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االفتتاحية

عيد آخر
يتزامن صدور هذا العدد مع أول أيام عيد األضحى املبارك، وفيه نتمنى ألهلنا وناسنا السالم وما  	
أمكن من فرح. ونأمل أن يكون آخر عيد يقضونه يف املخيمات، وحتت القصف، ويف أسر الظلم، ويف املنايف.

مت��ر الس��نوات وتت��واىل األعي��اد والطري��ق ي��زداد غموض��ًا، واحلل��م حبي��اة مس��تقرة كرمي��ة يصب��ح  	
أبع��د. ه��ذا صحي��ح، ولك��ن الصحي��ح أيض��ًا أن التاري��خ ال يرج��ع إىل ال��وراء مهم��ا كّل��ت األي��ادي ال��ي طرق��ت 

ب��اب املس��تقبل.
الطريق إىل إعادة تأهيل األسد مقطوع، مهما راجت تسريبات مزعومة تتلقاها أنفس قلقة. فبعد  	
كل ما جرى أصبح األسد عثرة يف طريق السالم يف سورية، وهذا أمر يعرفه حلفاؤه جيداً. كل ما جيري 

ه��و البح��ث ع��ن الرتتيب��ات املناس��بة، بع��د أن بل��غ الوض��ع الس��وري مرحل��ة ص��ار ال بد فيها من ح��ل قريب.
إذًا، ويف رأين��ا عل��ى األق��ل، س��يأتي الي��وم التال��ي غ��داً أو بع��د غ��د، مبرحل��ة انتقالي��ة قص��رة ج��داً أو  	
قص��رة، وس��يصبح ه��ذا الكاب��وس م��ن املاض��ي. ولك��ن م��ا حص��ل لي��س س��هاًل عل��ى اإلط��الق، واملس��تقبل لي��س 
مزده��راً بعفوي��ة، فحج��م م��ا جرى من خراب وإجرام وتعس��كر وتدخالت دولي��ة وانهيار جماالت مركزية 
يف حي��اة الس��وريني، كاالقتص��اد والصح��ة والتعلي��م واخلدم��ات... ه��ي كله��ا أمور تس��تغرق س��نوات طويلة 

م��ن اجلهد.
ويف تلك املراحل ستحتاج البالد إىل استنفار كل طاقاتها. لعل هذه ليست بشرى طيبة ومرحية  	
مل��ن تعب��وا، وه��م كث��رون ومعه��م احل��ق، ولكنه��ا دع��وة إىل االس��تعداد لنَف��س طوي��ل وصب��ور مل��ن س��يتابع 
الطري��ق. ال��ذي ل��ن يك��ون وردي��ًا كم��ا قلن��ا، ولكن��ه س��يكون يف اجت��اه البن��اء ال جم��رد مراوح��ة ق��رب الصف��ر، 

كم��ا ه��و حاص��ل اآلن.
وهلذا حيتفل غالف هذا العدد برجال الدفاع املدني، ذوي القبعات البيض والقلوب البيضاء، الذين  	
ُيصلح��ون عندم��ا ُيفس��د الن��اس، ودوم��ًا يتلق��ون الضرب��ات ويتعرضون لتش��ويه الصورة ألنه��م أحد اجلوانب 

القليل��ة الناصع��ة ال��ي تس��تفز كل س��واد م��ن أي ط��رف أت��ى.
كل عام وأمهات الشهداء وعائالتهم خبر، وأسرانا أحرار، والبالد أقرب إىل األمان والرفاه. 	
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يصع��ب الي��وم، يف ظ��ل األزم��ات الكب��رة ال��ي تعان��ي منه��ا  	
مدين��ة خارج��ة م��ن ح��رب مث��ل الطبق��ة، تقيي��م أدوار ه��ذه املنظمات، 
نظراً لتنوع جماالت عملها واتس��اع الش��رائح املس��تهدفة يف مشاريعها 
القصرة والطويلة األجل. يتقاطع عمل بعض املنظمات يف جماالت 
اختصاصاته��ا املتنوع��ة، وتتكام��ل أنش��طتها –نظري��ًا- يف س��عيها إىل 
توف��ر الش��روط املعيش��ية للفئت��ني اللت��ني تس��تهدفهما، م��ن س��كان 
أصلي��ني يف املدين��ة ونازح��ني إليه��ا. كما ميكن تقس��يم النازحني إىل 
فئ��ات تبع��ًا للمناط��ق ال��ي ج��اؤوا منه��ا. يفي��د ه��ذا التقس��يم يف تقدي��ر 
االحتياج��ات والتخطي��ط لتلبيته��ا، إذ س��رجع النازح��ون م��ن مدين��ة 
الرقة إليها بعد خروج التنظيم، ما سيقلص أعداد النازحني إىل حد 
كب��ر خ��الل األش��هر القريب��ة القادم��ة، بن��اء عل��ى جمري��ات العملية 
العسكرية الدالة. أما النازحون من املناطق اخلاضعة لسيطرة النظام 
يف ري��ف حل��ب الش��رقي فال ميك��ن التكهن بوقت رجوعهم، ما يفرض 
عل��ى منظم��ات اإلغاث��ة إدخ��ال بقائه��م الطوي��ل يف مدين��ة الطبقة يف 
احلسبان. وكذلك احلال بالنسبة إىل سكان الطبقة النازحني عنها، 
الذين ترتبط عودة بعضهم بتحسن األحوال االقتصادية واخلدمية، 
وهو الشأن املنوط مبجلس الطبقة املدني –أسسته قسد- وباملنظمات 
املهتم��ة بإع��ادة تأهي��ل البن��ى التحتي��ة واملنظوم��ات املرتبط��ة به��ا يف 
حق��ول اخلدم��ات والصح��ة والتعلي��م. إىل ح��د كب��ر يعتم��د جملس 
الطبقة على املش��اريع الي تنفذها املنظمات، س��واء تلك املهتمة مبياه 
الش��رب أو صيانة األبنية املدرس��ية أو توفر اخلدمات الطبية. وتربز 
 Concern Worldwide املش��اريع الضخم��ة ال��ي تنفذه��ا منظمات مث��ل
وW.F.B وI.R.D وMERCY CORPS و»فريق التدخل الس��ريع« و»أمل 
أفض��ل للطبق��ة« وغره��ا، إضاف��ة إىل املفوضي��ة الس��امية لألم��م 
UNCHR، كراف��د ه��ام جله��ود إع��ادة  املتح��دة لش��ؤون الالجئ��ني 
االس��تقرار يف الطبق��ة، نظ��راً لطي��ف األعم��ال الواس��ع ال��ذي تنف��ذه 
ه��ذه املنظم��ات. ابت��داء م��ن تأم��ني مي��اه الش��رب )Concern( وانته��اء 
بإص��الح الط��رق )فري��ق التدخ��ل الس��ريع(، م��روراً حبم��الت التوعية 
ال��ي تطلقه��ا م��ن ح��ني آلخ��ر )أم��ل أفض��ل للطبق��ة(، وم��ا يرافق هذه 
احلم��الت م��ن أنش��طة ميداني��ة بتجمي��ل ش��وارع املدين��ة وحم��و آث��ار 
داع��ش م��ن جدرانه��ا. وإىل جان��ب ه��ذه األعم��ال تضطل��ع بع��ض ه��ذه 

املنظم��ات بأعم��ال إغاثية ش��ديدة األهمية يف مدين��ة الطبقة اليوم، 
رغ��م املصاع��ب ال��ي تفرضه��ا األع��داد املرتفع��ة ملس��تحقي الع��ون مبا 
يفوق، يف كثر من احلاالت، اإلمكانات واملوارد املالية املتاحة هلذه 

املنظمات.
أحص��ى مكت��ب ش��ؤون املنظم��ات التاب��ع جملل��س الطبق��ة  	
املدن��ي أكث��ر م��ن 125 أل��ف ن��ازح إىل املدينة، يف إحص��اء غر مكتمل 
حت��ى اآلن، م��ا ق��د يرف��ع العدد إىل 150 ألفًا، ورمبا أكثر، حيتاجون 
مجيع��ًا إىل س��الل غ��ذاء يومي��ة ومس��اعدات أخ��رى حتّس��ن أماك��ن 
اإلي��واء املؤقت��ة ال��ي يقيم��ون فيه��ا. وبالتال��ي إىل منظم��ات ت��وزع 
س��الاًل غذائي��ة بش��كل ش��به منتظ��م، وأغطي��ة وأدوات املطاب��خ وخي��م 
ومصابي��ح وغره��ا من مس��تلزمات اإليواء الضرورية. تطرح قضية 
النازح��ني مش��كلة أخ��رى تتمث��ل بإش��غاهلم بع��ض امل��دارس، م��ا ق��د 
يعي��ق خط��ط جمل��س الطبق��ة بب��دء الع��ام الدراس��ي منتص��ف أيلول 
القادم. ويش��كو أعضاء اجمللس من تأخر تنفيذ الوعود الي قطعتها 

منظم��ات دولي��ة باملس��اعدة عل��ى تأم��ني أماك��ن إي��واء بديل��ة.
تق��ول أم عل��ي، النازح��ة إىل الطبق��ة م��ن بيته��ا يف ح��ي  	
الدرعي��ة مبدين��ة الرق��ة، إنه��ا مل جت��د م��أوى، هل��ا وألطفاهل��ا، س��وى 
مدرس��ة، تش��اركت فيها مع أس��رة أخرى اإلقامة يف غرفة صفية. 
وتش��عر امل��رأة باخلط��ر م��ن ش��ائعات إخالئه��م: »وين ن��روح؟... ما بي 
مكان نتآوى بيه غر هاملدرسة«. وفضاًل عن شبح اإلقامة يف العراء 
خيش��ى ه��ؤالء املقيم��ون ضي��اع فرصه��م باحلص��ول عل��ى الس��لل 
الغذائي��ة ال��ي تقدمه��ا املنظم��ات يف ح��ال ترك��وا امل��دارس ال��ي تع��د 
هدف��ًا رئيس��يًا ألعم��ال اإلغاث��ة، باإلضاف��ة إىل األمكن��ة واملبان��ي 
العامة األخرى حيث التجمعات الكبرة للنازحني. أم علي ومعظم 
م��ن ين��ال مس��اعدة املنظم��ات يف مدينة الطبقة يعتم��دون على هذه 
املس��اعدات بش��كل رئيس��ي يف حياتهم اليومية، ولوالها لتحولوا إىل 
متس��ولني حس��ب م��ا يق��ول عب��د اهلل، الن��ازح ه��و اآلخر م��ن الرقة مع 
زوجته وابنته وأوالدها: »ما بي شغل، وما أقدر أشتغل. صار عمري 
مخس��ة وس��تني س��نة. وما لي حدا برى يبعث لي ش��ي. عايش��ني على 
هاإلغاثات واملساعدات اللي تتوزع، واحلمد هلل ماشي احلال. لوالها 

كن��ا ش��حذنا أو متن��ا م��ن اجل��وع«.

150 ألف نازح يعتمدون على ما تقدمه منظمات اإلغاثة

تقرير خاص

من��ذ س��يطرت »ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة« )قس��د( عل��ى مدين��ة الطبق��ة، يف أي��ار املاض��ي، نش��طت منظم��ات تعن��ى بش��ؤون اإلغاث��ة  	
والصح��ة واخلدم��ات والبن��ى التحتي��ة، بعضه��ا تأس��س يف املدين��ة، فيم��ا ش��كل البع��ض اآلخ��ر فروع��ًا ملنظم��ات مؤسس��ة م��ن قب��ل.

يف مدينة الطبقة...
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بوادر التوافق:
املعطي��ات  أوىل  ظه��رت  الش��امية  اجله��ة  م��ن  أواًل:  	
بوص��ول ق��وات النظ��ام وميليش��ياته، بإدارة وتغطية جوية روس��ية، 
إىل احل��دود الس��ورية العراقية مش��ال قاعدة »التنف« األمركية, 
والس��يطرة عل��ى »محيم��ة«، ووقوفها على مش��ارف احملطة الثانية 
T2, وبالتال��ي قط��ع الطري��ق على مجيع فصائل املعارضة املوجودة 

يف البادي��ة الس��ورية. وتظه��ر ثانيه��ا يف اتف��اق »العكرش��ي« ال��ذي 
أفس��حت مبوجب��ه »ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة« الطري��ق لق��وات 
النظ��ام وميليش��ياته للتق��دم عل��ى الضف��ة اجلنوبي��ة لنه��ر الف��رات 
اعتب��اراً م��ن قري��ة »دحل��ة« باجت��اه دير ال��زور. وثالثها إع��الن وزارة 
الدف��اع الروس��ية ب��دء التق��دم باجت��اه دي��ر ال��زور )الثالث��اء 08-22-

2017(، بع��د الس��يطرة عل��ى »الس��خنة« وتطوي��ق تنظي��م الدول��ة يف 

منطق��ة »عقرب��ات« يف بادي��ة مح��ص. ح��دث ه��ذا كله حت��ت غطاء 
م��ن الصم��ت األمرك��ي.

لك��ن عل��ى ه��ذا اجلان��ب تبق��ى عق��دة إي��ران وطري��ق  	
ال��ي ال ميك��ن للوالي��ات املتح��دة  طهران-دمش��ق, تل��ك العق��دة 
الس��كوت عنه��ا م��ا مل تقدم روس��يا ضمانات بإبعاد إي��ران عن املعابر 

املس��تقبل. يف  والع��راق  س��وريا  ب��ني  احلدودي��ة 
الوالي��ات  ت��زال  ثاني��ًا: م��ن جه��ة اجلزي��رة، حي��ث ال  	
املتح��دة )قائ��دة التحال��ف ض��د اإلره��اب( مش��غولة بالرق��ة لكنه��ا 
حت��اول توجي��ه رس��ائل متزامن��ة عل��ى مس��تويني ألبن��اء دي��ر الزور:

- األوىل عس��كرية، ع��ن طري��ق املق��دم مهن��د ط��الع قائ��د  	
فصيل »مغاوير الثورة« املدعوم من البنتاغون, مفادها أن الواليات 
املتح��دة ستنش��ئ غرف��ة عملي��ات عس��كرية خاص��ة مبحافظ��ة دي��ر 
ال��زور يف مدين��ة »الش��دادي«, معزول��ة متام��ًا ع��ن »ق��وات س��وريا 
الدميقراطي��ة«, ش��ريطة أن يتجم��ع 500 مقات��ل عل��ى األق��ل م��ن 

أبن��اء دي��ر ال��زور مقبول��ني أمركي��ًا.
تل��ك الرس��الة ال��ي فهمه��ا العس��كر الدي��ري املع��ارض  	
جي��داً, فأخ��ذت الس��احة تع��ج مبب��ادرات التوح��د والتواف��ق أو حت��ى 

التج��اذب, فش��هدنا والدة »ل��واء حتري��ر دي��ر ال��زور« ال��ذي ض��م ما تبقى 
من غالبية كتائب مدينة دير الزور, ورأينا نشأة حتالف بني »جيش 
أس��ود الش��رقية« و»قوات أمحد العبدو«، املوجودان يف البادية الس��ورية، 
م��ع فصي��ل »أح��رار الش��رقية« )الش��رقيني م��ن أحرار الش��ام( املوجود يف 
مناط��ق س��يطرة درع الف��رات, وإع��الن ه��ذا التحال��ف أن البادي��ة ه��ي 

اجلبه��ة الوحي��دة ال��ي ميك��ن حتري��ر دي��ر ال��زور عربه��ا.
لك��ن، أيض��ًا، يف ه��ذه الطروح��ات هن��اك ع��دة ُع�َق���د مل حُت��ل  	

بع��د:
أوهلا مصاحل تركيا الي مل حتسم أمرها بالوقوف مع أحد  	
هذه املشاريع أو الوقوف يف وجهها مجيعًا, ودون املوافقة الرتكية لن 
يس��تطيع أي مقات��ل االنتق��ال إىل الش��دادي أو إىل البادي��ة الس��ورية يف 

اجلن��وب.
األق��ل  عل��ى  مقات��ل   500 جتمي��ع  إمكاني��ة  ع��ن  وثانيه��ا  	
-مقبول��ني أمركي��ًا- يف الش��دادي، ضم��ن س��باق م��ع الزم��ن متعل��ق 
بانته��اء معرك��ة الرق��ة، األمر ال��ذي بات قريبًا، من جهة, وتقدم قوات 
النظام باجتاه دير الزور من جهة أخرى, وعن مدى إمكانية هذا العدد 
لتحرير مس��احات واس��عة متمثلة مبنطقة اجلزيرة يف حمافظة دير 

ال��زور.
وثالثه��ا ع��ن الدع��م األمرك��ي لفصائ��ل اجلن��وب، وال��ذي  	
ينتهي يف الش��هر العاش��ر من هذا العام حس��ب بعض التس��ريبات, وعن 

التغطي��ة اجلوي��ة ال��ي مل حتض��ر أب��داً ط��وال م��دة الدع��م.
- الثاني��ة سياس��ية، تس��ّربها الوالي��ات املتح��دة ع��رب بع��ض  	
قنواته��ا. ومفاده��ا أن اإلدارة األمركي��ة تبح��ث ع��ن مش��روع متكام��ل 
لتحري��ر دي��ر ال��زور وإدارته��ا م��ن قب��ل أبنائه��ا, وأن ه��ذا املش��روع ينبغي 
أن يك��ون متناغم��ًا م��ع مش��روع البنتاغ��ون -مغاوي��ر الث��ورة- انطالق��ًا 
م��ن الش��دادي. ورمب��ا تش��هد الس��احة اإلعالمي��ة بع��ض ه��ذه املش��اريع 
يف املرحل��ة القريب��ة ج��داً, إذ يعمل رياض درار، رئيس »جملس س��وريا 
الدميقراطي«، على تش��كيل جس��م مدني يف مناطق س��يطرة قس��د من 

أبن��اء دي��ر ال��زور.

دير الزور.. ماذا بعد؟؟

رادار املدينة

نشوان الصاحل

تل��وح يف األف��ق مع��امل تواف��ق روس��ي أمركي خبصوص حمافظة دير الزور. توافٌق مل ُتعرف تفاصيل��ه الدقيقة بعد, لكن ميكن  	
اس��تقراء مالحم��ه األولي��ة ضم��ن التقس��يم اجلغ��رايف للمحافظ��ة, حبي��ث تك��ون الضف��ة الش��مالية للنهر )اجلزي��رة( منطقة نف��وذ الواليات 

املتح��دة, بينم��ا ختض��ع الضف��ة اجلنوبي��ة )الش��امية( للنف��وذ الروس��ي.
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ماذا بعد؟؟
التواف��ق  مع��امل  توضي��ح  بع��د  	
استش��راف  يبق��ى  األمرك��ي  الروس��ي 
الس��يناريوهات احملتملة حملافظة دير الزور, 
وال��ي ميك��ن تلّم��س ثالث��ة منه��ا انطالقًا من 
)اجلزي��رة(: األمرك��ي  النف��وذ  منطق��ة 

1- الس��يناريو األس��وأ: ق��د تك��ون   

الرسائل األمركية، العسكرية والسياسية، 
وس��يلة إلهل��اء الوس��ط املع��ارض بتجاذب��ات 
ريثما تسيطر قوات النظام، املدعومة روسيًا، 
عل��ى كام��ل الضف��ة اجلنوبي��ة لنه��ر الف��رات 
يف حمافظ��ة دي��ر ال��زور, وم��ن ث��م عبوره��ا 
إىل الضف��ة الش��مالية لتس��يطر عل��ى باق��ي 
احملافظ��ة وتف��رض أم��راً واقع��ًا عل��ى ق��وات 
املعارضة الي مل تعد متلك أي منفذ للقتال 
ال��زور دون إذن أمركي-ترك��ي. يف دي��ر 

2- س��يناريو ب��ن ب��ن: ق��د تعتم��د   

الوالي��ات املتح��دة عل��ى »مغاوي��ر الث��ورة« يف 
منطق��ة الش��دادي لقي��ادة فصائ��ل عربية من 
مث��ل »ق��وات النخب��ة« و»اجملل��س العس��كري 
لدي��ر ال��زور«, وبدع��م م��ن »قس��د«، لتحري��ر 
الضف��ة الش��مالية م��ن احملافظ��ة وتس��ليمها 
جملل��س مدني من قبيل جملس رياض درار.

س��وءًا:  األق��ل  الس��يناريو   -3  

يفرتض هذا الس��يناريو اتفاق مجيع فصائل 
اجلي��ش احل��ر )أو غالبيته��ا( عل��ى حتري��ر 
الضف��ة الش��مالية للنه��ر اعتب��اراً م��ن غرف��ة 
مقاتل��ي  مجي��ع  ونق��ل  الش��دادي,  عملي��ات 
تركي��ٍة  مببارك��ة  هن��اك،  إىل  الفصائ��ل 
تتقاط��ع م��ع مصلحته��ا بع��دم توس��ع قس��د 
أن  ويف��رتض  ُأخ��رى.  عربي��ة  مناط��ق  يف 
القوى السياس��ية واملدني��ة الديرية املعارضة 
استطاعت تقديم منوذج إلدارة مدنية تقبله 
الوالي��ات املتح��دة, األم��ر ال��ذي س��تنتج عن��ه 
منطق��ة حم��ررة ب��إدارة مدني��ة وعس��كرية 
م��ن أبن��اء دي��ر ال��زور, حدوده��ا نه��ر الف��رات 
جنوب��ًا واحلدود اإلداري��ة حملافظة دير الزور 
م��ن الش��رق والغ��رب والش��مال, حت��ت النف��وذ 
األمرك��ي ال��ذي يش��رتط عدم قت��ال النظام 
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الحق��ًا, وحس��ن اجل��وار م��ع مناط��ق س��يطرة 
قس��د.

تبق��ى اإلش��ارة إىل أن أي حماول��ة  	
البادي��ة  م��ن  ال��زور  دي��ر  باجت��اه  للتق��دم 
الس��ورية س��تصطدم بقوات النظام, وبالتالي 
ل��ن تك��ون مدعوم��ة م��ن أي دول��ة يف ظ��ل 
إمس��اك الوالي��ات املتح��دة جبمي��ع خي��وط 
الدعم, والي باتت تشرتط حماربة اإلرهاب 
فق��ط دون النظ��ام قب��ل الس��ماح ب��أي دع��م, 
األم��ر ال��ذي س��يجعل ق��وات املعارضة عرضة 
الروس��ي- اجل��و  س��الح  قب��ل  م��ن  لإلب��ادة 
الس��وري, يف براري مكش��وفة ال خمابئ فيها.

ماذا بعد داعش؟؟
مجي��ع  الديري��ة  املعارض��ة  تفق��د  	
أوراقه��ا يف ح��ال ُطّب���ق الس��يناريوهان األول 
أو الثان��ي, لكنه��ا أم��ام اس��تحقاق ثقي��ل إذا 
طّب��ق الس��يناريو الثال��ث املش��روط بعدم قتال 
النظ��ام. ويف ه��ذا الس��ياق لديه��ا الكث��ر م��ن 

عنه��ا:  لإلجاب��ة  األس��ئلة 
- ه��ل س��يبقى الوض��ع عل��ى حال��ه  	
ال��زور؛  إىل م��ا ال نهاي��ة يف حمافظ��ة دي��ر 
الش��امية حت��ت س��يطرة النظ��ام واجلزي��رة 

املعارض��ة؟ س��يطرة  حت��ت 

مفاوض��ات  س��تجري  ه��ل   - 	
موضعي��ة م��ع النظ��ام, متعلق��ة بدي��ر ال��زور 
الث��ورة؟ م��ن  تبق��ى  عم��ا  مبع��زل  فق��ط, 

- ه��ل س��تكون دي��ر ال��زور ج��زءاً من  	
مفاوض��ات احل��ل النهائ��ي لس��وريا يف جني��ف 

وأخواته��ا؟
س��تأخذ  ال��ي  امللف��ات  ه��ي  م��ا   - 	
احليز األهم يف أي مفاوضات: رحيل األس��د؛ 
املعتقلون؛ املطلوبون؛ املهجرون؛ املتضررون؟

- م��ا ه��ي امللف��ات ال��ي ستس��قط  	
ب��ني  والتواف��ق  التف��اوض  ضغ��ط  حت��ت 
روس��يا  والضاغط��ني,  الضامن��ني  القطب��ني 

املتح��دة؟ والوالي��ات 
ُأخ��رى  وأس��ئلة  األس��ئلة،  ه��ذه  	
كث��رة وصعب��ة, جي��ب عل��ى معارض��ة دي��ر 
الزور اإلجابة عنها, قبل الدخول يف خالفات 
أو اخت��اذ أي ق��رار حي��دد مص��ر دي��ر ال��زور 

فيه��ا. الث��ورة  وُثال��ة 
ه��ذه الث��ورة ال��ي مل متتل��ك يوم��ًا  	
وتبح��ث  متثله��ا,  فاعل��ة  وطني��ة  معارض��ة 
ب��ني مص��احل ال��دول ع��ن مص��احل منطقي��ة 
ابُتلي��ت  ب��ل  للتحق��ق,  قابل��ة  وعقالني��ة 
مبعارضة همها األكرب أن حتل حمل نظام 
األس��د دون اك��رتاث بالطريق��ة, فحاول��ت 
مبجلس��ها الوط��ي اج��رتار النم��وذج اللي��ي, 
الداخل��ي  خطابه��ا  يف  التصعي��د  واعتم��دت 
واس��تجداء التدخ��ل األمرك��ي يف خطابه��ا 
اخلارج��ي, األمر ال��ذي قال عنه روبرت فورد 
يف أكث��ر من مناس��بة: »الوالي��ات املتحدة لن 
تتدخ��ل م��ن أجلك��م«. معارض��ة جعل��ت م��ن 
ارمت��اء ث��وار دي��ر ال��زور يف حض��ن الوالي��ات 
يك��ن  مل  إن  س��وءاً,  األق��ل  اخلي��ار  املتح��دة 

البع��ض. األفض��ل يف نظ��ر 

خريطة من معرفات داعش للمناطق الشرقية

دير الزور - رويرتز



ملف خاص

 ال شواهد لقبورهم...
وبعضهم بال قبور    

إىل  يرجع��وا  ل��ن  ه��ؤالء  م��ن   %10 إن  تقدي��رات  تق��ول  	
تركيا. كثر من العائدين وجدوا بيوتهم مدمرة، لكن العائدين 
إىل مدين��ة الب��اب -ال��ي حت��ررت م��ن س��يطرة داع��ش يف ش��باط 
املاض��ي- مل يتوقع��وا أن جي��دوا قبور ذويهم بال ش��واهد مييزون بها 

ق��رباً ع��ن آخ��ر جم��اور.
فراس الش��اوية ش��اب ثالثيي، أب لطفل، ومعتقل سابق  	
يف س��جون داع��ش مبدين��ة الب��اب، يرت��دي لباس��ًا جدي��داً ويس��ّرح 
شعره بطريقة مبالغ فيها كي »يقهر التنظيم« كما يقول: »عيد 

ب��دون دواع��ش بالب��اب، فكي��ف ل��ي أن ال أف��رح!«. 
يف العي��د املاض��ي مل جي��د ف��راس ق��رب جده وجدت��ه عندما  	
ذهب يزورهما بعد الصالة كما هي العادة: »توفت سي عام 2005. 
م��ا ق��درت مّي��ز قربه��ا. داع��ش هدم��ت ش��واهد القب��ور بدون م��ا تبلغ 
ح��دا. ضلي��ت س��اعة أدور عل��ى قرب س��ي وأدقق باحلجار واملس��افات 
حتى لقيته«. بعد العثور على القرب غرس فراس جذع شجرة إىل 
جانب��ه كعالم��ة. وم��ن ب��ني القب��ور والش��واهد ال��ي خربته��ا داع��ش 
كان لقب��ور ش��هداء اجلي��ش احل��ر النصي��ب األك��رب، حمل��و آثاره��م 

نهائيًا.
يف املق��ربة الش��مالية، يف ضواح��ي املدين��ة، ويف مقابره��ا  	
األخ��رى، يفت��ش الن��اس حمني��ي الظه��ور صب��اح العي��د يف أك��وام 
احلج��ارة ع��ن قب��ور ذويه��م. ق��د تس��اعد البقاي��ا هن��ا وهن��اك، وق��د 
يس��اعد اكتش��اف ق��رب م��ا يف التع��رف على القرب اجمل��اور. وكذلك 
تس��اعد ش��واهد حمطم��ة يف التق��اط ج��زٍء م��ن االس��م أو الكني��ة او 

التاري��خ للدالل��ة عل��ى القب��ور. 
يف مطل��ع ع��ام 2014، وبع��د مع��ارك طاحن��ة ض��د فصائ��ل  	
اجلي��ش احل��ر، فرض التنظيم س��يطرته عل��ى الباب الي دخلت يف 
عه��ده مرحل��ة جدي��دة أع��دم خالهل��ا مئات األش��خاص يف الش��وارع 
والس��احات، وكان ملقاتلي احل��ر وحواضنهم االجتماعية النصيب 
األك��رب م��ن أعم��ال القت��ل والرتهيب. مل تس��ّلم جثث مقاتلي احلر 
الذي��ن أعدمته��م داع��ش إىل ذويه��م، ودفن��ت يف أمكن��ة جمهول��ة 

وكيفما اتفق. ويف حاالت كثرة، وبعد أن تصلب اجلثة لس��اعات 
أو ألي��ام، كان��ت ترم��ى يف مكب��ات النفاي��ات مبنطق��ة احل��دث مش��ال 

الباب.
ح��اول ع��دي كس��ار تتبع مصر جثة عم��ه مقاتل اجليش  	
احلر، والذي أعدمته داعش ثم صلبته على دوار املنطقة يف املدينة، 
لك��ن الدواع��ش اكتش��فوا حماوالت��ه واعتقل��وه أيامًا قب��ل أن يطلقوا 

س��راحه.
خ��الل عهد داع��ش كانت دورياتها حترس مكب النفايات  	
يف معظ��م األوق��ات ملن��ع ذوي الضحاي��ا م��ن البح��ث ع��ن جثثه��م، ب��ل 
ع��ن  واالب��الغ  للمراقب��ة  ب��زّي عم��ال نظاف��ة  وزرع��ت جواس��يس 
حم��اوالت تنقي��ب األهال��ي يف املكبات حبثًا عن اجلثث. يقول كس��ار 
إن رجاًل يعرفه دفع مبلغًا ماليًا لعامل نظافة مقابل تسهيل عملية 
البحث، وحذره العامل أن حيرص على السر ألن »اجلواسيس مبكب 

النفاي��ات أكث��ر م��ن النفاي��ات نفس��ها«، حس��ب ع��دي. 
بع��د حتري��ر الب��اب باش��رت منظوم��ة الدفاع املدن��ي أعماهلا  	
برف��ع األنق��اض وفتح الطرق وإزالة الس��واتر الرتابية ونزع األلغام، 
ولك��ن كان��ت للمنظوم��ة مهم��ة أخ��رى ه��ي دف��ن جث��ث قتل��ى م��ن 
الس��كان املدني��ني، وحت��ى لعناص��ر م��ن داع��ش ترك��ت جثثه��م قبي��ل 
انس��حابها. كم��ا أضيف��ت إىل الدف��اع املدن��ي وظيف��ة أخ��رى ه��ي 
البح��ث ع��ن جث��ث الضحاي��ا يف احلف��ر اجلماعي��ة والفردي��ة ومكبات 

النفاي��ات وآب��ار املي��اه.
يق��ول أب��و س��ليم، وه��و عض��و إح��دى ف��رق الدف��اع املدن��ي  	
العامل��ة يف الب��اب، إنه��م عثروا على عش��رات اجلث��ث جمهولة اهلوية 
يف اآلب��ار وامل��زارع القريب��ة. وي��روي قص��ة ام��رأة تعرف��ت عل��ى ابنه��ا 
بدالل��ة لباس��ه بع��د انتش��ال اجلث��ة م��ن بئ��ر. تواج��ه الدف��اع املدن��ي، يف 
مس��اعدة األهال��ي عل��ى العث��ور عل��ى جث��ث قتاله��م، عقب��ات كثرة، 
أهمه��ا التغ��رات ال��ي حلق��ت بالضحاي��ا وحتل��ل جثثه��م وضي��اع 
معامله��م، خاص��ة »إن أكل��ت منه��ا ال��كالب« حس��بما يق��ول أبو س��ليم!

يف عي��د الفط��ر املاض��ي، وخ��الل  	
األضح��ى  عي��د  قب��ل  األخ��رة  األس��ابيع 
الي��وم، حت��دث القائم��ون عل��ى مع��ربي باب 
السالمة وجرابلس احلدوديني مع تركيا 
الس��وريني  الالجئ��ني  آالف  عش��رات  ع��ن 
الذي��ن اجت��ازوا املعربي��ن يف طريقه��م إىل 
املناط��ق احمل��ررة لقض��اء عطل��ة العي��د يف 
م��دن اع��زاز والب��اب وجرابل��س وغرها من 

الق��رى والبل��دات. خليفة اخلضر
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يقص��د إدل��ب، من��ذ س��نوات، الكث��ر  	
م��ن الراغب��ني يف الذه��اب إىل تركي��ا م��ن 
كافة مناطق سورية، خاصة من دير الزور 
والرق��ة وحلب. وحت��اول احلكومة الرتكية، 
دون الت��زام صل��ب، يف املقاب��ل، منع أولئك من 
اس��تثنائية.  إال يف ح��االت  اجتي��از حدوده��ا 
لكنه��ا ش��ددت يف الس��نة األخ��رة عل��ى إغ��الق 
احل��دود، بالتزام��ن م��ع بن��اء ج��دار إمسن��ي 

يفص��ل األراض��ي الس��ورية ع��ن الرتكي��ة.
يف الس��ابق كان يتخل��ل عملي��ات  	
أو  امله��رب  جه��ة  م��ن  احتي��ال  التهري��ب 
»الراك��ب«، كأن يرف��ض األخ��ر، بع��د أن 
يصب��ح يف تركي��ا، دف��ع املبل��غ املتف��ق علي��ه 
للمه��رب، أو أن يت��وارى ه��ذا ع��ن األنظار بعد 
أن يأخ��ذ املبل��غ م��ن الراك��ب، أو أن يلج��أ إىل 
تهدي��ده أو الضغ��ط علي��ه ملع��اودة حماول��ة 
أمس��كت  ح��ال  يف  مع��ه،  احل��دود  اجتي��از 

بهم��ا. الرتكي��ة  اجلندرم��ة 
وبطبيع��ة احل��ال، تنتم��ي غالبي��ة  	
احلدودي��ة.  املناط��ق  أهال��ي  إىل  املهرب��ني 
وه��ي مناط��ق ريفي��ة ال يقصده��ا الزبائ��ن 
مباش��رة لقل��ة معرفته��م، ولن��درة خدم��ات 
الس��كن والتنق��ل والتبض��ع واالتص��ال فيه��ا. 
املراك��ز  يف  اس��تقرارهم  يك��ون  م��ا  وع��ادة 
احلضري��ة، حي��ث تنام��ت م��ع الزم��ن فئ��ات 
تؤم��ن هل��م اخلدم��ات، باإلضاف��ة إىل كفال��ة 
للتهري��ب، ع��ن طري��ق  املتف��ق علي��ه  املبل��غ 
ح��د  عل��ى  وال��ركاب  باملهرب��ني  عالقته��م 
سواء. أدى كل ذلك إىل ازدهار سوق خاصة 
للتهري��ب، يس��تثمر فيه��ا املهرب��ون إىل جان��ب 
عم��الء ووس��طاء وس��ائقني وأصح��اب مكات��ب 
إدل��ب  يف  يعي��ش  ش��خص  وأي  عقاري��ة، 
ويع��رف أح��د املهرب��ني، الذي��ن ج��رى الع��رف 

بينه��م عل��ى حتدي��د مبل��غ خ��اص لق��اء مج��ع 
الزب��ون بامله��رب، ي��رتاوح ب��ني 50 و150 دوالراً 
أمركي��ًا. حيت��ل املهرب��ون يف تل��ك الس��وق، 
وقبله��م األدالء )ي��رتاوح أج��ر الدلي��ل ال��ذي 
يق��ود ال��ركاب ع��رب احل��دود ب��ني 50 إىل 100 
دوالر(، املرتب��ة األوىل عل��ى س��لم افرتاض��ي 
للرأف��ة بال��ركاب، من جه��ة ابتزازهم أكرب 
ق��در م��ن امل��ال، قبل ضمهم إىل جمموعة من 

ال��ركاب للعب��ور به��م إىل تركي��ا.
وج��دت  مس��بق،  ختطي��ط  دون  	
نفس��ي م��ع جمموع��ات م��ن ال��ركاب وس��ط 
أن  بع��د،  م��ا  يف  وعرف��ت،  التهري��ب.  س��وق 
يق��ع  أن��ه  غائم��ة  بطريق��ة  يع��ي  مجيعن��ا 
حت��ت وط��أة الرب��ح الفاح��ش ال��ذي حي��دده 
املس��تثمرون يف ه��ذا الس��وق ألنفس��هم. لك��ن 
للعب��ور،  الفاش��لة  حماوالت��ي  تراك��م  م��ع 
املهرب��ني  م��ع  ذل��ك-  –نتيج��ة  والعالق��ات 
اجلندرم��ة،  احتج��از  مراك��ز  يف  واألدالء 
إدل��ب،  يف  حضري��ة  مناط��ق  يف  والوس��طاء 
الس��وق. الكث��ر م��ن أس��اليب  ل��ي  اتضح��ت 

ال��ذي  الطري��ق  تس��مية  تتغ��ر  	
يس��لكه ال��ركاب بتغ��ر املنطق��ة أو الطريق��ة 
ال��ي جيت��ازون عربه��ا، فهن��اك ط��رق ح��ارم 
والزح��ف  واجل��دار  والقط��ن  والعاص��ي 
والرتكت��ور  الطوي��ل  واملش��ي  والرك��ض 
س��عر  ويتح��دد  والبواب��ة...  )اإلذن(  واإلزن 
ال��ي س��يواجهها  الطري��ق حبس��ب املش��قات 
النج��اح  ونس��بة  التهري��ب،  أثن��اء  ال��ركاب 
احملتمل��ة للعملي��ة. فيكل��ف طري��ق ح��ارم، 
املراق��ب بش��دة، احل��د األدن��ى لألس��عار مببل��غ 
300 دوالر ع��ن الراك��ب، بينم��ا ترتبع البوابة 

عل��ى قم��ة اهل��رم ب���3000 دوالر، وجيم��ع ب��ني 
الط��رق ال��ي ما دون األلف دوالر أن املهربني 

الوس��طاء.  عل��ى  دوالراً  ب���250  »يفصلونه��ا« 
عل��ى أن هلف��ة الزب��ون للوص��ول إىل تركي��ا، 
يف  كث��راً  تتدخ��ل  أم��ور  وث��راءه،  وجهل��ه، 
درج��ة  وكذل��ك  الط��رق،  أس��عار  حتدي��د 
العناي��ة باجملموع��ة، وعدده��ا. فيم��ا يرف��ع 
جمموع��ة  إدخ��ال  يف  املهرب��ني  أح��د  جن��اح 
ركاب س��عر الطري��ق ال��ذي يس��لكه ألي��ام، 
ويدف��ع املزي��د م��ن الزبائ��ن إلي��ه، إىل ح��ني 
تيقنه��م م��ن دور الصدف��ة يف جناحه، ووقتها 

يك��ون ق��د صع��د جن��م مه��رب آخ��ر.
يف  مع��روف  أم��ر  ال��ركاب  بي��ع  	
الس��وق، األم��ر ال��ذي وقع��ُت ضحيت��ه م��رة 
م��ع إح��دى اجملموع��ات. إذ تقاض��ى من��ا أح��د 
الوس��طاء 500 دوالر ع��ن الراك��ب، وأوهمن��ا 
أن��ه سيس��لمنا للمه��رب، ليتض��ح يف م��ا بع��د 
أن اآلخ��ر وس��يط كذل��ك، اش��رتانا من األول 
ب���400 دوالر، دف��ع منه��ا للمه��رب 250 فق��ط، 
ووضعن��ا احرتازي��ًا ليوم��ني يف قري��ة حدودية 
صغ��رة لضم��ان ع��دم اتصالن��ا بغ��ره. وبي��ع 
ال��ركاب أح��د األم��ور ال��ي س��وت االتف��اق 
عليه��ا طبيع��ة الس��وق واملس��تثمرين في��ه، إذ 
إن ألي وسيط ثقة تامة بأي وسيط آخر أو 
مه��رب، م��ن ناحية إخفاء األس��عار احلقيقية 
للط��رق ع��ن زبائنه الذين خيربهم، بنوع من 
املكاش��فة املفتعل��ة، أن أرباح��ه ال تتع��دى ال�50 
دوالراً فق��ط ع��ن الراك��ب، يص��رف منه��ا 
عل��ى ش��ؤون س��كنهم وطعامه��م وذهابهم إىل 

احل��دود.
لك��ن الطري��ف يف تل��ك املكاش��فة أن  	
امله��رب أو الوس��يط يتن��اول فيه��ا، كن��وع م��ن 
الالزمة، ش��تم املهربني والسماسرة وكشف 

باالحتي��ال..! املعروف��ة  أس��اليبهم 

كراغب��ني يف عب��ور احل��دود إىل تركي��ا بط��رق غ��ر مش��روعة، حن��ن العبور إىل تركيا )1 من 3(    	
زبائن أو ركاب بالنسبة إىل املهربني أو الوسطاء، يتعاملون معنا بعيدًا عن أي 
اعتب��ارات إنس��انية أو اجتماعي��ة، ب��ل كن��اٍس لديه��م الكث��ر م��ن امل��ال واس��تعداد 
دائ��م لدفع��ه، رغ��م أن املهرب��ني والوس��طاء، ع��ادة، ال حيدثونن��ا إال كم��ن حي��اول 

مس��اعدتنا لس��بب إنس��اني أو اجتماع��ي.

سوق تهريب البشر يف إدلب
مسهر اخلالد
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معظ��م الذي��ن التقته��م »ع��ني املدين��ة« م��ن املهجري��ن  	
يعانون ظروفًا حياتية قاسية، مع ارتفاع أسعار اإلجيارات وغياب 
املس��اعدات اإلنس��انية، و»النظ��ر إليه��م كمواطن��ني م��ن الدرج��ة 
الثانية وحتى الثالثة يف املناطق الي استقروا فيها«، على حد قول 

الكث��ر منه��م.
حصة إغاثية واحدة خالل تسعة أشهر

مش��س الدي��ن احل��داد، أح��د مهج��ري مدين��ة حل��ب، ق��ال  	
ل�»ع��ني املدين��ة« إن حص��ة إغاثي��ة واح��دة كان��ت نصيب��ه ونصي��ب 
عائلت��ه، املكون��ة م��ن س��بعة أش��خاص، منذ اس��تقراره يف قرية أورم 
الكربى يف كانون األول 2016. األمر الذي أكده لنا بإبراز كرته 
الزهري )الذي يعي أن صاحبه من مهجري مدينة حلب(، يظهر 
اس��تالمه حص��ة واح��دة م��ن مجعي��ة »اإلحس��ان« اخلري��ة. وم��ن 
خ��الل حب��ث عش��وائي يف القري��ة عل��ى من��ازل بع��ض املهجري��ن 
اس��تطعنا رؤي��ة 17 كرت��ًا مش��ابهًا، كل أصحابه��ا مل حيصل��وا إال 
على مساعدة طوارئ -كما أمسوها- من مجعية »اإلحسان« منذ 
قدومه��م، باإلضاف��ة إىل ع��دد م��ن العائ��الت ال��ي خ��ال كرته��ا من 
أي مس��اعدات، فيم��ا وجدن��ا بع��ض الك��روت ال��ي حص��ل أصحابه��ا 
على مساعدة تدفئة فقط من منظمة »القلب الكبر«، أو مساعدة 

إغاثي��ة م��ن منظم��ة »األي��ادي البيض��اء«.
أب��و حس��ن، أح��د نازح��ي حل��ب  الوق��ت نفس��ه ق��ال  يف  	
الس��اكنني يف أورم الك��ربى، إن��ه حص��ل عل��ى مس��اعدات دوري��ة، 
وخاص��ة خ��الل األش��هر الس��تة األوىل م��ن س��كنه، مبع��دل حص��ة 
أو حصت��ني كل ش��هر، باإلضاف��ة إىل التدفئ��ة ومبل��غ 100 دوالر 

قدمت��ه منظم��ة »دار« للمهجري��ن م��ن املدين��ة.
يأخ��ذ اجملل��س احملل��ي يف أورم الك��ربى عل��ى عاتق��ه مه��ام  	
توزي��ع املس��اعدات اإلنس��انية عل��ى املهجري��ن يف القري��ة، ويرب��ط 
عم��ل املنظم��ات بعمل��ه، ف��ال يس��مح للمنظم��ات العامل��ة أو املنف��ذة 
ملش��اريع مس��اعدة املهجرين بالتوزيع إال من خالله، على حد قول 
األس��تاذ عبد الرحيم عبد الرحيم، رئيس مكتب املراقبة والتقييم 
يف جمل��س أورم احملل��ي، ال��ذي ق��ال لن��ا: »هن��اك 365 عائل��ة مهجرة 
يف القري��ة، و400 عائل��ة نازح��ة، ق��ام اجملل��س بإحصائه��ا ومعرف��ة 
أماك��ن س��كنها وع��دد أفراده��ا. ونظ��م عم��ل املنظم��ات حبي��ث 
تق��دم املس��اعدات إىل اجملل��س ال��ذي يوزعه��ا، م��ع املنظم��ات، عل��ى 
املستفيدين«. كما قام »بتأمني السكن دون إجيار للمهجرين من 

حل��ب، مل��دة أربع��ة أش��هر، وق��ّدم املس��اعدة هل��م ضم��ن إمكانيات��ه«.

وق��ال عض��و اجملل��س احملل��ي: »م��ن املس��تحيل أن تك��ون هن��اك  	
عائ��الت مل تس��تفد م��ن املس��اعدات املقدم��ة م��ن املنظم��ات إال م��رة 
واح��دة!«. وع��زا الس��بب إىل أن ه��ذه العائ��الت رمبا ترك��ت القرية مدة 
ث��م ع��ادت، ومل تك��ن موج��ودة أثن��اء التوزيع. وأضاف: »كش��ف اجمللس 
بع��ض العائ��الت ال��ي تس��تفيد م��ن أكث��ر م��ن منطق��ة ومجعي��ة، ومت 
توزي��ع حصته��ا عل��ى مس��تفيدين آخري��ن«، ولت��اليف هذا األم��ر مت ختم 
الك��روت خبت��م ث��ان يؤك��د وج��ود املس��تفيد يف القري��ة وع��دم مغادرته. 
كما مت إنش��اء مكتب يف اجمللس باس��م »ش��كاوى ومس��اعدة املواطنني«، 
يس��تقبل مجيع الش��كاوى ويفرزها حس��ب نوعها ويعمل على متابعتها 
وحله��ا، إذ خص��ص ل��كل مكت��ب م��ن مكات��ب اجملل��س يوم��ًا يق��وم في��ه 

رئي��س املكت��ب مبتابع��ة ش��كاوى املواطن��ني. 
العائ��الت وجدناه��ا حتم��ل  وبالع��ودة إىل ك��روت بع��ض  	
ختم��ي جمل��س أورم الك��ربى، كدلي��ل عل��ى ع��دم مغادرته��ا القري��ة، 
وبالرغ��م م��ن ذل��ك مل جن��د فيه��ا إال حص��ة إغاثي��ة واح��دة. كما أكد 
لن��ا مش��س الدي��ن أن��ه مل يغ��ادر القري��ة من��ذ دخوله إليه��ا، وكذلك أبو 
أمح��د ال��ذي ق��ال: »راجع��ت اجملل��س أكرت م��ن مرة، وكل م��رة كانوا 
يقولول��ي م��ا ل��ك حص��ة ولس��ا م��ا أج��ى دورك«، أم��ا مش��س الدي��ن، فق��د 

ق��ال: »م��ا ح��دا ب��رد علين��ا يف اجملل��س، هلل األم��ر!«.
مصطف��ى عاص��ي، رئي��س املكت��ب اإلغاث��ي يف جمل��س أورم  	
احملل��ي، ق��ال: »ه��ذه الك��روت فق��ط للتميي��ز ب��ني املهجري��ن والنازح��ني 
وبني أهالي القرية، وال تسجل فيها احلصص اإلغاثية للمستفيدين 
يف كث��ر م��ن األحي��ان. وعندم��ا تك��ون لدين��ا مخس��ون حص��ة، أو مائة، 
فإنن��ا نراع��ي التسلس��ل حس��ب األرق��ام، م��ا ي��ؤدي إىل اتهامن��ا. فبعضهم 
يأخذ حصة إغاثية ويف املرة الثانية نوزع لألرقام األخرى، وقد يكون 
احملت��وى خمتلف��ًا، فيق��دم ش��كوى للمجل��س ألن��ه مل يأخ��ذ م��ن ه��ذه 
احلصة، وهكذا. ويف األش��هر الثالثة األخرة كانت املس��اعدات قليلة 
م��ن املنظم��ات«، وأوض��ح رئي��س املكت��ب اإلغاث��ي إن مجي��ع احلص��ص 
مسجلة، »وحنن على استعداد للوقوف على كل شكوى ختص عملنا«.

يف األتارب ال كروت وال حصص
خيتل��ف احل��ال يف األت��ارب عن��ه يف أورم الك��ربى. فاجملل��س  	
احملل��ي يف املدين��ة ال يتدخ��ل يف عم��ل املنظم��ات بل ت��وزع هي احلصص 
ك��روت  كتوزي��ع  آلي��ة  األت��ارب  يف  توج��د  وال  بنفس��ها.  اإلغاثي��ة 
للمهجري��ن، البال��غ عددهم 750عائلة حبس��ب اإلحص��اءات املوجودة يف 

اجملل��س احملل��ي. 
حمم��د الفات��ح، م��ن مهج��ري مدين��ة حل��ب الس��اكنني يف  	

مهّجرو حلب

رادار املدينة

مصطفى أبو مشس

)مقي��م؛ ن��ازح؛ مهّجر( تلك  	
التقس��يمات اجلديدة الي يوسم بها 
أهال��ي مدين��ة حل��ب، حبس��ب تاري��خ 
لت��وزع عليه��م يف  خروجه��م منه��ا، 
بع��ض األحي��ان »ك��روت« زهرية أو 
صف��راء أو زرق��اء، حبس��ب الصف��ة 
ال��ي حيملونه��ا يف مناط��ق وجودهم 
إدل��ب  حمافظ��ة  يف  اجلدي��دة، 
وبع��ض م��دن وق��رى الري��ف الغرب��ي 

حل��ب. حملافظ��ة 
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األتارب، قال: »مل تأت أي منظمة إلينا. س��جلنا يف الكثر من املنظمات 
ولكن مل يصلنا ش��يء. بعض الناس يأخذون الكثر من احلصص، وال 
توج��د عدال��ة يف التوزي��ع«. بينم��ا يق��ول حمم��د الش��امي، وهو أب لس��تة 
أطف��ال: »يف األت��ارب علي��ك أن ت��وزع أطفال��ك أم��ام أب��واب اجلمعي��ات 

واالنتظ��ار حت��ى ق��دوم املس��اعدات لتحص��ل عل��ى حص��ة إغاثي��ة«.
املال��ي يف جمل��س  املكت��ب  األس��تاذ طاه��ر عك��وش، رئي��س  	
األتارب، قال »استقبلت مدينة األتارب، والقرى احمليطة بها، املهجرين 
يف الف��رتة األوىل خلروجه��م، وفتح��ت مراك��ز إليوائه��م، واس��تعانت 
باألهال��ي الذي��ن اس��تضافوا مهجري��ن يف بيوته��م، ضم��ن اإلمكاني��ات. 
ومل تقدم احلكومة واحملافظة أي مساعدة، بل اكتفت بزيارة قام بها 
رئي��س احلكوم��ة ووزير الصحة للمراكز، واعتذروا للمجلس احمللي 
إذ ليس��ت لديه��م اإلمكاني��ة لتقدي��م أي ش��يء للمهجري��ن، ش��اكرين 

اجملل��س واألهال��ي عل��ى م��ا قام��وا ب��ه«.
وأض��اف عك��وش: »مل تق��دم املنظم��ات ش��يئًا للمجل��س، ب��ل  	
وزع��ت املس��اعدات عل��ى املس��تفيدين بش��كل مباش��ر، وق��دم هل��ا اجملل��س 

اآللي��ات«. وبع��ض  اإلحص��اءات  خ��الل  م��ن  املس��اعدة 
وق��ال: »األت��ارب ليس��ت قري��ة صغ��رة، فع��دد س��كانها 35000  	
نس��مة، وم��ع املهجري��ن بلغ��ت 60000 ش��خصًا، وال يس��تطيع اجملل��س 
حتم��ل أعب��اء زائ��دة. إرض��اء الناس غاية ال تدرك، ومهما فعلنا س��نبقى 
متهم��ني يف نظره��م، ولذل��ك مل نتدخ��ل يف عم��ل املنظم��ات. اكتفين��ا 
كمجل��س بتقدم��ة اخلدم��ات األساس��ية كامل��اء والنظاف��ة، وحت��ى يف 
هذه نعاني يف احلصول على رسم اخلدمات الرمزي البالغ 1000 لرة«.

وتس��اءل رئي��س املكت��ب املال��ي: »ه��ل م��ن املعق��ول أن جمل��س  	
مدين��ة حل��ب مل حيص��ل عل��ى أي مس��اعدات للمهجري��ن م��ن املنظمات 

الداعم��ة؟!«. واملؤسس��ات 
جملس مدينة حلب الغائب

املس��ؤولية  حل��ب  مدين��ة  جمل��س  عك��وش  األس��تاذ  مّح��ل  	
األكرب عن غياب التنظيم وسوء التوزيع والظلم احلاصل على بعض 
املواطن��ني، إذ ال توج��د مكات��ب هل��ذا اجملل��س يف املدن والقرى األساس��ية 

عك��وش:  وق��ال  فيه��ا مهج��روه.  يعي��ش  ال��ي 
»تواص��ل جمل��س مدين��ة حل��ب معن��ا لتقدي��م 
غرفة له داخل اجمللس، وبالفعل مت إعطاؤه ما 
طل��ب، باإلضاف��ة إىل اإلحص��اءات والس��جالت، 
ولكنهم مل يأتوا ومل يشغلوا الغرفة ومل يعينوا 
أي موظ��ف مس��ؤول ع��ن املهجري��ن وتنظي��م 

عم��ل املنظم��ات ال��ي تعن��ى به��م«.
ومتن��ى عك��وش عل��ى جمل��س حل��ب  	
أن ينش��ئ مكتب��ًا خدمي��ًا للمهجري��ن، لتخفي��ف 
الع��بء ع��ن جمل��س األت��ارب م��ن جه��ة، وألن 
وأكث��ر  باألش��خاص  أدرى  املدين��ة  جمل��س 
ق��درة عل��ى التعام��ل معه��م م��ن جه��ة أخ��رى.

رادار املدينة

حمسوبيات يف اجملالس، وأهل حلب زناكيل
ق��ال ب��الل أب��و عم��ر، أح��د أعض��اء فري��ق منظم��ة »دار«:  	
»بدأت املشكلة بعد ثالثة أشهر من خروج املهجرين، حني توقفت 
بع��ض املنظم��ات، كمنظمة »مرس��ي ك��ور« ومنظم��ة »بيبول إن 
ني��د« ع��ن ختدميه��م، ووقع��ت باق��ي املنظم��ات يف عجز ع��ن ختديم 
مجي��ع العائ��الت. منظم��ة »دار« خت��دم ثل��ث املهجري��ن، ونعم��ل 
عل��ى ت��اليف ه��ذا العج��ز م��ن خ��الل تقس��يم احلص��ة اإلغاثي��ة عل��ى 

عائلت��ني«.
وحبس��ب أب��و عم��ر تعان��ي املنظم��ات من »حتك��م اجملالس  	
احمللية الي ترفع القوائم بناء على احملسوبيات«، كما ظهرت يف 
الف��رتة األخ��رة »املناطقية«، عندما طالبت أربعة جمالس حملية 
منظم��ة »دار« بنس��بة م��ن احلص��ص اإلغاثي��ة املقدم��ة للمهجري��ن 
لق��اء الس��ماح هل��ا بتخدميه��م، عل��ى ح��د ق��ول ب��الل ال��ذي أوج��ز 
املشكلة ب�»توقف بعض املنظمات، وتقصر بعضها، وعدم التنسيق 
بني اجلمعيات واملنظمات واجملالس احمللية. باإلضافة إىل ضعف 
ه��ذه األخ��رة وقل��ة خربته��ا يف العم��ل املدن��ي، والطاب��ع املناطق��ي 

والقبل��ي الغال��ب عل��ى معظ��م املكات��ب املوج��ودة«.
وأك��د أب��و عم��ر أن »اجملال��س احمللي��ة تس��جل احلص��ة  	
مباش��رة عل��ى الك��رت الزه��ري عن��د التوزي��ع، ف��كل ك��رت غ��ر 
مس��جل علي��ه يع��ي أن صاحب��ه مل يس��تفد م��ن احلص��ة اإلغاثي��ة«.

وق��ال خال��د احلم��وي، مدي��ر العالقات العام��ة يف مجعية  	
»شباب النهضة«: »الكثر من اجملالس احمللية تدرج عدداً من أمساء 
أهال��ي الق��رى والبل��دات ضم��ن اللوائ��ح املخصص��ة للمهجري��ن، 
بنس��بة ق��د تص��ل إىل 50%، أثن��اء تنفي��ذ املنظم��ات لبع��ض مش��اريع 

املس��اعدات، وذل��ك إلرض��اء األهال��ي«.
وأض��اف احلم��وي: »معظ��م الذي��ن يعمل��ون يف مكت��ب  	
املراقب��ة والتقيي��م يكون��ون م��ن أه��ل تل��ك الق��رى، ولذل��ك يت��م 

األخط��اء«. ه��ذه  مث��ل  ع��ن  التغاض��ي 
م��ن جهت��ه يق��ول درغ��ام مح��ادي، رئي��س جمل��س ح��ّي  	
ك��رم اخلياط��ة س��ابقًا، وأح��د املهجري��ن م��ن مدين��ة حل��ب: »تص��ل 
املساعدات يف الغالب إىل غر مستحقيها، وهناك الكثر من الظلم 
يف التوزي��ع، كم��ا أن هن��اك نظ��رة إىل املهجري��ن كمواطن��ني م��ن 

الدرج��ة الثاني��ة يف الكث��ر م��ن املناط��ق«.
وحبس��ب مح��ادي هن��اك حال��ة اس��تياء تط��ال املنظم��ات  	
ال��ي تعن��ى باملهجري��ن، وش��كاوى ت��رد إىل اجملال��س احمللي��ة بع��دم 
أحقي��ة ه��ؤالء يف احلص��ول عل��ى املس��اعدات، ف�»أهل حل��ب زناكيل 

وم��و حباج��ة«.

توزيع منظمة دار - ريف حلب اجلنوبي - خاص
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ما يقي من القصف يقي من احلر
اجتاحت موجة حر قاس��ية س��ورية  	
والدول اجملاورة، بلغت درجات احلرارة فيها 
مس��تويات عالي��ة، م��ا زاد معان��اة الس��وريني 
يف ظ��ل انقط��اع دائ��م للكهرب��اء، فص��ار إجي��اد 
بدائ��ل للتأقل��م م��ع احل��ر أولوي��ة اجلمي��ع. 
املغ��اور  اس��تخدام  البدائ��ل  ه��ذه  أه��م  وم��ن 
والكه��وف لإلقام��ة بها يف األوقات الي تش��تد 
فيه��ا درج��ات احلرارة. فغالبية األس��ر كانت 
قد حفرت مغاور حتت األرض لالحتماء من 
القصف، وأسهمت هذه الطريقة يف ختفيف 
اخلس��ائر يف األرواح. وأصبح��ت هل��ذه املغ��اور 
مهم��ة مزدوج��ة اآلن، فغالبي��ة األس��ر ال��ي 
متل��ك مغ��ارة أصبح��ت تلج��أ إليها يف س��اعات 
النه��ار هرب��ًا م��ن احل��ر، ألن درج��ات احل��رارة 
تنخف��ض فيه��ا لتص��ل إىل 10 درج��ات. ولك��ن 
بس��بب  الصح��ة  عل��ى  مض��ار  املغ��اور  هل��ذه 
ارتف��اع نس��بة الرطوب��ة داخله��ا، باإلضاف��ة 
إىل صعوب��ة التهوي��ة ونق��ص األوكس��جني، 
م��ا ي��ؤدي إىل أم��راض كث��رة وخاص��ة لدى 

األطف��ال.
أم عب��د اهلل م��ن أهال��ي بل��دة مع��رة  	
تس��تخدم  اجلنوب��ي،  إدل��ب  بري��ف  حرم��ة 
ه��ي وأس��رتها املغ��ارة املوج��ودة حت��ت منزهل��م 
غالبي��ة الي��وم، قال��ت ل�»ع��ني املدين��ة«: »حف��ر 
أب��و عب��د اهلل املغ��ارة م��ن 4 س��نوات، وضرب��ت 
الطي��ارة فوقه��ا م��رة واحلم��د هلل م��ا تأذين��ا 
ألن��ه كن��ا بقلبه��ا، وهلق بنام فيه��ا أنا والوالد 
الظهر ألنه ش��وب كتر وكهربا ما يف. بس 
واهلل ي��ا بن��ي كت��ر بيضي��ق خلق��ي مل��ن أنزل 

عليه��ا، ب��س ش��و بدن��ا نعم��ل«.

وتق��وم بع��ض األس��ر بوض��ع بع��ض  	
وبع��ض  املغ��اور،  داخ��ل  املعلب��ة  األطعم��ة 
األغطي��ة الضروري��ة، واملاء، حتس��بًا للبقاء يف 

طويل��ة. مل��دة  داخله��ا 
البوظ حل جزءًا من املشكلة

من��ذ بداي��ة ع��ام 2012 ب��دأت تظه��ر  	
يف األسواق ألواح البوظ الي صار يستخدمها 
الناس يف تربيد املياه واحلفاظ على األطعمة 
أحيانًا. ولكن بسبب غياب املؤسسات الرقابية 
عل��ى األس��واق يف الش��مال الس��وري كان��ت 
أس��عار ل��وح الب��وظ غ��ر مس��تقرة، وتراوح��ت 
مؤخراً بني 800 لرة سورية و2500 يف أوقات 
ازدي��اد درج��ات احل��رارة. وأدت موج��ات احل��ر 
املتتالي��ة إىل ارتف��اع غ��ر طبيع��ي يف أس��عار 
الباع��ة  عل��ى  الش��ديد  واالزدح��ام  الب��وظ، 
جعله��م يرفع��ون األس��عار دون أي رادع وال 

اك��رتاث ملعان��اة الن��اس.
الس��خنة دّوب��ت قل��ي.  امل��ي  »واهلل  	
م��ا بق��در أش��ربها، وم��ا حبس��ن أش��رتي ب��وظ 
عن��دي  وم��ا  تان��ي،  ومص��روف  غال��ي  ألن��ه 
ح��دى ب��روح عل��ى اجلس��ر ليجي��ب ل��ي ب��وظ. 
وهالش��وبات حرمون��ا م��ن النوم، بالليل ش��وب 
وب��ق وبالنه��ار ش��وب كت��ر«، ه��ذا م��ا قالت��ه 
أم صط��وف، امل��رأة املس��نة م��ن أهال��ي قري��ة 

الش��غور. القريب��ة م��ن جس��ر  املعلق��ة 
الكلس خّفض درجات احلرارة

جل��أ الكث��رون م��ن س��كان الش��مال  	
إىل ده��ن أس��طح املن��ازل واجل��دران املعرض��ة 
)اجل��ر(،  الكل��س  مب��ادة  الش��مس  ألش��عة 
فلونه األبيض يعكس أشعة الشمس ويسهم 
بالتال��ي يف خف��ض درج��ات احل��رارة داخ��ل 
املن��ازل. ويس��تخدمه الس��كان لرخ��ص ثن��ه 

رادار املدينة

وزي��ادة بياض��ه، فتكالي��ف ده��ن س��طح من��زل 
مبس��احة 100 م��رت مرب��ع ال تزي��د ع��ن 4 آالف 
ل��رة، وه��و س��عر منخف��ض مقارن��ة بس��عر 

الده��ان.
مدي��ر  س��نة(،   48( العل��ي  حس��ني  	
مدرس��ة يف ري��ف مح��اة الش��مالي، ق��ال لن��ا: 
»دهن��ت س��طح بي��ي بالكل��س، بع��د أن رأي��ت 
النتيج��ة  فكان��ت  يس��تخدمونه،  جران��ي 
إجيابية جداً. لقد اخنفضت درجات احلرارة 

مالح��ظ«. بش��كل  املن��زل  داخ��ل 
مراوح تعمل على بطارية السيارة

املناط��ق  يف  من��زل  خيل��و  ي��كاد  ال  	
احمل��ررة احملروم��ة م��ن الكهرب��اء م��ن ه��ذه 
املروح��ة ذات اجل��ودة الرديئ��ة. فق��د أغ��رق 
التجار السوق بهذا النوع من املراوح مع بداية 
فص��ل الصي��ف. وت��راوح س��عر الواح��دة منه��ا 
بني 22 و70 دوالراً. ومتتاز بقلة اس��تهالكها 
للكهرب��اء، فه��ي تعم��ل عل��ى بطاري��ة صغرة. 
لك��ن م��ن س��لبياتها الكث��رة س��رعة تلفه��ا، 
النات��ج ع��ن حركته��ا بس��بب  اهل��واء  وقل��ة 
صغ��ر مروحتها وضع��ف حمركها الصغر، 
باإلضاف��ة إىل كلفته��ا الزائ��دة الناجت��ة عن 
احلاج��ة إىل البطاري��ة ول��وح طاق��ة مشس��ية 
تصل كلفتهما إىل 300 دوالر. لكنها كانت 

ح��اًل أس��هم يف ختفي��ف أث��ر موج��ة احل��ر.
اجل��رة  اس��تخدام  أن  كم��ا  	
الفخاري��ة )اخلابي��ة( امللفوف��ة بالقم��اش أو 
املدفون��ة يف ال��رتاب للحف��اظ على برودة املياه 
ملدة طويلة، واستخدام القصب بوضعه على 
أس��قف اخلي��ام وتغطيته بقم��اش مبلل باملاء، 
ه��ي األخ��رى ط��رق بدائي��ة ع��اد الن��اس إىل 

ظروفه��م. م��ع  للتأقل��م  اس��تخدامها 

مريم أمحد

م��ن  باملغ��ارة  نتخب��ى  »كن��ا 
نتخب��ى  صرن��ا  بش��ار،  قذاي��ف 
فيه��ا م��ن الش��وب... لنش��وف لس��ا 
م��ن ش��و رح نتخب��ى! واهلل يا بني 
ملين��ا وتعبن��ا من هالعيش��ة، حتى 
الن��وم مت��ل اخلل��ق ص��ار حم��رم 

 52 عم��ري  هالش��وب.  م��ن  علين��ا 
سنة، ما شفت بعمري متل هاأليام 
وش��وباتهن. مش��ان تكم��ل معنا، ألنه 
حن��ن ناقصن��ا«؛ به��ذه الكلم��ات ب��دأت 
أم عب��د اهلل حديثه��ا ع��ن موج��ة احلر 
والط��رق ال��ي اتبعته��ا للتخفي��ف م��ن 

آثاره��ا.

حيل لتخفيف آثار موجة احلر يف الشمال السوري
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السرية الذاتية
ول��د حمم��د ماج��د ب��ري ع��ام 1983 يف مدين��ة حل��ب. نش��أ  	
وترع��رع وس��ط عائل��ة حُمافظ��ة مثّقف��ة، ه��و االب��ن األك��رب هل��ا. 
كان م��ن املتفّوق��ني يف مراح��ل دراس��ته كاّف��ة. حص��ل عل��ى ش��هادة 
الط��ّب البش��ري م��ن جامع��ة حل��ب ع��ام 2009 بتقدي��ر جي��د ج��داً، ث��ّم 
ب��دأ مرحل��ة الّتخص��ص )داخلي��ة هضمي��ة(، إال أّن��ه انقط��ع يف بداية 
الس��نة الثالثة على خلفية امُلالحقة األمنّية الي تعّرض هلا مطلع 
الث��ورة. عرفُت��ُه ش��ديد اهل��دوء، قلي��ل ال��كالم، كث��ر احلياء، س��رعان 
م��ا حتم��ّر وجنت��اه لش��دة أدب��ه، دم��ث األخ��الق واملعامل��ة، كرمي��ًا، 
متواضع��ًا، ملتزم��ًا ديني��ًا، ال يتوان��ى ع��ن ُمس��اعدة حُمت��اج أو مريٍض 
أينم��ا كان، يقض��ي معظ��م أوقات��ه خ��ارج املن��زل بعي��داً ع��ن أهل��ه، 

متنّق��اًل ب��ني املش��ايف وأس��ّرة املرض��ى.
التحاقه بالثورة

التح��ق الش��هيد املاج��د بالث��ورة مبك��راً، فه��و أح��د أعض��اء  	
تنس��يقية أحف��اد الكواك��ي ال��ي نش��طت يف األحي��اء الغربّي��ة م��ن 
حل��ب. يفت��ح لن��ا م��روان اخلطي��ب )دكت��وراه يف اهلندس��ة املدني��ة( 
س��جل ذكريات��ه متحدث��ًا ل�»ع��ني املدينة« عن صديق��ه الثائر: كان 
ال��ي عرف��ت  االحتج��اج  الّتحض��ر حلرك��ة  أثن��اء  األول  لقاؤن��ا 
ب��ربكان حل��ب، يف اجتم��اع داخ��ل املدين��ة، حبض��ور بع��ض آل ب��ري 
الذي��ن مجعه��م ماج��د به��دف اس��تقطاب العش��رة جت��اه الّث��ورة، أو 
حتييدها على األقل. إال أّن املالحقة األمنّية لكَلْينا فّرقتنا، لنجتمع 

بع��د بضع��ة أش��هر يف من��زل واح��د مبدين��ة أنطاكي��ة الرتكي��ة.
تأّث��ر ماج��د قب��ل الّث��ورة بالش��يخ الش��اّب املرح��وم، ش��يخ  	
جي��ل واس��ع من الش��باب احللي، باس��ل اجلاس��ر. الزمه م��دًة طويلة، 
وكان ضمن دائرته الّضيقة، وأخذ عنه عشرات الدروس يف العلوم 
الش��رعية. وع��ن س��بب التحاق��ه بالّث��ورة يق��ول أح��د املقّرب��ني من��ه: 
كان ماج��د ش��ديد الغ��رة واحل��رص عل��ى ش��باب س��ورية، حيزُن��ه 
حاهل��م وتؤس��ُفه حال��ة الضي��اع والتي��ه لديه��م. كان ينتظ��ر فرص��ًة 
ينتفُض فيها الشباب ليعودوا إىل جذورهم، ويعيدوا أجماد أّمتهم، 
ويرفع��وا اس��م بالده��م عالي��ًا بالعل��م واحلض��ارة والع��دل ب��ني الناس.

اهلجرة إىل تركيا والعودة إىل حلب جمّددًا
اضطرت��ه املالحق��ة األمنّي��ة إىل ت��رك عروس��ه ومل مي��ض  	
عل��ى زواج��ه س��وى أش��هر قليل��ة، ليغ��ادر متوّجه��ًا إىل تركي��ا نهاي��ة 
2011. ويف منتصف العام التالي أسس، بالتعاون مع د. حسان جنار، 

)طبيب سورّي مقيم يف أملانيا هاجر إىل تركيا( أّول دار لالستشفاء 

يف أنطاكية، اس��تقبل فيها ورعى اجلرحى الس��وريني، وتابع أمورهم 
يف املش��ايف اخلاّص��ة واحلكومّي��ة. بعده��ا عم��ل منّس��قًا حملافظ��ة حل��ب 
يف احت��اد املنظم��ات الطبي��ة اإلغاثي��ة الس��ورية، وأس��هم يف تأس��يس 
العدي��د من املش��ايف امليدانية ودعمه��ا. وبعد مّدة التحق مبنّظمة أطباء 
ع��رب الق��ارات، كعض��و جلن��ة املش��اريع ومدي��ر فري��ق االس��تعداد املبك��ر 
واالس��تجابة الس��ريعة. كما ش��ارك يف العديد من املؤمترات والّندوات 
والّدورات اإلس��عافّية. بعد حترير ريف حلب  الش��مالي توّس��ع نش��اطه، 
وانتدب ملشايف الريف عمومًا ومشفى اعزاز الوطي خصوصًا، ثم امتّد 

نش��اطه إىل ري��ف إدلب.
وم��ن املفارق��ات املؤس��فة ال��ي ج��رت م��ع الش��هيد، أّن��ه، ورغ��م  	
كل التهدي��دات ال��ي تلّقاه��ا م��ن ش��ّبيحة آل ب��ري، اس��تمر يف نش��اطه 
الث��ورّي، يف ح��ني أّن��ه تع��ّرض ملضايق��ات م��ن بعض الفصائ��ل، واحتجز 
مّرة، ألنه »بري«. ومن الطريف أنه يف إحدى جوالته يف أحياء مدينة 
حل��ب احمل��ررة حديث��ًا، وكانت مناطق س��يطرة اجلي��ش احلر والنظام 
ال تزال متداخلة؛ تاه مع سائق الّسيارة ليجد نفسه على حاجز لقوات 
األس��د، وأب��رز هويت��ه بن��اًء عل��ى طل��ب عناص��ر احلاج��ز معتق��داً أنه��ا 
نهايت��ه، إال أن��ه س��رعان ما مُسح ل��ه بالُعبور مع االعتذار، جملرد أنه من 

آل ب��ّري!
قبيل الوداع

قب��ل استش��هاده بأي��ام قليلة، بدا املاج��د وكأنه يوّدع أصحابه  	
وأحباب��ه. كان يغب��ط كّل ش��هيد، متحّس��راً عل��ى نفس��ه. منش��وراته 
األخ��رة عل��ى فيس��بوك خّصصه��ا للحدي��ث ع��ن الّش��هادة والش��هيد. 
وم��ن ي��دري فلعّل��ه طلبه��ا بص��دق فناهل��ا. يضي��ف د. م��روان: آخ��ر لق��اء 
بينن��ا كان يف األحي��اء الش��رقّية م��ن مدين��ة حل��ب، نتنّق��ل ب��ني املش��ايف. 
كان حيدث��ي -متأمل��ًا- ع��ن اخلالف��ات ب��ني الك��وادر الطبي��ة، وكأنن��ا 
يف مرحلة الّرخاء ولس��نا يف مرحلة املخاض وأمل التحرير. يف طريق 
العودة سأله أحد األصدقاء عن صّحة طفلته الي حتتاج إىل عمليات 
جراحّي��ة ع��ّدة، وه��ي يف عامه��ا األول، فتحّدث حبرقة عن تقصره  يف 

! حقها
الوداع األخري

يف اخلام��س عش��ر م��ن تش��رين األول ع��ام 2014 لق��ي ماج��د  	
رّب��ه، ش��هيداً عل��ى طري��ق الكاس��تيلو، بص��اروخ ح��راري اس��تهدفت ب��ه 
ميليش��يات األس��د ع��دة س��يارات مدني��ة، إحداها كانت س��يارة إس��عاف 
تابع��ة ملنظوم��ة »إنق��اذ« الي مل ميض س��وى بضعة أي��ام على انضمامه 

إليه��ا، ت��اركًا وراءه زوج��ًة وطفلت��ني!

الدكتور ماجد بري
الشهيد اخللوق

حممد سرحيل
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باللغ��ة  التنظي��م  دعاي��ة  اس��تمرت  	
الروس��ية عل��ى وت��رة واح��دة حت��ى منتص��ف 
الع��ام احلال��ي. وخ��الل ه��ذه الس��نوات قام��ت 
الناطق��ة  اإلعالمي��ة  داع��ش  مؤسس��ة 
 Furat Media باس��م  واملعروف��ة  بالروس��ية، 
)ف��رات ميدي��ا(، وال��ي يش��رف عليه��ا أب��و جهاد 
الشيش��اني )نش��رنا عن��ه مق��ااًل يف الع��دد املاض��ي 
من »عني املدينة«(، بتحديث املعلومات بش��كل 
دوري عل��ى صفحاته��ا يف فيس��بوك وتوي��رت 
وتيليغ��رام. إال أنه��ا تراجع��ت بش��كل ملح��وظ 
يف اآلون��ة األخ��رة، فمن��ذ بداي��ة مت��وز 2017 
مل تص��در ه��ذه املؤسس��ة س��وى ثالث��ة مقاطع 

فيدي��و. 
حيم��ل  ال��ذي  األول،  الفيدي��و  يف  	
اس��م »قافل��ة الش��هداء«، ويتأل��ف م��ن جزأي��ن، 
الصادر يف 6 متوز، تتحدث »فرات ميديا« عن 
مقاتل��ي التنظي��م الذي��ن مات��وا كانتحاري��ني 
خ��الل املع��ارك الس��ابقة يف الع��راق وس��ورية. 
كم��ا ع��رض الفيدي��و لقط��ات م��ن اهلجم��ات 
ال��ي ش��نها مقاتل��و التنظي��م، ظه��ر خالهل��ا 
ش��اب يق��دم نفس��ه عل��ى أن��ه أب��و عب��د العزي��ز 
الشيش��اني، يب��ارك إنش��اء اخلالف��ة وينه��ال 
بالتقري��ع عل��ى املس��لمني الذي��ن يرفضون، أو 
م��ا زال��وا مرتددي��ن يف االنضم��ام إىل داع��ش. 
كم��ا يه��دد روس��يا باجلهاد اجلديد يف مشال 
القوقاز. ويوجه كلماته األخرة إىل أبو بكر 
البغ��دادي، حاث��ًا إي��اه عل��ى ع��دم االستس��الم، 
رافع��ًا هم��ة رفاق��ه بقول��ه: »كن��ا وم��ا ن��زال 
أقوي��اء يف مدين��ة املوص��ل احملاص��رة«. تش��ر 
ه��ذه املالحظ��ة إىل أن املقط��ع ُص��ّور يف وق��ت 
س��ابق م��ن معرك��ة املوص��ل ال��ي اس��تمرت 
تس��عة أش��هر. ينته��ي الفيدي��و بإط��الق الن��ار 

د. علي حافظ

بعد أن بايع عمر 
الشيشاني تنظيم 

الدولة اإلسالمية، 
يف تشرين الثاني 2013، 

وحققت قوات داعش 
انتصارات الفتة حتت قيادته، 

بدأ التنظيم دعايته املوجهة 
إىل املسلمني يف روسيا ودول 

آسيا الوسطى، بغية توسيع نفوذه 
يف هذه املناطق املضطربة وذات 

الغالبية املسلمة، واجتذاب أكرب 
عدد ممكن من املتطوعني الغاضبني 

إىل صفوفه.

تراجع دعاية داعش باللغة الروسية
على سيارة بيضاء تتحرك على طول الشارع 
الرئيس يف املدينة، ثم تنفجر وترتفع غيوم 
الدخان األبيض، لتظهر على الشاشة عبارة: 

»استش��هاد أب��و عب��د العزي��ز الشيش��اني«!
مت��وز،   14 يف  أي  أس��بوع،  وبع��د  	
أص��درت »ف��رات ميدي��ا« ش��ريطًا آخ��ر يظه��ر 
لقطات تدريبية ملقاتلني من داعش يصوبون 
بالقناص��ات. توض��ح الرس��وم البياني��ة الواردة 
أن��ه يف غض��ون ش��هر قت��ل  ضم��ن الفيدي��و 
قناصو التنظيم 164 مقاتاًل كرديًا وجرحوا 
املدرب��ني،  أح��د  الفيدي��و  يف  ويتح��دث   .90

ويدع��ى زي��اد األذري، باللغة الروس��ية بلكنة 
داغس��تانية. وأغل��ب الظن أن ه��ذا الفيديو قد 
ص��ور يف بداية ش��هر مت��وز 2017 يف حمافظة 

الرق��ة.
نش��رت جملة »آفاق اإلرهاب«، الي  	
تصدره��ا جامع��ة ليدن اهلولندي��ة، يف عددها 
األخر، دراسة بعنوان »تصدعات يف اخلالفة 
أون الي��ن: كي��ف تفق��د الدول��ة اإلس��المية 
االفرتاض��ي«،  الفض��اء  معرك��ة  يف  قوته��ا 
ج��اء فيه��ا: »ع��امل اجله��اد االفرتاض��ي للدول��ة 
يش��هد   ،2014 ع��ام  ب��دأ  ال��ذي  اإلس��المية، 
تراجع��ًا حالي��ًا، األمر الذي ينعكس يف تدهور 
نوعي��ة وكمي��ة إضاءة األح��داث وفعاليتها«. 
عل��ى  يوافق��ون  بع��ض احمللل��ني ال  أن  غ��ر 
الدراس��ة، ال س��يما يف م��ا  م��ا ج��اء يف ه��ذه 
إذ  لداع��ش.  بالروس��ية  بالدعاي��ة  يتعل��ق 
اجملموع��ة  يف  اخلب��ر  رايزم��ان،  آدم  ق��ال 
االس��تخباراتية SITE، يف تصري��ح ل��� »ص��وت 
يف  كب��راً  اخنفاض��ًا  نلح��ظ  »مل  أمري��كا«: 
نوعي��ة الدعاي��ة، ألن دعاي��ة »فرات ميديا« يف 
األس��اس كانت دائمًا غ��ر منتظمة، مقارنة 

بالدعاي��ة الرمسي��ة لداع��ش... إن معظ��م م��واد 
فرات اإلعالمية مكرس��ة ملقاتلني معينني، وال 
زالت تواصل نهجها يف هذا االجتاه يف األش��هر 

األخ��رة«.
املوظف��ة  باراش��وك،  جوان��ا  وتش��ر  	
 IHS املس��تقلة يف مرك��ز التحلي��ل الربيطان��ي
Jane's، إىل وج��ود دالئ��ل عل��ى أن نش��اط دعاية 

داع��ش باللغ��ة الروس��ية عل��ى ش��بكة اإلنرتن��ت 
الناطق��ة  الدعاي��ة  أيض��ًا. فمق��ر  ق��د ضع��ف 
املوص��ل،  الروس��ية لداع��ش كان يف  باللغ��ة 
نش��اطها  عل��ى  أث��ر طبع��ًا  املدين��ة  وفقدانه��ا 
الدعائ��ي. ووفق��ًا لباراش��وك أيض��ًا، ف��إن القن��اة 
عل��ى  الروس��ية  باللغ��ة  لداع��ش  الرمسي��ة 
تيليغ��رام أصبح��ت يف األش��هر األخ��رة تنش��ر 
معلوم��ات أق��ل م��ن الس��ابق، وغالب��ًا م��ا ترتج��م 

األخب��ار العربي��ة م��ن وكال��ة »أعم��اق«. 
وعل��ى الرغ��م م��ن ذل��ك، ف��إن تأث��ر  	
دعاية داعش على جيل الش��باب من املس��لمني 
وه��ذا  قوي��ًا،  ي��زال  ال  بالروس��ية  الناطق��ني 
ملح��وظ خصوص��ًا يف املناط��ق ذات األغلبي��ة 
حمم��د  يذك��ر  كم��ا  روس��يا،  يف  املس��لمة 
تايي��ف، مراس��ل وكال��ة »العق��دة القوقازية«: 
ألن »السياس��ة القمعي��ة للدول��ة الروس��ية يف 
تل��ك املناط��ق تدف��ع الش��باب حن��و التط��رف«.

داع��ش،  دعاي��ة  ترتاج��ع  أن  الطبيع��ي  م��ن 
اللغ��ات،  ب��كل  ال بالروس��ية فحس��ب، وإمن��ا 
نتيج��ة اخلس��ائر ال��ي تتلقاه��ا يف كل مكان، 
وفقدانه��ا ُج��ل إعالميه��ا املميزي��ن م��ن خ��الل 
ضربات طائرات التحالف.. داعش الي بدأت 
كفقاع��ة إعالمي��ة، ث��م انتفخ��ت إىل درج��ة 
كب��رة بال��دم األس��ود، س��تتقلص م��ن جديد 

لتع��ود كم��ا كان��ت.

سية عام 2015
ش باللغة الرو

ها داع
طلقت
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املقص��ود  التجان��س  أن  ذل��ك  	
األنظم��ة  م��ن  ص��وراً  يس��تدعي 
الش��مولية يف »أنق��ى« جتس��داتها، حي��ث 
األفراد متماثلون، مربجمون على أعمال 
حم��ددة ويس��تخدمون كالم��ًا متش��ابهًا 
يعك��س فك��راً موح��داً ميل��ى عليه��م م��ن مرك��ز النظ��ام، عبي��د 
أو روبوت��ات بينه��ا تقس��يم عم��ل واض��ح: فثم��ة طبق��ة احل��راس 
أو العس��س ال��ي حتم��ي القي��ادة وتش��كل يده��ا الضارب��ة، مبثاب��ة 
روبوت��ات مربجم��ة عل��ى قم��ع الطبقة الدنيا، وث��ة طبقة العبيد 

امل��وت. ف��إن مت��ردت كان عقابه��ا  ال��ي متتث��ل لألوام��ر، 
ه��ذا  أوروي��ل  ج��ورج  الربيطان��ي  الكات��ب  ص��ور  لق��د  	
النظ��ام، مس��تلهمًا النظام��ني الس��تاليي والنازي، بش��فافية عالية 
يف روايت��ه الش��هرة 1984. أم��ا يف »مزرع��ة احلي��وان« فق��د اس��تلهم 
التجرب��ة الش��يوعية يف روس��يا ع��ن ق��رب باس��تخدام ش��خصيات 

رمزي��ة م��ن ع��امل احلي��وان. 
م��ع  أي   ،1945 الع��ام  يف  ه��ذه  أوروي��ل  رواي��ة  نش��رت  	
نهاي��ة احل��رب العاملي��ة الثاني��ة. ث��ة ث��ورة تق��وم به��ا حيوان��ات 
إح��دى امل��زارع، بقي��ادة اخلنزي��ر احلكي��م ماجور بوصف��ه األذكى 
بينه��ا، ويه��رب صاح��ب املزرع��ة الس��كر وعماله، فتصبح الس��يادة 
فيه��ا للحيوان��ات. يض��ع ماج��ور املب��ادئ الس��بعة ملذه��ب احليواني��ة 
animalism، ويكتبه��ا عل��ى حائط إحدى احلظائر، فتكون مبثابة 

دس��تور يتقي��د ب��ه اجلمي��ع طواعي��ة.
هن��اك تناف��س دائ��م ب��ني مس��اعَدي ماج��ور املقرب��ني،  	
نابلي��ون وس��نوبول، إىل أن مي��وت قائ��د الث��ورة، ويطي��ح نابلي��ون 
بس��نوبول ويط��رده م��ن املزرع��ة ليتف��رد حبكمه��ا زعيم��ًا أوح��د، 
س��رعان م��ا يتح��ول إىل دكتات��ور، ويت��م إع��دام كل م��ن خيال��ف 

تعليمات��ه بتهم��ة العالق��ة م��ع »اخلائ��ن« س��نوبول.
متض��ي الس��نوات ونابلي��ون يوغ��ل يف حي��اة ال��رتف عل��ى  	
حس��اب ش��قاء احليوانات الي حتولت إىل عبيد، وباتت تعمل بكد 
أكث��ر مم��ا كان��ت علي��ه احل��ال قب��ل الث��ورة، وتن��ال طعام��ًا أق��ل. 

لك��ن »وزي��ر اقتصاد« نابليون، اخلنزير املدعو س��كويلر، كان يتلو 
عليه��م إحص��اءات تؤك��د أنهم يعيش��ون حياة الرفاهي��ة بالقياس 

إىل م��ا قب��ل الث��ورة. 
عل��ى ه��ذا املن��وال متض��ي رواي��ة أوروي��ل يف هج��اء الذع  	
للتجرب��ة الس��وفييتية البائ��دة، م��ع الش��خصيات الرئيس��ية ال��ي 
ب��رزت فيه��ا، كلين��ني )ماج��ور( وس��تالني )نابلي��ون( وتروتس��كي 
)س��نوبول(، وم��ع تقني��ات التطوي��ع واالس��تعباد وتزوي��ر التاري��خ 

برباع��ة.  املوصوف��ة 
رمب��ا م��ن اجملح��ف لرواي��ة أوروي��ل، كم��ا للتجرب��ة  	
الس��وفييتية، كم��ا للحيوان��ات، إس��قاط رمزي��ات الرواي��ة عل��ى 
جتربة النظام السوري الذي تفّوق يف بهيميته حتى على نفسه. 
لك��ن املغ��ري يف األم��ر ه��و توات��ر ال��كالم ع��ن احليوان��ات يف الف��رتة 
األخ��رة، س��واء يف وص��ف الرئي��س األمرك��ي دونال��د ترام��ب 
ل�»نظ��ره الس��وري« باحلي��وان، أو يف زج��ر مط��رب نظ��ام التطوي��ر 
والتحدي��ث، عل��ي الدي��ك، مجه��وره يف مع��رض دمش��ق الدول��ي 

بالق��ول: »هنت��و بقر«.
الدي��ك  ب��ني حال��ة عل��ي  املفارق��ة  ك��م ه��ي كب��رة  	
وزميل��ه ج��ورج وس��وف ال��ذي ظه��ر، قب��ل بضع س��نوات، وه��و يقبل 
ح��ذاء رام��ي خمل��وف. مفارق��ة كاش��فة للرتاتبي��ة الطبقي��ة يف 
مزرع��ة احلي��وان األس��د: فالدي��ك ينتم��ي إىل طبق��ة اخلنازي��ر 
احلاكم��ة، وفق��ًا للرمزي��ة األورويلي��ة، يف ح��ني ينتم��ي »س��لطان 
الط��رب« إىل طبق��ة البق��ر رغ��م كل ش��عبيته احمللي��ة والعربي��ة. 
وم��ن علي��اء منصت��ه الطبقي��ة هذه ي��رى الديك مجهوره الس��وري 
بق��راً يضربه��م مرافق��وه األمني��ون، قب��ل إعادته��م إىل دمش��ق يف 
شاحنات خمصصة لنقل الدواب. فثورة املزرعة، الي قامت على 
مب��دأ املس��اواة ب��ني مجيع احليوان��ات، وصل��ت إىل االكتفاء مببدأ 
وحي��د ين��ص عل��ى أن »مجي��ع احليوان��ات متس��اوية، لك��ن بعضه��ا 

أكث��ر مس��اواة م��ن غره��ا«، حس��ب التعب��ر البدي��ع ألوروي��ل.
ع��رف الس��وريون، من��ذ س��نوات وعق��ود، كي��ف يراه��م  	
النظ��ام، لك��ن وقاحت��ه يف إع��الن ذل��ك عل��ى امل��أل تبقى مثار دهش��ة 
صادم��ة. ذل��ك أن األنظم��ة الدكتاتوري��ة أو الش��مولية أو حت��ى 
البهيمي��ة، يف مجي��ع التج��ارب املش��ابهة، حتاف��ظ، يف خطابه��ا 
العل��ي، عل��ى ن��وع م��ن املخادع��ة املاك��رة إذ تس��ّمي العب��د وطني��ًا 
خملص��ًا، والش��بيح بط��اًل، وهك��ذا. أم��ا أن يتباه��ى احلي��وان بأن��ه 
جن��ح، بع��د قت��ل وتش��ريد مالي��ني الس��وريني، يف احلص��ول عل��ى 
جمتم��ع متجان��س، أو أن يق��ول مطربه للجمهور إنهم بقر، فهذا 

يش��كل س��ابقة تس��جل يف س��جل األنيمالي��زم.
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ترجمة

مزرعة احليوانات واجملتمع املتجانس

بكر صدقي

لعل أخطر ما جاء يف اخلطاب األخر لبشار  	
األسد، الذي ألقاه أمام موظفي وزارة خارجيته، هو حديثه 

عن اجملتمع املتجانس. األمر الذي القى، حبق، اهتمامًا 
واسعًا من املعلقني على اخلطاب.



يف مقتلتن��ا يف الثمانيني��ات كان ل��ي صدي��ق أتش��ارك مع��ه  	
الس��خرية م��ن املثقف��ني الذي��ن كانوا حيفظون بضع مج��ل، أو أمساء 
بع��ض املفكري��ن والفالس��فة الع��رب أو األجان��ب، ث��م يرددونه��ا أم��ام 
الن��اس ك��ي حي��وزوا ش��هرة وتقدي��راً أك��رب م��ن واقعه��م. حت��ى وصل 
بنا األمر إىل الس��خرية من مش��اهر املفكرين أمثال عبد اهلل العروي 
وياس��ني احلاف��ظ وحمم��د عاب��د اجلاب��ري وميش��يل فوك��و وفروي��د 
وغره��م. وكان ه��ذا لغ��رض امل��زاح وتغي��ر امل��زاج، وللخ��روج م��ن 
النمطي��ة ال��ي يفرضه��ا ج��و الس��جن. وبع��د خروجنا م��ن املعتقل كنا 
نرتدد إىل املقاهي يف أوقات فراغنا، مما أتاح لنا الفرصة للتعرف إىل 
بعض املثقفني. لكن أغلب هؤالء كانت مستهم الظاهرة هي »اهلرب« 
م��ن واجبه��م يف مقاوم��ة االس��تبداد، فكان��وا يكتب��ون ع��ن النق��د األدب��ي 
والبنيوي��ة واألنثروبولوجي��ا واألركيولوجي��ا وغره��ا م��ن الكلم��ات 
الش��ائعة يف الثقاف��ة األوروبي��ة وليس��ت هل��ا عالق��ة بهم��وم الش��عب 
الس��وري. وكانوا يتكلمون عن فلس��طني والعراق ولبنان وأفغانستان 

ويصمت��ون عم��ا يتعل��ق بس��ورية.
ويف ع��ام 2002 ق��ام الصهاين��ة مبحاص��رة خمي��م جن��ني يف  	
فلسطني متهيداً القتحامه، وقد انطلقت أكثر من مظاهرة يف حلب 
تن��دد به��ذا احلص��ار ومبوق��ف احلكام الع��رب املتخاذل. ويف ه��ذا الوقت 
كان من يسمون أنفسهم »املثقفني« يطلون من املقاهي املشرفة على 
س��احة س��عد اهلل اجلابري وهم يش��ربون القهوة، وبعضهم يس��خر من 
املظاهرة، ومل خيطر يف باهلم املشاركة يف موضوع يتعلق بفلسطني 
خوف��ًا م��ن املخابرات الذين كانوا موجودين وكان مصورهم يلتقط 
الص��ور للمتظاهري��ن الذي��ن كان ع��دد جي��د منه��م م��ن »خرجي��ي« 

املعتق��الت.

كان املثقف��ون يتأكله��م اخل��وف والي��أس والكآب��ة م��ن  	
النظ��ام الوحش��ي ويكيل��ون االتهام��ات –س��رًا- للش��عب اخلان��ع هل��ذا 
االس��تبداد ال��ذي ال نهاي��ة ل��ه. غ��ر أن انفج��ار الش��عب الس��وري يف 
غضبته الكربى، وثورته على االستبداد والطغيان والتمييز الطائفي 
ومطالبت��ه باحلري��ة والكرام��ة والعدالة، فاجأ األغلبية الس��احقة من 

املهتم��ني بالش��أن الع��ام وأوهل��م املثقف��ون!!
مظاه��رات  يف  للس��لطة  حتدي��ه  خي��وض  الش��عب  كان  	
عارم��ة، يس��قط يف حمصلته��ا ش��هداء وجرح��ى ويغي��ب معتقلون، ثم 
يعاودون الكّرة يف اجلمعة التالية، إىل أن أصبحت املظاهرات يومية، 
كل ذل��ك وأغلبي��ة املثقف��ني مش��دوهون! فمنه��م م��ن كان يؤي��د 
الس��لطة ويدافع عنها ويقتات على موائدها ويكتب التقارير األمنية 
هل��ا، ومنه��م م��ن كان يش��اهد املظاه��رات من على شاش��ات التلفزيون 
أو اإلنرتن��ت، وقل��ة منه��م ش��اركت فيه��ا ودفع��ت ثن��ًا غالي��ًا: حياته��ا 
أو املعتق��الت. وق��د انس��حب املثقف��ون م��ن املش��هد الث��وري مهاجري��ن 
إىل تركي��ا أو أوروب��ا، وهن��اك ب��دأوا الكتاب��ة يف الصح��ف واجمل��الت 
والظهور على شاشة التلفاز، يتكلمون عن الثورة واجلرحى والقتلى 
واحل��رب، وحيلل��ون املواق��ف، وينتق��دون بعضه��م، ث��م خيل��دون للنوم 

عل��ى أس��ّرتهم الوث��رة مرتاح��ي الب��ال ورمب��ا... الضم��ر!
يف ح��ني كان جي��ب عليه��م البق��اء من��ذ البداي��ة لتش��كيل  	
التجمع��ات أو األح��زاب، أو حت��ى االنضم��ام إىل الفصائ��ل العس��كرية، 
ليك��ون هل��ذه الث��ورة جس��م سياس��ي ث��وري يف الداخ��ل ب��داًل م��ن ه��ذه 
األش��كال احلالي��ة ال��ي أصبح��ت ص��دى لسياس��ات ال��دول اإلقليمي��ة 

والدولي��ة وليس��ت هل��ا عالق��ة بالش��عب الس��وري!

أبو حممد اإلدلي

ع��ام 1970 تس��لم احل��زب االش��رتاكي يف تش��يلي، م��ع حلفائ��ه، احلك��م بع��د انتخاب��ات دميقراطي��ة. وبع��د  	
ث��الث س��نوات ق��ام اجلن��رال بينوش��يه، مدعوم��ًا م��ن الوالي��ات املتح��دة، بانقالب��ه الش��هر عل��ى اللين��دي. وكان ب��ني 
م��ن لوح��ق إث��ر ذل��ك أح��د أش��هر ش��عراء الع��امل وقته��ا، بابلو ن��رودا. ويف عام 1936 اغتيل يف إس��بانيا الش��اعر الش��هر 
فيديريك��و غارثي��ا ل��وركا. ه��ذان مث��االن ع��ن مش��اركة املثقف��ني يف هم��وم الش��عوب املظلوم��ة، ذكرن��ي بهما ما آل 

إلي��ه وض��ع الث��ورة الس��ورية وهج��رة مثقفيه��ا إىل تركي��ا وأوروب��ا.

املثقفون ودورهم يف الثورة
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للوهل��ة  يب��دو،  ه��ذا  أن  ش��ك  ال  	
. ولكن��ه، م��ن جه��ة  األوىل، س��ؤااًل افرتاضي��اً
حتقق��ه،  إمكان��ات  بع��ض  حيم��ل  أخ��رى، 
خاصة وأن مثل ذلك القرار س��تتخذه جهات 

الس��وريني. ال  وإقليمي��ة،  دولي��ة 
ولك��ن كي��ف س��يتعامل الس��وريون  	

كه��ذا؟ خ��رب  م��ع 
العاطفي��ة  اجلوان��ب  ع��ن  بعي��داً  	
القت��ل  كثاف��ة  ُتب��ِق  مل  ال��ي  والوجداني��ة، 
للح��زن  وق��ت  ف��ال  هل��ا،  مكان��ًا  ووحش��يته 
والتع��ازي، وال وق��ت أيضًا للف��رح واألعراس، 
دعون��ا  هل��ا؛  س��احات  ت��رتك  مل  فالطائ��رات 
نتأم��ل الوض��ع ب��ربود، عل��ى الرغ��م م��ن أنه��ا 
حال��ة افرتاضي��ة متاش��يًا م��ع م��ا ب��دأت من��ه، 

ممكن��ة. ولكنه��ا 
األمركي��ة  السياس��ة  متظه��رت  	
ع��دم  يف  أوبام��ا،  إدارة  أي��ام  س��ورية،  جت��اه 
االخن��راط املباش��ر والق��وي فيه��ا، واالكتفاء 
ت��ؤدي  ال  ال��ي  احمل��دود  الدع��م  حب��االت 
إىل تغي��ر ج��دي يف مي��زان الق��وى لص��احل 
ب��إدارة  واالكتف��اء  املعارض��ة،  الفصائ��ل 
األزم��ة م��ن اخلل��ف، رمب��ا يف مس��عى لتفتيت 
ق��وى الث��ورة العس��كرية، نتيج��ة أس��باب ع��دة 
أهمه��ا املوق��ف م��ن إس��رائيل وع��دم تك��رار 
جترب��ي أفغانس��تان والع��راق. ه��ذه السياس��ة 
ال��ي التقطه��ا الرئي��س بوت��ني، الطام��ح إىل 
ع��ودة ب��الده إىل حال��ة إمرباطوري��ة، أو حال��ة 
ق��وة عظم��ى، بع��د أن فق��دت دوره��ا الدول��ي 
م��ن  الكث��ر  وعان��ت  الب��اردة،  احل��رب  أي��ام 

األزم��ات االقتصادية، كما تعرضت لعملية 
إذالل قوي��ة م��ن الغ��رب متثل��ت يف تطوي��ق 
حل��ف مش��ال األطلس��ي روس��يا بش��كل ش��به 
كام��ل. األم��ر ال��ذي ول��د ردات فع��ل عنيف��ة 
ل��دى األخ��رة، ولدى بوتني، بغزو أوكرانيا، 
وتنصي��ب حك��م م��وال ل��ه، بع��د ض��م ش��به 
جزي��رة الق��رم، م��ا دف��ع الغ��رب إىل تقيي��ده 

مبزي��د م��ن العقوب��ات.
مل يكت��ف بوت��ني بالدول��ة اجل��ارة  	
ب��ل ق��رر االقتح��ام، بع��د التقاط��ه اللحظ��ة 
املناس��بة وه��ي انس��حاب اإلدارة األمريكي��ة 
من س��احة الصراع على س��ورية، وبالتنس��يق 
أمنه��ا  يضم��ن  مب��ا  إس��رائيل  م��ع  الكام��ل 
وس��المتها م��ن جه��ة، وإطالق يده��ا بالكامل 
ف��وق اجلغرافي��ة الس��ورية م��ن جه��ة أخ��رى؛ 
فق��رر التدخ��ل العس��كري املباش��ر، يف نهاي��ة 
اجلدي��دة،  اخلارط��ة  لرس��م   ،2015 أيل��ول 
قدمي��ة/  نف��وذ  منطق��ة  س��ورية  وجلع��ل 
جديدة له، أو ورقة تفاوض هامة مع الغرب 

وأم��ركا.
للمجري��ات  املراق��ب  يالح��ظ  	
الدولي��ة  والرتتيب��ات  س��ورية،  يف  األخ��رة 
واإلقليمي��ة اجلدي��دة، أن األم��ور تس��ر حن��و 
ح��ل م��ا، ينطل��ق م��ن الثواب��ت ال��ي فرضته��ا 
روس��يا بالق��وة وباالتف��اق م��ع إي��ران عل��ى 
األرض، وباش��رتاك تركي��ا -ألس��باب ع��دة- 
يف العملي��ة، وأخ��راً أم��ركا، يف م��ا ع��رف 
باسم مناطق خفض التصعيد، حنو تعميمها 
عل��ى معظ��م املناط��ق عدا مناط��ق املعارك مع 

م��اذا ل��و أفاق الس��وريون ذات يوم ومسعوا خ��رباً يفيد بتوقف عمليات القصف والقتل  	
الذي ميارسها النظام وداعموه يف حق مواطنيه، والقتال بني الفصائل، وبني الفصائل والنظام؛ 

مبعن��ى توق��ف الرص��اص والب��دء مبرحل��ة ترتي��ب سياس��ي جدي��د للب��الد املدم��رة؟

رأي

داع��ش، وال��ي س��تدخل يف التس��وية النهائي��ة 
لش��كل احلك��م يف س��ورية.

مبعن��ى أن��ه تك��ون مناط��ق خف��ض  	
التصعيد، أو مناطق تقاسم النفوذ، أو مناطق 
س��ورية املقس��مة؛ ه��ي نقط��ة االنط��الق حن��و 

ح��ل م��ا.
ال��ي  ال��دول  مص��احل  أن  ش��ك  ال  	
فرض��ت ه��ذه املناط��ق تقاطع��ت عن��د ه��ذه 
النق��اط، ولك��ن هن��اك تباين��ات كث��رة بينها، 
فل��كل دول��ة مص��احل وف��ق رؤيته��ا وقدرته��ا 
عل��ى تطبي��ق تل��ك الرؤي��ة م��ن حي��ز إقليم��ي 

دول��ي. إىل 
كي��ف  األه��م:  الس��ؤال  ويبق��ى  	
االتفاق��ات  ه��ذه  م��ع  الس��وريون  س��يتعامل 

ال��دول؟ تل��ك  ب��ني  والصراع��ات 
مل تك��ن احلال��ة ال��ي وص��ل إليه��ا  	
الس��وريون بعي��دة ع��ن ص��راع تل��ك املص��احل 
وس��عيها الدائم وحتكمها إىل درجة اهليمنة، 
إضافة إىل وحشيتها يف تدمر املدن والبشر، 
مم��ا كان وراء ع��زوف الن��اس ع��ن االهتم��ام 
بقضيته��م، واللج��وء إىل وض��ع م��ن التس��ليم 
الكام��ل إلرادة تل��ك ال��دول أو غره��ا. وص��ار 
اجل��واب البس��يط والس��ائد أن ح��ل قضيتن��ا 
خارج��ي، وال ميكنن��ا أن نغ��ّر ش��يئًا، وكأن 

األم��ر قض��اء إهل��ي.
إن عملي��ة اخلالص من االس��تبداد  	
بنيت��ه،  خبلخل��ة  تب��دأ  األس��دي  ونظام��ه 
وه��و م��ا أجنزت��ه الث��ورة الس��ورية م��ن خ��الل 
إضع��اف ش��وكة أجهزت��ه األمني��ة وكس��ر 
س��طوتها، وه��ي اخلط��وة األوىل حنو التحول 
الدميقراطي، مع معرفة أنه مس��ار طويل ال 
ب��د م��ن اس��تكماله بالعم��ل عل��ى اإلف��راج ع��ن 
املعتقل��ني، واخل��الص م��ن ميليش��يات إي��ران 
الشيعية الي حولت التنوع املذهي والعرقي 
يف بلدن��ا إىل عام��ل تقس��يم وصراع. وجلميع 
الس��وريني مصلح��ة يف ه��ذا اخل��الص، كم��ا 
ال ب��د م��ن تعزي��ز العالق��ة م��ع ال��دول ال��ي 
هل��ا مصلح��ة في��ه، أو يف إضع��اف دور إي��ران، 
وحت��ى  املتح��دة  والوالي��ات  تركي��ا  وأوهل��ا 

روس��يا.
الس��وريني  خط��وة  تك��ون  وك��ي  	
مقبول��ة م��ن ال��دول املعني��ة، ال ب��د أيض��ًا م��ن 
العم��ل عل��ى اخل��الص م��ن الفك��ر املتط��رف 

تس��مياته. اختلف��ت  مهم��ا 
قضي��ة  ح��ول  الوط��ي  فاإلمج��اع  	
مش��رتكة، حتظ��ى بتأيي��د دول��ي كب��ر، ه��و 
املقدمة األساسية لكسر االستبداد واالنتقال 
حن��و الدميقراطي��ة، يف مس��ار يضم��ن حقوق 

اجلمي��ع.

أمحد عيشة

ال�ي وم ال�ت ال�ي

W
issam

 Al-jazairy
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مُيّثل إفراغ س��وريا من س��كانها أكرب هجرة قس��رية تش��هدها اإلنس��انية منذ احلرب العاملية الثانية. ماليني البش��ر احملطمون  	
عل��ى املس��توى الش��خصي س��يعيدون تش��كيل الش��رق األوس��ط -وم��ن بع��ده الع��امل- ألجي��ال قادم��ة.

مايكل بيرتو
مونرتيال غازيت

ترمجة مأمون حلي

متت��د مدين��ة مرس��ني الرتكي��ة عل��ى الس��احل الش��مالي  	
للبح��ر املتوس��ط، وتكتظ أحياؤه��ا األكثر فقراً بالالجئني. الكثرون 
منه��م يعمل��ون يف ورش��ات خياط��ة حت��ت األرض، وبع��ض م��ن ه��ؤالء 
العم��ال أطف��ال. يف إح��دى ه��ذه الورش��ات قابلن��ا عب��دو، 15 عام��ًا، م��ن 
مدين��ة حل��ب. يق��ول إن��ه يكس��ب 100 دوالر كأج��ر ش��هري، وإنه يريد 

املدرس��ة،  إىل  الذه��اب 
يعي��ل  أن  علي��ه  لك��ن 

أس��رته. 
لبن��ان  يف  	
يبيع األطفال الالجئون 
الورقي��ة  املنادي��ل 
أو  وملمع��ات األحذي��ة، 
يتس��ولون عل��ى قارع��ة 
يف  كم��ا  الطرق��ات، 

تركي��ا واألردن. لك��ن ب��ني الالجئ��ني الس��وريني يف املخيم��ات غ��ر 
الرمسية يف وادي البقاع يوجد أيضًا ش��كل إقطاعي تقريبًا من العمل 
يرب��ط العام��ل ب��رب العم��ل بش��كل إجب��اري. متت��د املش��كلة إىل م��ا قب��ل 
احل��رب يف س��ورية، عندم��ا كان الس��وريون يأت��ون إىل البق��اع ليعمل��وا 
يف الزراعة بش��كل مومسي. وكان رجل يعرف بالش��اويش يبقى بعد 
انتهاء املوسم وينّظم العمل الالحق ألفراد من عائلته أو قريته. عندما 
دفع��ت احل��رب آالف الس��وريني إىل لبنان، اعتم��د الكثرون منهم على 
شاويشهم لرتتيب نقلهم إىل لبنان والدفع للمهربني واحلصول على 
خيم��ة أو ك��وخ يف خمي��م عل��ى أرض خاص��ة ُمس��تأجرة. أثن��اء ه��ذه 
العملي��ة تراكم��ت عليه��م دي��ون ضخم��ة للش��اويش، جي��ب أن ُتس��ّدد 
ع��ن طري��ق العم��ل. ُم��اّلك األراض��ي اللبناني��ون يف البق��اع م��ا زال��وا يف 
حاج��ة إىل عم��ال، والش��اويش يس��تأجر الالجئ��ني الذي��ن ل��ه يف ذمتهم 

م��ال.
ع��واش، 37 عام��ًا، تعي��ش يف كوخ مكتظ م��ع عائلتها املكونة  	
م��ن زوجه��ا وأطفاهل��ا وأبيه��ا وزوج��ة أبيه��ا الي هلا مخس��ة أطفال من 
زوج متوف��ى. ع��واش واألطف��ال ه��م م��ن يكس��بون قوت العائل��ة. معظم 

األطف��ال يعمل��ون. وع��واش، ال��ي م��ا ت��زال ترض��ع أصغ��ر أطفاهل��ا، 
مرغم��ة عل��ى ت��رك رضيعه��ا 7 س��اعات يف الي��وم للعم��ل يف الزراع��ة. 
من��ال، 10 أع��وام، تعم��ل يف احلق��ول، وه��ي ال تع��رف املدرس��ة إطالق��ًا. 
تق��ول ع��واش: »أرغ��م منال عل��ى العمل ألن علينا أن ندفع للش��اويش 
وعلين��ا تأم��ني متطلب��ات العي��ش«. م��واس عراج��ي، رئي��س بلدي��ة ب��ر 
الي��اس اجمل��اورة، مسع أن بعض الالجئني الس��وريني يف تلك املنطقة 
يت��م اس��تغالهلم، لكن��ه يق��ول إن معظمه��م يلتزم��ون الصم��ت حي��ال 
ذلك: »السوريون ليسوا عبيداً للشاويش، لكن املشكلة أنه ال أحد يبّلغ 

ع��ن ه��ذا األم��ر. ل��و مت اإلب��الغ لتصرفن��ا«.
ال��زواج املبك��ر، ش��أنه ش��أن عمال��ة األطف��ال، حي��رم كث��راً  	
من الالجئني السوريني من التعليم. ويف حني كان هذا األمر شائعًا 
يف بع��ض اجملتمع��ات الريفي��ة قب��ل احل��رب، فاق��م الفق��ر واالنهي��ار 
االجتماعي هذا النزوع. يف بدايات هذا الش��تاء تزوجت منى، 14 عامًا، 
ابن عمها عبد اهلل، 18 عامًا، يف خميم يف وادي البقاع، حيث يعيشون. 
وُيظه��ر فيدي��و مص��ّور باملوباي��ل حلف��ل الزف��اف من��ى وه��ي يف ث��وب 
أبيض وحوهلا مجع من الرجال والنساء، والثلج يندف كقصاصات 
بالدج��اج  ممتلئ��ة  وق��دور  موس��يقية  فرق��ة  أيض��ًا  هن��اك  ال��ورق. 
للضي��وف. تق��ول من��ى: »ل��و كان األمر بيدي لفضل��ت االنتظار. لكن 
وال��ديَّ ق��ررا وأن��ا قبل��ت ألن��ه كان الق��رار الصائ��ب. ال��زواج يق��دم ل��ي 
احلماي��ة، هن��اك كث��ر م��ن الن��اس ال أخ��الق هل��م. ل��و أتيح ل��ي البقاء 
يف املدرس��ة ألحبب��ت أن أك��ون طبيب��ة أس��نان«. أم��ا تعلي��ل عب��د اهلل 
لزواج��ه م��ن من��ى فهو أبس��ط: »لقد أحببتها«. ع��روس أخرى صغرة 
يف املخي��م تك��رر تفس��ر من��ى خبص��وص احلاج��ة إىل احلماي��ة. إنه��م 
يتكلمون عن خوف عائالتهم من االغتصاب أو من ممارسة اجلنس 
قب��ل ال��زواج يف بيئ��ة مكتظ��ة وتفتق��ر إىل اخلصوصي��ة، وحيث البنى 
العائلي��ة االعتيادي��ة ق��د تنقل��ب رأس��ًا على عقب لغي��اب أو موت اآلباء 

واإلخ��وة. 
تركي��ا أح��د أق��وى املناوئ��ني حلك��م األس��د. وكان للح��رب  	
الس��ورية تأث��ر كب��ر عل��ى سياس��تها وأمنه��ا وعالقاته��ا اخلارجي��ة. 
م��ع ذل��ك، ب��ني البل��دان الثالث��ة يف الش��رق األوس��ط ال��ي تس��تضيف 

أختان تعمالن يف ورشة مبرسني

تغريبة يف زمانناأكربسوريا
)2 من 2(
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معظ��م الالجئ��ني الس��وريني تبق��ى تركي��ا األق��ل اهت��زازاً م��ن ه��ذا 
التدف��ق. فه��ي أك��رب وأغن��ى وذات كتل��ة س��كانية أعل��ى م��ن األردن 
أو لبن��ان، والع��بء عليه��ا أق��ل باملقارن��ة. يف مدين��ة الرحياني��ة ق��رب 
احلدود السورية تقوم مدرسة السالم، الي أسستها مجعية خرية 
كندي��ة، بتدري��س منه��اج س��وري مع��دل. وه��ي تض��م جمان��ًا قراب��ة 
1500 طال��ب الج��ئ، وق��د أرس��لت اثن��ني م��ن اخلرجي��ني للدراس��ة يف 

جامعة كونكورديا يف مدينة مونرتيال الكندية. يقول رمزي، الذي 
يدرس أبناؤه يف هذه املدرسة: »عمل أبنائي لبعض الوقت يف جتميع 
البالس��تيك، لكنه��م اآلن يف املدرس��ة ألن التعلي��م أه��م م��ن النق��ود«. 
أقل من عش��رة يف املئة من الالجئني الس��وريني يف تركيا يعيش��ون 
يف خميمات الالجئني، لكن شروط احلياة يف هذه املخيمات أفضل 
بكث��ر مم��ا ه��ي يف خميم��ات لبن��ان غ��ر الرمسي��ة، ويف احلقيق��ة 
أفض��ل مم��ا يف كث��ر م��ن خميمات الالجئ��ني يف أماكن أخرى من 

العامل. 
خب��الف تركي��ا، كان لبن��ان هش��ًا حت��ى قب��ل أن ترم��ي  	
احل��رب الس��ورية أكث��ر م��ن مليون ش��خص إلي��ه. يف أفض��ل أوقاته، 
ُيشّكل لبنان خليطًا سريع العطب من الشعوب واألديان: مسيحيون؛ 
مسلمون سّنة؛ مسلمون شيعة؛ دروز، وغرهم. والسلطة السياسية 
يف البل��د مقس��مة وف��ق ه��ذا الت��وّزع. لق��د مّت حت��دي ه��ذا الت��وازن 
بوص��ول الالجئ��ني الس��وريني، وأغلبه��م مس��لمون س��ّنة. يق��ول دياب 
م��دّور، وه��و عام��ل زراع��ي م��ن قري��ة مس��يحية يف وادي البق��اع: »إن 
بقي الالجئون سيصبح السّنة أكثرية. املسيحيون -وأيضًا الدروز 
والش��يعة- س��يهاجرون، ألن للس��نة عقلي��ة متطرف��ة، ويف خامت��ة 
املط��اف سيس��تلمون الس��لطة. بالطب��ع أس��اند األس��د. أراد الس��وريون 
احلري��ة وه��ا ه��م اآلن قد دمروا بلدهم. كنا يف الس��ابق نغار منهم«. 
أنص��ار  األس��د.  جان��ب  إىل  س��وريا  يف  اهلل  ح��زب  يقات��ل  	
ة يف لبنان. يس��أل ماهر  احلزب أيضًا غر س��عداء بوجود الجئني س��نّ
الدن��ا، وه��و صحف��ي يعم��ل لص��احل مناب��ر إعالمي��ة مرتبط��ة حبزب 
اهلل: »مل��اذا معظ��م الالجئ��ني نس��اء وأطف��ال؟ ألن أقرباءه��م يقاتل��ون 
داخ��ل س��ورية، وه��و م��ا يفس��ر ع��دم فراره��م داخلي��ًا. توج��د أماك��ن 
آمن��ة داخ��ل س��وريا، لك��ن معظمه��م مرتبط��ون بتنظيم��ات إرهابي��ة. 
قي��ل ملاه��ر إن الس��وريني رمب��ا يغ��ادرون بلدهم ألنهم خيش��ون ما قد 
يصيبه��م إن اعتقلته��م الق��وات الس��ورية، ف��رد قائ��اًل: »قطع��ًا يوج��د 
بع��ض التعذي��ب. ه��ذه ح��رب، وال ميك��ن ضب��ط كل ش��يء. معظ��م 
املعتقل��ني إرهابي��ون، ول��ن نضعه��م يف فن��ادق مخ��س جن��وم. اجلي��ش 
الس��وري وح��زب اهلل يس��دون معروف��ًا كب��راً لإلنس��انية ألنه��م 

يقاتل��ون اإلره��اب«. 
إين��اس، وه��ي الجئ��ة س��ورية تعي��ش م��ع س��تة أطف��ال يف  	
إح��دى ضواح��ي ب��روت، قلق��ة م��ن االنقس��ام الطائف��ي يف موطنه��ا 
اجلدي��د. زوج إين��اس اختف��ى يف س��ورية، وه��ي حت��ت ضغ��ط مال��ي 
هائ��ل. تتدب��ر أمره��ا باالعتماد على املس��اعدات النقدية الي تقدمها 
مفوضي��ة الالجئ��ني وبرنام��ج الغ��ذاء العامل��ي. س��ابقًا كان��ت إين��اس 
وأوالدها يعيشون بني سوريني آخرين يف شقق غر قانونية أجرها 

هلم مالك لبناني. أغارت الش��رطة على الش��قق ومت إخالء إيناس الي 
خس��رت كث��راً مم��ا كان��ت متل��ك وأمض��ت أس��بوعًا ب��ال م��أوى قبل أن 
جت��د ش��قة م��ن غرفت��ني مبس��اعدة مفوضي��ة الالجئ��ني. تق��ول إيناس: 
»بس��بب الغ��ارة نش��عر أن��ه غ��ر مرح��ب بنا، خصوص��ًا أن معظ��م جراننا 
مس��يحيون وحن��ن مس��لمون. نبق��ى يف البي��ت معظ��م الوق��ت، وخن��رج 

فق��ط يف اللي��ل لش��راء حاجياتن��ا«. 
ُيظه��ر حب��ث ق��ام ب��ه معه��د تاب��ع للجامع��ة األمركي��ة يف  	
ب��روت أن 61% م��ن الالجئ��ني الس��وريني يف لبن��ان الذي��ن ه��م يف س��ن 
الدراس��ة ليس��وا يف املدرس��ة، وأن التس��رب الدراس��ي بالنس��بة لالجئ��ني 
يف امل��دارس العام��ة ق��د يص��ل إىل س��بعني يف املائ��ة نتيج��ة عوام��ل مث��ل 
اللغ��ة )كث��ر م��ن امل��دارس العام��ة يف لبن��ان تعتمد اللغة الفرنس��ية أو 
اإلنكليزي��ة(، التكالي��ف املالي��ة، الزعرن��ة يف ح��ق الس��وريني، صعوب��ات 

التكي��ف. 
األردن، املعّرض بدرجة كبرة الرتدادات احلرب الس��ورية  	
وأزم��ة الالجئ��ني، ق��د حلقه الضرر. فهو بل��د فقر، واقتصاده التجاري 
��ر. يش��تكي األردني��ون م��ن منافس��ة الس��وريني يف جم��ال العم��ل. م��ع  ُدمِّ
ذل��ك، األردن مس��تقر نس��بيًا. فأجه��زة اس��تخباراته تتمت��ع بالكف��اءة 
وللبل��د عالق��ات وثيق��ة م��ع دول غربي��ة ع��دة. ي��رى أمين هلس��ا، أس��تاذ 
حق��وق اإلنس��ان يف جامع��ة اإلس��راء يف عّمان، أن االفتق��ار إىل احلماية 
م��ن االس��تغالل عام��ل جيع��ل الالجئ��ني حُيجم��ون ع��ن املس��اهمة يف 
النم��و االقتص��ادي ل��ألردن. يق��ول هلس��ا: »يصب��ح العمل أكث��ر فأكثر 
وكأن��ه عم��ل قس��ري. الالجئ��ون خائف��ون م��ن املطالب��ة حبقوقه��م. إن 
كنَت سوريًا تعمل لي ومل أدفع لك يف نهاية الشهر، ماذا تستطيع أن 
تفع��ل؟ وضعيت��ك القانونية غ��ر واضحة«. النتيجة هي أن كثراً من 
الس��وريني الذي��ن كان لديه��م يف س��ورية عمل يتطل��ب مهارات عالية، 

يعمل��ون يف األردن مقاب��ل أج��ور منخفض��ة أو يف اخلف��اء.
مرك��ز  يف  	
احلي��اة الثق��ايف يف إح��دى 
يت��درب  عّم��ان  ضواح��ي 
– الالجئ��ون  األطف��ال 

واألردني��ون- عل��ى املس��رح 
والرقص ونشاطات أخرى. 
األطف��ال  أدى  مؤخ��راً 
مس��رحية. إنه��ا قص��ة فت��ى 
ُأج��رب عل��ى ت��رك بل��ده، ويف 
البل��د ال��ذي ف��ّر إلي��ه يق��اوم 

من يزدريه ويضربه. متّثل احلبكة جتربة الجئني سوريني يف األردن. 
الفت��ى الس��وري يوس��ف، 11 عام��ًا، ال��ذي لع��ب دور البطول��ة، يق��ول إن��ه 
ي��رى نفس��ه يف ه��ذه القص��ة. يف املس��رحية، يأتي الفتى ملس��اعدة أولئك 
الذين عذبوه ويتصاحل معهم. هذه القصة ليست خمتلفة عن جتربة 
يوس��ف يف األردن. يف املس��رحية، األصدق��اء اجل��دد للفت��ى يس��اعدونه 
عل��ى الع��ودة إىل وطن��ه. يوس��ف يريد أن حيصل األم��ر ذاته معه. يقول 

ال��ذي ترعرع��ت في��ه. إنه��ا وط��ي«. امل��كان  ع��ن س��ورية: »إنه��ا 

يوسف
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يصبح 20 شخصًا الجئن كل دقيقة
لش��ؤون  الس��امي  املن��دوب  ص��رح  	
الالجئ��ني يف األم��م املتحدة أن عدد املهجرين 
أحن��اء  ش��تى  يف  اجلاري��ة  احل��روب  بس��بب 
العامل وصل إىل أعلى مس��توى له حتى اآلن. 
وحس��ب معطي��ات األم��م املتح��دة لع��ام 2016 

هن��اك أكث��ر م��ن 65 ملي��ون ش��خص 
اهل��روب داخ��ل بلدانه��م  اضط��روا إىل 
أو خارجه��ا، م��ا يع��ي مع��دل 20 ش��خصًا 

دقيق��ة. كل 
س��ورية ه��ي البل��د األكث��ر يف  	
ع��دد املهجري��ن خ��ارج بلده��م. وحس��ب 
آخ��ر معطيات األمم املتحدة، بتاريخ 19 
حزيران 2017، هناك 5 ماليني و58 ألفًا 
و456 الجئًا سوريًا مسجاًل حول العامل. 
األردن  يف  يعيش��ون  منه��م  مليون��ان 
مالي��ني  و3  والع��راق،  ومص��ر  ولبن��ان 
و550 ألف��ًا يف تركي��ا. يش��كل الرج��ال 

.%48,5 والنس��اء  منه��م   % 51,5
األكث��ر  البل��د  ه��ي  تركي��ا  	
اس��تضافة لالجئ��ني يف الع��امل، بنس��بة 

س��كانها. ع��دد  إمجال��ي  م��ن   %5

أوضاع الالجئات باألرقام
ال��ي  املش��اكل  ع��ن  فض��اًل  	
يعيش��ها الالجئ��ون، للم��رأة مش��اكلها 
أح��وال  عل��ى  نظ��رة  فلنل��ق  اخلاص��ة. 
الالجئ��ة الس��ورية يف تركي��ا، حبس��ب 
الصح��ة  ووزارة   AFAD معطي��ات 

العاملي��ة: الصح��ة  ومنظم��ة 
- 18,4% م��ن الالجئ��ات أمي��ات، و%16,1 

تركن التعليم يف املرحلة االبتدائية، وفقط 
33% منه��ن أنهني التعليم االبتدائي.

- 8,4% م��ن الالجئ��ات مل يتزوج��ن أب��داً، و7 
باألل��ف مطلق��ات، و9% فق��دن أزواجه��ن يف 

احل��رب.
- 84,4% م��ن الالجئ��ات يعمل��ن م��ن املن��زل، 

أجرب نصف سكان سورية على مغادرة منازهلم بسبب احلرب، وتشكل النساء واألطفال 75% من جممل هؤالء املهجرين. جلأ  	
املالي��ني إىل بل��دان ع��دة، عل��ى رأس��ها دول اجل��وار، يف ح��ني اضط��رت األكثري��ة إىل الن��زوح إىل مناط��ق أخ��رى داخ��ل بلده��م.

أن تكوني الجئة يف تركيا

و4,9% عام��الت عادي��ات، و3.5% عاطالت عن 
العمل.

- ب��ني 300 ام��رأة م��ن املنضم��ات إىل س��وق 
أق��ل  أو   25 عمره��ن  كان   %81.3 العم��ل؛ 
أطف��ال،  لديه��ن  و%42.7  تزوج��ن،  عندم��ا 

برغبته��ن. أجهض��ن  و%11.3 

- حت��ى أواخ��ر 2016 ُس��جلت 184 ألف��ًا و390 
يف  الس��وريات  الالجئ��ات  ب��ني  والدة  حال��ة 

تركي��ا.
العوائ��ق اليت تعرتض النس��وة يف طريقهن إىل 

مواطن اللجوء 
م��ن  اهلارب��ون  الالجئ��ون  مي��ر  	
ظروف احلياة القاسية يف بلدانهم، الساعون 

ترجمة
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مبش��قات  األم��ان،  مواط��ن  إىل  للوص��ول 
ومتاع��ب ع��دة، تك��ون النس��اء واألطف��ال ه��م 
املتض��رر األك��رب منه��ا. وق��د أوض��ح املف��وض 
الس��امي لالجئ��ني يف األم��م املتح��دة خماط��ر 

كاآلت��ي: النس��اء  عل��ى  اهلج��رة 
- اس��تغالل النس��اء قب��ل اهل��روب م��ن بالده��ن 
بل��دان  واس��تغالهلن يف  أثن��اءه،  أو 

اللج��وء، جنس��يًا وبدني��ًا.
ث��م  هل��ن  أزواجه��ن  اس��تغالل   -

عنه��ن. التخل��ي 
إىل  االنضم��ام  عل��ى  إجباره��ن   -
يف  قس��راً  وإش��راكهن  اجلي��ش 

املس��لحة. العملي��ات 
� استغالهلن بالدعارة.

أثن��اء  جنس��يًا  عليه��ن  االعت��داء   -
حام��الت. وتركه��ن  الن��زاع 

أثن��اء  جنس��يًا  عليه��ن  االعت��داء   -
عبوره��ن احل��دود من قب��ل املهربني 

وح��رس احل��دود.
- خط��ر وقوعهن بأي��دي املتاجرين 

بالبشر.
وع��دم  قراره��ن  مص��ادرة   -
مس��تقاًل. ش��خصًا  اعتباره��ن 
الالجئ��ن  األطف��ال  م��ن   %49

ن مكتئب��و
	لي��س م��ن الس��هل تربي��ة األطف��ال 
بأعم��ار  احل��رب  عاص��روا  الذي��ن 
ال��ي  األرق��ام  وحبس��ب  صغ��رة. 
أعلنها املنس��ق العام جلمعية أطباء 

األطف��ال:
� ب��ني كل أربع��ة أطف��ال جل��أوا إىل تركي��ا، 
ثالثة فقدوا قريبًا هلم يف احلرب يف سورية.

للعن��ف  تع��رض  ثالث��ة  كل  م��ن  واح��د   �
اجلس��دي.

� اثن��ان م��ن كل ثالث��ة ش��اهدا ب��أم أعينهم��ا 
أح��د أف��راد األس��رة يتع��رض للتعذي��ب.

� 49% يعيشون حالة اكتئاب.

عندم��ا جل��أت أس��رتهما إىل تركي��ا، قب��ل مخ��س  	
س��نوات، كان��ت دني��ا يف اخلامس��ة عش��رة وش��قيقتها حلّي��ة يف 
الثامن��ة عش��رة. كانت��ا طالبت��ني. كان��ت دني��ا تري��د أن تك��ون 

أن تصب��ح طبيب��ة. ت��ود  أم��ا حلّي��ة فكان��ت  رس��امة، 
اآلن تعمل كالهما يف ورش��ة نس��يج يف أضنة. يبدأ  	
ال��دوام م��ن الثامن��ة صباح��ًا وحت��ى الس��اعة الس��ابعة والنص��ف 
مس��اء. تتقاض��ى دني��ا 150 ل��رة يف األس��بوع، أم��ا حلّي��ة فتقب��ض 
200 لرة. طبعًا دون ضمان صحي وإطعام. »تقريبًا كل عماهلم 

سوريون، ولكنهم يصرخون يف وجوهنا دومًا ويوخبوننا«؛ قالت 
األختان. وعندما سألناهما: »ملاذا يصرخون يف وجوهكم؟« قالت 
دني��ا: »نعتق��د أنه��م ال حيب��ون الس��وريني«، ومع ذلك يش��ّغلونهم 
ألنه��م يعمل��ون برات��ب أق��ل من احلد األدنى لألج��ور يف تركيا. 
مّرت األس��رة مبتاعب كثرة. إذ فقد أخوهما عينه إثر حادث 
س��ر، وتوفي��ت أختهم��ا حب��ادث آخ��ر يف اليون��ان بعدم��ا حاول��ت 
اهلج��رة إىل أوروب��ا ألنه��ا مل تس��تطع حتم��ل مش��قة احلي��اة 
هن��ا، ومل يص��ل جثمانه��ا إال بع��د ثالث��ة أش��هر. »كان��ت جث��ة 
أخ��ي مهرتئ��ة«؛ قال��ت دني��ا والدموع تنهمر م��ن عينيها. والدهم 
وأحد إخوتهم، اللذان ذهبا مع األخت، ظال يف اليونان. األس��رة 
مش��تتة؛ ال ه��م يس��تطيعون الذه��اب إىل اليون��ان وال باق��ي أفراد 
أسرتهم يستطيعون القدوم إىل تركيا. »فقط نتكلم باهلاتف، 

ه��م هن��اك وحنن هن��ا«؛ تق��ول دنيا.
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- ال تع��رب 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
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