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االفتتاحية

سوتشي بني طائرتني ومساء دمشق العزالء
انقش��ع غبار مؤمتر سوتش��ي، أو كاد، عن فش��ل سياس��ي روس��ي، لتقوم بعد أيام احتماالت، انطفأت  	

س��ريعًا، حل��رب إقليمي��ة ب��ن إس��رائيل ونظ��ام بش��ار األس��د وم��ن خلف��ه إي��ران وح��زب اهلل.
ال يب��دو احلدث��ان مرتابط��ن للوهل��ة األوىل، غ��ر أّن ما من حدث س��وري ال ينتظم يف سلس��لة العّلة  	
والنتائ��ج من��ذ س��بع س��نوات، وهم��ا السياس��ة الفاش��لة يف سوتش��ي، واحل��رب املكتوم��ة عل��ى ح��دود اجل��والن 
احملتل، وصواًل إىل دمش��ق وعمق البادية. جتلّيان س��اخنان ملا حتمله الوقائع الس��ورية من تضاد س��وريالي.

يف سوتشي باء مسعى بوتن –فاملؤمتر فكرته أساسًا- لتعويم األسد بالفشل، عرب مهرجان خطابي حمسوب 
بدقة، فاملعارضة يف واجهتها املقبولة دوليًا سحبت منه صفته املكافئة جلنيف مبقاطعته، ومل يفلح طاقم 
املهرجن الذين أرسلهم األسد سوى يف إثارة سخرية السورين، بأدائهم الرديء ألغنية محاسية ال تصلح 

إال لوطن سليم، وحتمًا ليست سوريا املثخنة باجلراح واملختنقة بروائح اجلثث واألسلحة الكيماوية. 
خرج النظام حُمرجًا من نتيجة وحيدة للمؤمتر، أحيلت إىل املبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا  	
يف ص��ورة جلن��ة دس��تورية، مالب��ث بش��ار اجلعفري أن مت��رد عليها، ليقتل آخر مؤش��رات وجود مؤمتر بقيت 

من��ه ص��ورة وف��د جائ��ع، يتناه��ش خب��ز البيغ��ل األمرك��ي وحس��اء البص��ل الروس��ي.
وكم��ا بدأن��ا، ال يصع��ب إجي��اد حياك��ة لتوال��ي األحداث يف س��وريا، إي��ران تريد التذك��ر بوجودها  	
الذي غاب يف سوتش��ي، إزاء تركيا اليت كانت ثقاًل موازنًا وفاعاًل، وروس��يا تريد االنتقام لطائرة ُأس��قطت 
يف إدل��ب، فقي��ل إن��ه مت نص��ب كمن لطائرة إس��رائيلية، وُأس��قطت فعاًل، بعد حت��رش بطائرة بدون طيار، 

وتلق��ت إس��رائيل صفع��ة مل تعتده��ا من��ذ ثالث��ن عام��ًا.
ط��ار معس��كر املمانع��ة فرح��ًا، وانتش��ى ب��رّد مل يعه��ده أيض��ًا من��ذ ثالثن عام��ًا، وأعلن انتص��اره، فيما  	
كان��ت موجت��ان م��ن القص��ف والغ��ارات اإلس��رائيلية حت��رق حن��و نص��ف دفاع��ات النظ��ام اجلوي��ة، وتدم��ر 
12هدف��ًا عس��كريًا، أربع��ة منه��ا إيراني��ة، م��ن ح��وران إىل حمي��ط دمش��ق، وص��واًل إىل مط��ار التيف��ور، وت��رتك 

العاصم��ة ع��زالء م��ن أّي محاي��ة جوي��ة. 
لك��ن نظ��ام األس��د، كأي تنظي��م إرهابي آخر، مصمم كي ميكن��ه إعالن النجاة والنصر، طاملا بقي  	
رأس��ه ق��ادراً عل��ى الظه��ور. وه��و م��ا ينطب��ق عل��ى حليفي��ه ح��زب اهلل وإي��ران، اللذي��ن ابتلع��ا لس��انيهما خ��الل 
ورط��ة النظ��ام العس��كرية الس��اخنة، وخرج��ا ليعلن��ا انتصاره قبله، ما إن جنح تدخل رئاس��ي روس��ي يف إقناع 
إس��رائيل بأن ما دمرته يكفي، كانتقام يرتك الباب مفتوحًا ألي طائرة تريد قصف دمش��ق أن حتلق فوق 

قصر األس��د »املنتصر« بأمان.
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يف األس��بوع األول م��ن ش��هر ش��باط  	
اجل��اري، قت��ل عناصر من »قس��د« احلاج عواد 
مح��ود ص��احل احلبي��ب م��ن بل��دة الش��حيل –

ش��رق دي��ر ال��زور-، إث��ر مالس��نة ب��ن مج��ع 
م��ن الن��اس كان بينه��م، والعناص��ر الذي��ن 
أطلق��وا الن��ار عش��وائيًا فقتل��وا احل��اج ع��واد 
وأصابوا اثنن آخرين، قبل أن يلوذوا بالفرار 
أس��ر  احلادث��ة  بع��د  رباع��ي.  دف��ع  بس��يارة 
األهال��ي )7( م��ن عناصر »قس��د« اليت اعتقلت 
القتل��ة وحاول��ت التهدئ��ة ع��رب وس��طاء م��ن 

أه��ل البل��دة.
مداهم��ة  ويف  قليل��ة،  أي��ام  بع��د  	
كيدي��ة لعناص��ر م��ن »قس��د« ملن��زل يف بل��دة 
غراني��ج –ش��رق دي��ر ال��زور- بذريع��ة البح��ث 
ع��ن أس��لحة، مل يت��ورع العناص��ر ع��ن إط��الق 
الن��ار عل��ى ام��رأة تدع��ى عه��د عثم��ان العبي��د 
وطفل عمره عامن، ما تسبب مبقتلهما على 
الفور. يقول أبو حممد )60( عامًا الشاهد على 
احلادثة، إن دورية ل»قسد« يرافقها شخص 
م��ن غراني��ج، ه��و مح��د ش��قيق األمر الس��ابق 
بتنظي��م داع��ش أمح��د ال��رزج، داهم��وا من��زل 
الس��يد صاحل املطر بأس��لوب همجي مس��تفز، 
أث��ار األهال��ي الذي��ن ط��ردوا دوري��ة »قس��د«. 
فم��ا كان م��ن عناصره��ا إال أن ع��ادوا إىل 
س��ياراتهم )بي��ك آب- هايلوك��س( وأطلق��وا 
الن��ار عش��وائيًا جت��اه األهال��ي املتجمع��ن، م��ا 
تس��بب مبقت��ل امل��رأة والطف��ل وإصاب��ة )4( 
أش��خاص آخري��ن جب��روح متفاوت��ة، حس��ب 

ما يقول الشاهد. قبل ذلك انتشر على مواقع 
التواص��ل االجتماع��ي مقط��ع مص��ور يظه��ر 
في��ه املدع��و زاه��د مح��د العب��داهلل، وه��و قائ��د 
»ف��وج جك��دار« التاب��ع ل�»قس��د«، بقت��ل ش��خصًا 
جمه��ول اهلوي��ة، عل��ى أن��ه عنص��ر يف تنظي��م 
داع��ش. مل تل��ق تل��ك احلادث��ة أي رد فع��ل أو 

تعلي��ق من جانب »قس��د«.
تع��رّب هات��ان احلادثت��ان ع��ن س��لوك  	
يّتبعه عناصر »قسد« يستخف حبياة السكان 
إحساس��هم  أم��ام  ميي��زون  وال  املدني��ن، 
الطاغ��ي بالق��وة والس��يطرة واإلف��الت م��ن 
العق��اب ب��ن رج��ل وام��رأة وطف��ل. يف ح��وادث 
قت��ل أخ��رى، ُس��ّجلت ض��د جمهول��ن، لق��ي 
العش��رات حتفه��م خاص��ة خ��الل مروره��م 
عل��ى ط��رق يف بادي��ة اجلزي��رة. كث��ر م��ن 
الضحاي��ا كان��وا نازح��ن هرب��وا م��ن امل��وت، 
بالغ��ارات والقص��ف أو عل��ى ي��د جن��ود النظ��ام 
نه��ر  م��ن  األمي��ن  اجلان��ب  يف  وميليش��ياته 
ال��يت  العس��كرية  العملي��ة  وأثن��اء  الف��رات، 
يف  املاض��ي.  الع��ام  صي��ف  النظ��ام  أطلقه��ا 
ح��وادث القت��ل ال��يت تط��ول نازح��ن مل ُيفت��ح 
أي حتقي��ق م��ن جان��ب »قس��د« بعّده��ا الق��وة 
املس��يطرة عل��ى املنطق��ة. وحت��ى يف احل��االت 
ال��يت ُفت��ح فيه��ا حتقي��ق كان��ت النتيج��ة يف 
النهاية خميبة، إذ يسهل على املتهمن، سواء 
كان��وا م��ن عناص��ر »قس��د« أو م��ن خارجه��ا، 

اإلن��كار والتمل��ص م��ن تبع��ات جرائمه��م.

يتحاش��ى  الي��وم،  ال��زور  دي��ر  يف  	
غ��روب  بع��د  البل��دات  ب��ن  التنق��ل  الس��كان 
الشمس إىل الصباح، ويتحاشون أيضًا املرور 
ببع��ض حواج��ز »قس��د« حتى يف النه��ار. يقول 
أبو صاحل )45( عامًا من سكان مدينة هجن، 
إن��ه ُأوق��ف مؤخ��راً عل��ى حاجز ل»قس��د« قرب 
للتهدي��د  وتع��رض  النفط��ي.  التن��ك  حق��ل 
بالس��الح فوراً من قبل عنصر وضع املس��دس 
يف رأس��ه وق��ال »إن��ت داعش��ي..حلفت ل��ه إن��ه 
مال��ي عالق��ة بداع��ش وم��ا يص��دق.. وع��رض 
إن��ه يس��احمين إذا دفع��ت ل��ه ح��ق فط��ور 200 
ألف..واضطري��ت أدف��ع الل��ي عن��دي عش��ان 
يرتك��ين«. وي��روي أب��و خلي��ل )50( عام��ًا م��ن 
أب��و مح��ام قص��ة مش��ابهة، ح��ن م��ر حباج��ز 
العش��وائية  الن��زوح  عل��ى طري��ق خميم��ات 
يف البادي��ة، وه��و حيم��ل يف س��يارته برامي��ل 
وق��ود للتدفئ��ة »عاحلاج��ز قال��و ل��ي ن��زل لن��ا 
ك��م برمي��ل، م��ا رضي��ت، فعصب��و وبلش��وا 
يهينون��ي بأبش��ع األلف��اظ ويش��دون حلي��يت، 
وم��ا تركون��ي إال أخ��ذوا كل ش��ي عن��دي 
مص��اري«. وم��ن الري��ف الغربي يف حميميدة 
يق��ول أب��و جالل، إنه جن��ا حبياته حن حاول 
ممانع��ة عناص��ر من »قس��د« كان��وا يقطعون 
م��ن  الن��زول  م��ين  طلب��وا  مس��اء،  الطري��ق 
السيارة والركض دون االلتفات إىل الوراء، 
وح��ن رفض��ت أطلق��وا الن��ار يف اهل��واء قبل أن 

أنص��اع هل��م وأت��رك الس��يارة وأمض��ي. 

القتل والسرقة أبرز انتهاكات »قسد« هذه األيام يف دير الزور

حممود الراغب

رادار املدينة
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رغ��م احمل��اوالت املتكررة ل�»قس��د« 
اخل��روج مبظه��ر حس��ن، بص��ورة 
دي��ر  لس��كان  واملخل��ص  املنق��ذ 
ال��زور من تنظي��م داعش، إال أنها 
ومنذ سيطرتها اآلخذة باالتساع 
ال��زور،  دي��ر  يف  ي��وم  بع��د  يوم��ا 
وجي��زة  م��دة  وخ��الل  ارتكب��ت 
جرائم وانتهاكات حبق الس��كان 
كان��ت  م��ا  ش��ابهت  املدني��ن، 
ترتكب��ه داع��ش، خ��الل مرحل��ة 

س��يطرتها بدي��ر ال��زور.
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س��جلت يف األس��ابيع األخ��رة عش��رات احل��االت ألمراض  	
غ��ر ش��ائعة مث��ل متالزم��ة غي��الن باري��ه )اعت��الل عص��ي متع��دد 
متناظر حاد يصيب اجلذور العصبية ثم ينتقل إلصابة األعصاب 
احمليطي��ة، ي��ؤدى لش��لل يف األج��زاء املصاب��ة ثم ميت��د جلميع أجزاء 
اجلس��م(، وجت��دد تفّش��ي أم��راض وأوبئ��ة ع��دة أبرزه��ا الالمشاني��ا 
واحلصب��ة. وُيب��دي نش��طاء طبي��ون قلقه��م م��ن ظه��ور ح��االت ش��لل 
أطفال، خاصة مع ما سّجل سابقًا يف دير الزور من حاالت سابقة، 
وم��ع توق��ف مح��الت التلقي��ح اخلاص��ة به��ذا امل��رض، إذ مل تنّف��ذ 
حت��ى اآلن، يف األش��هر الس��تة األخ��رة عل��ى األق��ل، أي محل��ة لق��اح 
ض��د ش��لل األطف��ال، باس��تثناء تلك اليت ُأجري��ت يف بعض خميمات 

النزوح.
ال توج��د الي��وم إحصائي��ات ع��ن ع��دد الس��كان يف اجل��زء  	
اخلاض��ع لس��يطرة »قس��د« بدي��ر ال��زور، لك��ن، وحس��ب تقدي��رات، 
ي��رتاوح ع��دد الس��كان ب)350-400( أل��ف نس��مة تقريب��ًا، بإضاف��ة 
النازح��ن م��ن مناط��ق س��يطرة النظ��ام والنازح��ن يف خميم��ات 
حمافظ��يت الرق��ة واحلس��كة م��ن دير ال��زور. وال يزيد ع��دد األطباء 
العامل��ن يف اجل��زء اخلاض��ع لس��يطرة »قس��د« ع��ن )20( طبيبًا وفق 
تقدي��رات، م��ا جيع��ل املع��دل، إن صح��ت ه��ذه التقدي��رات، طبيب��ًا 

واح��داً ل��كل )20( أل��ف نس��مة. 
وحس��ب مس��ح ميداني حمدود أجرته عن املدينة لرس��م  	
ص��ورة ول��و مبدئي��ة ع��ن الوض��ع الط��ي املته��اوي يف دي��ر ال��زور، 
حي��ث تعم��ل يف الري��ف الغرب��ي )جزي��رة( املمت��د عل��ى مس��افة )50( 
ك��م تقريب��ًا مش��فى عام��ة واح��دة ه��ي مش��فى الكس��رة، غ��ر أنها ال 
تعدو يف خدماتها ويف قلة عدد كادرها عن نقطة طبية إسعافية. 
وتعم��ل يف ه��ذا الري��ف أيض��ًا عي��ادة طبي��ة لطبي��ب ع��ام يف قري��ة 
احلص��ان، وعي��ادة لطبيبة نس��ائية يف قرية الصعوة، إضافة لعيادة 
طبي��ب أطف��ال يف ه��ذه القرية، وعي��ادة لطبيب أطفال آخر يف بلدة 
حميمي��دة. كذل��ك تعم��ل ث��الث عي��ادات ألطب��اء أس��نان يف قري��يت 
الصع��وة والزغ��ر، كم��ا تعم��ل )10( قاب��الت قانوني��ات عل��ى امت��داد 
الري��ف الغرب��ي كل��ه. ويب��دو احلال أس��وأ يف الريف الش��رقي، حيث 
يعم��ل طبي��ب واح��د ع��اّم يف منطق��ة كب��رة تض��م بلدتي الكش��كية 

وأب��و مح��ام، يزي��د ع��دد احل��االت املرضي��ة ال��يت يعاينه��ا كل ي��وم عل��ى 
)100( حال��ة، وحبس��ب م��ا يت��اح ل��ه م��ن وق��ت. ويعم��ل يف ذيب��ان مرك��ز 
ط��ي جبه��ود أهلي��ة، يعان��ي م��ن ضغ��ط كب��ر الرتف��اع ع��دد احل��االت 
املرضية وتنوعها. ويعاني السكان أيضًا من حمدودية األنواع الدوائية 
املتواف��رة وم��ن اخنف��اض جودته��ا، يف صيدلي��ات ال يديره��ا يف الغال��ب 

صيادل��ة، إمن��ا فني��ون وممرض��ون أو متطفل��ون عل��ى املهن��ة.
حي��اول املكت��ب الط��ي يف اجمللس املدني الذي أسس��ته »قس��د«  	
أن يفتت��ح مس��توصفًا يف بل��دة حميميدة بالريف الغربي، ومس��توصفًا 
آخ��ر يف بل��دة البص��رة بالري��ف الش��رقي، لك��ن ن��درة الكف��اءات الطبي��ة 
حُت��ول دون جن��اح حماوالت��ه تل��ك. وال يبدو أن أح��داً من األطباء الذين 
نزحوا إىل مناطق سيطرة اجليش احلر يف حمافظيت حلب وإدلب أو 
جلأوا إىل تركيا، يف نية العودة إىل اجلزء اخلاضع لسيطرة »قسد« يف 
دير الزور ألسباب خمتلفة: أهمها حالة االضطراب العامة، وغموض 
مالم��ح املرحل��ة يف ه��ذا اجل��زء، حس��ب م��ا يفس��ر كث��ر م��ن األطب��اء 
النازح��ن يف حل��ب وإدل��ب، فرى د. أن��س الفتيح رئيس اجمللس احمللي 
الث��وري لدي��ر ال��زور أن »اخلط��وة األوىل حل��ل املش��اكل القائمة اليوم، 

ه��ي ع��ودة الكف��اءات الطبي��ة النازح��ة أو املهاج��رة ع��ن احملافظ��ة«.
يف العام��ن ال��يت س��يطر فيهم��ا اجلي��ش احل��ر عل��ى معظ��م  	
احملافظ��ة، جن��ح األطب��اء واملمرض��ون والفني��ون والنش��طاء الطبي��ون 
اآلخ��رون املنتم��ون إىل الث��ورة، ببن��اء منظوم��ة صحي��ة بديل��ة ع��ن 
املنظومة احلكومية السابقة. وإىل حد كبر استطاعت )18( مؤسسة 
طبي��ة )ح��رة( تأسس��ت ب��ن العام��ن )2012-2014( تقدي��م اخلدم��ات 
الطبي��ة بفعالي��ة كب��رة لس��كان دي��ر ال��زور. إىل جان��ب ال��دور اهل��اّم 
الذي قامت به املشايف والعيادات اخلاصة. بسيطرة تنظيم داعش على 
احملافظة صيف العام 2014، أخذ الواقع الصحي باالحندار، إذ حاولت 
داعش تأسيس جهازها اخلاص مبا مسي آنذاك »ديوان الصحة« الذي 
ساهمت رعونة مسؤوليه من عناصر التنظيم، وافتقادهم احلد األدنى 
م��ن املؤه��الت العلمي��ة واخلربات، إىل جانب من��ع املنظمات الطبية من 
العم��ل، والق��رارات األخ��رى ال��يت تقيد عمل األطب��اء- يف تهجر معظم 
العامل��ن يف احلق��ل الط��ي، إضاف��ة إىل نتائ��ج كارثي��ة أخ��رى امت��د 

تأثره��ا إىل ه��ذه املرحل��ة.

لشمانيا وحصبة وغيالن باريه وخشية من شلل األطفال 
وطبيب واحد لكل )20( ألف نسمة يف اجلزء اخلاضع لسيطرة »قسد« بدير الزور

	   يعان��ي الس��كان يف اجل��زء اخلاض��ع لس��يطرة »قس��د« يف حمافظ��ة دي��ر ال��زور م��ن واق��ع صح��ي مرتّدي، ج��اء حصيلة  	
خمتلف��ة. ألس��باب  حدث��ت  مراح��ل،  عل��ى  متتالي��ة  انهي��ارات 

علي املصطفى
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يس��عى الرج��ا وحتته ش��بكة من  	
السماس��رة إىل إقن��اع أك��رب ع��دد ممك��ن 
من أبناء حطلة النازحن بالعودة، ضامنًا 
هلم، مثل غره من قادة الشيعة احمللين 
الناش��طن يف املل��ف ذات��ه، تس��ويات وض��ع 
س��ريعة ُترف��ع فيه��ا أمساؤه��م م��ن قوائ��م 
املطلوبن لدى أجهزة أمن النظام، ويعود 
املوظفون إىل وظائفهم، مقابل االنتساب 
إىل امليليش��يا اليت تضم املقاتلن الش��يعة 
م��ن أبن��اء البل��دة. حت��ى اآلن وبع��د أكث��ر 
م��ن )3( أش��هر م��ن الوس��اطات مل تع��د إال 
قل��ة، معظمه��ا م��ن كب��ار الس��ن، وخوف��ًا 
عل��ى البي��وت واألراض��ي م��ن املص��ادرة، 
ال��يت ُيلّم��ح هل��ا الوس��طاء للضغ��ط عل��ى 

النازح��ن. 
بل��دة  أبن��اء  يق��ول  م��ا  حس��ب  	
حس��ن  أم��ن  حمم��د  ُيع��ّد  حطل��ة، 
الرج��ا الش��خصية الش��يعية األه��م، ب��ن 
ش��خصيات أخ��رى ذات نف��وذ وعالق��ات 
الث��وري اإليران��ي، وق��ادة  م��ع احل��رس 
يف ح��زب اهلل وامليليش��يات العراقي��ة يف 
س��ورية. حي��ث جن��ح ب��أن يك��ون الوكي��ل 
األول لإليرانين اليوم يف بلدته حطلة، 
ويف حمافظ��ة ديرال��زور بش��كل ع��ام. بال 
ش��ك هي��أت الث��ورة حملم��د أم��ن فرص��ًا 
زمن��ًا  واختص��رت  ك��ربى،  إضافي��ة 
طوي��اًل م��ن رحل��ة صع��وده. إذ كان قب��ل 
الث��ورة يس��ر بب��طء يف ظل أبيه حس��ن، 
أول املعمم��ن يف متش��يعي حطلة، وأول 

أيهم البدراني

	
يف األسابيع 

األخرة، كثف 
رجل الدين 

الشيعي الشاب 
وعضو جملس شعب 
النظام، حممد أمن 

حسن الرجا، أعماله على 
مستويات عدة: حملية 

يف ما يسمى ب»املصاحلة«، 
ُمرّكزاً وعرب وسطاء على أبناء 

بلدته حطلة النازحن. وحركيًا 
يف إطار الفضاء اإليراني يف 

سورية، باجتماعات ولقاءات مع قادة 
ميليشيات عراقية وشخصيات إيرانية 

مقيمة يف دمشق.
حممد أمني حسني الرجا وكيل إيران األول بدير الزور

فائ��ز بألق��اب ديني��ة ك��� »ش��يخ وع��امل« ث��م 
»عاّلم��ة«، إىل جان��ب لقب��ه الوراث��ي »س��ّيد« 
املب��ين عل��ى نس��به املزع��وم للحس��ن ب��ن عل��ي. 
وفق ما تكش��ف س��رته قبل الثورة،  	
كان حمم��د أم��ن خيط��ط لوراث��ة أعم��ال 
عل��ى  واظ��ب  إذ  للمذه��ب.  كداعي��ة  أبي��ه 
التعلم يف حوزات الس��يدة زينب بدمش��ق، إىل 
جان��ب تعليم��ه الرمس��ي املتواض��ع كطال��ب 
ثانوي��ة زراعي��ة، ث��م طال��ب حق��وق يف قس��م 
التعلي��م املفت��وح. وخ��الل ذل��ك حص��ل عل��ى 
اإلرش��ادية  الوح��دة  يف  حكومي��ة  وظيف��ة 
الزراعي��ة ببلدت��ه. يق��ول عارف��وه أن��ه عل��ى 
ق��در م��ن احليل��ة واملك��ر، يب��دي اللط��ف دومًا، 
ويع��رض خدمات��ه عل��ى الن��اس. ويف مواس��م 
عاش��وراء واملناس��بات الديني��ة األخ��رى، كان 
حي��رص عل��ى دع��وة أك��رب ع��دد ممك��ن م��ن 
أه��ل حطل��ة إىل حض��ور الوالئ��م ال��يت كان 
يقيمه��ا بتل��ك املناس��بات. ووف��ق أه��ل البل��دة 
ف��إن )14( ش��خصًا فقط تأث��روا مبحمد أمن 
وتش��يعوا عل��ى يدي��ه؛ يف حصيل��ة ضئيل��ة ال 
تق��ارن حبصيل��ة أبي��ه ال��ذي أك��د ذات م��رة، 
يف لق��اء س��ابق م��ع موق��ع كوي��يت، أن )1000( 
ش��خص تقريبًا اعتنقوا املذهب الش��يعي على 

يدي��ه. 
للث��ورة، س��افر  األش��هر األوىل  يف  	
حمم��د أم��ن إىل الكوي��ت وع��اد مببل��غ مال��ي 
كب��ر. كذل��ك تس��ّلم عل��ى دفع��ات مئ��ات 
البن��ادق والرشاش��ات، وزعه��ا عل��ى مجاعت��ه. 
لتلق��ي  لبن��ان  إىل  منه��م  ع��دداً  وأرس��ل 

تدريبات عس��كرية يف معس��كرات حزب اهلل، 
ال��ذي أس��س اخلالي��ا املس��لحة األوىل م��ن 
متش��يعي حطلة ورعى شؤونهم. إىل جانب 
الرعاية اخلاصة اليت أبداها )جامع جامع( 
رئي��س جه��از املخاب��رات العس��كرية يف دي��ر 
ال��زور آن��ذاك، وحت��ى مقتله يف الع��ام 2013. 
أم��ن  أك��د  الش��هر  ه��ذا  أول  	
حرك��ة  ممث��ل  اس��تقباله  خ��الل  الرج��ا 
س��ورية،  يف  العراقي��ة  الش��يعية  النجب��اء 
الس��يد  »قي��ادة  حت��ت  قدم��ًا  املض��ي  عل��ى 
الرئي��س بش��ار األس��د رئي��س اجلمهوري��ة 
العربي��ة الس��ورية.. واألم��ن الع��ام حل��زب 
جان��ب  يف  االش��رتاكي«.  العرب��ي  البع��ث 
م��ن تأكي��ده، تنط��وي خمادع��ة مكش��وفة، 
فاألس��د لي��س قائ��داً للرج��ا، ول��ن يس��ر، 
قيادت��ه  خل��ف  حطل��ة،  ش��يعة  وال  ه��و  ال 
مراع��اة  لألس��د  نفس��ه  نس��ب  لكن��ه  أب��داً. 
العتب��ارات كث��رة، منه��ا انتم��اؤه الش��كلي 
حل��زب البع��ث، ودخول��ه »جملس الش��عب«، 
بانتخاب��ات  دوم��ًا،  الفائ��زة  قوائم��ه  عل��ى 
الع��ام 2016. يف تل��ك االنتخاب��ات مل جي��د 
النظ��ام حرج��ًا م��ن انكش��اف حج��م النف��وذ 
اإليران��ي وتأث��ره عل��ى أس��لوبه وقرارات��ه، 
وضم��ن خمط��ط م��ن جان��ب اإليراني��ن، 
كما يبدو، س��يجعل من )4( آالف متش��يع 
م��ن أبن��اء حطل��ة حاضن��ة حملي��ة وأداة، 
يف الوق��ت ذات��ه، خلدم��ة مش��روعه يف دي��ر 

ال��زور. 
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أس��فر التس��ابق العس��كري م��ا ب��ن ق��وات نظ��ام األس��د  	
وامليليش��يات املوالي��ة ل��ه من جه��ة، وقوات س��وريا الدميقراطية من 
جه��ة أخ��رى، م��ن أج��ل الس��يطرة عل��ى حمافظ��ة دي��ر ال��زور، إىل 
نش��وء منطقيت نفوذ سياس��ي وعسكري، حملي ودولي، ُيشّكل نهر 
الفرات، إىل حد كبر، خطًا فاصاًل بن املنطقتن؛ حيث يس��يطر 
نظ��ام األس��د وامليليش��يات املوالي��ة ل��ه برعاي��ة ال��روس واإليراني��ن 
عل��ى منطق��ة جن��وب نه��ر الف��رات، بينم��ا يس��يطر )جمل��س وق��وات 
س��وريا الدميقراطي��ة(، برعاي��ة التحال��ف الدول��ي بقي��ادة الواليات 

املتح��دة األمريكي��ة، عل��ى منطق��ة مش��ال نه��ر الف��رات. 
ويعتمد كّل من الطرفن املسيطرين يف حمافظة دير  	
ال��زور يف سياس��اتهما احمللي��ة، عل��ى كس��ب دع��م عش��ائر احملافظة 
م��ن أج��ل تثبي��ت نفوذهما فيها، لكن طبيع��ة البنية االجتماعية يف 
حمافظة دير الزور، على األرجح، ال يتوفر فيها املقومات الالزمة 
لنجاح خمططات الطرفن. إذ خيتلف واقع العشرة اليوم جذريًا 
عن التصور التقليدي الس��ائد عنها؛ فقد كش��فت الثورة، ومن ثم 
احل��رب يف دي��ر ال��زور، ع��ن هشاش��ة العش��رة كبني��ة اجتماعي��ة-

االنقس��امات  يف  بوض��وح  ذل��ك  وجتّل��ى  وظيفي��ة،  اقتصادي��ة 
العمودي��ة واألفقي��ة، سياس��يًا واقتصادي��ًا واجتماعي��ًا، ال��يت فكك��ت 
ه��ذه البن��ى االجتماعي��ة، وأدخلته��ا يف صراع��ات خمتلف��ة خ��الل 

مراح��ل الث��ورة واحل��رب. 
أما األمر األهم، فإن هذا النوع من التحالفات السياسية  	
االجتماعية اليت يعقدها الطرفان املس��يطران يف احملافظة، وهذه 
الطريقة بالتعاطي مع الواقع، عدا عن أنه جيعل من نظام األسد 
و)جمل��س س��وريا الدميقراطي��ة(، ليس��ا أكث��ر من جم��رد إدارتن 
لش��بكات وجمموع��ات اجتماعي��ة عس��كرية، متداخل��ة ومتعارض��ة 

انته��ازي، فإن��ه س��يزيد م��ن  املص��احل واأله��داف، ومتنافس��ة بش��كل 
تعبئة أبناء العش��ائر بعضهم ضد بعض، من خالل اس��تغالل التوترات 
العشائرية يف املنطقة، وتعميم وتسهيل االنتقام جملموعات عشائرية 
من أخرى، مما ُيورث املنطقة املزيد من الصراعات والثارات، وُيضيف 
انقس��امات اجتماعي��ة جدي��دة، خصوص��ًا أن منطق��يت النف��وذ ش��ديدة 
التداخ��ل العش��ائري عل��ى ضف��يت الف��رات، مم��ا ق��د يفت��ح املنطق��ة عل��ى 

صراع��ات أهلي��ة ال نهاي��ة هل��ا.
وللحدي��ث ع��ن العش��ائر يف دي��ر الزور فيج��ب التمييز ما بن  	
العش��رة املتص��ورة واملتخّيلة، والعش��رة كبنية ومرحل��ة اجتماعية/

اقتصادي��ة طاهل��ا التغي��ر بش��كل كب��ر، إذ تصدع��ت وتفكك��ت وفق��ًا 
ملس��تويات ميكرو عش��ائرية: »الفخذ، اجلماعة القرابية، العائلة«، عرب 
مراح��ل اس��تقرارها، وتعاُق��ب الس��لطات عل��ى املنطق��ة، وس��قوط الكثر 
م��ن وظائفه��ا، األم��ر ال��ذي ب��رز خصوص��َا خ��الل مرحل��ة الث��ورة، وم��ن 
ث��م احل��رب. فل��م تع��د تتح��رك سياس��يًا وفق��ًا للمس��توى العش��ائري 
الع��ام، كم��ا ه��و التص��ور التقلي��دي عنه��ا. أم��ا ش��يوخ ووجه��اء العش��ائر 
وأدواره��م، فق��د راف��ق التغي��ر ال��ذي أص��اب العش��رة، والتقاطع��ات 
الطبقي��ة والثقافي��ة واالقتصادي��ة ال��يت اخرتق��ت بنية العش��رة، تغيراً 
يف مكان��ة وس��لطة ش��يوخ العش��ائر ووجهائه��ا، وال��يت احنس��رت بش��كل 
كب��ر داخ��ل كل عش��رة وفروعه��ا، وحتولت من مكانة سياس��ية إىل 

مكان��ة اجتماعي��ة رمزي��ة.
 حماوالت متعثرة

األس��د  م��ن نظ��ام  املف��كك، يس��عى كّل  الواق��ع  ه��ذا  رغ��م  	
و)جمل��س س��وريا الدميقراطي��ة( إىل كس��ب دعم العش��ائر احمللية يف 
حمافظ��ة دي��ر ال��زور، عرب هذه التحالفات. ويفيد ُمّطلعون وناش��طون 
يف منطق��يت النف��وذ إىل إج��راء الطرف��ن العدي��د م��ن االتصاالت خالل 

هل ميكن استعادة العشرية يف حمافظة دير الزور!؟

رادار املدينة

فيصل دهموش

يكش��ف املش��هد الع��ام يف ديرال��زور، بع��د وض��وح مناط��ق الص��راع داخ��ل احملافظ��ة، تس��ابقًا ب��ن القوى السياس��ية والعس��كرية احمللية  	
والدولي��ة املس��يطرة عل��ى منطق��يت النف��وذ، يتخ��ذ ش��كاًل سياس��يًا اجتماعي��ًا يس��عي طرفاه، نظام األس��د و)جمل��س س��وريا الدميقراطية(، إىل 
استقطاب شيوخ ووجهاء عشائرين وخماتر يف بلدات وقرى احملافظة، عرب عقد حتالفات اجتماعية وعسكرية، وتوظيفها وفقًا ملصاحلهما 

وأهدافهم��ا السياس��ية.

من اجتماع لـ قسد مع األهايل يف بلدة الصور
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الفرتة املاضية، بش��كل مباش��ر أو عرب وسطاء، 
مع شيوخ ووجهاء من عشائر احملافظة. كما 
أظه��رت وس��ائل إعالمي��ة، س��واء تابع��ة لنظام 
األس��د أو ل��� )جمل��س س��وريا الدميقراطي��ة(، 
ع��دداً م��ن االجتماع��ات ال��يت ظه��ر فيها ش��يوخ 
البشر/عش��رة  »ن��واف  أبرزه��م  ووجه��اء، 
الب��كارة« و »أس��عد الدندل/عش��رة احلس��ون«، 
برفق��ة قيادات عس��كرية إيراني��ة، إضافة إىل 
االجتماع الذي أقيم يف ديوان »حاجم البشر/

عش��رة البكارة« بقرية »حميميدة«، حبضور 
قي��ادات م��ن التحال��ف الدول��ي و)ق��وات س��وريا 
الدميقراطي��ة(. األم��ر ال��ذي يعك��س التنافس 
الدول��ي، كذلك، على اس��تقطاب العش��ائر يف 
دي��ر ال��زور م��ا ب��ن ال��روس واألمريكي��ن ع��رب 
حلفائهما اإلقليمين واحمللين. على أّن هذه 
التحالف��ات ال��يت ظه��رت مالحمه��ا بوض��وح 
يف منطق��ة س��يطرة النظ��ام، م��ا زال��ت تواج��ه 
بعض الصعوبات يف مناطق سيطرة )جملس 

س��وريا الدميقراطي��ة(.
األس��د،  نظ��ام  أن  يب��دو  م��ا  وعل��ى  	
ال��ذي كان يعتم��د يف ختطيط��ه السياس��ي 
م��ن  معق��دة  ش��بكة  عل��ى  واالجتماع��ي 
األكث��ر  الط��رف  ه��و  احمللي��ة،  التحالف��ات 

خ��ربة يف التعام��ل مع هذه البنى االجتماعية. 
وق��د جل��أ إىل االعتم��اد عل��ى مزيج من ش��يوخ 
العش��ائر املوال��ن ل��ه، ووجه��اء وأبن��اء العش��ائر 
الس��نوات  خ��الل  ل��ه  والءه��م  أثبت��وا  الذي��ن 
املاضية، وتوزيع األدوار عربهم على مس��توى 
ويلع��ب  الواح��دة.  العش��رة  داخ��ل  األفخ��اذ 
ه��ؤالء الش��يوخ والوجه��اء أدواره��م كوس��طاء 
الس��تقطاب أبن��اء مجاعاته��م العش��ائرية ع��رب 
ال��واردة  املصاحل��ات احمللي��ة. وتفي��د األنب��اء 
مل  أنه��م  إىل  النظ��ام  س��يطرة  مناط��ق  م��ن 
ينجح��وا يف مهمته��م تل��ك لغاي��ة اآلن، فض��اًل 
ع��ن وج��ود تناف��س م��ا ب��ن الوجه��اء القدام��ى 
مل��ا  الواح��دة، وفق��ًا  العش��رة  واجل��دد داخ��ل 

رادار املدينة

أك��ده ُمّطلع��ون على األوضاع داخل منطقة 
س��يطرة نظ��ام األس��د؛ فواق��ع العش��رة الي��وم، 
كم��ا أس��لفنا، جيع��ل م��ن الصع��ب عل��ى أي 
ق��وة سياس��ية أو عس��كرية إع��ادة بن��اء ش��بكة 
التحالف��ات احمللي��ة، وضبطه��ا مب��ا يضم��ن 

والءه��ا السياس��ي بش��كل كام��ل.
س��وريا  )جمل��س  أم��ا  	
الدخ��ول  حي��اول  ال��ذي  الدميقراطي��ة(، 
حتالف��ات حملي��ة  وبن��اء  التس��ابق،  ه��ذا  يف 
عش��ائرية يف احملافظ��ة، فق��د اصط��دم بواق��ع 
اجتماع��ي معق��د، لي��س لدي��ه أدن��ى معرف��ة 
الص��راع  وبدينامي��ات  املتغ��رة،  مبعطيات��ه 
السياس��ي واالجتماع��ي واالقتص��ادي القائ��م 
داخل��ه، وتنع��دم لدي��ه اخل��ربة يف التعام��ل مع 
كوامن��ه. ل��ذا فإن��ه يواج��ه صعوب��ات بالغة يف 
ه��ذا الس��ياق، بع��د رف��ض دعوت��ه م��ن غالبي��ة 
ش��يوخ ووجه��اء العش��ائر الذي��ن اتص��ل به��م 
للعمل حتت س��لطته، مما اضطره، حس��ب ما 
أف��اد ناش��طون يف املنطق��ة، إىل عقد حتالفات 
سياس��ية اجتماعي��ة م��ع بع��ض الفاعل��ن من 
الدرج��ة الرابع��ة واخلامس��ة، م��ن خمات��ر 
ووجه��اء مقيم��ن يف مناط��ق س��يطرته، ع��رب 
اتفاق��ات يصفه��ا الناش��طون بأنه��ا زبائني��ة.

اتفاقيات مؤقتة وحتالفات متناقضة 
كم��ا يب��دو م��ن سياس��ات ط��ريف  	
الص��راع يف حمافظة دير الزور، فإنها تعتمد 
والواق��ع  ووجهائه��ا.  العش��ائر  ش��يوخ  عل��ى 
الس��هولة  م��ن  جيع��ل  املتص��دع  العش��ائري 
اس��تقطاب قس��م م��ن ه��ؤالء، إىل جان��ب ب��روز 
وجه��اء جدد باحثن عن مكانة ومكاس��ب. إال 
أن��ه يصع��ب التعويل على قدرة هذه القيادات 
التقليدي��ة والوجاه��ات اجلدي��دة يف التأث��ر 
آث��ار  وجت��اوز  العش��ائر،  أبن��اء  عم��وم  عل��ى 
الص��راع واخلالف��ات املتج��ذرة ب��ن خمتل��ف 
العش��ائر واألفخ��اذ واجلماع��ات والعائ��الت 
داخ��ل تل��ك البن��ى. دون أن يغي��ب ع��ن الذه��ن 

الصعوب��ة ال��يت س��تواجه ط��ريف الس��يطرة يف 
ضب��ط التناف��س التقلي��دي م��ا ب��ن القي��ادات 
العش��ائرية، أساس��َا، للحص��ول عل��ى ال��دور 
واملكان��ة، وال��ذي س��يزداد عل��ى امل��دى املنظ��ور 

م��ع ظه��ور الوجه��اء اجل��دد.
والوجاه��ات  القي��ادات  أن  كم��ا  	
العش��ائرية مل تع��د ذات تأث��ر سياس��ي داخ��ل 
تل��ك البن��ى، وبالتال��ي ال ميك��ن أن ت��ؤدي ه��ذه 
السياس��ات إىل إع��ادة ضب��ط أبن��اء العش��ائر، 
السياس��ية  خياراته��م  الي��وم  هل��م  الذي��ن 
ومطالبه��م االجتماعي��ة. ويتخ��ذون مواق��ف 
السياس��ية  الق��وى  إزاء  ومتباين��ة  متع��ددة 
والعس��كرية املس��يطرة عل��ى حمافظ��ة دي��ر 
س��وريا  و)جمل��س  األس��د  نظ��ام  ال��زور، 
م��ن  الدولي��ن  وحلفائهم��ا  الدميقراطي��ة( 
ناحية، والقيادات التقليدية والوجهاء اجلدد 
م��ن ناحي��ة ثاني��ة، فضاَل ع��ن مواقفهم حيال 

بعضه��م بعض��َا. 
طبيع��ة االنقس��امات االجتماعي��ة  	
والسياس��ية يف دي��ر ال��زور أعق��د بكث��ر م��ن 
التعاطي مع شخصيات معينة، إذ يتحكم بها 
العديد من العوامل اليت ال تقف عند الصراع 
الس��نوات  خ��الل  والسياس��ي  االجتماع��ي 
الس��ابقة، ما انعكس على التنقالت الس��ريعة 
املتناقض��ة،  حتالفاته��م  يف  العش��ائر  ألبن��اء 
والس��يطرة وطبيع��ة  الق��وى  ملوازي��ن  وفق��ًا 
الص��راع االجتماعي واالقتصادي والسياس��ي 
يف  االجتماع��ي  الواق��ع  جيع��ل  وم��ا  فيه��ا. 
احملافظ��ة ي��زداد تعقي��داً، ه��و نش��وء منطق��يت 
احمللي��ة  الس��لطات  وتع��دد  داخله��ا،  نف��وذ 
واإلقليمي��ة والدولي��ة املتواجدة يف احملافظة 
ب��آن، وب��روز توترات مذهبي��ة وإثنية جديدة. 
واق��ع  إىل  إضاف��ة  املس��تجدات،  ه��ذه  كل 
العشرة البنيوي، جيعل من حماوالت إعادة 
إنتاج العش��رة من قبل طريف الس��يطرة أمراً 
ي��كاد  املس��تحيل، وم��ا حي��دث ال  أق��رب إىل 
يك��ون أكث��ر م��ن اتفاقي��ات تكتيكي��ة مؤقت��ة، 
يتب��ادل فيه��ا املس��يطرون م��ع الش��خصيات 

ال��يت خيتارونه��ا املكاس��ب واملناف��ع.
م��ن  كنس��ق  العش��ائرية  أم��ا  	
م��ن  كب��ر  قس��م  لس��لوك  احمل��ددة  القي��م 
أبن��اء العش��ائر، وال��يت تتجس��د بالتحدي��د يف 
النزع��ات العصبي��ة )الفزع��ة(، ال��يت ظه��رت 
احل��رب  مراح��ل  خمتل��ف  يف  ح��اد  بش��كل 
وحتالفاته��ا، ونراه��ا كل ف��رتة على مس��توى 
مس��توى  عل��ى  ولي��س  والعائ��الت  األفخ��اذ 
العش��رة ككل- فتل��ك حتت��اج لزم��ن طوي��ل 

التغي��ر. يطاهل��ا  ك��ي  نس��بيًا 

من اجتماع لـ قسد مع األهايل يف بلدة الصور

ميني الصورة نواف البشري
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حمم��ود رش��يد عب��د الرمحن الطفل ال��ذي ولد يف مدينة  	
األت��ارب، عل��ى وق��ع القت��ال ب��ن داع��ش والفصائ��ل املس��لحة، ليل��ة 
2014/1/25 مل يسعفه احلظ بالوصول إىل أحد املشايف، بعد والدة 

متعس��رة عل��ى ي��د القابلة يف منزله. »كان القتال ش��ديداً، واملدينة 
تتع��رض للقص��ف. مل نس��تطع الوص��ول إىل املش��فى« يق��ول وال��ده. 
م��ّر الوق��ت عصيب��ًا. بع��د حم��اوالت ع��دة م��ن القابل��ة مُس��ع ص��وت 

الطف��ل، »كان صراخ��ه ق��د أراحن��ا، ظنن��ا أن األم��ر انته��ى«.
س��بعة ش��هور م��ّرت عل��ى والدة الطف��ل، ب��دأت خالهل��ا  	
عالئ��م امل��رض تظه��ر عل��ى حممود ال��ذي كان يرف��ض الطعام إال 
م��ا ن��در، وب��دت وظائف��ه احليوي��ة ضعيف��ة. األطب��اء يف مش��فى ب��اب 
اهل��وى قال��وا إن الطف��ل ول��د ضري��راً. ث��الث م��رات أك��د األطب��اء 
لوالدي��ه ذل��ك، إحداه��ا كانت من جلن��ة قيل إنها ألطباء جاؤوا من 

خ��ارج الب��الد.
يف املشايف الرتكية

مل يي��أس وال��د الطف��ل يف البح��ث ع��ن ع��الج لطفله الذي  	
ب��دأت حالت��ه بالس��وء، وترافق��ت م��ع نوب��ات م��ن االخت��الج. الطبي��ب 
عبد القادر سيد عيسى يف مشفى باب اهلوى قال »إن الطفل مل يكن 
ضري��راً، ه��و يعان��ي م��ن مش��اكل دماغية س��ببها نقص األكس��جة 
ح��ن والدت��ه«. كان عل��ى وال��د الطف��ل االختي��ار ب��ن الع��الج يف 
مناط��ق النظ��ام أو الدخ��ول إىل تركي��ا، كم��ا أخ��ربه الطبي��ب. 
فمش��ايف إدل��ب ال متتل��ك األدوات الالزم��ة لعالج��ه، لي��س هن��اك 
أجه��زة تصوي��ر وختطي��ط دماغ��ي وال خماب��ر حتلي��ل ملث��ل حالت��ه. 
آث��ر رش��يد الدخ��ول إىل تركي��ا، فه��و »مطل��وب م��ن ق��وات األس��د 
وذهابه إىل هناك سيؤدي إىل اعتقاله، باإلضافة إىل الكلفة املادية 
املرتفع��ة ملث��ل ه��ذه اإلج��راءات عل��ى عام��ل يكس��ب ق��وت يوم��ه بش��ق 

األنف��س«.
مل يك��ن رش��يد ميل��ك ج��واز س��فر، ومل يك��ن هن��اك مكت��ب  	
طي يف تلك اآلونة، فحمل طفله عرب طرق التهريب للدخول إىل 
األراض��ي الرتكي��ة ع��رب رحل��ة ب��ن الط��رق الوع��رة واجلب��ال. عن��د 

وصوله قام بالتسجيل يف مكتب األمم املتحدة، ومت إدخاله إىل مشفى 
يف أنطاكي��ه ليت��م حتويل��ه بعده��ا إىل مش��فى أضن��ه.

يف  وال��ده  برفق��ة  حمم��ود  أمض��ى  الش��هر  ونص��ف  ش��هر  	
مش��فى أضن��ه، ق��ام األطب��اء بإج��راء الفحوصات الالزم��ة للطفل، لتبدأ 
رحل��ة الع��الج اجلدي��دة اليت ترافق��ت مع الكثر من الص��ور والتحاليل 
واخل��زع. لتب��دأ حال��ة الطف��ل بالتحس��ن وليع��ود إلي��ه بص��ره. وأعط��ي 
على إثرها األدوية الالزمة، وورقة تسمح له بالدخول إىل تركيا يف 

مواعي��د عالج��ه.
	

التقرير الطي الذي حيمله حممود يؤكد على »وجود خاليا دماغية 
ميت��ه«، األطب��اء حياول��ون إيق��اف مت��اوت ه��ذه اخلالي��ا عن��د ح��د معن، 
تق��ول وال��دة الطف��ل »بدي��ت حالت��و تتحس��ن. ص��ار يش��وف، وبع��د ف��رتة 
رج��ع أكل��و طبيع��ي وص��ار يوق��ف وميش��ي، صحي��ح كان متأخ��ر عن 
األطف��ال بعم��رو ب��س ص��ار ميش��ي، وملا ص��ار عمرو س��نتن ونص صار 
يق��ول مام��ا وباب��ا، وأه��م ش��ي خف��ت نوب��ات االخت��الج وخ��ف األمل«.

الطريق إىل تركيا كان يسراً يف هذه املرحلة من العالج،  	
»مبج��رد أن نعطيه��م أوراق ال��دور كان��وا يدخلون��ا«. ويف نهاي��ة الش��هر 
الثال��ث م��ن ع��ام 2017، كان عل��ى حمم��ود أن يراج��ع املش��فى يف أضن��ه 
ملتابع��ة الع��الج ومراجع��ة طبي��ب النط��ق، حبس��ب الورقة ال��يت حيملها، 

بني انتظار عبور احلدود وضعف اإلمكانيات الطبية يف إدلب
بعد أن أكد األطباء األتراك آمال شفائه.. املكتب الصحي يف إدلب مينع طفاًل من استكمال العالج

	         	 »مل يب��ك عن��د والدت��ه كغ��ره م��ن األطف��ال«. صفعت��ه القابل��ة م��رارًا إاّل أنه مل يس��تجب، لتبدأ بعدها رحلة ش��قائه بن 
ع��الج. ع��ن  حبث��ًا  تركي��ا  إىل  للعب��ور  الط��ي  املكت��ب  يف  والبروقراطي��ة  إدل��ب،  مش��ايف  يف  اإلمكاني��ات  ضع��ف 

رادار املدينة

تقرير طبي يصف حالة الطفل ويثبت أنه يتلقى العالج يف مشفى جامعة تشوكوروفا يف أضنة
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إاّل أنه مل يستطع الدخول هذه املرة.
س��بعة ش��هور عل��ى ب��اب املكت��ب الصحي يف 

مع��ر باب اهلوى
 2017 ع��ام  م��ن  الراب��ع  الش��هر  يف  	
مح��ل رش��يد طفله للدخ��ول إىل تركيا عرب 
مع��رب ب��اب اهل��وى. ه��ذه امل��رة مل تنف��ع ورق��ة 
املراجع��ة الرتكي��ة ال��يت حيمله��ا يف إدخال��ه. 
فق��د ق��ام املكت��ب الصح��ي يف املع��رب بتأجي��ل 
دخول��ه حت��ى الش��هر الس��ادس. ق��ّدم الرج��ل 
الس��ادس  الش��هر  يف  حيمله��ا  ال��يت  أوراق��ه 
ليت��م تأجيل��ه حت��ى الش��هر الثام��ن، ث��م حت��ى 
تاري��خ 2017/12/11، ليأتي��ه ال��رد ه��ذه امل��رة 
أنه لن يس��تطيع الدخول حبجة »أن اجلانب 
الرتك��ي ه��و م��ن أوق��ف دخ��ول مث��ل ه��ذه 
احل��االت«. يق��ول والد الطفل إن��ه تواصل مع 
مكت��ب األم��م املتح��دة الذي س��جل في��ه حالة 
طفل��ه، وج��اء ال��رد ب��أن ال عالق��ة للجان��ب 
الرتك��ي بذلك، املش��كلة يف اجلانب الس��وري 

م��ن املع��رب !
»كل مرة منروح منحط مصاري  	
وب��رتك ش��غلي وبرجعون��ي، م��ا بع��رف ليش 
عبيعذبوني«. خالل رحالت رشيد املكوكية 

محله��ا  ال��يت  األدوي��ة  كان��ت 
ق��د  لطفل��ه  م��ن تركي��ا  مع��ه 
نفدت، فاضطر إىل ش��راء ش��بيه 
وطين. لكن حالة حممود بدأت 
بالرتاج��ع، فق��د الطف��ل النط��ق 
وب��دأ يعاني من ضمور يف قدمه 
اليسرى، وزادت نوبات االختالج 
ال��يت ترافق��ه، م��ا اضط��ر وال��ده 
إىل مراجع��ة ع��دد م��ن األطب��اء 
يف املنطقة. »ست شرابات وأربع 
أن��واع ح��ب« كان عل��ى الطف��ل 

تناوهل��ا يومي��ًا، بع��د أن كان يع��اجل بش��راب 
واح��د وعلب��ة حب��وب واح��دة.

كث��رة  »إن  الطف��ل  وال��د  يق��ول  	
األدوي��ة س��ببت للطف��ل جرثوم��ة يف ال��دم، 
اس��تمرت أربع��ة أش��هر م��ن الع��الج لالنته��اء 
فيه��ا  يراج��ع  كان  م��رة  كل  ويف  منه��ا«. 
األطب��اء كان��وا يطلب��ون من��ه »خزعة«، ولكن 
املش��ايف يف املنطق��ة كان��ت ترف��ض أن تق��وم 
عل��ى  حيول��ين  كان  مش��فى  »كل  به��ا، 
مشفى، مشفى أطمه حولين على باب اهلوى 
ألعم��ل ص��ورة طبق��ي للطف��ل، ومش��فى باب 
اهل��وى رجع��ين عل��ى أطم��ه«. وعن��د التواص��ل 
م��ع أح��د املخاب��ر اخلاص��ة يف مدين��ة حل��ب، 
تب��ن أن كلف��ة إج��راء »اخلزع��ة وحتليله��ا 
باإلضاف��ة إىل ص��ورة طبق��ي حم��وري تبل��غ 

ل��رة«.   150000

        يق��ول الطبي��ب أمح��د الس��عيد )طبي��ب 
أطف��ال( بع��د اطالع��ه عل��ى األوراق »إن مث��ل 
ه��ذه التحالي��ل ال ميك��ن إجراؤها يف املنطقة، 
خ��ارج  أو  النظ��ام  مناط��ق  يف  حص��راً  ه��ي 
الب��الد«. كم��ا ي��رى الطبي��ب »إن الكث��ر م��ن 
األدوية املنتش��رة يف األس��واق السورية خالل 
الف��رتة املاضي��ة منخفض��ة الفعالي��ة، وه��ذا 
رمب��ا أث��ر يف تراج��ع حالة الطف��ل الذي جيب 

أن خيض��ع لفحوص��ات دوري��ة«.
املكتب الطيب يف إدلب »عود على بدء«

        بع��د نق��ل امللف��ات الطبي��ة م��ن مكت��ب 
التنسيق الطي يف معرب باب اهلوى، إىل جلنة 
حتوي��ل املرض��ى يف مديري��ة صح��ة إدل��ب 
 ،2017/11/12 يف  اإلنق��اذ  حلكوم��ة  التابع��ة 
وج��د رش��يد أم��اًل جدي��داً يف مع��اودة الك��رة 
للحص��ول عل��ى إذن بإدخ��ال طفل��ه ملتابع��ة 
الع��الج يف تركي��ا. ولك��ن طبي��ب األطف��ال، 
عل��ى ح��د ق��ول رش��يد، أخ��ربه »طفل��ك ل��و 
بتاخ��دو عل��ى أملاني��ا مال��و عالج«. وحن ش��رح 
ل��ه حال��ة الطف��ل وكيفي��ة اس��تقرار حالت��ه 
وحتس��نها بع��د الع��الج، رف��ض إدخاله وطلب 
من��ه »س��حب التحالي��ل وإرس��اهلا إىل مح��اه !«

تفاقم��ت حال��ة الطف��ل ال��ذي ب��ات  	
يعان��ي م��ن نوب��ات أمل ح��ادة، أدت يف كث��ر 
م��ن األحي��ان إىل »ض��رب رأس��ه باجل��دار«، 
باإلضافة إىل اختالجات مل يعد الدواء يقوى 
عل��ى إيقافه��ا، م��ا دف��ع رش��يد إىل اس��تدانة 
ص��ورة  مث��ن  س��ورية  ل��رة  أل��ف   50 مبل��غ 
رن��ن مغناطيس��ي. حصل��ت ع��ن املدينة على 
نس��خة م��ن التقري��ر املراف��ق للص��ورة ال��ذي 
أكد »على سالمة النسيج الدماغي والعصب 
البصري والعصبان السمعيان«، إاّل أن طبيب 
»الطبي��ب  ج��ود  حمم��د  حس��ان  العصبي��ة 
األخصائ��ي يف مش��فى س��رمدا« ق��ال، حبس��ب 
وال��د الطف��ل، بع��د أن ق��رأ الص��ورة وأهم��ل 
التقري��ر »إن الطف��ل يعان��ي م��ن مش��اكل 
دماغية وضمور يف عضالت اجلانب األيسر، 
وس��يفقد بص��ره إن بق��ي عل��ى ه��ذه احلال��ة«. 

رادار املدينة

وقام الطبيب بكتابة دواء مل تس��تطع العائلة 
احلص��ول علي��ه، فه��و غ��ر موج��ود يف س��وريا 
وعليه��م ش��راؤه م��ن إح��دى ال��دول األوربي��ة. 
وق��ال وال��د الطف��ل »مل��ا س��ألنا ع��ن ال��دوا كان 
س��عرو غالي كتر، والطبيب أخربنا أنو هاد 
ال��دوا ختم��ن، والزم نعم��ل حتالي��ل لنع��رف 
إذا الطف��ل اس��تجاب لل��دوا أو أل، وإال الطف��ل 
رح خيس��ر خالي��ا كت��رة م��ن الدم��اغ ألن 

الس��ائل الدماغ��ي عبيج��ف«. 
طبي��ب األطف��ال يف املكتب الصحي  	
رف��ض تقري��ر الطبي��ب حس��ان، وأخ��رب وال��د 
تقري��ر«.  ولي��س  ورق��ة  »ه��ذه  ب��أن  الطف��ل 
وعن��د تواصلن��ا م��ع املكت��ب الطي، جاءن��ا الرد 
م��ن املهن��دس حمم��د ياس��ر الس��عد مس��ؤول 
املكتب الطي للدخول إىل تركيا »إن الطفل 
حمم��ود يعان��ي م��ن ش��لل دماغ��ي لي��س ل��ه 
عالج يف تركيا، وإن دخوله سيحرم مرضى 
آخري��ن م��ن الدخ��ول للع��الج«. وأك��د الس��عد 
عل��ى أن معظ��م األم��راض ال��يت ال يتواف��ر هلا 
ع��الج يف املناط��ق التابع��ة للمكت��ب الصح��ي 
حي��ق هل��ا الدخول إىل تركي��ا؛ إال أن اجلانب 
الرتك��ي ح��دد ع��دد املرض��ى يومي��ًا بعش��رين 
حال��ة مرضي��ة م��ع مرافقيه��م، وه��ذا 
م��ا جيع��ل الع��دد ينقص عن عش��رين 
ع��ن  ناهي��ك  األي��ام،  م��ن  كث��ر  يف 
والقلبي��ة  الس��رطانية  األم��راض 
ُتعط��ى  ال��يت  الس��اخنة  واحل��االت 
األولوي��ة يف مث��ل ه��ذه احل��االت، بع��د 
فح��ص األوراق والتقاري��ر م��ن قب��ل 

جلن��ة خمتص��ة م��ن األطب��اء.
        وعن��د س��ؤالنا وال��د الطف��ل، ق��ال 
»من قلون أنو ابين معو شلل دماغي ! 
والتقاري��ر وال��دور الرتكي الي معي 
م��ن مش��ايف تركي��ا من وين جبت��ون إذا ما يف 

عالج !«
يف الزي��ارة األخ��رة ال��يت أجراه��ا  	
رش��يد للمكت��ب الط��ي من��ذ أي��ام، مت حتويل��ه 
إىل أربع��ة مش��ايف لبي��ان حالت��ه وتلق��ى وع��داً 
بإدخال��ه إىل تركي��ا إلكم��ال ع��الج طفل��ه؟

        بينما ينتظر رش��يد الس��ماح له بالدخول 
إىل تركيا، يقف حائراً بن أن يوقف الدواء 
الذي طلب منه الطبيب أمحد صاحل الزعي 
إيقاف��ه، واس��تخدام األدوي��ة اجلدي��دة ال��يت 
كتبه��ا لطفل��ه، أو أن يتاب��ع يف دوائ��ه ال��ذي 
ح��ذره األطب��اء يف مش��فى أضن��ه م��ن ترك��ه. 
يري��د الرج��ل أن »يعم��ل صفح��ة عل��ى في��س 
ب��وك« ليحك��ي قصت��ه، وقص��ة مئ��ات املرض��ى 
دون  عائالته��م  أع��ن  أم��ام  ي��ذوون  الذي��ن 

. جميب
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ال��يت  العس��كرية  احلمل��ة  إب��ان  	
ش��نتها جبه��ة النص��رة عل��ى حرك��ة ح��زم، 
وذلك بعد أقل من ثالثة أش��هر على قيامها 
باجتث��اث جبه��ة ث��وار س��وريا أواخ��ر الع��ام 
2014، ق��ّرر اخلول��ي الّن��زول م��ن تركي��ا إىل 

س��ورية، به��دف عق��د لقاء مع ق��ادة يف جبهة 
النص��رة، والّتوّص��ل إىل ح��ّل حيق��ن الّدم��اء 
ب��ن الّطرف��ن، متجاه��اًل كل التحذي��رات 
والنصائ��ح. أرس��ل اخلول��ي إىل ق��ادة النصرة 
يعلمه��م أن��ه يري��د مقابلته��م، آماًل أن حتمل 
زيارت��ه نهاي��ة س��عيدة لألح��داث املؤس��فة يف 
كل م��ن الف��وج 46 وجب��ل الزاوية وغرهما. 
إال أن��ه مل يك��ن يعل��م أنه��ا البداي��ة ألح��داث 
أكث��ر صعوب��ة وظلم��ًا، فق��د قام��ت النص��رة 
باعتقال��ه ف��ور وصول��ه، رغ��م أنه��ا أعطت��ه 
أّن��ه  إىل  املص��ادر  بع��ض  وتذك��ر  األم��ان. 
سجن داخل زنزانة انفرادية يف حارم، حيث 
تع��رض للتعذي��ب وتلّقي سلس��لة من الّتهم.

قضّية يعقوب العمر
س��ارعت  اخلول��ي  اعتق��ال  بع��د  	
جبه��ة النص��رة إىل ب��ث اعرتاف��ات س��ّجلتها 
ح��زم  حرك��ة  ب��أن  فيه��ا  اّدع��ى  للخول��ي، 
ه��ي م��ن قتل��ت الش��يخ يعق��وب العم��ر، أح��د 
قض��اة جبه��ة النص��رة، بع��د موافق��ة املكت��ب 
السياس��ي، وه��و م��ا نفت��ه احلرك��ة مجل��ة 

. تفصي��اًل و
أح��رار  وّجه��ت حرك��ة  أي��ام  بع��د بضع��ة 
إذ  النص��رة،  أليم��ة جلبه��ة  الش��ام صفع��ة 
أصدرت بيانًا أوضحت فيه مالبس��ات مقتل 
يعق��وب العم��ر، وأّكدت أّنه��ا قامت باعتقال 
)عبد الرمحن احلسن( امللّقب ب� )أبي عبيدة( 
وارتباط��ه  العم��ر  باغتي��ال  اع��رتف  ال��ذي 
بتنظي��م الّدول��ة. وأش��ار البي��ان إىل أن أحرار 
الش��ام قام��ت بتس��ليمه للنص��رة، حيث قامت 

بدورها بالتحقيق معه من جديد، وبناًء عليه 
نّفذت »حّد القصاص« حبّقه، وحبضور أولياء 
ال��ّدم، وه��و م��ا مل تس��تطع النص��رة إن��كاره، 
ونش��رت أح��رار الش��ام تس��جيالت مص��ورة، 
يظهر فيها صوت احملقق من جبهة النصرة.

يف آذار  2016وبع��د ش��هادة مطّول��ة  	
صفحت��ه  عل��ى  ع��زام  حذيف��ة  للدكت��ور 
فيه��ا  فت��ح  توي��رت،  موق��ع  عل��ى  الش��خصية 
ع��دة ملف��ات ع��ن جبه��ة النص��رة، م��ن أبرزه��ا 
اجلبه��ة  اضط��رت  لديه��ا،  املعتقل��ن  مل��ف 
إىل االع��رتاف ب��رباءة اخلول��ي م��ن دم العم��ر، 
وذلك على لسان متحّدثها الرمسي »أبو عّمار 
الش��امي«، وذل��ك م��ا يؤك��د تع��ّرض اخلول��ي 
للتعذي��ب واالعرتاف حت��ت الضغط، وأضاف 
حينه��ا املتح��دث باس��م النص��رة: )وم��ا خي��ص 
اتهام��ه مبقت��ل يعق��وب العم��ر كان األم��ر 
خطأ، ومت تشكيل جلنة إلعادة التحقيق فلم 
يثب��ت عندن��ا أدلة قطعية تدينه، إال أن أولياء 
دم الش��يخ يعق��وب العم��ر إىل اليوم حيش��دون 

األدل��ة ض��ده، ويتهمون��ه بش��كل مباش��ر(.
 إطالق سراحه

ش��باط   م��ن  الس��ادس  يف  	
2018أعلن��ت وكال��ة »إب��اء« التابعة ل� »حترير 

الش��ام« أن اهليئ��ة أفرج��ت ع��ن اخلول��ي، بع��د 
»تالش��ي مش��روع حزم« وع��دم كفاية األدلة 
القضائية حبقه يف قضية العمر، واالكتفاء 
أع��وام! ثالث��ة  بلغ��ت  ال��يت  توقيف��ه  مب��دة 

وُيرج��ع البع��ض الت��زام اخلول��ي الصم��ت بعد 
خروج��ه م��ن الس��جن، إىل أن إط��الق س��راحه 
ج��اء بع��د تعهده بط��ّي صفحة املاض��ي، وعدم 

التصري��ح عم��ا تعّرض له خالل الس��جن.
وعل��ى م��ا يب��دو فإن عملي��ة اإلفراج  	
مسع��ة  لتبيي��ض  حماول��ة  إط��ار  يف  مت��ت 
اهليئ��ة داخلي��ًا، وإع��ادة ش��يء م��ن هيبته��ا إىل 

اخلولي حر طليق

يف خط��وة مفاجئ��ة وغ��ر متوقع��ة، أفرج��ت هيئ��ة حتري��ر الش��ام ع��ن أب��ي عب��د اهلل اخلول��ي، املش��رف الع��ام يف حرك��ة ح��زم ال��يت  	
متكن��ت جبه��ة النص��رة م��ن القض��اء عليه��ا مطل��ع آذار 2015. ليظ��ل الس��ؤال معلق��َا ع��ن الس��بب ال��ذي دفعه��ا لإلف��راج عن��ه بع��د فش��ل كل 

احمل��اوالت واملناش��دات الس��ابقة، كم��ا ه��و معل��ق ع��ن الس��بب ال��ذي دفعه��ا الحتج��ازه كل ه��ذه امل��دة.

حممد سرحيل

أوس��اط مؤيديه��ا، بع��د أن تراجع��ت مؤخ��راً 
على خلفية انسحاباتها األخرة من عشرات 
الق��رى واملناط��ق يف ري��ف إدل��ب، ومحلته��ا 
الش��مال  يف  فصائ��ل  ع��دة  ض��د  األخ��رة 
الّس��وري. أم��ا عل��ى الصعي��د اخلارج��ي فق��د 
قي��ام  م��ع  اخلول��ي  س��راح  إط��الق  تزام��ن 
»حكومة اإلنقاذ« احملسوبة على هيئة حترير 
الش��ام، بإط��الق س��راح مواطَن��ْن كنديَّ��ْن، 
تركي��ا. يف  بالدهم��ا  لس��فارة  وتس��ليمهما 

املع��روف  اهلل اخلول��ي،  وأب��و عب��د  	
باّتزان��ه وُخلق��ه احلس��ن وهيبت��ه ب��ن الن��اس، 
م��ن أبن��اء مح��ص، التح��ق بالرك��ب الث��وري 
مبك��راً وش��ارك يف املظاه��رات، واعتق��ل عل��ى 
إثره��ا ث��م أطل��ق س��راحه بعد م��دة. ويعّد من 
أوائل مؤسسي العمل العسكري يف حمافظة 
مح��ص، حي��ث كان أح��د مؤسس��ي كتائ��ب 
أس��ر  يف  ورفاق��ه  اخلول��ي  جن��ح  الف��اروق. 
ع��دد م��ن ضب��اط النظ��ام، فاعتق��ل النظ��ام 
اب��ن عمت��ه وس��اومه علي��ه، إال أن��ه ورفاق��ه 
كذل��ك  الضغوط��ات.  لتل��ك  يرضخ��وا  مل 
اش��تهروا بع��د حادثة األس��رى اإليرانين. أما 
احلدث األكثر شهرة يف سرة أبي عبد اهلل، 
ف��كان بع��د تهريب��ه للصحفي��ن الفرنس��ين 
م��ن باب��ا عم��رو يف آذار 2012 . حينه��ا كاف��أه 
الس��فر الفرنس��ي يف ب��روت، وس��ّلمه ش��يكًا 
بثالث��ة مالي��ن ي��ورو، إال أن اخلول��ي س��ارع 
إىل متزي��ق الش��يك قائ��اًل: حن��ن ث��وار ولس��نا 
جت��اراً، ال نري��د م��ااًل، نري��د س��الحًا نداف��ع ب��ه 

ع��ن أنفس��نا!
ف��اروق  كتائ��ب  اخلول��ي  أس��س  	
الش��مال فيم��ا بع��د، وتع��د إح��دى أب��رز الق��وى 
العس��كرية ال��يت ُش��كلت منه��ا حرك��ة ح��زم، 
ال��يت ُأعل��ن ع��ن تأسيس��ها يف نيس��ان 2014، 
ليش��غل اخلول��ي منص��ب املش��رف الع��ام فيه��ا.

اخلويل على اليمني بعد إطالق سراحه
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األم��ين  الوج��ود  يقتص��ر  ال  	
أبوابه��ا  عن��د  احلواج��ز  عل��ى  اجلامع��ة  يف 
ومداخله��ا، وحت��ى البواب��ات األصغ��ر لكلياتها 
وأبنيتها امللحقة، إمنا يف ش��وراعها الداخلية، 
وعل��ى أب��وب مدرجاته��ا، ويف كل به��و منه��ا. 
فلي��س غريب��ًا أن يوقف��ك عنص��ر أم��ن عل��ى 
هيئ��ة طال��ب ليطل��ب هويت��ك، ب��ل وأن جت��د 
س��يارة مركون��ة بالق��رب م��ن ب��اب إح��دى 
الكلي��ات، فتن��زل منه��ا دورية أمني��ة فتضرب 
طالبًا وتعتقله ثم تضعه يف السيارة وتنطلق 
ب��ه عل��ى م��رأى اجلمي��ع، دون اس��تغراب م��ن 

أح��د.
كلي��ة  ط��الب  م��ن  عل��ي  ع��زام  	
اآلداب يف جامع��ة تش��رين، ي��روي ع��ن حيات��ه 
اليومي��ة يف اجلامع��ة، قائ��اًل »االعتق��ال أم��ر 
يومي، ومشهد تعّدي السلطات األمنية على 
الط��الب مك��رر، فل��ن تلتف��ت إذا م��ا ش��اهدت 
ش��اهدت  أو  األم��ن،  عناص��ر  يقت��اده  طالب��ًا 
زميل��ك يق��وم باعتق��ال زمي��ل آخ��ر بصحب��ة 
عناص��ر.. الش��بيحة ينتش��رون يف كل مكان. 
هن��اك ط��الب حيمل��ون مسدس��ات. هناك من 

حيم��ل كلبش��ات. أن��ت لس��ت يف جامع��ة هن��ا، 
بالتأكي��د ل��ن تش��عر أن��ك يف جامع��ة. وس��وى 
ذل��ك س��وف تفتق��د الذك��ور، اجلامع��ة تع��ج 
ع��ن  بعي��دات  لس��ن  أيض��ًا  وه��ن  بالفتي��ات، 
الوط��ين والش��بيحة  الدف��اع  أي��دي  متن��اول 

واألم��ن«.
يف  فق��ط  يوم��ن  ع��زام  ي��داوم  	
األس��بوع، رغ��م ض��رورة وج��وده أكث��ر م��ن 
ذلك، إال أنه يقتصر على حضور احملاضرات 
اإللزامي��ة »أخاف منه��ا، ومن وجودي املتكرر 
فيه��ا، وم��ن النظ��ر يف عي��ون الط��الب. ق��د 
يك��ون أحده��م خم��رباً، خاص��ة وأن��ين غري��ب 
ولس��ت م��ن أبن��اء احملافظة، وأغل��ب املعتقلن 
واملالحق��ن ه��م أبن��اء احملافظ��ات األخ��رى، 
فه��م اهل��دف املفض��ل والفريس��ة الس��هلة اليت 
ل��ن جي��رؤ أح��د عل��ى الس��ؤال عنه��ا.. هن��اك 
فتي��ات يتعامل��ن م��ع األم��ن، لق��د مت اعتق��ال 
إح��دى زميالتن��ا يف قس��م األدب اإلنكلي��زي 
ع��ن طري��ق صديقته��ا املقرب��ة ال��يت أحضرت 
م��كان  إىل  ودلته��م  إليه��ا،  األم��ن  دوري��ة 
جلوسها، ورافقتهم إىل داخل املدرج ليقوموا 

باعتقاهل��ا«.

عص��ام عج��اج ن��ال درجة املاجس��تر  	
يف كلية اهلندسة املدنية من جامعة تشرين 
قبل فرتة، يقول: »منذ أكثر من عشر سنوات 
وأن��ا يف ه��ذه اجلامع��ة.. لق��د تغ��رْت خ��الل 
الس��نوات الس��ت األخ��رة كث��راً. ال أنك��ر أنه��ا 
يف البداي��ة كان��ت مرتع��ًا للش��بيحة، وكان 
م��ا  قانون��ًا  أن  إال  واضح��ًا،  فيه��ا  حضوره��م 
كان مينعهم من ممارسة ما يريدون. كان 
أغلبه��م ال يس��تطيع الدخ��ول بس��يارته إليه��ا، 
كم��ا أن تصرفاته��م كان��ت تعت��رب تصرف��ات 
إجرامي��ة غ��ر طبيعي��ة، وكان��ت الش��رطة 
أحيان��ًا تتدخ��ل ملنعه��م م��ن دخ��ول اجلامع��ة 
أو إزع��اج طالبه��ا. أم��ا الي��وم فالوض��ع اختل��ف 
كلي��ًا، بات��ت س��جنًا كب��راً حيتج��ز الط��الب 
الذي��ن ينتظ��رون حلظ��ة خترجه��م وكأنه��ا 
اخل��الص.. التجمع��ات قليل��ة واخلوف يظهر 
يف عي��ون اجلميع، أس��اتذًة وطالب��ًا وإدارين.. 
مبسدس واحد ميكنك أن تعتقل كل من يف 
اجلامعة دون أن تكون شرطيًا أو ضابطًا.. إن 
أي أح��د يف ه��ذه اجلامع��ة ميكن��ه أن يس��يطر 
عل��ى م��ا ش��اء، مبج��رد أن ُيلّم��ح بأن��ه عنص��ر 

أم��ين م��وكل به��ذه الكلي��ة أو تل��ك«.
تت��م ح��االت االعتق��ال يف جامع��ة  	
يت��م  أن  دون  وصم��ت،  ه��دوء  ب��كل  تش��رين 
اإلع��الن عنه��ا حت��ى عل��ى صفح��ات الفي��س 
ب��وك، خي��اف مجي��ع الط��الب م��ن نش��ر أي 
معلوم��ة م��ن داخلها، وم��ن التقاط أي صورة. 
يف م��ا تتس��رب ب��ن ح��ن وأخ��ر أمس��اء فتي��ات 
مدرج��ات  داخ��ل  م��ن  اعتقاهل��م  مت  وش��بان 
كلياته��م، بينم��ا تنتش��ر أخب��ار مقت��ل ش��بان 
حت��ت التعذي��ب كان ق��د مت اعتقاهل��م م��ن 

أس��وار اجلامع��ة. داخ��ل 

جامعة تشرين.. أكرب الفروع األمنية يف الساحل السوري 
بعض الطالب يحمل »الكلبشة« وأبناء احملافظات األخرى هم هدف »الشبيحة« اخملربين املفضل

مراد احلجي

لي��س مبالغ��ًة أن توَص��ف جامع��ة تش��رين يف مدين��ة الالذقي��ة بأنه��ا ك��ربى  	
املراك��ز األمني��ة يف الس��احل الس��وري، فالص��رح ال��ذي ميت��د عل��ى مس��احة واس��عة م��ن 
كربى مدن الساحل السوري، واملعروفة بأنها معقل امليليشيات املوالية للنظام )الدفاع 
الوط��ين –الش��بيحة(، يتي��ح لف��روع األم��ن نش��ر العناص��ر داخ��ل الكلي��ات، وختصي��ص 
املكات��ب هل��م، وجتني��د الط��الب يف خدمته��م. تل��ك اجلامع��ة ال��يت مل تك��ن بعي��دًة يف ي��وم 
من األيام عن س��لطة األمن بصورته العائلية والطائفية، فقد كانت مرتعًا لش��بيحة 
املدين��ة، بات��ت الي��وم حتم��ل معامل مباش��رة وواضحة لس��يطرة أمنية مطلقة، وتس��ير 

كام��ل م��ن قب��ل ميليش��يات النظ��ام يف املدين��ة.

متداولة على االنرتنت
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يتقاس��م الس��يطرة عل��ى منطق��ة جن��وب دمش��ق فصي��ل  	
أجن��اد الش��ام يف ح��ي املادني��ة مبنطق��ة الق��دم، وتنظي��م داع��ش يف 
أحي��اء احلج��ر األس��ود والتضام��ن والعس��الي وخمي��م الرم��وك، 
وفصائ��ل اجلي��ش احل��ر يف بل��دات يل��دا وببي��ال وبي��ت س��حم، ال��يت 
يعي��ش فيه��ا ُمهّج��رون م��ن املناط��ق احمُليط��ة، ال س��يما الالجئ��ون 
الفلسطينيون أبناء خميم الرموك، يف حن ُيسيطر ُمقاتلو هيئة 
حتري��ر الش��ام عل��ى مس��احة صغ��رة ج��داً غرب��ي خُمي��م الرم��وك.

وب��دأت أول عملي��ة خ��روج م��ن املنطق��ة الواقع��ة حت��ت  	 
س��يطرة التنظيم منذ ش��هرين إىل حُمافظة درعا، وقع اخلارجون 
يف قبض��ة اجلي��ش احل��ر مبدين��ة إخن��ل، وعل��ى رأس��هم »ص��الح 
قطي��ش« املع��روف بس��ياف التنظي��م. وبع��د قتل��ه هن��اك بن��اًء عل��ى 
حُماكم��ة خض��ع هل��ا، تغرت وجهة عناصر التنظيم إىل الش��مال، 
وكان أول امُلغامرين املدعو »مسعود اخلابوري«- قريب »أبو هشام 
اخلاب��وري« أم��ر التنظي��م الس��ابق- برفق��ة أخي��ه ومثاني��ة ش��بان. 
وب��دأت رحل��ة اخل��روج باالنط��الق م��ن بس��اتن مدين��ة احلج��ر 
األس��ود، وصواًل إىل منطقة معمل بردى اليت تس��يطر عليها قوات 
النظ��ام. ص��ادر التنظي��م مُمتل��كات العدي��د من عناص��ره اخلارجن، 
ووزعه��ا عل��ى بع��ض العناصر، حملاصرة احلالة عل��ى ما يبدو، وبث 
الرع��ب ب��ن الراغبن باخلروج. لكن بالرغم من ذلك اس��تمر األمر 

بش��كل ُمكث��ف، ومش��ل أم��راء م��ن الص��ف الثان��ي.
وعل��ى غ��رار الطري��ق املفت��وح خل��روج عناص��ر داع��ش،  	
فتح النظام طريقًا للفصائل الثورية املقاتلة يف بلدات يلدا وببيال 
وبي��ت س��حم، بع��د ع��ّدة مفاوض��ات حملي��ة فاش��لة م��ع ف��روع أم��ن 
النظام يف العاصمة دمشق، كان آخرها مطلع العام املاضي. ورغم 
أن الفصائل كانت قد قررت ضمنيًا عدم السماح باخلروج إاّل ملن 
هو فوق س��ن األربعن، وحباجة للعالج، لكّنها مل تس��تطيع إصدار 

موق��ف حقيق��ي للس��ماح باخل��روج أو املن��ع. 
أح��د الش��بان الواصل��ن إىل األراض��ي الرتكية كش��ف ل�  	
ع��ن املدين��ة تفاصي��ل عملي��ة اخلروج، اليت ب��دأت منذ انطالقه مع 
اجملموع��ة م��ن بل��دة ببي��ال، ُمتجاوزاً احلاجز امُلش��رتك فيه��ا، وصواًل 
إىل صال��ة الرهوجن��ي يف بل��دة س��يدي مق��داد، حي��ث ينتظره��م 
عناص��ر أم��ن النظ��ام، م��ن ُث��ّم انطلق��ت قافل��ة مؤلف��ة م��ن أرب��ع 
سيارات أمنّية، و»فان« يتسع خلمسة عشر شخصًا، اجتهت مباشرة 

إىل ناحي��ة »قلع��ة املضي��ق« الفاصل��ة ب��ن ق��وات النظ��ام واجلي��ش احل��ر 
يف ري��ف مح��اه الغرب��ي، حي��ث نقط��ة الوص��ول األوىل. وهناك تس��لمهم 
ُمه��ّرب آخ��ر أّم��ن هل��م م��كان اإلقام��ة مل��دة أي��ام يف قري��ة »درك��وش« 
احلدودي��ة، بانتظ��ار طري��ق التهري��ب إىل تركي��ا، وم��ن هن��اك ع��ربوا 

احل��دود س��راً عل��ى األق��دام، لتنته��ي رحلته��م يف أنطاكي��ا.
وحبس��ب الش��اب فالقافل��ة مل يعرتضه��ا أح��د يف مش��وارها،  	
وكان��ت مهم��ة أول الس��يارات األمنّي��ة تس��هيل مروره��ا ع��رب احلواجز. 
ومبوج��ب االتف��اق يت��م وض��ع املبل��غ - 4000  دوالر- ل��دى أح��د األق��ارب 
يف تركيا، وعند نقطة االنطالق األوىل يتم حتويل ِنصف املبلغ ملافيا 
حتوي��ل األم��وال يف الس��وق الس��وداء، ويص��ل إش��عار التحوي��ل ملرتئ��س 
القافلة )املقدم أمحد الرش��يدات( - قيادي س��ابق يف اجليش احلر قبل 
عودت��ه إىل النظ��ام يف ع��ام 2013 - ، وعن��د الوص��ول إىل ناحي��ة قلع��ة 

املضي��ق يت��م دف��ع باق��ي املبل��غ بالطريق��ة ذاته��ا.
يع��ّد النظ��ام صفق��ات اخل��روج عملية راحب��ة، وبضريبة أقل  	
م��ن عملي��ات التهج��ر القس��ري والتغي��ر الدميوغرايف اليت مارس��ها يف 
العام��ن املنصرم��ن، حبس��ب الباح��ث يف مرك��ز آذار للدراس��ات أن��ور 
القامس��ي، وي��رى القامس��ي أّن خل��روج الش��باب آث��ار خطرة س��تنعكس 
عل��ى املنطق��ة م��ن حي��ث تغيي��ب ك��وادر ثوري��ة هاّم��ة، كالعامل��ن يف 
احلق��ل املدن��ي وأطب��اء وإغاثي��ن وإداري��ن، أو حت��ى احلق��ل العس��كري. 
ويتابع »وكون املنطقة حُماصرة منذ س��نوات، فإن ماتفقده ال ميكن 
تعويض��ه، كم��ا أن التغ��رات اجلزئي��ة إن حدث��ت بش��كل متك��رر فإنه��ا 

س��تؤدي إىل تغ��رات يف األوض��اع الُكّلي��ة الرتب��اط ال��كل باجل��زء«.
	 الناش��ط عم��ار القدس��ي خل��ص  ل��� ع��ن املدين��ة األس��باب 
الرئيس��ية لرغبة الكثر من الش��بان يف بلدات يلدا وبيت س��حم وببيال 
باخل��روج، وال��يت تب��دأ يف تن��وع الق��وى العس��كرية املوج��ودة، واالنع��دام 
التام للعمل، ويأس الشباب من أّي تغير قد حيدث يف املنظور القريب، 
باإلضافة إىل ابتعاد الكثر من الشبان عن عائالتهم النازحة منذ مّدة 
طويل��ة، األم��ر ال��ذي يف��رض عليه��م التمس��ك باخل��روج كفرص��ة 
كب��رة س��تغر مس��ار حياته��م. أّم��ا ع��ن خ��روج عناص��ر تنظي��م داع��ش 
فعزاه��ا املقدس��ي إىل اخلالف��ات والتخّب��ط واالنقس��امات يف صف��وف 
التنظيم، واليت جعلت من بعض العناصر ُيفكرون بالنجاة بأنفس��هم، 
بينم��ا ق��د خي��رج البعض بإيع��از من النظام لتكليفه��م مبهام خاصة يف 

مناط��ق أخ��رى!

نظام األسد خيلط األوراق ويفتتح بابًا جديدًا لغنائمه يف جنوب دمشق 

بع��د فش��ل نظ��ام األس��د يف ف��رض مش��روع التهج��ر مبنطق��ة جن��وب دمش��ق احملاص��رة، عل��ى غ��رار م��ا حقق��ه يف مناط��ق  	 	
قدس��يا واهلام��ة واملعضمي��ة والقاب��ون وداري��ا، توج��ه إىل إخ��الء الش��باب منه��ا ُمقاب��ل مبال��غ ماّدي��ة كب��رة، فاحت��ًا مم��رًا آمن��ًا ع��رب أجه��زة 
خُمابرات��ه، خ��رج م��ن خالل��ه أكث��ر م��ن مائت��ن ومخس��ن ش��ابًا، حت��ى اآلن، م��ن عناص��ر تنظي��م داع��ش، ومقاتل��ن يف اجلي��ش احل��ر، 

وضاح الشامي
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الس��ويداء،  حمافظ��ة  ش��هدت  	
كغره��ا م��ن املناط��ق اخلاضع��ة لس��يطرة 
النظ��ام، مح��الت اعتق��ال وجتني��د ألبنائه��ا. 
إال أن ذل��ك م��ّر ع��رب مراحل متع��ددة، كانت 
ترتف��ع وت��رة االعتق��االت يف بعضه��ا وت��كاد 
تك��ون معدوم��ة يف مراح��ل أخ��رى، بن��اء عل��ى 
األوض��اع االجتماعي��ة واألمني��ة فيه��ا، م��ع 
حماول��ة النظ��ام جتن��ب إث��ارة اجملتمع ضده 

ذل��ك. جتن��ب  بإمكان��ه  كان  إذا 
م��ع ب��دء الث��ورة الس��ورية كان��ت  	
ب��ن  نفس��ها  عل��ى  منقس��مة  الس��ويداء 
مع��ارض ومؤي��د كح��ال بقي��ة احملافظ��ات 
ب��دأ  العن��ف  وت��رة  ازدي��اد  وم��ع  الس��ورية، 
ه��ذا التباي��ن ي��زداد وضوح��ًا، وانعك��س ذل��ك 
عل��ى العس��كرين م��ن أبن��اء احملافظ��ة، حي��ث 
ب��دأت عملي��ات االنش��قاق م��ن قب��ل ضب��اط 
نفس��ه  الوق��ت  يف  ملع��ت  بينم��ا  وجمندي��ن، 
أمس��اء أخ��رى عل��ى درج��ة عالية م��ن التأييد 
أو »التش��بيح« لألس��د، إال أن أع��داد املنش��قن 
أو املمتنع��ن ع��ن االلتح��اق بصف��وف النظ��ام 
العس��كرية  األح��داث  تس��ارع  م��ع  تزاي��دت 
والسياس��ية ليبلغ عددهم حنو 27 ألف ش��اب 

.2013 ع��ام 
ح��اول نظ��ام األس��د بالتزام��ن م��ع  	
ذلك أن يس��تقطب أبناء الس��ويداء للعودة إىل 

صفوف��ه ع��رب إص��دار عف��و عام عنه��م، ما دفع 
عش��رات منه��م لاللتح��اق بقوات��ه، لك��ن ه��ذه 
األعداد مل تكن مرضية للنظام، فشن محلة 
اعتق��االت طال��ت حن��و 470 ش��ابًا يف كان��ون 
األول نهاية العام نفسه، وسط أحاديث حول 
ني��ة النظ��ام نقله��م إىل جبه��ات القت��ال؛ يف 
الف��رتة ذاته��ا ال��يت ب��دأت تظه��ر فيه��ا حركة 
»رجال الكرامة« واليت توجهت مع شيوخ دين 
آخرين إىل املعسكر الذي احتجز فيه الشبان، 
ومتكنت من اقتحامه وإطالق سراحهم، مع 
إص��دار ق��رار بعدها مينع التجني��د اإلجباري 

يف الس��ويداء.
ورغ��م ع��دم ق��درة النظ��ام يف تل��ك  	
الفرتة على اعتقال شبان يف السويداء، إال أن 
بع��ض احل��االت كان��ت حت��دث عل��ى أط��راف 
العاصم��ة دمش��ق أو عل��ى احل��دود اللبناني��ة، 
كم��ا أن بع��ض اجملندي��ن س��ابقًا مل يرتك��وا 
أو تركوه��ا وع��ادوا  العس��كرية،  قطعاته��م 
إليه��ا بتس��ويات م��ع النظ��ام تضمن بق��اء أبناء 

الس��ويداء داخ��ل حمافظته��م.
الس��ويداء  أبن��اء  غالبي��ة  ميض��ي  	
خدمتهم العس��كرية ضمن قطعات عسكرية 
داخ��ل احملافظ��ة. ورغ��م وجوده��م يف صفوف 
النظ��ام، إال أن كثري��ن منه��م ال يعت��ربون 
أنفس��هم موالن لنظام األس��د، مع ما حتمله 

عساكر السويداء
يعي��ش كث��ر م��ن اجملندي��ن يف صف��وف ق��وات النظ��ام م��ن أبن��اء حمافظ��ة  	
الس��ويداء، حال��ة م��ن انع��دام املوق��ف حي��ال كل م��ا حي��دث حوهل��م م��ن قضاي��ا سياس��ية 
أو اجتماعي��ة أو إنس��انية، حماول��ن ع��زل أنفس��هم ع��ن كل ماحوهل��م بانتظ��ار ظه��ور 
ح��ل م��ا ينه��ي واقعه��م احلال��ي ويعيده��م إىل حياتهم، دون أن يكون هلم دور بإحداث هذا 

التغي��ر.

ه��ذه الفك��رة من س��خرية حبد ذاته��ا، فهؤالء 
ض��د  مع��ارك  أي  خيوض��ون  ال  اجملن��دون 
أي ط��رف، حت��ى عندم��ا كان��ت تتع��رض 
حمافظة الس��ويداء هلجمات من قبل تنظيم 
»الدول��ة« أو »جبه��ة النص��رة«، كان النظ��ام 
ميتن��ع ع��ن إرس��ال جن��وده إىل تل��ك املع��ارك. 
وي��رتك أبن��اء املناط��ق ال��يت تتع��رض للهج��وم 
يقاتل��ون وحده��م، إال أن اجملندي��ن يدركون 
أن ذل��ك لي��س نابع��ًا م��ن خ��وف عل��ى حياتهم، 
وإمن��ا يه��دف إىل تذك��ر األهال��ي بض��رورة 

وج��وده حلمايته��م م��ن املتطرف��ن.
م��ن  اجملندي��ن  غالبي��ة  أن  ومب��ا  	
أبن��اء الس��ويداء ال خيوض��ون مع��ارك خ��ارج 
احملافظ��ة أو داخله��ا إال ن��ادراً، ف��إن النظ��ام ال 
يتعام��ل معه��م غالب��ًا إال كجنود متقاعس��ن 
ومش��كوك بوالئه��م، ولكنه يفض��ل االحتفاظ 
بهم يف صفوفه على أن يرتكهم. كما أنهم 
يف الوق��ت نفس��ه مل حيصل��وا عل��ى اح��رتام 
املعارضن من أبناء احملافظة أو من خارجها 
باعتباره��م مل يتخ��ذوا موقف��ًا واضح��ًا إىل 
غ��ر  جعله��م  م��ا  الس��وري،  الش��عب  جان��ب 

مرغ��وب به��م م��ن كال الطرف��ن.
املش��هد  يف  حي��دث  م��ا  ظ��ل  ويف  	
الس��وري، ال ميك��ن إج��راء دراس��ة دقيق��ة أو 
تقريبي��ة تب��ن موق��ف اجملندي��ن م��ن نظ��ام 
األس��د وال م��ن الث��ورة الس��ورية، إال أن��ه م��ن 
املمك��ن وض��ع تص��ور ميك��ن أن يق��رتب م��ن 
حقيق��ة وضعه��م. إذ يب��دو اجملن��دون ناقم��ن 
عل��ى النظ��ام ال��ذي حيتف��ظ به��م يف صفوف��ه 
من��ذ حن��و مثان��ي س��نوات، إال أنه��م يف الوق��ت 
نفس��ه غ��ر مؤيدي��ن للث��ورة الس��ورية، م��ع 
وج��ود ح��االت أخ��رى ختتل��ف متام��ًا م��ع هذه 

العام��ة. التوصيف��ات 
إذن ف��إن حماول��ة إجي��اد توصي��ف  	
دقي��ق ملوق��ف عس��اكر الس��ويداء م��ن نظ��ام 
األس��د أو م��ن الث��ورة الس��ورية، ق��د ال تفض��ي 
إىل نتيجة مقنعة، إال أن ذلك يبدو يف الوقت 
نفس��ه انعكاس��ًا لواق��ع احملافظ��ة بأكمله��ا. 
فل��و اس��تثنينا م��ن اخت��ذوا مواق��ف واضح��ة 
باالحني��از ألح��د اجلانب��ن، س��يبقى أمامن��ا 
طي��ف واس��ع م��ن األهال��ي ال مييل��ون إىل أي 
منهم��ا، وإذا س��ألتهم فإنه��م ال ميلك��ون جواب��ًا 
واضح��ًا ح��ول طبيع��ة موقفه��م. ورغ��م وجود 
الس��ويداء  أبن��اء  م��ن  م��ن اجملندي��ن  كث��ر 
وآخري��ن  مطل��ق،  بش��كل  األس��د  يؤي��دون 
أن معظ��م  إال  ويتمن��ون رحيل��ه،  يكرهون��ه 
م��ن تبق��ى ال يبالون ببقاء األس��د أو س��قوطه، 
وال بانتصار الثورة أو فش��لها، إمنا ينتظرون 

فق��ط ق��رار »التس��ريح« ال��ذي مل يص��ل.

عبيدة نبواني 
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كان للمسلس��ل الرتك��ي الش��هر  	
»وادي الذئ��اب« احلص��ة األك��رب يف التأث��ر 
عل��ى جعب��ة مف��ردات اخلي��ال الش��عي به��ذا 
اخلص��وص. ويظه��ر ذل��ك يف انتش��ار أمس��اء 
أبطال��ه كألق��اب حركي��ة تبناه��ا مقاتل��ون 
يف اجلي��ش الس��وري احل��ر، س��واء أطلقوه��ا 
ه��م عل��ى أنفس��هم، أم ٌأطلقت عليهم من قبل 
أقرانهم ل���شبه يف الشكل أو الطباع، حسب ما 
ذك��ر ل��� عن املدينة أحد القادة العس��كرين، 
وال��ذي ُأطل��ق علي��ه لق��ب »ميمات��ي«، االس��م 

األكث��ر رواج��ًا يف صف��وف مقاتل��ي احل��ر.
اجلي��ش  يف  املقاتل��ن  م��ن  كث��ر  	 
اخت��ذوا  عس��كريون،  ق��ادة  وأغلبه��م  احل��ر، 
م��ن »ميمات��ي« امس��ًا حركي��ًا، وب��ات لصيق��ًا 
ببعضهم كاسم ال يعرف إاّل به، فيما مل ينل 
آخ��رون الش��هرة ذاته��ا. وم��ن أبرز األش��خاص 
الذي��ن ُعرف��وا ب��� »ميمات��ي«، امل��الزم أول )عب��د 
الوه��اب اخلل��ف( كان ضابط��ًا يف الش��رطة 
مبدين��ة  النظ��ام  لق��وات  التابع��ة  اجلنائي��ة 
ُع��رف  من��ه  مقّرب��ن  حس��ب  ولك��ن  منب��ج، 
ب�»ميمات��ي« قب��ل ان��دالع الث��ورة، واش��تهر ب��ه 
عق��ب انش��قاقه مطل��ع الع��ام 2012 وانضمام��ه 
إىل صف��وف الث��وار، وم��ن ث��م قائ��دا عس��كريًا 
يف »جمل��س منب��ج العس��كري« قب��ل أن يصبح 

قائ��داً ل�»ل��واء األم��ة« يف اجلي��ش احل��ر.
وكان ل�»امل��الزم خل��ف/ ميمات��ي«  	 

ش��هرة واس��عة يف مدين��ة منب��ج ال��يت أعل��ن 
انش��قاقه فيه��ا خ��الل مظاه��رة يف املدين��ة. 
ق��رب  ع��ام2013  آب  ش��هر  يف  ُفق��د  وعندم��ا 
حاج��ز »املق��ص« عن��د مدخ��ل مدين��ة الرق��ة، 
احل��ر(،  اجلي��ش  أركان  )هيئ��ة  خصص��ت 
حينه��ا، مبلغ��ًا ق��دره مئ��ة مليون لرة س��ورية 
للجه��ة ال��يت تعث��ر علي��ه، كم��ا خصص��ت 
عش��رة »البوس��رايا« ال��يت ينتم��ي إليه��ا مبلغ��ًا 
مش��ابهًا، ليص��در تنظي��م الدول��ة عق��ب ذل��ك 
حكم��ًا بإعدام��ه بتهم��ة »قت��ل مدني��ن ع��ّزل«، 
ل��دى  معتق��ل  أن��ه  ناش��طون حينه��ا  وأش��ار 
التنظي��م يف »س��جن القب��و« مببن��ى حمافظ��ة 

الرق��ة.
ب��اش«  »ميمات��ي  أو  »ميمات��ي«  	 
)وادي  مسلس��ل  يف  األب��رز  الش��خصية 
الذئاب(-جّس��دها املمث��ل الرتكي )غوركان 
للش��خصية  ال��ويف  والصدي��ق  أويغ��ون(- 
احملوري��ة يف املسلس��ل »مراد عل��م دار«، خاض 
مع��ه معظ��م عمليات��ه األمني��ة حفاظ��ًا عل��ى 
األم��ن القوم��ي يف تركي��ا، حس��ب املسلس��ل. 
كان معروف��ًا بش��جاعته وته��ّوره ومواقف��ه 
الس��اخرة، حت��ى يف حلظ��ات القت��ال، م��ا جع��ل 
م��ن امس��ه رمزاً حيي��ل إىل مدل��ول أو منوذج، 
ويش��ر بالتال��ي إىل ش��خصية حتظ��ى ب��رواج 
واح��رتام يف أوس��اط ش��عبية واس��عة، تتحل��ى 

وامل��رح والوف��اء. باإلق��دام 
ال��ذي  العس��كرين  الق��ادة  وم��ن  	 
محل��وا لق��ب »ميمات��ي« القائ��د العس��كري يف 
»لواء رعد الش��مال« طارق مصطفى اجلنيد، 
ال��ذي ق��ال ل� ع��ن املدينة، إن ذويه وأصدقاءه 
أطلق��وا علي��ه ه��ذا اللق��ب، ملا حيم��ل من طباع 
قريبة من شخصية »ميماتي« يف املسلسل من 
حيث الشجاعة واالندفاع يف املعارك، والروح 

اجلّدي��ة والس��اخرة يف نف��س الوق��ت. وأضاف 
اجلنيد، أن »ميماتي« ذكر يف إحدى حلقات 
املسلسل عندما سأله صديقه »مراد علم دار« 
عن س��بب تس��ميته كذلك، أجاب بأن والدته 
تس��ّببت مبقت��ل أم��ه، وأن��ه »ول��د م��ع امل��وت، 
وأصب��ح وامل��وت أخ��وة«، وامس��ه ه��و نتيج��ة 
ع��دد كب��ر م��ن الن��اس الذين قتله��م، كونه 
كان قاتاًل مأجوراً يعمل لصاحل »املافيا«، إاّل 
أن »اجلني��د« أراد أن جيع��ل م��ن امسه »مقتلة 
جلميع أعداء الثورة السورية، وخاصة قوات 

نظ��ام األس��د وامليليش��يات املس��اندة هل��ا«.
وه��و  آخ��ر،  »ميمات��ي«  يس��تذكر  	 
لق��ب املقات��ل يف )غرب��اء الش��ام( س��ابقا عب��د 
»ميمات��ي  ل���  مقول��ة  احل��ّزوري،  احلمي��د 
األصل��ي« ق��ال إن��ه كان يردده��ا يف معظ��م 
جلساته مع رفاقه، وخالل االشتباكات، »أنا 
م��ا بتخّب��ى ورا أي��ا صخ��رة، ول��دت ع الواق��ف، 
وعش��ت ع الواق��ف، ورح م��وت ع الواق��ف. أن��ا 
ضه��ري م��ا بس��ندو ع ال��رتاب، حت��ى ع الق��رب 
رح أن��زل واق��ف، مش��ان ما يّدع��ي الرتاب علي 
ويق��ول إن��ي انس��ندت علي��ه وحيمل��ين منّية«، 
مش��راً إىل س��عادته به��ذا اللق��ب ال��ذي أطل��ق 
علي��ه لش��بهه بش��خصية »ميمات��ي« املسلس��ل. 
وعل��ى الرغ��م م��ن كث��رة املقاتل��ن، وخاص��ة 
الق��ادة، الذي��ن محل��وا لق��ب »ميمات��ي«، إاّل أن 
األم��ر مل يقتص��ر عل��ى »ميمات��ي« فحس��ب، 
لصيق��ة  تك��ون  ت��كاد  احلركي��ة  فاألمس��اء 
جبمي��ع املقاتل��ن، ويش��كل تنوعه��ا قصص��َا 
مثرة وشبكة معقدة من التأثرات والرموز، 
لكن ارتباط كثر منها بأبطال وشخصيات 
ع��ن  للتس��اؤل  يدف��ع  التلفزيوني��ة  الدرام��ا 
م��دى تأث��ر الدرام��ا بالثقاف��ة الش��عبية، أو 

انع��كاس األخ��رة عليه��ا.

»ميماتي« الثورة السورية

سعيد غزول 

ال��يت  الس��ورية  الث��ورة  بداي��ة  يف  	
أغل��ب  جل��أ   ،2011 الع��ام  مطل��ع  اندلع��ت 
الناش��طن يف تنس��يق املظاه��رات ض��د النظ��ام 
للعم��ل بأمس��اء مس��تعارة، وأخ��رى حركي��ة، 
النظ��ام  م��ن خماب��رات  مالحقته��م  خش��ية 
أو مداهم��ة من��ازل ذويه��م، ولّك��ن األمس��اء 
عل��ى  املقاتل��ون  أطلقه��ا  ال��يت  احلركي��ة 
أنفس��هم، أو ُأطلق��ت عليه��م وأِلفوه��ا، مل تكن 
من باب اخلش��ية من النظام، بقدر ما كانت 
جذب��ًا لالنتباه، وتأثراً مبا حتمله الش��خصية 
املس��تلَهمة م��ن ش��جاعة وإق��دام، أو س��خرية 
حت��ى، وميي��ز غالبيته��ا أنه��ا مس��تعارة م��ن 
أمس��اء أبط��ال املسلس��الت، والرتكي��ة منه��ا 

عل��ى وج��ه اخلص��وص.

عبدالوهاب اخللف
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ن��ام األخ املواط��ن "أن��ا"، ليل��ة 21 مت��وز 2012 يف ح��ي الش��عار  	
حبلب، على ش��كل مواطن، وعندما اس��تيقظ على صوت طائرة امليغ 
مذعوراً، مرتفع الضغط، جاحظ العينن، نظر يف مرآته فاكتشف 
أن��ه ص��ار "إرهابي��ًا" "ق��ّد الدنيا". وكعادة األخ��وة املواطنن انتعل األخ 
املواط��ن ح��ذاءه دون جراب��ات، وه��رول إىل الف��رن لش��راء ربط��ة خبز، 
فرأى عدداً من األخوة املواطنن مصطفن يف طابور. قال يف نفسه: 
يبدو أن األمن واألمان حقيقة راس��خة، و ليس كذبة من كذبات 
اإلع��الم، وعندم��ا التف��ت للبح��ث ف��وق أغص��ان ش��جرة جم��اورة ع��ن 
العصاف��ر ال��يت تزق��زق، قصفت طائرة املي��غ الفرن، وقتلت عدداً من 

األخ��وة املواطن��ن املصطف��ن يف الطاب��ور.
	 ق��رر األخ املواط��ن يف الي��وم التال��ي الذه��اب إىل "املناط��ق 
اآلمنة" لشراء ربطة اخلبز، مرت السيارة على حاجز اجليش احلر، 
ث��م عل��ى حاج��ز للق��وات الكردي��ة، ث��م على حاج��ز النظام. طلب��وا منه 
بطاقت��ه الش��خصية ف��كاد أن يعطيه��م ج��واز الس��فر. لوهل��ة ظ��نَّ أن��ه 
قط��ع ح��دود دول��ة إىل دول��ة أخ��رى، خصوص��ًا وأن راي��ات أخ��رى، مل 
يع��رف املواط��ن إىل أي��ة دول��ة تتب��ع، كان��ت مرتفع��ة ف��وق احلاج��ز، 
لكن وجه عنصر األمن العس��كري، حذاءه األس��ود، بندقيته، أكياس 
الرم��ل، والفوض��ى ال��يت مت��زج كل ذل��ك يف خلط��ة فري��دة، ذّكرت��ه 
أن��ه م��ا زال يف "الوط��ن"، وأن��ه "أخ مواط��ن"، فأعط��ى العنص��ر بطاقت��ه 

الش��خصية.
	 األخ املواط��ن مل يص��دق "هدن��ة العي��د" يف عام 2012، وال يف 
األع��وام ال��يت تلت��ه، وهلل احلم��د، و إال لتم تش��ييعه كما َش��يََّع ضحايا 
ه��ذه اهل��دن عل��ى ش��ريط قن��اة حل��ب اإلخب��اري. عّل��ق األخ املواط��ن يف 
خيال��ه ش��عار "امل��وت غ��ر قاب��ل للتجرب��ة" من��ذ الي��وم األول. فالنواي��ا 
الطيبة ال تنفع يف الش��وارع الفارغة على خطوط التماس، مع املوت 
الراب��ض بقناصت��ه يتس��لى باصطي��اد م��ن حي��اول أن يأخ��ذ م��ن بيت��ه 

مالب��س أوالده الش��توية، كجائ��زة ترضي��ة هل��م صبيح��ة العي��د.
الحق��ًا كان عل��ى األخوة املواطنن أن يعربوا معرب بس��تان  	
القص��ر جيئ��ة وذهاب��ًا ب��ن عاملن خمتلفن، وكان جت��اوز هذا املعرب 

ش��يء يش��به الوالدة بكل احتماالتها، عليك أن تتحس��س رأس��ك كل 
ثانية، لكن ال وقت لديك لتحسس رؤوس اآلخرين الذين يسرون 

بالقرب منك، عندما تسمع صوت الرصاصة.
وعندم��ا يص��ل "أخ��ي املواط��ن" إىل اجلان��ب اآلخ��ر ينتظ��ره  	
اجل��الدون أنفس��هم، الذي��ن كان بعضه��م يدق��ق يف هوي��ة رأس��ه م��ن 
األعل��ى، إن كان قاب��اًل للنس��ف أم ال، ليح��ددوا منس��وب وطنّيت��ه 
م��ن مالم��ح وجه��ه، "ه��ل أن��ت معن��ا أم ضدن��ا؟"، وبع��د التدقي��ق يف 
بطاقته الش��خصية، وبعض األس��ئلة والش��تائم غالبًا، واألس��ئلة اليت 
تش��به الش��تائم، مينحون��ه مس��ة الدخ��ول إىل م��ا يس��مونه "املناط��ق 

اآلمنة".	
ل��و  املواط��ن، ولك��ن حب��ذا  لق��د ول��دَت م��ن جدي��د أخ��ي  	
حتسس��ت رأس��ك م��رة أخ��رة قب��ل أن تكم��ل طريق��ك، فهن��اك والدة 
أخ��رى كان علي��ه أن يولده��ا عل��ى التي��ل الرتك��ي، يوم��ن أو ثالث��ة 
أي��ام نص��ف س��اعاتها يف الوح��ل أو الغب��ار، ونصفه��ا اآلخ��ر يف الرتق��ب 
واالنتظ��ار، ومتابع��ة أض��واء س��يارات اجلندرم��ا الرتكي��ة يف اللي��ل، 
وأصوات الرصاص والكالب، وإشارات املهرب وهو يقول له: اركض 

وال تلتف��ت إىل اخلل��ف.
بعد أربع س��نوات قطع األخ املواطن أوربا من اليونان حتى  	 
أملاني��ا، دون أن يطل��ب أح��د من��ه م��ا يثب��ت هويت��ه، ووج��د حينه��ا وقت��ًا 
للتس��اؤل ع��ن س��بب ش��غف املواطن��ن باحلواج��ز واحل��دود وخط��وط 
الفص��ل. ف��إن مل ُترس��م احل��دود عندن��ا خب��ط م��ن األحج��ار، وبع��ض 
قط��ع احلدي��د واخلش��ب، رمسناه��ا حبفن��ة ت��راب، أو حت��ى بقل��م 
ختطي��ط أو خب��اخ ده��ان. وإن مل نس��تطع، رمسناه��ا كخط��وط 
وهمي��ة يف خياالتن��ا اجلمعي��ة، حبي��ث يراه��ا اجلمي��ع وال يراه��ا أحد. 
واملش��كلة مع اخلطوط الوهمية أنها ال تقدم حتذيراً ملن يتجاوزها، 
وعليه أن ميتلك من الفطنة ما جيعله يشعر بوجودها، حتى وإن مل 
تكن موجودة، وإال تلقى رصاصة يف رأسه، والرصاصة اليت خترتق 

ال��رأس ال تك��ون حتذيري��ة لألس��ف.
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مل أمس��ع يوم��ًا أن هارب��ًا التف��ت إىل اخلل��ف، ولك��ن األخ��وة  	
املواطن��ن اهلارب��ن م��ن احل��روب يلتفت��ون كث��راً إىل اخلل��ف، ورمب��ا 

الس��بب يف ذل��ك أنه��م ال يهرب��ون بالكام��ل، يرتك��ون الكث��ر وراءه��م، 
وحيلم��ون بالع��ودة إىل ه��ذا الكث��ر. ولذل��ك أصب��ح ل��ألخ املواط��ن 

مواطن��ان اثن��ان بع��د أن قط��ع احلدود، أو قطعت��ه احلدود: واحد 
يف الداخ��ل يتس��لل كل ليل��ة إىل أحالم��ه، أو كوابيس��ه، 

ليأخ��ذه يف جول��ة ب��ن احلواج��ز وحت��ت قص��ف املداف��ع 
والطائ��رات، وآخ��ر يس��مى الجئ��ًا،  ال حواج��ز أمام��ه. 

لك��ن الراب��ط ب��ن االثن��ن بق��ي أق��وى م��ن كل 
احلواج��ز واحل��دود، والدلي��ل أن أحالم��ه، 

وكوابيس��ه كذل��ك، ال تع��رتف به��ا.

Judita Invisible
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ه��ذه  تب��ين  	
الواقعية نفسها على 
اف��رتاض أّن حم��ور 
انتص��ر،  ق��د  األس��د 
إىل  طريق��ه  يف  وأّن��ه 
حتقي��ق النهاي��ة ال��يت 
الوص��ول  حي��اول 
إليه��ا من��ذ 2011. وبالتال��ي، ف��إّن م��ن األجدى 
التعام��ل م��ع هذا الواقع، وحتقيق مايتاح من 
بقية مكاس��ب سياس��ية أو معاشية، بل ورمبا 
االنس��حاب إىل ضف��ة القب��ول باس��تمرار ه��ذا 
احل��ال إىل األب��د. وم��ن أجل بعض اإلنصاف؛ 
ميك��ن الق��ول إّن هذه امل��زاج االكتئابي ليس 
حكراً على السورين وحدهم، فهناك دول –

بعضه��ا تصّن��ف يف خانة القوى العظمى– قد 
ركن��ت إىل س��هولة ه��ذا االس��تنتاج، وهي��أت 
نفس��ها للتعام��ل م��ع س��وريا حيكمه��ا األس��د 
كواجه��ة ملش��روع إيران��ي، وحت��ت احت��الل 
روس��ي معلن، وإن كان يتم إغفال تس��ميته 

صراح��ة.
ه��ل ه��ذا صحيح؟...اجل��واب س��هل: ال لي��س 

كذل��ك.
السؤال األكثر صعوبة هو...ملاذا؟ 

ال حت��اول ه��ذه املقال��ة، وال تّدع��ي،  	
نهائ��ي  تص��ور  وال  كامل��ة  إجاب��ة  تقدي��م 
لنتيج��ة احلرب يف س��وريا. غ��ر أنها حماولة 
لوض��ع م��ا أظ��ن أّنه��ا القواطع الرئيس��ية اليت 
أن  ب��دا  الوه��م، مهم��ا  تع��رتض س��بيل ه��ذا 
الواقع امليداني والدولي يسر يف صاحل بشار 

األس��د.
• القاطع الأول: القفز في الخالء 

لن��دع األرق��ام تتح��دث أواًل، فه��ي  	
األداة املفضل��ة هلواة الواقعية اجلديدة، وهي 
تق��ود إىل بع��ض التش��كك فع��اًل. فق��د تزايدت 
م��ن  النظ��ام  عليه��ا  يس��يطر  ال��يت  املس��احة 
األرض السورية، خالل عامن ونصف العام 
التدخ��ل الوحش��ي الروس��ي والقص��ف  م��ن 
البساطي املدمر، من %18 إىل حنو %45، وهو 
تطور ملفت بدون شك، لكن أين حدث هذا؟ 
ميداني��ًا  تقّدم��ًا  النظ��ام  حّق��ق  	
بانت��زاع الس��يطرة –أو بدّق��ة– إع��ادة احت��الل 
مناط��ق حضري��ة يف ري��ف دمش��ق والقلمون، 

 لماذا
 لن ينتصر

الأسد؟

سهيل نظام الدين

رأي

وبع��ض م��ن ريف��ي مح��ص ومح��اة، واأله��م 
الس��يطرة عل��ى مدين��ة حل��ب، وهي اخلس��ارة 
األك��رب حّق��ا. وس��يطر قبله��ا عل��ى جي��وب يف 
ري��ف الالذقي��ة وخصوص��ًا جبل��ي األك��راد 
أش��الء  عل��ى  تق��دم  وبعده��ا  والرتكم��ان، 
وم��ازال  ال��زور.  دي��ر  يف  داع��ش  تنظي��م 
النظ��ام يهيمن على مناطق تس��كنها الغالبية 
اضط��روا  الذي��ن  الس��ورين  م��ن  العظم��ى 
للن��زوح م��ن بيوته��م وقراه��م ومدنه��م، حتت 
وط��أة ث��الث موج��ات متواصل��ة م��ن القص��ف 
الوحش��ي والعش��وائي، مل تتوق��ف يوم��ًا من��ذ 

حن��و س��بع س��نوات.
بع��ض  خادع��ة  األرق��ام  أّن  غ��ر  	
يف  األك��رب  ّالف��ارق  أن  فالواق��ع  الش��يء. 
رق��م مس��احة س��يطرة النظ��ام حتق��ق ع��رب 
مس��احات شاس��عة م��ن البادي��ة ال��يت كان��ت 
حت��ت س��يطرة تنظي��م داع��ش، يف ح��ن أن 
مس��احات ك��ربى م��ن الب��الد مات��زال خ��ارج 
س��طوته، ومنها الغوطة الش��رقية احملاصرة، 
والقس��م األكرب م��ن حمافظة درعا، وريفي 
حل��ب الغرب��ي والش��رقي، وحمافظ��يت إدل��ب 
والرق��ة، ومناط��ق اجلزي��رة –الضف��ة اليمنى 
ديرال��زور، وحن��و  للف��رات– م��ن حمافظ��ة 

الســاحة  تشــهد    
الســورية، منــذ بدايــة 
الروســي  التدّخــل 
العســكري لصالــح نظام 
انتشــارًا  األســد،  بشــار 
ملــزاج يتلبــس مــا تظهــر 
»واقعيــة«  أّنهــا  علــى 
وهــو  وثوريــة،  سياســّية 
يتزايــد بصــورة مرتابطــة مــع 
حتقيــق التحالــف الــذي يضــّم 
جانــب  إىل  والــروس،  النظــام 
إيــران وطائفــة مــن امليليشــيات 
اإلرهابيــة الطائفيــة، وجمموعــات 
مكاســب  وروس،  عــرب  مرتزقــة 

إلنكارهــا. جمــال  ال  ميدانيــة 
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وبتفس��ر  احلس��كة.  حمافظ��ة  م��ن   98%

جيوس��رتاتيجي مبّس��ط، فإّن قس��مًا وازنًا من 
ه��ذه املناط��ق بات��ت يف حكم اخلارج��ة طوياًل 
ع��ن س��يطرته، وه��و عاج��ز يف ظ��ل ظروف��ه 

احلالي��ة ع��ن اس��تعادتها.
• القاطع الثاني: الدولة المثخنة

والنس��ب  األرق��ام  كان��ت  لطامل��ا  	
املوازن��ات  بيان��ات  مبافيه��ا  االقتصادي��ة، 
العام��ة، ونس��ب النم��و والبطال��ة، وقياس��ات 
اجله��ات  تعلنه��ا  ال��يت  املش��روعات  حتق��ق 
الرمسي��ة يف س��وريا قب��ل الث��ورة وخالهل��ا، 
متخم��ة بالوه��م والزي��ف. وه��ذا ج��زء م��ن 
سياس��ة رمسي��ة انتهجه��ا حاف��ظ األس��د منذ 
حص��ار الثمانين��ات االقتص��ادي، وورثه��ا عنه 
ابن��ه وتفاقم��ت بع��د 2005. وال يوجد ما يدعو 
لتصدي��ق أّي م��ن األرق��ام ال��يت تعلنه��ا جهات 
النم��اذج  أّن  والواق��ع  األي��ام.  ه��ذه  النظ��ام 
ال��يت جي��ري عل��ى  احلس��ابية والرياضي��ة، 
أساس��ها توّق��ع ح��ال االقتص��اد بع��د الث��ورة، 
مزّيف��ة كذل��ك وال تق��ّدم ص��ورة حقيقي��ة 

للواق��ع. 
تض��ّور  حال��ة  تعي��ش  الب��الد  	
اقتص��ادي ومال��ّي فعلي��ة، وه��ي يف وضعه��ا 
الراه��ن تعت��اش عل��ى بن��ى متهالك��ة، وكتلة 
غ��ر  طبع��ات  تغّذيه��ا  متضّخم��ة  نقدي��ة 
مدعوم��ة م��ن الل��رة، يع��ود متاس��كها الظاهر 
إىل أّنه��ا ت��دور داخ��ل اقتص��اد مع��زول جزئي��ًا 
أّن االحتياط��ي  الع��امل. ه��ذا ع��دا ع��ن  ع��ن 
النق��دي ق��د اس��تنفد، وأّن كّل العق��ود ال��يت 
وقعه��ا النظ��ام حتول��ت إىل رش��ى سياس��ية 
دعم��ه  اس��تمرار  مقاب��ل  وإي��ران،  لروس��يا 

 . يًا عس��كر

الواق��ع أّن االنتص��ار يف احل��رب – 	
وفق الطريقة الوحشية اليت يدير بها األسد 
ه��ذه احل��رب– لي��س رخيص��ًا، فحت��ى حلفاؤه 
األقرب��ون يُع��ون جيداً، أّن احلاصل السياس��ي 
ل��ن يتحق��ق مب��ا يضم��ن ل��ه اس��تمرار حكم��ه 
دون إع��ادة إعم��ار، والنقط��ة الفارق��ة هن��ا أّنه 
ال ه��و وال ه��م ميلكون القدرة على مثل هكذا 
دول  م��ن  أح��داً  أّن  أكث��ر،  ويُع��ون  الت��زام. 
الع��امل املاحن��ة ل��ن تق��ّدم دعم��ًا إلع��ادة إعم��ار 
حتت سلطته. ويف هذا تصرحيات معلنة من 
الوالي��ات املتح��دة واالحت��اد األوروب��ي ودول 
إقليمي��ة وازن��ة، وه��ذا س��يقود إىل النقط��ة 

الثالث��ة يف ه��ذا االس��تعراض.
• القاطع الثالث: كمون داعش

س��يقود وض��ع نظام األس��د املهلهل،  	
اقتصادي��ًا وعس��كريًا وبش��ريًا –هن��اك أرق��ام 
مرعبة عن النزيف البش��ري يف مواقع والئه 
الرئيسية والطائفية، وهذا ما جيعل كامل 
االعتم��اد عل��ى امل��دد اإليران��ي املكل��ف– إىل 
وض��ع م��ا يبدو أّنه تص��وره النهائي لالنتصار 
عل��ى الش��عب الس��وري، حت��ت ش��رط أس��ئلة 

صحيح��ًا  كان  وإذا  خط��رة.  اس��رتاتيجية 
ك��ربى،  ق��وى  م��ن  اس��ُتخدمت  س��وريا  أّن 
طائفي��ًا،  ومس��تقطبة  مضطرب��ة  كأرض 
بس��بب النظام وليس غ��ره، لتجميع وإيقاظ 
اخلالي��ا النائم��ة م��ن املتطرف��ن ح��ول الع��امل 
فق��دت  ق��د  الس��ردية  ه��ذه  ف��إّن  وضربه��ا، 
بريقها مع حتول هذه »البؤرة اجلهادية« إىل 
منص��ة انطالق ألعم��ال إرهابية حول العامل 

وم��ع  للغراب��ة(.  وروس��يا  إي��ران  )باس��تثناء 
تالش��ي الكتل��ة الكياني��ة لداع��ش، وحتّوهل��ا 
جم��دداً إىل ح��رب العصاب��ات ال��يت جتيده��ا، 
س��تكون خماط��رة انتحاري��ة أن ُيرتك األس��د 
وحتالفات��ه  وحش��يته  اس��تخدمت  ال��ذي 
الطائفي��ة الس��تقطابهم، ك��ي يش��كل حاف��زاً 
جتمي��ع  اف��رتاض  كان  إن  هل��م.  جدي��داً 
اإلرهابي��ن صحيح��ًا، فس��يكون االف��رتاض 
املقاب��ل، ال��ذي يق��ول إّن س��وريا إّم��ا أن تك��ون 
حوض��ًا مغلق��ًا للص��راع أو منطق��ة اس��تقرار 
ه��ادئ، صحيح��ًا أيض��ًا. ووج��ود األس��د ال��ذي 
سيعيق بناء دولة مستقرة ال خيدم الغرض 
الثان��ي، م��ع انتف��اء احلاج��ة للغ��رض األول... 
الكوني��ة  املؤام��رة  آخ��ر، إن نظري��ة  مبعن��ى 
ال��يت يتش��دق به��ا النظ��ام، ه��ي أح��د وج��وه 
إثب��ات اس��تحالة انتص��اره، ألّن بق��اءه يع��ين 

اس��تمرارها ويع��ين مزي��داً م��ن اإلره��اب.
ظ��ل  يف  اإلره��اب  ع��ن  واحلدي��ث  	
معط��ى بق��اء األس��د، ل��ن يقتص��ر عل��ى داعش 
والقاع��دة كتمثي��ل س��يّن للتط��رف. ب��ل إّن 
طي��ف اجملموع��ات اإلرهابي��ة ال��يت حيّركه��ا 

ش��يعية  عربي��ة  تنظيم��ات  يش��مل  وج��وده، 
وكردي��ة  وإيراني��ة  وفلس��طينية  وقومي��ة 
وتركي��ة يس��ارية.. وه��ذا وض��ع ال ميك��ن 

عاملي��ًا. احتمال��ه 
ل��ن يك��ون صعب��ًا عل��ى أّي صان��ع  	
ق��رار أن يص��ل إىل نتيج��ة مفاده��ا، أّن األس��د 
إن بق��ي –انتص��ر– فس��تعلق س��وريا يف دوام��ة 
قم��ع أكث��ر وحش��ية مم��ا س��بق 2011، ويف 
دول��ة عاج��زة اقتصادي��ًا داخ��ل وط��ن مدم��ر 
ل��ن جي��د  بيئ��ة  وه��ذه  ومنب��وذ،  وحماص��ر 

أفض��ل منه��ا. ب��كل صنوف��ه  اإلره��اب 
ق��د يب��دو اآلن أّن مّث��ة رك��ون إىل  	
التعام��ل م��ع األس��د كواق��ع، م��ع الضغ��ط 
العس��كري املدم��ر حللفائ��ه الذي��ن يعمل��ون 
مهم��ا  املؤقت��ة  جنات��ه  لضم��ان  بي��وم  يوم��ًا 
اّدع��وا م��ن اس��رتاتيجيات. لك��ّن بق��اءه لي��س 
خي��اراً اس��رتاتيجيا ألح��د...ال ه��و ق��ادر عل��ى 
البق��اء وح��ده، وال أح��د مس��تعد لدف��ع الكلفة 

لبقائ��ه. احلقيق��ة 

رأي
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يف كل صب��اح تنه��ض س��ارة، 12 عام��ًا، وس��يدرا، 11 عامًا،  	
من النوم يف الس��اعة السادس��ة لتلحقا باص املدرس��ة. يذهب الوالد 
عبد الرمحن، وهو خمتص سابق بالتصوير الشعاعي، إىل مدينة 
قريب��ة ليحض��ر دروس اللغ��ة األملاني��ة، وتبق��ى الوال��دة حن��ان يف 
ش��قتهم املكون��ة م��ن غرف��يت ن��وم لتعت��ين بأخيه��م حس��ن،3 س��نوات، 
وأختهم جينا،6 شهور. كان كل ما يطلبه عبد الرمحن هو مكان 
آم��ن لعائلت��ه، وق��د وج��د حالي��ًا ه��ذا األم��ر يف روثالي��ن، وه��ي قرية 

هادئ��ة س��كانها أق��ل م��ن 5000 ش��خص. 
يف س��وريا كان م��ن ع��ادة األس��رة متضي��ة املس��اء بزي��ارة  	
األصدق��اء أو الس��وق. لك��ن هن��ا يف بافاري��ا هن��اك القليل الذي ميكن 
فعل��ه بع��د حل��ول الظ��الم، ل��ذا متض��ي العائل��ة املس��اء بلع��ب ال��ورق 
ودراس��ة اللغ��ة األملاني��ة. م��ع ذل��ك، خُيي��م عل��ى حياته��م اجلدي��دة 
الش��ك خبص��وص إن كانوا س��يتمكنون من البق��اء يف أملانيا- ومدة 
ه��ذا البق��اء. عندم��ا وصل��ت عائلة احلباب إىل أملانيا يف ش��باط 2017 
مت منحه��م احلماي��ة م��ن الدرج��ة األدن��ى بداًل من وضعي��ة اللجوء 
التام��ة. ويف ح��ن أن وضعي��ة اللجوء التامة هي ملدة 3 س��نوات –مع 
إج��راءات جع��ل اإلقامة دائمة بع��د ذلك– فإن احلماية من الدرجة 

األدن��ى ُمَع��دة لتك��ون مؤقت��ة. 
أملاني��ا، كم��ا األم��م املتح��دة، ال تعت��رب أن��ه م��ن األم��ان  	
بالنس��بة لالجئ��ن الع��ودة إىل س��وريا. لك��ن من��ذ آذار 2016ب��دأت 
تعط��ي معظ��م الس��ورين ه��ذا الش��كل من احلماي��ة املؤقتة وجتدده 
س��نويًا. على الالجئن أن ُيظهروا أنهم، كل فرد بذاته، معرضن 
األدن��ى  الدرج��ة  م��ن  احلماي��ة  أن  ح��ن  يف  االضطه��اد،  خلط��ر 
خمصص��ة ألولئ��ك املعرض��ن عموم��ًا ل��ألذى يف بلدانه��م. يف ع��ام 
2015 تلق��ى احلماي��ة األدن��ى فق��ط 6 باملئ��ة م��ن الس��ورين. ه��ذه 

النسبة ارتفعت إىل 41 % عام 2016 و55% عام 2017، وفقًا للمكتب 
الفيدرالي األملاني لش��ؤون اهلجرة والالجئن. يريد عبد الرمحن، 
مث��ل معظ��م الس��ورين، الع��ودة إىل وطن��ه عندم��ا يك��ون آمن��ًا. لك��ن 

بالنس��بة ل��ه، األم��ان يع��ين أن يغ��ادر األس��د منصب��ه. 
مل خنرت أن نكون الجئني

طريق العائلة إىل أملانيا استغرق سنوات. عندما اندلعت  	
االحتجاج��ات املناهض��ة للحكوم��ة يف دمش��ق ع��ام 2011 حاول��ت 
العائلة أن حتافظ على حياتها طبيعية. كان عبد الرمحن حينها 
يعمل يف إحدى املشايف. بعد فرتة، أصيب أحد أشقاء عبد الرمحن 

إصاب��ة بالغ��ة عندم��ا فت��ح األم��ن الن��ار عل��ى املتظاهري��ن. وس��رعان م��ا 
س��يطر التش��وش على أفراد األس��رة. كانوا يعيش��ون يف رعب من املوت 
واالعتقال، ورعب من سوق عبد الرمحن للخدمة العسكرية. لذا فروا 
من البالد عام 2015، بدايًة إىل لبنان وتركيا، وبعدها إىل اليونان عرب 
البح��ر. لك��ن خليبته��م، وجدوا ح��دود أوروبا مغلقة، فأقاموا 4أش��هر يف 
خميم الالجئني البائس يف إيدوميين على حدود اليونان مع مقدونيا، 
وهن��اك قابلته��م للم��رة األوىل. حينه��ا ق��ال ل��ي عب��د الرمح��ن: »أصع��ب 

ش��يء ه��و افتقاد امل��رء هلدف«. 
بع��د تفكي��ك املخي��م يف إيدومي��ين انتقل��وا م��ن اخلي��ام إىل  	
إقامات أولية يف شقق يف أثينا. يقول عبد الرمحن: »مل خنرت أن نكون 
الجئ��ني. إن��ين أك��ره هذه الكلمة«. بالنس��بة لعب��د الرمحن، كون املرء 
الجئ��ًا يع��ين كون��ه ضعيف��ًا أو عرضة لالس��تغالل، ودائم��ا حتت أنظار 

اآلخري��ن –ولي��س جم��رد إنس��ان حيت��اج لفرص��ة. 
يف ش��باط 2017، حص��ل تط��ور مه��م يف حي��اة العائل��ة. ش��قيق  	
عب��د الرمح��ن اجلري��ح كان ق��د وصل إىل أملانيا وحص��ل على وضعية 
الج��ئ، ل��ذا كان مبق��دوره أن يتق��دم بطل��ب مل مش��ل العائل��ة. أمض��ت 
العائل��ة ش��هرين يف خمي��م يف الري��ف األملان��ي قب��ل أن يت��م إرس��اهلا إىل 
روثالين. بسبب افتقارهم لوضعية الالجئ، ال يستطيع أفراد األسرة 
حاليًا جلب أقربائهم إىل أملانيا، لكن وضعية احلماية األدنى متنحهم 
ح��ق العم��ل واالس��تفادة مث��ل الذي��ن يتمتع��ون بوضعي��ة الالج��ئ. حيب 
عب��د الرمح��ن أملاني��ا لقوانينه��ا ودميقراطيته��ا وحي��اول جاه��داً تعل��م 
األملاني��ة. لكن��ه رغ��م مثابرت��ه قل��ٌق م��ن أن دروس اللغ��ة ل��ن ت��زوده 

بامله��ارات واملؤه��الت ال��ي يريده��ا أرب��اب العم��ل.
يواج��ه عب��د الرمح��ن عامل��ًا م��ن األم��ور اجملهول��ة: ه��ل س��يتم  	
جتدي��د إقام��ة العائل��ة لس��نة واح��دة أم لث��الث س��نوات؟ ه��ل س��يجد 
عم��اًل- أي عم��ل؟ م��ا ال��ذي س��يحدث عندم��ا تك��رب س��ارة وأخته��ا س��يدرا 
وحتتاج��ان إىل م��كان أرح��ب؟ م��ا ال��ذي س��تفعله زوجت��ه حن��ان عندم��ا 
يصبح صغرياها أكرب س��نًا؟ هي مل تكمل دراس��تها الثانوية يف س��وريا. 
أتس��تطيع أن تذه��ب إىل املدرس��ة يف أملاني��ا؟ ه��ل س��تعود العائل��ة إىل 
س��وريا يوم��ًا م��ن األي��ام؟ هل س��يكون لديهم خياٌر خبص��وص بقائهم أو 

ذهابه��م؟ 
حياف��ظ عب��د الرمح��ن عل��ى ثقت��ه بأملاني��ا: البل��د يرتك��ز عل��ى  	
القوان��ني، ل��ذا ال أح��د يس��تطيع ط��رده. يق��ول عب��د الرمح��ن أن عائلت��ه، 

بداي��ٌة.  اس��رتدت كرامته��ا وإنس��انيتها، وتل��ك  األق��ل،  عل��ى 

السوريون املمنوحون مالذًا مؤقتًا يف أملانيا خيشون الفشل
	مريام برغر
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لق��د مض��ى ع��ام، تقريب��ًا، من��ذ أن مت إع��ادة توط��ن عائل��ة احلب��اب القادم��ة من دمش��ق يف الريف األملان��ي، وبعد س��نوات من حماولة  	
تف��ادي االعتق��ال ب��دأت حي��اة األس��رة تتحس��ن.



- 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.
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صياد املدينة

صفح��ات  س��اقتهما  روايت��ان  	
املتط��وع مبيليش��يا  ع��ن مقت��ل  فيس��بوك 
»كتائ��ب الرح��ال« التابع��ة ألم��ن الدول��ة، 
واب��ن قري��ة القب��و بري��ف مح��ص، أمح��د 
حمم��د س��لمان، عل��ى حاج��ز للش��رطة يف 

أي��ام. قب��ل  قريت��ه 

قال��ت صفح��ة ش��بكة أخب��ار القب��و،  	
ب��أن »أيام��ًا عصيبة مير بها أهالي قرية القبو 
بع��د حادث��ة اإلج��رام ال��يت ارتكبته��ا دوري��ة 
مث��ل  وقدم��ت،  القري��ة«.  النظ��ام يف  حف��ظ 
غره��ا م��ن الصفح��ات احمللي��ة، رواي��ة جتع��ل 
عنص��ر امليليش��يا ال��ذي كان يف إج��ازة م��ن 
جبه��ات القت��ال »ضحي��ة«. في��وم احلادث��ة م��ر 
بس��يارة )بي��ك آب( برفق��ة اثن��ن آخري��ن م��ن 
أبن��اء القري��ة حباج��ز للش��رطة، يف طريقهما 
الس��تدانة مبل��غ )75( أل��ف ل��رة م��ن ش��خص، 
وأثن��اء  أمني��ة«.  مبهم��ة  للس��فر  »اس��تعداداً 
عودته��م أوقفه��م امل��الزم أول عل��ي، وطل��ب 
م��ن »الش��هيد« إب��راز هويت��ه الش��خصية، رغ��م 
معرفت��ه الوثيق��ة ب��ه، ثم رفض طلب س��لمان 
ب��أن جيلبه��ا م��ن املن��زل خ��الل دقائ��ق، وتطور 
األم��ر إىل إط��الق ن��ار دون داع، أودى حبي��اة 
الش��اب املس��جل ضم��ن م��الك أم��ن الدول��ة، 

حس��ب م��ا قال��ت الصفح��ات.
الرواية املعاكس��ة س��اقتها صفحة  	
»يوميات رجل شرطة«، وتقول إن سيارة )بيك 
آب( ب��دون لوح��ات، يس��تقلها ثالثة أش��خاص 
م��رت حباج��ز القري��ة، وأن »آم��ر احلاج��ز.. 
وه��و لي��س م��ن مرت��ب الناحي��ة، وال يع��رف 
الس��ائق مس��بقًا، كم��ا ادع��ى البع��ض« طل��ب 
أوراق السيارة، فرد السائق أنها يف »مهمة من 
إح��دى اجله��ات املختص��ة«، قب��ل أن يرف��ض 
الرتج��ل منه��ا إىل ح��ن جلب��ه ورق��ة املهم��ة 

م��ن املن��زل، حي��ث نس��يها هن��اك حس��ب قول��ه، 
فرف��ض الس��ائق، وح��اول تش��غيل الس��يارة، 
رغ��م حماول��ة الضاب��ط ثنيه عن ذل��ك، وقبل 
أن ينطل��ق بالس��يارة، وجي��ر الضاب��ط مع��ه، 
فم��ا كان م��ن العناص��ر إال أن أطلق��وا الن��ار.

تع��رض  احلادث��ة  م��ن  أي��ام  قب��ل  	
خمف��ر الش��رطة يف القب��و هلج��وم بالقناب��ل، 
اتُّهم��ت في��ه امليليش��يات اليت ضاق��ت ذرعًا من 
حم��اوالت الش��رطة التدخ��ل فيم��ا ال يعنيه��ا، 
املس��روقة  الس��يارات  أوراق  ع��ن  والس��ؤال 
ال��يت مت��أل طرق��ات القري��ة. اس��تجابة ألوامر 
عش��وائية تص��در ب��ن ح��ن وآخ��ر م��ن وزارة 
الداخلي��ة لف��رض هيب��ة النظام املتالش��ية يف 
ه��ذا امل��كان، ال��ذي ع��رف يف الس��نوات املاضي��ة 
بأن��ه املعق��ل األك��رب للميليش��يات الطائفي��ة 
بداف��ع  كث��رة،  جرائ��م  بارت��كاب  املتهم��ة 
الس��رقة أو بدواف��ع طائفية، ال س��يما بس��كان 

بل��دة احلول��ة القريب��ة.

 شبيحة القبو الغاضبون من وزارة الداخلية

ش��ارك  املاضي��ة  الس��نوات  يف  	
أمح��د س��لمان مبع��ارك كث��رة عل��ى امت��داد 
حمافظ��ات محص ودمش��ق وحل��ب والبادية، 
»اجملاه��دة«،  ألس��رته  الثان��ي  القتي��ل  وه��و 
بادي��ة  يف  املاض��ي  الع��ام  ش��قيقه  س��قط  إذ 
تدم��ر، فيم��ا يقات��ل ش��قيقاه اآلخ��ران حت��ى 
اآلن، حس��ب م��ا قال��ت الصفح��ات الغاضب��ة 
الداخلي��ة  وزارة  عل��ى  محل��ة  ش��نت  ال��يت 
وشرطتها، واتهمتها بالفساد و»املصاحلة« مع 
اإلرهابي��ن، وس��ِخرت م��ن »وجه��اء القري��ة« 
ال��ذي دع��وا لضب��ط النف��س، وجتن��ب الفتن��ة، 
وذك��رت باألش��هر األوىل م��ن »األزمة« حن  
التق��ى فيه��ا »الس��يد الرئيس( ب��آالف الوجهاء 
دون فائ��دة«. وذك��رت، أيض��ًا، كي��ف ف��ّرت 
خماف��ر الش��رطة ومف��ارز املخاب��رات كله��ا 
»من احلولة«، واملناطق األخرى »اليت سيطر 
أبن��اء  أن يتدخ��ل  قب��ل  اإلرهابي��ون«،  عليه��ا 
القب��و الذي��ن مل جيدوا بعد ذلك س��وى نكران 

اجلمي��ل.
عل��ى صورة منش��ورة آلمر احلاجز  	
امل��الزم أول عل��ي، تس��اءل بع��ض أه��ل القري��ة 

بالفع��ل. »عل��وي«  الضاب��ط  ه��ذا  كان  إن 
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