجورجي��ا وأوكراني��ا وس��وريا ودول أخ��رى مل
يع��د س��راً ،وه��ذه الفيديوهات الكابوس��ية تأكيد
لا أم آج� ً
آخ��ر عل��ى ذل��ك .عاج� ً
لا س��يتم الكش��ف
ع��ن بقي��ة الس��فاحني املش��اركني يف فيديوه��ات
التوح��ش والع��ار الروس��ية ،م��ا جيع��ل تقدي��م
شكوى إىل احملكمة اجلنائية الدولية يف الهاي،
عل��ى أنه��ا جرائ��م منظم��ة ض��د اإلنس��انية يف
س��وريا ،أم��راً ضروري��اً وملح��اً وهام��اً.
من معرفات اجليش الوطني على الفيسبوك

أحد القتلة املكشوف عن هويتهم

العدد  8 / 139كانون األول 2019

13

رادار املدينة

ي		

"الزواج السري" يف الشمال السوري بني التأييد والرفض

14

العدد  8 / 139كانون األول 2019

Kazuya ِAkimoto

رند الشامي نتيج��ة لظ��روف احل��رب القاس��ية ال�تي عان��ى منه��ا الش��عب الس��وري خ�لال الس��نوات املاضي��ة كان ال ب��د للعدي��د م��ن
الظواهر االجتماعية أن تطفو على السطح وتتحول من املستهجن إىل االعتيادي .ظاهرة الزواج السري هي إحدى الظواهر اليت انتشرت
مؤخ��راً يف الش��مال الس��وري ،ومل تك��ن لتلق��ى قب��و ً
ال ل��دى الوس��ط االجتماع��ي ل��وال رح��ى احل��رب الدائ��رة ال�تي دم��رت احلج��ر والبش��ر.
م��ن املتع��ارف علي��ه س��ابقاً ه��و الرف��ض ش��به املطل��ق هل��ذا بذل��ك .مل تتقب��ل األم��ر يف البداي��ة لكنه��ا اس��توعبت ذل��ك الحق�اً ،وه��ا حن��ن
األم��ر ،مل��ا في��ه من انتقاص من كرام��ة املرأة وعائلتها .لكن الظروف نعي��ش ب��دون أي مش��اكل ،أرع��ى ثالث��ة أيت��ام وأعامله��م كم��ا أعام��ل
االقتصادي��ة املتده��ورة ملعظ��م الن��اس باإلضاف��ة إىل التش��رد والنقص أوالدي".
ويف اس��تطالع آلراء بع��ض الس��وريني يف الش��مال عل��ى معرف��ة
الكب�ير يف تع��داد الرج��ال مقارنة بالنس��اء جعلت ع��دداً من العائالت ال
تتوقف كثرياً عند هذا األمر ،وتقبل بعدم اإلفصاح عن زواج ابنتهم بآث��ار ال��زواج الس��ري م��ن خ�لال اطالعهم عل��ى حاالت قريب��ة منهم ،تقول
أمام عائلة الزوج أو على األقل زوجته األوىل ،إذ يكون الزواج السري أمل ( 35سنة من كفرنبل)" :هذا الزواج ال يضمن حقوق الزوجة الثانية
يف هذه الظروف ،إذ ميكن للرجل ببساطة أن يرتك زوجته الثانية ويعود
يف كث�ير م��ن األحي��ان زواج��ا ثاني��ا.
اآلث��ار الس��لبية هل��ذا ال��زواج تروي��ه لن��ا مري��م ( 28س��نة م��ن إىل بل��ده وه��ي ل��ن تس��تطيع الذه��اب إلي��ه لتحصي��ل حقوقه��ا من��ه".
كم��ا يعت�بر حمم��د األب��رش ( 53س��نة ن��ازح م��ن مح��ص) أن
بل��دة ح��اس) م��ن خ�لال جتربتها الش��خصية" :مات زوج��ي األول منذ
مخ��س س��نوات .وتش��ردت م��ع عائل�تي أنا وطفل�تي لنكون عبئ�اً إضافياً الزواج السري " :أكرب غلط ألن أي شيء حيدث بالسر فهو غلط ،ويؤدي
عليها .وعندما تقدم لي رجل ميس��ور احلال كان يعمل يف منطقتنا إىل تش��تت األوالد وتفكك األس��رة .أما اإلجيابيات فهي للرجل فقط ،لكن
وكنت أعلم أن له زوجة وأوالدا يف بلدته يف ريف دمش��ق -اش�ترط م��ن املمك��ن أن يش��عر بالراح��ة يف الف�ترة األوىل وبعدها تبدأ املش��اكل اليتعل��ى عائل�تي ع��دم إب�لاغ زوجت��ه األوىل بأم��ر ال��زواج حت��ى ي��أذن ه��و تنته��ي بالط�لاق".
أم��ا أمس��اء ( 42س��نة م��ن ح��اس) فتق��ول" :أنا مع ه��ذا الزواج ألنه
بذل��ك جتنب��ا ملش��اكل حمتمل��ة ل��ه م��ع عائلت��ه".
أضاف��ت مري��م "وافق��ت وعائل�تي عل��ى هذا الش��رط طاملا أنه خيفف من ظاهرة العنوسة ويؤمن األوضاع املادية لبعض النساء األرامل،
مؤق��ت وتفادي�اً للمش��اكل ال�تي ميك��ن أن تق��ع كم��ا ق��ال .ومت الزواج ورمب��ا يك��ون مبثاب��ة كفال��ة يتي��م إذا كان لديها أطفال .أما بالنس��بة إىل
بعد أن استأجر لي منز ً
ال بالقرب من عائليت يف ريف ادلب وأمضيت الس��لبيات فس��ينعكس ه��ذا ال��زواج مش��اكل عل��ى الزوج��ة األوىل (يف ح��ال
معه ثالثة أش��هر كان فيها حريصاً على عدم إجناب أي طفل مين .كان ال��زواج الثان��ي) ،وس��تقع مش��اكل عائلي��ة لكنه��ا ل��ن تك��ون كب�يرة
لكن��ه اختف��ى فج��أة ،حاول��ت االتص��ال ب��ه م��راراً دون ج��دوى إىل أن ولف�ترة مؤقت��ة وميك��ن حله��ا".
وع��ن رأي الدي��ن في��ه ،يق��ول الش��يخ حمم��د ص��احل امل��درس يف
اتص��ل ب��ي ه��و وطل��ب م�ني أن أنس��ى رقم��ه ألن زوجت��ه األوىل وأوالده
اس��تطاعوا الوص��ول إىل ري��ف حل��ب وه��و يس��كن معه��م اآلن وطلق�ني جامع حاس الش��مالي" :إش��هار النكاح عند اإلمام مالك مس��تحب ،كما هو
عل��ى اهلات��ف ،وطل��ب م�ني الع��ودة إىل بي��ت أهل��ي .مل أس��تطع الذه��اب احلال عند اجلمهور .عليه الصالة والسالم قال :أعلنوا النكاح ،واجعلوه يف
إلي��ه واملطالب��ة حبقوق��ي ألن�ني ل��ن أس��تطيع احلص��ول عل��ى ش��يء إال املس��اجد ،واضرب��وا علي��ه بالدف��وف .فل��و مل يعل��ن مل يؤث��ر ذل��ك على صحة
الن��كاح ،وال يأث��م تارك��ه .وال إش��كال يف أن يك��ون ه��ذا اإلش��هار عن��د العق��د،
الش��نططة والتع��ب"
باملقاب��ل ينظ��ر أب��و إبراهي��م م��ن ري��ف مح��اة الش��رقي ،إىل أو قب��ل الدخ��ول ،أو بع��ده .واملمن��وع عن��د املالكي��ة هو التواط��ؤ على كتمانه،
زواجه السري -سابقاً -من زوجته الثانية بإجيابية ،وعن ذلك يروي وه��ذا ه��و ن��كاح الس��ر ول��و ش��هد في��ه مجاع��ة مس��تكثرة"
ويق��ول القاض��ي د .حمم��د ن��ور محي��دي م��ن س��لقني" :م��ن
لع�ين املدين��ة" :تعرف��ت عل��ى ج��د زوج�تي الثاني��ة م��ن خ�لال عمل��ي،
ول��دى زي��ارة منزهلم علم��ت أن له حفيدة يتيمة مات زوجها ووالدها الناحي��ة الش��رعية صحي��ح أن��ه إذا حتقق��ت ش��روط ال��زواج وإش��هاره فه��و
خ�لال احل��رب وه��ي أم لثالث��ة أطف��ال ،فل��م أت��ردد يف طل��ب يدها منه أمر مستحب .لكن من الناحية القانونية يشرتط موافقة الزوجة األوىل،
واش�ترطت علي��ه ع��دم إب�لاغ زوج�تي األوىل باألم��ر .فل��م ميان��ع اجل��د وكان يس��تعاض ع��ن ه��ذا األم��ر أحيان�اً جبل��ب ش��هود تؤك��د ق��درة ال��زوج
وأبل��غ حفيدت��ه باألم��ر فوافق��ت ه��ي أيض�اً ومت الزواج ،وبعد س��نة من عل��ى اإلنف��اق .وحت��ى ه��ذا األم��ر ال يطب��ق إذا حص��ل مح��ل حي��ث حيض��ر
ال��زواج أصب��ح ل��دي طف��ل منه��ا وكان ال ب��د م��ن إب�لاغ زوجيت األوىل ال��زوج تقري��راً طبي��اً بوج��ود احلم��ل أو يف ح��ال ح��دوث والدة"
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اجلنوب السوري :النظام حيرم السكان من اخلدمات والتعليم
ً
تهميشا يف شتى اجلوانب احلياتية
حسني اخلطيب يواجه سكان حمافظة درعا الذين أجروا تسويات مع حكومة النظام السوري
نظ��راً ملواقفه��م ومعارضته��م الس��ابقة للنظ��ام .وتس��بب هذا التهميش برتاجع مس��توى التعليم واخلدمات احلياتية مث��ل الكهرباء واملاء،
األم��ر ال��ذي تفاج��أ ب��ه الس��كان الذي��ن اعتق��دوا أن ع��ودة النظ��ام س��تعيد املؤسس��ات اخلدمي��ة بش��تى اختالفاته��ا للعم��ل م��ن جدي��د.
النظام يسعى إىل حرمان اجلنوب السوري من التعليم
املدرس ر.م ،كان يعمل ناشطاً إغاثياً أثناء سيطرة املعارضة
الس��ورية عل��ى اجلن��وب الس��وري ،وعندم��ا ق��دم طل ًب��ا إلعادت��ه إىل م�لاك
وزارة الرتبي��ة والتعلي��م يف حكوم��ة النظ��ام ،تفاج��أ بقرار بفصله اس��تناداً
إىل تقري��ر كتب��ه أح��د املقربني من حزب البعث ورفعه لألمن الس��وري،
تضمن معلومات عن النشاط الذي كان يقوم به أثناء سيطرة املعارضة
عل��ى مناط��ق واس��عة م��ن اجلن��وب .وق��ال امل��درس ر.م لعني املدين��ة" :قرار
الفص��ل مل يع��د يهم�ني ،فالرات��ب ال��ذي كن��ت س��أتقاضاه م��ن الرتبي��ة ال
يتج��اوز دوالرات قليل��ة ،وال يكف��ي س��وى لتغطي��ة نفق��ات أي��ام مع��دودة
من الش��هر".
ويؤك��د العدي��د م��ن س��كان اجلن��وب الس��وري أن وزارة تربي��ة
النظ��ام فصل��ت م��ع بداي��ة الع��ام الدراس��ي املئ��ات م��ن املعلم�ين واملعلم��ات
الذي��ن عمل��وا س��ابقاً يف مؤسس��ات الرتبي��ة التابع��ة للحكوم��ة الس��ورية
املؤقت��ة ،أو نش��طوا يف اجمل��ال اإلغاث��ي ،أثن��اء س��يطرة فصائ��ل الث��وار
واملعارضة على هذه املنطقة .إال أن عدداً صغرياً منهم جنح بالعودة اىل
العمل معتمداً على وس��اطات ومبالغ مالية دفعها إىل عناصر من حزب
البع��ث الذي��ن يتحكم��ون باملل��ف التعليم��ي.
ويف حدي��ث م��ع ع�ين املدين��ة ق��ال أمح��د اجملاري��ش ،وال��ذي
يعم��ل ناش��طاً إعالمي�اً يف توثي��ق انته��اكات النظ��ام يف اجلن��وب ويقي��م
يف األردن" :إن حكوم��ة النظ��ام من��ذ إع��ادة س��يطرتها صي��ف العام املاضي
عل��ى حمافظ��ة درع��ا مل ترم��م امل��دارس ال�تي دمرته��ا طائ��رات النظ��ام
أثن��اء س��يطرة املعارض��ة" .وأض��اف" :أم��ام ه��ذا اإلهم��ال للمل��ف التعليمي
م��ن قب��ل النظ��ام ق��ام األهال��ي مبب��ادرات حملي��ة س��اهمت يف إع��ادة بعض
امل��دارس املتض��ررة بنس��ب قليل��ة إىل العم��ل".
وق��ال مص��در حمل��ي م��ن ريف درعا لعني املدين��ة أنه أمام هذا
النق��ص الف��ادح يف التجهي��زات الالزم��ة للمدارس ،وص��ل األمر بعدد من
األهال��ي يف ق��رى وبل��دات يف ري��ف حمافظ��ة درع��ا إىل ف��رش الصف��وف
اخلاوي��ة بس��جاد قام��وا بش��رائه عوض��ا ع��ن املقاعد ،لتمك�ين التالمذة من
تلق��ي التعلي��م.
وأض��اف املص��در يبل��غ ع��دد امل��دارس ال�تي تصل��ح للعم��ل يف
حمافظة درعا  540مدرسة ،بينما يوجد حنو  400مدرسة أخرى خارجة
عن اخلدمة أو غري صاحلة للعمل ،فحاول األهالي جتهيزها وترميمها
باحل��د األدن��ى لضم��ان ع��دم ضي��اع مس��تقبل أبنائه��م .وأك��د اجملاري��ش
يف ه��ذا اإلط��ار أن األهال��ي اس��تعانوا ببع��ض رج��ال األعم��ال وأق��ارب هل��م
يعمل��ون يف دول اخللي��ج لتأم�ين مبال��غ مالي��ة اس��تخدمت يف ترمي��م
وجتهي��ز امل��دارس .وأنه��ى كالم��ه بالق��ول "إن وزارة الرتبي��ة يف حكوم��ة
النظ��ام مل تق��دم عل��ى أي خط��وة إلع��ادة تأهي��ل امل��دارس املتض��ررة".
ويف حدي��ث م��ع ع�ين املدين��ة ق��ال الناط��ق الرمس��ي باس��م

"جتم��ع أح��رار ح��وران" أمي��ن أبو نقط��ة املقيم يف تركيا" :النظام يس��عى إىل
اغفال اجلانب التعليمي يف اجلنوب ،لتس��هيل حتقيق أجندات ميليش��يات يف
احملافظ��ة" .وتاب��ع موضح�اً "املنطق��ة تتعط��ش للتعلي��م ،وأمام عج��ز املدارس
احلكومية عن تلبية حاجات الس��كان يف هذا اجملال ،س��يكون من الس��هل فتح
م��دارس خاص��ة خت��دم املذه��ب الش��يعي ال��ذي تك��رس إي��ران كام��ل جهودها
جي�لا كام� ً
لنش��ره" حم��ذراً م��ن أن "ه��ذه العملي��ة س��تدمر ً
لا يف اجلن��وب".
اخلدمات ..حماوالت النظام لنهب املعارضني
حمم��د كري��م (اس��م مس��تعار) من ري��ف حمافظة درع��ا ،تعرض
منزل��ه لقص��ف الطائ��رات احلربي��ة التابع��ة للنظ��ام يف ع��ام  ،2013ومل��ا ع��ادت
السيطرة لقوات النظام على هذه املنطقة طالبته شركة الكهرباء يف بلدته
بدف��ع متأخ��رات م��ن الرس��وم ع��ن س��نوات ع��دة بلغ��ت قيمته��ا حن��و  400أل��ف
لرية سورية .وقال حممد كريم لعني املدينة" :الكهرباء قطعت منذ سنوات
ع��ن منزل��ي ،وه��ذا املبلغ ليس س��وى عقاب لي ألن�ني أجربت على ترك املنزل
بع��د تعرض��ه للقص��ف" .وأض��اف" :حكوم��ة النظ��ام ال تؤم��ن اخلدم��ات داخ��ل
احملافظة .كانت أفضل خالل س��يطرة املعارضة" .وما حيصل بالنس��بة إىل
الكهرباء حيصل بالنس��بة للماء أيضاً ،وال يتم إعادة وصل هاتني اخلدمتني
إال بع��د دف��ع تراكم��ات فوات�ير تع��ود لس��نني عدة.
وقبيل سيطرة قوات النظام على اجلنوب السوري كانت العديد
م��ن املنظم��ات احمللي��ة واألجنبي��ة تغطي اجلانب اخلدم��ي كرتميم املدارس
واملؤسس��ات اخلدمي��ة كش��بكات الص��رف الصح��ي وامل��اء والكهرب��اء ،إال أنه��ا
انعدمت اآلن ،لذلك جاءت اخلدمات يف ظل سيطرة النظام املنهار اقتصاديًا
س��يئة للغاي��ة.
وق��ال أب��و نقط��ة" :النظام يدعي أنه يق��دم خدمات يف درعا إال أنها
مبادرات شعبية بتمويل حملي من األهالي واملغرتبني" .وأضاف" :األهالي يف
بلدة داعل وحدها مجعوا حنو  16مليون لرية سورية إلصالح شبكة الكهرباء
املتض��ررة م��ن قص��ف ق��وات النظ��ام" ،موضح�اً "أن النظام جي�بر األهالي على
دف��ع فوات�ير الكهرب��اء وامل��اء ،ال�تي مل حيصل��وا عليه��ا أثن��اء س��يطرة املعارض��ة
عل��ى اجلن��وب الس��وري".
وتت��وزع الس��يطرة يف حمافظ��ة درع��ا عل��ى خلي��ط واس��ع م��ن
األجه��زة األمني��ة والف��رق العس��كرية وامليليش��يات الس��ورية وغ�ير الس��ورية.
فهن��اك حواج��ز عدي��دة تابع��ة للمخاب��رات اجلوي��ة وللفرق��ة الرابع��ة وألم��ن
الدول��ة ،وهن��اك ميليش��يات س��ورية تعم��ل حلس��اب إي��ران ،يف ح�ين ينتش��ر
عناص��ر ميليش��يا ح��زب اهلل اللبنان��ي يف منطق��ة اللج��اة ب�ين حمافظ�تي درعا
والس��ويداء ،حي��ث أقام��وا قواع��د عس��كرية ومراك��ز تدري��ب وجتني��د.
أم��ا امليليش��يات املوالي��ة لروس��يا فأبرزه��ا الفيل��ق اخلام��س واألم��ن
العسكري ،وتنتشر هذه امليليشيات يف الريف الشمالي الشرقي من حمافظة
درع��ا ،بينم��ا توج��د مناط��ق خالي��ة م��ن ق��وات النظ��ام وامليليش��يات املوالي��ة ل��ه
ويس��يطر عليه��ا عناص��ر التس��ويات ،كبل��دة طفس يف الري��ف الغربي ودرعا
البلد..
إحدى املدارس يف درعا

العدد  8 / 139كانون األول 2019

15

					
رادار املدينة

آالء عوض تعتق��د س � ّراء ابن��ه ال��ـ  23ربيع �اً ،وتعي��ش يف مدين��ة
إس��طنبول الرتكي��ة من��ذ عام�ين ،أنه��ا حباج��ة لعالج نفس��ي ،ألنه��ا تعاني
م��ن نوب��ات ح��زن واكتئ��اب ،وأحيان�اً غضب وانفعال مبالغ به دون أس��باب
وجيه��ة ،كم��ا أنه��ا تش��كو م��ن أرق ليل��ي مزم��ن ،لكنه��ا ال تع��رف إىل أي��ن
ت ّتج��ه ،فه��ي تالق��ي صعوب��ات أثن��اء حبثه��ا أو مراجعته��ا لطبي��ب صح��ة
عام��ة ،فكي��ف احل��ال بأمر إجيادها طبيباً نفس��ياً تس��تطيع أن تش��رح له ما
م � ّر به��ا م��ن أزم��ات ليفه��م حاهل��ا ويش� ّ
�خص مرضه��ا.
س � ّراء وه��ي ام��رأة س��ورية م��ن ري��ف دمش��ق ،تزوج��ت من��ذ س��بعة
أع��وام ولديه��ا ول��دان ،تعرض��ت من��ذ ان��دالع الث��ورة ألحداث فادحة ش��أنها ش��أن
عدد كبري من النساء السوريات ،كما أنها اضطرت إىل النزوح مرات عديدة،
ويف كل مرة كانت تنزح فيها أو تتعرض لظروف قاهرة كانت تنهار قواها
النفسية ،وختسر بعضاً من طاقتها وروحهاَ ،
وفق وصفها ،إىل أن آل بها األمر
إىل حال��ة مزمن��ة من االضطراب واإلحب��اط واالكتئاب "والنكد املتصل" وفق
تعب�ير لزوجها.
انعدام التأثري!
ينش��ط يف بع��ض امل��دن الرتكي��ة ع��دد م��ن اجلمعي��ات واملنظم��ات
األهلية الس��ورية اليت حتاول تقديم الدعم االجتماعي للس��وريني ،وجزء من
هذه املؤسسات تقدم خدمات الدعم النفسي وإعادة التأهيل للفئات املتض ّررة،
ومنه��ا ورش��ات الدع��م النفس��اني واالجتماع��ي لأليت��ام واألرام��ل ،لك��ن ه��ذه
الورش��ات وعل��ى الرغ��م م��ن فعاليته��ا بع��ض األحي��ان ،إال أنه��ا ال تق��دم حل��و ً
ال
ناجعة للمتضررين الفعليني ،وهي ال تتجاوز تقديم نشاط /لقاء فيه نوع من
التس��لية واإلش��غال ،أو املش��ورة والتوجيه الكالمي من قبل املرش��دين املخولني،
لك��ن "خمول�ين هن��ا ال تك��ون دائم�اً دقيق��ة ،فالعديد من العامل�ين يف هذا اجملال
ليس��وا مؤهل�ين ،وال ميلك��ون األدوات واملعلوم��ات الصحيح��ة" وف� َ�ق أخصائيني.
أم��ا تقدي��م الع�لاج الدوائ��ي فه��و ن��ادر ،ولي��س س��ه ً
ال ،وع��دد األطب��اء
النفس��يني واملعاجل�ين املتعاون�ين م��ع اجلمعي��ات ال�تي ميل��ك الس��وريني وص��والً
هل��ا قلي��ل ج��داً يف عم��وم تركي��ا.
مس�ير وه��و ش��اب س��وري حل�بي يف الثالث�ين م��ن عم��ره ،يعي��ش يف
غ��ازي عنت��اب من��ذ أعوام أيض�اً ،وتع ّرض لعمل جراحي خط�ير يف دماغه ،دخل
بع��ده حبال��ة م��ن االكتئ��اب ،الوهن العام واإلحباط .ح��اول الذهاب إىل طبيب
نفس��ي ترك��ي ،لكن��ه مل يتمك��ن م��ن ش��رح وضع��ه وخماوف��ه ،وعندم��ا اس��تعان
مبرتج��م ش��عر أن��ه غ�ير ق��ادر عل��ى وص��ف حالت��ه بدق��ة ودخ��ل نوب��ة أخ��رى من
اخلج��ل واالضط��راب ،جع�لاه ال يث��ق بالتش��خيص وال��دواء املعط��ى .مل يتن��اول
ال��دواء وازداد وضع��ه س��وءاً وه��و حالي�اً حبي��س املن��زل ،يتن��اول املهدئ��ات بكث��رة
وال يرغ��ب بلق��اء الن��اس ،ين��ام أكث��ر م��ن مخس��ة عش��ر س��اعة يومي�اً وخيض��ع
أيضاً جللس��ات عالج فيزيائي بس��بب تراجع أداء يده ورجله اليمنى إثر العمل
اجلراح��ي.
اللغة عقبة رئيسية
الطبي��ب النفس��ي عم��ار بيط��ار ،طبي��ب س��وري يعي��ش يف تركي��ا،
أوض��ح لع�ين املدين��ة بع��ض املعلوم��ات املرتبط��ة بالطباب��ة النفس��ية يف تركي��ا
مؤك��داً أن��ه "يوج��د عي��ادة نفس��ية يف معظ��م املستش��فيات العامة اليت تس��تقبل
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الطب النفسي
للسوريني يف
تركيا ..رحلة
املستحيل

السوريني ،ولكن املشكلة تكمن يف عدم وجود الرابط بني املريض والطبيب،
فاملرتمج��ون ال يس��تطيعون إيص��ال الرس��الة أو وج��ع املري��ض النفس��ي كم��ا
ينبغ��ي ،وال يس��تطيعون التق��اط املش��اعر الواج��ب إيصاهل��ا ،وه��ي هام��ة يف
الط��ب النفس��ي .عل��ى س��بيل املث��ال :ق��راءة لغ��ة اجلس��د واالنفع��االت" ،مش�يراً
إىل أن "ع��دد األطب��اء النفس��يني يف تركي��ا بش��كل ع��ام قليل" ،واستش��هد على
ذلك بصديقه الطبيب النفس��ي الرتكي له ،إذ يعمل يف مستش��فى خاص يف
غ��ازي عينت��اب يعاي��ن حن��و  20مريض�اً يومي�اً وه��و رقم عدّه "كب�ير" ،مؤكداً
أن "استش��ارة األطب��اء النفس��يني خ��ارج املراك��ز العامة تكّل��ف حنو  50دوالر".
وفيم��ا يتعل��ق باملك��ون الثان��ي للع�لاج النفس��ي الالدوائ��ي
(جلس��ات الع�لاج النفس��ي ال�تي يقدمه��ا املعاجل��ون) أك��د بيط��ار عل��ى "ن��درة
االختصاصي�ين النفس��يني الس��وريني احلاصل�ين عل��ى ماجس��تري يف عل��م
النف��س الس��ريري ،املدرب�ين عل��ى إج��راء معاجل��ات نفس��ية س��واء كان��ت
س��لوكية معرفي��ة ،أو س��لوكية أو معرفي��ة".
ويضي��ف الطبي��ب بيط��ار قائ� ً
لا "الس��وريني القادري��ن عل��ى
التح��دث الرتكي��ة بطالق��ة ،يس��تطيعون الذه��اب إىل العي��ادات اخلاص��ة أو
العام��ة" مش�دّداً أن "العقب��ة الرئيس��ية للتطبي��ب النفس��ي ه��ي اللغ��ة ،فإح��دى
أه��م مقوم��ات الط��ب النفس��ي اخلصوصي��ة والس��رية ،ودخ��ول عنص��ر ثال��ث
(املرتج��م) ي��ؤدي إىل غي��اب الراح��ة ل��دى املري��ض ،وبالتال��ي انع��دام فاعلي��ة
التش��خيص والع�لاج ،س��واء أكان دوائ��ي أو جلس��ات".
يوجد يف ّ
كل تركيا تس��عة أطباء نفس��يني س��وريني ،مل يتمكنوا
إىل اآلن م��ن تعدي��ل ش��هاداتهم ،ويواجه��ون صعوب��ات يف الرتاخي��ص وأوراق
العمل الرمسية ،كما أن بعض املرضى يواجهون تعقيدات يف الت ّنقل لتلقي
الع�لاج يف امل��دن ال�تي تتوف��ر فيه��ا عي��ادات الط��ب النفس��ي ،وف� َ�ق بيط��ار ،ال��ذي
أكد أن بعض املرضى يقطعون مس��افات من مدن بعيدة إىل غازي عينتاب
اليت يتواجد فيها نسبياً بعض املراكز والعيادات السورية املق ِدّمة للخدمة.
ت��رى س�� ّراء أن الط��ب النفس��ي حاج��ة بالنس��بة إىل الس��وريني
ولي��س رفاهي��ة ،وينبغ��ي التعاط��ي مع��ه بطريق��ة خمتلفة ،وكس��ر الس��لطة
االجتماعي��ة ال�تي م��ا زال��ت تطل��ق أحكام �اً عل��ى كل م��ن حيت��اج مس��اعدة
نفس��ية وصفته��ا ب��ـ "اجلائ��رة" .مش��دد ًة أنه��ا ختش��ى س��ؤال األصدق��اء ع��ن
طبيب نفسي ألنها تشعر أنهم ال يتقّبلون الفكرة وينظرون هلا بعني الريبة
واالس��تهجان .ويتف��ق الطبي��ب بيط��ار م��ع س� ّراء عل��ى ه��ذا الط��رح ،مضيفاً أن
"اجملتم��ع الس��وري مل يتق �دّم يف جم��ال تقبل��ه للع�لاج النفس��ي عل��ى الرغ��م
م��ن كل م��ا ح� ّ�ل ب��ه م��ن أزمات ،وهي مش��كلة أخرى مرتبط��ة مبلف الصحة
النفس��ية للس��وريني تض��اف إىل املش��كلة األس��اس (قل��ة املراك��ز واملختصني)
حتت��اج إىل دراس��ة وفه��م الدواف��ع كخط��وة أوىل يف طري��ق حّله��ا".

			

رأي

يف البحث عن جنسية بديلة
نشوان الصاحل أعل��ن من��ذ ف�ترة رائ��د الفض��اء الس��وري ،الل��واء حممد فارس ،أنه يف
مراح��ل متقدم��ة م��ن إجراءات احلصول على اجلنس��ية الرتكي��ة .تذكرته عندما ُ
كنت
طف ً
أتسمر أمام التلفاز ،حني انطلقت الرحلة "سيوز  "TM-3باجتاه حمطة
ال يف التاسعة ّ
الفض��اء الس��وفيتية "م�ير" يف مت��وز  ،1987وكان قل�بي يصع��د إىل الس��ماء معه��ا ال يثقل��ه
س��وى ص��وت املذي��ع وه��و يق��ول" :كل النجوم جاءت إليك مس� ً
�رعة يا حافظ األس��د" .وبعد
ع��دة أي��ام حت��دث حمم��د ف��ارس م��ع األس��د األب عرب بث مباش��ر جتمهر الس��وريون مجيعاً
ملش��اهدته ولس��ان قلوبه��م يق��ول" :لق��د وصلن��ا إىل الفض��اء" ،لك��ن قل�بي وق��ع عل��ى األرض
يومه��ا ،كم��ا قل��وب الكثريي��ن ،ألن "س��وريا األس��د" ه��ي ال�تي بلغ��ت الفض��اء.
كح��ال بقي��ة الس��وريني يف املنف��ى ،يبح��ث حممد فارس
عن جنس� ٍ ُ
�فر آخر مينحه حرية احلركة
�ية أخرى ،أو عن جواز س� ٍ
والتنقل داخل وخارج األراضي الرتكية ،ألن جواز السفر السوري
حيت��اج إىل  400دوالر تدفعه��ا كرس��وم للس��فارة الس��ورية يف
اس��طنبول ،وحيت��اج إىل ذات املبل��غ أو أكث��ر تدفعه للسمس��ار الذي
س��يحجز لك املوعد يف الس��فارة ،كما حتتاج إىل أكثر من موعد
لتحص��ل عل��ى ج��واز الس��فر يف ح��ال حصل��ت على املوافق��ة األمنية.
ويف كل مرة ستقف يف الطابور من الثامنة صباحاً حتى ما يشاء..
موظفو الس��فارة ،وهذا ال ينطبق يف غالب األمر على املنش��قني عن
جي��ش النظام.
بع��د احلص��ول عل��ى ج��واز الس��فر احمل��دود بعام�ين،
س��تمضي الع��ام األول يف التنق��ل ب�ين السماس��رة لتحص��ل عل��ى
اإلقامة ،ويتصاعد الرقم الذي تتفاوض عليه يف كل مرة تفش��ل
فيه��ا باحلص��ول عل��ى اإلقام��ة ،حت��ى جت��اوز الي��وم عتب��ة اخلمس��ة
آالف دوالر ،ومتض��ي الع��ام الثان��ي يف البح��ث ع��ن مسس��ار آخ��ر
حلجز املوعد لتجديد اجلواز ،ثم تغوص يف بريوقراطيات جتديد
اإلقام��ة ..وهك��ذا دوالي��ك.
يف احملصل��ة حيت��اج الس��وري إىل أن يتح ّزم بعش��رة آالف
دوالر ليحص��ل عل��ى اإلقام��ة ،املبل��غ ال��ذي يكف��ي عائلة مل��دة عامني
يف اجلنوب الرتكي .مبعنى آخر ،يعترب هذا املبلغ ثروة يف ظروف
ش��حت فيه��ا ف��رص العم��ل للس��وري ال��ذي حيم��ل بطاق��ة احلماي��ة
املؤقت��ة "الكيمل��ك" ،فالعم��ل خ��ارج املنظم��ات ال يأت��ي بدخل يتجاوز
 3000ل�يرة تركي��ة (م��ا يق��ارب  500دوالر) ،ث��م أن العم��ل داخ��ل
املنظم��ات حيت��اج إىل إقامة أو جنس��ية ثاني��ة يف الغالب ،وإذن عمل
متعس��ر يف كلت��ا احلالت�ين ،وس��يتم ترحيل��ك إىل س��وريا إذا م��ا مت
ضبط��ك تعم��ل بدون��ه ،كم��ا حص��ل مؤخ��راً م��ع العامل�ين يف بعض
مطاع��م ومقاه��ي أورف��ا.

للمنش��ق ع��ن اجلي��ش قضي��ة أُخ��رى أكث��ر تعقي��داً ،فه��و
مته��م باخليان��ة عن��د الف��روع األمني��ة التابع��ة للنظ��ام ،اخليانة اليت
حترمه من حقوقه املدنية كمواطن س��وري ،وهذا يس�ترعي مبالغ
إضافي��ة تدفعه��ا كرش��ى للتعمي��ة عل��ى امس��ك ريثم��ا حتصل على
اجل��واز.
منحى بديل ،يرتدد الس��وريون بش��كل يومي على دائرة
يف
ً
اهلج��رة الرتكي��ة للس��ؤال ع��ن أمسائه��م إن كان��ت ق��د ترش��حت
�ول أُخرى،
للحص��ول عل��ى اجلنس��ية ،وعن��د الي��أس يبحث��ون عن حل� ٍ
فالبع��ض ينق��ل قي��ده إىل والي��ات فيه��ا تس��هيالت للحص��ول عل��ى
اجلنس��ية ،والبع��ض اآلخ��ر يتقدم��ون إىل الدراس��ية اجلامعي��ة ألن
طلب��ة اجلامع��ات حصل��وا عل��ى اجلنس��ية مبع��دل كب�ير والف��ت يف
ف�ترات س��ابقة ،ومنه��م من يراس��ل إدارة اهلج��رة يف أنقرة أو يوكل
حمامي�اً تركي�اً ق��د يك��ون ق��ادراً عل��ى "دح��ش" امس��ه يف "السيس��تم".
هاج��ر املاليني من الس��وريني باجت��اه أوربا ،كحل جذري
يؤمن هلم مستقب ً
ال أفضل جبواز سفر بديل أو جنسية بديلة ،وعاد
العدي��د منه��م إىل تركي��ا وس��وريا بع��د حصول��ه عليه��ا ،منه��م م��ن
يعم��ل بالش��أن الع��ام وعاد ليتابع ما ب��دأه بإمكانية كبرية للتحرك
ب�ين امل��دن والبل��دان ،ومنه��م من أصب��ح يتصرف كإنس��ان "طبيعي"
ق��ادر عل��ى الس��فر ب��أي وق��ت يش��اء بغ��رض الزي��ارة أو الس��ياحة أو
العمل.
ُ
ارتف��ع قل�بي م��ر ًة أخرى عندما انش��ق حممد ف��ارس ،فهذا
يعين أن س��وريا الثورة وليس��ت س��وريا األسد هي اليت بلغت الفضاء،
وارتفع أكثر عندما قرأت خرب اقرتاب حممد فارس من اجلنسية
الرتكي��ة ،لكن��ه بق��ي هن��اك معلق �اً ب�ين الس��ماء واألرض ،ف�لا ه��و
صاع� ٌد إىل الس��ماء فرح�اً جب��واز الس��فر الرتك��ي ال��ذي حرر س��ور ّياً
آخ��ر م��ن القي��ود ،وال ه��و واق� ٌ�ع عل��ى األرض حزن�اً عل��ى ج��واز الس��فر
الس��وري ال��ذي تركن��اه مرغم�ين.

التصميم لعمار العيسى
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االحتجاجات يف لبنان ختلق انقسامًا يف حزب اهلل ..هل سريد احلزب؟
جيزيه روزينفيلد
 18تشرين الثاني  -عن جريدة الديلي بيست
ترمجة مأمون احلليب

أحد قادة حزب اهلل يقول لصحيفتنا أنه أبداً لن يُطلق النار على شعبه .قائد آخر يتبع اخلط املرسوم يف إيرانُ ،ملقياً باللوم على
الواليات املتحدة وإسرائيل خبصوص االضطرابات اللبنانية.
من��ذ تس��عينيات الق��رن املاض��ي وه��و يقات��ل إس��رائيل ،وق��د َقت��ل توبيخ�اً ل��كل الق��ادة السياس��يني للب�لاد" .لق��د ارتك��ب ح��زب اهلل خط�اً
الكثري من املقاتلني يف احلرب األهلية يف سورياّ ،
لكن الصعوبات املتزايدة فادحاً .فقد كان يعترب نفسه أكرب من لبنان .أبداً مل خياجل احلزب
يف حي��اة الطبق��ة العامل��ة اللبناني��ة ،والث��ورة الش��عبية ض��د ق��ادة البالد قد الظ��ن أن الن��اس س��تتمرد علي��ه به��ذه الق��وة ،وه��و يش��عر اآلن بضغ��ط
أج�برت أب��و حس�ين عل��ى إع��ادة تقيي��م اخنراط��ه يف ح��زب اهلل املُمت��د عل��ى الن��اس علي��ه".
يف مدن كالنبطية وبلدات وادي البقاع ،ش��تم املتظاهرون
م��دار عق��ود م��ن الزم��ن .اجلماع��ة ،املُص ّنف��ة إرهابي��ة م��ن ِقب��ل الوالي��ات
املتح��دة من��ذ مثانين��ات الق��رن املاض��ي ،تدعمه��ا إي��ران ،وه��ي أق��وى م��ن نبيه بري وحسن نصراهلل .يقول أبو حسني" :هناك أطفال لربملانيني
من حزب اهلل يقولون آلبائهم أن مطالب الناس جيب أن ُتسمع" .وهو
اجلي��ش اللبنان��ي ،وتتمت��ع بفيت��و سياس��ي عل��ى سياس��ات الدول��ة.
ً
لق��د قابل��ت أب��و حس�ين (اس��م مس��تعار) ع��دة م��رات عل��ى م��دار حريص على إبقاء نصراهلل خارج دائرة اللومُ ،ملقيا باملسؤولية على
األرب��ع س��نوات املاضي��ة ،لك��ن هذا احلديث يف ضواح��ي بريوت اجلنوبية ال أولئ��ك احمليط�ين ب��ه وعلى نبيه بري ،الذي حت ّول من أمري حرب إىل
يش��به أي حديث آخر أجريناه من قبل .فبغض النظر عن شراس��ة القتال رئي��س للربمل��ان من��ذ عام ّ .1992
لكن أبو حس�ين ال يوارب عندما يتكّلم
ال��ذي كان ق��د حص��ل يف س��وريا ،كان أب��و حس�ين بع��د عودت��ه إىل لبن��ان ع��ن رد نص��راهلل عل��ى االنتفاض��ة .يق��ول أبو حس�ين" :فليقل حزب اهلل
ثابت�اً دوم�اً يف والئ��ه والتزام��ه األيديولوج��ي باحل��زب .لكن��ه اآلن حمب��ط ما يش��اء .يف كل مرة يصل فيها احلزب إىل نقطة يش��عر فيها أنه يف
م��ن رد حزب��ه عل��ى الس��خط الواس��ع ال��ذي يتمّل��ك اجلماه�ير املنتش��رة يف ورطة مع مجهوره ،يُلقي باملسؤولية على طرف آخر .احلزب اآلن يف
الش��ارع ،وق��د أثق��ل عليه��ا الفس��اد والتقش��ف وتكالي��ف املعيش��ة املرتفع��ة .ورط��ة وال يع��رف ما العمل".
يف ح�ين يق��ول أب��و حس�ين أن��ه ضم��ن ع��دد متزاي��د م��ن
وبع��د س��نوات م��ن القت��ال خ��ارج لبن��ان بصفت��ه قائ��د إح��دى
وح��دات ال��رد الس��ريع ال�تي يبل��غ ع��دد أفراده��ا  200مقات��ل ،ف��إن قضاي��ا املقاتل�ين ال��ذي يرتك��ون التنظي��م ،ف��إن أب��و عب��داهلل (اس��م مس��تعار)
حملي��ة وليس��ت قضاي��ا إقليمي��ة ه��ي م��ا يدفع��ه هلج��ران احلرك��ة .يف ثاب��ت يف تأيي��ده للح��زب .قات��ل اإلس��رائيليني عام  ،2006وبعدها س��اند
بداية األمر ،بنى حزب اهلل قوته ومسعته من خالل القتال ضد االحتالل نظ��ام األس��د وه��و اآلن ي��درب مقاتل�ين .يق��ول أبو عب��داهلل ،وهو يصف
اإلس��رائيلي جلن��وب لبن��ان .يق��ول أب��و حس�ين" :ه��ل أن��ا عض��و يف ح��زب اهلل وح��دات ح��زب اهلل عل��ى امت��داد الب�لاد بأنه��ا "يف يقظ��ة تام��ة" ،أنه��م
ضد اإلس��رائيليني؟ نعم ،أنا كذلك .هل أنا عضو يف احلزب عندما يكون يرتص��دون األعم��ال األمريكي��ة أو اإلس��رائيلية املزعزع��ة لالس��تقرار
وسط االحتجاجات .ويعرف أبو عبداهلل أيضاً أشخاصاً من الضاحية
احل��زب ض��د الن��اس الذي��ن يف الش��وارع؟ كال".
قبل ش��هرين ،عندما كان لبنان وإس��رائيل على ش��فري احلرب ،يذهب��ون إىل االحتجاج��ات ويس��مع ع��ن الس��خط م��ن ح��زب اهلل إىل
كان أب��و حس�ين ج��زءاً م��ن عملي��ة إعادة انتش��ار لقوات عائدة من س��وريا ،جان��ب بقي��ة الطبق��ة السياس��ية ،لكن��ه اس��تمع إىل اتهام��ات نص��راهلل،
وكان يقود دوريات ومهمات استطالعية على حدود لبنان اجلنوبية مع وه��و مقتن��ع أن االحتجاج��ات ناجت��ة ع��ن التحري��ض األجن�بي.
إس��رائيل .لك��ن بع��د ذلك -الش��هر املاض��ي -نزلت مجاه�ير الطبقة العاملة "اإلس��رائيليون واألمريكي��ون يش��عرون أن بوس��عهم التس��لل ع�بر هذه
والوس��طى يف كل أحن��اء لبن��ان إىل الش��وارع ُمعلن��ة إدانته��ا للطبق��ة االحتجاج��ات ،لكنن��ا ل��ن نس��مح هل��م بذل��ك ".يق��ول أب��و عب��داهلل" :إن
السياس��ية احلاكم��ة ،ال�تي ُتث��ري بينم��ا ينهار اقتصاد الب�لاد .وعوضاً عن تلقي��ت أم��راً أو فت��وى بإط�لاق الن��ار عل��ى الناس ،عندها نعم ،س��أطلق
حتميل املس��ؤولية لالنقس��ام الطائفي ،أدان املس��يحيون والدروز والشيعة الن��ار عل��ى أخ��ي".
بالنس��بة ألب��و حس�ين ،ال يوج��د أم��ر أو عقي��دة ديني��ة ميكن
والس� ّنة يف هذه املرة فش��ل قياداتهم ،وبالنس��بة ألبي حس�ين ،فإن ش��يئاً ما
ُ
أن جتعل��ه ينقل��ب عل��ى أهل��ه ويهامجه��م ،وه��و يفض��ل أن يتخل��ى ع��ن
تغي.
ق��د ّ
يق��ول أن��ه يرف��ض العودة إىل س��وريا ،وأن��ه مل خيرج يف دوريات منصبه على أن يساعد حزب اهلل باستخدام قوته ضد شعبه .بالنسبة
اجلن��وب من��ذ ب��دء االحتجاج��ات" .مطال��ب احملتج�ين مش��روعة  ".100%حل��زب اهلل ،خماوف��ه م��ن أن أع��داد م��ن ه��م عل��ى ش��اكلة أب��و حس�ين
وه��و ُياج��ج ب��أن ع��دداً متزاي��داً من رفاقه املس��لحني يُس��اندون املظاهرات تتزايد يف صفوفه قد تكون إحدى األسباب يف أن رد فعله ،حتى اآلن،
وقطع الطرقات ،حيث يهتف احملتجون "كلن يعين كلن" .شعار حيمل ق��د بقي سياس��ياً.
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صياد املدينة

أبو إيليا ..املولع
باألماكن اليت
ال يدخلها إال
الكبار
يف منتص��ف ش��هر تش��رين األول
املاض��ي ،افتت��ح القي��ادي يف ميليش��يا "الدف��اع
الوط�ني" يف دمش��ق ياس��ر س��ليمان امللق��ب
ب"أبو إيليا" مطعماً فخماً يف منطقة مش��تى
احلل��و يف ري��ف طرط��وس ،أطل��ق علي��ه اس��م
ن��اي.
ه��ذا االس��م الش��اعري للمطع��م
ال يع�بر ع��ن مي��ول صاحب��ه "أب��و ايلي��ا" ،قائ��د
احلاج��ز الش��هري ق��رب الف��رن اآلل��ي حب��ي
الزاه��رة اجلدي��دة يف دمش��ق ،ال��ذي عرف��ه
اآلالف م��ن س��كان احل��ي وغريه��م م��ن
س��كان ح��ي التضام��ن وخميم��ي الريم��وك
وفلس��طني ،من��ذ أقي��م احلاج��ز يف الع��ام 2012
وحت��ى إزالت��ه يف العام املاضي ،إذ ش��كل خالل
ه��ذه الس��نوات هاجس�اً ل��كل م��ن مي��ر ع�بر هذا
احلاج��ز ،ول��كل من يس��كن يف دائ��رة نفوذه ،ال
س��يما يف الزاه��رة والتضام��ن.
كان أب��و إيلي��ا ق��ادراً عل��ى اعتق��ال
م��ن يش��اء ث��م إخفائ��ه ومطالب��ة ذوي��ه بفدي��ة
مالي��ة كب�يرة وإال فمص�يره امل��وت ،ف"أب��و
ايلي��ا" ال حي��ب حتوي��ل أح��د إىل املخاب��رات
وإره��اق "الش��باب" هن��اك بالتحقي��ق م��ع
املعتق��ل وتعذيب��ه وس��جنه وإطعام��ه ،ب��ل
يفض��ل أن حيس��م األم��ر بس��رعة" .معك��ن 24
س��اعة ب��س وإال بيتقط��ع تقطي��ع وبرمي��ه
لل��كالب الس��ود" ،ه��ذه مهلت��ه ل��ذوي املعتقلني
جلل��ب الفدي��ة ال�تي ب��دأت بنصف ملي��ون ،ثم
أخذت تزيد ش��هراً بعد آخر من عمر احلاجز
لتص��ل إىل ( )10مالي�ين.
ومث��ل غ�يره م��ن أم��راء احل��رب
وق��ادة امليليش��يات ،وج��د أب��و إيلي��ا يف من��ازل

مجلّ ة

أبو ايليا وزوجته

املهجري��ن والنازح�ين -فض� ً
لا ع��ن األث��اث-
غنيم��ة س��هلة ال تتطل��ب من��ه س��وى تزوي��ر
بع��ض الورقي��ات ،ليس��جل املن��زل يف ملكيت��ه
أو ملكي��ة زوجت��ه من��ال ب��در ،قب��ل أن يع��اد
بيع��ه وحي��ول الثمن م��ن اللرية الس��ورية إىل
ال��دوالر ،أو إىل س��بائك ول�يرات ومصوغ��ات
ذهبي��ة ،إذ كان للزوج�ين خطط��اً ونظ��رة
إىل املس��تقبل ،فكم��ا أقي��م حاج��ز الف��رن ال بد
أن ي��زال يف ي��وم م��ا ،وال ب��د واحل��ال ه��ذه أن
يؤسس��ا البدي��ل يف فل��ل وعق��ارات ومطاع��م
(آخره��ا ن��اي) ب�ين دمش��ق والس��احل ولبن��ان.
قب��ل الث��ورة كان أب��و إيلي��ا
املتح��در م��ن الطائف��ة العلوي��ة يف قري��ة ع�ين
في��ت مبنطق��ة اجل��والن ،موظف�اً يف مؤسس��ة
اس��تهالكية ،وكان��ت زوجت��ه كذل��ك.
وبال��كاد اس��تطاعا ش��راء بي��ت م��ن غرفت�ين
يف الزاه��رة .وح�ين اندلع��ت الث��ورة س��ارع
"أب��و إيلي��ا" إىل االخن��راط ضم��ن جمامي��ع
الش��بيحة املتخصص��ة بقم��ع املظاه��رات،

قب��ل أن يش��ارك يف تأس��يس م��ا ع��رف آن��ذاك
ب"اللجان الشعبية" اليت تطورت إىل "الدفاع
الوط�ني".
وس��ريعاً انتق��ل الزوج��ان إىل
بي��ت أك�بر أث��ث بأفخ��م قطع األث��اث املنزلي
املنهوب .وألن الزوجة امرأة عصرية وتود أن
تظل ش��ابة ورش��يقة ،أجرت عمليات جتميل
ع��دة واتبع��ت نظام��اً غذائي��اً خاص��اً ،فيم��ا
واص��ل أب��و إيلي��ا ولع��ه الط��ارىء بالس��يارات،
وبأماك��ن الس��هر ال�تي ال يدخله��ا إال الكب��ار.
�س أب��و إيلي��ا أبن��اء قريته ،ومل
مل ين� َ
خيي��ب أح��داً قصده يف طلب .ومع كل قتيل
منه��م تص��ل جثت��ه إىل الزاه��رة أو التضام��ن
أو ح��ي ال��ورود وغريه��ا م��ن األحي��اء ال�تي
يقي��م فيه��ا نازح��و ع�ين في��ت ،تك ّف��ل أب��و إيليا
بنفق��ات الع��زاء ،وواس��ى زوج��ة القتيل أو أمه
باملال ،فهو الوجيه الصاعد يف هذه اجلماعة،
ويري��د أن يصب��ح انطالق�اً م��ن ه��ذه الوجاهة
عض��واً ب"جمل��س الش��عب" يف وق��ت م��ا.

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

أطمة

نازحو خميم قاح يف أطمة  -بعدسة أحمد العكلة  -خاص

