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خان شيخون

حميد قطيني  -خاص عني املدينة

االفتتاحية

سوريا املباغتة وهذر املافيات الدموي
ترفض األحداث يف س��وريا أن تس��لك مس��اراً منطياً يريح حلف بش��ار األس��د وداعميه ،فهناك دائماً
ما يعيق تكريس وهم االنتصار الذي يبنيه النظام على األنقاض السورية ،وهناك دائماً ما يبدد حماوالت
تثبيت األوضاع على أي صورة مستقرة ،حتى لو كانت أسوأ املمكن حبيث ميكن إعادة تسمية ما بقي من
هيكلي��ة احلك��م باعتب��اره دولة.
من تقلبات اللرية املنهكة ،إىل حزم العقوبات األمريكية اليت تنهش احللفاء يف إيران وحزب اهلل،
وصو ً
ال إىل اخلؤولة احملظية ،ترتنح استقرارات األسد الوهمية على أرض مائعة سياسياً واقتصادياً ،وعلى
إدم��ان احلماي��ة الروس��ية عس��كرياً ،حت��ى ّ
أن النظ��ام بات يعاني أعراضاً انس��حابية بكل م��ا للكلمة من معنى
ح�ين يقل��ل احلام��ي بوت�ين جرعة القص��ف اليومية.
وبينم��ا ته��وي الل�يرة وتصع��د يف أرجح��ة غ�ير منطقي��ة ال ت��روم إال "تعفي��ش" م��ا بق��ي م��ن عمل��ة
صعبة يف سوريا ،تربز حكاية واجهة املافيا العائلية السوداء وقناعها التجاري ،كواحد من جمموعة وجوه
أنتجه��ا نظ��ام بش��ار األس��د م��ع بداي��ات تكون��ه وحم��اوالت إنش��اء كارتل خاص ب��ه يفصله عن أثرياء س��لطة
أبيه.
أُخ��رج رام��ي خمل��وف م��ن الص��ورة جب� ّرة قلم ،لتغط��ي دراما إقصائ��ه بأرقامها امللياري��ة على حفنة
ي�تردد أ ّنه��م كان��وا كذل��ك عرض��ة حلمل��ة "ح��رب التعفيش األهلي��ة" داخل النظ��ام .وخرج األس��د إىل عامله
املفض��ل حي��ث صغ��ار الش��بيحة ميارس��ون طق��وس عب��ادة ثرثرات��ه املفكك��ة ،وحيتفل��ون بعي��د مي�لاده عل��ى
هام��ش ع��رض فيل��م أث��ار عل��ى الف��ور مواجه��ة نك��ران يف معس��كر امل��واالة ال��ذي بوغ��ت بعض��ه بنعت��ه باجل�بن
لص��احل "ش��جاعة ش��بيحة ال��دم النق��ي".
واملفارق��ة أن س��رعة اس��تجابة املؤسس��ة العام��ة للس��ينما وخم��رج الفيل��م للضغ��ط وس��حب الفيل��م
إلع��ادة صياغت��ه ،ق��د ربط��ت يف بي��ان توضيح��ي باته��ام البع��ض -م��ن الش��بيحة أيض�اً -بأنهم ينك��دون فرحة
ط��ريف اإلنت��اج واإلخ��راج حبض��ور األس��د ال��ذي م��ارس كالع��ادة هوايت��ه به��ذر أعلنت��ه املؤسس��ة نق��داً مهم�اً
حملاول��ة تعفي��ش تارخيي��ة م��زورة.
ال تنته��ي املباغت��ات الس��ورية أب��داً ،واألس��د لي��س وحده من يش��غل فراغ انتظار احل��دث الكبري التالي
بتعفيشات اقتصادية وفنية ،فالبغدادي مث ً
ال عاد ليظهر معلنا "متدد" تنظيمه املنكمش ،ومتهماً أهل السنة
بـ"اجله��ل" كع��ذر يس��توجب م��ن مقاتلي��ه "الص�بر" قب��ل اكتم��ال مهمته��م ..وه� ٌ�م آخ��ر ينبئ باس��تمرار توالد
الالمنط��ق والالعق��ل يف س��وريا ..حي��ث ال دول��ة إال يف اهل��ذر الدم��وي.
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«النهار لقسد والليل لداعش»
ازدواجية السيطرة على منطقة اجلزيرة يف ديرالزور
وائل احلويش بالطب��ع ال يق��ف تنظي��م الدول��ة اإلس�لامية "داع��ش" وراء مجي��ع عملي��ات القت��ل واخلطف والتفجريات والس��لب
ال�تي تعان��ي منه��ا املنطق��ة اليت تس��يطر عليها "قوات س��وريا الدميقراطية (قس��د)" من ديرالزور ،ودليل ذل��ك اعتقال خاليا ختريبية
تابع��ة للنظ��ام يف املنطق��ة ،إضاف��ة إىل العملي��ات االنتقامي��ة ب�ين املكون��ات االجتماعي��ة ،لك��ن تعاظ��م س��طوة خالي��ا التنظي��م ال�تي
يس��ري مفعول عملها بني األهالي بس��بب وحش��ية دعايته الس��ابقة ،وس��هولة حتركاتهم وتبنيهم للكثري من تلك العمليات يوحي
بسيطرتهم الفعلية على منطقة اجلزيرة ،وهو أمر واقع على املستوى النفسي اجلماعي قبل أن يكون واقعاً على املستوى العملي.
رغ��م م��رور أش��هر م��ن إع�لان التحال��ف الدول��ي وقس��د نهاي��ة
التنظي��م يف س��وريا ،وذل��ك بع��د القض��اء عل��ى تواج��ده يف ري��ف
ديرالزور الش��رقي يف الباغوز ،ما تزال عمليات التنظيم العس��كرية
مس��تمرة حت��ى الي��وم ،مس��ببة خس��ائر مادي��ة وبش��رية ق��د تك��ون
يف بع��ض األحي��ان أك�بر م��ن تل��ك ال�تي كان التنظي��م يس��ببها يف
معارك��ه املباش��رة ،ليتض��ح أن القض��اء عل��ى التنظي��م كان يع�ني
القض��اء عل��ى تواج��ده ضم��ن امل��دن ،وح��ل الدول��ة ال�تي أعل��ن قيامها
البغ��دادي ،لكن��ه مل يك��ن يع�ني القض��اء عل��ى أف��كاره املتطرف��ة ال�تي
انتش��رت يف املنطق��ة كم��ا يف أرج��اء الع��امل ،أو حت��ى القض��اء عل��ى
عناص��ر التنظي��م الذي��ن انته��ى تواجده��م يف مناطقه��م اليت كانوا
يس��يطرون عليه��ا ،لك��ن عملياته��م التخريبي��ة م��ا ت��زال حاض��رة.
ينتش��ر عناص��ر التنظي��م يف س��وريا عل��ى ع��دة أش��كال ،فهن��اك
األس��رى يف س��جون قس��د ،ويق��در عدده��م باملئ��ات (إن مل يك��ن
باألل��وف) ،وحيم��ل غالبيته��م اجلنس��يات الغربي��ة ،وترف��ض الدول
اليت ينتمي إليها هؤالء املقاتلون إعادتهم ،ويف ظل غياب احملاكم
يف سوريا ،باتت مسألة حتديد مصريهم معضلة رمبا حتتاج زمناً
حلله��ا ،دون أن يك��ون مضمون�اً إىل مت��ى ميك��ن االحتف��اظ به��م يف
السجون قبل أن يشن التنظيم عملية عسكرية الستعادتهم ،كما
ح��دث ع��دة م��رات يف الع��راق .كم��ا حتت��وي خميم��ات االحتج��از
يف الش��رقية عل��ى العش��رات م��ن عوائ��ل التنظي��م وعناص��ره ،الذي��ن
يتمتع��ون حبري��ة احلرك��ة داخ��ل املخيم��ات.
عل��ى أن��ه ال يقب��ع مجي��ع عناص��ره املتواجدي��ن يف مناط��ق س��يطرة
قس��د حمتجزي��ن يف الس��جون أو املخيم��ات ،فهن��اك جمموع��ات من
مقاتل��ي التنظي��م يتجمع��ون يف جيوب على ط��ول احلدود العراقية
الس��ورية واحل��دود اإلداري��ة حملافظ��ة احلس��كة ،وخصوص �اً ق��رب
آب��ار النف��ط ،حي��ث يتخ��ذ العناص��ر منطلق�اً لعملياته��م إىل جان��ب
"اخلالي��ا النائم��ة" املس��ؤولة ع��ن تنفي��ذ هجم��ات بعب��وات ناس��فة
وآلي��ات مفخخ��ة واغتي��االت تط��ال املتعاملني مع قس��د أو التحالف
الدول��ي يف املنطق��ة ،وال�تي طامل��ا س��ببت س��قوط ضحاي��ا يف صفوف
املدنيني.
وع��ن ه��ذه اخلالي��ا يق��ول أحد املدني�ين يف ريف ديرالزور الش��رقي:
"تقتس��م خالي��ا داع��ش الس��يطرة عل��ى املنطقة مع قس��د والتحالف

الدول��ي ،فف��ي النه��ار جن��د دوري��ات عس��كرية لقس��د جت��وب املنطق��ة
وتس��يطر عليه��ا بش��كل واض��ح ،لك��ن م��ع غ��روب الش��مس تب��دأ خالي��ا
التنظي��م بالس��يطرة عل��ى الوض��ع ،فتنف��ذ محالت مداهم��ة واعتقاالت
وعملي��ات اغتي��ال وحت��ى إقام��ة احلواج��ز عل��ى الط��رق ،وينته��ي ه��ذا
الوضع يف الصباح لتعود قوات قسد إىل السيطرة جمدداً" .تلك احلالة
صارت ختتزل الوضع األمين بعبارة ترتدد على ألس��نة س��كان املنطقة
"النه��ار لقس��د واللي��ل لداعش".
ال يقتص��ر عم��ل التنظي��م يف املنطق��ة عل��ى "العملي��ات األمني��ة" ،ب��ل
يتعداه��ا ليش��يع العدي��د م��ن قوانين��ه عرب أس��اليب عصية عل��ى الضبط
واملراقب��ة مث��ل "التوب��ات" ،ال�تي تنتش��ر يف الري��ف الش��رقي م��ن منطق��ة
اجلزي��رة ،كم��ا يرص��د متابعون للوضع امليداني ،وتتم التوبات حس��ب
أكث��ر م��ن مص��در بتنبي��ه الش��خص العام��ل يف ق��وات قس��د واألجس��ام
املدني��ة التابع��ة هل��ا ،بغ��ض النظ��ر ع��ن فاعلي��ة الش��خص أو األجس��ام
ال�تي يعم��ل فيه��ا ،وق��د تق��دم ع��دد م��ن األش��خاص الذي��ن تلق��وا التنبي��ه
باس��تقالتهم أو انس��حبوا بصم��ت م��ن املش��اركة يف احلي��اة العام��ة ،أو
قدم��وا "التوب��ة" يف اجلوام��ع كم��ا ح��دث مؤخ��راً يف قري��ة أب��و ح��ردوب
بعد انتشار قوائم أمساء يف ملصقات طالبتهم بتقديم التوبة ،على أن
عناصر التنظيم تطلب يف حاالت من العاملني يف قسد متابعة عملهم
بش��رط التع��اون معه��م بتقدي��م املعلوم��ات.
إىل جانب التوبة ،تنشط خاليا التنظيم يف إقامة احلواجز على هامش
البل��دات والق��رى يف الري��ف الش��رقي ،األس��لوب ال��ذي يتبع��ه عناص��ر يف
البادي��ة الس��ورية كذل��ك ،حي��ث يصادف س��ائقو الش��احنات كثرياً من
تل��ك احلواج��ز يف أوق��ات خمتلف��ة به��دف البح��ث ع��ن عناص��ر يتبع��ون
لق��وات النظ��ام ،أو ف��رض الضرائ��ب اليت تتمثل أحيان�اً مببالغ مالية أو
مص��ادرة قس��م م��ن البضاع��ة احململة ،كما يقول أحد الس��ائقني.
رمبا تعود احلرية اليت تتحرك فيها خاليا التنظيم إىل موقف أهالي
املنطق��ة املس��بق م��ن ق��وات قس��د ،م��ا جعله��م يتعامل��ون بس��لبية جت��اه
حتركه��ا ض��د فل��ول التنظي��م ،عدا عن انتماء عناص��ر من تلك الفلول
إىل املنطق��ة ومعرفته��م اجلي��دة به��ا وحتركه��م الس��هل فيه��ا لي�ل ً
ا ،يف
الوق��ت ال��ذي ي��درس في��ه عناصر قس��د خطواتهم جيداً قب��ل أن يقدموا
عل��ى أي أم��ر ق��د تك��ون ل��ه تبع��ات وخيم��ة ،عل��ى أن ما ميك��ن مالحظته
يف عملي��ات التنظي��م األخ�يرة اس��تهداف العناص��ر العربية ضمن قس��د
وكأن��ه أولوي��ة ،أو أنه��ا األه��داف الوحي��دة املتاح��ة هل��م ،يف ج��و تتحك��م
في��ه الوش��ايات ال�تي حتمل خلفي��ة اجتماعية.

عناصر داعش املقبوض عليهم من قبل قسد يف الباغوز
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«تشيعوا ..ما تشيعوا ..لسا ما تشيعوا»..

عن ديرالزور والدور اإليراني

يرى ناش��طو املنطقة الش��رق ّية نفوذ روس��يا وإيران املتنافس��تني
عليه��ا احت�لا ً
ال ،إال أنه��م مياي��زون ب�ين أثرهم��ا احملتم��ل عل��ى املنطق��ة
مس��تقب ً
ال ،حي��ث ُي ِمع��ون عل��ى خط��ورة ال��دور اإليران��ي اهل��ادف إىل
تغي�ير هويّات��ي عل��ى امل��دى الطوي��ل ،مقارن��ة بال��دور الروس��ي املقتص��ر
عل��ى التبعي��ة السياس��ية ،م��ا دف��ع عدي��داً منه��م إىل التصري��ح غ�ير م��رة
ورد الفراتي
بتمنيه��م انتص��ار ال��روس يف معرك��ة النف��وذ عل��ى حس��اب اإليراني�ين.
لك��ن ه��ذا االتف��اق ال يلب��ث أن يتح��ول انقس��اماً عندم��ا يص��ل األم��ر إىل تقيي��م جن��اح املس��اعي
اإليراني��ة ،فف��ي الوق��ت ال��ذي ي��رى في��ه بعضه��م أن اإليراني�ين ورغ��م كل اجله��ود املبذول��ة مل
حيققوا أياً من أهدافهم يف املنطقة ،يرى آخرون أنهم ينجحون حتى اآلن يف استمالة أهاليها.

من��ذ س��يطرة نظ��ام األس��د م��ع
مش� ِّ�غليه ال� ّروس واإليراني�ين عل��ى مدين��ة دير
ال��زور واألج��زاء الواقع��ة جن��وب نه��ر الف��رات
م��ن ريفه��ا أواخ��ر ع��ام  ،2017واحل��رب عل��ى
النف��وذ يف املنطق��ة مس��تعرة ب�ين اجلانب�ين
اإليران��ي والروس��ي ،ي ّتخ��ذ ّ
كل منهم��ا فيه��ا
وس��ائل خمتلف��ة ت ّتس��ق غالب��اً م��ع طريقت��ه
يف العم��ل .فبينم��ا حي��اول اجلان��ب الروس��ي
بس��ط س��يطرته عل��ى املواقع النفطي��ة واملقرات
احلكومي��ة واإلداري��ة األساس��ية ،إضاف��ة
إىل القطع��ات العس��كرية النظامي��ة ضم��ن
الرتاتبي��ة الرمسي��ة جليش نظام األس��دّ ،
ركز
اإليرانيون على اس��تمالة ش��يوخ العش��ائر وبناء
احلس��ينيات واملعاه��د الديني��ة التبش�يرية ذات
اجله��ود اإلغاثي��ة ،م��ع نش��ر امليليش��يات غ�ير
النظامية التابعة بش��كل مباش��ر أو ش��به مباشر
للح��رس الث��وري اإليران��ي وجتني��د األهال��ي
فيه��ا مقاب��ل رواتب مغرية نس��بياً ،بغية حتويل
قاطين املنطقة إىل التشّ��يع املذهيب ومن خلفه
السياس��ي.
الدور اإليراني التبشريي يف دير الزور
يف أواس��ط ع��ام  2018افتت��ح احل��رس
الث��وري يف مدين��ة ديرال��زور يف ح��ي القص��ور
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"املرك��ز الثق��ايف اإليران��ي" ،وال��ذي يش��رف
علي��ه "احل��اج ص��ادق" وه��و إيران��ي م��ن مرتبات
احل��رس الث��وري ،إضاف��ة إىل إع��ادة افتت��اح
امليليش��يات ع��دداً م��ن احلس��ينيات يف املنطق��ة
أو بنائه��ا ،أبرزه��ا احلس��ينية املوج��ودة يف موقع
ع�ين عل��ي األث��ري ،وال�تي حتول��ت إىل م��زار
يس��تقبل وف��وداً م��ن "احلج��اج" الش��يعة م��ن
حمافظ��ات أخ��رى إضاف��ة إىل الع��راق وإي��ران.
وت��ؤدي امليليش��يات التابع��ة إلي��ران
يف املنطق��ة أنش��طة تبش�يريّة مدعوم��ة إغاث ّي�اً
وخدمي�اً الجت��ذاب الس��كان احمللي�ين املَ ُعوزي��ن،
كم��ا تفتت��ح بش��كل دوري م��دارس ديني��ة
بغية تشييع األهالي خاصة يف مراحل عمرية
مب ّكرة ،كان آخرها مدرسة يف مدينة امليادين
لألطف��ال ب�ين س�ني السادس��ة والعاش��رة ،كما
تعط��ي دروس��اً ديني��ة يف ع��دد م��ن مس��اجد
مدين��ة البوكم��ال بش��كل يوم��ي لألطفال بعد
صالت��ي العص��ر واملغ��رب.
ويُع�� ّد احل��رس الث��وري اإليران��ي
وحرك��ة النجب��اء وح��زب اهلل الس��وري ول��واء
الق��دس أب��رز ه��ذه امليليش��يات ،وتنتش��ر
بش��كل مك ّث��ف إضاف��ة إىل مدين��ة ديرال��زور
يف مدين�تي امليادي��ن والبوكم��ال ويف بل��دات
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مليشيات شيعية يف البوكمال

حطل��ة وصبيخ��ان وبق��رص والطوب وموحس��ن
والصاحلي��ة ومنطق��ة ع�ين عل��ي والش��ريط
النه��ري يف بل��دة العش��ارة.
موقف أهالي املنطقة من التشيع املذهيب
ال يب��دو أن هن��اك أ ّي��ة أرق��ام حقيقي��ة
املتحول�ين إىل التش�� ّيع يف
الي��وم ع��ن أع��داد
ِّ
املنطق��ة الش��رقية مؤخ��راً ،فطامل��ا ل� ّ
�ف الغم��وض
أنش��طة إي��ران التبش�يرية يف س��وريا من��ذ جن��اح
ث��ورة اخلمي�ني ،لك��ن عبدالرمح��ن احل��اج يف
كتاب��ه "البع��ث الش��يعي يف س��وريا" حيص��ي أق� ّ�ل
م��ن مخس��ة آالف ( )5000متح�� ّو ً
ال إىل التش�� ّيع
يف حمافظ��ة ديرال��زور حت��ى ع��ام  ،2007وه��ي
نس��بة كب�يرة نس��بياً عن��د مقارنته��ا بأعداده��م
يف حمافظ��ات أخ��رى ،خاص��ة إذا َع ِلمن��ا أن
أهال��ي احملافظ��ة ميتلك��ون عموم�اً موقف�اً س��لب ّياً
جت��اه التش��يع املذه�بي بس��بب ارتباط��ه سياس��ياً
بإي��ران ،الدول��ة ال�تي طامل��ا اعتربوه��ا ع��دواً من��ذ
احل��رب العراقي��ة اإليراني��ة الطويل��ة ،وال�تي
أ ّي��د الغالبي��ة الس��احقة م��ن أبن��اء املنطق��ة فيه��ا
الع��راق ،ب��ل ّ
إن كث�يراً منه��م م��ازال حت��ى يومن��ا
هذا يفاخر ب"شجاعة" الرئيس العراقي الراحل
ص��دام حس�ين ،ولع��ل الس��بب الرئيس��ي لذل��ك
ش��عورهم بانتمائه��م ثقافي��اً للع��راق لتش��ابه
الع��ادات والتقالي��د ،مقارن��ة بس��وريا ال�تي حي��س
أبن��اء املنطق��ة بال ّتهمي��ش حت��ى م��ن قب��ل س � ّكان
حمافظاته��ا غرب��ي الب�لاد.
بس��بب املوقف اإليراني الداعم للنظام
حت��ت عناوي��ن مث��ل "محاي��ة املقام��ات املقدس��ة"
و"ل��ن تس��بى زين��ب مرت�ين" وغريه��ا ،ومش��اركة
قواته��ا مبج��ازر وتهج�ير يف العدي��د م��ن املناط��ق،
س��قطت الفوارق يف املخيال اجلمعي لألكثرية
الس��نية الس��ورية ب�ين إي��ران والتش��يع السياس��ي
ُّ
والتش�� ّيع املذه�بي ،فأصبح��ت مجيعه��ا تع�ني
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دميغرايف
أم��راً واح��داً مرتبط�اً مبش��روع تغي�ير
ٍّ
للرتكيب��ة الس��كانية املذهبية يف كل منطقة
تس��يطر عليه��ا ،لتتح��ول املواجه��ة إىل ح��رب
وج��ود ض��د "املش��روع اإلقليمي الش��يعي" أكثر
منه��ا ث��ورة ذات مطال��ب سياس��ية واجتماعي��ة.
وق��د حت��ول املوق��ف الس��ليب م��ن
التش�� ّيع املذه�بي ل��دى أهال��ي ديرال��زور إىل
موق��ف ع��دا ٍء مباش��ر ،وه��و م��ا مس��ح بتم��دُّد
ِ
إيديولوجي��ات ديني��ة ُس�� ّنية متش��ددة جت��اه
الش��يعة خصوص��اً وكل خمال��ف عموم��اً،
متجمع� ً�ة يف تنظيم��ات مقاتل��ة كان أبرزه��ا
ّ
تنظي��م "داع��ش" ال��ذي بس��ط س��يطرته عل��ى
ش��رقي س��وريا لس��نوات ع��دة.
ّ
احتالل ديرالزور
انته��ت س��يطرة تنظي��م داع��ش عل��ى
املنطق��ة الش��رقية يف س��وريا بع��د مح َلت�ين
شر َس�� َتني متزامنت�ين ،كان��ت
َّ
عس��كري َتني ِ
األوىل بقي��ادة ق��وات التحال��ف الدول��ي داعم��ةً
"ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة" عل��ى األرض،
وال�تي متكن��ت م��ن الس��يطرة عل��ى حمافظ��ة
الر ّق��ة إضاف��ة إىل ري��ف حمافظ��ة ديرال��زور
مشال��ي نه��ر الف��رات (منطق��ة اجلزي��رة)،
بينم��ا س��يطرت األخ��رى ال�تي ش � ّنتها الق��وات
الروس��ية واإليراني��ة إضاف��ة إىل ق��وات النظ��ام
على مدينة ديرالزور وريفها املمتد على طول
الضف��ة اجلنوبي��ة لنه��ر الف��رات حت��ى احل��دود
العراقي��ة (منطق��ة الش��امية).
خّلف��ت احلم َل َت��ان دم��اراً واس��عاً
للمناط��ق املُس��يطر عليه��ا ،إال ّ
أن الف��ارق
األساس��ي بينهم��ا كان يف عملي��ات التهج�ير
عم َ
��دت
املمنه��ج يف منطق��ة الش��امية ،حي��ث ِ
ق��وات النظ��ام وامليليش��يات اإليراني��ة إىل إف��راغ
امل��دن والبل��دات األساس��ية –باس��تثناء مدين��ة
ديرال��زور– م��ن أهله��ا ،ث��م نه��ب كل م��ا فيه��ا
أمور عدة لعودة أهالي تلك املناطق،
واش�تراط ٍ
أهمه��ا االلتح��اق جبي��ش النظ��ام أو إح��دى
امليليش��يات املرافق��ة ل��ه بالنس��بة إىل م��ن بل��غ

ّ
سن التجنيد ،ما منع الكثري من سكان املنطقة
م��ن الع��ودةّ ،
كمهجري��ن يف
مفضل�ين العي��ش
َّ
منطق��ة اجلزي��رة أو يف ريف��ي حل��ب الش��مالي
والش��رقي "منطق��ة عملي��ة درع الف��رات".
الوضع الراهن
يعي��ش األهال��ي يف املنطق��ة
اخلاضع��ة لس��يطرة ق��وات األس��د وامليليش��يات
اإليرانية يف ديرالزور اليوم أوضاعاً مأساوية،
ّ
فج��ل العائدي��ن يس��تنزفون مدّخراته��م يف
حماول��ة ترمي��م منازهل��م وأماك��ن رزقه��م،
ومع ندرة فرص العمل وخسارة ريف منطقة
اجلزي��رة كس��وق اقتص��ادي ،جيتذب التجنيد
يف امليليش��يات اإليراني��ة ال�تي تو ّف��ر رواتب��اً
مبعدل  150دوالر للشخص ،إضافة إىل إعفاء
م��ن اخلدم��ة يف جي��ش النظ��ام ،أع��داداً كب�يرة
م��ن الش��باب يف املنطق��ة ،كم��ا جي��د األهال��ي
أنفس��هم جمربي��ن عل��ى الوق��وف يف طواب�ير
توزي��ع امل��واد اإلغاثي��ة للمؤسس��ات التبش�يريّة
اإليران ّي��ة للحص��ول عل��ى أساس�� ّيات العي��ش.
ّ
الفوض��وي يف
كم��ا أن الوض��ع
املنطق��ة ال�تي تش��هد ح��رب نف��وذ عل��ى طريق��ة
العصاب��ات ب�ين امليليش��يات التابع��ة لإليراني�ين
والتش��كيالت العس��كرية النظامي��ة وش��به
النظامي��ة ال�تي تدي��ن بال��والء لل��روس ،يدف��ع
محاي��ة جيدونه��ا يف
األهال��ي للبح��ث ع��ن
ٍ
االنتس��اب إىل احلس��ين ّيات والتح�� ّول املذه�بي
أحيان�اً ،وأحيان�اً أخ��رى يف إرس��ال أطفاهلم إىل
دروس املعاهد التبش�يرية يف املس��اجد واملق ّرات
ال�تي تس��يطر عليه��ا امليليش��يات اإليراني��ة.
ْ
��س ِعّل��ة البح��ث ع��ن احلماي��ة
نف ُ
والتس��هيالت تل��ك دفع��ت ع��دداً م��ن ش��يوخ
العشائر -سواء من املشيخة التقليدية كشيخ
عش�يرة البقارة نواف البش�ير أو من املتصدّرين
للمشيخة بعد حالة التهجري وانقسام املناطق
كعش��رات املش��ايخ اجل��دد -إىل االرمت��اء يف
احلضن اإليراني رافعني ش��عارات "يا حس�ين"..
و "ي��ا زين��ت "..يف مضافاته��م ،ومبتدئ�ين

خطبهم التقليدية بالصالة على آل البيت بعد
الن�بي مع إهمال ذك��ر الصحابة على طريقة
ّ
الش��يعة.
ذل��ك كله إضافة إىل انتش��ار األذان
عل��ى طريق��ة املذهب الش��يعي يف العش��رات من
مس��اجد املنطق��ة ،واالحتف��اء ب��كل املناس��بات
الديني��ة الش��يعية الغريب��ة عنه��ا وانتش��ار
اللطم ّي��ات ،م��ع تغي�ير ع��دد م��ن أمساء املس��اجد
يف املنطقة اليت حتمل أمساء "أبو بكر وعمر"..
إىل أمس��اء أخ��رى ،يعطي االنطباع ألي مراقب
خارجي بتح ّول احملافظة إىل منطقة شيعية،
أو ذات أكثري��ة ش��يعية عل��ى أق��ل تقدي��ر.
لذل��ك ينقس��م ال ّناش��طون م��ن أبن��اء
احملافظ��ة ح��ول جن��اح املس��اعي اإليراني��ة يف
تش��ييع املنطق��ة ،فبعضه��م ينظ��ر إىل املنطق��ة
كأي مراق��ب خارج��ي بع��د أن انقطع��ت
تواصالت��ه يف املنطق��ة ليج��د م��ا يع� ّزز تش��اؤمه
ب��أن املنطق��ة اليوم ش��يعية ،بل يذه��ب أبعد من
يتمس��ك
ذل��ك بوصفه��ا والي��ة إيراني��ة ،فيم��ا ّ
آخ��رون بتواصالته��م م��ع م��ن يعرف��ون يف
املنطق��ة كم��ا يتمس��كون باألم��ل ،ويعيش��ون
بكثري
معهم تفاصيل حياتهم اليومية ّ
احململة ِ
َ
س� َ
�ور م��ن مش��اهد اللطمي��ات وفرض
�خ ٍط ونف� ٍ
التشيع على األهالي ،فيتش ّك ُل ال ّرأي لديهم أنّ
م��ا حي��دث ُغ ّم� ٌة الب��د زائلة ..كم��ا زالت داعش
م��ن قبله��ا ومل تنج��ح يف حتوي��ل الدّيري�ين إىل
"مذهبه��ا" رغ��م م��ا بذلت��ه م��ن جه��ود.
ّ
لك��ن رمب��ا م��ا يتف��ق علي��ه اجلمي��ع
ه��و ّ
أن اس��تمرار االحت�لال اإليران��ي للمنطقة،
وإط�لاق يده��ا يف مس��اعيها احلالي��ة دون دور
روس��ي مناه��ض عل��ى الصعي��د االجتماع��ي،
ّ
س��يؤدي يف النهاي��ة إىل ديرال��زور ش��يع ّية
ت ّتخ��ذ م��ن إي��ران مرجعيته��ا الديني��ة وقيادتها
الروحية ،فالتاريخ حافل بإجنازات منتصرين
يس��تخدمون احلدي��د والن��ار يف حتوي��ل ق��ا ّرات
بأكمله��ا إىل مذاه��ب وأديان جديدة إن انعدم
اخلي��ار ل��دى الش��عوب.
متداولة ألطفال يف أحد املزارات الشيعية
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هاشم الوزير

لي��س للتغ�يرات ال�تي طال��ت احلي��اة العام��ة يف القامش��لي عالق��ة بكيفية إدراك س��كانها ألنفس��هم ومدينته��م اليت ينتم��ون إليها ،أو مباهية
التغي�ير ال��ذي يتوق��ون للذه��اب إلي��ه ،ويفصح��ون عن��ه قب��ل ذل��ك ب��كل حري��ة؛ ب��ل لألم��ر عالق��ة بقوال��ب جاه��زة مفصل��ة مبع��زل عنه��م ،ووف��ق أه��واء
حزبي��ة تطم��ح بفجاج��ة جلع��ل الفض��اء الع��ام جه��از إيديولوج��ي كب�ير ينت��ج نس��خاً ال نهائية عن أتب��اع متلقني ورعي��ة ليس عليها س��وى التصفيق.
ه��ذه ه��ي امل��رة األوىل ال�تي أزور فيه��ا
سوريا بعد عشر سنوات قضيتها يف اململكة العربية
الس��عودية ،دخل��ت فيه��ا إىل األراض��ي الس��ورية
م��ن مع�بر س��يمالكا احل��دودي ال��ذي أنش��أته ق��وات
البيش��مركة بع��د قي��ام الث��ورة الس��ورية ألغ��راض
إنس��انية وجتاري��ة .عندم��ا وصل��ت هن��اك مت��دد
أمام��ي عل��ى نه��ر دجل��ة جس��ر قدي��م قي��ل ل��ي إن��ه
عس��كري ،تصط��ف قرب��ه جمموع��ة م��ن احلاف�لات
(باص��ات) ركب��ت يف أحده��ا وجمموع��ة م��ن
الن��اس ،وعربن��ا فوق النهر لنص��ل أخرياً إىل الضفة
الس��ورية م��ن نه��ر دجل��ة ..بدا لي كل ش��ي خمتلفاً
إىل القامش��لي م��ن املع�بر عم��ا قبل��ه.
االخت�لاف يب��دأ م��ن الطري��ق املل��يء
باحلف��ر واحلواج��ز ،وال يق��ف عن��د ص��ور أوج�لان
واألع�لام الصف��راء أو اخلض��راء ال�تي ال ت�ترك
ش��اخصة ش��اغرة؛ وب�ين احلف��ر واحلواجز ونس��خ ال
متناهية من ش��ارب أوج�لان الكث تتناثر ذكريات
مص��ورة ع��ن ش��بان بالعش��رات قي��ل ل��ي أنه��م لق��وا
حتفه��م يف مناط��ق ومناس��بات خمتلف��ة ،وكان
ه��ذا ح��ال مدخ��ل مدين��ة القامش��لي املزدح��م ال��ذي
وُضع� ْ�ت علي��ه ص��ورة أح��د "الش��هداء" ،ورمب��ا مس��ي
بامس��ه ،واالس��تنتاج األخ�ير ق��د تأك��د ح�ين س��لكنا
طريق جسر قناة السويس الذي أخذ طابعاً جديداً
ومس��ي باس��م جدي��د ،إذ خلع��وا علي��ه اس��م ج��ودي.
ص��ار كل ش��يء غريب��اً ع�ني :الص��ور
والش��عارات واألمس��اء واملصطلح��ات كله��ا جدي��دة
وبعضه��ا مس��تفز ،فاملدين��ة حت��ول امسه��ا إىل
قامش��لو ،وس��احاتها مسيت بأمساء قتلى احلركة،
واملنطق��ة برمته��ا إىل روج آف��ا .لس��ت أخف��ي أن�ني
كنت قد مسعت بكل هذه األش��ياء ،لكن ما أذهلين
ه��و ترس��يخ ه��ذه املصطلح��ات بالعن��ف البص��ري
والس��معي يف أذه��ان الن��اس ،وعل��ى ألس��نتهم ،حت��ى
ص��ار ب�ين الن��اس وذاكرته��م املرتبط��ة بامل��كان
حواج��ز كث�يرة ،داخ��ل املدين��ة وخارجه��ا.
"ق��وات األس��ايش" حل��ت حم��ل اس��م

6

الش��رطة ،و"الرتافي��ك" حم��ل ش��رطة امل��رور،
وأنش��ئت س��بع بلدي��ات يف مدين��ة القامش��لي،
وانقس��مت أحياؤه��ا إىل "كومون��ات" تق��وم
مق��ام املخات�ير أو املخربي��ن .هن��ا كذل��ك تتابع��ك
عين��ا أوج�لان الغائرت��ان وابتس��امته مبس��حة
هزيل��ة م��ن الدكتاتوري��ة املش��رقية ،وق��د أطل��ق
امس��ه وأمس��اء قتل��ى احلرك��ة عل��ى كث�ير م��ن
الش��وارع والس��احات واملطاح��ن العام��ة واحلدائ��ق
يف املدين��ة ،فاملستش��فى ال��ذي يف آخ��ر احل��ي
باجت��اه ش��ارع الكورني��ش -حي��ث كن��ت أقي��م-
حت��ول امس��ه م��ن املستش��فى الط�بي اجلراح��ي
إىل مستش��فى الش��هيد خب��ات ،والس��احة املقابل��ة
أخ��ذت ذات االس��م ،واحلديق��ة العام��ة اجمل��اورة
ص��ار امسه��ا حديق��ة القائ��د ،واملقص��ود أوج�لان
ال��ذي مت�لأ ص��وره الس��احات والش��وارع وزج��اج
الس��يارات ،ال�تي تغ�يرت لوحاته��ا ه��ي األخ��رى
م��ن "احلس��كة" إىل لوح��ات جدي��دة مث��ل قامش��لو
وكرك��ي لك��ي (االس��م اجلدي��د لبل��دة معب��دة)
وديريك (املالكية) ،وتغري اسم امللعب البلدي إىل
ملعب  12آذار إشارة إىل أحداث  2004بني النظام
واألك��راد.
أخربن��ي صاح��ب الس��يارة ال�تي
أقلت�ني أن��ه م��ن حي اهلاللي��ة ،والذي نال��ه ما نال
املدين��ة م��ن تغي�ير يف الش��واهد واألمس��اء ،ف��دوار
القرموط��ي أصب��ح امس��ه دوار اوصم��ان ص�بري
(اس��م كات��ب ك��ردي كم��ا ق��ال) ،وحت��ول اس��م
جام��ع الوح��دة إىل جام��ع قامس��و ،وحت��ول اس��م
س��احة اهلاللي��ة إىل س��احة الش��هيد خب��ات،
وس��احة ال��دوار إىل س��احة الش��هيد روب��ار.
صديق��ي عادل اخلضر مدرس س��ابق
ِّ
كمثق��ف
ويعم��ل حالي �اً م��ع منظم��ة إنس��انية
صح��ي ،أخربن��ي أن الوض��ع تغ�ير كث�يراً عم��ا
كان علي��ه قب��ل الث��ورة ،فبع��د س��يطرة احل��زب
الك��ردي (ح��زب االحت��اد الدميقراط��ي) عل��ى
املدينة ،ظهرت طبقة رأمسالية جديدة أدت إىل
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انزي��اح كب�ير للث��روات ،األمر الذي س��بب ش��رخاً
جمتمعياً كبرياً نظراً ملاضي هؤالء األش��خاص،
ال��ذي وصف��ه ع��ادل باألس��ود ،ولكن��ه اس��تدرك أن
عم�لاء النظ��ام بق��وا أوفي��اء ملبادئه��م يف العمال��ة،
فتغ�ير فق��ط والئه��م وأصبح��وا يعمل��ون لص��احل
احل��زب.
ويف ذات الس��ياق ذك��ر ل��ي جارن��ا
أمح��د ش��يخموس طال��ب اهلندس��ة املدني��ة يف
جامع��ة الف��رات ،أن الكثري من األش��خاص الذين
يعرفه��م يف احل��ارة انقلب��ت أحواهل��م رأس �اً عل��ى
عقب ،س��لو بائع الدخان يف احلي أصبح مس��ؤو ً
ال
مهم��اً يف ق��وات ( )ypgبعدم��ا التح��ق ب��دورة
"كادر" يف جب��ل قندي��ل وحت��ول امس��ه إىل هف��ال
س��ليمان ،أم��ا مسع��و بائع الغاز فأصبح مفتش�اً يف
"هيئ��ة الرتبي��ة والتعليم" التابع��ة لإلدارة الذاتية
وأصب��ح امس��ه أس��تاذ إمساعيل ،ثم يس��تدرك "أنا
ال أص��م الن��اس ،لكن املس��ألة مس��ألة اختصاص".
حي��ز يف النف��س هج��رة الكث�ير م��ن
جريانن��ا إىل أوروب��ا ،وخصوص�اً م��ن املس��يحيني،
كجارن��ا الطي��ب أب��و يعق��وب ال��ذي تربط�ني
بابن��ه إبراهي��م عالق��ة صداق��ة وزمال��ة دراس��ية
اس��تمرت لس��نوات يف مدرس��ة العروبة .يقول أبو
مس�ير صاح��ب بقالي��ة يف احل��ي ،أن أب��و يعق��وب
تع��رض لضغ��وط كب�يرة م��ن أبنائ��ه حت��ى ب��اع
كل ممتل��كات العائل��ة وت��رك املدين��ة حبث�اً ع��ن
مس��تقبل أفض��ل يف الس��ويد ،كم��ا فع��ل العدي��د
م��ن ش��باب احلي واملدينة ح�ين هاجروا إىل أملانيا
ومش��ال الع��راق هرب��اً م��ن التجني��د اإللزام��ي
ال��ذي فرضت��ه س��لطة األم��ر الواق��ع  ،بينم��ا ه��رب
إىل تركي��ا م��ن كان قلي��ل احل��ظ ،مث��ل ص��احل
العب��داهلل ال��ذي كان مطلوب��اً الس��تخبارات
احل��زب اللتحاق��ه باجلي��ش احل��ر مطل��ع الث��ورة،
فاضط��ر إىل بيع دراجته النارية واس��تدانة مبلغ
م��ن امل��ال ليدف��ع ثالث��ة آالف دوالر للمه��رب
حاجي ابن حي العنرتية املتخصص بهذا اجملال.

			

رادار املدينة

عائشة صربي
م��ع بداي��ة الع��ام الدراس��ي اجلدي��د يف س��وريا ،م��ا ت��زال معظم م��دارس مدينة الرق��ة خالية
"قوات س��وريا الدميقراطية (قس��د)"
من اجلدران والنوافذ رغم مرور عامني على س��يطرة َّ
عليها ،بينما تنتظر الطالب معاناة أخرى البتعاد الكوادر املتخصصة وخرجيي اجلامعات
ُمقاب��ل تعي�ين ك��وادر غ�ير مؤهل��ة للتدريس وس��ط تدخل القوة يف كثري م��ن التفاصيل.
قبل حنو س��تة أش��هر من الس��يطرة
ه��ذا م��ا يؤك��ده املعل��م مح��زة
الكامل��ة عل��ى املدين��ةَّ ،
ش��كلت قس��د "جلن��ة يف مدين��ة الرق��ة (طل��ب التح��دث باس��م
الرتبي��ة والتعلي��م يف الرق��ة" منتصف نيس��ان مس��تعار) لع�ين املدين��ةَّ ،
ب��أن "قس��د عن��د
 ،2017ال�تي ّ
حيمله��ا الناش��ط الرقاوي موس��ى س��يطرتها الكامل��ة عل��ى مدين��ة الرق��ة
اخلل��ف "أب��و ماي��ا" مس��ؤولية تدم�ير اجلي��ل قبل��ت مبدرس�ين ومدرس��ات م��ن محل��ة
اجلدي��د ،م��ن خ�لال اهليمن��ة عل��ى قط��اع ش��هادة اإلعدادي��ة أو الثانوي��ة ،مقاب��ل راتب
التعلي��م ،ووف��ق أب��و مايا َّ
فإن فش��ل ه��ذا الكادر ش��هري ق��دره  49ألف �اً و 500ل�يرة س��ورية،
يف العملي��ة التعليمي��ة يعود إىل "تعيني قس��د (وص��ل مؤخ��راً إىل  59ألف��اً و )500وذل��ك
علي الشنان -ومؤهله العلمي شهادة ثانوية -بس��بب ضع��ف إقب��ال خرجي��ي اجلامع��ات،
مدي��راً للرتبي��ة يف الرق��ة ،وتعي�ين فاطم��ة لتخ ّوفه��م م��ن نظ��ام األس��د ال��ذي تربطهم
بوظ��ان ال�تي مؤهله��ا العلم��ي ش��هادة إعدادية به وظائفهم" .ويوضح أن منظمات كثرية
ومل تعم��ل يف جم��ال التعلي��م س��ابقاً ،نائب��ة تعمل يف جمال الدعم النفس��ي على س��بيل
ملدي��ر الرتبي��ة".
املث��ال ،روات��ب العامل�ين فيه��ا يق��در ب��ـ400
يع��دد الناش��ط املراك��ز ال�تي دوالر أمريكي ،بينما يتقاضى العاملون يف
يتواله��ا اليوم أش��خاص لي��س لديهم الكفاءة التعلي��م حن��و مئ��ة دوالر ،األم��ر ال��ذي أث��ار
أو اخل�برة ،لكنه��م يتمتع��ون بالدع��م الكام��ل ج��د ً
ال أرغم��ت قس��د يف إث��ره املنظمات على
م��ن الق��وات الكردي��ة لوالئه��م هل��ا ،فيذك��ر ختفي��ض رواتبه��ا إىل  200دوالر.
"إدارة امل��دارس" ال�تي أوكل��ت مهامه��ا إىل
خب�لاف الع��دد الش��ائع للمدارس
أم��ل العل��ي احلاصلة على ش��هادة ثانوية ومل يف حمافظ��ة الرق��ة ،يبل��غ ع��دد امل��دارس
دمرة بش��كل
تعم��ل يف جم��ال التعلي��م يف الس��ابق ،و"جلن��ة الكل��ي  264مدرس��ة بينه��ا ُ 35م َّ
دمرة بش��كل كام��ل ،وهناك
امل��رأة" إلهل��ام عب��دي ال�تي مل تعم��ل يف جم��ال جزئ��ي ،وُ 46م َّ
التعلي��م كذل��ك وال متل��ك س��وى ش��هادة  100مدرس��ة ختل��و م��ن األب��واب والنواف��ذ،
إعدادي��ة ،كذل��ك األمر يف ترأس دعاء أمحد فيم��ا يُتوق��ع أن يبل��غ ع��دد الط�لاب 130
"احت��اد املعلم�ين" مبؤه��ل الش��هادة الثانوي��ة ،ألف��اً ،وف��ق عض��و جمل��س الرق��ة املدن��ي.
"م��ع العل��م َّ
أن حمافظ��ة الرق��ة متتلك الكثري وق��ال إبراهي��م حس��نَّ :
إن "حن��و  40مدرس��ة
م��ن محل��ة الش��هادات اجلامعي��ة اليت خت ّوهلم رممته��ا املنظم��ات اإلنس��انية بش��كل جزئ��ي
إلدارة س��لك الرتبي��ة والتعلي��م" .ويعق��ب بنس��بة ترمي��م ُتق��در م��ن  30إىل  50باملئ��ة".
إبراهيم حسن عضو يف جملس الرقة املدني موضح�اً َّ
أن "الدع��م للم��دارس كّل��ه ُمقدّم
التاب��ع لـ��قسد بقول��ه لع�ين املدين��ةَّ :
إن "تعيني م��ن اجملل��س املدن��ي ،حي��ث ق��دم اجملل��س
أصح��اب ش��هادتي البكالوري��ا والتاس��ع ج��اء ال��كادر التدريس��ي باإلضاف��ة إىل ترمي��م
بس��بب ع��دم وج��ود متقدم�ين م��ن الش��هادات بع��ض امل��دارس وتركي��ب أب��واب ونواف��ذ
اجلامعي��ة".
وفي�بر للنواف��ذ".

العدد  17 / 136أيلول 2019

7

مدرسة يف الرقة بغدسة أحد املعلمني

مدارس الرقة وكوادرها التعليمية
«جتميع للطالب وحمو أمية ليس إال»

عل��ى أن ناش��طني م��ن الرق��ة يتكلمون
ع��ن أن أغل��ب م��دارس املدين��ة ّ
أهله��ا الس��كان
العائ��دون مبجه��ود ذات��ي ،فيم��ا تنحص��ر مهم��ة
املنظم��ات يف التصوي��ر ونش��ر أخب��ار تفي��د ب� َّ
�أن
"امل��دارس جاه��زة" .وتش�ير احلقائ��ق إىل ت��رك
نس��بة كب�يرة م��ن األطف��ال تعليمه��م واالجت��اه
إىل "الصناع��ة" للعم��ل ،ومنه��م من أجربه الفقر
عل��ى أعم��ال مج��ع م��واد البالس��تيك واحلدي��د
م��ن الش��وارع لكس��ب لقم��ة العي��ش .وأوض��ح
أب��و ماي��ا َّ
أن أغل��ب امل��دراس م��ا ت��زال غ�ير مؤهل��ة
لتدري��س الط�لاب ،خللوها م��ن األبواب والنوافذ
واملس��تلزمات مث��ل الس��بورة واملقاع��د ،وغ�ير
جمه��زة ب��دورات مي��اه ومداف��ئ تق��ي األطف��ال
ب��رد الش��تاء ،منوه �اً إىل وج��ود م��دارس خاص��ة
مؤهل��ة ع��ن طري��ق املنظمات ،لكن ه��ذه املدارس
تس��توعب أع��داد متواضع��ة.
ب��دوره أك��د املعل��م مح��زة خل��و الرق��ة
حت��ى اآلن م��ن امل��دارس الثانوية ،فيلجأ الطالب
إىل ال��دورات اخلاص��ة يف معاهد مرخصة تدفع
لسلطات قسد  % 5من مردود كل طالب ،لذلك
ميك��ن الق��ول َّ
ب��أن "التعلي��م جتمي��ع للط�لاب
وحم��و أمي��ة لي��س ّإل".
وجترب س��لطات قس��د لتعيني املعلمني
إخضاعه��م ل��دورة تدريبي��ة ع�بر برنام��ج التعلم
الذات��ي مدته��ا  45يوم��اً ،يتق��دم بعده��ا مجي��ع
املس��تجدين م��ع القدام��ى إىل امتح��ان حيدد من
خالل��ه املقبول��ون ،الذي��ن يصبح��ون من��ذ ذل��ك
الوقت جمربين على اخلروج يف املسريات املؤيدة
لقس��د ،حس��ب املعلم .وذكر الناش��ط اخللف أن
"اهل��دف م��ن ال��دورات ش��رح أف��كار قائده��م عب��د
اهلل أوج�لان" .عل��ى أن تدخ��ل العس��كر الف��ج يف
أم��ور التعلي��م ال يق��ف عند ه��ذا احلد ،ويدلل أبو
ماي��ا عل��ى ذل��ك مب��ا ج��رى منذ ف�ترة ،حني أطلق
أح��د حراس جلنة الرتبية والتعليم النار بش��كل
عش��وائي ف��وق رؤوس املعلم�ين واملعلم��ات أثن��اء
حماولته��م اخل��روج م��ن مبن��ى كلي��ة الرتبي��ة
بع��د االنته��اء م��ن حماضراته��م ظه��راً ،ثم صرخ
ش��امتاً حبج��ة َّأنه��م خرج��وا قب��ل نهاي��ة الوق��ت
املخص��ص هل��م.
يض��اف إىل كل ذل��ك تغي�ير أمس��اء
بع��ض امل��دارس إىل أمس��اء "ش��هداء الق��وات
الكردي��ة" ،خاص��ة اس��م أك�بر وأقدم مدرس��ة يف
الرقة وهي مدرسة الرشيد ،اليت صارت حتمل
اس��م "أكادميي��ة الش��هيدة روجب�ين ع��رب" ،م��ا
أدى إىل اس��تياء واس��ع ب�ين أوس��اط املعلم�ين
الس� ّيما القدام��ى منه��م ،كونه��ا ُتثل هل��م رمزاً
تارخيي��اً مهم��اً.

رادار املدينة

مصعب احلامدي تنص��ب األمس��اء يف بع��ض األحي��ان ف��خ س��وء الفه��م ،ح�ين يتعم��د
مطلقوه��ا أن حيص��ل التب��اس وخل��ط م��ا ب�ين مدل��والت األمس��اء األساس��ية واملس��مى
اجلدي��د ال��ذي حيمله��ا ،بغ��ض النظ��ر ع��ن ك��ون املس��مى اجلدي��د ال مي��ت ب��أي صل��ة
للمدلول األساسي ،وهو األمر احلادث يف أجسام أنشأتها اإلدارة الذاتية وأطلقت عليها
أمس��اء بعي��دة كل البع��د ع��ن تلك األجس��ام بغرض إحداث ذل��ك اخللط ،مثل احملاكم.

أنش��ئت اإلدارة الذاتي��ة من��ذ
بداي��ة تأسيس��ها ع��ام  2014حماك��م
أمسته��ا "حماكم الش��عب" لف��ض النزاعات
واخلالف��ات بني األهالي .ويتوخى مصطلح
"احملاك��م" يف التس��مية ال�تي اختذته��ا
اإلدارة دم��ج تل��ك األجس��ام املنش��أة باهليئات
القضائي��ة املتع��ارف عليه��ا ل��دى اجلمي��ع،
بينم��ا يبتع��د مصطل��ح "الش��عب" بتل��ك
اهليئ��ات ومييزه��ا عما هو معروف ومنتش��ر
يف املنطق��ة ول��دى أبنائه��ا؛ عل��ى إن��ه ،وبع��د
س��نوات من عمل تل��ك احملاكم ،مل تتوضح
وتس��تقر الكث�ير م��ن األم��ور اخلاص��ة به��ا،
مث��ل دوره��ا واختصاصاته��ا يف ظ��ل وج��ود
حماك��م النظ��ام ،عدا عن أنها مل تنتظم يف
آلي��ات عم��ل وبن��اء داخل��ي مقن��ع.
طبيعة القضايا يف حماكم الشعب
يغل��ب عل��ى عم��ل ه��ذه احملاك��م
النظ��ر يف القضاي��ا اجلزائي��ة م��ن خمالف��ات
وجن��ح وجناي��ات ،أم��ا القضاي��ا املدني��ة
والش��رعية ف�لا ت��زال بي��د حماك��م تابع��ة
حلكوم��ة النظ��ام ،تعم��ل حت��ى اآلن يف
م��دن ختض��ع لس��لطة اإلدارة الذاتي��ة
بش��كل كام��ل مث��ل رأس الع�ين وت��ل مت��ر
والدرباس��ية .وبعي��داً ع��ن تدخ��ل الس��لطة
التنفيذي��ة يف أعم��ال الس��لطة القضائي��ة،

8

ال��ذي ترص��ده تقاري��ر إخباري��ة ومناوئ��ون
لس��لطة اإلدارة الذاتي��ة ،وإص��دار قوان�ين ال
م�برر أص�ل ً
ا لوجوده��ا ،وافتقاره��ا للقض��اة
ورج��ال القان��ون م��ن ذوي الش��هادات ،كون
أغل��ب قضاته��ا غ�ير حقوقي�ين وتنقصه��م
اخل�برة يف تكيي��ف الدع��وى وتطبي��ق
النص��وص القانوني��ة وتفس�يرها ،بعيداً عن
كل ذلك ،فإن حماكم الشعب "تعاني من
تعقيد غري مربر يف عدد اهليئات القضائية
وتس��مياتها ،والتداخ��ل يف االختص��اص
فيم��ا بينه��ا ،باإلضاف��ة إىل عجزه��ا ع��ن
النظ��ر يف الكث�ير م��ن القضاي��ا اهلام��ة ال�تي
مت��س احلي��اة اليومي��ة للمواط��ن ،كالبيوع
العقاري��ة وبي��وع املركب��ات ،وقضاي��ا الزواج
والط�لاق والنس��ب" حس��ب القاض��ي املنش��ق
ع��ن حكوم��ة النظ��ام ري��اض عل��ي.
يعتق��د القاض��ي عل��ي ،أن ه��ذه
احملاك��م عب��ارة ع��ن "جل��ان صل��ح" ال
ترق��ى ملس��توى احملاك��م ،مل��ا حتتوي��ه م��ن
أم��ور غ�ير واضح��ة ،وي��رى أن��ه "كان م��ن
األفض��ل ل�لإدارة الذاتي��ة إح��داث مراك��ز
للصل��ح والتحكي��م للنظ��ر يف قضاي��ا الناس
العاجل��ة ،ب��د ً
ال م��ن إنش��اء حماك��م غ�ير
منوذجي��ة" .ه��ذا ع��دا ع��ن أن وج��ود نظامني
قضائي�ين (حماك��م النظ��ام وحماك��م
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اإلدارة) يف ذات املنطق��ة يعم��ل كل منهم��ا
بآلي��ة عم��ل ختتل��ف ع��ن األخ��رى ،وانع��دام
التنس��يق بينهم��ا لع��دم اع�تراف النظ��ام
باهليئ��ات القضائية لإلدارة الذاتية ،س��يخلق
ً
ازدواجي��ة وتناقض��اً يف األح��كام،
بالتأكي��د
حس��ب م��ا يش��رح عل��ي لع�ين املدين��ة.
القانون املطبق يف احملاكم الكردية
مبقتض��ى "العق��د االجتماع��ي"
ل��دى اإلدارة الذاتي��ة ،ف��إن س��لطاتها تطب��ق
قوانينه��ا اخلاص��ة عل��ى الدع��اوى ال�تي ترف��ع
إليه��ا ،واملعروف��ة بقان��ون اإلج��راءات لنظ��ام
العدال��ة االجتماعي��ة ،باإلضاف��ة إىل الع��رف
وع��ادات املنطق��ة .وت��واىل من��ذ س��يطرتها
عل��ى مش��ال ش��رقي س��وريا ص��دور قوان�ين
ومراسيم وتعاميم كثرية من شأنها تنظيم
العم��ل القضائ��ي ،منه��ا عل��ى س��بيل املث��ال
قان��ون األح��زاب السياس��ية ،قان��ون امل��رور،
قان��ون اجلمعي��ات ومنظم��ات اجملتمع املدني،
قان��ون تنظي��م التظاه��ر والتجمع��ات ،قان��ون
أداء واج��ب الدف��اع الذات��ي ،قان��ون ترخي��ص
الس�لاح ،قان��ون اجلم��ارك ،قان��ون مكافح��ة
االره��اب وغريه��ا.
عل��ى أن احلقيق��ة ليس��ت كذل��ك،
حس��ب ق��اض يعم��ل يف ه��ذه احملاك��م فض��ل
ع��دم ذك��ر امس��ه ،ألن القان��ون املطب��ق ه��و
القان��ون الوضع��ي الس��وري بش��قيه اجلزائ��ي
واملدن��ي "بطريق��ة الق��ص واللص��ق م��ع
ختفيف للعقوبات يف بعض املواد" كما يعرب
معلق �اً عل��ى ذل��ك.
حماكم تطلق وال تزوج
م��ن خ�لال البح��ث يظه��ر أن

متداولة جمللس العدالة االجتماعية

«حماكم الشعب» اخلاصة باإلدارة الذاتية من الداخل

رادار املدينة

حماك��م اإلدارة الذاتي��ة ال تعمل يف تثبيت
واقع��ات ال��زواج أو تس��جيل املوالي��د اجل��دد،
وينحص��ر عمله��ا يف ه��ذا اجمل��ال يف تثبي��ت
ح��االت الط�لاق ،ويع��د حت��ى الط�لاق
ال��ذي تت��وىل تثبيت��ه غ�ير مكتم��ل .وي�برر
حمدثن��ا القاض��ي يف مدين��ة رأس الع�ين،
قص��ور عم��ل حماك��م الش��عب بع��دم وجود
س��جالت مدنية بني يديها ،ونظراً الحتكار
حماك��م النظ��ام هل��ذه الس��جالت "فإنن��ا ال
نس��تطيع تثبي��ت واقع��ات ال��زواج أو األوالد
أو عملي��ات البي��ع والش��راء".
أم��ا بالنس��بة إىل قضاي��ا الط�لاق
فتعم��ل حماك��م الش��عب عل��ى جم��رد
التفري��ق ،وتل��زم ال��زوج بالنفق��ة ال�تي
يقدمه��ا إىل احملكم��ة كل ش��هر لتس��ليمها
للمطلق��ة ،ولك��ي تكتم��ل عملي��ة الط�لاق
جي��ب أن تت��م مراجع��ة حماك��م النظ��ام
إلص��دار أوراق نظامي��ة وتس��جيله يف
الس��جالت املدني��ة الرمسي��ة.
وأش��ار القاض��ي إىل أن��ه يف
"ح��االت ال��زواج والط�لاق واألح��وال املدني��ة
ال أحد يلجأ إىل حمكمة الشعب ،سواء من
مؤي��دي اإلدارة الذاتي��ة أو معارضيه��ا" .أم��ا
يف ح��االت ال��زواج املدني الذي أقرته اإلدارة
الذاتي��ة فتت��وىل بلدي��ات الش��عب التابع��ة
ل�لإدارة عق��ده ،ولي��س م��ن اختص��اص
حماك��م الش��عب ،ويس��تخرج الزوجان من
خالل��ه "دف�تر احلي��اة املش�تركة" ،ويتطل��ب
هل��ذا ال��زواج حض��ور ش��اهدين وال��زوج
والزوج��ة اللذي��ن يتب��ادالن ألف��اظ القب��ول.

ويلج��أ الن��اس إىل ه��ذا ال��زواج يف ح��االت
معينة ،مثل سفر الزوجني إىل خارج سوريا
من مناطق اإلدارة الذاتية ،وباألخص حنو
إقلي��م كردس��تان الع��راق ،حي��ث تطال��ب
س��لطاته بعق��د زواج قب��ل دخوهلم��ا إلي��ه،
ه��ذا يف ح��ال كانا ال يس��تطيعان اس��تخراج
أوراق �اً نظامي��ة م��ن حماك��م النظ��ام.
طريقة فض النزاعات
يتوج��ه أصح��اب الش��كاوى إىل
النياب��ة العام��ة التابع��ة حملاك��م الش��عب
لرف��ع الدع��اوى ،ليبل��غ القائم��ون عليه��ا
املش��تكى علي��ه ع�بر "ق��وى األم��ن الداخل��ي
(االس��ايش)" ،ال�تي تت��وىل تنفي��ذ أح��كام
القض��اة .ولك��ون النزاع��ات عل��ى األراض��ي
أح��د أه��م وأكث��ر القضاي��ا إحلاح��اً يف
املنطق��ة ،يض��رب القاض��ي يف رأس الع�ين
مث��ا ً
ال عليه��ا ،يق��ول "عندم��ا يص��در احلك��م
يس��تعيد املش��تكي أرض��ه وترفع ي��د الطرف
الثاني عنها ،وحيق للمش��تكي عليه الطعن
باحلكم ،لتنتهي القضية يف احلكم النهائي"
ويف حال تعنت أحد الطرفني يلجأ القضاة
إىل العالق��ات االجتماعي��ة حل��ل الن��زاع
"اجيب��ك عل��ى املكت��ب أش��ربك كاس��ة ش��اي
كون��ك صدي��ق أو معرف��ة ،وأطل��ب من��ك
حل املوضوع بالرتاضي وحس��ب املونة" وفق
تعب�ير القاض��ي.
أساسيات تشكيل احملاكم واهليكلية
غ�يرت اإلدارة الذاتي��ة اس��م
"حماك��م الش��عب" إىل "دواوي��ن العدال��ة
االجتماعي��ة" ،يف كل حمكم��ة منه��ا أرب��ع

هيئ��ات :هيئ��ة النيابة وهيئة دي��وان العدالة
درج��ة أوىل وهيئ��ة التنفي��ذ وهيئة التمييز
درجة ثانية .وتعترب هيئة النيابة املسؤولة
ع��ن التحقي��ق واالدع��اء ،أم��ا دي��وان العدال��ة
فيعت�بر أعل��ى س��لطة قضائي��ة يف القضاي��ا
املربم��ة ،وحيت��وي كل دي��وان جل��ان صل��ح
مهمته��ا النظ��ر يف القضاي��ا والب��ت فيه��ا،
ويتب��ع لدي��وان العدال��ة هيئ��ة احمللفني اليت
تتضم��ن مهامه��ا النظ��ر يف القضاي��ا ال�تي
يعرتيها الغموض ،بينما تعد هيئة التمييز
أعل��ى س��لطة قضائي��ة يف القضاي��ا القابل��ة
للطع��ن.
تتخ��ذ احملاك��م ث�لاث لغ��ات
رمسي��ة (الكردي��ة والعربي��ة والس��ريانية)،
ويف ح��ال ع��دم إتق��ان اللغ��ات املذك��ورة
يت��م االس��تعانة مبرتج��م بعد حلف��ه اليمني
وتتحم��ل احملكم��ة دف��ع أتعابه .أما بالنس��بة
إىل القضاة فيشرتط يف من يشغل منصب
القاض��ي أال يق��ل عم��ره ع��ن  22س��نة ،وال
يش�ترط أن يكون املرش��ح للمنصب حاص ً
ال
عل��ى اإلج��ازة يف احلق��وق أو الدراس��ات
القانوني��ة ،ب��ل يكف��ي أن جيي��د الق��راءة
والكتاب��ة ،م��ع ش��هادة حس��ن س��لوك م��ن
الكوم�ين "املخت��ار" ،واخلض��وع للتدري��ب
يف أكادميي��ة "ميزوبوتامي��ا للعدال��ة
االجتماعي��ة" ،ال�تي ال تن��ص عل��ى م��دة
حمددة لتدريب القضاة ،فقد تكون الدورة
ملدة شهر أو قد متتد حتى تصل إىل مثانية
أش��هر.

متداولة ألطفال يف أحد املزارات الشيعية
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رادار املدينة

يف األي��ام األوىل م��ن ف��رض الس��يطرة عل��ى خ��ان ش��يخون ،تناقل��ت وس��ائل إعالم النظام فيديوه��ات وصور يظهر فيه��ا فرق خدمية
تقوم بطالء أرصفة يف املدينة ،وتصلح طرقات رئيس��ية ،إضافة إىل أش��خاص تقدمهم على أنهم أهلها يتلقون مس��اعدات صورتها الوس��ائل
ال�تي كثف��ت زياراته��ا إليه��ا ،إضاف��ة إىل ع��دد م��ن املس��ؤولني أهمه��م بثين��ة ش��عبان مستش��ارة رئي��س النظ��ام .وعل��ى بع��د عش��رات الكيلومرتات
خي��رج س��كان املدين��ة يف مظاه��رة تق��ول "حن��ن هن��ا ول��ن ننس��ى"

س��يكون ي��وم  22آب املاض��ي مفصلي��اً
بالنس��بة إىل النظ��ام والث��وار عل��ى ح��د س��واء ،إذ
س��يطرت ميليش��ياته عل��ى مدين��ة خان ش��يخون،
املدين��ة األه��م يف جن��وب إدل��ب ،رفق��ة القص��ف
اجلوي املضاعف الذي نفذته الطائرات الروسية
عليها وحميطها ،كما فعلت يف مناطق س��ورية
عدي��دة النتزاعه��ا م��ن أي��دي الث��وار وط��رد أهله��ا
منه��ا ،عل��ى أن م��ا جع��ل للمدين��ة أهمي��ة قص��وى
ل��دى النظ��ام اق�تران امسه��ا مبج��زرة الكيم��اوي
ال�تي ارتكبه��ا يف  4نيس��ان  ،2017وراح ضحيته��ا
أكث��ر م��ن  100مدن��ي ،وم��ا رافقه��ا وتاله��ا م��ن
تبع��ات دولي��ة .وبع��د دخ��ول املدين��ة مباش��ر ًة،
س��ارعت س��لطات النظ��ام ألعم��ال ظاهره��ا
إصالح��ي خدم��ي ،إضاف��ة لزي��ارة املس��ؤولني،
لرس��م مع��امل حي��اة س��ريعة للمدين��ة.
وع��ن طري��ق التواص��ل م��ع مدني�ين
اس��تطاعوا دخوهل��ا م��ن جان��ب مناط��ق النظ��ام،
اس��تطاع نش��طاء م��ن املدين��ة جل��ب تفاصي��ل م��ا
ج��رى فيه��ا وما مت من أعم��ال .هاني قطيين أحد
نش��طاء مدين��ة خ��ان ش��يخون ،روى لع�ين املدينة
حقيق��ة ه��ذه "األعم��ال اإلصالحي��ة" بقول��ه:
"اخت��ارت س��لطات النظ��ام ح��ي يف مدخ��ل املدينة،
وأصلح��ت في��ه مس��افات قصرية م��ن الطرقات ال
تتع��دى  100م�تر ،وطل��ت رصيف�اً واح��داً ألحدها،
ووصل��ت أش��رطة التوت��ر الكهربائ��ي في��ه ،بقصد
التصوير فقط ،كما أصلحت اللوحة احلجرية
يف مدخل املدينة الرئيسي ،واليت حتمل امسها".
وتاب��ع قطي�ني" :دم��ار املدين��ة كب�ير ،وال ميك��ن
إصالح��ه بس��رعة ،لذلك اقتص��رت األعمال على
التمثي��ل املص��ور ،بإصالح��ات بس��يطة ج��داً ،إذ
اخت��ار النظ��ام مدرس��ة س��ليمة وجعله��ا مرك��ز
للمنطق��ة ،وأخ��ذ بي��وت مدني�ين وحوهل��ا إىل
مراك��ز أم��ن ودوائ��ر حكومي��ة".
يف ح�ين عل��ق الناش��ط عب��د الوه��اب
س��فر عل��ى ادع��اء النظام إص�لاح وافتتاح مدارس
املدين��ة بأنه��ا كذب��ة ،وتوق��ف عن��د الص��ورة ال�تي
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بثه��ا النظ��ام هل��ذا االدع��اء ،وال�تي يظه��ر فيه��ا
ع��دة مس��ؤولني حيمل��ون لوح��ة ش��عرية ،قائ�ل ً
ا:
"ه��ذه املدرس��ة يف الص��ورة ه��ي مدرس��ة األوائ��ل
اخلاص��ة ال�تي س��لمت م��ن القص��ف ،وب��كل غب��اء
حيم��ل املس��ؤولون فيه��ا لوح��ة عليه��ا قصي��دة
ألستاذ يقيم بيننا ،واللوحة باألصل موجودة يف
املدرس��ة".
يرى غالبية نشطاء املدينة أن النظام
يه��دف ملس��ح مع��امل جرائم��ه فيها ،بتمثي��ل إعادة
احلي��اة هل��ا ،بع��د اش��تهار املدين��ة عاملي�اً جبرمي��ة
الكيم��اوي ،وبع��دة جمازر أخ��رى افتعلها قصفه،
إذ اس��تطاع أهال��ي املدين��ة توثيقها وإدانت��ه دولياً،
وتلق��ى إثره��ا النظ��ام ضرب��ة عس��كرية ملط��ار
الش��عريات ،م��ا جل��ب هل��ا حق��د آلت��ه العس��كرية
املنفلت��ة ،وق��د قصفها حبدة وداوم على تدمريها
أكث��ر م��ن باقي مناط��ق إدلب .ويتوقع النش��طاء
متثي��ل تفعي��ل مراف��ق احلي��اة اخلدمي��ة ش��كلياً،
كما أوضح لعني املدينة الناش��ط الثوري هش��ام
جن��م ،بقول��ه" :حي��اول النظ��ام إظه��ار أن احلي��اة
عادت إىل املدينة ،لكي يثبت صحة مزاعمه بأنه
حي��رر املدني�ين م��ن قبض��ة اإلره��اب ،كم��ا أج�بر
بع��ض موظف��ي الدوائ��ر على الذه��اب إىل مدينة
مح��اة".
عل��ى املقل��ب اآلخ��ر تظاه��ر أهال��ي
خ��ان ش��يخون مس��اء  28آب ذات��ه يف مدين��ة
إدل��ب ،تكذيب��اً لرواي��ات النظ��ام ب��أن أهال��ي
املدين��ة يس��تقبلون جيش��ه ،وتأكي��داً عل��ى أنه��م
الوحي��دون الذي��ن ميثلونه��ا ،ومحل��ت عباراته��م
رفض سيطرة النظام على املدينة ،وطمس آثار
جرمي��ة الكيمي��اوي ،وأش��اروا بش��عاراتهم إىل أن
النظ��ام يس��لب أمالكه��م وأراضيه��م وبيوته��م،
وطالبوا اجملتمع الدولي بأن يتحمل مس��ؤوليته
اإلنس��انية واألخالقي��ة جت��اه أهال��ي املدين��ة وق��د
ش��ردتهم ميليش��يات النظ��ام رفق��ة القص��ف
الروس��ي ،وطالب��وا فصائ��ل املعارض��ة باس��تعادة
األراض��ي ال�تي احتلته��ا تل��ك املليش��يات.
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حمم��د قطي�ني أح��د متظاه��ري خان
ش��يخون ،يذك��ر أن الس��بب األول خلروج��ه يف
املظاه��رة ه��و جل��ب النظ��ام ع��دداً م��ن املوال�ين من
مدين��ة مح��اة ،ونقله��م حباف�لات إىل ح��ي يف
املدين��ة ،وتصويره��م على أنه��م أهاليها ويتلقون
مس��اعدات من��ه ،كم��ا ش��رح القطي�ني الذي ختم
بقول��ه" :زي��اد ًة عل��ى جرائمه��م ،يري��دون إظه��ار
أن الضحي��ة ترح��ب باجمل��رم ،ل��ذا أردنا تكذيبهم،
وإظه��ار موق��ف أهال��ي خان ش��يخون منهم ،وأننا
س��نبقى نرفضه��م ،ونطال��ب بإخراجه��م م��ن
بالدن��ا".

يق��ول حمم��د جوه��ر ال��ذي خس��ر
أهل��ه مبج��زرة الكيم��اوي" :مهم��ا ح��اول النظ��ام
متثي��ل احلي��اة يف مدينتن��ا ،ل��ن ننس��ى أن��ه كان
س��بب رئيس��ي يف تدمريه��ا ،وارت��كاب عدة جمازر
فيه��ا ،واجمل��زرة ال�تي ال تغي��ب وال تنس��ى جم��زرة
الكيم��اوي ال�تي حي��اول النظ��ام طم��س معامله��ا".
يف حني توعد عبد احلميد اليوس��ف ،الذي خس��ر
 22ش��خصاً م��ن عائلت��ه يف جم��زرة الكيم��اوي،
بينه��م زوجت��ه وأطفال��ه ،أن��ه س��يبقى ش��اهداً
عل��ى اجلرمي��ة ،وس��يظل طيل��ة حيات��ه يفضحه،
واعت�بر أن اجملتم��ع الدول��ي متواطئ م��ع النظام،
بع��د كل اس��تخداماته لألس��لحة احملرم��ة دولياً
وع��دم حس��ابه ،وخت��وف اليوس��ف م��ن أن نب��ش
قب��ور الضحاي��ا س��تكون اجلرمي��ة الالحق��ة ال�تي
س��يقدم النظ��ام عليه��ا.

متام صوفان -خاص عني املدينة

أسامة الشهاب

متثيل خان شيخون والتمثيل على أنقاضها
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يف ظ��ل الظ��روف ال�تي تفرضه��ا
الط�يران الروس��ي وجي��ش وميليش��يات
محل��ةاحلنت
هيثم
النظ��ام ،تزاي��دت اإلصاب��ات نتيج��ة القص��ف
وتزاي��دت معه��ا احل��االت ال�تي حتت��اج إىل
ع�لاج فيزيائي ،وذلك عس��كاً م��ن عدد مراكز
املعاجل��ة الفيزيائي��ة ودور الرعاي��ة الصحي��ة،
م��ا اس��تدعى وأوج��ب زي��ادة الع�لاج الفيزيائ��ي
م��ع قل��ة املراك��ز وتع��رض أغلبه��ا للقص��ف
اجل��وي .يق��ول املعاجل الفيزيائي معاذ الش��رتح
"األع��داد ال�تي وصل��ت إىل املراك��ز كب�يرة
ج��داً ،حس��ب إحصائي��ات ف��إن  40باملائ��ة م��ن
الس��كان املتواجدي��ن يف إدل��ب وريفه��ا وحل��ب
والرق��ة حباج��ة لع�لاج فيزيائ��ي ،وم��ع ه��ذه
الزي��ادة يف األع��داد زادت احلاج��ة ألدوات
الع�لاج الفيزيائ��ي ،مث��ل الكراس��ي املدولب��ة
وكراس��ي التوالي��ت والع��كازات املرفقي��ة
والع��كازات اإلبطي��ة واملش��دات املدعم��ة".
بع��د أن مج��ع أث��اث منزل��ه عل��ى
عج��ل ومح��ل أطفال��ه عل��ى وج��ه الس��رعة
باجت��اه الري��ف الش��مالي ،تع��رض عب��د اهلل
العيدو من بلدة حاس يف ريف إدلب الشمالي
إىل ح��ادث س�ير عل��ى طريق س��رمني أدى إىل
كس��ر يف رجل��ه وتض��رر حوض��ه ،وبع��د أن
أجريت له علمية جراحية لزم الفراش لعدة
أش��هر ،وقد اضطر إىل اس��تئجار منزل قريب
قدر اإلمكان من املستشفى ملتابعة عالجه ،إذ
حيت��اج إىل ع�لاج مس��تمر م��ن خ�لال حض��ور
جلس��ات معاجلة فيزيائي��ة يف املراكز ،ولكن
بع��د مس��افة الطري��ق ووعورته��ا يتس��ببان
بتده��ور حالت��ه الصحية .يق��ول العيدو مدير
املدرسة السابق لعني املدينة" :بسبب الضغط

رحل
ة
ا
لب
ح
ث
ع
ن
ال
ر
ع
اي
ة
ال
ص
حي
ة
يف
ري
ف إدلب
الكب�ير عل��ى املستش��فيات اضط��ررت لتأم�ين
مع��اجل فيزيائ��ي رف��ض أخ��ذ أجر م��ادي مقابل
عمل��ه ،جي��ري ل��ي جلس��ات أس��بوعية داخ��ل
املن��زل".
يش��رح املع��اجل الفيزيائ��ي الش��رتح
لع�ين املدين��ة أن العدي��د م��ن مراك��ز املعاجل��ة
الفيزيائي��ة البديل��ة ظهرت بعد أزمة املصابني
يف الفرتة األخرية واالكتظاظ السكاني الكبري
يف الش��مال الس��وري ،من ضمنها مراكز تقوم
جب��والت خارجي��ة إىل املن��ازل ،خاص��ة لتفق��د
ح��االت اإلصاب��ة احلربي��ة الش��ديدة والش��لل
النصفي والفاجل الش��قي واجللطات الدماغية،
أم��ا ح��االت مث��ل الدس��ك واإلصاب��ات احلربي��ة
اخلفيفة فأصحابها حباجة إىل زيارة مركز
معاجل��ة فيزيائي��ة بأنفس��هم .عل��ى أن الش��رتح
ن��وه إىل أن هن��اك "ش��ح ش��ديد يف األجه��زة
ال�تي حيتاجه��ا املرض��ى نس��بة إىل أع��داد
املراجع�ين بش��كل يوم��ي ،وخصوص �اً األجه��زة
ال�تي حيتاجه��ا املري��ض ليت��م عالج��ه بش��كل
صحي��ح وناج��ح ،وكذل��ك حن��ن حباج��ة إىل
إنش��اء مراك��ز معاجل��ة فيزيائي��ة يف املناط��ق
احلدودي��ة م��ن أج��ل تغطي��ة أك�بر ق��در م��ن
النازح�ين".
يف إح��دى اخلي��ام العش��وائية ق��رب
مدين��ة س��رمدا يف ري��ف إدل��ب الش��مالي وس��ط
انع��دام كاف��ة مقوم��ات احلياة ،جي��رب الطفل
حمم��د مجع��ة ( 11عام �اً) م��رارة الن��زوح م��ن
بلدت��ه برفق��ة أم��ه وأخوت��ه الصغ��ار ،وذلك بعد
القص��ف العش��وائي ال�تي تعرض��ت ل��ه مناط��ق
ري��ف إدل��ب اجلنوب��ي .يزي��د م��ن أمل الطف��ل
معانات��ه نق��ص ح��اد يف ال��وزن وس��وء التغذي��ة،

وق��د أخ�بر الطبي��ب والدت��ه أن أيام��ه مع��دودة
يف احلي��اة إن مل يتل��ق عالج��اً حت��ت إش��راف
املستش��فى ،بس��بب اجلف��اف الش��ديد ال��ذي
يعان��ي من��ه .ت��ويف وال��د الطف��ل من��ذ  5س��نوات
وتعان��ي األم وأطفاهل��ا م��ن ضائق��ة مادي��ة
كب�يرة ،ومع اش��تداد احلملة اجلوي��ة "خرجنا
بثيابن��ا هائم�ين عل��ى وجوهن��ا حبث�اً ع��ن م��كان
آم��ن أمح��ي ب��ه أطفال��ي" تق��ول األم ،وأضاف��ت
ب��أن "حال��ة حمم��د بات��ت تس��وء يوم�اً بع��د ي��وم
ومل جن��د املستش��فى املناس��ب ال��ذي ميك��ن أن
نس��عفه إلي��ه ،لق��د كان الطف��ل مي��وت أمام��ي
وس��ط عجزي عن فعل أي ش��يء ،حتى عرفت
مبستش��فى يض��م قس��م التغذي��ة يف منطق��ة
سرمدا ويتابع حاالت التغذية بشكل مستمر".
م��ع وص��ول الطف��ل حمم��د إىل
مستش��فى س��رمدا احلدودي ،قام الكادر الطيب
بإج��راء املعاين��ات الالزم��ة للطف��ل وتقدي��م
الع�لاج الس��ريع ،وإبقائ��ه يف املرك��ز حت��ت
العناي��ة م��ن أج��ل ت��دارك حالت��ه ،بع��د وصول��ه
إىل مراحل متقدمة يف املرض .تشرح املعاجلة
يف قس��م التغذي��ة يف مش��فى ش��ام مس��ر اخلال��د
أن القس��م يس��تقبل يومي��اً عش��رات احل��االت
ألطف��ال يعان��ون م��ن أع��راض س��وء التغذي��ة،
ويتاب��ع ح��االت بعضه��م يف املخيم��ات .تق��ول
اخلال��د" :نتاب��ع خدماتن��ا يف جم��ال التغذي��ة
بالتنس��يق م��ع منظم��ة اليونيس��ف لرعاي��ة
الطفول��ة م��ن خ�لال القي��ام بفح��ص األطف��ال
والنس��اء احلوام��ل املرضع��ات ،ويت��م حتدي��د
احل��االت املرضي��ة وتقدي��م الع�لاج م��ن خ�لال
األطعم��ة املخصص��ة ،باإلضاف��ة إىل زي��ارة
املخيم��ات والكش��ف عن ح��االت األطفال فيها".
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«هيئة حترير الشام» بنسختها األخرية واجلوالني اجلديد

متداولة لهيئة حترير الشام

حممد كساح ت��درك "هيئ��ة حتري��ر الش��ام" خط��ورة املرحل��ة القادم��ة ،لذل��ك تس��عى بكام��ل جهده��ا لع��دم االجن��رار خل��ف العنرتي��ات
والبط��والت غ�ير احملس��وبة؛ يف مع��ارك خ��ان ش��يخون مل تض��ع كام��ل قوته��ا حت��ى ال تس��تنزف وتبق��ى الق��وة الضارب��ة يف املنطق��ة ،وألن الدول
تتعامل مبنطق القوة ،بات اجلوالني يس��تذكر يف جمالس��ه اخلاصة جتربة احلرب األهلية يف لبنان ،وكيف غدا بش�ير اجلميل س��يد لبنان
عقب قضائه على خصومه السياسيني داخل البيت الداخلي املسيحي ،ولعب دور القائد واملخلص بعد حرب طويلة أكلت األخضر واليابس.
يف كان��ون الثان��ي  2019أعل��ن اجلوالن��ي قائ��د حتري��ر
الش��ام تأيي��ده العملي��ة العس��كرية ال�تي كان��ت تركي��ا حتض��ر هل��ا
ش��رقي الف��رات .كان التصري��ح صادماً وغ�ير متوقع ،وأدى حلدوث
انش��قاقات داخ��ل اهليئ��ة س��رعان م��ا أعي��د عل��ى إثره��ا ترتي��ب البي��ت
الداخل��ي مب��ا يتناس��ب م��ع املرحل��ة القادم��ة ،فاتف��اق سوتش��ي ال��ذي
ين��ص عل��ى منطق��ة عازل��ة عل��ى خط��وط التم��اس مع النظ��ام وفتح
طري��ق التج��ارة الدولي��ة ب��ات قي��د التنفي��ذ ،وب��دا واضح�اً أن نس��خة
جديدة معدلة بشكل ملموس ،ومبرونة وبراغماتية واضحتني ،قد
دشنت استعداداً لأليام املقبلة اليت ستكون حامسة يف تقرير مصري
آخ��ر جي��ب يس��يطر علي��ه الث��وار يف الش��مال الغرب��ي م��ن س��وريا.
عندم��ا ُ
كّل��ف اجلوالن��ي م��ن قب��ل أم�يره الس��ابق أب��و بك��ر
البغدادي مبهمة إجياد موطئ قدم لتنظيم الدولة يف سوريا ،كان
ه��ذا الش��اب الطم��وح حيل��م مبش��روع كب�ير ،مس��تغ ً
ال ثق��ة البغدادي
به على ما يبدو ،واليت س��رعان ما تالش��ت عقب رفضه تنفيذ بعض
املهام اجلريئة كاغتيال أشخاص حمسوبني على القاعدة وتنفيذ
تفج�يرات ض��د تركي��ا .وعن��د نش��وب اخل�لاف ب�ين زعيم��ي التي��ار
اجلهادي يف س��وريا والعراق ،مل يبق مع الش��اب املعجب بنفس��ه -إىل
درجة أنه لقب نفس��ه بالفاتح -س��وى  700مقات ً
ال ،بينما انش��ق املئات
من جبهة النصرة ملتحقني بالبغدادي .مع ذلك مل يستسلم لألمر
الواقع ،إذ تصرف برباغماتية عالية سيستخدمها يف فرتات الحقة،
ومنه��ا املرحل��ة احلالية.
بع��د اخل�لاف دخل��ت جبه��ة النص��رة يف مرحل��ة جدي��دة
متثلت يف الصراع الداخلي مع الفصائل بغية إجياد رقعة جغرافية
حتكمه��ا ،حت��ى اس��تفردت بكام��ل املنطق��ة مش��ا ً
ال عق��ب اهلزمي��ة
الكب�يرة ال�تي أحلقته��ا حبرك��ة أحرار الش��ام يف العام  ،2017وتس��نى
للنص��رة ال�تي كان��ت قد غريت امسها لفتح الش��ام ثم "هيئة حترير
الش��ام" ،التحك��م مبعاب��ر املنطق��ة وعل��ى رأس��ها مع�بر ب��اب اهل��وى ،ثم
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تأس��يس واجه��ة مدني��ة ه��ي "حكوم��ة اإلنقاذ" ،والس��يطرة على معابر
جدي��دة هام��ة مث��ل دارة ع��زة واملنص��ورة ،عش��ية ط��رد حرك��ة ن��ور
الدي��ن الزنك��ي م��ن معاقله��ا يف ري��ف حل��ب الغرب��ي بداي��ة الع��ام .2019
دام��ت مرحل��ة الص��راع الفصائل��ي أكث��ر م��ن مخ��س
س��نواتُ ،قض��ي خالهل��ا عل��ى ع��دد كب�ير م��ن الفصائ��ل كان أبرزه��ا
ث�لاث تش��كيالت كب�يرة :جبه��ة ثوار س��ورية وأحرار الش��ام والزنكي،
وواكب االقتتال اس��تخدام أيدلوجيا صارمة متثلت باحلكم ب"ردة"
ه��ذه الفصائ��ل أو بتصنيفه��ا كفصائ��ل "باغي��ة" عل��ى أق��ل تقدي��ر؛
احلك��م بال��ردة أت��ى م��ن األدبيات واألفكار اليت يعتنقها التيار الس��لفي
اجله��ادي ال��ذي كان يدي��ر جبه��ة النص��رة" ،فعناص��ر درع الف��رات
مرت��دون" كونه��م حتالف��وا م��ن األتراك ،أما بقي��ة الفصائل فلم يكن
احلك��م ب��ردة قادته��م معلناً ،بل كان��وا يُعتربون ك"بغاة" بينما زرع يف
نف��وس مقاتل��ي النخب��ة داخ��ل املعس��كرات املغلق��ة أن ه��ؤالء مرت��دون
جي��ب قتاهل��م.
وكم��ا كان ظه��ور اجلوالن��ي عل��ى العل��ن وإع�لان ف��ك
ارتب��اط تنظيم��ه بالقاع��دة إيذان��اً ب��والدة نس��خة جهادي��ة أكث��ر
اعت��دا ً
ال ،فباإلم��كان اعتب��ار التصري��ح ال��ذي أدىل ب��ه اجلوالن��ي ح��ول
عملي��ة ش��رقي الف��رات مبثابة اإلعالن عن نس��خة أخ��رى أكثر بعداً
ع��ن التي��ار اجله��ادي ،وأكث��ر مي�ل ً
ا حن��و التأقل��م م��ع امل��زاج الدول��ي
م��ن س��ابقاتها .وق��د واجه��ت حتري��ر الش��ام خماض�اً عس�يراً قب��ل والدة
مش��روعها األكث��ر انفتاح��اً.
كان��ت البداي��ة يف اجلان��ب الفك��ري واالعتق��ادي ،حي��ث
تغل��ب العم��ل السياس��ي عل��ى الفت��اوى اليت حترم العم��ل مع احلكومة
الرتكي��ة .فف��ي أيل��ول  2017ويف ظ��ل تفاهم��ات أس��تانة ب�ين تركي��ا
وروس��يا وإي��ران ،راف��ق جن��ود اجلوالني األرتال الرتكي��ة وهي تتوزع
على خطوط التماس مع النظام ،وكانت هذه اخلطوة مبثابة جس
نب��ض التش��كيالت اجلهادي��ة داخ��ل اهليئ��ة.

رادار املدينة

ث��م أت��ت اخلط��وة الثاني��ة
عق��ب دخ��ول األت��راك ،ومتثل��ت يف
إيق��اف نظ��ام احلس��بة .فق��د حرص��ت
التش��كيالت اجلهادي��ة يف س��وريا من��ذ
بداي��ة الث��ورة عل��ى إنش��اء جس��م خ��اص
يق��وم بالتج��ول يف األس��واق واألماكن
العام��ة لدع��وة الن��اس إىل الص�لاة
وتوجي��ه النس��اء إىل ارت��داء النق��اب
وإطال��ة الثي��اب وع��دم الت�برج ،ويدع��ى
هذا اجلهاز الذي انتشر يف إدلب بشكل
واس��ع باحلس��بة ،وكان رجاله ونساؤه
التابع��ون للهيئ��ة ميارس��ون عمله��م
بش��كل يوم��ي ومكث��ف ومس��تفز يف
		م��ن األحي��ان .وقد تطور نش��اط
كث�ير
احلس��بة ليغ��دو أكث��ر تنظيم�اً وتابع�اً
ملؤسس��ة واح��دة م��ع نش��وء "س��واعد
اخل�ير" ،ال�تي مل تتمك��ن م��ن ممارس��ة
عمله��ا س��وى بضع��ة أش��هر ،ث��م توقف��ت بش��كل ت��ام بع��د أن تعرض��ت
النتق��ادات الش��رحية الك�برى م��ن اجملتم��ع.
بداي��ة الع��ام  2019س��تكون حافل��ة باألحداث اليت س��تؤدي يف
النهاية إىل تصريح اجلوالني الشهري بالوقوف مع املشروع الرتكي.
إذ بع��د القض��اء عل��ى آخ��ر فصي��ل ق��وي يف املنطق��ة (الزنك��ي) ،جاء دور
إج��راء بع��ض التغي�يرات اجلذري��ة داخ��ل اهليئة ،ما س��يخلق صدامات
كان إحداه��ا سيقس��م التنظي��م إىل ش��قني ،األول م��ع اجلوالن��ي
واآلخر يرفض اإلجراءات اجلديدة اليت أدت إىل وقف العمل مبعظم
القناع��ات اجلهادي��ة الس��ابقة.
نهاي��ة كان��ون الثان��ي أص��درت "جلن��ة اإلش��راف واملتابع��ة
العليا" يف اهليئة قراراً منعت فيه وس��ائل اإلعالم العامة والش��خصية
التابع��ة هل��ا م��ن إص��دار الفت��اوى واألح��كام قب��ل اعتم��اد "اجملل��س
الش��رعي الع��ام" لفت��وى معينة ،وخصوصاً يف "مس��ائل الن��وازل" ،كما
حظ��رت االرجت��ال الش��خصي يف التعلي��ق عل��ى أح��داث ميداني��ة أو
سياس��ية داخلي��ة أو خارجي��ة .كان ه��ذا األم��ر مبثاب��ة إس��كات مجي��ع
م��ن يق��ف ض��د املش��روع اجلدي��د ،وم��ن يع�ترض س��يفصل ول��ن يعت�بر
ج��زءاً م��ن "اجلماع��ة" ،وهذا ما يريده اجلوالني الذي اس��تخدم س��ابقاً
بعض األش��خاص ذوي التأثري الكبري يف حش��د صفوف املقاتلني ضد
النظ��ام ويف الص��راع م��ع الفصائ��ل ،مث��ل أب��و اليقظ��ان املص��ري ال��ذي
أعل��ن انش��قاقه ع��ن اهليئ��ة بع��د ع��دة جلس��ات عق��دت مع��ه حلث��ه عل��ى
ض��رورة التزام��ه بالضواب��ط اإلعالمي��ة للجماع��ة.
ج��اء ه��ذا االنش��قاق مبثاب��ة اخلدم��ة اجملاني��ة للجوالن��ي،
ك��ون املص��ري لي��س مناس��باً ليك��ون م��ن رج��ال مش��روعه اجلدي��د،
الس��يما وأن��ه ت��ورط يف فتاوى كثرية أهمها "فت��وى القتل يف الرأس"
ال�تي اش��تهر به��ا املص��ري ،حت��ى قرن��ت بامس��ه ب�ين الن��اس ويف وس��ائل
اإلع�لام .لك��ن أبرز االنش��قاقات اليت جرت كان��ت بتخطيط عدد من
الق��ادة ذوي املكان��ة املرموق��ة يف اهليئ��ة مث��ل "أب��و مال��ك التل��ي" ،وقته��ا
كان التنظي��م مه��دداً باالنقس��ام ل��وال تدخل "الي��د اليمنى" للجوالني
أب��و ماري��ة القحطان��ي ،وعمل��ه عل��ى إص�لاح املوق��ف ،ليعدل املنش��قون
ع��ن موقفه��م بع��د ذل��ك لك��ن عل��ى مض��ض.
بع��د كل ه��ذه اإلج��راءات اجلريئ��ة ج��اء دور اإلع�لان ع��ن
التوج��ه اجلدي��د ،التوج��ه ال��ذي يتماش��ى م��ع تعقي��دات املرحل��ة ،حي��ث

اجلوالين  -من اإلنرتنت

يتغلب الذكاء السياسي على االتباع الكامل للمنهج ،ويتم التغاضي
مبرون��ة كافي��ة ع��ن مجي��ع العوائ��ق ال�تي تق��ف يف وج��ه تطبي��ق هذا
املش��روع .ففي تصريح اجلوالني الصادم "حزب ال ُعمال الكردس��تاني
( )PKKع��دو للث��ورة الس��ورية ،ويس��تولي عل��ى مناط��ق فيه��ا ع��دد
كب�ير م��ن الع��رب الس��نة ،وه��م عش��ائرنا وأبناؤه��م يقاتل��ون معن��ا،
لذل��ك ن��رى ِم��ن الض��رورة إزال��ة ه��ذا احل��زب ،ل��ذا حن��ن م��ع التوج��ه
لتحري��ر منطق��ة ش��رق الف��رات" ،تبدل��ت حت��ى املصطلح��ات ال�تي
كانت تس��تخدم س��ابقاً )bkk( ،عدو للشعب السوري بد ً
ال عن كونه
مرت��داً جي��ب قتال��ه ،واجله��اد الش��امي اس��تبدل بالث��ورة الس��ورية.
يف مرحلت��ه اجلدي��دة س��عى اجلوالن��ي لتقدي��م ص��ورة
جدي��دة عن��ه ،إذ مل يع��د يرغ��ب باملزيد من التخفي والعمل بعيداً عن
"احلاضن��ة" ،لذل��ك ق��ام بع��دة مؤمت��رات صحفي��ة حبض��ور ع��دد م��ن
النشطاء والصحفيني .ويف متوز  2019فصلت حترير الشام الشرعي
أب��و ش��عيب املص��ري (طلح��ة امليس��ر) بس��بب ع��دم التزام��ه بسياس��ة
اهليئ��ة ،عل��ى أن ق��ادة اهليئ��ة مل يكتف��وا بفصل املص��ري ،بل إحالة "ما
يتعل��ق بكالم��ه عل��ى هيئ��ة حتري��ر الش��ام إىل القض��اء املخت��ص".
النس��خة اجلدي��دة ملش��روع اجلوالن��ي تزامن��ت م��ع نس��خة
جدي��دة للجوالن��ي نفس��ه ،إذ تب��دل األم�ير الفات��ح احل��امل بدخ��ول
دمش��ق بع��د حتريره��ا م��ن النظام على ف��رس أبيض مرتدي�اً اللباس
الش��امي التقلي��دي ،وص��ارت اس��تذكاراً حمض �اً للماض��ي "جترب��ة
ص�لاح الدي��ن األيوب��ي" ،ال��ذي قضى على خصوم��ه ومناوئيه ليتفرغ
بع��د ذل��ك ملكافح��ة الغ��زو الصلي�بي وفتح بي��ت املق��دس ،بينما كانت
القص��ة ال تب��ارح لس��ان اجلوالن��ي وش��رعييه خاص��ة عب��د الرحي��م
عط��ون ،ال��ذي كان ّ
يبش��ر بفت��ح دمش��ق ث��م فت��ح بيت املق��دس خالل
ص��راع اهليئ��ة ض��د الفصائ��ل.
الش��خصية اجلدي��دة ب��دت "حمنك��ة" بش��كل واض��ح ،ال
فت��اوى ردة ض��د الفصائ��ل أو اجلي��ش الوط�ني أو حت��ى األت��راك،
الطموح��ات احلامل��ة مث��ل فت��ح بي��ت املق��دس أو روم��ا مل تع��د يف
احلس��بان ،ب��ل يقتص��ر األم��ر الي��وم عل��ى التفاخ��ر بالق��وة التنظيمية
للهيئة ،إذ بإمكان اجلوالني "شن أي معركة عن طريق الالسلكي
فق��ط" ،كم��ا أن الص��راع الفصائلي انته��ى و"علينا توحيد الصف مع
اإلخوة يف مجيع الفصائل مع توجيه الش��كر لألتراك الذين يبذلون
جهوده��م ملس��اعدة الث��ورة الس��ورية".
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سونيا العلي
أنتجت األحداث اليت ش��هدها الش��مال الس��وري
خ�لال س��نوات احل��رب انعكاس��ات س��لبية عل��ى حي��اة الس��وريني نتيج��ة
التدهور الكبري يف سوق العمل وفقدان الكثريين لوظائفهم ،وتكريس
اهتمامه��م يف البح��ث ع��ن عم��ل يقيه��م قس��وة العي��ش ،لذل��ك انتش��رت
أعم��ال ومه��ن تتواف��ق م��ع الواق��ع املع��اش ،منه��ا األس��واق اجلوال��ة ال�تي
يس��عى أصحابها لتحصيل نفقاتهم املعيش��ية ،وتأمني حاجات األهالي
م��ن األغذي��ة والس��لع ومحايته��م م��ن عن��اء املس�ير ،وخماط��ر القص��ف
املكث��ف ال��ذي يط��ال األس��واق والتجمع��ات بش��كل يوم��ي.
تق��ف الس��تينية أم أمح��د كل صب��اح أم��ام ب��اب منزهل��ا يف
مدين��ة مع��رة النعم��ان تنتظ��ر م��رور س��يارات اخلب��ز واخلض��ار لش��راء
حاج��ات املن��زل الضروري��ة .أم أمح��د وغريه��ا م��ن أهال��ي املدين��ة مل
يع��د مبقدوره��م الذه��اب إىل الس��وق بس��بب القصف املس��تمر من قبل
النظام الس��وري وحلفائه الذي يطال األس��واق والتجمعات الس��كنية،
وكل مظاه��ر احلي��اة عل��ى ح��د س��واء ،وع��ن ذل��ك تق��ول أم أمح��د:
"أصبح��ت األس��واق اجلوال��ة س��بيلنا للتأقل��م م��ع واق��ع القص��ف ،حيث
نش�تري حاجاتنا من العربات والش��احنات الصغرية احململة باألغذية
واملالبس واألدوات املنزلية اليت جيوب أصحابها األحياء طوال النهار
طلب�اً لل��رزق".
م��ن جانب��ه البائ��ع حس��ام املنديل ينطل��ق يف الصباح الباكر،
قاص��داً س��وق اجلمل��ة يف مدين��ة س��راقب ليم�لأ صن��دوق س��يارته
جبميع أصناف اخلضار والفواكه ،يتحدث لعني املدينة بقوله" :مع
استمرار القصف اليومي على مدن وبلدات ريف إدلب تعطلت أمناط
احلي��اة ،مم��ا ص ّع��ب عل��ى األهال��ي الوص��ول إىل متطلباته��م اليومي��ة،
لذل��ك ق��ررت أن أمح��ل بضائع��ي إىل الن��اس أينم��ا وج��دوا ،حي��ث أبي��ع
م��ا أمحل��ه متنق�ل ً
ا ب�ين الس��احات واألحي��اء ،لتأم�ين حي��اة كرمية لي
ولعائل�تي" .ويب�ين املندي��ل أن العدي��د م��ن زبائن��ه ينتظ��رون وصول��ه
للحص��ول عل��ى احتياجاته��م اليومي��ة بأس��عار مناس��بة.
كذلك يستفيد النازحون املقيمون يف املخيمات العشوائية
من األسواق اجلوالة ،حيث متثل بعد املسافات والطرق الوعرة أكرب
عقب��ة أمامه��م عن��د الرغب��ة بالبي��ع والش��راء .عدن��ان العثم��ان ن��زح من
بل��دة س��نجار بري��ف إدل��ب اجلنوب��ي الش��رقي إىل أح��د املخيم��ات
العش��وائية ،يقول" :أضطر للس�ير على األقدام لس��اعات طويلة مروراً
بتضاري��س ش��اقة للوص��ول إىل الس��وق يف مدين��ة س��راقب ،لذل��ك
أرغ��ب دائماً بش��راء حاجاتي م��ن البائعني اجلوالني ،وفيها أجد معظم
م��ا حتتاج��ه عائل�تي".
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األوض��اع األمني��ة املرتدي��ة وم��ا رافقه��ا م��ن ن��زوح وتهج�ير
س��اهمت يف ضعف حركة البيع والش��راء يف األس��واق العامة ،وعن
ذل��ك يتح��دث أمحد العبود وه��و صاحب حمل لبيع األدوات املنزلية
يف مدين��ة تلمن��س بري��ف إدل��ب اجلنوب��ي" :حرك��ة الس��وق س��ابقاً
كان��ت جي��دة ،ولك��ن م��ع اس��تمرار احلمل��ة العس��كرية عل��ى إدل��ب
تراجعت بش��كل واضح ،والس��بب ارتفاع األس��عار واس��تمرار القصف،
وحت��ول الن��اس للش��راء م��ن البائع�ين اجلوال�ين".
ال يقتص��ر البي��ع املتنق��ل عل��ى الرج��ال فق��ط ،وإمن��ا
لألطف��ال حض��ور واض��ح في��ه أيضاً ،حيث يعم��د الكثري من األطفال
يف إدل��ب وريفه��ا ملزاول��ة ه��ذا العم��ل ،يدفعه��م إلي��ه الفق��ر وغي��اب
املعي��ل ،والرغب��ة بكس��ب لقم��ة العي��ش .أح��د ه��ؤالء الطف��ل ولي��د
الص��احل م��ن مدين��ة التمانع��ة ال��ذي ن��زح م��ع أم��ه وأخوت��ه إىل إدلب،
واضط��ر للعم��ل كبائ��ع متج��ول ،وع��ن ذل��ك يق��ول" :تعب��ئ أم��ي
أكي��اس التواب��ل بأنواعه��ا وتزنه��ا وتغلفه��ا وتضعه��ا يف الصن��دوق،
ألمحل��ه من��ذ الصب��اح وأتنق��ل يف أرج��اء املدين��ة لع��رض م��ا أمل��ك،
وأع��ود يف املس��اء متعب �اً وق��د جني��ت حوال��ي  1000-500ل�يرة س��ورية
بال��كاد تكفين��ا لش��راء متطلب��ات املن��زل".
يضي��ف الطف��ل حبزن" :تركت املدرس��ة بع��د وفاة والدي
من��ذ س��نتني بغ��ارة جوي��ة ،وأصب��ح عل��ي أن أؤم��ن املص��روف اليوم��ي
ألم��ي وأخوت��ي األربع��ة ،باعتب��اري االب��ن األك�بر ،وعل��ي أن أحتمل
املس��ؤولية ،وأي عم��ل خ�ير م��ن الس��ؤال كم��ا تق��ول أم��ي دائم �اً".
ورغ��م بس��اطة العم��ل يف جم��ال البي��ع املتج��ول ،إال أن��ه ال
خيلو من املخاطر حبكم الس�ير يف ش��وارع وأحياء تتعرض للقصف
اليومي والعش��وائي ،واضطرار الباعة للوقوف يف الش��وارع واحلارات
لس��اعات طويل��ة حت��ت ح��ر الصي��ف وب��رد الش��تاء.
اخلمسيين أبو عادل من مدينة معرة النعمان جلأ للعمل
املتجول إلعالة أحفاده بعد استشهاد والدهم ،لكنه تعرض إلصابة
بالغ��ة أدت إىل ب�تر قدم��ه أثن��اء عمل��ه يف بيع الفول والذرة املس��لوقة
يف األزق��ة واحل��ارات وعل��ى أب��واب املدارس ،وعن ذل��ك يتحدث لعني
املدين��ة بقول��ه" :أصب��ح العم��ل يف ظ��ل الفق��ر ال��ذي ف��رض علين��ا
ض��رورة الس��تمرار احلي��اة ،والس��بيل الوحي��د للتأقل��م م��ع ظروفن��ا
الصعب��ة ،ولك��ن حق��د النظ��ام الس��وري وصواري��خ طائرات��ه تط��ال
البش��ر واحلج��ر ،لتعطي��ل كل مظاه��ر احلي��اة يف املناط��ق اخلارجة
عن نف��وذه".

بعدسة الكاتب

األسواق اجلوالة يف إدلب ..صمود لكسب العيش
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ي		

حميميم ..وبال على الساحل السوري

مراد احلجي يف الوق��ت ال��ذي يش��عر ب��ه كث�يرون م��ن س��كان الس��احل الس��وري ،وخاص��ة ري��ف الالذقية والقرى القريب��ة من مطار
محيميم ،أنهم يف منطقة أكثر أمناً من أي بقعة سورية أخرى ،كونهم األقرب إىل املطار الذي تستخدمه روسيا ،والذي أصبح روسياً
ب��كل تفاصيل��ه ،يتب �دّى أن ه��ذه الرؤي��ا ليس��ت صحيح��ة ،وأن م��ا يقدم��ه املط��ار هل��م ال يتعل��ق بأمنه��م..
ق��د يش��كل املط��ار خط��راً عليهم ،وهو ما أكدته األش��هر
الس��ابقة ،بع��د تك��رار حم��اوالت اس��تهداف املط��ار س��واء بالقذائف،
املس�يرة ،واليت غالباً ما تضل أهدافها فتصيب قرى
أو بالطائرات ّ
حميط��ة باملط��ار ،أو تش��تبك م��ع دفاع��ات املط��ار يف مس��اء الري��ف
اجمل��اور أو املدين��ة.
دوي انفجارات تس��مع بني فرتة وأخرى ،تس��ري بعدها
شائعات متنوعة ،بعضها ال خيلو من روايات خيالية طاملا كانت
س��ريعة االنتش��ار ،وقابل��ة للتصدي��ق ل��دى فئ��ة ليس��ت قليل��ة م��ن
س��كان املنطقة ،إىل أن يتم التصريح مبصدر تلك األصوات س��واء
م��ن ش��هود عي��ان ،أو م��ن مص��ادر رمسي��ة أو ش��به رمسي��ة ،ليتب�ين
أنه��ا اش��تباك ب�ين مض��ادات مط��ار محيمي��م وطائ��رات مس�يرة،
مبعنى أن طائرات مسرية تقرتب من املطار ،فتستهدفها دفاعات
املط��ار ،وق��د يس��تغرق التتب��ع حت��ى اإلس��قاط م��ا يزيد عن س��اعة،
فيعي��ش الري��ف واملدين��ة حال��ة ش��به حربي��ة ،م��ن مص��در غالباً ما
يك��ون جمه��و ً
ال بالنس��بة إليه��م ،بس��بب وج��ود املط��ار بقربه��م.
يق��ول ك��رم عل��ي (طال��ب جامع��ي يف جامع��ة تش��رين):
"يف األس��بوع املاضي ش��اهد بعض أهالي الالذقية ما يش��به الفيلم
الس��ينمائي خ�لال حم��اوالت متك��ررة إلس��قاط طائ��رة مس�يرة
اقرتبت كثرياً من مطار محيميم ،وتأخر التمكن من إس��قاطها،
هذا املشهد الذي كان قريباً من أعني الكثريين ،كان من املمكن
أن ي��ؤدي إىل كارث��ة يف الق��رى احمليط��ة باملط��ار ،فاملعرك��ة
واملس�يرة ختط��ئ أهدافه��ا كم��ا الدفاع��ات
كان��ت حقيقي��ة،
َّ
اجلوي��ة الروس��ية ميك��ن أن تفع��ل ،وهو ما ح��دث أكثر من مرة..
إن وج��ود محيمي��م هن��ا خط��ر عل��ى املنطقة بالتأكيد ،اس��تهدافه
ال ي��كاد ينقط��ع ،واحلال��ة احلربي��ة ال�تي ميثله��ا بات��ت حقيق��ة ال
ينكره��ا أح��د".

م��ن جان��ب خمتل��ف وغ�ير ظاه��ر للعي��ان واإلع�لام ،أدت
خملف��ات الطائ��رات واملط��ار وال�تي يت��م التخل��ص منه��ا ق��رب الق��رى
احمليط��ة باملط��ار ،إىل تل��وث يف مي��اه آب��ار تل��ك الق��رى ،وتل��وث يف الرتب��ة
واهل��واء ،حي��ث يعان��ي الس��كان م��ن س��وء ش��بكات التصري��ف الصح��ي يف
املط��ار وحميط��ه ،وكث��رة الع��وادم اليت يت��م التخلص منه��ا بالقرب من
أراضيه��م ،وعل��ى الرغ��م م��ن تك��رار ش��كايات األهال��ي ،وحماول��ة بلدي��ة
محيمي��م احلص��ول عل��ى دع��م مال��ي لرتمي��م ش��بكات الص��رف الصح��ي،
إال أن األم��ور م��ا زال��ت عل��ى حاهل��ا ،إضافة إىل إهمال يش��عر به األهالي،
يتمث��ل يف أن طرق��ات قراه��م احمليط��ة باملط��ار طرق��ات س��يئة ج��داً،
حباج��ة إىل تعبي��د وصيان��ة ،فيم��ا الطري��ق املؤدي��ة إىل املط��ار طري��ق
ممي��زة بنظافته��ا وتك��رار ترميمه��ا.
يق��ول ناش��ط يف مجعي��ة خريي��ة تعم��ل يف ري��ف الالذقي��ة لع�ين املدين��ة:
"يعي��ش فالح��و الق��رى احمليط��ة حبميمي��م ،وه��م كث��ر ،حال��ة مزري��ة
نتيجة وجود املطار بقربهم ،فهو يش��كل مصدر تلوث كبري ألراضيهم
ومياهه��م ،وه��ذا مل يع��د جم��رد توق��ع ،ميكن��ك أن تلح��ظ ذل��ك ب��أم
عين��ك م��ن خ�لال زي��ارة إىل محيمي��م ،والس��بب بالطبع خملف��ات املطار
والطائ��رات والك��وادر املوج��ودة في��ه".
كلما ازدادت حدة املعارك يف الريف الش��مالي لالذقية ،ازداد اس��تهداف
مط��ار محيمي��م ،وازداد حض��ور القذائ��ف والصواري��خ يف الالذقي��ة
وحميطه��ا ،وق��د يك��ون ه��ذا االس��تهداف أم��راً واقع�اً س��واء بوج��ود املط��ار
أو بعدم��ه ،إال أن وج��وده جعل��ه اهل��دف األه��م ،كون��ه مرك��ز انط�لاق
الطائ��رات ال�تي تقص��ف الش��مال الس��وري وترتك��ب في��ه اجمل��ازر ،ل��ذا
فمنطقت��ه ه��ي منطق��ة معرض��ة دائم�اً خلطر االس��تهداف ،االس��تهداف
الذي قد ال يعين فقط استهداف مدرجات الطائرات أو مراكز التحكم،
ب��ل ق��د يع�ني مس��احات جغرافي��ة كب�يرة حميط��ة باملطار وقريب��ة منه،
وه��ذا م��ا ب��دأ يدرك��ه أهال��ي املنطق��ة ،ويقتنع��ون ب��ه يوم�اً بع��د يوم.
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األخطاء الطبية ما زالت تعطب
متحكمون
أهايل دمشق والعسكر
ّ
آالء عوض
بع��د إصابت��ه بنوب��ة أمل ش��ديدة أس��فل
ظه��ره ،توج��ه ص��احل ( 20ع��ام من دمش��ق) إىل مستش��فى خاص قريب
م��ن بيت��ه ،حي��ث أعط��اه األطب��اء املتواج��دون حينه��ا بع��ض األدوي��ة
املس��كنة ،وأك��دوا ل��ه أن��ه حبال��ة جي��دة وال داع��ي للخ��وف فهي جم ّرد
وعك��ة عاب��رة ،ولك��ن بع��د يوم�ين ع��اد األمل بش��كل أح� ّد ،وريثم��ا وص��ل
إىل مستش��فى خ��اص ،وأحال��ه األطب��اء إىل مستش��فى ع��ام بس��بب
حتم��ل تكلفت��ه ،كان��ت
إمكاني��ة احتياج��ه لعم��ل جراح��ي ال يس��تطيع ّ
كليت��ه ق��د تعطّل��ت وج��رى فيم��ا بع��د اس��تئصاهلا بعم��ل جراح��ي.

من اإلنرتنت ملشفى األسد اجلامعي

ُ
"انتظ��رت بع��د وصول��ي إىل
يق��ول ص��احل لع�ين املدين��ة:
املستشفى العمومي حنو أربع ساعات ريثما مت حتويلي إىل الفحص،
على الرغم من أن حاليت إسعافية ،ويف هذه األثناء كان األمل يشتد
كث�يراً ،وأص��رخ م��ن ش��دته ،فيأت��ي مم��رض يعطي�ني إب��رة مس��كنة،
إىل أن تعطل��ت الكلي��ة متام �اً ومت اس��تئصاهلا" .مش�يراً إىل أن الوق��ت
الذي استغرقه الكادر الطيب إلدخاله إىل الفحص كان بدون أسباب
وجيهة كوجود حاالت أشد خطورة ،وإمنا الفوضى والبريوقراطية
املُفتعل��ة حس��ب وصف��ه.
راج��ع ص��احل طبي��ب اختصاص��ي آخ��ر ليش��رف عل��ى وضع��ه
الصح��ي بع��د إنه��اء العم��ل اجلراح��ي ،لك��ن األخ�ير أكد ل��ه أن دواعي
اس��تئصال الكلي��ة مل تك��ن واردة بالنس��بة إىل حالت��ه ،وأن التدخ��ل
العالج��ي والدوائ��ي الس��ريع كان ميك��ن أن حي� ّ�ل املش��كلة وجي ّنب��ه
االس��تئصال.
ص��احل لي��س احلال��ة األوىل ال�تي تتع��رض ملث��ل ه��ذا اخلط��أ
الطيب الفادح يف دمشق خاصة بعد اندالع الثورة ،فالكثري عاشوا ذات
الظ��روف وق��د رص��دت ح��االت بعضه��م تقارير وحتقيق��ات صحفية،
بع��د حت��ول ه��ذا القط��اع إىل مرت��ع م��ن الفوض��ى واإلهم��ال ،وحق��ل
جت��ارب حلديث��ي التخ� ّرج م��ن أبن��اء مؤي��دي النظ��ام وأزالم��ه ،وخ��رج
قس��م آخ��ر ع��ن اخلدم��ة املدن ّي��ة ،فيم��ا ُخ ّص��ص قس��م ال يس��تهان ب��ه
م��ن املستش��فيات ،األدوي��ة ،واخلدم��ات الطبي��ة اجليدة لع�لاج جرحى
اجلي��ش ومرض��ى النظ��ام الدرج��ة األوىل ،وتأم�ين اجل��ودة لألخريين
حتم�اً يتطّل��ب س��حبها /تقليصها من املستش��فيات العادي��ة ،إذ " ُتصادَر
اإلم��دادات الطبي��ة احليوي��ة عل��ى حن��و روتي�ني م��ن قواف��ل اإلم��دادات
املش�تركة ب�ين ال��وكاالت اإلنس��انية املتجه��ة إىل األماك��ن ال�تي
يتع��ذر الوص��ول إليه��ا واألماك��ن احملاص��رة" كم��ا بين��ت منظم��ة
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الصح��ة العاملي��ة آذار الع��ام الفائ��ت ،وق��د وثق��ت وقته��ا مص��ادرة
"الس��لطات أكث��ر م��ن  70%م��ن اإلم��دادات الصحي��ة املتجه��ة إىل
الغوط��ة الش��رقية وأعادته��ا إىل مس��تودع املنظم��ة .وامل��واد ال�تي
ملح��ة إلنق��اذ األرواح واحل��د م��ن املعان��اة
ص��ودرت ه��ي ذات ض��رورة ّ
البش��رية".
إضاف��ة إىل أن "هن��اك متاج��رة باألدوي��ة املخصص��ة
للمشايف احلكومية ،واألجهزة اليت تتعطل ال يتم صيانتها ،وتسرق
بع��ض قط��ع م��ن األجه��زة وتب��اع للمستش��فيات اخلاص��ة ،كذل��ك
األم��ر بالنس��بة للمس��اعدات املرس��لة م��ن األم��م املتح��دة فه��ي غالب�اً
ُتعام��ل بنف��س الطريق��ة"َ ،
وف��ق أطب��اء منش��قني ع��ن النظ��ام.
يق��ول الطبي��ب الس��وري أمح��د الدبي��س ،لع�ين املدين��ة:
َ
"ناهيك عن الفوضى والفس��اد وانعدام املراقبة واحملاس��بة والتغطية
على أخطاء األطباء الذين هلم ارتباطات مع النظام ،وسرقة األدوية
وختفي��ف عياراته��ا وكثافته��ا الس��تخدامها ألغ��راض أخ��رى ،أو
بيعه��ا ،أو نقله��ا إىل مستش��فيات أخ��رى لتطبي��ب مرض��ى النظ��ام
وأقارب الضباط ،فإن النظام التعليمي مبجمله تراجع والطالب ال
خيضعون لشروط تعليمية حقيقية ،وال يواكبون البحث العلمي
الط�بي احلدي��ث ،ويتخرج��ون م��ن اجلامعات ويباش��رون العمل دون
تأهيل أو تدريب ،يف حني ارتفع الغش والرتفيع بنا ًء على الواسطات،
أض��ف إىل ذل��ك هج��رة ع��دد كب�ير م��ن األطب��اء احملرتف�ين ،وأع��داد
كب�يرة م��ن الك��وادر الطبي��ة املؤهل��ة واخلب�يرة مب��ا فيه��ا املخرب ّي�ين،
املمرض�ين والصيادل��ة".
نش��رت صحيف��ة الغاردي��ان الربيطاني��ة تقري��راً من��ذ
عام�ين يؤك��د هج��رة عدد كبري م��ن األطباء" :األطب��اء واملمرضات
واجلراحني وأطباء التخدير وغريهم من املهنيني الصحيني غادروا

رادار املدينة

الب�لاد .يف ع��ام  ،2009كان هن��اك 29927
طبي ًب��ا يف س��وريا .ب�ين عام��ي  2011و،2015
غ��ادر م��ا يق��در بنح��و  15000طبي��ب الب�لاد،
تق��ول الصحيف��ة إن التأث�ير عل��ى املدني�ين
عمي��ق".
ً
أم��ا الس��بب األكث��ر تأث�يرا يف
تده��ور أعم��ال معظ��م املستش��فيات ،حس��ب
الدبي��س ،ه��و س��يادة الق��رار فيه��ا للمؤسس��ة
العس��كرية ،وغي��اب دور وحض��ور املؤسس��ة
الطبي��ة املتمثلة ب��وازرة الصحة ومديرياتها،
"القرار يف ّ
كل املنش��آت الطبية دون اس��تثناء
ه��و للعس��كر ولي��س لألطب��اء ،م��ا ي��ؤدي إىل
أخط��اء ترتق��ي إىل ك��وارث عل��ى مس��توى
أخ�لاق املهن��ة ،وه��ي ليس��ت دائم��اً غ�ير
مقص��ودة ،فبع��ض ح��االت اإلهم��ال /اخلط��أ
تك��ون كيدي��ة ومقص��ودة بس��بب أن النظ��ام
الط�بي مبجمل��ه خيض��ع للمعاي�ير الطائفي��ة
للعس��كر اإلداري�ين واملتحكم�ين ،فيك��ون
التعام��ل م��ع مرضى غوطة دمش��ق النازحني
أو محص أو غريها من املناطق اليت انتفضت
ض��د النظ��ام بط��رق انتقامي��ة".
يؤكد أطباء منش��قون أن عدد من
املستشفيات العامة واخلاصة املدن ّية حتولت
إىل عسكرية ،وهذه العملية استغرقت وقتاً،
فه��ي ب��دأت من��ذ ان��دالع الث��ورة ،وارتفعت مع
ازدي��اد العملي��ات العس��كرية ،وبلغ��ت ذروته��ا
أثن��اء اقتح��ام الغوط��ة الش��رقية ،فاألولوي��ة
ص��ارت جلرح��ى النظ��ام ،غ�ير أن ه��ذه
املستش��فيات بع��د انته��اء املع��ارك أكمل��ت
عمله��ا بنف��س الطريق��ة وص��ارت ش��به
خمصص��ة ألهال��ي وأصدق��اء النظ��ام.
ّ
أض��اف الدبي��س" :بالنس��بة

لألخط��اء الطبي��ة الكث�يرة والقاتل��ة أحيان �اً،
ف��إن تقدي��م ش��كوى ال جي��دي نفع�اً ،ب��ل عل��ى
العك��س متام��اً م��ن املمك��ن أن ينقل��ب عل��ى
املري��ض أو أه��ل الضحية ،وحي� ّول /حي ّولون
بعده��ا إىل الس��جن ،ألن��ه م��ن وجه��ة نظ��ر
املؤسس��ة العس��كرية املتحكم��ة بالق��رارات
الطبي��ة خي� ّ�ل مبنظوم��ة العم��ل اخلاصة بها،
ل��ذا يتجن��ب معظ��م األهالي تقديم الش��كاوى
تفادي��اً ملزي��د م��ن الض��رر".
يش��تكي العدي��د م��ن أهال��ي
وس��اكين العاصم��ة دمش��ق م��ن ت��ردي
اخلدم��ات الطبي��ة ،وانع��دام االهتم��ام
باملرض��ى ،وخاص��ة ذوي األم��راض املزمن��ة،
فه��م ال جي��دون اخلدم��ة الضروري��ة وال
ال��دواء الفع��ال ،ولي��س لديه��م ّ
أي خي��ارات
أخ��رى .وق��د أش��ارت تقدي��رات األم��م املتحدة
إىل أن "أكث��ر م��ن نص��ف ملي��ون س��وري
يعان��ون م��ن إصاب��ات موهن��ة تتطل��ب رعاي��ة
طويل��ة األج��ل" ،وفض�ل ً
ا ع��ن ازدي��اد تفش��ي
األم��راض املعدي��ة ،تؤك��د األم��م املتح��دة أن
األمراض املزمنة اليت كان ميكن السيطرة
عليه��ا ،مث��ل م��رض الس��كري وفش��ل الكل��ى
وأم��راض القلب ،تتصاع��د إىل أمراض تهدد
احلي��اة .و"عندم��ا تنته��ي احل��رب ،س��تحتاج
س��وريا إىل أطب��اء أكث��ر م��ن أي وقت مضى،
لكن احتمال عودة األطباء من املنفى ضئيل،
كلم��ا ط��ال أمد احلرب س��يكون من الصعب
عليه��م التخل��ي ع��ن حياته��م اجلدي��دة".
تطرق��ت منظم��ة الصح��ة العاملي��ة
يف تقاري��ر متع��ددة هل��ا إىل أن األوض��اع
الطبي��ة يف س��وريا كارثي��ة ،ويف مناط��ق
س��يطرة النظ��ام أش��د تعقي��داً" :الصح��ة

العاملي��ة تق��در أن��ه نتيج��ة التع��رض الطوي��ل
للعن��ف ،يعان��ي واح��د م��ن كل  30ش��خصاً يف
س��وريا م��ن اضط��راب عقل��ي ش��ديد احلال��ة
وواح��د عل��ى األق��ل م��ن كل  5يعان��ي م��ن
حال��ة صحي��ة نفس��ية خفيف��ة إىل متوس��طة.
أصبح الفش��ل الكلوي ،وبعض أنواع السرطان
احلاالت اليت كان من املفرتض أن تدار منقب��ل متخصص�ين يف العي��ادات املتخصص��ة-
مبثاب��ة أح��كام باإلعدام .ع��ادت األمراض اليت
مت القض��اء عليه��ا تقري ًب��ا أو كل ًي��ا".
مجي��ع التقاري��ر الص��ادرة ع��ن
املنظم��ات الدولي��ة ال�تي اطلع��ت عليه��ا ع�ين
املدين��ة واس��تطاعت الوص��ول إليه��ا فيم��ا
خي��ص القط��اع الط�بي يف دمش��ق قدمي��ة ،وال
يوج��د أي حتديث��ات أو إحص��اءات جدي��دة
ح��ول ه��ذا القط��اع وس�ير عمل��ه ،م��ع العل��م أن
الدعم الطيب من قبل األمم املتحدة وفروعها
يص��ل بش��كل متوات��ر إىل دمش��ق وف� َ�ق تقاري��ر
ص��ادرة عنه��ا ،كم��ا أن معظ��م الذين س�َ�أ َلتهم
عني املدينة من اجلالية السورية املتواجدة يف
تركي��ا ويف ب�لاد جل��وء أخ��رى ع��ن تواص�لات
مل��ن كان��وا يعمل��ون يف القط��اع وانش��قوا أو
هاج��روا أو حت��ى م��ا زال��وا يعمل��ون يف دمش��ق
أب��دوا ع��دم اهتمامه��م ،وع��دم رغبته��م يف
احلدي��ث ع��ن أي موض��وع مرتب��ط بدمش��ق
حي��ث يس��يطر النظ��ام.
حال��ة االس��تغراق يف الع��داء من قبل
اإلعالم املعارض ملناطق النظام وامتناعه عن
اخل��وض يف أي قضاي��ا أو مش��كالت اجتماعية
وإنس��انية يعان��ي منه��ا مالي�ين الس��وريني
القاطنني يف تلك املناطق يشري إىل حمدودية
وقص��ر نظ��ر ينبغ��ي تس��ليط الض��وء عليه��ا.
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زوج��ات مقاتل��ي تنظي��م الدول��ة يف خمي��م اهل��ول:
مس��تعدات للذه��اب إىل األوط��ان

آدم لوسينت
 12آب The Middle East Eye -
ترمجة مأمون احلليب

عندما كانوا يشنون حرباً على امتداد العراق ثم سوريا ،كان مقاتلو تنظيم الدولة يسعون إلقامة خالفة -حسب وصفهم-
ستجعل حدود الشرق األوسط احلديثة دون أهمية تذكر ،لكن يف املخيم املرتامي األطراف الواقع يف الشمال السوري ،الذي يعيش فيه
زوجات وأطفال ملقاتلني من التنظيم إضافة إىل أشخاص هجرتهم احلرب ،تبدو قومية املرء أكثر أهمية من أي وقت مضى.
تق��ول مدي��رة املخي��م محري��ن احلس��ن ملوقعن��ا" :كان��ت
السوريات يقلن للعراقيات :أنتم من أتى إىل منطقتنا وجلب تنظيم
الدول��ة .أنت��م املش��كلة" ،وبع��د ان��دالع الش��جار كان الب��د م��ن فص��ل
املخيم ،الذي حيتوي حالياً على  68ألف شخص ،إىل قسم للسوريني
وقس��م للعراقي�ين وآخ��ر لألجان��ب ،م��ع وجود ح��راس يُلزمون قاطين
كل قس��م البق��اء يف املنطق��ة املخصص��ة هل��م.
تق��ول محري��ن" :القومي��ات ال تقب��ل بعضه��ا بعض��اً،
والروس��يات عل��ى وج��ه اخلص��وص مث�يرات للش��غب" .محري��ن ه��ي
إح��دى املس��ؤوالت الكردي��ات اللوات��ي يتول�ين إدارة املخي��م البالغ��ة
مس��احته  5,1مي��ل مرب��ع ،وق��د افتت��ح يف كان��ون األول  2018إلي��واء
أش��خاص كان��وا يعيش��ون يف أراض��ي تنظي��م الدول��ة ال�تي س��يطرت
عليه��ا "قس��د" .ويف ح�ين أُخ��ذ مقاتلو التنظيم إىل الس��جون ،مت وضع
النس��اء واألطف��ال يف ه��ذا امل��كان الرمل��ي املس��ور إىل جان��ب نازح�ين مل
يكون��وا عل��ى صل��ة بالتنظي��م .تق��دم  35منظم��ة مس��اعدات إنس��انية
لس��كان املخي��م الذي��ن يش��كل األطف��ال ثلث��ي عدده��م .بقاي��ا اجلماع��ة
منقس��مون يف ظ��روف اهلزمي��ة :البع��ض منه��ن يرغ�بن بالع��ودة إىل
الوط��ن ومواجه��ة أقداره��ن ،يف ح�ين تتش��اجر أخري��ات م��ع بعضه��ن
بانتظ��ار إع��ادة توط�ين دائم��ة ،وه��و أم��ر يب��دو لكث�يرات منه��ن بعي��د
املن��ال.
ح��رارة الصي��ف جعل��ت احلي��اة أكث��ر قس��وة يف املخي��م.
جتل��س العائ�لات خ��ارج املكات��ب اإلدارية لس��اعات ،ألن ذل��ك املكان هو
واحد من املناطق القليلة اليت متنحهم الظل؛ ويعج الطريق الرتابي
الرئيسي يف القسم العراقي جبلبة وضوضاء مدينة .تنتشر النفايات
احلمام ليس
عل��ى األرض ،ويتوف��ر اإلنرتن��ت والكهرباء .الذه��اب إىل َّ
جترب��ة مس��رة؛ يق��ول مدي��ر إح��دى املنظم��ات العامل��ة يف املخي��م" :ال
كاف ل��كل ش��خص ،أو مراحي��ض كافي��ة لع��دد الن��اس
يوج��د م��اء ٍ
املقيم�ين يف املخي��م".
حي��ذر تقري��ر ص��ادر الش��هر املاض��ي ع��ن مكت��ب لألم��م
املتح��دة م��ن ازدياد يف األمراض التنفس��ية وأم��راض ناجتة عن املياه
امللوثة ،إضافة إىل س��وء التغذية املوجود ،ولقد مت اإلبالغ عن أكثر
م��ن أل��ف حالة من اإلس��هال احلاد .يف ظ��روف كهذه تنتظر عائالت
عاش��ت من قبل يف أراضي تنظيم الدولة عملية إعادة التوطني اليت
ال أف��ق زم�ني حم��دد هل��ا.
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يف القس��م العراق��ي ،ال��ذي زاره موقعن��ا ،م��ا ت��زال معظ��م
النس��اء ترت��دي لباس�اً يغط��ي كام��ل اجلس��دُ ،مظهراً فق��ط عيونهن،
قلة من النساء تظهر وجوههن .بعض النسوة يلوحن براية التنظيم
يف بع��ض األحي��ان ،وق��د حصل��ت ح��االت طع��ن ض��د ق��وات األم��ن ألن
التنظي��م يواص��ل ش��ن احل��رب عل��ى "قس��د" .تق��ول محري��ن" :تص��ور،
ق��وات األم��ن هن��ا حلمايته��ن ،وه� َّ�ن يطع ّنه��م يف الظه��ر".
توج��د أيض�اً نزاع��ات يف املخي��م ب�ين عائ�لات التنظيم حول
درجة االلتزام مبنظومة التنظيم العقائدية .وفقا حلمرين احلسن،
كانت املوجة األوىل اليت أتت يف كانون األول أقل انصياعاً عقائدياً
من أولئك الذين ثبتوا حتى النهاية ووصلوا يف آذار من آخر املناطق
اليت كانت حتت سيطرة التنظيم ،وقد اندلعت شجارات يف املخيم
عندم��ا حاول��ت بع��ض املقيم��ات ف��رض احلج��اب عل��ى أخري��ات ،لك��ن
لي��س كل زوج��ات مقاتل��ي التنظي��م وأطفاهل��م م��ا زال��وا يش��اركون
اجلماعة محاس��ها.
عائش��ة نوريزم��ان (إندونيس��ية اجلنس��ية) أت��ت إىل
املخي��م م��ن الباغ��وز يف ش��هر آذار ،قال��ت -وق��د التقيناه��ا يف مكت��ب
إداري أحضرته��ا إلي��ه حارس��ات املخي��م -أنه��ا ال تري��د قت��ال الوالي��ات
املتح��دة ،وأنه��ا تريد املس��اعدة منها" .كم��ا نعلم ،أمريكا قوة عظمى،
إن ضغط��ت فستس�ترد ال��دول األخ��وات" .يف البداي��ة أت��ت عائش��ة إىل
س��وريا ع��ن طري��ق تركي��ا ع��ام  2014برفق��ة زوجه��ا ،ال��ذي ق��ال أن
االنتقال إىل الدولة اإلس�لامية س��يجلب هلم الس��عادة" .كان واجيب
أن أتب��ع زوج��ي .يف البداي��ة ش��عرت بالس��عادة مع��ه ،كان��ت احلي��اة
يف ظ��ل الدول��ة اإلس�لامية جي��دة ل��وال القناب��ل" ،لك��ن عائش��ة تري��د
الرتكي��ز عل��ى خطوته��ا القادم��ة ،ال�تي تأمل أن تكون مغ��ادرة املخيم
والعودة إىل إندونيسيا .مات زوج عائشة األول وتزوجت ثانية رج ً
ال
بوس��نيا ،لكنه��ا ال تع��رف أي��ن ه��و اآلن.
يغ��ادر الن��اس املخي��م بب��طء ،فف��ي حزي��ران املاض��ي أخل��ى
املخي��م س��بيل  800ام��رأة وطف��ل إىل عائالته��م يف س��وريا ،والش��هر
املاض��ي ع��اد  317مقيم �اً س��ورياً إىل حمافظ��ات دي��ر ال��زور وحل��ب.
�ض
تق��ول األم��م املتح��دة وإدارة املخي��م أن هن��اك جه��وداً إلرس��ال بع� ٍ
م��ن عراقي��ي املخي��م إىل بلده��م ،وبلدان كأملانيا ونيجرييا والس��ويد
اس��تعادت  800ش��خص ،م��ع ذل��ك دول أخ��رى كث�يرة حتج��م ع��ن
اسرتداد مواطنيها ،لكن هذه األرقام تشكل نسبة صغرية من جمموع
 68أل��ف ش��خص م��ا زال��وا يف املخي��م.
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صياد املدينة

دم النخيل يف
عيد ميالد األسد
عماد عبد الغين
قلم��ا يتفاج��أ قائ��د الوط��ن لكن��ه
تفاج��أ ه��ذه امل��رة ،كان ناس��ياً بش��كل ت��ام أن
عي��د مي�لاده يص��ادف يف ه��ذا الي��وم ال��ذي
س��يزور في��ه داره الثقافي��ة الفنية "دار األس��د
للثقاف��ة والفن��ون" ،وال�تي س��تعرض فيلم��اً
ألكث��ر املخرج�ين املقرب�ين م��ن دائرت��ه
الضيق��ة ،وصاح��ب الكام�يرا ال�تي واكب��ت
بن��ادق جيش��ه يف منجزاته��ا ،لتحوهل��ا إىل
أعم��ال س��ينمائية جتع��ل م��ن خمرجه��ا
م��ا يش��اء :رئي��س جمل��س الش��عب ح�ين أراد
ذل��ك ،وعض��واً ثائ��راً يف الربمل��ان .مفاج��أة م��ن
العي��ار الثقي��ل أن يص��دح مجه��ور ال��دار م��ن
احلاضري��ن للفيل��م ،ويغ�ني "هاب��ي بريث داي
ت��و ي��و" ..أع��وام طويلة م��رت عل��ى القائد دون
أن يش��عل ل��ه أح��د مشع��ة عي��د مي�لاده.
ل��ن جيه��د أي فرع أمين مبا فيه دار
األس��د بالبح��ث ع��ن صاح��ب املب��ادرة ،فه��ي ال
ب��د جاه��زة قب��ل أي��ام من ع��رض الفيلم ،كل
كرس��ي يف ال��دار يع��رف متاماً من س��يجلس
علي��ه خ�لال الع��رض ،فبمج��رد معرف��ة الدار
ب��أن القائ��د س��يحضر الفعالي��ة ،س��يكون ل��كل
كرس��ي صاحب��ه ،باالس��م والرق��م والصف��ة،
وه��و م��ا اعتادت��ه ال��دار من��ذ إنش��ائها .حينم��ا
يأت��ي األس��د للحض��ور تس��تنفر كل مكات��ب
ال��دار ،وت��وزع البطاق��ات بع��د مراجع��ة أمني��ة
للقائم��ة ،ميك��ن أن حت��ذف منه��ا بع��ض
األمس��اء ذات ال��والء غ�ير ال��كايف ،وتضي��ف
إليه��ا أمس��اء أخ��رى س��يجرب أصحابه��ا عل��ى
احلض��ور ،ب��ل وعل��ى املش��اركة يف الغن��اء .ال
ش��يء مفاج��ئ يف ه��ذا الس��ياق ،لك��ن األس��د
يع��رف الوق��ت املناس��ب للمفاج��أة.
"دم النخي��ل" الفيل��م ال��ذي ص��ادف
عرض��ه يوم عيد ميالد األس��د (يا للمفاجأة)،

مجلّ ة

فيلم دارت كامرياته يف تدمر حتت إش��راف
مدرع��ات وبن��ادق س��ورية وروس��ية" ،ح��ررت
املدين��ة" م��ن س��لطة داع��ش ،التنظي��م ال��ذي
ودمر من آثارها
س��يطر على املدينة األثرية ّ
م��ا ش��اء ،وب��اع م��ا ترك��ه مساس��رة جي��ش
النظ��ام وخمابرات��ه .تقاس��م التنظيم��ان
املدين��ة خراب��اً وجت��ار ًة واس��تثماراً سياس��ياً
وثقافي��اً ،ومل تغف��ل روس��يا حضوره��ا ،م��ن
خ�لال أوركس�ترا عس��كرية قدم��ت املوس��يقا
الكالس��يكية الروس��ية عل��ى املس��رح األث��ري
يف تدم��ر ،قب��ل أن يأت��ي جن��دة أن��زور ويب��دأ
بتصوي��ر مش��اهد فيلم��ه .كل ذل��ك كان
ً
مقدم��ة لع��رض الفيل��م ال��ذي س��يحتفي
بتدم��ر وعي��د مي�لاد األس��د وس��ط دمش��ق.
ي��أت األم��ر بع��د لوس��ائل
مل
ِ
اإلع�لام الرمسي��ة ويف مقدمته��ا وكال��ة
س��انا ،ال�تي ع��ادة م��ا تضط��رب يف مناس��بات
كه��ذه" ،ه��ل ننش��ر أم ال؟" وس��يأتي اجل��واب
س��ريعاً م��ن املكت��ب الواق��ع يف الطاب��ق قب��ل
ي��أت األم��ر بع��د"،
األخ�ير منه��ا ،ليق��ول "مل ِ
فتنتظ��ر الدفع��ة املناوب��ة فيه��ا حت��ى الصب��اح
بانتظ��ار أم� ٍ�ر يع��رف أغلبه��م أن��ه ل��ن يص��در،
وس��تتاح لقن��وات أخ��رى غ�ير رمسي��ة نق��ل
اخل�بر بفيدي��و خاض��ع للمراجع��ة مس��بقاً

سلطان�ل
رامزمهم��ة نق�
م��ن القص��ر اجلمه��وري ،لتت��وىل
فيديو مدته  13ثانية ،يقف فيها األسد قرب
الكرس��ي املخص��ص ل��ه يف ال��دار ،وينث��ر قبل��ة
عل��ى اجلمه��ور الذي ي��ردد التهنئة ،ثم تربت
أمس��اء عل��ى كت��ف زوجه��ا يف رس��الة تق��ول
فيها "أرأيت يا عزيزي ،شعبك دائماً يريد أن
يفاجئ��ك مب��دى حب��ه ل��ك ،وإن كن��ت نس��يت
عي��د مي�لادك بانش��غالك يف حماول��ة فه��م
تفاصيل املنطقة اآلمنة ،والنقاط اخلالفية
ب�ين إي��ران وتركي��ا وروس��يا والوالي��ات
املتح��دة عل��ى تقس��يم مش��ال الب�لاد ال�تي م��ن
املف�ترض أن��ك حتكمه��ا ،ف��إن مجه��ورك ق��د
وض��ع تاري��خ مي�لادك على أجندت��ه اليومية،
ليس��وق نفس��ه إىل ال��دار حي��ث يعرف��ون أن��ك
ل��ن تف�� ّوت مش��اهدة فيل��م به��ذه العظم��ة،
ويرددون لك ما نسيته منذ نعومة أظافرك،
نع��م أن��ت تس��تحق ه��ذا اجلمه��ور وتس��تحق
الكات��و أيض �اً".
دم النخي��ل مل يكتم��ل إال به��ذا
املش��هد األخ�ير ،ليت��م تركي��ب اجل��زء األخري
منه حبضور املسؤول عنه ،وكاتبه وخمرجه
وبطله بشار األسد ،ولئن استعان مبجموعة
م��ن الفني�ين فذل��ك ال بفع��ل إهمال��ه ،إمنا هو
ضي��ق وق��ت الزعم��اء املع��روف.

ـياسية مـــتنوعة م ُــــستقلة
نصــف شــــهرية ســ
ّ
 ال تع�بر املق��االت املنش��ورة بالض��رورة ع��ن رأي اجملل��ة. ترح��ب املــ��جلة مبســـ��اهماتكم غ�ير املنشــــ��ورة س��ابقاً./3aynAlmadina
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