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أثناء القصف على كفرنبل
 خاص عني املدينة



االفتتاحية

عيد السوريني.. مواقيت الرغبة باخلري واحلرية واحلياة  

األعي��اد مواقي��ت الزم��ن، وعن��د الس��وريني -األح��رار األس��رى حت��ت حك��م نظ��ام األس��د، واألح��رار  	
املنفي��ني واملهجري��ن يف أرض اهلل- تتس��يد األعي��اد روزنام��ة تع��داد مواس��م الفق��د وإحص��اء س��نوات اخل��ذالن، 
لك��ّن األعي��اد بصفته��ا أي��ام خ��ّرة يف الوع��ي الع��ام، وه��ي كذل��ك يف املقاب��ل اجتم��اع الس��وريني عل��ى األم��ل يف 

حل��ول مواس��م نهاي��ة املعان��اة.
على مدى س��نوات الثورة واحلرب، وقبلها عقود من العس��ف والظلم والقمع املكبوت بقوة الصمت،  	
مّرت على السوريني أوقات كثرة مشابهة هلذا الوقت الذي ال حيمل مؤشرات على أّن هناك ما يدعو إىل 
التفاؤل، غر أّن قّوة الناس جتاوزتها ومحلت سوريا إىل أهم حلظة يف تارخيها احلديث، ورفعت يومًا من 

أي��ام الب��اد إىل ص��دارة مواقيته��ا.
وحتت هول الرباميل والقصف العشوائي ووسط غمامة الكيماوي اخلانقة، وجد السوريون مراراً  	
مس��احة من قوتهم الضمنية ملواصلة متين "أعوام من اخلر" ألحبتهم وجرانهم ولكل األخيار من البش��ر، 
وهذا ليس جمرد تفاؤل ساذج يتجاهل مرارة الواقع وقسوته الوحشية، بل هو انتصار لقوة الرغبة باحلياة 
اليت يعرف الس��وريون جيداً صناعتها، وهو اآلن ويف مواقيت الثورة انتصار لرغبة احلياة مش��فوعة مبعنى 
جدي��د امس��ه الت��وق إىل احلري��ة، والت��وق إىل العدال��ة، والنزعة اليت باتت أصيلة لبن��اء وطن مدني متحضر 

على أنقاض "س��وريا الثكنة" اليت بناها حافظ وبش��ار األس��د على س��حق أحامنا ومس��تقبل أطفالنا.
هذا العيد سيش��به ما س��بقه خال الس��نوات الس��بع املاضيات، لن يكون له يف إدلب وأرياف محاة إال  	
وق��ع الدم��ار واجمل��ازر، وس��يمر يف ح��وران ح��ذراً ف��وق س��يل من مح��م االحتق��ان املتزايد، ويف دي��ر الزور حتت 
جس��ر مدم��ر م��ن اخليب��ة وترق��ب حلظ��ة اس��تعادة زم��ام الث��ورة والقت��ال، س��يكون عي��داً فصامي��ًا كالعادة يف 
حاضرتين��ا الكبرت��ني دمش��ق وحل��ب، حي��ث ترتاق��ص فقاعات الوه��م داخل املدينتني على ت��رف جتار احلرب 
ومساس��رة اجلث��ث واالعتق��االت والعفيش��ة، بينم��ا تنوء كتل بش��رية هائلة بني دفيت رح��ى الفقر واخلوف. 
س��يكون عيداً قلقًا يف إس��طنبول، ومذعوراً يف لبنان، وموصداً يف خميمات اللجوء والنزوح البائس��ة.  	
لكّنه عيد اهلل، ويوم استفاقة القدرة على متين اخلر واستعادة جذوة الرغبة باحلياة امللونة كثياب طفل 

حمتف��ل بعم��ر ق��ادم جي��ب أن يك��ون أفض��ل.. ألن األفض��ل "ح��ق" ل��كل البش��ر.
أيها السوريون.. مّنا )فريق عني املدينة(: كل عام وأنتم أحرار.
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يق��ع املخي��م مش��ال مدين��ة الش��دادي  	
يف حمافظ��ة احلس��كة، وظ��ل ميث��ل احملط��ة 
األوىل للنازح��ني م��ن حمافظ��ة ديرال��زور منذ 
ت على تنظيم الدولة "داعش"  املعارك اليت ُش��نّ
يف الع��ام 2017 حت��ى نهايته��ا من��ذ أش��هر. وقته��ا 
كان النازح��ون يصل��ون إىل حواج��ز قس��د يف 
قري��ة أب��و خش��ب حي��ث أقي��م مرك��ز صغ��ر 
يعت��رب "نقط��ة للتجم��ع والف��رز" إىل املخيم��ات 
إليه��ا  النازح��ني  قس��د  تنق��ل  ال��يت  األخ��رى، 
بواس��طة ش��احنات أو باص��ات، طبع��ًا باس��تثناء 
م��ن اس��تطاع تقدي��م الرش��وة لعناص��ر احلواجز 
ال��يت ق��د تص��ل إىل 50 أل��ف ل��رة للش��خص 

الواح��د لتف��ادي الدخ��ول إىل املخيم��ات. 
مل يكن الغرض من إنش��اء املخيمات  	
إي��واء اهلارب��ني م��ن احل��رب عل��ى م��ا يب��دو، ب��ل 
وضعه��م يف س��جون كب��رة، إذ مبج��رد دخ��ول 
الن��ازح إىل املخي��م تقوم قوات قس��د باالس��تياء 
عل��ى أوراق��ه الثبوتي��ة وحجزه��ا لضم��ان ع��دم 
العدي��د م��ن  أن  خروج��ه دون علمه��ا، ورغ��م 
النازحني قاموا بتسليم صوراً عن وثائقهم، إال 
أن ذلك مل حيل دون االنتظار حتى يتم اإلفراج 
عنه��م. ولع��ل املش��كلة األكرب يف تلك املخيمات 
اخت��اط عناص��ر م��ن داع��ش م��ع املدني��ني، مما 
يتي��ح الفرص��ة هل��م لب��ث أفكاره��م وحتوي��ل 

املخيم��ات إىل مراك��ز دعاي��ة لتنظيمه��م.
الس��د م��ا يزي��د  	 يقط��ن يف خمي��م 
عناص��ر  علي��ه  ويش��رف  ن��ازح،  أل��ف   20 ع��ن 
ح��ني  يف  أم��وره،  إلدارة  قس��د  م��ن  وضب��اط 
تتوىل مكاتب األمم املتحدة يف دمش��ق واهلال 
األمحر الس��وري توزيع االحتياجات األساس��ية 
لقاطني��ه م��ن خي��ام وف��رش وأغطي��ة. ويفتق��ر 
ألبس��ط مقوم��ات احلي��اة م��ن غي��اب للكهرب��اء 
واخلدم��ات األساس��ية، وتع��د املي��اه بش��كل ع��ام 
واملياه الصاحلة للش��رب أكرب معاناة لس��كانه، 

إذ يت��م تزوي��ده باملي��اه ع��رب صهاري��ج بش��كل 
يوم��ي ال تكف��ي متطلباته��م.

وبس��بب ت��ردي األوض��اع اخلدمي��ة  	
وانتش��ار األم��راض، كان الب��د م��ن زي��ادة 
العناي��ة بالقط��اع الط��ي والصح��ي، غ��ر أن 
ه��ذا مل حي��دث حس��ب م��ا يق��ول الش��اب رام��ي 
"الرعاي��ة  ويضي��ف  املخي��م،  يف  القاط��ن 
منظم��ات  تقدمه��ا  ج��داً  حم��دودة  الطبي��ة 
كاهل��ال األمح��ر الس��وري ومنظم��ة أطب��اء 
األطب��اء  م��ن  ع��دد  حيض��ر  إذ  ح��دود،  ب��ا 
ويصط��ف  ي��وم،  كل  حم��دودة  لس��اعات 
طوي��ل  طاب��ور  يف  خيمته��م  أم��ام  املرض��ى 
لع��رض مش��اكلهم الصحي��ة، لك��ن كل م��ا 
يقدم��ه األطب��اء كتاب��ة وصف��ات أدوي��ة غ��ر 
متوف��رة يف املخي��م لع��دم وج��ود صيدلي��ة، 
مم��ا يضط��ر املرضى إىل ش��رائها م��ن اخلارج 
بأضع��اف أمثانه��ا بط��رق غ��ر ش��رعية، وع��ن 

طري��ق ح��رس املخي��م نفس��هم".
الطارئ��ة  اإلس��عاف  ح��االت  أم��ا  	
فتت��م بصعوب��ة بالغ��ة، بس��بب رف��ض عناصر 
قس��د إخ��راج أي ش��خص، األم��ر ال��ذي أدى 
إىل تس��جيل ع��دة ح��االت وف��اة ب��ني كب��ار 
الس��ن، بينم��ا ظل��ت إح��دى النس��اء احلوام��ل 
تن��زف حت��ى ف��ارق جنينه��ا احلي��اة. وتتح��دث 
أم سعد وهي نازحة من ديرالزور يف املخيم، 
ع��ن الوض��ع الصح��ي فتق��ول: "يعان��ي املخي��م 
النظاف��ة وغي��اب  م��ن نق��ص يف جتهي��زات 
حاوي��ات القمام��ة، تس��بب برتاك��م النفاي��ات 
يف  االس��تحمام  يت��م  بينم��ا  واحلش��رات، 
املس��تنقع اجملاور للمخيم وقضاء احلاجة يف 
العراء، ما يضطر النساء خاصة إىل االنتظار 

حت��ى هب��وط الظ��ام لقض��اء حاجته��ن".
األوض��اع  س��وء  م��ن  ويزي��د  	
ض��د  قس��د  عناص��ر  ممارس��ات  املخي��م  يف 

والس��ب  اإلهان��ة  إىل  تص��ل  وال��يت  النازح��ني، 
واالبت��زاز لدف��ع مبالغ مالية لقاء أي حاجة من 
تأم��ني أدوي��ة وغ��ذاء وغره��ا، إضاف��ة حمل��اوالت 
الش��بان  الس��تمالة  املس��تمرة  املخي��م  إدارة 
ودفعه��م إىل االنضم��ام إىل صف��وف قوات قس��د 
مقاب��ل 200 دوالر ش��هريًا. كل ه��ذه املمارس��ات 
والظ��روف الس��يئة دفع��ت س��اكين املخي��م إىل 
اخل��روج مبظاه��رات حاش��دة احتجاج��ًا عل��ى 
الوض��ع امل��رتدي ومطالب��ًة بتحس��ني ظروفه��م 
والس��ماح هل��م مبغ��ادرة املخي��م بأس��رع وق��ت، إال 
أن هذه االحتجاجات قوبلت بإطاق الرصاص 
احلي على املتظاهرين من حرس املخيم، تاها 
محل��ة اعتق��االت واس��عة للمش��اركني فيه��ا.

األخ��ر  احل��ل  التهري��ب  يش��كل  	
اخل��روج  ميكن��ه  فقبل��ه  املخي��م،  يف  للقاط��ن 
من��ه بط��رق ت��كاد تك��ون تعجيزي��ة، منه��ا تقدي��م 
إثب��ات إلدارة املخي��م بوج��ود كفي��ل يف مدين��ة 
احلس��كة يكف��ل س��كن الن��ازح عن��ده، ش��ريطة 
أن حيم��ل اس��م العائل��ة ورق��م اخلان��ة ذاته��ا. أو 
التق��دم بطل��ب خ��روج طي به��دف تلقي العاج 
يف املستش��فيات اخلارجي��ة ويع��د ه��ذا أصع��ب 
الط��رق، حي��ث ترف��ض معظ��م الطلب��ات حبج��ة 

املستش��فى. دخ��ول  تس��تدعي  ال  احلال��ة  أن 
الطريق��ة  وه��و  التهري��ب  أم��ا  	
األكث��ر ش��يوعًا، فيت��م إم��ا ع��ن طري��ق اهل��روب 
بس��بب  املخاط��رة  م��ن  الكث��ر  وفي��ه  الف��ردي 
خط��ر التع��رض إلط��اق الن��ار م��ن قب��ل ح��رس 
املخي��م أو االعتق��ال، أو ع��ن طري��ق املهرب��ني 
الذي��ن يعمل��ون كوس��طاء لص��احل إدارة املخي��م 
ويتقاض��ون مبال��غ وصل��ت إىل 250 أل��ف ل��رة 
س��ورية عن الشخص الواحد. وحسب أشخاص 
خرج��وا م��ن املخي��م، ف��إن أف��راداً م��ن الش��رطة 
وإع��ادة  اهل��روب،  موع��د  يرتب��ون  العس��كرية 
األوراق الثبوتي��ة مل��ن س��لمها، وذل��ك مقاب��ل 100 

فق��ط. األوراق  إلع��ادة  دوالر 
وص��ل العدي��د م��ن عناص��ر داع��ش  	
إىل املخيم، إال أنهم متكنوا من مغادرته س��ريعًا 
بع��د دف��ع آالف ال��دوالرات إلدارت��ه، رغ��م علمه��ا 
جت��ول"  "وثائ��ق  منحه��م  ومت  ب��ل  بهويته��م، 
تس��مح هل��م بالتح��رك بس��هولة داخ��ل أراض��ي 
اإلدارة الذاتي��ة والوص��ول إىل احلدود الس��ورية 

األش��خاص. ذات  يفي��د  كم��ا  الرتكي��ة، 

اهلروب من جحيم خميم السد 
وائل احلويش

ب��ني اخلي��ام البائس��ة ال��يت تؤوي عش��رات اآلالف م��ن نازحي حمافظ��ة ديرالزور،  	
أو تعتقله��م يف خمي��م الس��د )العريش��ة( جنوب��ي حمافظ��ة احلس��كة حت��ت س��لطة "ق��وات 
س��وريا الدميقراطي��ة )قس��د("، ينش��ط عس��كريون بلب��اس مدن��ي من "الش��رطة العس��كرية" 

للبح��ث ع��ن "زبائ��ن" يرغب��ون وميلك��ون تكالي��ف اخل��روج م��ن ذل��ك اجلحي��م.
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يقض��ي كنع��ان مح��ي )50 عام��ًا( يوم��ًا أو يوم��ني يف االنتظ��ار  	
ليأتي دوره، عند ذلك سينقل النفط اخلام من جممع تل عدس النفطي 
مبنطق��ة رمي��ان ش��رق احلس��كة إىل قري��ة احملمودي��ة داخ��ل األراض��ي 
العراقي��ة. ويق��ول مح��ي، املنح��در م��ن قري��ة قريبة م��ن مدين��ة "ديريك"، 
أن��ه عم��ل س��ابقًا بنق��ل النف��ط اخلام إىل مصفاة مح��ص مقابل مبلغ 300 
أل��ف ل��رة س��ورية، كأج��ر لصهرجي��ه ال��ذي يقط��ع ب��ه مناط��ق س��يطرة 
تنظي��م "داع��ش" يف الرق��ة آن��ذاك، حي��ث كان يدف��ع مبل��غ 30 أل��ف ل��رة 
كإتاوة أو ضريبة عبور على "احلواجز االقتصادية" مع مناطق سيطرة 

"ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة )قس��د(" وم��ع مناط��ق س��يطرة النظ��ام. 
األراض��ي  داخ��ل  الكردي��ة  البيش��مركة  ق��وات  تق��دم  قب��ل  	
العراقية قرب معرب اليعربية احلدودي يف تش��رين أول عام 2014، كان 
كنع��ان وزم��اؤه م��ن أصح��اب الصهاري��ج يتقاض��ون 1500 ل��رة لنق��ل 
الط��ن الواح��د م��ن النف��ط اخل��ام م��ن حمط��ة ت��ل ع��دس إىل منطقة عني 
دي��وار، حي��ث أنش��أ ح��زب "االحت��اد الدميقراط��ي" الك��ردي مصب��ًا للنف��ط 
يف��رغ في��ه محول��ة الصهاري��ج ث��م يت��م دفعه��ا بأنابيب خاص��ة حنو مشال 

الع��راق.
لك��ن احل��ال تغر بعد س��يطرة ق��وات البيش��مركة على القرى  	 
العربية اجملاورة ملنطقة ربيعة وفرار س��كانها، فس��محت الحقًا بعودتهم 
باس��تثناء س��كان ق��رى احملمودي��ة واملس��عودية والقاه��رة مش��ال مع��رب 
ربيعة- اليعربية احلدودي، وذلك ألنها أسست مصبًا نفطيًا للصهاريج 
القادمة من س��وريا لتفريغ محولتها، وهذا ما يفس��ر تصديها مليليش��يات 
احلش��د الش��عي واجلي��ش العراق��ي ح��ني ح��اوال الع��ام املاض��ي التقدم إىل 
احملمودي��ة بع��د اس��تعادة ناحي��ة ربيع��ة يف املقاب��ل، تكف��ل ح��زب "االحت��اد 
الدميقراطي" بشق طريق معبد باألسفلت من قرية اخلدعان السورية 

لتس��هيل عملي��ات نق��ل النف��ط وم��رور الصهاري��ج باجت��اه الع��راق. 
أّم��ا خبص��وص اقتس��ام إنت��اج حق��ول احلس��كة النفطي��ة م��ع  	
النظ��ام، فينظمه��ا متعه��د يع��رف باس��م "أب��و دل��و"، وه��و من��دوب م��ن قب��ل 
سلطات "اإلدارة الذاتية" الكردية لرتتيب عملية نقل النفط إىل مصفاة 
مح��ص بالتع��اون م��ع رجل األعمال حس��ام قاطرج��ي صاحب "جمموعة 
القاطرج��ي"، وال��ذي ب��رز خ��ال احل��رب كمتعه��د "اقتص��ادي" للحواجز 
واملعاب��ر م��ع املناط��ق اخلارج��ة ع��ن س��يطرة النظ��ام، وف��ق م��ا ذك��ر أح��د 

مهندس��ي النف��ط يف املنطق��ة. 

يؤكد املهندس أن مليارات اللرات جينيها "أبو دلو" ومسؤولو  	
اإلدارة الكردية من هذه التجارة، سواء بالتنسيق مع مسؤولني يف النظام 
أو يف حكوم��ة إقلي��م كردس��تان الع��راق، الذي��ن يس��اهمون بنق��ل ٧٠ أل��ف 
برمي��ل يومي��ًا م��ن النف��ط الس��وري لبيع��ه بس��عر أق��ل م��ن الس��عر العامل��ي. 
وأش��ار املهن��دس إىل ه��در كمي��ات كب��رة م��ن النف��ط خ��ال  	
عملية التعبئة والتفريغ اليت تتم مبعدات قدمية وأشخاص ال ميتلكون 
اخل��ربة الكافي��ة يف ه��ذا اجمل��ال، إضاف��ة اىل غي��اب روح املس��ؤولية ل��دى 
مجي��ع األط��راف املس��تفيدة م��ن ه��ذا اهل��در، وأك��د أن موظف��ي النظ��ام 
م��ن الفني��ني واملهندس��ني يعمل��ون يف إص��اح وترمي��م م��ا مت ختريب��ه من 
معدات وأجهزة يف رميان، وميارس أكثر ٪70 من عمال حقل رميان 
أعماهل��م بش��كل طبيع��ي وش��به يوم��ي حت��ت إدارة وتوجي��ه املدي��ر التاب��ع 

ل��إدارة الكردي��ة. 
وكان��ت "وح��دات محاي��ة الش��عب" ال��ذراع العس��كري حل��زب  	
"االحت��اد الدميقراط��ي" انقلب��ت عل��ى اتف��اق يع��ود إىل ع��ام 2012 حلماي��ة 
حق��ول رمي��ان مقاب��ل 120 ملي��ون ل��رة، وذل��ك عق��ب تعه��د الوالي��ات 
املتح��دة بدعمه��ا عس��كريًا وتأس��يس نق��اط وقواع��د عس��كرية، فطالب��ت 
النظام بتعديل االتفاق ليستقر على منح الوحدات الكردية ٥٠٪ من نفط 
احلس��كة ودي��ر ال��زور مقاب��ل ٪40 للنظام الس��وري و ٪10 لقوات الصناديد 
التابعة للش��يخ محيدي دهام اهلادي املتحالفة معها ضمن "قس��د"، وعلى 
هذا األس��اس حيصل النظام على حصته عرب صهاريج تصل إىل محص 
بينم��ا، تبي��ع األط��راف األخ��رى "نفطه��ا" إىل مش��ال الع��راق وإىل الس��وق 

احمللي��ة.
وبل��غ إنت��اج حق��ول الرمي��ان 90 أل��ف برمي��ل نف��ط يومي��ًا ع��ام  	
2010 حس��ب األرق��ام الرمسي��ة م��ع ختطي��ط لرف��ع االنت��اج إىل 160 أل��ف 

برميل يوميًا، لكن اندالع الثورة السورية عام 2011 وخروج احلقول عن 
س��يطرة حكوم��ة النظ��ام أدى إىل اخنف��اض اإلنت��اج إىل 20 أل��ف برمي��ل 
تقريبًا، فيما ينتج معمل الغاز أكثر من 13 جرة غاز يوميًا بالكاد تكفي 

االس��تهاك احملل��ي م��ع توس��ع رقع��ة مس��احة اإلدارة الكردي��ة. 
وتض��م منطق��ة رمي��ان جمموع��ة م��ن احلقول الرئيس��ية هي  	
الس��ويدية وقره تش��وك و رميان وعودة وس��عيده- زاربة بباس��ي وبدران 
والب��اردة وب��اب احلدي��د ومثلوث��ة وناع��ور وت��ل ع��زاب ومعش��وق ومملح��ة 
الك��وم وش��امو ودبيس��ان والغدي��ر وحق��ل اخلراط��ة، فيه��ا 1300 بئر نفطي 
عل��ى األق��ل بينه��ا 26 بئ��راً غازي��ًا، م��ع اس��تمرار عملي��ات حف��ر آب��ار جديدة.

النفط السوري يعرب احلدود إىل العراق
	        عندم��ا وق��ع الع��راق حت��ت احلص��ار يف تس��عينيات الق��رن املاض��ي انتعش��ت جت��ارة احملروق��ات ع��رب احل��دود إىل س��وريا،  	
فعمد الكثر من أصحاب األموال إىل ش��راء صهاريج كبرة لنقل املازوت العراقي إىل حمافظة احلس��كة، أّما حاليًا فصهاريج النفط اخلام 

خت��رج م��ن حق��ول رمي��ان لتع��رب احل��دود باجت��اه نين��وى العراقي��ة.

هاشم الوزير
من مصايف النفط يف العراق
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من مصايف النفط يف العراقالنفط السوري يعرب احلدود إىل العراق

ي  

  

تع��ود أس��باب س��وء الوض��ع الط��ي، يف مناط��ق الرق��ة عموم��ًا  	
وريفها الشرقي خصوصًا رغم افتتاح املستشفيات والعيادات ووفرة الكوادر 
الطبي��ة، إىل "جش��ع األطب��اء ومس��ؤولي إدارة املستش��فيات". فعل��ى س��بيل 
ر  دت الصحة ما ُتسميها "قسد" تسعرة للكشف عن املريض ُتقدَّ املثال، حدَّ
مببلغ 1500 لرة سورية، وهي كشفية تعترب كبرة جداً مقارنًة بأوضاع 
األهال��ي املرتدي��ة، وم��ع ذل��ك مل يلت��زم األطب��اء به��ذه التس��عرة، ويأخ��ذون 

مبلًغ��ا مضاعًف��ا )3000( مقاب��ل الكش��ف.  
هك��ذا وص��ف الناش��ط الرق��اوي موس��ى اخلل��ف لع��ني املدين��ة،  	
الوض��ع الط��يِّ يف الرق��ة، مضيف��ًا أن "األطب��اء يتعامل��ون م��ع صيدلي��ات 
معين��ة، ويتقاض��ون نس��بة معين��ة م��ن مث��ن ال��دواء، وكذل��ك يتعامل��ون مع 
مراك��ز تصوي��ر األش��عة، وخمت��ربات حتليل ال��دم، وهلم مقابل ذلك نس��بة 
مالية"، ومش��راً إىل أنَّه يف بعض األوقات "ال حتتاج حالة املريض لصورة، 
ث با حرج، حيث  ومع ذلك يطلبها األطباء، أّما بالنسبة للمستشفيات فحدِّ
ُتكلِّ��ف الليل��ة الواح��دة للمري��ض حن��و 40 أل��ف ل��رٍة، وس��ط معامل��ة س��يئة 
ج��داً م��ن كادر املستش��فى". ون��وه إىل أنَّ "قس��د طالب��ت األطب��اء بااللتح��اق 

دة بع��دم محاي��ة أّي طبي��ب ال يذه��ب إىل تل��ك ال��دورات". ب��دورات، مه��دِّ
وأك��د اخلل��ف املقي��م يف الرق��ة، تك��رار ح��وادث حاالت تس��مم مبا  	
ال يق��ل ع��ن ث��اث م��رات خ��ال اآلون��ة األخرة، وذلك بس��بب تل��وث املياه يف 
ريف الرقة الشرقي الذي يعد من أسوأ املناطق خدمًة نظراً لقلة املنظمات 
الطبية واإلنس��انية، كما وانتش��ر مرض اللش��مانيا يف أغلب مناطق الرقة 
بسبب تراكم األوساخ، ناهيك عن تأخر قسد بانتشال اجلثث من الشوارع 
اليت قضى أصحابها خال محلة التحالف الدولي العسكرية ضد "داعش".

وأوضح الناش��ط أنَّ أغلب املنظمات يف الرقة -مبا فيها الطبية-  	
أصبح��ت "عائلي��ة وللمقرب��ني من عامليها"، إذ يكون التوظيف يف املنظمات 
ع��ن طري��ق صل��ة القراب��ة: "يس��تلم أحده��م إدارة املنظم��ة فُيع��نيِّ ش��قيقه 
يف الوظيف��ة وزوجت��ه واب��ن عم��ه.."، وعندم��ا يت��م توزي��ع الس��لل الغذائي��ة 
أقاربه��م ومعارفه��م  املنظم��ة أمس��اء  عل��ى  القائم��ون  ل  ُيس��جِّ والنظاف��ة 
الستام تلك السلل، بينما وضع الفقراء واملساكني واألرامل "سيء جدًا".

أيض��ًا، ف��إنَّ أغل��ب املنظم��ات الطبي��ة ُترس��ل املرض��ى املقرب��ني منها  	
إىل العي��ادات اخلاص��ة، يف ح��ني ال يس��تطيع الس��كان الذي��ن لي��س لديه��م 
مع��ارف وأق��ارب موظف��ني ع��اج مرضاه��م، فمن��ذ فرتة زمني��ة قريبة رفض 
الكادر يف منظمة "أطباء با حدود" اس��تقبال طفلة مريضة حبالة إس��عاف 
يف ح��ي املش��لب مبدين��ة الرق��ة، وذل��ك حبج��ة "ع��دم وج��ود طبي��ب خمت��ص". 
ويف وق��ت س��ابق رف��ض "مرك��ز الطفول��ة اآلمنة" يف املش��لب التابع ل "صناع 
املس��تقبل" اس��تقبال الطف��ل ولي��د ال��ذي أصي��ب يف وجه��ه بانفج��ار لغ��م م��ن 
خملفات داعش نهاية عام 2017، حبجة بعد مسافة املنزل عن املركز، رغم 

أنَّ من��زل الطف��ل يق��ع يف ذات ح��ي املرك��ز.  
	 وم��ن جانب��ه أف��اد الطبي��ب أمح��د إمساعي��ل أح��د أعض��اء "جلن��ة 
الصحة" التابعة جمللس الرقة املدني، لعني املدينة، بأّن ريف الرقة الشرقي 
يضم ثاثة مستوصفات، منها اثنني يف ناحية الكرامة أحدهما مدعوم من 
جلن��ة الصح��ة، واآلخ��ر مدع��وم من "مجعية السوس��ن"، واملس��توصف الثالث 
يف قري��ة مح��رة ناص��ر، ويف كلِّ مس��توصٍف هن��اك عيادات نس��ائية، أطفال، 

وداخلي��ة، ويت��م تقدي��م اللق��اح الروتي��ين وع��اج اللش��مانيا فيه��ا.
	 ويف 18 حزي��ران املاض��ي، حتدث��ت وس��ائل إع��ام حملي��ة ع��رب 
مراس��ليها عل��ى األرض ع��ن وص��ول أكث��ر م��ن عش��رين حال��ة تس��مم باملي��اه 
بينه��م أطف��ال إىل مستش��فيات مدين��ة الرق��ة، ج��راء تل��وث مي��اه الش��رب يف 
ناحي��ة الكرام��ة، وع��زا وقته��ا أهال��ي الناحي��ة س��بب التس��مم إىل اخت��اط 
مي��اه الش��رب م��ع الص��رف الصح��ي، كذل��ك ُس��ّجلت عش��رات ح��االت مرض 
اللش��مانيا هن��اك. ويف منتص��ف ش��باط املاض��ي، أصي��ب عش��رة أش��خاص 
حباالت تسمم نتيجة شربهم مياه ملوثة تنقلها صهاريج إىل قرى مزرعة 

تش��رين وحزمي��ة مشال��ي الرق��ة.
عل��ى أن الطبي��ب إمساعي��ل رد عل��ى تل��ك اإلخب��ار بقول��ه:" ه��ذا  	
ل أيَّ��ة حالة تس��مم، كما أنَّ عاج اللش��مانيا  ال��كام غ��ر صحي��ح، فل��م ُتس��جَّ
متوف��ر يف ري��ف الرق��ة الش��رقي ال��ذي مت رش مجي��ع ُق��راه وبلدات��ه مببيدات 
ذباب��ة الرم��ل املس��ببة لل��داء". مؤك��داً ع��دم وج��ود أي نق��ص يف الع��اج أو يف 
املراكز الطبية وبأنَّها كافية جلميع السكان، وأشار إىل وجود 14 مركزاً 
صحيًا وس��بع مستش��فيات يف مدينة الرقة وريفها باإلضافة إىل املستش��فى 

الوط��ين.
وبالنظر إىل الرقم املعلن مؤخراً عن العائدين إىل الرقة، والذي  	
وص��ل إىل 300 أل��ف نس��مة، يظه��ر الفق��ر الكب��ر يف اخلدم��ات الطبي��ة ال��يت 
يتلقاه��ا الس��كان، قياس��ًا إىل األرق��ام ال��يت يذكره��ا الطبيب أمح��د إمساعيل 
ع��ن مراك��ز الرعاي��ة األولي��ة )املس��توصفات( واملستش��فيات، إذ ال تتج��اوز 
الق��درة االس��تيعابية ملستش��فى أساس��ي ومرك��زي مثل "الوطين" 40 س��ريراً 

حبس��ب م��ا أعل��ن مدي��ر املستش��فى يف وق��ت س��ابق.

اخلدمات الطبية يف الرقة.. حمسوبيات وتسمم وإنكار
	   ُيعت��رب ري��ف الرق��ة الش��رقي م��ن أس��وء مناط��ق  	
احملافظ��ة يف اخلدم��ات الطبي��ة لقلة اهتمام الس��لطات والتلوث البيئي 
ولغلب��ة الطاب��ع امل��ادي والبن��ى التقليدي��ة عل��ى املنظم��ات والعامل��ني يف 
اجمل��ال الط��ي، حبس��ب ناش��طني، بينم��ا يعت��رب أح��د مس��ؤولي الصح��ة 
التابعة ل"قوات سوريا الدميقراطية )قسد("، أن املنطقة ال يوجد فيها 
أيَّ نقص يف اجملال الطيِّ أو حتَّى حاالت تس��مم وأمراض ناجتة عن 

البيئ��ة!

عائشة صربي
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الش��كل  به��ذا  اإلمسن��ت  فق��دان  	
جع��ل م��ن أمح��د العل��ي )35 عام��ًا( يبح��ث يف 
أس��واق مدين��ة الطبق��ة ع��ن ع��دة أكي��اس 
من��ه ليكم��ل بن��اء منزل��ه ال��ذي يش��يده، لكن��ه 
دون ج��دوى ينتق��ل م��ن حمل إىل آخر والكل 
يش��كو م��ن انقطاع��ه؛ يوجهون��ه إىل الرق��ة 
ومنب��ج الس��تجابه.. يتح��دث ع��رب اهلات��ف 
م��ع صديق��ه يف منب��ج فيؤك��د ل��ه فقدان��ه 
وارتف��اع س��عره، كذل��ك يف الرقة ذات األمر، 
فاإلمسن��ت مفقود وأس��عاره "ص��ارت بالريح" 

كم��ا يصفه��ا.
ارتف��ع س��عر الكي��س الواح��د م��ن  	
األمسن��ت م��ن س��عر 2400 ل��رة س��ورية )أي 
م��ا يع��ادل 6 دوالر( إىل 5500 ل��رة س��ورية 
)حن��و 10 دوالر( م��ع فقدان��ه بكاف��ة األس��واق 
احمللي��ة، م��ا ع��دا أس��واق مدين��ة ع��ني الع��رب 
"كوبان��ي" والقامش��لي، أم��ا يف الرق��ة ومنب��ج 
والطبق��ة وبقي��ة امل��دن والق��رى فه��و خمت��ٍف 
متام��ًا، حبس��ب م��ا يؤك��د العل��ي. ويق��ول يف 
اختف��اء  "عملي��ة  إن  املدين��ة  ل���عني  حديث��ه 
اإلمسن��ت به��ذه الطريق��ة غريب��ة ج��داً، رغ��م 
كثرته يف الس��ابق.. ال أعتقد س��بب االختفاء 
قل��ة التصني��ع أو االس��تراد، فكلن��ا نع��رف أن 
كمي��ات هائل��ة تص��ل بش��كل يوم��ي من كل 

م��كان".
حبث��ي  "خ��ال  العل��ي  ويضي��ف  	
ع��ن اإلمسن��ت صادف��ت مس��ؤولي اخلدم��ات 
التابع��ني لقس��د يف الطبق��ة، وحتدثن��ا ع��ن 
أس��باب انقط��اع وغ��اء اإلمسن��ت، فأرش��دني 
أحده��م إىل إح��دى مؤسس��اتهم حي��ث يب��اع 
أجل��ب  أن  بس��عر خمّف��ض نس��بيًا، بش��رط 

هل��م ترخي��ص م��ا". وي��رى العل��ي أنه��ا عملي��ة 
احت��كار جدي��دة للم��واد األولي��ة عل��ى غ��رار 
س��لطات  تقدم��ه  ال��ذي  النف��ط،  احت��كار 
قس��د و"اإلدارة الذاتي��ة" بش��كل ش��حيح ج��داً 
للن��اس، وعل��ى غرار مادة اخلبز اليت مينعون 
تصنيعه��ا س��وى يف أفرانه��م، "لنع��رتف أنه��ا 
عملي��ة احت��كار واضحة لاس��تمرار بإخضاع 

املنطق��ة".
املص��ادر  ع��ن  قلي��ًا  البح��ث  ويف  	
فهن��اك  اإلمسن��ت،  الس��تراد  األساس��ية 
الف��ارج  معم��ل  هم��ا  أساس��يان  مص��دران 
ومناطق درع الفرات يف ريف حلب الش��مالي 
حي��ث يدخ��ل اإلمسن��ت م��ن تركي��ا، ويأت��ي 
القليل منه من مناطق سيطرة النظام. ومن 
خ��ال تتب��ع أح��د املصدري��ن )مناط��ق درع 
الفرات( يتضح بشكل جلي احتكار هذه املادة 
من��ذ حلظ��ة اس��ترادها من تركيا، إذ يش��رح 
مص��در فض��ل عدم ذك��ر امسه لعني املدينة، 
أن عملي��ة بيع األمسنت ملناطق قس��د كانت 
ممنوع��ة بش��كل كام��ل، إال أنه��ا تت��م ع��رب 
التهريب، ويستحوذ أحد التجار على عملية 
جت��ار  يس��تقبلها  تص��ل  وعندم��ا  تهريبه��ا، 
مقرب��ون م��ن قس��د، وع��رب احت��كار اس��ترادها 
بأس��عارها  التج��ار  أولئ��ك  يتحك��م  وبيعه��ا 
كمي��ات  أن  املص��در  ويوض��ح  الس��وق.  يف 
اإلمسن��ت ال��يت تدخ��ل م��ن درع الف��رات إىل 
مناطق قس��د بش��كل يومي تبلغ حنو 70 طن، 
تدخ��ل م��ن مع��رب احلم��ران، ويت��م تفريغه��ا 
عل��ى الف��ور بالق��رب م��ن منبج مبخ��ازن تتبع 

للتج��ار.

االحتكار يف مناطق قسد.. 

حرب من نوع آخر 

بش��كل مفاج��ئ وم��ن دون س��ابق إن��ذارُ فق��د األمسن��ت يف مناط��ق س��يطرة "ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة )قس��د("، وارتفع��ت أس��عاره  	
ضعفني إن وجد، ما أثار ش��كاوى املدنيني هناك، حيث من املعروف أن اإلمسنت يأتي بكثرة، س��واء من معمل اإلمسنت يف ريف الرقة، أو 

م��ن مناط��ق س��يطرة النظ��ام، أو م��ن مناط��ق "درع الف��رات".

عدنان احلسني

اإلمسن��ت  أس��عار  ارتف��اع  وم��ع   	
وفقدان��ه، ب��دأت قس��د ع��رب مكات��ب اخلدم��ات 
التابع��ة هل��ا ببيع��ه يف مراك��ز خاص��ة تابع��ة 
هل��ا بأس��عار أق��ل م��ن الس��وق، بش��رط امت��اك 
املش��رتي رخصة للبناء أو ورقة رمسية تفس��ر 
أي سبب آخر يشرتي من أجله اإلمسنت، واليت 
بدوره��ا حتت��اج ملبل��غ مال��ي، وه��ذا كل��ه يأت��ي 
ضم��ن السياس��ة ال��يت تتبعه��ا قس��د للس��يطرة 
عل��ى كل م��ا يتعل��ق باملدني��ني الذي��ن يقع��ون 
حت��ت س��لطتها، كم��ا حيل��ل كث��ر ي��رون أن 
األم��ر ال يتعلق فقط باحتكار املواد األساس��ية، 
بل بالتجارة بش��كل عام، حيث ُيعترب النافذون 
يف قس��د ه��م أصح��اب األم��ر والنه��ي يف ش��ؤون 
كل  مت��ر  أن  وجي��ب  والتج��ارة،  األس��واق 
عملي��ات التج��ارة الك��ربى يف املنطقة من حتت 

أعينه��م، إن مل يكون��وا ش��ركاء فيه��ا.
يتح��دث حمم��د احلس��ن أح��د جت��ار  	
منب��ج، ع��ن من��ع س��لطات قس��د اس��تراد العديد 
م��ن امل��واد الغذائي��ة م��ن درع الف��رات، وف��رض 
ضريب��ة %5 عل��ى كل البضائ��ع الرتكية اليت 
يس��تقدمها التج��ار، وي��رى أن ه��ذه الضرائ��ب 
بعده��ا  ه��دف س��وى  أو  أي معن��ى  لي��س هل��ا 
السياس��ي، وتع��ود خلزين��ة قس��د يف النهاي��ة، 
ألن��ه يف املقاب��ل "تدخل املواد من مناطق النظام 
بدون أي ضرائب". ويضيف "اضطر أنا وغري 
للتعام��ل م��ع تاج��ر ك��ردي، وآس��ف لذك��ري 
ه��ذا التوصي��ف لك��ن ه��ذه ه��ي احلقيق��ة، ألن��ه 
إن مل تك��ن عل��ى عاقة بتاجر كردي صاحب 
التج��ارة س��تكون صعب��ة  ف��إن عملي��ة  نف��وذ 
وباهظ��ة، لذل��ك علي��ك أن تقاس��م مراحب��ك 

لي��س فق��ط م��ع قس��د ب��ل وم��ع جتاره��ا".

رادار املدينة
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حيم��ل املدني��ون الذي��ن يري��دون التنق��ل أجه��زة الس��لكية  	
اللي��ل إذ تنش��ط  الط��ران، وخصوص��ًا يف  "قبض��ة" لتتب��ع حرك��ة 
حرك��ة احلرب��ي الرش��اش ال��ذي يس��تهدف الس��يارات والدراج��ات 
الناري��ة، لذل��ك يلج��أ اجلمي��ع إلطف��اء األض��واء لتجن��ب االس��تهداف 
تس��تهدف  بات��ت  ال��يت  املن��ازل  إن��ارة  ذل��ك حت��ى  بنرانه��ا، ويش��مل 
بالصواري��خ الفراغي��ة مؤخ��راً. يق��ول حمم��د أب��و أيه��م ال��ذي ميل��ك 
حم��اً لبي��ع العط��ورات يف ري��ف إدل��ب اجلنوب��ي أغلق��ه مؤخ��راً بس��بب 
القص��ف اجل��وي، "الوق��ت األمث��ل للخ��روج م��ن أج��ل جل��ب احلاجي��ات 
ه��و السادس��ة صباح��ًا، وقته��ا تفت��ح بع��ض احمل��ال التجاري��ة وبس��طات 
بيع اخلبز لبضع س��اعات، أو قبل غروب الش��مس بقليل عندما ختف 
حرك��ة الط��ران احلرب��ي يف األجواء، بعد نهار من الغارات اجلوية أو 

رش��قات الرامج��ات الصاروخي��ة".
يضط��ر املتبق��ون م��ن أهالي ريف إدل��ب اجلنوبي إىل العمل  	
يف اخلامسة صباحًا جلين حماصيل البندورة والعجور، اليت يبيعونها 
يف األس��واق باك��راً قب��ل إغ��اق حم��ال بي��ع اخلض��روات الصيفي��ة 
يف الس��ابعة صباح��ًا لتجن��ب رصده��ا م��ن قب��ل طائ��رات االس��تطاع 
واس��تهدافها. وقد قامت مئات األفران والصيدليات واحملال التجارية 
بإغ��اق أبوابه��ا ونقله��ا إىل مناط��ق ري��ف إدل��ب الش��مالي، فيم��ا بق��ي 
قس��م قلي��ل منه��م يعم��ل بش��كل جزئ��ي وبأي��ام حم��ددة، فيم��ا أغلق��ت 
املستش��فيات أبوابه��ا بع��د تعرضه��ا لغ��ارات مكثف��ة أدت إىل تهدم قس��م 

كب��ر منه��ا.
يف بع��ض احل��االت يس��تحيل تأمني قوت اليوم بالنس��بة إىل  	
الكثري��ن، يق��ول ع��اء أب��و حمم��د "خ��ال أربع��ة أي��ام س��ابقة مل يك��ن 
هناك خمابز قريبة، باإلضافة إىل استحالة اخلروج من املنزل بسبب 
تع��رض املدين��ة للقص��ف بش��كل متواص��ل، ل��ذا كن��ا نق��وم برتطي��ب 
اخلب��ز الياب��س بالش��اي لألطف��ال، إذ مل يبق لدينا س��وى بعض الش��اي 
والس��كر واألرز والربغل". ويعيش عاء يف إحدى الصاالت الرياضية 
يف كفرنب��ل من��ذ تهج��ره من الغوطة الش��رقية قبل عام ونصف من 
اآلن، ويعتم��د يف معيش��ته عل��ى املنظم��ات اإلنس��انية بش��كل كام��ل 
بع��د توقف��ه ع��ن العم��ل من��ذ س��بعة أش��هر، لك��ن املؤسس��ات اخلري��ة مل 
تع��د تس��تطيع الوص��ول إىل املناط��ق ال��يت تتع��رض للقص��ف، يف ح��ني 
مل يس��تطع ع��اء الن��زوح إىل مناط��ق الري��ف الش��مالي بس��بب ع��دم 
امتاك��ه تكالي��ف نق��ل عائلت��ه واس��تئجار من��زل هل��ا يف تل��ك املنطقة.

دوالراً   50 ع��اء  إىل  وصل��ت  الصراف��ة  حم��ال  أح��د  ع��رب  	
كمس��اعدة م��ن أح��د أقربائ��ه، ولكن��ه احتاج أس��بوعًا كامًا لتس��لم املبلغ، 
ح��ني ع��اد صاح��ب احملل لبلدت��ه القريبة من مناطق القص��ف، "اضطررت 
للمشي مسافة 8 كم لعدم وجود آلية لنقلي إىل مكان تواجد الصراف"، 

يق��ول أب��و حمم��د.
توقف��ت أغل��ب املص��احل بعد ن��زوح معظم األهال��ي، وأصبح آالف  	
الشبان عاطلني عن العمل، لذلك اضطر األهالي لصرف املدخرات أو بيع 
آلياته��م أو مواش��يهم م��ن أجل كس��ب ق��وت يومهم، ويرى يوس��ف الدربي 
ال��ذي يعم��ل عل��ى نق��ل املي��اه بالصهري��ج لألهال��ي املتبق��ني يف املن��ازل، ب��أن 
"البق��اء يف البل��دات وامل��دن يوف��ر عل��ى العائل��ة أكثر من نص��ف املصروف، 
بسبب االخنفاض الكبر يف أسعار اخلضروات نتيجة النزوح، يف حني أن 
القس��م األكرب من األهالي بات يقتصر على ش��راء احلاجيات الضرورية 

واالقتص��اد يف املعيش��ة".
	 وق��د ق��ام بع��ض املتربع��ني م��ن املغرتب��ني جبم��ع مبال��غ مالي��ة 
وإرس��اهلا إىل املناط��ق ال��يت تتع��رض للقص��ف، لتوزيعه��ا عل��ى العائ��ات 
ال��يت بقي��ت حت��ت الطائ��رات لدع��م صموده��م، أو ملس��اعدتهم عل��ى الن��زوح 
يف ح��ال رغبته��م، ومنه��ا مت توزي��ع مبل��غ 20 ألف لرة س��ورية ل��كل عائلة، 
باإلضافة إىل التكفل بنقل العائات إىل الشمال السوري بشكل جماني. 
أب��و س��عيد الاذقان��ي أح��د املدني��ني الذي��ن تس��لموا منح��ة مالي��ة، وم��ا زال 
يعيش يف ريف إدلب اجلنوبي يقول إن "هذه املبالغ تس��اعدنا على حتمل 
أعب��اء املعيش��ة مل��دة أس��بوعني، ولكنه��ا ال متكنن��ا م��ن حتم��ل أعب��اء الن��زوح، 
ألن أجور املنازل تتجاوز 100 دوالر، وحتتاج العائلة اليت تنوي العيش يف 

ري��ف إدل��ب الش��مالي إىل 300 دوالر ش��هريًا". 
	 يلتق��ط الباق��ون م��ن الس��كان أنفاس��هم ب��ني نوب��ات القص��ف، 
وحياول��ون توظي��ب حياته��م عل��ى وق��ع انف��راج األج��واء واكتظاظه��ا 
بالطائ��رات والصواري��خ، وق��د كان��ت حلظ��ات إرادة احلي��اة يف بداي��ة 
معايش��تهم القص��ف تأخ��ذ أش��كااًل وأوقات��ًا متفرق��ة، لكنه��ا أصبح��ت م��ع 
التجرب��ة أكث��ر حتدي��داً والتزام��ًا مبواعي��د معين��ة، فعل��ى س��بيل املث��ال 
جيتمع بعض الرجال عصراً يف املناطق اجلبلية اليت تعد أكثر أمنًا من 

املناط��ق ذات االزدح��ام الس��كاني م��ن أج��ل الرتوي��ح ع��ن أنفس��هم. 
وم��ع حتلي��ق طائ��رات االس��تطاع يضط��ر اجلمي��ع إىل تفري��ق  	
آلياته��م ودراجاته��م الناري��ة خوف��ًا م��ن رصده��ا م��ن قب��ل الطائ��رات، ال��يت 
بات��ت حتّل��ق لس��اعات طويل��ة حبث��ًا ع��ن أه��داف لقصفها، ويتف��رق اجلمع 
م��ع غ��روب الش��مس خوف��ًا من اس��تهدافهم برشاش��ات الطائ��رات احلربية، 
خلق��ت  للتجمع��ات  االس��تطاع  طائ��رات  رص��د  م��ن  اخل��وف  أن  عل��ى 
مناوش��ات ع��دة وصل��ت حل��د االش��تباك باألي��دي ب��ني اجل��ران، إذ خيش��ى 
البع��ض قص��ف احل��ي نتيج��ة جتم��ع ع��دة س��يارات أو دراج��ات ناري��ة أم��ام 
منزل أحد األشخاص أثناء استقبال ضيوفه، بينما ال يرى صاحب املنزل 

أي ض��رر يف ذل��ك.

حتت القصف.. كيف تقضي مئات العائالت أيامها يف ريف إدلب اجلنوبي
	     تعي��ش مئ��ات العائ��ات يف ق��رى ريف��ي إدل��ب اجلنوبي ومحاة الش��مالي رغم القص��ف املتواصل على املنطقة،  	
بس��بب عجزه��م ع��ن الن��زوح ألس��باب مادي��ة، ويفض��ل الكثر منهم البقاء حت��ت القصف على اجللوس حتت أش��جار الزيتون دون 

م��أوى، وق��د كيف��وا أس��لوب حياته��م م��ع الوض��ع اجلدي��د وس��ط اخل��وف م��ن مح��م الطائ��رات وانقط��اع س��بل احلي��اة. 

أمحد العكلة 
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س��ليم من��وذج آلالف الطلب��ة الذي��ن التحق��وا بصف��وف الث��ورة  	
بع��د  جامعاته��م  ل��رتك  اضط��روا  والذي��ن  األول،  عامه��ا  من��ذ  الس��ورية 
االخن��راط بصفوفه��ا، ألس��باب منه��ا املش��اركة بنش��اطاتها مبناطقه��م 
أو اخل��وف من��ه. أو بس��بب تعرضه��م لاعتق��ال يف اجلامع��ات  الثائ��رة، 

	 أمح��د احلس��ن طال��ب كلي��ة الش��ريعة ال��ذي ت��رك جامعت��ه 
حينم��ا كان عل��ى أب��واب التخرج، يقول لعني املدينة: "كنت أعتقد حينها 
أن م��ن غ��ر األخاق��ي أن أدرس يف اجلامع��ة والنظ��ام يقت��ل أبن��اء بل��دي يف 
املناط��ق الثائ��رة، وأن أس��اهم مع��ه بكذب��ة )س��وريا خب��ر(، وبالتس��رت عل��ى 
جرائم��ه، فاس��تجبت لدع��وات االعتص��ام احتجاج��ًا عل��ى القت��ل، وبعده��ا 
التحق��ت بصف��وف املظاه��رات" وبع��د مض��ي 8 س��نوات عل��ى انط��اق الثورة، 
اليت ترك أمحد دراسته يف سبيلها، ما زال يبحث عن فرصة توظيف حتى 
اآلن، رغ��م توظي��ف اآلالف بك��وادر مديري��ة الرتبي��ة احل��رة. "كجماع��ة 
األع��راف حن��ن، ال تع��رتف بن��ا ال جن��ة وال ن��ار، ف��ا مكان لنا بدوائ��ر النظام 
بع��د ثورتن��ا علي��ه، ومل تع��رتف بن��ا دوائ��ر الث��ورة، ال��يت يف��رتض أن نك��ون 

أصح��اب األحقي��ة به��ا" هك��ذا وص��ف احلس��ن معانات��ه وأقران��ه.
 قبل الدعم والوظائف

خ��ال العام��ني األول��ني م��ن الث��ورة، كان��ت ه��ذه الفئ��ة م��ن  	
اجلامعي��ني املنش��قني متث��ل جامعي��ي املعارض��ة عملي��ًا، إذ س��اهمت بأب��رز 
النش��اطات ال��يت تل��زم املثقف��ني، فق��اد ونس��ق للمظاه��رات بعضه��م، وس��اهم 
آخ��رون بالتنس��يقيات ال��يت كان��ت تدي��ر ش��ؤون الق��رى والبل��دات الثائ��رة، 

وتس��د ف��راغ غي��اب القان��ون ودوائ��ر النظ��ام.
"رابط��ة  اجلامعي��ون  ه��ؤالء  ش��كل  التخص��ص،  س��بيل  وعل��ى  	 
اجلامعي��ني األح��رار"، ث��م س��اهموا مع املعلم��ني املفصولني بتأس��يس "دائرة 
املع��ارف"، الن��واة األوىل لتأس��يس مديري��ة الرتبي��ة الحق��ًا، كم��ا أسس��وا 
املدارس األوىل يف املناطق احملررة يف إدلب، ودرّسوا فيها تطوعيًا قبل دعم 

قط��اع التعلي��م.
يق��ول أس��امة الفيح��ان أح��د أف��راد ه��ذه الفئ��ة، لع��ني املدين��ة:  	
"كن��ا ن��درس تطوعي��ًا الط��اب النازحني إىل مناطق ري��ف إدلب اجلنوبي، 
كم��ا درس��نا يف امل��دارس األوىل ال��يت تش��كلت حت��ت إدارة املعارض��ة يف 
احمل��رر". وع��ن صعوب��ة تل��ك الظ��روف وتنص��ل البع��ض، أكم��ل الفيح��ان: 
"كن��ا نبح��ث عم��ن يتط��وع معن��ا، وكان العدي��د م��ن األش��خاص يرفضون 
ذل��ك لع��دم وج��ود فائ��دة مادي��ة، أم��ا حنن كن��ا نعتربه عمًا ثوري��ًا، وغالب 

ه��ؤالء بع��د دع��م قط��اع التعلي��م تهافت��وا عل��ى الوظائ��ف"

الدراج��ات  بتصلي��ح  املصطف��ى  س��ليم  يعم��ل  	 	 	
الناري��ة يف ري��ف إدل��ب اجلنوب��ي، ولكن��ه مل ين��س يوم��ًا أن��ه كان طالب��ًا جامعيًا 
يفصل��ه ع��ن التخ��رج مادت��ان فق��ط حينم��ا انض��م لصف��وف الث��ورة ع��ام 2011 
وت��رك تعليم��ه اجلامع��ي، وم��ازال حي��ز يف نفس��ه أن "تربي��ة" الث��ورة مل تعت��ربه 
جامعي��ًا، ومل تقبل��ه يف كوادره��ا حبج��ة عدم نيله الش��هادة، وما حيز يف نفس��ه 
أكث��ر أن الطلب��ة الذي��ن جتنب��وا االخن��راط يف الث��ورة وأكمل��وا تعليمه��م، ث��م 
أت��وا م��ن جامع��ات النظ��ام مؤخ��رًا، تبنته��م مديري��ات الرتبي��ة احل��رة وفضلته��م 

األوائ��ل. الث��ورة  جامعي��ي  عل��ى 

 معايري جاهلة وظاملة أقصتهم
بع��د تش��كيل مديري��ة الرتبي��ة احل��رة، ودعمه��ا م��ن منظم��ة  	
كيمونيك��س ال��يت رع��ت قط��اع التعلي��م، وتكفل��ت بدف��ع روات��ب املعلم��ني 
وحددته��ا ب 100 دوالر للمعل��م، وضع��ت الرتبي��ة معياري��ن للتوظي��ف يف 
إدل��ب: األول التخ��رج، والثان��ي العاملي��ة أي أن يك��ون املوظ��ف متطوع��ًا 
عام��ًا بالتدري��س، مم��ا أقصى الكثر م��ن اجلامعيني الثوار الذين كانوا 
يدرسون تطوعًا، لعدم حتقيقهم املعيار األول، ومن هنا بدأ استبعادهم.

يق��ول خال��د احلم��د امل��درس ال��ذي مت اس��تبعاده، لع��ني املدينة:  	 
"كلما حتدثنا مع موجهي الرتبية عن مظلمتنا، قالوا لنا هكذا القانون 
وه��ذه ه��ي املعاي��ر، م��ع العل��م أنه��ا قوان��ني م��ن تش��ريعهم واخرتاعه��م 
اجلاهل بإدلب، إذ حيق للطالب اجلامعي التدريس يف تربية حلب احلرة 
املماثل��ة، ويف عم��وم س��وريا ما قبل الث��ورة". وكانت ردود املتعاطفني من 
إداري��ي وموجه��ي الرتبي��ة، االع��رتاف بأن هذه الفئ��ة مظلومة مع العجز 
عن تقديم أي حل، كما أوضح احلمد الذي صّور املوقف بقوله: "كمن 

يض��ع قان��ون م��ن اخرتاع��ه خينق��ك ب��ه، ث��م يق��ول ل��ك أنا أش��فق عليك".
عم��ل بع��ض ه��ؤالء اجلامعي��ني م��ع م��دارس خ��ارج قط��اع  	
الرتبي��ة، رعته��ا منظم��ات داعم��ة لقط��اع التعلي��م، إذ انتش��ر يف املناط��ق 
احمل��ررة العدي��د م��ن املنظم��ات ال��يت راح��ت تنش��ئ وتدع��م م��دارس أهلية 
ع��دة خصوص��ًا يف املخيم��ات، إال أن الرتبي��ة احل��رة بس��طت هيمنتها على 
مش��اريع ه��ذه املنظم��ات، بالتفاه��م حين��ًا وبالق��وة أحيان��ًا، لتجع��ل ه��ذه 
املنظم��ات تعم��ل حت��ت غطائها وقوانينه��ا، وقد طاوع��ت غالبية املنظمات 
مديري��ة الرتبي��ة بع��د خاف��ات ع��دة وقع��ت ب��ني الطرف��ني، وم��ع هيمن��ة 
الرتبي��ة احل��رة عل��ى م��دارس املنظم��ات، فرض��ت قوانينه��ا ال��يت تس��تبعد 
غ��ر اخلرجي��ني، لكنه��ا عج��زت ع��ن فص��ل البع��ض لرف��ض املنظم��ات 

الداعم��ة فصله��م، الس��يما وأنه��م عمل��وا معه��ا س��نوات. 
	 يقول أحد موظفي هذه املنظمات، ومدير مدرس��ة منوذجية 
ترعاه��ا منظم��ة تعليمي��ة: "رغ��م رفضن��ا اخلض��وع لقرار الفص��ل، إال أننا 
اضطررن��ا لتدريس��هم يف معاه��د الث��ورة، م��ن أج��ل أن ينال��وا ش��هادات".

 حلول مؤقتة وفاشلة
بع��د إقصائه��م ومنعه��م م��ن الدخ��ول إىل س��لك التعلي��م، جل��أ  	
بع��ض اجلامعي��ني إىل تزوي��ر ش��هادات مت ضب��ط غالبه��ا، وَ دَرَس البعض 
يف معاه��د متوس��طة أنش��ئت يف املناط��ق احمل��ررة، يف ح��ني رف��ض غال��ب 
اجلامعي��ني أن يع��ود م��ن مس��توى جامع��ة رمسي��ة إىل معه��د متوس��ط 

جامعيو الثورة القدامى يف إدلب 
خارج وزارات تربيتها وتعليمها

رادار املدينة
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ناش��ئ، وح��اول قس��م منه��م متابع��ة تعليم��ه يف 
جامع��ات الث��ورة فاصط��دم بعقب��ة أك��رب.

اللغ��ة  طالب��ات  إح��دى  تش��رح  	
اإلنكليزي��ة لع��ني املدين��ة، أنه��ا اضط��رت لتزوي��ر 
ش��هادة بس��بب التضيي��ق الش��ديد عل��ى الط��اب، 
وق��د مت ضبطه��ا وفصله��ا، وأنه��ا مل تك��ن راضي��ة 
ع��ن فعل��ة التزوي��ر، ومل تتخي��ل يوم��ًا أن تق��وم 
مبث��ل ه��ذا العم��ل، لك��ن "عندم��ا اعتربون��ي ب��ا 
قيم��ة ألن خترج��ي توق��ف عل��ى م��ادة واح��دة، 
وصاروا يوظفون من خترج ممن وقف متفرجًا 

ذل��ك" لفع��ل  اضطرون��ي  الث��ورة،  عل��ى 
كشف العامات العقدة األكرب

طري��ق  يف  األك��رب  العقب��ة  كان��ت  	
متابعة هذه الفئة تعليمها هو كشف العامات، 
الط��اب  عل��ى  احل��رة  اجلامع��ات  تش��رتط  إذ 
الراغبني باإلكمال فيها احلصول على كش��ف 
عام��ات م��ن جامع��ات النظ��ام ال��يت درس��وا فيه��ا. 
والكشف جدول يثبت فيه كل عامات الطالب 
وتفصي��ل امل��واد الناجح��ة وال��يت مل تنج��ح بع��د.

رفي��ف الس��يد الطالب��ة ال��يت خرج��ت  	
م��ن الس��جن بع��د ع��دة س��نوات م��ن االعتق��ال 
بصفق��ة تب��ادل، تفاج��أت ب��أن وزارت��ي ثورته��ا 
ل��ن تعطيه��ا إج��ازة إن أكمل��ت تعليمه��ا، وأن 
املس��ؤولني ع��ن التعلي��م اجلامع��ي يضطرونه��ا 
إىل الرج��وع إىل دوائ��ر النظ��ام جلل��ب كش��ف 
عام��ات. وقال��ت مس��تهجنة ه��ذه احل��ال: "أيعقل 
أن جيربون��ي عل��ى التعام��ل مع ع��دوي أو اللجوء 
إلي��ه، ألي��س عليه��م إجي��اد ح��ل! مب��اذا تنفع��ين 
وزارات تعليم تعجز عن إعطائي احلق بإكمال 
تعليم��ي؟، وه��ل يعق��ل أن تت��ربأ جامع��ات الث��ورة 

م��ن الط��اب الث��وار!"
جُيل��ب كش��ف العامات عرب ش��بكات  	
تعم��ل يف مناط��ق النظ��ام بأس��اليب غ��ر قانوني��ة 
مقاب��ل أج��ور عالي��ة، إذ يكل��ف كش��ف العام��ات 

من جامعة حلب 400 600- دوالر، يف حني يكلف 
كش��ف جامع��ة البع��ث أكثر م��ن 800، وتتجاوز 
تكلف��ة الكش��ف م��ن جامع��ة دمش��ق ذل��ك، أم��ا 
كش��ف جامعة تش��رين فيرتاوح ب��ني 600 و1000 

دوالر.
يكلفه��ا  ال��يت  الباهظ��ة  املبال��غ  رغ��م  	
الكش��ف، إال أن��ه حتصيل��ه لي��س متوف��راً دائم��ًا، 
خلس��ة  تعم��ل  لتأمين��ه  العامل��ة  الش��بكات  ألن 
ويت��م كش��فها أحيان��ًا، كم��ا ج��رى أكث��ر م��ن 
م��رة جبامع��ة حل��ب، إضاف��ة لتخوف��ات أخ��رى 
أمجله��ا لع��ني املدين��ة الطال��ب حس��ني احملم��ود 
الذي استطاع بعد معاناة احلصول على كشف، 
بقوله: "دفعت 400 دوالر للحصول على كش��ف 
عام��ات م��ن جامع��ة حل��ب، بع��د حب��ث لعام��ني 
ع��ن ش��بكة مضمون��ة، إذ ال ميك��ن التعام��ل م��ع 
أي ش��بكة، فكث��ر م��ن الطلب��ة تع��رض للنص��ب، 
وأحيان��ًا خي��دع الطال��ب بكش��ف عام��ات م��زور"
 حلول عابرة ملشكلة الكشف مل حتل املعضلة

م��ن  م��دة  إدل��ب  جامع��ة  عمل��ت  	
الزم��ن عل��ى جل��ب كش��وف جامعي��ة ع��ن طريق 
وساطة اهلال األمحر السوري، مل يستفد منها 
اجلمي��ع، إذ مت��ت العملي��ة ُبعي��د حتري��ر مدين��ة 
إدل��ب ال��يت كان��ت عرض��ة الس��تهداف الط��ران، 
م��ا من��ع بعض الطلبة م��ن الوصول إىل اجلامعة 
للتس��جيل عل��ى الكش��وف، إضاف��ة لع��دم معرف��ة 
الكث��ر منه��م بالعملية أساس��ًا، وخصوص��ًا الذين 
نزح��وا إىل تركي��ا ث��م ع��ادوا الحق��ًا، كم��ا ش��رح 

لع��ني املدين��ة العدي��د م��ن الط��اب.
الع��ام  إدل��ب  اس��تطاع كادر جامع��ة  	
الفائ��ت جل��ب كش��وف عام��ات م��ن جامع��يت 
دمش��ق وحل��ب مل��رة واح��دة، وق��د اس��تفاد م��ن 
كشوف جامعة دمشق غالب طلبتها، ألنه مشل 
مجي��ع س��نوات الث��ورة، يف ح��ني كان��ت كش��وف 
حلب ال تشمل أول أربع سنوات من الثورة، وهي 

األع��وام ال��يت انقط��ع فيه��ا الط��اب الث��وار. كم��ا 
مل يك��ن باس��تطاعة كادر اجلامع��ة جل��ب كل 
الكش��وف م��ن كاف��ة اجلامع��ات، ومل يس��تطيعوا 
التحك��م بن��وع الكش��وف القادم��ة، حس��بما أوض��ح 

لن��ا مص��در م��ن اجلامع��ة.
قمن��ا  أنن��ا  ذك��ره  اجلدي��ر  م��ن  	
بالتواص��ل م��ع وزير التعلي��م العالي يف احلكومة 
املؤقت��ة )د.عم��اد ب��رق( أثن��اء إع��داد ه��ذه امل��ادة، 
وطرحن��ا علي��ه تفاصي��ل ه��ذه املش��كلة، وس��ألناه 
ع��ن تصوره��م لوضع هؤالء الطلب��ة، وماذا ميكن 
أن��ه  إال  مش��كلتهم،  حل��ل  ك��وزارة  يفعل��وا  أن 

إطاق��ًا. علي��ه  جي��ب  ومل  طرحن��ا  جتاه��ل 
 احلل��ول اجلدي��دة خمجل��ة ويرفضه��ا الطلب��ة 

الثوار
يف اآلون��ة األخ��رة، مسح��ت مديري��ة  	
بالتدري��س  املتخرج��ني  لغ��ر  بإدل��ب  الرتبي��ة 
كمتطوع��ني يف مدارس��ها، يف ح��ال ع��دم توف��ر 
م��ن يس��د الش��واغر فيه��ا، عل��ى أن عمله��م دون 
أي مقاب��ل اعتم��ادي، بينم��ا ق��د يوع��د بتثبي��ت 
أس��تاذ  ويعت��رب  م��ادي،  تعوي��ض  أو  مس��تقبلي، 

ردي��ف أو فئ��ة ثاني��ة.
هيث��م  اجلامع��ي  الطال��ب  يق��ول  	
أبن��اء  لتعلي��م  س��ابقًا  أتط��وع  "كن��ت  احلس��ني 
ش��عي، قب��ل تأس��يس ه��ذه املديري��ات وال��وزارات، 
أس��تاذاً  أن أك��ون  املعي��ب  م��ن  فأج��د  اآلن  أم��ا 
املعلم��ون  ه��م  م��ن  ويتس��اءل احلس��ني  رديف��ًا". 
االساس��يون، وجيي��ب عل��ى ذلك قائًا: "األس��اتذة 
القدام��ى املفصول��ون، واهلارب��ون م��ن التجني��د أو 
االحتي��اط، ث��م املتخرج��ون حديث��ًا م��ن جامع��ات 

الث��ورة". ومعاه��د  النظ��ام 
احلدي��ث  مت  الذي��ن  غال��ب  ويس��تاء  	
معهم من نقطة تفضيل "اجلامعيني الرماديني" 
تعليمه��م  م��ن أكمل��وا  به��م  ويقص��د  عليه��م، 
وخترج��وا بع��د ع��دة س��نوات م��ن انط��اق الثورة.

رادار املدينة
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أحده��م انش��غل ع��ن صحب��ه مبراقب��ة الس��ماء، ل��و أمعن��ت النظ��ر  	
بعيني��ه لش��عرت ب��أن حدقات��ه تتس��ع وتضي��ق كعدس��ة كام��را تبح��ث عن 
هدفه��ا؛ مل يك��ن الش��اب م��ن ه��واة طيور احلم��ام اليت حتلق يف األج��واء، لكنه 
كان منش��غًا بالبح��ث ع��ن طائرة اس��تطاع مسع صوته��ا يف مساء املدينة. 
"طائ��رة االس��تطاع بأج��واء كفرنبل، كفرنبل وحمي��ط كفرنبل انتباه" 
أطل��ق جه��از الاس��لكي املعل��ق عل��ى ناف��ذة احمل��ل، فقطع��ت العب��ارة أحادي��ث 

اجلمي��ع ودفعته��م لتعلي��ق أنظاره��م بالس��ماء. 
لطامل��ا كان وج��ود طائ��رة االس��تطاع يف مس��اء منطق��ة ما نذير  	
ش��ؤم ألهاليه��ا، إذ اق��رتن وجوده��ا مؤخ��راً بقص��ف س��يتبعها؛ كل ذل��ك نش��ر 
االنقباض يف املكان مبجمله، وقد مرت حلظات طويلة وطنني االستطاع 
ال��ذي أصب��ح مس��موعًا يش��د انتب��اه اجلمي��ع إلي��ه، حتى قط��ع أحدهم حلظة 
الصم��ت مازح��ًا "ابتس��م ي��ا زمل��ة مش��ان تطل��ع صورت��ك أك��وس ب��س مت��رق 
االس��تطاع" ضح��ك اجلمي��ع وتابع��وا أحاديثه��م، وقد غاب الص��وت ومل يعد 

مس��موعًا.
العاب��ر الغري��ب ع��ن املدين��ة ق��د يعت��رب حياته��ا طبيعية، فاملش��اهد  	
بظاهره��ا مل تتغ��ر، والبضائ��ع مت��أل الس��وق، وحرك��ة الدراج��ات الناري��ة 
والس��يارات متن��ح املدين��ة صخب��ًا إضافي��ًا، لك��ن خوف��ًا دفين��ًا يف قل��وب أهله��ا 
ب��دأت ماحم��ه تظه��ر يف العي��ون خ��ال األي��ام القليلة املاضي��ة، متكنُت من 

فهم��ه خ��ال معاش��رتي ألهله��ا مل��دة فاق��ت اخلم��س س��نوات.
س��يارات النازح��ني ال��يت كان��ت تع��رب املدين��ة قادم��ة م��ن ري��ف  	
إدل��ب اجلنوب��ي، تنقل��ين إىل أج��واء تل��ك املناط��ق ال��يت تركه��ا أهله��ا عل��ى 
عجل خوفًا على حياتهم، وإمعان النظر يف سياراتهم وحمتوياتها قد مينح 
خ��ربة إضافي��ة إذا اضط��ررت لله��روب م��ن كفرنب��ل يومًا، رغ��م أني أقضي 

يف املدين��ة نزوح��ي الثان��ي ع��ن بلدت��ي األم قمحان��ة من��ذ الع��ام 2012.
"مروح��ي الربامي��ل قط��ع معرحترم��ة باجت��اه الش��مال".. العب��ارة  	
دفع��ت صاح��ب احمل��ل إىل رف��ع ص��وت قبضت��ه الاس��لكية، فاخلط��ر يق��رتب 
واحل��ذر واج��ب؛ وخ��ال حلظ��ات قليل��ة تغ��ر ح��ال املدين��ة، وص��ار اخل��وف 
الظاه��ر عل��ى الوج��وه أك��رب م��ن أن ختفيه ابتس��امة، فص��وت املروحية اليت 
غاب��ت ع��ن املدين��ة طوي��ًا ع��اد اليوم ليفرض وج��وده عل��ى إرادة أهلها؛ كل 
األنظ��ار تتج��ه حن��و الس��ماء جن��وب املدين��ة، حي��ث كان��ت املروحي��ة تتاب��ع 

مس��رها متثاقل��ة حبمله��ا.

كن��ا نأم��ل ب��أن تنح��رف املروحي��ة ش��رقًا أو غرب��ًا، ث��م تنعط��ف  	
جنوب��ًا لتبتع��د عن��ا قب��ل أن تدخ��ل أج��واء املدين��ة، لك��ن األمني��ة تب��ددت 
ح��ني ص��اح أح��د املراص��د: "املروح��ي دخ��ل أج��واء كفرنب��ل".. كان��ت تل��ك 
العب��ارة كفيل��ة بدف��ع كل من الس��وق لرتك ما بي��ده ومتابعة املروحية، 
م��ع الرتكي��ز عل��ى ص��وت املرص��د ال��ذي اعت��اد إخبارن��ا ع��ن ميع��اد دخوهلا 
مرحل��ة العم��ل، أو م��ا تس��مى منطق��ة التنفي��ذ، وال��يت كان��ت الطائ��رة ق��د 

دخلته��ا فع��ًا.
م��ع ارتف��اع ص��وت املروحي��ة ال��يت غ��دت فوقن��ا تقريب��ًا، ب��دأ يعلو  	
صخب أغاق احملات وهي تنزل على عجل، فاستهداف السوق يف مرات 
س��ابقة م��ا ي��زال مطبوع��ًا يف ذاك��رة جتاره، لكن البع��ض تركوا حماهلم 
وانش��غلوا يف مراقبة ذلك الوحش اجلاثم يف مسائهم، ومع املراقبة كان 
أب��و أمح��د يق��رتب روي��داً م��ن ب��اب ملجأه األرض��ي الذي س��يندس فيه فور 

مساع��ه بتنفي��ذ املروح��ي.
أم��ام أح��د احمل��ال كان م��ا ي��زال احل��اج ص��ربي جالس��ًا م��ع  	
صديق��ه متجاه��ًا كل م��ا يدور حوله، مظهراً بعض رباطة اجلأش اليت 
تاش��ت عندم��ا ص��رخ أحده��م بص��وت م��دوي "نفففذ"، يع��ين أن املروحية 

ألق��ت برميله��ا وب��دأ س��قوطه احل��ر عل��ى امل��كان ال��ذي حتل��ق فوق��ه. 
"نف��ذ" لوحده��ا كان��ت ختل��ع القل��وب قب��ل أن يص��ل الربمي��ل  	
إىل األرض، وتب��دأ احل��ركات الاإرادي��ة بالتحك��م بتصرف��ات احلض��ور: 
الش��بان بقرب��ي يدس��ون رؤوس��هم ب��ني أكتافه��م بقوة م��ع تقريب األيدي 
م��ن األذن��ني يف حماول��ة حلماي��ة ال��رأس، واحل��اج ص��ربي وح��ده اس��تلقى 
عل��ى األرض ق��رب الرصي��ف وغط��ى رأس��ه بيدي��ه، يف ح��ني جث��م اجلمي��ع 
يف مكانه��م وكأن س��حراً أصابه��م، م��ا لب��ث أن تاش��ى م��ع مس��اع ص��وت 

انفج��ار الربمي��ل يف ط��رف املدين��ة.
نف��ض احل��اج ص��ربي ثياب��ه وحتم��د اهلل، فق��د كن��ا نظ��ن أن  	
الربمي��ل يتج��ه إلين��ا مباش��رة، وه��ذا م��ا يش��اركنا ب��ه قطع��ًا مجي��ع م��ن 
يف املدين��ة، فارتف��اع الطائ��رة الكب��ر جيع��ل اجلمي��ع يش��عر وكأن��ه حت��ت 
مرماها؛ ورغم أن وصول الربميل إىل األرض قد ال يستغرق زمنًا أطول 
م��ن مخ��س ث��وان، لكنه��ا كفيل��ة ب��أن تش��عر وكأنه��ا ده��ر بأكمل��ه، فهي 

الفص��ل ب��ني امل��وت واحلي��اة.
ع��ودة الط��ران املروح��ي إىل مس��اء املدين��ة ش��كل فارق��ًا ل��دى  	
أهله��ا، والقص��ف املدفع��ي ال��ذي كان��ت تتع��رض ل��ه املدين��ة ب��ني احل��ني 
واآلخر ال يقارن حبضور املروحية اليت ستتبعها الحقًا مروحيات أخرى. 
كن��ا من��ين النف��س بع��ودة اهل��دوء إىل أج��واء املنطق��ة م��ع كل تصري��ح 
سياس��ي أو اجتماع دولي، لكن التصعيد كان س��يد املوقف، وبدء الطران 
باستهداف األحياء السكنية بشكل مباشر، يف سيناريو مشابه ملا حصل يف 
البلدات األخرى من ريف إدلب اجلنوبي، كان رسالة واضحة بأن "على 

اجلمي��ع أن يرح��ل أو مي��وت حت��ت أنق��اض منزل��ه".

كفرنبل قبل الرحيل
»ابتسم مشان تطلع صورتك أكوس بس مترق االستطالع«

	   كان يوم��ًا اعتيادي��ًا م��ن أي��ام كفرنب��ل: الس��وق  	
يعج باملارة، والباعة مشغولون برتتيب بضائعهم. على ناصية الطريق 
اش��تكى بائ��ع جل��اره م��ن برودة الس��وق وقل��ة احلركة، وعل��ى الطرف 
املقاب��ل جل��س جمموع��ة م��ن الش��بان يتجاذب��ون أط��راف احلدي��ث، 
بإم��كان امل��ار جبواره��م أن يلتق��ط بعض��ًا من��ه ح��ول األوض��اع العام��ة، 
واجملزرة األخرة اليت ارتكبها نظام األس��د يف إحدى البلدات القريبة.

حممد األمسر

ص
خا

 -
ل 

رنب
كف

ى 
عل

ف 
ص

لق
ر ا

آثا

   

 

العدد 135 / 14 آب 102019

رادار املدينة



ي  
   

هيثم احلنت

 

  

ولي��د الش��يخ أمح��د م��ن مدين��ة إدل��ب،  	
عام��ل يف إح��دى منظم��ات اجملتم��ع املدن��ي يف 
احملافظ��ة، يتح��دث لع��ني املدين��ة ع��ن أهمي��ة 
مكاتب التحويل بقوله: "انتشار مكاتب التحويل 
وّفر علينا الوقت واجلهد، وقلل نس��بة املخاطرة 
ال��يت تراف��ق عملي��ة نق��ل األم��وال، عل��ى خ��اف 
الس��نني األوىل م��ن احل��رب، حي��ث كان��ت املبالغ 
املالي��ة تنق��ل بالي��د ع��ن طري��ق املنظم��ات إىل 
داخ��ل س��وريا، كذلك يت��م التحويل من مناطق 
النظ��ام الس��وري إىل مناط��ق س��يطرة املعارض��ة 
يوف��ر  الصراف��ة، مم��ا  ع��رب مكات��ب  وبالعك��س 

صعوب��ة التنق��ل ب��ني املناط��ق الس��ورية".
مرتبه��ا  عل��ى  عام��ر  أم  حتص��ل  	
التحوي��ل، وه��ي  م��ن خ��ال مكات��ب  الش��هري 
مدرس��ة متقاع��دة م��ن مع��رة النعم��ان، وع��ن 
أقربائ��ي  أح��د  "س��لمت  بقوهل��ا:  تش��رح  ذل��ك 
بطاق��ة الص��راف اخلاص��ة ب��ي، باعتب��اره يدرس 
بقب��ض  ش��هريًا  ويق��وم  مح��اة،  حمافظ��ة  يف 
رات��ي وإرس��اله ل��ي ع��رب مكات��ب التحوي��ل، مم��ا 
الس��فر، حي��ث ال  التكالي��ف وعن��اء  وّف��ر عل��ي 
امل��ال س��وى دقائ��ق، حس��ب  يس��تغرق حتوي��ل 
س��رعة اإلنرتن��ت، وميك��ن للش��خص أن يس��تلم 
مبلغ��ه ف��ور حضوره إىل مقر الش��ركة اليت مت 

إليه��ا". التحوي��ل 
املناط��ق  س��كان  معظ��م  يعتم��د  	
ال��يت  احل��واالت  عل��ى  معيش��تهم  يف  احمل��ررة 
تصلهم من أقربائهم خارج سوريا، أو املنظمات 
مبال��غ  تصله��م  حي��ث  لديه��ا،  يعمل��ون  ال��يت 
مالي��ة بالدوالر بش��كل أساس��ي، وهلم معامات 
كم��ا  الس��عودي،  والري��ال  األردن��ي  بالدين��ار 
دخ��ل مؤخ��راً الي��ورو بع��د أن هاج��ر ع��دد كب��ر 

مهنة الصرافة يف املناطق احملررة.. بني احلاجة واملخاطرسونيا العلي
م��ن الش��باب إىل أوروب��ا، حس��ب أمح��د األس��ود 
صاح��ب حم��ل صراف��ة يف إدل��ب، ال��ذي يعتق��د 
أن مكات��ب الصراف��ة واحل��واالت املالي��ة "س��اهمت 
بف��ك العزل��ة االقتصادية وربط املناطق احملررة 
وكذل��ك  الس��ورية،  املناط��ق  باق��ي  م��ع  مالي��ًا 
العامل، من خال تسهيل وصول األموال واملبالغ 
املالي��ة مهم��ا بع��دت املس��افات، كم��ا أن املئ��ات من 
أو  اإلغاث��ي  أو  اإلعام��ي  اجمل��ال  يف  العامل��ني 
موظف��ي املنظم��ات اإلنس��انية يتقاضون رواتبهم 
م��ن خ��ال ه��ذه املكات��ب ب��كل أرحيي��ة، وال��يت 

تصله��م م��ن تركي��ا أو ال��دول األوروبي��ة".
ويش��ر األس��ود ب��أن الص��راف جي��ب  	
األخاق��ي  الس��لوك  بقواع��د  ملتزم��ًا  يك��ون  أن 
احلق��وق  وإيص��ال  واألمان��ة،  التعام��ل  وحس��ن 
واألم��وال إىل أصحابه��ا. وع��ن صعوب��ات العم��ل 
يتطل��ب  العم��ل  "ه��ذا  بقول��ه:  األس��ود  يوض��ح 
رأس م��ال جي��د حت��ى نس��تطيع تلبي��ة احتياجات 
الن��اس، كم��ا حيت��اج للج��رأة يف البي��ع والش��راء، 
فأسعار الصرف ترتفع وتهبط باستمرار بسبب 
األح��داث السياس��ية والعس��كرية ال��يت مت��ر به��ا 
املنطق��ة، كم��ا نعان��ي من انتش��ار عمليات تزوير 
العملة، األمر الذي جعل مهنة الصرافة تتطلب 
مه��ارة خاص��ة متك��ن م��ن يعم��ل به��ا التع��رف 
بسهولة على األوراق املزيفة من النظرة األوىل، 
وه��ذا ال يتوف��ر إال من خال اخلربة واملمارس��ة". 
ع��ن  األس��ود  يتح��دث  خربت��ه  م��ن  	
نتيج��ة  املخاط��ر  حتفه��ا  الصراف��ة  مهن��ة  أن 
كث��رة عملي��ات االختط��اف والقت��ل ال��يت تاحق 
الصراف��ني، وع��ن التداب��ر ال��يت اختذه��ا حلماي��ة 
نفسه وأمواله يضيف: "اضطررت حلمل الساح 
بش��كل دائ��م للتص��دي ألي هجوم حمتمل، كما 

املناط��ق  يف  ظه��رت 
احمل��ررة م��ع بداي��ة احل��رب 

لص��رف  حم��ات  الس��ورية 
العم��ات األجنبي��ة، ليحف��ظ 

أمواهل��م  التج��ار  خاهل��ا  م��ن 
حاجته��م،  حبس��ب  و"يقلبونه��ا" 

وخاص��ة بع��د تف��اوت س��عر ص��رف 
ال��دوالر  أم��ام  الس��ورية  الل��رة 

والعم��ات األخ��رى، فضًا ع��ن قيامها 
م��ن  األم��وال  حتوي��ل  بعملي��ات  أيض��ًا 

م��كان آلخ��ر، لك��ن أصح��اب ه��ذه احمل��ات 
مل يس��لموا م��ن عملي��ات اخلط��ف والس��رقة 

والقت��ل يف ظ��ل الفلت��ان األم��ين ال��ذي تعيش��ه 
احمل��ررة. املناط��ق 

م��ع  املكت��ب،  داخ��ل  تصوي��ر  كام��را  وضع��ت 
مراع��اة ع��دم التنق��ل وحي��داً ب��ني منزل��ي وم��كان 

عمل��ي".
ع��ن  تع��رب  األس��ود  أمح��د  هواج��س  	
غالبي��ة الصراف��ني وعائاته��م، ف��أم ع��اء م��ن 
مع��رة النعم��ان تتح��دث ع��ن حماول��ة خط��ف 
زوجها الذي يعمل يف صياغة الذهب وتصريف 
العم��ات، "حياته مهددة بش��كل دائم، وقد حاول 
جمهول��ون من��ذ أي��ام اختطاف��ه أثن��اء عودت��ه إىل 
املن��زل مس��اء، ولكن��ه اس��تطاع أن يبتعد بس��يارته، 
ث��م أطل��ق الن��ار عليه��م، ومتك��ن م��ن الف��رار". 
تؤك��د أم ع��اء ب��أن حي��اة زوجه��ا مه��ددة بش��كل 
دائ��م بس��بب خط��ورة مهنت��ه، م��ع غي��اب أي جه��ة 

ميك��ن أن حتمي��ه م��ع زمائ��ه يف العم��ل.
على أن ما جنا منه أبو عاء وقع فيه  	
ع��دة صراف��ني، فكان��ت نهايات بعضهم مأس��اوية 
كم��ا ح��دث مع الص��راف حممد املنديل وقريبه 
يف مدين��ة س��رمدا، ح��ني أطلق��ت الن��ار عليهم��ا 
عصاب��ة ملثم��ني، مم��ا أدى إىل مقت��ل أحدهم��ا 
وإصاب��ة اآلخ��ر جب��روح، إضاف��ة إىل س��رقة م��ا 

حبوزتهم��ا م��ن أم��وال ومص��اغ ذه��ي.
وتك��رر  الواق��ع  ه��ذا  خط��ورة  وأم��ام  	
احلوادث املؤملة، قام الصرافون والصاغة يف عدد 
م��ن ق��رى وبل��دات ريف��ي إدل��ب وحل��ب بتنفي��ذ 
إضراب��ني متتالي��ني خ��ال ش��هري آذار ونيس��ان 
من العام اجلاري، حتت شعار "إضراب عام حتى 
إس��قاط اللث��ام"، مطالب��ني الفصائ��ل العس��كرية 
بالقي��ام مبس��ؤولياتها يف ضب��ط الوض��ع األم��ين، 
داع��ني أيض��ًا إىل وق��ف ظاه��رة اللث��ام، باعتب��ار 
من يقومون بعمليات اخلطف والسرقة والقتل 
يرت��دون اللث��ام ملن��ع التع��رف عل��ى ش��خصياتهم.
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تعي��ش ه��ذه األحي��اء )أحي��اء الس��نة(  	
الي��وم يف عزل��ة اجتماعي��ة ع��ن موال��ي النظ��ام، 
وتعزل كذلك من وسطها عرب طرق خمتلفة 
كل م��ن ُيع��رف بوالئ��ه أو دعم��ه ل��ه، إذ مل يعد 
بإم��كان أبن��اء ه��ذه األحياء اخل��روج باملظاهرات 
واالحتجاجات، اليت قابلها النظام وميليش��ياته 
يف بدايته��ا بالقم��ع والقت��ل وإط��اق الرصاص 
بش��كل مباش��ر، فض��ًا ع��ن قص��ف ح��ي الرم��ل 
بالصواري��خ م��ن البح��ر، وارت��كاب جم��زرة يف 
حي الصليبة راح ضحيتها عش��رات الش��بان، ما 
دف��ع إىل إيق��اف التظاه��ر ومظاه��ر االحتج��اج 
وه��رب املطلوب��ني مم��ن ش��اركوا فيه��ا خ��ارج 

املدين��ة أو اعتقاهل��م.
أنت��ج امل��وت ثم القم��ع واخلوف عقب  	
صامت��ة  مقاوم��ة  األمني��ة  القبض��ة  تضيي��ق 
اجتم��ع أغل��ب الس��كان املعارض��ني عليه��ا، دون 
أي اتف��اق أو ختطي��ط، وأج��ربت -عل��ى س��بيل 
املث��ال- مطع��م أب��و الس��ويس ال��ذي يعت��رب م��ن 
أه��م املطاع��م الش��عبية يف املدينة على اإلغاق، 
بع��د أن ظ��ل لس��نوات يق��دم وجب��ات املس��بحة 
والفت��ة لزبائن��ه م��ن كاف��ة احملافظ��ات، وس��بق 
أن زاره رأس النظام بشار األسد وتناول وجبة 
اإلفط��ار في��ه قب��ل الث��ورة بعدة أع��وام يف إحدى 
زيارات��ه ملدينة الاذقية، مش��جعًا أبناء "األحياء 
العلوية" يف املدينة -كما ُفهم من ذلك وقتها- 
إىل زيارة "أحياء السنة" وكسر حاجز اخلوف 
والعزل��ة بينه��م، وق��د ع��اش ه��ذا املطع��م ف��رتة 
ازدهار طويلة، وحتول ألحد أهم معامل املدينة 
ومقصد لكافة زوارها من احملافظات األخرى، 
حت��ى أن زواره كان��وا أحيان��ًا حيتاج��ون لع��دة 
س��اعات للحص��ول عل��ى مقاع��د للجل��وس عل��ى 

إح��دى طاولت��ه بس��بب االزدح��ام الش��ديد. 

ومش��اركة  املظاه��رات  بداي��ة  م��ع  	
وظيف��ة  حتول��ت  فيه��ا،  الصليب��ة  ح��ي  أبن��اء 
صاحب املطعم إىل عميل لقوات النظام مهمته 
التبلي��غ ع��ن الش��باب الذي��ن نس��قوا أو ش��اركوا 
يف املظاه��رات، مس��تغًا معرفت��ه بكاف��ة أبن��اء 
احل��ي ومنازهل��م، وحم��واًل مطعم��ه لف��رع أم��ن 
مصغ��ر تك��رر اعتق��ال الش��بان م��ن داخل��ه. وم��ع 
ت��ردي الوض��ع األم��ين يف املدين��ة واعتق��ال ع��دد 
كب��ر م��ن الش��باب م��ن داخ��ل املطع��م أو بس��بب 
صاحبه قاطعه السكان كيفيًا، ونظراً خلشية 
األهال��ي يف األحي��اء األخ��رى -الس��يما املوالي��ة- 
م��ن زي��ارة ح��ي الصليب��ة ال��ذي ب��ات معروف��ًا 
مبناهضت��ه النظ��ام وكره��ه ملوالي��ه، ق��ل ع��دد 
زبائ��ن املطع��م بش��كل كب��ر، م��ا أج��رب صاحب��ه 
أخ��راً عل��ى نقل��ه إىل ح��ي الزراع��ة املوال��ي م��ع 

بداي��ة الع��ام اجل��اري.
الصامت��ة  املقاوم��ة  تنس��حب  	
الكيفي��ة عل��ى مقاطعة الكثر من أبناء األحياء 
املذكورة ش��راء األغراض من "س��وق اجلمعة" 
الذي يقام كل أسبوع يف املدينة، رغم احلاجة 
املاس��ة أم��ام أس��عار امل��واد الرخيص��ة، ومع��روف 
أن غالبيتها مس��روقة أو "معفش��ة" من املناطق 
ال��يت تس��يطر عليه��ا ق��وات النظ��ام وامليليش��يات 
املقاتلة معها، واليت يشكل أبناء األحياء املوالية 
يف مدين��ة الاذقي��ة جزءاً كبراً منها. كذلك 
ترف��ض بع��ض األس��ر املس��اعدات الغذائي��ة أو 
املالية اليت تعمل املنظمات الروسية أو التابعة 
للنظ��ام عل��ى توزيعه��ا عل��ى األهال��ي بني احلني 
واآلخ��ر، وال يتوجه��ون للتس��جيل أو احلص��ول 

عليه��ا.

أحياء مدينة الالذقية املعارضة تقاوم بصمت ميس احلاج

رغ��م قض��اء النظ��ام عل��ى أش��كال االحتجاج��ات العلني��ة والتظاه��ر وس��ط أحي��اء الصليبة والرم��ل اجلنوبي وقنين��ص يف الاذقية، إال  	
أنه مل يس��تطع القضاء على املقاومة اليت اختذت ش��كًا آخر غر علين أو خمطط، ظهرت نتائجها يف مقاطعة مطعم أبو الس��ويس املعروف 

حت��ى إغاق��ه من��ذ أش��هر.
حكي��م )اس��م مس��تعار( أح��د س��كان  	
في��ه،  يعيش��ون  مازال��وا  الذي��ن  الصليب��ة  ح��ي 
يوض��ح لع��ني املدين��ة أن��ه ال يوج��د اتف��اق أو 
ختطي��ط ب��ني س��كان الاذقي��ة املعارض��ني عل��ى 
مقاطع��ة املطع��م، أو عدم الش��راء من األغراض 
"املعفشة"، لكنها "ردة فعل طبيعية" على األذى 
من عماء النظام الذين شاركوه يف استهداف 
الش��بان، الذي��ن هج��روا خارج املدين��ة أو اعتقلوا 
ومت��ت تصفي��ة بعضه��م يف املعتق��ل، فض��ًا عم��ا 
تعّرض له سكان هذه األحياء من ظلم ومتييز 
س��ابق زاد وب��ات ظاه��راً للعي��ان يف عم��ر الث��ورة، 
أن��ه س��يكون هن��اك نب��ذ  لذل��ك "م��ن املؤك��د 

ورف��ض ل��كل م��ن خي��دم النظ��ام".
دف��ع  للنظ��ام  الصام��ت  الرف��ض  	
األخ��ر إىل إغ��اق مرك��ز لتطوي��ع الش��بان يف 
قوات��ه كان ق��د افتتح��ه يف ح��ي الصليب��ة لع��دة 
أس��ابيع، ث��م أغلق��ه بعد أن وج��د القائمون عليه 
أن��ه مل يتوج��ه إلي��ه أي متط��وع أو متطوع��ة، 
يش��رح الناش��ط املدن��ي املقي��م يف ري��ف إدل��ب 
"عم��ر الاذقان��ي" أن ه��ذه املناط��ق تعان��ي م��ن 
فق��د أبنائه��ا املش��ردين، وأن��ه ال س��بيل للق��اء 
األه��ل بأبنائه��م س��وى س��قوط النظ��ام، لذل��ك 
"يعتقد البعض أنهم من خال هذه التصرفات 
أو  النظ��ام  ق��د يس��اعدون يف س��رعة إس��قاط 
يأث��روا علي��ه، فض��ًا ع��ن أن بعضه��م يعم��د إىل 
إع��ادة روح الث��ورة وحتقيق أي ش��يء لصاحلها، 
ول��و بش��كل معن��وي، وآخرون يرون أن أي ش��يء 
يطلبه موالو النظام يتوجب عليهم فعل عكسه 
لانتق��ام، ومنه��م م��ن يأخ��ذ بع��ض التعليم��ات 
م��ا يدف��ع  املدين��ة، وه��ذا  أبنائه��م خ��ارج  م��ن 
لاس��تمرار يف املقاوم��ة، رغ��م أن النظ��ام يعتقد 

بأن��ه جن��ح يف قم��ع معارضي��ه يف الاذقي��ة".
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املخ��درات  انتش��ار  صف��ة  أن  إال  	
م��ن  الكث��ر  عل��ى  تنس��حب  بات��ت  الي��وم 
ال��يت  تل��ك  وخاص��ة  الس��ورية،  احملافظ��ات 
تنتشر فيها ميليشيات الدفاع الوطين وحزب 
اهلل واحلرس الثوري اإليراني بش��كل مكثف، 
ك��ون جت��ارة املخ��درات ه��ي ج��زء مه��م م��ن 
عم��ل تل��ك ملليش��يات، فالي��وم ه��ذه املي��زة مل 
تعد مقتصرة على الساحل لكنها منتشرة يف 
مناطق عدة مثل محص ودير الزور ودمشق 

وحل��ب.
ع��ام  بش��كل  الس��وري  للس��احل  	
ومدين��ة الاذقي��ة بش��كل خاص م��ا مييزهما 
فهم��ا  املخ��درات،  انتش��ار  قضي��ة  يف  دائم��ًا 
معق��ل العصاب��ات ال��يت تعم��ل به��ذه التج��ارة، 
تلك العصابات اليت تعاظم دورها وس��طوتها 
خ��ال س��ين احل��رب، احل��رب ال��يت بطبيع��ة 
احل��ال أينم��ا حل��ت يكث��ر معه��ا اس��تهاك 
غالبي��ة أن��واع املخ��درات. عل��ى أن اس��تهاك 
املخ��درات ف��اق احلدود املعروفة يف الس��احل، 
لدرجة مت االعرتاف به رمسيًا عرب مؤسسات 
الدول��ة هن��اك، حي��ث اع��رتف ف��رع مكافح��ة 
املخ��درات يف الاذقي��ة ب��أن ع��دد متعاط��ي 
امل��واد املخ��درة املقب��وض عليهم خال س��بعة 
 750 ق��د جت��اوز  الع��ام احلال��ي  م��ن  أش��هر 
ش��خصًا، فيم��ا تش��ر مص��ادر ع��ني املدين��ة 

 تارخييًا كان 
للساحل السوري 

ميزة مل تتسم بها 
احملافظات السورية 

بشكل واضح، وهي انتشار 
املخدرات يف مدنه وبعض 

قراه، وتوفر أنواع خمتلفة 
منها ال تتوفر يف بقية املدن 

السورية، ويرجع ذلك لسببني 
هامني، أوهلما عمل ميليشيات 

الشبيحة، املرتبطة بذوي السلطة 
يف األمن واجليش والدولة بشكل 

عام، بتجارة املخدرات، بشكل شبه 
معلن يف مراحل معينة، وقرب 

املنطقة من لبنان اليت كانت مصدراً 
مهمًا ملادة احلشيشة اليت تدخل إىل 

سوريا.

املخدرات تغمر الساحل السوري.. واملكافحة يف خدمة امليليشيات

يف الاذقي��ة ذاته��ا إىل أن األع��داد الرمسي��ة 
"مثرة للسخرية"، فعدد 750 متعاطيا ميكن 

أن جت��ده يف ش��ارع صغ��ر م��ن املدين��ة.
جامع��ة  يف  طال��ب  ج��واد  عم��ار  	
تش��رين وأح��د س��كان مدين��ة الاذقي��ة، يقول 
لع��ني املدين��ة "إن انتش��ار حب��وب الكبتاغ��ون 
يف��وق اخلي��ال يف اجلامعة ويف املدينة ككل، 
أن مدخ��ين احلشيش��ة ال حُيص��ون"،  كم��ا 
املخ��درة يف  احلب��وب  أن جت��ارة  إىل  مش��راً 
الغذائي��ة  امل��واد  م��ن جت��ارة  أبس��ط  املدين��ة 
العادي��ة، فمصادره��ا )الديلري��ة( موج��ودون 
م��ن  الش��وارع  عش��رات  وس��ط  العل��ن  يف 
املدينة، كما بعض الصيدليات تبيع ما ش��اء 
املستهلك من احلبوب املخدرة بدون وصفات 

طبي��ة.
يف طرط��وس بل��غ انتش��ار املخدرات  	
أش��ده خ��ال الع��ام املاضي واحلال��ي، والافت 
انتش��اره بني العس��كريني بش��كل كبر، س��واء 
يف قطعه��م العس��كرية أو يف قراه��م، ويف ه��ذا 
الص��دد يذك��ر عل��ي خ��ر وه��و تاج��ر أجه��زة 
موبايل يف مدينة طرطوس، أنه يعرف املئات 
م��ن املتعاط��ني، ويلم��ح بعضه��م يتعاط��ى يف 
الطري��ق لي��ًا، ويع��رف عش��رات املص��ادر ال��يت 
توف��ر أنواع��ًأ كث��رة من��ه بس��هولة، ويق��ول 

وخصوص��ًا  املقاتل��ني  م��ن  كب��رة  "نس��بة 
أو  االحتي��اط،  إىل  س��يقوا  الذي��ن  أولئ��ك 
يتعاط��ون  س��نوات،  من��ذ  به��م  احملتف��ظ 
ذل��ك،  يعل��ن  وبعضه��م  املخ��درة  العق��ارات 
ويش��رون إىل أنه��ا متوف��رة يف قطع اجليش 
أكث��ر م��ن توفره��ا يف املدين��ة، خاص��ة تل��ك 
القط��ع ال��يت يوج��د فيه��ا مت��اس ب��ني مقاتل��ي 

اهلل". ح��زب  ومقاتل��ي  الس��وري  اجلي��ش 
يف  املخ��درات  انتش��ار  يواك��ب  	
الاذقي��ة وطرط��وس تغاض��ي أم��ين، وفس��اد 
جنائ��ي يف احملافظت��ني، فم��ن يلق��ى القب��ض 
عليه��م يف قضاي��ا اإلجت��ار ميكن أن خيرجوا 
م��ن احلج��ز خ��ال س��اعات، فل��كل منه��م 
قي��ادي يف ميليش��يا معين��ة يق��وم بإنق��اذه، 
بس��لطته أو مبال��ه، كم��ا أن الكمي��ات ال��يت 
تص��ادر ميك��ن أيض��ًا ف��ك حجزه��ا وإع��ادة 
ليس��ت  مالي��ة  مببال��غ  الس��وق  يف  نش��رها 
مدين��ة  م��ن  مص��ادر  وف��ق  ج��داً،  ضخم��ة 
أن��واع  "هن��اك  املص��ادر:  تق��ول  طرط��وس، 
يف األس��واق جممرك��ة، لق��د م��رت عل��ى 
ش��رطة املكافح��ة وخرج��ت بس��ام، ال أح��د 
ميكن��ه إن��كار تل��ك احلقيق��ة، بامل��ال ميك��ن 
أن خُت��رج م��ا ش��ئت م��ن احلج��ز، وميكن��ك 
أن تض��ع م��ا ش��ئت، فدوائر األم��ن يف خدمة 

امليليش��يات".

عماد عبد الغين
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يف  التط��ورات  آخ��ر  حمم��د  يتاب��ع  	
س��وريا أثناء ش��ربه القهوة، ومن ثّم ميضي للقاء 
أصدقائ��ه العاطل��ني أيضًا ع��ن العمل فيجتمعون 
يف من��زل أحده��م، ليخفف��وا ع��ن بعضه��م عب��أ 
الوحدة. ليس لديهم ما يفعلونه س��وى االنتظار، 
وبالنس��بة إليه��م ف��إن األخ��ر أخ��ّف وط��أة ضم��ن 

اجلماع��ة.
خت��ّرج حمم��د اب��ن الثاث��ني ربيع��ًا يف  	
حمافظ��ة دي��ر ال��زور م��ن قس��م اللغ��ة العربي��ة، 
ويعي��ش يف تركي��ا من��ذ مخس��ة أع��وام، ومن��ذ 
متنوع��ة  مبج��االت  عِم��ل  تركي��ا  إىل  وف��وده 
ال تت��واءم م��ع ختّصص��ه، منه��ا أعم��ال مهني��ة، 
وبع��ض املهّم��ات م��ع املنظم��ات املختص��ة بش��ؤون 
الس��وريني، لكن��ه من��ذ مطل��ع الع��ام احلال��ي ب��ات 
ب��ا عم��ل، ومل يرتك باب��ًا إال وطرقه لكن األبواب 
كله��ا موص��دة، حس��ب وصف��ه، ويعي��ش حالي��ًا 
م��ن بع��ض مدخرات��ه ال��يت أوش��كْت عل��ى النف��اذ، 
تطوي��ر  يف  يوم��ه  س��اعات  م��ن  بعض��ًا  فيقض��ي 
عملي��ة حس��ابية ترم��ي إىل تقس��يم م��ا تبق��ى م��ن 
نق��وده ألط��ول ف��رتة ممكن��ة، قب��ل الدخ��ول يف 

التش��ّرد. مرحل��ة 
ش��ادي  يعي��ش  حمم��د  غ��رار  عل��ى  	
)28 عام��ًا( م��ع أصدقائ��ه يف من��زل مش��رتك، ومل 

يعم��ل من��ذ حنو عام، يعي��ش من أجور يتقاضاها 
لق��اء حض��وره بع��ض ال��دورات املهني��ة وال��ورش 
امُلخّصص��ة للس��وريني يف غ��ازي عنت��اب، غر أنها 
ليس��ت منتظم��ة وأجوره��ا رمزي��ة، ال تتج��اوز 
ال��� 500 ل��رة تركي��ة ش��هريًا، فيكتف��ي بدف��ع م��ا 
يتقاض��اه ألصدقائ��ه يف الس��كن الذي��ن يق��ّدرون 

وضع��ه ت��ارة ويس��تاؤون أخ��رى.
خت��ّرج ش��ادي م��ن املعه��د الصناع��ي يف  	
سوريا مع اندالع الثورة، ويعيش يف تركيا منذ 
أعوام، وال ميانع أن يعمل أعمااًل مهنية وش��اقة، 
ولكن حتى هذا النوع من األش��غال مل يعد متاحًا 
إال  فرص��ة  أّي  ي��رتك  مل  فه��و  وصف��ه،  حس��ب 
وتقدم هلا لكن املعامل الرتكية ترفض تش��غيل 
الس��وريني ألس��باب مرتبط��ة باس��تصدار أوراق 
قانوني��ة تلزمه��م بتكالي��ف الضم��ان االجتماع��ي 
والصح��ة، وكذل��ك األم��ر بالنس��بة ألصح��اب 
األعم��ال الس��وريني الذي��ن ُف��رض عليه��م قوانني 
وصاحياته��م،  وصوهل��م  م��ن  ح��ّدت  جدي��دة 
خمالف��ني  س��وريني  تش��غيل  عليه��م  وصّعب��ت 

للش��روط.
يق��ول ش��ادي لع��ني املدين��ة: "أوض��اع  	
أصدقائي يف السكن املشرتك ليست جيدة أيضًا، 
وجمم��وع م��ا يتقاضونه بالكاد يكفي لس��ّد إجيار 

»بعدنا عم نضحك«
شبان سوريون يف غازي عنتاب على حافة التشّرد

	  يب��دأ حمم��د وه��و ش��اٌب س��وري م��ن حمافظ��ة دي��ر ال��زور مقي��م يف  	
مدين��ة غ��ازي عنت��اب الرتكي��ة، نه��اره بع��د الواح��دة ظه��رًا وق��د س��ئم م��ن االس��تيقاظ 
باك��رًا دون ج��دوى، فقب��ل حنو س��بعة أش��هر كان يواظب على النه��وض املبّكر والبحث 
عن عمل بشتى الطرق، عرب اإلنرتنيت أو حتى عرب نزوله إىل األسواق وسؤاله أصحاب 
احملال واملعامل عن أّي ش��واغر متوفرة، لكن انس��داد األبواب يف وجهه جعله ُيصاب بنوع 

م��ن الي��أس مصحوب��ًا بالكس��ل والوه��ن الدائ��م.

املن��زل واالحتياج��ات اليومي��ة األساس��ية، ي��كاد ال 
ينقض��ي علين��ا ش��هر دون أن مي��ّر في��ه نه��اٌر نضطر 
في��ه إىل مج��ع م��ا تراك��م لدين��ا من قروش لش��راء 
ربط��ة خب��ز، أو كيل��و م��ن الربغ��ل.. أّي طعام يس��ّد 
رم��ق مخس��ة ش��بان، وه��و موق��ف عل��ى الرغ��م م��ن 
تعايش��نا معه إال أنه يرتك داخلنا إحساس��ًا بالعجز 
واألمل، نفرج عن أنفسنا بعده بضحكات.. القهقهة 

طريقتن��ا للتحاي��ل عل��ى الواق��ع والنس��يان".
"قضي��ُت  حمم��د:  يق��ول  ح��ني  يف  	
أش��هراً حت��ت القص��ف، وعايش��ت احلص��ار، كن��ت 
يف اجلي��ش احل��ّر مقات��ًا عل��ى اجلبه��ات. م��ررُت 
بأوق��ات عصيب��ة وتعّرض��ت ألخط��ار مّج��ة، لكن��ين 
أشعر حاليًا باليأس واإلحباط أكثر من أي وقت 

مض��ى".
تتمت��ع غ��ازي عنت��اب بصناع��ة نس��يج  	
مزده��رة، وه��ي موط��ن الفس��تق، ومسع��ة طعامه��ا 
م��ن  إليه��ا  يط��رون  الن��اس  أنَّ  لدرج��ة  جي��دة، 
إس��طنبول ليتناول��وا هن��اك الغ��داء فق��ط، وتبع��د 
60 مي��ًا )97 كل��م( فحس��ب ع��ن حل��ب، املدين��ة 

رته��ا احل��رب، حبس��ب صحيف��ة  الس��ورية ال��يت دمَّ
الربيطاني��ة.   The Guardian

الصحيف��ة أضاف��ت يف تقري��ر مط��ّول  	
أعدت��ه ع��ن غ��ازي عنت��اب بعن��وان "كي��ف جنح��ت 
مدين��ة تركي��ة صغرة يف اس��تيعاب نصف مليون 
مهاج��ر؟"، املرون��ة ال��يت تتحل��ى به��ا ه��ذه املدين��ة، 
م��ن  ع��دد كب��ر  باس��تقبال  وال��يت مسح��ت هل��ا 
الاجئ��ني الس��وريني بالقي��اس إىل ع��دد س��كانها 
األصلي��ني )حن��و ملي��ون ونص��ف امللي��ون( دون أن 
خيتّل توازنها، وبالفعل فإن غازي عنتاب أبلت باء 
حس��نًا م��ع الس��وريني، فاملدين��ة املش��هورة حبدائقها 

آالء عوض
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وغاباته��ا ص��ارت بيت��ًا كب��راً للس��وريني، ف��ا 
ينقض��ي ش��ارع أو مقه��ى دون مساع��َك مف��ردات 
عربي��ة يتحدثه��ا لي��س فق��ط الس��وريون، وإمن��ا 

األت��راك الذي��ن أب��دوا تعايش��ًا م��ع الس��وريني.
وف��َق  البطال��ة  ارتف��اع  مش��كلة  لك��ن  	
الش��بان الذي��ن اس��تطلعت ع��ني املدين��ة آراءه��م 
تكم��ن يف س��ببني اثن��ني: أوهلم��ا تراج��ع أنش��طة 
ومش��روعات بعض املنظمات اإلغاثية واخلرية 
اليت كانت تعمل من هذه املدينة فتشّغل أرقامًا 
ال ب��أس به��ا م��ن الش��باب الس��وري، والتش��ديدات 
القانوني��ة األخرة -بدأت منذ حنو عامني- على 
الس��وريني، وع��دم قدرته��م االلتح��اق بأعم��ال 

مؤقت��ة أو غ��ر قانوني��ة.
بالنس��بة إىل السبب األول فإن تراجع  	
عمل املنظمات ناتج عن انتقال مقّرات عدد منها 
إىل م��دن أخ��رى أبرزه��ا إس��طنبول، فض��ًا ع��ن 
إغ��اق ع��دد م��ن املنظم��ات وتراج��ع أعم��ال ال��يت 
بقي��ت قي��د اخلدم��ة بس��بب ختفي��ض الدع��م. ال 
توج��د أرق��ام دقيقة ألعداد املنظمات اليت أغلقت 
واألس��باب الرئيس��ة لذل��ك، لكن وفق��ًا لتقاطعات 
وبع��ض  رأيه��م  املأخ��وذ  الش��باب  ماحظ��ات 
التقاري��ر احمللي��ة، ف��إن قس��مًا من عم��ل املنظمات 
ال��ذي ب��دأ من��ذ الع��ام 2012 يف ه��ذه املدينة مل يعد 
موج��وداً، واألس��باب ت��رتاوح ب��ني أمني��ة ومالي��ة.

س��بٌب آخ��ر حت��دث عن��ه ش��باب م��ن  	
غ��ازي عنت��اب لع��ني املدين��ة، حيول دون اس��تفادة 
أك��رب ع��دد أك��رب م��ن القاطن��ني يف املدين��ة م��ن 
األعم��ال املتبقية ل��دى املنظمات، وهو أن إداراتها 
تتعام��ل مبنط��ق الواس��طة واحملس��وبيات، فتج��د 
يعم��ل  واح��دة  منظم��ة  يف  املث��ال  س��بيل  عل��ى 
ثاث��ة أش��خاص أو أكث��ر م��ن نف��س العائل��ة، 
ويتقاض��ون معاش��ات ضخم��ة، يف ح��ني ترف��ض 
إدارات ه��ذه املنظم��ات توظي��ف الس��وريني بطرق 
موضوعي��ة وش��فافة، ب��ل وال تراع��ي أي ح��االت 
إنس��انية من ش��أنها أن تنقذ عائلة بتوظيف أحد 
أفراده��ا، ويك��ون به��ذه الص��ورة املعي��ل الوحي��د 
للعائل��ة بأس��رها. النس��بة األك��رب من الس��وريني 
املتواجدي��ن يف غ��ازي عنت��اب ه��م م��ن العائ��ات 

احملافظ��ة، امل��رأة غالبًا ال تعم��ل وينحصر اإلنتاج 
بالرج��ال.

واملنش��آت  املعام��ل  يف  العم��ل  يبق��ى  	
الرتكي��ة والس��ورية حمفوف��ًا باملخاط��ر، بس��بب 
التط��ورات األخ��رة ال��يت ش��ددت فيه��ا اجله��ات 
الرتكي��ة عل��ى ضرورة اس��تيفاء تصريح العمل، 
وهو ليس باألمر اليس��ر. حممد وش��ادي أكدوا 
أنه��م ال يتعال��ون عل��ى أي عم��ل مهم��ا كان��ت 
ال  لكنه��م  أيض��ًا،  مرتب��ه  بل��غ  ومهم��ا  منزلت��ه، 

جي��دون.
يوج��د يف تركي��ا 3,6 ملي��ون س��وري،  	
بينه��م أكث��ر من مليوني س��وري يف س��ن العمل، 
ومراك��ز  حقوقي��ة  منظم��ات  تقاري��ر  حس��ب 
دراس��ات. أظه��ر تقري��ر ملعه��د بروكنغ��ز أن "م��ا 
يق��ارب نص��ف ملي��ون س��وري يعمل��ون يف ش��تى 
القطاع��ات االقتصادي��ة والزراعي��ة، ولك��ن م��ن 
حصل��وا عل��ى إذن عم��ل 65 ألف��ًا منه��م، م��ا يع��ود 
يواجه��ون  الس��وريني  أن  األول  عامل��ني:  إىل 
معوق��ات بروقراطي��ة للحص��ول عل��ى أذون��ات 
العم��ل ال��يت حتت��اج امل��ال والوق��ت، فض��ًا ع��ن أن 
القوان��ني الرتكي��ة تطال��ب ب��أن ُيش��ّغل صاح��ب 
املعم��ل أو الش��ركة أو املؤسس��ة مخس��ة عم��ال 
أت��راك مقاب��ل كل عام��ل أجن��ي، وه��ذا م��ا ال 
ميك��ن حتقيق��ه يف جم��االت عدي��دة، وخصوص��ًا 
ال��يت تعتم��د عل��ى اللغ��ة العربي��ة أو عل��ى الزبائن 
الع��رب، مث��ل وس��ائل اإلعام الناطق��ة بالعربية، 
ال��ورش  عل��ى  أق��ل  بدرج��ة  ينطب��ق  واألم��ر 
الصغ��رة واملطاع��م واملقاهي وس��وى ذلك. وثاني 
العامل��ني أن بع��ض أرب��اب العم��ل ال يرغب��ون يف 
حص��ول عماهل��م عل��ى أذون عم��ل، بالنظ��ر إىل 
تبع��اٍت يس��توجبها إذن العم��ل، م��ن حي��ث الرات��ب 
الش��هري للعام��ل والضم��ان الصح��ي وس��واهما". 
وف��َق حتلي��ل نش��رته صحيف��ة العرب��ي اجلدي��د 

.2019 آب  مطل��ع 
بال شركاء!

زوجت��ه  ومع��ه  رج��ًا  أرى  "عندم��ا  	
وأطفال��ه أش��عر ك��م أن��ا تاف��ه.. أن��ا فاش��ل وال 
أس��تحق ه��ذه احلي��اة، ل��و كن��ُت أس��تحقها لكن��ت 

اآلن أب��ًا" ب��دأ مع��ي حمم��د به��ذه الكلم��ات عندم��ا 
س��ألته ع��ن ع��دم ارتباط��ه عل��ى الرغ��م م��ن أن 
املدين��ة ال��يت يتح��ّدر منه��ا تش��تهر نس��بيًا بال��زواج 
املبكر للذكور واإلناث على السواء. أضاف: "لقد 
قطع��ُت األم��ل م��ن قدرت��ي عل��ى االرتب��اط، لك��ن 
عندم��ا أرى طف��ًا أح��زن ألن��ين أح��ب األطف��ال 
كثرًا"، ملست ذلك من تعامله مع ابنيت الوحيدة 
اليت اصطحبتها يف اللقاء. "صار الطفل بالنسبة 
لن��ا حلم��ًا، أم��ا معاش��رة ام��رأة فه��و من املنس��ّيات". 
يف  أكث��ر  اخل��وِض  ع��دم  تعم��دُت  	
حيات��ه اخلاص��ة، لك��ن م��ن الواض��ح أن��ه يعان��ي 
فعين��اه  مزم��ن،  ونفس��ي  عاطف��ي  جف��اف  م��ن 
أثن��اء احلدي��ث ع��ن العائلة متتل��ئ بالدموع، لكنه 
كان حي��اول أن يلق��ي أّي نكت��ة عاب��رة عندم��ا 
يش��عر أن��ين تأّث��رت، ويتاب��ع "ي��ا بن��ت احل��ال 
ش��بك بعدن��ا ع��م نضح��ك". أما ش��ادي وهو يصغر 
حممد بعامني، فيشعر أن االرتباط أيضًا أمسى 
حلم��ًا وضرب��ًا م��ن اخلي��ال، يف األص��ل ال يفكر يف 
املوض��وع، فبحس��ب رؤيت��ه األولوي��ة اآلن لتأم��ني 
الس��كن والطع��ام، واالبتع��اد ع��ن حاف��ة التش��ّرد.

أثن��اء  يومي��ًا  س��اعتني  ش��ادي  ينف��ق  	
تس��ّوق األطعم��ة للمن��زل ال��ذي يس��كن في��ه م��ع 
ش��بان آخري��ن، وأوكل��ت ل��ه ه��ذه املهم��ة كون��ه 
ال يعم��ل ويعي��ش أيام��ًا كث��رة عل��ى حس��اب 
شركائه، فيكون بذلك ُمساعداً هلم، وال يتوانى 
ع��ن ارتي��اد أكث��ر م��ن س��وق يف س��بيل اختي��ار 
املنتجات األرخص، ومن ثّم يعود بأمحاله ويبدأ 
بتجهي��ز الطع��ام يف املن��زل باغي��ًا الكلف��ة األق��ل.

ال حلول!
الذي��ن  الش��ابني  وش��ادي  حمم��د  	
التقي��ُت بهم��ا، والتقي��ُت بأصدق��اء مش��رتكني 
هلم��ا، مجيعه��م يطمح��ون للهج��رة إىل أوروب��ا 
ومس��تعدون للذه��اب حب��راً واملخاطرة حبياتهم، 
لك��ن حت��ى ه��ذا اخلي��ار يب��دو مس��تحيًا بالنس��بة 
إليه��م الرتف��اع تكلف��ة الرحل��ة، يق��ول ش��ادي: 
"عندم��ا كان��ت الرحل��ة تكل��ف أل��ف دوالر من��ذ 
عامني مل أستطع الذهاب، فكيف اآلن وقد زادت 
ع��ن ثاث��ة آالف ي��ورو! إنه��ا أمني��ة بعي��دة ج��دًا".

رادار املدينة
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مج��د ناج��ي وأن��ا جتاهل��ت الس��ؤال، وكأن ال��كام موج��ه  	
وقاح��ة  كان��ت  إن  أدِر  مل  بطيئ��ة  ث��وان  مخ��س  فق��ط،  للس��ائق 
العس��كري بقبعت��ه اهلزلي��ة وأس��نانه املرصوف��ة كيفم��ا اتف��ق هي ما 
أرعب��ين، أم أن��ه اخل��وف م��ن اجل��واب، ودارت احتم��االت األجوب��ة يف 
رأس��ي: "ال م��ا ظ��ل يف إس��ام، قتلتوه��ن كلن"، "نعم لس��ه يف إس��ام، 

م��ا قدرت��و تقتلوه��ن كل��ن".. 
ث��م رأي��ت ناج��ي يرف��ع كلتا يديه عن املق��ود، كمن يعلن  	
استس��امه، وينظر إىل العس��كري حماواًل اس��تمالته قائًا: "يا أخي 
مو كل أصابيعك متل بعض"، كان ذلك املثل هو التطبيق الدقيق 
ملصطل��ح "حس��ن التخل��ص"، وم��ع ذل��ك امتع��ض العس��كري وبص��ق 
قش��ور الب��زر م��ن ب��ني أس��نانه، معلن��ًا ان��ه مل يب��َق هنال��ك إس��ام: "ال 
س��يدي أبق��ى يف إس��ام، وروح انقل��ع"، ه��ز ناج��ي رأس��ه وه��و يدع��س 
على دواسة البنزين، حتى قبل أن ميسك املقود، أردت أن أبكي، لكن 
ناج��ي أجه��ش بالضح��ك، وه��و يتمت��م: "ال ح��ول وال ق��وة إال ب��اهلل".

قب��ل أي��ام م��ن تل��ك احلادث��ة، قام��ت عصاب��ة م��ن األطف��ال  	
بس��لب ناج��ي جه��ازه اخللي��وي وكل ما ميل��ك، مل يتجاوز أكربهم 
االث��ين عش��ر عام��ًا، كانوا مس��لحني بأس��لحة بيضاء كالس��كاكني 
والش��نتياناتات: "عرف��ت ش��و ب��دي س��اوي، بع��رف إن��و ه��دول بك��ون 
يف م��ني ع��م حيميه��م م��ن بعي��د، ق��ررت م��ا ق��اوم، عطي��ن املوباي��ل 

والق��روش الل��ي مع��ي.. كان ناق��ص ب��س يش��لحوني الس��يارة".
للفلت��ان  كنتيج��ة  انتش��رت  تل��ك  األطف��ال  عصاب��ات  	
األم��ين، وع��ادة م��ا كان��ت ختت��ص بس��لب ونه��ب األطف��ال املنفردين 
عن ذويهم يف احلارات واألزقة، لكن على ما يبدو وبعد انتباه األهالي 
هل��ذه الظاه��رة، ب��دأوا يعمل��ون عل��ى مس��توى آخ��ر وه��و س��لب الكب��ار. 

تعم��ل تل��ك العصاب��ات حت��ت غط��اء م��ن أش��خاص معروف��ني لألمن، 
ويش��ر بع��ض األهال��ي إىل أن أح��د املتنفذي��ن يف املنطق��ة حيميه��م. 
يق��ول ناج��ي: "م��ا تدايقت ع املوبايل واملص��اري، بس منظر الوالد مع 
س��كاكني بيح��رق القل��ب، هدول املف��روض يكونوا باملدارس"، نس��ي 
ناج��ي أنن��ا يف الصي��ف وال م��دارس، وكأن للم��دارس دوراً تلعب��ه يف 
محاي��ة تل��ك الطفول��ة الضائع��ة، حي��ث ال أحد يهتم ملص��ر األطفال 

الكارث��ي.
يف الفص��ل الدراس��ي األخ��ر، زّل لس��ان رن��دة أم��ام إح��دى  	
صديقاته��ا بأم��ر تقش��عر ل��ه األب��دان، فالطفل��ة ذات احلادي��ة عش��رة 
تعم��ل يف الدع��ارة، وحتص��ل عل��ى مص��روف جي��د م��ن ذل��ك العم��ل. 
ال أح��د يعل��م أي��ن اختف��ى األب قب��ل س��نوات. كانت العائل��ة تقيم يف 
منزل قيد اإلكس��اء إىل أن تقدم "أحد احملس��نني" ملس��اعدة األم قبل 
عام��ني، وب��دأت بع��ض مظاه��ر البحبوح��ة تظه��ر عل��ى العائل��ة، اليت 

انتقل��ت إىل من��زل مكس��و واش��رتت أثاث��ًا جدي��داً. 
كان��ت األم تق��ول أن أخاه��ا املقي��م يف إح��دى دول اللج��وء  	
"اهلل فتحه��ا علي��ه وع��م يبعتلي"، لك��ن الصدمة كانت مفجعة حني 
حّدث��ت زين��ة أمه��ا مب��ا أخربتها ب��ه صديقتها، وعن��د تدقيق اجلران 
يف األم��ر وصل��وا إىل م��ا مف��اده أن األم تعم��ل يف الدع��ارة، وأن ذل��ك 
احملس��ن مل يك��ن إال ق��واداً للفتي��ات الصغ��ار. ث��اث فتيات تتوس��طهن 
رن��دة. ق��ام اجل��ران بإخب��ار إح��دى مجعي��ات محاي��ة الطف��ل، ال��يت 

أخ��ذت البن��ات إىل مرك��ز خمت��ص، أم��ا األم ف��اذت بالف��رار. 
يش��عر امل��رء أن األم��ر انته��ى هن��ا، لك��ن األم اس��تطاعت  	
م��ن خ��ال معارفه��ا م��ن جت��ار الرقي��ق األبي��ض م��ن اس��تعادة بناته��ا 

القص��ة. وانته��ت  مع��روف،  غ��ر  م��كان  إىل  وأخذه��ن 

سلب ورقيق ناعم يف دمشق
	   صعقنا السؤال يف ظهرة ذلك اليوم، كان ناجي ميسك مقود السيارة بكلتا يديه، بينما أجلس يف اخللف يف طريقنا  	
م��ن جرمان��ا إىل مس��اكن ب��رزة، ق��رر ناج��ي )صديقي س��ائق التكس��ي( اختص��ار الطريق لنمر من "حاج��ز الكباس"، عس��كري غليظ املامح 
جيلس هناك يرتدي قبعة كاوبوي حدق بنا، وانتظرناه كي يطلب "اهلواوي"، أو فتح صندوق السيارة، لكنه سأل بكل وقاحة: "لسه يف 

إس��ام وال أيف؟"

ريا فارس
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سلب ورقيق ناعم يف دمشق

ع��ا فت��اة س��ورية م��ن مدين��ة حل��ب  	
يف  عمه��ا  اب��ن  م��ن  تزوجيه��ا-  مت  -أو  تزوج��ت 
تركي��ا حبج��ة "ال ت��روح للغري��ب" عل��ى لس��ان 
والده��ا. تق��ول ع��ا )20 عامًا( "كتب كتابه علي 
مل��ا كان عم��ري 14 س��نة، م��ا كان إلي رأي وامي 
قالتل��ي اش بيقل��ك الش��يخ قوليل��ه اي"، وأضاف��ت 
ع��ا "م��ا كان يس��أل ع��ن بيت��و، كان هم��و ي��روح 
يس��هر عن��د رفقات��و ويقضي��ا لع��ب ورق، هلي��ك ما 
قدرت احتمل وطلبت الطاق"، وعند سؤاهلا عن 
امله��ر ردت "أن��ا م��ا مسع��ت الش��يخ ش��و ح��كا مل��ا ق��ال 
امله��ر، واصل��ن م��ا كن��ت بع��رف اش يع��ين مه��ر، 
واب��وي ق��ال ب��ني والد الع��م ما يف ف��رق... هيك عنا 

بالعيل��ة".
"أن��ا  ع��ا  وال��د  حمم��د  أب��و  ويق��ول  	
ظلمته��ا كت��ر لبن��يت، ب��س كان��ت الظ��روف م��ا 
تس��اعد، وحنن��ا عن��ا بالعيل��ة م��ا يف بن��ت بتطل��ع 
براته��ا، ومل��ا كان��ت صغرة كن��ا نقول هي البنت 

عم��ا". الب��ن 
مناط��ق  يف  القاص��رات  زواج  ينتش��ر  	
عدي��دة م��ن س��وريا، يف األوس��اط احملافظ��ة وب��ني 
العائ��ات الكب��رة املمت��دة والعش��ائر، ويع��رتف 
ب��ه قان��ون األح��وال الش��خصية الس��وري حت��ى 
قب��ل أش��هر م��ن اآلن، إذ ش��هد تعدي��ًا عل��ى الس��ن 
القانون��ي لل��زواج جبعل��ه 18 عام��ا، بينم��ا كان 
القانون يعرتف بالزواج قبل هذه السن ويشرتط 
القاض��ي  اقتن��ع  إذا  الطرف��ني  “البل��وغ" يف  في��ه 

بذل��ك.
عل��ى  القاص��رات  زواج  يقتص��ر  مل  	
ال��زواج م��ن األق��ارب، ب��ل تع��داه إىل ال��زواج م��ن 
تركي��ا،  إىل  اللج��وء  موج��ات  عق��ب  أت��راك 
ال��يت ش��هدت زجي��ات عدي��دة ضم��ت قاص��رات 
م��ن  القريب��ة  الوالي��ات  م��ن  وأت��راك  س��وريات 
احل��دود الس��ورية خاص��ة، على أن تل��ك الزجيات 
املثالي��ة  للحي��اة  الصحيح��ة  الوس��يلة  تك��ن  مل 
بالنس��بة إليه��ن، ك��ون القان��ون الرتك��ي يعت��رب 
زواج القاص��رات جرمي��ة يعاق��ب عليه��ا، م��ا أج��رب 
نس��بة كب��رة م��ن الش��بان عل��ى ال��زواج بعق��ود 
"ش��رعية" غ��ر قانوني��ة، للحفاظ على س��امتهم 
م��ن املس��اءلة القانوني��ة، وبذل��ك فق��دت الاجئ��ة 
السورية كافة حقوقها اليت مل تسجل يف دوائر 
الدول��ة أص��واًل، وعليه فقد باتت مس��ألة الطاق 

األزواج. إىل  بالنس��بة  أبس��ط 

لين��ا )17 س��نة م��ن إدل��ب( تزوج��ت م��ن  	
ش��اب ترك��ي يف الثاث��ني، وق��د ب��دأت معاناته��ا 
بع��د إجنابه��ا طفلت��ني م��ن زوجه��ا املت��زوج أص��ًا، 
التكف��ل مبصروفه��ا،  إذ حرمه��ا منهم��ا ورف��ض 
باإلضاف��ة إىل الته��رب م��ن دف��ع حقوقه��ا، والحق��ًا 
قام باالنفصال عنها نهائيًا ضاربًا بالعقد الشرعي 
ع��رض احلائ��ط. تق��ول لين��ا وه��ي تعم��ل حالي��ًا يف 
ورش��ة للخياط��ة يف مدين��ة اس��طنبول "بع��د م��ا 
كان��و البن��ات حيس��دوني اني اخ��دت تركي، صار 
يهددن��ي بالش��رطة ويقل��ي خبليه��ن يرحلوك��ي".

ويف حدي��ث متص��ل م��ع احملام��ي غزوان  	
قرنف��ل رئي��س جتمع احملام��ني األحرار يف تركيا 
ق��ال "األت��راك ال يتزوجون قاصرات بش��كل رمسي 
أو غر رمسي، ألن عقوبة ذلك كارثية"، وأضاف 
"قد حيدث املوضوع عند زواج السوريات من أتراك 
القان��ون  إذ  الرتكي��ة،  القان��ون  خ��ارج منظوم��ة 
ب��ل  أن��ه زواج،  الفع��ل عل��ى  الرتك��ي ال يوص��ف 
اعت��داء جنس��ي على قاص��ر، والعقوبة تصل إىل 15 
سنة سجن، وتشمل العقوبة الزوج وولي الزوجة، 

أم��ا كات��ب العق��د الش��رعي فعقوبت��ه 6 أش��هر"
األخصائي��ة االجتماعي��ة ن��ورا حن��اس  	
قال��ت لع��ني املدينة "الع��ادات االجتماعي��ة القدمية 
أح��د أه��م األس��باب، فوفقه��ا جي��ب أن تت��زوج امل��رأة 
باك��راً خوف��ًا م��ن الع��ار أو العنوس��ة، بغ��ض النظ��ر 
ع��ن أهلي��ة الفت��اة لتأس��يس أس��رة، و بتق��دم الوقت 
وقيام الثورة بدأت األسر بالتفكر بطريقة محاية 
البن��ات بالتزوي��ج خوف��ًا عليه��ن م��ن االغتص��اب، 
عق��ب مس��اع بع��ض القص��ص ع��ن اقتح��ام ق��وات 
النظ��ام ملناطق واغتص��اب البنات فيها، يضاف إليه 
مش��كلة الفق��ر ال��يت متر بها بعض األس��ر، إذ يفكر 

القاصرات السوريات.. 
مطلقات أم ضحايا

	   "س��يت موصي��ة اّن��ي م��ا  	
أطل��ع ب��را العيل��ة، وم��ا يف مه��ر ب��ني األق��ارب" 
هك��ذا ب��ررت ابن��ة حل��ب الاجئ��ة إىل تركي��ا 
زواجه��ا يف س��ن اخلامس��ة عش��رة م��ن عمره��ا، 
ال��ذي كان الط��اق وضي��اع احلق��وق نهايت��ه 

عام��ني. م��ن  أق��ل  بع��د  احملتوم��ة 

باسل كريم

األب -كونه املعيل الوحيد لألس��رة- بالتخلص 
م��ن بنات��ه ووضعه��ن يف ظ��ل رجل، بغ��ض النظر 

ع��ن أهليت��ه أو مقدرت��ه عل��ى بن��اء أس��رة".
يعل��ق الش��يخ أمح��د عل��وان )خطي��ب  	
مس��جد( عل��ى املوض��وع قائًا "ال حرج ش��رعي يف 
زواج الفت��اة يف س��ٍن مبك��رٍة، ش��رط أن تك��ون ق��د 
بلغ��ت حلمه��ا، ول��و كانت يف س��ن الثالثة عش��رة 
أو أق��ل، م��ا دام ال��زواج مّت مبوافقة األب، فالش��رع 
صاح��ب  األب  أّن  إىل  املس��ألة  ه��ذه  يف  ينظ��ر 
الوالي��ة عل��ى الفت��اة، س��واء كان��ت قاص��راً أم يف 
س��ن البل��وغ أو م��ا يعرف بالس��ن القانون��ي، وذلك 
لشدة خوفه وشفقته على ابنته من جهة، وعدم 
خربته��ا بالواق��ع االجتماعي ومعدن الرجال من 
جه��ة أخ��رى، فيجته��د يف اختي��ار ال��زوج الك��فء 

هلا"
ال��زواج  مش��روع  أّن  عل��وان  ويعتق��د  	
"حيت��اج لعق��ول كب��رة، واس��تيعاب ووع��ي م��ن 
قب��ل ال��زوج والزوج��ة وأهلهم��ا"، مضيف��ًا: "نعاني 
اليوم من كثرة حاالت الطاق بني القاصرات، 
وذلك بسبب عدم النضوج، فيقوم الزوج وعائلته 
مبعامل��ة الزوج��ة القاصر معاملة الراش��دة وهو 
ف��وق طاقاته��ا، لذل��ك علين��ا توجيهه��م بش��كل 

صحي��ح" واصف��ًا ذل��ك ب���الظلم.
)الش��رع  املثل��ث  ه��ذا  أض��اع  وب��ني  	
والقان��ون واجملتم��ع( تت��وه طف��ات س��وريات يف 
سوريا أو تركيا، تارة لعدم معرفتهن بالقوانني 
الرتكي��ة أو تربي��ر مواقف أس��رهن ديني��ًا، وتارة 
أخ��رى بس��بب ت��ردي األوض��اع لبع��ض األوس��اط 
االجتماعي��ة ال��يت تعم��ل وف��ق منطقه��ا اخل��اص 

امل��وروث.

Tom Fordاللوحة ل
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عندم��ا تع��ّرض وال��د ه��دى املس��ن جللط��ة دماغي��ة األس��بوع  	
املاض��ي، مل يك��ن بوس��عها فع��ل ش��يء يذك��ر، وألنه��ا كان��ت قلق��ة أن 
والده��ا ل��ن يتلق��ى العناي��ة الازم��ة يف بلدت��ه يف ري��ف درع��ا، فق��د تاق��ت 
أن تك��ون إىل جانب��ه لرعايت��ه، لك��ن ه��ذا األم��ر كان مس��تحيًا لوجودها 
يف مهجره��ا ال��ذي يبع��د عن��ه مئ��ات الكيلوم��رتات. تعاف��ى وال��د ه��دى من 
إصابت��ه، لك��ن العائل��ة تبق��ى متفرق��ة ع��رب ش��بكة م��ن خط��وط اجلبه��ات 
ومناط��ق الس��يطرة، واألس��بوع املاض��ي كان آخر مرة اس��تطاعت التكلم 

مع��ه هاتفي��ًا.
	 قبل عام، كانت بلدة هدى يف درعا مس��رحًا هلجوم عس��كري 
خاط��ف ش��نته الق��وات املوالي��ة للحكوم��ة به��دف اس��تعادة كام��ل جن��وب 
الب��اد م��ن ي��د املتمردي��ن، دامت املعركة أس��ابيع، ويف أثناء ذلك انتقلت 
هدى من بلدة إىل أخرى وهي تبحث عن األمان برفقة أخيها وعائلته، 
وانته��ى به��ا احل��ال أخ��راً إىل أبع��د ما اس��تطاعت الوصول إلي��ه هربًا من 
الق��وات احلكومي��ة، أم��ا والده��ا اب��ن الثمان��ني عام��ًا، فق��د بق��ي يف بي��ت 

العائل��ة م��ع إح��دى بنات��ه. 
كان ضعيفا يتناهش��ه املرض لدرجة أنه ال يس��تطيع الس��فر  	
بس��هولة، فل��م يك��ن ل��دى ه��دى م��ن خي��ار س��وى ت��رك والده��ا، وقد س��بق 
هل��ا أن اعتقل��ت وس��جنت عل��ى ي��د ق��وات األم��ن احلكومي��ة يف س��نوات 
احل��رب األوىل، ودام اعتقاهل��ا 6 أش��هر، وكان البق��اء حت��ت الس��يطرة 
احلكومي��ة املتج��ددة ق��د يع��ين االعتق��ال ثانية، واملخاط��رة باالختفاء يف 
ش��بكة الس��جون احلكومي��ة املرعب��ة. ل��ذا عندم��ا نظم��ت احلكوم��ة قوافل 
باصاٍت للمقاتلني واملدنيني الذين اختاروا الرحيل، ذهبت هدى وأخيها 
م��ع تل��ك القواف��ل، وكان��ت الوجه��ة مدين��ة إدل��ب، ال��يت كان��ت النقط��ة 
النهائي��ة لعملي��ات اإلخ��اء القس��رية م��ن جي��وب كان��ت حت��ت س��يطرة 

املتمردي��ن فيم��ا س��بق.
تق��ول ه��دى: "مل أك��ن أش��عر بالثق��ة بالنظ��ام."، يف إش��ارة إىل  	
سلس��لة م��ن اتفاق��ات املصاحل��ات ال��يت أبرمته��ا احلكوم��ة يف م��دن درع��ا 
العام املاضي، واآلن بعد مضي عام تتواصل هدى مع والدها عن طريق 
اهلاتف، عادة مرة كل يوم أو يومني، وزيارته بالنس��بة إليها حلٌم بعيد 

املن��ال."ال أس��تطيع الع��ودة"
املصاحلات اهَلشة يف درعا

ش��هدت الس��نوات ال��يت تل��ت ان��دالع االحتجاج��ات يف حمافظ��ة  	
درع��ا س��يطرة ق��وات املتمردي��ن عل��ى احملافظ��ة، بينم��ا كان��ت ش��رحية 
م��ن الصحفي��ني احمللي��ني والناش��طني اإلعامي��ني توث��ق األح��داث، وقد 
حدث��ت يف تل��ك الس��نوات عملي��ات قص��ف جوي ومع��ارك وموجات نزوح 
مجاعي��ة، م��ع ذل��ك، وبعد أكثر من مثاني س��نوات عل��ى انطاق الثورة، 

تع��ود احملافظ��ة م��ن جدي��د حتت س��يطرة النظام، رغم أنها س��يطرة 
 . هشة

وش��أن س��كان ضواح��ي دمش��ق وحل��ب الش��رقية الس��ابقني،  	
ف��إن أولئ��ك الذي��ن غ��ادروا درع��ا يق��ّرون يف معيش��تهم يف منفاه��م 
الداخل��ي يف الش��مال الغرب��ي، كونه��م غالب��ًا عاطل��ني ع��ن العم��ل 
ولديه��م قل��ة م��ن األصدق��اء م��ن حمافظته��م جبواره��م، لك��ن درع��ا 
كان��ت متف��ردة ع��ن غريها، فخالفًا ملا ح��دث يف أماكن كالغوطة 
الش��رقية وداري��ا، ُس��ح لكث��ري من ق��ادة املتمردي��ن الس��ابقني بالبقاء 
يف مواطنه��م عوض��ًا ع��ن رك��وب باص��ات الرحي��ل، وق��د نت��ج ع��ن 
ه��ذا األم��ر ش��بكة معق��دة م��ن الس��يطرة السياس��ية يف اجلن��وب، م��ع 

حرك��ة مقي��دة واتص��االت خاضع��ة ملراقب��ة مش��ددة. 
منذ ش��هور وهذا الس��لم املتقلقل يرنح حتت الضغوطات،  	
فبعض املس��لحني يهامجون احلواجز العس��كرية ومنش��آت حكومية 
أخ��رى، ويس��تهدفون ش��خصيات سياس��ية حملي��ة بقص��د االغتي��ال.

مراقبة موطنهم عن بعد
س��وريا  غ��رب  مش��ال  إىل  املنفي��ون  الدرعاوي��ون  أولئ��ك  	
يتواصل��ون بش��كل متقط��ع م��ع أف��راد عائالته��م وأصدقائه��م الذي��ن 

درع��ا. يف  بق��وا 
يعم��ل أمح��د احلراك��ي حماس��بًا م��ع الدف��اع املدن��ي، وق��د  	
غ��ادر مس��قط رأس��ه يف ري��ف درع��ا قب��ل عام، واس��تقر يف بل��دة أرحيا 
الواقع��ة ق��رب مدين��ة إدل��ب. ن��ادراً م��ا يتكل��م أمح��د م��ع أخت��ه ال��ي ال 
ت��زال تعي��ش يف درع��ا، خش��ية أن تلف��ت انتب��اه ق��وات األم��ن. يق��ول 
أمح��د: "أتواص��ل م��ع أخ��ي ع��ن طري��ق الواتس��اب، لكن بدون إرس��ال 
رسائل صوتية، فقط رسائل نصية، الرسائل الصوتية واقعة حتت 
مراقب��ة النظ��ام"، أم��ا ذاك الش��يء القلي��ل ال��ذي يس��معه ع��ن مدينت��ه 
فه��و أم��ر مقل��ق: اعتق��االت واس��عة، مداهم��ات للبي��وت يف منتص��ف 

اللي��ل، اغتي��االت، جث��ث قتل��ى مرمي��ة خ��ارج بيوته��م.
ن��زح م��روان )43 عام��ًا( الع��ام املاض��ي إىل أرحي��ا برفق��ة  	
زوجت��ه وأبنائ��ه األربع��ة، لكن ما زال لديه أقرباء يف اجلنوب، ويقلق 
عل��ى س��المتهم. يق��ول م��روان: "حن��ن ال نتكل��م يف السياس��ة. من��ذ 
أسبوع تكلمت مع أبن أخي، وكان احلديث من نوع )كيف حالك؟ 

كي��ف صحت��ك؟( ه��ذا كل احلدي��ث".
يتذك��ر أمح��د احلراك��ي معيش��ته يف درع��ا كج��زء م��ن  	
مجاعة، بني جريان حيرص بعضهم على بعض وميضون أوقاتهم 
س��وية "هن��ا يف أرحي��ا ال نع��رف أح��داً، م��ع ذل��ك أفض��ل العي��ش حت��ت 

القناب��ل يف إدل��ب عل��ى أن أك��ون عرض��ة لالعتق��ال يف درع��ا"

بع��د عام يف املنفى، ُمَهج��رو درعا يتفرجون على بلداتهم 
وهي تنحدر إىل حالة من الفلتان واالضطراب

ترجمة

األخبار القادمة من البلد، بالنسبة لسوريي جنوب الباد الذين دفع بهم هجوم األسد قبل عام للرحيل إىل الشمال، هي دائمًا  	
أخباٌر مثبطة وباعثة على اليأس.
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- ال تع��رب املق��االت املنش��ورة بالض��رورة ع��ن رأي اجملل��ة.
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لإلعــام المطبوع

ق��اد  املاض��ي،  الش��هر  يف  	
العمي��د يف ح��رس النظ��ام اجلمه��وري 
يلق��ب  ال��ذي  س��لطان  رام��ز حمس��ن 
م��ؤازرة  رت��ل  األس��د"  نفس��ه ب"قل��ب 
ضخ��م م��ن ري��ف دمش��ق إىل اجلبه��ات 
املش��تعلة يف ري��ف مح��اة، مهم��ة غ��ر 
املغ��رم  الضاب��ط  قل��ب  إىل  حمبب��ة 
برفع��ت األس��د، وش��رب الع��رق واملت��ة 
وصحب��ة  الص��ور  والتق��اط  والغن��اء 

اجلمي��ات. الس��يدات 

فعل��ى ه��ذه اجلبه��ات ال جي��د "قل��ب  	
األس��د" أي دواف��ع للقت��ال، ف��ا غنائ��م تنتظ��ر 
إن تقدم��ت قوات��ه يف سلس��لة الق��رى اجلبلي��ة 
الصغ��رة اليت أحرقتها ودمرتها الغارات، وال 
كام��رات تلتق��ط ل��ه الص��ور كم��ا حي��ب يف 
ج��و تهيم��ن علي��ه دعاي��ة "ق��وات النم��ر" ال��يت 
م��ن  أخ��رى  تش��كيات  تتجاه��ل مش��اركة 

جي��ش األس��د. 
فْليم��ّر الوق��ت إذن س��ريعًا يف ه��ذا  	
املكان اخلطر، وال بأس من التحايل مرة بعد 
أخ��رى ليظ��ل بعي��داً ع��ن دائ��رة الن��ار، فلدي��ه 
أطفال يريد العودة إليهم، وزوجة مذيعة يف 
التلفزي��ون يري��د التوس��ط لتحس��ني وضعه��ا 
الوظيف��ي، ولدي��ه أرقام نس��اء يف دمش��ق يريد 
مواعدته��ن س��راً يف مطاع��م املدين��ة القدمي��ة 
ال��يت أحبه��ا مؤخ��راً "بع��د األزم��ة"، يف تط��ور 

ثق��ايف ومال��ي ح��رره م��ن ن��وادي الضب��اط.
مس��اكن  يف  العمي��د  من��زل  يف  	
دمش��ق،  غ��رب  العس��كري  احل��ي  احل��رس، 
ُعّلق��ْت على اجل��دران صورة من يوم خترجه 
قبع��ة  فيه��ا  يرت��دي  الكلي��ة احلربي��ة،  م��ن 

ص��ور  وعلق��ت  ريش��ة،  تعلوه��ا  أس��طوانية 
ألبيه صف الضابط الس��ابق يف س��رايا الدفاع 
واملغ��ين والزج��ال الش��هر املتح��در م��ن قري��ة 
املول��د ق��رب القرداح��ة )حمس��ن س��لطان(، 
تابع رفعت األسد املخلص الذي أورث أبناءه 
وبنات��ه "ح��ب القائ��د" وال��والء الدائ��م ل��ه، ال 
سيما مع الرواتب والعطايا اليت ظلت ترسل 

إلي��ه م��ن "القائ��د".
األس��د  حاف��ظ  انتص��ر  أن  بع��د  	
املع��روف  الص��راع  يف  رفع��ت  ش��قيقه  عل��ى 
عل��ى الس��لطة ب��ني األخوي��ن، نق��ل معظ��م 
أتب��اع رفع��ت والءه��م لش��قيقه املنتص��ر، لك��ن 
حمس��ن س��لطان وقل��ة آخري��ن غ��ر مؤثري��ن 
املعلن��ة ل"أب��و  تابعيته��م  مثل��ه، ظل��وا عل��ى 
حت��دى  دمش��ق  وس��ط  حف��ل  فف��ي  دري��د"، 
س��لطان "اجلواس��يس" املندسني يف احلفل، يف 
م��وال طوي��ل قال فيه أنه ال يبالي باإلغراءات 
"أن��ا حمس��ن وه��ن بيعرفون��ي.. يا م��ا حاولو تا 
يطمعون��ي"، وال التهدي��دات "ول��و قال��و عل��ى 
خشبة بيصلبوني.. ولو قالو ببحر يقربوني.. 
ول��و قال��و جبم��ر حيرقون��ي".. ألن��ه ثابت على 

رامز سلطان.. 
عاشق رفعت يف 

جيش بشار األسد

عقيدت��ه الرفعتي��ة، ومعلن��ًا "احلقيق��ة" ب��أن 
"أب��و دري��د أب��ي وخيي وعيوني"، داعيًا اهلل بأن 
يعي��د "القائ��د عالقط��ر حت��ى يثب��ت جن��وده.. 
ويرجع.. بقوة متل ما كان"، ومتباهيًا بعدد 
عناصر سرايا الدفاع السبعني والثمانني ألفًا 
الذين رباهم رفعت "بفضل جمهوده"، حسب 
ما غنى حينها صف الضابط واملغين املريض 
املتقاع��د الي��وم يف من��زل أه��داه أب��و دري��د إليه 
يف ح��ي امل��زة، وفي��ه ول��د آخ��ر أبنائ��ه الذك��ور 

ومس��اه باس��م "القائ��د" رفع��ت.
عل��ى حن��و م��ا، ميث��ل رام��ز س��لطان  	
اهل��وى يف  "رفع��يت"  الضب��اط  ش��رحية م��ن 
الفرق��ة  يف  س��يما  ال  األس��د،  بش��ار  جي��ش 
الرابع��ة واحل��رس اجلمه��وري، كان آباؤه��م 
ص��ف ضب��اط يف س��رايا الدف��اع املنحل��ة، ول��د 
معظمه��م يف املش��تقات العش��وائية حل��ي املزة 
ال��يت رعاه��ا رفع��ت األس��د، أو يف مس��تعمراته 
األخ��رى يف الس��ومرية وح��ي ال��ورود، وفيه��ا 
اكتسبوا التعصب للطائفة، بعيداً عن ضيع 

الس��احل ال��يت ج��اء منه��ا اآلب��اء.

صياد املدينة
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