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نازحني شمال ادلب
 عدسة عمار الديك - خاص عني املدينة



االفتتاحية

2019 سنة الرمال السورية املتحّركة   

تط��وي روزنام��ة امل��وت الس��ورية عام��ًا آخ��ر. داٍم كس��وابقه من��ذ انق��اب أعش��ار األلفي��ة حن��و حقب��ة  	
الثورة، عام خمتلط املامح، حافل باالنكسارات، وضاّج باملذابح، لكّنه عام فريد يف حتوالته اجليوسرتاتيجية.

 ق��د يك��ون بداي��ة مبك��رة للعش��رية الثاني��ة، ال��ي سرتس��م مص��ر ه��ذا البل��د لزم��ان طوي��ل مقب��ل، ع��ام ارتس��م 
على مدى حوادثه املتاحقة، ووضع أس��س اجليوس��رتاتيجا املبتس��رة ألرض مادت كثراً خاله، وحتّولت 

خط��وط حدوده��ا يف داخله��ا وعل��ى أطرافه��ا غر م��ّرة، بعنف مف��رط، وفجائية صادمة.
بع��د س��قوط آخ��ر ب��ؤر س��يطرة تنظي��م "داع��ش" وتش��ظي التنظيم إىل كي��ان غر حم��دد اجلغرافيا  	
يف البادية، حتت أنظار الروس والنظام، وعلى ختوم املستعمرات اإليرانية يف دير الزور، أقفل عام "داعش" 
عل��ى صاعق��ة قت��ل زعيم��ه أب��و بك��ر البغ��دادي يف ري��ف إدل��ب، حي��ث ال جت��د التوقع��ات املباش��رة يف السياس��ة 

واحل��رب م��ا يدعمه��ا، ب��ل إّن��ه ح��دث دف��ع رأس النظ��ام إىل س��يل مل ينت��ه بع��د م��ن اهل��راء الص��رف.
دفع��ت وحش��ية القص��ف الروس��ي النظ��ام حن��و مزي��د م��ن الس��يطرة، س��قطت م��دن غالي��ة مب��رارة  	

ورابع��ة. وثالث��ة  ثاني��ة  مل��ّرة  الس��وريني  م��ن  اآلالف  مئ��ات  وتش��رد  موجع��ة، 
نف��ّذت تركي��ا وعيده��ا بنف��اذ الص��ر عل��ى وج��ود مليش��يات "قس��د" ال��ي يقوده��ا الف��رع الس��وري من  	
ح��زب العم��ال الكردس��تاني -املصن��ف كتنظي��م إرهاب��ي يف تركي��ا وأم��ركا وأوروب��ا- ودفع��ت اجلغرافي��ا 

السياس��ية يف س��وريا حن��و حت��والت إضافي��ة، وأع��ادت صياغ��ة موازي��ن الق��وى واحلض��ور.
ق��رر ترام��ب س��حب قوات��ه م��ن س��وريا م��ّرات ع��ّدة وغ��ر رأي��ه م��ّرات ع��ّدة، لي��ؤول احل��ال إىل إع��ان  	

وض��ع الي��د عل��ى النف��ط.
تاش��ت قدرة رش��اوى التعايف اإليرانية يف مناطق س��يطرة النظام، وعادت دمش��ق إىل س��رة تقنني  	
الكهرب��اء الف��ظ، وأزم��ات الوق��ود املتاحق��ة، وطواب��ر الغ��از، واالرتف��اع اهلس��تري لألس��عار، ليكتم��ل ط��وق 
اإلم��اق املفض��وح بانهي��ار س��عر الل��رة، وبات��ت عتب��ات ص��رف -كان��ت يف ما مضى جم��رد خيال- أم��راً واقعًا 

لعمل��ة يت��م الدف��اع عنه��ا مبزي��د م��ن اهل��راء.
اختتمت 2019 مشاهد رماهلا املتحركة، الي ابتعلت كّل أوهام انتهاء احلرب عند معسكر النظام  	
وداعميه من دول ومنظمات إرهابية، بقانون "قيصر" الذي س��يفرض إيقاعًا جديداً يف حركية مضادة ملا 

س��عى ال��روس خصوص��ًا إىل بنائ��ه ع��ر بروباغن��دا الس��وخوي باعتب��اره أم��راً واقع��ًا يقض��ي بانتص��ار األس��د.
عش��رية ثاني��ة مبّك��رة عل��ى األب��واب، تضم��ر حت��والت ال تق��وم عل��ى أس��س منط��ق العش��رية األوىل،  	

الطاغي��ة. انتص��ار  اس��تحالة  لكنه��ا تكم��ل حقيق��ة 

3-4-5  يوم من حياة وليد وهبة وعبد اهلل يف "حضن الوطن"    

6-7  عراقيل وعقبات أمام عمل املنظمات احمللية يف ديرالزور   

8-9  يف اجتماع القامشلي.. علي مملوك يتوعد األمريكيني         

10-11  عام دراسي متعثر يف إدلب ومبادرات حملية إلنقاذه 

12  أساليب التدفئة البديلة يف الشمال السوري  
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الثامنة صباحًا \ امليادين
مي��ّر الش��اب ولي��د بدراجت��ه الناري��ة  	
امليادي��ن  ابتدائي��ٍة يف مدين��ة  أم��ام مدرس��ة 
كان��ت كتيب��ٌة من اجلي��ش احلر قد حّولتها 
أواخ��ر ع��ام 2012 إىل مق��ّر عس��كري هل��ا بع��د 
النظ��ام. يس��عى  ق��وات  م��ن  املدين��ة  حتري��ر 
اجتاحت��ه  جاحم��ة  رغب��ة  ملقاوم��ة  جاه��داً 
يف  اجل��دار  ملش��اهدة  املدرس��ة  إىل  للدخ��ول 
الش��هداء  أمس��اء  يض��م  كان  ال��ذي  باحته��ا 
وبينه��م اس��م صديق طفولته وزميل دراس��ته 
ال��ذي استش��هد أثن��اء مع��ارك ف��ك احلص��ار 
ع��ن أحي��اء ديرال��زور ع��ام 2013. ي��رتُك ولي��د 
املدرس��ة وه��و يع��رف أن اجل��دار ق��د طم��س 
إىل  ويتوج��ه  النظ��ام،  مجاع��ة  أي��دي  عل��ى 
اجلي��ش،  بش��ارع  س��ابقًا  املع��روف  الس��وق 
ليقاب��ل ش��خصًا وع��ده بوظيف��ٍة حكومي��ة يف 
أح��د املش��اريع ال��ي متّوهلا "منّظم��ة أوروبّية" 
لعله��ا تنقل��ه م��ن حال��ة الع��وز ال��ي يعيش��ها.

إلي��ه  وصل��ت  م��ا  ولي��د  يلخ��ص  	

حال��ة ه��ذه املدينة املنكوبة بالقول "كل ش��ي 
ِه��نْي كئي��ب..". فامليادي��ن كغره��ا م��ن مدن 
وق��رى "منطق��ة الش��امية" يف ري��ف ديرالزور 
الش��رقي، تعرض��ت أثن��اء هجوم ق��وات النظام 
واإليراني��ني  ال��روس  داعمي��ه  م��ع  عليه��ا 
عملي��ات  ومشل��ت  واس��عة.  تدم��ر  لعملي��ة 
"التعفي��ش" كّل من��ازل املدين��ة، و"كل" هن��ا 
ليس��ت مبالغ��ًة أو تعميم��ًا، ب��ل ه��ي احلقيق��ة 
ال��ي طاول��ت كل من��ازل املدين��ة أكان��ت 

للفق��راء أو األغني��اء عل��ى ح��ّد س��واء.
التاسعة صباحًا/ البوكمال

ش��رق  كيلوم��رتاً   85 بع��د  عل��ى  	
امليادي��ن جيل��س "عب��د اهلل" عل��ى ضّف��ة نه��ر 
الف��رات يف مدين��ة البوكم��ال مطي��ًا النظ��ر 
يف املي��اه املتمّوج��ة أمام��ه. ق��ال حبس��رة "مل��ا 
كن��ت بالس��جن كان كلش��ي ب��ّدي ي��اه إن��ي 
إق��در أطل��ع وآج��ي ه��ون أقعد هالقع��دة"، قبل 
أن يضي��ف بص��وت خمتن��ق: "هّس��ا م��ا قاع��د 
أص��ّدق إن��ه ص��رت أح��ن هلذي��ك اللحظ��ة.. 

دع��وات النظ��ام للس��كان النازح��ني يف مناط��ق خارج��ة ع��ن  	
س��يطرته للع��ودة إىل "حض��ن الوط��ن" تتواص��ل، ويتب��ني يوم��ًا بع��د 
ي��وم للعائدي��ن أن "الوط��ن" ال��ذي وع��دوا ب��ه ال يع��دو كونه س��جنًا 
كب��رًا يقت��ات العائ��دون إلي��ه م��ن اهلتاف��ات حبي��اة القائ��د أكث��ر 
مم��ا يقتات��ون م��ن األساس��يات البديهي��ة للحي��اة، وبات��وا حائري��ن 
ب��ني البق��اء يف البي��ت العائل��ي وس��ط أج��واء م��ن ال��ذل، ينتظ��رون 

م��ن الس��ماء خمرج��ًا من��ه، وب��ني س��لوك طري��ق الن��زوح املذل��ة جم��ددًا.

للس��جن!".
يش��رح عب��د اهلل أّن حال��ة االنتظ��ار  	
داخ��ل الزنزان��ة كان��ت أبش��ع م��ا واجه��ه خ��ال 
أعوام اعتقاله بسبب مشاركته يف التظاهرات 
املناهض��ة للنظ��ام. لك��ن حال��ة االنتظ��ار ه��ذه 
ال��ذي كان مينح��ه  الوحي��د  الش��يء  كان��ت 
الص��ر، ففك��رة أف��واج الث��وار تفت��ح ل��ه ولرف��اِق 
معتَقل��ه أب��واب الّزنازي��ن كان��ت "احلل��م" ال��ذي 

مُي��يّ الّنف��س ب��ه ويعطي��ه نعم��ة الص��ر.
يتاب��ع عب��د اهلل "كلم��ا كن��ت أمس��ع  	
ص��وت رص��اص بعي��د.. كن��ت أق��ول َأَج��ْم..". 
بع��د ف��رتة ب��ات حيل��م باخل��روج بصفق��ة تب��ادل 
توصل��ه إىل البوكم��ال ليذه��ب إىل مدينت��ه 
ال��ي مس��ع بأنه��ا بات��ت حم��ّررة، وليجل��س يف 
ه��ذا املكان بالتحدي��د على ضفة الفرات ليلعن 
األسد ونظامه بصوت عال تضّج به مياه النهر. 

لك��ن ه��ذا أيض��ًا مل حي��دث!
خ��رج عب��د اهلل يف بداي��ات ع��ام 2018  	
حبك��ٍم قضائ��ّي س��اهَم في��ه مبل��غ مال��ي دفَع��ه 
ذووه، ليج��د نفس��ه عل��ى م��ن حافل��ة متوجه��ة 
إىل شرق الباد حامًا بطاقَة حكِمه الي باتت 
ج��واَز عب��وٍره إىل البوكم��ال. لكن قوات النظام 
كان��ت قد أحكمت س��يطرتها على مدينة عبد 
اهلل بالتع��اون م��ع ميليش��يات إيراني��ة، فتلون��ت 
ب��آالف الص��ور واألع��ام والش��عارات املس��تفزة 
ل��ه، م��ا جعل��ه يش��عر بضي��ق واختن��اق يفوق��ان 
م��ا كان يش��عر ب��ه يف زنزانت��ه خ��ال ف��رتة 

االعتق��ال.

ورد فراتي

 

يوم من حياة وليد وهبة وعبد اهلل يف »حضن الوطن«
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العاشرة صباحًا/ ديرالزور
يف مدين��ة ديرال��زور تنتظ��ر "هب��ة"  	
"الب��اص"  امت��اء  س��اعة  نص��ف  حن��و  من��ذ 
نقط��ة  م��ن  رحلته��ا  تب��دأ  حت��ى  بالطلب��ة، 
جتّم��ع احلاف��ات عن��د رئاس��ة اجلامع��ة يف 
ح��ي القص��ور، إىل جامع��ة الف��رات الي عادت 
إىل الدراس��ة فيها يف العام الدراس��ي الس��ابق. 
تق��ول هب��ة ع��ن خيب��ة أمله��ا إزاء م��ا وصل��ت 
إلي��ه األم��ور يف مدينته��ا: "مناظ��ر احلواج��ز 
والش��بيحة ش��ي اتع��ودت علي��ه.. نف��س الش��ي 
ه��ون وبالش��ام، ب��س الف��رق إن��و َغ��اِدي كانت 
ص��ورة الدي��ر احمل��ررة عاطيتن��ا أم��ل ببك��را".

وال��د هب��ة لي��س م��ن املتحّمس��ني  	
كث��راً للث��ورة واجلي��ش احل��ر، لكن��ه ي��رى 
الش��ّر املطل��ق يف نظ��ام األس��د. لذل��ك مل تك��ن 
تس��مع تذّم��ره كث��راً عندم��ا ب��دأ ث��وار الدير 
مع��ارك التحري��ر، وحت��ى عندم��ا اضُط��ّر إىل 
الن��زوح م��ع عائلت��ه إىل دمش��ق ت��اركًا وراءه 
مدين��ة مقس��ومة ب��ني الث��وار وق��وات األس��د.

لك��ّن ظه��ور داع��ش وم��ا تِبع��ه م��ن  	
حص��ار خان��ٍق عل��ى ش��طر املدين��ة اخلاض��ع 
"اجل��ورة  حّي��ي  يف  النظ��ام  ق��وات  لس��يطرة 
والقص��ور"، ح��ّوَل كل األط��راف إىل أه��داٍف 
لش��تائمه. وحبس��ب املعادل��ة البس��يطة ال��ي 
ال يفت��أ يردده��ا "ل��و م��ا الث��ورة م��ا طلعولن��ا 
الدواعش.. ولو مو الدواعش ما رجع النظام" 
يصب��ح اجلمي��ع بنظ��ره متورِّطني يف املأس��اة.

وقت الظهرية/ امليادين
ذات  "ولي��د"  ابن��ة  "من��ى"  تع��ود  	
األع��وام العش��رة م��ن مدرس��تها، وه��ي ال��ي 
ول��دت قب��ل قي��ام الث��ورة بع��ام ونص��ف ع��ام. 
وباإلم��كان الق��ول أن خّده��ا احِلنط��ّي وّث��ق 
املاضي��ة،  القليل��ة  للس��نوات  املدين��ة  تاري��خ 
م��ن عل��م الث��ورة مرس��ومًا علي��ه م��ع انط��اق 
التظاه��رات الس��لمية فيه��ا، م��روراً بالدم��وع 
تنس��اب علي��ه أي��ام محلة برامي��ل النظام الي 

اس��تهدفتها بع��د التحري��ر، إىل اخلم��ار ال��ذي 
غّط��ى وجهه��ا إب��ان احت��ال داع��ش وفرض��ه 
إىل  وص��واًل  األطف��ال،  عل��ى  حت��ى  الس��واد 
ال��رتاب والغب��ار ومعان��اة الن��زوح خ��ال رحلة 
االنتق��ال الّش��اقة إىل ري��ف حل��ب الش��رقي 
م��ع ب��دء النظ��ام وحلفائه محلتهم للس��يطرة 

عليه��ا.
أش��وف  م��ا  "كل  ولي��د:  يق��ول  	
برجعتن��ا  ظلمته��ا  أك��ون  أخ��اف  وجهه��ا 
عالبل��د". لك��ن ما الذي ميك��ن لوليد أن يفعله 
وقد استنَزَف مّدخراته يف بلِد نزوحه، وأثقَل 
على أخيه "الّاجئ" يف أوروبا والذي يقتس��م 
مع��ه ِمنح��َة اللج��وء الش��هرية؟!. "ماب��ي ش��غل 
بالب��اب وال مس��اعدات.. والبي��وت آجاراته��ا ن��ار 
وحت��ى اخليم��ة م��ا تتهّيالن��ا.. وإذا بدك تطلع 
عل��ى أوروب��ا بدك حتط مبلغ اهلل رّبه.. وِهني 

عندن��ا بي��ت يس��رتنا ٌأق��ل ش��ي"
وم��ا س��اعَد ولي��د يف ق��رار الع��ودَة  	
أّن أك��َر أبنائ��ه الذك��ور مل  امليادي��ن،  إىل 
يتج��اوز الس��ابعة وبالتال��ي ال جتني��د إجباريًا 
خيش��اه. أم��ا هو فق��د انقضت "خدمت��ه للعلم" 
قب��ل بداي��ة الث��ورة، ورغم أن منزل��ه املتواضع 

بطاب��ق واح��د مل تب��ق في��ه قطع��ة أث��اث، فإن��ه 
يبق��ى بالنهاي��ة منزله الذي يس��تطيع إيواءه.

الثانية ُظهرًا/ البوكمال
ُيقِف��ل عب��د اهلل راجع��ًا إىل منزل��ه  	
يقّل��ُب  الف��ارغ،  ِش��به  املق��ي  بالس��وق  م��اّراً 
بص��ره يف وج��وه الن��اس، وتتب��ادر إىل ذهن��ه 
أس��ئلة كث��رة، مث��ل كي��ف يعي��ش كّل 
ه��ؤالء حال��ة االنتظ��ار نفس��ها ال��ي يعيش��ها 
م��ا  يعرف��ون  ال  وه��م  معتق��ًا،  كان  من��ذ 
ينتظرون��ه؟ أيامه��م مت��ر بطيئ��ة وثقيل��ة وال 

يوج��د م��ا يوح��ي ب��أن ش��يئا م��ا ق��د يتغ��ًر.
رأس  مقبِّ��ًا  املن��زل  إىل  يدخ��ُل  	
والدته الي ختّلْت منذ أمد عن ولعها بإعداد 
ألن  وخمتلف��ة،  جدي��دة  طع��ام  وصف��ات 
"جي��ش التعفي��ش" مل يب��ق هل��م عل��ى أّي م��ن 
احِلل��ل أو األجه��زة ال��ي كان��ت تس��تخدمها 
وتفاخ��ر باقتنائه��ا، واقتص��ر األث��اث اجلدي��د 
وموق��ٍد  املس��تعملة  "املواع��ني"  بع��ِض  عل��ى 
صغ��ر "بعين��ني" عل��ى ق��در م��ا مس��ح ب��ه راتب 
زوجه��ا التقاع��دي. أم��ا وال��ده الس��ّتيّي فرمبا 
يك��ون الش��خص الوحي��د يف البوكم��ال الذي 

يع��رف م��ا ينتظ��ر.. معج��زة!
خس��ر وال��د عب��د اهلل كّل م��ا ميل��ك  	
باس��تثناء بي��ت العائلة الذي يعيش��ون فيه، ما 
جعل��ه يزه��د بالدني��ا وم��ا فيه��ا، وين��ِزع أكثر 
ه��ذه  ولع��ل  للحي��اة.  صوفّي��ة  نظ��رٍة  حن��و 
احلال��ة دفعت��ه اىل رفض مغادرة املدينة مرة 
أخرى بعد رحلِة نزوٍح قصرة أثناء عمليات 
س��يطرة ق��وات األس��د عل��ى املنطق��ة، رغ��م 
حم��اوالت عب��د اهلل الكث��رة إلقناعه برتكها 
أو  الش��مال،  يف  احل��ر  اجلي��ش  مناط��ق  إىل 
حت��ى منطق��ة اجلزي��رة حي��ث ق��وات )قس��د(.

- "ي��ا اب��ي وي��ن ن��روح.. كله��ا نف��س الش��ي.. 
يع��ي ان��ت تفك��ر غ��ادي أحس��ن؟!"

- "أحس��ن أكي��د.. يكّف��ي م��ا نش��وف هالكاب 
بوجهن��ا كل يوم.."

امليليشيات اإليرانية يف البوكمال

امليادين - من اإلنرتنت
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امليادين - من اإلنرتنت

- "م��ا رح يضّل��وا َه��ُذول.. رب��ك ب��س ب��ّده م��ا 
خيّل��ي منه��م ح��دا.."

بالّش��ايفينه..  نتص��رف  علين��ا  حج��ي  "ي��ا   -
خّلين��ا نبي��ع البي��ت ونطل��ع"

- "ي��ا اب��ي إن��َت اطل��ع وروح.. آن��ي وأم��ك م��ا 
نق��در ن��رتك"

- "يعي شلون أترّكم وأروح.. هاذ مو حكي.. 
واهلل يا حجي مثل مو شايفك البلد كلها رح 

تتشّيع.. وهذول مو طالعني بعشرين سنة.."
- "َوْل ش��تحكي إن��ت.. رب��ك م��ا خيّليه��م.. وإاّل 

يروح��ون.. ب��س قول ي��ا اهلل واتوكل عليه"
ينق��ُل عب��د اهلل ه��ذا اجل��دال م��ع  	
وال��ده م��ن دون أْن خُيف��ي ضي��َق ص��دره م��ن 
الّطريق��ة ال��ي ي��رى فيه��ا وال��ده األم��ور، وهو 
ال يس��تطيع أن جي��ره عل��ى املغ��ادرة، كما ال 
يس��تطيع أن يرتك��ه م��ع والدت��ه بعمرهم��ا 

وحدهم��ا. املتق��دم 
العصر/ ديرالزور

اجلامع��ي  ال��دوام  انته��اء  عن��د  	
يس��تقّل الط��اب "حافل��ة نق��ل جامع��ي" إىل 
القص��ور،  ح��ي  يف  الباص��ات  جتم��ع  نقط��ة 
ومنه��ا يأخ��ذون حافلة أخ��رى كلٌّ إىل حّيه، 
حي��ث ينِف��ق الطالب 200 ل��رة يوميًا كأجور 
مواص��ات، وه��و مبل��غ، وإن بدا قلي��ًا، إال أنه 
يش��ّكل عبئ��ًا حقيقي��ًا على كثر م��ن العوائل 

ال��ي تَؤّم��ن ق��وت يومه��ا بش��ّق األنف��س.
ورغ��م أن أح��وال وال��د هب��ة املادي��ة  	
ليس��ت جي��دة كث��راً، إال أن��ه يص��ّر عل��ى أن 
تأخ��َذ س��يارة أج��رة يف طري��ق عودته��ا م��ن 
اجلامع��ة ُمنفق��ة "500 ل��رة" يومي��ًا، بس��بب 
األخب��ار ال��ي تنتش��ر م��ن ح��نٍي آلخ��َر ع��ن 
املدين��ة، كان آخره��ا  ح��وادث اختط��اٍف يف 

يت��ّم  أن  قب��ل  يوم��ني  م��ّدة  اختف��ت  لفت��اة 
العث��ور عليه��ا جث��ة يف أح��د البي��وت املدّم��رة؛ 
وتقول الشائعُة أّن أحد اجلنود كان حياول 
"مصاحبتها" يف الفرتة الي سبقت اختفاءها.

والده��ا  تلت��زم هب��ة بتعليم��ات  ال  	
الصارم��ة ع��ن عودته��ا مباش��رة إىل املن��زل، إذ 
اعت��ادت بع��د انته��اء ال��دوام عل��ى التج��ّول يف 
س��وق القص��ور مع بع��ض زمياته��ا، لكنها يف 
ذل��ك حتت��اط كث��راً لتجّن��ب أي احت��كاك 
بعناصر األمن، أو املرور حبواجز امليليشيات.

ِهيِج��ْذ  احت��ال..  عاي��ش  إذا  ش��لون  "يع��ي 
م��ا ح��دا مفك��ر  ب��س  عايش��ني.. كرهان��ني 

الن��اس تعب��ت" حيك��ي حت��ى.. 
املساء/ امليادين

املالي��ة  الي��وم ه��و موع��د احلوال��ة  	
ال��ي يتلّقاه��ا ولي��د م��ن أخي��ه يف أملاني��ا كل 
بضع��ة ش��هور، لذل��ك مس��ح لنفس��ه بش��راء 
"فروج��ة" لطع��ام الغ��داء. يدخل منزل��ه فِرحًا 
مب��ا جل��ب معه مناديًا على زوِجته. لكنها هذه 
امل��رة مل تس��تقبله بابتس��امتها ال��ي فش��لت 

انتزاعه��ا. يف  القه��ر  س��نون 
- "خر.. شنو صاير؟"

- "منى اليوم باملدرسة ساّبة عالنظام"
- "شلون؟؟.. منو قالِّك"

-"ِه��َي قالتل��ي.. س��امِعتها اآلنس��ة ومفهِمته��ا 
جت��ي تُقّللن��ا ش��نو صار؟"

- "وينها احلمارة؟"
- "ط��ّول بال��ك.. م��ا حدا مسعها إال أم حممد.. 
ب��س الزم تقع��د م��ع ال��والد وتفّهمه��م ش��نو 
يس��معولك  ان��ت  م��ا حيك��وا..  وش��نو  حيك��وا 

أكث��ر م��ي"
كي��ف ميك��ن حّق��ًا أن ُتقن��ع طف��ًا  	
تعود خال سنوات الثورة على قول ما يشعر 

ب��ه وم��ا يس��معه يف منزل��ه م��ن دون مهادن��ة؟ 
تذّك��ر ولي��د القص��ة ال��ي أخ��ره به��ا وال��ده 
ع��ن املص��ِر األس��ود لرج��ٍل ق��ال ابن��ه للّرئيس 
العراق��ي الّراح��ل ص��دام حس��ني عن��د س��ؤاله 
إّي��اه "إن��ت حتب��ي؟!"؛ بأّن��ه حيّب��ه لك��ّن وال��ده 
يكره��ه ويش��ُتمه كّلم��ا ظه��ر عل��ى شاش��ة 
التلف��از!. ث��م خط��ر ل��ه أّن مب��دأ التقّي��ة يف 
املذه��ب الّش��يعي ال��ذي حت��اول إي��ران فرض��ه 

يف املنطق��ة ق��د يك��ون مفي��داً اآلن.
أح��اِول  كامل��ة  س��اعة  "َضّلي��ت  	
مه��ا ش��نو تق��ول باملدرس��ة، ب��س ِتع��رْف  أفهِّ
��ق  ش��نو أحق��ر ش��ي؟! إّن��ه م��ا كن��ت أق��در أدحِّ
بعيونه��ا وأنا أقّلله��ا إكذبي" يضيف متنّهداً: 
"ه��اي البن��ت نفس��ها اللي ِكن��ْت آخذها معاي 
عاملظاه��رات، وتس��معي ملّ��ا أَصّي��ح عالن��اس 
امللّثم��ة: لي��ش جت��ّن لي��ش خت��اف.. خّلي��ك 
واض��ح ش��ّفاف.. ب��ّدك أس��وأ م��ن هالوض��ع؟!"

آخر الليل/ البوكمال
بالنس��بة لعب��د اهلل َفِش��ّلة احل��ارة  	
الي جتتمع يف منزل جارهم كّل ليلة على 
لعب��ة الش��دة )موراك��و(، ه��ي الش��يء الوحي��د 
ال��ذي ُيِعين��ه عل��ى متري��ر الوق��ت هن��ا. الش��ّلة 
تتطّرق دائمًا آلخر األخبار يف سهراتها تلك، 
"تهّكم��ًا" يف  تك��ون  تعليقاته��م عليه��ا  أّن  إاّل 
غال��ب األحي��ان، ف��ا أح��د هن��ا يؤم��ن أّن نهايًة 
أخ��رى للّتاري��خ ممكن��ٌة غ��ر انتص��ار الش��ّر، 
وج��ّل م��ا يطمح��ون ل��ه ه��و أْن يتوّس��ع نف��وذ 
احملت��لّ الروس��ي عل��ى حس��اب اإليراني��ني يف 

الب��اد.
اهلل  عب��د  وغ��ادر  الس��هرة  انته��ت  	
إىل منزل��ه متأخ��راً كعادته، وهي رفاهّية ال 
ميِلكه��ا أكث��ُر أبناء املدينة، إاّل أّن قرب مكان 
الس��هرة م��ن منزل��ه يس��مح ل��ه مب��ا حيّرم��ه 
واق��ع التس��ّيب األمي عل��ى كثر من أقرانه. 
دخ��ل عب��د اهلل منزل��ه ليس��مع ص��وت وال��ده 
يصّل��ي كعادت��ه يف غرف��ة الّضي��وف الفارغ��ِة 

إاّل م��ن حص��ٍر اخّت��َذه وال��ُده ُمصّل��ى.
أش��َفَق علي��ه وه��و يفّك��ر أن ال أح��د يف الب��اد 
تض��ّرر مث��ل م��ا حص��ل لكب��ار الّس��ن!، فه��ؤالء 
أفُن��وا عمره��م َعَمًا بانتظ��ار يوم جينون فيه 
مث��رة تعبه��م، بأبن��اء وأحف��اد حييط��ون به��م، 
ومن��زٍل مري��ح يقض��ون في��ه أوقاته��م بس��ام 

وس��كينة.
أمسُع��ه  وآن��ي  الَع��ْرة  "خْنَقْت��ِي  	
يقوهل��ا  القري��ب..  فرج��ك  رب  ي��ا  ِيدع��ي: 
ويعيده��ا.. وميِك��ن ألّول مّرة أفهم ش��نو يَظّل 
يُقّلي.. بواب األرض كلها اتسّكرت َجد.. وما 
َظْل إال باب الّسما.. وما بإيدي إال أقول وراه: 

ي��ارب.."
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يرتب��ط غالب عمل ه��ذه املنظمات  	
يف ديرال��زور بوج��ود ق��وات التحال��ف الدولي 
إبق��اء  ب��ني  ال��رتدد  أدى  وق��د  املنطق��ة،  يف 
توق��ف  اىل  األمريكي��ة  الق��وات  س��حب  أو 
نش��اط ه��ذه املنظم��ات وتعلي��ق مجيع برامج 
الدع��م ال��ي كان��ت تقدمه��ا للس��كان يف هذه 
املنطق��ة. إال أن تراج��ع الرئي��س األمريك��ي 
دونال��د ترام��ب ع��ن قراره س��حب قوات باده 
وإبقائ��ه على جزء منها، أعاد احلياة لنش��اط 
املنظم��ات، م��ن دون أن خيف��ف م��ن معاناته��ا 
م��ع بع��ض املس��ؤولني املدني��ني والعس��كريني 

التابع��ني للس��لطة القائم��ة.
املنظم��ات  ال��زور تنقس��م  يف دي��ر  	
حملي��ة  صغ��رة  منظم��ات  إىل  الفاعل��ة 
خدمي��ة تنموي��ة، ومنظم��ات إنس��انية دولية 
تعن��ى بالش��أن اإلنس��اني الط��ي واإلغاث��ي. 
عمل��ت املنظم��ات اإلنس��انية الدولي��ة عل��ى 
املستش��فيات وتهيئ��ة حمط��ات مي��اه  دع��م 
الش��رب وإع��ادة تأهي��ل بع��ض امل��دارس. م��ن 
)منظم��ة   solidarites املنظم��ات  ه��ذه  أب��رز 
الدولي��ة(،  اإلنس��انية  لإلغاث��ة  التضام��ن 
ومنظمة syria relief، ومنظمة كونس��رن، 
التق��ي  التع��اون  acted )وكال��ة  ومنظم��ة 
والتنمي��ة( باإلضاف��ة إىل الوكاالت التابعة 

ملنظم��ة األم��م املتح��دة. 

فه��ي  الصغ��رة  املنظم��ات  أم��ا  	
تش��كلت مبب��ادرة م��ن األهال��ي، وتعنى ببعض 
النش��اطات اإلنس��انية إضاف��ة إىل األعم��ال 
اخلدمية التنموية الي تقدمها. ويقف خلف 
هذه املنظمات برنامج دعم متعدد النشاطات 
 START )Syria( "يش��رف عليه فريق "س��تارت
 /Transition Assistance Response Team

االنتقالي��ة  للمس��اعدة  االس��تجابة  فري��ق 
يش��به  م��ا  الفري��ق  ه��ذا  يف س��وريا( وميث��ل 

س��وريا.  يف  األمريكي��ة  القنصلي��ة 
تشكيك من األهالي بعمل املنظمات

تواصل��ت ع��ني املدينة مع ناش��طني  	
مجيع��ًا  طلب��وا  حملي��ة،  منظم��ات  س��ت  يف 
وألس��باب أمني��ة إغف��ال أمسائه��م وأمس��اء 
املنظم��ات ال��ي يعمل��ون فيه��ا. تتش��ارك ه��ذه 
املنظم��ات يف تعري��ف واح��د ع��ن نش��اطاتها 
ينش��ر على صفحاتها على فيسبوك جاء فيه 
"حن��ن جمموع��ات مدنية م��ن أبناء حمافظة 
ديرال��زور نس��عى لتغطي��ة إهم��ال الس��لطات 
النق��ص  وتغطي��ة  األساس��ية  للخدم��ات 
الضروري��ة".  الن��اس  احتياج��ات  تأم��ني  يف 
تعم��ل ه��ذه املنظم��ات يف الش��أن الزراع��ي ال 
س��يما مش��اريع ال��ري ومس��اعدة اجلمعي��ات 
الفاحي��ة املع��اد تفعيله��ا، وكذل��ك مس��اعدة 
مرب��ي املواش��ي ع��ر توف��ر بع��ض األدوي��ة 
ركام  إزال��ة  يف  تعم��ل  كم��ا  واللقاح��ات، 
األبني��ة املدم��رة وإع��ادة تأهي��ل حمطات مياه 
الش��رب وصيان��ة ش��بكات الص��رف الصح��ي 
األف��ران، ويف  الكهرب��اء وتش��غيل  وخط��وط 
ح��االت أق��ل صيان��ة الطرق��ات عل��ى غ��رار م��ا 

عراقيل وعقبات أمام عمل املنظمات احمللية يف دير الزور 
خالد العبد اهلل

بالرغم من االنتقادات الكثرة املوجهة إليها، تلعب منظمات اجملتمع احمللي الناشئة يف مناطق نفوذ "قوات سوريا الدميقراطية"  	
)قس��د( يف حمافظة دير الزور، دوراً مهمًا لتحس��ني احلياة اليومية للس��كان، إال أن ناش��طيها يش��كون من الطريقة الس��لبية الي تتعاطى بها 

"اإلدارة الذاتي��ة" أو قس��د معه��م.

رادار املدينة

حص��ل للطري��ق املمت��د م��ن احل��دود اإلداري��ة 
حملافظ��ة الرق��ة حت��ى مدين��ة هج��ني.

ه��ذه  إح��دى  يف  ناش��ط  يق��ول  	
املنظم��ات "تق��دم ه��ذه املش��اريع أيض��ًا ف��رص 
عم��ل ألهال��ي املناط��ق املس��تفيدة منه��ا وإن 
بش��كل مؤق��ت، كم��ا تس��اهم يف تفعي��ل دور 
اجملتم��ع  م��ع  تواص��ل  قن��وات  وفت��ح  امل��رأة 
احملل��ي إلط��اع الس��كان عل��ى طريق��ة عم��ل 
منظم��ات اجملتم��ع املدن��ي م��ن خال جلس��ات 
حوار وندوات تثقيفية لألهالي". بينما يشكو 
مدي��ر منظم��ة أخ��رى م��ن نق��ص اخل��رات 
ضم��ن صف��وف ه��ذه املنظم��ات ال��ي تعتم��د 
تنقصه��م  "جامعي��ني  عل��ى  قول��ه  حبس��ب 
اخل��رة العملي��ة يف جم��ال التنمي��ة وإع��داد 

والتقني��ة"  املالي��ة  والدراس��ات  اخلط��ط 
كم��ا تش��كو بع��ض املنظم��ات م��ن  	
ع��دم تع��اون األهال��ي معه��ا. فالعم��ل يتطل��ب 
أحيانًا أخذ صور وشرائط فيديو لعينات من 
املس��تفيدين املفرتض��ني م��ن ه��ذه املش��اريع، 
ألس��باب  الظه��ور  يرفض��ون  األهال��ي  لك��ن 
خمتلف��ة منه��ا ذهابه��م أحيان��ًا إىل مناط��ق 

النظ��ام. س��يطرة 
بع��ض  يته��م  ثاني��ة  جه��ة  م��ن  	
م��ن اس��تفادوا م��ن ه��ذه املش��اريع املنظم��ات 
ال��ي نفذته��ا بالفس��اد واحملس��وبية وتفضي��ل 

خــال مرحلــة ســيطرتها على مدينــة عفرين، أصــدرت "اإلدارة 
ــة يف  ــا يف املدين ــة له ــة" التابع ــة الثقاف ــر "هيئ ــة" وع الذاتي
شــهر تشــرين الثــاين مــن العــام 2015 قــرارًا مبنــع توزيــع أو 
تــداول أو اقتنــاء النســخ املطبوعــة مــن جملــة عــني املدينــة.
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األق��ارب واألصدق��اء. يق��ول ش��اب م��ن ري��ف 
دي��ر ال��زور لع��ني املدين��ة إن��ه يع��رف مدي��ر 
منظم��ة حملي��ة طل��ب م��ن صاح��ب مكتب��ة 
اس��تخدام  ع��ر  خمتوم��ة  فوات��ر  تزوي��ر 
برنام��ج "الفوتوش��وب"، لك��ن األخ��ر رف��ض 
فع��ل ذل��ك. وختم هذا الش��اب كامه بالقول 

تعم��ل". مم��ا  أكث��ر  تس��رق  "املنظم��ات 
رحلة الرتخيص ورشاها

اإلدارة  ل��دى  ب��ه  املعم��ول  وف��ق  	
الذاتي��ة، ال ب��د ل��كل منظم��ة ناش��ئة أن تتقدم 
قب��ل انط��اق أعماهل��ا بطل��ب ترخي��ص إىل 
جلن��ة حملي��ة خاص��ة باملنظم��ات يف جمل��س 
دي��ر ال��زور املدن��ي التاب��ع ل��إلدارة. وال تب��دو 
مسرة الرتخيص هذه سهلة: فالطلب يقدم 
إىل مكت��ب "جلن��ة املنظم��ات احمللية" يف ريف 
ديرال��زور، ث��م حي��ول إىل الدراس��ة األمني��ة 
ل��دى "األم��ن الداخل��ي" ال��ذي حيوهل��ا ب��دوره 
إىل "األم��ن الع��ام"، بع��د ذل��ك يع��ود الطل��ب 
"جلن��ة  اىل  لرتس��له  احمللي��ة  اللجن��ة  إىل 
مخاس��ية" تض��م مس��ؤواًل واح��داً أو اثن��ني م��ن 
 )P.Y.D( ح��زب االحت��اد الدميقراطي الكردي
املخاب��رات  إضاف��ة إىل مس��ؤولني يف جه��از 
التاب��ع ل��� اإلدارة الذاتي��ة. وخب��اف م��ا يتكل��م 
عن��ه مس��ؤولون يف "اإلدارة" ب��أن الب��ت بطل��ب 
الرتخي��ص جي��ب أن يس��تغرق ش��هراً واح��داً 
فق��ط، مل تتمك��ن أي منظم��ة م��ن املنظم��ات 
املرخص��ة ال��ي تواصل��ت معه��ا ع��ني املدين��ة، 
م��ن احلص��ول عل��ى املوافق��ة قبل مرور أش��هر 
الطل��ب. وإضاف��ة إىل اجله��د  تقدي��م  عل��ى 
الرحل��ة  ه��ذه  تتطل��ب  واالنتظ��ار،  واملش��قة 
الطويل��ة يف ماحق��ة الرتخي��ص الكث��ر م��ن 

النفق��ات ال��ي يعج��ز ع��ن تأمينه��ا معظ��م 
من يرغبون باملشاركة يف العمل املدني يف 

إط��ار املنظم��ات.
يق��ول مدي��ر منظم��ة اس��تغرق  	
ترخيصه��ا س��تة أش��هر: "الش��روط املطلوبة 
إقام��ة  ه��ي  الرتخي��ص  طل��ب  لتقدي��م 
املنظم��ة يف مناط��ق  مخس��ة م��ن أعض��اء 
س��يطرة قس��د، وإع��داد نظ��ام داخل��ي حي��دد 
رؤي��ة املنظم��ة وش��عارها وقان��ون عضويتها 
الش��خصية  والبيان��ات  إدارته��ا،  وجمل��س 
للمؤسس��ني. بع��د ذل��ك ننتظ��ر الدراس��ات 
األمني��ة واملوافق��ات، وناحقه��ا من مرحلة 
إىل أخ��رى". وتاب��ع "ينحص��ر دور اجملل��س 
احملل��ي يف س��ر عم��ل املنظم��ات بإص��دار 
املش��اريع  عل��ى  االط��اع  بع��د  الرتخي��ص 
العامل��ني  وتوظي��ف  تنفيذه��ا،  املزم��ع 
املش��روع  م��ن  االنته��اء  )بع��د  املش��اريع  يف 

خدمي��ة(". مؤسس��ة  إىل  وحتول��ه 
يته��م ناش��طون مدني��ون ح��زب  	
االحت��اد الدميقراط��ي )P.Y.D( وم��ن ورائ��ه 
ح��زب العم��ال الكردس��تاني )P.K.K( ال��ذي 
ب"ال��كادرو"  املعروف��ون  أعض��اؤه  يت��وىل 
عم��ل املراقب��ة م��ن الظ��ل، باهليمن��ة عل��ى 
ملف املنظمات. إذ يس��عى املنتس��بون حلزب 
االس��تفادة  إىل  الدميقراط��ي  االحت��اد 
الش��خصية م��ن عم��ل ه��ذه املنظم��ات ع��ر 
ف��رض وتلق��ي الرش��اوى يف بعض احلاالت 
للتوس��ط مقاب��ل تس��ريع احلص��ول عل��ى 

الرتخي��ص.
ويق��ول صح��ايف يعم��ل متنق��ًا  	
يف مناط��ق قس��د لع��ني املدين��ة، إن قيم��ة 

دوالر  آالف  أربع��ة  إىل  أحيان��ًا  تص��ل  الرش��وة 
مقاب��ل املوافق��ة عل��ى طل��ب الرتخي��ص. كم��ا 
يق��ول مدي��ر إح��دى ه��ذه املنظم��ات: "اهلل يلع��ن 
ال��كاذب.. دفعن��ا" دون أن حي��دد املبل��غ ال��ذي دفعه 
لتس��ريع أو تس��هيل حصول��ه عل��ى الرتخي��ص. 
ويضي��ف الصح��ايف أن تدخ��ل قس��د و"بلدي��ات 
احملل��ي"  و"ال��كادرو  املدن��ي  واجملل��س  الش��عب" 
بش��ؤون املنظم��ات ال يقتص��ر عل��ى الرتخي��ص، 
ب��ل ميت��د إىل مس��رة عم��ل املنظم��ات بع��د ذل��ك. 
يق��ول يف ه��ذا الص��دد: "يتعامل��ون م��ع املنظم��ات 
كأنها تابعة هلم، فيحظر على املس��ؤولني عنها 
االجتم��اع خ��ارج مقرات قس��د، كما مينعون من 
البت يف أي مناقصة ما مل يشرف عليها الكادرو 
احمللي"، الذي يتدخل حسب الصحايف "حتى يف 
أعمال املراقب الذي تعينه اجلهة املاحنة لتقييم 

أداء كل منظم��ة يف كل مش��روع تنف��ذه".
حاول��ت ع��ني املدين��ة االتص��ال بهيئ��ات  	
خمتلف��ة م��ن اإلدارة ذات صل��ة بش��أن املنظم��ات 
ال��ي  ال��رد عل��ى االتهام��ات  إلعطائه��ا فرص��ة 
توج��ه إليه��ا. لك��ن اجلمي��ع رفضوا باس��تثناء أحد 
املس��ؤولني ال��ذي س��ألنا قب��ل ال��رد م��ا إذا كان��ت 
ع��ني املدين��ة "مرخص��ة م��ن اإلدارة" لتتمكن من 
العم��ل يف مناط��ق قس��د. وعن��د إباغ��ه ب��أن ع��ني 
املدينة غر مرخصة، طلب إغفال امسه ليجيب 
عل��ى أس��ئلتنا بالق��ول: "يف ديرال��زور 38 منظم��ة 
مرخص��ة، وأؤك��د ل��ك أن مجيع املش��رفني على 
إج��راءات الرتخي��ص مل يس��تلموا ل��رة س��ورية 
إذا مسح��ت  أم��ا  واح��دة مقاب��ل أي ترخي��ص، 
إحدى املنظمات ألحد ما باستغاهلا فهذا شأنها 
اخل��اص، فالقانون ال حيم��ي املغفلني!". وأضاف 
أن املس��ؤولني يف اإلدارة، وبه��دف اختص��ار امل��دة 
الي يستغرقها احلصول على الرتخيص، عهدوا 
بهذه املهمة إىل جلنة املنظمات يف الكس��رة الي 
مس��ح هل��ا أيض��ًا مبن��ح تراخي��ص اس��تثنائية مل��دة 
ش��هر واح��د، كم��ا مت جت��اوز مرحل��ة إرس��ال 

الطل��ب إىل األم��ن الداخل��ي.
جعل��ت  التغ��رات  ه��ذه  أن  وأوض��ح  	
ع��دد املنظم��ات املرخص��ة يرتف��ع م��ن 15 إىل 38، 
إال أن��ه ح��رص على اإليضاح أن هنالك فقط 15 
منظم��ة تنش��ط فعلي��ًا عل��ى األرض، وأن العم��ل 
ج��ار عل��ى وضع قانون اداري جديد يتيح للجنة 
مراقب��ة تقيي��م فاعلي��ة كل منظمة خال مدة 
الرتخي��ص املؤق��ت، وعل��ى ه��ذا األس��اس جت��دد 

12 ش��هراً. أو  أو س��تة  الرتاخي��ص لثاث��ة 
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إح��دى  م��ع  التواص��ل  م��ن  املدين��ة  ع��ني  متكن��ت  	
الش��خصيات املش��اركة يف االجتم��اع، وال��ذي طل��ب ع��دم الكش��ف 
عن امسه. وقد أوضح أن عدد األش��خاص الذين مت اس��تدعاؤهم 
لاجتماع الذي اس��تغرق حنو س��اعتني هم 25 ش��خصية تقريبًا، 

وش��ارك في��ه أيض��ًا حماف��ظ احلس��كة.
وتأت��ي زي��ارة ممل��وك إىل احلس��كة يف ظ��ل التجاذب��ات  	
اإلقليمي��ة والدولي��ة ال��ي تعيش حتت وطأته��ا منطقة اجلزيرة 
السورية، حيث حتاول كل من روسيا والنظام السوري توسعة 
س��يطرتهما بع��د التوغ��ل الرتك��ي يف املنطق��ة واس��تعانة "اإلدارة 
الذاتي��ة" بق��وات النظ��ام إليق��اف ذل��ك التوغ��ل، بينم��ا اس��تأنفت 
روسيا وفق اتفاق سوتشي مع تركيا ما بدأته اإلدارة األمريكية 
يف إبعاد قوات "وحدات احلماية" الكردية عن حدود تركيا الي 

ترف��ض وجوده��ا هن��اك. 
ي��درك النظ��ام الس��وري م��دى اخل��وف ال��ذي يتلب��س  	
أبن��اء املنطق��ة م��ن مع��ارك طويل��ة ق��د تش��هدها قراه��م ومدنه��م 
ب��ني فصائ��ل "اجلي��ش الوط��ي" املدع��وم م��ن تركي��ا و"وح��دات 
احلماي��ة"، يف وق��ت يب��دو "انتص��ار" النظ��ام أق��رب م��ن أي وق��ت 
مض��ى. كم��ا ي��درك أي حساس��يات ذات خلفي��ة إثني��ة ضاعفته��ا 
ممارس��ات س��لطوية وانته��اكات ض��د أبن��اء املنطقة يق��ف خلفها 

"ح��زب االحت��اد الدميقراط��ي" وجناح��ه العس��كري. وحي��اول 
توظي��ف ذل��ك يف حتري��ض العنص��ر العرب��ي لانضم��ام إىل 
التجني��د  فرض��ت  الذاتي��ة  اإلدارة  ق��وات  أن  خاص��ة  قوات��ه، 

اإلجب��اري بالتزام��ن م��ع ب��دء "نب��ع الس��ام".
ووف��ق مص��در املعلوم��ات، فق��د ب��دأ االجتم��اع بكلم��ة  	
ململ��وك أش��ار فيه��ا إىل أهمي��ة منطق��ة اجلزي��رة وحمافظ��ة 
احلس��كة بالنس��بة إىل النظ��ام، منوه��ًا ب"دور العش��ائر العربي��ة 
التارخي��ي يف املنطق��ة مبقارع��ة االس��تعمار الفرنس��ي وقبل��ه 
العثماني"، قبل أن يعرج على وضع احملافظة يف ظل الظروف 
احلالي��ة، حي��ث أك��د عل��ى "عروب��ة املنطق��ة ال��ي يش��كل املك��ون 
العرب��ي النس��بة العظم��ى م��ن س��كان ه��ذه احملافظ��ة الذي��ن 
وإثب��ات  التارخيي��ة  مبس��ئوليتهم  الضل��وع  عليه��م  يتوج��ب 
أنفس��هم ووالئه��م للوط��ن" ليص��ل إىل بي��ت القصي��د بالنس��بة 
إلي��ه عندم��ا دعاه��م إىل "س��حب أبنائه��م م��ن صف��وف الوح��دات 

الكردي��ة لك��ي ال يكون��وا أدوات بي��د الغ��ر". 
بعده��ا  املوس��ى  جاي��ز  احلس��كة  حماف��ظ  وق��ام  	
بالتعري��ف ببع��ض الش��خصيات املش��اركة يف االجتماع، ليلقي 
بعدها حممد الفارس شيخ قبيلة طي وأحد مؤسسي ميليشيا 
الدفاع الوطي يف القامش��لي، بكلمة أش��اد فيها ب"فضل الدولة 

يف اجتماع القامشلي.. علي مملوك يتوعد األمريكيني ويطالب 
العشائر بإطالق »املقاومة«

	      أث��ار االجتم��اع ال��ذي عق��ده الل��واء عل��ي ممل��وك رئي��س مكت��ب األم��ن  	
الوطي التابع للنظام، مع ش��يوخ عش��ائر ووجهاء من حمافظة احلس��كة يف مطار القامش��لي 
ي��وم اخلمي��س 5 / 12/ 2019 الكث��ر م��ن التكهن��ات ح��ول توقيت��ه وأهداف��ه والش��خصيات 

املش��اركة في��ه، رغ��م أن��ه لي��س األول م��ن نوع��ه.

هاشم الوزير
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"لقائ��د  والءه  جم��دداً  اجلمي��ع"  عل��ى 
الوط��ن"، ومطالب��ًا ببدي��ل عس��كري يض��م 
أبناء العش��ائر، حس��ب ما أفاد املصدر لعني 
املدين��ة. وق��د رش��ح حمم��د الف��ارس الل��واء 
47 يف حل��ب املم��ول م��ن قبل عضو جملس 

القاطرج��ي،  حس��ام  املس��تثمر  الش��عب 
حمافظ��ة  يف  النظ��ام  جلي��ش  كبدي��ل 
م��ن  معلوم��ات  أن  العل��م  م��ع  احلس��كة، 
الف��ارس  الش��يخ  أن  إىل  تش��ر  املنطق��ة 
تلق��ى قب��ل حن��و ش��هر مبلغ 20 أل��ف دوالر 
فصي��ل  امت��داد  مقاب��ل  القاطرج��ي  م��ن 
القاطرجي العس��كري يف اجلزيرة ورفده 

بعناص��ر م��ن قبيل��ة ط��ي. 
ممل��وك  طل��ب  عل��ى  رده  ويف  	
ضرورة س��حب أبناء العش��ائر من صفوف 
عب��د  حمم��د  ق��ال  الكردي��ة  الوح��دات 
الرزاق، أحد ش��يوخ عش��رة طي، أن شيوخ 
العش��ائر "ال ميلك��ون س��لطة عل��ى أبن��اء 
القبيلة لس��حب العناصر أو منع أحد من 
االنضم��ام" إىل أي فصي��ل، وأن "الدول��ة 
تتحم��ل مس��ؤولية توف��ر البديل"، مش��راً 
إىل قائد فوج طرطب العسكري )154( يف 
القامش��لي ال��ذي ق��ال إن��ه "ال ينفذ قرارات 
الرئيس والي تنص بأن خيدم أبناء كل 
منطق��ة يف مناطقه��م". فقاطع��ه ممل��وك 

عنده��ا بالق��ول "ال أح��د ف��وق القان��ون". 
م��ن جانب��ه ع��اء الدي��ن رزيك��و  	

وعض��و  الش��رابني  عش��رة  وجه��اء  أح��د 
جملس الشعب، قال إن "مسؤولية محاية 
الوط��ن تق��ع عل��ى عات��ق اجلميع، وس��وريا 
وأمريك��ي".  ترك��ي  لع��دوان  تتع��رض 
عنده��ا تدخ��ل ش��يخ قبيل��ة ع��دوان حممد 
احلل��و بالق��ول إن أخ ع��اء الذي��ن رزيك��و 
ال��ذي يدع��ى خلي��ل هو عنص��ر يف اجليش 
احل��ر وق��د دخ��ل م��ع اجلي��ش الرتك��ي 
أن  احلل��و  وأض��اف  الع��ني.  رأس  إىل 
املنطق��ة  أبن��اء  م��ع  تتعام��ل  ال  "الدول��ة 
املوظ��ف  بفص��ل  تق��وم  فه��ي  بواقعي��ة"، 
ال��ذي يغي��ب ع��ن دوام��ه رغ��م علمه��ا بأن��ه 
"موق��وف ل��دى األك��راد بتهم��ة العمال��ة 
للدول��ة الس��ورية". وق��ال يف ه��ذا اإلط��ار 
إن "عل��ى الدول��ة أن تعتق��ل مقاب��ل كل 
ش��خص ل��دى األبوجي��ة )يف إش��ارة إىل 
ح��زب العم��ال الكردس��تاني( عنص��راً م��ن 

الكردي��ة".  الوح��دات 
وتاب��ع مص��در املعلوم��ات نفس��ه  	
مكمًا شرح ما جرى خال هذا االجتماع، 
موضح��ًا أن ش��يخ عش��رة مش��ر اعت��ر أن 
عل��ى الدول��ة االهتم��ام أكث��ر باملنطق��ة 
للمواطن��ني  العام��ة  اخلدم��ات  وتوف��ر 
والدع��م للمزارع��ني أس��وة مبا حيصل مع 
أبن��اء حمافظ��ة طرط��وس، يف ح��ني أك��د 
الش��يخ حس��ن املس��لط أحد وجهاء عش��رة 
الش��عب، "دع��م  اجلب��ور وعض��و جمل��س 

العش��ائر للدول��ة ووقوفه��ا خل��ف القي��ادة 
احلكيم��ة". وع��ّر ع��دد م��ن املش��اركني 
للوج��ود  معارضته��م  ع��ن  االجتم��اع  يف 
األمرك��ي باعتب��اره "عائق��ًا كب��راً أم��ام 
احل��ل"، كم��ا طال��ب بعضه��م ببطاق��ات 

أمني��ة ولوح��ات لس��ياراتهم. 
ب��دوره ق��ال عل��ي ممل��وك ال��ذي  	
كان ي��دّون عل��ى ورق��ة بع��ض النق��اط 
ع��ني  جملل��ة  املص��در  وص��ف  م��ا  حس��ب 
مش��روعة  املطال��ب  "مجي��ع  إن  املدين��ة، 
أن  مضيف��ًا  تلبيته��ا"،  عل��ى  وس��نعمل 
ل��ن يس��تمر طوي��ًا  "الوج��ود األمريك��ي 
عل��ى  وس��نعمل  يرت��اح  ندع��ه  ل��ن  ألنن��ا 
األش��كال، ودورك��م )يف  ب��كل  مقاومت��ه 
إش��ارة إىل الش��يوخ( يكم��ن هن��ا يف تش��كيل 
يف  وأدوات��ه  يدي��ه  وقط��ع  املقاوم��ة  ن��واة 
املنطقة". كما اعتر مملوك أن الوحدات 
الكردية بدأت تنحس��ر عن املنطقة، وأنها 
"عروب��ة  وأن  اخلط��أ،  الش��ريك  اخت��ارت 
املنطق��ة خ��ط أمح��ر تفرض��ه احلقائ��ق 
التارخيية واجلغرافي��ة والدميوغرافية".

إن��ه  بالق��ول  مبمل��وك  واختت��م  	
بص��دد عق��د اجتم��اع آخ��ر خ��ال األي��ام 
ال��زور،  دي��ر  لعش��ائر  املقبل��ة  القليل��ة 
وس��يدعو "مجيع ش��يوخ املنطقة الش��رقية 
إىل اجتم��اع ش��امل يف دمش��ق لوض��ع آلي��ة 

العش��ائر". دور  لتفعي��ل  عملي��ة 

رادار املدينة
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حمم��د الضعي��ف )42 عام��ًا( معل��م يف املرحل��ة االبتدائي��ة  	
يف إح��دى م��دارس ري��ف إدلب اجلنوبي، كان يتقاضى راتبًا ش��هريًا 
قيمت��ه 120 دوالراً لق��اء التدري��س م��ع مديري��ة الرتبي��ة والتعلي��م 
التابع��ة للحكوم��ة املؤقت��ة يف إدل��ب. لك��ن م��ع ب��دء الع��ام الدراس��ي 
احلال��ي مت إباغ��ه بتوق��ف الدع��م املال��ي للقط��اع التعليم��ي، ف��زاول 
التدري��س بش��كل جمان��ي لف��رتة م��ن الزم��ن قب��ل أن يتوق��ف للبح��ث 

ع��ن عم��ل جدي��د يؤم��ن الق��وت لعائلت��ه.
	 يق��ول الضعي��ف لع��ني املدين��ة: "مل يك��ن الرات��ب الش��هري 
ال��ذي كن��ا نتقاض��اه يكف��ي ألكث��ر م��ن نص��ف ش��هر، فنضط��ر 
لاس��تدانة لتغطي��ة نفق��ات النص��ف الثان��ي من��ه، وم��ع ذل��ك كن��ا 
نلت��زم بال��دوام م��ن أج��ل احلف��اظ عل��ى اس��تمرار العملي��ة التعليمي��ة 
وع��دم تس��رب الط��اب. لك��ن م��ع م��رور ثاث��ة أش��هر دون احلص��ول 
عل��ى مقاب��ل م��ادي مل يع��د باإلم��كان االس��تمرار بالعم��ل". وأض��اف 
الضعي��ف "ب��دأت تقدي��م طلب��ات عم��ل ل��دى املنظم��ات اإلنس��انية 
الناش��طة يف املنطق��ة حي��ث تع��رض عش��رات الوظائف بش��كل يومي، 
لكن��ي مل أحص��ل عل��ى وظيف��ة حت��ى اآلن. وق��د باش��رت العم��ل يف 
البن��اء م��ع أح��د أقربائ��ي م��ن أج��ل حتصي��ل مدخ��ول يوم��ي ميكن��ي 
م��ن تأم��ني قس��م من حاجيات املن��زل بانتظار احلصول على مدخول 

آخ��ر".
حمافظ��ة  يف  والتعلي��م  الرتبي��ة  مديري��ة  توق��ف  وبع��د  	
إدل��ب ع��ن دف��ع روات��ب آالف املعلم��ني يف الش��مال الس��وري نتيج��ة 
توق��ف برنام��ج كومنك��س عن دعم القط��اع التعليمي يف ريف إدلب 
بس��بب س��يطرة هيئ��ة حتري��ر الش��ام عل��ى احملافظ��ة، ب��ات الكثر من 
املعلم��ني جي��دون صعوبة يف تأم��ني قوتهم اليومي، خصوصًا يف ظل 
موج��ة الن��زوح والغ��اء الي تصيب الش��مال الس��وري نتيجة احلملة 

العس��كرية الس��ورية. 

وكانت "كومنكس" توقع عقوداً س��نوية ملدة تس��عة أش��هر  	
لتلبي��ة حاج��ات امل��دارس ودفع رواتب املدرس��ني، لكنه��ا أبلغت املعنيني 
ه��ذا الع��ام أنه��ا ل��ن جت��دد عقوده��ا، دون إب��داء األس��باب. كيمونيك��س 
)chimonics( ش��ركة أمريكي��ة تعم��ل يف التنمي��ة الدولي��ة وتتس��لم 
منح��ة املفوضي��ة األوروبي��ة املقدم��ة ملديري��ات الرتبي��ة يف املناط��ق 
اخلارج��ة ع��ن س��يطرة نظ��ام األس��د يف مش��ال غ��رب س��وريا، كان��ت 
تدع��م 7200 معل��م برات��ب ش��هري 120 دوالراً واإلداري��ني ب130 دوالراً.

وأدى انقط��اع الروات��ب إىل توق��ف ع��دد كب��ر م��ن املعلم��ني  	
ع��ن الذه��اب إىل امل��دارس لتعلي��م التامي��ذ بس��بب اضطراره��م إىل 
البح��ث ع��ن عم��ل جدي��د يؤم��ن دخ��ًا هل��م، م��ا أدى إىل تس��رب آالف 
الطاب وتوقف عدد من املدارس عن العمل متامًا، فيما آثر قسم من 
املعلمني مواصلة العملية التعليمية بشكل جماني خوفًا على مصر 

الط��اب.
الطال��ب حمم��د الكام��ل )14 عام��ًا( م��ن مدين��ة إدل��ب يعم��ل  	
حالي��ًا يف أح��د احمل��ال التجاري��ة يف املدين��ة بع��د أن رف��ض الذه��اب إىل 
مدرسته هذا العام بسبب توقف قسم كبر من معلميه عن احلضور. 
يق��ول الكام��ل: "بتن��ا نفّض��ل البح��ث ع��ن عمل م��ن أجل مس��اعدة أهلنا 
ب��دل الذه��اب إىل املدرس��ة ال��ي مل يع��د فيه��ا الت��زام بس��بب تس��رب 
الط��اب واملعلم��ني، وع��دم وج��ود أع��داد كافي��ة م��ن الكت��ب والل��وازم 
املدرسية. خال الشهر األول من الفصل الدراسي مل أتلَق أكثر من 

10 حص��ص مدرس��ية".

احمل��ال  أح��د  يف  عم��ل  عل��ى  "حصل��ت  الكام��ل  وأض��اف  	
لبي��ع امل��واد الغذائي��ة حي��ث أحص��ل عل��ى 1300 ل��رة يومي��ًا، وه��و مبل��غ 
أس��اعد في��ه عائل��ي يف ظ��ل األوض��اع املعيش��ية الصعب��ة. مل أع��د أرغب 
يف الذه��اب إىل املدرس��ة يف ظ��ل األوض��اع احلالي��ة ألن الذه��اب ب��ات 

للوق��ت".   مضيع��ة 

عام دراسي 
متعرث يف 

إدلب ومبادرات 
حملية إلنقاذه

	      يعود خريج كلية الرتبية حممد الضعيف من مكتب إحدى املنظمات اإلنس��انية يف ريف إدلب الش��مالي بعد أن قدم  	
احلال��ي. الدراس��ي  الع��ام  ب��دء  م��ع  املعلم��ني  روات��ب  انقط��اع  بع��د  وذل��ك  النفس��ية،  الصح��ة  جم��ال  يف  عم��ل  طل��ب 

أمحد العكلة
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ويف إدل��ب، تعت��ر مديري��ة الرتبي��ة والتعلي��م التابعة للحكومة  	
املؤقت��ة املس��ؤولة األوىل ع��ن مل��ف التعلي��م يف احملافظ��ة جله��ة رف��د 
امل��دارس مبس��تلزمات التعلي��م، وتس��ليم املعلمني رواتبهم بش��كل ش��هري. 
كم��ا تق��وم بع��ض املنظم��ات الس��ورية املدعوم��ة م��ن منظم��ات أوروبي��ة 
بتنفي��ذ مش��اريع تعليمي��ة مث��ل بن��اء م��دارس خاص��ة به��ا وتأم��ني الكوادر 

التدريس��ية هل��ا ش��رط التنس��يق م��ع مديري��ة الرتبي��ة والتعلي��م.
مصطفى حاج علي مدير املكتب اإلعامي يف مديرية الرتبية  	
والتعلي��م، ق��ال لع��ني املدين��ة: "تش��رف مديري��ة الرتبي��ة والتعلي��م عل��ى 
1167 مدرس��ة وتؤم��ن التغطي��ة اإلداري��ة هل��ا. ع��دد املعلم��ني الذين كانوا 

يتلق��ون الروات��ب م��ن مديري��ة الرتبي��ة والتعلي��م 7200 معل��م يف خمتلف 
االختصاص��ات وخمتل��ف املش��اريع، والعق��ود ال��ي كان يت��م إبرامه��ا هي 
مل��دة 9 أش��هر". وأض��اف ح��اج عل��ي: "ه��ذا الع��ام مت إخطارن��ا بتوق��ف املنحة 
الي تقدم للعملية التعليمية يف إدلب من قبل املنظمة الداعمة للتعليم 
بش��كل مفاج��ئ، وق��د أث��ر ه��ذا األمر بش��كل كبر على التعلي��م الذي بات 
مهدداً بشكل مباشر. نسعى اآلن إىل تامني مصدر بديل للدعم من أجل 

إع��ادة العملي��ة التعليمي��ة إىل مس��ارها".
ويف س��بيل دع��م العملي��ة التعليمي��ة يف الش��مال الس��وري، عمل  	
بع��ض النش��طاء عل��ى تقدي��م دع��م رم��زي للمعلم��ني الذي��ن يواصل��ون 
عمله��م بش��كل جمان��ي لتش��جيع اس��تمرارهم، م��ن خ��ال مج��ع مبال��غ 
مالي��ة م��ن املغرتب��ني وامليس��ورين يف الق��رى واملناط��ق احمل��ررة وتقدميه��ا 

للمعلم��ني ش��هريًا.
يق��ول فيص��ل الس��ليم، وه��و أح��د القائم��ني عل��ى ه��ذه املب��ادرات  	
الصغ��رة لدع��م املدرس��ني: "قمن��ا جبم��ع ترع��ات يف الدان��ا بري��ف إدل��ب 
الش��مالي ث��م وزعن��ا مبل��غ 30 أل��ف لرة لكل معلم مع س��لة غذائية قامت 
إح��دى املنظم��ات اإلنس��انية مبنحها للمعلمني تش��جيعًا هلم على تس��ير 
العملي��ة التعليمي��ة دون احلص��ول عل��ى أج��ر م��ادي )من جه��ة رمسية(". 
وأضاف "حناول احلصول على دعم مالي من خال طرق أبواب التجار 
واملغرتب��ني واألغني��اء به��دف توس��يع عملي��ة دعم املعلم��ني يف هذه الفرتة 
الصعبة لضمان استمرار التعليم على األقل حتى نهاية الفصل الدراسي 
األول، ومن��ع عملي��ة تس��رب املعلم��ني والط��اب ال��ي ته��دد مس��تقبلهم".

م��ن جهت��ه يق��ول أس��تاذ اللغ��ة العربي��ة هش��ام كس��ار، وه��و  	
يعم��ل دون مقاب��ل م��ادي يف إحدى م��دارس منطقة جبل الزاوية: "أعمل 

كمدي��ر للمدرس��ة من��ذ بداي��ة الع��ام، وأح��اول ح��ث املعلمني على 
االس��تمرار بالعم��ل بش��كل جمان��ي حت��ى يتم تأمني دع��م، وأحاول 
من��ع الط��اب م��ن التس��رب من خال ضب��ط العملي��ة التعليمية". 
وأض��اف" قم��ت ببي��ع بع��ض قط��ع م��ن الذه��ب املتبقي��ة لعائل��ي، 
وجلأت إىل استدانة مبالغ مالية من أحد اقربائي من أجل تأمني 
مصاري��ف الش��تاء، يف ظ��ل ع��دم حصولن��ا عل��ى أي مبال��غ مالي��ة 
مقابل عملنا، مع استمرار ارتفاع األسعار بشكل جنوني وصعوبة 

املعيش��ة".
تلق��ي  باس��تمرار  لألهال��ي  امللح��ة  الرغب��ة  ظ��ل  ويف  	
أوالده��م التعلي��م، يقوم قس��م منهم بإرس��ال أوالدهم إىل معلمني 
خصوصيني لتلقي التعليم للمرحلة االبتدائية مقابل أجر مادي 
ش��هري، يف حني يتلقى تاميذ املرحلة الثانوية دورات يف معاهد 
خاصة مقابل مبالغ مالية ختتلف حس��ب نوع الدورة، لتجنيبهم 

ش��بح االنقط��اع ع��ن التعلي��م.
املناه��ج  كلي��ة  خرجي��ة  عام��ًا(   28( اهلل  العب��د  دمي��ة  	
وطرائ��ق التدري��س يف جامع��ة حل��ب، تعي��ش يف منطق��ة أطم��ة 
عل��ى احل��دود الس��ورية-الرتكية. تق��ول: "ع��رض بع��ض األهال��ي 
علي تدريس أبنائهم داخل منزلي مقابل دفع 10 آالف لرة كل 
ش��هر ع��ن كل تلمي��ذ فوافق��ت. أق��وم اآلن بتدري��س 12 طالب��ًا م��ن 
خال إعطائهم جلس��ات دراس��ية ملدة 5 أيام يف األس��بوع". وتضيف 
"يعان��ي الط��اب م��ن تراج��ع كب��ر يف قدرته��م عل��ى فه��م املناه��ج 
الدراس��ية بس��بب انقطاعه��م املتك��رر ع��ن التعلي��م خ��ال الس��نوات 
املاضي��ة، لذل��ك أعم��ل عل��ى إعادة تدري��س املنهاج من��ذ البداية من 

أج��ل تنمي��ة قدراته��م عل��ى التعل��م".
م��ع انقط��اع الدع��م م��ن قب��ل بع��ض املنظم��ات الداعم��ة  	
للتعلي��م، مت إغ��اق ع��دد م��ن امل��دارس يف إدل��ب، وأضح��ى أكث��ر 
57200 طالب يتبعون ملديرية الرتبية يف إدلب باإلضافة إىل 7000 

طال��ب وطالب��ة نازح��ون م��ن مح��اة إىل إدل��ب، مجيعه��م مه��ددون 
بالتس��رب والتش��رد واجله��ل، بس��بب انقط��اع كاف��ة أش��كال الدعم 
عنه��م وع��ن مدارس��هم ومعلميه��م، إىل جان��ب ختصي��ص الكث��ر 
م��ن امل��دارس الس��تقبال النازح��ني م��ن جنوب��ي إدل��ب بع��د محل��ة 

النظ��ام األخ��رة وقص��ف الط��ران الروس��ي املراف��ق هل��ا.
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هيثم احلنت

 

   

وســائل  مــن  احلطــب  يــزال  ال   
التدفئــة األكــر شــيوعًا يف إدلــب وريفهــا، 
ولكــن كــرة الطلــب عليــه ســاهم يف غــاء 
أســعاره. ســامر الشــيخ أحمــد يســتخدم 
يعد  "مل  يقــول:  ذلــك  وعــن  احلطــب، 
املازوت حًا للتدفئة يف إدلب لندرتــه وغــاء 
أســعاره، لذلــك نعتمــد علــى احلطب. لكننــا 
جمــرون علــى اســتخدام الــورق وأكيــاس 
فينبعــث  املدفــأة  يف  إلشــعاله  النايلــون 
الدخــان يف املنــزل، كمــا تتعــرض أنابيــب 
املدفــأة لإلنســداد يف معظم األحيان مــا 
يســتوجب تنظيفها مرة يف الشــهر على 

األقل".
النــاس  حاجــة  "تزامنــت  ويتابــع   
استفــادة  مع  التقليــدي  الوقود  عن  لبديٍل 
الفستق  موسم  مــن  املناطق  بعــض 
تســتخدم  خاصة  مدفأة  إلنتــاج  احللبي 
هذه  وتتميز  وقــودا.  الصلبــة  قشــوره 
لــدى  رائحة كريهة  ال تصدر  بأنها  القشــور 
احرتاقهــا على عكس معظم بقية املواد، 
ــًا نســبيًا ويقتصــر  لكــن ســعرها يبقــى غالي
حيــث  امليســورين،  علــى  اســتخدامها 
يبلــغ سعر الطن الواحد من قشر الفستق 
حــوايل 175 دوالرًا، أمــا املدفأة اخلاصة به 

األقل". على  دوالر   100 سعرها  فيبلــغ 
يســتخدمون  األهــايل  مــن  الكثــر   
أضــراره  رغــم  للتدفئــة  احلجري  الفحم 
ــو حســن يبيــع الفحــم احلجــري  ــة. أب الصحي
يف بلــدة خــان الســبل بريــف إدلــب، حتــدث 
لعــني املدينــة قائــًا: "الفحــم ثاثة أنــواع 
األنواع،  أردأ  هو  فاألبيض  جودته،  بحسب 
األحمر،  ويتوسطهما  األزرق  هو  وأفضلها 
وكل نوعية تختلف يف سعرها عن األخرى". 
تســتخدم  النعمــان  معــرة  مــن  فاطمــة 
الفحــم للتدفئــة باعتبــاره أقــل تكلفــة مــن 

أساليب التدفئة البديلة يف الشمال السوري.. خماطر وأضرار صحية

ــول:  ــك تق ــن ذل ــرى، وع ــة األخ ــائل التدفئ وس
يهدد  ولكنه  للتدفئة،  كمادة  جيد  "الفحم 
بتحويل كل ما حوله إىل اللون األسود ويصدر 
ميرضــون  أطفايل  أن  لدرجة  كريهة  رائحة 
بشــكل مســتمر، أمــا ولــدي األصغــر فقــد 

التحسســي”. الربــو  مبــرض  أصيــب 
للتدفئــة  البعــض  يلجــأ  كذلــك   
بالبريــن، وهــو خملفات الزيتون التي تنتج عن 
عملية العصر واستخراج الزيت، ويبــاع علــى 
الشــكل  شــكل قوالــب خاصــة أســطوانية 
بعــد ضغطهــا. حول ذلك يقول أبو وائل مــن 
مدينــة إدلــب: "أستخدم البرين ألنــه مينــح 
ســعر  ويبلــغ  باحلطــب،  مقارنة  أكر  دفئًا 
ــوايل 80 ألف لرة سورية،  ــه ح الطن الواحد من
ــا أشــرتيه من املعصرة جاهزًا وجمففًا". وأن
ويف خميمــات النازحــني احلدوديــة   
يأتــي الرد والفقر ليزيدا من معاناة ســكانها. 
عائشــة الكــردي نزحــت مــن بلــدة الهبيــط إىل 
خميــم الكرامــة بريــف إدلــب الشــمايل، وهــي 
ســبعة  من  مكونة  لعائلــة  ومعيلــة  أرملــة 
الثياب القدمية  أشخاص. تقــول: "أستعمل 
حمــات  إىل  أذهب  حيــث  للمدفــأة،  وقــودا 
يتمكن  التي مل  الثياب  بواقي  البالة وأشــرتي 
لــرة ســورية  ألــف  بيعها وأدفــع  البائع من 

ثمنــًا لــكل كيــس يكفينــي لبضعــة أيــام".
مــن  نــازح  عــاء  أبــو  اخلمســيني   
يرســل  بنــش  خميــم  إىل  كفرومــة  بلــدة 
ــدان وأكيــاس  أحفــاده جلمــع األشــواك والعي
النايلــون، وكل مــا هــو قابــل لاحــرتاق لوضعــه 
يف املدفــأة. وعــن ذلــك يقــول: "نعــاين من 
أي  على  نحصــل  وال  التدفئة  مواد  يف  نقص 
وضعنــا  رغــم  احلايل  الوضع  ملواجهــة  دعم 
تهدمت،  اخليام  بعض  أن  حيــث  املأســاوي، 
ــاه األمطــار تتســرب اىل الكثــر  يف حني أن مي

اخليــم". مــن 

وكأن املعاناة   
الناجتة عن القصف 

املتواصل ملنطقة إدلب 
مــن قبل قوات النظام 

والطران الروســي مل تعد 
تكفي ســكانها، فجاء االرتفاع 
الشــديد يف سعر احملروقات 

ليزيدها حدة. فشــتاء إدلب 
قارس والعمليات العســكرية يف 

شــرق الفرات عرقلت كثرًا نقل 
احملروقات إليها، فارتفعت أســعار 

مواد التدفئة األساســية بشكل كبر 
ما دفع ســكان املناطق احملررة من 

قبضــة النظــام إىل البحث عن بدائل يفتقد 
معظمها إىل أدنى معاير الســامة.
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عــن اخملاطــر علــى الصحــة الناجمة   
عــن اســتخدام وقــود تدفئــة غــر آمــن، يقــول 
املدينــة:  لعــني  العبســي  حممــد  الطبيب 
"تنتشر يف إدلب حاالت حروق ناجمة عن سوء 
بداية  أثناء  خاصة  التدفئة،  وسائل  استخدام 
االشتعال”، مبينًا أن "معظم احلاالت الواردة اىل 
املستشــفيات تنجم عن احملروقات بأنواعها 
بعض  ويف  احلطب،  مدافئ  إىل  باإلضافة 
ــر إىل  ــة اخلط ــني بحال ــل املصاب ــم نق احلاالت يت
تركيــا لتعــذر معاجلتهــم هنــا". وأضاف: "الضرر 
يف وسائل التدفئة ال ينحصــر بخطر اشتعالها 
ــة بأمــراض صدريــة  فقط، بل يتعداه إىل اإلصاب
تلك  من  املنبعثة  واألدخنة  الروائح  نتيجــة 
الوقود  أنــواع  بعــض  أن  ياحــظ  فمثًا  املواد، 
تسبب  كريهة  رائحة  يطلق  املستعمل 
من  وخاصة  األشخاص  بعض  لدى  حساسية 

الروائح". جتاه  حساسية  من  يعانون 
أنواع  أفضل  "أن  العبســي  ويبــني   
احلطب،  وقود  هو  االحرتاق  كاملة  التدفئة 
يحرتق  ألنه  الزيتون  شجر  حطب  وأفضله 
الفحم  فهــو  جودة  األقل  أمــا  كامل،  بشكٍل 
ــبب  ــي تتس والبرين والفضات الباستيكية الت
بانبعــاث غاز أول أوكسيد الكربون، وهو يسرع 
وأصحاب  املسنني  عند  وخاصة  االختناق 

التنفســية". األمراض 
فرضتهــا  التــي  الظــروف  ونتيجــة   
املســتحيل  شــبه  مــن  بــات  احلــرب  وقائــع 
ــات  ــى حمروق ــب عل ــة إدل ــول يف منطق احلص
التدفئــة األساســية مثــل املــازوت الــذي وصــل 
دوالرًا،   150 من  أكر  إىل  منــه  الرميــل  ســعر 
لذلــك تنوعت خيارات قاطني الشمال السوري 
وسائل  يخص  مبا  الشتاء  موسم  قدوم  مع 
البديــل  التدفئة، فــكل عائلــة اضطرت إليجاد 
املتوفــر بالســعر الــذي يتناســب مــع قدراتهــا 

املاديــة.

سونيا العلي
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ش��رائح  خمتل��ف  املقه��ى  مج��ع  	
وأطي��اف الس��وريني من��ذ عق��ود؛ كّت��اب وأدب��اء 
وفنان��ني وسياس��يني. ولي��س أمج��ل من وقع اس��م 
الش��ارع الذي حيتضنها على الس��مع ما إن تس��أل 
صديق��ًا: أي��ن أن��ت يف دمش��ق؟ فيجيب��ك: يف ش��ارع 

"العاب��د".
أطل��ق  ال��ذي  العاب��د"،  عل��ي  "حمم��د  	
امسه على الشارع، هو أول من محل لقب "رئيس 
اجلمهوري��ة" يف س��وريا، فالذي��ن س��بقوه يف العهد 
مّس��وا  الفرنس��ي  االنت��داب  بداي��ة  أو  العثمان��ي 
رؤساء "الدولة" لعدم وجود دستور يتبنى النظام 

وقت��ذاك. س��وريا  يف  اجلمه��وري 
ض��د  املندلع��ة  الث��ورات  اس��تطاعت  	
إىل  "غ��ورو"  دخ��ول  من��ذ  الفرنس��ي  االنت��داب 
دمش��ق؛ كث��ورة جب��ل الزاوي��ة وزعيمه��ا هنان��و، 
وث��ورة ديرال��زور بقي��ادة رمض��ان ش��اش، وجب��ل 
العرب "الثورة السورية الكرى" وقائدها سلطان 
ورجاالته��ا  دمش��ق  وغوط��ة  األط��رش،  باش��ا 
الوطني��ني م��ن حس��ن اخل��راط وحمم��د األمش��ر، 
واجل��والن وثائريه��ا أمحد مري��ود وأدهم خنجر، 
اس��تطاعت إرغ��ام فرنس��ا لتعي��د حس��اباتها جت��اه 
الس��وريني واخلض��وع لرغباته��م بتش��كيل نظ��ام 
وط��ي برملان��ي دميوقراط��ي، فغ��ّرت مندوبه��ا 
السامي العسكري بآخر مدني وقبلت املفاوضات 
م��ع الزعم��اء الوطني��ني املطالبني بإلغ��اء االنتداب 
إج��راء  ذل��ك  ع��ن  فتمّخ��ض  س��وريا،  ووح��دة 
انتخاب��ات جلمعي��ة تأسيس��ية وضع��ت دس��توراً 
للب��اد ع��ام 1928 وكان يتأل��ف يف ذل��ك الوق��ت 
م��ن 115 م��ادة، أه��م بن��وده أن س��وريا وح��دة ال 
تتج��زأ، وأن نظ��ام احلكم فيه��ا مجهوري برملاني.

وبالرغ��م م��ن مماطل��ة الفرنس��يني  	
التأسيس��ية  اجلمعي��ة  اجتم��اع  وتأجي��ل 
املذك��ورة، اس��تمر نض��ال الس��وريني إىل أن مت 
انتخ��اب أعض��اء اجملل��س النياب��ي ال��ذي أعل��ن 
النظام اجلمهوري 1932، فانتخب حممد علي 
الس��ورية. للجمهوري��ة  رئي��س  أول  العاب��د 

خ��ال س��نوات دراس��تنا اجلامعي��ة  	
يف منتص��ف تس��عينيات الق��رن املنص��رم، وقب��ل 
انتق��ال لقاءاتن��ا إىل مقه��ى الروض��ة، غالب��ًا م��ا 
كن��ا نرت��اد مقاه��ي ح��ي س��اروجة الدمش��قي 
العتي��ق. وم��ا أن تب��دأ مش��س الش��تاء باملغي��ب 
حت��ى نتوج��ه س��راً حن��و بيوتن��ا -خمتصري��ن 
الطريق- بني منازل احلارات القدمية املوزعة 
يف احل��ي، واملمت��دة م��ن وس��ط "ش��ارع الث��ورة" 
وس��وق اخلج��ا إىل "ش��ارع 29 أي��ار- الس��فراء".

وخ��ال املس��ر، غالب��ًا م��ا كن��ا من��ر  	
مبجموع��ة بي��وت دمش��قية متهالك��ة تتوس��ط 
احل��ارات، يطل��ق أهال��ي املنطق��ة عل��ى أكره��ا 
"بي��ت العاب��د"، وه��و ال��ذي ول��د في��ه الرئي��س 

األوىل. طفولت��ه  وقض��ى  العاب��د 
م��ن  هل��ا  يرث��ى  حال��ة  يف  البي��ت  	
االه��رتاء، إذ كش��فت أج��زاء ع��دة م��ن أس��قفه 
بع��ض  ظه��رت  كم��ا  هياكل��ه،  وتداع��ت 
التش��ققات يف جدران��ه، فيم��ا حتول��ت غرفت��ان 
وورش��ة  خم��زن  إىل  اس��تقباله  باح��ة  م��ن 
ال��ذي يعت��ره  الوق��ت  لتصني��ع األحذي��ة! يف 
أهالي احلي مبثابة قصٍر ال يقل قيمًة ومجااًل 
ع��ن قص��ر العظ��م ال��ذي يق��ع "داخ��ل الس��ور"، 
رغ��م فارق املس��احة الي يصغ��ر بها بيت العابد 

ع��ن قص��ر العظ��م.

ولع��ل أب��رز البي��وت ال��ي ارتبط��ت باس��م  	
العاب��د أيض��ًا ه��و "قصر س��اروجة" ال��ذي يناهز عمره 
اليوم الثامثئة عامًا، منذ أن قام "هولو باشا العابد" 
ج��د حمم��د عل��ي بإنش��ائه، ف��كان البي��ت ال��ذي س��كنه 
الرئيس العابد يف فرتة ممارسته النشاط السياسي، 

وحك��م من��ه س��وريا م��دة س��تة أش��هر قب��ل انتقال��ه.
ث��اث  للحري��ق  املن��زل  ذل��ك  تع��ّرض  	
م��رات خ��ال حك��م آل األس��د، ويعت��ر أول من��زل 
دمش��قي تع��رض حلري��ق س��ببه "م��اس كهربائ��ي" 
يف مثانيني��ات الق��رن املاض��ي، يف س��ابقة مل تش��هدها 
العاصم��ة الس��ورية م��ن قب��ل، كم��ا تع��رض حلريق 
آخ��ر ع��ام 1995 امت��د إىل الطاب��ق الثان��ي م��ن املبن��ى 
)الس��لملك( متأث��راً بتطاي��ر هلي��ب الن��ار املش��تعلة يف 
البي��ت. كم��ا تع��رض يف ع��ام 2006 حلري��ق قض��ى 

عل��ى أح��د طوابق��ه.
ويعت��ر املن��زل أو "الُن��زل" ال��ذي اش��رتاه  	
وال��د حمم��د عل��ي، يف س��احة  العاب��د  باش��ا  ع��زت 
املرج��ة، م��ن أه��م البيوت ال��ي اقرتنت بعائل��ة العابد. 
ولع��ل أب��رز م��ا ش��هده هذا البناء يف كنف عزت باش��ا 
ووريث��ه حمم��د عل��ي ه��و عق��د املؤمتر الس��وري العام 
األول ضم��ن صالون��ه الكب��ر ع��ام 1919، ال��ذي يع��د 
أول برمل��ان س��وري حت��ت رئاس��ة حمم��د ف��وزي باش��ا 
العظم، فاس��تأجره رضا باش��ا الركابي )رئيس أول 
وزارة يف تاري��خ س��وريا املعاص��ر زم��ن املل��ك فيص��ل( 
م��ن العائل��ة جلعل��ه مق��راً للمؤمت��ر الس��وري قب��ل أن 

يت��م إنش��اء الرمل��ان احلال��ي.
ُث��ل  أم��ا الي��وم، ويف ظ��ل نظ��ام األس��د، مَيْ 	
املبن��ى بهيكل��ه القدي��م احلج��ري وبط��رازه اإليطالي 
املش��ابه لط��راز مدين��ة البندقي��ة، وق��د حت��ول ج��زء 
صغ��ر من��ه إىل فن��دق م��ن "فن��ادق املرج��ة"! بع��د أن 
انتقل��ت ملكي��ة البيت إىل مديري��ة األوقاف، واجلزء 
األكر منه باملزاد العلي لصاحل املديرية. فتحولت 
الغرف يف األدوار العليا إىل مكاتب ملعقي املعامات 
واملرتمج��ني احمللف��ني واملهندس��ني واحملامي��ني، فيما 
شغلت احملات التجارية ومطابخ احللويات الطابق 

األرض��ي وباح��ة البن��اء.
العاب��د  اس��م  حيم��ل  م��ا  الي��وم  يب��َق  مل  	
س��وى ش��ارع مقه��ى الروض��ة، فه��ل يتمّك��ن األس��د 
م��ن انتزاع��ه م��ن ذاك��رة الس��وريني وإمت��ام ح��رق 
"اجلمهوري��ة" األوىل ورئيس��ها؟ الرئيس الذي ش��هد 
ي��وم تقّل��د مهام��ه يف 11 يوني��و/ حزي��ران 1932 َرْف���ع 
العل��م ذو النجم��ات احلم��ر الث��اث ألول م��رة، العل��م 
ذات��ه ال��ذي ش��هد االس��تقال األول، وال��ذي يرفع��ه 
9 س��نوات؛ ورمب��ا سيش��هد  الس��وريون من��ذ  الث��وار 

األس��دي. االحت��ال  م��ن  الثان��ي  االس��تقال 

»األسدية« حترق أول رئيس للجمهورية السورية

أمحد طلب الناصر
اعتدن��ا عق��د لق��اءات ش��به يومي��ة يف املقه��ى ال��ذي يتوس��ط أح��د أع��رق ش��وارع  	
دمش��ق، املقه��ى ال��ذي حت��ّول امس��ه م��ن "قهوة الديري��ني" إىل "الروض��ة"، إىل أن راح البعض 

"املثقف��ني". يطلق��ون علي��ه مقه��ى 
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أش��عُر باخلج��ل بش��كل خ��اص م��ن ه��ذا عل��ى بل��دي. يق��ول  	
صدي��ق  األوس��ط  الش��رق  يف  ش��عب  يوج��د  "ال  احلم��زة:  الروفيس��ور 
لروس��يا مث��ل الس��وريني. لق��د جل��ب املبش��رون الس��وريون املس��يحية إىل 
روس��يا يف الق��رن العاش��ر، ومت��ت ترمج��ة وق��راءة أعم��ال اآلب��اء الس��وريني 
للكنيس��ة -إفراي��م وإس��حاق- م��ن قب��ل العدي��د م��ن األتقي��اء ال��روس. ويف 
اخلمس��ينيات م��ن الق��رن املاض��ي قام��ت روس��يا ببن��اء الكث��ر م��ن املنش��آت 

وعس��كريينا... مهندس��ينا  وعّلم��ت  س��وريا،  يف  الصناعي��ة 
مس��ح برجيني��ف للرفي��ق حاف��ظ األس��د باس��تعباد ه��ذا الش��عب  	
يف س��بعينيات الق��رن املاض��ي، ه��ذا الدم��وي احمل��ب للس��لطة قت��ل مجي��ع 
منافس��يه تقريًب��ا، وح��ول الدميقراطي��ة الس��ورية إىل ديكتاتوري��ة حت��ت 
اليافطة األيديولوجية لاش��رتاكية العربية حلزب البعث. مثلما مسح 
لصدام حس��ني يف العراق اجملاور، بأن يؤس��س نظاًما قامًتا للمخابرات يف 
بل��د عري��ق ومثق��ف، ما جعل املواطنني ميزحون مب��رارة قائلني للجدران 

عي��ون وآذان؛ وه��ي عي��ون وآذان احل��راس.
ورث بش��ار األس��د وال��ده وديكتاتوري��ة ه��ذه األس��رة من��ذ نصف  	
ق��رن. لك��ن، يف ع��ام 2011، ث��ار ش��عب س��وريا. وكان الس��بب فظيًع��ا. فف��ي 
مدين��ة درع��ا كت��ب العدي��د م��ن الصبي��ة يف املدرس��ة: "األس��د ديكتات��ور. 
نري��د حري��ة"! مت نقله��م إىل الف��رع احمللي من الكي جي بي )KGB(، وبعد 
بضعة أيام ألقيت جثثهم املشوهة بآثار التعذيب املروعة -شفرات الكتف 
حمف��ورة، واألعض��اء التناس��لية للذك��ور مقطوع��ة، والعي��ون مفق��وءة- 
أم��ام من��ازل أهاليه��م. أعلن��ت املخاب��رات: هك��ذا س��يكون مص��ر كل م��ن 
يعارض الس��لطات؛ انس��وا هؤالء األطفال وأجنبوا غرهم موالني للنظام، 

وإذا فش��لتم فسنس��اعد زوجاتك��م".
بع��د ذل��ك، خ��رج مئ��ات اآلالف م��ن احملتج��ني إىل الش��وارع  	
يف مجي��ع أحن��اء س��وريا للمطالب��ة برحي��ل األس��د، وحماكم��ة ضب��اط 
األمن الس��اديني، وحل الش��رطة الس��رية، وإجراء انتخابات دميقراطية.. 
املظاهرات كانت س��لمية؛ وش��اركت فيها كل طوائف وش��عوب س��وريا. 
ولكن بعد شعور األسد بأن العرش حتته أخذ يتأرجح، بدأ هو وخمابراته 
ب��ث الفتن��ة الطائفي��ة، مث��ًرا العلوي��ني، الذي��ن ينح��در منه��م الديكتات��ور 
الس��وري، ضد الغالبية الس��نية من الس��وريني، واملسيحيني ضد املسلمني. 
أخ��ذ القناص��ة بإط��اق الن��ار عل��ى املتظاهري��ن. ث��م ظه��رت الدباب��ات يف 

الش��وارع، وس��ال ال��دم أنه��اًرا.
رًدا عل��ى ذل��ك، أعل��ن العدي��د م��ن ضب��اط اجلي��ش اخل��روج عن  	
تبعي��ة األس��د وإنش��اء جي��ش س��وري ح��ر. انطلق��ت احل��رب ض��د النظام يف 
الب��اد. تذك��ر األس��د فج��أة أن العلوي��ني ش��يعة )وهذا خطأ يف األس��اس(، 
فدع��ا احل��رس الث��وري اإلس��امي م��ن إي��ران إىل الب��اد للمس��اعدة. ب��دأ 

التدخ��ل العس��كري.
لك��ن مل يس��تطع، ال احل��رس اإليران��ي وال ح��زب اهلل اللبنان��ي  	

مقاوم��ة اجلي��ش الس��وري احل��ر. ه��ذا اجلي��ش املدعم بكوادر م��ن الضباط حقق 
انتص��اًرا س��احًقا عل��ى حلف��اء الديكتات��ور. يف صي��ف ع��ام 2015، مت حتري��ر الباد 
عملًيا، باستثناء الاذقية ذات الغالبية العلوية.. جرى القتال يف شوارع دمشق!

وهن��ا حت��ول األس��د، ورمب��ا أس��ياده اإليراني��ون، إىل بوت��ني طلًب��ا  	
للمس��اعدة. ومن��ذ 30 أيل��ول 2015، تقات��ل روس��يا إىل جان��ب األس��د يف س��وريا، 
ويق��وم الدبلوماس��يون ال��روس والصيني��ون بتجمي��د مجي��ع ق��رارات جمل��س 
األمن التابع لألمم املتحدة، الي تسعى إىل إنهاء احلرب. ملدة أربع سنوات، قام 
الط��ران الروس��ي بأكث��ر م��ن 90 أل��ف طلع��ة قص��ف جوي��ة. حول��ت الصواري��خ 
والقناب��ل الروس��ية الدول��ة، ال��ي ازده��رت يوًم��ا م��ا، إىل أك��وام م��ن األنق��اض، 
وجعل��ت ثلث��ي س��كانها من الاجئني )7 مايني خ��ارج الباد، و7 مايني آخرين 

داخله��ا(.
بس��بب روس��يا، هن��اك يف س��وريا كارث��ة إنس��انية مل يس��بق هل��ا مثيل  	
يف تاريخ البش��رية. إن عدد قتلى احلرب بني 700 ألف ومليون ش��خص، حبيث 
ال ميكن حتى نطق هذا الرقم دون ارتعاش. ومعظم القتلى واملشوهني هم من 

املدني��ني واألطف��ال والنس��اء وكب��ار الس��ن.
كان من الصعب علّي االستماع إىل هذه احملاضرة. لقد كره السوريون اآلن 

الروس. إنهم أعداء شرسون هلم.
لك��ن مل��اذا انته��ى بن��ا املط��اف يف س��وريا؟ ومل��اذا أحلقن��ا بأنفس��نا ع��ار  	
القت��ل وهزمي��ة احلي��اة الس��لمية؟ مل��اذا تدخلن��ا يف كف��اح الس��وريني م��ن أج��ل 

الدم��وي؟ الديكتات��ور  جان��ب  إىل  حت��ى  ووقفن��ا  حريته��م، 
ال فوائ��د م��ن ه��ذا بالنس��بة إىل روس��يا. النفق��ات اهلائل��ة فق��ط، واألض��رار 
الفادح��ة لس��معة البل��د، واخلطيئ��ة الرهيب��ة ال��ي ارتكب��ت عل��ى أرض أجنبي��ة 
وضد أناس مل يفعلوا أي س��وء لروس��يا. الفوائد االقتصادية ش��بحية وغر ذات 
أهمي��ة. تصرف��ات بوت��ني يف س��وريا ه��ي ش��يطانية خالص��ة، وحس��ب مبدأ: الش��ر 

م��ن أجل الش��ر.
وكان عزائي الوحيد أن حزبنا قد عارض عدوان بوتني حبزم منذ  	
البداية، واعتمد عدة قرارات تدين تصرفات نظامه املتعلقة بسوريا. مل نتمكن 
من فعل ش��يء آخر. لو فزنا يف االنتخابات لفعلنا املزيد. لكنكم تعرفون ماهية 

االنتخاب��ات ال��ي جت��رى عندن��ا!
واآلن يق��وم بوت��ني بنش��ر أعم��ال "الش��ر م��ن أج��ل الش��ر" الرهيب��ة ه��ذه يف ليبي��ا 
ومجهورية إفريقيا الوس��طى وموزمبيق. ش��وهدت آثار يد خدماته اخلاصة يف 
تش��يلي وكتالوني��ا، وه��ي واضح��ة للعي��ان يف فنزويا، وتتدخ��ل يف االنتخابات 

واالس��تفتاءات ح��ول العامل.
جي��ب أن أق��ول مب��رارة: بوت��ني يف العاق��ات الدولي��ة ه��و كومن��رتن الي��وم 
]األممي��ة الش��يوعية[. لك��ن الكومنرتن، الذي ختلص م��ن مظهره األيديولوجي 
-وكان حت��ى ذل��ك احل��ني جم��رد غطاء لش��هوة الس��لطة والتمتع خبلق الش��ر- 
حت��دث ب��كل صراح��ة مث��ل ش��يطانية عاري��ة، الغ��رض منه��ا، إذا اس��تخدمنا 

كلم��ات ألكس��ندر ياكوفلي��ف، ه��و "إنت��اج اجلث��ة"!

شيطانية عارية
الليل��ة املاضي��ة، حت��دث السياس��ي الس��وري املع��روف الروفيس��ور حمم��ود احلم��زة، عندن��ا يف  	
ح��زب "حري��ة الش��عب"، ع��ن بل��ده وع��ن احل��رب الرهيب��ة، ال��ي تعان��ي منها س��وريا مل��دة 9 س��نوات. احلرب 

ال��ي تش��ارك فيه��ا روس��يا بش��كل مباش��ر...

28 تشرين الثاني 

أندريه زوبوف *                                     
ترمجة د. علي حافظ

* أندري��ه بوريس��وفيتش زوب��وف: كات��ب وم��ؤرخ ومستش��رق وباح��ث دي��ي وع��امل سياس��ي روس��ي، حيم��ل ش��هادة الدكت��وراه يف العل��وم 
التارخيي��ة. نائ��ب رئي��س ح��زب "حري��ة الش��عب" املع��ارض يف روس��يا من��ذ كان��ون االول 2016. )م��ن صفحت��ه الش��خصية عل��ى فس��يبوك(
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ه��ذا مش��هد ص��ورة ش��هرة إلح��دى  	
املوظف��ات يف مبن��ى األم��م املتح��دة بنيوي��ورك، 
وه��ي تب��دو كم��ن يتحاش��ى رائح��ة اجلث��ث 
يف واح��دة م��ن 55 أل��ف ص��ورة التقطه��ا مص��ّور 
عس��كري س��وري منش��ق، ب��ات يع��رف يف أحن��اء 
الع��امل باس��م "قيص��ر"؛ وال��ي نّظم��ت األم��م 
املتحدة "معرضًا" لبعضها يف بهو املبنى الشهر، 
لتكش��ف زاوية واحدة فقط من ش��ناعات نظام 

بش��ار األس��د الوحش��ية ض��د الس��وريني.
مع��رض  يف  إب��داع  وال  حي��اة  ال  	
قيصر: أجس��اد نهش��ها العذاب، وجلود س��لختها 
الس��ياط وحرائ��ق الكهرب��اء، وعي��ون جحظ��ت، 
ث��م مج��دت وه��ي تص��ارع اللتق��اط نف��س أخر 
قب��ل أن خيِم��د املوت يف أبش��ع ص��وره أملها الذي 

الوص��ف. يف��وق 
دخل��ت ص��ور قيص��ر -أو س��يزر كما  	
يس��مى يف اإلع��ام الغرب��ي- متاه��ة السياس��ة، 
وبعد مناورات مرهقة من الضغط وحماوالت 
اإلقن��اع، ع��اد قان��ون قيص��ر إىل احلي��اة فأق��ّره 
الرئي��س دونال��د ترام��ب  الكونغ��رس ووقع��ه 
ضم��ن حزم��ة مش��روع قان��ون ميزاني��ة الدف��اع 
االمركي��ة لع��ام 2020 املع��روف اختص��اراً ب��� 

.)NDAA (

يض��ع القانون مجلة م��ن العقوبات  	
-روس��يا  وداعمي��ه  األس��د  عل��ى  الثقيل��ة 
وإي��ران خصوص��ًا- وق��ادة نظام��ه األمني��ني 
والعس��كريني واملدني��ني واملرتزقة، ومينع أّي 
تعامل مالي واقتصادي مع النظام، ويقّوض 
يف  واخلارج��ي  احملل��ي  االس��تثمار  ف��رص 
جم��االت حيوي��ة خط��ط ال��روس لتحويله��ا 
إىل منص��ة إع��ادة تعويم النظ��ام؛ مثل النفط 
وإع��ادة اإلعم��ار وقط��اع الطران، ويس��تهدف 
يف  احمللي��ة  واإلدارات  املرك��زي  املص��رف 
احملافظ��ات، كم��ا يعي��ق أي فرص��ة إلع��ادة 
جتهي��ز ق��وات األس��د وترميمه��ا، وه��و بصورة 
واضح��ة يعي��د األس��د إىل وضعي��ة "املنب��وذ" 
دولي��ًا، وحيب��ط ش��هوة االنفت��اح ال��ي طغ��ت 
إقليمي��ًا وأوروبي��ًا بع��د التدخ��ل العس��كري 
م��ن  النظ��ام  مّك��ن  ال��ذي  املدّم��ر  الروس��ي 
الس��يطرة عل��ى مس��احات واس��عة م��ن الب��اد.

ماذا بعد؟
أطل��ق  -ال��ذي  القان��ون  حيم��ل  	
كأي تّطور سياسي سوري جداالت واسعة- 
وجوه��ًا ع��ّدة لتأوي��ل نتائج��ه، لكّن��ه يف املق��ام 
التنفي��ذ  أن يدخ��ل حّي��ز  األول حيت��اج إىل 
الفعل��ي، وإىل أن تك��ون اإلدارة األمركي��ة 

 

قانون قيصر.. األسد منبوذًا كما جيب

تق��ف س��يدة وق��د أش��احت بوج��ه علت��ه تعاب��ر النف��ور، وهي  	
جتّم��ع ط��رف وش��احها لتغل��ق فمه��ا وأنفه��ا؛ وف��ق آلّي��ة نفس��ية 
دفاعي��ة عن��د البش��ر ح��ني يواجه��ون أم��رًا مق��ززًا ال يري��دون ل��ه أّي 

اتص��ال مب��ا يف داخله��م وجوفه��م ووعيه��م.

ج��اّدة فع��ًا يف متابع��ة تطبيق��ه. وقبل الش��روع 
يف اس��تنتاج م��آالت الوض��ع يف س��وريا -وحوهل��ا 
يف الواق��ع- بع��د نف��اذ القان��ون، ف��ا ب��د م��ن 
بالتأك��د  أواًل  املع��ي  الط��رف  أّن  التأكي��د 
الن��ص املتخ��م بالتفاصي��ل  م��ن حت��ّول ه��ذا 
إىل واق��ع.. ه��م الس��وريون أنفس��هم. وجي��ب أن 
يك��ون الوض��وح س��يد املوق��ف هن��ا، فه��ذه حس��ب 
املتفائل��ني فرص��ة ق��د ال تتك��رر إلع��ادة النظام 
إىل وضعي��ة دفاعي��ة دولي��ًا، بع��د أن منح��ه 
واالنكم��اش  الروس��ي،  البس��اطي  القص��ف 
االتف��اق  توقي��ع  واك��ب  ال��ذي  السياس��ي 
الن��ووي اإليران��ي، موقع��ًا مغاي��راً وض��ع األس��د 
يف هيئ��ة س��ّفاح حمّص��ن م��ن العق��اب، ب��ل إّن 
بع��ض ال��دول األوروبي��ة الك��رى بات��ت ت��روج 
ل�"واقعي��ة" التعام��ل مع��ه باعتب��اره "منتص��رًا".

ض��رورة  احملاج��ة،  ه��ذه  تدع��م  	
تأس��يس ميكانيزم��ات تع��اون تص��ل يف نهاي��ات 
خطوطه��ا إىل تغذي��ة ق��وى الفع��ل يف الواليات 
ع��ن  وموّثق��ة  واقعي��ة  مبعطي��ات  املتح��دة، 
ه��ذا  طائل��ة  حت��ت  تق��ع  ال��ي  االنته��اكات 
القانون. وس��يحتاج الس��وريون قطعًا إىل إنتاج 
ق��وة األث��ر ال��ذي ينتج��ه ه��ذا القان��ون عل��ى 
تركيب��ة النظ��ام ذات��ه، والواق��ع أّن التجرب��ة 
مع نظام كنظام األس��د س��تقود بس��هولة إىل 

فع��ل. رد  اس��تنتاج 
املرآة السورية

تس��تحق وجه��ة النظ��ر ال��ي تقاب��ل  	
التف��اؤل به��ذا القان��ون أن ُينظ��ر فيه��ا بتمع��ن، 
فه��ي غالب��ًا م��ا تتأس��س عل��ى جترب��ة متصل��ة 
م��ن اخل��ذالن الدول��ي من��ذ 2011. ورمب��ا يك��ون 

سهيل نظام الدين

رأي

15 العدد 140 / 26 كانون األول 2019

صورة السيدة املذكورة يف املقال - من اإلنرتنت



w   

��ذ بأس��لحة الدم��ار الش��امل(  مش��روع )ينفَّ
ل��ردم النزع��ات الدميوقراطي��ة التحررية؛ 
وهي معادلة سال هلا لعاب أنظمة عديدة 

إقليمي��ًا ودولي��ًا.
س��تبدو  الس��ورية  امل��رآة  يف  	
الص��ورة مقلوب��ة: ميكن��ك إب��ادة املدني��ني 
لص��احل طاغي��ة إرهاب��ي معت��وه، لك��ن ال 
فرص��ة لعائ��د اس��تثماري يف إع��ادة بن��اء 
اخل��راب، وال ق��درة لروس��يا عل��ى إنف��اذ 
ش��راكات موضعي��ة ألنظمة تتش��هى بناء 

مفلس��ة. مطاع��م  دول��ة 
إيران طبعًا

أيض��ًا،  االس��رتاتيجي  البع��د  يف  	
-اخلاض��ع  الثان��ي  س��وريا  اجن��راف  ف��إّن 
ب��ل  االجتم��اع  لطبائ��ع  كذل��ك  واملن��ايف 
واملض��اد ملنط��ق وحاج��ات الغالبي��ة الدينية 
اإليران��ي  املعس��كر  القومي��ة فيه��ا- حن��و 
اإلرهابي��ة  التفج��رات  ح��رب  ب��دء  م��ع 
ب��ني بعثي��ي س��وريا والع��راق بالتزام��ن م��ع 
ح��رب اخللي��ج األوىل إب��ان حك��م حاف��ظ 
األس��د، وال��ذي تك��ّرس كتابعي��ة ثقافي��ة 
أواًل، ث��م اس��تيطانية تالي��ًا م��ع حك��م بش��ار 
األس��د، ميّث��ل تتم��ة الجنرافه��ا األول حنو 
املعس��كر الشرقي. واالجنرافان يشرتكان 

يف احلاج��ة واملصلح��ة لتأبي��د احلك��م.
قان��ون  يق��ّدم  املنح��ى  ه��ذا  ويف  	
االس��تيطان  يس��تهدف  باعتب��اره  قيص��ر 
اإليران��ي بص��ورة أساس��ية، فرصة مقابلة 
إلنت��اج صيغة اس��تعادة منطقية االجتماع 
الس��وري. ورغ��م أّن ه��ذا يب��دو مبالغ��ًا في��ه، 
إال أّن احل��رب يف وحش��يتها تق��دم دائم��ًا 
-للمفارق��ة- فرص��ًا لبداي��ات صفري��ة يف 

إع��ادة البن��اء. ومب��ا أّن القان��ون يعي��ق ف��رص 
األس��د وداعمي��ه يف إع��ادة تكوي��ن س��وريا وف��ق 
منظوره��م االقتص��ادي البدائ��ي، فه��و يبق��ي 
احتم��ال التك��ّون املقاب��ل متاح��ًا يف ح��ال جن��ح 

اس��تثماره. يف  الس��وريون 
كبتاغون القدس

التنكي��ل  النظ��ام عملي��ات  س��يكّثف  	
ومب��ا  الداخ��ل  يف  بالس��وريني  االقتص��ادي 
ميكن��ه يف اخل��ارج، لنش��ر عاق��ة ب��ني الضائق��ة 
والقانون. س��يكون هذا مؤملًا ومؤس��فًا -وش��ريراً 
كما كل أفعاله- لكّنه جيب أن يكون قصراً، 
ألن النظ��ام س��يتبّوغ كم��ا فعل��ت وتفع��ل كل 
األنظم��ة اخلاضع��ة للعقوب��ات. وبانتظار تغّر 
األمركي��ة؛  الداخلي��ة  السياس��ة  مش��هد  يف 
إي��ران،  جترب��ة  استنس��اخ  األس��د  س��يحاول 
وستعلو يف فضاء دمشق الشعارات الكبرة عن 
طري��ق الق��دس والقضايا الك��رى. لكن الفارق 
اجلوه��ري ه��و أن القان��ون س��يخلق يف الواق��ع 
نس��خة ثاني��ة م��ن نظ��ام ص��دام حس��ني بع��د 

ح��رب حتري��ر الكوي��ت.
ت��رك  يع��ي  عس��ر  ره��ان  وه��ذا  	
الطاغي��ة مع��زواًل ومنه��كًا داخ��ل فض��اء البل��د، 
لكن��ه ق��وي مب��ا يكف��ي ملواصل��ة ذبح الش��عب، ما 
س��يخلق حاج��ة عن��د الس��وريني إىل صفق��ة 
إمت��ام قان��ون قيصر، لنق��ل الضغط من كلفة 
االس��تمرار إىل مث��ن البق��اء، وه��و م��ا س��يخلق 
تناقض��ًا مش��حونًا بإغراء اش��تقاق ص��ورة نهاية 
ص��دام، وحماص��راً باس��تنتاجات عجول��ة ع��ن 

حتمي��ة تك��رار جترب��ة الع��راق.
م��ا يه��م بع��د قان��ون قيص��ر، ه��و أن  	
يك��ون فاع��ًا إلنه��اء ق��درة النظ��ام عل��ى البقاء.. 

ترام��ب. ش��أن  ال  الس��وريني  ش��أن  وه��ذا 

من احلصافة أاّل يتس��رع املرء يف بناء رهانات 
عل��ى اف��رتاض أّن ه��ذا القان��ون ه��و حت��ّول يف 
مس��ار "التخل��ي" األمرك��ي ع��ن الس��وريني، 
م��ع أّن ه��ذا التخل��ي ه��و يف حقيقت��ه أكث��ر 
توغ��ًا يف الزم��ن م��ن الث��ورة، فه��و يف بدايات��ه 
يع��ود إىل نهاي��ات مخس��ينات الق��رن املاض��ي، 
تزامن��ًا م��ع ب��دء البعثي��ني جب��رف س��وريا حنو 
املعس��كر الش��رقي والوح��دة م��ع مص��ر عب��د 
الناصر، خافًا لكل طبائع اجتماعها وتكوين 

اقتصاده��ا وإرثه��ا الطبق��ي.
أّن  املتحفظ��ة ه��و  الرؤي��ة  حم��ور  	
إدارة الرئي��س ترام��ب تنفذ انس��حابًا عمانيًا 
م��ن س��وريا، وتكتف��ي بالس��يطرة عل��ى مناب��ع 
النف��ط -غ��ر اجملزي��ة يف الواق��ع- يف الش��رق 
الب��اد  بقي��ة  تارك��ة  الش��رقي؛  والش��مال 
لتكون مناطق تنفيذية يف مشروع إعادة بناء 
النفوذ الروسي، ومركز التشويق العسكري 
يف مس��ار إرضاء الذات القيصري عند بوتني، 

مهم��ا كان��ت تكلفت��ه... ومذاحب��ه.
لك��ّن ه��ذه ليس��ت احلكاي��ة كّله��ا،  	
فف��ي املعط��ى النظ��ري لاس��رتاتيجيا، جي��ب 
أن تك��ون س��وريا منطق��ة ذات أهمية بالنس��بة 
للوالي��ات املتح��دة وألوروب��ا بدرج��ة أك��ر، 
غ��ر أّن االس��رتاتيجيا ال تق��وم عل��ى األس��س 
النظري��ة، ب��ل على احلاج��ات واملصاحل. ورمبا 
يع��ود ج��ذر قان��ون قيص��ر يف ه��ذه احلال��ة إىل 
"جوه��رة  إىل  س��وريا  حت��ّول  ملن��ع  احلاج��ة 
كلف��ة  ورف��ع  الروس��ي،  القيص��ري  الت��اج" 
التدخل البوتيي -وهو بكل األحوال جزء من 
صفق��ة االتف��اق الن��ووي ب��ني أوبام��ا وإي��ران- 
ع��ر تكري��س اس��تحالة االس��تفادة من��ه، أي 
أّن القان��ون يعم��ل باعتب��اره كاحب��ًا لنج��اح 
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أليس��يو: لق��د كتبتم��ا مؤخ��راً أن احلكوم��ة الس��ورية  	
ق��د ش��رعت بوض��ع يده��ا عل��ى أحي��اء س��كنية يف كثر م��ن مناطق 
الباد. هل يعي هذا أن إعادة إعمار سوريا ما بعد احلرب قد بدأت 

قب��ل أن تنته��ي احل��رب؟
هان��ي: متام��ًا. حن��ن ال نع��رف ك��م س��نة س��تدوم احل��رب، لك��ن 
النظ��ام ق��د وض��ع إط��اراً إلع��ادة اإلعم��ار. فاألس��د حي��اول أن ُينّم��ي 
االنطباع بأنه ُيعاد إعمار س��وريا ألن ذلك عامة على النصر؛ عر 

إع��ادة اإلعم��ار ُيعلن��ون للع��امل أن احل��رب ق��د انته��ت.
أليس��يو: لق��د قلتم��ا أن خ��راب س��وريا ميك��ن أن ُيفه��م  	
فق��ط م��ن خ��ال النظر إىل التدمر وإعادة اإلعمار كوجه واحد. 

مل��اذا؟
سوس��ن: ألن��ه عن��د احلدي��ث ع��ن خ��راب س��وريا، ُيفّك��ر الن��اس 
ع��ادة باملبان��ي املدم��رة، لك��ن هن��اك م��ا ه��و أكث��ر م��ن ه��ذا بكث��ر. 
��رت، س��نجد أن غالبيته��ا الس��احقة  ف��إن تفحصن��ا املناط��ق ال��ي ُدمِّ
��رت ه��ذه املناط��ق أثن��اء  مناط��ق س��ابقة للمعارض��ة. يف البداي��ة، ُدمِّ
��ر ُس��كانها قس��ريًا، واآلن تضم��ن إع��ادة اإلعم��ار ع��دم  احل��رب، وُهجِّ
ع��ودة الس��كان ألن الدول��ة تب��ي بيوت��ًا ال يس��تطيعون دف��ع تكاليفها 
 .)urbicide( هن��اك؛ نس��مي ه��ذه العملي��ة "إب��ادة عم��ران" س��وريا
اجلينوس��ايد ه��ي عملي��ة القت��ل العم��د جلماع��ة ذات هوي��ة معينة. 
األرِبيس��ايد ه��و فع��ل ه��ذا األم��ر حبق املدين��ة كعمران. يف س��وريا، 
يس��تخدم النظ��ام ختطي��ط املدن كس��اح يهدف هلندس��ة التغير 

الدميوغ��رايف و"تطه��ر" مجاع��ات معين��ة.
هان��ي: التدم��ر وإعادة األعمار يؤديان إىل نفس اهلدف السياس��ي. 
لقد كان التدمر بداية أداة عس��كرية اس��ُتخِدمت لطرد مجاعات 
بعينه��ا ألنه��ا كان��ت مصدر تهديد للنظام. وتأتي اآلن عملية بناء 

جديدة لرتّسخ هذا التهديد.
آليسيو: أي مناطق ومجاعات هي املستهدفة؟ 	

هاني: بالدرجة األوىل مناطق املعارضة والعشوائيات. العشوائيات 

يف س��وريا ليس��ت أزق��ة متداعي��ة. فه��ي مبان��ي إمسنتي��ة مبني��ة عل��ى 
أراض��ي عام��ة، أو أراض��ي خاص��ة غ��ر مرخص��ة؛ ه��ذه العش��وائيات ه��ي 

م��أوى ل��� 50 % من الس��وريني.
سوس��ن: وه��ذه املناط��ق املس��تهدفة متت��د أيض��ًا ع��ر خط��وط طائفي��ة 
وهويات دينية. يف محص، مت تسوية أحياء املعارضة الُسنّية باألرض، 
بينم��ا مت اإلبق��اء بدرج��ة كب��رة عل��ى األحي��اء العلوي��ة. مل��اذا؟ ألنه��م 
كان��وا موال��ني للنظ��ام. لكن من املضلل جعل األمور أس��ود وأبيض إىل 
احلد األقصى، فلم يكن مثة وجود ملنطقة موالية أو معارضة للنظام 
بنسبة %100، وكان النظام حياول حتى قبل احلرب أن يتخلص من 

العش��وائيات. لكن، قطعًا، مثة اس��راتيجية خلف ذلك.
أليس��يو: كيف ميكن هلذه االس��راتيجية أن ُتثمر بالنس��بة  	

مث��ااًل؟ ُتعط��وا  أن  باإلم��كان  ه��ل  النظ��ام؟  إىل 
هان��ي: حت��ى اآلن، مش��روع "ماروت��ا س��ييت" يف منطق��ة بس��اتني ال��رازي 
يف دمش��ق ه��و الوحي��د يف مرحل��ة البن��اء، وه��و يكش��ف ع��ن خمطط��ات 
احلكوم��ة بالنس��بة إىل إع��ادة اإلعم��ار. وق��د مت ختصي��ص مناط��ق 
أخ��رى إلع��ادة إعماره��ا، لكن عملية البناء مل تبدأ بعد. كانت بس��اتني 
ال��رازي منطق��ة تقطنه��ا الطبق��ات الدني��ا، وارتبط��ت بدرج��ة كب��رة 
باالضطراب��ات األوىل للث��ورة، لكنه��ا أب��داً مل تس��قط بش��كل كل��ي يف 
ي��د املعارض��ة. ل��ذا مل ُتدّم��ر أثن��اء احلرب، إمنا مت هدمه��ا الحقًا. ماروتا 
س��ييت مش��روع ضخم، فهو يغطي مس��احة حوالي 215 هكتار، وهذا ما 
يع��ادل مس��احة 250 ملع��ب ك��رة ق��دم. وس��يضم يف جنبات��ه 232 برج��ًا 
زجاجي��ًا بارتفاع��ات ش��اهقة، وه��ذا لي��س باملش��هد املأل��وف يف س��وريا، 
وس��يحتوي املش��روع عل��ى مزي��ج م��ن اخلدم��ات احلكومي��ة والس��كن 

امل��رف. تب��دو ماروت��ا س��ييت مث��ل أي مدين��ة حديث��ة تفتق��ر للهوي��ة.
سوس��ن: أراد األس��د أن جي��ذب الرس��اميل اخلاص��ة. إن مت الركي��ز 
عل��ى الس��كن االجتماع��ي ألك��ر ق��در ممك��ن م��ن الن��اس -كم��ا ه��و 
منتظ��ر م��ن مش��اريع م��ا بع��د النزاع��ات- فل��ن يت��م ج��ذب أي أم��وال 
خاص��ة. فاملس��تثمرون العقاري��ون يري��دون أن يلمح��وا فرص��ة جل��ي 

األم��وال؛ م��ن هن��ا تتول��د ناطح��ات الس��حاب احلديث��ة.

»إعادة اإلعمار« والتطهري االجتماعي يف سوريا

ع��رض نظ��ام األس��د خط��ة تفصيلي��ة إلع��ادة إعم��ار س��وريا. لك��ن، وفق��ًا للمهن��دس املعم��اري هان��ي فاكهان��ي وزميلته سوس��ن أبو  	
زي��ن الدي��ن، الذّي��ن التقاهم��ا أليس��يو ب��رون، تس��عى إع��ادة اإلعم��ار ه��ذه لتحقي��ق عملي��ة تطه��ر اجتماعي. هاني وسوس��ن، الل��ذان يقطنان 
حاليًا يف لندن، من مؤسس��ي "س��كن"، وهو مش��روع اجتماعي من أجل تقديم س��كن رخيص يف س��وريا. يف الس��نوات األوىل للثورة الس��ورية 

وصف��ا نفس��يهما بالنش��طاء.

26 تشرين الثاني 

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

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

عل��ى التنف��س«.
مش��اكل  إن  الف��روح  ويق��ول  	
عدي��دًة حت��ول دون تش��كيل أقس��اٍم لألطف��ال 
حديث��ي الوالدة يف مش��ايف األراض��ي احملّررة: 
ع��دم  إىل  لذل��ك  الرئيس��ّي  الس��بب  »يع��ود 
لتفعي��ل  الازم��ة  الطبي��ة  األجه��زة  تواف��ر 
ه��ذه األقس��ام، كاحلاضن��ات يف ح��ّد ذاته��ا، 
وأجه��زة الدعم التنفس��ّي مث��ل جهاز التنفس 

w   

آليس��يو: كي��ف ُأمك��ن ط��رد الس��كان وتركه��م خ��ارج  	
؟ طقه��م منا

سوس��ن: عش��رات اآلالف الذي��ن كان��وا فيم��ا مض��ى يعيش��ون هن��اك 
هم ُمبعدون ومتفرقون، وس��تضمن األس��عار احلالية عدم عودتهم. 
كان يعي��ش هن��اك قراب��ة 60 أل��ف ش��خص، معظمه��م م��ن أبن��اء 
الطبق��ات الدني��ا، لك��ن تكلفة املرت املرب��ع الواحد من البيوت اجلديدة 
س��تصل لقرابة 6000 دوالر. يف البداية، أصدر النظام إش��عاراً يطلب 
م��ن اجلمي��ع مغ��ادرة ممتلكاته��م العقاري��ة. ُأعط��ي اجلمي��ع ش��هراً 
واح��داً -ث��م مت متدي��د املهل��ة إىل س��نة واح��دة- للمطالب��ة حبق��وق 
امللكية، ووعدت الس��لطات أنه س��يتم تعويض اجلميع. الناس الذين 
كان لديه��م حقوق��ًا رمسي��ة تلق��وا أس��همًا تعويضي��ة يف املش��روع 
وس��كنًا بدي��ًا، وُع��ِرض عل��ى أولئ��ك الذي��ن مل يك��ن لديه��م حقوق��ًا 
رمسي��ة ب��دل إجي��ار تعويض��ي مل��دة س��نتني. واعت��ر قس��م آخ��ر م��ن 
الس��كان غ��ر مؤهل��ني للتعوي��ض وفق��دوا حق��وق امللكي��ة. لك��ن حت��ى 
بالنس��بة إىل الن��اس احملظوظ��ني الذي��ن تلق��وا أس��همًا وس��كنًا بدي��ًا، 
كان م��ن املف��رتض أن ُتس��ّلم البي��وت اجلديدة ع��ام 2016. حنن اآلن 
يف 2019 ومل يت��م بن��اء أي مس��كن بدي��ل حت��ى اآلن، والس��لطات حت��ى 
مل تس��تقر عل��ى املوق��ع املخص��ص للس��كن البدي��ل. وانته��ى األم��ر 
بالكث��ر م��ن الن��اس إىل بي��ع أس��همهم ليتمكن��وا م��ن دف��ع إجي��ارات 
بيوته��م ريثم��ا يت��م جتهي��ز الس��كن البدي��ل. يف غض��ون ذل��ك، وّقع��ت 

احلكوم��ة عق��وداً بقيم��ة ماي��ني ال��دوالرات م��ع املس��تثمرين.
هان��ي: م��ن امله��م أن نتذك��ر أنن��ا وس��ط ن��زاع. فكث��ر م��ن الن��اس ق��د 
اختف��وا، أو ه��م معتقل��ون أو مهجرون، وكثرون هم الجئون خارج 
الب��اد. القل��ق عل��ى الس��امة الش��خصية يتمل��ك الكث��ر م��ن الن��اس، 
الذي��ن خيش��ون اإلفص��اح أنه��م كانوا يعيش��ون يف مناط��ق املعارضة 
وأنه��م الجئ��ون خ��ارج الب��اد. وعندم��ا ُتعط��ي ش��هراً واح��داً ليطالب��وا 
مبمتلكاته��م العقاري��ة، فإن��ك فعلي��ًا حت��اول ن��زع ممتلكاته��م منه��م 

باس��م القان��ون، ألي��س كذلك؟
أليسيو: متى بدأت هذه العملية وإىل أين وصلت؟ 	

سوس��ن: كان��ت اخلط��وة األوىل ه��ي املرس��وم 66، ال��ذي يتي��ح ه��دم 
وإع��ادة تطوي��ر العش��وائيات الس��كنية وتقدي��م األس��اس القانون��ي 
إلع��ادة اإلعم��ار. ص��در ه��ذا املرس��وم ع��ام 2012. إن وضعن��ا األمور يف 

نطاقه��ا الصحي��ح ناح��ظ أن االضطراب��ات السياس��ية ق��د ب��دأت ع��ام 
2011، أي أن املرس��وم ص��در بع��د س��نة واح��دة م��ن اندالع الث��ورة. تفكر 

النظام االسرتاتيجي سبق مبرحلة زمنية كبرة كل اخلراب الذي 
كان س��يحدث.

هاني: من ناحية أخرى، مت إقرار القانون رقم 10 -الذي يوس��ع نطاق 
املرسوم -66 يف أواخر عام 2018، واألمور تتحرك ببطء. مت ختصيص 
ع��دد قلي��ل ج��داً م��ن املناط��ق ضم��ن عملي��ة إع��ادة اإلعم��ار، لك��ن جي��در 
املاحظة أن هذه املناطق كبرة جداً. فقط يف دمش��ق، مت ختصيص 

م��ا يق��رب من 13 % من املدينة إلعادة اإلعمار
آليسيو: ما الذي يريد النظام حتقيقه؟ 	

هان��ي: يق��ول النظ��ام أن خطت��ه ه��ي ح��ل ملناط��ق الس��كن العش��وائي. 
لك��ن يف ع��ام 2017 ق��ال بش��ار األس��د نفس��ه ع��ن احل��رب: "خس��رنا خ��رة 
شبابنا وبنانا التحتية، لكننا كسبنا جمتمعًا أكثر عافية وجتانسًا". 
بالنس��بة إىل النظ��ام، ف��إن ه��دف احل��رب ه��و جمتم��ع متجان��س م��واٍل 
لألس��د، يس��وده رأي سياس��ي واح��د فق��ط. وم��ن أجل ه��ذا اهلدف ميكن 
أن يس��تخدموا كل الوس��ائل ال��ي حبوزته��م: إح��دى ه��ذه الوس��ائل 
البيئ��ة املديني��ة. لنتأم��ل التدم��ر احلاص��ل ب��ني 2012 و2015؛ اس��تهدف 
غ��ر  أس��لحة  واس��تخدم  واملخاب��ز،  واملس��اكن  املستش��فيات  النظ��ام 
دقيق��ة كالرامي��ل املتفجرة. حاص��ر املدن ليقطع الطعام واإلمدادات 
الصحي��ة... كل ش��يء ليجع��ل احلي��اة مس��تحيلة يف تل��ك املناط��ق. 
الس��بب الوحي��د ال��ذي ميك��ن أن نفك��ر في��ه ه��و أن النظ��ام كان حي��اول 

إف��راغ تل��ك األماك��ن، وإجب��ار الن��اس عل��ى اهل��رب.
لوال ذلك، ما كان النظام ليس��تهدف املستش��فيات واملخابز، وما كان 
له أن يستخدم الراميل املتفجرة. كانت توجد حتى تقارير تفيد أن 
النظ��ام يف بع��ض املناط��ق ق��ام بهدم متعمد ملئات من البيوت يف مناطق 
املعارض��ة بع��د أن ُيس��يطر عل��ى مدين��ة من املدن. عن��د نقطة كهذه ال 

ميكن للمرء إال أن يقول أن األمر ليس عش��وائيًا.
سوس��ن: جت��ري عملي��ة إع��ادة األعم��ار اآلن بش��كل انتقائ��ي. يرتب��ط 
األم��ر مب��ن ال��ذي جي��ب أن ُيعاق��ب وم��ن الذي جيب أن ُيكاف��ئ، فعملية 
إع��ادة اإلعم��ار ال تنف��ع الفق��راء واملس��تضعفني والضحاي��ا، إنه��ا تص��ب 
يف مصلح��ة املس��تثمرين م��ن حماس��يب النظ��ام، الذي��ن يرتحب��ون م��ن 

عملي��ات إع��ادة التطوي��ر ذات الطاب��ع النيوليرال��ي.
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- ال تع��ر املق��االت املنش��ورة بالض��رورة ع��ن رأي اجملل��ة.

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

@3aynAlmadina /3aynAlmadina

ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ مجّلة

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

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

@AynAlmadina /3aynAlmadina

ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ  عضو الشــبكة السوريةمجّلة
لإلعــام المطبوع

يف  الث��ورة  ان��دالع  م��ن  أي��ام  بع��د  	
الع��ام 2011، غ��ادر بس��ام أب��و عب��د اهلل حم��ل 
إقامت��ه الطويل��ة يف روس��يا عائداً إىل دمش��ق. 
حين��ذاك كان��ت أبواب بش��ار األس��د مفتوحة 
ملن يود لقاءه، ما منح بسام فرصة مل يفوتها. 
وب��ني ي��دي األس��د ألق��ى كلم��ة قص��رة ق��ال 
فيها: سيدي الرئيس تركت عملي وعائلي 
نفس��ي يف خدم��ة  أض��ع  وجئ��ت  روس��يا  يف 

الب��اد وخدمتك��م.

ي��روق لبش��ار ه��ذا النوع م��ن الزوار،  	
يتكل��م،  وال  يس��مع  أخط��اء،  إىل  يلّم��ح  ال 
وحاس��م يف إب��داء الطاع��ة وال��والء. كذل��ك 
كان أبو عبد اهلل الذي أصبح بعد ذلك اللقاء 
"باحث��ًا أكادميي��ًا وأس��تاذاً للعاق��ات الدولية 
عاق��ة  أي  دون  وم��ن  دمش��ق"  جامع��ة  يف 
أي جامع��ة  أو  دمش��ق  ل��ه جبامع��ة  س��ابقة 
أخ��رى. فبع��د أن أكم��ل أب��و عب��د اهلل املول��ود 
مطل��ع س��تينات الق��رن املاضي، دراس��ة س��هلة 
مبنح��ة حكومي��ة يف طش��قند بأوزبكس��تان 
اجلمهورية الس��وفييتية الس��ابقة، انتقل إىل 
روس��يا ليس��تقر هناك، وظل مفلس��ًا ومتعثراً 
يف حماوالته بأن يغدو تاجراً أو رجل أعمال، 
الش��خصية  حت��ى يف حيات��ه  وظ��ل متعث��راً 
ب��زواج م��ن س��يدة روس��ية مل تلب��ث أن طلب��ت 

الط��اق.
على شام إف إم والدنيا والفضائية  	
الس��ورية واملن��ار، وغره��ا من وس��ائل اإلعام 
املوالي��ة ظه��ر أب��و عب��د اهلل ك"مفك��ر حيل��ل 
املؤامرة ويكشف عن املتآمرين" بل ويشتمهم 

م��رة ب "احلثال��ة" وأخ��رى ب"الرع��اع اهلم��ج" 
قاص��داً املتظاهري��ن يف درع��ا وري��ف دمش��ق 
ومح��ص ومح��اة ودي��ر ال��زور. ومل يك��ن أق��ل 
ح��دة وب��ذاءة وعنصري��ة يف كتابات��ه ال��ي 
تول��ت جري��دة الوط��ن نش��رها بغ��زارة، ضم��ن 
س��يل كتابها اجلدد والقدامى املتنافس��ني يف 

الدف��اع ع��ن األس��د.
برعاي��ة ومتوي��ل رام��ي خمل��وف،  	
أس��س أب��و عب��د اهلل "مرك��ز دمش��ق لألحباث 
قراصن��ة  في��ه  مج��ع  والدراس��ات-مداد" 
اللغ��ة  ع��ن  ومرتمج��ني  ه��واة،  فيس��بوك 
وعّم��ق  والفارس��ية،  والروس��ية  الرتكي��ة 
م��ن خ��ال ه��ذا املرك��ز صداقت��ه مبفكري��ن 
وساس��ة آخري��ن من زمائ��ه، مثل خالد عبود 
ومي��س كري��دي، ورئيس اإلدارة السياس��ية 
جبيش األس��د اللواء حس��ن حس��ن. ولسبب ما 
-ق��د يكون تقليص أجراه خملوف من أموال 
هل��ذا املرك��ز- غ��ادره أب��و عب��د اهلل يف الع��ام 

.2016

بسام أبو عبد اهلل.. 
حمطات من سرية 

الفتى البليد	

اهلل  عب��د  أب��و  بس��ام  يع��د  الي��وم  	
نفس��ه ش��خصًا فائ��ق النج��اح. صحي��ح أن��ه 
لكن��ه  منه��ا،  وابنتي��ه  األوىل  زوجت��ه  خس��ر 
أس��س زواج��ًا آخ��ر يف من��زل حب��ي تنظي��م 
يف  ذل��ك  كان  وإن  الفخ��م  كفرسوس��ة 
الس��ر. وصحي��ح أن عق��وداً طويل��ة م��رت قب��ل 
الع��ام 2011 دون أن حيق��ق أي إجن��از يذكر، 
لكنه اليوم مدير ل"مدرس��ة اإلعداد احلزبي 
ال��ي  البع��ث،  حل��زب  التابع��ة  املركزي��ة" 
يتطلع بعدها ألن يكون وزيراً يف أي حكومة 

قادم��ة. أس��دية 
يف س��نوات قليل��ة م��ن عم��ره ال��ذي  	
اق��رتب م��ن الس��تني، تغ��ر كل ش��يء يف حياة 
اب��ن ص��ف الضاب��ط الفق��ر. ول��ن يؤث��ر يف 
مسرته الصاعدة اضطرابه الداخلي املزمن، 
وال الذكري��ات الس��يئة ال��ي حيمله��ا م��ن 
ح��واري مدين��ة مصي��اف ال��ي ينح��در منه��ا، 
عن ذاته، عن الفتى املنبوذ، متوسط الذكاء، 

البلي��د. 
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