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مدينة دير الزور - خاص عني املدينة



االفتتاحية

2018 .. عام البالء والفرص  

كان��ت س��نة اخلس��ائر الك��رى، ه��ذا م��ا يوس��م ب��ه الع��ام 2018 ال��ذي ميض��ي حبم��ل ثقي��ل م��ن  	
اخليب��ات والتط��ورات املتباين��ة ال��ي محل��ت قضية الس��وريني وحلمه��م باحلرّية إىل مف��ازات جديدة وحقول 
جيوسرتاتيجية: قد حتّدد يف العام 2018 مصري الكثري من املفردات السورية الي ازدمحت حوهلا التناقضات.

م��ن الغوط��ة إىل ح��وران، وم��ن دي��ر ال��زور إىل إدل��ب، وم��ن دمش��ق إىل حلب، مثة الكث��ري مما حيكى،  	
ومم��ا اليتس��ع ل��ه جم��ال الس��رد هن��ا، ومم��ا ب��ات معروف��ًا، ومم��ا س��يظل جمه��واًل لوق��ت طوي��ل.

يف جوه��ر أحداثه��ا ال تبتع��د 2018 كث��رياً ع��ن أخواته��ا الس��بع املاضي��ات، فه��ي وق��ت ممت��د للقت��ل  	
واإلرهاب والقصف العش��وائي والكيماوي والتعذيب حتى املوت، الذي ميارس��ه حلف نظام بش��ار األس��د ضد 
الس��وريني، لكّنه��ا أيض��ًا رغ��م كّل مآس��يها س��نة الش��طب، ال��ي تالش��ى فيه��ا دور الكث��ري م��ن الق��وة الي جّرت 
ث��ورة الس��وريني حن��و هوام��ش بعي��دة ع��ن قضيته��م األوىل، وحن��و مواضع المس��ت حدود حتميل الس��وريني 

وزر ممارس��ات ال مت��ّت مل��ا يري��دون بصل��ة.
2018 ع��ام انكم��اش جغرافي��ا "داع��ش"، وع��ام مت��دد حل��ف األس��د، ع��ام املصاحل��ات الزائف��ة، وس��قوط   

مراك��ز ثوري��ة كان يظ��ن أنه��ا أكث��ر رس��وخًا. وه��و ع��ام انكف��اء إيران إىل عزلته��ا، وعام وض��ع النظام أمام 
حقائ��ق ثقيل��ة مث��ل )إع��ادة اإلعم��ار، وعودة الالجئ��ني، وتصريف فائض القوة لدى ش��بيحته بعد أن اعتادوا 

عل��ى ع��دم وج��ود دولت��ه(.
تب��دو الص��ورة قامت��ة ب��دون ش��ك، مؤمل��ة ومث��رية لإلحب��اط، لك��ّن ه��ذه لطامل��ا كان��ت مس��ة تارخيي��ة  	
تدمغ الثورات الطويلة والعميقة، ويف أشهر األمثلة وأكثرها إغراء للمقارنة، كان الفرنسيون قد وصلوا 
بعد سنوات من الدم واملذابح وانهيار الدولة إىل حالة من السوداوية اجلمعية، دفعت بعضهم إلطالق لقب 

"الب��الء العظي��م" عل��ى الث��ورة، ال��ي ع��ادت لتغ��ري الحقًا مس��ار تاري��خ اإلنس��انية برمته.
حيتم��ل الع��ام الذاه��ب إىل التاري��خ الس��وري أن نس��ميه "ع��ام الب��الء" لكّنه أيضًا عام إنت��اج فرص؛ قد  	
يك��ون التفّك��ر يف اس��تثمارها س��بياًل إىل تغ��ري أكث��ر موضوعي��ة، وأكث��ر اقرتاب��ًا م��ن أرض احلل��م الس��وري.

هن��اك اآلن -وألول م��رة من��ذ -2012 تقاب��ل أصي��ل وج��ذري ب��ني طغي��ان يتعج��ل إع��الن انتص��اره،  	
وإرادة ش��عبية معمدة بدماء مليون ش��هيد للتخلص منه، وهناك هوامش تائهة وضعها الس��وريون بوضوح 

يف مواض��ع إره��اب داع��م وم��واز ملش��روع األس��د اإلرهاب��ي.
نعم، قد يبدو مسار إعادة تعويم النظام قائمًا اآلن، لكن جمدداً هناك ما يكفي من السوابق لطغاة  	

توهم��وا النص��ر واحتفل��وا ب��ه ث��م س��قطوا.

3  اهلواجس املرعبة يف دير الزور ..النزوح جمدداً أو االستسالم للنظام      

4  "فيالت" البلدية ..معقل "فاغنر" و"فاطميون" واحلرس الثوري يف دير الزور         

5  كومينات "قسد" سلطة أمنية وتعبوية      

10  يف محاة حتى احملافظ ال يسلم من "تشبيح" امليليشيات   

13  البعث بكل ألوانه الداكنة ..خالد يف الساحل  

14-15  يومًا ما يف داريا ..حكاية مكتبة      

16  االنسحاب األمريكي   

17  ماذا ننتظر؟ توقعات لعام يأتي ثقياًل 



 

"وين نروح" يتس��اءل عل��ي )43( عامًا،  	
وه��و الن��ازح من��ذ )6( س��نوات م��ن منزل��ه يف حي 
احلميدي��ة يف مدين��ة دي��ر ال��زور، إىل امليادي��ن 
أواًل ث��م إىل العش��ارة فالبوكم��ال، وفيها تنّقل 
م��ن من��زل إىل آخ��ر، حت��ى ربي��ع الع��ام املاض��ي، 
ليس��تأنف حينه��ا رحل��ة نزوح��ه م��ن قري��ة إىل 
بادي��ة  يف  خي��م  يف  مبحط��ات  م��روراً  أخ��رى 
اجلزي��رة، ليح��ط ب��ه املط��اف أخ��رياً ومن��ذ ع��دة 

أش��هر يف بل��دة اجل��زرات بالري��ف الغرب��ي. 
تق��ول زوجت��ه بأنه��ا تعب��ت ومل تع��د  	
ق��ادرة عل��ى الن��زوح جم��دداً، وب��أن اخلي��ارات 
أضح��ت حم��دودة باحتم��ال واح��د ه��و الع��ودة 
إىل بيته��م نص��ف املدم��ر يف دي��ر ال��زور بع��د 
أن يس��وي زوجه��ا وضع��ه، "مثل��ه مث��ل غ��ريه 
يقع��دون  راح  الل��ي  املطلوب��ني  هالن��اس  م��ن 
يس��كت،  أن  عل��ي  يس��تطيع  ال  ويس��كتون". 
يس��مى  مل��ا  االستس��الم  يع��ي  هن��ا  والس��كوت 
"تس��وية الوض��ع" أو "املصاحل��ة" باالس��تجابة 
لوس��طاء النظ��ام األمني��ني، ث��م بتقدي��م طل��ب 
عره��م، ث��م برحل��ة حتقيق واس��تجواب تطول 
ل��دى  الوس��يط  ونف��وذ  ق��وة  حس��ب  وتقص��ر 

األم��ن. أجه��زة 
االنس��حاب..  خ��ر  مسعت��وا  "م��ن  	
م��ا قع��د أن��ام.. أظ��ل ط��ول اللي��ل قاع��د.. أفك��ر 
عل��ي  أطف��ال  م��ن  األك��ر  كان  بهالوي��الد" 
ينص��ت حلدي��ث أبوي��ه، فيم��ا يتداف��ع االثن��ان 
األصغر يف الغرفة الواسعة والباردة والوحيدة 

ب"س��عر  عل��ي  اس��تأجره  ال��ذي  املن��زل  يف 
مناس��ب" حس��ب م��ا يق��ول، وه��و ينب��ه زوجت��ه 
ب��أن تضي��ف غط��اء آخ��ر فوق الطفل��ة النائمة 
ال��ي مل تكم��ل عامه��ا األول بع��د. "م��ا أق��در 

مس��تحيل". عالنظ��ام..  أرج��ع 
تس��اور أهال��ي الق��رى والبل��دات يف  	
منطق��ة "قس��د" بدي��ر ال��زور املخ��اوف ذاته��ا، 
ويدور جدل بني أفراد كل أس��رة عن الفعل 
النظ��ام:  ع��ودة  تأك��دت  ح��ال  يف  املناس��ب 
يغ��ادر الش��بان املطلوب��ون أمني��ًا أو للخدم��ة 
الرج��ال  ويبق��ى  أو لالحتي��اط،  العس��كرية 
األك��ر س��نًا والنس��اء واألطف��ال؛ ويب��دو أن 
ه��ذا خي��ار األغلبي��ة إال م��ن يص��دق وع��ود 
"مساس��رة املصاحل��ات" بتابعياته��م املختلف��ة، 
الث��وري  للح��رس  أو  املخاب��رات،  ألجه��زة 
اإليران��ي؛ إذ ينش��ط كل م��ن ن��واف البش��ري 
وط��ارق ياس��ني املعي��وف، وغريهم��ا م��ن ق��ادة 
امليليش��يات التابعة للحرس أتباع اإليرانيني، 
يف إعط��اء عه��ود وتطمين��ات كاًل يف دائرت��ه 
الوس��طاء  يفع��ل  وكذل��ك  االجتماعي��ة، 

التابع��ون ملخاب��رات النظ��ام. 
ال ميك��ن لعل��ي حس��ب م��ا يق��ول أن  	
يقب��ل بالعي��ش جم��دداً حت��ت س��لطة النظ��ام، 
لك��ن "وي��ن ن��روح" تعيد زوجته الس��ؤال املرير 
ذات��ه، ل��ريد ب��أن لدي��ه خي��ارات: "مناط��ق درع 
إىل  س��يكمل  اس��تطاع  وإن  حبل��ب"  الف��رات 

تركي��ا، وإال س��يقيم هن��اك. 

اهلواجس املرعبة يف دير الزور:


النزوح جمدداً أو االستسالم للنظام

ه��م مرع��ب أضي��ف ف��وق هم��وم النازح��ني واألهال��ي يف الق��رى والبل��دات الواقع��ة حت��ت س��يطرة "قس��د" يف حمافظ��ة دي��ر ال��زور،  	
محلته إليهم األنباء: قرار الرئيس األمريكي ترامب بسحب قوات بالده، وما أعقبه من حشود لقوات النظام وامليليشيات التابعة للحرس 

الث��وري اس��تعدادًا لعملي��ة تس��يطر فيه��ا عل��ى منطق��ة "قس��د" بدي��ر ال��زور.

عثمان الفهد 

ع��دد  يبل��غ  تقدي��رات،  حس��ب  	
لس��يطرة  اخلاضع��ة  املناط��ق  يف  الس��كان 
"قس��د" يف دي��ر ال��زور ب��ني )600( و)800( أل��ف 
نس��مة، بينهم أكثر من )300( ألف نازح من 
اجل��زء اخلاض��ع للنظ��ام. تتض��ارب التوقع��ات 
والش��ائعات واألنب��اء يف أوس��اطهم، ب��ني م��ن 
يق��ول ب��أن موج��ة نزوح كرى س��تبدأ -حاملا 
م��ن  ف��راراً  مواقعه��م-  األمريكي��ون  خيل��ي 
ق��وات النظ��ام وامليليش��يات، وم��ن يق��ول ب��أن 
الغالبي��ة م��ن الن��اس س��رتضخ لألم��ر الواق��ع 
مكره��ة، بعدم��ا فق��دت الق��درة عل��ى الن��زوح 
وفق��دت األم��ل ب��أي تغي��ري لألفض��ل. األش��د 
تف��اؤاًل يص��رون على أن "أمريكا لن تنس��حب 
لتس��لم كل ه��األرض وهالن��اس إلي��ران"، 
ولذلك س��تمتد العملية العسكرية الرتكية 
املفرتض��ة عميق��ًا إىل دي��ر ال��زور، أو س��رتعى 
جدي��دة  ق��وات  تأس��يس  املتح��دة  الوالي��ات 
م��ن أبن��اء دي��ر ال��زور والرق��ة، يت��وىل ط��ريان 

التحال��ف الدول��ي محايته��ا. 
تث��ري  التص��ورات  ه��ذه  تع��د  مل  	
اهتم��ام عل��ي وأمثال��ه، إذ خاب��ت آماهل��م يف 
كل امل��رات ال��ي اعتق��دوا فيه��ا أن وحش��ية 
النظ��ام وفظائع��ه س��تجر اجملتم��ع الدول��ي 
عل��ى وض��ع حد له "من أول يوم بالثورة كنا 
متفائل��ني عل��ى ط��ول، ودومًا كن��ا حندد يوم 

النظ��ام.. وم��ا س��قط" نتوق��ع بي��ه س��قوط 
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الفت��ح يف ط��رف ح��ي  خل��ف جام��ع  	
اإليران��ي  الثق��ايف  املرك��ز  ينش��ط  "الفي��الت" 
بإقام��ة  املاض��ي،  آذار  ش��هر  يف  افتتاح��ه  من��ذ 
ع��ن  مبحاض��رات  فكري��ة  متنوع��ة،  فعالي��ات 
املعن��ى "اإلنس��اني لعاش��وراء" أو املعن��ى "البطول��ي 
ب��دورات  وتعليمي��ة  التصحيحي��ة"،  للحرك��ة 
تعلي��م للغ��ة الفارس��ية، وخريي��ة بتوزي��ع س��الل 
غذائي��ة عل��ى عوائ��ل القتل��ى واجلرح��ى بق��وات 
النظ��ام، ورياضي��ة بتش��غيل شاش��ة كب��رية تتيح 
متابعة مباريات كرة القدم املنقولة عر قنوات 
تلفزيوني��ة مأج��ورة جمان��ًا للش��بان والصبية مع 

الضياف��ة بس��عر رم��زي.
ال��روس  املرتزق��ة  املقاتل��ني  فرق��ة  	
"فاغن��ر" تتخ��ذ من إحدى الفيالت الفخمة مقراً 
إداري��ًا ومس��كنًا يقي��م في��ه بع��ض قادته��ا، وعل��ى 
الباب يوزع احلراس، الذين يشبهون يف وجوههم 
قاس��ية  نظ��رات  العصاب��ات،  رج��ال  وهيئاته��م 
عل��ى اجلمي��ع. فيم��ا تظه��ر عل��ى وج��وه عناص��ر 
ميليش��يا "ل��واء فاطمي��ون" األفغان��ي، ال��ي حتت��ل 
ه��ي األخ��رى ع��دة "في��الت" متج��اورة يف احل��ي، 
عالم��ات الب��ؤس واجل��وع واللج��وء الطوي��ل يف 
إي��ران قب��ل انتس��ابهم إىل ه��ذه امليليش��يا ليقاتل��وا 
يف صفوفه��ا يف س��ورية. يف في��ال اجلماعة األوىل 
تق��ام أحيان��ًا -خاص��ة يف أعي��اد املي��الد والفص��ح- 
حف��الت صاخب��ة تعلو خالهلا م��ن مكرات صوت 
داخلي��ة أغني��ات باللغ��ة الروس��ية. ويف "في��الت" 
اجلماع��ة الثاني��ة تق��ام أيض��ًا حف��الت م��ن ن��وع 
آخ��ر يس��مع فيه��ا أي��ام املناس��بات الديني��ة ال��ي 
يقدس��ها الشيعة، أناش��يد ولطميات بلغة اهلزارة 

الفارس��ية. 

ابت��داء م��ن النص��ف األول م��ن عق��د  	
التس��عينات، ب��دأ املكتتب��ون عل��ى مجعي��ة س��كنية 
نشأت على مراحل تابعة لبلدية املدينة- بتسلم 
منازل من طابقني صممت على منوذج "الفيال". 

العقدي��ن  ويف 
للث��ورة  الس��ابقني 
أصح��اب  ش��كل 
الرفيع��ة، م��ن  امله��ن 
ومهندس��ني  أطب��اء 
وحمام��ني ومقاولني 
وجت��ار -إضاف��ة إىل 
أغلبي��ة  املس��ؤولني- 
ال��ذي  احل��ي  س��كان 

املدين��ة.  يف  الراقي��ة  األحي��اء  م��ن  واح��داً  ص��ار 
وأض��اف وق��وع املبن��ى اجلدي��د آن��ذاك لف��رع أم��ن 
الدول��ة يف الط��رف اجلنوب��ي للح��ي نوع��ًا م��ن 
الرهب��ة، إىل جان��ب الغراب��ة ال��ي تفرضه��ا رؤي��ة 
هن��ود أو أوربي��ني أو أفارق��ة حت��ى م��ن موظف��ي 
ش��ركات النف��ط العامل��ة يف دي��ر ال��زور، ال��ي 
اس��تأجرت "في��الت" يف احل��ي لتجعله��ا مكات��ب أو 
مس��اكن ملوظفيه��ا األجان��ب أو لبع��ض املديري��ن 

األخ��رى. احملافظ��ات  م��ن  الس��وريني 
قب��ل الع��ام 2011 وخ��الل عقدي��ن م��ن  	
االكتم��ال الس��كاني لنش��وئه، مل يت��ح هل��ذا احلي 
أن يكتس��ب هوية أو ش��خصية خاصة متيزه عن 
باق��ي أحي��اء املدين��ة، وإىل ح��ني اندلع��ت الث��ورة 
ث��م احلرب ث��م احلصار، لينقلب املش��هد مبغادرة 
معظ��م س��كانه وق��دوم س��كان ج��دد م��ن روس��يا 
و"ل��واء  "فاغن��ر"  فرق��ة  جبماع��ي  وأفغانس��تان 
فاطميون" ومن إيران ولبنان مبكاتب ومساكن 

فيالت البلدية
معقل »فاغنر« و »فاطميون« واحلرس الثوري يف ديرالزور

	     خالل السنوات املاضية تغري حي "فيالت البلدية" يف مدينة دير الزور عما كان عليه قبل العام )2011(، إذ حتّول  	
يف الس��نوات املاضي��ة إىل ح��ي عس��كري تقريب��ًا، بتحوي��ل بيوت��ه الفخم��ة إىل مكاتب ومس��اكن لكبار الضب��اط القادمني إىل دير الزور من 
جي��ش النظ��ام، ولق��ادة امليليش��يات بأنواعه��ا املختلف��ة، وكذلك بعض أثرياء احلرب من أبناء املدين��ة، ولبعض املنظمات واملراكز املدنية 

التابع��ة حللف��اء النظ��ام اإليراني��ني وال��روس.

خاص��ة للح��رس الثوري وح��زب اهلل، ومن العراق 
ع��ر امليليش��يات األخ��رى، ال��ي تأخ��ذ أمس��اء ع��دة 
يق��رأ بعضه��ا م��ن لوح��ات صغ��رية عل��ى مداخ��ل 
ك"ش��هداء  بالفارس��ية  كتب��ت  األبني��ة،  بع��ض 
ب��رم هن��ده" العب��ارة 
لوح��ة  يف  املكتوب��ة 
صغ��رية معلق��ة على 
مق��رات  أح��د  ب��اب 
"فاطميون"، وباللغة 
العربية ك "املقاومة 
اإلسالمية- حركة 
و"س��يد  النجب��اء" 
الش��هداء" و"األب��دال" 

وغريه��ا كث��ري. 
وم��ع ه��ذا التش��كيل الس��كاني متع��دد  	
اجلنس��يات، حي��اول عناص��ر األم��ن وامليليش��يات 
ومقدم��وا  السماس��رة  -وكذل��ك  الس��ورية 
بتعل��م  التكي��ف  املدين��ة-  أبن��اء  م��ن  اخلدم��ات 
املفردات والعبارات الالزمة من اللغتني الفارسية 
اللط��ف  درج��ات  أقص��ى  ويب��دون  والروس��ية، 
واالح��رتام ل"زمالئه��م" م��ن "فاغن��ر" و"فاطميون" 
اجملاه��دة"،  و"الفصائ��ل  واحل��زب  واحل��رس 
طرائ��ق  يف  أحيان��ًا  والغم��وض  التكت��م  ونتيج��ة 
عم��ل تل��ك امليليش��يات ال��ي حت��رص عل��ى إخف��اء 
تنحص��ر  إليه��ا،  للمنتم��ني  احلقيقي��ة  األمس��اء 
مع��ارف الس��وريني عنه��ا باأللق��اب احلركي��ة مل��ا 
يعرف ب"احلجاج" يف امليليشيات التابعة للحرس 
الثوري، وبأمساء متكررة يف فرقة فاغنر ولبعض 
الق��ادة واجلن��ود الروس الذين يظه��رون هم أيضًا 

عل��ى حن��و دائ��م يف احل��ي. 

مصطفى غنام

رادار املدينة

 2014 الع��ام  يف  ال��زور  دي��ر  اىل  انتقال��ه  من��ذ 
اس��توىل عصام زهر الدين على إحدى الفيالت 
وجعله��ا مس��كنًا ومكتب��ًا ل��ه، ويف أوق��ات فراغ��ه 
كان حيل��و لزه��ر الدي��ن، أن يتدخ��ل يف ح��ل 
إشكاالت خدمية يف احلي والفصل يف شجارات 
ونزاع��ات ق��ادة امليليش��يات م��ع بعضه��م البعض.
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معمر الدندن

 

يق��ول أب��و حمم��د )48 عام��ًا( م��ن أبن��اء ح��ي طري��ق اجلزي��رة يف  	
مدينة منبج لعني املدينة، "رئيس كومينا هددنا كلنا بشكل واضح. قال 
كل إنس��ان م��ا خي��رج باملظاه��رة ض��د تركي��ا م��ا رح يك��ون إل��ه ل��رت مازوت 
م��ن الكوم��ني وخلي��ه يش��رتي م��ن ب��را". ويوض��ح أب��و حمم��د ب��أن عملي��ة 
التهديد ليس��ت جديدة، ففي كل مرة تقام فعالية خاصة )بقوات س��وريا 
الدميقراطية "قسد"( املسيطرة على املدينة البد من املشاركة فيها، وإال 

"ُيرف��ع ب��ك تقري��ر لالس��تخبارات وقي��ادة قس��د األمني��ة".
اضط��ر أب��و حمم��د للمش��اركة يف املظاه��رة ال��ي دع��ت إليه��ا  	
قس��د يف منب��ج بس��بب س��وء وضع��ه امل��ادي وع��دم مقدرته على ش��راء املازوت 
م��ن الس��وق الس��وداء، خاص��ة أن س��عرها يص��ل فيه��ا إىل ضع��ف س��عره لدى 
الكوم��ني، ويق��ول: "كان اخلي��ار صعب��ًا رغم��ًا س��هولته.. حن��ن مالن��ا به��اي 
األم��ور ال م��ن بعي��د وال م��ن قري��ب، يهمن��ا معيش��تنا وب��س، لك��ن إذا ب��دك 

تعي��ش الزم تس��اير اجلمي��ع، هلي��ك طلع��ت باملظاه��رة".
أب��و حمم��د ال��ذي فض��ل ع��دم ذك��ر امس��ه احلقيق��ي خوف��ًا عل��ى  	
حيات��ه، لي��س الوحي��د ال��ذي خض��ع لتهدي��دات الكوم��ني، فياس��ر العم��ر )52 
عامًا( كذلك ُأجر على مراجعة الكومني عدة مرات من أجل ابنه الشاب، 
حيث مت تبليغه بضرورة التحاقه بالتجنيد اإلجباري الذي فرضته قس��د 
يف منبج مؤخراً وإال سيتعرض للغرامة املالية هو وولده. يقول يف حديثه 
لقريب��ه ال��ذي يعي��ش يف تركي��ا، كم��ا أخرن��ا بذل��ك القري��ب، "ال أع��رف 
كي��ف علم��وا بوج��ود اب��ي! رغ��م أنه قدم من تركيا قبل مدة بس��يطة، وال 
يغ��ادر املن��زل. م��ا ه��ي إال أيام حتى جاءني رئي��س الكومني يبلغي بضرورة 

التحاق��ه بالتجني��د اإلجب��اري".
وتعّرف الكومينات حبسب نظام اإلدارة الذاتية بأنها جمموعة  	
م��ن الن��اس يف احل��ي أو القرية يقومون ب��إدارة أمورهم احلياتية ومعاجلة 
مش��اكلهم م��ن الناحي��ة الثقافي��ة والصحي��ة واالجتماعي��ة والصناعي��ة 
واالقتصادي��ة والزراعي��ة. كم��ا يع��ّرف الكوم��ني بأن��ه العم��ود الفق��ري 
)ل��إلدارة الذاتي��ة الدميقراطي��ة والفيدرالي��ة الدميقراطي��ة( ال��ي تس��عى 
إليه��ا، فه��ي إدارة مصغ��رة ع��ن اإلدارة الذاتي��ة. وم��ن ه��ذا التعري��ف ميك��ن 
اس��تنتاج الصالحي��ات الواس��عة ملس��ؤولي الكوم��ني، ال��ذي يش��به يف عمل��ه 
املباش��ر أم��ام األهال��ي وش��كله اخلارج��ي املخات��ري يف األحي��اء، لك��ن يب��دو من 

داخل��ه بإن��ه س��لطة أخ��رى مت��ارس مهامه��ا بش��كل ع��ام. 
رغ��م املفه��وم الع��ام واجلم��ل الرنان��ة املعرف��ة للكوم��ني فإن��ه  	
ب��ات يعت��ر س��لطة أمني��ة أخ��رى عل��ى رق��اب الن��اس يف مناط��ق س��يطرة 
اإلدارة الذاتي��ة التابع��ة حل��زب االحت��اد الدميقراط��ي الك��ردي pyd، حي��ث 

كان اخليار صعبًا: فإما اخلروج يف املظاهرة ونيل مادة املازوت بشكل خمفض، أو االستغناء عن التخفيض  	 	 	
وش��راؤه م��ن الس��وق الس��وداء بس��عر مرتف��ع. خي��ارات ال ثال��ث هلم��ا أم��ام أبو حممد مع اش��تداد موجات ال��رد يف مدينة منب��ج، بعد أن أجره 
رئي��س كوم��ني حي��ه يف طري��ق اجلزي��رة عل��ى االختيار بني اخلروج يف مظاهرة ض��د تركيا أو عدم بيعه املازوت املخفض من قبل رئيس 

الكوم��ني جاس��م الب��كار يف ح��ي طري��ق اجلزي��رة.
يق��وم رؤوس��اء الكومين��ات مبه��ام يصفه��ا املدني��ون بأنه��ا مه��ام اجلواس��يس 
أو)الفسافيس( حبسب اللهجة احمللية، فالكومينات "مركز رفع التقارير 
ض��د املدني��ني للجه��ات األمني��ة يف قس��د"، كما يقول احملام��ي أمحد العلي 

م��ن مدين��ة منب��ج لع��ني املدين��ة.
ال��ي مت  ويوض��ح العل��ي بأن��ه "ل��و مت التمع��نَّ يف الكومين��ات  	
إنش��اؤها ع��ن طري��ق اإلدارة التابع��ة ل� pyd س��نجد عك��س مهامها املفرتضة 
متامًا، واجلميع عاشر مآسي الكومينات يف منطقته ويدرك متامًا كيف 
أن مهمته��ا معاكس��ة مل��ا ه��و مطل��وب منها، ال بل هي س��بب ب��الء لألهالي". 
ويش��رح ب��أن الكوم��ني أصب��ح مكان��ًا لرف��ع التقاري��ر للجه��ات األمني��ة ب��كل 
ش��خص ال يقدم الوالء املطلق لرئيس الكومني أو أعضائها، عدا عن ربط 
كث��ري م��ن اإلج��راءات الروتيني��ة بتوقي��ع م��ن رئيس��ها، ويت��م ع��ن طريقها 
"حمارب��ة املواط��ن يف لقم��ة عيش��ه حت��ت ش��عار )ترض��خ لن��ا أو ُت��ذل(" كما 
يف دف��ع الن��اس للتظاه��ر وحض��ور ن��دوات ح��زب س��وريا املس��تقبل وحض��ور 

ورش��ات العم��ل ال��ي جتريه��ا اإلدارة الذاتي��ة أو قس��د.
ويش��ري العل��ي إىل أن الكومين��ات نظم��ت بش��كل جي��د تقدي��م  	
اخلدم��ات للمدني��ني عره��ا حص��راً، لتس��تغلهم ب��ذات الوق��ت م��ن أج��ل 
أه��داف سياس��ية حبت��ة، ع��دا ع��ن الس��رقات الكب��رية ال��ي حصل��ت وحتصل 
للمس��اعدات اإلنس��انية. ويتخ��وف مم��ا قد تتس��بب به الكومينات مس��تقباًل 
بوق��وع مش��اكل كب��رية ب��ني أبن��اء احل��ي أو القري��ة، خاص��ة يف منب��ج ال��ي 

تب��دو عل��ى أعت��اب تغ��ري كام��ل يف الس��لطة احلاكم��ة هل��ا.
وال تقتص��ر مه��ام الكومين��ات فق��ط عل��ى املتابع��ة األمنية ألبناء  	
املدين��ة، ب��ل م��ن مهامه��ا معرف��ة كافة النازح��ني الذين يقص��دون األحياء 
أو القرى الي تتش��كل فيها، والتأكد من وجود )ورقة الكفالة(، ويف حال 
ع��دم وج��ود ه��ذه فإنه��م يبلغون اجله��ات األمنية ال��ي ترحلهم أو جترهم 
عل��ى ش��راء الكفال��ة م��ن أح��د الس��كان األصلي��ني، كم��ا أن عملي��ات تأج��ري 

املن��ازل ال ميك��ن أن تت��م إال مبوافق��ة خطي��ة م��ن الكوم��ني املس��ؤول.
 3000 م��ن  أكث��ر   2017 نهاي��ة  حت��ى  الذاتي��ة  اإلدارة  أنش��أت  	
كوم��ني يف مناط��ق س��يطرتها، حبس��ب م��ا تداول��ت وس��ائل إعالمي��ة، 
وزاد ه��ذا الع��دد بش��كل كب��ري بع��د س��يطرتها عل��ى مدين��ة الرق��ة ومناط��ق 
واس��عة يف ري��ف ديرال��زور. وتواج��ه ه��ذه الكومين��ات تهم��ًا كث��رية من قبل 
املدني��ني تص��ل إىل وصفه��ا بأنها البديل الرمس��ي للمفارز األمنية والفرق 
احلزبي��ة إب��ان س��يطرة نظ��ام األس��د، واإلش��ارة إىل أن معظ��م رؤس��اء تل��ك 
الكومين��ات م��ن األش��خاص األمي��ني أو الذي��ن ال ميلك��ون إمل��ام خيوهل��م يف 

ش��غل مس��ؤوليات جمتمعي��ة.

عدنان احلسني

كومينات »قسد« سلطة أمنية وتعبوية

رادار املدينة
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دوت الصفع��ة يف إدارة مدرس��ة خال��د  	
ب��ن الولي��د ي��وم األح��د 16 م��ن كان��ون األول يف 
مدين��ة جندي��رس يف ري��ف عفري��ن الغرب��ي، إث��ر 
دخ��ول املدع��و أبو حممد )عنصر يف أحرار الش��ام( 
بس��الحه احلرب��ي لتس��جيل أبنائ��ه يف املدرس��ة. 
وألن اإلدارة مزدمح��ة بع��دد كب��ري م��ن األهال��ي 
برفق��ة أطفاهل��م لتس��جيلهم يف املدرس��ة، فق��د 
طل��ب أب��و حمم��د م��ن مدي��ر املدرس��ة األربعي��ي 
األس��تاذ يوس��ف أن يس��جل ل��ه أبن��اءه أواًل قب��ل 
احلاضري��ن؛ كان��ت ردة فع��ل املدي��ر طبيعية )أن 
الت��زم النظ��ام كم��ا باق��ي األهال��ي وأغلبه��م م��ن 
النس��اء(، م��ا جع��ل أب��و حمم��د يستش��يط غضب��ًا 
رغ��م حماول��ة املدير ت��دارك األم��ر وتهدئته، لكن 
كان��ت النتيج��ة صفع املدي��ر أمام أنظار الطالب 

وذويه��م واملعلم��ني.
أروق��ة  يف  احلادث��ة  ت��روى  هك��ذا  	
املدرس��ة، ك��رى م��دارس ري��ف عفري��ن وتض��م 
قراب��ة 1800 طال��ب من الصف األول إىل التاس��ع، 
ويض��اف إليه��ا الكث��ري م��ن التفاصي��ل، فاألم��ر مل 
يق��ف عن��د ه��ذا احل��د، ب��ل زاده أب��و حمم��د بتوع��د 
بع��د  مغ��ادراً  املدرس��ة  م��ن  "ش��حطِه"  ب���  املدي��ر 
التهدي��د والوعي��د، م��ا دف��ع املدي��ر إىل االتص��ال 
للحماي��ة،  أمني��ة طلب��ًا  بع��دة جه��ات  مباش��رة 
فل��م يك��د يع��ود أب��و حمم��د بصحبة ع��دة عناصر 
الش��رطة  دوري��ة  وص��ول  مباش��رة  وت��اله  إال 
العس��كرية، لتصبح باحة املدرس��ة تعج بالس��الح 
وس��ط كل تل��ك الفوض��ى، ووص��ل األم��ر حل��د 
تلقي��م الس��الح حبض��ور ع��دد كب��ري ج��داً م��ن 
الط��الب م��ن خمتلف األعمار مما تس��بب حبالة 

هل��ع ش��ديدة بينه��م.

"حنن الظاهر 
عطيناكن 
وش كثري 

انتو املدنية" 
بهذه الكلمات علق 

العنصر يف أحرار 
الشام بلباسه العسكري 
املتوشح مبسدسه على 

فعله الشنيع بضرب 
مدير املدرسة وراء مكتبه، 

األمر الذي سبب صدمة لكل 
احلاضرين من أطفال وأولياء 

أمورهم واملعلمني. كلمات 
أسكتتهم مجيعًا حتت سطوة 

السالح املعلق وصدمة الفعل حبد 
ذاته، خاصة لألطفال الذين شاهدوا 

معلمهم يتلقى تلك الصفعة.

التنمر على املعلمني يف ريف عفرين

اصطحب��ت الش��رطة العس��كرية املدي��ر  	
لتقديم ضبط باحلادثة )رمبا حلمايته حلظتها!(، 
ترافق ذلك مع انس��حاب أبو حممد وعناصره، ثم 
إع��الن املدرس��ني تعلي��ق ال��دوام وتوقي��ع عريض��ة 
اس��تنكار وّقع عليها اجلميع ومحلوها إىل اجلهات 
املس��ؤولة يف جندي��رس، فاجتمع��وا بقائد الش��رطة 
العس��كرية والقاضي العام وقائد الش��رطة املدنية، 
الذين وعدوا حبل املشكلة واختاذ التدابري الالزمة 
ملن��ع تك��رار مثل هذا احلادث، مع طلبهم من مكتب 
التعلي��م يف اجملل��س احملل��ي ع��دم إيص��ال األمر إىل 
اإلع��الم!، كم��ا ت��روي مص��ادر خاص��ة جملل��ة ع��ني 
املدين��ة، أم��ا الطالب فأظهر بعضهم تعاطفهم من 
خ��الل حماول��ة مواس��اة املدي��ر، وخت��وف البع��ض 
م��ن وض��ع املدرس��ة بع��د احلادث��ة األخ��رية وأب��دى 

البع��ض رغبت��ه برتكه��ا نهائي��ًا.
كان م��ن املمك��ن أن مت��ر احلادث��ة دون  	
أن جتلب اهتمام أحد، مثلما حدث يف مرات سابقة 
ج��رى فيه��ا االعت��داء عل��ى مدرس��ني يف جندي��رس 
)وغريه��ا يف املنطق��ة؟(، كما يش��رح أح��د املطلعني 
عل��ى احلادث��ة واملقرب��ني م��ن كادر مدرس��ة خال��د 
ب��ن الولي��د لع��ني املدين��ة، فقبله��ا بأيام اعت��دى عدد 
من عناصر فصيل فيلق الشام على مدير مدرسة 
أخ��رى بالض��رب امل��رح يف بس��تان الزيتون اخلاص 
ب��ه، و"احلج��ة كان��ت مش��كلة يف البس��تان، لك��ن 
الس��بب احلقيق��ي مش��كلة يف املدرس��ة؛ ليع��ود ه��ذا 
املدي��ر إلس��قاط حق��ه خوف��ًا عل��ى نفس��ه، وحت��ت 
التهدي��د م��ن قب��ل العناص��ر باتهام��ه أن��ه ينتم��ي 
حلزب العمال الكردستاني"، ما دفع القضاء إلنهاء 
القضي��ة بس��بب إس��قاطه حلق��ه دون البح��ث وراء 

احل��ق الع��ام.

يف  ي��رى  ال��ذي  املص��در  ويتاب��ع  	
احلدي��ث ع��ن ح��وادث وقع��ت ملعلم��ني بعينه��م 
ق��د تعرضه��م للخط��ر ويفّض��ل لذل��ك لف��ت 
االنتب��اه فق��ط إىل الش��ناعة يف تل��ك احل��وادث، 
أن��ه يف ف��رتة س��ابقة ويف نف��س املدرس��ة تهج��م 
أح��د أولي��اء األم��ور التاب��ع لفصي��ل عس��كري 
مطالب��ًا أن حياس��ب بنفس��ه املعلم��ة الي يدعي 
أنها ضربت ابنه يف الصف الرابع، ليتم تدارك 
األم��ر مبن��ع ذل��ك م��ن قب��ل اإلدارة. ومل يق��ف 
األم��ر عن��د اآلب��اء، فانتقل��ت ع��دوى احلل��ول 
العنفي��ة والتهدي��د بالس��الح إىل األبناء، لتقوم 
أس��تاذها  بتهدي��د  الثان��ي  الص��ف  يف  طالب��ة 

بوالده��ا القائ��د.
بع��د حادثة ض��رب املدير واالهتمام  	
ال��ذي لقيت��ه من مس��ؤولي جندي��رس، طالبت 
الش��ام  أح��رار  فصي��ل  العس��كرية  الش��رطة 
م��ع  الس��جن  يف  وأودع  العنص��ر،  بتس��ليم 
املدي��ر  ل"ش��حط"  رافق��وه  الذي��ن  عناص��ره 
كم��ا توع��د، وش��ددت الش��رطة العس��كرية 
-إث��ر التح��رك- حلماي��ة ال��كادر التدريس��ي 
ب��أن "امل��دارس ح��رٌم ع��ام مين��ع االعت��داء علي��ه 
أو إدخ��ال الس��الح إلي��ه"، وخصص��ت دوري��ة 
يومي��ة حلماي��ة  مدرس��ة خالد ب��ن الوليد، أما 
قائ��د أح��رار الش��ام فاعت��ر األم��ر قضي��ة ح��ق 
ع��ام جي��ب أن تتاب��ع جمراه��ا القانون��ي بع��د 
أن أس��قط املدي��ر حق��ه )خوف��ًا عل��ى نفس��ه؟(، 
مقدم��ًا ش��ديد االعت��ذار واع��داً بع��دم تك��رار 
ذل��ك الفع��ل، فه��ل س��يمنع ذل��ك م��ن تك��راره 

حق��ًا؟.
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التنمر على املعلمني يف ريف عفرين

 

الش��مال  يف  الس��كان  ع��دد  جت��اوز  	
الس��وري )حمافظة إدل��ب وريف محاه احملرر( 3,5 
مليون نسمة، وبلغت نسبة البطالة 80 باملئة، وفق 
إحص��اءات )منس��قي االس��تجابة يف مشال س��وريا(؛ 
رمب��ا كان��ت ه��ذه األرق��ام كافي��ة لتكوي��ن ص��ورة 
ع��ن احل��ال ال��ي وصل��ت إلي��ه س��وق العم��ل يف ه��ذه 

املناط��ق.
ميك��ن البح��ث عن أس��باب ش��ح املش��اريع  	
يف  العم��وم-  عل��ى  الدخ��ل  -ومص��ادر  الكب��رية 
حال��ة ع��دم االس��تقرار ال��ي تش��هدها املنطق��ة من��ذ 
حتريره��ا، أم��ا يف املاض��ي ف��كان اعتم��اد األهال��ي 
عل��ى ع��دة مص��ادر دخ��ل أبرزه��ا املواس��م الزراعي��ة، 
وال��ي ترتك��ز يف منطق��ة س��هل الغ��اب يف ري��ف 
مح��اة وحت��ى أط��راف ري��ف إدل��ب اجلنوب��ي، ويع��د 
س��كان ه��ذه املنطق��ة م��ن أصح��اب األراض��ي الذي��ن 
اضط��روا م��ع احت��دام املع��ارك عل��ى أط��راف إدل��ب 
والن��زوح إىل  أراضيه��م  ت��رك  إىل  وري��ف مح��اة 

املخيم��ات.
املنطق��ة  يف  األهال��ي  يعتم��د  كم��ا  	
الوسطى على مواسم الكرز والتني والزيتون لكنها 
ال تعت��ر دخ��اًل رئيس��يًا، إذ يلج��أ الكث��ريون للس��فر 
إىل احملافظ��ات الك��رى )حل��ب ودمش��ق( للبح��ث 
ع��ن العم��ل، أو الس��فر إىل خ��ارج س��وريا خاص��ة 
لبن��ان والس��عودية، وميك��ن النظ��ر إىل أبن��اء ه��ذه 
الفئ��ة عل��ى أنه��م األكثر تأث��راً وتراجعًا لدخوهلم 
بس��بب أج��واء احل��رب ال��ي تس��ببت باحتجازه��م 

ومنعه��م م��ن التنق��ل والس��فر املومس��ي. 
الصناع��ات  أصح��اب  يرتك��ز  بينم��ا  	
اخلفيف��ة واحمل��الت التجاري��ة يف امل��دن الرئيس��ية 
للمحافظ��ة )إدل��ب املدين��ة واملع��رة( وال ي��زال أبن��اء 

القط��اع اخلدم��ي  -املعتم��دة عل��ى  الفئ��ة  ه��ذه 
نس��بيًا،  مس��تقرة  حال��ة  يعيش��ون  دخله��ا-  يف 
ويتمتع��ون بدخ��ل جي��د نتيج��ة ازده��ار أس��واق 
إىل  املهجري��ن  مالي��ني  تواف��د  بع��د  املنطق��ة 

. ملنطق��ة ا
فرص العمل املتوفرة

بعي��داً ع��ن األعم��ال العس��كرية وم��ا  	
يتعل��ق به��ا م��ن مه��ن، بات��ت ف��رص العم��ل يف 
الغال��ب مقتص��رة عل��ى املواس��م الزراعي��ة ال��ي ال 
تتج��اوز بضع��ة أش��هر، فموس��م الزيت��ون ش��هران 
وحص��اد احلنط��ة ال يتجاوز الش��هر، وضمن هذه 
الفرتة تتوفر الفرص أليادي عاملة تكد وتعمل 

منص��ف. مبقاب��ل  تنص��ف  أن  دون 
أب��و حمم��د معي��ل ألس��رة م��ن أربع��ة  	
أطف��ال، يعم��ل من��ذ الس��اعة الس��ابعة صباح��ًا 
ج��ي  يف  الظه��ر  بع��د  الثالث��ة  الس��اعة  وحت��ى 
حمص��ول الزيت��ون كأج��ري باليومي��ة )مي��اوم(، 
أج��واء ال��رد وع��دم الراح��ة س��وى لنص��ف س��اعة 
لتن��اول "لقم��ة" جيلبه��ا الع��م أب��و حمم��د مع��ه 
جتعل العمل شاقًا جداً، يف حني ال يعوض األجر 
ال��ذي حيص��ل علي��ه آخ��ر النهار تعب��ه؛ "1800 لرية 
س��ورية ال تكف��ي لش��راء أغ��راض طبخ��ة واح��دة" 
يق��ول أب��و حمم��د، الذي قد خيس��ر عمله يف حال 
الس��اعات، وأول  ع��دد  أو  األج��ر  اع��رتض عل��ى 
كلم��ة يس��معها م��ن صاح��ب العم��ل "أل��ف واح��د 
عم يدور على شغل، وانعرض علي عمال بأجرة 

أق��ل".
بينم��ا يعم��ل س��امر )25 عام��ًا( س��بع  	
س��اعات يومي��ًا يف جن��ارة الباط��ون، ويتقاض��ى 
2000 ل��رية كأج��ر؛ "مل أعت��د عل��ى ه��ذه املهن��ة، 

كن��ت أدرس قب��ل الثورة، لكن الظروف أجرتي 
على العمل" قال س��امر، الذي تتلخص مهمته يف 
تنظي��ف األخش��اب ون��زع املس��امري منه��ا ومجعه��ا؛ 
"العم��ل حم��دد ب 7 س��اعات مبدئي��ًا، ولكنن��ا نعم��ل 
يف كث��ري م��ن األحي��ان حت��ى منتص��ف اللي��ل إذا 
كان لدنيا جتهيز س��قف جديد" يوضح حمدثنا 
ال��ذي تاب��ع قائ��اًل "س��اعات العمل تزي��د أما األجرة 

فثابت��ة".
اس��تطاع  داري��ا  م��ن  مهج��ر  عم��ري  	
احلص��ول عل��ى فرص��ة عم��ل يف مكت��ب للح��واالت 
ب��دوام جي��د، لكن��ه مل يس��تمر بالعم��ل ألكث��ر من 
ش��هر؛ "عندم��ا ب��دأت بالعمل مل أس��أل عن األجرة، 
ولك��ن مل خيط��ر ببال��ي أن أتقاض��ى أق��ل م��ن 100 
قناعات��ه  بس��اطة  عم��ري  يش��رح  ش��هريًا”  دوالر 
قب��ل الدخ��ول إىل س��وق العم��ل. موضح��ًا أن "رزم 
ال��دوالرات كان��ت تتطاي��ر أمام��ي، فاملكت��ب ال��ذي 
عمل��ت في��ه يعت��ر م��ن أضخ��م حم��الت الصراف��ة 
واحلواالت، ولكن أجرتي كانت باللرية السورية 
وه��ي 1000 للي��وم الواح��د، والعط��ل غ��ري مأجورة". 
صاح��ب العم��ل مل يقب��ل النق��اش م��ع عم��ري ح��ني 
طال��ب بزي��ادة الرات��ب، كان رده مقتضب��ًا "عن��ا 
ش��غيل أكر منك وصارلو 5 س��نني معنا وبياخد 

1400 باألس��بوع" م��ا دف��ع عم��ري ل��رتك العم��ل.

الدوالر رفع كل شيء عدا األجر
لل��رية  الش��رائية  القيم��ة  تناقص��ت  	
الس��ورية أم��ام ارتف��اع أس��عار الس��لع واخلدم��ات، 
حت��ى جت��اوز مس��توى التضخ��م منتص��ف الس��نة 
املكت��ب  إحص��اء  حبس��ب  باملئ��ة   790 املاضي��ة 
فتأث��رت  للنظ��ام،  التاب��ع  لإلحص��اء  املرك��زي 
أس��عار مجي��ع أن��واع امل��واد باالرتف��اع أضعاف��ًا، يف 
الواق��ع.  باخت��الف  األج��ور  ختتل��ف  مل  ح��ني 

الصحف��ي أس��امة الش��امي ق��ال بأن��ه  	
أثن��اء عمل��ه يتع��رض لبع��ض األف��كار كرتاج��ع 
بعض املهن أو املش��اريع التجارية، وأثناء احلديث 
م��ع أصحابه��ا يش��تكون م��ن ع��دة ظ��روف كغالء 
الي��د  غ��الء  إىل  باإلضاف��ة  الطل��ب  وقل��ة  امل��واد 
العامل��ة، األم��ر الذي يتوقف عنده أس��امة مطالبًا 
حمدثيه بأرقام وإحصائيات فيقفون دون إجابة.

الي��د  كث��رة  إن  الق��ول  "نس��تطيع  	
العامل��ة ميك��ن أن تقل��ل من أهميتها، ولكن جش��ع 
أصح��اب العم��ل عام��ل أساس��ي يف تدن��ي األج��ور” 
يوض��ح أس��امة، وي��ردف "دائم��ًا حيت��ج التاج��ر أو 
املزارع عندما يرفع س��عر س��لعته بارتفاع الدوالر، 
وبالتالي فإنه يستويف حقه وينسى حقوق العامل 
الذي ال يزال أجره على حاله، و باللرية السورية 

ال��ي أصبح��ت إىل ح��د م��ا معدوم��ة القيم��ة"
أم��ا الس��لطات احلاكم��ة ال��ي تف��رض  	
س��يطرتها عل��ى حمافظ��ة إدل��ب )هيئ��ة حتري��ر 
عليه��ا  يغل��ب  وقوان��ني  ق��رارات  فتش��ّرع  الش��ام( 
الصف��ة األمني��ة، يف الوق��ت ال��ذي مل يتطرق جهة 
تابعة هلا ملوضوع العمالة حلده بنظم وتوجيهات 
م��ن املمك��ن أن حتف��ظ حق��وق العم��ال امله��دورة.

العمالة يف إدلب بني قلة الفرص وجشع أصحاب العمل
مشس الدين مطعون

كان لتوج��ه مئ��ات آالف العوائ��ل املهج��رة والنازح��ني م��ن احملافظ��ات واألري��اف  	
اجمل��اورة إىل إدل��ب أن أخ��ّل بس��وق العم��ل يف احملافظ��ة، بتوف��ري األي��دي العامل��ة احملتاج��ة 
للعم��ل بش��كل كب��ري يف الوق��ت الذي تراجع��ت فيه مصادر الدخل واملش��اريع احليوية، تلك 
الفجوة وصلت باألمور إىل احلد الذي مل يرتك أي جمال )ملناورة عمالية( ألنها ببساطة 

س��تودي بأصحابه��ا إىل الط��رد. 
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ي 

جبه��ود تطوعي��ة يف بل��دة عينج��ارة بري��ف حل��ب الغرب��ي،  	
و برتخي��ص م��ن جمل��س حمافظ��ة حل��ب احل��رة للعناي��ة باملكفوف��ني 
وتس��هيل اندماجه��م يف اجملتم��ع، والنه��وض به��م نفس��يًا وتعليمي��ًا 
وثقافي��ًا وطبي��ًا، يف ظ��ل س��عيها أيض��ًا إىل دم��ج املكفوف��ني يف مجي��ع 
ال��ي  واحلرفي��ة  والرياضي��ة  واالقتصادي��ة  التنموي��ة  اجمل��االت 
يس��تطيعون م��ن خالهل��ا خدم��ة أنفس��هم وجمتمعه��م، والتح��ول م��ن 

اجملتم��ع.  يف  فعال��ني  منتج��ني  إىل  مس��تهلكني 
أمح��د خلي��ل املدي��ر التنفي��ذي للجمعي��ة يتح��دث لع��ني  	
املدين��ة ع��ن أهدافه��ا بقول��ه: "نظ��راً للظ��روف النفس��ية واحل��االت 
املعيش��ية املرتدي��ة ال��ي يعان��ي منه��ا املكفوف��ون، ونتيج��ة احتياجاته��م 
املادي��ة واملعنوي��ة والصحي��ة، ويف ظ��ل ع��دم تقب��ل اجملتمع هل��ذه الفئة 
وقلة العناية بهم، قررنا إنشاء اجلمعية للم مشل املكفوفني ومتابعة 
احتياجاته��م طبي��ًا وإغاثي��ًا، ومنحهم حقائب تدريبي��ة إلكرتونية عن 
طري��ق اهلوات��ف الذكي��ة، لتس��اعدهم يف مس��رية حياته��م اليومي��ة 

وتس��هل اندماجه��م يف اجملتم��ع."
ويش��ري خلي��ل إىل أن املرك��ز اس��تقبل 230 كفيف��ًا، يس��عى  	
القائمون عليه إىل إخراجهم من حالة العزلة واالنطوائية، وتسهيل 
وصوهل��م إىل مص��ادر املعرف��ة التقليدي��ة والرقمي��ة والتكنولوجي��ا 
احلديث��ة، حي��ث يت��م تدريبه��م عل��ى اس��تخدام اهلات��ف عل��ى برام��ج 
التواص��ل االجتماع��ي وتنمي��ة مهاراته��م، إضاف��ة إىل تقدي��م الدع��م 
النفسي هلم والتدريب على احلاسوب، فضاًل عن أنشطة أخرى مثل 
مباري��ات الش��طرنج وك��رة اجل��رس )وه��ي عب��ارة ع��ن ك��رة الي��د أو 

الق��دم وق��د وض��ع بداخله��ا ج��رس(.   
وعن الصعوبات الي تواجه عمل اجلمعية يضيف: "تواجه  	
اجلمعي��ة صعوب��ات ع��دة خ��الل عمله��ا، منها عدم توف��ر الدعم الكايف، 
ووسائل النقل الالزمة لنقل املكفوفني من البلدات اجملاورة إىل مقر 

اجلمعي��ة، إضاف��ة إىل النق��ص يف األجه��زة اإللكرتوني��ة."
الذي��ن  املكفوف��ني  )25 عام��ًا( أح��د  الش��اب أمح��د طلح��ة  	
س��اهموا يف تأس��يس اجلمعي��ة، وق��د ش��كلت اإلصاب��ة يف حيات��ه حاف��زاً 
لتطوي��ر قدرات��ه ومس��اعدة م��ن يعانون من احلال��ة ذاتها، وعن حتدي 
اإلعاق��ة يتح��دث طلح��ة بقول��ه: "يف مطل��ع 2012 فق��دت كلت��ا عي��ي 
نتيج��ة إصاب��ة حربي��ة، ورغ��م ذل��ك مل أستس��لم للي��أس، ب��ل حتلي��ت 

	        أدى قص��ف النظ��ام الس��وري خ��الل س��نوات احل��رب إىل إصاب��ة آالف الس��وريني، وب��ات الكث��ريون يف ع��داد املعاق��ني وذوي  	
مبص��رة  قل��وب  مجعي��ة  افتت��اح  مت  لذل��ك  البص��ر،  فق��د  م��ن  ومنه��م  اخلاص��ة،  االحتياج��ات 

بالص��ر وواجه��ت متاع��ب احلي��اة بهمة عالية، حيث عدت جمدداً لدراس��ة 
اختصاص��ي يف هندس��ة املعلوم��ات يف جامع��ة حل��ب احل��رة، ومت قبول��ي 
اس��تثنائيًا م��ن إدارة اجلامع��ة مراع��اة حلالي الصحي��ة ووضعي اخلاص."

يؤك��د طلح��ة بأن��ه أصب��ح بع��د ف��رتة وجي��زة م��ن الط��الب  	
املتميزي��ن، كم��ا أتق��ن ع��دة برام��ج إلكرتوني��ة خت��دم املكفوف��ني، وق��د ق��ام 
برتمج��ة برنام��ج ناط��ق خمص��ص ألجه��زة األندروي��د إىل اللغ��ة العربي��ة 
وحتميل��ه عل��ى هواتف املكفوفني الذين يرتادون اجلمعية، حبيث ميكنهم 
الرنامج من اس��تخدام اإلنرتنت ومواقع التواصل من خالل حتويل كل 

م��ا يظه��ر عل��ى الشاش��ة إىل ص��وت."
حمم��د )15 عام��ًا( فق��د بص��ره لكن��ه مل يفق��د األم��ل باحلي��اة،  	
واإلص��رار عل��ى حتقي��ق حلم��ه بإكم��ال تعليم��ه، لذلك انض��م إىل مجعية 
قل��وب مبص��رة، وع��ن ذل��ك يق��ول: "صحي��ح بأن��ي فق��دت بص��ري لكني مل 
أفق��د عزمي��ي، وق��د وج��دت يف اجلمعي��ة م��ن يش��عر مبعانات��ي، ويس��عى 
إىل مس��اعدتي عل��ى حتقي��ق ذات��ي ع��ن طري��ق الدم��ج االجتماع��ي والدع��م 
النفس��ي." ويب��ني حمم��د بأن��ه يت��درب يف اجلمعي��ة على كيفية اس��تخدام 
اهلوات��ف الذكي��ة واكتس��ب خ��رة جي��دة، إضاف��ة إىل تعلم��ه كيفي��ة 

حتس��س أيقون��ات اهلات��ف واس��تخدامها بش��كل صحي��ح.
وم��ن املنضم��ني إىل اجلمعي��ة عب��د الق��ادر احلس��ن )31 عام��ًا(  	
م��ن بل��دة عينج��ارة بري��ف حل��ب الغرب��ي، وع��ن الفائ��دة ال��ي حص��ل عليه��ا 
يق��ول: "رغ��م الظ��روف الصعب��ة حن��اول أن نش��ق طريقن��ا لنج��د ألنفس��نا 
مكان��ًا يف اجملتم��ع، ونكم��ل حياتنا كغرينا من املبصرين، حيث كنت فيما 
مض��ى أعي��ش حي��اة ي��أس وعزل��ة بس��بب إصاب��ي وأمتن��ع عن اخل��روج من 
املن��زل، وبع��د انضمام��ي للجمعية تغريت حياتي نس��بيًا، وأصبحت أمارس 
النش��اطات الرياضية وأس��تخدم اهلاتف احملمول بش��كل جيد، كما أتلقى 
مع زمالئي دورات حملو األمية بلغة الرايل وكيفية النقش على اللوح." 
مجعي��ة قل��وب مبص��رة ه��ي بي��ت املكفوف��ني يف الش��مال الس��وري  	
ملس��اعدتهم يف اخل��روج م��ن عزلته��م وتغي��ري نظ��رة اجملتم��ع هل��م، إميان��ًا 
م��ن القائم��ني عل��ى اجلمعي��ة واملنضم��ني هل��ا بأن��ه ال يأس مع احلي��اة، لكن 
م��ن غ��ري املمك��ن التنب��ؤ مب��دى إمكانية اس��تمرارها يف العمل م��ع عدم توفر 
الدع��م ال��كايف، ويف منطق��ة ال يب��دو مس��تقبلها األمي أو العس��كري يس��اعد 

يف اس��تمرار مث��ل ه��ذه النش��اطات. 

مجعية )قلوب مبصرة( لرعاية املكفوفني يف الشمال السوري
سونيا العلي
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8

رادار املدينة

العدد 128 / 30 كانون األول 2018



 

 

ب��دأ حمم��د  املؤث��رة،  الكلم��ات  به��ذه  	
أف��راد ش��رطة عفري��ن حديث��ه  أح��د  احلم��دو 
لع��ني املدين��ة عن الطفل اللقيط حديث الوالدة، 
ال��ذي وص��ل إىل مركز ش��رطة مدين��ة عفرين 
مشال��ي حل��ب ع��ْر ش��خص عث��ر علي��ه يف دوار 
ن��ريوز جبان��ب روض��ة األزه��ار يف املدين��ة بتاريخ 
22/ 10/ 2018 وأك��د احل��دو خ��الل حديث��ه أن��ه 

ورعايت��ه. كفالت��ه  يف  سيس��تمرُّ 
وق��ال احلمي��دو: "زوج��ي ش��اركتي  	
باخت��اذ الق��رار فوًرا، فكفال��ة الطفل أجر عظيم، 
وه��ي والدت��ه الي��وم بالرضاع��ة، وال تس��تطيع 
مفارقت��ه م��ع طفلتن��ا ال��ي تك��ره خبمس��ة أي��ام، 
وكلم��ا أت��ى ذك��ره بأيِّ كلمة ع��ن أهله تتغرّي 
خوًف��ا م��ن فراق��ه، وق��د أمسيت��ه ُعَم��َر، ودع��وت 
اهلل أن يك��ون رج��اَلً صاح��ب ش��أن، ه��و يف قل��ي 
ث��ورة لوح��ده مل��ن فهم معنى الثورة، وس��أبذل ما 
اس��تطعت لرتبيته، فاملوضوع بالنس��بة لنا أكر 
مم��ا تتص��وره عق��ول، ه��و إحس��اس ومش��اعر ال 
ميك��ن وصفه��ا ب��كالم، ومن��ذ دخول��ه منزلن��ا مل 

االبتس��امة". تفارقن��ا 
التفك��ري  "حاول��ت  حديث��ه:  وتاب��ع  	
جاه��ًدا ملعرف��ة الس��بب وراء رمي طفل، يبدو أنه 
أم��ر يط��ول ش��رحه يف جمتمعاتن��ا، لك��ن أك��ر 
مش��كلة تواج��ه ه��ؤالء األطف��ال هي النس��ب، فال 
ضم��ه  جُيي��ز  الرتك��ي  وال  الس��وري  القان��ون 
قضي��ة  يف  اتفق��ا  والقان��ون  والش��رع  لعائل��ة، 
تس��جيل قي��ده، فذل��ك لوح��ده قضيَّ��ة ك��رى 
وج��ب حلَّه��ا ش��رعيًّا وإنس��انيًّا، وأطال��ب القان��ون 
ب��أن جي��د ح��الًّ م��ع مراع��اة اخلصوصيَّ��ة ل��ألم 

املرضع��ة".
القاض��ي  أوض��ح  الص��دد  ه��ذا  ويف  	
خال��د ش��هاب الدي��ن رئي��س هيئ��ة القانوني��ني 
السوريني األحرار لعني املدينة؛ أنَّ نظام األسد 

رمي أطفال حديثي الوالدة يف املناطق احملررة.. هل حنن أمام ظاهرة؟ عائشة صري

طرح قانوًنا جديًدا مّساه "جمهولي النس��ب" عام 
2017، وُنوقش يف جملس الشعب عام 2018 وإىل 

اآلن مل ُيق��ر، فأح��كام اللقي��ط ينظمه��ا املرس��وم 
التش��ريعي رق��م 107، وُيعام��ل اللقي��ط مبوجب��ه 
معامل��ة اليتي��م، فيت��م تنظي��م ش��هادة والدة ل��ه 
مبوج��ب ضب��ط ش��رطة وف��ق األص��ول، وُترس��ل 
نس��خة ع��ن ش��هادة املي��الد م��ن دار األيت��ام إىل 
العربيَّ��ة   اجلنس��يَّة  ويكتس��ب  املدن��ي،  الس��جل 
الس��وريَّة، والدي��ن اإلس��المي يف ح��ال مل ُيع��رف 
ل بالس��جل املدن��ي باس��م ثالث��ي  دين��ه، وُيس��جَّ
مف��رتض، "وه��ذا ينطب��ق عل��ى احلال��ة املذك��ورة 
يف عفري��ن، وحت��ى ل��و كان توج��د حال��ة إرض��اع 
للنس��ب"،  س��بًبا  ُيعت��ر  ال  ذل��ك  أنَّ  إال  للقي��ط، 
ع��ي أنَّ هذا اللقيط ل��ه أو يقربه أن  وعل��ى م��ن يدَّ
م بدعوى إثبات النسب وفق قانون األحوال  يتقدَّ
لتثبي��ت  الش��رعيَّة  احملكم��ة  إىل  الش��خصيَّة 
النس��ب، وُيطب��ق عل��ى أح��كام النس��ب امل��واد134 

.  136 و135و 
حديث��ي  أطف��ال  رم��ي  )ظاه��رة(  	
أم��ام  األخ��رية  اآلون��ة  يف  انتش��رت  ال��والدة 
األماك��ن العاّم��ة يف مناط��ق الش��مال الس��وري 
املاضي��ني،  الش��هريني  احمل��رر، وتك��ررت خ��الل 
يت��م  ريثم��ا  ترع��اه  عائل��ة  طف��ل  ل��كل  وكان 
كش��ف مص��ريه، فقب��ل وبع��د الطف��ل عم��ر مت 
العث��ور عل��ى أكث��ر م��ن طف��ل حدي��ث ال��والدة، 
منه��م يف مدين��ة أع��زاز بتاري��خ 3/ 8/ 2018 تكفل 
ب��ه ش��خص م��ن ت��ل رفع��ت، وآخ��ر حبال��ة صحيَّة 
س��يئة نتيجة تعرضه للرد الش��ديد، حيث ُوجد 
مرميًا على قارعة الطريق قرب مدينة س��راقب 
ش��رقي إدل��ب بتاري��خ 8/ 12/ 2018 ونق��ل ألح��د 
مش��ايف املدني��ة لتلق��ي الع��الج، ويف 16/ 12/ 2017 
عثر على طفل حديث الوالدة يف شارع الثالثني 
وق��د  "لألمني��ة"؛  تس��ليمه  ومت  إدل��ب  مبدين��ة 

مل ميِض على  	
مساعي اخلر ووصولي 

إىل مركز شرطة عفرين 
أكثر من عشر دقائق، 

كنت وصلت إليه جللبه إىل 
عائلي ألنَّي أعرف مدى حاجته 

للحليب أو صدر أّم ُيرضعه وحينو 
عليه، وكلما احتضنته يف صدري، 

واستنشقت رائحته تتسارع دقات 
قلي بانتظام ال أعرفه إالَّ يف حلظات 
فرحي بطفولي، ويكفي أن أنظر إىل 

عينيه الواسعتني حّتى تشتعل يف قلي أنوار 
جتعلي أمضي راشًدا.

انتش��رت الظاه��رة كذلك عندم��ا كانت مدينة 
حل��ب حماص��رة، ويرج��ع الس��بب إىل اخللفيَّ��ة 

الطفل��ني. لوال��دي  والتعليميَّ��ة  االقتصاديَّ��ة 
عب��د الوه��اب عاصي باح��ث يف مركز  	
جس��ور للدراس��ات، تط��ّرق خ��الل حديث��ه لع��ني 
معظمه��ا  يف  تتعلَّ��ق  إذ  األس��باب،  ع��ن  املدين��ة 
أهمه��ا  منه��ا،  أق��دم  وأخ��رى  احل��رب  بظ��روف 
اتساع نسبة الفقر بني األسر حيث مل تعد هناك 
طبق��ة وس��طى، مقاب��ل انتش��ار الطبق��ة الفق��رية، 
وبالتال��ي يصب��ح إجن��اب األطف��ال مح��اًل إضافيًّ��ا 
عليه��ا حينم��ا ال جت��د العوائ��ل احل��د األدن��ى م��ن 
الق��درة عل��ى العي��ش، م��ا يدفعه��ا الخت��اذ ق��رار 
برم��ي األطف��ال يف األماك��ن العام��ة والتخّل��ي 

عنه��م.
ع��دم  الفق��ر  إىل  "عاص��ي"  ويضي��ف  	
وج��ود إرش��ادات كافي��ة لألس��رة ح��ول عمليَّ��ة 
ظ��ل  يف  احلم��ل  حيص��ل  وبالتال��ي  اإلجن��اب، 
احتم��ال غي��اب وج��ود رغب��ة ل��دى الزوج��ني، وق��د 
يدف��ع مث��ل ه��ذا األم��ر األس��ر ال��ي ُتعان��ي م��ن 
الفق��ر املدق��ع للتخّل��ي عن وليده��ا اجلديد، كل 
ذل��ك إىل جان��ب انتش��ار العالق��ات غري الش��رعية، 
سواء بسبب احلاجة أو بسبب غياب الرادع، حيث 
تضط��ر األم للتخّل��ي ع��ن الطف��ل ورمي��ه، وأش��ار 
إىل أنَّ أغل��ب ه��ؤالء األطف��ال يت��م احتضانه��م 
م��ن قب��ل بع��ض األس��ر املقتدرة ال��ي يوجد لديها 

رغب��ة يف وج��ود ف��رد معه��ا م��ن خ��ارج العائل��ة.
م��ن الصع��ب اعتب��ار األم��ر ظاه��رة،  	
إال أن تك��رار رم��ي األطف��ال حديث��ي ال��والدة يف 
ظ��ل بق��اء الظ��روف ال��ي أنتج��ت ذل��ك، ث��م غياب 
أي إحص��اءات رمسي��ة ح��ول األطف��ال املش��ابهني 
وج��ود  اف��رتاض  ميك��ن  إذ  املعروف��ة،  للح��االت 
أنن��ا  االعتق��اد  اىل  يدف��ع  ذل��ك  كل  غريه��م، 

قري��ب. عم��ا  ظاه��رة  س��نواجه 
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دوري��ة  توجه��ت  اجل��اري  األول  كان��ون  م��ن  الثام��ن  يف  	
مج��ارك م��ن دمش��ق إىل مح��اة به��دف ضب��ط واح��د م��ن مس��تودعات 
البضائ��ع املهرب��ة يف بل��دة قمحان��ة مش��ال مح��اة، الي ق��رر حمافظها 
مرافق��ة الدوري��ة م��ع ق��وة أمني��ة لضم��ان إمت��ام العملي��ة، وملعرف��ة 
احملاف��ظ أن ه��ذا املس��تودع يع��ود بطريق��ة أو بأخ��رى لش��خص م��ن 
أصحاب النفوذ. لكن األمور مل جتِر كما يشتهي رأس هرم السلطة 
يف املدين��ة، فق��د مت��ت حماصرته��م م��ن قب��ل جمموع��ة م��ن عناص��ر 
املخاب��رات اجلوي��ة ال��ي تتب��ع لس��هيل احلس��ن، وتعت��ر بل��دة قمحانة 
من أهم معاقلها، واحتدم املوقف مما دفع احملافظ لطلب الدعم من 
رئي��س اللجن��ة االمني��ة يف احملافظ��ة حمم��د عب��د العزيز دي��ب، الذي 
الم احملاف��ظ عل��ى فعلت��ه تل��ك وأخ��ره ب��أن "قمحان��ة ل��ن ندخله��ا إال 
بال��ورود"، كم��ا ي��رتدد يف أوس��اط مؤي��دة لنظ��ام األس��د عل��ى وس��ائل 

التواص��ل.
س��يل م��ن الش��تائم والتهدي��دات أطلق��ت يف وج��ه احملاف��ظ،  	
"ال��ذي يس��عى حملارب��ة الفس��اد" حس��ب وص��ف الصفح��ات املوالي��ة 
للنظ��ام، مم��ا اضط��ره لالنس��حاب م��ن امل��كان، خاص��ة بع��د رد رئي��س 
اللجن��ة األمني��ة ورفض��ه إرس��ال امل��ؤازرة للمحاف��ظ ال��ذي اكتف��ى 
مبص��ادرة ع��دة "عل��ب بس��كويت". وق��د كتب��ت ش��بكة أخب��ار قمحان��ة 
يف متابعته��ا للموض��وع "امل��واد ال��ي ذه��ب احملاف��ظ إىل مصادرته��ا 
مصدره��ا األساس��ي مع��روف للجمي��ع وه��و املعاب��ر م��ع إدل��ب، فه��ل 
سنش��اهد احملاف��ظ قريب��ًا هن��اك مين��ع دخوهل��ا ويوق��ف م��ن يدخله��ا" .

م��ن  سلس��لة  ضم��ن  واح��دة  س��تكون  احلادث��ة  أن  يب��دو  	
احل��وادث م��ن ذات الن��وع، خاص��ة أن أجه��زة ومؤسس��ات تابع��ة للنظام 
حت��اول أن تعي��د )اهليب��ة( مل��ا تبق��ى م��ن )الدول��ة(، حت��ى ل��و كان ذلك 
ش��كليًا، وضم��ن ه��ذا االجتاه يأتي تأكيد املدي��ر العام للجمارك فواز 
أس��عد، يف وقت س��ابق، على أن احملالت التجارية يف كل احملافظات 
الس��ورية س��تكون هدف��ًا للجم��ارك، وس��تدخلها يف ح��ال وج��ود م��واد 

مهرب��ة س��واء كان��ت الكمي��ة صغ��رية أو كب��رية.
ليس��ت اجلم��ارك املعني��ة الوحي��دة باس��تهداف املناط��ق الي  	
تزدهر فيها جتارة املواد املهربة، فهذه احلادثة الثانية الي يتعرض 
هل��ا احملاف��ظ ذات��ه يف نف��س البل��دة، وال��ي طالب��ت احملاف��ظ مبحارب��ة 
الفس��اد احلقيق��ي املتمث��ل يف كب��ار التج��ار الذي��ن يدخل��ون امل��واد 

	          مل تكن احلادثة الي تعّرض هلا حمافظ محاة غس��ان حزوري يف قمحانة األوىل من نوعها ولن تكون األخرية،  	
إذ تكث��ر احل��وادث ال��ي يتع��رض هل��ا مس��ؤولو النظام أثن��اء حماولتهم تطبي��ق القانون على أصحاب النفوذ ومحلة الس��الح، فالقانون وضع 

ليطب��ق عل��ى الضعي��ف فق��ط يف مدين��ة حتك��م بفوه��ات البن��ادق.
الرتكية على مرأى اجلميع من املعابر، باإلضافة حلوادث اخلطف 
والس��لب املس��لح ال��ي حت��دث يف ري��ف مح��اة الغرب��ي بش��كل خ��اص.

الق��رارات  وتطبي��ق  س��لطته  بس��ط  ح��اول  احل��زوري  	
احلكومي��ة لكن��ه فش��ل أيض��ًا يف مدين��ة مصي��اف، حي��ث قوب��ل ب��ردة 
فع��ل قوي��ة مش��ابهة ملا حدث يف قمحان��ة، ومت منعه من تنفيذ القرار 
ومص��ادرة أي م��ادة، فم��ا كان م��ن احملاف��ظ إال أن ع��اد ملدين��ة مح��اة 
لتطبيق سطوته على التجار الصغار، حيث شن محلة مصادرة قوية 
ضمن أحياء املدينة، مشلت الكثري من املواد مثل األدوات الكهربائية 
وألبس��ة البالة وبعض املواد الغذائية ذات املنش��أ الرتكي، حس��ب عال 
العم��ر الناش��طة م��ن مدين��ة مح��اة، وال��ي ت��رى أن احلكوم��ة عاج��زة 
ع��ن تطبي��ق القان��ون عل��ى ش��بيحتها، فتس��عى لتطبيقه عل��ى املدنيني 
"مستودعات كاملة فضوها، ماقدروا ع أهل مصياف وقمحانة بس 

علين��ا بيق��دروا".
م��ن جانب��ه ي��رى الناش��ط عب��د احلمي��د الش��حنة أن النظ��ام  	
حقيقة قادر على ضبط وتنفيذ أي قرار يف أي منطقة، لكنه يسعى 
لالس��تفادة م��ن تصرف��ات ه��ؤالء املس��لحني وتوظيفه��ا ملصلحت��ه عر 
خط��ة ممنهج��ة ته��دف إىل )عفرت��ة( املناط��ق ال��ي ينتم��ون إليه��ا، 
جبع��ل تل��ك املناط��ق عفريت��ًا، حبي��ث تتح��ول إىل فزاع��ة طبيعي��ة 
ألهال��ي البل��دات احمليط��ة ع��ر زرع فك��رة "إذا احلكوم��ة م��ا قدرتله��م، 
ش��و ممك��ن نعم��ل حن��ن"، تل��ك املنهجي��ة س��تضع املدن��ي املس��تضعف 
أم��ام خياري��ن: إم��ا الرض��وخ باملطل��ق ألوام��ر النظ��ام وتنفيذه��ا، أو 
االنضم��ام للميليش��يات املوج��ودة ليحص��ل عل��ى الس��طوة الكافي��ة 
لرف��ض الق��رارات املفروض��ة علي��ه، وبالتالي يربح نظام األس��د بكلتا 

احلالت��ني، حبس��ب الش��حنة.
م��ن ناحي��ة أخ��رى ي��رى متابع��ون أن ق��وات األس��د صنع��ت  	
مليش��يات وبات��ت عاج��زة فعاًل عن ضبطها، بس��بب النف��وذ الذي باتت 
متتلك��ه تل��ك املليش��يات م��ن جه��ة، وبس��بب معرف��ة تل��ك املليش��يات 
بأهميته��ا ل��دى بش��ار وحاجت��ه خلدماته��ا يف مع��ارك ع��دة مل حيس��م 
أمره��ا بع��د، والدلي��ل عل��ى ذل��ك أن مديري��ة اجلم��ارك عج��زت ع��ن 
تطبي��ق قراره��ا إال عل��ى التج��ار الصغ��ار الذي��ن الميلك��ون دعم��ًا م��ن 
أح��د ضب��اط األم��ن أو ق��ادة اجملموع��ات العس��كرية، عل��ى الرغ��م م��ن 

م��رور أكث��ر م��ن س��تة أش��هر عل��ى ب��دء احلمل��ة.

حممد األمسر

يف محاة.. حتى احملافظ ال يسلم من »تشبيح« امليليشيات
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انقط��اع  عل��ى  يعرتض��ون  فه��م  	
الكهرب��اء يف م��دن الس��احل ألنه��م يعت��رون أن��ه 
م��ن الطبيع��ي حرم��ان أي حمافظ��ة أخ��رى م��ن 
الكهرب��اء به��دف بقائه��ا بش��كل متواص��ل لديه��م، 
“فم��ن املعي��ب أن تن��ام أس��ر القتل��ى واجلرح��ى يف 
الظ��الم، بينم��ا تنع��م بالكهرب��اء األس��ر ال��ي مل 
تق��دم أي ش��يء، ب��ل ومجي��ع أبنائه��ا انضم��وا إىل 
صف��وف املعارض��ني للنظ��ام يف حل��ب أو دمش��ق".

يتض��ح األم��ر كذل��ك عن��د احلدي��ث  	
عن املنتجات الزراعية الي تنتجها قرى الساحل 
من خضار وفواكه أو محضيات، فبيعها بأسعار 
زهي��دة والعج��ز ع��ن تصريفه��ا يعتر أم��راً مهينًا 
الق��رى، ويتوج��ب  أبن��اء ومزارع��ي ه��ذه  حب��ق 
عل��ى "اجله��ات املس��ؤولة يف احلكوم��ة" أن ت��رّد 
الدي��ن هل��م م��ن خ��الل ه��ذه األم��ور، فض��اًل ع��ن 
الدع��م املس��تمر والدائ��م ال��ذي يتوج��ب أن يتوف��ر 
لتعوي��ض أس��ر القتل��ى واملصاب��ني ومن��ح أبنائه��م 
ه��ذه  مطلق��ة،  وصالحي��ات  كب��رية  مي��زات 
األم��ور تتفاق��م وتظه��ر للعل��ن م��ع أي موق��ف أو 
مش��كلة تواجه هذه الفئة من الس��كان، من نقص 
اخلدم��ات أو ارتف��اع األس��عار إىل صعوب��ة العيش 

وغي��اب ف��رص العم��ل. 
تتح��دث من��ى العب��د )إح��دى طالب��ات  	
جامع��ة تش��رين( لع��ني املدين��ة ع��ن الظواهر الي 
تش��اهدها يف اجلامع��ة م��ن املوال��ني، ففي حال مت 
اإلع��الن ع��ن أي وظيف��ة أو ش��اغر تتواف��د النس��اء 
"أخ��ت  بأنه��ن  أنفس��هن  ع��ن  وتعريفه��ن  إليه��ا 
القتي��ل ف��الن" أو "زوج��ة الضاب��ط ال��ذي قض��ى 
يف مع��ارك ري��ف الالذقي��ة ف��الن"، يف ظ��ل غي��اب 
كام��ل ألي مؤه��الت علمي��ة أو مواصف��ات م��ن 
املمك��ن أن تتي��ح هل��ن الفرص��ة للعم��ل يف اجمل��ال 

املطل��وب. 
تنس��حب تلك احلالة -حبس��ب العبد-  	
عل��ى الط��الب الذي��ن يعرتضون بش��كل دائم على 
املدرس��ني وعل��ى نتائج املواد والق��رارات الصادرة، 
ويطالب��ون باخت��اذ إج��راءات تتي��ح هل��م النج��اح 
واالنتق��ال م��ن ع��ام دراس��ي إىل ال��ذي يلي��ه حت��ى 
ول��و رس��بوا يف كاف��ة امل��واد، معتري��ن أن��ه يكف��ي 
م��ا ح��ل بهم من حزن وما قدموه، فأغلب الش��بان 
صف��وف  يف  متطوع��ني  اجلامع��ة  يف  املوال��ني 

الكتائب وامليليش��يات، فضاًل عن وجود فئة ممن 
أصيب��وا يتابع��ون دراس��تهم أيض��ًا.

وم��ن غرائ��ب القص��ص ال��ي عاينته��ا  	
يف اجلامع��ة تتح��دث ع��ن واح��دة حصل��ت عندم��ا 
توجه��ت إح��دى الطالب��ات حن��و عمي��د كلي��ة 
إي��اه  مطالب��ة  وصرخ��ت  اجلامع��ة،  يف  اآلداب 
بإع��ادة امتح��ان إح��دى املواد هلا ألنها مل تس��تطع 
تقدي��م االمتح��ان بس��بب مقت��ل أخيه��ا يف الي��وم 
ذات��ه، مم��ا أجره��ا عل��ى ت��رك االمتح��ان والبق��اء 
روح  أن  معت��رة  واجلن��ازة،  التش��ييع  حلض��ور 
أخيه��ا ذهب��ت ف��داء للوط��ن ال��ذي جي��ب أن يق��در 
حتصيله��ا  متابع��ة  عل��ى  ويس��اعدها  ظروفه��ا 
العلم��ي، وه��ذه احلادث��ة وج��دت تعاطف��ًا كب��رياً 
من قبل الطالب واملدرسني املوالني الذين عمدوا 
إىل تهدئ��ة الطالب��ة، م��ع وع��ود بإتاح��ة الفرص��ة 
هل��ا خ��الل ال��دورة الصيفي��ة ومس��اعدتها للنجاح 

عنده��ا.
احلدي��ث  عن��د  كب��رية  ثق��ة  هن��اك  	
وغي��اب للخ��وف م��ن نظ��ام أم��ي كنظام األس��د، 
ال��وزراء  ع��ن  أنفس��هم  يفضل��ون  بات��وا  حي��ث 
وكاف��ة املس��ؤولني لدى النظام عدا بش��ار األس��د 
ال��ذي يس��عى حملارب��ة فس��اد مس��ؤوليه وحتس��ني 
الوض��ع، فه��م أكث��ر حمب��ة ووف��اء م��ن كاف��ة 
أركان النظ��ام واملس��ؤولني ألنه��م قدم��وا لألس��د 
م��ا عج��ز عن��ه ه��ؤالء، ويطالب��ون م��ع أي نق��د أن 
يرس��ل ال��وزراء أبناءه��م للقت��ال عل��ى خط��وط 
اجلبه��ات، وك��ون أبنائه��م يف اخلط��وط األوىل 
ف��إن ذل��ك مينحهم مس��احة للتعبري عن غضبهم 
احت��دام  عن��د  خصوص��ًا  الصعب��ة،  وظروفه��م 
املع��ارك ووص��ول القتلى واجلرحى بش��كل يومي 

إىل م��دن الس��احل. 

 

موالو النظام يف الساحل يطالبونه برد الدين 
وتوفري اخلدمات هلم مقابل تضحياتهم ألجله

النظ��ام  موال��و  يعت��ر    	 	
أنفس��هم  الس��احل  يف  العلوي��ة  الطائف��ة  م��ن 
أصح��اب الفض��ل يف بقائ��ه، لذل��ك فم��ن واجب��ه 
أن يك��ون وفي��ًا ملوقفه��م ه��ذا، عدا ع��ن تفضيلهم 
يف كل م��ا ميك��ن أن يس��تحصله م��ن )الدول��ة( 
هل��م؛ يظه��ر ذل��ك يف العدي��د م��ن الس��لوكيات 
والش��عارات. اليومي��ة  واألحادي��ث  والظواه��ر 

س��كان  )أح��د  عثم��ان  حمم��ود  يتح��دث  	
بل��دة باني��اس( لع��ني املدين��ة ع��ن أن��ه ال توج��د عائل��ة 
إال وفق��دت أح��د أقاربه��ا، واحل��رب الت��زال مس��تمرة 
والنظام حباجة لتجنيد املزيد من أبناء الطائفة يف 
صفوف��ه لذل��ك ه��و جم��ر عل��ى الس��كوت ع��ن كاف��ة 
حلكومت��ه،  يوجهون��ه  ال��ذي  والنق��د  االعرتاض��ات 
فضاًل عن أن جتنيد الش��باب دفع لقلة اليد العاملة 
احلي��اة،  جم��االت  كاف��ة  يف  اخلدم��ات  ونق��ص 
واالعرتاضات دائمًا موجودة سواء فيما يتعلق بأمور 
النظاف��ة أو الش��وارع أو إع��ادة ترمي��م أو إص��الح أي 

منطق��ة.
أض��اف حمم��ود أن البع��ض م��ن املوال��ني  	
يعت��ر وج��ود مش��اكل وع��دم توف��ر اخلدم��ات يف 
الساحل هو أمر مقصود، متسائلني "هل جيب علينا 
أن نق��دم أكث��ر م��ن ذل��ك لك��ي ُتؤم��ن لن��ا مطالبن��ا 
ولنعيش يف وطن يوفر حقوقنا؟"، معتراً أن النظام 
يعم��ل عل��ى جتدي��د والئه��م ل��ه ب��ني احل��ني واآلخ��ر 
بع��د ح��دوث أي موجة من الغضب واالعرتاض على 
الوض��ع أو املطالب��ة باحلقوق، م��ن خالل التفجريات 
ال��ي حيدثه��ا أو نش��ر إش��اعات ع��ن وج��ود س��يارات 
مفخخ��ة تعم��ل دوري��ات األم��ن عل��ى إيه��ام األهال��ي 

بإلق��اء القب��ض عليه��ا.
للنظ��ام  املوالي��ة  الصفح��ات  أن  ُيذك��ر  	
تنشر الكثري من التعليقات واملنشورات الي تتحدث 
ع��ن موض��وع ض��رورة مكاف��أة أهال��ي املناط��ق املوالية 
ورد املع��روف واجلمي��ل هل��م، وضم��ن ذل��ك نش��رت 
صفح��ة مح��ص ع��ني عل��ى احل��دث مؤخ��راً ص��وراً 
لبع��ض األحي��اء يف املدين��ة تظه��ر س��وء الطرق��ات 
وانتش��ار احلف��ر بكثاف��ة، وج��اء التعلي��ق عليه��ا أن 
إع��ادة اإلعم��ار جي��ب أن تب��دأ م��ن ه��ذه األحي��اء ال��ي 
"ه��ب ش��بانها وفقراؤه��ا للدفاع ع��ن وطنهم"، و "على 
كل ج��دار وعن��د كل ش��ارع توج��د ص��ورة لش��هيد 

ت��روي الكث��ري م��ن قص��ص التضحي��ات".

ميس احلاج
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ي

وج��ود جث��ة عل��ى قارع��ة طري��ق ع��ام أو يف مك��ب القمامة  	
ب��ات ظاه��رة متك��ررة خاص��ة يف مدين��ي الالذقية وجبل��ة، لتخَتتم 
القضاي��ا بدف��ن تل��ك اجلثث م��ن قبل عائالتها، وإج��راء ضبط أمي 
ُي��وَدع يف أدراج أقس��ام الش��رطة هن��اك، م��ع حتقيق��ات توص��ف بأنها 
جاري��ة إللق��اء القب��ض عل��ى الفاعل��ني. الفاعل��ون هن��ا ق��د يتجولون 
يف مس��رح اجلرمي��ة دون أي خ��وف م��ن إلق��اء القب��ض عليه��م، فم��ا 
متتلك��ه العصاب��ات القائم��ة به��ذه األعمال يفوق قدرة أي مؤسس��ة 

أمني��ة يف الس��احل عل��ى إلق��اء القب��ض عليه��م.
العقي��د عم��ر أس��ود املع��روف باس��م "آص��ف أبو عل��ي" وجد  	
مقت��واًل مطل��ع الش��هر احلال��ي عل��ى طري��ق جبل��ة- برتي��اس، بع��د 
اختفائ��ه م��ع س��يارته بأي��ام، ليت��م دفن��ه يف قريت��ه بي��ت عان��ا ال��ي 
ينتم��ي إليه��ا كذل��ك العمي��د س��هيل احلس��ن "النم��ر"، ومل يلع��ب 
انتم��اء العقي��د املقت��ول لقري��ة وأس��رة متتل��ك عش��رات الضب��اط يف 
خمتلف قطع اجليش السوري ودوائره األمنية أي دور يف كشف 
الفاع��ل، ال��ذي أش��يع فيم��ا بع��د أن��ه اب��ن خالت��ه وأن��ه ف��ار م��ن وج��ه 

العدال��ة.
م��ن القري��ة نفس��ها وج��دت جث��ة الصناع��ي وحي��د عباس  	
ال��ذي قت��ل عن طريق االس��تهداف بالرص��اص، ورميت جثته أيضًا 
على قارعة الطريق دون أن تؤدي التحقيقات إىل اعتقال الفاعل، 
ال��ذي يش��ري إلي��ه احملام��ي منص��ور عل��ي م��ن ري��ف الالذقي��ة بأن��ه 
معروف، وتربطه عالقة مبيليشيا الدفاع الوطي العاملة يف ريف 

الالذقي��ة، وف��ق ش��هادته جملل��ة ع��ني املدين��ة.
س��كان قري��ة ع��ني الش��رقية يف ري��ف الالذقي��ة أيض��ًا  	
وج��دوا جث��ة الش��اب عل��ي أم��ون مرمية على ط��رف الطري��ق العام، 
وذل��ك بع��د اختف��اء الش��اب م��ع س��يارته قب��ل أس��ابيع، الس��يارة ال��ي 
وج��دت حمرتق��ة بالق��رب م��ن موق��ع اجلرمي��ة، وختتل��ف ه��ذه عن 
س��ابقاتها ب��أن ي��د الش��رطة طال��ت اجمل��رم، ومت اعتقال��ه واعرتاف��ه 

بالقيام بها كونه "غري حممي بش��كل كامل من قبل أية ميليش��يا أو 
جتم��ع مس��لح يف املنطق��ة" وف��ق احملام��ي ذات��ه.

ع��ام 2017 ش��هد عش��رات اجلرائ��م املماثل��ة، فت��ويف -مث��اًل-  	
الش��اب أمين س��كيف من بلدة بيت ياش��وط يف املستش��فى بعد تعرضه 
لض��رب م��رح، وأش��يع حينه��ا أن مص��دره عائل��ة فت��اة كان ق��د رغ��ب 
الش��اب بالتق��دم لل��زواج منه��ا؛ وكذل��ك ُوج��دْت جث��ة الش��اب ن��زار 
أب��و الع��روس م��ن قري��ة دمس��رخو بع��د تعرض��ه إلط��الق ن��ار م��ن قب��ل 
جمهول��ني؛ فيم��ا تع��رض الش��اب رام��ز عدي��رة للطع��ن ب��أداة ح��ادة 
يف بل��دة س��قوبني بري��ف الالذقي��ة، لتس��جل كل تل��ك القضاي��ا ض��د 

جمهول��ني.
ال ي��كاد مي��ر أس��بوع يف مدينة الالذقي��ة وريفها إال ويرد فيه  	
خر اختطاف تاجر أو فتاة أو طفل، وطلب فدية من العائلة إلطالق 
سراحه، فيما متر جرائم سلب احملال التجارية واملنازل واملكاتب دون 
أن يت��م ضب��ط العصاب��ات القائم��ة به��ذه األعمال، ب��ل إن تلك اجلرائم 
تش��هد انتش��اراً جغرافي��ًا لتش��مل حت��ى القرى الصغ��رية الي كانت يف 
من��أى ع��ن اجلرمي��ة إىل حد ما، فيما تتط��ور أدوات الفاعلني، ويصبح 
حضوره��م مباش��راً ومعروف��ًا يف الق��رى وامل��دن، دون أي ش��كل م��ن 
أش��كال الضب��ط األم��ي، فاملس��ؤولون عن تل��ك اجلرائم هم جمموعات 
وأف��راد مس��لحون تطوع��وا يف ميليش��يات الدف��اع الوط��ي وكتائ��ب 
البع��ث وغريه��ا، ومتكن��وا م��ن امت��الك الس��لطة املطلق��ة يف مناطقه��م، 
وتقامس��وا الش��وارع واألحي��اء والق��رى فيم��ا بينه��م، ليك��ون ل��كل ش��ارع 

مجاع��ة مس��لحة مس��ؤولة ع��ن أمن��ه ومحايت��ه.
أول م��ا تق��وم ب��ه ه��ذه اجلماع��ات ه��ي ابت��زاز األهال��ي، وم��ن  	
ث��م مت��ارس اجلرائ��م بش��كل واض��ح م��ن قت��ل وس��لب وخطف، أم��ا قادة 
املؤسس��ات األمني��ة، فم��ن كان منه��م عل��ى ارتب��اط بت��كل العصاب��ات 
فقد ضمن محاية نفس��ه مقابل تغاضيه عما يقومون به، أو س��يصبح 

ضحي��ة كغ��ريه لتل��ك اجلرائ��م.

جثث مرمية على الطرقات وسيارات حمروقة..
مظاهر اجلرمية املنظمة اليومية يف الساحل

	   باتت صفة االنفالت األمي مرتبطة بكل مناطق الس��احل الس��وري، وس��ط أخبار ال تنقطع عن جرائم قتل وس��رقة  	
وخطف وس��واها ترتدد بني حني وآخر، يف ظل عجز واضح من قبل املؤسس��ات األمنية وجهاز الش��رطة عن ضبط الوضع العام، أو اإلش��ارة 
املباش��رة إىل مرتك��ي ه��ذه اجلرائ��م، الذي��ن يعل��م غالبي��ة س��كان م��دن وق��رى الس��احل أمساءه��م وارتباطاته��م وعالقاتهم املتش��عبة يف دوائر 

اخت��اذ الق��رار ل��دى النظ��ام الس��وري.

مراد احلجي 
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ي

حمم��د  س��ليمان،  "هيث��م  أمساؤه��م  التالي��ة  الزم��الء  	
عيس��ى، بش��رى مج��ول، عم��اد س��ليمان، ايفل��ني فرح��ا" ح��ازوا على 
املرك��ز األول يف املناظ��رة املركزي��ة، ممثل��ني ع��ن احت��اد فالحي 
طرط��وس ال��ذي تق��دم على نظريي��ه احلموي والدرع��اوي، وذلك 
وفق ما نشرت الرابطة الفالحية يف القدموس بريف طرطوس.

املناظ��رة الفالحي��ة تل��ك، توازيه��ا مناظ��رات يف خمتلف  	
الرواب��ط األخ��رى التابع��ة للنقاب��ات، ولف��روع احل��زب، ف��ال خيل��و 
أس��بوع يف تل��ك القاع��ات نفس��ها ال��ي كانت تش��هد تل��ك املناظرات 
مطل��ع التس��عينات، من حش��د غف��ري يردد الش��عار يف قاعة رمادية 
اللون، ومن ثم خيوض املناظرة الي ينظمها أمناء وأعضاء ذلك 
الفرع أو الفرقة أو الرابطة أو الشعبة، مستخلصني األسئلة من 
الكتيب��ات احلزبي��ة ال��ي مت توزيعه��ا عل��ى املش��اركني يف املناظ��رة 

قب��ل أس��ابيع أو خ��الل املناظ��رة الس��ابقة.. 
س��يكون هنال��ك س��ؤال ح��ول دور الف��الح الري��ادي يف  	
صناعة التش��رينني، تش��رين التحرير وتش��رين التصحيح، ورمبا 
ستخضع األسئلة ملا يشبه إعادة صياغة معاصرة، حبيث يواكب 
الس��ؤال الراه��ن، فيك��ون ح��ول دور الف��الح الري��ادي يف إحب��اط 
املؤام��رة اإلمريالي��ة عل��ى س��وريا.. وق��د يت��م اس��تبدال كلم��ة 
إمريالية على اعتبار أنها اس��تهلكت على مدار عش��رات الس��نوات 
يف القاع��ات واملناظ��رات ذاته��ا، لتس��تبدل بالصهيوأمريكي��ة، أو 
الوهابي��ة، أو الكوني��ة، وذل��ك وف��ق م��زاج جلن��ة الصياغ��ة ال��ي 
اجتمعت قبل ساعات لوضع األسئلة يف غرفة أمني الفرقة، حول 
مدف��أة قدمي��ة ميكنه��م التحك��م بق��وة اندف��اق امل��ازوت فيه��ا، حتت 

ص��ورة قدمي��ة للقائ��د اخلال��د.

رمب��ا س��يكون مكتوب��ًا عل��ى الص��ورة "الس��يد الرئي��س حاف��ظ  	
األس��د"، عل��ى اعتب��ار أن أم��راً باس��تبداهلا بع��د ع��ام 2000 مل يص��در حت��ى 
اآلن.. نواف��ذ معدني��ة قدمي��ة، دفات��ر صف��راء كب��رية مرتاكم��ة ف��وق 
خزان��ة رمادي��ة قدمي��ة، الب��د أنه��ا دفات��ر تس��جيل اش��رتاكات؛ كلم��ا 
س��قطت م��ن ف��وق اخلزان��ة زاد ع��دد األوراق التالف��ة فيه��ا، وال��ي يعي��د 
حش��رها يف الدف��رت م��ن تس��ّبب بس��قوطها ح��ني فت��ح الب��اب بق��وة فص��دم 
اخلزان��ة ال��ي تظه��ر آث��ار صدم��ات قدمي��ة فيه��ا.. أع��الم قد حش��رت بني 
اخلزان��ة تل��ك وب��ني احلائ��ط، وأخ��رى ورقية ملصقة على ب��اب اخلزانة 
املس��تعصي عل��ى اإلقف��ال منذ مخس��ة وثالث��ني عامًا؛ أل��وان األعالم غري 

واضح��ة اب��دًا، إال يف عي��ون م��ن يعي��ش يف ه��ذه القاع��ة من��ذ عق��ود.
املكون��ات ال��ي حتول��ت ل��دى جي��ل كام��ل إىل ذاك��رة ب��ات  	
الس��وري يس��تعيدها للس��خرية منه��ا، أو ليس��وق الدالئ��ل عل��ى م��دى 
عفون��ة احلي��اة ال��ي كان يعيش��ها مرغم��ًا عش��رات الس��نوات؛ الص��ور 
واألعالم والش��عارات وش��كل القاعات واملوسيقا واألغاني واملصطلحات.. 
كله��ا ذكري��ات يس��تعيدها الس��وريون يف اخل��ارج الي��وم ليحك��وا -ملن ال 
يع��رف س��وريا- م��ا معنى أن تقض��ي طفولتك ومراهقتك ورمبا ش��بابك 
يف ظل نظام مشولي.. لكن يف الس��احل الس��وري كل تلك التفاصيل مل 
تتح��ول بع��د إىل الذاك��رة، بل هي يف صلب احلياة حتى اليوم.. وبش��كل 
خمتل��ف ع��ن باق��ي املناط��ق الس��ورية حت��ى اخلاضع��ة منه��ا لس��يطرة 

النظ��ام.
هن��ا البع��ث يف ص��وت كل نش��يد صباح��ي يف باح��ات املدرس��ة،  	
يف وجوه أولئك املوظفني الذين ال أحد يعلم بالضبط ماذا يعملون؛ هم 
فقط مفّرغون للحزب أو الش��بيبة أو الرابطة أو االحتاد.. مت تفريغهم 
مل��لء تل��ك القاع��ات الداكنة بهم، واس��تخدامهم كمض��اد صدأ ألدبيات 
وط��اوالت احل��زب ال��ذي ال مي��وت.. ال مي��وت حت��ى ل��و س��قط يف دمش��ق.

البعث بكل ألوانه الداكنة ورطوبته.. خالد يف الساحل
	         حني تغيب أدبيات البعث وألوانه الداكنة وشعاراته وتفاصيله عن خمتلف اجلغرافيا السورية، وتنشغل خمتلف  	
املكون��ات باحل��دث السياس��ي والعس��كري وتفاصيل��ه، و جبنازي��ر دباب��ات ك��رى جي��وش الكوك��ب وميليش��ياته ال��ي تع��رك خمتل��ف أش��كال 
احلي��اة يف س��وريا.. يبق��ى هن��اك م��كان وادع واح��د ينع��ش برطوبته دفاتر البع��ث القدمية، وحييي يف نفوس حامليها روح الش��بيبة والطالئع، 
روح ال ميك��ن للتكنولوجي��ا مهم��ا تط��ورت أن حترمه��ا قدرته��ا عل��ى اس��تحضار حاف��ظ األس��د حي��ًا يف أي اجتم��اع لفرع أو رابطة.. إنه الس��احل 

الس��وري، حي��ث مصطلح��ات البع��ث ومكونات��ه ميك��ن أن تنتع��ش يف كل قري��ة ومدرس��ة وص��ف وقاع��ة ومناظ��رة وفرق��ة وش��عبة.

غدير سليمان 
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وبع��د ع��دة جلس��ات نقاش وأخذ ورد، وافق��ت على الدخول  	
ضم��ن أول جتم��ع سياس��ي ثق��ايف يف داري��ا عق��ب الث��ورة، عمل��ت في��ه 
لع��دة أش��هر، وكن��ت أح��د املش��اركني يف التأس��يس اجلدي��د ال��ذي 
أحتدث عنه اليوم؛ دار احلديث منتصف الش��تاء، حينها كانت تس��ود 
حالة من االس��تقرار يف داريا، بعد معارك حامية بدأت منذ تش��رين 
اس��تماعي حلدي��ث هم��ام معانق��ًا  أتذك��ر حلظ��ات   .2012 الثان��ي 
بندقي��ي يف مواجه��ة اخلط��وط العس��كرية للنظ��ام، بينم��ا تلته��ب 
مدف��أة امل��ازوت مضيف��ة ج��واً م��ن ال��دفء عل��ى ب��رد كان��ون الثان��ي. 

تأت��ي احل��ركات والتجمع��ات السياس��ية يف داري��ا، س��واء  	
تل��ك ال��ي تأسس��ت قب��ل الث��ورة "مجاعة عب��د األكرم الس��قا"، أو الي 
انبثق��ت م��ع ان��دالع الث��ورة "مش��روع التغي��ري، جتمع س��نحيا كراما"؛ 
تأت��ي مجيعه��ا ضم��ن اإلط��ار احملاف��ظ ال��ذي تتس��م ب��ه املدين��ة، فق��د 
انطلقت معظم األعمال الثورية -ومنها هذه التجمعات- من حلقات 
املساجد الي كان الطالب يدرسون فيها -إضافة للقرآن- شيئًا من 
العل��وم الش��رعية واللغ��ة العربي��ة، وانعكس��ت األلف��ة ال��ي انعق��دت 
ب��ني ط��الب كل مس��جد عل��ى جتمع��ات الث��ورة ال��ي أت��ت فيم��ا بع��د.. 
لذل��ك كان أول م��ا س��عى "مش��روع التغيري" لنش��ره عندم��ا انطلق يف 
السنة األوىل للثورة، هو ضم هؤالء الطالب لصفوفه سعيًا إلحداث 

تغي��ريات فردي��ة ومجاعي��ة سياس��يًا وثقافي��ًا ب��ني جمموعاته��م.
اخلط��وة،  ه��ذه  يف  النج��اح  م��ن  التغي��ري  مش��روع  متك��ن  	
كم��ا اس��تطاع خ��الل الع��ام الثان��ي للث��ورة، عق��ب حتري��ر داري��ا عل��ى 
ي��د اجلي��ش احل��ر، عق��د ملتقي��ات )مجاهريي��ة( يف ع��دد م��ن مس��اجد 
املدين��ة، مث��ل جام��ع املن��ر واملصطف��ى وأن��س ب��ن مال��ك، ش��ارك فيه��ا 
بع��ض املش��ايخ واملثقف��ني. أوقف��ت محل��ة داري��ا نهاي��ة الع��ام الثان��ي 

مجي��ع ه��ذه النش��اطات، وأدت ل��وأد ه��ذا التجم��ع متام��ًا.
خ��الل التأس��يس الثان��ي ال��ذي كن��ت مش��اركًا في��ه، اختار  	
همام عدداً من األش��خاص بينهم قياديون يف اجليش احلر لتش��كيل 
اإلدارة، الي تألفت من س��بعة أعضاء؛ ش��اركُت يف هذا االختيار، بل 
كن��ت وهم��ام جنل��س مطواًل للحديث حول ما ينبغي فعله لتوس��يع 

التجم��ع إدارة وأف��راداً: "علين��ا إدخ��ال قياديني حمبوبني يف داريا لرفد 
اجلان��ب التعب��وي يف التجم��ع"، ال أدري م��ن اق��رتح ه��ذه الفك��رة أواًل، 
لك��ن كن��ا متفق��ني عليه��ا. كان م��ن ب��ني م��ن انضم��وا إلين��ا "أب��و وائ��ل 
حبيب" الذي يقود أهم كتيبة يف داريا "شهداء داريا"، إضافة إىل "أبو 

الف��دا م��دور" ال��ذراع اليمن��ى ألب��و وائ��ل يف الكتيب��ة. 
ح��ول  بالنقاش��ات  مليئ��ة  كان��ت  األوىل  االجتماع��ات  	
التجمع، وكيف سيتم تطويره، وما املراد منه؛ البعض كان يتحدث 
عن "تطوير ذواتنا إميانيًا وعلميًا"، بينما يطرح آخرون أمساء شبابية 
لتنسيبها إىل املشروع، لكن املوضوع احملبب للجميع كان هو التحدث 
عن املشروع املناهض، أقصد جتمع "سنحيا كراما" الذي أسسه بشار 
الفرخ مع عبد اجمليد أبو أمحد وجمموعة من طالب جامع املصطفى 
املوال��ني ل��ألول. م��ا هي خططنا ملواجهة مش��روع س��نحيا كراما؟ كنا 
نفتتح االجتماعات بهذا السؤال، ورمبا خنتمها أيضًا بأسلوب طفولي 
ينم عن غياب احلنكة والراعة يف تأسيس التجمعات السياسية، فقد 
كن��ا نواج��ه املش��روع املض��اد وحن��ن الن��زال س��بعة أف��راد -)القي��ادة( 
فقط-، إذ مل نش��رع بعد يف إجراءات التنس��يب وهيكلة جس��م التجمع.

لتجمع��ه  لضمه��م  الط��الب  ضدن��ا  يوغ��ر  الف��رخ  كان  	
اجلدي��د، وعبارت��ه املفضل��ة دائم��ًا "متكن��ت م��ن ع��رض املش��روع عل��ى 
الداعم��ني، واس��تلمت ملي��ون ل��رية كدفع��ة أوىل"، أم��ا حن��ن فل��م نكن 
ميال��ني جلل��ب الدع��م، وبق��ي املش��روع هكذا حت��ى العام الراب��ع للثورة.

أدور  كن��ُت  التنس��يب.  مرحل��ة  كان��ت  التالي��ة  املرحل��ة  	
وهم��ام عل��ى الط��الب إلقناعه��م، كان أغلبه��م ق��د انضم��وا للمش��روع 
قب��ل املعرك��ة، لكنه��م تفرق��وا م��ع توق��ف املش��روع يف ظله��ا. أك��ر 
عائق اصطدمنا به هوطلب اإلدارة إجراء املوافقة أو الرفض لكل من 
نرغ��ب بضم��ه للمش��روع، أصر أبو وائل وأب��و الفداء على هذه النقطة، 
وكان علينا أن ندفع مثن طمعنا يف كس��ب الش��عبية -ورمبا القوة- 

م��ن ضّمن��ا هلم��ا.
يف إح��دى التجمع��ات أمس��ك هم��ام بورق��ة كب��رية وش��رع  	
بق��راءة األمس��اء اجلدي��دة، وعندم��ا وص��ل إىل أح��د األمس��اء تكه��رب 
اجل��و بش��كل مفاج��ئ، كان االس��م اجلدي��د لقائ��د إح��دى الكتائب الي 

يومًا ما يف داريا..
حكاية مكتبة داريا اليت خبأت خلفها حركة سياسية مل ينتبه هلا العامل

	       ق��ال ل��ي "هم��ام أب��و جماه��د"، املقات��ل ال��ذي كان جيل��س إىل جان��ي أم��ام إح��دى الطالقي��ات الدفاعي��ة: "أري��دك يف أم��ر  	
معن��ا".  تك��ون  أن  وأح��ب  التغي��ري(  )مش��روع  إحي��اء  "نري��د  الفك��رة:  بع��رض  ب��دأ  الف��ور  وعل��ى  ه��ام"، 

حممد كساح
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يومًا ما يف داريا..
حكاية مكتبة داريا اليت خبأت خلفها حركة سياسية مل ينتبه هلا العامل

توقف��ت ع��ن العم��ل وج��رت بين��ه وب��ني البع��ض 
مش��احنات وصلت إىل حد االعتقال؛ "فالن ال" 
قال أبو وائل بغضب واضح، فقد علت وجنتيه 
احلمرة بس��بب حماولتنا تنس��يب الشاب، الذي 

تأّخ��ر ضم��ه للمش��روع س��نة أو س��نتني.
ُأَس��ر،  داخ��ل  الط��الب  بوض��ع  قمن��ا  	
وكان��ت كل أس��رة مؤلف��ة م��ن مخس��ة أف��راد 
األس��رة؛  ع��ن  املس��ؤول  أو  "النقي��ب"  أحده��م 
يف احلقيق��ة اقرتح��ُت ه��ذه الطريق��ة يف بن��اء 
اهليكلية العامة اقتباس��ًا من البنية التنظيمية 
لإلخوان املس��لمني، وكنُت متأثراً بتجربتهم. 
اختي��ار نقي��ب كل أس��رة كان يت��م م��ن قبلن��ا. 
كان هم��ام يش��كو دائم��ًا م��ن توجي��ه اتهام��ات 
تتعل��ق باالس��تبداد والتف��رد بال��رأي م��ن قب��ل 
زمالئ��ه، ورمب��ا ش��كلْت مث��ل ه��ذه اإلج��راءات 

أح��د أس��باب نعت��ه مبث��ل ه��ذه الصف��ات.
الدوري��ة  اجتماعاتن��ا  أح��د  خ��الل  	
ال��ي كان��ت تعق��د أس��بوعيًا يف امل��كان ال��ذي 
كن��ت مس��ؤواًل عن��ه عل��ى اجلبه��ة، أو يف منزل 
ماه��ر خوالن��ي ال��ذي كان عض��واً يف اإلدارة، 
"امللتق��ى  لعق��د  األوان  ح��ان  ق��د  أن��ه  قررن��ا 
بالتجهي��ز  املش��روع؛ ُكلف��ُت  األول" ألعض��اء 
هل��ذا امللتق��ى ال��ذي س��يقام يف جام��ع املصطفى؛ 
"مش��روع  يف  عل��ي  عم��ل  وآخ��ر  أول  كان 
التغي��ري" أق��وم به. ذهبت قبل أيام لتفقد املكان، 
وضعت منر املس��جد يف األمام مع التجهيزات 
الكاملة لإلذاعة، كما قمت مع جمموعة من 
الش��بان بص��ف املقاع��د، واتفقن��ا عل��ى الضياف��ة 
من القهوة املرة واملشمش، وشرعُت يف كتابة 
كن��ُت  فق��د  للملتق��ى،  االفتتاحي��ة  الكلم��ة 

عري��ف احلف��ل.
امللتق��ى  النعق��اد  احمل��دد  الوق��ت  يف  	
عل��ى  الضح��ك  ينتاب��ي  احلض��ور..  تواف��د 
قم��ت  خط��وة  أول  أتذك��ر  ح��ني  س��ذاجتنا 
به��ا؛ فق��د اتفق��ت م��ع ش��خصني أو ثالث��ة عل��ى 
عل��ى  ليطرحوه��ا  األس��ئلة  م��ن  جمموع��ة 
احملاضرين بغية "حتريك اجلو". بدأت امللتقى 
مبطل��ع القصي��دة الش��هرية للش��اعر الق��روي 
"خ��ري املطال��ع تس��ليم عل��ى الش��هدا   أزك��ى 
الس��الم عل��ى أرواحه��م أبدا" كنت متأث��راً جداً 
خ��الل اإللق��اء، فق��د التقط��ت الكام��ريا عبوس��ي 

اللحظ��ات. تل��ك  يف  الواض��ح 

نفع��ل.  مب��ا  ج��داً  مقتنع��ني  كن��ا  	
البواب��ة  وأم��ام  للملتق��ى،  التجهي��ز  أثن��اء 
الكب��رية ملس��جد املصطف��ى، قلت ألخ��ي التوأم 
ال��ذي التقي��ت ب��ه مصادف��ة يف امل��كان "حن��ن 
نصن��ع حرك��ة إس��المية"، كان��ت عالم��ات 
الدهش��ة واضح��ة عل��ى معامل��ه وه��و يس��تمع 
إىل أخي��ه الش��اب، ال��ذي يتح��دث ع��ن نهض��ة 
ومش��روع لتغي��ري اجملتم��ع الس��وري انطالق��ًا 
من داريا؛ بل رمبا كرت طموحاتنا أكثر... 
يف إح��دى جلس��ات املناقش��ة أخذن��ا احلم��اس 
لنعل��ن -أن��ا وهم��ام- أن علين��ا أن نناض��ل يف 
مواجه��ة الع��امل ال��ذي تس��يطر علي��ه أمريكا!. 
وجنح��ت  كب��رياً،  جناح��ًا  امللتق��ى  جن��ح 
خطي يف "حتريك اجلو"، بعد أن ألقى همام 
"رئي��س احلرك��ة" كلم��ة محاس��ية تلته��ا 

حماض��رة ملاه��ر خوالن��ي. 
ق��ررت  بأس��ابيع  امللتق��ى  بع��د  	
التوق��ف عن املش��اركة يف "مش��روع التغيري". 
التس��اؤل  علي��ه  بهم��ام وطرح��ت  اجتمع��ت 
املل��ح ال��ذي كان ينتاب��ي دائمًا "ها قد أسس��نا 
جتمع��ًا بقي��ادة وهيكلية واضحة وملتقيات.. 
واآلن ما هي الفكرة الي جيب العمل لنشرها 
وتطبيقها؟ ما هي القضية الي علينا الكفاح 
م��ن أجله��ا؟" مل أحص��ل عل��ى أجوب��ة ش��افية 
فأعلنت تركي املش��روع. ال أنسى وجه همام 
وه��و يصغ��ي إىل ق��راري املفاج��ئ ه��ذا، رمب��ا 
كان يعّدن��ي مبثاب��ة رفي��ق نضال��ه، ولك��ي 
خيب��ت آمال��ه، وال أزال حت��ى اللحظ��ة أش��عر 
بالن��دم عل��ى تل��ك الطريقة ال��ي فاجأته بها.. 

كان عل��ي ت��رك املش��روع بلبقاق��ة أك��ر.
تط��ّوَر مش��روع التغي��ري م��ع ق��دوم  	
الع��ام الراب��ع للث��ورة وحت��ى الي��وم. ُأنش��أْت 
حركة "فجر اإلسالمية" الي تعتر اجلسم 
اجلدي��د ملش��روع التغي��ري، مدرس��ة فج��ر ال��ي 

حتولت بعد إخالء داريا حنو الش��مال الس��وري 
حماضراته��ا  يف  يش��ارك  أكادميي��ة،  إىل 
السياس��ية والثقافي��ة واالجتماعية العديد من 
األكادميي��ني والنخ��ب، وتأس��س هل��ا ف��رع آخ��ر 
يف إسطنبول عقب جناح الفرع األول يف إدلب. 
الط��الب  ب��ه  ق��ام  م��ا  أه��م  لع��ل  	
املنضم��ون حلركة "فجر اإلس��المية" هو تلك 
املكتب��ة الواس��عة املليئ��ة مبئات اجملل��دات، والي 
أخ��ذت حي��زاً كب��رياً يف اإلع��الم. ق��ام الط��الب 
جبمع املكتبات الشخصية الي عثروا عليها يف 
املن��ازل املهج��ورة، ونظفوا قبواً كبرياً آمنًا نوعًا 
م��ا ومل��ؤوه بالرفوف، نظف��وا الكتب الي عالها 
الغب��ار واهلب��اب ورتبوه��ا بش��كل مجي��ل وجذاب، 
ويف وس��ط امل��كان الط��اوالت الكب��رية واملقاع��د 
للمطالع��ة  قاع��ة  مبثاب��ة  فكان��ت  الوث��رية، 
احلرك��ة.  حللق��ات  الدوري��ة  واالجتماع��ات 
يف تل��ك القاع��ة التقي��ت هم��ام خ��الل  	
العام الرابع للثورة، وكان املالزم "أبو شاهني" 
ق��د أس��س "ل��واء األح��رار" ال��ذي قم��ت بدعم��ه 
إعالمي��ًا بنش��ر لقاء مطول مع��ه يدافع فيه عن 
نفس��ه، عاتب��ي هم��ام عل��ى موقف��ي فأجب��ت بأن 
الرج��ل رح��ب بإج��راء اللق��اء الذي كان أساس��ًا 
لتقري��ر موس��ع تنش��ره جريدتن��ا )البل��د( ح��ول 
ه��ذه القضي��ة، لك��ن مجي��ع الق��ادة يف الط��رف 
اآلخ��ر رفض��وا إج��راء احل��وار؛ ال أعتق��د أن��ي 
جنح��ت يف تري��ر موقف��ي أمام��ه، فحرك��ة 
"فج��ر" وقف��ت فق��ط إىل جان��ب اجمللس احمللي 

حينه��ا.
مل يصم��د "مش��روع س��نحيا كرام��ا"  	
طوي��اًل، فق��د انه��ار بع��د ع��دة أش��هر وانض��م 
أغل��ب أعضائ��ه ملش��روع التغي��ري/ حرك��ة فجر 
اإلس��المية، رغ��م أن النج��اح كان س��يكتب ل��ه 
ل��وال الع��داء الكب��ري ال��ذي يكّن��ه أغل��ب قي��ادات 
داري��ا لبش��ار الف��رخ وخوفه��م م��ن ازدي��اد قوت��ه.

رادار املدينة

الصورة من صفحة اإلنسان يف سوريا
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صحي��ح أّن تركي��ا ق��ادرة عس��كريًا وسياس��يًا عل��ى إجن��از  	
املهم��ة منف��ردة، غ��ري أّن تفس��ري ترام��ب حيي��ل إىل س��ؤال آخ��ر يتعل��ق 
باملدى املفرتض للعمليات العسكرية الرتكية داخل العمق السوري؛ 
فجي��ب "داع��ش" املقص��ود يق��ع يف أقص��ى ش��رق حمافظ��ة ديرال��زور، 
والوص��ول إلي��ه يع��ي أّن كل املنطق��ة الواقع��ة حت��ت س��يطرة )ق��وات 
س��وريا الدميوقراطي��ة "قس��د"( ال��ي تش��كل )وح��دات محاي��ة الش��عب( 
الكردية كتلتها الرئيسية- جيب أن خترج عن سيطرة هذه القوات 
ال��ي ال ختف��ي انتماءه��ا إىل فك��ر ح��زب )العم��ال الكردس��تاني(، وإن 
كان��ت تص��ر عل��ى ع��دم وجود عالق��ة عمالنية م��ع التنظيم املصنف 

إرهابي��ًا يف تركي��ا وأمري��كا.
س��يقود ه��ذا إىل تس��اؤل ح��ول م��آل ه��ذه اجلغرافي��ا؛ ال��ي  	
ميّث��ل نه��ر الف��رات فيه��ا ح��دود فص��ل مؤقت��ة ب��ني مناط��ق س��يطرة 
"قس��د" املرعي��ة واملدعوم��ة أمريكي��ًا، ومناط��ق س��يطرة نظ��ام بش��ار 
األس��د، ال��ذي ب��ات اآلن جم��رد واجه��ة سياس��ية حلل��ف يض��م روس��يا 
واللبناني��ة  العراقي��ة  اإلرهابي��ة  امليليش��يات  م��ن  وإي��ران وطائف��ة 

الث��وري اإليران��ي. أو يدعمه��ا احل��رس  ال��ي فّرخه��ا  واألفغاني��ة 
والواق��ع أّن التخ��وف األس��اس ل��دى س��كان املنطق��ة املس��ماة  	
حالي��ًا بش��رق الف��رات يتعل��ق بعودة س��يطرة ق��وات نظام األس��د عليها 
يف ح��ال انهي��ار "قس��د" بع��د االنس��حاب األمريك��ي، وس��يحمل ه��ذا 
االحتم��ال وض��ع الس��كان حت��ت رمحة عملي��ات انتقامية واس��عة -بل 
ورمبا مذابح صامتة- من قبل املليش��يات املوالية لألس��د، إضافة إىل 
متدد سيطرة إيران وحصوهلا على جسر إضايف لنشر التشّيع؛ وهي 
بكل حال عملية جتري اآلن بكثافة داخل مناطق سيطرة النظام يف 

ديرال��زور "غ��رب الف��رات".
مث��ة عام��ل أو حم��دد آخ��ر، وه��و أّن جيب��ًا "داعش��يًا" نش��طًا  	
م��ازال يتواج��د داخ��ل مناط��ق س��يطرة النظام يف بادية الش��ام، وهو ما 

ق��د ميث��ل خط��راً كامن��ًا خصوص��ًا بالنظ��ر لس��وابق التع��اون ب��ني الطرف��ني 
ضد الثورة السورية، ورمبا يعيد األسد -أو بتعبري أدق يرفع من مستوى- 
االس��تثمار يف "داع��ش" إذا ش��عر أن االنس��حاب األمريك��ي س��يهدد ف��رص 
س��يطرته عل��ى "ش��رق الف��رات". والنظ��ام يس��تند هن��ا إىل م��ا يب��دو تك��راراً 
متعم��داً يف اخلط��اب الروس��ي ملطابق��ة خط��اب األس��د نفس��ه جت��اه الث��ورة 
السورية وتطورات املناطق اخلارجة عن سيطرته. وبالرغم من أن الروس 
لديه��م حس��اباتهم اخلاص��ة م��ع تركيا، فإّن األس��د م��ازال خيارهم الوحيد 
يف س��وريا تكتيكي��ًا واس��رتاتيجيًا، ال��ذي ميل��ك ب��دوره حليف��ًا آخ��ر متمث��اًل 

باإليراني��ني الذي��ن يعج��ز ال��روس ع��ن إخراجه��م م��ن س��وريا. 
هناك دائمًا "ش��رط إيراني" يف تفس��ري احلال الس��ورية منذ 2011،  	
حت��ى أّن ق��رار االنس��حاب األمريك��ي نفس��ه يب��دو اس��تكمااًل ملنط��ق تقوي��ض 
االتف��اق الن��ووي م��ع إي��ران، ولتخل��ي ترام��ب املنهج��ي ع��ن إرث أوبام��ا. ويف 
ه��ذا اخلص��وص حتدي��داً يب��دو أّن قواع��د االس��تقرار املرحلي��ة ال��ي أرس��اها 
أوباما عر تهيئة كّل الظرف السوري -ومنها التدخل العسكري الروسي 
نفسه- ليكون استجابة حلاجته يف إقناع إيران باالتفاق تتعرض للتهديم، 
فرتام��ب يعي��د االعتم��اد كلي��ا عل��ى تركي��ا ال��ي جتاه��ل أوبام��ا مصاحله��ا 
كحلي��ف رئيس��ي عن��د تكوي��ن "قس��د"، وه��و كذل��ك يش��ري إىل متوي��ل 
س��عودي م��ازال غ��ري حم��دد املالم��ح إلع��ادة اإلعم��ار، وهذه ع��ودة بصورة ما 

إىل خط��اب 2013. 
لي��س صعب��ًا االس��تنتاج أّن ه��ذا ل��ن يعج��ب إي��ران واألس��د معه��ا،  	
وه��و م��ا س��يدفع اىل إع��ادة تذخ��ري اجلن��اح املوال��ي لنظ��ام األس��د يف ح��زب 
العم��ال الكردس��تاني لدف��ع الق��وات الكردية الس��ورية حنو تس��ليم مناطقها 

للنظ��ام انتقام��ًا م��ن تركي��ا.
املؤش��رات ليس��ت غامض��ة هن��ا... "قس��د" تل��وح مث��اًل باإلف��راج ع��ن  	
آالف الس��جناء "الدواع��ش"، وه��ي رس��الة ابت��زاز واضح��ة لكنه��ا يف اجت��اه 

فعله��ا ال خت��دم غ��ري األس��د.

ج��اء ق��رار الرئي��س األمريك��ي دونالد ترامب بس��حب كل القوات األمريكية املنتش��رة يف س��وريا، والعاملة ضمن 
إط��ار عملي��ة "الع��زم الصل��ب" الي يش��نها حتالف حمارب��ة تنظيم "داعش" بقيادة الوالي��ات املتحدة، ليخلط 

أوراق املنطق��ة برمته��ا حمدث��ًا مايش��به الصدم��ة ال��ي أربكت أجهزة الدولة األمريكي��ة ذاتها، واحللفاء يف أوروبا 
والش��رق األوس��ط بل واخلصوم أيضًا.

وم��ع أّن االجت��اه اجليوس��رتاتيجي ال��ذي يقرتح��ه ترامب كنتيجة هلذا االنس��حاب يص��ب يف النهاية لصاحل قيام 
تركي��ا، اجل��ار األق��وى لس��وريا واحلليف الرئيس��ي داخ��ل "الناتو"، بإجناز مهمة القض��اء على جيب "داعش" األخري 
يف ش��رق س��وريا، إال أّن��ه ال جيي��ب ع��ن العديد من األس��ئلة ال��ي يثريها الفراغ األمريكي يف ه��ذه املنطقة املضطربة.

رأي

االنسحاب األمريكي... فرصة للنظام أم عودة إىل »االتفاق النووي«؟

سهيل نظام الدين
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تتحرك الكامريا بسرعة، هنالك إىل العاصمة دمشق، حيث  	
يعود لريتفع على سارية علم دولة اإلمارات العربية املتحدة، بعد 
أن أعلنت أبو ظي أنها ستعيد فتح سفارتها الي ظلت مغلقة مدة 
جتاوزت السنوات الست. ُينتظر أن تعيد دول أخرى فتح سفاراتها، 

قالت البحرين إنها ستفعل، وسوف ننتظر أن حتذو دول أخرى 
حذوها، فيما ترصد الكامريات طائرة تابعة لشركة أجنحة الشام 

الي تعود ملكيتها ألحد أباطرة الفساد يف سوريا )رامي خملوف(، 
تهبط بعشرات املسافرين يف العاصمة تونس، فيما يبدو أنه استئناف 

لعالقات ظلت مقطوعة سنوات.
تتجه الكامريات شرقًا إىل دير الزور حيث عاد صنم ديكتاتور  	

سوريا السابق لريتفع من جديد، كانت الكامريات يف أوقات متباعدة 
قد رصدت عودة األصنام يف محص ومحاه؛ يقال إن تكلفة الصنم 

الواحد بلغت مخسني مليون لرية سورية! ليس مهمًا ما تبلغه التكلفة، 
املهم أن تعود األصنام ويعود العبيد لينحنوا أمامها يف مرورهم اليومي 

يف مدنهم املهدمة.. تلتقط كامريا شاشة موبايل تغريدة ألحد قادة 
املعارضة وهو يعلن أن عودة السفارات إىل دمشق ميهد حلل سياسي، 

فيما أيضًا تنتقل الكامريات مسرعة لرتصد حراكًا دبلوماسيًا تشرف 
عليه قوة االحتالل الروسية، يفتح الطريق أمام ما سوف يعرف باحلل 

السياسي.
ال تتوقف الكامريات عن احلركة وهي تلتقط صورة  	
ألوراق تتبعثر يف الشمال الشرقي، بعد تغريدة من مخس عشرة 

كلمة للرئيس األمريكي دونالد ترامب يعلن فيها أن قوات بالده 
ستغادر سوريا قريبًا، وتلك ال�"قريبًا" تفتح األبواب على احتماالت 

جديدة، ليس بينها احتمال واحد يقف مع الناس، أي ناس؟
أي ناس؟ ومن يفكر فيهم أصاًل؟ يف طبخة البحص  	

السورية ال أحد يفكر إال فيما سوف تسفر عنه القسمة: من سوف 
يستقر مشااًل أو جنوبًا؟ من سوف يظل يف أرضه شرقًا؟ من سوف 

عليه بنزوح وتشرد جديد؟يكون حمكومًا 
تلك أسئلة متهد لعام يبدأ ثقياًل، وملاذا نقول  	

ثقياًل؟ أليس علينا أن نتفاءل باخلري كي جنده؟
التقطت الكامريات، خلسة هذه املرة،  	

مظاهرة يف مكان قصي من اجلنوب، هناك 
يف درعا الي عاد النظام ليبسط سطوته 

عليها، درعا الي سوف يسميها 

السوريون على مدى سنوات سبع ماضيات مهد الثورة، والي سوف يتم 
تسليمها دون أن تطلق فيها طلقة واحدة، ففصائلها باعتها كما سيدون 

ذلك مؤرخون جمتهدون، وتنازلت عن ثورتها مقابل مبالغ مالية تلقاها قادة 
سوف يظهرون تباعًا وهم يركبون سيارات فاخرة، ويعلنون افتتاح مشاريع 

استثمارية لن يسأهلم أحد من أين لكم هذا؟ فاجلميع يعرف...
لكن تلك املظاهرة، سيضاف إليها جنوبًا أيضًا كتابات ظهرت على  	
بعض اجلدران يف مدينة السويداء، تلك املدينة الي ظلت بعيدة عن كل ما 

جرى تقريبًا، كتابات تذكر بسرية الثورة األوىل، أال يدفعنا هذا للتفاؤل 
ولو قلياًل؟

مل ال؟
فلنفكر، بإجيابية قلياًل، هل متوت الثورات؟ اإلجابة الي تقدمها  	
لنا كتب التاريخ تقول: إنه مل حيدث أن ماتت ثورة أبدًا، فالثورات خيفت 

بريقها سنوات، رمبا، لكنها تعود لالندالع من جديد، يشبهونها بنار حتت 
رماد... يف الشهر السادس من عام 2012 رصدت الكامريا صورة المرأة من 

مدينة إخنل ترفع صوتها عاليًا وهي تقول: أنت جمنون يا بشار، هل مسعت 
عن ثورة عادت إىل الوراء، هذه ثورتنا وسنمضي بها طال الزمن أم قصر... ال 

ندري إن كانت تلك املرأة ما زالت حية أم أنها غادرت احلياة حتت أنقاض 
منزل ما... لكن كلماتها تلك ال بد أن تظل مالزمة لنا...

ماذا ننتظر حقًا؟
حل سياسي يتم طبخه على نار هادئة ليعود رأس النظام سيداً  	
مطلقًا تباركه معارضة مصطنعة، وتعود سوريا مزرعة مغلقة حتكمها 

العصابة نفسها الي حكمتها نصف قرن من الزمن، وهي تعد العدة ليستمر 
حكمها عقوداً أخرى...! يبدو الفتى املثري للسخرية حافظ الثاني مستعداً 

متامًا ليضع على رأسه التاج الذي وضعه من قبله أبوه وجده، وتبدو الدول 
الي كانت تدعي صداقة الشعب السوري مستعدة للقبول بصفقة بقاء 

عائلة األسد حاكمة إىل األبد، لكن هل يبدو الشعب السوري مستعدًا؟
من هنا ينبغي التأسيس لثورة ال تقع يف تلك األخطاء الي وقعت  	

فيها الثورة األوىل، ولكن هل مثة ثورة ثانية؟ يتساءل سوري يبدو 
حتى اللحظة غري قادر على استيعاب فكرة اخليبة، ومل ال؟ 
الثورة فعل ال يتوقف، هكذا تقول كتب التاريخ، وهذا ما 

علينا أن نتعلمه.
عام 2019 سيأتي حمماًل خبيباتنا، ولكن ملاذا ال 

تتحول تلك اخليبات إىل ردة فعل، نعيد فيها 
تنظيم ثورتنا بعيداً عن املمولني 

والبائعني واملتاجرين 
بنا؟

ماذا ننتظر؟ توقعات لعام يأتي ثقياًل
	          تلتقط الكامريات باحرتافية ش��ديدة، وأحيانًا بعش��وائية، صوراً من خميمات يف الش��مال الس��وري جترف الس��يول  	
خيامها املهرتئة: يبدو األطفال خائفني فيما تقف يف زاوية الش��ادر امرأة ال حول هلا وال قوة ترفع يديها إىل الس��ماء داعية )يا اهلل يا اهلل..(.

ثائر الزعزوع
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لنق��ارن ونالح��ظ الف��رق ب��ني هذي��ن املش��هدين: يف برل��ني يق��وم  	
فري��ٌق م��ن املهندس��ني املعماري��ني الس��وريني األكف��اء، بدع��م م��ن متح��ف 
الف��ن اإلس��المي، ببن��اء أرش��يف رقم��ي للص��روح التارخيي��ة يف حل��ب، م��ن 
أج��ل املس��اعدة بعملي��ة ترميمه��ا مس��تقبال. يف حل��ب عصاب��ة من الش��بيحة 
شبه األميني يرعاها النمر - العميد سهيل احلسن، أمري حرب مدلل لدى 
بوتني- تنال الثناء لرتميمها البائس لنفس املساجد القدمية الي ساهمت 

يف تدمريه��ا.
يف ح��ني تذك��ر تقدي��رات أن ثل��ث مس��اكن الب��الد ق��د ُدم��رت  	
أثن��اء 7 س��نوات م��ن احلرب، فهن��اك حرٌب جديدة بني جيوش من خراء يف 
ترمي��م الص��روح التارخيي��ة خ��ارج الب��الد يتملكه��م اإلحب��اط، وجيوش من 
اق يعملون حبصانة على األرض. يف حلب، مثة بوس��رت جديد معلق  الُس��رَّ
على مباٍن يف مناطق "حمررة" عادت إىل سلطة النظام، مكتوٌب عليه بلغة 
عربي��ة غ��ري صحيح��ة قواعدي��ًا "س��وا برتج��ع أحل��ى". عبارة ملتبس��ة بش��كل 
مع��ّر خبص��وص م��ن حتدي��داً س��يعيد س��وريا أحل��ى: خلي��ط ب��ال ذم��ة م��ن 
العصابات والشبيحة الذين يسمون أنفسهم "رجال النمر" يزعمون حاليًا 

أن ه��ذا ال��دور من��وط به��م.
غّض الطرف

مس��جد األكح��ل يف ح��ي اجلدي��دة أح��دث كأس م��ن كؤوس  	
تكحيل��ة  الي��وم  علي��ه  1485، يظه��ر  س��نة  تارخي��ه إىل  ويع��ود  تفوقه��م، 
إمسنتي��ة خض��راء تفتق��ر لل��ذوق. وميت��دح فيدي��و على اليوتي��وب إجنازهم 
ه��ذا، مس��ميًا إياه��م "األي��ادي البيض��اء". أيض��ًا أع��ادوا بناء مدرس��ة الفضيلة 
اجملاورة، وشيدوا لوحة حجرية ليتيّقنوا أن من سيخلفهم سيعرف أنهم 
أنفس��هم م��ن ق��ام به��ذا الصني��ع. ال أحد طل��ب منهم إب��راز تصاريح عملهم، 
وفقًا ملصدر حملي؛ فالفس��اد متفٍش يف املدينة ألن عصابات من الش��بيحة 

ه��ي م��ن يدي��ر املش��هد.
يبدو نظام األس��د غري راغب يف -أو عاجز عن- كبح مجاحهم،  	
فيغض الطرف عن نهبهم لبيوت السكان احملليني. يقول أحد سكان حلب: 
"هن��اك تراتبي��ة بالنس��بة للمس��روقات: أجه��زة التلف��از للضب��اط، الثالجات 
والغس��االت لص��ف الضب��اط، واخلش��ب ومتدي��دات األس��الك املس��تخرجة 
م��ن بي��وت الن��اس املهج��ورة للرت��ب األدن��ى. إن��ه أم��ٌر مق��زز، حن��ن ن��رى 
الش��احنات احململة باملس��روقات وهي تقاد مبتعدة يف وضح النهار؛ ال لزوم 
لفع��ل ذل��ك س��رًا… إنه��ا مكافأته��م عل��ى والئه��م. إنن��ا نعي��ش زم��ن الق��رون 
الوس��طى". مناط��ق بكامله��ا ش��رق املدين��ة ويف مركزها ق��د دمرت بقصف 
ج��وي روس��ي وس��وري، وبتفج��ريات األنف��اق املفخخ��ة م��ن قب��ل املتمردين؛ 

كل فرق��اء الن��زاع يتحمل��ون مس��ؤولية دم��ار املدين��ة التجاري��ة الرئيس��ية 
يف س��وريا، ومكان��ة حل��ب كموق��ع م��ن ال��راث العاملي، حس��ب اليونس��كو، مل 

مينحه��ا احلماي��ة عندم��ا وصل��ت إليه��ا احل��رب ع��ام 2012.
"فرص الفساد ازدادت أضعافًا" 

أعم��ال الرمي��م الرمسي��ة الوحي��دة اجلاري��ة حالي��ًا ه��ي م��ن  	
نصي��ب اجلام��ع الكب��ر، وه��و أك��ر مش��روع ميّول��ه الرئي��س الشيش��اني، 
أحد أصدقاء بوتني. أما كنائس وكاتدرائيات املدينة فقد ُرممْت بنس��بة 
كب��رة، بفض��ل القساوس��ة والبطارك��ة املقرب��ني م��ن النظ��ام، ووصل��ت 
أم��وال م��ن مترع��ني مس��يحيني أثري��اء إىل س��وريا بطريق��ة م��ا، رغ��م 

املالي��ة.  العقوب��ات 
بع��ض أصح��اب البي��وت اس��تخدموا عم��ااًل حملي��ني إلص��اح  	
منازهل��م املتض��ررة بع��د س��قوط املدين��ة أواخر ع��ام 2016، لك��ن الحقًا بدأت 
بن��ى الدول��ة تف��رض نفس��ها. يق��ول أحد س��كان حلب: "األمر اآلن أس��وأ مما 
كان علي��ه قب��ل احل��رب. قب��ل احل��رب كان��ت توج��د س��لطة واح��دة كان 
عليك احلصول على أذن منها، حاليًا هناك 5 سلطات، وكٌل يريد حصته. 

ف��رص الفس��اد ازدادت أضعاف��ًا". 
قاطن��و حل��ب العادي��ون فعل��وا م��ا بوس��عهم بع��د س��قوط املدين��ة.  	
ش��وارع ح��ي اجلدي��دة، وكان��ت خ��ط مواجه��ة أثن��اء النزاع، كان��ت ممتلئة 
باألنق��اض م��ن خملف��ات القص��ف اجل��وي وتفج��رات األنف��اق، ث��م ق��ام 
املتطوع��ون بتنظي��ف الش��وارع بك��د، وهي عملية س��رعان م��ا نالت احلكومة 
الثن��اء عليه��ا. فف��ي 28 أيل��ول، وص��ل األم��ر باحلكوم��ة إىل ح��د تنظي��م ي��وم 
س��ياحي عامل��ي يف س��احة احلط��ب، صورت��ه قن��اة امليادي��ن املناص��رة للنظ��ام 
وقن��اة روس��ية رمسي��ة، ل��رى الع��امل كي��ف كانت حل��ب تع��ود إىل حياتها 

الطبيعي��ة بع��د إع��ادة س��يطرة النظ��ام عليه��ا. 
لكن نهب مدينة يبلغ عدد سكانها أكثر من 3 مايني يستغرق  	
وقتًا طويًا، وطاملا هناك أموال ميكن الفوز بها من النهب، سيستمر ذلك. 
ويف ج��و كه��ذا، ال توج��د حالي��ًا إمكاني��ة إلص��اح املئ��ات م��ن ص��روح حل��ب 
املعمارية، فيقف الس��كان احملليون متفرجني بينما مس��اجد أحيائهم، اليت 
كان��ت م��ن قب��ل مراك��ز جمتمعاته��م، تتداع��ى ببطء، وال تري��د احلكومة 
أن تعي��د اجلماع��ات بن��اء ذاته��ا، عل��ى العك��س يف تري��د للمجتم��ع أن يبق��ى 

م��ذرراً، إذ يس��هل أكث��ر ضب��ط هك��ذا جمتم��ع.
يف وق��ت س��ابق يف ه��ذا الش��هر ظه��رت تقارير على ش��بكة اإلنرنت تتحدث 
عن َطنني من التحف املس��روقة اليت اكُتش��فت يف منزل النمر يف دمش��ق. 

أهذه هي الطريقة اليت تعود بها س��وريا أحلى؟

نهب مدينة حلب: »إننا نعيش يف القرون الوسطى«

ترجمة

بينم��ا خيي��م النه��ب والتش��بيح عل��ى املش��هد يف الب��الد، وال��ذي ترك��ت احل��رب بصماته��ا عليه، جي��د أولئك املهتم��ون باحلفاظ  	
عل��ى الص��روح املعماري��ة التارخيي��ة أنفس��هم عاجزي��ن ع��ن التدخ��ل.
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ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ مجّلة

- ال تع��ر املق��االت املنش��ورة بالض��رورة ع��ن رأي اجملل��ة.
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ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ  عضو الشــبكة السوريةمجّلة
لإلعــام المطبوع

يق��ول نابلي��ون بوناب��رت: "يف السياس��ة الغب��اء لي��س عائق��ًا"، وه��ي مقول��ة يف غموضه��ا حتتم��ل وجه��ني للتفس��ري. هن��اك أمثل��ة  	
يومية يف عاملنا للغباء السياس��ي، وهذا ش��ائع يف الواقع، لكّن مناذج حمددة تطرح نفس��ها على الدوام بقوة كأمثلة إكلينيكية ل�"الغباء 

املتذاك��ي" وه��ذه حتدي��داً ال أح��د أكث��ر "براع��ة" م��ن نظ��ام األس��د وحلف��ه اإليران��ي به��ا.
الفرنس��يني  كّل  يع��رف  ال  ق��د  	
لكّنه��م  س��وريا،  يف  جي��ري  م��ا  تفاصي��ل 
يتذك��رون حتم��ًا أّن بالده��م ش��اركت يف 
ضرب��ات حم��دودة ض��ده بع��د أن اس��تخدم 
الس��الح الكيماوي ضد املدنيني. ومهما كان 
موقفه��م م��ن رئيس��هم إميانوي��ل ماك��رون، 
فس��يبدو مث��رياً للس��خرية عنده��م -كما هو 
عندن��ا- أن يك��ون إع��الم الس��فاح بش��ار األس��د 
وحليف��ه اإليران��ي ه��و م��ن ين��وح اآلن عل��ى 
"همجية" الشرطة الفرنسية، وهو ذاته الذي 
الثاني��ة، وتنش��ر  الفرنس��ية  بالث��ورة  يبش��ر 
صفح��ة اإلذاع��ة والتلفزي��ون الرمسية لديه 

التظاه��رات". ل�"قم��ع  ص��وراً 
ب��ل وينش��ر ش��بيحته ص��وراً جل��ادة  	
الش��انزيليزيه يف حال��ة فوض��ى ملقارنته��ا م��ع 
دمش��ق "اهلادئ��ة" اآلمن��ة والس��عيدة؛ وال��ي 
ينتظ��ر س��كانها به��دوء وط��ي لس��اعات يف 
طاب��ور ميت��د لكيلومرتات كي حيصلوا على 
أسطوانة غاز منزلي... ال تسمحوا لتسرعكم 
فالغ��از  خط��أ،  اس��تنتاج  إىل  يقودك��م  أن 
لي��س وق��وداً مث��ل ذاك ال��ذي أح��رق باري��س 
بالتظاهرات، وما هو وقود يف فرنسا الفاشلة 

لي��س وق��وداً يف دول��ة األس��د الس��عيدة.

الرمس��ي،  اإلع��الم  ع��ن  بعي��داً  	
هن��اك م��ا ه��و أكثر غب��اء. ببح��ث صغري على 
توي��رت س��يظهر أّن تفس��ري "الق��وات الفكري��ة 
الس��وري  اليس��ار  ميثّله��ا  ال��ي  الرديف��ة"، 
املوال��ي للنظام وللرجعي��ة اإليرانية واليمني 
البوتي��ي، حلرك��ة الس��رتات الصف��راء ال��ي 
تتظاه��ر ض��د ضريب��ة الوق��ود -ي��ا للمفارقة- 
ه��و أّنه��ا ث��ورة ماركس��ية لينيني��ة جدي��دة 
تزل��زل أركان اإلمريالي��ة الفرنس��ية؛ ب��ل 
عص��ر  وتباش��ري  جدي��دة،  "كومون��ة"  إّنه��ا 
الروليتاريا األوروبية الي ستنهي أكذوبة 

الليرالي��ة. الدميقراطي��ة 
لك��ن هن��اك مش��كلة، فه��ذا الره��ط  	
املس��تبعث والعاشق للديكتاتورية العسكرية، 
أّي��ا تك��ن صفته��ا، مي��ني، يس��ار، رأمسالي��ة، 
اش��رتاكية، قومي��ة، ديني��ة أو حت��ى فاش��ية.. 
الصف��راء  الس��رتات  ض��د  س��ينقلب  كان 
أن  ل��و  "جراثي��م"  إىل  أعضاءه��ا  وحيي��ل 
ماك��رون قصفه��م بالطائ��رات، أو أن��ه أرس��ل 
ش��بيحة يدعس��ون عل��ى رؤوس الن��اس وه��م 
"م��ني   Qui est ton Dieu wlak يصرخ��ون 

والك؟" رب��ك 

»?Qui est ton Dieu wlak« السرتات الصفراء

آخ��ر  "فلس��في"  تفس��ري  هن��اك  	
ه��ي  األس��د:  س��وريا  يف  الصف��راء  للس��رتات 
انتق��ام إهل��ي م��ن ب��الد وقف��ت ض��د القم��ع 
الفرنس��يني أن  الوحش��ي يف س��وريا، وعل��ى 
يدرك��وا قب��ل ف��وات األوان أّن احلري��ة ال��ي 
جلبته��ا هل��م الث��ورة الفرنس��ية األوىل ه��ي 
خطأ كارثي س��تصححه الس��رتات الصفراء 

حبري��ة. تتظاه��ر  ال��ي 
وم��ع أن ح��ظ الفرنس��يني الس��يئ  	
حرمه��م م��ن احلص��ول عل��ى تفس��ري فلس��في 
م��ن النم��ر قائ��د "الطرامي��ح" ملصريه��م وف��ق 
نظرية "أعداء العامل"، فلرمبا حيصلون على 
بع��ض الع��زاء بتغري��دة حتت وس��م "الس��رتات 
الصف��راء" كتبه��ا "رفي��ق بعث��ي" يف احت��اد 
طلب��ة س��وريا؛ ينص��ح فيها الطلبة الس��وريني 
يف فرنسا بتجنب مواقع التظاهر، بل ويقدم 
وصف��ة "تعفيش��ة حرفي��ًا" التق��اء ومعاجل��ة 

آث��ار الغ��از املس��يل للدم��وع.
هن��اك غب��اء، وهن��اك غب��اء مض��اد،  	
ووح��ده حل��ف األس��د جيمع جم��د الطرفني، 
هل��ذه  تفس��ري  لدي��ه  لي��س  نابلي��ون  فحت��ى 

الظاه��رة.

صياد املدينة
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