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شارع النهر- مدينة دير الزور
 خاص عني املدينة



االفتتاحية

لن يدحروا رغبة اخلالص  

تبدو املسافة بني احللم والواقع يف سوريا اآلن كأطول ما تكون، يف داخل سوريا وخارجها، منافيها  	
ومهاجره��ا، تكّش��ر الوقائ��ع اجليوس��راتيجية ع��ن مزاجه��ا الوع��ر، لتض��ع ش��عبًا كام��ًا ب��ني فك��ي ملزم��ِة م��ا 

ُيف��رض وم��ا ه��و واقع.
لك��ّن ه��ذا ه��و فق��ط وج��ه الواق��ع يف تنظريات��ه املرف��ة، فاحل��ال اليوم��ي أكث��ر التباس��ًا وأش��د وعورة.  	
وإذا كنت س��تقرأ هذا العدد من عني املدينة، فلرمبا س��تجد كثرياً من اجلدران ش��اخصة بني ما تعيه عن 

ح��دود املعان��اة القص��وى وم��ا ختتزن��ه األرض الس��ورية م��ن م��آس جت��اوز ح��د اإلذه��ال.
احلدي��ث ع��ن تض��اد غ��ري متس��ق ع��ن "لب��وات" مقات��ات يف صف��وف معس��كر نظ��ام األس��د، و"أش��بال  	
خاف��ة" تركه��م داع��ش كقناب��ل اجتماعي��ة مفخخ��ة، يلّوح بتصدع عمي��ق جير الب��اد إىل هاوية طرفاها 
التط��رف واإلره��اب بلوني��ه األس��دي والداعش��ي، تص��دع ي��رك اجملتم��ع خ��ارج كل م��ا تقيم��ه أس��س املنط��ق، 
وحيول��ه إىل موض��وع للقت��ل يف مش��روعني ال يقوم��ان إال يف الص��راع عل��ى القت��ل املعم��م لبش��ر امسه��م 

الس��وريون.
ال نري��د هن��ا زي��ادة قتام��ة املش��هد، ال نراه��ن س��وى عل��ى ق��وة الس��وريني؛ الس��وريون الذي��ن ينحت��ون  	
حياتهم من صخر املعاناة يف خميمات ما بعد النزوح الثالث يف إدلب، السوريون الذين تاحقهم آلة القتل 
األس��دية واإليرانية والروس��ية حيثما فروا من جحيم احلرب، س��وريون تتقاس��م وهم التحكم مبس��تقبلهم 
أجن��دات ش��اذة، انفصالي��ة، وقيامي��ة طائفي��ة إرهابي��ة ال تف��ارق داع��ش إال يف مس��مياتها الدعائي��ة، لتح��اول 
ترسيخ وجودها اإلرغامي مبراكز "ثقافية" متجد الطغيان، ومشتقات دينية طائفية حتول هذا الطغيان 

إىل واج��ب إهل��ي مق��دس.
هل��ذا الش��عب متظه��رات ق��وة أصيل��ة تتب��دى يف قدرت��ه على إعادة اش��تقاق احلياة من ص��روف املوت،  	
وتأسيس��ها يف مواض��ع اس��تحالة عن��د غريه��م، ويف إع��ادة تعري��ف املت��اح ب��ني احلل��م والواق��ع، إذ مهم��ا تب��ّدت 
شّقة املسافة واسعة بني حدود ما جيب، وما يقع يف األرض احملروقة والبسط املقصوفة اليت كانت مدنًا 
وقرى تناثرت حتت الرباميل- يبقى دائمًا أن أوهام تأسيس سوريا مناهضة حلقوقها، يف ذاتها تتاشى عند 
حقيقة أن بقاء نظام القتل مرتبط بتعذية منِهكة لداعميه، فشلت وستظل فاشلة يف دحر رغبة اخلاص 

عند الس��وريني.
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تداول��ت صفح��ات حملي��ة بتاري��خ  	
س��يارة  انفج��ار  خ��رب  اجل��اري  مت��وز   12

مفخخ��ة بأح��د مق��رات ق��وات قس��د يف قري��ة 
الطيان��ة ش��رقي ديرال��زور، ورج��ح مطلع��ون 
عل��ى تفاصي��ل احلادث��ة أن الس��يارة كان��ت 
ق��د ُركن��ْت يف وق��ت س��ابق ومت تفجريه��ا 
ب��دون انتح��اري، ولك��ن تنظي��م الدول��ة تبنى 
التفجري بعد أيام )يذكر التنظيم يف خربه 
بلدة ذيبان(، ونشر صورة طفل ملثم أمساه 
أبو قاسم التميمي قد يكون مقتوال يف مكان 
آخر، والذي تعرف أحد جريانه على صورته 
بعد تداوهلا. يقول جار التميمي أن التنظيم 
اس��تقطب الطفل من خال "املعهد الشرعي 
الطف��ل  بدراس��ة  وأش��اد  تدريبي��ة"،  ودورة 
وأدب��ه قب��ل س��يطرة التنظي��م عل��ى مدينت��ه 

امليادي��ن.
امس��ه  عل��ى  )نتحف��ظ  التميم��ي  	
احلقيق��ي حرص��ًا عل��ى س��امة عائلته( عند 
س��يطرة التنظيم على مدينة امليادين كان 
عم��ره 12، بع��د ف��رة دخ��ل يف دورات "أش��بال 
اخلاف��ة"، وظ��ل يف صفوفه��ا حت��ى موع��د 
احلمل��ة الروس��ية عل��ى دي��ر ال��زور، حي��ث 
ف��ر الطفل م��ع ذويه باجتاه املناطق احملررة 
يف الش��مال الس��وري، ليج��د نفس��ه مطلوب��ًا 
فاس��تطاع  التنظي��م،  إىل  االنتم��اء  بتهم��ة 
ذووه محايت��ه مؤقت��ًا ع��رب دف��ع مبال��غ مالية 
لبع��ض الفصائ��ل به��دف ك��ف املاحق��ة، 

وائل احلويش
»أشبال اخلالفة« يف ديرالزور: معضلة إرث داعش املزمنة

لكنه وجد نفس��ه حماصراً مع زيادة عمليات 
املداهم��ة والبح��ث عن��ه، فل��م جي��د ح��ًا إال 
الف��رار إىل الري��ف الغرب��ي ملدينة دي��ر الزور، 
ليختف��ي ف��رة ع��ن األنظ��ار ويظه��ر جم��دداً 
التفج��ري  تبني��ه  عن��د  التنظي��م  إع��ان  يف 

االنتح��اري.
من��ذ بداي��ة تس��اقط املناط��ق ال��يت  	
كان يس��يطر عليه��ا واح��دة بع��د األخ��رى، 
ب��دأت بالظه��ور يف أراض��ي مناوئ��ي التنظي��م 
طريقت��ان هزيلت��ان يف التعام��ل م��ع مل��ف 
ه��ؤالء األطف��ال، األوىل أق��رب إىل الدعائي��ة 
"أش��بال  م��ع  اجل��دي  التعام��ل  إىل  منه��ا 
اخلاف��ة"، حي��رص متبنوها عل��ى الكام عن 
إع��ادة تأهي��ل األطف��ال ع��رب عملي��ة "غس��يل 
أدمغ��ة" مض��ادة لع��دد متواض��ع م��ن األطف��ال 
وتس��ويق ذل��ك إعامي��ًا، وه��و م��ا ظه��ر يف 
أكث��ر م��ن "مرك��ز" و"دورة" ملكافح��ة فك��ر 
التنظي��م، أم��ا الطريق��ة الثاني��ة فماحق��ة 
األطف��ال أمني��ًا.. هذا م��ا ينتظر األطفال دون 
النظ��ر يف ظروفه��م االقتصادي��ة واملعيش��ية 

ذويه��م.  وظ��روف  واالجتماعي��ة 
إذن التميم��ي لي��س احلال��ة األوىل  	
م��ن  أهال��ي  فمعظ��م  األخ��رية،  يك��ون  ول��ن 
يس��مون ب��� "أش��بال اخلاف��ة" خياف��ون الي��وم 
عل��ى أبنائه��م م��ن مص��ري يش��به مص��ريه، أو 
يف أحس��ن األح��وال اعتق��ال عل��ى أي��دي أح��د 
الفصائ��ل يف حل��ب أو إدل��ب ق��د ال يعرف��ون 

قب��ل س��قوط آخ��ر مناطقه 
بكث��ري، ع��رّب "تنظيم الدولة 

م��ن  أكث��ر  يف  )داع��ش(" 
إص��دار ع��ن أمل��ه يف األطف��ال 

الذي��ن يلقنه��م أف��كاره يف دورات 
تدريبي��ة  ومعس��كرات  خاص��ة 

مغلق��ة، األم��ر ال��ذي جي��د ترمجت��ه 
الي��وم عل��ى أرض الواق��ع يف مناط��ق 

"ق��وات  لس��لطة  ديرال��زور اخلاضع��ة 
كم��ا  )قس��د("،  الدميقراطي��ة  س��وريا 

ح��دث يف حادث��ة التفج��ري ال��ذي وق��ع منذ 
أي��ام يف قري��ة الطيان��ة، دون أف��ق ملعاجل��ة 

مل��ف أطف��ال "أش��بال اخلاف��ة" املنتش��رين 
يف املنطق��ة الش��رقية م��ن س��وريا أو حت��ى يف 

مشاهل��ا الغرب��ي.

بعده األهل عن طفلهم ش��يئًا، ثم أنهم خيافون 
م��ن  يتمكن��وا  أن  ودون  ذاته��م،  األطف��ال  م��ن 
التوص��ل إىل الطريق��ة الصحيح��ة ال��يت جي��ب 

عليه��م معامل��ة أطفاهل��م به��ا. 
يق��ول وال��د أح��د األطف��ال/ "األش��بال"  	
م��ن ري��ف ديرال��زور الش��رقي ويقي��م في��ه، أن 
عائلت��ه مازال��ت حتت��اط م��ن ردود أفع��ال ابن��ه 
ال��ذي -للغراب��ة- مل يتج��اوز 14 عام��ًا، وال��ذي 
الش��رعية  املعاه��د  يف  ل��دورات  س��ابقًا  خض��ع 
للتنظيم، ويتصرف اليوم مع عائلته وحميطه 
االجتماع��ي عل��ى أس��اس األف��كار ال��يت تلقاها يف 
تل��ك ال��دورات، حت��ى يص��ل ب��ه األم��ر إىل منعهم 
من تلقي املس��اعدات أو الس��ال الغذائية حبجة 

أن مصدره��ا "ب��اد الكف��ر والنصريي��ة".
يزي��د الوض��ع س��وءاً أن بع��ض ه��ؤالء  	
األطفال قد بلغ اليوم 18 من عمره أو جتاوزها، 
أما يعطي سببًا إضافيًا و"مقنعًا" لفصائل كثر 
ملطاردته��م. ي��روي أح��د أبناء ديرال��زور املقيمني 
يف الش��مال الس��وري كي��ف أن عائلت��ه ضاق��ت 
ذرع��ًا يف البح��ث ع��ن ح��ل ملش��كلة أخي��ه ال��ذي 
يبل��غ الي��وم 18 عام��ًا، وكان يف س��نة ال15 عام��ًا 
ق��د انض��م إىل التنظي��م، فهو ال يس��تطيع العودة 
إىل حياته الطبيعية من جهة، لعدم استطاعته 
ك��ف الفصائ��ل ع��ن ماحقت��ه، ورفضه��م قبول 
"التوب��ة" من��ه، وم��ن جه��ة ثاني��ة مل يس��تطع 
مغادرة س��وريا إىل أي من دول اجلوار لصعوبة 

ذل��ك وخوف��ًا م��ن أن يتوس��ع نط��اق املاحق��ة. 

رادار املدينة
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انته��ى زم��ن الس��يطرة اجلغرافي��ة  	
الع��ام  لتنظي��م داع��ش من��ذ ش��هر آذار م��ن 
اجل��اري، بعد أن خس��ر آخ��ر مناطقه يف ريف 
ديرال��زور الش��رقي، وحتول��ت معه��ا عمليات��ه 
العس��كرية م��ن ح��رب املواجه��ة إىل م��ا ميك��ن 
املنف��ردة"،  أن ُيطل��ق علي��ه "ح��رب اخلاي��ا 
ال��يت  املنف��ردة  الذئ��اب  تس��مية  إىل  )قياس��ًا 
يطلقها التنظيم على عناصره خارج مناطق 
س��يطرته(، فش��هدت مناط��ق س��يطرة قس��د 
ومناط��ق س��يطرة ق��وات نظ��ام األس��د حال��ة 
أق��رب إىل االنف��ات األمين يتخللها عش��رات 
والكمائ��ن  االغتي��ال  وعملي��ات  التفج��ريات 

التنظي��م. تبناه��ا  ق��د  كان 
قب��ل س��قوط جيب��ه األخ��ري، س��ارع  	
التنظي��م بإخ��راج عناص��ر ل��ه م��ن أراض��ي 
اجلي��ب، والذي��ن انتش��روا يف مناطق عدة من 
بينه��ا مناط��ق س��يطرة قس��د، و بالتزام��ن مع 
عم��ل عناص��ر التنظي��م األمني��ني، راح ينّف��ذ 
عملي��ات تفج��ري تس��تهدف أماك��ن حيوي��ة 
واجتماع��ات  قس��د،  ومق��رات  كاألس��واق، 
لش��يوخ العش��ائر املوال��ني هل��ا، ع��دا عن إطاق 
الن��ار بش��كٍل مباش��ر عل��ى عناص��ر وقيادي��ني 
يعمل��ون يف صفوفه��ا، وق��د تبن��ى ع��رب أذرع��ه 
اإلعامي��ة يف بداي��ة آذار 13 "عملي��ة أمني��ة" 
خ��ال 48 س��اعة، أبرزه��ا قت��ل 7 م��ن وجه��اء 
العش��ائر و6 قيادي��ني م��ن قس��د، يف ما أمساها 
ض��م  اجتم��اع  داخ��ل  االنغم��اس"  "عملي��ة 
قيادات من قسد مع وجهاء من عشائر الرقة 

بناحي��ة الكرام��ة. 
قت��ل  إىل  العملي��ات  ه��ذه  أفض��ت  	
املئ��ات م��ن املقاتل��ني والفاعل��ني االجتماعي��ني 

أصبح��ت  حت��ى  واملدني��ني،  والسياس��يني 
مناطق س��يطرة قس��د تعيش حالة أقرب إىل 
االنف��ات األم��ين، يب��دي الكث��ري م��ن س��كانها 
إىل  باإلضاف��ة  باألم��ان،  ش��عورهم  ع��دم 

القريب��ة. التنظي��م  بع��ودة  اعتقاده��م 
تش��ي عملي��ات اإلنزال اجل��وي اليت  	
ش��هدتها مناطق قس��د مؤخراً وقد جاوزت 10 
عملي��ات، حماول��ة ق��وات التحال��ف حماصرة 
ه��ذا الن��وع م��ن اهلجم��ات ال��ذي يعتم��د فيه��ا 
التنظي��م عل��ى املت��اح م��ن األدوات واأله��داف، 
لكن سقوط العشرات من القتلى يف صفوف 
املدني��ني خاهل��ا، وّل��د حال��ة م��ن الغضب عند 
أهال��ي املنطق��ة دفعه��م للخ��روج مبظاه��رات 
ضد سياسة قسد والتحالف الدولي، والقيام 
بإض��راب ع��ام مش��ل احمل��ات التجاري��ة لعدة 

أيام.
هامج��ت  األخ��رية،  عمليت��ه  ويف  	
خاياه حقل العمر النفطي )قاعدة عسكرية 
أمريكي��ة( م��ن اجله��ة اجلنوبي��ة الش��رقية، 
ودارت اش��تباكات عنيف��ة بني املهامجني من 
جه��ة وعناص��ر القاع��دة أدت إىل إصاب��ة عدد 
م��ن املتواجدي��ن داخل احلق��ل، ومقتل عنصر 

أمريك��ي كم��ا نقل��ت األنب��اء. 
بينم��ا هامج��ت ق��وى عس��كرية م��ن  	
تابع��ة  مروحي��ة  بطائ��رات  مدعوم��ة  قس��د 
للتحال��ف خلي��ة لتنظي��م داع��ش يف منطق��ة 
الطكيح��ي مش��ال ش��رق ديرال��زور، نف��ذت 
بالرشاش��ات  هجم��ات  الطائ��رات  خاهل��ا 
تواج��د  وحمي��ط  م��كان  عل��ى  والصواري��خ 
اخللي��ة يف من��زل عب��ود الش��عييب بالقرب من 
س��ّكة القط��ار يف املنطق��ة، أدت ملقت��ل رجل��ني 

داعش يف هجومها على حقل العمر النفطي

العدو الغائب احلاضر والتحول إىل حرب »اخلاليا املنفردة«

تن��درج عملي��ة اهلج��وم األخ��رية عل��ى حق��ل العم��ر النفط��ي يف ديرال��زور التابع��ة لس��يطرة "ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة )قس��د("،  	
ضم��ن عملي��ات "تنظي��م الدول��ة )داع��ش(" يف األش��هر املنصرم��ة بع��د حتول��ه م��ن ع��دو ل��ه وج��ود فيزيائ��ي يس��يطر عل��ى أراٍض يقي��م عليه��ا 

دولت��ه، إىل ع��دو غ��ري مرئ��ي وال متع��ني يتغلغ��ل حت��ت القش��رة اهلش��ة للس��لطات احلالي��ة. 

عهد الصلييب

وام��رأة م��ن اجلنس��ية العراقي��ة وش��ابني م��ن 
أبن��اء الش��عييب إىل جان��ب راغ��ب احلن��دول 
ال��ذي جن��د العش��رات يف صف��وف التنظي��م 
وُيعتق��د أن��ه املس��ؤول ع��ن العملي��ات األمني��ة 
للتنظيم يف ريف ديرالزور الش��رقي منطقة 
اجلزي��رة، كم��ا ذك��ر مص��در خ��اص لع��ني 

املدين��ة.
انته��اء  بع��د  أن��ه  املص��در  وأض��اف  	
أكث��ر  اس��تمرت  ال��يت  القتالي��ة  العملي��ات 
م��ن س��اعة، وج��دت الق��وات املهامج��ة جث��ة 
احلن��دول إضاف��ة إىل والدت��ه املصاب��ة بطل��ق 
ن��اري نتيج��ة االش��تباكات ال��يت نت��ج عنه��ا 
مقت��ل 9 م��ن عناص��ر قس��د "اثن��ان منه��م م��ن 
املك��ون العرب��ي م��ن أبن��اء مدين��ة البص��رية" 
وإصاب��ة آخري��ن، حي��ث اس��تخدمت اخللي��ة 
"س��احًا خفيف��ًا ومتوس��ط )بن��ادق وقاذف��ات 

.")RPG

احمللل��ني  م��ن  الكث��ري  كان  وق��د  	
العس��كريني والناش��طني ق��د توقع��وا ظه��ور 
سياس��ة  يف  املعتَم��دة  اهلجم��ات  ه��ذه  مث��ل 
التنظي��م احلالي��ة بع��د أن اس��تطاعت ق��وات 
نظام األسد من بسط سيطرتها على كامل 
مدين��ة ديرال��زور، حي��ث كان م��ن املتوقع أن 
خيل��ف التنظي��م -بع��د انس��حابه- عناص��ر له 
يف مناط��ق س��يطرة النظ��ام لتنفي��ذ عملي��ات 
أمني��ة، لكن��ه اتب��ع تل��ك السياس��ة م��ن احل��رب 
فق��ط يف مناط��ق اجلزيرة مشال الفرات، أّما 
جن��وب النه��ر فق��د انقطعت عمليات��ه األمنية 
من��ذ تفج��ري س��يارة حتم��ل أثاث داخ��ل مطار 

ديرال��زور العس��كري يف مطل��ع ع��ام 2018.

رادار املدينة
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من إصدارات الربكة التابعة لداعش

   

عل��ى أط��راف منب��ج وداخله��ا، وإىل  	
مس��افات بعي��دة منه��ا، تنش��ط ورش حف��ر 
رعاي��ة  حت��ت  ج��داً  كب��ري  بش��كل  األنف��اق 
التاب��ع ل"ق��وات  ملنب��ج  العس��كري"  "اجملل��س 
س��وريا الدميقراطي��ة )قس��د(" ويدي��ر تل��ك 
"املعل��م"  العملي��ات ورش��ات مدني��ة يرأس��ها 
كم��ا يوص��ف، ويتكفل املعلم جبلب عش��رات 
الشبان والرجال الذين يعملون حتت إمرته، 
ينظ��م دوامه��م يف العم��ل عل��ى احلف��ر ودف��ع 

امل��ال هل��م.
عم��ار  ب��ني  يوم��ي  حدي��ث  ي��دور  	
ال��يت  األمت��ار  ع��ن  وأصدقائهم��ا  وحس��ن 
اليوم��ي حيس��ب  إذ أن أجره��م  حيفرونه��ا، 
بع��دد األمت��ار ال��يت يقوم��ون حبفره��ا، حي��ث 
ل��رية  و500  آالف   4 مبل��غ  العام��ل  يتلق��ى 
ع��ن كل م��ر، ث��م ي��دور احلدي��ث ع��رب تل��ك 
الس��اعات ع��ن قس��د، وس��بب دخوهل��م للحف��ر 
وال  حيبونه��ا  ال  معظمه��م  أن  رغ��م  معه��ا 

رحيله��ا. وينتظ��رون  يؤيدونه��ا 
ي��روي عم��ار، وال��ذي كان عنص��راً  	 
س��ابقًا يف واح��د م��ن فصائ��ل اجلي��ش احل��ر 
بري��ف منب��ج، لع��ني املدين��ة أن��ه ب��ات مضط��راً 
للعم��ل يف حف��ر األنف��اق م��ع قس��د، حي��ث مل 
يع��د جي��د فرص��ة عم��ل، وأن التضيي��ق ال��ذي 
تنتهج��ه قس��د م��ن جتني��د إجب��اري وف��رض 
وأصدق��اءه  دفعت��ه  واعتق��االت  ضرائ��ب 
للدخ��ول يف عملي��ات احلف��ر ال��يت ال حيبه��ا، 
وي��رى أنه��ا "س��تكون يوم��ًا م��ا عائق��ًا يف وج��ه 
فصائ��ل اجلي��ش احل��ر إذا م��ا توجه��ت ملنب��ج، 
ألن  حينه��ا  يبق��وا  ل��ن  قس��د  عناص��ر  لك��ن 

أرضه��م". ليس��ت  األرض 
يص��ف عم��ار عملي��ات احلف��ر بأنه��ا  	
تش��كل مدنًا على الطراز القديم املتواجد قبل 
مئ��ات الس��نني، وال��يت كان��ت تبن��ى وحتف��ر 
حت��ت األرض، حيث يتم احلفر بعمق أكثر 
م��ن 10 أمت��ار وم��ن ث��م يتف��رع احلف��ر إىل 
العدي��د م��ن الغ��رف يف أرب��ع جه��ات، وتوّص��ل 
امل��اء والكهرب��اء لداخ��ل تل��ك الغ��رف ليت��م م��د 
نف��ق يصله��ا مبجموع��ة أخ��رى م��ن الغ��رف 

متت��د عل��ى مس��افة 20 ك��م.
يق��ول عم��ار أن��ه ال يوج��د يف منب��ج  	
أو مناط��ق قس��د أكث��ر رحب��ًا م��ن العم��ل يف 
احلف��ر، رغ��م األم��راض الاحق��ة احملتمل��ة 
مل��ن يق��وم باحلف��ر، لكن أن تأخذ مبلغ 4 آالف 
ونص��ف ع��ن كل م��ر فه��و مبلغ جي��د جداً ال 
تس��تطيع كس��به يف أي م��كان ف��وق األرض، 
رغم أن "املتعهدين لعمليات احلفر يس��رقون 

أضعاف��ًا مضاعف��ة م��ن ه��ذا املبل��غ".
أم��ا حس��ن قري��ب عم��ار، وال��ذي مل  	
تربطه أية عاقة بفصائل عسكرية، فيقول 
لع��ني املدين��ة أن الفصي��ل الذي يس��يطر على 
البل��د جي��ب أن يوفر فرص العمل ألهلها، "ال 
يه��م كيفي��ة ذل��ك أو ش��كل أو ن��وع الفرص��ة، 
امله��م أن يك��ون هن��اك دخ��ل للش��بان والرج��ال 
العاطلني عن العمل، وعملي باحلفر فرصة 
جي��دة قريب��ة م��ن منزل��ي وال أضط��ر ملغ��ادرة 

. " منطق��يت
ع��دو  قس��د  أن  حس��ن  يعتق��د  ال  	
الفصائ��ل  م��ن  باملعن��ى احلقيق��ي، ويتمن��ى 
العس��كرية مجيعه��ا ب��أن تض��ع ح��داً ملعان��اة 

ع��ن س��يطرة  املناط��ق اخلارج��ة  املدني��ني يف 
املفاوض��ات  أو  احل��وار  أن  وي��رى  األس��د، 
وتش��ارك السيطرة رمبا جتنب املدنيني مآسي 
مس��تقبلية، ويعل��ق س��اخراً "ال أعتق��د أن ه��ذا 

القري��ب". امل��دى  عل��ى  س��يحصل 
حس��ن والكث��ري م��ن الش��بان مل يع��د  	
ينظ��روا للوض��ع يف منطقته��م عل��ى أس��اس 
الص��راع السياس��ي، ب��ل أصب��ح ماحق��ة الواق��ع 
املعيش��ي وتدبر س��بل عيش��هم، يف ظل س��لطات 
سياس��ية عس��كرية همها األول واألخري تعزيز 
س��يطرتها بعي��داً ع��ن أوض��اع املدن��ي املعيش��ية. 
وم��ع اس��تمرار تده��ور األوض��اع عل��ى مجي��ع 
ب��ات  التوال��ي،  التاس��ع عل��ى  األصع��دة للع��ام 
حمظوظًا من الس��وريني من يس��تطيع العيش 
يف منطقت��ه، وحيص��ل عل��ى ق��وت عيش��ه م��ع 
م��ن  املس��تمرة  العس��كرية  التهدي��دات  كل 
مجي��ع األط��راف به��دف الس��يطرة أو التحرير 

كم��ا يقول��ون.
	 تبل��غ املس��احة ال��يت يغطيه��ا مش��روع 
قس��د للحف��ر أكث��ر م��ن 30 ك��م، معظمه��ا 
واجلنوبي��ة  والش��رقية  الش��مالية  اجله��ة  يف 
الشرقية ملدينة منبج، واملناطق املاصقة لنهر 
الف��رات حي��ث املرتفع��ات اجلبلي��ة واألش��جار 
الكثيف��ة، وعل��ى م��ا يب��دو ه��دف التحصين��ات 
وفصائ��ل  الركي��ة  التهدي��دات  مواجه��ة 
املعارض��ة، وتق��ول أخب��ار أن فرنس��ا ه��ي م��ن 
مي��ول عملي��ات احلف��ر، باإلضاف��ة للس��عودية 
واإلم��ارات، ويأت��ي ذل��ك ضم��ن حزم��ة الدع��م 
األخرية اليت قدمها الوزير الس��عودي الس��بهان 
جملل��س منب��ج العس��كري واملدني التابع لقس��د.

الواقع واألماني ودردشة يف أنفاق منبج  عدنان احلسني

عل��ى مس��افة 20 ك��م ش��رق مدين��ة منب��ج يص��ل عم��ار واب��ن عمت��ه حس��ن إىل رأس حف��رة ف��وق األرض تصل إىل نف��ق طوله حنو 15  	
م��راً وم��ن ث��م يتف��رع إىل ط��رق خمتلف��ة ميين��ًا ويس��ارًا، ين��زل الش��ابان إىل حي��ث وص��ل النف��ق ويب��دآن يومهما بش��كل اعتيادي عل��ى صوت آلة 

احلف��ر املعروف��ة بال�"كومربيس��ا"، ويقض��ون يومه��م بنق��ل ال��راب إىل خ��ارج نفقه��م ال��ذي يقض��ون في��ه م��ن 4 إىل 6 س��اعات يومي��ًا.
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 ي��رى عب��د الوه��اب عاص��ي، باح��ث يف مرك��ز 
التش��كيل  منط��ق  أنَّ  للدراس��ات،  جس��ور 
املركزي��ة  متك��ني  ه��و  لقس��د،  العس��كري 
العس��كرية واألمني��ة للمناط��ق وفق قطاعات 
ز م��ن الق��درة عل��ى اخت��اذ  جغرافي��ة، مب��ا ُيع��زِّ
عل��ى  وُيس��اعد  تنفي��ذه،  وس��هولة  الق��رار 
ماحق��ة تنظي��م داع��ش يف مرحل��ة نش��اطه 
األم��ين ش��رق الف��رات، باإلضاف��ة إىل إعط��اء 
طابع االس��تقرار للمنطقة من خال توس��يع 
صاحية املكّون العربي داخل قوات قسد، أي 
"إش��راك القي��ادات احمللي��ة يف اخت��اذ القرارات 
بش��كل أق��وى"، لك��ن دون منحه��م الصاحي��ة 

كامل��ة.
 وُيضي��ف عاص��ي، أنَّ هن��اك أس��باب أو دواف��ع 
أخ��رى مثل "تهيئة الظ��روف الحتمال إقامة 
منطق��ة آمن��ة". موضح��ًا أنَّ قس��د اعتم��دت يف 
تش��كيل اجملال��س العس��كرية عل��ى جانب��ني، 
ودول  الدول��ي  التحال��ف  رغب��ة  ه��و  األول 
عربية بتوسيع صاحيات ومشاركة املكّون 
العرب��ي يف بني��ة قس��د، والثان��ي ه��و اإلبق��اء 
عل��ى متثي��ل القي��ادات احمللّي��ة مقتص��راً عل��ى 

النص��ف، عل��ى أن حتتف��ظ وح��دات احلماي��ة 
واإلدارة الذاتي��ة بالنص��ف اآلخ��ر.

اإلعام��ي  املكت��ب  مدي��ر  بال��ي،  مصطف��ى   
لع��ني  ق��ال  الدميقراطي��ة"  س��وريا  ل�"ق��وات 
لقس��د  املكون��ة  التش��كيات  أن  املدين��ة، 
الش��عب  محاي��ة  "وح��دات  مث��ل  "س��تبقى" 
YPG ووح��دات محاي��ة امل��رأة YPJ والكتائ��ب 

والعش��ائر  اآلش��ورية  والكتائ��ب  الس��ريانية 
إىل  س��تنضم  التش��كيات  وه��ذه  العربي��ة"، 
مناطقه��ا،  يف  امُلش��كَّل  العس��كري  اجملل��س 
فاجملال��س العس��كرية ه��ي الصيغ��ة اجلديدة 

م��ن آلي��ة تنظي��م ه��ذه الق��وات.
 وأض��اف، "مقايي��س اختي��ار أعض��اء اجملال��س 
والعناص��ر  الق��ادة  العس��كرية تعتم��د عل��ى 
احمللي��ني، فس��ابقًا كان هن��اك اته��ام لقس��د 
بتول��ي معظ��م القي��ادات م��ن املك��ون الك��ردي، 
وه��ذا صحي��ح، فطبيع��ة عمله��م وخربته��م 
جعلته��م يتول��ون القي��ادة، وبع��د أربع س��نوات 
واآلش��ور  العربي��ة  العش��ائر  حتال��ف  م��ن 
ث��م  الش��عب  واألك��راد يف وح��دات محاي��ة 
ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة. وبع��د انش��قاق 

على ماذا اعتمدت »قسد« يف تشكيل اجملالس العسكرية 

جمال��س  مؤخ��رًا  )قس��د("  الدميقراطي��ة  س��وريا  "ق��وات  ش��كَّلت    	 	
عس��كرية يف كاف��ة املناط��ق احلدودي��ة م��ع تركي��ا املمت��دة م��ن ري��ف احلس��كة م��روراً 
مبناط��ق الرق��ة وص��واًل إىل مش��ال ش��رقي حل��ب، وذلك بغي��ة إعادة هيكل��ة قواتها -كما 
أعلن��ت- بع��د القض��اء عل��ى تنظي��م الدول��ة اإلس��امية )داع��ش( بدع��م وإش��راف م��ن 
التحال��ف الدول��ي، وال��ذي حس��م مس��ألة تواج��ده الطويل األمد يف س��وريا. فما هو منطق 

اجملال��س؟. تش��كيل  يف  قس��د  اعتم��دت  م��اذا  وعل��ى  العس��كري،  التش��كيل 

بع��ض الكتائ��ب م��ن اجلي��ش الس��وري احل��ر، 
هن��اك  داع��ش،  م��ع  املع��ارك  انته��اء  وبع��د 
خط��ة إلع��ادة هيكل��ة ه��ذه الق��وات، ال س��يما 
بع��د اكتس��اب الق��ادة احمللي��ني خ��ربة فائق��ة 
بالقيادة واحلروب خال س��نوات القتال ضد 

داع��ش".
ورأى البال��ي أنَّ��ه وبع��د اكتس��اب اخل��ربة، 
ب��ات ق��ادة كل مدين��ة أو منطق��ة يف مش��ال 
املع��ارك  قي��ادة  بإمكانه��م  س��وريا  ش��رقي 
احملتمل��ة، "فالقي��ادات الكردي��ة مل يع��د هل��ا 
حاج��ة، وس��يكون هن��اك تش��اركية ورئاس��ة 
م��ن  ينطل��ق  ش��خص  وكّل  مش��ركة، 
منطقت��ه، ولي��س بالض��رورة أن يك��ون م��ن 
قومي��ة واح��دة أو حزب واحد" حس��ب تعبريه.

يف  يعيش��ون  الرق��ة  م��ن  ناش��طون  يش��كك 
تركي��ا بنوايا قس��د يف إش��راك املكون العربي 
ومتثيلهم متثيًا صحيحًا، ويضرب أحدهم 
مث��ااًل عل��ى ذل��ك ش��خصية فرح��ان العس��كر 
ال��ذي تس��لم قي��ادة جمل��س الرق��ة العس��كري 
ج��اء  اختي��اره  أن  ي��رى  إذ  حديث��ًا،  املش��كل 
ب��اإلدارة  القدمي��ة  عاقات��ه  م��ع  منس��جمًا 
الذاتية وانتمائه لوس��ط عشائري يف مناطق 
مش��ال غرب��ي الرق��ة س��اعده يف وق��ت س��ابق 
أن يش��كل "ل��واء اجله��اد يف س��بيل اهلل"، ال��ذي 
يف  الحق��ًا  الرق��ة"  أح��رار  "ل��واء  إىل  حت��ول 
حمي��ط الصوام��ع واألقط��ان يف عني عيس��ى، 
ويرج��ح الناش��ط وج��ود عاق��ة ب��ني زي��ارة 
املنطق��ة  إىل  الس��بهان  الس��عودي  الوزي��ر 

عائشة صربي

رادار املدينة
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وتص��در العس��كر املش��هد التنظيم��ي لصفوف 
ق��وات قس��د يف الرق��ة.

وكان مظل��وم كوبان��ي، قائ��د قس��د أعل��ن 
عس��كريًا،  جملس��ًا   15 تش��كيل  نيته��م  ع��ن 
وذل��ك م��ع وصول عدد مقاتليهم إىل 70 ألف 
مقات��ل، منه��م 30 أل��ف مقات��ل ح��رس ح��دود، 
و5000 ق��وات خاص��ة، وم��ا تبق��ى منه��م ضمن 

األف��واج العس��كرية.
للدراس��ات  عم��ران  مرك��ز  يف  الباح��ث   
ب��در م��ا رش��يد، أك��د لع��ني املدين��ة أن ع��دد 
تقريًب��ا،  "حقيق��ي  املذك��ور  قس��د  عناص��ر 
باإلضاف��ة لق��وات األم��ن". موضح��ًا أنَّ قس��د 
تهدف من إنشاء اجملالس مؤخراً إىل "حتويل 
اجملموعاتي��ة  احلال��ة  م��ن  قواته��ا  هرمي��ة 
للدخ��ول  العس��كرية،  التش��كيات  حلال��ة 
العس��كري،  والتنظي��م  االس��تقرار  ملرحل��ة 
والتجهي��ز أليَّ��ة عملي��ة دم��ج عس��كرية م��ع 
الس��وري  اجلي��ش  أو  البيش��مركة  ق��وات 
املس��تقبلي، وأن تك��ون جاه��زة لدم��ج الق��وَّات 
القادم��ة إن ح��دث يف املس��تقبل لي��س ككت��ل 
إمن��ا كأف��راد، والب��دء بإعداد ضب��اط لتجاوز 
احلاج��ة احلالي��ة وإضف��اء الطاب��ع التنظيمي 

مب��ا ُيزي��ل خم��اوف ال��دول اجل��ارة".
 بينم��ا ذك��ر ف��راس ع��اوي، مدي��ر موق��ع 
الش��رق ني��وز، لع��ني املدين��ة، أنَّ قس��د "عمل��ت 
عل��ى إع��ادة هيكل��ة قواته��ا مب��ا يتواف��ق م��ع 
االس��راتيجية األمريكي��ة والدعم الس��عودي 
احلاضن��ة  لكس��ب  الوق��ت  وب��ذات  املتوق��ع" 

الش��عبية واالجتماعية العربية، حيث عملت 
عل��ى دم��ج ألويته��ا ضم��ن جمال��س عس��كرية 
ذات قي��ادات عس��كرية جدي��دة، ل��كلٍّ منها دور 
��ت  حم��دد يف منطق��ة س��يطرته، وكذل��ك متَّ
مراع��اة املك��ّون العرب��ي يف املناط��ق العربي��ة. 
أيض��ًا يف  تأت��ي  التغي��ريات  ه��ذه  أنَّ  معت��رباً 
ظ��ل احلدي��ث ع��ن ح��وار أمريك��ي - ترك��ي 
ح��ول املنطق��ة اآلمن��ة عل��ى احلدود الس��ورية 

الركي��ة.
ج��اءت خط��وة إنش��اء اجملالس العس��كرية بعد 
وتأجي��ل  األمريكي��ة  االس��راتيجية  تغي��ري 
االنس��حاب األمريكي من ش��رق الفرات بعيد 
م��ا مُس��ي هزمي��ة داع��ش يف املنطق��ة، وبع��د 
الظه��ور الواض��ح لل��دور الس��عودي مؤخ��راً، 
ال��ذي أعق��ب موج��ة احتجاج��ات وتوت��ر م��ع 
احلاضنة االجتماعية العربية والناجتة عن 
سياس��ات قس��د اإلداري��ة واألمني��ة والفلت��ان 

األم��ين.
قي��ادات  م��ن  العس��كري  اجملل��س  ويتأل��ف 
حملي��ة وق��ادة لأللوي��ة وق��ادة لألف��واج إىل 
جانب مس��ؤولي املكاتب العس��كرية باملنطقة، 
الق��رار  اخت��اذ  "مرك��ز  اجملل��س  وميث��ل 
الصحي��ح لبن��اء س��وريا ح��رة دميقراطي��ة"، 
للمجال��س  األساس��ية  األه��داف  ب��ني  وم��ن 
"توحي��د مجي��ع الق��وات العس��كرية واألمني��ة 
حتت مظلتها مما يعزز خوض نضال موحد 
ض��د اإلره��اب، وجتذي��ر العمل املؤسس��اتي يف 
قس��د بتفعيل املؤسس��ات العس��كرية ومتثيلها 

يف اجملل��س بش��كل أك��رب، وإش��راك القي��ادات 
احمللية يف آلية اختاذ القرارات بشكل أقوى"، 
وفًق��ا لبي��ان تش��كيل الق��وات يف الرق��ة الصادر 

يف العش��رين م��ن الش��هر املاض��ي.
 ب��دأت قس��د باإلع��ان ع��ن تش��كيل "جمل��س 
 14 الرق��ة  مشال��ي  العس��كري"  أبي��ض  ت��ل 
حزي��ران الفائ��ت، ويض��م 450 عنص��راً أغلبهم 
جمندي��ن قس��ريًا، ومهمته��م محاي��ة مدين��ة 
ت��ل أبي��ض احلدودي��ة م��ع تركي��ا، بعده��ا 
الع��رب  بيوم��ني مت تش��كيل "جمل��س ع��ني 
)كوباني(" ش��رقي حلب، ويف 18 الش��هر ذاته 
جمل��س الطبقة غربي الرقة، وبعدها ملدينة 
الرقة ثم مدن القامشلي وعامودا واحلسكة، 
وتض��اف إىل س��ابقتها م��ن جمال��س منب��ج، 

الب��اب، جرابل��س، ودي��ر ال��زور العس��كرية.
 ويأتي هذا مع تعزيز قسد ملناطق سيطرتها 
والعت��اد،  بالق��وات  تركي��ا  م��ع  احلدودي��ة 
مس��كون  غ��ري  من��زاًل   15 عل��ى  اس��تولت  إذ 
يف حمي��ط مدين��ة رأس الع��ني، وع��دد م��ن 
املن��ازل يف بل��دة الدرباس��ية مشال��ي احلس��كة 
وش��وهد  عس��كرية.  نق��اط  إىل  لتحويله��ا 
اس��تنفار أم��ين ل���قواتها يف الق��رى والبل��دات 
احلس��كة  بري��ف  تركي��ا  م��ع  احلدودي��ة 
نتيج��ة اس��تمرار اجلان��ب الرك��ي بتثبي��ت 
الش��ريط  إىل  تعزي��زات  واس��تقدام  نق��اط 
احل��دودي وس��ط غياب الدوري��ات األمريكية 

م��ن املنطق��ة.
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حيم��ل عصام )30 ع��ام( أمتعته إىل  	
واح��د م��ن املخيمات ال��يت مت بناؤها للنازحني 
احل��دود  عل��ى  س��رمدا  بل��دة  م��ن  بالق��رب 
الركي��ة، بع��د أن حص��ل على أجرة الس��يارة 
اليت ينوي النزوح بها، وقد حرمه ضيق حاله 
م��ن الن��زوح س��ابقًا طيل��ة ش��هر ونص��ف م��ن 
العي��ش حت��ت القص��ف، حي��ث كان يعم��ل يف 
م��واد البن��اء، وبع��د احلمل��ة الروس��ية األخرية 
توق��ف عمل��ه بش��كل كام��ل، وب��ات يعتم��د 
عل��ى بع��ض املعون��ات الغذائي��ة واالس��تاف 
م��ن احمل��ات التجارية املتبقي��ة لتأمني لقمة 
العيش ألطفاله. لكنه أخرياً استطاع اخلروج 
م��ن منطق��ة اخلط��ر، بع��د أن وص��ل إليه أحد 
األش��خاص الذي��ن تكفل��وا بنق��ل النازح��ني 
الذي��ن ال ميلك��ون أج��ور النزوح عل��ى نفقتهم 

الش��خصية.
ب��ين املخي��م ال��ذي ن��زل في��ه جبه��ود  	
ش��خصية لناش��طني وفعالي��ات مدني��ة بريف 
مج��ع  طري��ق  ع��ن  وذل��ك  اجلنوب��ي،  إدل��ب 
تربع��ات م��ن املغرب��ني واألغني��اء، باإلضاف��ة 
إىل التواص��ل م��ع بع��ض اجلمعي��ات اخلريي��ة 
لتأم��ني خي��م لألهال��ي الذي��ن مل يس��تطيعوا 
تأم��ني مس��اكن يف مناط��ق نزوحه��م بس��بب 
إن  عص��ام  يق��ول  املالي��ة.  قدرته��م  تدن��ي 
“ع��دم توف��ر األم��وال منع��ت مئ��ات العائ��ات 

م��ن الن��زوح وأجربته��م عل��ى البق��اء حت��ت 
القص��ف، وذل��ك بع��د ارتف��اع أج��ور املن��ازل، 
دوالر   100 ب��ني  ت��راوح  فاإلجي��ارات 
املناط��ق  يف  الواح��د  للمن��زل  دوالر  و300 

الش��مالية".
تقاع��س  أن  عص��ام  ي��رى  	
املنظم��ات اإلنس��انية ع��ن جتهي��ز خميم��ات 
للهارب��ني م��ن القص��ف زاد األم��ور س��وءاً، 
وأوص��د كل األب��واب أمام��ه، حت��ى ع��رف 
م��ن بع��ض الناش��طني أن��ه مت بن��اء خمي��م 
م��ن 50 خيم��ة بش��كل مب��دأي، وذل��ك م��ن 
أج��ل نق��ل العائ��ات األكث��ر حاج��ة إلي��ه، 
م��ع تأم��ني مصاري��ف الن��زوح ال��يت تش��مل 
نق��ل العائل��ة م��ع بع��ض لوازمه��ا املنزلي��ة، 
بهدف تأمني أكرب عدد من العائات اليت 
تعي��ش حت��ت القص��ف وال متل��ك الق��درة 
عل��ى االنتق��ال إىل أماك��ن أكث��ر أمن��ًا.

"قمن��ا ببن��اء 50 خيم��ة يف املخي��م  	
األول ال��ذي مت إنش��اؤه، لك��ن الع��دد املق��رر 
ل��ه س��يصل إىل 300 خيم��ة، يف ح��ني قررن��ا 
بناء خميم آخر بالقرب منه يتسع إىل 350 
خيم��ة أخ��رى، وق��د تلقين��ا وع��وداً م��ن قب��ل 
مجعي��ات خريي��ة بالدع��م إلكم��ال جتهيز 
املخيم��ات"، يقول الناش��ط املدني واملس��ؤول 
ع��ن بن��اء املخيم��ات يف ري��ف إدلب الش��مالي 

حممد السليم، الذي يشرح الكيفية اليت يتم 
م��ن خاهل��ا نق��ل العائ��ات إىل املخي��م، بأنه��ا 
اعتمدت على تأمني نساء الشهداء يف الدرجة 
األوىل، وم��ن تدم��رت منازهلم ج��راء القصف، 
وم��ن ث��م الفق��راء ال��ذي ال ميلك��ون تكالي��ف 
الن��زوح، وق��د "مت اعتم��اد أول 50 اس��م لنقله��م 
للمخيم وفقًا لألكثر حاجة، يف حني س��يتم 
جتهي��ز  إكم��ال  ح��ال  أخ��رى  دفع��ات  نق��ل 

املخي��م".
م��ن  "قس��م  أن  إىل  الس��ليم  أش��ار  	
املغرب��ني تفاع��ل م��ع ه��ذه احلال��ة اإلنس��انية 
الصعب��ة، حي��ث مت إرس��ال مبال��غ تف��وق 30 
أل��ف دوالر به��دف نق��ل العائ��ات، يف ح��ني 
ت��ربع قس��م أخ��ر مببال��غ م��ن أج��ل مس��تلزمات 
العائ��ات الفق��رية إىل ح��ني تأم��ني مس��اعدات 
م��ن قب��ل املنظم��ات اإلنس��انية". ومبس��اعدة 
ناش��طني كثر وجمال��س حملية يف املنطقة، 
اس��تأجر القائم��ون عل��ى العم��ل أراض مل��دة 7 
س��نوات مببل��غ 200 أل��ف ل��رية للع��ام الواح��د، 
بع��ض  م��ن  اخلي��ام  بع��ض  عل��ى  وحصل��وا 

اخلريي��ة. اجلمعي��ات 
	 يع��دد أمي��ن األخ��رس وه��و متعه��د 
ملواد البناء ويعمل على بناء اخليام، الصعوبات 
ال��يت س��تواجه النازح��ني إىل املخيمات األهلية 
ب��أن "العائ��ق األك��رب يف املخي��م حف��ر الصرف 
الصح��ي، حي��ث مل يك��ن باالس��تطاعة تأم��ني 
حيت��اج  خمي��م  كل  ألن  للص��رف،  ش��بكة 
إىل 30 أل��ف دوالر م��ن أج��ل االنته��اء م��ن م��د 
الش��بكة، ومث��ل ه��ذه املبال��غ ال ميك��ن تأمينه��ا 
م��ن الفعالي��ات املدنية، لذل��ك مت التواصل مع 
املنظم��ات اإلنس��انية م��ن أج��ل تب��ين العم��ل".

ال��ذي س��يعاني  الثان��ي  العائ��ق  م��ا  	
منه النازحون حسب األخرس، هو عدم وجود 
آب��ار للمي��اه أو خزان��ات للش��رب، باإلضاف��ة 
إىل حاجته��م إىل مس��اعدات إغاثي��ة عاجل��ة، 
"ناهيك عن أن هذا املخيم مت بناؤه دون فرشه 
س��يعانون  النازح��ني  ف��إن  لذل��ك  بالبح��ص، 
كثرياً يف حال بقوا حتى فصل الشتاء، لذلك 
ف��إن مث��ل ه��ذه املخيم��ات إم��ا أن تك��ون ح��ًا 
أو أن تصله��ا اخلدم��ات األساس��ية". مؤقت��ًا، 

خميمات جبهود أهلية للفقراء يف ريف إدلب                  
أمحد العكلة

تنظي��م جه��ود ناش��طني يعمل��ون يف الش��مال الس��وري ضم��ن املتيس��ر م��ن م��وارد  	
ووف��ق خط��ط دائم��ة التعدي��ل يفرضها الواق��ع والتحرك مبرونة للتعامل م��ع اإلمكانيات، 
كذلك جهود منظمات وتربعات فردية أو مجاعية من مغربني سوريني، ومكان بعيد عن 
القصف ميكن أن ُتستأجر عليه قطعة أرض.. كل ذلك يضاف به يف النهاية خميم أهلي 
ينقذ ويس��توعب عش��رات العائات اهلاربة من القصف الروس��ي على ريفي إدلب اجلنوبي 

ومحاة الش��مالي.
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تكث��ر يف املناط��ق احمل��ررة عملي��ات التهري��ب والغ��ش نتيج��ة  	
واحمل��ال  األس��واق  ع��ن  التمويني��ة  الرقاب��ة  وغي��اب  األم��ين  الفلت��ان 
التجاري��ة، أدى ذل��ك إىل انتش��ار األغذي��ة واألدوي��ة الفاس��دة حت��ى 
وص��ل إىل التاع��ب بس��امة أغذي��ة األطف��ال، حي��ث يس��تغل بع��ض 
التجار احلياة القاس��ية اليت يعيش��ها الكثريون جراء االرتفاع الكبري يف 
األس��عار -قياس��ًا للدخ��ول املتدني��ة ج��دًا- لبي��ع بضائع فاس��دة وحتقيق 

مكاس��ب مادي��ة.
يق��ول أب��و ع��اء م��ن مع��رة النعم��ان لع��ني املدين��ة "أصي��ب  	
ول��دي البال��غ م��ن العم��ر تس��ع س��نوات مبغ��ص ش��ديد وأمل يف املع��دة، 
أس��عفته إىل مستش��فى املدين��ة، وبع��د الفحوص��ات الطبي��ة والتحالي��ل 
تب��ني للطبي��ب إصاب��ة ول��دي حبم��ى التيفوئي��د نتيج��ة تن��اول طع��ام 
فاسد". كان الطفل قد تناول قبلها مرتديا معلبة، يتابع والده "بعد 
التأك��د م��ن تاري��خ العلب��ة تبني ش��طب التاريخ القدي��م ووضع لصاقة 
بتاري��خ جدي��د" وح��ني واجه الرجل صاحب املتجر بذلك، أنكر معرفته 

مبس��ألة انته��اء الصاحي��ة.
"بس��طات اللح��وم اجملم��دة واألغذي��ة املكش��وفة بات��ت تنتش��ر  	
يف األس��واق دون رقي��ب، إذ تفتق��ر املناط��ق احمل��ررة حت��ى اللحظ��ة إىل 
أي جه��ة حملي��ة م��ن ش��أنها العم��ل عل��ى مراقب��ة ت��داول امل��واد الغذائية 
يف األس��واق، واإلش��راف عل��ى ختزينه��ا، وضب��ط املخالف��ات وحماس��بة 
املخالف��ني وس��ط الفوض��ى ال��يت خلفتها احلرب عل��ى كافة األصعدة" 
كم��ا يش��رح أمح��د الذكرى رئيس اجمللس احملل��ي يف معرة النعمان، 
ويع��زو س��بب جان��ب م��ن اإلهم��ال إىل "افتق��ار اجملال��س احمللي��ة لق��وة 
تنفيذية متكنها من ضبط األسواق اليت حتتاج لسلطة صارمة تكون 

ق��ادرة عل��ى ردع املخالف��ات واحل��د منه��ا".
يعت��رب الذك��رى س��وء ختزي��ن البضائ��ع داخ��ل املس��تودعات  	
أح��د أس��باب فس��اد امل��واد الغذائي��ة وتلفه��ا، باعتب��ار معظ��م مس��تودعات 
التخزي��ن واملعام��ل الغذائية تقوم بتصنيع منتجاتها يف أماكن بعيدة 
ع��ن الرقاب��ة، وتفتق��د ألدن��ى مقوم��ات النظاف��ة والش��روط الصحي��ة 
املنتج��ات  بع��ض  تع��رض  أن  "متناس��ني  احلال��ي،  الوض��ع  مس��تغلة 
للرطوبة وأش��عة الش��مس املباش��رة حيوهلا إىل س��امة" حس��ب ما خيتم 

الذك��رى.
يش��اطره ال��رأي أب��و عدن��ان )تاجر مواد غذائي��ة باجلملة من  	
مدين��ة إدلب(، ويش��رح ذل��ك بقوله "تفتقر مس��تودعات التخزين لدينا 

للشروط الصحية بسبب غياب التربيد جراء انقطاع التيار الكهربائي 
بش��كل كام��ل، وط��ول الطري��ق ب��ني مناط��ق اإلنت��اج واالس��تهاك، 
والظ��روف األمني��ة املفروض��ة من قب��ل إدارة املعاب��ر وعناصر احلواجز 
املنتش��رة عل��ى الطرق��ات العام��ة، وال��يت تؤخ��ر وص��ول امل��واد الغذائي��ة".

غ��زت أس��واق املناط��ق احمل��ررة كذل��ك يف الس��نوات األخ��رية  	
أن��واع كث��رية م��ن األدوية الفاس��دة س��واء منتهية الصاحي��ة أو رديئة 
املفع��ول، بغ��ض النظ��ر ع��ن كونها تش��كل خط��راً على الصحة وتس��بب 
مضاعفات خطرية كإجهاض احلوامل أو حدوث اختاجات أو ضيق 

تنف��س.
وحيم��ل الصيدل��ي وائ��ل التي��زري م��ن ريف إدلب مس��ؤولية  	
انتش��ار األدوي��ة الفاس��دة واملنتهي��ة الصاحي��ة إلدارة املعابر احلدودية 
ثم للمتعدين على مهنة الصيدلة، وعن ذلك يقول: "يدخل الدواء إىل 
املناطق احملررة من تركيا أو مناطق س��يطرة النظام الس��وري، وعدم 
ضب��ط احل��دود يف الف��رات الس��ابقة س��اهم بإدخ��ال كمي��ات كب��رية 
م��ن األدوي��ة منتهي��ة الصاحي��ة إىل املناط��ق احمل��ررة، حي��ث تب��اع ه��ذه 
األدوي��ة بش��كل خ��اص م��ن قب��ل ممتهين الصيدل��ة الذي��ن يعملون دون 
ش��هادات، إذ يك��ون هدفه��م غالب��ًا كس��ب األرب��اح املادي��ة قب��ل التفك��ري 

بصح��ة األهال��ي".
يعان��ي الس��تيين أب��و حمم��د م��ن م��رض الس��كري، مؤخ��راً مل  	
يش��عر بتحس��ن بع��د تن��اول ال��دواء البدي��ل ال��ذي اش��راه ح��ني مل جي��د 
دواءه األساس��ي، بل زاد وضعه س��وءاً قبل أن يس��عفه أوالده إىل الطبيب 
املتاب��ع حلالت��ه، يق��ول "عن��د فح��ص ال��دواء أك��د بأن��ه دواء مغش��وش 

ومنته��ي الصاحي��ة من��ذ أكث��ر م��ن ع��ام".
أم��ام ه��ذا الواق��ع انطلق��ت بع��ض احمل��اوالت لضبط األس��واق  	
يف املناطق احملررة، ففي مدينة أعزاز مشال حلب قام املكتب التجاري 
التاب��ع للمجل��س احملل��ي بتأس��يس "اللجن��ة التمويني��ة" نيس��ان 2018، 
به��دف ضب��ط األس��واق ومحاي��ة املس��تهلك، وع��ن ذل��ك حت��دث لع��ني 
املدين��ة رئي��س اللجنة التموينية فاضل كنو بقوله: "كميات كبرية 
م��ن امل��واد الغذائي��ة واألدوي��ة املنتهي��ة الصاحي��ة قمن��ا مبصادرته��ا 
وإتافه��ا أص��واًل، منه��ا حلي��ب أطف��ال وبس��كويت ومعلب��ات وعصائ��ر 
وغريه��ا، كم��ا قمن��ا بتوجي��ه إن��ذارات ألصح��اب احمل��ال التجاري��ة، 
إضاف��ة إىل أنن��ا عملن��ا عل��ى توعي��ة األهال��ي بض��رورة االنتب��اه لتاري��خ 

صاحي��ة امل��واد عن��د ش��رائها".

املوت املعّلب يف الشمال السوري 
	       بعد انتش��ار أدوية ومواد غري صاحلة لاس��تهاك البش��ري يف أس��واق الس��وريني، صار الفس��اد الغذائي يش��كل فصًا  	
جديداً من املعاناة يضاف إىل مآسيهم اليت تبدو بدون نهاية، وتراكم يف الشمال الغربي من سوريا بفعل احلرب املتواصلة على املنطقة. 

سونيا العلي
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"غ��دوت صاح��ب من��زل خ��اص كم��ا  	
يف مدينيت األصلية يف الغوطة الشرقية" يقول 
الرج��ل بابتس��امة مجيل��ة توح��ي ب��أن هن��اك 
معيشة جيدة تنتظره بعد أن أجرب على املكوث 
ال��يت تديره��ا املعارض��ة،  املناط��ق احمل��ررة  يف 
"أش��عر باالندم��اج احلقيق��ي مع س��كان الضيعة 
ال��يت أقط��ن فيه��ا". كل صب��اح ومع اإلطاالت 
األوىل للش��مس يصحو أبو حس��ني على صوت 
جاره الكردي الذي ينادي عليه حامًا صينية 
القه��وة، ج��اره اآلخ��ر مهج��ر مثل��ه م��ن ري��ف 
دمش��ق، يصحب��ه كل ي��وم يف الطري��ق للعم��ل 
يف بس��طة لبي��ع احملروق��ات مبدين��ة جنديرس 
القريب��ة. وخيط��ط أب��و حس��ني الي��وم لش��راء 
يب��ين عليه��ا  أرض  أو قطع��ة  متج��ر صغ��ري 
متجراً لبيع احملروقات، طموحه ال ينتهي.. إذ 
رمب��ا س��يبين متجراً صغرياً آخ��ر لبيع اخلضار 

والفاكه��ة وبطاق��ات الن��ت.
ال توج��د إحصائي��ة تتكل��م ع��ن ع��دد  	
املهجري��ن الذي��ن حصل��وا عل��ى بي��وت خاص��ة، 
لك��ن هن��اك حم��اوالت )تق��ف خلفه��ا فصائ��ل 
ش��راء  عل��ى  املهجري��ن  ملس��اعدة  عس��كرية( 
ش��قق س��كنية رخيص��ة يدف��ع مثنه��ا نق��داً أو 
بالتقس��يط. فبع��د س��نة تقريب��ًا م��ن اس��تقراره 
يف قري��ة بابس��قا مشال��ي إدل��ب، أعل��ن "ل��واء 
ش��هداء اإلس��ام" أك��رب التش��كيات املقاتل��ة 
ع��ن مش��روع س��كين يف قري��ة  داري��ا  ملدين��ة 
كلبيت يشمل بيع أراض وشقق غري مكسوة 

ألهال��ي املدين��ة.
اش��رى أب��و ولي��د ش��قة غ��ري جاه��زة  	
للسكن مببلغ 1900 دوالر، كان عليه تأهيلها 
وجتهيزه��ا مببل��غ يق��ل أو يكث��ر ع��ن املبل��غ 

اشرى أبو حسني منزاًل 
متواضعًا يف إحدى 

الضيع املتناثرة بعفرين 
مشال غرب سوريا، املال 

الذي ادخره خلروجه إىل 
تركيا مع زوجته وأطفاله 

اخلمسة دفعه مثنًا للبيت، إذ مل 
تفلح حماوالته املتكررة يف املرور 

حنو اجلانب اآلخر من احلدود، 
فكرس نهاية هذه احملاوالت الفاشلة 
بامتاك بيت يتجاوز ال 200 مر مع 

قطعة أرض بفناء املنزل قام بتشجريها.

ثالث جتارب ملهجرين متلكوا بيوتًا خاصة مشالي سوريا

السابق "حبسب الرغبة وطريقة الكسوة" على 
ح��د قول��ه، واآلن وبينما يعد نفس��ه للزواج بات 
منزل��ه اجلدي��د وال��ذي امتلك��ه "بع��رق اجلبني" 

جاه��زاً للس��كن. 
عل��ى النقي��ض م��ن أب��و حس��ني مل  	
يش��عر أب��و ولي��د بالرغب��ة يف االندم��اج بس��كان 
الضيع��ة والق��رى اجمل��اورة، وذلك ألن املش��روع 
السكين الذي اشرى بيته فيه أقيم على أساس 
إجي��اد جتم��ع جدي��د ملهج��ري داري��ا، وكم��ا 
يؤك��د الش��اب ال��ذي جت��اوز ال28 عامًا "جنحنا 
يف خل��ق جمتم��ع بدي��ل ع��ن جمتم��ع داريا لكن 
بص��ورة مصغ��رة ج��داً.. اجلمي��ع حول��ي م��ن 
أبن��اء مدين��يت، اش��روا من��ازل جاه��زة أو قام��وا 
بش��راء األرض ث��م بن��وا بيوته��م بالطريقة اليت 

يفضلونه��ا". 
أب��و  جترب��ة  يف  االقتص��ادي  البع��د  	
كلبي��ت  يف  الس��كين  التجم��ع  وس��كان  ولي��د 
يب��دو واضح��ًا، فعلى املرء دفع مبلغ ال يقل عن 
100 دوالر ش��هريًا الس��تئجار من��زل يف الق��رى 

عقرب��ات  مث��ل  الش��مالي  للري��ف  احلدودي��ة 
وس��رمدا والدان��ا وس��لقني، وه��و مبل��غ كب��ري 
نسبيًا وال ميكن ملعظم املهجرين املواظبة على 
تسديده لفرة طويلة.. لذلك وعلى حد تعبري 
أب��و ولي��د "كان��ت فرص��ة ش��راء ش��قة مبثاب��ة 
قش��ة النج��اة للعش��رات من أبن��اء داريا املقيمني 

عل��ى احل��دود".
من��ذ أن وط��أت قدم��اه أرض إدل��ب  	
أق��ام أب��و مج��ال )35 عام��ًا( يف الري��ف الش��رقي 
للمدين��ة، تعرض��ت املنطق��ة ال��يت يقي��م فيه��ا 
للقص��ف ع��دة م��رات، واضط��ر لتغي��ري منزل��ه 
البي��وت برف��ع  املس��تأجر بع��د قي��ام أصح��اب 

األس��عار، لكن��ه فض��ل يف النهاي��ة الرحي��ل حن��و 
الري��ف الش��مالي للمحافظ��ة حي��ث املناط��ق 

األكث��ر أمن��ًا.
عل��ى احل��دود، وبع��د عم��ل ش��اق يف  	
سوق احملروقات اشرى قطعة أرض يف أطمة 
مببلغ بسيط ليقيم عليها منزله الدائم، سنة 
م��رت وغ��دا البيت جاهزاً للس��كن، يقول "بنيت 
غرفت��ني وأرض دي��ار صغ��رية... أخ��رياً متلك��ت 
بيت��ًا يبعدن��ي ع��ن حتك��م املؤجري��ن". العام��ل 
النفس��ي ش��كل أك��رب الدواف��ع ال��يت جعلت��ه 
يق��دم عل��ى ه��ذه التجرب��ة، "كمهج��ر وض��ع 
يف أرض مل يعرفها سابقًا، حتولت إىل إنسان 
األصلي��ني..  الس��كان  م��ن  حساس��ية  أكث��ر 
ف��أي كلم��ة تص��در ع��ن صاح��ب البي��ت ال��ذي 
اس��تأجره جت��رح كرام��يت لذل��ك أن��ا أعي��ش 
ال��ذي ال  أم��ا ش��قيقه  هن��ا يف نعي��م مقي��م". 
ي��زال يقي��م يف الري��ف الش��رقي كان ل��ه رأي 
آخر"لدينا اليوم بيت نأوي إليه يف حال حدث 
قص��ف عني��ف أو توغل عس��كري للنظام، دون 
احلاج��ة الس��تئجار من��زل بأس��عار باهظ��ة، أو 

املك��وث يف إح��دى اخلي��م عل��ى احل��دود".
يرغ��ب املهج��رون يف التوج��ه مشااًل  	
ك��ون املناط��ق احلدودية أكثر أمنًا وأس��عار 
األراض��ي والعق��ارات فيه��ا أق��ل كلف��ة، يف 
أطمة على سبيل املثال ترتفع األسعار داخل 
املدين��ة ليس��جل م��ر األرض 20 دوالراً فم��ا 
ف��وق، واملن��زل الس��كين 100 دوالر فم��ا ف��وق 
للمر املكسي، وترخص األسعار عند التوجه 
إىل الطري��ق الع��ام، ثم تهبط بش��كل ملحوظ 
يف األراض��ي البعي��دة ع��ن الطري��ق، فيب��دأ 

س��عر م��ر األرض م��ن 2 حت��ى 20 دوالراً.

حممد كساح
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هك��ذا حتدث��ت إح��دى الش��ابات م��ن مدين��ة الاذقي��ة لعني  	
املدين��ة، للتأكي��د عل��ى ظاه��رة التحاق الش��ابات املتزاي��د يف صفوف 
ق��وات النظ��ام يف الس��احل، ورواج ذل��ك ب��ني األهال��ي، حي��ث تتدف��ق 
ش��ابات يرغ��ن بالتط��وع إىل مكات��ب التطوي��ع املنتش��رة بكثاف��ة يف 
خمتل��ف األحي��اء وامل��دن هن��اك، عل��ى الض��د م��ن حال��ة اخل��وف ال��يت 
بات��ت تس��يطر عل��ى األه��ل يف ح��ال رغ��ب أي ش��اب بالتط��وع، أو ح��ان 
موعد التحاقه باخلدمة العس��كرية س��واء اإللزامية أو االحتياطية.

ال حتت��اج الفتي��ات الراغب��ات بالتط��وع إال لبع��ض األوراق  	
البس��يطة م��ن هوي��ة ش��خصية إىل ص��ور، بش��رط بلوغه��ا 18 عام��ًا، 
وسط تسهيات كثرية مقدمة هلا، إضافة إىل الراتب الذي يصل 
إىل 200 دوالر يف بعض الكتائب حبسب املواقع اليت تشغلها الشابة، 
عل��ى أن غالبي��ة الش��ابات يفضلن االنضمام إىل امليليش��يات "الكتائب 
الرديفة" على االلتحاق جبيش النظام، بسبب سهولة اخلدمة فيها 
واإلج��ازات الدائم��ة ال��يت متنحها، إضاف��ة إىل فرصة احلصول على 
مدخول مادي إضايف من خال الوقوف على احلواجز التابعة لتلك 
امليليش��يات، وممارس��ة االبت��زاز والس��رقة عليه��ا، إىل جان��ب ك��ون 
الرفيع يف امليليشيات ال حتده مدة خدمة معينة كما هو معروف 
يف جيش النظام، بل يعتمد على عاقة الش��ابة مبس��ؤولي الفصائل 

وق��ادات الكتائ��ب فيها.
"لب��وات األس��د"، به��ذا املصطل��ح يع��رف أهال��ي الس��احل  	
الفتي��ات املتطوع��ات يف صف��وف ق��وات النظ��ام، وانتش��ر م��ع إع��ان 
النظام يف 2014 فتح باب التطوع للفتيات، حينها بدأت الش��ابات من 
مدن الساحل وأريافها خصوصًا مدينيت طرطوس وجبلة بالتوافد 
إىل امليليش��يات ك"الدف��اع الوط��ين" و"نس��ور الزوبع��ة" وغريه��ا، ويتم 
تش��كيل أول كتيب��ة للنس��اء ُعرف��ْت ب"لب��وات احل��رس اجلمه��وري" 
عمل النظام على تش��جيع غريهن من خال تس��ليط الضوء عليهن 
يف إعام��ه، خصوص��ًا أثن��اء "القت��ال" معارك جوب��ر وداريا، إذ كانت 
تبث مقاطع فديو يومية تظهر "املقاتات" وهن يستخدمن أسلحة 
خمتلف��ة م��ن القناص��ات إىل مض��ادات ال��دروع واألس��لحة اخلفيف��ة 
بوجوده��ن،  واالحتف��االت  التكرمي��ات  توال��ت  بعده��ا  واملتوس��طة، 
وانته��ت بزي��ارة أمس��اء األس��د جملموع��ة م��ن املقات��ات واحلديث عن 

"تضحياته��ن وبطوالته��ن".

امل��ادي دوراً أساس��يًا يف تزاي��د املتطوع��ات،  يلع��ب العام��ل  	
فالتط��وع يضم��ن احلص��ول عل��ى مدخ��ول م��ادي جي��د ومنتظ��م يف 
ظ��روف الغ��اء املعيش��ي وغي��اب ف��رص العم��ل، فض��ًا ع��ن العام��ل 
املعنوي من الفوز بالتكرميات الدائمة، ونظرة اجملتمع احمللي إليهن 
كبط��ات يدافع��ن ع��ن بق��اء ووج��ود أس��رهن ال��يت ترب��ط مصريه��ا 
مبصري النظام، ثم وأساس��اً هناك احلصول على مكاس��ب يف الس��لطة 
وواس��طات ومتي��ز ب��ني س��كان مناطقه��ن الذي��ن يعيش��ون يف ظ��روف 
صعبة. يضاف إليها سبب "عاطفي" إذ يتاح للمتطوعات اخلروج من 
بيئتهن احمللية واالختاط بالشباب، ما يعين فرصة ارتباط يف ظل 

غي��اب كام��ل للش��باب وارتف��اع ح��االت "العنوس��ة".
"يلع��ب النظ��ام عل��ى توف��ري احلاج��ات األساس��ية لفتي��ات  	
ه��ذه املناط��ق بع��د االنضم��ام إىل صفوف��ه، ويأت��ي ه��ذا األم��ر بس��بب 
إدراك��ه للوض��ع )امل��ادي الس��يء(، وحاجت��ه املاس��ة لرفد قوات��ه باملزيد 
من العناصر البشرية مع ارتفاع أعداد القتلى بشكل كبري يف قواته، 
وع��دم رغب��ة الش��باب بالقت��ال" يق��ول أمحد محزة املنش��ق ع��ن النظام 
والقي��ادي يف اجلي��ش احل��ر، ويتاب��ع "دور النس��اء يف املع��ارك ثان��وي، 
لكن��ه يؤم��ن محاي��ة للعناص��ر املتواجدي��ن عل��ى اجلبه��ات م��ن خ��ال 
التغطية النارية، كما يتم استخدامهن لتثبيت النقاط والتمركز 
يف املناط��ق ال��يت يس��يطرون عليه��ا، والنظ��ام يف الف��رة احلالي��ة ال 
حيت��اج أكث��ر م��ن عنص��ر بش��ري، بغ��ض النظ��ر ع��ن اخل��ربات أو 
املع��ارف أو الق��درة القتالي��ة، إضاف��ة إىل العام��ل املعن��وي ال��ذي يلعب��ه 

وجوده��ن م��ن تش��جيع وحتفي��ز الش��باب عل��ى القت��ال".
ويؤك��د ناش��ط مدن��ي م��ن الس��احل لع��ني املدين��ة، "لك��ي  	
حتص��ل الش��ابة عل��ى فرص��ة عم��ل جي��دة لتعي��ل اس��رتها حتت��اج إىل 
ش��هادة دراس��ية أو مظه��ر جي��د أو واس��طة، أم��ا االنتس��اب إىل اجليش 
والكتائب فا حيتاج أية مقومات، وهو متاح أمام كافة الفتيات دون 
النظ��ر إىل صفاته��ن، واجملتم��ع العل��وي املوال��ي ينظ��ر نظ��رة اح��رام 
هل��ؤالء الش��ابات، ويك��رس ويقل��د طريق��ة تعام��ل النظ��ام معه��ن، 
فبش��كل دائ��م يت��م تكرميه��ن، ويف ح��ال قتلت أي ش��ابة حيصل ذووها 
عل��ى مي��زات كث��رية تفوق ما حيصل عليه ذوو القتلى الش��باب، وقد 
يع��ود األم��ر لقل��ة ع��دد الفتي��ات اللوات��ي قتل��ن يف املعارك حت��ى اآلن" .

»لبوات األسد« يف ازدياد مقابل هروب الشباب 
	      "يدرك األهالي والشابات يف مدن الساحل املوالية أن املخاطر ستكون قليلة جداً يف حال رغبت أي شابة بالتطوع، فلن  	
جت��رب املتطوع��ة عل��ى الذه��اب والقت��ال يف اخلط��وط األمامية، وإمنا س��تحصل عل��ى راتب جيد وميزات كثرية وس��تبقى يف العمل اإلداري، إال 

يف ح��ال رغب��ت نفس��ها ب��أن حتم��ل الس��اح وتش��ارك يف املع��ارك".

ميس احلاج 
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عم��ل مرين��ا ينتهي بانته��اء املونتاج،  	
حي��ث تبق��ى حق��وق النش��ر للمخ��رج، اعت��ادت 
مرين��ا عمله��ا، أو هك��ذا اعتق��دت، "كن��ت ع��م 
اش��تغل عل��ى فيل��م من حل��ب، مبرحلة معينة 
حت��ى اجمل��ازر م��ا ع��ادت أث��رت في��ين، كن��ت 
آكل واش��رب وأن��ا ع��م اش��تغل، وكأن��ي ع��م 
احّضر فيلم عادي". لكن ذلك الفيلم مل ينته 
إال وه��ي مصاب��ة بانهي��ار عص��يب، ألن الفيل��م 
يوثق للسنوات األربع األوىل من عمر الثورة 
يف حل��ب، حي��ث الكام��ريا تتاب��ع جمموع��ة من 
اجمل��ال  يف  للعم��ل  تطوع��وا  الذي��ن  الش��باب 
الط��يب، وكان عليه��ا كمونت��ري أن تش��اهد 
كل الفيديوه��ات املص��ورة وه��ي بالس��اعات، 
بعضها كان احتفاليًا سعيداً، والبعض كان 
جمل��ازر. "يف جم��ازر م��ا بق��در انس��اها وحب��س 

بالذن��ب إن��ي لس��اتين عايش��ة". 
ش��خصيات  م��ع  عاش��ت  مرين��ا  	
الفيل��م حت��ى ص��اروا ج��زءاً م��ن حياته��ا، أناس 
شاش��ة  خل��ف  إال  احلقيق��ة  يف  تعرفه��م  ال 
الكومبيوت��ر، رك��زت على مهمتها األساس��ية 
وأنهتها بأفضل طريقة ممكنة، مات الشباب 
على مدى السنوات األربع، الواحد تلو اآلخر، 
"أحيان��ًا بك��ون ماش��ية بالش��ارع، وبش��به عل��ى 
واح��د منه��م بعدي��ن بتذكر انو م��ات". انتهى 
عم��ل مرين��ا عل��ى الفيل��م قب��ل س��قوط حل��ب 
بف��رة قص��رية، وكان��ت تل��ك كم��ا تق��ول 
القش��ة ال��يت قس��مت ظه��ر البع��ري، إذ تورط��ت 
يف عمله��ا حت��ى س��قطت مصاب��ة باكتئ��اب 
ح��اد م��ع س��قوط حل��ب، ال تع��رف ك��م م��ن 

الوق��ت حتت��اج لتش��فى من��ه، "يف ح��زن عمي��ق 
إن��ي  جوات��ي بيخل��ق فج��أة، وبعج��ز حت��ى 

ابك��ي".
ثائ��ر طبي��ب نفس��ي م��ن مح��ص  	
يعي��ش يف دمش��ق، تأت��ي حماولت��ه الغريب��ة 
لتعلم العزف على الربابة ذات الوتر الواحد، 
كمحاول��ة للحف��اظ عل��ى رش��ده بع��د مثاني 
س��نوات قضاه��ا ب��ني اب��ن س��ينا نه��اراً وعيادت��ه 
مساًء، حياته تسري على إيقاع اخلتم اخلاص 
"أن��ا  يتوق��ف،  ال  ال��ذي  هاتف��ه  ورن��ني  ب��ه، 
ش��خصيًا مصاب باالكتئ��اب وبتعاجل. ضمن 
عمل��ي بس��مع قص��ص م��ا في��ين أن��أى بنفس��ي 
عنه��ا بغ��ض النظ��ر ع��ن املهني��ة". مل أَر يوم��ًا 
ذاك الصن��دوق األس��ود اخل��اص بالطائ��رات، 
س��قوط  بع��د  عن��ه  احلدي��ث  يكث��ر  وال��ذي 
الطائ��رة، يب��دو الدكت��ور ثائ��ر والعامل��ون 
يف ه��ذا اجمل��ال أو جم��االت مش��ابهة، كتل��ك 
الصنادي��ق الس��وداء، وال أح��د عل��ى يقني متى 
س��تقع تل��ك الطائ��رة، وإن كن��ا س��نعثر عل��ى 
ذلك الصندوق أم ال، "ما يف دوا ممكن أعطيه 
ملريض��ة فق��دت تات��ة من والدها، ش��و ممكن 

أعطيه��ا.. مض��اد اكتئ��اب؟!"
كان��ت  رياضي��ات  مدّرس��ة  ري��م  	
تعي��ش يف جدي��دة عرط��وز يف بداي��ة الث��ورة، 

تبلد وجداني
حني يصبح البشر يف 
دمشق صناديق سوداء

	   "أن��ا م��ن حل��ب باألص��ل،  	
ولدت يف دمش��ق وعش��ت فيها كل عمري، مل 
تسمح ظرويف بزيارتها قبل الثورة وال خاهلا، 
لس��ت متأك��دة إن كن��ت أس��تطيع حالي��ًا". 
هك��ذا ب��دأت مرين��ا حديثه��ا ع��ن االكتئ��اب 
يف  ألش��هر  وطرحه��ا  أصابه��ا  ال��ذي  احل��اد 
الف��راش، مرين��ا يف السادس��ة والثاث��ني م��ن 
عمره��ا تعم��ل يف جم��ال املونت��اج، وش��اركت 
كمونت��ري يف ع��دد م��ن األف��ام الوثائقي��ة، 
ال��يت توث��ق ملراح��ل خمتلف��ة م��ن عم��ر الثورة، 
بعض تلك األفام مل ير الشمس، إما ألسباب 

أمني��ة.  أو  مادي��ة 

ريا فارس

قب��ل أن تنتق��ل لتعي��ش يف دويلع��ة، تتح��دث 
ع��ن جم��زرة حدث��ت هن��اك ق��رب منزهل��ا. 
ضل��ت  وحرقوه��ن،  ببي��ت  الش��باب  "مجع��وا 
رحي��ة اللح��م املش��وي فاحية يوم��ني". مل تعد 
ري��م حتتم��ل رائح��ة الش��واء وص��ارت نباتي��ة، 
ته��رب م��ن أم��ام احمل��ات والبس��طات ال��يت 
تع��رض اللح��م املش��وي، "نف��دت أن��ا وزوج��ي 
وبن��يت بأعجوب��ة، وه��ي خان��ة زوج��ي الل��ي 
م��ن الصاحلي��ة بالش��ام، وتركون��ا نعي��ش". 
ابن��ة ري��م كان��ت طفل��ة صغ��رية ال تذك��ر 
م��ا حص��ل، وق��د قرر الوال��دان أال ينجبا طفًا 

آخ��ر يف ه��ذا البل��د. 
كلم��ا  باالختن��اق  ري��م  تش��عر  	
ب��أن  األم��ر  وتص��ف  األم��ر،  ع��ن  حتدث��ت 
الرائح��ة س��كنت روحه��ا. "الل��ي راح م��ا بق��ا 
يرج��ع والل��ي خ��رب م��ا بق��ا يتصل��ح، وش��و م��ا 
كان��ت النتيج��ة، اخلس��ارة أك��رب بكت��ري". 
تتفاءل ريم بالعدالة اإلهلة، أما بالنسبة إىل 
عمله��ا م��ع جي��ل ترع��رع م��ع العن��ف، فتؤم��ن 
ب��أن مص��ريه الضي��اع وأن م��ا ينتظ��ره م��ن 
مستقبل غري مبّشر، خصوصًا وأن معظمهم 
أو أكث��ر م��ن عائلت��ه، واعت��اد  خس��ر ف��رداً 
العن��ف وامل��وت والقلق وكأن ذلك هو النمط 

للحي��اة. الطبيع��ي 

Rivka Korfاللوحة ل
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ق��وات  هج��وم  أن  الاذقي��ة،  يف  مدني��ون  ناش��طون  اعت��رب  	
املعارض��ة عل��ى مواق��ع النظ��ام يف ري��ف الاذقي��ة الش��مالي هو األكرب 
م��ن نوع��ه من��ذ 2015، خاص��ة بع��دد القتل��ى الكب��ري ال��ذي ش��هدته ه��ذه 
املعارك من قوات النظام السوري، والذي يعيد إىل الذاكرة ما شهده 
الس��احل ككل س��ابقًا م��ن جن��ازات مجاعية، وانتش��ار ص��ور القتلى يف 

خمتل��ف الش��وارع، خاص��ة يف الاذقي��ة وريفه��ا
يق��ول مج��ال س��يدو وه��و ناش��ط صحف��ي مقي��م يف مدين��ة  	
الاذقي��ة، أن اخلس��ائر املادي��ة والبش��رية خ��ال املع��ارك األخ��رية يف 
ريفي الاذقية ومحاة هائلة جداً، واألرقام باملئات وليست بالعشرات 
م��ن قتل��ى ومصاب��ني، وخاصة يف جبل الركم��ان، وأغلب القتلى من 

الدف��اع الوط��ين وكتائ��ب البع��ث.
يلف��ت الناش��ط إىل أن أج��واء احل��رب ع��ادت كم��ا كان��ت  	
يف الاذقي��ة، ب��كل حيثياته��ا، م��ن أص��وات س��يارات اإلس��عاف، وأص��وات 
إط��اق الن��ار عن��د جل��ب القتل��ى، إىل القذائ��ف ال��يت تن��زل يف أط��راف 
املدينة وأحيانًا داخلها، والذعر اجلمعي الذي يصاب به السكان جراء 

كل ذل��ك.
"حال��ة اس��تياء كب��رية ميك��ن أن تراه��ا يف عي��ون الس��كان،  	
ويف عي��ون املقاتل��ني أيض��ًا، لي��س اس��تياًء فق��ط م��ن ع��ودة املع��ارك، 
ألن املقاتل��ني جيعلون��ك تش��عر دائم��َا بأنه��م بانتظ��ار مع��ارك جدي��دة، 
ب��ل اس��تياء م��ن التفرق��ة ب��ني فصائ��ل النظ��ام، فم��ا حتظ��ى ب��ه الق��وات 
املدعوم��ة روس��يًا م��ن تغطي��ة جوي��ة ال حتظ��ى ب��ه الكتائ��ب األخ��رى، 
ككتائ��ب البع��ث والدف��اع الوط��ين وغريه��ا، ل��ذا فالقتل��ى كله��م م��ن 
تلك الفصائل اليت باتت مبثابة مستوى ثاٍن، ال تلقى اهتمامًا كتلك 

ال��يت يرعاه��ا ال��روس ومييزونه��ا ب��كل ش��يء" يق��ول املص��در.

يش��ي مستش��فى األسد اجلامعي يف الاذقية بوجود أعداد  	
كب��رية م��ن القتل��ى واجلرح��ى، إال أن��ه يرف��ض التصري��ح الرمس��ي 
ة ممتلئة، وما  ع��ن األع��داد، فيم��ا تق��ول مصادر طبي��ة منه أن األس��رَّ

يصل��ه م��ن ح��االت حالي��ًا يف��وق الطاق��ة االس��تيعابية.
ع��ودة األعم��ال احلربي��ة إىل الاذقي��ة، وس��قوط القذائف  	
داخ��ل املدين��ة، ش��جع أولئ��ك الذي��ن كان��وا ميال��ني إىل الع��ودة إىل 
قراه��م، بع��د أزم��ة املي��اه ال��يت ش��هدتها مناط��ق م��ن الاذقي��ة يف 
الف��رة الس��ابقة، لتش��هد املدين��ة حرك��ة هج��رة عكس��ية باجت��اه 
الري��ف حت��ت ضغ��ط ظ��روف احلي��اة يف املدين��ة، وال��يت كان آخره��ا 
العملي��ات احلربي��ة يف الري��ف الش��مالي وأثره��ا عل��ى املدين��ة، فيم��ا 
يب��دو القن��وط عل��ى أوج��ه اجملندي��ن الذي��ن كان��وا قد ب��دؤوا حبملة 
"بدن��ا نتس��رح" قب��ل ف��رة، وال��يت أيض��ًا رافقته��ا محل��ة أخ��رى طال��ب 
م��ن خاهل��ا أطف��ال بتس��ريح آبائهم، بعد قضائهم س��نوات طويلة يف 
اخلدمة اإللزامية، واليت كلما ش��اع أنها س��تنتهي بالتسريح، بدأت 

معرك��ة أخ��رى تؤك��د أن ال تس��ريح قري��ب.
يف ظ��ل م��ا تعيش��ه الاذقي��ة ه��ذه األي��ام، ُتت��ّم العب��وات  	
الناس��فة قتام��ة املش��هد عل��ى الس��كان، أو عل��ى ج��زء منه��م، فق��د 
اس��تهدفت عب��وة قب��ل أي��ام س��يارة قائ��د ميليش��يا "اجلبه��ة الش��عبية 
لتحري��ر ل��واء إس��كندرون" عل��ي كيال��ي )مع��راج أورال( يف ري��ف 
الاذقي��ة، م��ا أدى إلصابت��ه ال��يت نق��ل عل��ى إثره��ا إىل دمش��ق لتلقي 

الع��اج.
دع��وات للت��ربع بال��دم مت��أل ش��وارع الاذقي��ة م��ن كل  	
الزم��ر، وجن��ازات تؤج��ل خوف��ًا م��ن إح��داث اس��تياء ع��ام يف ح��ال 
إج��راء جن��ازات مجاعي��ة كب��رية )مت إخ��راج 15 قتي��ًا دفع��ة واح��دة 
م��ن مستش��فى زاه��ي أزرق العس��كري يف الاذقي��ة قب��ل أي��ام(، فيم��ا 
ش��احنات كبرية تقّل عدًة وعتاداً ومقاتلني إىل جبهات الش��مال مع 
ارتفاع وترية األعمال القتالية دون أي تغيريات واضحة يف خرائط 
الس��يطرة عل��ى األرض، إال أن اخلس��ائر الكب��رية تتض��ح يف قص��ف 

املواق��ع العس��كرية وقت��ل اجلن��ود.

الالذقية إىل احلرب جمددًا
	 ش��عور مل يكن يتوقع س��كان الاذقية أن يراودهم  	
مرة أخرى، بعد هدوء عاشته املدينة خال حوالي أربعة أعوام سابقة، 
مل يش��هد حمطيها فيها أعمااًل حربية كبرية، إال أن ما يش��هده ريف 
الاذقية اليوم ينذر بعودة حياة سابقة كانت مرعبة بالنسبة لسكان 
املدين��ة، م��ع اش��تداد االش��تباكات يف ريفه��ا الش��مالي، وص��وت س��يارات 

اإلس��عاف ال��ذي ال ينقط��ع لي��ًا نه��اراً حام��ًا القتل��ى واجلرح��ى.

مراد احلجي

رادار املدينة
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ش��عرت أن علّي املش��ي "جنب احليط" وجتنب أي مواجهات  	
حمتمل��ة، ال أع��رف كي��ف تس��رب إىل داخلي ش��عور بالعجز وش��عور 
آخ��ر ب��أن كل األت��راك هن��ا غاضب��ون، غاضب��ون إىل الدرج��ة ال��يت 
ب���  األوىل  الس��اعات  مض��ت  التنم��ر.  ورمب��ا  بالرعون��ة  هل��م  تس��مح 
"س��ام"، لبس��ت ث��وب "املس��تمعة"، واقتص��رت إجابات��ي عل��ى التعري��ف 
بنفس��ي وس��بب وج��ودي هنا خ��ال األحاديث اجلانبي��ة عند حمطات 
املواص��ات، وأم��ام فض��ول بع��ض األت��راك للحدي��ث م��ن جان��ب واحد.

يف  متناث��رة  كلم��ات  م��ن  التقاط��ه  اس��تطعت  م��ا  ج��ّل  	
ال��يت  السياس��ية  باللعب��ة  ب��دءاً  الس��وريني،  السياس��ة كان خي��ص 
حتركه��ا األح��زاب املعارض��ة كورق��ة ض��د احلزب احلاك��م، مروراً 
بتش��ويه مسع��ة الس��وريني ع��رب نش��ر إش��اعات ال جم��ال لتصديقه��ا، 
إىل ت��داول مصطل��ح اخليان��ة والتقاع��س ح��ني "رك��ن ل��ه الاجئ��ون 
بعد تركهم لبادهم، وواجب الدفاع عن وطن كان هلم يف األمس 
القري��ب، يف الوق��ت ال��ذي يداف��ع ب��ه أبن��اء تركي��ا عنهم، ب��ل وميوتون 
من أجل ذلك".. غابت عن معظم املهاترات والنقاش��ات اليت حضرتها 
الدق��ة واملوضوعي��ة، واكتف��ت باعتم��اد ردود األفع��ال، لك��ن بالطب��ع 
لي��س ذل��ك ه��و الوق��ت أو املكان املناس��بني للتذكري مبئات اآلالف من 

املقاتل��ني الس��وريني والش��هداء واملعتقل��ني.
أحيان��ًا  التقيته��م،  م��ن  لزي��ارة  تلقيته��ا  كث��رية  دع��وات  	
كانوا يلحون ملساعدتي يف محل حقائيب، كثر من الذين التقيتهم 
كانوا من أحزاب معارضة للعدالة والتنمية، ذلك مل يغري شيئًا من 

الكث��رية. املعامل��ة احلس��نة واالبتس��امات 
عن��د مس��جد أورتاك��وي وأن��ا أح��اول الس��ؤال ع��ن م��كان  	
العب��اءات، املوض��أ، وم��كان الص��اة املخص��ص للنس��اء، بصعوب��ة كنت 
أكرر اجلمل يف ذهين قبيل إطاقها، وأجري تدقيقًا لفظيًا لتجنب 
"م��ن أي��ن أن��ت؟" مل أفل��ح بذل��ك، خاص��ة أم��ام ق��درة النس��اء عل��ى بن��اء 
قص��ة طويل��ة ال تنته��ي م��ن الاش��يء، أو عن��د تس��اؤل بس��يط تكف��ي 

يف  كم��ا  لي��س  امل��رة  ه��ذه  إس��طنبول  أدخ��ل 
احلري��ة  م��ن  هام��ش  الس��ابقة،  زيارات��ي 
والطمأنين��ة كن��ت ق��د فقدت��ه من��ذ جن��اح 
املعارض��ة الركية يف االنتخابات األخرية، 
وأن��ا  موق��ف هج��وم،  ل��ي يف  املدين��ة  ب��دت 
س��تواجهين  ال��يت  األحجي��ات  ح��ّل  يف  أفك��ر 
عل��ى  جهزته��ا  ال��يت  املس��بقة  واملونولوج��ات 
عجل لرتيب عبارات ومجًا باللغة الركية أدافع بها عن وجودي 

آن يف  وس��ورييت 

اإلش��ارة بالي��د لإلجاب��ة عن��ه، م��ا مسعت��ه كان كفي��ًا خبروج��ي 
لتجن��ب س��يل م��ن األس��ئلة ال��يت ل��ن أع��رف اإلجاب��ة عنه��ا.

خس��ارة الس��وريني "لس��ندهم املتخي��ل" وال��ذي بن��وا علي��ه  	
أحام��ًا كب��رية، إضاف��ة جملموع��ة م��ن الق��رارات واألص��وات ال��يت 
ب��دأت تعل��و يف معظ��م الوالي��ات الركية، كذلك ح��وادث االعتداء 
األخ��رية عل��ى حم��ال الس��وريني، ال ميك��ن اعتباره��ا "حدث��ًا عاب��راً 
أو معت��ادًا"، ب��ل أظه��رت إىل الس��طح ف��رزاً جدي��داً ميك��ن وصف��ه ب��� 
"الصح��وة املتأخ��رة"، إليق��اظ معظ��م الس��وريني الذين آث��روا إغاق 
أبوابه��م وإكم��ال حياته��م وتعليمه��م دون اإلمع��ان يف ثقاف��ة البلد 
الذي يعيش��ون فيه اآلن، أو إتقان لغة س��كانه وعاداتهم وقوانينهم.

م��ن الس��هل ج��داً متيي��ز الس��وريني يف إس��طنبول، حت��ى  	
وإن خانتك فراسة املامح، يكفي أن تسأله عن أي شيء يف املدينة 
ليجيب��ك دون تفك��ري "ال أع��رف.. ال أعل��م"، ويط��رق رأس��ه أرض��ًا 
جتنب��ًا ألي تفاع��ل اجتماع��ي. لك��ن ال ب��ّد م��ن االع��راف أيض��ًا ب��أن 
أس��لوب احلي��اة الركي��ة، بالرغ��م م��ن امتع��اض الس��وريني الدائ��م 
وس��ردياتهم احملق��ة وغ��ري احملق��ة ع��ن التعام��ل الرك��ي معه��م، 
ي��روق ملعظمه��م إذا م��ا قورن خبيارات أخرى كالعودة إىل مناطق 
املعارض��ة عل��ى س��بيل املثال، بعقد مفاضلة م��ع االمتيازات وفرص 
العم��ل واألم��ان ب��ني املكان��ني، أو إىل مناطق النظ��ام مبا حتمله تلك 
العودة من خماطر قد تصل إىل القتل، كذلك املفاضلة بني حياة 
اللج��وء وميزات��ه يف تركي��ا وتلك اليت يف لبن��ان واألردن من الدول 

القريب��ة.

 سوريو تركيا
وحمنة االنكماش على الذات والتمدد 
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أك��رب  ثان��ي  الفات��ح  منطق��ة  يف  	
جتمع للسوريني يف إسطنبول التقيت زميل 
دراس��ة غاب��ت أخب��اره ع��ين منذ تس��ع س��نوات، 
كان حيادث��ين بص��وت منخف��ض يف مكتب��ة 
معظ��م رواده��ا م��ن الس��وريني: "نبه��ت عل��ى 
مرت��ي وبن��يت م��ا خيتلط��وا م��ع أي ح��دا م��ن 
الس��وريني ال��ي عن��دون مش��اكل خاص��ة، مع 
بع��ض  هن��اك  باملبن��ى"،  بالقوان��ني  االلت��زام 
اإلع��ام  وس��ائل  ل��ه  تس��وق  فيم��ا  الصح��ة 
الركي��ة املعارض��ة ح��ول حي��اة ج��زء م��ن 
الس��وريني يف "الكي��ف والس��هر والنرجيل��ة"، 
ق��ال ل��ي زاه��ر للتدلي��ل عل��ى صح��ة ذل��ك 
"باجملم��ع ال��ي س��اكن في��ه، معظ��م ال��والد 
م��ا بينزل��وا للع��ب إال الس��اعة وح��دة باللي��ل، 
ممن��وع  أن��و  علم��ًا  امل��كان،  بتع��يب  صواته��ن 
التج��وال واللع��ب بع��د الس��اعة 12، وه��اد ال��ي 

بيخلي��ين اطل��ب م��ن عائل��يت االبتع��اد".
يف املطع��م الس��وري ال��ذي اخرت��ه  	
لتن��اول وجب��ة الغ��داء، احت��ل األت��راك ع��دداً 
م��ن الط��اوالت أم��ام إك��رام عم��ر صاح��ب 
املطع��م، كان املش��هد اعتيادي��ًا، وق��ّدرت أن 
عن��د  امل��كان،  ه��ذا  يرت��ادون  كث��ر  أت��راكًا 
وص��ول عم��ر إىل طاول��يت ورؤيت��ه لدهش��يت 
ق��ال "عن��دي كت��ري زبائ��ن أت��راك، وبيحب��وا 
األكل الس��وري"، كنت س��أكون س��عيدة لو 
مل ي��ردف "احلم��د هلل م��ا عن��ا ه��ون مش��اكل، 
املش��اكل ص��ارت بغ��ري مناط��ق، وال��درك م��ا 

بيعمل��وا ش��ي لل��ي قاع��د بش��كل نظام��ي، م��ن 
البي��ت للش��غل وم��ن الش��غل للبي��ت". حت��ّول 
عم��ر يف تل��ك اللحظ��ة إىل "مواط��ن مث��ال" 
املش��اكل  م��ن  براءت��ه  ص��ك  إثب��ات  علي��ه 
واحلي��اة العام��ة ورمب��ا التج��وال والتس��ّوق، 
تقتص��ر حيات��ه عل��ى العم��ل والبي��ت، وتعكس 
يقظ��ة أو خوف��ًا متوقع��ًا مل��ا ميك��ن حدوث��ه 
ببلدي��ة  الركي��ة  املعارض��ة  ف��وز  عق��ب 
إس��طنبول، وم��ا ص��در ع��ن بع��ض أعضائه��ا 
من وعود وتصرحيات جتاه الوجود الس��وري 

فيه��ا.
الق��رارات  معمع��ة  يف  االخن��راط  	
والنتائ��ج كان لزام��ًا عل��ى الس��وريني، ه��م 
اآلن صامت��ون بع��د خ��روج إس��طنبول وأنقرة 
)عاصم��يت تركي��ا االقتصادي��ة والسياس��ية( 
رافق��ه  وال��ذي  احلاك��م،  احل��زب  ي��د  م��ن 
خ��روج الس��وريني م��ن دائرة األم��ان املفرض 
"األردوغاني��ة  الضياف��ة  بوع��ود  واحملم��ي 
للمهاجرين من أنصارهم"، إىل بند "احلماية 
املؤقتة" واليت تعين بالضرورة اجللوس على 
احلقائب استعداداً للرحيل عند أي خمالفة 

أو ق��رار جدي��د.
"ال  تق��ول:  تركي��ة  صديق��ة  	
مان��ع لدين��ا كأت��راك م��ن بق��اء الس��وريني يف 
بادن��ا والعم��ل إن وج��دوا فرص��ًا جي��دة، لكن 
م��ن الصع��ب تقب��ل وجوده��م إن بق��ي حاج��ز 
اللغ��ة واالندم��اج يف اجملتم��ع الرك��ي عائق��ًا 

أمامه��م". بالطب��ع كان احلال س��يتغري -لكن 
لي��س إىل ح��د س��يوقف كل التوترات- لو أن 
نس��بة تعل��م اللغ��ة الركي��ة ب��ني الس��وريني 
ارتفع��ت، ونس��بة املوالي��د الس��ورية وتنظي��م 
تب��ين  أخ��ذت منح��ى جدي��ًا يف  ق��د  األس��رة 
مفه��وم العائل��ة وبنائه��ا وفق��ًا لإلمكاني��ات، 
األت��راك  اس��توعبت  الس��ورية  والش��راكات 
إىل جان��ب الس��وريني، واالندم��اج االجتماعي 
الذي خصصت له برامج ومليارات الدوالرات 
لتحقيق��ه مت باحلدي��ث واالختاط مع "أهل 
البل��د" واالبتع��اد ع��ن احلدي��ث ع��ن الفائ��دة 
احملتمل��ة م��ن العي��ش يف تركي��ا وأس��اليب 
احلصول على اجلنس��ية الركية، والتفكري 
وف��ق منط��ق "الوج��ود الس��وري ال��ذي يفي��د 

الدخ��ل القوم��ي الرك��ي بنس��بة ك��ذا...".
لي��س غريب��ًا أن جُيي��ب الي��وم أي  	
يف  ه��م  م��ن  -وخاص��ة  تركي��ا  يف  س��وري 
اس��طنبول- ح��ني س��ؤاله ع��ن الع��ودة، "ب��س 
يس��قط النظ��ام برج��ع"، وه��و كم��ا الكثريين 
ي��درك متام��ًا صعوب��ة تل��ك املعادل��ة يف ظ��ل 
العس��كري  املي��زان  ف��ا  احلالي��ة،  الظ��روف 
خب��ري، وال احل��ل السياس��ي تب��دو ماحم��ه 
املنظ��ور، واجملتم��ع  املس��توى  املس��تقبلية يف 
اإلنس��اني  دوره  ع��ن  ختّل��ى  ال��ذي  الدول��ي 
والسياس��ي ل��ن يتوق��ف ع��ن ص��ب طاقات��ه يف 
اجت��اه واح��د، "كي��ف منن��ع وص��ول الجئ��ني 

ج��دد م��ن س��وريا إىل أوروب��ا؟"
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تش��ري مؤش��رات اقتصادي��ة س��ورية إىل أن حاج��ة س��وريا  	
م��ن القم��ح املس��تورد حالي��ًا ه��ي 1,5 ملي��ون ط��ن، وه��و م��ا عمل��ت 
ش��ركات خاص��ة وجت��ار للحص��ول عليه عرب العقود، وبات مش��هداً 
الفت��ًا للنظ��ر تلك الباخرات الروس��ية الكب��رية احململة بالقمح اليت 
حت��ط يف مين��اء طرط��وس، يف الي��وم ذات��ه ال��ذي تندل��ع في��ه حرائ��ق 

حق��ول القم��ح يف مناط��ق ثاني��ة.
يف عي��د الفط��ر املاض��ي حط��ت 4 س��فن روس��ية يف مين��اء  	
طرط��وس، وأفرغ��ت محول��ة 110 آالف ط��ن م��ن القم��ح الروس��ي، 
وعن��د البح��ث يف القضي��ة تب��ني أن الش��ركات ال��يت تق��وم عل��ى 
اس��ترياد القم��ح ه��ي س��وليد1 وسيس��توس الروس��يتيني وش��ركات 
روسية/س��ورية أخرى، ليجد القمح الروس��ي س��وقًا وفرية جديدة 
يف س��وريا، وجت��د الش��ركات الروس��ية ملعب��ًا اس��تثماريًا جدي��داً 

خاص��ة بالقم��ح واحلب��وب.
"م��ن ضم��ن اخلط��ط ال��يت تس��عى فيه��ا روس��يا للحص��ول  	
عل��ى اس��تثمارات س��ورية س��يادية خت��دم مصاحله��ا االس��راتيجية، 
هي جعل س��وريا منصة لبيع احلبوب الروس��ية" يقول االستش��اري 
االقتص��ادي يون��س الكري��م، وي��رى أن م��ن أكثر ما تهتم به روس��يا 
حالي��ًا ه��ي مش��اريع جتاري��ة يف جم��ال احلب��وب واملطاح��ن وغريه��ا 
مم��ا يرتب��ط به��ذا الن��وع م��ن التج��ارة، تضم��ن فيه��ا أس��واقًا حباج��ة 
ه��ذه املنتج��ات، وتتخ��ذ م��ن س��وريا س��وقًا لبيع��ه، قريب��ة عل��ى دول 

حتتاج��ه.
الش��ركات  دخ��ول  مظاه��ر  أن  االستش��اري  ويوض��ح  	
الروس��ية يف االس��تثمار يف جمال احلبوب وغريها يف س��وريا يتبدى 
بص��ورة واضح��ة ج��داً، ق��د ال تك��ون أه��داف روس��يا فيه��ا جم��رد 
اس��تثمارات، وإمن��ا أيض��ًا خل��ق ف��رص اس��تثمارية ميك��ن املقايض��ة 
والسمس��رة فيه��ا م��ع دول أخ��رى لروس��يا مص��احل خمتلف��ة معه��ا، 
وبذل��ك يك��ون اهل��دف البعي��د لتل��ك التج��ارة سياس��ي اس��راتيجي 

ولي��س جم��رد ه��دف اقتص��ادي رحب��ي.

يف  مقي��م  زراع��ي  مهن��دس  وه��و  حوران��ي  مؤي��د  يعتق��د  	
س��وريا، أن كل الدالئ��ل الراهن��ة تش��ري إىل أن م��ا ح��دث م��ن حرائ��ق 
يف حق��ول القم��ح الس��ورية، إمن��ا يش��ري بأصاب��ع االته��ام إىل أه��داف 
جتاري��ة وش��ركات مرتبط��ة باخل��ارج، ته��دف إىل من��ع وج��ود منت��ج 
حمل��ي س��وري وخاص��ة م��ن م��ادة القم��ح، م��ا يتي��ح عق��د الصفق��ات 
وحتقيق األرباح للدول املهيمنة اليت تتحكم بالباد عسكريًا وسياسيًا 

واقتصادي��ًا.
ويب��ني حوران��ي أن الس��يطرة عل��ى األس��واق اليت تب��دأ باخلبز  	
ستنتهي بالسيطرة الكاملة على االقتصاد، ولعل روسيا يف حال خروج 
إيران من اللعبة، س��تكون القوة األكرب واألقدر على إحلاق االقتصاد 
الس��وري ككل للهيمن��ة الروس��ية، بعي��داً ع��ن مش��اريع إع��ادة اإلعم��ار 
ال��يت ال تهت��م فيه��ا روس��يا، طامل��ا أن أوروبا وس��واها ال تريد دفع األموال 

املطلوب��ة إلع��ادة اإلعم��ار تل��ك.
رمسي��ًا ال ختف��ي حكوم��ة النظ��ام الس��وري حض��ور روس��يا  	
كمهيمن على هذا اجلانب، وحتويل سوريا لسوق لتصريف منتجات 
القم��ح الروس��ية، حي��ث ص��رح وزي��ر النق��ل الس��وري يف وق��ت س��ابق أن 
هن��اك مش��روعًا س��يتضمن تش��كيل مرك��ز خمت��ص بتوزي��ع القم��ح 
الروس��ي يف س��وريا، وأش��ار حينه��ا إىل أن ال��روس حالي��ًا ميلك��ون 80 
ملي��ون ط��ن م��ن القم��ح مع��د للتصدي��ر إىل اخل��ارج، وه��و م��ا يظه��ر أن 

الس��وق الس��ورية س��تكون أح��د أه��م بواب��ات تصري��ف ه��ذا املنت��ج.
فيم��ا حت��اول حكوم��ة النظ��ام م��ن جه��ة أخ��رى التلوي��ح ب��أن  	
هن��اك أهداف��ًا مش��ركة بني روس��يا وس��ورية خبص��وص القمح، حيث 
سبق وأن صرح وزير التجارة الداخلية يف حكومة النظام بأن استرياد 
القم��ح الروس��ي يقابل��ه تصدي��ر احلمضي��ات الس��ورية إىل روس��يا، وهو 
ما ثبت عدم دقته يف ظل كس��اد احلمضيات، وبدء املزارعني بالتخلي 
ع��ن ه��ذا الن��وع م��ن الزراع��ة باس��تبداله بزراع��ات قادرين عل��ى تصريف 

منتجاته��ا.

للشركات الروسية اليت تبيع احلبوب للنظام مصلحة يف حرائق احملاصيل

	             بع��د مش��اهد احلري��ق ال��يت مني��ت به��ا حق��ول القم��ح ع��رب اخلارط��ة الس��ورية، م��ن الرق��ة ودي��ر ال��زور  	
واحلس��كة إىل الس��ويداء ودرع��ا، ب��ات م��ن املؤك��د أن احملص��ول ال��ذي كان من املرتقب أن حيقق إنتاجًا كبرياً رمبا يعود بس��وريا 
إىل الكفاية الذاتية اليت كانت عليها قبل -2011 لن يكون مساويًا لتلك األحام، بل إنه سيكون وفق أعلى تقدير مساويًا ملا مت 

إنتاج��ه يف أكث��ر الس��نني قل��ًة، وه��و بالفع��ل م��ا تأك��د م��ع ب��دء اس��تجاب القم��ح األجن��يب وتوقي��ع صفقات��ه.

حممود عبد الغين

متداولة حلرائق احملاصيل يف الشمال
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بالرغ��م م��ن الصم��ت املطب��ق والفاض��ح م��ن قب��ل احلكومات  	
الغربي��ة، ف��إن جرمي��ة القتل حبق أول رئي��س مدني مصري ُينتخب 
لك��ن ممنهج��ة  قت��ل، بطيئ��ة  دميقراطي��ًا -ألنه��ا كان��ت جرمي��ة 
ومتعم��دة- ه��ي ح��دٌث عامل��ي كب��ري، وليس��ت جمرد تفصي��ل تارخيي 

بس��يط كم��ا يري��د هل��ا الكث��ريون أن تك��ون.
لق��د ابت��دأ اجل��دل ح��ول معن��ى الرك��ة ال��يت يرت��ب عليه��ا  	
ع��ي -كأن��ه نذي��ٌر- أن "مرس��ي س��يقرن يف  م��وت مرس��ي. البع��ض َيدَّ
الذاك��رة مأس��اويًا بالرس��الة ال��يت أوصله��ا الطغ��اة الع��رب بع��د ف��وزه 
االنتخاب��ي: ل��ن يت��م التس��امح م��ع الدميقراطي��ة واحلري��ة". ويبق��ى 
آخرون أكثر تفاؤاًل، يتنبأون أن موته املأس��اوي س��يمنحه "مكانة يف 
امل��وت مل حيققه��ا أب��داً وه��و حي"، مهم��ا يكن األمر، فهن��اك الكثري من 

ال��دروس ال��يت نس��تطيع أن نس��تخلصها.
ميكن لإلسالميني أن يكونوا دميقراطيني

الغ��رب لعق��ود  ال��ذي س��اد يف  خاف��ًا لاعتق��اد اخلاط��ئ  	
م��ن الزم��ن، ه��ذا االعتق��اد ال��ذي يض��ع اإلس��اميني يف س��لة واح��دة 
م��ع اجلهادي��ني بصفته��م تهدي��داً ل"احلض��ارة الغربي��ة"، فق��د أثبت��ت 
اجتاهات "إسامية" معينة، مبا فيها إخوان مصر، أنها قوى مناصرة 
لدمقرط��ة بلدانه��ا. يف نف��س الوق��ت س��اند "علماني��ون" أو"تقدمي��ون" 
معادون لإلساميني انقاب متوز 2013 الفاشي، الذي قاده اجلنرال 

السيس��ي مطيح��ًا بالرئي��س حمم��د مرس��ي.
حاول��ت حرك��ة "مت��رد" اليت ق��ادت االحتجاج��ات يف مصر،  	
وبعد اصطفافها مع السيس��ي يف اإلطاحة مبرس��ي، أن حترض على 
انقاٍب ثاٍن يف تونس، وهو ما فشلت به حلسن احلظ. مع ذلك تقدم 
الثقاف��ات الغربي��ة املتوجس��ة ش��راً م��ن اآلخري��ن وأطقمه��ا اإلعامية 
السياس��ية تفريق��ًا خاطئ��ًا ب��ني املس��لمني الذي��ن تغرب��وا بوصفه��ا هل��م 
"مأمون��ني" و"معتدل��ني"، مقابل "إس��اميني" حمافظني وأوغاد. تضم 
"اإلس��امية" يف جنباتها حركات ش��ديدة االختاف ومتنافرة كليًا 
-الهوتي��ًا وسياس��يًا- مبق��دار االختاف والتناف��ر املوجود بني حركة 
النهضة يف تونس وتنظيم الدولة اإلسامية. لقد أظهرت مصر منذ 
2011، أن الواق��ع ميك��ن أن يك��ون عل��ى العك��س متام��ًا من ه��ذا التقديم 

الثنائ��ي الف��ظ، ال��ذي ال توس��ط فيه.

تركة مرسي
بالرغ��م م��ن إخفاق��ات مرس��ي، فق��د كان جزءاً م��ن عملية  	
انتق��ال دميقراط��ي هام��ة يف مص��ر أفض��ل مب��ا ال يق��اس م��ن النظ��ام 
الفاش��ي والش��مولي والطغيان��ي واإلجرام��ي واملدع��وم غربي��ًا، ال��ذي 
ح��ل حمل��ه. لق��د بره��ن ش��ادي محي��د ومريدي��ث ديل��ر، وهم��ا باحث��ان 
خمتصان باإلسالم السياسي، بشكل موضوعي يف مقالتهم املنشورة 
ع��ام 2014 يف "األتالنتي��ك" أن رئاس��ة مرس��ي القص��رية ال��ي دام��ت 
عام��ًا واح��داً تطابق��ت م��ع -وكان��ت ج��زءاً م��ن- انتق��ال دميقراط��ي 
إح��دى  وه��ي   ،the Polity IV ملؤش��ر  وباس��تخدامهما  ملص��ر.  ه��ام 
الوس��ائل التجريبي��ة األوس��ع اس��تخدامًا لقي��اس مس��توى احلك��م 
الف��ردي واحلك��م الدميقراط��ي، أثب��ت الباحث��ان أيض��ًا أن��ه م��ن ناحي��ة 
الدميقراطية فإن إدارة مرسي اجملهضة كانت أكثر جناحًا بكثري 
من أي إدارة ُوجدت من قبل، وبالطبع أفضل مبا ال يقاس من نظام 
السيس��ي الفاش��ي ال��ذي ح��ل حمله��ا، م��ع أن ه��ذه اإلدارة م��ن ناحي��ة 
الدميقراطي��ة مل تك��ن ب��دون ش��وائب، خصوص��ًا إن أخذن��ا باالعتب��ار 

الظ��روف الصعب��ة ملص��ر يف ذل��ك الوق��ت.
حلس��ن احل��ظ، يف كث��ري م��ن أرج��اء الع��امل يوص��ف إرث  	
مرس��ي حب��ق بأن��ه دميقراط��ٌي ينط��وي عل��ى األم��ل بالرغم م��ن موته 
املأس��اوي، وحالة مرس��ي ليس��ت معزولة كما يقول البعض، فهناك 
من��اذج أخ��رى تض��م حرك��ة النهض��ة يف تون��س بس��لوكها املتم��دن 
اجلدي��ر باإلعج��اب، والعق��د األول م��ن حك��م ح��زب العدال��ة والتنمية 

بقي��ادة رج��ب طي��ب أردوغ��ان.
 التواطؤ الغربي

لق��د كان س��لوك مرس��ي الش��خصي جدي��راً باإلعج��اب  	
م��ع تعاق��ب الس��نوات، فم��ع أن��ه كان خاضعًا حلبس انفرادي وحش��ي 
من��ذ ع��ام 2013، وكان يف حمبس��ه ه��ذا حمروم��ًا من الطع��ام والدواء 
الكافي��ن، وُس��ح ل��ه بثالث زي��ارات عائلية فقط، إال أنه مل يستس��لم 

للكراهي��ة أو االنتق��ام. 
ثاب��ر مرس��ي عل��ى ال��دوام بتماس��ك وكرام��ة الِفت��ن عل��ى  	
خ��ط اإلخ��وان املس��لمن يف رف��ض العن��ف واإلره��اب، وكان ب��داًل من 
ذلك يطالب باالعتدال واملثابرة يف السري على الطريق الدميقراطي. 

 مو�ت
محمد مرس�ي 

ر�ب اق ال�غ �غ و�غ
ال ميكن الوثوق بقادة الغرب يف دعم دميقراطية حقيقية يف الشرق األوسط، ألن مصاحلهم فوق كل االعتبارات. إن الدرس  	

األبلغ الذي يعطينا إياه موت حممد مرسي رئيس مصر السابق، هو إن كان لدمقرطة العامل العربي أن تتحقق، فهي ستنتج ضد 
إرادات احلكومات الغربية أيضًا.

آالن غابون
26 حزيران 

The Middle East Eye عن موقع
ترمجة مأمون احلليب 

متداولة حلرائق احملاصيل يف الشمال
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كان مثااًل للقيم والروح اإلسامية بصفته 
وطني��ًا مصري��ًا عظيم��ًا، وأيض��ًا دميقراطي��ًا 
والساس��ة  الغرب��ي  اإلع��ام  لك��ن  حقيقي��ًا، 
عل��ى  ميتدح��وه  ل��ن  بالطب��ع  الغربي��ني، 
ه��ذه اخلص��ال بع��د أن اصطف��وا م��ع نظ��ام 
السيس��ي الفاش��ي، وه��ذا م��ا يفس��ر صمته��م 
املطب��ق املخج��ل اآلن، ورمب��ا ش��عر بعضه��م 
بارتي��اح س��ري لرؤي��ة رم��ز أذهانه��م املذنب��ة 

وسياس��اتهم اجملرم��ة خيتف��ي.
كت��ذكاٍر  مرس��ي  م��وت  خي��دم  	
أن حتالفه��م املخج��ل م��ع السيس��ي يس��تمر 
على أجساد آالف املصريني األبرياء، وينبغي 
أيض��ًا أن يك��ون ت��ذكاراً أن تل��ك احلكوم��ات 
املس��ماة "علماني��ة وليربالي��ة ودميقراطي��ة" 
ق��د تواط��أت بالكام��ل يف القم��ع والوحش��ية 
ال��يت يرتكبه��ا  القت��ل اجلماعي��ة  وعملي��ات 
نظام السيس��ي ضد ش��عبه. رجلهم " البطاش 
العرب��ي" اجلدي��د يبي��د املصري��ني ب��اآلالف، 
ويس��جن أي خص��م -حقيق��ي أو متخي��ل- 
م��ن اإلس��اميني حت��ى املثلي��ني، واحلكوم��ات 
الغربي��ة ط��وال الوق��ت تق��دم لنظام السيس��ي 
دعم��ًا دبلوماس��يًا وسياس��يًا ومالي��ًا وعس��كريًا 
فعااًل، مبا يف ذلك مبيعات أس��لحة تس��تخدم 

يف س��حق اخلارج��ني عل��ى النظ��ام.
كشف موت مرسي من جديد أنه  	
عندم��ا يتعل��ق األم��ر بقت��ل الدميقراطي��ة يف 
ه��ذه املنطقة، فإن الفرنس��يني والربيطانيني 
واألمل��ان واألمريكي��ني وحكوم��ات أخرى هم 
عب��ارة ع��ن متعاون��ني م��ع األنظم��ة الفاش��ية، 
م��ن القاه��رة إىل الري��اض، يف ح��ني تق��وم 
أحاديثه��م املتواصل��ة -ولك��ن اجلوف��اء- ع��ن 
"احلري��ة وحق��وق اإلنس��ان" فق��ط بتس��ليط 

الض��وء عل��ى نفاقه��م املنح��ط.

شرعية متزايدة
م��ن  اإلس��اميون  عان��ى  لق��د  	
تراجع��ات ح��ادة كثرية، هذه الراجعات اليت 
همش��تهم أو أقصته��م سياس��يًا ودفع��ت به��م 
حت��ت األرض م��ن جدي��د، أو نزع��ت عنه��م 
فيه��م  مب��ا  الكثريي��ن،  عي��ون  يف  الش��رعية 
متعاطف��ني س��ابقني. لك��ن ارتق��اء مرس��ي إىل 
منزل��ة "ش��هيٍد"، -أو "بط��ل" إن كن��ا نري��د 
تعب��رياً مش��حونًا بدرج��ة أق��ل- بالنس��بة إىل 
العربي��ة  والدميقراطي��ة  واإلس��ام  مص��ر 
احل��ركات  جدي��د  م��ن  يش��جع  أن  ميك��ن 
اإلخ��وان  حرك��ة  خصوص��ًا  اإلس��امية، 
املس��لمني. لق��د زاد مرس��ي حي��ًا وميت��ًا م��ن 
مصداقي��ة دميقراطي��ة اإلخ��وان، ويف نف��س 
الوقت س��لط الضوء على الطبيعة احلقيقية 
وطغياني��ة-  عنفه��ا  يف  مفرط��ة  -فاش��ية، 
لبع��ض م��ن أش��رس أع��داء احلرك��ة، وحت��ى 
"ليربالي��ون  أنه��م  تظاه��روا  الذي��ن  أولئ��ك 
تقدمي��ون" وانته��ى حاهل��م إىل قت��ل الربي��ع 

مص��ر. يف  العرب��ي 
أب��داً لن تس��مح احلكوم��ات الغربية  	
إمن��ا  الدمقرط��ة،  بعملي��ة  دوهل��ا  ورؤس��اء 
سيس��تمرون بفع��ل كل ش��يء ممك��ن خلن��ق 
ما تبقى من رموز الربيع العربي، وقد كان 

مرس��ي أح��د تل��ك الرم��وز. 
ق��د يدع��ي البع��ض، كم��ا يفع��ل  	
السياس��ة  علم��اء  األحي��ان  م��ن  كث��ري  يف 
ببس��اطة  حكوماتن��ا  أن  والدبلوماس��يون، 
تنخ��رط ب"أه��ون الش��رين"، لك��ن حت��ى ه��ذا 
التدقي��ق  أم��ام  الرخي��ص ال يصم��د  الع��ذر 
التارخي��ي، ألن��ه يف كل مرة كان لدى هذه 
احلكومات فرصة ملساندة عملية الدمقرطة 

يف الش��رق األوس��ط قامت إم��ا مبعارضتها أو 
قتلها، أو يف أفضل األحوال بقيت سلبية ومل 
متد يد املس��اعدة. فانقاب 1953 الربيطاني/

اإليران��ي  ال��وزراء  رئي��س  ض��د  األمريك��ي 
اجلارف��ة  الش��عبية  ذو  مص��دق،  حمم��د 
واملنتخ��ب دميقراطي��ًا، وس��لبية الغ��رب أثن��اء 
الربي��ع العرب��ي، واالحتضان الس��ريع للنظام 
الفاشي يف مصر هي من بني أفضل األمثلة، 
لك��ن القائم��ة طويل��ة.. مل حتتض��ن الق��وى 
الغربي��ة الدميقراطي��ة يف الش��رق األوس��ط 
يف أي مرحل��ة م��ن مراح��ل التاري��خ، ألن ه��ذا 
األم��ر إن حصل س��ينهي ق��درة هذه القوى يف 
الس��يطرة عل��ى ه��ذه املنطق��ة جيوبوليتيكي��ًا 

وثقافي��ًا واقتصادي��ًا.
ما الذي حيمله املستقبل؟

م��ن ه��ذا التاريخ البائس، نس��تطيع  	
أن نس��تنتج أن��ه إن كان ألم��ٍر مث��ل الربي��ع 
العربي أو شكٍل آخر من الدمقرطة الشعبية 
الش��رق  يف  ج��ذوره  يض��رب  أن  احلقيقي��ة 
األوس��ط، ف��ا ب��د ل��ه أن حي��دث لي��س فق��ط 
دون أية مساعدة من الغرب، وإمنا أيضًا ضد 
رغب��ات الق��ادة الغربي��ني. إن بلدان��ًا كفرنس��ا 
والواليات املتحدة واململكة املتحدة مس��تعدة 
ال��يت  األس��لحة  كل  بإرس��ال  وراغب��ة 
حيتاجه��ا طغاته��ا املدلل��ون لس��حق الث��ورات 

الدميقراطي��ة. 
من��ذ  املنطق��ة  يف  ح��دث  م��ا  كل  	
عام 2011، وكل ما نراه حيدث حاليًا -س��واء 
َعَم��ُل روس��يا م��ع بش��ار األس��د، أو مس��اعدة 
ماك��رون خلليف��ة حف��ر يف ليبي��ا أو عم��ل 
اإلس��رائيلي  الس��عودي  األمريك��ي  احمل��ور 
لف��رض هيمن��ة إقليمي��ة- قد عزز من جديد 

التارخي��ي. ال��درس  ه��ذا 
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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��ري 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��ري املنش������ورة س��ابقًا.
ayn-almadina.com 
info@ayn-almadina.com

@AynAlmadina /3aynAlmadina

ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ  عضو الشــبكة السوريةمجّلة
لإلعــام المطبوع

	                       يف الرابع والعشرين من 
ش��هر آذار املاض��ي، احتف��ت الفعالي��ات الروس��ية 
املرك��ز  افتت��اح  بإع��ادة  املش��ركة  الس��ورية 
تصرحي��ات  بع��د  دمش��ق،  يف  الروس��ي  الثق��ايف 
ت��رددت خ��ال أكث��ر م��ن ع��ام ترك��زت عل��ى 
أهمي��ة إع��ادة ه��ذا املرك��ز، ودوره "الكب��ري" يف 
التق��ارب الروس��ي الس��وري ثقافيًا، وقال الس��فري 
الروس��ي يف دمش��ق حينه��ا إن اهل��دف م��ن إع��ادة 
افتت��اح املرك��ز املغل��ق من��ذ ع��ام 2012 هو "نس��يان 
إىل  والع��ودة  احل��رب  آالم  الس��وري  الش��عب 
احتف��ى  والروس��ي  الس��وري  اإلع��ام  الس��ام". 
بإع��ادة االفتت��اح، إال أن املرك��ز عملي��ًا مل يفتت��ح 

أكث��ر. ال  اإلنرن��ت  صفح��ات  يف  إال 
التاس��ع  يف  وحتدي��داً  أي��ام،  قب��ل  	
عش��ر م��ن ش��هر مت��وز احلال��ي أعل��ن الس��فري 
الروس��ي، ال��ذي كان قد أق��ر بافتتاح املركز 
قب��ل أش��هر، أن هنال��ك إمكانية إلع��ادة افتتاح 
املرك��ز الثق��ايف الس��وري الروس��ي، ال��ذي من 
املف��رض أن��ه افتت��ح عل��ى ي��د الس��فري ذات��ه 
قب��ل مخس��ة أش��هر، مصرح��ًا لوس��ائل إع��ام 
أب��واب  فت��ح  "ينبغ��ي  أن��ه  وروس��ية  س��ورية 
املرك��ز جم��دداً ولك��ن علين��ا فق��ط تس��وية 

والتنظيمي��ة". التقني��ة  املس��ائل  بع��ض 
حم��اط  رمس��ي  افتت��اح  ب��ني  م��ا  	
بكام��ريات اإلعام الس��وري الرمسي وش��بهه، 
وب��ني إمكاني��ة إعادة االفتت��اح اليت جاءت بعد 
االفتت��اح الرمس��ي، أش��هر م��ن التناق��ض يف 
فه��م االفتت��اح وأدبي��ات التجهيز ل��ه، التجهيز 
الذي يأتي الحقًا لافتتاح الرمسي ال س��ابقًا 

. له
أو  املنش��آت،  افتت��اح  إع��ان  تقلي��د  	
التجهي��ز الفتتاحه��ا، غالبًا م��ا ال يتبع بافتتاح 
إيه��ام  ه��و  املنج��ز  يصب��ح  حبي��ث  حقيق��ي، 
إعام��ي باإلجن��از، يتح��ول لثقاف��ة رمسي��ة 

متبع��ة، حي��ث ال ي��كاد مي��ر ش��هر دون إع��ان 
الع��زم عل��ى افتت��اح منش��أة رمسي��ة، يرتب��ط 
افتتاحه��ا مب��كان غ��ري حم��دد وتاري��خ وهم��ي 
ميك��ن أن يلح��ق مبجموع��ة م��ن التس��ويفات 
غ��ري املؤطرة بالزم��ن، وقد كانت يف مقدمة 
ه��ذه اإلجن��ازات الوهمي��ة ما يت��م االحتفاء به 
يف زي��ارات حلف��اء النظ��ام الس��وري، خاص��ة 
الروس��ية،  اهليمن��ة  حت��ت  يقبع��ون  مم��ن 
ال��يت  العزل��ة  خيرق��ون  وحده��م  والذي��ن 
يعيش��ها النظ��ام الس��وري، فعن��د كل زي��ارة 
ع��دة  منش��آت  ع��ن  احلدي��ث  يت��م  لدمش��ق 
ستفتتح تتوجيًا لتطور العاقات املشركة، 
لتظه��ر ثقاف��ة االفتت��اح الوهمي للمؤسس��ات 
غ��ري املرئي��ة وكأنه��ا تقلي��د روس��ي أيض��ًا، 

ولي��س س��وري فق��ط.
2018 ضج��ت  آب  يف مطل��ع ش��هر  	
وس��ائل اإلع��ام الس��ورية والروس��ية بق��رب 
الش��رق  يف  روس��ية  مدرس��ة  أول  افتت��اح 
األوس��ط يف دمش��ق، وحدد موعد االفتتاح يف 
ش��هر أيل��ول م��ن العام ذاته، ق��ال حينها ممثل 
األرثوذكس��ية  اإلمرباطوري��ة  اجلمعي��ة 

فعاليات وهمية 
روسية سورية.. 

الكذب الذي يفتتح 
املنشآت

الفلسطينية راميل بيتيمريوف، الذي كان 
من املفرض أنه املشرف على إنشاء املدرسة، 
"س��تكون هذه أول مدرس��ة روسية يف الشرق 
األخ��رية"،  ال���100  األع��وام  خ��ال  األوس��ط 
وخ��ال ش��هر كام��ل م��ا انفك��ت قن��اة روس��يا 
اليوم، وس��انا، والتلفزيون الرمسي الس��وري، 
وصح��ف النظ��ام، م��ن نش��ر اخلط��وات ال��يت 
يت��م العم��ل عليه��ا للش��روع بافتت��اح املدرس��ة، 
افتت��اح  دون   2018 أيل��ول  م��ر  وبالتأكي��د 
املدرس��ة، بل وتوقف احلديث عنها كليًا مع 
انقض��اء أخب��ار الع��زم عل��ى افتتاحها وحتديد 
موع��د االفتت��اح الرمس��ي دون أي أث��ر عل��ى 

األرض.
ليس��ت اهليمن��ة الروس��ية الثقافية  	
ملدرس��ة  حباج��ة  والسياس��ية  والعس��كرية 
أو كلي��ة أو معه��د أو مرك��ز ثق��ايف، إال أن 
ثقافة األخبار الرمسية الكاذبة اليت يشارك 
به��ا أك��رب رج��ال السياس��ة يف البلدي��ن م��ن 
رؤس��اء وس��فراء، تب��دو أنه��ا ج��زء م��ن ه��ذه 
خ��ال  م��ن  بالس��يطرة  يتجل��ى  الس��يطرة، 

اإليه��ام.

صياد املدينة

عماد عبد الغين

افتتاح املركز الثقايف الروسي يف سوريا- 24 من آذار 2019 )سانا(
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