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االفتتاحية

ما يشبه القيامة
عندم��ا اخت��ذت األط��راف الدولي��ة قراره��ا بإط��اق رصاص��ة الرمح��ة على دولة داع��ش، واألطراف  	
اإلقليمي��ة واحمللي��ة حتضراته��ا مل��لء الف��راغ ال��ذي س��يرتكه انهي��ار كي��ان التنظي��م؛ اخت��ار األخ��ر اس��تباق 
ذلك باإلطاق على االستقرار النسيب الذي يتمتع به األهالي يف بيئات معزولة حتت سيطرته، مل ختترب 

امتح��ان أن توض��ع عل��ى مرم��ى املفاوض��ات باجمل��ازر القتس��ام األراض��ي.
ح��ن ف��رض ق��ادة داع��ش التجني��د اإلجب��اري، من��ذ ش��هرين، ه��ام الش��بان عل��ى وجوهه��م؛ ولك��ن بعد  	
وق��ت لي��س طوي��ًا ب��دأت عائاته��م تتبعه��م باجت��اه خميم��ات احلس��كة والرق��ة، وأحيان��ًا إىل دمش��ق مل��ن يتاح 
ل��ه ذل��ك. أم��ا البقي��ة فلج��أوا إىل الب��وادي واألراض��ي الزراعي��ة احمليطة مبدنه��م وبلداتهم وقراه��م، ليتخذوا 
العراء مأوى، إثر تلويح النظام وميليشياته، ومن خلفهم الطران الروسي واملستشارون، باالنتقام األعمى، 
ثم اجلنون الذي أصابهم لكربيائهم اجملروح يف معمل كونيكو للغاز، الذي استبقت السيطرة عليه »قوات 

س��وريا الدميقراطي��ة« املدعوم��ة أمركي��ًا.
ب��دأ التلمي��ح بإعدام��ات ميداني��ة طال��ت مكفوف��ن انتقام��ًا م��ن منفذه��ا للقرداح��ة، وحت��ول اجلن��ون  	
إىل ط��ران ال ي��رتك مس��اء دي��ر الزور، »فخمس طيارات تروح ومخس طيارات جتي، وتضرب بوقت واحد«، 
يراقبها الفارون بهلع وحسرة تشبه االحتضار، ويعاينها من مل يرتك بيته أحياء مهدمة، وجثثًا ال جتد من 
يدفنه��ا، وأن��ات صغ��رة حت��ت ال��ركام، ورائح��ة حل��م بش��ري حي��رتق، فيص��رخ إىل العامل أن م��ا جيري اآلن 

كأن��ه القيامة.
وم��ن ه��رب مل ين��ج ح��ن تقامست��ه املخيم��ات يف الرق��ة واحلس��كة، ول��ن ترتك��ه إال بع��د إخضاع��ه  	
لرعون��ة حراس��ها يف إط��اق الن��ار عن��د كل ضج��ة يف طاب��ور، وابت��زاز إدارييه��ا أم��وال احملتجزي��ن فيه��ا 
إلخراجه��م إىل ع��امل جيهل��ون ك��م تغ��ر دونه��م، ويق��ف في��ه ممثلوه��م يف مؤسس��ات املعارض��ة واألجس��ام 

الثوري��ة عاجزي��ن ع��ن التدخ��ل حت��ى يف تفاصي��ل م��ا يق��رر لن��ا.
ل��ن يس��ّلم ق��ادة داع��ش باهلزمي��ة غالب��ًا، وس��يتابعون حربه��م هجم��ات مرت��دة وقه��راً لإلنس��ان. ول��ن  	
يقتنع النظام وميليشياته والروس باحلرب ويف نيتهم تدمر احلياة. ولن تكتفي »قوات سوريا الدميقراطية« 
باس��تقبال الفاري��ن يف خض��م حبثه��ا عم��ن جتن��ده ويبتز عناصرها أمواله. كم��ا ال تبدو يف األفق رياح يرفع 

فيه��ا الث��وار أش��رعتهم للمتابع��ة يف طري��ق الع��ودة.
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يف 16 أيل��ول تواف��د آالف الط��اب عل��ى م��دارس املناط��ق  	
احمل��ررة، م��ع آم��ال كب��رة باس��تقرار العملي��ة الرتبوية نظ��راً ملا كان 
يش��هده مش��ال س��ورية م��ن ه��دوء نس��يب بع��د توق��ف الط��ران ع��ن 
القص��ف يف األش��هر املاضي��ة. ولك��ن ه��ذه اآلم��ال تب��ددت باس��تئناف 
األعم��ال العس��كرية ي��وم 19 أيل��ول، ليتوق��ف التعلي��م يف كل امل��دارس 
يف حمافظة إدلب عدا مركزها، ويف ريف محاة وريف حلب الغربي. 
ويق��در ع��دد امل��دارس يف مناط��ق املعارض��ة مش��ال غ��رب س��ورية بنح��و 

مدرس��ة.  2100

العام��ة يف  العاق��ات  يق��ول مصطف��ى ح��اج عل��ي، مدي��ر  	
مديرية تربية إدلب )احلرة( ل�»عن املدينة«: »يف عام 2011 كان عدد 
امل��دارس يف إدل��ب 1400، واخنف��ض بعد ذلك إىل 900 تقريبًا، ثم قامت 
بع��ض املنظم��ات برتمي��م 120 مدرس��ة بإش��راف مديريتن��ا. لدين��ا يف 
ه��ذا الع��ام 1104 م��دارس جاه��زة الس��تقبال الط��اب، معظمه��ا ملرحلة 
التعليم األساس��ي. يف العام املاضي كان عدد الطاب 325 ألفًا، بينهم 
17 ألف��ًا يف املرحل��ة الثانوي��ة. غالبي��ة ه��ذه امل��دارس تتب��ع أو بإش��راف 

مديري��ة الرتبي��ة احل��رة اليت تدفع رواتب 4100 معل��م، ويأخذ الباقون 
رواتبه��م إم��ا م��ن منظم��ات أو م��ن مديري��ات تربي��ة النظ��ام. أم��ا م��ن 
ناحي��ة الكت��ب فاعتم��دت املناه��ج الس��ابقة بعد تنقيحه��ا وحذف بعض 

امل��واد ال��يت متج��د البع��ث والس��لطة القائم��ة«.
يع��د القص��ف أش��د املصاع��ب ال��يت ته��دد العملي��ة التعليمي��ة،  	
إذ يس��تهدف األبني��ة املدرس��ية، م��ا يدف��ع األهال��ي إىل من��ع أطفاهل��م 
م��ن الذه��اب إىل امل��دارس خوفًا عليهم. خال غارات الطران الروس��ي 
األخ��رة دم��رت 8 م��دارس يف 5 أيام. وع��دا القصف يأتي تعدد اجلهات 
واألط��راف املش��رفة واملتدخل��ة يف عملي��ة التعلي��م كمش��كلة أخ��رى 
تض��اف إىل غره��ا، مث��ل تراج��ع دور املنظم��ات الداعم��ة وقل��ة امل��وارد 
املالي��ة املخصص��ة هل��ذا القط��اع. فتك��ون احلصيل��ة مزي��داً م��ن الط��اب 

الفتي��ة  أوس��اط  يف  األمي��ة  م��ن  ومزي��داً  امل��دارس  م��ن  املتس��ربن 
واألطف��ال.

يق��ول حمم��د العل��ي، وه��و مدي��ر مدرس��ة يف ري��ف مح��اة  	
الش��مالي، ل�»ع��ن املدين��ة«: »تراج��ع ع��دد الطاب امللتحقن باملدرس��ة 
بش��كل كبر بس��بب خوف األهالي على أبنائهم من القصف وضعف 
اإلمكان��ات املادي��ة للرتبي��ة احلرة وع��دم قدرتها عل��ى تغطية النفقات 
الكب��رة للتعلي��م، م��ا جع��ل الكث��ر م��ن املدرس��ن يعمل��ون متطوع��ن. 
لكن التطوع ال يعطي نتائج جيدة وال يبين مؤسسات ميكن االعتماد 

عليه��ا«.
أم��ا أم حمم��ود، وه��ي مدرس��ة لغ��ة فرنس��ية وأم لثاث��ة  	
طاب، فتؤكد احندار املس��توى التعليمي وتضيف س��ببًا آخر يفسره 
وهو »غياب املؤسسات الرقابية والضابطة لعملية التعليم واليت تتابع 

عم��ل املدرس��ن«.
يف الصي��ف املاض��ي، وبدع��م من منظمات مهتم��ة بالتعليم،  	
ب��ادر معلم��ون ومعلم��ات يف مدين��ة إدل��ب إىل افتت��اح 5 ن��واد تعليمي��ة 
التح��ق به��ا حن��و 200 طال��ب وطالب��ة. تق��ول أمان��ي العب��د اهلل، وه��ي 
إح��دى املعلم��ات الات��ي عمل��ن يف ه��ذه الن��وادي: »حاولن��ا س��د الثغرات 
وترمي��م نق��اط الضع��ف ل��دى الط��اب املنقطع��ن عن امل��دارس خال 
الع��ام الدراس��ي الفائ��ت بس��بب القص��ف، وإتاح��ة الفرص��ة لألطف��ال 
ملمارس��ة نش��اطات كاملوس��يقى والرس��م. ورع��ت منظم��ات أنش��طة 

ترفيهي��ة، إىل جان��ب برام��ج الدع��م النفس��ي للط��اب«.
يف  بعضه��ا  التعلي��م،  حق��ل  يف  كث��رة  منظم��ات  تعم��ل  	
بن��اء امل��دارس وترميمه��ا، والبع��ض اآلخ��ر يف دف��ع الروات��ب وتأم��ن 
املس��تلزمات املادي��ة للم��دارس واملعلم��ن والط��اب. ولك��ن أث��ر ه��ذه 
املنظم��ات أو معظمه��ا يب��دو حم��دوداً ألنه��ا ال تعم��ل خبط��ط طويل��ة 
األجل، بل على شكل مشاريع قصرة ومؤقتة يتاشى أثرها مبجرد 

انته��اء املش��روع.
تبق��ى اجله��ود املبذول��ة يف بداي��ة الع��ام الدراس��ي ضعيف��ة  	
وخجول��ة أم��ام احلاج��ات الكب��رة واملتفاقم��ة يف ه��ذا القط��اع اهل��ام 
واملص��ري ال��ذي يتوق��ف علي��ه اس��تمرار باق��ي القطاعات. وإذا اس��تمر 
نزيف الطاب من مدارسهم وسط غياب احللول سيكون لدينا جيل 

كام��ل مش��بع باجله��ل واألمي��ة.

حتديات العام الدراسي يف املناطق احملررة

مريم أمحد
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الدراس��ي يف مش��ال س��وريا م��ع  الع��ام  ب��دأ  	
الش��وارع  الع��ادة.  يف  ترافق��ه  ال��يت  للمظاه��ر  غي��اب 
واألس��واق ليس��ت كم��ا يف الس��ابق، ف��ا احمل��ال ملئ��ت 
مبس��تلزمات امل��دارس وال احل��ارات ازدمحت باألطفال 
اجلدي��دة. وثيابه��م  وحقائبه��م  بكتبه��م  الفرح��ن 
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جيل��س أمح��د )7 س��نوات( يف خيم��ة حّوهل��ا بع��ض املعلم��ن  	
املتطوع��ن، يف »خمي��م ري��ف حل��ب« التاب��ع لقري��ة دي��ر حس��ان، إىل 
مدرس��ة، بع��د أن يئس��وا م��ن مناش��دة املنظم��ات املعني��ة إلجي��اد ح��ل 
ألكث��ر م��ن مائ��يت طال��ب ينتظ��رون حظه��م يف التعلي��م بع��د أن 
أجربته��م ظ��روف التهج��ر على الس��كن يف املخي��م. حرامات اإلغاثة، 
باإلضاف��ة إىل حص��رة برتقالي��ة الل��ون وكرتون��ة كتب��ت عليه��ا 
األح��رف األجبدي��ة؛ ه��ي كل أث��اث ش��عبة الص��ف الثان��ي االبتدائ��ي 
يف مدرس��ة أمح��د. أم��ا الش��عبة األوف��ر حظًا فوضع عل��ى أحد جدران 

خيمته��ا ل��وح خش��يب مطل��ي باألس��ود حب��واف مهرتئ��ة.
يق��ول األس��تاذ حمم��ود، مدي��ر املدرس��ة، ل�»ع��ن املدين��ة«:  	
»أسس��نا ه��ذه املدرس��ة من��ذ س��نة تقريب��ًا. يف البداي��ة دّرس��ت بع��ض 
األطف��ال يف خيم��يت، وبع��د ذل��ك اس��تطعنا احلص��ول عل��ى خيم��ة. 
اس��تقطبت الطلب��ة، م��ع جمموع��ة م��ن املعلم��ن املتطوع��ن، لننش��ئ 
س��ت ش��عب؛ أرب��ع منه��ا للص��ف األول وش��عبة للص��ف الثان��ي وأخرى 

للص��ف الثال��ث«.
تض��م املدرس��ة 155 طالب��ًا، لي��س لديه��م كت��ب وال دفات��ر،  	
يستعملون كرتونة كلوح. ويعمل معلموها الستة واملدير دون أي 

أج��ور أو مكاف��آت من��ذ افتت��اح املدرس��ة حس��ب م��ا يق��ول املدي��ر. 
يش��تكي أب��و ص��احل، مدي��ر املخي��م، م��ن تس��رب الط��اب، إذ  	
تناقصت أعدادهم من 207 إىل 155: »يرتك معظم املعلمون املدرس��ة 
بعد أيام أو أسابيع أو شهر، ويضعون أنفسهم حتت تصرف مديرية 

الرتبي��ة عل��ى أم��ل تعيينه��م يف م��دارس تعط��ي روات��ب«.
فش��لت كل حم��اوالت أب��و ص��احل يف االتص��ال باملنظم��ات  	
األساس��ية:  احتياجاته��ا  وتأم��ن  املدرس��ة  ه��ذه  لتب��ين  التعليمي��ة 
»اجلمي��ع يعدن��ا بتأم��ن احتياجاتن��ا بع��د أن يرى املدرس��ة، ثم يذهب 

يع��ود«. أن  دون 
خيمة بال تدريس، ومبادئ القراءة من اجلزء الرشيدي

الصعوب��ات  وج��ه  يف  األم��ل  خمي��م  خيم��ة  تصم��د  مل  	
كس��ابقتها يف خمي��م ري��ف حل��ب، فرتكه��ا أطفاهل��ا باحث��ن ع��ن 
التعليم يف قرية الربدغلي اجملاورة أو تعلم اجلزء الرشيدي )مبادئ 
الق��راءة وبع��ض قواع��د اللغ��ة العربي��ة واآلي��ات القرآني��ة( عل��ى ي��د 

املخي��م.  يف  متطوع��ن  معلم��ن 

يق��ول عب��د الق��ادر قص��ر، وه��و موظ��ف س��ابق يف منظم��ة  	
األم��ل املس��ؤولة ع��ن املخي��م: »بع��د خروجن��ا م��ن مدين��ة حل��ب أنش��أت 
املنظم��ة ه��ذا املخي��م. وبع��د التواص��ل م��ع اإلخ��وة يف هيئ��ة العم��ل 
اإلنس��اني قّدم��وا خيم��ة إلنش��اء مدرس��ة هن��ا، ووعدون��ا بتقدي��م دع��م 
وقرطاسية وحقائب لألطفال ورواتب للمدرسن، ولكنهم مل يقدموا 
أي ش��يء، فبقي��ت اخليم��ة الصغ��رة وهجره��ا طابه��ا ومعلموه��ا«. 
ويتس��اءل قص��ر: »ألي��س بناء جي��ل متعلم أهم من مش��اريع اإلغاثة؟«.

أخ��ذ األس��تاذ أس��عد دملخ��ي )أب��و احل��ارث(، اجمل��از يف اجل��زء  	
الرش��يدي، وه��و م��ن ن��زالء خميم األمل، على عاتق��ه »تعليم الطلبة يف 
املخي��م مب��ادئ الق��راءة وتدريس القرآن وبع��ض قواعد اللغة العربية«، 
بع��د أن تراجع��ت هيئ��ة العم��ل اإلنس��اني ع��ن وعدها بتخديم املدرس��ة، 
حبج��ة »مس��احة اخليم��ة الصغ��رة غر الكافي��ة للتدري��س، باإلضافة 
إىل أنه��م ال يعرتف��ون إال باملدّرس��ن الذي��ن يعمل��ون م��ع اهليئ��ة. ف��ا 
عم��ل  عطل��وا  فق��ط  وصل��ت،  مس��اعداتهم  وال  وصل��وا  مدّرس��وهم 
املتطوعن الذين كانوا س��ابقًا يف املدرس��ة، كمعلم اللغة اإلجنليزية 
والرياضي��ات اللذي��ن ت��ركا املدرس��ة بع��د ثاث��ة ش��هور م��ن عملهم��ا 
الش��اق يف ظ��ل الظ��روف غ��ر املائم��ة، ف��ا كت��ب وال قرطاس��ية وال 

روات��ب«.
وقرب قرية دير حسان أيضًا أنشأت 248 عائلة من مهجري  	
حلب خميم »بدهلا« الذي ترعاه اليوم مؤسسة شام، وتكفل حمسنون 
بدف��ع نفق��ات نق��ل الط��اب م��ن املخي��م إىل القري��ة، إىل جان��ب تأم��ن 
مس��تلزمات مدرس��ية للط��اب حت��ى نهاي��ة الع��ام الدراس��ي. ويف ه��ذا 
الع��ام يق��ول أمح��د عقي��ل، وه��و مدي��ر املدرس��ة املفتتح��ة يف املخي��م: 
»تض��م املدرس��ة 20 معلم��ًا و 160 طالب��ًا يف خمتل��ف الصف��وف. س��اعدتنا 
بع��ض املنظم��ات لكنن��ا ال زلن��ا نعاني من نقص ح��اد يف الكتب والدفاتر 
واألدوات التعليمي��ة، إضاف��ة إىل روات��ب للمعلم��ن«. يؤك��د أمح��د 
الصاحل، وهو أحد ساكين املخيم، شكوى املدير، ويطلب دعم املدرسة 

بالقلي��ل ال��ذي س��يمّكن مدرس��يها م��ن االس��تمرار يف العم��ل.
ورغ��م ذل��ك ال يع��ّد الواق��ع التعليم��ي يف املخيم��ات الثاث��ة  	
ال��يت ذكرناه��ا ه��و األس��وأ، فبعض املخيمات تفتق��ر إىل التعليم بكافة 
أش��كاله. إذ خيل��و خمي��م ري��ف حلب اجلنوبي من أي مدرس��ة أو خيمة 
تعليمي��ة، حال��ه ح��ال كل املخيم��ات العش��وائية املقام��ة عل��ى األراضي 

يف عامها اجلديد:

رادار املدينة

مصطفى أبو مشس

مدارس املخيمات بال دفاتر للطالب وال رواتب للمعلمني

على الطريق بن دير حس��ان وأطمة بريف إدلب يوجد أكثر من مخس��ة عش��ر خميمًا،  	
باإلضاف��ة إىل خميم��ات عش��وائية ه��ي خي��ام موزع��ة عل��ى أراض زراعي��ة مس��تأجرة. أكث��ر س��كان 
هذه املخيمات من مهجري مدينة حلب. تغيب عن معظمها مظاهر العام الدراس��ي، وكأن أيلول 
امل��دارس مل مي��ر م��ن هن��اك، ف��ا ألبس��ة مدرس��ية وال أطف��ال حبقائ��ب وال ضجي��ج الصغ��ار مي��أل 
الش��وارع الطيني��ة واخلي��ام املهرتئ��ة، يف ظ��ل تقاع��س مديري��ات الرتبي��ة وغياب املنظم��ات اليت تعنى 

بالتعلي��م، وكث��رة الطباخ��ن، »حت��ى ن��ام األطف��ال ه��ذه امل��رة ب��ا تعليم وال عش��اء«.
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املخيم��ات  إىل  أبناؤه��ا  فيلج��أ  الزراعي��ة، 
أو يركن��ون إىل حظه��م  للتعل��م  اجمل��اورة 
يف األمي��ة. أب��و حمم��د، م��ن منظم��ة س��حابة 
خ��ر، وص��ف الواق��ع التعليم��ي ملهجري حلب 
ب�»امل��رتدي«، ومّح��ل »إدارة املخي��م املس��ؤولية 
ع��ن تأم��ن مدرس��ة حت��ى ل��و كان��ت خيم��ة 
واح��دة، باإلضاف��ة إىل املنظم��ات اليت أهملت 
مهج��ري حل��ب بع��د خروجه��م م��ن املدين��ة«. 
وقال: »تواصلنا مع اجلهات املعنية واملنظمات 
اإلنس��انية. كل منهم يرمي املس��ؤولية على 
غره، وكل منهم يعّد نفسه مسؤواًل باالسم 
فقط عن 45 ألفًا من أهالي حلب. من مكتب 
إدارة املهجري��ن، م��روراً مبديري��ات الرتبي��ة 
واملنظم��ات اإلنس��انية واليونيس��يف، وحت��ى 

وزارة الرتبي��ة«. 
وي��روي أبو حممد ل�»عن املدينة«:  	
»يف اجتم��اع ض��م ع��دداً م��ن املعلم��ن لتأم��ن 
خي��ام تعليمي��ة للمخيم��ات، ق��ال لن��ا أح��د 
ذك��ر  –رف��ض  إنس��انية  منظم��ة  أعض��اء 
امس��ه- إن هن��اك خيام��ًا س��توزع يف خميم��ات 
دي��ر حس��ان، وس��تباع الواح��دة منه��ا ب���49000 
وافتح��وا  خيم��ة  ك��م  »اش��رتولكون  ل��رة، 

مدرس��ة«.
يف حدي��ث م��ع لؤي العلي، مس��ؤول  	
منظم��ة ملتق��ى حرائ��ر س��وريا التعليمي��ة، 
ق��ال: »كان��ت املنظم��ة مس��ؤولة ع��ن أرب��ع 
م��دارس يف مدين��ة حل��ب، تق��دم هل��ا كاف��ة 
املس��تلزمات والدع��م والروات��ب. ولكنه��ا، بع��د 
خ��روج األهال��ي م��ن املدين��ة، قام��ت بتفعي��ل 
املطب��خ كج��زء م��ن عمله��ا لتوزي��ع الطع��ام 
عل��ى أرب��ع خميم��ات. ولذل��ك فف��ي الوق��ت 
نعيش��ها  ال��يت  الظ��روف  وبس��بب  احلال��ي، 
واالستهداف املمنهج للمدراس من قبل قوات 
األس��د وحلفائ��ه، بات��ت العملي��ة التعليمي��ة 
بعي��دة عن أهداف املنظمة ومعظم املنظمات 
األخ��رى ال��يت كان��ت تعن��ى بالتعلي��م. أهال��ي 
عل��ى  الطع��ام  وجب��ات  يفضل��ون  املخيم��ات 
العل��م، ومعظ��م األهال��ي ال يرس��لون أبناءه��م 
إىل املدرس��ة، ألنه��م يف حال��ة تنق��ل دائ��م ب��ن 
اخليام والبحث عن مأوى يف القرى اجملاورة 
وع��ن عم��ل يعيش��ون من��ه، ولذل��ك ي��رون يف 

رادار املدينة

وجب��ة الطع��ام »دح��ة«. أم��ا إن تواف��ر التعلي��م 
والطع��ام فذل��ك ممت��از«.

مدي��ر تربي��ة حل��ب احل��رة ينف��ي، ويطال��ب 
اليونيس��يف باإلنص��اف

مدي��ر  مصطف��ى،  حمم��د  يق��ول  	
تربي��ة حل��ب )احل��رة(، ل�»ع��ن املدين��ة«: »ال 
توج��د أي مدرس��ة خت��دم املهجرين من حلب 
ال ُتدع��م م��ن املديري��ة ويتقاض��ى معلموه��ا 
روات��ب ش��هرية. هن��اك 8000 معلم��ًا ومدرس��ًا 
تربي��ة  مديري��ة  م��ن  رواتبه��م  يتقاض��ون 
حل��ب، وهن��اك تنس��يق كام��ل ب��ن مديري��يت 
تربي��ة حل��ب وإدل��ب لتأمن مس��تلزمات هذه 

امل��دارس«.
وع��ن دوره��م يف مش��روع الط��وارئ  	
ال��ذي أعلن��ت عن��ه منظم��ة س��ريا ريلي��ف 
بالش��راكة م��ع اليونيس��يف، لتوزيع كل ما 
يل��زم للتعلي��م م��ن خي��م مدرس��ية بع��د ص��ب 
األرضي��ات، وحقائ��ب مدرس��ية وقرطاس��ية، 
إذ أعلن��ت املنظم��ة ع��ن خط��ة لتوزي��ع ع��دد 
م��ن اخلي��ام وحوال��ي 15 أل��ف حقيب��ة و500 
صن��دوق قرطاس��ية ع��ن طريق ش��بكة إغاثة 
س��وريا ال��يت س��توزع ع��ن طري��ق منظم��ات 
حملية؛ قال مصطفى: »بالنسبة لليونيسيف 
وعم��وم منظم��ات األم��م املتح��دة ومنظم��ات 
ال���NGO، ه��ي منظم��ات ذات مصلح��ة عام��ة 
ال ختض��ع حلكوم��ة وال ملؤسس��ة دولي��ة غ��ر 
حكومي��ة، فه��م ال يقدم��ون مش��اريعهم م��ن 

أن  ذل��ك  يف  القانون��ي  ومربره��م  خالن��ا، 
مديري��ة الرتبي��ة مؤسس��ة حكومي��ة وه��م ال 
يقدم��ون الدع��م ع��رب املؤسس��ات احلكومي��ة 
الرمسية«. وطالب األس��تاذ حممد مصطفى 
وسائل اإلعام بتسليط الضوء على »التمييز 
املناط��ق  ب��ن  اليونيس��يف  عن��د  احلاص��ل 
فاليونيس��يف  النظ��ام،  ومناط��ق  احمل��ررة 
تق��دم الدع��م يف مناط��ق النظ��ام ع��رب وزارة 
الرتبي��ة هن��اك«. ليكم��ل أن »وزارة الرتبي��ة 
احل��رة تتواص��ل، بش��كل مباش��ر أو عن طريق 
ش��ركاء، م��ع اليونيس��يف ومنظم��ات األم��م 
املتح��دة، للوص��ول إىل ح��ل يقض��ي باعتب��ار 
وزارة الرتبي��ة احل��رة بدي��ًا ل��وزارة الرتبي��ة 
عل��ى  للحص��ول  األس��د،  نظ��ام  مناط��ق  يف 
الدع��م املباش��ر وحتس��ن العملي��ة التعليمي��ة 
فيه��ا«. وحبس��ب مصطف��ى س��تتوىل مديري��ة 
تربي��ة إدلب اإلش��راف على امل��دارس احللبية 
يف املخيم��ات الواقع��ة ضمن احل��دود اإلدارية 

حملافظ��ة إدل��ب.
احلكوم��ة  يف  الرتبي��ة  وزي��ر  أم��ا  	
املؤقتة، فبعد سؤاله عن التعليم يف املخيمات 
أحالن��ا إىل مديري��ة تربي��ة إدل��ب، »فه��ي م��ن 
تتابع هذه القضية وعليكم أن تتوجهوا إليها 
بالس��ؤال«. وب��دوره أج��اب ياس��ن الياس��ن، 
املنظم��ات،  مجي��ع  أن  إدل��ب،  تربي��ة  مدي��ر 
مب��ا فيه��ا اليونيس��يف، تنس��ق م��ع مديريت��ه. 
املخيم��ات  يف  التعليم��ي  الش��أن  وحص��ر 
املس��ؤول  احلدودي��ة ب�»خمي��م أطم��ة، فه��و 
أطم��ة  منطق��ة  يف  املقيم��ن  م��دارس  ع��ن 
والشريط احلدودي«، وال عاقة ملكتب إدارة 
املهجري��ن بالتعلي��م إال م��ن خ��ال التنس��يق 
م��ع تربي��ة إدل��ب. ويؤك��د الياس��ن التنس��يق 
ب��ن مديري��ات الرتبي��ة احل��رة يف حمافظ��ات 
أج��ل  م��ن  ومح��ص  ومح��اة  وإدل��ب  حل��ب 
املخيم��ات  يف  التعليمي��ة  العملي��ة  حتس��ن 

بش��كل خ��اص.
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داخل أحد اخليم



احلقيق��ة أن الس��ؤال في��ه ظل��م كب��ر للش��باب أو للقادرين  	
عل��ى العم��ل، ألن اجل��واب ب��كل بس��اطة: أي��ن أصح��اب الث��روات الذي��ن 
س��يضعون ج��زءاً كب��راً م��ن أمواهل��م يف مش��اريع كب��رة أو صغ��رة 
حت��ت خط��ر القص��ف اجل��وي واملدفع��ي، أي يف أماك��ن لي��س فيه��ا 
استقرار أو احلد األدنى من األمان؟ أخذاً يف االعتبار املقولة الشهرة 

ال��يت تق��ول إن رأس امل��ال جب��ان.
وبف��رض وج��دت ه��ذه املش��اريع، فهل س��يكون األجر كافيًا  	
ليعي��ش اإلنس��ان حي��اة معقول��ة؟ بالتأكي��د ال! ولنأخذ مثااًل الش��باب 
الذي��ن يعمل��ون حالي��ًا، فاألج��ر ال��ذي ينالون��ه ال يتع��دى املائ��يت دوالر 
ش��هريًا، ويف املع��دل الع��ام ف��إن متوس��ط األج��ور ب��ن مائ��ة ومائ��ة 
ومخس��ن دوالراً، وه��ي ال تكف��ي لس��د الرم��ق وس��ط جن��ون األس��عار 

وهليبه��ا ال��ذي يئ��ن املواط��ن حت��ت كاهل��ه.
الذي��ن  األطف��ال  عمال��ة  يف  فه��ي  األك��رب  الكارث��ة  أم��ا  	
يتس��ربون م��ن امل��دارس ويفق��دون، باإلضاف��ة إىل التعلي��م، طفولتهم 
ال��يت ال تنم��و بش��كل صحي��ح. وال تق��دم هلم األعمال ال��يت يقومون بها 
معرف��ة أو مه��ارة وإمن��ا ه��ي يف األعم مؤذي��ة، كالعمل يف حمات أو 
حراقات الوقود، أو يف املتاجر الغذائية، وهاتان املهنتان هما املنتشرتان 

بكث��رة يف إدل��ب وريفه��ا، ويف معظ��م املناط��ق احمل��ررة.
لعب��ت منظم��ات اإلغاث��ة دوراً كب��راً يف احل��د م��ن الفق��ر  	
املدق��ع ال��ذي يعيش��ه الن��اس. ورغ��م قي��ام بعضه��ا بس��رقات وحرم��ان 
الش��عب م��ن حق��ه، لكنه��ا يف اجملم��ل س��اعدت كث��راً يف م��ّد ي��د الع��ون 
كب��ر  إجياب��ي  دور  املنظم��ات  لبع��ض  كان  كم��ا  للمحتاج��ن. 
يف تغي��ر احلال��ة االجتماعي��ة واالقتصادي��ة ع��رب مش��اريع نوعي��ة، 
وخن��ص بالذك��ر املنظم��ات ال��يت قام��ت بافتت��اح م��دارس وتوظي��ف 
املدرس��ن واإلدارين وبأس��اليب تعليمية معقولة، وإن مل تعمل على 
إقامة دورات تأهيل متقدمة ومتطورة للمدرسن الذين بقي الكثر 
منهم يتعاملون مع تدريس الطاب ك�»وظيفة«، ال كعمل إبداعي. 
وكذلك مشاريع إصاح شبكات املياه، وإقامة املستوصفات ورياض 
األطفال، وتعليم املعلوماتية والتمريض وغرهما، مما حيسب هلذه 
املش��اريع ال��يت أس��همت يف حتس��ن الوض��ع االجتماع��ي واالقتص��ادي 

هل��ذه املناط��ق ال��يت عان��ى س��كانها األمّري��ن م��ن القت��ل واخل��راب 
والن��زوح.

غر أن املساوئ تكمن يف املسؤولن عن التوزيع، مما لعب  	
يف أحي��ان كث��رة دوراً س��لبيًا يف ابتع��اد بع��ض الن��اس ع��ن الس��لوك 
الصحي��ح ال��ذي كان جي��ب أن يس��ود اجملتم��ع ويط��وره. إذ إن صل��ة 
القربى باملسؤولن عن توزيع اإلغاثة تلعب دوراً كبراً، مما حيرم 
الفق��راء احلقيقي��ن منه��ا ويول��د احلق��د والصراع��ات ال��يت تصل، يف 
أحي��ان كث��رة، إىل ح��د إط��اق الن��ار! كم��ا لعب��ت بع��ض الفصائ��ل 
املس��لحة يف بع��ض األماك��ن دور الس��لطة ال��يت حت��دد املس��تفيدين 
م��ن اإلغاث��ة، دون أن جي��رؤ أح��د عل��ى ال��كام علن��ًا ع��ن ذل��ك، مم��ا 
أس��هم يف نش��وء رم��ال متحرك��ة تغ��ذي الكراهية وتبع��د الناس عن 
ه��ذه الفصائ��ل أكث��ر فأكث��ر. أو، األس��وأ م��ن ذلك، ح��ن أغرى هذا 
باالنضم��ام إىل ه��ذه الفصائل، يف كثر من احلاالت، بهدف حيازة 

س��لطة تق��وم عل��ى املناف��ع املادي��ة ال ع��ن قناع��ة.
لكن مقّدم الربنامج يف »حلب اليوم« تنبه إىل فكرة رائعة  	
ج��داً تغي��ب ع��ن ب��ال معظ��م القائم��ن عل��ى منظم��ات اإلغاث��ة وعل��ى 
التوزيع من اجملالس احمللية، أال وهي »عفة النفس« اليت خيس��رها 
املواطن. فيوم توزيع اإلغاثة يقف الرجال والنساء ينتظرون رمحة 
املوزع��ن وم��زاج العامل��ن يف الفصي��ل املس��ؤول ع��ن املنطق��ة، الذي��ن 
يعمل��ون عل��ى حتصي��ل اإلغاث��ة هل��م أو ألقاربه��م أواًل، ث��م إعط��اء 
اآلخري��ن حقه��م بع��د أن متض��ي عل��ى وقوفه��م الس��اعات الط��وال يف 

مش��هد يلي��ق بالعبي��د األذالء وليس��ت ل��ه صل��ة باألح��رار!
ذل��ك وطلب��وا م��ن  انتبه��وا إىل  ق��د  الكثري��ن  أن  ورغ��م  	
القائم��ن عل��ى التوزي��ع إيص��ال اإلغاث��ة إىل مس��تحقيها يف بيوتهم، 
إال أن قل��ة ن��ادرة م��ن املناط��ق التزم��ت بهذه الطريق��ة، بينما ال تزال 
األكثري��ة تعم��ل عل��ى الطريق��ة البدائي��ة ال��يت تنظ��ر إىل الفق��راء 

واحملتاج��ن عل��ى أنه��م أرق��ام ال أكث��ر!
وكذل��ك م��ن أكث��ر األم��ور إي��ذاء ملش��اعر احملتاج��ن قي��ام بع��ض 
املنظم��ات بالتصوي��ر أثناء توزيع املس��اعدات، وه��ذا دليل على فقدان 

ثق��ة إداراته��م بهم، وهو اس��تمرار لثقافة »الس��رقة«!

آثار اإلغاثة يف املناطق احملررة

أبو حممد اإلدليب

قّدم��ت قن��اة »حل��ب الي��وم« التلفزيوني��ة برناجمًا عن اإلغاثة يف املناطق احملررة كان س��ؤاله األساس��ي: »أال تعيق اإلغاثة عملية  	
التنمي��ة يف املناط��ق احمل��ررة، وتع��وِّد الش��باب عل��ى الكس��ل والبطال��ة؟«. مبعن��ى آخ��ر: أال جتع��ل الناس اتكالي��ن ما داموا قد تعّودوا على س��لة 
غذائي��ة كل ش��هر، أو مبل��غ م��ادي، وبذل��ك ال يفت��ش الش��باب ع��ن حل��ول جذري��ة بالعمل يف مش��اريع تنموي��ة تقيهم الع��وز وتفيد اجملتمع، 

وال تع��ود ملنظم��ات اإلغاث��ة تل��ك احلاج��ة الكب��رة؟

AFP
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بني الفكرة والتأسيس
يق��ول الرئي��س احلال��ي لالحت��اد، د. عص��ام عب��د امل��وىل، يف  	
حديث جمللة »عني املدينة«: فكرة االحتاد وليدة جهود جمموعة من 
مدّرس��ي كلي��ة الش��ريعة جبامع��ة دمش��ق عام 2006، م��ن أبرزهم د. 
وهب��ة الزحيل��ي، فُكت��ب وقته��ا نظام��ه الداخل��ي وب��دأ الرتوي��ج له، إال 
أنه��ا طوي��ت بع��د ع��ام نتيج��ة الرف��ض األم��ي. وخ��الل الث��ورة أعي��د 
إحي��اء الفك��رة، ليعل��ن ع��ن والدة االحت��اد خالل اجتماع تأسيس��ي يف 
آب 2013، ليكون أول مؤسس��ة أكادميية خاصة بالس��وريني ُأسس��ت 
يف تركيا. وعقب تأس��يس اجمللس اإلس��المي السوري، يف منتصف 

نيس��ان 2014، أعل��ن االحت��اد االنض��واء حتت��ه كمظّل��ة جامع��ة.
عضوية االحتاد

ال يض��م االحت��اد إال خرجي��ي الكلي��ات الش��رعية املع��رتف  	
به��ا، وحيص��ر قب��ول األعض��اء باخلرجي��ني وذوي الكف��اءات العلمية، 
وه��ذا م��ا يفّس��ر قل��ة عدد أعضائ��ه مقارنة بهيئات أخ��رى، إذ يبلغون 
م��ا يزي��د عل��ى مائ��ة، مخس��ة وأربع��ون منهم م��ن محل��ة الدكتوراه، 
ومثلهم من محلة املاجستري، فيما القّلة القليلة املتبقية من محلة 
اإلج��ازة. ويعتم��د النظ��ام الداخل��ي لالحت��اد مب��دأ االنتخاب��ات يف 
اختي��ار اهليئ��ة العام��ة وجملس اإلدارة والرئي��س الذي متتد واليته 

س��نة كامل��ة.
الدعم املالي

ال حيص��ل االحت��اد عل��ى أي دع��م مال��ي حكوم��ي أو غ��ري  	
حكوم��ي، ويعتم��د عل��ى تربع��ات أعضائه، إضاف��ة إىل الفائض املالي 
البسيط من امللف اجلامعي الذي يديره اجمللس العلمي األكادميي 
م��ع جامع��ة طرابل��س. وال يتقاض��ى اجملل��س أي أج��ر، كما هو حال 
الرئي��س وأعض��اء جمل��س اإلدارة. وق��د اعتمد االحتاد منذ تأسيس��ه 
رس��م اش��رتاك لألعض��اء، إال أن��ه ال يطّب��ق حالي��ًا نتيج��ة الظ��روف 
الصعب��ة ملعظمه��م، خصوص��ًا املقيمني داخل س��ورية. وتنظم اإلدارة 
اجتماعات دورية لألعضاء حس��ب احلاجة والظروف، يتحمل فيها 

كل منه��م تكالي��ف الس��فر واإلقام��ة. 

النشاطات واملميزات
فعالي��ات االحت��اد ونش��اطاته قليل��ة مقارن��ّة بغ��ره، نظ��راً  	
للش��ّح املال��ي، إال أن��ه يس��عى ب��ن احل��ن واآلخ��ر إىل تنظي��م بع��ض 
ال��دورات والن��دوات احلواري��ة. ورغ��م ذلك قام مؤخراً بتأس��يس مركز 
التأصي��ل والتدري��ب، ال��ذي ب��دأ بعق��د سلس��لة م��ن ال��دورات العلمي��ة 
يف ع��دد م��ن امل��دن الرتكي��ة، ومنه��ا دورة »أص��ول البح��ث العلم��ي« 
ال��ي انطلق��ت الش��هر املاض��ي وش��هدت إقب��ااًل واس��عًا م��ن األكادميي��ن 
والط��اب الس��ورين. وتس��عى اإلدارة احلالي��ة إىل تعزي��ز مكان��ة ه��ذا 
املرك��ز ليك��ون مرجعي��ة معتم��دة يف إعط��اء ال��دورات التخصصي��ة يف 

أحن��اء تركي��ا.
امللف اجلامعي

أح��د أب��رز إجن��ازات االحت��اد، ال��ي ق��ّدم عربه��ا خدم��ة جليل��ة  	
للط��اب الس��ورين املس��تجدين واملنقطع��ن عن الدراس��ة، ه��ي توقيعه 
اتفاقية تعاون أكادميي مع جامعة طرابلس اللبنانية، ُمِنَح مبوجبها 
حق افتتاح أفرع للجامعة يف املدن الرتكية، ضمن ختّصصي الشريعة 
واللغ��ة العربي��ة، مبراحلهم��ا الثاث )ليس��انس، ماجس��تر، دكتوراه(. 
إذ ُيس��مح لاحت��اد بتدري��س م��واد اجلامع��ة كافة، وعق��د االمتحانات 
ومناقش��ة الرس��ائل أيضًا، وحيصل الطالب بعدها على شهادة معتمدة 
م��ن اجلامع��ة األم يف لبن��ان، خب��اف اجلامع��ات الس��ورية األخ��رى يف 

تركي��ا، وال��ي ال ي��زال معظمه��ا يص��در ش��هادات غ��ر مع��رتف بها!
كم��ا أن لاحت��اد حري��ة اختي��ار ال��كادر األكادمي��ي بش��كل  	
كامل، وهم من الس��ورين كما هو حال الطاب أيضًا. وقد توس��عت 
ش��عب االحت��اد اجلامعي��ة يف الوالي��ات الرتكي��ة لتش��مل كًا م��ن: 

إس��طنبول، غ��ازي عنت��اب، أنطاكي��ة، أورف��ا، كّل��س.
لتوس��يع  خط��ة  ت��درس  اإلدارة  أن  االحت��اد  رئي��س  وأف��اد  	
االتفاقي��ة م��ع جامع��ة طرابل��س لتش��مل أقس��امًا أخ��رى غ��ر الش��ريعة 
واللغ��ة العربي��ة، كإدارة األعم��ال والق��راءات القرآني��ة، كم��ا تن��وي 
زيادة عدد الش��عب يف الواليات الرتكية، إضافًة إىل ش��عبة يف املناطق 

احمل��ررة داخ��ل س��ورية.

رادار املدينة

يع��ّرف االحت��اد نفس��ه بأن��ه مؤسس��ة علمي��ة غ��ر رحبي��ة م��ن مؤسس��ات اجملتم��ع املدن��ي، تس��عى إىل  	
تأسيس مرجعية إسالمية تضطلع بدورها الريادي يف بناء اجملتمع السوري ونهضته، من خالل تعزيز 
دور األكادميي��ني واخلرجي��ني الش��رعيني الس��وريني، وم��ن يف حكمه��م م��ن خمتل��ف املؤسس��ات األكادميي��ة 
الرمسي��ة واخلاص��ة، ومبختل��ف حتصيالته��م العلمي��ة. وحيظ��ى ه��ذا التجم��ع بصف��ة أكادميي��ة، ال حُتس��ب وال تقتص��ر 

عل��ى تي��ار أو ح��زب أو مجاع��ة، فه��و أش��به بنقاب��ة جامعة.

حممد سرحيل

AFP
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ما زال يف حمافظة دير الزور مئات اآلالف من سكانها، باإلضافة إىل الوافدين إليها. وتشكل احلرب األخرة على تنظيم الدولة  	
اإلس��امية، بالنس��بة إىل ه��ؤالء، انهي��اراً ملأواه��م املأل��وف، ليتناث��ر اهلارب��ون منه��م يف كل اجله��ات، م��ع األخ��ذ يف االعتب��ار اخل��وف م��ن انتق��ام 
األط��راف املهامج��ة م��ن األهال��ي ألنه��م عاش��وا يف ظ��ل التنظي��م. ورغ��م أن االبتعاد عن أرضهم س��يكون اخلطوة األوىل للنجاة، إال أنه س��يكون 

كذل��ك اخلط��وة األوىل يف رحل��ة املعان��اة للبح��ث ع��ن م��أوى جدي��د يف ع��امل تغ��ّر كث��راً.
خيتلف العاملون يف اجملال العام يف تقديراتهم لعدد س��كان  	
دي��ر ال��زور اآلن، فبينم��ا ال يتج��اوز البع��ض النص��ف ملي��ون بكث��ر، 
جيعله��م البع��ض اآلخ��ر أكث��ر م��ن ملي��ون. عل��ى أن الع��دد ضخم بأي 
حال رغم نزيفه املس��تمر، منذ س��يطرة تنظيم الدولة على احملافظة، 
بدفقات تتزايد وتقل حبسب الظروف، لكنها مل تصل سابقًا إىل احلد 
ال��ذي وصل��ت إلي��ه. وخيتلف تعامل التنظيم مع هذا النزيف البش��ري 
باختاف القادة، إال أنه يكتفي عادة بسجن من ميسك بهم يف طريق 
هروبه��م ألي��ام، حبس��ب ناج��ن ت��روي غالبيته��م قص��ص هروبه��م 

بدهش��ة م��ن خ��اض املغام��رة ألول م��رة.
يتقاضى املهربون مبالغ كبرة قد تصل إىل 600 ألف لرة  	
س��ورية )حوالي 1200 $( عن كل ش��خص. لكن األس��عار يف اخنفاض 
مس��تمر لع��دم متك��ن التنظي��م م��ن ضب��ط ح��دود س��يطرته م��ن جه��ة، 
والزدي��اد عملي��ات اهل��روب م��ن جه��ة أخرى، ف��ا يع��دم أن ينجو هارب 
لق��اء عش��رة آالف ل��رة. ويع��ّد م��ن يص��ل إىل أراض��ي قس��د بس��يارة من 
احملظوظ��ن، رغ��م أن امله��رب يقّل فيها أكثر من مائة ش��خص، كما 
ي��روي ش��اب م��ن العش��ارة س��قط مخس��ة م��ن أصدقائ��ه عل��ى الطري��ق 
يف غم��رة الس��رعة اجلنوني��ة للس��ائق اخلائ��ف ال��ذي مل يقب��ل التوق��ف 

النتش��اهلم. 
متلك املخيمات اليت أقامتها »قوات سوريا الدميقراطية« يف  	
الرقة، أو اإلدارة الذاتية يف احلسكة، مسعة سيئة، وقد حتولت إىل ما 
يشبه املعتقات، ولذلك يدفع اهلاربون أموااًل إضافية ملغادرتها. ويعّد 
خمي��م املربوكة األس��وأ، وتتلقى إدارت��ه، أو الدكتور خليل )ممرض 
م��ن دي��ر ال��زور(، 400 دوالر ملن��ح أوراق صحية خي��رج مبوجبها النزيل 
إىل مناط��ق درع الف��رات، حبس��ب عائ��ات وصل��ت إىل هن��اك منذ أيام، 
يفي��د أح��د أربابه��ا أنه��م مسح��وا هل��م باخل��روج بع��د مظاه��رة نظموها 

عن��د ق��دوم وف��د تابع لليونيس��يف منذ أس��بوعن. 

علي خطاب

وبالفع��ل زاد تدف��ق النازح��ن الديرين أخراً من املخيمات  	
باجت��اه الب��اب وجرابل��س والراع��ي، ث��م أع��زاز حي��ث مف��رتق ط��رق 
الكثرين. تكرر سيدة من دير الزور، تقيم يف نزل جماني للوافدين 
يف أعزاز، أنها ال تريد أن تبتعد أكثر عن بيتها، لكنها تسأل كذلك 
ع��ن العي��ش يف إدل��ب واجتي��از احلدود إىل تركيا. أساس��ًا تضيق تلك 
امل��دن الصغ��رة بس��كانها، وأدى ارتف��اع الطل��ب ون��درة الع��رض إىل 
ارتفاع غر مس��بوق يف اإلجيارات، فتجاوزت املائيت دوالر ش��هريًا مع 
اش��رتاط الدف��ع لثاث��ة أش��هر باحل��د األدن��ى. ويف مح��ى البح��ث ع��ن 
بيت يزداد نزالء الفنادق من الذين تقطعت بهم السبل، واليت وصل 
عدده��ا إىل 110 فن��ادق، ولكن��ه اخنف��ض مؤخ��راً إىل 56 بع��د اش��رتاط 

األجه��زة املختص��ة يف أع��زاز ح��داً أدن��ى م��ن اجل��ودة والس��معة.
ال يس��تطيع قس��م م��ن النازح��ن دف��ع تكالي��ف اإلقام��ة يف  	
فن��دق، إذ ت��رتاوح تكلف��ة الليل��ة الواح��دة في��ه ب��ن 4-10 آالف ل��رة 
للش��خص، ع��دا رس��وم اس��تعمال املراف��ق، فيلجأ بعضه��م إىل األقارب 
يف املخيم��ات أم��ًا يف إقام��ة طويل��ة أو قص��رة، ويت��ربع املقيم��ون 
الس��ابقون بل��وازم مبيته��م. على أن اإلقامة الطويلة حتتاج إىل ش��راء 
خيمة يصل س��عرها إىل 600 ألف لرة. وحبس��ب موظفن يف خميم 
س��جو، تع��ود اخلي��ام ع��ادة ملقاتلن يف الفصائ��ل أو أحد أقربائهم، وقد 
سجلوا عليها يف وقت سابق، ويتم البيع بعيداً عن اإلدارة اليت تكتفي 
بتبديل األمساء بن البائع واملشرتي. لكن ارتفاع أسعار اخليام يدفع 

النازح��ن إىل اخت��اذ الع��راء م��أوى أو املتابع��ة باجت��اه إدل��ب.
بس��عادة يش��رح أب��و حمم��د، م��ن دي��ر ال��زور، كي��ف اش��رتى  	
خيم��ة )س��بعة بأربع��ة( ب���400 دوالر، ويوض��ح أن الس��عر ل��ألرض 
وحلص��ة اإلغاث��ة الش��هرية ولي��س للش��ادر، إذ ش��ّيد ب��داًل عن��ه داراً 
النازح��ن. الضي��وف  وكذل��ك  وأوالده��م،  أبنائ��ه  إلي��واء  صغ��رة 

استجداء املأوى
النازحون اجلدد من دير الزور
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م��ع االق��رتاب م��ن احل��دود يصب��ح  	
ص��وت رص��اص اجلندرمة أوض��ح للركاب، 
الذي��ن يس��تطيعون ع��ادة متيي��ز األس��لحة 
ال��يت يص��در عنه��ا،  املتوس��طة  أو  اخلفيف��ة 
الرش��اش  أو  القناص��ة  أو  النات��و  كبندقي��ة 
امل��وازي. وب��ن األم��ور ال��يت يش��رحها الدلي��ل 
لركاب��ه، عن��د اختي��ار م��كان للكم��ون ريثم��ا 
حي��ن الوق��ت املناس��ب، أن اجلندرم��ة تفت��ح 
الن��ار يف اهل��واء بش��كل اعتي��ادي )عرايس��ي(، 
عن��د  م��ن يرك��ض  عل��ى  وأنه��م يطلق��ون 
حماول��ة اإلمس��اك ب��ه. وق��د روى ل��ي ش��اب، 
اإلمسن��يت،  اجل��دار  عل��ى  صديق��ه  أصي��ب 
أن العنص��ر ال��ذي أطل��ق الن��ار أص��ر، أثن��اء 
ع��رب  ح��ذره  أن��ه  مع��ه،  األمني��ات  حتقي��ق 
اإلط��اق يف اهل��واء، ث��م أصاب��ه قص��داً إصاب��ة 
غ��ر قاتل��ة. ويوص��ي الدلي��ل ال��ركاب بش��كل 
دائ��م أال يش��وا ب��ه عن��د س��ؤال اجلندرم��ة ع��ن 
»القچقچــي« إلن��زال أك��رب ق��در م��ن العقوب��ة 
اجلس��دية ب��ه. عل��ى أن اجلندرم��ة مل تع��د 
تس��أل عن��ه بإص��رار، لتيقنه��م، عل��ى م��ا يبدو، 
أن ال��ركاب ل��ن يش��وا ب��ه، أو أنه��م اقتنع��وا أن 
املهرب أصبح يرسل الركاب وحدهم، كما 
ي��روي ه��ؤالء للجندرم��ة دون اتف��اق مس��بق.

وص��ل ضحاي��ا رص��اص اجلندرمة  	
يدف��ع  مم��ا  األخ��رة،  الف��رتة  يف  املئ��ات  إىل 
املراق��ب إىل االعتق��اد أن األم��ر يت��م بقص��د 
اخت��اف  لك��ن  رمس��ي،  ق��رار  أو  مس��بق 
احل��وادث ال��يت س��قط فيه��ا ضحاي��ا، وكن��ت 
به��ا،  جي��دة  معرف��ة  أو  منه��ا  مقرب��ة  عل��ى 
يش��ي بغ��ر ذل��ك. وعل��ى عك��س تل��ك احلادث��ة 
ال��يت قتل��ت فيه��ا ام��رأة على طري��ق »إزن«؛ يف 
إح��دى امل��رات، وكن��ا عل��ى مس��افة ال تق��ل 
ع��ن أربع��ة كيلوم��رتات م��ن احل��دود، انه��ال 

س��ورية،  يف  مرتف��ع  م��ن  الرص��اص  علين��ا 
ركاب  جمموع��ة  ع��ادت  اختبائن��ا  وأثن��اء 
أفراده��ا  أح��د  وراءه��ا  خملف��ة  راكض��ة 
مصاب��ًا يف خاصرت��ه. يف تل��ك احلادث��ة أش��يع 
أن الرص��اص مص��دره مس��لحون م��ن قري��ة 
س��ورية حدودي��ة دخل��وا يف خ��اف م��ع هيئ��ة 
حترير الش��ام خبص��وص التهريب. ورغم أن 
توات��ر إط��اق اجلندرم��ة النار عل��ى الركاب 
مباش��رة يدف��ع إىل الش��ك يف تل��ك الرواي��ة، 
الظ��روف  قائ��م يف  احتم��ال وقوعه��ا  أن  إال 
احلالي��ة. وبينم��ا تقط��ع غالبي��ة »ق��وى س��وق 
التهري��ب« ب��أن ضابط��ًا أو عناص��ر علوي��ن 
ال��ركاب،  يف اجلندرم��ة يقف��ون وراء قت��ل 
ف��إن ح��وادث م��ن ن��وع آخ��ر تفت��ح بابًا لتفس��ر 
قسم منها. فهناك جمموعات من اجلندرمة 
تدخ��ل إىل األراض��ي الس��ورية بقص��د س��لب 
ال��ركاب أغراضه��م وأمواهل��م، وكث��راً م��ا 
ع��اد مهرب��ون أو عناص��ر م��ن الفصائ��ل لفت��ح 
الن��ار عل��ى نق��اط اجلندرم��ة بع��د ح��وادث 

مش��ابهة.
يف إح��دى حمط��ات الرحل��ة يطلب  	
الدلي��ل م��ن األه��ل إعط��اء أطفاهل��م الش��راب 
املن��وم خوف��ًا م��ن مفاج��أة اجملموع��ة بالب��كاء 
عند االقرتاب من احلدود، األمر الذي يلصق 
ب��ه كث��راً إمس��اك اجلندرم��ة باجملموع��ة. 
وقته��ا، أو عن��د كش��فهم ع��رب املناظ��ر، يفتح 
العناص��ر الن��ار يف اهل��واء أو عل��ى املنح��درات 
احمليط��ة، ث��م يقت��ادون ال��ركاب للتجمي��ع 
يف أح��د املراك��ز، ليص��ل عدده��م يف خمف��ر 
واح��د ولليل��ة واحدة إىل حوالي 300 ش��خص 
كن��ت بينه��م، بينم��ا وصل الع��دد إىل اآلالف 
إىل  أحيان��ًا  إطاقه��م  وجي��ري  األعي��اد.  يف 
األراض��ي الس��ورية مباش��رة، أو نقله��م ع��ادة 

ع��رب حاف��ات مدني��ة بع��د س��اعات أو أيام إىل 
بوابة سورية، بعد تفتيشهم بواقية البندقية 
ومص��ادرة  مع��ادن،  كاش��فة  أنه��ا  عل��ى 
أمسائه��م  وتس��جيل  جواالته��م،  بطاري��ات 

كيفم��ا اتف��ق، وتصويره��م مجاعي��ًا.
ضب��اط  الت��زام  جلي��ًا  يظه��ر  	
املس��اس  ع��دم  يف��رض  بقان��ون  اجلندرم��ة 
ب�»األس��رى« وإع��ادة أغراضه��م إليه��م، وه��ي 
م��ا تبق��ى هل��م بع��د التخل��ص م��ن ثقيله��ا يف 
الطري��ق. ينطب��ق ذل��ك أساس��ًا عل��ى ط��رق 
العائ��ات، بينم��ا يتعام��ل قس��م م��ن العناص��ر 
ح��ن  خاص��ة  الش��باب،  ط��رق  يف  بوحش��ية 
يغ��ض الضب��اط النظ��ر عنه��م، حت��ى وص��ل 
األم��ر م��رة إىل اس��تعمال اجملرف��ة يف ض��رب 
أح��د ش��بان جمموع��ة كن��ت فيها. وتنس��حب 
عشوائية تعامل العناصر على ساعات أو أيام 
االحتج��از ال��يت يقضيه��ا ال��ركاب ع��ادة يف 
ملع��ب الس��لة يف املخف��ر؛ فق��د جل��ب بعضه��م 
لن��ا الطع��ام واألغطية يف اللي��ل، بينما حرمنا 
منه��ا آخ��رون، واس��تعملنا قس��م منه��م يف ج��ز 
احلش��يش ح��ول املخف��ر وش��طف احلمام��ات.

ويف حادث��ة ج��رت من��ذ م��دة قريبة  	
حلق��ت س��يارة اجلندرم��ة بس��يارة ال��ركاب 
بع��د أن دخلت األراضي الرتكية، فصدمتها 
م��ن اخلل��ف وفتح��ت عليه��ا الن��ار، لتتوق��ف 
اثن��ان  فق��د  أش��خاص  تس��عة  إصاب��ة  بع��د 
منه��م احلي��اة. يق��ول أح��د الناج��ن إن الكث��ر 
م��ن رج��ال البولي��س والصحاف��ة جتمع��وا، 
لس��تة  الحتج��از  اجلندرم��ة  اقتادته��م  ث��م 
أي��ام، مرروه��م خاهل��ا عل��ى س��تة مش��اف، 
ووعدوه��م بإدخاهل��م إىل خمي��م يف تركي��ا، 
عل��ى  البص��م  عل��ى  أرغموه��م  النهاي��ة  ويف 
طوع��ًا! الرتكي��ة  األراض��ي  مغ��ادرة  أوراق 

عندم��ا يدخ��ل »ال��ركاب« يف ه��ذه التجرب��ة غالب��ًا م��ا يكونوا ق��د مسعوا عنها. وحبس��ب تعامل اجلندرمة م��ع الذين حتتجزهم  	
هناك فروق طفيفة بن طريق وآخر، لكن االختاف اجلذري يكمن بن الطرق اليت تقصدها العائات وتلك اليت يقصدها الش��بان.

العبور إىل تركيا )3 من 3(   
لدى اجلندرمة

مسهر اخلالد
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وق��د متث��ل اللج��وء، أول األم��ر، يف آالف اهلارب��ن م��ن  	
التنظي��م م��ن أبن��اء الطائف��ة اإليزيدي��ة بعي��د اجتي��اح داع��ش جلبل 
يف  العائ��ات،  م��ن  كث��ر  رأت  كم��ا  الطائف��ة.  معق��ل  س��نجار 
حمافظ��ات األنب��ار واملوص��ل وص��اح الدي��ن، يف س��يطرة داع��ش 
نذي��ر ح��رب وأهوال قادمة، فاس��تبقت األح��داث بالرحيل، ووجدت 
يف س��ورية طريق��ًا س��هًا إىل تركي��ا. بينم��ا وج��د جت��ار عراقي��ون 
يف إزال��ة احل��دود فرص��ة س��احنة للعمل بن البلدي��ن. وحن قادت 
الوالي��ات املتح��دة األمركي��ة، يف أيل��ول 2014، حتالف��ًا عس��كريًا 
دولي��ًا ض��د التنظي��م، نقل العش��رات من قادت��ه العراقين عائاتهم 
إىل مدن دير الزور وبلداتها وقراها، حيث ال يعرف هوياتهم أحد، 

جتنب��ًا للرص��د واملاحق��ة واالس��تهداف.
يف الع��ام التال��ي اس��تمرت موج��ات الاجئ��ن العراقي��ن،  	
وش��ّكل الرتكم��ان ال��ذي يقصدون تركيا عرب األراضي الس��ورية 
أغلبيته��م. ومل تتس��ع ظاه��رة العراقي��ن املقيم��ن يف س��ورية إال يف 
العام 2016، عندما بدأ اجليش العراقي وميليشيات احلشد الشعيب 
هجمات واسعة وبالتتالي على املدن اخلاضعة لسيطرة التنظيم. 
وحت��ى الي��وم ما تزال موج��ات الاجئن العراقين تصل إىل بعض 
القرى والبلدات ش��رقي حمافظة دير الزور، رغم تردي الظروف 

األمني��ة واالقتصادي��ة واخلدمي��ة فيه��ا.
يف بل��دات وق��رى مث��ل أب��و ح��ردوب وأبو محام والكش��كية  	
وغراني��ج وهج��ن والسوس��ة، ويف مقاباته��ا عل��ى الضف��ة اليمن��ى 
لنه��ر الف��رات، وص��واًل إىل مدين��ة البوكم��ال ش��رقي دي��ر ال��زور، 
يقي��م الي��وم ب��ن 10 إىل 20 أل��ف عراق��ي، حس��ب تقدي��رات حملي��ة. 
كان��ت أعداده��م أك��رب، لك��ن التده��ور املتصاعد الذي ش��هدته دير 
ال��زور من��ذ مطل��ع ه��ذا الع��ام دف��ع كث��راً منه��م إىل املغ��ادرة، يف 

الطري��ق والوجه��ة ذاته��ا ال��يت يقصده��ا النازح��ون الس��وريون.
حبس��ب عل��ي، وه��و م��ن مدين��ة البوكم��ال، ف��إن نس��بة  	

كبرة ممن بقي من العراقين موالون لداعش أو أقرباء من الدرجة 
األوىل لق��ادة أو لعناص��ر بارزي��ن يف التنظي��م. »الدفع��ات األخرة منهم 
تابع��ن لداع��ش حت��ى ل��و كانوا مدنين«؛ يضيف الش��اب الذي تعرض 
مرة لاعتقال يف سجون التنظيم بعد شجار مع نازح عراقي. يتنصل 
أب��و أث��ر، وه��و عراق��ي ق��ارب اخلمس��ن عام��ًا، م��ن أي صل��ة تربط��ه 
بالتنظي��م، أم��ام جران��ه يف بل��دة هج��ن. ويقس��م أن��ه ل��وال خش��يته م��ن 
انتقام »احلش��د الش��يعي اللي يعترب الس��ّنة كلهم دواعش« ملا خرج من 
قريت��ه ق��رب املوص��ل رغ��م القص��ف. رواي��ة أب��و أث��ر يكرره��ا عراقي��ون 
كث��ر لك��ن ش��كوك األهال��ي تظ��ل تاحقه��م، رمب��ا بس��بب املعامل��ة 
التفضيلي��ة ال��يت حيظ��ون به��ا م��ن التنظي��م )انظ��ر مادتن��ا: العراقي��ون 
نازح��و داع��ش املدلل��ون(. فه��م، كم��ا يق��ول عل��ي ال��ذي وص��ل بع��د رحلة 
ش��اقة وطويل��ة إىل اع��زاز: »مدلل��ن. دواع��ش م��و دواع��ش، كله��م 
مدلل��ن«. ولك��ن حمم��ود )اس��م وهم��ي م��ن هج��ن( خيال��ف النظ��رة 
الس��ائدة إىل العراقي��ن يف دي��ر الزور، ويرف��ض التعميم بأنهم موالون 
للتنظي��م، ويستش��هد حب��االت اعتقال العش��رات منهم، والع��وز والفاقة 
اللذي��ن يعانيهم��ا كث��ر م��ن العائ��ات ال��يت تقطع��ت به��ا الس��بل، ف��ا 
ه��ي تس��تطيع الع��ودة إىل بيوته��ا يف الع��راق وال ه��ي تس��تطيع حتم��ل 
تكالي��ف الن��زوح والتهري��ب م��رة أخ��رى. وينص��ح معلم مدرس��ة س��ابق، 
عايش العراقين يف بلدته غرانيج قبل متكنه من الوصول إىل خميم 
نازح��ن ق��رب احلس��كة، بع��دم أخذ اجلمي��ع ب�»جريرة احلثال��ة... منهم 
الطيب ومنهم الداعش��ي اخلبيث«، حس��ب املعلم الذي يذّكر مبش��كلة 
أخ��رى ذات صل��ة بظاه��رة العراقي��ن الدواع��ش يف دي��ر ال��زور، وه��ي 
زواج بعضهم من سوريات. ويتساءل عن مصر هذه الزوجات عاثرات 

احلظ. 
يلعن تاجر س��ابق من اخلالدية يف األنبار داعش، س��راً وأمام  	
ع��دد حم��دود م��ن الس��ورين الذي��ن يث��ق به��م يف حم��ل إقامت��ه احلال��ي 
ق��رب البوكم��ال، ألنه��ا جتلب اخل��راب أينما حلت، حس��ب قوله، وألنه 

الالجئون العراقيون يف املناطق السورية اخلارجة عن سيطرة النظام
من��ذ صي��ف 2014، بع��د مت��دد تنظي��م داع��ش وس��يطرته عل��ى مس��احات شاس��عة يف س��ورية والع��راق وإزالت��ه احل��دود تقرير خاص 	 	

س��ورية. حن��و  للعراقي��ن  جدي��دة  جل��وء  ظاه��رة  نش��أت  البلدي��ن،  ب��ن 
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خسر كل ما ميلك بالغارات اليت دمرت بيته وحمله وخمزن بضاعته، 
ليخ��رج صف��ر اليدي��ن م��ن بل��ده صيف الع��ام املاضي. ك��ف التاجر عن 
حماوالت��ه اهل��روب م��ن مناط��ق س��يطرة داع��ش قاص��داً تركي��ا، وه��و 

يفك��ر الي��وم يف الع��ودة إىل الع��راق.
الس��كرية عل��ى أط��راف  الزه��راء م��ع عائلت��ه يف  أب��و  أق��ام  	
البوكم��ال، ه��و عض��و يف التنظي��م غ��ر أن��ه مل يب��د أي أعم��ال واضح��ة 
ل��ه يف حم��ال إقامت��ه اجلدي��د، بع��د أن ج��اء قب��ل أش��هر من الش��رقاط يف 
الع��راق. مؤخ��راً اختف��ت عائلت��ه ث��م انتق��ل لإلقامة يف م��كان آخر. يقول 
بع��ض اجل��ران إن��ه أرس��ل زوجت��ه وأطفال��ه م��ع النازح��ن إىل خمي��م 
اهل��ول، وم��ن هن��اك س��تذهب إىل إقلي��م كردس��تان الع��راق. وبالفع��ل 
فقد هّرب كثر من عناصر داعش العراقين زوجاتهم وأطفاهلم إىل 
مناطق »قسد«، ومنها حتاول بعض العائات دخول العراق مرة أخرى 
إىل كردس��تان، فيم��ا تس��عى األغلبي��ة يف الطري��ق املعت��اد إىل تركي��ا.

يع��ّد خمي��م اهل��ول للنازح��ن، جن��وب ش��رق احلس��كة، أك��رب  	
مس��تقبل لاجئ��ن العراقي��ن. ووصل��ت أعداده��م في��ه، حس��ب تقاري��ر 
صحفي��ة مطل��ع الع��ام اجل��اري، إىل أكث��ر م��ن 15 ألف��ًا، فض��ًا ع��ن 
آالف من السورين. ولكن األعداد تناقصت مع ظهور خميمات أخرى 
وتعدد طرق اهلروب من مناطق سيطرة داعش. وخال الشهر األخر 
لوح��ظ يف خمي��م ع��ن عيس��ى، مش��ال الرق��ة، ارتف��اع نس��بة العراقي��ن 
جم��دداً يف موج��ات القادم��ن م��ن دي��ر ال��زور. ومث��ل غره��م يفّض��ل 
معظ��م العراقي��ن مغ��ادرة املخيم��ات يف أق��رب فرص��ة حن��و مناط��ق 
س��يطرة اجلي��ش احل��ر مش��ال حل��ب، ومنه��ا -إن اس��تطاعوا- يدخل��ون 

تهريب��ًا إىل تركي��ا.
قرب قرية »ايكدا«، على احلدود الرتكية مشال حلب، يقيم  	
أكثر من 5 آالف الجئ عراقي من الرتكمان يف خميم ترعاه مجعيات 
خري��ة تركي��ة، حس��ب تقدي��رات من مدينة اع��زاز. إذ مل تتمكن »عن 
املدين��ة« م��ن زي��ارة املخي��م، لكنه��ا زارت فندق��ًا يف اع��زاز أمس��اه صاحب��ه 
»ت��ل عف��ر«، نس��بة إىل املدين��ة العراقي��ة وجذب��ًا للزبائ��ن العراقي��ن. يف 
واح��دة م��ن غ��رف الفن��دق يقيم أربعة ش��بان وثاثة فتي��ة، وطفل جاء 
يزوره��م م��ن البي��ت ال��ذي نزلت فيه نس��اء العائلة ضيف��ات على أقارب. 

اع��زاز حمط��ة انتظ��ار ريثم��ا تت��اح الفرص��ة الس��تئناف الرحلة، وهو 
انتظار قد يطول ألش��هر ال بد خاهلا من العمل بأي ش��يء، حس��بما 
يقول أحد الش��بان الذي يعمل يف بيع احملروقات لتأمن »مصروف 
هالقع��دة الطويل��ة عل��ى األق��ل«، وكذل��ك يعم��ل الثاث��ة اآلخ��رون 
يف ف��رن وورش��يت إكس��اء وبن��اء. حتدث��وا ع��ن طري��ق طوي��ل ومعقد 
س��لكوه م��ن ت��ل عف��ر، ومبال��غ كب��رة دفعوه��ا ب��ن أج��ور للمهرب��ن 
ورش��اوى حلواج��ز الق��وى املختلف��ة ال��يت مروا به��ا. وألنهم تركمان 
يأمل��ون يف تس��هيات للدخ��ول ث��م لإلقامة يف تركيا. »من ش��هرين 
كان ب��ي أل��ف عيل��ة تركماني��ة بإدل��ب، هس��ع بق��وا ميت��ن«، يق��ول 
بائ��ع احملروق��ات. ويق��در أقارب��ه الثاث��ة عدد العائ��ات الرتكمانية 

يف حمافظ��يت حل��ب وإدل��ب بأكث��ر م��ن 1700 عائل��ة.
يف س��احة وس��ط مدين��ة س��لقن يتجم��ع العراقي��ون مس��اء  	
كل ي��وم، للتس��لية وتتب��ع األخب��ار القادم��ة م��ن باده��م، فض��ًا عن 
أخب��ار احل��دود والتهري��ب، وحبث��ًا ع��ن ش��بكة إنرتن��ت م��ن احمل��ات 
املطل��ة عل��ى الس��احة ال��يت جتت��ذب مساس��رة عق��ارات ومهرب��ن 
ومزوري أوراق رمسية جيدون دومًا زبائن يف أوساط العراقين. يف 
أوق��ات الصف��اء، بع��د أن ته��دأ احلركة يف الس��احة، يتذكر الرجال 
األك��رب س��نًا حكاي��ات م��ن زم��ن ص��دام حس��ن ويب��دون حنين��ًا ألي��ام 
االس��تقرار تل��ك، قب��ل أن تأت��ي أم��ركا وتأت��ي إي��ران وتأت��ي داع��ش. 
وبتحف��ظ ال يلب��ث أن يتب��دد حامل��ا يش��عرون بالثق��ة جت��اه الغري��ب، 
يب��دي الش��بان األصغ��ر إعجاب��ًا بطولي��ًا بداع��ش، ويلق��ون بالائم��ة 
عل��ى »اخلون��ة والسرس��رية« الذي��ن اخنرط��وا يف صف��وف التنظي��م 
فشوهوا صورته وجعلوه مكروهًا يف عيون الناس، حسب ما يقولون.

ت��رى تقدي��رات أن ع��دد العائ��ات العراقي��ة يف س��لقن  	
وحده��ا يزي��د عل��ى 500 عائل��ة، فض��ًا ع��ن مئات العائ��ات اليت تقيم 
يف البل��دات والق��رى احلدودية األخرى، مثل حارم وس��رمدا وأطمة 
وغره��ا. وكذل��ك يلح��ظ يف معظ��م خميم��ات النازح��ن احلدودية 
وج��ود عراقي��ن يعان��ي كث��ر منه��م الفق��ر واحلاجة ولي��س هلم أي 
م��ورد س��وى م��ا تقدم��ه هل��م منظم��ات اإلغاث��ة وحس��نات األهال��ي يف 

الق��رى القريب��ة وجرانه��م الس��وريون يف املخيم��ات.

الصورة اوكالة األناضول
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ج��اءت »الدول��ة اإلس��امية« م��ن ف��راغ كب��ر حص��ل بعد  	
التحري��ر. إذ مل حتص��ن الث��ورة ذاته��ا وال مدينته��ا، وتركته��ا ب��ا 
أم��ن وال أم��ان وال خدم��ات حقيقي��ة. تده��ور التعليم. س��ادت ثقافة 
»كل من إيدو إلو« و»األولي إلو والتالي مالو«. واستبيحت األماك 
العام��ة، فس��رقت آلي��ات البلدي��ة. وأصبح��ت الس��رقة والتش��ليح 
والتعفي��ش صف��ة مازم��ة ألكث��ر الكتائ��ب املس��تحدثة، رغ��م أن 
جنراالته��ا كان��وا م��ن اجلامعي��ن. وص��ارت تهم��ة التش��بيح ه��ي 
املدخ��ل واحلج��ة الكاذب��ة لاعت��داء عل��ى أم��ن الن��اس وكراماته��م 
وأمواهل��م. قّص��ر اجلي��ش احل��ر يف التدخ��ل الفعل��ي، بوصف��ه ق��وة 
تنفيذي��ة ق��ادرة عل��ى املس��اهمة يف ضب��ط األم��ن، وانص��رف إىل 
قضاي��اه اخلاص��ة ومصاحل��ه الفردي��ة، وش��عر الكث��ر م��ن أف��راده 
أن س��ورية ُح��ررت بتحري��ر القوري��ة وم��ا حوهل��ا. وإث��ر ه��ذا الوضع 
امل��زري أخ��ذت احلاضن��ة االجتماعي��ة تتخل��ى ع��ن ث��وار مل ي��ردوا 
مجيله��ا، وأصبح��ت الن��اس ترتج��ى خملص��ًا م��ا. وعندم��ا وصل��ت 
داع��ش وس��يطرت »قبلته��ا« الن��اس كيدي��ًا بينم��ا كان��ت ترفضه��ا 
أن  ويب��دو  القص��د.  ه��ي  اإلس��امية  الدول��ة  تك��ن  ومل  سياس��يًا، 
»دول��ة اخلاف��ة« القادم��ة، وال��يت ب��دأت حتق��ق انتص��ارات إعامية 
ومعنوية ونفسية، جنحت من خاهلا يف تكسر معنويات اجليش 
احل��ر ذي البني��ة اهلش��ة والفاس��دة؛ يب��دو أن قدراته��ا مل تكن ذاتية، 
بق��در م��ا كان��ت جه��داً خمابراتي��ًا ومالي��ًا وإعامي��ًا يلي��ق ب��دول ال 
بتنظي��م إرهاب��ي. نع��م، إنه��ا الدول اإلقليمية وخماب��رات دول أبعد 
م��ن إقليمي��ة دعم��ت وس��هلت زرع القاعدة يف قلب الثورة الس��ورية 
لتفجره��ا م��ن الداخ��ل، وه��ذا م��ا حص��ل. وبالرغ��م م��ن متاس��ك 
العق��ل التدب��ري لداعش وقوته يف بس��ط نف��وذه وإدارة الصراعات 
والتناقض��ات بطريق��ة سياس��ية وأمني��ة حمنك��ة وحمرتف��ة؛ إال أن 
مش��روعها مل يك��ن خافي��ًا إال عل��ى اجلهل��ة أو املهزوم��ن الذي��ن 
فاوضوه��ا لتس��ليم املدين��ة. متث��ل وض��وح سياس��ة داع��ش عاني��ة 
بسياس��ة »س��لموا أس��لحتكم أواًل«. وم��اذا بع��د ن��زع الس��اح؟ )أمل 
حتضروا الزير يا جنراالت احلر وحكماء القورية، من يِبع فرس��ه 
ال يقات��ل بعن��زة(. وهن��ا أق��ول لقد أخطأ جن��راالت احلر يف القورية 
وم��ن معه��م، وأخط��أت معه��ا كل الق��رى ال��يت س��لمت لداع��ش. 
ونتائج اليوم تقول هراء لكل من سلم وحكَّم بالتسليم. وما كانت 
اخلس��ائر ممكن��ة احلص��ول ل��و أن القوري��ة وباق��ي الق��رى قاوم��ت 

مثلم��ا حص��ل يف الش��حيل والش��عيطات، م��ع علم��ي أن هن��اك مواوي��ل 
أخرى لتلك املقاومة، ولكن هذه هي السياس��ة تتطلب البحث عن أقل 
اخلسائر. ولكن لألسف حصل العكس، مما جعل »الدولة اإلسامية« 

تتمك��ن م��ن اجلمي��ع وتقدمه��م قراب��ن للخليف��ة.
ومع س��يطرة داعش على القورية وضعت يف س��لم أولوياتها  	

فكان��ت: يهدده��ا،  أن  ميك��ن  ال��ذي  اخلط��ر  ترتي��ب 
1 - جبهة النصرة.  

2 - اجليش احلر.  

3 - اإلعاميون.  

4 - خماتر وفعاليات اجتماعية.  

5 - معارضون ونشطاء.  

واس��تطاعت داع��ش أن حتق��ق مجي��ع أهدافه��ا املذك��ورة بأن  	
قض��ت عل��ى جبه��ة النص��رة، وحّلت اجليش احلر فمنه��م من بايع وباع 
ومنه��م م��ن ه��رب. أم��ا اإلعامي��ون فم��ن هرب هرب وم��ن بقي وظفته 
حلس��ابها طوع��ًا أو كره��ًا، ولك��ن لي��س هن��اك بط��ل ب��اق يف الداخ��ل 
يس��تطيع أن يق��ول ال خلليف��ة املس��لمن. أم��ا الوجه��اء -كان اهلل يف 
عونه��م- فم��ن حمن��ة إىل حمن��ة، إذ املطل��وب منه��م مس��اعدة »الدول��ة 
اإلس��امية« ودعمه��ا وتأيي��د سياس��تها. فيم��ا مل يك��ن أم��ام النش��طاء 

واملعارض��ن س��وى اهلزمي��ة.
وعندم��ا انته��ت داع��ش م��ن ترتي��ب أولوياته��ا بنج��اح، انتقلت  	
مباش��رة إىل ممارس��ة سياس��ية عنفي��ة ومتوحش��ة ض��د القوري��ة ال��يت 
مل يش��فع هل��ا أن صنادي��د احل��ر س��لموها للتنظي��م، ب��ل مورس��ت أبش��ع 
أنواع اإلذالل واإلهانات يف حق أهاليها، ومل ُيستثن شيخ وال طفل وال 
ام��رأة. وت��درج عنفه��م م��ن األعلى إىل األدنى؛ فبدأوا بذب��ح األبناء أمام 
آبائهم )أبو احلارث /أمحد السطم/ ومن قتلوهم ومل يسلموا جثثهم(، 
ث��م جعلوه��ا مس��لخًا لذب��ح ش��باب م��ن ق��رى أخ��رى، ث��م االعتق��ال، ث��م 
ال��دورات الش��رعية اإلجباري��ة، ث��م الب��ث اإلعام��ي لألطفال يف س��احة 
املدين��ة وع��رض إصداراته��م يف القت��ل والصل��ب، ث��م جتني��د اجلهل��ة 
والصغ��ار وإرس��اهلم إىل جبه��ات القتال يف س��وريا والعراق، ومعظمهم 
قت��ل هن��اك. كم��ا عم��دت داعش إىل إغ��اق املدارس وأهان��ت املعلمن، 
وضيق��ت عل��ى ال��كادر الط��يب واس��تولت عل��ى املس��توصف واملش��فى 
امليدان��ي وأوقف��ت مس��اعدات ال��دواء واألجه��زة الطبي��ة وروات��ب ال��كادر، 
واس��تهدفت ش��يوخ الدي��ن املختلف��ن معه��ا وأهانته��م. كم��ا وضع��ت 

حتت سلطة "الدولة اإلسالمية"

رادار املدينة

صاحل السلطان

شهادة على ثورة القورية.. ويف نقدها )2 من 2(
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كل ش��خص ذي أهمي��ة -مهم��ا ك��ربت أو 
صغرت- حتت اجملهر ويف دائرة االس��تهداف 
ال��ذي حص��ل بقت��ل م��ن ق��د يش��كلون خط��راً 

عليه��ا يوم��ًا م��ا أو اعتقاهل��م أو تهجره��م.
إن القوري��ة، مثله��ا مث��ل جاراته��ا  	
وحميطه��ا يف العش��ارة وامليادي��ن وحم��كان 
والطيان��ة والش��عيطات والش��حيل والبولي��ل 
والبوكم��ال وريفه��ا ودي��ر ال��زور، تئ��ن وتنوء 
حبم��ٍل أبع��اده متع��ددة؛ داع��ش نفس��ها حي��ث 
القتل والتهجر، والنظام وطرانه وجمازره، 
ال��ذي  والتحال��ف  واإليراني��ون،  وال��روس 
معظم��ه من العرب. كلهم يقصفون املدينة 
ويدمرونه��ا وجيوع��ون أهله��ا ويهجرونه��م، 
عل��ى م��رأى م��ن الع��رب واملس��لمن والع��امل 

برمت��ه، وال أح��د حي��رك س��اكنًا.
خامتة

م��ا ح��دث يف القوري��ة خاص��ة، ويف  	
دي��ر ال��زور عام��ة، لي��س إال ج��زاًء عن س��وء ما 
فعلن��اه وما كن��ا عليه. واحلقيقة أننا مجيعا 
مل نتحمل مسؤولياتنا جبدارة وكما جيب، 
وكل مسؤول مبا لديه من حجم. املسؤولية 
األك��رب عل��ى جن��راالت اجلي��ش احل��ر، أمراء 
النف��ط والتعفي��ش. املس��ؤولية األك��رب عل��ى 
م��ن بيده��م الس��اح الذي��ن س��لموه لداع��ش 
العف��ن جي��رح«،  بي��د  »الس��اح  واستس��لموا. 

رادار املدينة

وم��ا أك��رب جرح��ك دي��ر ال��زور. ورمح��ة اهلل 
عل��ى الرج��ال ال��ذي قدم��وا دماءه��م الطاه��رة 
م��ن أج��ل حري��ة وكرام��ة مدينته��م. ولك��ن 

املس��ؤولية ال تنحص��ر يف العس��كر وحده��م، 
ب��ل تط��ال اجلمي��ع دون اس��تثناء؛ م��ن مش��ايخ 
س��كتوا ع��ن احل��ق )لي��س كله��م س��كتوا ب��ل 
ُجله��م ُأس��كتوا(، ومعارض��ن قدام��ى عاش��وا 
م��ع أه��ل الكهف وعندما خرجوا منه أعمتهم 
الش��مس، إىل املثقف��ن الذي��ن مل يس��مع هل��م 
ص��وت ع��اٍل وف��روا إىل املن��ايف. أم��ا زعام��ات 
الظامل��ن  م��ع  إال  يوم��ًا  تك��ن  فل��م  العش��ائر 
واملس��تبدين، هك��ذا بني��ة عقوهل��م وتارخيه��ا، 
وم��ن ترب��ى يف مدرس��ة االس��تبداد األس��دي 
كان قابًا لاس��تبداد الداعش��ي، بالرغم من 

الف��رق.

أما داعش
ه��ذا الثال��وث املخابرات��ي والَعَق��دي  	
واملافي��وي، فق��د أصب��ح واضحا أن��ه ليس علة 
حملي��ة ضيق��ة، ب��ل إن خط��ره ب��اٍد بتخري��ب 
��ف.  األوط��ان واإلنس��ان أينم��ا ح��ل وأينم��ا ُوظَّ
ل��ن  آثاره��ا  ف��إن  قريب��ًا  زال��ت  إن  وداع��ش 
عل��ى  العم��ل  كس��ورين  ومهمتن��ا  ت��زول، 
إبطال مس��بباتها، ويف مقدمة ذلك اخلاص 
م��ن ُمعل��م اإلره��اب األول، األس��د وعصابت��ه 
وجنراالت��ه، ث��م الدف��ع باجت��اه حركة تنوير 
ثق��ايف ع��ام وإصاح ديين خاص، تكون قادرة 
عل��ى اس��تيعاب احلداث��ة م��ن جه��ة، وعل��ى 

تفكي��ك ونق��د اخلط��اب الدي��ين ال��ذي تتك��ئ 
علي��ه احل��ركات املتطرف��ة م��ن جه��ة ثاني��ة. 
وال يكفينا دفع التهمة بالقول »داعش ليست 
من��ا«. فداع��ش من��ا وفين��ا، م��ن حلمن��ا وم��ن 
دمن��ا، م��ن ماضين��ا وحاضرن��ا، ويف جامعن��ا 
وجامعاتن��ا، يف القبيل��ة واملدرس��ة واملخف��ر. 
وم��ا نظ��ام األس��د إال قم��ة الدعش��نة. داع��ش 
اهلل  رح��م  النائم��ة  /الفتن��ة  الثقاف��ة  تل��ك 
م��ن أحياه��ا )الربي��ع العرب��ي(، بالرغ��م م��ن 
آث��اره التدمري��ة اهلائل��ة، لك��ن مث��ة احتم��ال 
واحتم��ال بإمكاني��ة النه��وض اعتم��اداً عل��ى 
��س عل��ى العل��م واالنفت��اح عل��ى  العق��ل املؤسَّ

الع��امل وبن��اء ركائ��ز أوىل لقوتن��ا الذاتي��ة.
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)1(
أول فش��ة خل��ق م��ن ه��ذا الن��وع عرفته��ا يف حيات��ي كان��ت يف  	
س��جن تدمر. ضبطين الس��جان أتلصص على حركاتهم من ش��ق الباب 
فأخرج��ين ح��ااًل إىل الس��احة العام��ة، وهن��اك مت صل��يب عل��ى خش��بة 
ألصب��ح مث��ل كي��س حمش��و بالرم��ل مناس��ب لتمارينه��م الرياضي��ة. 
وجدت نفس��ي آخر الليل أش��تم وألعن وأتوّعد باالنتقام، على ورق دخل 
إىل قاووش��نا يف غفل��ة م��ن تاري��خ ذل��ك الس��جن املع��روف مبمنوعات��ه. 
ق��رأت م��ا كتب��ت يف اللي��ل التال��ي فنزل��ت كلمات��ي ب��رداً وس��امًا عل��ى 

داخل��ي امللته��ب، م��ا جعل��ين 
أكت��ب يف اللي��ل وأق��رأ يف 
النه��ار. وتش��اء الص��دف أن 
إىل  ش��هرين  بع��د  ننتق��ل 
س��جن صيدناي��ا ال��ذي ب��دا 
لن��ا كفن��دق مخ��س جنوم 
قياس��ًا بس��جن تدم��ر، وق��د 
إلي��ه  وأحض��رت  غام��رت 
مح��راء  تب��غ  عل��ب  عش��ر 
حمشوة بداًل من السجائر 
بأوراق��ي ال��يت مل تطاوعين 
متزيقه��ا،  عل��ى  نفس��ي 

وانطل��ت احليل��ة عليه��م.
ن����������ت   ك�������������ا 	
عل��ى  ُتفت��ح  الق���واويش 
بعضه��ا طيل��ة النه��ار أول 

عهدن��ا يف صيدناي��ا، وفي��ه عقدن��ا ن��دوات متع��ددة. جّرب��ت ق��راءة بع��ض 
أوراق��ي يف إح��دى الن��دوات فانقس��م املش��اركون حوهل��ا انقس��امًا ح��اداً؛ إذ 
رأى فيه��ا الرف��اق األدب��اء والنق��اد كام��ًا فارغ��ًا ال ميل��ك ح��داً أدن��ى م��ن 
مقايي��س األن��واع األدبي��ة، وأس��وأ م��ا فيه��ا اس��تطراداتي خ��ارج املوض��وع، 
ولكنه��ا الق��ت استحس��انًا م��ن املدعوي��ن الذي��ن ال صل��ة هل��م ب��األدب. 
أحبط��ين النق��د القاس��ي م��ن أصح��اب الصنع��ة، لكن��ه مل يكب��ح مج��اح 
رغبيت يف تفريغ ش��حنات غضيب على الورق. فّش��ات اخللق هذه قادتين 
إىل ع��امل افرتاض��ي خاص، حّركت فيه ش��خصيات وهمية من صنعي، 

تتم��رد عل��ّي أحيان��ًا فأضط��ر إىل الرك��ض خلفه��ا ك��ي أس��يطر عليه��ا م��ن 
جدي��د. وهك��ذا أصبح��ت أعي��ش خ��ارج الس��جن رغم��ًا عنه��م، وب��داًل م��ن أن 
ينق��ش الس��جن عل��ى ضلوع��ي نقش��ت عل��ى ج��داره. س��اعدتين فّش��ات خلق��ي 
يف التخفي��ف م��ن آث��ار الس��جن وأراحتين من اس��تعمال املهدئ��ات، مثل حبوب 

قاووش��ي. يف  الكث��رون  يس��تعملها  كان  ال��يت  والديازيب��ام،  الفوس��تان 

)2(
ع��دت إىل »حض��ن الوط��ن« بع��د غرب��ة دام��ت أكث��ر م��ن تس��عة  	
عش��ر عام��ًا ب��ن مط��اردة واعتق��ال. وم��ع أن��ين ع��دت إلي��ه وأن��ا حمك��وم مث��ل 
أي جم��رم جنائ��ي، إال أن��ين توهم��ت أن الن��اس ل��ن ينظ��روا ل��ي م��ن منظ��ور 
الس��لطة. ولك��ن اجملتم��ع تغر كليًا خال غياب��ي، وأهم ما تغر فيه النظرة 
إىل أمثالي بوصفهم ضائعن أو بلهاء او ش��اذين ال يس��تطيعون فهم طبيعة 
احلي��اة وجم��اراة الزم��ن. أدرك��ت من��ذ األي��ام األوىل أن عل��ّي ان أتعاي��ش 
م��ع غرب��ة جدي��دة بع��د أن انتقل��ت م��ن الس��جن الصغ��ر إىل الس��جن الكب��ر، 
وأن أول جن��اح ل��ي ه��و العم��ل ال��ذي يقي��ين ذل الس��ؤال وم��ا في��ه من س��خرية 

واس��تهزاء: أم��ا زل��ت تقي��س الش��وارع؟
متّكن��ت، بع��د اس��تنفار دام ع��دة ش��هور ومبس��اعدة أح��د األصدق��اء  	
القدام��ى، م��ن العم��ل كح��ارس ليل��ي يف أح��د املطاع��م. عرف��ت يف م��ا بع��د 
أن صاحب��ه كان يبح��ث ع��ن ح��ارس جدي��د بع��د أن اكتش��ف أن الس��ابق 
ب الويس��كي يف جيوب��ه، وعندم��ا ُعِرض��ت علي��ه واف��ق ح��ااًل حبج��ة  كان ُيه��رِّ
التعاط��ف م��ع قضي��يت، أم��ا احلقيق��ة فه��ي عث��وره عل��ى ح��ارس ذي مب��ادئ 
متنع��ه م��ن الس��رقة. أول معانات��ي يف وظيف��يت اجلدي��دة كان��ت م��ع العم��ال 
وعبثه��م اليوم��ي بأغطييت وفراش��ي يف الفن��اء اخللفي، حتى جاء يوم وجدت 
فيه وسادتي مبللة بالشاي، فكان ذلك باعثًا لفشة خلق جديدة على إحدى 
الصخ��رات املطل��ة عل��ى البح��ر، مل أوف��ر فيه��ا أح��داً م��ن ش��تائمي. احتفظ��ت 
بأوراق��ي حت��ت وس��ادتي، واألص��ح أن��ين نس��يتها، ألكتش��ف أنه��م قرأوه��ا 
وفعل��ْت فيه��م فع��ل الس��حر! لق��د غ��ّرت نظرتهم جتاه��ي، ألبدأ عه��داً جديداً 
يف املطع��م أف��ّش في��ه خلق��ي لي��ًا عل��ى األوراق، ث��م أقرأه��ا عليه��م صباح��ًا 

فأس��تمتع بص��دق وح��رارة وعفوي��ة ماحظاته��م.
قضيت ثاث س��نوات يف املطعم، كنت أمش��ي فيها كل يوم على  	
قدم��ّي مس��افة ع��دة كيلوم��رتات جيئ��ة وذهاب��ًا بن منتجع الش��اطئ األزرق 
وب��ن مطع��م املرس��اة، إذ مل تكن هناك مواص��ات عامة بعد، وكان الطريق 

أوراقي الغاضبة.. من سجن تدمر إىل شاطئ الالذقية

رادار املدينة

كامل عباس

العدد 103 / 1 تشرين األول 142017



 

ب��ن  مناصف��ة  مقس��ومًا 
اس��تملكت  ال��يت  الدول��ة 
وأقام��ت  األراض��ي  تل��ك 
فن��دق  األول  النص��ف  يف 
املريديان الش��هر، لترتك 
النص��ف الثان��ي ألصح��اب 
األرض األصلي��ن، أهال��ي 
قري��ة دمس��رخو. عايش��ت 
تط��ور  الس��نوات  تل��ك  يف 
املنطق��ة م��ن م��راع ألبق��ار 
موق��ع  إىل  دمس��رخو 
الس��لطة  ترع��اه  س��ياحي 
وش��يوخ نف��ط خليجي��ن.

ورزق��ت  تزوج��ت  	
طفليت األوىل أثناء عملي 
يف املطع��م، وكان��ت هدية 
زواج��ي م��ن عمال��ه اعتب��اري ضيف ش��رف دائ��م على البخش��يش. وظل أمري 
كذل��ك حت��ى تنّبه��ت أجه��زة األم��ن إىل وضع��ي، فاس��تدعت صاح��ب املطع��م 
ووخّبت��ه ألن��ه ي��ؤوي جمرم��ًا مثل��ي، فصرف��ين يف الي��وم نفس��ه. وع��دت إىل 

قي��اس الش��وارع م��ن جدي��د.

)3(
تنفس��ت الصع��داء ح��ن خ��رج الن��اس يف ربي��ع 2011 إىل الش��وارع  	
يطالب��ون حبريته��م. وظنن��ت أن موج��ة املظاه��رات ستس��لط الض��وء عل��ى 
أمثالي الذين كانوا أول من اعرتض على حماولة السلطة جعل مواطنيها 
قطيع��ًا م��ن اخل��راف الطّيعة، وضّح��وا بوظائفهم وممتلكاته��م وقضوا أمجل 
س��ين عمره��م خل��ف القضب��ان، إال أن حس��ابات احلق��ل مل تنطب��ق عل��ى نتائج 
البيدر، فكل يوم كان يلعن اليوم الذي قبله. ورمبا كان الس��بب يف اش��تداد 
حمنيت إصراري على الكتابة عن طائفيت ومنطقيت وقرييت اليت مل تش��هد 
مظاهرات عارمة تطالب باحلرية كبقية املناطق الس��ورية، فتس��اءلت: ملاذا 
أس��هم أبن��اء قري��يت يف مقارع��ة االحتال اخلارجي؟ لق��د احتضنوا ثورة ضد 
املس��تعمر الفرنس��ي كلفته��م ح��رق قريتهم والقرى اجمل��اورة ومل يرتدعوا، 
وعندم��ا حان��ت حلظ��ة التح��رر م��ن االحت��ال الداخل��ي -مب��ا حيمل��ه م��ن 

اس��تبداد وفس��اد- نراه��م يتخلف��ون ع��ن البقي��ة؟!
قادتين هذه الكتابات إىل الس��جن من جديد، لثاثة أش��هر كانت  	
أقس��ى عل��ّي م��ن الس��نن الس��ابقة في��ه. مل أذك��ر أن دموع��ي انهم��رت غصب��ًا 
ع��ين، ومل يرف��رف عزرائي��ل من طاقة زنزانيت طيلة س��نوات س��جين املديدة، 
أم��ا ه��ذه امل��رة فل��م أس��تطع حب��س دموع��ي ال أم��ام احملق��ق وال أمام الس��جناء. 
ُوِضع��ت يف زنزان��ة خي��رج منه��ا الغائ��ط واجل��رذان س��وية، وخرج��ت منها إىل 

ق��اووش يع��ج بالقم��ل واحلش��رات واجملرم��ن اجلنائي��ن.
ولكن��ين نس��يت اجل��رذان والزنزان��ة خ��ال أق��ل م��ن ع��ام بع��د  	
جدي��د. م��ن  بالع��رض  الس��لم  مح��ل  إىل  وع��دت  األخ��ر،  خروج��ي 

رادار املدينة
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أخرجت��ين ح��رارة ه��ذا الي��وم م��ن بي��يت مس��اء حبث��ًا ع��ن م��كان  	
أق��ل رطوب��ة، ومل أج��د نفس��ي إال يف بداي��ة ش��ارع الذكري��ات يف منطق��يت 
الس��ياحية القدمي��ة. حس��نًا، س��يكون الوق��وف عل��ى األط��ال س��ببًا إضافي��ًا 
يف تلطي��ف مزاج��ي املعك��ر. اقرتب��ت م��ن فن��دق املريدي��ان فاس��توقفتين 
احلرك��ة الكثيف��ة حول��ه. انتحي��ت بأح��د احل��راس البعيدي��ن ع��ن الب��اب 
ألس��اله ع��ن س��ر احلركة غر املعه��ودة فعلمت أن الفن��دق اليوم حمجوز 
ل�»جود« رجل األعمال الاذقاني الشهر، الذي سيزّف ابنه الليلة، وجهزت 
منص��ات وديك��ورات للحف��ل ال��ذي ستس��تخدم طائ��رة لتصوي��ر بعضه من 

اجلو!
فع��ل ب��ي كام احل��ارس نف��س فع��ل س��جان تدم��ر بع��د فلقته،  	
وال أدري كي��ف تابع��ت طريق��ي وص��واًل إىل الصخ��رة ال��يت ش��هدت فش��ة 
خلق��ي النوعي��ة الثاني��ة. فكّوم��ت ثياب��ي أعاه��ا وقذف��ت بنفس��ي يف امل��اء، 

وأن��ا  وألع��ن  الش��تائم  أطل��ق 
أقف��ز وأصع��د م��ن البح��ر إىل 
زف��رات  كان��ت  الصخ��رة. 
كب��دي حتكي وجعي، مس��تغًا 
يضايقه��ا  ال��يت  زوج��يت  غي��اب 
نفس��ي  ع��ن  املس��تمر  حديث��ي 
كأن��ين مرك��ز الك��ون. البح��ر 
هن��ا أرح��ب وأوس��ع م��ن البي��ت 

بكث��ر.
تذك��رت هلاث��ي وراء الرغي��ف 
يف ه��ذا البل��د ال��ذي يقي��م في��ه 
أوالد ج��ود وخمل��وف ومحش��و 
واألخ��رس حفاته��م. تذكرت 
عل��ى  الغ��از  أس��طوانة  محل��ي 

ظهري وقد شارفت على السبعن، من البيت إىل مركز التوزيع، توفراً 
ألج��رة نقله��ا بس��يارة، ومس��اوماتي باع��ة اخلض��ار ونظراته��م املس��تنكرة 
ألن��ين أس��اومهم كالنس��اء. تذك��رت أقارب��ي وأوالد إخوت��ي الذي��ن تأث��ر 
بعضهم بأفكاري ذات مرة وهم منصرفون اليوم عين، وتذكرت طائفيت 

ال��يت تتوه��م أنه��ا متل��ك الس��لطة بع��د أن اضطهده��ا الس��ّنة لق��رون.
كان��ت طام��يت الك��ربى يف رفاق��ي »املناضل��ن« الذي��ن توّهم��ت  	
أنه��م جت��اوزا البكداش��ية، ف��اذا به��م يس��تلهمون منطلقاته��ا م��ن جدي��د 
حملاص��رة أمثال��ي. حتاش��اني بعضه��م وظنن��ت أواًل أنه��م يفعل��ون ذل��ك 
بداف��ع اخل��وف. لك��ن، وبع��د كل م��ا ح��دث يف س��ورية، تغ��ر ظ��ين إىل أن 
دافعه��م لي��س س��وى مع��ادل عام عفوي لقي��م وأخاق هذا الزم��ن الرديء. 
يس��تغربون عن��ادي وقدرت��ي عل��ى مواجه��ة الصع��اب، وفوقه��ا جناح��ي يف 
بن��اء عائل��ة متماس��كة. يف البداي��ة س��لك كث��ر منه��م طريقي ذات��ه، ثم مل 
يلبث��وا أن تغ��روا وصاحل��وا زمنه��م بع��د أن عج��زوا عل��ى الصم��ود، وألن��ين 
أذّكره��م به��ذا التغ��ر ف��إن قلوبه��م تري��د ل��ي مص��راً مش��ابهًا ملصائره��م. 
طلع��ت الش��مس وإذا ب��ي ع��ار كم��ا ولدت��ين أم��ي. لبس��ت ثياب��ي  	
وجلس��ت عل��ى الصخ��رة. م��رت النوب��ة بس��ام. ت��رى مِلَ ه��ذه احلساس��ية 
ال��يت ت��ازم ش��خصييت وت��زداد م��ع تق��دم العم��ر ب��دل أن تتناق��ص؟ ألي��س 
دوا ودمرت  ظريف احلالي، على كل عّاته، أفضل من املاين الذين ش��رّ
بيوته��م وأرزاقه��م، وكث��ر منه��م يعي��ش ااّلن يف خي��ام يص��ل فيه��ا الوحل 
إىل الرك��ب؟ مِلَ أغاظ��ين حف��ل زف��اف اب��ن املليون��ر إىل ه��ذا احل��د، ألي��س 

الزم��ن زمنه��م؟
أع��د نفس��ي، بع��د أن تق��دم بي العمر والتجرب��ة، أال تتكرر نوبة  	
كتلك يف حياتي. وأن أهتدي بسلوك الكبر سعد اهلل ونوس الذي كان 
يكتب ويعمل جبد رغم انتش��ار الس��رطان يف جس��ده، وهو خياطب العامل 

يومه��ا بالق��ول: حن��ن حمكوم��ون باألم��ل.
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يع��د املمث��ل الس��ينمائي واملس��رحي  	
دوروفيي��ف،  غيناديفي��ش  فادي��م  الروس��ي 
ه��ؤالء  أح��د   ،1983 ع��ام  موس��كو  يف  املول��ود 
املخدوعن بربيق الدعاية الكاذبة. فهو ممثل 
والغني��ة  احلافل��ة  الفني��ة  ومس��رته  واع��د، 
بالنجاحات كانت تبشر بنجومية سينمائية 

بأكمله��ا! روس��يا  مس��توى  عل��ى 
ك��ي نع��رف م��اذا حص��ل لفادي��م؟  	
وكي��ف ومت��ى ح��دث ه��ذا التغي��ر يف حيات��ه؟ 
علين��ا تتب��ع مس��رته حن��و نقط��ة ال��ذروة ال��يت 
دفعت��ه إىل اعتن��اق اإلس��ام؛ ث��م حتول��ه حن��و 
التش��دد فاهلج��رة إىل »رب��وع اخلاف��ة«؛ رغ��م 
األج��واء الفني��ة املخملي��ة املليئ��ة باملغام��رات 
واألكش��ن، ال��يت ال تس��مح منطقي��ًا بأن يكون 
صاحبه��ا متطرف��ًا؛ إال إذا ح��اول تقم��ص أح��د 
األدوار، أو ح��دث انق��اب تدم��ري كل��ي يف 

منظوم��ة تفك��ره.
نفس��ه  فادي��م  ج��رب   2004 ع��ام  	
ألول م��رة يف الس��ينما، فلع��ب دوراً صغ��راً 
يف فيل��م »الفورم��وال«. ويف ع��ام 2010 خت��رج 
الفني��ة،  غولوم��ازوف  س��رغي  ورش��ة  م��ن 
ليعمل بعض الوقت يف مسرح مااليا برونايا. 
مث��ل ع��ام 2012 يف فيل��م »الس��احة« للمخ��رج 
إدوارد بوردوك��وف، وال��ذي اس��تقبله النق��اد 
بش��كل إجياب��ي، وش��ارك يف مهرج��ان كان 
الس��ينمائي الس��ادس والس��تن، وع��رض يف 
الكث��ر م��ن البل��دان األوربية. أم��ا أبرز أعمال 
فيل��م  يف  البطول��ة  دور  ف��كان  دوروفيي��ف 
املخرج سرغي بودروف »ابنة ياكوزا«، الذي 
لعب فيه دور شاب تنفذه من املوت ابنة رجل 
يابان��ي مع��روف، وحس��ب التقالي��د الش��رقية 

د. علي حافظ

مل يقتصر تأثر 
دعاية داعش عن 

الدولة اإلسامية 
املنشودة على الناس 

العادين، بل تعداهم إىل 
خنب، تركت بادها وأسرها، 

مغامرة بسمعتها ومكانتها 
االجتماعية، معرضة نفسها ألشد 

أنواع اخلطر، كي تأتي إىل سورية 
وتنضم للتنظيم!

رحلة ممثل: من السينما الروسية إىل داعش

ف��إن ه��ذا األم��ر يلزم��ه خبدم��ة الفت��اة طامل��ا 
بق��ي عل��ى قي��د احلي��اة.

أف��ام  عش��رة  يف  فادي��م  مث��ل  	
تقريب��ًا، ولع��ب أدواراً مهم��ة يف املس��رح. لك��ن 
فج��أة ب��دأت التغي��رات تط��رأ علي��ه، بعدم��ا 
أخ��ذت دائ��رة معارفه الروس تضيق، ويظهر 
فيها أصدقاء مسلمون من القوقاز، ثم اعتنق 
دوروفييف��ا،  يلين��ا  زوجت��ه  قال��ت  اإلس��ام. 
امل��رأة املس��كوفية البالغ��ة م��ن العم��ر 24 عام��ًا، 
لصحفي��ي قن��اة »إن. ت��ي. يف.«: »حت��ول فاديم، 
تيليجين��س،  ليوني��د  املمث��ل  صديق��ه  م��ع 
حن��و اإلس��ام الراديكال��ي يف كان��ون الثان��ي 
2014... ح��اول إقناع��ي حت��ى وق��ت قري��ب ب��أن 

أعتن��ق اإلس��ام ونأخ��ذ أطفالن��ا إىل س��ورية. 
كان هدف��ه اجله��اد يف س��بيل اهلل. ق��ال: إذا 
مل تعتنق��ي اإلس��ام فل��ن أتص��ل ب��ك عل��ى 
اإلط��اق«. ث��م أضاف��ت: »غ��ادر البي��ت، يف 16 
أيل��ول 2014، وعائ��م الس��عادة بادي��ة عل��ى 
وجه��ه، بعدم��ا أخربن��ي أن��ه ذاه��ب ملناقش��ة 
مش��روع فيل��م جدي��د يف الب��ار الرياض��ي. ويف 
صب��اح الي��وم التال��ي وصلت��ين رس��الة نصي��ة 
تؤك��د س��فره إىل س��ورية. اش��رتى تذاك��ر 
وس��افر م��ع رج��ل آخ��ر.. ق��ال إن��ه س��يعاود 
االتص��ال، وق��د فع��ل ه��ذا م��ن أجلن��ا مجيع��ًا... 

كان يتح��دث دائم��ًا ع��ن اهلل...«. 
ت��رك فادي��م زوجت��ه وطفلي��ه )ابن��ه  	
إيلي��ا موالي��د 2010، ابنت��ه فاس��يلينا موالي��د 
2014(، وغ��ادر إىل س��ورية للقت��ال مع داعش. 

م��ع أن الكثري��ن حاول��وا ثني��ه ع��ن االلتح��اق 
به��ا، مث��ل ش��امل عليوتدين��وف، إم��ام أح��د 
م��ن أكث��ر  يع��د  وال��ذي  مس��اجد موس��كو، 

املسلمن موثوقية هناك.
دق��ت زوجت��ه ناق��وس اخلط��ر قب��ل  	
مجي��ع  إىل  ذهب��ت  مقتل��ه.  خب��رب  مساعه��ا 
اجله��ات احلكومي��ة املمكن��ة وخاطبته��ا طالب��ة 
حتري��ر  هليئ��ات  رس��ائل  كتب��ت  املس��اعدة، 
التلفزيوني��ة  والربام��ج  واجلرائ��د  اجمل��ات 
للحصول على الدعم. لكنها مل تتلق أي شيء!

مل��دة  مع��ه  االتص��ال  فق��دت  فج��أة  	
طويل��ة، ويف األس��ابيع األخ��رة م��ن ع��ام 2016 
ب��دأت بتلق��ي الرس��ائل القص��رة م��ن هاتف��ه 
الس��وري، ولكنه��ا مل تك��ن متأك��دة م��ن أنه قد 
كت��ب ه��ذه الرس��ائل، بس��بب كث��رة األخط��اء 
رس��الة  تلق��ت  النهاي��ة  يف  فيه��ا.  اإلمائي��ة 
أخ��رة ع��ن مقت��ل فادي��م يف 20 كان��ون األول 
2016؛ وكدلي��ل عل��ى ه��ذه احلقيق��ة أرس��لوا 

هل��ا صورت��ه وه��و مي��ت. لك��ن تفاصي��ل مقتل��ه 
ظلت غر معروفة. ويشر بعض الصحفين 
إىل أن��ه قت��ل قب��ل كان��ون األول 2015، أثن��اء 

مع��ارك ع��ن الع��رب. 
إن املأساة اليت وقعت للممثل البالغ  	
من العمر 31 عامًا، حينذاك، تثر العديد من 
التس��اؤالت ال��يت رمب��ا س��تبقى دون أجوب��ة. 
لك��ن أغل��ب الظ��ن أن فادي��م كان يف ضائق��ة 
مالي��ة، فق��د صرح��ت زوجت��ه: »مل يك��ن ل��دى 
زوج��ي نق��ود، ألن��ه مل يتل��ق ع��روض متثي��ل 
جدي��دة من��ذ ف��رتة طويل��ة«. رمب��ا تص��ور أن 
الذه��اب إىل دول��ة اخلاف��ة س��يحل أزمت��ه 
املس��تعصية، بس��بب م��ا مسع��ه م��ن قص��ص 
يف  اإلس��امي  اإلل��دورادو  ع��ن  أس��طورية 

الع��راق والش��ام؟!

رادار املدينة
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يف إح��دى األمس��يات، بينم��ا كن��ت  	
جالس��ًا إىل ج��وار اخليم��ة قب��ل الغ��روب، ن��زل 
رج��ل س��تيين عن دراجت��ه وجلس إىل جانيب، 
بع��د أن ألق��ى الس��ام، ودون اس��تئذان حت��دث 
وكأن��ه يعرف��ين، ق��ال م��ا يريد ورح��ل فجأة. 
اس��تغربت تصرف��ه، وس��ألت عن��ه فأخربن��ي 
أح��د جران��ه يف املخي��م أن��ه ق��د رأى إخوت��ه 
ُيذحب��ون يف بل��دة تلرفع��ت يف أول اقتح��ام 
م��ن جي��ش النظ��ام هل��ا، ع��ام 2012، عندم��ا ف��رَّ 
اجلميع إال قلة من املؤيدين ظنوا أن هتافهم 
لبش��ار س��ينجيهم، فخ��اب ظنه��م. كان ه��ذا 
الش��خص ق��د اختب��أ يف م��كان مسح ل��ه برؤية 
العناص��ر وه��م يقتلون إخوت��ه األربعة، ففقد 

عقل��ه، أو س��اح يف الدني��ا كم��ا يق��ال.
اهلّل��ك  ح��ي  م��ن  أخ��رى  حادث��ة  	
مبدين��ة حل��ب، وال��ذي س��يطر علي��ه اجلي��ش 
جبه��ة  وش��اركته   ،2012 ع��ام  من��ذ  احل��ر 
النص��رة لف��رتات. أح��د س��كان احل��ي س��ائق 
س��يارة أج��رة، وم��ن املولع��ن ببش��ار األس��د، 
وله ولدان يف جيش النظام. وخال س��يطرة 
اجلي��ش احل��ر عل��ى احل��ي مل يغ��ادره، وبع��د 
س��يطرة النظام عل��ى املدينة، يف أواخر 2016، 
تولت ميليش��يا البيدا الكردية الس��يطرة على 

أخ��رى،  أحي��اء  ثاث��ة  إىل  إضاف��ة  اهلّل��ك، 
خماب��رات  م��ع  بالتنس��يق  تعم��ل  وص��ارت 
النظ��ام لتس��ليم املطلوب��ن أو الفاري��ن م��ن 
اجلي��ش. أم��ا ه��ذا املواط��ن »الص��احل« فقام هو 
بتس��ليم ولدي��ه اللذي��ن هرب��ا م��ن اخلدم��ة 
اإللزامي��ة يف ف��رتة س��ابقة، لف��رع املخاب��رات، 
تعب��راً ع��ن إخاص��ه وحمبته ل�»قائ��ده«، وما 
زال أحدهم��ا يف س��جن عس��كري، أم��ا اآلخ��ر 
التش��كيات  بإح��دى  جدي��د  م��ن  فُأحل��ق 
العس��كرية للنظ��ام. أم��ا ه��و، ونتيج��ة أح��د 
التقاري��ر مم��ن ه��م أكث��ر »إخاصًا وش��رفًا« 
من��ه، وحبج��ة أن��ه عم��ل يف ي��وم م��ا أثن��اء 
س��يطرة اجلي��ش احل��ر يف إح��دى املؤسس��ات 
املخاب��رات  ف��رع  اعتقل��ه  فق��د  اخلدمي��ة، 
اجلوية، ومل تشفع له كل »حمبته« لقائده، 
وه��و ال��ذي كان يق��ول: لو ش��ققتم عن قليب 

لرأيتم��وه ينب��ض لبش��ار! 
تلخ��ص هات��ان احلادثت��ان، والكثر  	
النظ��ام يف  وس��لوك  أمثاهلم��ا، عقلي��ة  م��ن 
أو  والئ��ه،  يف  يش��ك  م��ن  كل  م��ع  تعامل��ه 
باألح��رى م��ع أي تهم��ة ول��و كان��ت كاذب��ة 
تفي��د باخت��اف عن��ه أو ع��دم طاعة ل��ه. وهذا 
األم��ر لي��س جدي��داً عل��ى نظ��ام عم��ره أكثر 

يف الزي��ارة األخ��رة لس��ورية، مبناس��بة عي��د األضح��ى، وبع��د عن��اء مره��ق ج��داً حت��ت  	
هليب الشمس، القصد منه اإلهانة أكثر من أمور أخرى تقنية وغرها؛ وصلت بعد 12 ساعة 
إىل أول خمي��م ال يبع��د ع��ن احل��دود س��وى مئ��ات األمت��ار. إذ يقط��ن أكث��ر م��ن مائ��ة أل��ف نازح 
يف شريط من املخيمات املتجاورة، ممن شردهم االجتياح الروسي واإليراني للريف الشمالي 

حلل��ب، يف الع��ام املاض��ي، حبج��ة ف��ك احلص��ار ع��ن نّب��ل والزه��راء. 

رأي

م��ن أربع��ن عام��ًا، تك��رس بفع��ل املخاب��رات 
وتلصصه��ا عل��ى الن��اس وحماربته��م عل��ى 
نواياه��م وحت��ى عل��ى أحامه��م. واحلدي��ث 
ع��ن األح��ام لي��س مبالغ��ة أو توهم��ًا كم��ا 
ق��د يتص��ور البع��ض، فف��ي الثمانين��ات اعتقل 
فرع األمن السياسي حبلب ثاثة أشخاص: 
مدرس��ًا وطالب��ن، بتهم��ة أن امل��درس روى 
لطاب��ه حلم��ًا رآه وتناقل��وه بينه��م، مضمون��ه 
أن النيب ظهر له وأخربه عن الظلم الواقع يف 
سورية. وظّل مجاعة »حزب األحام«، كما 
ص��ار بقي��ة املعتقل��ن يدعونه��م، موقوف��ن 

عرفي��ًا لس��تة أش��هر!
تش��ي ه��ذه املمارس��ات بأم��ر واح��د،  	
وه��و ال��ذي ع��رّب عن��ه بش��ار األس��د مؤخ��راً 
بأن��ه حص��ل -بع��د كل ه��ذه اخلس��ائر- عل��ى 
جمتمع صحي ومتجانس، أي على جمتمع 

واملوال��ن. املخربي��ن  م��ن 
ش��كلت  ولغره��ا،  األم��ور،  هل��ذه  	
الث��ورة الس��ورية نقيض��ًا جذري��ًا هل��ذا النظ��ام 
نقيض��ًا  احلري��ة  إىل  دع��ت  إذ  وتركيبت��ه؛ 
م��ن  ض��داً  التع��دد  وإىل  النظ��ام،  لعبودي��ة 
جتان��س جمتم��ع العبودية. وه��و أمر أدركه 
جي��داً وم��ن الي��وم األول، فض��ًا ع��ن حلفائ��ه 
اإليراني��ن والروس، وهي األنظمة العريقة 
يف اس��تبداديتها وعدائه��ا لتطلع��ات ش��عوبها 

قب��ل ش��عوب الع��امل األخ��رى.
واالنتكاس��ات  التعث��ر  كل  رغ��م  	
ال��يت حل��ت بالث��ورة، وال��يت كان أكثره��ا 
ناشئًا عن بشاعة القصف الروسي وكثافته، 
ع��ن  فض��ًا  اإليراني��ة،  امليليش��يات  وحق��د 
خماب��رات النظ��ام وقوات��ه، تبق��ى ه��ي األم��ل 
واملخ��رج الوحي��د مل��ا عانت��ه س��ورية م��ن ظل��م 
وقم��ع مزمن��ن، ووس��يلة ملن��ع حتويله��ا إىل 

العبي��د. م��ن  جمتم��ع متجان��س 
ونزيه��ة  الث��ورات صافي��ة  ليس��ت  	
كم��ا يتخي��ل البع��ض، ورمب��ا تكون الس��نوات 
ال��يت مض��ت م��ن أصع��ب املراح��ل يف تاري��خ 
الثورة، لكنها قد تكون أسس��ت لوعي حبقوق 
مل نك��ن نعرفه��ا لواله��ا، وبالتأكي��د تناق��ض 

املتجان��س. اجملتم��ع 

أمحد عيشة

ت
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 التجانس ووهم حضن الوطن
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ترجمة     ترجمة

عندم��ا ُذب��ح الاجئ��ون الفلس��طينيون يف ب��روت ع��ام 1982 كان��ت كاتبة هذه املقالة، الدكتورة ْس��وي، وه��ي الجئة من أصًل  	
س��نغافوري تعي��ش يف اململك��ة املتح��دة من��ذ 40 عام��ًا، طبيب��ة متطوع��ة يف املخيمن. يف الذكرى الس��نوية اخلامس��ة والثاثن للمجزرة 

تص��ف ْس��وي ذكرياته��ا وأس��ئلتها ال��يت بقي��ت دون إجاب��ة.

ْسوي تشاي آنكالاجئون املنسيون:
موقع News Deeply -ز 15 أيلول 

ترمجة مأمون حليب

عندم��ا اجتاح��ت إس��رائيل ب��روت الغربي��ة، قب��ل 35 عام��ًا،  	
دخ��ل رج��ال ميليش��يا مس��يحية لبناني��ة خميَم��ي ص��ربا وش��اتيا 
الفلس��طينين يف ب��روت الغربي��ة. عل��ى م��دار 3 أي��ام أغلق��ت الق��وات 
اإلسرائيلية املخيمن ومسحت لعناصر امليليشيا بذبح عدة آالف من 
الاجئ��ن. كن��ت حينه��ا متدربة يف جمال اإلصابات والكس��ور َقِدمْت 
إىل لبن��ان ملس��اعدة أولئ��ك الذي��ن ُجرح��وا أثن��اء الغزو اإلس��رائيلي قبل 
بضعة ش��هور. كانت بروت حتت احلصار. خلَّف الغزو آالف القتلى 
واجلرح��ى وش��ّرد حوال��ي 100.000 ش��خص. انُتِدب��ُت لله��ال األمح��ر 
الفلسطيين لرتؤس قسم اإلصابات يف خميَمي صربا وشاتيا. قابلت 
فلس��طينين يف بيوته��م ال��يت دمره��ا القصف وعلم��ت كيف أصبحوا 
الجئ��ن يف املخيم��ات يف لبن��ان. تذك��روا كي��ف ُط��ردوا من فلس��طن 
عام 1948، وغالبًا حتت تهديد الس��اح. لقد فروا مبا اس��تطاعوا محله 
ووج��دوا أنفس��هم يف لبن��ان واألردن وس��وريا. وضعته��م األم��م املتح��دة 
يف اخلي��ام، بينم��ا وع��د الع��امل بعودتهم إىل ديارهم س��ريعًا. مل يتحقق 
ذلك األمل إطاقًا، وهذه هي الس��نة التاس��عة والس��تن وهم يعيش��ون 
كاجئ��ن. لق��د ُمس��حت فلس��طن ع��ن خريط��ة الع��امل. ال���750.000 
الج��ئ، وه��و م��ا يش��كل نص��ف س��كان فلس��طن ع��ام 1948، أصبح��وا 5 

ماين.
بع��د وصول��ي إىل ب��روت بوق��ت قص��ر غادَرته��ا منظم��ة  	
التحري��ر الفلس��طينية. كان ه��ذا ه��و الثم��ن ال��ذي طلبت��ه إس��رائيل 
للتوقف عن القصف ورفع احلصار العسكري عن بروت. غادر لبنان 
14 أل��ف رج��ل وام��رأة بع��د ضمانات قدمته��ا الدول الغربي��ة بقيام قوة 

حفظ سام متعددة اجلنسيات حبماية عائاتهم اليت بقيت يف لبنان 
دون ُمعيل. اس��تمر وقف إطاق النار 3 أس��ابيع فقط. فجأة انس��حبت 
ق��وة حف��ظ الس��ام. يف 15 أيل��ول دخل��ت مئ��ات الدباب��ات اإلس��رائيلية 
ل بعضها طوقًا حول خميَمي صربا وش��اتيا  إىل بروت الغربية. ش��كّ
مانعًا الدخول واخلروج وقاطعًا طريق الفرار على السكان. جمموعة 
م��ن عناص��ر امليليش��يا املس��يحية، الذي��ن دربته��م وس��لحتهم إس��رائيل، 
دخل��ت املخي��م. عندم��ا انس��حبت الدبابات يف 18 أيل��ول كان عدة آالف 
م��ن املدني��ن ق��د فارق��وا احلي��اة داخل املخيم، يف ح��ن كان آخرون قد 

اخُتطف��وا واختف��وا. فريقن��ا الطيب يف مش��فى املخي��م، والذي كان قد 
عم��ل ط��وال 72 س��اعة دون توق��ف، ُأِم��ر حت��ت تهدي��د الس��اح ب��رتك 
املرضى واملغادرة. عندما خرجت من غرفة العمليات الواقعة يف أحد 
األقبية علمت احلقيقة: يف الوقت الذي كنا فيه نكافح إلنقاذ بضع 

عش��رات م��ن األرواح كان الن��اس ُيذحب��ون ب��اآلالف. 
بع��ض اجلث��ث كان��ت تتفس��خ يف مش��س ب��روت احل��ارة.  	
ص��ور اجمل��زرة ُحِف��رت عميق��ًا يف ذاكرت��ي. ص��ور تضمن��ت جثث��ًا 
قطع��ت أج��زاء منه��ا. قب��ل بضع��ة أي��ام فق��ط كان��وا كائن��ات بش��رية 
تض��ج باألم��ل واحلي��اة، ممتلئة بالثقة يف أنها س��ُترْتك بس��ام لرتبي 
أوالده��ا بع��د إخ��راج منظم��ة التحري��ر. لق��د كان��وا بش��راً رحب��وا 
ب��ي يف بيوته��م املتداعي��ة. قدم��وا ل��ي القه��وة العربي��ة وم��ا تيس��ر م��ن 
طع��ام بس��يط لكنه��م كان��وا يقدمون��ه بك��رم وح��رارة. تقامس��وا معي 
حياته��م احملطم��ة، وأرون��ي ص��وراً لعائاته��م يف فلس��طن قب��ل ع��ام 
1948 ومفاتي��ح كب��رة لبيوته��م م��ا زال��وا حيتفظ��ون به��ا. أما النس��وة 

فتقامس��ن مع��ي مطرزاته��ن اجلميل��ة.
أثن��اء اجمل��زرة، بع��ض أولئك مل نفل��ح يف إنقاذهم، وآخرون  	
مات��وا ل��دى وصوهل��م إلين��ا تارك��ن خلفه��م أيتام��ًا وأرام��ل. األطفال 
الذين ش��هدوا أمهاتهم وأخواتهم ُيغتصنب وُيقتلن س��يحملون معهم 
طيل��ة حياته��م ه��ذه الرض��وض النفس��ية. الوج��وه املذع��ورة لعائ��ات 
تنتظ��ر امل��وت وه��ي حماط��ة باملس��لحن، األم الش��ابة اليائس��ة ال��يت 
حاولت أن تعطيين رضيعها ألصل به إىل بر األمان، رائحة األجساد 
املتفسخة عندما ُكشف عن قبور مجاعية، صرخات النسوة اللواتي 
اكتش��فن بقايا أحبتهم من قطع من مابس��هم وبطاقات الاجئن؛ 

ه��ذه الذكري��ات ل��ن ترتك��ين أبداً.
ع��اد الناج��ون ليعيش��وا يف ذات البي��وت ال��يت ُقتل��ت فيه��ا  	
عائاته��م وجرانه��م. وم��ن ناحييت ما تزال لدي أس��ئلة مؤملة حتتاج 
إىل إجاب��ات. مل��اذا ُقتل��وا؟ ه��ل نس��ي الع��امل الناج��ن؟ لقد س��كنتين هذه 
األس��ئلة من��ذ أن قابل��ت الجئ��ي ص��ربا وش��اتيا ألول م��رة. وم��ا زل��ت 

بانتظ��ار اإلجاب��ة.

الناجون من مذحبة صربا وشاتيال
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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

@3aynAlmadina /3aynAlmadina

ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ مجّلة

- 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.
ayn-almadina.com 
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ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ  عضو الشــبكة السوريةمجّلة
لإلعــام المطبوع

صياد املدينة

زعم��ت س��ليمان أن نص��ور، ال��ذي  	
ق��ارب الس��بعن عام��ًا، ح��اول ضربه��ا ل��وال 
تدخل أعضاء آخرين، وأنه شتمها بالقول إن 
وزي��ر الرتبي��ة، ه��زوان ال��وز، وط��ين وش��ريف 
أكث��ر منه��ا وم��ن عائلته��ا جمتمع��ة. آمل��ت 
حماول��ة الض��رب املزعوم��ة تل��ك، فض��ًا ع��ن 
الش��تيمة واالنتق��اص م��ن الوطني��ة، العضوة 
املول��ودة ع��ام 1990، وآمل��ت أمه��ا وأباه��ا وأبن��اء 
ضيعته��ا بي��ت ال��وادي يف ري��ف مح��اة الغربي، 
ال س��يما أن ش��قيقي دمي��ا، ش��عيب ويع��رب، 
قت��ا يف صف��وف ق��وات األس��د يف ي��وم واح��د. 
وخاطب��ت الس��يدة بس��مة دي��وب، وال��دة دمي��ا، 
نص��ور: »دي��ر بال��ك عل��ى حال��ك. مان��ك ق��د 

الش��هدا يلل��ي ش��تمنت«!
ع��ن  يف  اآلخ��ر،  الط��رف  عل��ى  	
ري��ف  يف  وفضائه��ا  نص��ور،  بل��دة  ش��قاق، 
الاذقي��ة؛ نش��رت صفح��ات رواي��ة ثاني��ة ع��ن 
الش��جار رم��ت فيه��ا س��ليمان أوراق��ًا يف وج��ه 
زميلها واتهمته ب�»التشبيح هلزوان الوز«، ألنه 
نصحه��ا فق��ط، وهي يف عمر بناته، أن تتقبل 

الرواي��ة. حس��ب  اآلخ��ر،  ال��رأي 

للمث��ل  دمي��ا  تك��ّن  ال  ش��ك  وب��ا  	
الطبق��ي ال��ذي جيس��ده نص��ور وداً. فه��ي ابن��ة 
عس��كري متقاعد من عائلة متتهن الفاحة 
وعينه��ا عل��ى وظائ��ف القط��اع الع��ام كنعمة 
م��ن »نع��م الدول��ة« ال��يت تراه��ا دمي��ة جس��مًا 
متح��داً أب��داً بعائل��ة األس��د، واس��تنكرت -مثل 
يف  حكومي��ة  وظائ��ف  وط��اب  موظف��ن 
الس��احل- ث��ورة س��ورين آخري��ن عل��ى ه��ذه 
الدول��ة العائل��ة، قب��ل أن يتح��ول االس��تنكار 
مأس��اة  كّرس��ته  متط��رف  اصطف��اف  إىل 
عائلي��ة متثل��ت مبقت��ل أخويه��ا قب��ل ث��اث 
س��نوات. يومه��ا أث��ارت تل��ك املأس��اة تعاطف��ًا 
واس��عًا م��ع العائل��ة تناولن��اه يف م��ادة س��ابقة 
مبناس��بة افتت��اح مس��ؤولي مح��اة نصب��ًا يف 
عك��س  وعل��ى  األخوي��ن.  جيس��د  الضيع��ة 
تنبؤن��ا، كاف��أ النظ��ام ش��قيقتهما دميا بنقلها 
م��ن جم��رد موظف��ة مفرغ��ة يف ف��رع احل��زب 
بطرط��وس إىل عض��وة يف جمل��س ش��عبه. 
وه��ي الي��وم متث��ل باك��راً املوج��ة الثالث��ة م��ن 

املس��ؤولن القادم��ن م��ن الس��احل.

زمنان وطبقتان من الساحل يكشفهما شجار يف »جملس الشعب«

هامج��ت  أي��ام  قب��ل  	
النظ��ام،  ش��عب  جمل��س  عض��وة 
صفحته��ا  عل��ى  س��ليمان،  دمي��ا 
زمي��ًا  فيس��بوك،  يف  الش��خصية 
هل��ا ه��و ف��واز نص��ور، متهم��ة إي��اه 
بإهانته��ا خ��ال نق��اش ع��ن املناهج 

اجلدي��دة. التعليمي��ة 

جوي��ن  إىل  املتخاصم��ان  ينتم��ي  	
وزمن��ن وطبقت��ن خمتلفت��ن. فنص��ور اب��ن 
إقط��اع ووجاه��ة ريفي��ة متوارث��ة أوصل��ت 
قب��ل  الربمل��ان  إىل  م��رة  ذات  بهج��ت  وال��ده 
حافظ األسد، عززها -من غر قصد- بسرة 
كبط��ل  األري��اف،  يف  احملرتم��ة  الرياض��ي 
ماكم��ة ث��م الع��ب فرئي��س لن��ادي جبل��ة، 
قب��ل أن يص��ل، ه��و اآلخ��ر، بع��د الث��ورة، إىل 
جمل��س الش��عب كمس��تقل. ومث��ل كثرين 
م��ن أبن��اء الزعام��ات الس��ابقة لعائل��ة األس��د 
يف جمتم��ع الطائف��ة العلوي��ة، ال يب��دو نصور 
مس��كونًا ب�»ره��اب الس��نة« وال متش��نجًا جت��اه 
ق��اد  إذ  الس��احل.  م��دن  يف  الث��ورة  حواض��ن 
م��رات ع��دة جهود مصاحل��ة أهلية إىل جانب 
وجه��اء يف ه��ذه امل��دن، وتوس��ط ل��دى أجه��زة 
األم��ن أول الث��ورة –حس��ب م��ا قي��ل- إلط��اق 
س��راح معتقل��ن، يف س��عيه إىل ختفي��ف حدة 
التج��اذب الطائف��ي هن��اك، دون أن تنق��ص 

مقتضي��ات انتمائ��ه التقلي��دي.

https://twitter.com/3aynAlmadina
https://www.facebook.com/3aynAlmadina
https://twitter.com/3aynAlmadina
https://www.facebook.com/3aynAlmadina
https://ayn-almadina.com/details/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%84%20%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%AA%20%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF/1865/ar
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