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نازحون شمال إدلب
 عدسة عمار الديك - خاص عني املدينة



االفتتاحية

جحيم إدلب الزاحف.. املدنيون على جدار اإلعدام   

تزح��ف املقتل��ة جم��دداً يف س��وريا، لتنش��ر ص��ور امل��دن اخلاوي��ة واملدم��رة، وأجس��اد املدني��ن املمزق��ة،  	
وطواب��ر هائل��ة م��ن النازح��ن، يقص��دون جغرافي��ا األم��ان ال��ي تضي��ق به��م م��رة بع��د م��رة، فيم��ا تطارده��م 
مذحبة مل تتوقف منذ أطلق بش��ار س��عار املوت املعمم يف س��وريا، إلنقاذ طغيانه الس��الي من رعب احلرية، 

ال��ذي ال يواج��ه الطغ��اة اإلرهابي��ون تهدي��داً يوازي��ه وجودي��ًا.
وبينم��ا تتح��دث أرق��ام األم��م املتح��دة ع��ن 700 أل��ف نازح؛ يف ما تعتربها "أس��وأ" موجة ن��زوح منفردة  	
منذ 2011، فإّن الرقم سيتضاعف حتمًا إىل أربعة أمثاله إن واصل القصف البساطي الروسي -املنفلت عن 
كل قيمة إنسانية- متهيد الطرق لزحف مليشيات القتلة واملرتزقة اإلرهابين يف إدلب وريف حلب على 

أنق��اض امل��دن واحلياة.
ال يعب��أ األس��د حبج��م خس��ائره، وال ي��رى ضحاي��اه إاّل جثث��ًا تقط��ع طريق��ه حن��و "أبدي��ة" موهوم��ة،  	
ورثه��ا ع��ن أوه��ام أبي��ه الب��راء، ال��ي ترك��ت س��وريا خ��ارج الزم��ان السياس��ي واالقتص��ادي العامل��ي. وال ي��رى 
جاوزت��ه س��وى آف��اق حممل��ة بتوقع��ات التعفي��ش، ومدني��ن يتاج��رون باعتقاهل��م وتعذيبه��م، وح��ن مل 
جيدوه��م نبش��وا قب��ور موتاه��م، واحتفل��وا بانتص��ار س��ادي مقّزز على رمي��م أحبتهم، بل ونش��روا "مفاخرهم" 

متحدي��ن كل م��ا عرفت��ه البش��رية ع��ن أي معن��ى لألخ��اق أو حت��ى لس��وء األخ��اق.
تتج��اوز مأس��اة إدل��ب صيغ��ة اجمل��ازر املعت��ادة يف س��وريا، فبات��ت تعتم��د على حش��ر املدني��ن بن املوت  	
احملقق بالرباميل وبن النزوح حنو نهايات جمهولة، وحنو اكتظاظ خانق يبدو أشبه بدفع ثاثة ماين 

إنس��ان حن��و ج��دار إع��دام يف موجه��ة فرق��ة قتل��ة ال تقي��م وزن��ًا ألي قان��ون.
هن��اك م��ن ميته��ن املقاوم��ة باحلي��اة -والي��أس أحيان��ًا- يف مواجه��ة خ��ذالن دول��ي ب��ات اعتي��اداً إزاء  	
املقتلة السورية. وستجدون يف هذا العدد من "عن املدينة" بعض هوامش هذا الواقع املرير يف إدلب، وأيضًا 

بع��ض وج��وه أث��ره العمي��ق يف حي��اة الن��اس.
وم��ع أن احلدي��ث ع��ن ماي��ن النازح��ن، ف��إن ل��كل واح��د منه��م جتربت��ه الذاتي��ة. وبينم��ا ينخ��رط  	
الكب��ار يف اس��تخدام العم��ل حت��ى عل��ى خط��وط اجلبه��ات للنس��يان، ف��إن األطف��ال يل��وذون بألعابه��م، م��ا مل 
تك��ن ق��وة عمله��م ه��ي احل��د الف��ارق ب��ن ج��وع وش��بع ذويه��م. لك��ن هذا لي��س خي��اراً أحادي��ًا ونهائي��ًا، إذ مثة ما 
جيع��ل املقاوم��ة ض��رورة للتش��بث باحلي��اة، من أجل فرصة س��تحن يومًا -وحتمًا- إلعادة جدولة احلس��اب، 

وحماس��بة اجملرم��ن، وإحي��اء أنق��اض امل��دن الس��وري، وإطف��اء اجلحي��م باحلري��ة.  
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تس��تقبل  حل��ب  كان��ت  آن��ذاك  	
-ككثر من املدن السورية- آالف العراقين 
الذي��ن غ��ادروا باده��م إّب��ان الغ��زو األمريك��ي 
هل��ا، لك��ّن ذل��ك مل يك��ن لي��رّبر ح��ذف خي��ار أْن 
يك��ون صاح��ب هلج��ٍة يتح��ّدث به��ا الن��اس من 
أري��اف حل��ب ومح��ص ومح��اة الش��رقية غرب��ًا 

وحت��ى احل��دود العراقي��ة ش��رقًا؛ س��ورّيًا.
الحق��ًا فهم��ت أّن ديرال��زور ليس��ت  	
موج��ودة كمرك��ز عمران��ي يف اخلريط��ة 
الذهنّي��ة لكث��ر م��ن أبن��اء حمافظ��ات س��وريا 
الغربّية! والذين خيِلطون بينها وبن البادية 
طباع��ًا وهلج��ًة وطبيع��َة عي��ٍش حت��ى، ول��ن 
املعروف��ة  "احلقيقي��ة"  القص��ة  هن��ا  أك��رر 
ع��ن األس��ئلة الس��اذجة ال��ي واجهه��ا كث��ٌر 
األخ��رى:  احملافظ��ات  يف  "الديري��ن"  م��ن 
تتنقل��ون  "ه��ل  خي��ام؟!"..  يف  تعيش��ون  "ه��ل 

باجلم��ال؟!"..
عل��ى  حك��راً  يك��ن  مل  ذل��ك  لك��ّن  	
احملافظ��ة الش��رقية، فف��ي اجلامع��ة التقي��ُت 
بكث��ر م��ن أبن��اء احملافظ��ات الس��ورية الذي��ن 
يتقامسون الش��عور نفس��ه "بالتهميش"، حتى 
أّن نقاش��ًا حمموم��ًا دار بي��ي وب��ن صديق��ن 
أحدهم��ا م��ن أبن��اء إدل��ب واآلخ��ر م��ن أبن��اء 
"ُسّنة الساحل"، كانت نقطة اجلدال فيه أّي 
م��ن مناطقن��ا ه��ي األكث��ر تهميش��ًا! وال زل��ُت 
أذك��ر ضحكن��ا عندم��ا عّل��ق اإلدل��ي: "حت��ى 
املهرج��ان الل��ي بيعمل��وه عّن��ا امس��ه مهرج��ان 

امل��دن املنس��ّية!"

انتهاء القطيعة
آذار  الث��ورة الس��ورية يف  انطلَق��ت  	
2011 م��ن درع��ا يف اجلن��وب الس��وري،  ع��ام 
للنظ��ام  صادم��ة  التالي��ة  األش��هر  وج��اَءت 
الس��وري أكث��ر م��ن غ��ره، فهّب��ت احملافظات 
الس��ورية تهت��ف ف��داًء لدرع��ا، مؤِذَن��ًة بانته��اء 
حال��ة القطيع��ة الي كّرس��ها النظ��ام لعقود، 
وص��ار ش��عار التحّي��ة للمحافظ��ات الس��ورية 
الثائرة ش��ائعًا يف كل مظاهراتها، وبدأ خّط 
ف��ي ث��وري َأنت��ج أغني��ات وأهازي��ج رّك��زت 
عل��ى تس��مية احملافظ��ات الس��ورية الثائ��رة 
كان��ت  وال��ي  كلماته��ا،  ضم��ن  باالس��م 
ال��ي كس��َرت  تض��ّم ب��ا ش��ك "ديرال��زور" 
مح��اة  برفق��ة   2011 ع��ام  أواس��ط  مبّك��راً 
حاج��ز امللي��ون متظاه��ر! ول��ك أْن تتخّي��ل م��ا 
عن��اه ه��ذا االع��راف باحملافظة الش��رقية من 
قب��ل أقرانه��ا بالنس��بة ألبنائه��ا املتعّطش��ن 
الع��راٍف مش��ابه بع��د أع��وام م��ن التجاه��ل، 
وب��دا أّن هن��اك جمتمعًا جديداً ُتنِش��ُئه الثورة 
األوىل،  بالدرج��ة  س��ورّيًا  االنتم��اء  ف  يع��رِّ
ويعت��ّز بالس��ورين عل��ى اخت��اف مناطقه��م 
وهلجاته��م وأعراقه��م وعاداته��م وطوائفه��م 
أو أديانهم حتى.. )واحد واحد واحد.. الشعب 
الس��وري واح��د – اهلل أك��رب.. حري��ة – آزادي.. 
آزادي.. – رأس الس��نة الث��وري – ص��اة العي��د 
الثورّي��ة  احلورانّي��ة  الدحّي��ة   – الث��ورة  يف 
اهلوس��ة   – الثورّي��ة  العراض��ة احلمصّي��ة   –

��ه إل��ّي يف األش��هر األوىل ال��ي  "عراق��ي األخ؟!" ه��ذا أكث��ر س��ؤال ُوجِّ
وصل��ُت فيه��ا إىل حل��ب كطال��ب جامع��ي صي��ف ع��ام 2006، يف 
حمات "الس��مانة" وس��يارات األجرة واملكاتب العقارية، بل وحتى 

يف اجلامع��ة نفس��ها!

الديرّي��ة الثورّي��ة – الرقص��ة احللبّي��ة الثورّي��ة 
إخل(  ...

ه��ي  الس��عيدة..  "النهاي��ات  لك��ّن  	
قص��ص مل تنت��ِه بع��د!". فف��ي آب/رمض��ان ع��ام 
2011 ح��رك النظام جيش��ه الجتياح حمافَظَي 

وخرَج��ت  الثائَرَت��ن،  ال��زور  ودي��ر  مح��اة 
املظاهرات يف كّل مكان تتضامن معهما.. لكْن 

متفاوت��ة! بدرج��ات 
م��ن  ج��زءاً  كن��ُت  حل��ب  يف  	
"تنس��يقّية" ثورّي��ة تض��ّم طلب��ًة جامعّي��ن م��ن 
خمتل��ف احملافظ��ات الس��ورية وع��دداً م��ن أبناء 
مدين��ة حل��ب، وبع��د "مظاه��رة طي��ارة" ُنص��رًة 
للمحافظت��ن متّكّن��ا م��ن إخراجه��ا قريب��ًا م��ن 
احلديق��ة العام��ة يف مدين��ة حل��ب، اجتمَع��ت 
جمموعتن��ا مس��اءاً لتقييمه��ا، ودار نق��اش ح��اّد 
أبن��اء ديرال��زور يف اجملموع��ة  احتجاج��ًا م��ن 
عل��ى غي��اب امسه��ا ع��ن هتاف��ات املناص��رة والي 
َص��ت مجيعه��ا حلم��اة، فيم��ا تبايَن��ت ردود  ُخصِّ
فع��ل اآلخري��ن ب��ن من يرى أّن املهم هو خروج 
املظاه��رة، وب��ن َم��ْن تع��ّذر ببس��اطة: "نس��ينا 

الدي��ر"!
يهت��ّم  أْن  امل��ربَّر  م��ن  يك��ون  رمب��ا  	
الس��وريون حلم��اة أكث��ر م��ن أي م��كان آخ��ر، 
الفات��ورة األك��رب  دفَع��ت  ال��ي  املدين��ة  فه��ي 
الثمانيني��ات"، لك��ّن ه��ذا مل يك��ن  يف "أح��داث 
��ف م��ن وط��أة م��ا ح��دث عل��ّي، ومن��ذ ذاك  ليخفِّ
احل��ن بات��ت حساس��ّيِي إلهم��ال "الدي��ر" أعل��ى 
أو هت��اف  م��ع كّل منش��ور يس��تثي امسه��ا، 

حتّيَته��ا. ُيغِف��ل 
الفزعة

الس��ورين  م��ن  كث��ٌر  َيذُك��ر  	
انط��اق الث��وار م��ن حل��ب بقي��ادة "حج��ي مارع" 
-تقّبله اهلل- يف مؤازرة قطعت 230 كم لنصرة 
مدين��ة القص��ر يف ري��ف مح��ص عل��ى احل��دود 

ورد فراتي

 

دير الزور.. هامش على تاريخ الثورة
من أرشيف اجمللة عدسةأحمد
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الس��ورية اللبناني��ة، وال��ي كان نظ��ام األس��د 
قد بدأ معركًة للس��يطرة عليها مبش��اركة 
 ،2013 ع��ام  أواس��ط  اللبنان��ي  اهلل"  "ح��زب 
وَيعت��رب بعضه��م ذل��ك احل��دث جتّلي��ًا النته��اء 
عصر القطيعة بن احملافظات السورية بعد 
الث��ورة، لك��ّن م��ا ت��ا ه��ذا احل��دث كان جتّليًا 
للتهمي��ش نفس��ه ال��ذي يوِغ��ر ص��دور أبن��اء 

ش��رق س��وريا.
إىل  وصَل��ت  ال��ي  فامل��ؤازرات  	
القص��ر آن��ذاك مل تقتص��ر عل��ى ث��وار حل��ب، 
بل إّن جمموعات أخرى وصَلْت إليها قاطعًة 
أكث��ر م��ن 400 ك��م ع��رب البادي��ة الس��ورية 
س��وريا،  ش��رق  أقص��ى  يف  ديرال��زور  م��ن 
باس��م "جي��ش العس��رة" املش��كَّل خّصيص��ًا م��ن 
املتطّوع��ة هل��ذه املعرك��ة، وال��ذي اس��تطاع 
دخول البلدة واملش��اركة يف معركة الدفاع 
عنه��ا قب��ل أْن يتمك��ن النظ��ام واحل��زب م��ن 

احتاهل��ا.
الذي��ن  الس��ورين  أكث��ر  لك��ّن  	
"جي��ش  بوج��ود  أص��ًا  يعل��م  ال  عرفُته��م 
تارخَي��ان!  س��وريا  لث��ورة  وكأّن  العس��رة"، 
الش��ريط  عل��ى  الث��ورة  يوّث��ق  ع��اّم  تاري��ٌخ 
الغرب��ي منه��ا، وآخ��ر لث��ورة الش��رق حيفظ��ه 
أبن��اؤه فق��ط؛ ويذُك��رون أحداث��ه املرتبط��ة 

ككل! بالث��ورة 
ث��م ج��اَءت املواجه��ات ب��ن تنظي��م  	
داع��ش وفصائ��ل الث��ورة ال��ي ب��دَأت يف ري��ف 
حل��ب الش��رقي أواخ��ر الع��ام نفس��ه، قب��ل أن 
تتح��ّول إىل معرك��ة مفتوح��ة متّك��ن فيه��ا 
ث��وار حل��ب وإدل��ب م��ن ط��رد التنظي��م م��ن 
مناطقهم شرقًا، كما فَعل ثوار الدير بطرد 
جمموعات التنظيم من جّل احملافظة فزعًة 
للش��مال، فيم��ا متك��ن التنظي��م م��ن بس��ط 
سيطرته على ريف حلب الشرقي وحمافظة 
الرق��ة، ونش��أ خ��ّط رب��اط طوي��ل عل��ى امت��داد 

ري��ف حلب الش��مالي يفص��ل املناطق احملررة 
يف الغ��رب ع��ن مناط��ق س��يطرة التنظي��م.

آن��ذاك كن��ُت أح��د أعض��اء املكت��ب  	
السياس��ي جلي��ش اجملاهدي��ن يف حل��ب، وه��و 
الفصي��ل ال��ذي ب��دأ معركة حترير الش��مال 
م��ن تنظي��م داع��ش، لك��ّن حت��وُّل التنظيم عن 
الري��ف احلل��ي ورم��ي ثقل��ه بالكام��ل عل��ى 
حمافظ��ة ديرال��زور يف الش��رق، دَف��ع ث��وار 
ض��ّد  هجماته��م  إليق��اف  الكب��رة  الش��مال 

بالرب��اط. واالكتف��اء  التنظي��م 
ويف الوق��ت ال��ذي كان في��ه ث��وار  	
الدي��ر خيوض��ون أش��رس مع��ارك املواجه��ة 
ال��ي عرفه��ا التنظي��م يف مرك��دة جنوب��ي 
ث��وار  احلس��كة، كن��ُت م��ع جمموع��ة م��ن 
حل��ب حن��اول حش��د فصائ��ل الش��مال لض��رب 
التنظيم ش��رقي حلب، ختفيفًا عن ديرالزور 
باملع��ارك  التنظي��م  النش��غال  واس��تغااًل 
هن��اك، لك��ّن أّي��ًا م��ن حماوالتن��ا مل تنج��ح، بل 
إّن أح��د ق��ادة ك��ربى فصائ��ل حل��ب يف أح��د 
تل��ك احمل��اوالت اعت��ذر إل��ّي بقول��ه: "مجاع��ة 
الدي��ر ع��م يقاتلوه��ون ع��ن النف��ط.. وه��ي م��و 

معركتن��ا"!
وب��دأ  أخ��راً..  ديرال��زور  س��قَطت  	
عص��ُر مع��ارك الث��ورة احملّلّي��ة ال��ي خاَضته��ا 
كل م��ن حمافظات س��وريا منف��ردة، وانتهى 
زم��ن أرت��ال الفزع��ة العس��كرية، ومل يب��َق من 
"اجملتم��ع اجلدي��د" ال��ذي أنش��َأته الث��ورة إال 

املناص��رة. مح��ات 
النزوح

يس��تقبل  الس��وري  الش��مال  ب��دأ  	
من��ذ ع��ام 2017 أف��واج النازح��ن الضخمة من 
املناط��ق ال��ي حيتّلها األس��د وحلفاؤه الروس 
واإليراني��ون، ضم��ن اتفاقي��ات تهج��ٍر ُنِق��ل 
أهله��ا ع��رب ما ب��ات يعرف ب�"الب��اص األخضر" 
إىل الش��مال، وم��ع كّل محل��ة ن��زوح كان 

الث��ورة  بَنت��ه  م��ا  أّن  يؤك��دون  الس��وريون 
بينه��م أك��رب م��ن اختزاله بالقي��ود الي تكّبل 
الفصائ��ل العس��كرية، واخّت��ذ ش��كل التكات��ف 
ُنص��رًة  وإغاثي��ة  إعامي��ة  مح��ات  بينه��م 

املنكوب��ة.. للمناط��ق 
حل��ب..  والزبدان��ي..  بل��ودان  	
مح��ص.. ث��م الحق��ًا الغوط��ة وجن��وب دمش��ق 
ودرع��ا... وأخ��راً إدل��ب. م��ع كّل محل��ة نزوح 
تعم��ل  اإلغاثي��ة  الثوري��ة  الف��رق  كان��ت 
لتخفي��ف وط��أة الن��زوح عن أهلن��ا املهجرين، 
حت��ى مَجَع��ت يف بع��ض احلم��ات اإلغاثي��ة 

دوالر. ملي��ون  نص��ف  إىل  تص��ل  مبال��غ 
لك��ْن ويف أكث��ر مح��ات الن��زوح  	
ديرال��زور  ألهال��ي  حدَث��ت  ال��ي  قس��وًة 
ِم��ْن قاط��ي الضّف��ة اليمن��ى لنه��ر الف��رات 
)الش��امّية(، إّبان احلملة العسكرية الروسية 
م��ن  احملافظ��ة  عل��ى  للس��يطرة  اإليراني��ة 
تنظي��م داع��ش، ب��دا أّن ال أح��د ُيبال��ي حق��ًا!

إعامي��ًا  الض��وء  تس��ليط  ورغ��م  	
اضط��ّر  ال��ي  الش��اّقة،  الن��زوح  عل��ى رحل��ة 
فيه��ا أه��ل الش��رقية ملغ��ادرة باده��م حت��ت 
جحي��م الطائ��رات وف��وق ألغ��ام داع��ش وع��رب 
دورّيات��ه وحواج��ز قس��د، عل��ى األق��دام أحيان��ًا 
وع��رب بادي��ٍة م��ات بع��ض األهالي فيها عطش��ًا 
أحيان��ًا أخ��رى، إال أّن أهال��ي الش��رقية الذي��ن 
ش��ّكلوا آن��ذاك أكث��ر م��ن %60 م��ن جمم��وع 
خميم��ًا  جي��دوا  مل  الش��مال  إىل  املهجري��ن 
واح��داً يس��تقبلهم! ب��ل إّن احلمل��ة الوحي��دة 
جلم��ع تربع��ات إلغاثته��م مل تص��ل إىل 10 

دوالر! آالف 
الش��رقية"  "أه��ل  عل��ى  وكان  	
أن "َيقَلع��وا ش��وكهم بأيديه��م" يف الش��مال 
احمل��رر، ال��ذي قص��دوه ظّن��ًا بأنه��م س��يجدون 
في��ه م��ن يواس��يهم بفقده��م، حت��ى اضط��ّر 
كث��ٌر منه��م إىل الع��ودة إىل مناط��ق قس��د 
أو حت��ى املناط��ق اخلاضع��ة لس��يطرة النظ��ام 
واإليراني��ن، واقتص��رت جه��ود إعان��ة م��ن 
تبّق��ى عل��ى مب��ادراٍت أهلّي��ة ألهالي الش��رقّية 

املغرب��ن. م��ن 
املناط��ق  أهال��ي  ي��َر  مل  بالطب��ع  	
انتظاره��م،  يف  ال��ورود  املهّج��رة  األخ��رى 
لكّنه��م وج��دوا بع��ض املخيم��ات -عل��ى س��وء 
أحواهل��ا- وش��يئًا م��ن املس��اعدات ال��ي ختّف��ف 
عبء التهجر، وهو ما مل جيده لألسف أبناء 
الش��رق، ال��ذي يؤم��ن أكث��ر أهله الي��وم أّن ما 
كان قب��ل الث��ورة مل ينقِض ببدئها، وأّن أهل 

ــات". الدي��ر "م��ا هل��م بچاي

حي العرضي مدينة دير الزور - خاص
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 نشاطات البعث يف احلسكة
العرب��ي  البع��ث  ح��زب  لصفح��ة  س��ريعة  مراجع��ة  يف  	
االش��راكي – ف��رع احلس��كة عل��ى موق��ع فيس��بوك خ��ال األش��هر 
املاضي��ة، يظه��ر ش��ح نش��اطات احل��زب يف احملافظ��ة، وق��د اقتص��رت 
أخب��اره عل��ى األب��راج، حال��ة الطق��س، ونصائح طبي��ة، باإلضافة إىل 
كلم��ات "القائ��د املؤس��س حاف��ظ األس��د" ورئي��س النظ��ام احلال��ي 
بش��ار، وبع��ض األخب��ار العس��كرية يف س��وريا. ع��دا ذل��ك تن��در أخب��ار 
نش��اطات للح��زب يف احملافظ��ة، كزي��ارة مس��ؤوليه للح��زب إليه��ا 
وبع��ض ال��دورات والن��دوات ال��ي يقيمه��ا، وال��ي يظه��ر م��ن خ��ال 

تغطيته��ا قل��ة احلض��ور م��ن "الرف��اق البعثي��ن".
إال أنه يف الفرة املاضية، ازدادت نشاطات احلزب وزيارات  	
أعضاء القيادة املركزية للحزب، ولعل أهم تلك الزيارات تلك الي 
أجراها هال هال "األمن العام املس��اعد للحزب" منتصف تش��رين 
الثان��ي 2019، وال��ذي اجتم��ع م��ع كوادر احل��زب يف احملافظة وأكد 
عل��ى "أهمي��ة دور القي��ادات البعثي��ة املتسلس��لة يف املرحل��ة املقبل��ة 
باختيار قيادات وكوادر ذات كفاءات وحيثيات اجتماعية وثقافية 
عالية" بعيداً عن املصاحل واحملسوبيات الشخصية. عدا عن استجرار 
ذات العب��ارات اجلوف��اء ع��ن "االندماج بن قي��ادات احلزب واجلماهر 

الكادحة".
بع��د ش��هر تبعت��ه زي��ارة عض��و القي��ادة القطري��ة ياس��ر  	
��عب والف��رق احلزبية  الش��ويف "ملتابع��ة واإلش��راف على انتخابات الشُّ
يف احملافظ��ة" وال��ي اس��تمرت م��ن 12 إىل 16 كان��ون األول. وذك��ر 
الش��ويف خال انتخابات ش��عبة ريف القامش��لي والي جرت يف نادي 
"زهروبي��ان" يف مدين��ة القامش��لي خ��ارج املرب��ع األم��ي، بدف��ع ش��باب 

احملافظ��ة لالتح��اق جبي��ش النظ��ام. 

عبة مدينة احلسكة،  عب حزبية )شُّ تنتشر يف حمافظة 9 شُّ 	
عبة  عبة القامشلي، وشُّ وشعبة ريف مدينة احلسكة ورأس العن، وشُّ
��عبة الش��دادي،  ��عبة رميان، وش��عبة املالكية، وشُّ ريف القامش��لي، وشُّ
��عبة اجلبس��ة( لك��ن معظ��م االنتخاب��ات ال��ي خت��ص تل��ك الش��عب  وشُّ
��عب،  الشُّ إىل  وباإلضاف��ة  والقامش��لي.  احلس��كة  مدين��ة  يف  ج��رت 
هن��اك ع��دد كب��ر م��ن الف��رق احلزبي��ة يف الق��رى والبل��دات وامل��دن 
يف احملافظ��ة، ختت��ص كل فرق��ة بعم��ل مع��ن، مث��ل فرق��ة املعلم��ن 

وفرق��ة الفاح��ن وفرق��ة املهندس��ن وغره��ا.
نشاط البعثيني يف ظل اإلدارة الذاتي:

خال الس��نوات املاضية، سيطرت وحدات احلماية الكردية  	
التابع��ة حل��زب االحت��اد الدميقراط��ي، ال��ذي ش��كل اإلدارة الذاتي��ة يف 
مشال وش��رق س��وريا، على معظم حمافظة احلس��كة باس��تثناء ثاث 
نق��اط عس��كرية خ��ارج امل��دن، واملربع��ن األمنين يف مديني احلس��كة 
والقامش��لي حي��ث اقتص��ر وج��ود مق��رات ح��زب البع��ث، أم��ا البعثي��ون 
فقد حتول نش��اطهم إىل نش��اط س��ري ومتنقل والذي يش��به إىل حد 

كب��ر نش��اط األح��زاب الكردي��ة قب��ل 2011.
املن��ازل،  البع��ث جيتمع��ون يف  املنتس��بون حل��زب  فأصب��ح  	
االجتماع��ات ومج��ع  البع��ض بش��كل س��ري إىل  ويدع��ون بعضه��م 
االش��راكات، بع��د أن خضع��ت مجي��ع مق��رات احل��زب يف املناط��ق 
ال��ي خرج��ت ع��ن س��يطرة النظام منذ 2012، لس��يطرة ق��وات احلماية 

الكردي��ة.
ففي مدينة رأس العن على سبيل املثال، حتول مقر شعبة  	
احل��زب س��ابقًا إىل مق��ر لبي��ت الش��عب، أح��د مؤسس��ات اإلدارة الذاتية. 
يف ه��ذا الص��دد ميك��ن تص��ور احلس��رة ال��ي يبديه��ا ف��واز األمح��د أمن 
الفرق��ة احلزبي��ة يف مدين��ة رأس الع��ن عل��ى مص��ر مق��رات احل��زب 

النظام حياول إحياء البعث امليت يف احلسكة
	 بع��د عملي��ة "نب��ع الس��ام"، ش��هدت املناط��ق ال��ي تديره��ا "اإلدارة الذاتي��ة" حت��والت كب��رة، كان منه��ا اتف��اق مصعب احلامدي 	 	

"قوات س��وريا الدميقراطية" )قس��د( واإلدارة الذاتية مع النظام الس��وري، الذي حاول اس��تعماله ليش��مل أمورًا إدارية وخدمية ولكنه فش��ل 
يف ذل��ك. لذل��ك رمب��ا جل��أ إىل أذرع��ه السياس��ية ليعي��د إحي��اء تواجده الفعلي يف حمافظة احلس��كة، ولعل أبرزها إع��ادة االهتمام بفرع حزب 

الس��ابق. دوره  وتنش��يط  احملافظ��ة  يف  البع��ث 
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وم��ا آل��ت إلي��ه، ويذك��ر يف أكث��ر م��ن م��كان أن بع��ض "الرف��اق كان��وا 
يبك��ون يف االجتماع��ات هل��ذا الواق��ع". ويق��ول األمح��د ح��ن يرت��اح مل��ن 
يسأله عن مصر الفرقة احلزبية بعد كل تلك التغرات الي طرأت 
عل��ى الس��ورين واملنطق��ة "كان هن��اك العدي��د م��ن األعض��اء املنتم��ن 
للح��زب، ولك��ن فقدن��ا معظ��م الس��جات، لذل��ك قمن��ا جبل��ب أمس��اء 
األعضاء باحلزب من فرع احلزب باحلسكة جلمع االشراكات منهم 
بشكل سري، وكذلك ملعرفة البعثين الذين هم على تواصل أو عمل 
م��ع اإلدارة الذاتي��ة ليت��م رف��ع تقرير ب��ه لتتخذ القيادة قرارها بش��أنه" 

كم��ا حت��دث لع��ن املدين��ة أح��د أصدق��اء األمحد. 
على أن التقارير بالطبع مل توفر املوظفن املزدوجن الذين  	
حافظوا على وظائفهم لدى النظام وبالوقت ذاته توظفوا لدى اإلدارة 
الذاتي��ة. يس��تطرد األمح��د "أن العدي��د م��ن الرف��اق البعثي��ن كان��وا 
يتجنبون الذهاب إىل دوائر اإلدارة الذاتية لسبب عدم رغبتهم بتوقيع 
أو مح��ل ورق��ة ص��ادرة ع��ن اإلدارة الذاتي��ة وال حتمل اس��م اجلمهورية 
العربي��ة الس��ورية". إم��ا فيما خيص األك��راد البعثين فيقول األمحد 
"من��ذ رحي��ل البع��ث ع��ن املنطق��ة مل يدفع��وا االش��راكات، وقمنا برفع 

تقاريرن��ا به��ذا اخلص��وص، لذل��ك قام��ت القي��ادة بفص��ل قس��م منهم".
وع��ن أس��باب انتس��اب األك��راد إىل البع��ث، فيق��ول جه��اد  	
)ك��ردي م��ن مدين��ة رأس الع��ن، وال��ده من أوائل املنتس��بن إىل حزب 
البع��ث يف احملافظ��ة( أن انتس��اب األك��راد كان "م��ن أج��ل احلص��ول 
عل��ى الوظائ��ف وتس��ير األم��ور احلياتي��ة. لك��ن رغ��م انتس��اب األك��راد 
إىل البع��ث إال أنه��م تعرض��وا لكتاب��ة التقاري��ر م��ن البعثي��ن الع��رب، 
فوال��دي كت��ب ب��ه تقرير ألن��ه كان يتكلم الكردية م��ع املراجعن إىل 

مكتب��ه يف م��كان وظيفت��ه".
ويف حادث��ة طريف��ة، ي��روي اراس )31 عام��ًا م��ن مدينة رأس  	
الع��ن، موظ��ف س��ابق ل��دى مديري��ة م��ال رأس الع��ن التابع��ة ل��إدارة 
الذاتي��ة( ع��ن توس��طه ألح��د البعثي��ن لقبول��ه يف عم��ل تق��دم إلي��ه يف 
اإلدارة الذاتي��ة. يق��ول "يف البداي��ة رفض��ت اإلدارة الوس��اطة حبجة أنه 
بعثي وأبوه بعثي، ثم مت توظيفه، ولكن فيما بعد صار يكتب تقاريره 
إىل اإلدارة الذاتي��ة ب��ي ألخ��ذ مكان��ي. البعث��ي حياف��ظ عل��ى س��لوكه 

بكتاب��ة التقاري��ر".
وح��ول كتاب��ة التقاري��ر يتاب��ع اراس "كان لدين��ا يف احل��ي  	
ش��خص مف��روز يراق��ب الوض��ع يف املس��جد. كان يب��دي تذم��ره م��ن 
احلي��اة اليومي��ة حت��ى يس��تدرج األهال��ي لل��كام. ورغ��م أن��ه كان دائمًا 
م��ن أوائ��ل املتواجدي��ن يف املس��جد، إال أنه كان يصلي يف الصف الثاني 
أو الثال��ث ملعرف��ة كل م��ن يتق��دم إىل الص��ف األول، وبذل��ك يع��رف 

امللتزم��ن الذي��ن يقف��ون ع��ادة وراء اإلم��ام".

عالقة حزب البعث باألكراد واإلدارة الذاتية والعكس:
يف ش��هر نيس��ان لع��ام 2017 حصل��ت العدي��د م��ن التغي��رات  	
التنظيمي��ة حل��زب البع��ث خ��ال اجتم��اع القي��ادة القطري��ة للح��زب 
برئاس��ة بش��ار األس��د، وال��ي نت��ج عنه��ا وص��ول كردي��ن اثن��ن م��ن 
مدين��ة عام��ودا إىل اللجن��ة املركزي��ة للح��زب يف س��ابقة ه��ي األوىل 
م��ن نوعه��ا، مقاب��ل "اإلش��ارة إىل احلقوق الثقافية للكرد حتت س��قف 

س��وريا املوح��دة"، تص��ب يف اإلحي��اء ب��أن احل��زب ل��كل الس��ورين.
ويف احلس��كة، بقي احلزب ميارس نش��اطه العلي والس��ري  	
يف مناط��ق اإلدارة الذاتي��ة، دون أي مواجه��ات بينهم��ا ع��دا ح��وادث 
��عبة  بس��يطة، لع��ل أهمه��ا اعتق��ال عب��د الناصر الكركو عضو قيادة شُّ
احل��زب يف مدين��ة احلس��كة منتص��ف عام 2017 قبل أن يطلق س��راحه 

بعده��ا بس��اعات.
أم��ا اإلدارة الذاتي��ة فق��د ب��ررت وجود احل��زب ضمن مناطق  	
س��يطرتها أن��ه "يتقوق��ع عل��ى نفس��ه"، ويقتص��ر وج��وده يف املربع��ات 
األمنية الي هي باألصل خارج سيطرة اإلدارة. ورغم اقتصار تواجد 
النظام يف املربعات األمنية وبعض القطع العس��كرية وتضيق اإلدارة 
الذاتي��ة عل��ى البعثي��ن يف مناطقه��ا، إال أن��ه مل تعم��ل عل��ى اجتث��اث 
البع��ث، وق��د ذك��ر ري��اض درار الرئي��س املش��رك جملل��س س��وريا يف 
لقائ��ه م��ع قن��اة رووداو الكردية بتاريخ 28-4-2017 أن "اإلدارة الذاتية 
)أص��درت( ق��راراً ُيل��زم كل األح��زاب والتنظيمات بإص��دار تراخيص 
للعم��ل بش��كل نظام��ي، وأعتق��د أن على حزب البع��ث إصدار ترخيص 

قب��ل غره".
 البعثي قدميًا وحديثًا

رمب��ا م��ا زال الكث��ر م��ن الس��ورين حيتفظ��ون بص��ورة ع��ن  	
"الرفيق البعثي" وهو يرتدي بذلة "سفاري" بصلعة حياول تغطيتها 
بش��عر جان��ي رأس��ه، أم��ا إذا كان لدي��ه ش��عر يف أعلى رأس��ه فيش��رك 
م��ع رفاق��ه الباق��ن بتس��رحية خاص��ة، ت��ردد يف حديث��ه كلم��ات م��ن 
معج��م إيديولوج��ي قدي��م، ويس��مي حاف��ظ األس��د بالقائ��د اخلال��د، 
وبش��ار األس��د بس��يادة الدكت��ور بش��ار حاف��ظ األس��د حب��رص واض��ح 
عل��ى ذك��ر اس��م حاف��ظ. يف ح��ن يش��ابك أصاب��ع يدي��ه، أو يطاب��ق 

بصماته��ا جاع��ًا م��ن كل إصبع��ن رق��م مثاني��ة )8(.
عل��ى أن الكث��ر من ذلك تغر اليوم، فالبعثي اجلديد يلبس  	
بناطي��ل اجلين��ز وميل��ك تس��رحية ش��عر عصري��ة. لك��ن اجليل��ن م��ا 
ي��زاالن حيافظ��ان عل��ى تقديس رمزية حافظ األس��د "األب املؤس��س"، 
و"الرفي��ق املناض��ل الدكت��ور بش��ار حاف��ظ األس��د"، إىل جان��ب إثب��ات 
الثاثي��ة املقدس��ة "جي��ش باس��ل، ش��عب صام��د، قائ��د حكي��م"، كم��ا 

ياح��ظ البع��ض.
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من��ح جمل��س الش��ورى الع��ام عل��ي ك��ده  	
يف  اإلنق��اذ  حكوم��ة  وزراء  جمل��س  لرئاس��ة  الثق��ة 
دورتها الثالثة منتصف تش��رين الثاني، بعد اس��تقالة 
احلكومة السابقة برئاسة فواز هال، الي تشكلت يف 
تش��رين الثان��ي 2018، خلف��ًا لرئي��س احلكوم��ة األول 

.2017 الثان��ي  الش��يخ، يف تش��رين  حمم��د 
ونش��رت حكوم��ة اإلنق��اذ عل��ى معرفاته��ا  	
 � األول  كان��ون  م��ن  عش��ر  الس��ادس  يف  الرمسي��ة 
ال��ي ص��ادق  الوزاري��ة  ديس��مرب اجل��اري، احلقائ��ب 
عليه��ا جملس الش��ورى وال��ي منحها الثقة يف دورتها 
الثالثة، وذلك خال جلس��ة أجراها املرش��حون اجلدد 
ورئي��س احلكوم��ة م��ع جمل��س الش��ورى الع��ام. حي��ُث 
ُع��ن حمم��د ط��ه األمح��د وزي��ًرا للزراع��ة، وأمي��ن 
س��ليمان  وأن��س  للصح��ة،  وزي��ًرا  جب��س  إمساعي��ل 
منص��ور وزي��ًرا للع��دل، وإبراهي��م حممد شاش��و وزيًرا 
لألوق��اف والدع��وة واإلرش��اد، وع��ادل حدي��دي وزي��ًرا 
وزي��ًرا  لط��وف  حمم��د  وأمح��د  والتعلي��م،  للربي��ة 

للداخلي��ة، وباس��ل عب��د العزي��ز وزي��ًرا لاقتص��اد. 
مص��در مق��رب م��ن هيئ��ة حتري��ر الش��ام  	
رفض الكش��ف عن امسه قال ل���عن املدينة: "إن قيادة 
حتري��ر الش��ام ه��ي الفاع��ل الرئي��س يف اختي��ار الوجوه 
اجلدي��دة. والش��خصيات ال��ي تدي��ر احلكوم��ة الثالث��ة 
اآلن، تنقسم إىل نوعن: األول حمسوب على حترير 
الش��ام ضم��ن قيادته��ا، وه��م اجل��زء األك��رب، بينم��ا 
الثاني��ة م��ن ش��خصيات مس��تقلة لكنه��ا ال ترف��ض 
حتري��ر الش��ام وإمن��ا تؤي��د أفعاهل��ا وال ميكنها اخلروج 
عنه��ا". وأض��اف املص��در: "احلكوم��ة تعم��ل عل��ى تدوير 
نفس��ها، ه��ذا م��ا ظه��ر يف عمل غالبي��ة الوزراء الس��ابق، 
وال تس��مح بدخ��ول ش��خصيات غ��ر متماش��ية م��ع 

آرائه��ا".
وقال أحد الصحافين املتابعن لسياس��ات  	
اهليئ��ة يف إدل��ب، ل���عن املدين��ة: "هيئ��ة حتري��ر الش��ام 
مل تنج��ح يف تش��كيل حكوم��ة مس��تقلة ع��ن عمله��ا 
العس��كري، وحت��ى حكوم��ة اإلنق��اذ ال تس��تطيع تصور 
نفس��ها للحظ��ة واح��دة خ��ارج هيئ��ة حتري��ر الش��ام، 
لذل��ك فه��ي متث��ل مبعن��ى دقي��ق أه��داف اهليئ��ة مهم��ا 

حاولت الظهور بالش��كل املدني". وأضاف: "انعدمت 
الثق��ة ب��ن حكومة اإلنقاذ واملدنين، ألنها مل توفر 
احل��د األدن��ى م��ن اخلدم��ات، ال��ي جي��ب أن تقدمها 
أي حكوم��ة. ومن��ذ تش��كيلها، ينظ��ر املدني��ون إليه��ا 
كأداة مدني��ة تتحك��م بها حترير الش��ام". وأوضح: 
"حت��اول حكوم��ة اإلنق��اذ تربي��ر عمله��ا يف تقدي��م 
اخلدم��ات للمدني��ن، لكنه��ا يف احلقيق��ة حبدودها 
الدني��ا، وه��ي اآلن غ��ر ق��ادرة عل��ى االس��تمرار طاملا 

أنه��ا مل حتق��ق أي��ًا م��ن وظائ��ف احلكوم��ة".
وتش��هد حمافظ��ة إدل��ب غلي��ان ش��عي  	
راف��ض لوج��ود حكوم��ة اإلنق��اذ التابع��ة لتحري��ر 
الش��ام، من��ذ تش��كيلها يف ع��ام 2017 نتيج��ة فرضه��ا 
الس��كان  عل��ى  واإلت��اوات  الضرائ��ب  م��ن  الكث��ر 
تقدي��م  دون  للقوان��ن،  باإلضاف��ة  احمللي��ن 
اخلدم��ات ال��ي جيب أن تقدمه��ا احلكومة مبعناها 
الدقي��ق، وخاص��ة أنه��ا تتحك��م مبختل��ف احلواج��ز 
واملعاب��ر للمنطق��ة. وتوج��ه م��وارد حكوم��ة اإلنق��اذ 
للدعم العسكري هليئة حترير الشام دون توفرها 
لتغطي��ة اخلدم��ات للس��كان. وكان��ت ق��د خرج��ت 
تظاه��رات ع��دة يف مناط��ق خمتلف��ة م��ن الش��مال 
الغرب��ي الس��وري قب��ل اهلجم��ة العس��كرية لق��وات 
النظ��ام وروس��يا عل��ى املنطق��ة، طال��ب املتظاه��رون 
فيه��ا برحي��ل حكوم��ة اإلنق��اذ وهيئة حترير الش��ام 

واالف��راج ع��ن الناش��طن املعتقل��ن لديه��ا.
أمحد احلس��ن ش��اب س��وري من مدينة  	
مع��رة النعم��ان ق��ال خ��ال حديث��ه ل���عن املدين��ة: 
"حكوم��ة اإلنق��اذ غر ج��ادة يف عملها وهي ال ترقى 
إىل مس��توى احلكوم��ة ألنه��ا ال تق��دم للش��عب أي��ة 
خدم��ات"، وأض��اف: "ال ثق��ة ل��دى املدنين حبكومة 
اإلنق��اذ، وخاص��ة م��ع تده��ور الوض��ع األم��ي يف 
املنطقة، دون أخذ التدابر الازمة بعن االعتبار". 
وعل��ق عل��ى تش��كيل احلكوم��ة قائ��ًا: "إن احلكوم��ة 
تعي��د ترتي��ب نفس��ها م��ن جدي��د، لك��ن ال تأخ��ذ 
األوض��اع ال��ي وص��ل هل��ا الس��كان بع��ن االعتب��ار، 
ومل تق��دم املس��اعدة الفعلي��ة هل��م إىل اآلن، عل��ى 
الرغ��م مم��ا حيص��ل م��ن مآس��ي". وي��رى احلس��ن 

إدلب.. هوامش اجلحيم..تبعية »حكومة 

اإلنقاذ« يف إدلب ووعودها املستمرة

أعلنت "حكومة اإلنقاذ" الذراع املدني هليئة حترير الش��ام يف حمافظة إدلب مشال غرب س��وريا، عن تش��كيل حكومة جديدة، برئاس��ة  	
عل��ى ك��ده، يف منتص��ف كان��ون األول، والتق��ى ك��ده ف��ور تس��لمه رئاس��ة احلكوم��ة جمل��س الش��ورى يف احلكوم��ة ملناقش��ة أعم��ال احلكوم��ة 

باإلضاف��ة إىل اق��راح املرش��حن جملل��س ال��وزارة.

حسن اخلطيب

أن حكوم��ة حتري��ر الش��ام س��اهمت يف توق��ف عم��ل 
العدي��د م��ن املنظم��ات اإلنس��انية يف املناط��ق احمل��ررة، 
وجلوئه��ا لف��رض ضرائ��ب عل��ى املزارع��ن، مم��ا أفق��د 

ثق��ة املدني��ن به��ا.
الجتم��اع  اخلتام��ي  اخلط��اب  وخ��ال  	
حكوم��ة عل��ي ك��ده مبجل��س الش��ورى، تعه��د ك��ده 
بالوص��ول إىل "وط��ن ب��ا خيم��ة" ع��رب العم��ل عل��ى 
ح��ل مش��كلة الن��زوح واملخيم��ات، باإلضاف��ة إىل دف��ع 
عجل��ة التعلي��م العال��ي وتعزي��ز دور اجملتم��ع احملل��ي 
وتنظي��م عم��ل اجملال��س احمللي��ة مب��ا  ع��رب تطوي��ر 
حيس��ن الواقع اخلدمي واملعيش��ي للمواطنن وتقديم 

لذل��ك. التس��هيات 
احلكوم��ة  يف  ال��وزراء  ألق��ى  كذل��ك  	
اجلدي��دة خ��ال االجتم��اع خطاب��ات تط��رح التس��ويف 
ال أكث��ر، حس��ب م��ا أش��ارت إلي��ه الناش��طة الس��ورية 
م��ن ري��ف مح��اة ياف��ا احلم��وي خ��ال حديثه��ا ل���عن 
املدين��ة: "ال أتوق��ع أن تق��وم حكوم��ة اإلنق��اذ ب��أي ش��يء 
خمال��ف لسياس��ة اهليئ��ة يف إدارة املنطق��ة، س��تبقى 
تنف��ذ أجنداته��ا بعي��داً عم��ا حيتاج��ه الن��اس". وأضاف��ت 
متس��ائلة: "أي��ة ثق��ة لدى املدنين وه��م ميوتون قصفًا 
وجوع��ًا وب��رداً بعدم��ا هج��روا م��ن منازهل��م"، وأك��دت 
أن احلكومة مل تقدم ش��يء للس��كان س��وى رفع أس��عار 
اخلب��ز واحملروق��ات وف��رض اإلت��اوات، وغيابه��ا ع��ن 

مس��اعدة الن��اس.
وحت��دث املهن��دس عب��د الكري��م عكي��دي  	
ال��ذي ينح��در م��ن حمافظة حلب، لع��ن املدينة قائًا: 
"تتعاق��ب الش��خصيات يف حكومة اإلنق��اذ على املنصب 
ولكنه��ا ال تتغ��ر فعلي��ًا، س��تعود الحق��ًا إىل سياس��تها 
الس��لطوية ذاتها، وال ميكن أن متثل أو ختدم املدنين 

طامل��ا متث��ل واجه��ة عس��كرية ال مدني��ة".
عل��ى  ق��د عمل��ت  اهليئ��ة  قي��ادة  وكان��ت  	
تش��كيل كي��ان مدن��ي خاص بها يف مناطق س��يطرتها 
يف إدل��ب وأري��اف احملافظ��ات احمليط��ة، وذل��ك بع��د 
تش��كيل "املؤمت��ر الس��وري الع��ام" يف الرب��ع األخ��ر م��ن 
2017، وال��ذي انبثق��ت عنه حكومة اإلنقاذ الس��ورية يف 

تش��رين الثان��ي م��ن الع��ام ذات��ه.
 

من اإلنرتنت ألفراد حكومة اإلنقاذ
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كان��ت البل��دة وقته��ا أش��به مبدين��ة أش��باح: ظ��ام دام��س  	
وش��وارع خاوي��ة م��ن الس��كان، أكب��ال كهربائي��ة مقطع��ة، س��يارات 
حتم��ل أث��اث املن��ازل لي��ًا، أص��وات قذائ��ف تس��قط م��ن كل اجلوان��ب، 
ويف اخللفية صوت املطر الذي يهطل باس��تمرار، مذكراً أن املنطقة 
تتعرض ملنخفض جوي، ثم دخان مدافئ مئة شاب تقريبًا تبقوا من 

س��كان البل��دة.
ع��اش يف منزل��ي تل��ك الف��رة س��بعة أصدق��اء س��رعان م��ا  	
تقامسوا العمل املنزلي، من التنظيف إىل طهي الطعام ووضع الوقود 
يف املدف��أة.. إىل املهم��ة األصع��ب يف تأم��ن احلاجي��ات، وق��د كان��ت 
تضطرنا هذه املهمة إىل السر مسافة تزيد على 11 كم، لذلك كنا 
نش��ري بع��د كل مس��ر م��ا يلزمن��ا مل��دة أس��بوع. أم��ا لتأم��ن الكهرب��اء 
فق��د كن��ا نس��تعمل أل��واح الطاق��ة الكهربائي��ة ومول��دة احتياطية من 

أج��ل ضم��ان وجوده��ا عل��ى م��دار الس��اعة.
بدأن��ا خ��ال جلس��ة "الي��وم األخ��ر" بالتفك��ر يف خط��ط  	
نقل أثاث املنازل على وجه الس��رعة، أو ما تبقى منها. يف اس��تطرادات 
املتحادث��ن، كان احلدي��ث يص��ل إىل رح��ات البح��ث ع��ن الفط��ر يف 
األراض��ي اجلبلي��ة، أو التجهي��ز حلفل��ة ش��واء عل��ى الت��ال عن��د تفت��ح 
زه��ر الربي��ع. بع��د كل دوام��ات الذكري��ات، ب��دأ البع��ض باالتص��ال 
بصاح��ب س��يارة نق��ل ع��ن طري��ق الواتس��اب ع��دة م��رات بس��بب ضع��ف 
األنرنت، ثم املفاصلة على السعر الذي وضعه صاحب السيارة لنقل 
أث��اث البي��ت، ه��و 85 أل��ف ل��رة س��ورية )85 دوالر تقريب��ا(، يف ح��ن أن 
مث��ل ه��ذا الطل��ب قب��ل أس��بوع كان ب 35 دوالراً. ب��دأ صديق��ي يتأف��ف 
من االستغال وراح جيرب االتصال برقم آخر، وغره من املوجودين 

حي��اول إقن��اع أخي��ه جبلب س��يارته لنقل منزله، وثالث أطلق لس��انه 
يف أصح��اب الس��يارات بس��بب رفضه��م اجمل��يء.

بعدها بدأنا من منزلي بتفكيك النوافذ واألبواب والغرف  	 
اخلش��بية ث��م مج��ع األغطي��ة. يف ه��ذا الوق��ت كان��ت أكث��ر م��ن 100 
عائل��ة تق��وم بتفكي��ك منازهل��ا لنقله��ا إىل املناط��ق الش��مالية قريب��ًا 
م��ن احل��دود الركي��ة، فالنظام مل يعد يبعد أكثر من 10 كم من 
البلدة. أثناء العمل ويف الس��اعة 2 ليًا بدأت القذائف تس��قط بش��كل 
مكث��ف عل��ى البل��دة، خصوص��ًا األط��راف الش��مالية اجلبلي��ة حي��ث 
أقي��م. مل ي��رك أح��د عمل��ه م��ع اق��راب القذائ��ف من��ا، ال أح��د يبالي.. 
لق��د أصب��ح األم��ر اعتيادي��ًا، اجلمي��ع يتاب��ع دون االلتف��ات لس��قوط 

القذائ��ف أو حت��ى جم��رد الس��ؤال عنه��ا.
طل��ب أح��د األصدق��اء جلس��ة اس��راحة مل��دة رب��ع س��اعة،  	
يف ح��ن ق��ام أحده��م بتش��غيل أغني��ة رق��ص ش��عي.. دب احلم��اس 
فيه��م، وقام��وا إىل الدبك��ة. أحده��م ق��ام بتش��غيل "باف��ات" لتضخيم 
الص��وت، ث��م بدأن��ا بالتصفي��ق لتش��جيعهم، فيم��ا يردد ص��وت اجلار 
القري��ب املتبق��ي يف احل��ي وه��و يصي��ح: "ه��دول ص��اروا جمان��ن!!".

العم��ل خش��ية  بتس��ريع  وبدأن��ا  النق��ل،  س��يارة  وصل��ت  	
طلوع الش��مس، إذ أن طائرات االس��تطاع خترج منذ بزوغ الش��مس 
لرصد السيارات النازحة من أجل إعطاء هدف للطائرات الروسية 
لقصفه��ا، وق��د فعل��ت ذل��ك يف األي��ام الس��ابقة ونف��ذت القص��ف يف 

أكث��ر م��ن 4 مواق��ع مأهول��ة يف البل��دة وحده��ا.
باجت��اه  طريقن��ا  يف  الوع��ر  اجلبل��ي  الطري��ق  س��لكنا  	
جندي��رس يف ري��ف عفري��ن، ألن الطري��ق الدول��ي مرص��ود م��ن 

إدلب.. هوامش اجلحيم 
رحلة التهجري األخرية.. 

طلوع الروح أسهل

	   إن��ه الي��وم األخ��ر لن��ا يف البل��دة. ه��ذا ه��و الش��عور الس��ائد وراء احلدي��ث ال��ذي كان ي��دور بينن��ا بالق��رب م��ن املدف��أة؛ كنا  	
بض��ع أصدق��اء بقين��ا لف��رة تق��ارب الش��هر نعي��ش يف منزل��ي الواق��ع يف املنطق��ة اجلبلي��ة م��ن بل��دة ح��اس يف ري��ف إدل��ب اجلنوب��ي، وذلك حن 
دخل��ت البل��دة يف تصني��ف "املناط��ق الس��اخنة" من��ذ أن ص��ارت تتع��رض لقص��ف مكث��ف م��ن طائ��رات روس��يا والنظ��ام وقذائف��ه املدفعي��ة.

أمحد العكلة 

أحد القتلة املكشوف عن هويتهم
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قتل��ت  وق��د  احلربي��ة،  الطائ��رات  رشاش��ات 
برص��اص  الروس��ية  الطائ��رات  وجرح��ت 
الرشاش��ات عش��رات النازح��ن م��ن منطق��ة 
مع��رة النعم��ان وس��راقب أثن��اء اس��تهدافهم 

الدول��ي. الطري��ق  عل��ى  مباش��ر  بش��كل 
ح��ن وصلن��ا إىل "القس��م اآلم��ن"  	
من الطريق الدولي، واجهتنا مئات السيارات 
تس��ر خل��ف بعضه��ا البع��ض، مجيعها حتمل 
األث��اث، بعضه��ا ذاه��ب حن��و اجمله��ول. كان 
املش��هد أكث��ر عبثي��ة ورعب��ًا م��ن القص��ف 
ذات��ه، تراك��م في��ه الص��ور برتي��ب يزي��د 
الثق��ل عل��ى ال��روح: هن��ا عائل��ة تن��زل لتثبي��ت 
محله��ا بع��د س��قوط قس��م من��ه بس��بب وعورة 
عل��ى  متعطل��ة  س��يارات  وهن��اك  الطري��ق، 
جان��ب الطري��ق، وأخ��رى عالق��ة يف زمح��ة 
السر، وعلى أطراف الطرقات شباب خرجوا 
مبب��ادرات ش��عبية أو م��ع منظم��ات، يوزع��ون 
والعص��ر  والبس��كويت  واألطعم��ة  اخلب��ز 
للمنتظري��ن يف ذل��ك احلش��د، ال��ذي وصل��ت 
ب��ن  الواقع��ة  املنطق��ة  ذروة اكتظاظ��ه يف 
مدين��ة مع��رة مصري��ن وبل��دة حزان��و عل��ى 
األوتوس��راد الدول��ي، حي��ث يضي��ق الش��ارع 
وحيتج��ز خلف��ه آالف الس��يارات ال��ي تنتظ��ر 

امل��رور.

أغل��ب الس��يارات ال��ي كان��ت تنق��ل  	
س��يارات  أو  الش��احنات  ن��وع  م��ن  النازح��ن 
النق��ل الكب��رة، لكونه��ا تس��توعب مجيع أثاث 
املن��زل دفع��ة واح��دة، جيل��س فيه��ا األب واألم 
والنس��اء يف "الكب��ن" األمام��ي، فيما يركون 
الس��يارة  صن��دوق  يف  والش��بان  األطف��ال 
املكشوف احململ باألثاث. وبالطبع هناك من 
ينتظ��ر يف ذل��ك احلش��د عل��ى دراجت��ه النارية 
ال��ي ن��زح به��ا، أو يف س��يارات صغ��رة خاص��ة.

ق��رب مدين��ة إدل��ب، توقفن��ا عن��د  	
حمط��ة لبيع القهوة، وهناك صادفت عجوزاً 
زوج��ة  برفق��ة  النعم��ان  مع��رة  م��ن  أص��م 
ضري��رة، مل ين��زح معهم��ا )حقيق��ة ولي��س 
جم��ازًا( غر ثيابهم��ا املمزوجة بالطن واملاء، 
وعكازي��ن يتكئ��ان عليهم��ا. عرف��ت عمريهم��ا 
وزوجت��ه  عام��ًا   75 عم��ره  العج��وز  منهم��ا، 
67 عام��ًا. س��ألت الزوج��ة: م��ن وي��ن أنت��و ي��ا 

خال��ي؟.. لي��ش هي��ك صاي��ر فيك��م؟.. بصوتها 
املته��دج ردت: واهلل ي��ا اب��ي حن��ن م��ن املع��رة 
طلعن��ا بثيابن��ا ومالنا غر اهلل، مقطوعن من 
ش��جرة أن��ا و هاخلتي��ار، وقالولن��ا رح جي��ي 
اجلي��ش ويذب��ح الع��امل، ق��ام طالعتن��ا س��يارة 
وحطتن��ا ه��ون. صمت��ت هن��ا قلي��ًا ث��م تابعت: 
"اهلل يفرجه��ا ع��ن قري��ب، م��ا يف أقس��ى م��ن 

الواحد يطلع من بيته. طلوع الروح أس��هل يا 
اب��ي".

أع��د  مل  كبلت��ي.  كلماته��ا  	
ترك��ت  طريق��ي،  يف  املتابع��ة  أس��تطيع 
حمتوي��ات منزل��ي يف الس��يارة حت��ت املط��ر، 
ووقف��ت إىل جانبهم��ا أستش��عر خ��روج ال��روح 
بصم��ت، فكثاف��ة املش��اهد ال��ي م��ررت به��ا يف 
الطري��ق، ومعرف��ة وجه��ي إىل بي��ت مؤق��ت 
يف جندي��رس يف عفري��ن، مل تت��ح ل��ي تص��ور 
الكارث��ة.. م��رت دقائ��ق حائ��رة ج��اءت بعده��ا 
س��يارة إلح��دى املنظم��ات اإلنس��انية لتقلهما 
إىل م��أوى خ��اص يف منطق��ة س��رمدا، حي��ث 
مت تأمن غرفة هلما. غمرتي السعادة كما 
لو أنهما أهلي، أو أن تلك النهاية أعفتي من 
الوق��وف عل��ى الكارث��ة ال��ي جتس��دت فيهما!.

الش��مال  باجت��اه  س��رنا  تابعن��ا  	
بالق��رب م��ن احلدود الركية، هناك كانت 
الزراعي��ة تنتظ��ر  ب��ن األراض��ي  الس��يارات 
تأم��ن م��أوى، إىل جانبه��ا عائ��ات حت��اول 
بن��اء خي��ام عش��وائية ب��ن أش��جار الزيت��ون. 
كان��ت الوجوه ش��احبة والتيه مسة اجلميع، 
وكأنه��م حق��َا أرواح حت��اول أن جتد أجس��اداً 
جديدة تس��كنها.. حتى لو كانت أجس��ادَا من 

الع��راء.

من معرفات اجليش الوطني على الفيسبوك

9
أحد القتلة املكشوف عن هويتهم
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يف عيادته��ا ملعاجل��ة أم��راض القل��ب مبدين��ة إدل��ب أج��رت  	
الطبيب��ة فحوص��ات ش��املة ملريضته��ا ليل��ى ال��ي تب��ن أنه��ا تعان��ي من 
ارتف��اع يف الضغ��ط وتس��ارع يف نبض��ات القل��ب نتيج��ة القل��ق النفس��ي 
املصاح��ب لغالبي��ة س��كان إدل��ب، خاص��ة بع��د التط��ورات العس��كرية 
األخ��رة يف ه��ذه املنطق��ة. وتؤك��د الطبيب��ة ك��ردي أنه��ا تس��تقبل 
ش��هريًا ح��االت عدي��دة مش��ابهة حلال��ة ليل��ى يف عيادته��ا، والس��بب 
واحد: اخلوف والتوتر نتيجة أجواء احلرب املخيمة على إدلب مشال 

غ��رب س��وريا.
وال تك��ف ليل��ى ع��ن التفك��ر يف امل��وت والقل��ق م��ن إصابته��ا  	
بالعديد من األمراض اخلطرة الي تتوهم بأنها على وشك اإلصابة 
بها. كل هذا كان يؤدي إىل تسارع وترة ضربات القلب وارتفاع يف 
ضغط الدم، حتى أن فحص الضغط والقلب باتا بالنسبة إليها عادة 

يومية.
رحل��ة البح��ث ع��ن عاج ج��ذري حلالتها املس��تعصية قادتها  	
إىل طبي��ب خمت��ص يف اجلراح��ة العصبي��ة ه��و الدكت��ور حس��ن 
ياس��ن. أج��رى ياس��ن فحص��ًا ش��امًا لليل��ى، وتب��ن ل��ه أنه��ا حباح��ة 
لع��اج نفس��ي بعي��داً ع��ن اجلراح��ة العصبي��ة، فزوده��ا ب��دواء مه��دئ 

ناصح��ًا بالبح��ث ع��ن طبي��ب خمت��ص باألم��راض النفس��ية.
وخ��ال حدي��ث عف��وي م��ع صديق��ة هل��ا علمت ليل��ى بوجود  	
عي��ادة تع��اجل األمراض النفس��ية يف مدينة إدل��ب. زارت املكان وعندها 
ب��دأت األم��ور تتوض��ح أكث��ر، فق��د ش��خص الطبي��ب حمم��د العل��ي 
-ال��ذي ي��داوم يف العي��ادة النفس��ية املتنقل��ة يف مس��توصف اجلامع��ة 
كل أربع��اء- وج��ود مرض نفس��ي لدى ليلى خيتص��ر بكلمة "القلق". 
كان التشخيص والعاج جمدين لدرجة مكنت ليلى من السيطرة 
على الوساوس الي كانت تنتابها، حسب ما أوضحت يف حديثها مع 

ع��ن املدينة.
 حاالت أخرى مل تعاجل

"عل��ى الرغ��م م��ن اعتب��اره أح��د األم��راض النفس��ية األكثر  	
ش��يوعًا، ال يعترب القلق املرض النفس��ي الوحيد الذي ينتش��ر يف إدلب، 
فهن��اك أم��راض نفس��ية وعقلي��ة أخ��رى منتش��رة أهمه��ا اضط��راب 
القلب املعمم والرهابات واضطراب الكرب ما بعد الصدمة واضطراب 

الك��رب احل��اد، إضاف��ة 

الضط��راب التأقل��م تليه��ا أم��راض أخ��رى مث��ل االكتئ��اب والذه��ان"، 
كما يقول الدكتور حممد ساطو مدير "وحدة األمراض النفسية 
والعقلية" الي هي عبارة عن مركز عاج نفس��ي متخصص افتتح 
بإش��راف احت��اد املنظم��ات الطبي��ة اإلغاثي��ة الس��ورية )UOSSM( يف 
مدين��ة س��رمدا احلدودي��ة ليك��ون املركز األول والوحي��د الذي مينح 

خدم��ات دع��م نفس��ي يف منطق��ة تس��ودها احل��روب واألزم��ات.
ق��د يك��ون احل��ظ حال��ف ليل��ى يف احلص��ول عل��ى ع��اج  	
مناس��ب، لك��ن هنال��ك العش��رات م��ن املصاب��ن بأم��راض نفس��ية أو 
عقلي��ة حاالته��م أش��د س��وءاً م��ن ليل��ى، لكنه��م ال يس��تفيدون م��ن أي 

متخص��ص. ع��اج 
من��ذ س��نتن ب��دأت عام��ات تش��به اجلن��ون تظه��ر عل��ى أب��و  	
حممد )55 عامًا( الذي يعيش يف ريف إدلب الشرقي، ويصاب حبالة 
ذعر شديد كلما مسع هدير طائرة حربية حتلق يف أجواء املنطقة 

متهي��داً إللق��اء قنابله��ا عل��ى رؤوس املدني��ن.
يق��ول عم��اد أح��د أق��ارب الكه��ل لع��ن املدين��ة "إن أبو حممد  	
يتب��دل خ��ال حلظ��ات م��ن إنس��ان عاق��ل إىل ش��خص غ��ر طبيع��ي 
يتح��دث ع��ن أش��ياء غريب��ة ج��رت مع��ه يف املاضي، كما يس��ب ويش��تم 
ويبدو أكثر عصبية السيما إذا انقطع من لفافات التبغ الي يدمن 
عليه��ا بش��راهة ال توص��ف". أح��د الصيادل��ة أعط��ى أب��و حمم��د بع��ض 
األدوي��ة ال��ي تس��تخدم لع��اج األم��راض العقلي��ة، فتحس��نت حالت��ه 

قلي��ًا لبع��ض الوق��ت قب��ل أن يع��ود س��ريعًا إىل حالت��ه الس��ابقة.
 عيادات متنقلة للعالج

يقول الدكتور حممد ساطو أن "نسبة شيوع االضطرابات  	
النفس��ية والعقلي��ة يف الش��مال احمل��رر ازدادت ب��ن 2 إىل 4 باملائ��ة ع��ن 
النسبة املعتادة"، وهو يسعى مع زمائه يف وحدة األمراض النفسية 
والعقلي��ة يف س��رمدا إىل تقدي��م اخلدم��ة الطبي��ة التخصصي��ة م��ن 
عي��ادة خارجي��ة  مش��روعهم  ويض��م  والعقلي��ة.  النفس��ية  الناحي��ة 
ختصصي��ة ووح��دة استش��فاء للمرض��ى الداخلي��ن، إضاف��ة إىل أرب��ع 

عي��ادات متنقل��ة نفس��ية تغط��ي معظ��م املناط��ق احمل��ررة.
يق��ول س��اطو إن العي��ادة اخلارجي��ة يف الوح��دة الي يديرها  	
"تقدم املشورة الطبية املختصة جلميع املراجعن مع العاج الدوائي 
املتوف��ر بش��كل جمان��ي، ويف ح��ال وج��ود ح��االت حرج��ة تق��وم العي��ادة 

املريض��ة  جل��أت  عندم��ا         	 	
الش��ابة ليل��ى )20 عام��ًا( إىل الطبيب��ة بي��ان الك��ردي 
املتخصص��ة بأم��راض القل��ب، مل جت��د الطبيب��ة م��ا 
تقول��ه هل��ا س��وى إجياد أي عمل لتعبئ��ة وقتها، فقد 
تب��ن هل��ا أنه��ا ال تش��كو من أمراض جس��دية بل هي 
احل��رب ال��ي ألق��ت بثقله��ا عليه��ا وجعلته��ا تعان��ي 
ش��به  جعله��ا  م��ا  واألرق،  والوس��اوس  القل��ق  م��ن 
عاج��زة ع��ن القيام بأعم��ال منزهلا ورعاي��ة طفلتها 

الصغ��رة.

إدلب.. هوامش حممد كساح
اجلحيم.. عشرات 
حاالت االكتئاب 
والقلق تتكدس 
دون عالج
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بإحالته��ا لوح��دة س��رمدا الداخلي��ة".
وتض��م وح��دة س��رمدا املخصص��ة للمرض��ى ف��وق عم��ر  	
ال����18، جناح��ا خاص��ًا بالذك��ور وآخ��ر باإلن��اث. تس��توعب الوحدة 20 
س��ريراً، وم��دة االستش��فاء ال تتج��اوز أربع��ة أس��ابيع كح��د أقص��ى. 
وتس��تقبل املرض��ى الذي��ن يعان��ون م��ن اضطراب��ات عقلي��ة ونفس��ية 
حادة مثل )اضطراب ثنائي القطب - نوبة ذهانية حادة - اكتئاب 
ش��ديد م��ع خط��ورة انتحاري��ة - اضط��راب س��لوكي ش��ديد مرتبط 

مبش��اكل الصح��ة النفس��ية(.
النفس��ية،  بالصح��ة  املتخصص��ة  املش��ورة  وإليص��ال  	
استحدثت الوحدة ما يسمى بالعيادات املتنقلة الي تتوزع يف مدن 
وبل��دات حمافظ��ة إدل��ب، وتق��وم بتقدي��م الدع��م النفس��ي والتوعية 

باحلماي��ة. املتعلق��ة  واملخ��اوف  النفس��ية  الصح��ة  جم��ال  يف 
عل��ى الرغ��م م��ن اجله��ود ال��ي يبذهل��ا كل م��ن الطبيب��ن  	
حمم��د العل��ي وحمم��د س��اطو م��ع ع��دد آخ��ر م��ن األطب��اء، تبق��ى 
أم��راض مث��ل القل��ق والرهاب واالكتئاب حاض��رة بكثرة يف إدلب، 
م��ا دام��ت احل��رب قائمة وما دام النظام يواصل هجماته العش��وائية 

عل��ى منطق��ة إدل��ب حاص��داً امل��وت يف صف��وف املدني��ن.
 شريط ليلي من األمل

س��ببًا  يعت��رب  املدني��ن  عل��ى  امل��روع  القص��ف  وإذا كان  	
أساس��يًا للمش��اكل النفس��ية الي يعاني منها س��كان منطقة إدلب، 
فإن املعاناة تصبح أضعافًا مضاعفة إذا كان س��اكن هذه املنطقة 

م��ن اخلارج��ن أحي��اء م��ن س��جون نظ��ام األس��د.
حت��اول رج��اء )40 عام��ًا( تناس��ي معاناته��ا القائم��ة من��ذ  	
ثاث سنوات عندما خرجت من أحد سجون النظام يف دمشق، بعد 
أن أمضت فيه قرابة س��نة ونصف س��نة. لكن ش��ريط االعتقال وما 
يتضمن��ه م��ن أه��وال مي��ر يف ذاكرته��ا كل ليل��ة مانع��ًا عنه��ا الن��وم 

لس��اعات طويل��ة، كم��ا تق��ول لع��ن املدين��ة.
وأج��رب القص��ف رج��اء عل��ى تبدي��ل م��كان إقامته��ا م��رات  	
ع��دة يف إدل��ب بع��د أن خرج��ت بصفق��ة تب��ادل ج��رت ب��ن املعارض��ة 
والنظ��ام مشال��ي س��وريا. تق��ول عن فرة املعتقل وه��ي تفرك يديها 
بتوت��ر واض��ح: "كان هن��اك تعذي��ب وإرهاق وأش��ياء أخرى ال أرغب 
بالتح��دث عنه��ا، تش��عرني بالتوت��ر والقل��ق وتتس��بب ل��ي ب��أمل ح��اد 
يف ال��رأس وتدفع��ي إىل االكتئ��اب". ومب��ا أن رج��اء مل ت��زر أي 
طبي��ب نفس��ي خمت��ص حبالته��ا، فق��د نصحه��ا أح��د املقرب��ن منه��ا 
بزي��ارة عاجل��ة إلح��دى العي��ادات املتنقل��ة ال��ي تش��رف عليها وحدة 

األم��راض النفس��ية.

 طريق خاطئ
بس��بب اجله��ل وانتش��ار الش��عوذة واملتعامل��ن بالس��حر يلج��أ  	
البع��ض مم��ن يعان��ون من أمراض نفس��ية كالقل��ق واالكتئاب وفصام 
الش��خصية إىل املش��عوذين ظن��ًا منه��م أن امل��رض يتعل��ق مبس من اجلن.

	 وقد عانت ندى الثاثينية طويًا من وس��اوس قهرية تتعلق 
باملرض واملوت، وبات يرافقها بش��كل ش��به دائم هاجس اخلوف من املوت 
يف أي حلظ��ة نتيج��ة القص��ف أو م��رض عض��ال. وب��داًل م��ن أن تق��وم 
بزي��ارة طبي��ب خمت��ص لتش��خيص حالته��ا املتفاقم��ة ووص��ف األدوي��ة 

املناس��بة هل��ا، ذهب��ت إىل إح��دى العراف��ات أو الس��احرات.
ت��روي ن��دى لع��ن املدين��ة كي��ف دفعته��ا عراف��ة مش��عوذة إىل  	
التقي��د بتعليماته��ا، فاش��رت م��واد باهظ��ة الثم��ن مث��ل املس��ك األس��ود، 
وواظبت على االغتس��ال باملاء اململح والقيام أحيانًا بأفعال غر مفهومة 
مث��ل رش امل��اء أم��ام ب��اب منزهلا أو ذبح ديك أمح��ر اللون، وتقول إنه تهيأ 
هلا أنها ش��عرت ببعض التحس��ن ألس��ابيع قليلة لكن وضعها س��رعان ما 

تفاق��م.
وختت��م ن��دى بالق��ول لع��ن املدين��ة "أدرك��ت بالنهاي��ة أن��ي  	
س��لكت طريق��ًا خاطئ��ًا، وأن عل��ي تقب��ل إصاب��ي مب��رض نفس��ي والتوجه 

حال��ي". ملعاجل��ة  خمت��ص  طبي��ب  أي  اىل 
 تالعب

ق��د يش��عر أي ش��خص يعي��ش يف منطق��ة موب��وءة باحل��رب  	
وانعكاساتها السلبية ببعض التوتر والقلق، لكن هذا الشعور ال يصل إىل 
مرتب��ة امل��رض النفس��ي. وقد خضع��ت بعض احلاالت ال��ي اطلعت عليها 
ع��ن املدين��ة للتاع��ب بس��بب ع��دم العث��ور عل��ى طبيب خمت��ص باحلالة 
النفس��ية. فق��د قاد احلظ العاثر العش��رينية من��ى للمعاجلة عند طبيبة 
قلبية س��اهمت يف تفاقم حالتها النفس��ية بعد إعطائها معلومات مزيفة 

ح��ول ختطي��ط قلبه��ا ودرج��ة الضغ��ط الدم��وي وس��رعة دق��ات القل��ب.
يف البداي��ة كان��ت من��ى تعان��ي م��ن ح��االت ذع��ر تراف��ق م��ع  	
تع��رض املنطق��ة ال��ي تعيش فيها للقصف، فتش��عر بتس��ارع دق��ات قلبها. 
وعندما زارت طبيبة القلب هذه أجرت هلا ختطيط قلب وقاست ضغط 
دمه��ا وقال��ت هل��ا أن حالته��ا غ��ر مس��تقرة وه��ي حباج��ة لع��اج متواصل.

لك��ن س��رعان م��ا تب��ن ملن��ى أنه��ا وقع��ت ضحي��ة تاع��ب م��ن  	
الطبيب��ة ملواصل��ة زيارته��ا، وتأك��دت م��ن ذل��ك بع��د أن عرض��ت نتائ��ج 
فحوصاته��ا عل��ى طبي��ب خمت��ص طمأنه��ا إىل أنه��ا طبيعي��ة عك��س م��ا 
قالت هلا الطبيبة التق زارتها سابقًا، وأن كل ما تعاني منه ليس أكثر 
م��ن بع��ض التوت��ر ال��ذي ق��د يذه��ب بع��د تن��اول حب��وب مهدئ��ة م��ن العيار 

اخلفي��ف.
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ه��ذا ه��و الس��بب ال��ذي يدع��و الطف��ل من��ر 
ل��رك مدرس��ته وااللتح��اق بس��وق العمال��ة 
الس��وق  يف  الس��يارات"  تصوي��ج  "ورش��ة  يف 
الصناعي��ة يف منطق��ة خميم��ات أطم��ة يف 
ري��ف إدل��ب الش��مالي. من��ر يف الثاني��ة عش��ر 
م��ن عم��ره، ن��زح مؤخ��رَا م��ن ري��ف إدل��ب 
اجلنوب��ي بس��بب محل��ة النظ��ام والط��ران 
الروس��ي الشرس��ة، ولكن��ه ت��رك مدرس��ته يف 

م��كان نزوح��ه والتح��ق بس��وق العم��ل.
يق��ول من��ر: "كن��ت يف قري��ي م��ن الط��اب 
منطق��ة  إىل  نزوحن��ا  بع��د  ولك��ن  األوائ��ل، 
جدي��دة ال أع��رف فيه��ا أح��د مل يع��د ميكن��ي 
أن أذه��ب إىل املدرس��ة، ال ميكن��ي أن أنس��ى 
قري��ي ومدرس��ي، لكني أش��عر أن الدراس��ة 
مل تع��د جمدي��ة بالنس��بة إل��ي". ويضي��ف: 
"العم��ل هن��ا صع��ب، ولك��ن جي��ب أن أتعل��م 
مهن��ة ألعم��ل بها عندما أك��رب، ألن التعليم 
كم��ا ي��ردد الكب��ار دائم��ًا مل يع��د ينف��ع يف 

احل��رب".
تفش��ت ظاه��رة عمال��ة األطف��ال يف مناط��ق 
املخيمات بش��كل كبر وملحوظ، خاصة يف 
أواخ��ر الع��ام 2018 والع��ام 2019، ويف حدي��ث 
لعن املدينة مع املهندس حممد حاج مدير 
"منسقو استجابة سوريا" يقول: "مت تسليط 
الف��رة  يف  األطف��ال  عمال��ة  عل��ى  الض��وء 
األخ��رة بس��بب موجة الن��زوح األخر، ولكن 
الظاه��رة موج��ودة من قبل الثورة واألس��باب 
الي تؤدي إىل هذه الظاهرة هي نفسها قبل 
الث��ورة، ولك��ن زادت وترتها بع��د العام 2011. 
م��ن هذه األس��باب اخنفاض مس��توى الدخل 
ل��رب األس��رة، خاص��ة يف العوائ��ل الكب��رة، 
وقل��ة الوع��ي والفق��ر والع��وز، ولذل��ك ن��رى 

تفش��ي ه��ذه الظاه��رة بش��كل مطرد".
ويتاب��ع احلاج: "بالنس��بة إىل س��وق العمالة 

وأماكن انتش��ار هذه الظاهرة بشكل كبر، 
املخيم��ات  مناط��ق  األوىل  املرتب��ة  يف  تأت��ي 
بش��كل ع��ام عل��ى احل��دود م��ع دول اجل��وار، 
صناعي��ة  مناط��ق  هن��اك  املناط��ق  تل��ك  يف 
األطف��ال  م��ن  األك��رب  القس��م  تس��تقطب 
بأجور زهيدة ال تتناس��ب مع اجلهد العضلي 

والتع��ب البدن��ي ال��ذي يبذل��ه الطف��ل".
األطف��ال  لعمال��ة  املس��جلة  النس��ب  وع��ن 
يف تل��ك املناط��ق جيي��ب احل��اج: "ال ميكنن��ا 
احلدي��ث ع��ن أع��داد متعلق��ة به��ذه الظاه��رة 
ألنن��ا يف وض��ع ح��رب، ولك��ن ميكنن��ا احلدي��ث 
ع��ن نس��ب متعلق��ة به��ا، وذل��ك م��ن خ��ال 
االط��اع عل��ى نس��بة األطف��ال املتس��ربن من 
املخيم��ات، حي��ث تظه��ر نس��ب  امل��دارس يف 
التس��رب املدرس��ي م��دى ارتف��اع نس��بة عمال��ة 
األطف��ال خاص��ة يف الفئة العمرية بن 15-6 

عام��ًا".
م��ن جانب��ه ي��رى األس��تاذ رش��اد غن��ام مدي��ر 
 "IRC" لإنق��اذ  الدولي��ة  اهليئ��ة  م��ع  حال��ة 
أن أس��باب ظاه��رة عمال��ة األطف��ال تتف��اوت 
حبس��ب احلال��ة ال��ي يتع��رض هل��ا الطف��ل، 
كموت أحد الوالدين، أو جهل أولياء األمور 
بأهمي��ة التعلي��م، أو ش��دة الفق��ر، أو حت��ى 
انع��دام التعلي��م املدرس��ي والتوعي��ة م��ن قب��ل 

امل��دارس خبط��ورة ه��ذه الظاه��رة.
ويس��تدرك غن��ام بقول��ه: "الطف��ل يدخ��ل إىل 
سوق العمل من عدة أبواب، فيمكن أن يدخل 
ع��ن طري��ق العمل مع والده، أو أحد أقربائه، 
وهن��ا لي��س بالض��رورة أن يك��ون الفق��ر ه��و 
الس��بب، أو ميك��ن أن يدخ��ل إىل س��وق العم��ل 
م��ع أش��خاص غرب��اء، لكون��ه يري��د أن يتعل��م 

مهن��ة من��ذ صغره".

إدلب.. هوامش اجلحيم 
تفشي عمالة األطفال يف الشمال السوري إيهاب البكور

"بلد ليس��ت بلدي وأطفال ال أعرفهم، ومنذ فرة قصرة أتينا إىل هنا، فكيف س��أذهب إىل املدرس��ة وأنا ال أعرف أحدًا؟ س��أتعرض للخطف 
ال حمالة".

ب��دوره يق��ول حس��ام اخلل��ف أح��د العامل��ن 
 "GOAL" النفس��ي ملنظم��ة  الدع��م  يف قس��م 
العامل��ة يف س��وريا: "صراح��ة ال ميكنن��ا أن 
نلغ��ي أو نقض��ي عل��ى هذه الظاهرة املنتش��رة 
بكث��رة، وخاص��ة يف ظ��ل ه��ذه الظ��روف ال��ي 
مت��ر به��ا املنطق��ة، ولك��ن ميك��ن احل��د م��ن 
انتش��ارها وتقليله��ا بع��دة خط��وات ميك��ن أن 
ترج��م عل��ى أرض الواق��ع، ولكنه��ا حتت��اج 
إىل تضاف��ر جه��ود اجله��ات املعني��ة بالدرج��ة 
باملرتب��ة  اإلنس��انية  واملنظم��ات  األوىل، 

الثاني��ة، م��ع بعضه��ا البع��ض".
ويوض��ح اخلل��ف: "ميكن��ي أن أذك��ر بع��ض 
الوسائل الي من خاهلا ميكن مكافحة هذه 
الظاه��رة، يف الدرج��ة األوىل االهتم��ام برف��ع 
وتوف��ر  األس��رة  ألرب��اب  املعيش��ي  املس��توى 
فرص عمل هلم، ثم يأتي يف الدرجة الثانية 
مح��ات التوعي��ة خبط��ورة عمال��ة األطف��ال 
ثقافي��ة  ناحي��ة  وم��ن  صحي��ة  ناحي��ة  م��ن 
واجتماعية، ومن ثم يأتي يف الدرجة الثالثة 
مح��ات الع��ودة إىل املدرس��ة، وتوجي��ه خط��ة 
امل��دارس التعليمي��ة إىل التوعي��ة خبط��ورة 
الظاه��رة، ناهي��ك ع��ن احلم��ات اإلعامي��ة 

والدعائي��ة التوعوي��ة".
أب��و حس��ن ن��ازح م��ن ري��ف مح��اه إىل احل��دود 
املدين��ة:  لع��ن  يق��ول  الس��ورية،  الش��مالية 
"يعم��ل يف ورش��ي طف��ل يف س��ن املدرس��ة، 
حت��ى  العم��ل  إىل  أرس��لوه  ذوي��ه  ولك��ن 
يس��اعدهم يف املعيش��ة ويتعل��م مهن��ة يعم��ل 
بها، ألننا يف حالة حرب وال بد للمرء من أن 
ميتلك مهنة يواجه بها هذه احلياة". ويؤكد 
أب��و حس��ن: "أن��ا ال أح��ب أن يعم��ل األطفال يف 
هذه املهن، ولكن األوضاع املعيشية صعبة يف 
املناط��ق احمل��ررة، وم��ن ناحيي أجد األس��باب 
الي تدفع إىل انتش��ار هذه الظاهرة مقنعة".
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إدلب.. هوامش اجلحيم 
تفشي عمالة األطفال يف الشمال السوري

    

وق��وع  وقب��ل  قليل��ة،  أس��ابيع  قب��ل  	
مع��رة النعم��ان وريفه��ا الش��رقي حتت س��يطرة 
النظ��ام، كان العدي��د م��ن الش��باب النازح��ن 
إىل مش��ال إدل��ب يقص��دون قراه��م يف ريفه��ا 
اجلنوب��ي ال��ي ف��روا منه��ا س��ابقًا، به��دف العمل 
أو من أجل جي حماصيلهم السنوية، كذلك 
ك��ي ينقل��وا بع��ض أثاثه��م واحتياجاته��م م��ن 
منازهل��م. معرض��ن أنفس��هم للخط��ر يف ظ��ل 
عدي��دة  ألس��باب  واجل��وي،  ال��ربي  القص��ف 
تن��درج مجيعه��ا حت��ت إط��ار احلاج��ة إىل امل��ال.

حريص��ن  الش��باب  أولئ��ك  وكان  	
على الذهاب خال بعض املواس��م، أوهلا قطاف 
القب��ار )الش��فلح(، ال��ذي ه��و عب��ارة ع��ن مث��ار 
تظه��ر عل��ى نبت��ة خض��راء ش��وكية تنم��و يف 
األرض بش��كل طبيع��ي م��ن بداي��ة أي��ار وحت��ى 
يف  العائ��ات  م��ن  الكث��ر  من��ه  تس��تفيد  آب، 
كسب لقمة عيشها، واألمر الذي دفع البعض 
للمخاطرة يف قطافه هو أن عدد القاطفن قل 

بس��بب الن��زوح.
	 تروي بس��مة حممد من ريف إدلب 
اجلنوبي: "تركُت أوالدي االثنن عند محاتي، 
ونزل��ت إىل القري��ة ك��ي أقط��ف الش��فلح، مل 
يك��ن بي��دي حيل��ة، إذ مل أج��د عم��ل أس��اعد ب��ه 
زوج��ي، فنزلن��ا كلين��ا إىل القري��ة، ومجعن��ا 
حوال��ي 200 أل��ف ل��رة، لك��ن عش��نا حلظ��ات من 
الرع��ب تنحف��ر حف��راً يف الذاك��رة، إذ عندم��ا 
كان��ت تقص��ف الطائ��رة وتهت��ز األرض بن��ا.. 
كن��ت أت��رك كل ش��يء وأه��رع إىل املغ��ارة".

كذل��ك يف تل��ك الف��رة، كان هن��اك حص��اد 
أراض��ي القم��ح والش��عر وغره��ا م��ن احلب��وب، 
ف��كان العامل��ون يف تل��ك األراض��ي إم��ا أصح��اب 

األرض أو عم��ااًل فيه��ا مقاب��ل أجر معن يتم 
االتف��اق علي��ه، ويف نف��س الف��رة الصيفي��ة 
اضط��ر بعضه��م لقص��د الق��رى بني��ة ج��ي 
موس��م التن والعنب. وبعدها بفرة ش��هرين 
تقريب��ًا ح��ان موع��د قط��اف الزيت��ون، فكان��ت 
الزي��ت  الش��تاء م��ن  تأم��ن مؤون��ة  الرغب��ة 
والزيت��ون وج��ي املال. وحس��ب االتف��اق الذي 
ش��اع يف أغل��ب مناط��ق ري��ف إدل��ب اجلنوب��ي، 
فق��د كان��ت نس��ب تقس��يم احملص��ول ه��ي 
"ثلث��ن للقاطف��ن وثل��ث لصاح��ب األرض"، 
أس��باب  آخ��ر  أم��ا  بالنص��ف".  "النص��ف  أو 
املخاط��رة فكانت من أجل احتطاب األش��جار 

لاس��تفادة منه��ا يف التدفئ��ة.
 من الذي خياطر؟

تتب��ع  كان��ت  العائ��ات  بع��ض  	
خمط��ط الختي��ار األف��راد الذي��ن يتوجه��ون 
إىل الق��رى الش��به املهج��ورة، باألخ��ص تل��ك 
كب��ر  أف��راد  ع��دد  لديه��ا  ال��ي  العائ��ات 
مش��ركة.  ش��به  حي��اة  يعيش��ون  وكله��م 
تقول أم عدي: "عندي 9 شباب، مخسة منهم 
متزوج��ون وأربع��ة عازب��ون. مل أك��ن أخت��ار 
بينه��م، ألن قل��ي مل يك��ن يطاوع��ي، إال أنهم 
كانوا يتفقون فيما بينهم على عدم السماح 
للمتزوج��ن بالذه��اب ك��ون لديه��م زوج��ات 
وأطف��ال، ويتن��اوب كل اثن��ن م��ن العازب��ن 
عل��ى الذه��اب، ف��ا يذه��ب االثن��ان اآلخ��ران 
حت��ى ع��ودة أخويه��م اللذي��ن س��بقاهم". يف 
ح��ن مل تك��ن بع��ض العائ��ات تتب��ع ذل��ك 
االتف��اق. فح��ن يك��ون كل ف��رد ه��و املس��ؤول 
الوحي��د ع��ن عائلت��ه، يذه��ب رب األس��رة إىل 
العم��ل، أو االب��ن األك��رب أو ابن آخر إن كان 

عمرهما مناس��بًا وتعتمد األس��رة عليهما، كذلك 
الزوجات كن يذهنب مع أزواجهن أو أوالدهن إن 

تطل��ب األم��ر.
 جبانب امل��وت واإلصابة هناك خوف نفس��ي نتيجة 

للمخاطرة
وم��ن املعل��وم أن��ه م��ن اآلث��ار الس��لبية  	
املمكن��ة الوق��وع ه��ي امل��وت أو اإلصاب��ة اجلس��دية 
س��واء بس��يطة أو خط��رة. ت��روى س��لوى العب��د: 
"ذه��ب زوج��ي لقط��اف الزيت��ون، ومل يك��ن ل��دي 
حج��ة ك��ي أقنع��ه بع��دم الذه��اب، ط��وال ف��رة 
غيابه كان قلي على نار، حتى مسعتهم يرددون 
اس��م زوج��ي عندم��ا كن��ت أقلب رس��ائل اجملموعة 
مص��اب  أن��ه  فعرف��ت  الوات��س،  عل��ى  اإلخباري��ة 
وحيتاج��ون س��يارة الدف��اع املدن��ي إلس��عافه. اهلل 
وح��ده يعل��م م��اذا حص��ل ل��ي وقته��ا، مل أه��دأ حت��ى 
ذهب��ت إىل املستش��فى ورأيت��ه. احلم��د هلل أن��ه بق��ي 

عل��ى قي��د احلي��اة، فإصابت��ه كان��ت بكتف��ه".
إدل��ب  ري��ف  م��ن  حمم��د  أم  تق��ول  	
اجلنوب��ي: "اب��ي م��ات يف احلمل��ة العس��كرية عل��ى 
إدلب، قلت له يا بي ال تذهب، فأجابي أنه سيعود 
يف الغ��د بع��د أن جيم��ع بع��ض مث��ار الت��ن، لك��ن يف 
اليوم التالي وصلي نبأ مقتله، صرت ألوم نفسي، 

لك��ن م��ا نف��ع الن��دم.. اب��ي رح��ل".
فض��ًا عن ذلك، فهن��اك اخلوف والقلق  	
ال��ذي يعيش��ه كًا م��ن الش��خص ال��ذي خياط��ر 
بنفس��ه وعائلت��ه ال��ي تنتظ��ره يف بل��د الن��زوح، م��ع 
التخي��ات البش��عة ال��ي ت��راود كل م��ن الطرف��ن 
م��ن حلظ��ة الذه��اب وحت��ى الع��ودة. حيك��ي م��راد 
أخوت��ي يف  م��ع  الزيت��ون  أقط��ف  ح��ازم: "كن��ت 
منتص��ف اللي��ل، عندم��ا ب��دأت الرامج��ة بالقص��ف، 
جس��مي كله صار يرجتف من اخلوف، ودموعي 
ص��ارت تنهم��ر عل��ى هذا احل��ال الذي وصلن��ا إليه، 
صرت أس��أل نفس��ي، ماذا س��يحل بزوجي لو مت، 
ماذا س��يحصل ألمي وأبي؟، مل أعد س��املًا إليهم إال 
وقل��ي ق��د ف��رط.. أقس��مت بعده��ا أن��ي ل��ن أخاط��ر 

بنفس��ي".
ورغ��م استس��ام البع��ض لقدره��م يف  	
مواجه��ة اخلط��ر للمس��اعدة يف احتم��ال صعوب��ات 
وخوفه��م  قلقه��م  خيف��ون  ال  أنه��م  إال  احلي��اة، 
العمي��ق. ختت��م أم ع��دي ال��ي وضعته��ا الظ��روف 
أم��ام مراقب��ة املفاضل��ة ب��ن أبنائه��ا يف التع��رض 
للخط��ر: "عندما يذه��ب أوالدي إىل القرية أمتنع 
ع��ن األكل، وأصب��ح كثرة الش��رود، كما أش��عر 
بتأنيب الضمر ألني مل أمنعهم، مع أني حدثتهم 
ومل ينصت��وا ل��ي، بس��بب حاج��ات العائل��ة. عندم��ا 
أق��وم ألصل��ي أن��وي الدعاء، فيس��بق بكائي الدعاء".

إدلب.. هوامش اجلحيم 
العمل حتت خط النار

أشخاص يف إدلب عملوا قريبًا من مناطق االشتباك يف سبيل كسب لقمة العيش

سرين املصطفى
يضطر الكثرون يف إدلب إىل العمل يف مناطق قريبة من خطوط االشتباك، فكان البحث 
ع��ن اللقم��ة حمفوف��ًا باملخاط��ر، وطريق��ًا إىل امل��وت، حي��ث س��بيل الوص��ول إليه��ا املخاط��رة 
والذه��اب إىل أماك��ن القص��ف واملع��ارك. وذل��ك م��ا حص��ل م��ع بعض الش��باب النازحن من 

ري��ف إدل��ب اجلنوب��ي، واملقيم��ن حاليًا يف خميمات ومدن ريف إدلب الش��مالي.
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ي  

تق��ول أم حمم��د م��ن بل��دة ح��اس يف حمافظ��ة إدل��ب:  	
"بع��د اجمل��زرة ال��ي حدثت يف مدارس بلدة حاس يف 2016/10/26 
وراح ضحيته��ا أكث��ر م��ن 43 ش��هيداً بينه��م أكث��ر م��ن 20 طفًا، 
رف��ض أوالدي الذه��اب اىل املدرس��ة ثاني��ة بع��د جناته��م م��ن موت 
حمت��م ومش��اهدتهم جلث��ث وأش��اء زمائه��م ال��ي س��ببت هل��م 
األلع��اب  إىل  اللج��وء  كان  دائم��ًا.  وخوف��ًا  نفس��ية  اضطراب��ات 
اإللكروني��ة خيف��ف عنه��م ه��ذه احلال��ة وينس��يهم كل ش��يء 
يتعل��ق باحل��رب م��ن حوهل��م، كم��ا اعت��ادوا عل��ى تب��ادل األحاديث 
م��ع رفاقه��م ح��ول التفاصي��ل املتعلق��ة بتل��ك األلع��اب، األمر الذي 

كان يبع��ث يف نفس��ي بع��ض الس��عادة والس��رور".
رمبا متكنت األلعاب اإللكرونية من إخراج الكثر من  	
األطف��ال م��ن حالته��م النفس��ية املؤمل��ة، لكنه��ا يف الوق��ت نفس��ه ق��د 
تتح��ول إىل م��ا يش��به م��ادة املورف��ن أو الرام��ادول ال��ي تش��عرهم 
بالراح��ة لبع��ض الوق��ت قب��ل أن يتحول األمر إىل إدمان قد يكون 
مؤمل��ًا أكث��ر م��ن األمل ال��ذي مت عاج��ه، كم��ا تق��ول مسيحة )35 
عام��ا( م��ن بل��دة كفروم��ة يف حمافظ��ة إدل��ب. وتضي��ف: "كل 
حي��اة ول��دي أمح��د )13 عام��ا( ه��ي م��ع اهلات��ف والابت��وب وق��د 
ت��رك املدرس��ة بع��د وف��اة وال��ده مباش��رة. عندم��ا أح��اول احلدي��ث 
مع��ه فإن��ه ي��رد بكلم��ة واح��دة ليتخل��ص م��ن س��ؤالي بينم��ا كل 
تركي��زه وعيني��ه باجت��اه اهلات��ف، حت��ى ب��ات مع��زواًل لي��س ع��ن 

الع��امل اخلارج��ي فحس��ب ب��ل ع��ن عائلت��ه أيض��ًا".
	 وتابع��ت الس��يدة وه��ي ت��روي حبزن مش��كلتها م��ع ابنها 
"شرحت للطبيب النفسي سامر حاج موسى )يف مركز مستقبل 
س��وريا الزاه��ر يف مع��رزاف التابعة ألرحي��ا( عن وضعه، وأعطيته 
املعلوم��ات ال��ي يريدها عنه، فطلب مي أن أحتال عليه وأحضره 
إىل املرك��ز، وبالفع��ل اس��تطعت إحض��اره وب��دأ الطبي��ب بإخ��راج 
هاتف��ه م��ن جيب��ه ليح��دث أمح��د ع��ن قريت��ه يف لعب��ة )كاش 
أف كان��س(. س��ال لع��اب أمح��د واجت��ه حن��و الطبي��ب مس��رعًا 
ليتش��اركا احلديث حول قريتيهما ومدى القوة الي وصلت هلا 
قري��ة أمح��د وقري��ة الطبي��ب. اس��تطاع الطبي��ب الدخ��ول اىل قل��ب 
أمح��د، وأصب��ح اب��ي ي��ردد عل��ى املرك��ز بش��كل دائ��م حتى حتول 
األم��ر إىل صداق��ة بينهم��ا، وم��ع الوق��ت ش��عرت بتحس��ن أمح��د 
قلي��ًا م��ن خ��ال ف��ك العزل��ة ال��ي كان يعيش��ها وتكوي��ن بع��ض 
العاق��ات االجتماعي��ة. لك��ن مازال��ت األلع��اب اإللكروني��ة تأخ��ذ 

اجلان��ب األه��م م��ن حيات��ه".

يش��عر الطفل بس��عادة كبرة أثناء ممارس��ته هلذه األلعاب  	
لدرج��ة أن��ه ال يش��عر بالتع��ب حت��ى ل��و اس��تمر لس��اعات طويل��ة. يق��ول 
لعن املدينة سفيان األعرج )12 عاما(: "أمتنى أن ألعب ب�)اجلنرال( و 
)الزيرو هور( كل الليل والنهار. لكن أمي متنعي من اللعب ألكثر 
من ساعتن.  متضي الساعتان بسرعة وال أستطيع خاهلما أن ألعب 

كث��راً ".
تقول األخصائية النفسية نسيبة حصرم من كفرومة يف  	
إدلب، لعن املدينة: "إن قضاء أوقات طويلة أمام األلعاب اإللكرونية 
بداع��ي ختفي��ف ح��دة القل��ق واخل��وف والتوت��ر يؤث��ر عل��ى الطفل من 
عدة نواح. فمن الناحية اجلس��دية يس��بب التهابات يف القرنية ويؤثر 
على البصر بشكل عام كما يؤثر على فقرات الرقبة ويسبب املناقر 
يف س��ن مبك��رة. كم��ا أن اإلش��عاعات املنبعث��ة م��ن الشاش��ة تؤث��ر عل��ى 
الدم��اغ فيبق��ى مس��تيقظًا لف��رات طويل��ة خ��ال الن��وم مم��ا يس��بب 
اضطراب��ًا يف الوظائ��ف احليوي��ة ل��دى الطف��ل وتأخ��راً يف النم��و. أم��ا 
م��ن الناحي��ة النفس��ية واالجتماعي��ة فيدف��ع األطف��ال إىل االنع��زال 
واالبتعاد عن الواقع وضعف العاقات االجتماعية وعدم القدرة على 
التأقل��م، باإلضاف��ة إىل تأثره��ا عل��ى املش��اعر والعواط��ف، فيتقم��ص 
األطف��ال ش��خصيات عنيف��ة م��ن خ��ال األلع��اب ال��ي يألفونه��ا مث��ل 
ألعاب القتال واحلرب الي جتعل س��لوكهم يتس��م بالعنف والقس��وة 
بع��د تقمصه��م ش��خصيات ه��ذه األلع��اب لدرج��ة يتمن��ون فيه��ا أن تتم 

تس��ميتهم بأمسائه��ا".
وتتاب��ع حص��رم "خس��ر ع��دد كب��ر م��ن أطفالن��ا فرص��ة  	
التعلي��م بس��بب الن��زوح والتهجر املس��تمر، ما زاد أوق��ات الفراغ لديهم 
ومس��ح هل��م بالذه��اب اىل مراك��ز هل��ذه األلعاب أو اللج��وء إىل اهلاتف 
أو الابت��وب املنزل��ي ملمارس��تها يف البي��ت، ليب��دأ الطفل مرحلة التعلق 

به��ذه األلع��اب يف ظ��ل غي��اب الرقاب��ة والتنظي��م م��ن األه��ل".
وعن احللول لعاج هذه املشكلة، تقول األخصائية حصرم  	
"لي��س هن��اك م��ن حل��ول جاه��زة ملس��اعدة األطف��ال عل��ى ع��دم اإلدمان 
عل��ى ه��ذه األلع��اب، لك��ن التع��اون ب��ن األه��ل واألخصائ��ي النفس��ي قد 
يس��اعد الطفل على تنظيم وقته بش��كل أفضل، ومن املستحس��ن عدم 
إبع��اده ع��ن ه��ذه األلع��اب بش��كل مفاج��ئ وإعطائ��ه الوق��ت واالهتم��ام 
األلع��اب  إىل  كالتوج��ه  صح��ة،  أكث��ر  بدي��ل  إلجي��اد  الكافي��ن 
كاملس��ابقات  العقلي��ة  األلع��اب  أو  الرياض��ة  وممارس��ة  اجلس��دية 
الثقافية والعلمية، ما قد يس��اعد الطفل على اخلروج من هذا النفق 

قب��ل الت��ورط يف مش��اكل أس��وأ ال تظه��ر مباش��رة".

إدلب.. هوامش اجلحيم 
األلعاب اإللكرتونية.. وسيلة هروب األطفال من واقع احلرب ولكن..
تشكل األلعاب اإللكرونية جزءاً هامًا وأساسيًا من عامل الطفولة يف وقتنا احلالي، فهي تكاد تطبق بشكل كامل على  	 	
اهتمام��ات األطف��ال حت��ى أصب��ح األم��ر خارج��ًا ع��ن س��يطرة األه��ل الذي��ن يعانون من تعل��ق أبنائهم املف��رط بها. وقد جعل��ت ظروف احلرب 

القاس��ية ال��ي يعيش��ها الس��وريون م��ن ه��ذه األلع��اب متنفس��ًا ألطفاهل��م ووس��يلة إلخراجه��م م��ن أج��واء احل��رب واخل��وف والقل��ق.

رند الشامي
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ال��ي    املدم��رة  الس��ورية  احل��رب  	
أزهقت أرواح الكثرين، جعلت عدداً من النس��اء 
وخاص��ة يف املناط��ق احمل��ررة موض��ع املش��ارك 
يعان��ن قه��راً مضاعف��ًا يف  األس��رة،  إعال��ة  يف 
ظ��ل أوض��اع معيش��ية صعب��ة، يس��ودها انع��دام 
العم��ل،  ف��رص  ون��درة  واالس��تقرار  األم��ن 
اس��تبدت  بالي��ة  وتقالي��د  ع��ادات  ع��ن  فض��ًا 
باجملتم��ع ملن��ع امل��رأة م��ن اخلروج للعم��ل. وأمام 
ه��ذا الواق��ع املري��ر اضط��رت الكث��ر م��ن النس��اء 
إىل كس��ر األع��راف الس��ائدة، بغي��ة حتس��ن 
العش��رينية س��امية  املعيش��ي، ومنه��ن  الواق��ع 
القناط��ري م��ن بلدة بنش احلائزة على ش��هادة 

األولي��ة.  واإلس��عافات  التمري��ض  يف 
القي��ود  م��ن  القناط��ري  خرج��ت  	
فيه��ا  وضع��ت  ال��ي  االجتماعي��ة  والضواب��ط 
لتنضم إىل فريق الدفاع املدني، بغية مس��اعدة 
البي��ت يف ظ��ل  والده��ا املس��ن يف س��د نفق��ات 
الغ��اء الفاح��ش وتدهور األوض��اع االقتصادية 
املدين��ة:  لع��ن  القناط��ري  تق��ول  واملعيش��ية. 
"واجه��ت يف بداي��ة عمل��ي الكثر من االنتقادات 
والضغوط��ات يف جمتمعن��ا ال��ذي يرف��ض عمل 
امل��رأة يف ه��ذا اجمل��ال ويعتربه��ا مهن��ة خاص��ة 
حج��م  الن��اس  عل��م  عندم��ا  ولك��ن  بالرج��ال، 
للنس��اء  نقدمه��ا  ال��ي  اإلنس��انية  اخلدم��ات 
واألطف��ال أدرك��وا األث��ر اإلجياب��ي لعملن��ا".

النس��اء  ع��دد  يف  الكب��رة  الزي��ادة  	
اللوات��ي حيتج��ن إىل العم��ل يف إدل��ب وريفه��ا 
جع��ل الع��رض عل��ى العم��ل كبراً، م��ا جعلهن 
عرض��ة للغ��نب وجي��ربن عل��ى العم��ل بأخب��س 
األج��ور. األرمل��ة فات��ن الس��يد )36 عام��ًا، م��ن 
بل��دة س��رمن( تش��كو م��ن تدن��ي أجره��ا مقاب��ل 
العم��ل ال��ذي تقدم��ه، فه��ي تعم��ل م��ن الصب��اح 
حتى املساء مقابل أجر يبلغ 1500 لرة سورية 
يومي��ًا ال يكف��ي لس��د رم��ق أطفاهل��ا الثاث��ة.

إدلب.. هوامش اجلحيم 
العوائق أمام عمل املرأة السورية يف الشمال احملرر

تق��ول الس��يد بغص��ة يتخلله��ا الكث��ر  	
أن  "يؤمل��ي كث��راً  املدين��ة:  لع��ن  م��ن احل��زن 
أمض��ي معظ��م الوق��ت خ��ارج املن��زل بعي��دة ع��ن 
أطفال��ي، وعندم��ا أع��ود للمن��زل أك��ون مرهق��ة 
للغاية وال أستطيع العناية بهم بالشكل املناسب 

الدراس��ي". حتصيله��م  متابع��ة  أو 
وحتدي��ات  وصعوب��ات  عوائ��ق  مث��ة  	
كث��رة تق��ف حائ��ًا أم��ام عم��ل امل��رأة الس��ورية 
يف املناط��ق احمل��ررة. وع��ن ه��ذه العوائ��ق حتدثن��ا 
الناش��طة واحلقوقي��ة ملي��اء األس��عد م��ن مدين��ة 
ادلب: "من هذه العوائق انتشار الفصائل املتشددة 
الي ترفض فكرة خروج املرأة من بيتها للعمل، 
وصعوبة إجياد املرأة املناسبة للمنصب الوظيفي 
املناس��ب، وقلة التمويل، وساعات العمل الطويلة 
ال��ي ال تتناس��ب م��ع التزام��ات امل��رأة األس��رية، 
احملس��وبيات  عل��ى  القائم��ة  التوظي��ف  وآلي��ة 
بش��كل ملح��وظ، وع��دم ضم��ان اس��تمرارية امل��رأة 
يف العم��ل." وأضاف��ت األس��عد: "كم��ا أن غي��اب 
القوان��ن ال��ي تأخ��ذ بع��ن االعتب��ار وض��ع امل��رأة 
مث��ل إج��ازة األمومة، الرضاع��ة، توفر احلضانة 
يف م��كان عم��ل األم، وصعوب��ة احلصول على إذن 
العمل لفقدان الوثائق الشخصية، كلها عوائق 

حت��ول دون مش��اركتها يف العم��ل".
بامس��ة اخلطيب مدي��رة أحد املراكز  	
اخلاص��ة بدع��م ومتك��ن امل��رأة يف مدين��ة مع��رة 
النعم��ان، تق��ول لع��ن املدين��ة: "العم��ل ه��و حاج��ة 
من احلاجات األساس��ية يف حياة اإلنس��ان، واملرأة 
ه��ي نص��ف اجملتم��ع، لذل��ك الب��د م��ن أن يك��ون 
للم��رأة دور يف العم��ل، وهن��اك أعمال مهمة جداً 
الب��د للم��رأة م��ن أن تك��ون ضم��ن دائ��رة العم��ل 
فيها، واجملاالت واس��عة وكبرة منها التعليمية 

والطبي��ة والسياس��ية واملهني��ة وغره��ا".
وت��رى اخلطي��ب أن "دور امل��رأة يظه��ر  	
عن��د األزم��ات واحل��روب، وإذا ظه��رت األزم��ات 

خت��رج الثاثينية مها 
األي��وب صباح كل يوم 

تاركة أطفاهلا اخلمس��ة، 
متجهة إىل ورش��ة اخلياطة 
واحلياكة ال��ي تعمل فيها، 
بغي��ة إعالة نفس��ها وأطفاهلا 

بعد أن استش��هد زوجها يف 
إح��دى غارات الطران احلربي 

عل��ى مدينته��ا أرحيا. وقد جنحت 
هذه الس��يدة الشابة بإرادتها 

القوي��ة وعزميته��ا الصلبة يف حتدي 
جمتمعه��ا املتحفظ عل��ى عملها ملواجهة 

الصعبة. ظروفها 

وه��ي غ��ر مؤهل��ة، س��تضطر إىل دخ��ول أعم��ال 
غ��ر الئق��ة به��ا م��ا جيعله��ا تعي��ش يف سلس��لة م��ن 
التوترات هي يف غنى عنها"، لذلك تنصح اخلطيب 
"كل امرأة باالستعداد للعمل، وإن مل تكن حباجة 
مادي��ة، فالعم��ل إجن��از وثق��ة واطمئن��ان بالنس��بة 

للم��رأة عموم��ًا".
ومث��ة م��ن ينظ��ر لعم��ل امل��رأة ب��أن ل��ه  	
نواح��ي إجيابي��ة وأخ��رى س��لبية. تق��ول الدكت��ورة 
أمس��اء الص��احل املختص��ة يف الدراس��ات النفس��ية 
واالجتماعي��ة م��ن مع��رة مصري��ن، لع��ن املدين��ة 
"النواح��ي اإلجيابي��ة لعمل املرأة تكمن يف أن العمل 
عموم��ًا يس��اعد امل��رأة وخاص��ة يف الوق��ت احلال��ي 
عل��ى االخن��راط باجملتم��ع وع��دم التقوق��ع والوق��وع 
مليئ��ة  البي��وت  أن  خاص��ة  املنزلي��ة،  الكآب��ة  يف 
بالفق��د والبع��د والوح��دة وأح��زان احل��رب وغره��ا، 
كم��ا مين��ح العم��ل امل��رأة األم��ن االقتص��ادي، الثقة 
بالنف��س، اخل��ربة االجتماعية، القدرة على اإلبداع، 

احلض��ور املؤث��ر، والق��درة عل��ى اخت��اذ الق��رار".
بينما ترى الصاحل "أن النواحي الس��لبية  	
تكم��ن يف التع��رض ملش��كات العم��ل كالتح��رش 
حت��ت  والوق��وع  النفس��ي،  والضغ��ط  واالس��تغال 
اجملهر االجتماعي املراقب لتصرفات املرأة ولباسها 
وأوالده��ا  بيته��ا  وت��رك  وعاقاته��ا،  وحركاته��ا 
س��اعات طويل��ة م��ا ي��ؤدي إىل خل��ل أس��ري كب��ر، 
واإلره��اق والتع��ب أو امل��رض اجلس��دي هلا كأنثى، 
فالس��وريات غ��ر معت��ادات عل��ى اجله��د الكب��ر يف 

العم��ل"!.
م��ن  عموم��ًا  س��وريا  يف  امل��رأة  تعان��ي  	
الواق��ع  ظ��ل  يف  والتهمي��ش  واالنكس��ار  الضع��ف 
املري��ر ال��ذي تش��هده الب��اد. وق��د يك��ون لتأهي��ل 
النس��اء الس��وريات عل��ى كاف��ة األصع��دة ودعمه��ن 
بكل الوس��ائل املمكنة، أثراً يف متكينهن من كس��ب 
لقمة العيش بكرامة، إىل جانب لعب الدور الفاعل 

للم��رأة. واحلقيق��ي 

نهى احلسن
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ري��ف  حمافظ��ة  م��ن  فت��اة  مس��اء  	
إعاق��ة  ولديه��ا  عام��ًا،   22 عمره��ا  دمش��ق، 
حركي��ة متنعه��ا م��ن املش��ي وجتربه��ا عل��ى 
التنق��ل عل��ى كرس��ي متحرك. تعي��ش حاليًا 
من��ذ أع��وام يف مدينة غ��ازي عنتاب الركية، 
ورغ��م إعاقتها فهي مؤمنة بأنها تس��تطيع أن 
تك��ون مؤث��رة وصاحب��ة رس��الة يف اجملتم��ع، 
كم��ا تعت��رب أن��ه يق��ع عل��ى عاتقه��ا مس��اعدة 
ذوي  م��ن  الس��وريات  البن��ات  م��ن  غره��ا 
االحتياج��ات اخلاص��ة اللوات��ي يعش��ن خ��ارج 

بأوضاعه��ن. يعل��م  أح��د  وال  األض��واء 
يف  وقته��ا  معظ��م  مس��اء  مُتض��ي  	
املن��زل م��ع أهله��ا الذي��ن ال يبخل��ون عليه��ا 
أن  وتعتق��د  واالهتم��ام،  واحل��ب  بالرعاي��ة 
االحتياج��ات  ذوي  م��ع  التعاط��ي  طريق��ة 
ت��زال  ال  الس��وري  اجملتم��ع  يف  اخلاص��ة 
متخلف��ة وخاص��ة م��ع اإلن��اث، إذ إن األه��ل 
خيجل��ون م��ن بناته��م م��ن ذوي االحتياج��ات 
اخلاصة، ما يؤدي إىل سلبهن حقوقهن حتى 
وإن كان ذل��ك ع��ن غ��ر قص��د بداع��ي قل��ة 

الوع��ي.
تق��ول مس��اء ل���عن املدين��ة: "تعت��رب  	
عائل��ي اس��تثناًء يف اجملتم��ع الس��وري، إذ إن 

معظ��م األهال��ي يتعامل��ون م��ع أبنائه��م م��ن 
ذوي االحتياج��ات اخلاص��ة وكأنهم وصمة 
ع��ار، ويك��ون املوض��وع أكث��ر إحراج��ًا فيم��ا 
ل��و كان الش��خص املع��ي أنث��ى، فيخجل��ون 
منه��ا وحيرمونها من أبس��ط حقوقها، وغالبًا 
م��ا حيبس��ونها يف املن��زل، خش��ية م��ن نظ��رة 
اجملتم��ع والتعليق��ات ال��ي ال ترحم" على حّد 

تعبره��ا.
إحصائي��ات لألم��م املتح��دة أكدت  	
أن حنو 3 مليون سوري باتوا منذ اندالع الثورة 
االحتياج��ات اخلاص��ة، وحباج��ة  م��ن ذوي 
لدع��م ومس��اندة وإدم��اج يف اجملتمع. ويعيش 
يف تركي��ا حالي��ًا م��ا يزي��د ع��ن 3'5 ملي��ون 
س��وري وف��َق البيان��ات الرمسي��ة، يتوزع��ون 
عل��ى خمتل��ف احملافظ��ات الركي��ة، لك��ن 
املث��ر للدهش��ة أن��ه قلم��ا ُيش��اهد يف الش��وارع 
أو خ��ال الفعالي��ات وأنش��طة اجملتم��ع املدني 
الس��ورية، أش��خاص م��ن ذوي االحتياج��ات 
اخلاصة ال س��يما من اإلناث، على الرغم من 
أن الكث��ر م��ن املعلوم��ات تؤك��د وج��ود ع��دد 
كب��ر منه��م يف تركي��ا يبقون خ��ارج احلياة 

العام��ة. 

"أري��د أن أت��زوج، م��ن حق��ي أن ُأِح��بَّ وُأَح��ّب وأعي��ش الف��رح ب��كل  	 	
تفاصيل��ه"، به��ذه الكلم��ات ب��دأت مس��اء ت��روي معاناته��ا، فه��ي يف س��ن ال��زواج، لك��ن أهله��ا 
يرفض��ون فك��رة ارتباطه��ا باملطل��ق، ألنه��م خياف��ون عليه��ا م��ن الفش��ل بس��بب إعاقته��ا 

مش��اعرها. جي��رح  أو  يصونه��ا  ال  زوج  بأي��دي  الوق��وع  وم��ن  اجلس��دية 

ع��دم  ح��ول  مس��اء  س��ؤال  وعن��د  	
تواج��د بن��ات م��ن ذوي االحتياج��ات اخلاص��ة 
يف األماك��ن العام��ة، أجابت "أعرف الكثر من 
األهالي الذين حيظرون على بناتهم من ذوي 
املن��زل،  م��ن  اخل��روج  اخلاص��ة  االحتياج��ات 
كم��ا مينعنه��ن م��ن ش��راء ماب��س جدي��دة 
ووض��ع املكي��اج، إذ يعت��رب األه��ل أنه��م به��ذه 
الطريق��ة حيم��ون بناته��م م��ن التفك��ر باحل��ب 

واالرتب��اط"، وه��و م��ا عدت��ه ظلم��ًا كب��راً.
وأردف��ت مس��اء "الظل��م يف اجملتمعات  	
اخلاص��ة  االحتياج��ات  ذوي  يط��ال  الس��ورية 
م��ن الذك��ور واإلن��اث عل��ى ح��د س��واء، لك��ن 
ظ��روف الش��بان ق��د تك��ون أفض��ل ألن الع��ادات 
والتص��ورات يف الفك��ر الش��رقي حتم��ي الذكر 
وفق منطق الش��ب ال يعيبه ش��يء، إال أن اجلور 
الواقع على البنات يكون أكرب، ألن كل أفراد 
العائل��ة ع��ادة يتحكم��ون بالفت��اة م��ا جيعله��ا 
غ��ر ق��ادرة عل��ى التم��رد عل��ى أهله��ا وظروفه��ا 
ألنه��ا جم��ردة م��ن احلماي��ة كونه��ا م��ن ذوي 

اخلاص��ة". االحتياج��ات 
يعل��م،  "م��ن  بأس��ى  قائل��ة  وتابع��ت  	
رمبا العديد من الفتيات من ذوي االحتياجات 
اجلس��دي  للتعني��ف  يتعرض��ن  اخلاص��ة 
والنفس��ي م��ن قب��ل أق��رب الن��اس هل��ن )أهله��ن( 

به��ن". ي��دري  أح��د  ال  لك��ن 
من حيمي "ذوات اهلمم"؟

الوالي��ات  م��ن  العدي��د  يف  تنتش��ر  	
الركي��ة ال��ي يتواج��د فيه��ا س��وريون بكث��رة 

آالء عوض

رادار املدينة

سوريات من ذوي 
االحتياجات اخلاصة 

يروين ظروفهن 
اجلديدة يف تركيا
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مجعي��ات ومنظم��ات ترع��ى الس��ورين م��ن 
هل��م  وتق��دم  اخلاص��ة  االحتياج��ات  ذوي 
الدع��م االجتماع��ي والط��ي. لك��ن عم��ل ه��ذه 
اجلمعي��ات يقتص��ر عل��ى تقدي��م اخلدمة ملن 
يطلبه��ا فق��ط، وال يتع��داه إىل إج��راء حب��وث 
ذوي  م��ن  الس��ورين  ت��وزع  ح��ول  ميداني��ة 
االحتياج��ات اخلاص��ة وظ��روف املتواجدي��ن 
يف منازهل��م الذي��ن ال يع��رف عنه��م اجملتم��ع 
ش��يئًا وال يس��تطيع أح��د م��د يد الع��ون إليهم.

يف  الظ��روف  ف��إن  مس��اء  ووف��َق  	
تركي��ا مواتي��ة لألش��خاص املبادري��ن الذي��ن 
وأس��رة  متعاون��ن  بأه��ل  احل��ظ  حالفه��م 
داعمة، لكن عندما يكون األهل غر متقبلن 
وس��لبين يف تعامله��م م��ع أبنائه��م وخاص��ة 
بناته��م م��ن ه��ذه الفئ��ة، ف��إن الفت��اة م��ن ه��ذه 
الش��رحية ل��ن تتمك��ن مع األس��ف من محاية 
نفس��ها أو حتس��ن ظروفه��ا، وس��تكون أش��به 

"باملعتقل��ة".
أم��ا ح��ول طريق��ة رص��د األهال��ي  	
ذوي  م��ن  بن��ات  أو  أبن��اء  لديه��م  مم��ن 
االحتياج��ات اخلاص��ة يف تركي��ا وجاهل��ن 
حبقوقه��م وكيفي��ة التعام��ل معه��م، فل��م 
تتمك��ن ع��ن املدينة م��ن الوصول إىل إجابات 
الش��أن، واقتص��ر األم��ر عل��ى  ش��افية به��ذا 
بع��ض اإليضاح��ات م��ن ذوي اخل��ربة الذي��ن 
يش��رحون أن الس��ورين يف تركي��ا يعيش��ون 
ظروف��ًا قاس��ية م��ن الناحي��ة املادي��ة وف��رص 
العم��ل، م��ا جيع��ل أعباءه��م مضاعفة وحيول 
دون اختاذه��م خط��وات إجيابي��ة يف حياته��م 
وحي��اة أوالده��م، فضًا ع��ن اجلهل مبقدرات 
والتص��ورات  اخلاص��ة  االحتياج��ات  ذوي 

اخلاطئ��ة عنه��م.
مس��اء  تؤك��د  الص��دد  ه��ذا  يف  	
ذوي  تس��مية  رافض��ة  اهلم��م"  "ذوي  أن 
االحتياج��ات اخلاص��ة "لديه��م هم��ة عالي��ة 
وطاق��ة كب��رة وه��م ق��ادرون عل��ى االعتم��اد 

على أنفسهم لو توفرت هلم ظروف معقولة 
. " نس��بيًا

ظروف جي��دة لذوي االحتياج��ات اخلاصة يف 
تركيا

نش��اطي  "حتس��ن  مس��اء  تق��ول  	
يف تركي��ا ال��ي يوج��د فيه��ا اهتم��ام ب��ذوي 
ه��ذه  أن  ح��ن  يف  اخلاص��ة،  االحتياج��ات 
الفئ��ة كان��ت مهملة للغاية. يف تركيا ترى 
اخلاص��ة  االحتياج��ات  ذوي  م��ن  الفتي��ات 
يتجولن يف الش��وارع، وحيصلن على التعليم 
ج��دًا". مأل��وف  أم��ر  وه��ذا  العم��ل  وف��رص 

وال��دة  أك��دت  الس��ياق،  ه��ذا  ويف  	
مس��اء أن "ظ��روف ابنته��ا النفس��ية حتس��نت 
مهني��ة  دورات  عل��ى  وحصل��ت  تركي��ا،  يف 
وتأهيلي��ة، كم��ا أنه��ا ب��دأت تعمل م��ع إحدى 
املنظمات السورية املعنية بذوي االحتياجات 
اخلاص��ة م��ن الس��ورين يف تركي��ا"، وه��و م��ا 
عدت��ه حت��واًل كب��راً يف حياته��ا. واعت��ربت 
أن اعتم��اد مس��اء عل��ى نفس��ها م��ن الناحي��ة 
والثق��ة  بالق��وة  االقتصادي��ة جعله��ا تش��عر 
بالنف��س، وه��ي تع��ّد نفس��ها م��ن احملظوظ��ات 
القائ��ل الات��ي حصل��ن عل��ى فرص��ة عم��ل 
يف تركي��ا، ألن ف��رص العم��ل بالنس��بة إىل 
ه��ذه الفئ��ة تعت��رب ضئيل��ة ج��داً، ناهي��ك ع��ن 
الصعوب��ات املرتبط��ة بظروفه��ن الش��خصية 
واللوجس��تية جله��ة الق��درة عل��ى احلرك��ة 

واس��تخدام  املن��زل  مغ��ادرة  أم��ر  وتدب��ر 
املواص��ات.

عام��ًا(،   20( احلام��دي  أميم��ة  	
فت��اة س��ورية حلبي��ة مقع��دة من��ذ كان��ت يف 
اخلامسة من عمرها، لكنها متكنت رغم ذلك 
من احلصول على ش��هادة الثانوية العامة يف 
س��وريا. وعندم��ا انتقل��ت إىل تركي��ا انتس��بت 
االحتياج��ات  ل��ذوي  مناص��رة  فري��ق  إىل 
اخلاص��ة، كم��ا عمل��ت أيض��ًا م��ع منظم��ة 
س��ورية خمتصة بدعم ذات الفئة، وس��اعدها 
انفتاح أهلها ومس��اندتهم هلا يف الوصول إىل 
هدفها بتطوير عملها والتحول إىل الفاعلية 

واإلنت��اج.
املدين��ة أن ظ��روف  تؤك��د لع��ن  	
ذوي االحتياج��ات اخلاص��ة يف تركيا أفضل 
مما هو يف س��وريا. وتضيف يف هذا اإلطار أن 
"الدول��ة الركي��ة تول��ي اهتمام��ًا ملحوظ��ًا 
الفئ��ة، وإذا كان الوص��ول إىل ه��ذه  به��ذه 
املزايا س��هًا بالنس��بة إىل الركيات، يتوجب 
على الس��وريات بذل جهد مضاعف للوصول 
إىل أهدافه��ن. وم��ع ذل��ك ف��إن الرب��ة خصب��ة 
يف تركيا أمام كل فتاة سورية لديها رغبة 
ب��أن تط��ور نفس��ها إذا كان أهله��ا متفهم��ن 

ومش��جعن".
ب��أن  مس��اء  م��ع  أميم��ة  وتتف��ق  	
االحتياج��ات العاطفي��ة والنفس��ية للفتي��ات 
م��ن ذوي االحتياج��ات اخلاص��ة ت��كاد تك��ون 
مهمل��ة كلي��ًا يف اجملتمع��ات الس��ورية، وه��و 
وحماول��ة  ومتابع��ة  لدراس��ة  حباج��ة  أم��ر 
وض��ع حل��ول. إال أن الفتي��ات اللواتي يواجهن 
الرئيس��ية  باحلق��وق  متعلق��ة  مصاع��ب 
كاخل��روج م��ن املن��زل والتعل��م ه��ن الفئ��ة 
األكث��ر إحلاح��ًا وحباج��ة لدع��م ومس��اندة 
فوري��ن، والبداي��ة تك��ون بالتع��رف عليه��ن 

عوائله��ن. ظ��روف  وعل��ى 

رادار املدينة

مركز سند
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يف تل��ك الظ��روف نش��أ االجت��اه اإلس��امي، وتأث��ر مب��ا حوله من  	
أحداث وصراعات سياسية وثقافية، وكان على صلة باسطنبول عاصمة 
اخلاف��ة، ومبص��ر مرك��ز الثقاف��ة والنهض��ة العربي��ة آن��ذاك، ومعلوم أن 
الش��يخ حس��ن األزهري )العراقي األصل( قدم من مصر بعد جولة طاف 
خاهل��ا عل��ى بل��دان ع��دة، قب��ل أن يس��تقر يف دي��ر ال��زور ويس��تأنف نش��اطه 
العلم��ي فيه��ا. ش��يخ آخ��ر ق��دم من الع��راق وهو أمح��د الراوي الكب��ر، الذي 
اس��تقر يف املدينة ونش��ط فيها، وكان ذا نزعة صوفية، خباف األزهري 
الس��لفي النزع��ة، وال��ذي تأث��ر عل��ى ما يب��دو باالجتاه��ات اإلصاحية الي 
كان��ت عل��ى أش��دها يف تل��ك الف��رة مبص��ر والش��ام. ظه��ر يف تل��ك الف��رة 
علم��اء آخ��رون، بعضه��م تتلم��ذ عل��ى الش��يخ األزه��ري، م��ن بينه��م حس��ن 
الرمضان وحممد سعيد العريف وعبد القادر ما حويش وجعفر الرحي.

غل��ب االجت��اه املش��يخي يف دير الزور على غ��ره، ونظراً للعزلة  	
ال��ي فرضه��ا الش��يخ حس��ن األزه��ري، فق��د اقتص��رت نش��اطاته عل��ى 
ال��دروس الفردي��ة واجملموع��ات الصغ��رة، وخت��رج عل��ى يدي��ه ش��خصيات 

كث��رة أش��رنا إىل بعضه��ا.
الش��يخ حس��ن رمض��ان كان مم��ن ترك��وا أث��راً كب��راً يف  	
نف��وس أبن��اء ذل��ك اجلي��ل، وتلق��ى علي��ه الكث��ر م��ن التام��ذة والش��باب 
الربي��ة والتوجي��ه والفق��ه والتمس��ك بأه��داب اإلس��ام وأحكام��ه، ول��ه 
العدي��د م��ن املؤلف��ات. أم��ا اجلي��ل الثان��ي مم��ن خت��رج عل��ى أولئ��ك العلماء، 
فق��د تول��وا اخلطاب��ة وتدريس العلوم اإلس��امية، وكانوا ُمقلن يف ذلك، 
لكنهم نش��طوا بقوة يف فرة الصعود اإلس��امي يف الس��بعينات وما بعدها.

تطور االجتاه اإلسالمي يف سوريا:
كان��ت دمش��ق والقاه��رة وم��دن أخ��رى، تش��هد نش��اطًا فكري��ًا  	
وسياس��يًا واس��عًا من��ذ أواخ��ر الق��رن التاس��ع عش��ر، ضمن حرك��ة النهضة 
العربي��ة، ال��ي كان العلم��اء واملثقف��ون اإلس��اميون يف مقدم��ة قادته��ا 
ومؤسس��يها. ارتك��ز الربنام��ج السياس��ي لإصاحي��ن اإلس��امين من��ذ 
ظهوره��م عل��ى مطالب��ة الدول��ة العثماني��ة بنظ��ام ال مرك��زي يضم��ن 
للع��رب حقوقه��م يف احلك��م، وجيع��ل لغته��م يف الوالي��ات العربي��ة لغ��ة 
رمسي��ة، ومب��وازاة ذل��ك االهتم��ام بتحدي��ث التعلي��م والثقاف��ة، ومحايته��ا 

من أن تكون بوابة سياس��ية للغرب، وأن يكون يف نفس الوقت وس��يلة ترقٍّ 
وتق��دم يف س��لم االقتص��اد والوظيف��ة.

كان لإصاحي��ن اإلس��امين تأث��ر واض��ح يف ب��ث ال��روح يف  	
الوع��ي الثق��ايف واالجتماعي والسياس��ي، وإحي��اء النفس العروبي من خال 
الركي��ز عل��ى تعري��ب العل��وم والتدري��س باللغ��ة العربي��ة وإعط��اء الع��رب 
دوراً أك��رب يف إدارات الوالي��ة. واتس��ق ه��ذا م��ع فك��رة انبع��اث الوعي القومي 
ال��ي قادته��ا تي��ارات أخ��رى. يذك��ر حمب الدي��ن اخلطيب أن عب��د الرمحن 
الش��هبندر اعت��رب أن النهض��ة يف دمش��ق ب��دأت ديني��ة، وأن حلق��ة طاه��ر 

اجلزائ��ري وإخوان��ه س��ارت ش��وطًا أبع��د فيه��ا.
وم��ع أن اإلس��ام ظ��ل ميث��ل اإلط��ار األوس��ع ال��ذي جتتم��ع علي��ه  	
الرؤى والتطلعات، وميثل خط الدفاع األساس��ي ضد السياس��ات التوس��عية 
األوروبي��ة، إال أن ع��رى الوحدة السياس��ية جملتمعات املنطقة انتقضت، مع 
نهاي��ة احل��رب األوىل وتف��كك الدول��ة العثماني��ة، ومل يع��د التضامن الديي 
يس��يطر عل��ى احلي��اة الفكري��ة واالجتماعي��ة للنخ��ب الس��ورية، وأصب��ح 
اجملال مفتوحا أمام والدة قوى جديدة وأفكار جديدة ومناخ نفسي جديد.

عوامل االفرتاق وهيمنة االجتاه العلماني:
دفع��ت الق��وى اجلدي��دة باجت��اه حتوي��ل احلرك��ة الوطني��ة إىل  	
حرك��ة سياس��ية، وظه��ر احملت��وى العلمان��ي كأح��د خصائ��ص القومي��ة 
املمي��زة، وال��ي أيدته��ا الزعام��ات الوطني��ة املتتابع��ة وال��ي من��ت من��ذ نهاي��ة 
القرن التاسع عشر على حساب الوالءات األخرى، والسيما الدين. وبدا هذا 
واضح��ًا يف تعابره��ا واصطاحاتها، كم��ا بدا واضحًا يف معاجلتها لقضايا 

عدي��دة م��ن بينه��ا دس��تور 1920.
م��ع جم��يء االنت��داب الفرنس��ي، كان��ت مقاوم��ة االحت��ال اهل��م  	
املش��رك ال��ذي اجتمع��ت علي��ه جه��ود الس��ورين وتوجهاته��م، لك��ن اخل��اف 
ح��ول اإلس��ام ودوره يف احلي��اة العام��ة اس��تمر يف الظه��ور، تغذي��ه س��لطة 
االحت��ال نفس��ه، م��ن خ��ال تدخلها يف التعليم واألح��وال املدنية واألوقاف 
اإلس��امية، وحماول��ة ف��رض قوانينه��ا وتش��ريعاتها يف الدس��تور الس��وري. 
الحق��ًا، أصب��ح دخ��ول الق��ادة والزعم��اء الوطني��ن كش��ركاء  	
سياس��ين م��ع س��لطة االنت��داب، وقيادته��م للحكوم��ات الوطني��ة، عام��ل قوة 

دير الزور من الذاكرة
نشوء االجتاه اإلسالمي يف 

دير الزور وتشكل جماعة 
اإلخوان املسلمني 

)1( من )7(

	             ال ختتلف الظروف الي ظهر فيها االجتاه اإلسامي يف دير الزور عما كان عليه احلال يف مدن أخرى، مع األخذ  	
باالعتبار حداثة املدينة وقرب عهدها بالنمو واالستقرار، وبالتالي افتقارها إىل املدارس واملعاهد العلمية اإلسامية، باإلضافة إىل قلة أعداد 

العلم��اء الذي��ن عرفته��م املدين��ة وأريافه��ا حت��ى عه��ود متأخ��رة.

معاذ السراج *

ديرالزور من الذاكرة

من أرشيف اجمللة - خاص
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لتنفيذ أفكارهم ورؤاهم، وتقديم تصور بديل لدولة علمانية عربية مس��تقلة، 
قائم��ة عل��ى مؤسس��ات غربي��ة، واالبتع��اد التدرجي��ي ع��ن املضام��ن اإلس��امية.

ظهور اجلمعيات اإلسالمية:
ظهرت اجلمعيات اإلس��امية يف املدن الكربى الس��يما دمش��ق وحلب،  	
وم��ن بينه��ا عل��ى س��بيل املث��ال، مجعي��ة الش��بان املس��لمن بدمش��ق، ودار األرق��م 
حبل��ب، والرابط��ة الديني��ة حبمص، والش��بان املس��لمن يف الس��احل، ومجعية دار 

األنص��ار يف دي��ر ال��زور.
نش��طت اجلمعي��ات يف اجمل��االت الثقافية والربوية، فأنش��أت املدارس  	
واملكتب��ات وأسس��ت الف��رق الكش��فية، وانتش��رت نش��اطاتها ب��ن صف��وف العم��ال 
والفئات الي مل حتظ بفرص التعليم، وكان هلا برامج ثقافية حافلة، والقت 
ترحيبًا كبراً يف األوساط االجتماعية، حتى جتاوزت أعداد منتسبيها اآلالف. 
وكان يف مقدمة أهدافها مقاومة االحتال الفرنسي ومنع التدخل يف الشؤون 

الديني��ة واخلصوصي��ات الثقافي��ة للش��عب الس��وري.
مجعية دار األنصار يف دير الزور:

حت��دث عدن��ان س��عد الدي��ن يف مذكرات��ه ع��ن نش��وء مرك��ز األنص��ار  	
يف دي��ر ال��زور، ونق��ل ع��ن بع��ض إخ��وان دي��ر ال��زور، وم��ن بينه��م الدكتور حس��ن 
هوي��دي رمح��ه اهلل، "أن مجعي��ة دار األنص��ار ُأنش��ئت يف مطل��ع األربعيني��ات ، 
وبالتحدي��د يف ع��ام 1941 عل��ى األرج��ح، وكان أول رئي��س هل��ا ه��و الش��يخ عب��د 
ال��رزاق ب��ن الش��يخ حس��ن رمض��ان، ث��م خلف��ه يف رئاس��ة اجلمعي��ة الدكت��ور عز 
الدي��ن جوال��ة، ث��م أس��ندت رئاس��ة اجلمعي��ة بع��ده إىل الدكت��ور حس��ن هوي��دي، 
لتضيف اس��م ش��باب حممد -صلى اهلل عليه وس��لم- إىل اس��م دار األنصار أس��وة 
مب��ا ح��دث يف اجلمعي��ات اإلس��امية األخ��رى يف احملافظات الس��ورية الي نش��أت 

فيه��ا اجلمعي��ات مث��ل حل��ب ومح��اة ومح��ص ودمش��ق".
وكان م��ن ضم��ن املؤسس��ن: األس��تاذ أم��ن ش��اكر، واألس��تاذ أمح��د  	
صاحل ما عيسى، والشيخ عبد اجلليل نقشبندي، الذي حتول الحقًا إىل العمل 
يف تكية الش��يخ ويس املعروفة يف دير الزور. ثم برز من اجليل الثاني يف نش��اط 
اجلمعية األستاذ أمحد الياغي واألستاذ حسن السحل وأمحد كدرو وغرهم.

يضيف عدنان س��عد الدين: "كانت مجعية األنصار إحدى الركائز  	
ال��ي تش��كلت منه��ا مجاع��ة اإلخ��وان املس��لمن يف س��وريا ولبن��ان، فعندم��ا ب��دأت 
اللق��اءات ب��ن ق��ادة اجلمعيات للبحث يف دجمها، وإنش��اء اجلماعة الواحدة، مّثل 
دار األنص��ار ألول م��رة يف اللق��اء ال��ذي عق��د يف دار األرق��م -واألرج��ح أن��ه كان 
يف ع��ام -1944 الش��يخ عب��د ال��رزاق رمض��ان والدكت��ور حس��ن هوي��دي، وكان��ت 
القضي��ة الفلس��طينية مت��ر يف أخط��ر مراحله��ا، فألق��ى قصي��دة يف ذاك اللق��اء 

الش��يخ عب��د ال��رزاق خياط��ب فيه��ا الق��دس فق��ال:
ال جتزعن وإن جلت مآسينا     فاهلل يف املأل األعلى يعزينا 	

"وق��د حض��ر ه��ذا اللق��اء األس��تاذ س��عيد رمض��ان مبعوث��ًا م��ن اإلم��ام حس��ن البن��ا، 
والبع��ض يش��ر أن األس��تاذ س��عيد رمض��ان حض��ر االجتم��اع التمهي��دي لقي��ام 

مجاع��ة اإلخ��وان يف س��وريا ع��ام 1942".
توس��عت مجعي��ة دار األنص��ار يف نش��اطاتها لتش��مل م��دن احملافظ��ات  	
الش��رقية، وعمل��ت عل��ى نش��ر الدع��وة اإلس��امية، وإحي��اء املناس��بات الديني��ة 
والتارخيي��ة، واالهتم��ام بالفق��راء واحملتاج��ن، واالعتن��اء باألنش��طة الرياضي��ة 
للفتيان والشباب. واهتمت باملساجد يف كل الفروع، وأعادت احلياة إىل مساجد 
كانت مروكة، أو كانت العناية بها ضئيلة، وكان مسجد أبي عابد يف دير 
الزور حتت إشراف الدكتور حسن هويدي يلقي فيه اخلطب واحملاضرات، ثم 

حت��ول املس��جد بع��د ذل��ك إىل مق��ر جلمعي��ة األنص��ار وإدارته��ا يف دي��ر ال��زور.

اإلخ��وان  والحق��ًا  ال��زور،  دي��ر  يف  األنص��ار  دار  اضطلع��ت  	
املس��لمن، مبس��ؤولية كب��رة فاق��ت م��ا قامت به اجلمعيات اإلس��امية 
يف احملافظ��ات األخ��رى، وكان��ت مس��ؤولة ع��ن الدع��وة اإلس��امية يف 
بقع��ة واس��عة يف س��وريا رمب��ا كان��ت تس��اوي ثل��ث مس��احتها، وامت��د 
نش��اطها إىل اجلزي��رة والقامش��لي، ال��ي زاره��ا مصطف��ى الس��باعي 
املراقب العام األول لإخوان املس��لمن. ويعرف عدنان س��عد الدين بأن 
اإلخوان قصروا كثراً يف التواصل مع منطقة اجلزيرة، مع أنه كان 
هلم أنصار كثر فيها، وخاصة يف القامش��لي ورأس العن. ويف أحداث 
الثمانينات اعتقل العديد منهم ومكثوا س��نوات طويلة يف س��جن تدمر. 

اإلخوان يف دير الزور:
دي��ر ال��زور كان��ت أح��د املراك��ز الس��تة األوىل ال��ي تفرع��ت  	
ع��ن مجاع��ة اإلخ��وان املس��لمن يف س��وريا، وق��د نش��طت احلركة طيلة 
األربعين��ات واخلمس��ينات، وتراجع��ت بع��د اإلع��ان ع��ن ح��ل اإلخ��وان 
رمسيًا استجابة لطلب عبد الناصر كشرط إلمتام الوحدة بن مصر 
وس��وريا. وبع��د االنفص��ال مل يس��رجع اإلخ��وان وضعه��م القانون��ي، إال 
أنه��م اس��تمروا بالعم��ل دون عوائ��ق، وع��ادوا ملش��اركاتهم يف ال��وزارة 

والربمل��ان.
بع��د انق��اب 8 آذار تع��رض اإلخ��وان للتضيي��ق واملاحق��ة  	
كغره��م م��ن األح��زاب والتي��ارات السياس��ية، وتصاعدت ن��ربة الصراع 
ب��ن اإلخ��وان والس��لطة عل��ى خلفية مس��ائل عدي��دة من بينه��ا حماولة 
الس��لطة اهليمن��ة عل��ى األوق��اف اإلس��امية، وتعدي��ل مناه��ج الربي��ة 
اإلس��امية والتاري��خ، وحماول��ة إلغ��اء املعاهد الش��رعية، وتكرار حاالت 
اإلس��اءة للق��رآن الكري��م، ونق��ل أع��داد م��ن املدرس��ن اإلس��امين إىل 

مناط��ق بعي��دة.
ع��ام 1966، وضم��ن مح��ات ماحق��ة السياس��ين والتنكي��ل  	
به��م، اعتق��ل املئ��ات م��ن اإلخ��وان املس��لمن يف كافة احملافظ��ات ومعهم 
كثر من اإلسامين. ويف دير الزور اعتقل الدكتور حسن هويدي، 
وأعض��اء مرك��ز اإلخ��وان فيه��ا، وع��دد م��ن وجه��اء اجلماع��ة، منه��م 
األس��تاذ أم��ن ش��اكر ويوس��ف طل��ب، وزكري��ا حيي��ى اجلاب��ر، وصاحل 
طعم��ة، واملهن��دس رمض��ان س��بع، والصيدل��ي جاب��ر طعم��ة، والش��يخ 

حمم��ود مش��وح مف��ي امليادي��ن.
أواخ��ر الس��تينات، وعندم��ا تصاع��دت خاف��ات اإلخ��وان فيم��ا  	
بينه��م، كان مرك��ز الدي��ر م��ن املراك��ز احملاي��دة، وح��اول م��ع إخ��وان 
مح��اة رأب الص��دع لكنه��م مل يفلح��وا يف ذل��ك. ومن��ذ ع��ام 1970 انقس��م 
اإلخ��وان إىل تنظيم��ن، أحدهم��ا تق��وده دمش��ق وعل��ى رأس��ه عص��ام 
العط��ار، واآلخ��ر تق��وده حل��ب وعل��ى رأس��ه الش��يخ عب��د الفت��اح أب��و غ��دة.

انقس��م مرك��ز الدي��ر ه��و اآلخ��ر، فالتح��ق قس��م جبماع��ة  	
األس��تاذ العطار يتقدمهم الدكتور حس��ن هويدي، واآلخر مع مجاعة 
أب��و غ��دة وكان أكثره��م م��ن الش��باب، ومل ت��ربز بينه��م ش��خصية 
كب��رة، والتحق��ت به��م جمموع��ة امليادي��ن، ال��ي ب��رزت بق��وة يف تل��ك 
الفرة، وتأثرت كثراً باألفكار املنفتحة للش��يخ حممود مش��وح، الذي 
ق��اد نش��اطًا قوي��ًا يف املنطق��ة، واش��تهرت به��ا خطب��ه ال��ي كان حي��رص 
عل��ى حضوره��ا الكث��رون م��ن الدي��ر ومناط��ق أخ��رى، وكان��ت أف��كار 
الش��يخ حمم��ود وخطب��ه م��ن العوام��ل القوي��ة ال��ي أث��رت يف الصع��ود 

اإلس��امي يف املنطق��ة، يف ف��رة الس��بعينات.

ديرالزور من الذاكرة

من أرشيف اجمللة - خاص

* م��ن موالي��د ديرال��زور 1954 مهت��م بتاري��خ س��وريا املعاص��ر واحل��ركات اإلس��امية، عض��و يف مجاعة األخوان املس��لمن منذ 1973 عضو 
جملس ش��ورى وعضو مكتب سياس��ي سابقًا
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م��ن املع��روف أن "ح��زب اهلل" أق��ام دويل��ة داخ��ل لبن��ان بع��د  	
قضاء آل األسد على فصائل املقاومة الفلسطينية؛ دولة هلا عاصمتها 
وذيلي��ة  تابع��ة  لكنه��ا  اخلاص��ة،  وقوانينه��ا  وخمابراته��ا  وجيش��ها 
ألصحابه��ا مال��ي إي��ران ال��ذي يعملون على تزويده��ا مبختلف أنواع 
األس��لحة والذخائ��ر ع��رب دمش��ق، ومتويله��ا مادي��ًا من��ذ تأسيس��ه ع��رب 
منح��ة س��نوية، ب��دأت ب��� 100 ملي��ون دوالر ووصل��ت حت��ى 700 ملي��ون 
دوالر يف الس��نوات األخ��رة. لك��ن العقوب��ات األمريكي��ة املفروض��ة 
عل��ى إي��ران ومليش��ياتها العابرة للح��دود أدت إىل دخول هذه املنظمة 

اإلرهابي��ة نف��ق أس��وأ أزم��ة يف تارخيه��ا. 
وفًق��ا للخ��رباء، مت ختفيض املبلغ اإليراني مبقدار النصف،  	
ما دفع املنظمة اإلرهابية الي أنشأت إمرباطورية اقتصادية حقيقية 
يف لبنان على بيع العقارات يف موقعها الرئيس��ي يف بروت اجلنوبية. 
وألول م��رة من��ذ 37 عام��ًا عل��ى وجوده��ا، قلل��ت بش��كل كب��ر حج��م 
املدفوع��ات ملقاتليه��ا، وخفض��ت ع��دد الذي��ن خيدم��ون بش��كل دائ��م إىل 
الثلث، واالحتياطين إىل النصف. يف الوقت نفسه، مت إغاق العديد 
م��ن املؤسس��ات واهليئ��ات ال��ي تق��دم املس��اعدة واإلغاث��ة إىل املقاتل��ن 
وعائاتهم، وإلغاء املزايا االجتماعية، الس��يما الس��فر اجملاني وتوزيع 
األدوي��ة دون مقاب��ل. كم��ا ضرب��ت العقوب��ات األمريكي��ة آل��ة املنظمة 
الربوباغندي��ة، فق��د تراجع��ت روات��ب موظف��ي "قن��اة املن��ار" و"إذاع��ة 

الن��ور"، وُس��رح العش��رات م��ن الصحفي��ن والعامل��ن الفني��ن.
العزل��ة االقتصادي��ة اإليراني��ة والعقوب��ات املفروض��ة عل��ى  	
طهران ليس��ت الس��بب الوحيد ألزمة "حزب اهلل". الدعم املباش��ر الذي 
قدم��ه احل��زب لنظ��ام األس��د، منذ عام 2012، كلف��ه غالًيا. فقد ُأنفقت 

مبال��غ ضخم��ة عل��ى مغامرت��ه الس��ورية، وال��ي حتولت إىل خس��ائر 
كبرة يف صفوفه، واليوم ال تستطيع إيران تغطية هذه التكاليف.

مل يك��ن ل��دى نص��ر اهلل أي أم��وال للوف��اء بوع��ده ح��ول تقديم الدعم 
املال��ي لعائ��ات أكث��ر م��ن 2000 إرهاب��ي م��ن عناص��ره قتل��وا يف 
س��وريا. هن��اك تقاري��ر م��ن لبن��ان تفي��د بقط��ع املدفوع��ات أو تأخره��ا 
ع��ن عائاته��م، وبذه��اب عناص��ر احل��زب إىل لبن��ان يف إج��ازات غ��ر 
مدفوع��ة األج��ر. وم��ع ذل��ك مازال��وا منتش��رين عل��ى ط��ول وع��رض 
ال��ي س��فكتها كراهيته��م،  األراض��ي الس��ورية املش��بعة بالدم��اء 
ويعمل��ون عل��ى إنش��اء منظم��ات رديف��ة دون اإلع��ان ع��ن ذل��ك؛ وال 
ت��زال اخلط��ب العس��كرية الرنان��ة ع��ن االنتص��ارات الوهمي��ة تأت��ي 
م��ن أقبي��ة "ح��زب اهلل"؛ لك��ن مس��ألة املواجهة مع إس��رائيل قد أزيلت 
م��ن ج��دول األعم��ال، ألن فص��ول املس��رحية العبثي��ة اختلف��ت يف 

التوليف��ة الطائفي��ة للمخ��رج اإليران��ي.
ُأج��رب احل��زب ال��ذي أصب��ح عل��ى وش��ك اإلف��اس عل��ى  	
الص��راع م��ن أج��ل البق��اء؛ وح��اول متوي��ل نفس��ه بط��رق خمتلف��ة؛ 
فمن جتارة املخدرات واألسلحة، مروراً بتجارة األحجار الكرمية، 

الفني��ة. والقط��ع  اآلث��ار  وص��واًل إىل جت��ارة 
يف اآلون��ة األخ��رة ظه��ر اس��م ناظ��م س��عيد أمح��د عل��ى  	
الس��طح كأح��د ممول��ي "ح��زب اهلل" األساس��ين، بعدم��ا فرض��ت 
وزارة اخلزان��ة األمريكي��ة، يف 13 كان��ون األول 2019، عقوبات على 
ثاثة لبنانيَّن، بس��بب قيامه بغس��ل األموال عن طريق الفن، ومن 

ث��م إحضاره��ا ش��خصيًا إىل أم��ن ع��ام احل��زب حس��ن نص��ر اهلل.

الفن يف خدمة حزب اهلل
	      اش��تدت أزم��ة "ح��زب اهلل" نهاي��ة ع��ام 2018، عندم��ا ُطب��ق احلظ��ر الفعل��ي عل��ى تصدي��ر النف��ط اإليران��ي؛ ألن  	
متوي��ل احل��زب ج��اء بش��كل أساس��ي م��ن عائدات��ه الضخم��ة. لذلك ليس من املس��تغرب أن يتحدث حس��ن نصر اهلل م��راراً وتكراراً عن 

"اجله��اد املال��ي" يف خطب��ه، ويب��دأ يف مج��ع األم��وال لصن��دوق دع��م مقاومت��ه وقتل��ه وتش��ريده للش��عب الس��وري.

د. علي حافظ

رأي

 ناظم سعيد أحمد
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تدي��ر  ثري��ة  عائل��ة  اب��ن  أمح��د  	
ش��ركة مزدهرة بتجارة املاس، وميلك عدة 
شركات يف بلجيكا والكونغو الدميوقراطية 
مس��اعدات  قدم��ت  البل��دان،  م��ن  وغرهم��ا 
وتربع��ات ودع��م لوجس��ي إىل "ح��زب اهلل" 
بش��كل دائ��م. يعت��رب قيادي��ًا س��ابقًا يف احل��زب، 
ممولي��ه  م��ع  جي��دة  بعاق��ات  ويرتب��ط 
املعروف��ن قاس��م ت��اج الدي��ن وحمم��د ب��زي. 
الثمين��ة  املع��ادن  جت��ارة  يف  ضل��ع  كذل��ك 
وتهري��ب امل��اس، حت��ى ع��رف ه��ذا الن��وع م��ن 
جتارت��ه جمازي��ًا ب��� "م��اس ال��دم". يعي��ش يف 
ب��روت، حي��ث ميل��ك صال��ة فني��ة كب��رة، 
اللوح��ات  م��ن  ضخم��ة  جمموع��ة  ويقت��ي 
والنحات��ن  الرس��امن  ألش��هر  والتمائي��ل 
العاملين - بيكاسو، جان ميشيل باسكيات، آي 
وي��وي، توم��اس هيثرفيك، م��ارك كوين... - 

ال��دوالرات! يق��در مثنه��ا مباي��ن 
حس��ب ش��هود عي��ان ف��إن ج��دران  	
م��ن  باللوح��ات  ب��روت مكتظ��ة  صالت��ه يف 
األعل��ى وبالتماثي��ل م��ن األس��فل. كذل��ك 
ُذك��ر ع��ن وج��ود عاق��ات وثيق��ة ل��ه م��ع 
بع��ض الفنان��ن ومالك��ي الصاالت يف س��ورية 
يق��وم  حي��ث  األس��د،  آل  عل��ى  احملس��وبن 
بالروي��ج ألعماهل��م يف لبن��ان وبل��دان أخرى!

ال خيف��ي ناظم أمحد ش��غفه املزور  	
هذا على أحد، إذ يقوم بتحميل صور كنوزه 
الفني��ة بش��كل دائ��م على تطبيق االنس��تغرام، 
حيث لديه 163 ألف زائر منتظم.. لقد اختار 
باعتب��اره  األساس��ي  لعمل��ه  كغط��اء  الف��ن 
مس��ة الن��اس الراق��ن البعيدي��ن كل البع��د 
ع��ن الش��بهات بقدراته��م عل��ى غس��ل األم��وال 
بقت��ل  إرهابي��ة متهم��ة  ومتوي��ل منظم��ات 

وتش��ريد األبري��اء واملدنين، الس��يما يف دولة 
جم��اورة كس��وريا!

ي��دور  بعي��دة  ليس��ت  ف��رة  من��ذ  	
نق��اش يف ع��امل الف��ن ح��ول م��دى ق��درة ه��ذا 
وإن  الس��يما  األم��وال،  غس��ل  عل��ى  اجمل��ال 
لدي��ه نق��اط ضع��ف كث��رة وواضح��ة متاًما 
للعيان: ال ميكن التحكم يف معظم املعامات 
التجاري��ة الفني��ة ال��ي يت��م إبرامه��ا، وال يت��م 
الكش��ف ع��ن هوي��ات البائع��ن واملش��رين، وال 
األعم��ال  تكلف��ة  تواجده��م.  أماك��ن  حت��ى 
الفني��ة تقديري��ة نس��بية يف طبيعته��ا، لذل��ك 
م��ن الس��هل تضخيمه��ا حس��ب احلاج��ة، مم��ا 
يس��مح بنق��ل مبال��غ مالي��ة كب��رة للغاي��ة. 
األعم��ال  وانتش��ار  املضارب��ات،  إىل  إضاف��ة 

امل��زورة...
لك��ن بعضهم ينكر بش��كل قاطع أن  	
تكون املعامات املش��بوهة ذات طبيعة ش��ائعة 
يف ع��امل الف��ن، وأن األم��ر مضخ��م إىل حد ما 

وال يرق��ى أن يص��ل إىل ظاه��رة دائم��ة. 
ال  األمريكي��ة  اخلزان��ة  وزارة  	
تواف��ق عل��ى ه��ذا. وفًق��ا ملس��ؤول ب��ارز مهت��م 
بتموي��ل املنظم��ات اإلرهابي��ة يدع��ى مارش��ال 
بيلينجس��لو، فإن اقتناء وبيع األعمال الفنية 
يع��د "نظام��ًا معروف��ًا للتحوي��ات املالي��ة غر 
ع��ن  احلال��ة  ه��ذه  يف  وأض��اف  القانوني��ة". 
ناظ��م: "لدينا الراع��ي االقتصادي حلزب اهلل، 
ال��ذي ينق��ل إلي��ه ج��زءاً كب��راً م��ن عائدات��ه 
غ��ر القانوني��ة م��ن خ��ال التج��ارة يف امل��اس 
الدم��وي؛ وال��ذي يت��م غس��له م��ن خ��ال ع��امل 
الفن، مما يس��مح له بإخفاء معظم صفقاته. 
هذه طريقة معروفة لالتفاف على النظام 

الرمس��ي".  االقتص��ادي 

اخلزان��ة  وزارة  فرض��ت  لذل��ك  	
األمريكي��ة عقوبات ش��ديدة عل��ى تاجر املاس 
أمح��د، ال��ذي -وفق��ًا هل��ا- "ق��ام بغس��ل األموال 
م��ن خ��ال صالت��ه يف ب��روت، حي��ث ميل��ك 
أعم��ااًل  تض��م  ضخم��ة  لوح��ات  جمموع��ة 
للفن��ان الش��هر بيكاس��و". ويع��د أمح��د أح��د 
"املاحن��ن البارزين حلزب اهلل"، وهي منظمة 
مع��رف به��ا يف الوالي��ات املتح��دة عل��ى أنه��ا 
"إرهابي��ة". وذك��ر بي��ان صحف��ي ص��ادر ع��ن 
وزارة اخلزان��ة األمريكية أن أمحد اس��تخدم 
معرضه يف بروت كشاش��ة لغس��ل األموال، 
وكن��وع م��ن امل��اذ الضري��ي "يف حماول��ة 

لتجن��ب آث��ار العقوب��ات األمريكي��ة".
رف��ض ناظ��م س��عيد أمح��د التعليق  	
عل��ى العقوب��ات املفروض��ة علي��ه، رغ��م أن��ه 
ح��ول  املنش��ورة  التقاري��ر  نف��ى  املاض��ي  يف 
ارتباط��ه ب��� "ح��زب اهلل". وه��و حالي��ًا موض��وع 
عل��ى القائم��ة الس��وداء وال ميكن��ه الدخ��ول 
يف معام��ات جتاري��ة م��ع أط��راف عدي��دة، 
أو  املتح��دة  الوالي��ات  داخ��ل  ذل��ك  كان  إن 

خارجه��ا.
يف  األمريكي��ة  اإلدارة  ش��ددت  	
اآلون��ة األخ��رة م��ن قبضته��ا عل��ى قن��وات 
متوي��ل اإلره��اب، وأغلق��ت حس��ابات بنكي��ة 
لرج��ال أعم��ال مدان��ن بنق��ل األم��وال إىل 
"ح��زب اهلل"، ومت اعتق��ال العدي��د م��ن رع��اة 
غس��ل  يف  املتورط��ن  واملمول��ن  املنظم��ة 
السياس��ة  إن  اهلل.  نص��ر  لص��احل  األم��وال 
األمريكي��ة املتمثل��ة يف اخلن��ق االقتص��ادي 
الداعم��ة  اإلرهابي��ة  ومنظماته��ا  إلي��ران 
ملشاريعها اإلقليمية ال تؤتي مثارها فحسب، 
ب��ل تتمت��ع أيض��ًا بدع��م ج��اد يف العدي��د م��ن 
إضاف��ة  األوس��ط.  الش��رق  منطق��ة  بل��دان 
إىل أن اإلج��راءات العقابي��ة األمريكي��ة ق��د 
أوقف��ت حرك��ة أم��وال أركان نظ��ام األس��د 
الدولي��ة،  املصرفي��ة  قدراته��م  م��ن  وح��ّدْت 
الس��يما يف لبن��ان ال��ذي اعت��رب لف��رة طويل��ة 
امل��اذ اآلم��ن لثرواته��م املس��روقة م��ن ق��وت 

الس��وري. الش��عب 
يف النهاي��ة، ه��ل ميكنن��ا أن نأم��ل  	
اس��تنزاف  إىل  السياس��ة  ه��ذه  ت��ؤدي  ب��أن 
"حزب اهلل" نهائيًا، واحلد من فاشيته ودعمه 
لعصاب��ة آل األس��د، وإخراج��ه م��ن األراض��ي 
السورية؟ هل سيساعد قانون قيصر، بعد أن 
يدخ��ل حي��ز التنفي��ذ، بض��رب جي��ب نصر اهلل 
ول��وي ماس��ورات أس��لحة حزب��ه العدي��دة؟... 

نأم��ل ذل��ك!

رأي

من معرفات اجليش الوطني على الفيسبوك

 ناظم سعيد أحمد
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أب��داً ل��ن ُيف��ارق خميل��ي وجه��ا حيي��ى وح��ور، الطفل��ن  	
الربيئ��ن بعم��ر س��ت س��نوات، اللذي��ن كان��ا م��ن ضم��ن األطف��ال 
الضحاي��ا الذي��ن كان��وا يدرس��ون – ومات��وا – يف املدرس��ة الي ُتديرها 
املنظمة الي أعمل لصاحلها. ليست هذه أول مرة ُتدّمر فيها إحدى 
مدارسنا. يف احلقيقة، مت قصف ست من مدارسنا يف الشهور الستة 
األخ��رة، وليك��ن مبعلومك��م أن هذه محلة قص��ف واضحة ومنظمة 
ضد مدارسنا. رغم ذلك، ومع دخول احلرب األهلية يف سوريا عامها 
التاسع، يبدو ردُّ الفعل على هذه اجلرائم الفظيعة خافتًا. عوضًا عن 

ذل��ك، يظه��ر أن��ه يت��م توجي��ه الغض��ب إىل م��كان آخ��ر.
بع��د يوم��ن م��ن اهلج��وم عل��ى مدرس��تنا ال��ذي حص��ل يف  	
أول أي��ام الس��نة اجلدي��دة، ُقِت��ل قاس��م س��ليماني، اجلن��رال اإليران��ي، 
بضرب��ة جوي��ة أمريكي��ة ُق��رب مط��ار بغ��داد. كثرون م��ن أصدقائي 
متلكهم غضب شديد من هذا العمل. لكن ملاذا؟ هل كانوا قلقن من 
التأث��ر ال��ذي س��يخلفه قتل��ه عل��ى املنطق��ة؟ ال، ألنه��م مل يكون��وا ق��د 
مسعوا باس��م س��ليماني إىل أن ذاعت أخبار مقتله. كانوا ال يعرفون 
ش��يئًا ُيذك��ر ع��ن نف��وذه وتأث��ره يف س��وريا ولبن��ان والع��راق واليم��ن 
وأماكن أخرى بعيدة. كانوا غاضبن ألن موته نتج، بكل بس��اطة، 
عن قرار اختذه دونالد ترامب. ترامب شخص سيء، لذا كان مقتل 

س��ليماني أم��راً س��يئًا – هك��ذا ب��دا املنط��ق ال��ذي يعتم��دون علي��ه. 
قل��ة قليل��ة أولوا انتباهًا للجرائم ضد اإلنس��انية الي ُيتهم  	
بها سليماني. عقب مقتل سليماني حتول كثر من أصدقائي على 
الفيس��بوك إىل خ��رباء يف السياس��ة اخلارجي��ة، متنبئ��ن ب��أن احل��رب 
العاملي��ة الثالث��ة ال مف��ر منه��ا. قال��وا ب��أن األم��ر برمت��ه كان غلط��ة 
ترام��ب. ارتفع��ت وت��رة احلم��اس لديه��م بع��د عملي��ة ال��رد اإليران��ي 
ض��د القواع��د اجلوي��ة األمريكي��ة. ال ُتس��يئوا فهم��ي هنا، أنا لس��ت من 
أنص��ار ترام��ب. ل��و كان لدّي ما يكف��ي من الوقت واملال مع التزامات 
أق��ل لركب��ت الطائ��رة وتطوع��ت لص��احل محل��ة ج��و باي��دن أو بي��ت 

بوتيغي��غ. 
آم��ل ش��ديد األم��ل أن خيس��ر ترام��ب انتخاب��ات تش��رين  	
الثان��ي الق��ادم. كان الع��امل س��يكون مكان��ًا أفض��ل ل��وال وج��ود ترام��ب 
يف البيت األبيض. لكن لنبتعد عن رس��م أي متاثل زائف بن ترامب 
وس��ليماني. م��ا ُيثر غضي هو نف��اق أولئك الذين يرفعون أصواتهم 

خبصييوص عييدم عداليية قتييل سييليماني، ومييع ذلييك يبقييون هادئيين 
عندمييا يتعلييق األميير بقصييف األسييد العشييوائي علييى األطفييال. 

بالشييكوى  ترامييب مشييغولن  منتقييدو  ويف حيين كان  	
ميين جتاوزاتييه، ميياذا عن اإلبادة الفعلية اليت ُترتكب حبق املسييلمن 
الروهينغيا يف ميامنار؟ وعمليات السجن اجلماعية يف معسكرات 
االعتقييال للمسييلمن اإليغييور يف الصيين؟ والعنييف املوافييق عليييه 
حكوميييًا ضييد احملتجيين املناصرييين للدميقراطييية يف هونغ كونغ 

وفنزويييا وروسيييا؟ 
مييع ذلييك، عندمييا يييزور ترامييب لنييدن –أو يأميير مبييوت  	
شييخص شييرير– ال يوجييد نقييص يف أعييداد النيياس الذييين يريييدون 
االحتجيياج. أمييا يف سييوريا، فاملوقييف ميين قصييف مدرسييتنا التالييية 
مشييروط. عندمييا سيييحصل األميير احملّتييم، يبدو أن عييدداً أكرب من 
الناس سيييغضبون لو كان ترامب هو املسييؤول وليس بشييار األسييد. 
ويبييدو أن ديكتاتييور سييوريا لديييه بطاقيية مييرور جمانييية ميين كثري 
ميين النيياس علييى وسييائل التواصييل االجتماعييي، خبيياف رئيييس 

الواليييات املتحييدة املنتخييب دميقراطيييًا.
هييذا املوقييف هييو انعييكاس حمييزن لنفيياق أولئييك )وهييم  	
بأغلبهييم ينتمييون لليسييار الربيطانييي( الذييين كانييوا فيما مضى يف 
طليعة احملتجن على املظامل العاملية، من نظام الفصل العنصري 
يف جنييوب أفريقيييا واجملاعيية يف أثيوبيييا إىل حرب العييراق. أما اآلن، 
فيبييدو أن شييهيتهم لتنظيييم محييات ضييد عمليييات القتييل حبييق 
املدنييين األبرييياء –املرعييية ميين ِقبييل الدوليية– دون رّد عقابييي، هييذه 
الشييهّية قييد تبّخييرت وحييّل حملهييا غضييب ميين فييوز أمثييال ترامييب 

باالنتخابييات.
منييذ مقتييل الطفليين حييييى وحييور يف األول ميين كانييون  	
الثانييي والغضييب يعتمييل يف داخلييي. يف سييوريا، األطفييال ميوتييون، 
مييع ذلييك يتعامييى الكثييريون عمييا حيييدث هنيياك. وعوضييًا عيين ذلييك، 
يوجهييون غضبهييم اهلائييج إىل مييا يشييجبه جريمي كوربيين على أنه 
"القتل الطائش وغري القانوني للجنرال اإليراني فاسم سليماني". 
لُنعفييي أنفسيينا ميين البييكاء علييى سييليماني. عوضييًا عيين  	
ذلييك، فلنبكييي علييى 370 ألييف شييخص ُقِتلييوا حتييى اآلن يف احلييرب 

سييوريا. يف  الدائييرة  الدموييية  األهلييية 

أشعر بالقنوط من أولئك الذين يبكون على قاسم سليماني

ترجمة

بعد بضع ساعات من بداية العام اجلديد، استهدفت القوات املوالية لألسد مدرسة يف جنوب إدلب بقنبلة عنقودية. وقع القصف يف  	
الساعة 11 صباحًا، حن كان من الواضح أن املدرسة ستكون ممتلئة بالطاب، وكانت احلصيلة مقتل مخسة أطفال. كانت أعمار اثنن 

من الضحايا ست سنوات، وأكرب األطفال الضحايا كان عمره فقط 13 عامًا. باإلضافة إىل األطفال اخلمسة، ُقِتل أربع أشخاص راشدين. 

 تشارلز لولي*
9 كانون الثاني

 عن جملة The Spectator الربيطانية  
ترمجة مأمون احللي 
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لإلعــام المطبوع

ألش��هر قليل��ة مض��ت اعتق��د الكثر  	
م��ن متابع��ي م��ا حي��دث يف الش��رق األوس��ط، 
أن الط��وق اإليران��ي ال��ذي ب��دأ م��ن طه��ران 
ال��ي  ق��د أكم��ل حلقات��ه: طه��ران فبغ��داد 
أصبحت مركزاً لتحقيق سياسات إيران يف 
العامل العربي عرب طبقة سياس��ية تتبع على 
املس��توى العقائ��دي إلي��ران، وعل��ى املس��توى 
السياس��ي ملرك��ز صن��ع الق��رار يف طه��ران.

ويف س��عيها إلمت��ام الط��وق، وال��ذي  	
ب��دا واضح��ًا أنه ق��د جعل من بروت -وبامتام 
ح��زب اهلل س��يطرته عليه��ا سياس��يًا وأمني��ًا- 
احللق��ة األخ��رة، قب��ل أن حتك��م الس��يطرة 
على دمشق بشكل شبه كامل. وذلك ترمجة 
ألحام تصدير الثورة إىل دول اجلوار، ومن 
ث��م نق��ل التجرب��ة اإليراني��ة إىل العواص��م 
احمليط��ة م��ن خ��ال إنش��اء ط��وق اقتص��ادي 
سياس��ي واجتماعي على ش��كل "هال شيعي" 
يعتمد على التبعية الدينية بالدرجة األوىل 
لتحقي��ق أه��داف قومي��ة واقتصادي��ة بلب��وس 

ديي.
هل��ا  منف��ذ  ع��ن  إي��ران  فبح��ث  	
اخللي��ج  ع��ن  بعي��داً  الدافئ��ة  املي��اه  عل��ى 
املتوت��ر واملراق��ب م��ن قب��ل الع��ن األمريكي��ة، 
وكذل��ك البح��ث ع��ن طري��ق لتب��ادل الس��لع 
التجاري��ة والزراعي��ة م��ع دول ح��وض البح��ر 
املتوس��ط عن طريق موانئ بروت والاذقية 
وطرطوس، جعل من تدخلها يف س��وريا أمراً 

من��ه. مه��رب  ال  حتمي��ًا 

تلخي��ص  وض��ع  ميك��ن  لذل��ك  	
بإنش��اء  س��وريا  يف  إلي��ران  األب��رز  لله��دف 
طري��ق ب��ري يب��دأ م��ن بغ��داد ع��رب احل��دود 
احل��دودي(  البوكم��ال  )مع��رب  الس��ورية 
والبادي��ة الس��ورية وص��واًل لدمش��ق وم��ن ث��م 
ب��روت والاذقي��ة، وذل��ك م��ن أج��ل تصدي��ر 
النف��ط والغ��از اإليران��ي ع��رب تل��ك املوان��ئ.

حت��ت  أيض��ًا  كان  اهل��دف  ه��ذا  	
والذي��ن  املنطق��ة،  يف  األمريكي��ن  أنظ��ار 
حت��ى وإن مل يتدخل��وا بش��كل مباش��ر، إال أن 
الغ��ارات ال��ي كان يش��نها التحال��ف الدول��ي 
واإلس��رائيليون هدفه��ا ه��و القض��اء عل��ى ه��ذا 
املش��روع، خاص��ة م��ع قي��ام اإليراني��ن بإنش��اء 
احل��دود  عل��ى  تواجده��م  لتعزي��ز  قواع��د 
مدين��ة  م��ن  بالق��رب  الس��ورية  العراقي��ة 
البوكمال، حيث أنشأت إيران "قاعدة اإلمام 
عل��ي" وحول��ت مط��ار احلم��دان غ��رب املدين��ة 

لقاع��دة هل��ا.

العراق..
احللقة األضعف يف 

الطوق اإليراني

الضربة األبرز للمش��روع اإليراني  	
مل ت��أت م��ن س��وريا حي��ث الن��زاع ال ي��زال يف 
أعلى مس��توياته، بل جاء من الش��عب العراقي 
ال��ذي انتف��ض ض��د الطبق��ة السياس��ية ال��ي 
حتكم��ه، معت��رباً تبعيته��ا إلي��ران أح��د أه��م 
أس��باب وص��ول الع��راق مل��ا ه��و علي��ه من فش��ل 

عل��ى مجي��ع األصع��دة.
الش��عي  احل��راك  فاج��أ  وكم��ا  	
العراق��ي القي��ادة اإليراني��ة، فإن��ه ق��د فاج��ئ 
الطبقة السياس��ية احلاكمة والي اعتمدت 
ولس��نوات عل��ى التبعية الديني��ة للمرجعيات 
التابع��ة بدوره��ا للمرجعي��ة اإليراني��ة. ه��ذا 
احل��راك -وال��ذي حت��ى اللحظ��ة يب��دو أن��ه 
خ��روج  أن  جي��داً  يعل��م  خلطوات��ه-  م��درك 
الع��راق م��ن الس��يطرة اإليراني��ة ه��و بداي��ة 

يتعاف��ى. أن  ميك��ن  ع��راق  إىل  الع��ودة 

صياد املدينة

فراس عاوي

 تشارلز لولي*
9 كانون الثاني

 عن جملة The Spectator الربيطانية  
ترمجة مأمون احللي 
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