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رمضاننا الطويل
يرص��د مراس��لونا يف ه��ذا الع��دد حل��ول ش��هر رمض��ان يف أكث��ر م��ن م��كاٍن م��ن  	
سورية؛ مدينة دير الزور احملاصرة والرقة ومدينة حلب احملّررة وإدلب. ومع اختالفاٍت 
يف التفاصي��ل يس��بغ اجل��وع والفق��ر وامل��وت ألوانه��م القامت��ة عل��ى املش��هد يف ه��ذه املدن ويف 

س��واها.
مّرت العديد من ش��هور الصوم صعبًة على الس��وريني خالل الس��نوات املاضية، لكن  	
األم��ل كان يل��وح هل��م دوم��ًا، ختتص��ره عب��ارة »إن ش��ا اهلل الس��نة العي��د عيدي��ن«، قاصدي��ن 
رحي��ل األس��د وبداي��ة انط��الق حياٍة ح��ّرٍة وكرمية يف ظّل س��ورية اجلديدة. ولكن إحدى 
جرائ��م بش��ار الك��رى ه��و أن��ه أفس��د عذري��ة األمل يف النف��وس كما أحرق الب��الد. فلم يعد 
التف��اؤل الث��ورّي البس��يط واملباش��ر كافي��ًا أم��ام تعقي��دات التدخ��الت اإلقليمي��ة والدولي��ة 
ال��ي زّج النظ��ام اجلمي��ع يف دوامته��ا املس��تمّرة، حت��ى ل��و رح��ل األس��د يف أّي وق��ت، خملف��ًا 
وراءه كل ه��ذا اخل��راب املفت��وح عل��ى نزاع��اٍت حملي��ٍة استش��رت وحم��اور خارجي��ٍة مل يعد 

االنف��كاك عنه��ا ممكنًا.
وهكذا يأبى النظام إال أن يس��ّمم مس��تقبل الس��وريني كما حّنط ماضيهم وأحرق  	
حاضرهم، وهكذا نستنتج أن بيننا وبني العيد صوٌم طويٌل وعناٌء كبرٌي لن ميّرا بسهولة، 
وهكذا نتبنّي أن التمحيص الذي منّر به ومُتتحن فيه معادن الرجال والنساء أقسى بكثرٍي 

م��ن جم��ّرد األغني��ات البهيج��ة ال��ي قضينا معها ليال��ي رمضان 2011.
غ��ري أن��ه ال بدي��ل ع��ن اس��تعادة روح التفاؤل اجلماعّي املتألق��ة تلك حتى تثمر كّل  	

ه��ذه العذاب��ات عيدن��ا املرتق��ب بع��د انقض��اء ه��ذا الص��وم املدي��د.



األخريي��ن  اليوم��ني  وخ��الل  	
أح��رزت ه��ذه الق��وات املزي��د م��ن التق��دم م��ن 
أربع��ة حم��اور لتص��ل، يف بع��ض الق��رى ال��ي 
سيطرت عليها، إىل مسافة 3 كم عن املدينة، 
وتس��يطر عل��ى كلٍّ م��ن ق��رى الس��لطانية 
إىل  إضاف��ًة  واخلط��اف  األخض��ر  والرس��م 
س��وق الغن��م ش��رقي منب��ج، وقري��ي الذياب��ات 
وت��ل الياس��طي يف الش��مال، وعل��ى قناة الش��يخ 
طب��اش وق��رى ح��اج عابدي��ن وكاب��ر صغ��ري 
الغرب��ي  اجلن��وب  م��ن  احلم��دون  ومزرع��ة 
واجلنوب. تشّكل هذه القرى احمليط املالصق 
متام��ًا ملنب��ج م��ن اجله��ات األرب��ع، مم��ا جيع��ل 
أطراف املدينة هدف أّي تقدٍم وشيٍك للقوات 
املهامج��ة، وينق��ل املواجه��ات إىل داخل املدينة.

من يهاجم منبج
األخ��رية  العملي��ات  إط��الق  قب��ل  	
ب��ني  عرقي��ًا  املتنوع��ة  الصبغ��ة  كان��ت 
س��وريا  ب�»ق��وات  يع��رف  مل��ا  وأك��راٍد  ع��رٍب 
الدميقراطية« صبغًة شكلية، يراد بها صرف 
االنتباه عن النواة املتطّرفة قوميًا هلذه القوات 
واملتمثل��ة يف )ypg(، ال��ذراع العس��كرية حل��زب 
االحت��اد الدميقراط��ي )pyd( الك��ردي. ولعب��ت 
اجملموع��ات العربي��ة املنضوية حتت راية هذه 
الق��وات دوراً هام��ًا يف ه��ذه العملي��ة الدعائي��ة، 
دون أن تك��ون هل��ا أدواٌر قتالي��ٌة حقيقي��ة، أو 
تس��ند إليه��ا وظائ��ف قيادي��ٌة فعلي��ٌة يف إدارة 
س��يطرة  م��ن  املنتزع��ة  العربي��ة  املناط��ق 
والرق��ة  احلس��كة  حمافظ��ات  يف  التنظي��م 
وحلب. لكن ما مّيز معركة منبج عن سواها 
من املعارك الس��ابقة ل�»سوريا الدميقراطية«، 
حت��ى اآلن، ه��و صعود العنصر العربي وتوليه 
 )ypg( أعب��اء املواجه��ات م��ع داع��ش وتراج��ع
وتوليه��م أدواراً أخ��رى يف اخلط��وط اخللفي��ة 

للجبه��ات. 
يف أول نيس��ان املاض��ي، وم��ن موق��ع  	
سد تشرين املنتزع حديثًا من سيطرة داعش، 
أعلنت سبعة فصائل هي )لواء جند احلرمني، 
كتائ��ب مش��س الش��مال، كتائب ث��وار منبج، 
لواء القوصي، كتيبة تركمان منبج، جتمع 
شهداء الفرات، جتمع ألوية الفرات( تأسيسها 

م��ن  بات��ت مدين��ة منب��ج حماص��رًة  	
مجي��ع اجله��ات بع��د الس��يطرة الناري��ة ل�»ق��وات 
 – حل��ب  طري��ق  عل��ى  الدميقراطي��ة«  س��وريا 
احلس��كة الدول��ّي يف اجله��ة الغربي��ة للمدين��ة

عرب »سوريا الدميقراطية« حياصرون منبج
وداعش ستقاتل حتى املوت

تش��كل  وريفه��ا.  ملنب��ج  العس��كرّي  اجملل��س 
معظ��م ه��ذه الفصائ��ل أثن��اء وبع��د حتري��ر 
منب��ج م��ن ق��وات األس��د يف الش��هر الس��ابع م��ن 
ع��ام 2012. وباس��تثناء كتائب مشس الش��مال 
ال��ي يتح��در معظ��م مقاتليه��ا م��ن األقلي��ة 
الكردي��ة يف مدينة منب��ج، وكتيبة تركمان 
منبج، يش��كل العرب أغلبية مقاتلي الفصائل 
األخ��رى. ومث��ل معظ��م فصائل اجلي��ش احلّر 
م��ّرت ه��ذه الفصائ��ل بتح��والٍت كث��ريٍة أدت 
مرتب��ة  إىل  مقاتليه��ا  أع��داد  اخنف��اض  إىل 
العش��رات. وق��د قات��ل بعضه��ا تنظي��م داع��ش 
يف مع��ارك ع��ني العرب/كوبان��ي واملع��ارك 
األخ��رى يف ريف��ي الرق��ة وحل��ب إىل جان��ب 
)ypg(، قبل أن تنضم فرادى إىل »قوات س��وريا 
الع��ام  أواخ��ر  تش��كيلها  بع��د  الدميقراطي��ة« 
الفائ��ت، انته��اًء بانضم��ام ل��واء جن��د احلرم��ني، 
أع��رق التش��كيالت العربي��ة وأكثره��ا ع��دداً، 
مم��ا جيع��ل اجملل��س العس��كرّي ملنب��ج ج��زءاً 

عضوي��ًا م��ن »ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة«.
يتداوهل��ا  ال��ي  األرق��ام  وحس��ب  	
مقّرب��ون م��ن ه��ذا اجملل��س، ي��راوح جمم��وع 
خيض��ع  فيم��ا   .600 إىل   500 ب��ني  مقاتلي��ه 
حوال��ي 400 متط��ّوٍع جدي��ٍد ل��دورٍة تدريبيٍة يف 
املعس��كرات املفتتح��ة ق��رب س��د تش��رين، مم��ا 
سريفع عدد مقاتلي اجمللس إىل حدود األلف 
خ��الل وق��ٍت قري��ب، وخاّص��ًة مع توس��ع دوائر 
االنضم��ام خب��روج املزي��د م��ن ق��رى وبل��دات 

ري��ف منب��ج ع��ن س��يطرة التنظي��م.
فرص داعش املتضائلة

املتس��ّربة  القليل��ة  األنب��اء  حس��ب  	

م��ن داخ��ل منب��ج، يب��دي ق��ادة داع��ش عزمه��م 
عل��ى القت��ال حت��ى الرم��ق األخ��ري. وقد ع��ّززوا 
خط��وط دفاعاته��م األخ��رية يف التحصين��ات 
واخلن��ادق احملف��ورة يف أوق��اٍت س��ابقة، إضافًة 
إىل حف��ر خن��ادق جديدة، مع تكثيف عمليات 
تفخي��خ األبني��ة الطرفي��ة والبي��وت والش��وارع 
وحت��ى بعض الس��يارات. ويف اجلمعة األخرية 
ش��دد خطب��اء اجلوام��ع املنتم��ون إىل داع��ش 
عل��ى ض��رورة الصم��ود، داع��ني األهال��ي إىل 
مح��ل الس��الح إىل جان��ب مقاتل��ي التنظي��م 
دفاع��ًا عن املدينة أمام هجمة »املالحدة الكرد 
وصح��وات ال��ردة« الذي��ن مّسوه��م »لصوص��ًا 
وقط��اع ط��رق«. ومث��ل مس��ؤولي داع��ش توع��د 
مس��تميتة،  مبقاوم��ٍة  املهامج��ني  اخلطب��اء 
وبأنهم لن يدخلوا منبج إال على جثث »جنود 
الدول��ة«، وحت��ى »لو مل يبق حجٌر على حجٍر« 
يف املدين��ة. وحتم��ًا س��يؤدي إح��كام احلص��ار 
وإغ��الق حم��اور االنس��حاب احملتمل��ة أم��ام 
جن��ود التنظيم إىل مقاومٍة أش��د من جانبهم، 
وستتحول املعارك -مبجّرد اجتياز املهامجني 
املس��افات القصرية املتبقية- إىل حرب ش��وارع 
التحال��ف  ل��ن يعم��ل فيه��ا ط��ريان  مدّم��رٍة 
املس��اند بالفعالي��ة ذاته��ا يف املناط��ق املكش��وفة، 
كم��ا س��يؤدي اعتم��اد داع��ش عل��ى املفخخات 
والعملي��ات االنتحاري��ة إىل خس��ائر بش��ريٍة 
ويضاع��ف  املهامج��ني.  صف��وف  يف  فادح��ٍة 
م��ن دق��ة األوض��اع وخطورته��ا عش��رات آالف 
املدني��ني احملاصري��ن م��ن أه��ل املدين��ة الذي��ن 
ل��دى  أس��ارى  وظل��وا  الس��بل  به��م  تقطع��ت 

التنظي��م.
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نصر القاسم

تض��ّم مدين��ة القامش��لي وريفه��ا )مش��ال ش��رقّي س��وريا( الكث��ري من النازح��ني من خمتلف املناطق. وحبس��ب العديد م��ن املنظمات  	
اإلغاثي��ة يش��ّكل أهال��ي دي��ر ال��زور أكث��ر أولئك النازحني، لقربها جغرافيًا منهم، والس��تقرارها النس��ّي، وبعدها النس��ّي كذلك عن قّوات 
النظ��ام وتنظي��م الدول��ة. لك��ن تل��ك النس��بية تنفت��ح عل��ى واق��ٍع بعي��ٍد كلي��ًا ع��ن اإلع��الم يعيش��ه املهن��دس املدنّي أب��و محزة، كم��ا الكثري من 

أبن��اء دي��ر ال��زور الذي��ن يقطن��ون الي��وم يف القامش��لي.

ينظ��ر أب��و محزة إىل ما حيدث يف القامش��لي بعي��ون املراقب.  	
وق��د أمّدت��ه مبي��زة املتابع��ة الدائم��ة للتط��ورات معرفت��ه بالكث��ري م��ن 
اجلامعي��ني والناش��طني واحلقوقي��ني واملوظفني الذي��ن جاءوا معه من 

دي��ر ال��زور أو تع��ّرف إليه��م يف غربت��ه اجلدي��دة.
القوى العسكرّية والفوضى املقّنعة

أعلن��ت اإلدارة الذاتي��ة القامش��لي عاصم��ًة مل��ا مّست��ه روج آفا،  	
حبس��ب ح��زب االحت��اد الدميقراط��ي صاحب الس��طوة األك��ر يف تلك 
املنطق��ة. وتع��ي التس��مية غرب كردس��تان، وتش��مل األراض��ي املمتدة 
م��ن القامش��لي حت��ى عفري��ن. ومتث��ل وح��دات محاي��ة الش��عب، ال��ذراع 
العس��كرّي للح��زب، أه��م الق��وى املس��لحة يف القامش��لي، إىل جان��ب 
اآلس��اييش )ق��وات األم��ن الداخل��ي الكردي��ة( وق��وات محاي��ة امل��رأة. لكن 
العدي��د م��ن الش��هادات تفيد بأن »ال��كادرو« )أو اهلاربني من اجلبل، وهم 
مس��ؤولون حزبي��ون م��ن جب��ل قندي��ل ال جيي��دون العربي��ة ويرافقه��م 
مرمج��ون( ه��م الذي��ن يدي��رون املدين��ة. وتس��يطر ميليش��يا الدف��اع 
الوط��ي عل��ى أحي��اٍء عربي��ة، وخاّص��ًة ح��ّي ط��ي. مع وج��وٍد صغرٍي لكنه 
حاس��ٌم لقوات النظام يف املربع األمّي ومطار القامش��لي، حيث الس��الح 
الثقي��ل ال��ذي ل��ّوح ب��ه النظ��ام يف اش��تباكاٍت س��ابقة. وباإلضاف��ة إىل 
الق��وات الروس��ية يف املط��ار هن��اك، عل��ى مس��افة 65 ك��م من��ه، قاع��دٌة 
أمريكي��ٌة يف مط��ار أب��و حج��ر يف رمي��الن، كم��ا جي��ري ال��كالم ع��ن 
تأسيس قاعدٍة فرنسيٍة يف املستقبل. ويعيش يف املدينة مهاجرون من 
بلجي��كا وأملاني��ا وبريطاني��ا وغريها جاؤوا بدعوى قت��ال تنظيم الدولة.

ب��ني كّل ه��ؤالء يتجم��ع قس��ٌم م��ن املس��يحيني يف ميليش��يا  	
الس��وتورو ال��ي تتمرك��ز يف األحي��اء املس��يحية م��ن املدين��ة، وتتلق��ى 
الدع��م والس��الح م��ن النظ��ام. بينم��ا يتع��اون قس��ٌم آخ��ر من املس��يحيني، 
باسم اجمللس العسكرّي السريانّي، مع جيش الصناديد الذي يعّر عن 
قبيلة مّشر وفصائل من اجليش احلّر تركت دير الزور مع سيطرة 

تنظي��م الدول��ة ال��ذي مج��ع كّل ه��ذه الق��وى العس��كرية وامليليش��يات 
والفصائ��ل عل��ى هدٍف مش��رٍك هو قتاله، لكن م��ع خالفاٍت كثريٍة يف 
التفاصي��ل واأله��داف تظهر بني احلني واآلخر على ش��كل اش��تباكاٍت 

ونزاع��اٍت وقص��ٍف وخط��ٍف واعتق��اٍل متب��ادل.
القوى املدنّية واألوتار احلّساسة

م��ا زال��ت الدوائر واملؤّسس��ات احلكومية تعمل يف القامش��لي،  	
وترح��ب الوح��دات بوجوده��ا لتجّن��ب الص��دام م��ع تركي��ا -حبس��ب 
البع��ض- ولالس��تفادة م��ن خدماته��ا. فهن��اك دوائ��ر احملكم��ة والس��جل 
املدنّي واملصارف وغريها، إىل جانب تلك الي شكلها األكراد يف عمر 
الث��ورة، كاحملكم��ة أيض��ًا ومراك��ز جباي��ة املي��اه والكهرب��اء وجمل��س 
ها حزب االحتاد الدميقراطّي الذي فرض العديد من  املدينة، ويس��ريّ
الضرائ��ب عل��ى النظاف��ة ومحاي��ة األس��واق. ومتت��د احلكوم��ة الكردي��ة 
املش��كلة يف عام��ودا إىل القامش��لي، وتض��ّم 14 »وزارًة« باإلضاف��ة إىل دار 
الش��عب. وتس��يطر اإلدارة الذاتي��ة عل��ى حقل رمي��الن النفطّي، ويعمل 
في��ه موظف��ون م��ن اإلدارة ومن النظام لتكون األرباح مناصفًة بينهما. 
كما تس��يطر اإلدارة على التعليم األساس��ّي بينما اإلعدادّي والثانوّي 

م��ن حّص��ة النظ��ام ال��ذي يدف��ع روات��ب مجي��ع املعلمني.
الدولي��ة،  املنظم��ات  م��ن  العدي��د  القامش��لي  يف  وتوج��د  	
كرنام��ج األغذي��ة العامل��ّي التابع لألمم املتحدة WFP وبرنامج األمم 
املتح��دة اإلمنائ��ي UNDP ومنظم��ة الف��او واليونيس��كو، والكث��ري م��ن 
املنظم��ات العاملي��ة غ��ري احلكومية، كمنظمة كري وأطب��اء بال حدود. 
إىل جانب عش��رات األحزاب واملنظمات واجلمعيات األهلية الي تقيم 
الورش��ات والنش��اطات بش��كٍل دائ��ٍم ح��ول العدال��ة االنتقالي��ة والدع��م 
النفس��ّي واحلوار وحّل النزاعات والتماس��ك االجتماعّي. باإلضافة إىل 
هيئ��اٍت ومنظم��اٍت ومجعي��اٍت حمس��وبٍة عل��ى الث��ورة تعم��ل يف املدين��ة 

بش��كٍل س��رّي. 
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الفورة االقتصادية
يغ��ذي مع��ر فيش��خابور )س��يمالكا( القامش��لي وحميطه��ا  	
جبمي��ع مس��تلزمات احلي��اة. وق��د أغلق��ه إقلي��م كردس��تان الع��راق يف 
وج��ه اإلدارة الذاتي��ة م��ع إع��الن فيدرالي��ة )روج آف��ا(، لرتف��ع األس��عار 
س��ريعًا وت��ودع العدي��د م��ن البضائ��ع الس��وق. لكنه��ا أع��ادت فتح��ه يف 7 
حزيران اجلاري لتدخل يف اليوم التالي شحنات الطحني إىل املدينة. 
ولوج��ود ع��دٍد كب��رٍي م��ن األش��كال التنظيمي��ة، وبس��بب واردات النفط 
وصوامع احلبوب يف تل محيس وتل براك، ورواتب العاملني يف الدوائر 
احلكومي��ة والكردي��ة، وروات��ب املس��لحني م��ن كل األط��راف، والدع��م 
امل��ادي الق��ادم م��ن أح��زاٍب وجتمع��اٍت كردي��ٍة يف اخل��ارج ومنظم��اٍت 
إغاثي��ٍة كث��ريٍة ومس��اعدات املغرب��ني، باإلضاف��ة إىل العامل��ني يف 
الصح��ف احمللي��ة اجلدي��دة و8 قن��واٍت تلفزيوني��ٍة و12 قن��اة رادي��و؛ ف��إن 
س��وق القامش��لي يش��هد تدفق��ًا كب��رياً يف العمل��ة األجنبي��ة حت��ى ص��ار 
التعامل بالدوالر األمريكّي هو السائد يف كثرٍي من احملاّل التجارية.

الوافدون
يعي��ش يف القامش��لي وحميطه��ا 200 أل��ف نس��مٍة حبس��ب  	
إحص��اء 2003. ويق��ّدر ناش��طون الي��وم عدده��م ب���300 أل��ٍف مكّون��ني م��ن 
األك��راد والع��رب واألرم��ن والس��ريان والكل��دان وغريه��م. وحبس��ب 
بيانات أكثر من منظمٍة إغاثيٍة فقد توافدت إىل املدينة 10000 عائلٍة 
من دير الزور و7000 من حلب و1500 من الرقة و800 من محص و500 
م��ن ري��ف دمش��ق. وق��د قّي��دت وح��دات محاي��ة الش��عب اس��تقبال ه��ؤالء 
النازح��ني وتنقله��م، وتش��رط لذل��ك وج��ود س��ند إقام��ٍة وعق��د إجي��اٍر 
وكفال��ٍة م��ن ش��خٍص كرديٍّ وورقًة م��ن املختار )كومني( وموافقة 
قوات اآلساييش ودار الشعب. لكن الوحدات ومجيع املؤّسسات احمللية 
التابع��ة ل��إدارة الذاتي��ة يف املدين��ة تفت��ح أبواب العمل لديه��ا للوافدين 
الذي��ن ق��د تص��ل رواتبه��م إىل 90 أل��ف ل��ريٍة س��ورية. ومينحه��م ح��زب 
االحتاد الدميقراطي هوية عمٍل خاّصٍة حتمل اس��م »الوزارة« احمللية 
ال��ي يعمل��ون فيه��ا، كاإلع��الم أو الداخلي��ة أو الع��دل، لتيس��ري ش��ؤون 
حامله��ا. كم��ا ترّح��ب اإلدارة بالوافدي��ن يف قّواتها املس��لحة. ويس��تثنى 

م��ن العم��ل والتطوي��ع أهال��ي الغمر.
عل��ى أن كّل م��ا ورد أع��اله ال مي��ّت ألب��و مح��زة بصل��ة، رغ��م  	
أنه سّجله ل�»عني املدينة« بعني املهندس الذي كانه قبل خروجه من 

دي��ر ال��زور باجت��اه القامش��لي.

أصدقاء املهندس اجلدد
»ن��اس تش��تغل معاه��م مش��ان املص��اري، ون��اس ألن��ه خايف��ة  	
منه��م، ون��اس مش��ان م��ا تنط��رد م��ن أراضيه��م«؛ هك��ذا يلخ��ص أب��و 
مح��زة األس��باب ال��ي تدف��ع الوافدي��ن إىل العم��ل م��ع الق��وى املس��يطرة 
يف القامش��لي. أم��ا ه��و فيق��ول: »عرض��وا عل��ي اش��تغل معاه��م مبجل��س 
املدين��ة، ب��س الش��غل معاه��م خيانة للث��ورة«. وفّضل بيع مص��اغ زوجته 
والعمل كس��ائق أجرٍة على س��يارة سابا اشراها بثمن املصاغ. وعندما 
ص��ار الوق��ود س��لعًة ن��ادرًة اضط��ّر إىل بي��ع الس��يارة والبح��ث ع��ن عم��ٍل 
آخ��ر. وخ��الل حبث��ه كان »يتعك��ز« م��ع طفليه على رات��ب زوجته الذي 
س��رعان م��ا قطع��ه ق��رار حماف��ظ دي��ر ال��زور بفصله��ا. وج��د أب��و مح��زة 
عم��اًل يف ف��رٍن لق��اء 400 ل��ريٍة يف الي��وم، لك��ن صاح��ب الف��رن ختلى عنه 
لتش��غيل أح��د األك��راد م��ن املنطق��ة. فتوّس��ط أح��د معارف��ه الس��ابقني 
ل��دى صاح��ب مقه��ى لتش��غيله بأج��ٍر يوميٍّ ق��دره 700 ل��رية. ويف العمل 
تع��ّرف إىل أمح��د طال��ب ماجس��تري الكيمي��اء، وأخي��ه الصيدل��ّي ال��ذي 
يعم��ل عل��ى بس��طة خض��رة، وأختيهم��ا املهندس��ة الزراعي��ة ومدّرس��ة 
اللغة اإلنكليزية اللتني تعمالن يف حفر الكوسا والباذجنان وتقطيف 
امللوخية لتباع ألثرياء القامشلي. وعن طريق هؤالء صار يعرف قائمًة 
طويل��ًة م��ن اجلامعي��ني الذي��ن يتدّرج��ون يف العم��ل من قيادة التكس��ي 

إىل تنظي��ف البي��وت.
غربة

بع��د م��ّدٍة م��ن عمل��ه يف املقه��ى اخت��اره الش��غيلة للطل��ب م��ن  	
صاحبها رفع أجورهم، فطرده من العمل مع مجلٍة تردد يف مسامعه 
حتى اليوم: »احلّق علينا ش��غلناكم«، صارت مكّرًة ينظر من خالهلا 
إىل احمليط الذي يعيش وسطه. فهو حمروٌم من أكثر فرص العمل 
لع��دم معرفت��ه باللغ��ة الكردي��ة، كم��ا أن العدي��د م��ن أصح��اب املهن ال 

يش��غلون أهال��ي الدي��ر. 
تس��تعمل  زوجت��ه  ص��ارت  يعيش��انه  ال��ذي  الع��وز  ظ��ّل  يف  	
أكياس القمامة السوداء لتحفيض طفلتهما اجلديدة الي أمسياها 
غرب��ة، وهاجس��هما الوحي��د تأم��ني حلي��ب األطف��ال هلا. يف ح��ني بدأ أبو 
محزة، وقد واكب عمليات تهجرٍي قامت بها وحدات احلماية يف حّق 
العرب واملسيحيني يعيد النظر يف أولوياته: »ممكن أقّدم على مديرية 
أو مؤّسس��ة تابع��ة ل��إدارة الذاتية مش��ان ش��غلة وح��دة؛ حّمد يطردني 

م��ن ه��ون إذا ص��ار ط��رد أو حّم��د يق��ّرب عل��ّي«.
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عائل��ٍة  حكاي��ة 
م��ن مدين��ة عندان

رادار املدينة

أبو حممد اإلدلي

كان ذل��ك يف صبيح��ة ي��وٍم ش��تويٍّ م��ن ش��باط املاض��ي،  	
الري��ف  ل��ه  املوالي��ة  وامليليش��يات  األس��دّي  اجلي��ش  هاج��م  عندم��ا 
انفج��اراٍت  ودوّي  والقذائ��ف  الصواري��خ  وس��ط  حلل��ب.  الش��مالّي 
هائل��ٍة ُتس��َمُع م��ن أماك��ن بعي��دة؛ ن��زح بع��ض الس��كان إىل الش��مال 
حن��و احل��دود الركي��ة، فيم��ا اخت��ار آخ��رون الذه��اب إىل ق��رى ري��ف 
إدل��ب الش��مالّي. كان أب��و أمي��ن أح��د مع��ارف احل��اج حمم��ود يف ريف 
إدلب فذهبت العائلة إليه وحّطت رحاهلا عنده ريثما يتبنّي الوضع. 
كبري األس��رة، احلاج أبو حممد، يف اخلامس��ة والثمانني. من ش��اهد 
فيل��م عم��ر املخت��ار كأن��ه ش��اهد أب��و حمم��د. الف��رق ب��ني االثن��ني ه��و 
أن املختار أطول قلياًل. يقول أبو حممد: »صارت القنابل والصواريخ 
تن��زل عل��ى عن��دان كاملط��ر. خفنا عل��ى األطفال الصغار. م��ا ذنبهم؟! 
مل نكن نريد مغادرة البلدة، لكن النسوة طلنَب مي أن نرحل. سنرى 
م��اذا س��يحصل«. يتكل��م احل��اج بهدوٍء وصرامٍة واعت��زاز. جلس أبناؤه 
حول��ه؛ حمم��ود يف اخلامس��ة واخلمس��ني، ومصطف��ى يف األربع��ني، 
وحس��ن يف اخلامس��ة والثالث��ني، ومعه��م حفي��ده عب��د الرمح��ن ب��ن 
حمم��ود. ق��ال حمم��ود: »يف عن��دان كل ش��يء متوفر: اخلب��ز اجملاني، 
البطانيات والفرش، املازوت، املالجئ... ماذا سنفعل هنا؟ اجللوس يف 
غرفٍة ننتظر الفرج؟! يف البلدة موّزع خبٍز يركن شاحنته الصغرية 
ويتجّم��ع حول��ه الش��باب يتبادل��ون األحادي��ث عل��ى الرصي��ف. عندم��ا 
تأت��ي الطائ��رة يرك��ض اجلمي��ع إىل املالج��ئ إال ه��و فيبق��ى جالس��ًا. 

بع��د أن ُتف��ِرغ الطائ��رة محولته��ا يص��رخ بأعلى صوت��ه: نزلت القنبلة 
على بعد مخسني مراً من املكان الفالني، أو على ُبعد مخسمئة مٍر 
من املسجد الفالني. يعود الشباب ليتجمعوا من جديد. الذي ستأتي 

س��اعته س��يموت ول��و كان يف ب��رٍج ُمش��ّيد«.
يف الي��وم الثان��ي يغ��ادر الش��اب عب��د الرمح��ن عائ��داً إىل  	
عن��دان. يق��ول ج��ده: »ال يس��تطيع البق��اء هن��ا. إن��ه إم��ام مس��جٍد عل��ى 
صغ��ر س��نه، كم��ا أن��ه يراب��ط عل��ى اجلبه��ة باس��تمرار. إذا مل يداف��ع 
ع��ن دينن��ا وثورتن��ا فم��ن س��يدافع عن��ا؟«. يف اليوم الثالث يغادر حس��ن 
أيض��ًا، فه��و أح��د أف��راد الش��رطة احل��ّرة وي��داوم عل��ى احلواج��ز، وم��ن 
املمك��ن أن يش��ارك يف ص��ّد أّي حماول��ٍة لتس��لل النظ��ام إىل عن��دان، أو 
مينع اللصوص من سرقة املنازل اخلالية. يذهب مصطفى وزوجته 
وأوالده إىل قريٍة أخرى من قرى إدلب حيث يعيش شقيقه، ويبقى 
احل��اج أب��و حمم��د م��ع النس��وة واألوالد. يف اليوم اخلام��س جاء جعفر 
إىل القري��ة، وه��و حفي��د أب��و حمم��د وش��قيق عب��د الرمح��ن حمم��ود. 
تفرح أمه كثرياً، ويعانقه جده بفخر. يغتسل ويبدل ثيابه. يضعون 
ل��ه الطع��ام. يس��أله ج��ده ع��ن األخب��ار فيجي��ب به��دوء: ف��الن استش��هد 
وف��الن ُأصي��ب... جعفر يف الس��ابعة عش��رة. كان مرابط��ًا على جبهة 
الطام��ورة: »ح��اول اجلي��ش التس��لل إىل تل��ة الطام��ورة. كن��ا تس��عة 
مقاتل��ني، أصي��ب س��بعٌة منه��م قائ��د اجملموع��ة. بقين��ا نداف��ع وحن��ن 
مصاب��ون إىل أن وصل��ت التعزي��زات وفش��ل اهلج��وم«. كان احل��اج 
يس��تمع إىل حفيده بزهو، وكأنه هو الذي يقاتل. يقول أبو حممد: 
»تلة الطامورة قريبٌة من عندان وقريبٌة من نّبل والزهراء، وحياول 
اجلي��ش دائم��ًا اقتحامه��ا، لكنهم يالقون مقاومًة عنيفًة من ش��بابنا«. 
سألت أبو حممد: »ملاذا أنتم على عداء مع نّبل والزهراء؟« أجاب: »حنن 
لس��نا أع��داء. كن��ا يف الس��ابق كاألخ��وة. أن��ا أع��رف الكثريي��ن منه��م 
وكن��ا خنتل��ط به��م. عندم��ا انطلق��ت الث��ورة كان قس��ٌم منه��م معها، 
ب��ل خرج��ت قلٌة منه��م يف مظاهراتنا، لكن اآلخرين قمعوهم ووقفوا 
إىل جان��ب النظ��ام. كن��ا نري��د احلرية وكانوا يري��دون مصلحتهم، 

وكان��ت مصلحته��م يف مش��اركة النظ��ام القت��ل والقم��ع«.
يف أواخ��ر أي��ار املاض��ي، قبي��ل حل��ول ش��هر رمض��ان املب��ارك،  	
وكان��ت العائل��ة ق��د ع��ادت إىل عن��دان؛ دخ��ل عب��د الرمح��ن حمم��ود 
املس��جد لي��ؤم املصل��ني عندم��ا اخرق��ت اجل��دار قذيف��ٌة هائل��ة. حت��ّول 
جسد الشيخ الشاّب إىل مزٍق من اللحم املشوّي انتشر يف فناء املسجد. 
كانت أمه تبكي حبرقة، بينما كانت دموع أبيه تروي قصة حياته 
وهو طفٌل مش��اكس، ثم وهو مراهٌق يش��ارك يف املظاهرات، ثم وهو 

يف حوال��ي العش��رين إم��ام مس��جٍد ومقات��ٌل وش��هيد.
6

حّط��ت س��يارٌة حتم��ل حوالي عش��رة أش��خاٍص، ب��ني رجاٍل  	
ونس��اٍء وع��دٍد م��ن األطف��ال، أم��ام من��زل أب��و أمي��ن. كان��ت حمّمل��ٌة 
الغذائي��ة. دخ��ل  امل��واد  بأغ��راٍض منزلي��ٍة وأدوات مطب��ٍخ وبع��ض 
اجلمي��ع إىل املن��زل املؤل��ف م��ن غرفت��ني وصال��ون: النس��اء يف غرف��ٍة 
والرج��ال يف الثاني��ة واألمتع��ة يف الصال��ون. رّحب أبو أمين وزوجته 

بالضي��وف، وجل��س اجلمي��ع يلتقط��ون أنفاس��هم ح��ول املدف��أة.
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ثورة أهل القرآن
حممد إقبال

س��عد ب��ن أب��ي وق��اص جام��ٌع ص��ّدر  	
عش��رات الث��ّوار إىل مجي��ع أحي��اء وش��وارع حلب، 
فلم تكد ختلو مظاهرٌة أو نشاٌط احتجاجيٌّ إال 

الّس��بق في��ه. ل��� »رّواد س��عد« قص��ب  وكان 

أح��د  ع��ن  الع��دد  ه��ذا  يف  حديثن��ا  	
مس��اجد حل��ب، لي��س »آمن��ة بن��ت وه��ب« الذي 
عرف��ه القاص��ي والّدان��ي بتدني��س الش��ّبيحة 
القرن��ي«  »أوي��س  وال  م��ّرة،  غ��ري  حرمت��ه 
وأكثره��ا  املظاه��رات  أعت��ى  ش��هد  ال��ذي 
قمع��ًا، كذل��ك ل��ن حنك��ي ع��ن جام��ع اإلذاعة 
اجلام��ع  ع��ن  وال  الش��هرية،  ومظاهرت��ه 
األم��وي ال��ذي ال ت��زال هتاف��ات متظاهري��ه 
القدمي��ة. حديثن��ا  ي��ردد صداه��ا يف حل��ب 
الي��وم ع��ن جام��ٍع مل يش��تهر كث��رياً، رغ��م أنه 
ش��ّكل بطالب��ه ورّواده الس��واد األعظ��م ألوائ��ل 

الش��رقية. حل��ب  أحي��اء  يف  املتظاهري��ن 
يقع جامع س��عد وس��ط حّي صالح  	
املع��روف.  دّواره  م��ن  مقرب��ٍة  عل��ى  الدي��ن، 
الق��رآن،  حتفي��ظ  وحل��ق  ب��دروس  اش��تهر 
مس��تقطبًا طالب��ًا م��ن كاف��ة أحن��اء املدين��ة 
والري��ف أيض��ًا. خ��ّرج اجلام��ع، خالل األش��هر 
األوىل م��ن ان��دالع الث��ورة فق��ط، أكث��ر م��ن 
مخس��ني حافظ��ًا، ليص��ل جمم��ل ع��دد حف��اظ 
أكث��ر  إىل  في��ه  ختّرج��وا  الذي��ن  الق��رآن 
م��ن ثالمثئ��ة، فيم��ا بل��غ ع��دد طالب��ه قراب��ة 

. س��بعمئة
م��ع انط��الق احل��راك الش��عّي ب��دأ  	
ط��الب اجلام��ع بأخ��ذ مواقعه��م يف الث��ورة. 
مئ��ي  م��ن  بأكث��ر  حينه��ا  عدده��م  وق��ّدر 
طالب، تراوح أعمارهم بني 15-35 عامًا. ومل 
خيالفه��م يف موقفه��م ذاك إال عدٌد قليٌل رأى 
يف التظاه��ر ذريع��ًة للقتل وللجرائم الي لن 
يتوان��ى النظ��ام عن ارتكابها حب��ّق املعارضني، 
النس��بة  ق��رار  عل��ى  يؤث��ر  مل  ذل��ك  أن  إال 

األك��ر.
ال��ذي  األب��رز  اجلان��ب  ولع��ّل  	
مّي��ز اجلام��ع ع��ن غ��ريه أن��ه مل يك��ن نقط��ة 
ص��ّدرت  ب��ؤرًة  ب��ل  للمتظاهري��ن،  جتم��ٍع 
الث��ّوار مبختل��ف أنش��طتهم؛ إذ ش��ّكلت الفئ��ة 
العمري��ة الش��ابة يف اجلام��ع، م��ن جامعّي��ني 

بكافة االختصاصات، كالش��ريعة والكيمياء 
والط��ّب واهلندس��ة وغريه��ا، رواف��د خصب��ًة 
لتلبي��ة االحتياج��ات املتنوع��ة ال��ي تطّلبه��ا 

الث��ورّي. الواق��ع 
نقطة االنطالق

م��ن  االنط��الق  نقط��ة  كان��ت  	
رّواد  التح��ق  عندم��ا  الس��لمية،  املظاه��رات 
ال��ي  بتنس��يقية مش��اعل احلري��ة،  املس��جد 
َس��ت عام 2011 مبش��اركة عّدة طالٍب من  ُأسِّ
اجلام��ع، واش��تهرت يف م��ا بع��د كإحدى أبرز 
تنس��يقّيات املرحل��ة الس��لمّية ال��ي عرفته��ا 
مدين��ة حل��ب. ومل تقتص��ر املظاه��رات آن��ذاك 
عل��ى اجلامع��ة واجلوام��ع أو األحي��اء فق��ط، 
ب��ل تعّدته��ا إىل امل��دارس اإلعدادية والثانوية. 
ومن مدرسة بسام العمر حبّي سيف الّدولة، 
ال��ي دَرس فيه��ا ع��دٌد م��ن »ط��الب س��عد«، 
خرج��ت ع��ّدة مظاه��راٍت مطالب��ًة باحلري��ة.

ملدين��ة  األول  االجتي��اح  وم��ع  	
مح��ص ب��دأت حل��ب تس��تقبل موج��ًة كب��ريًة 
م��ن النازح��ني، فه��ّب ع��دٌد من »ناش��طي س��عد 
اجلامعي��ني« إىل تش��كيل »جمموع��ٍة إغاثي��ٍة« 
ضّم��ت ع��دداً م��ن الفتي��ات كان��ت مهمته��ا 
اس��تقبال نازحي محص وتوفري س��كٍن وعمٍل 

هل��م. املس��اعدات  وبع��ض 
وم��ع التح��ول الذي ش��هدته مدينة  	
حل��ب بان��دالع العم��ل العس��كرّي داخله��ا، ق��ام 
ع��دٌد م��ن مدّرس��ي اجلام��ع بتأس��يس كتيب��ٍة 
باس��م الش��يخ »عب��د الفت��اح أب��و غ��دة« وقيادتها 
الكتائ��ب  بش��كٍل مباش��ر، وتع��ّد م��ن أفض��ل 

املدين��ة. مسع��ًة يف 
الط��ّي  اجلان��ب  يف  وكذل��ك  	
والتعليم��ّي واملدن��ّي وحت��ى الّسياس��ي، ولع��ّل 
املق��ام ال يّتس��ع لذكره��ا مجيع��ًا؛ ب��ل يكفين��ا 
الق��ول إن للجام��ع فض��اًل كب��رياً عل��ى حل��ب 

. وثورته��ا

اجلامع اجلامعة!
يق��ول أمح��د س��رحيل، وه��و أح��د  	
»إّن  اجلام��ع:  يف  اهلل  كت��اب  حفظ��وا  م��ن 
أب��رز م��ا متي��ز ب��ه أّن��ه مل يك��ن جم��ّرد حلق��ٍة 
لتعلي��م الق��رآن فحس��ب، وإمنا كان مدرس��ًة 
وجامع��ة، تعّل��م الق��رآن واحلدي��ث واألخ��الق 
وأص��ول التعام��ل. جّس��دت لن��ا ه��ذه املدرس��ة 
ع��ن  بعي��داً  العملي��ة،  احلي��اة  نواح��ي  كل 
وتفاصيله��ا  النظري��ة  ال��ّدروس  تعقي��دات 
املمّل��ة. تعّلمن��ا الكث��ري م��ن مش��اخينا الذي��ن 
حرصوا على الربية داخل اجلامع وخارجه؛ 
الرح��الت  يف  واالنضب��اط  األدب  تعّلمن��ا 
والنش��اطات م��ع املدّرس��ني، وتعلمن��ا التنافس 
وأدب االخت��الف ال��ذي ال يفس��د لل��ود قضي��ة 
خ��الل مباري��اٍت كروي��ٍة خضناه��ا م��راراً م��ع 
معلمين��ا، وغريه��ا الكث��ري م��ن األمثل��ة الي ال 
جمال لذكرها... تعّلمنا كذلك أّن صاحب 
املش��روع واألهداف الّس��امية ال يس��عى إىل أن 
يك��ون وح��َده ُرّب��ان املرك��ب، وإمن��ا يكفي��ه أن 
جيّه��زه ويصن��ع قائ��داً ل��ه ث��م يدف��ع ب��ه حن��و 
األم��ام، ليلتف��ت جم��دداً ويصنع واح��داً آخر«.

أهل اهلل وخاّصته!
ص��احل،  أب��و  مع��اذ  الش��يخ  يق��ول  	
وهو أحد مدّرس��ي اجلامع املش��هورين: »)أهل 
الق��رآن أه��ل اهلل وخاّصت��ه( كم��ا يف احلديث 
النبوّي، وذلك ما يفّس��ر عدم احنراف طالب 
)س��عد ب��ن أب��ي وق��اص( أو اجنراره��م حن��و 
متطّرف��ًة  أف��كاراً  تتبن��ى  ال��ي  التنظيم��ات 
بعي��دًة ع��ن اإلس��الم، وحتم��ل منهج��ًا غريب��ًا 

وعاداته��م«. الس��وريني  ع��ن 
نع��م... إنه��م أه��ل ق��رآٍن فهم��وه قبل  	
أن حيفظ��وه؛ وختلق��وا ب��ه حباهل��م ال بقاهلم؛ 
، وال عل��م ب��ال معّل��م،  ف��ال تربي��ة ب��دون م��ربٍّ
وش��تان ش��تان ب��ني م��ن كان ش��يخه كتاب��ه 
وبني من كان ش��يخه عاملًا معروف الس��رية، 

معل��وم االس��م، مش��هور احلس��ب والنس��ب!
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اعتق��ل التنظي��م أكث��ر م��ن )600( ش��خٍص م��ن س��كان ذلك  	
الش��ارع يف حبث��ه ع��ن القات��ل، دون أن يعث��ر علي��ه، ليضط��ّر الحقًا إىل 
إط��الق املعتقل��ني. وعل��ى خلفية ه��ذه احلادثة عقد مس��ؤولو القاطع 
اجلنوب��ّي، وه��و القاط��ع املتضّم��ن مدين��ة العش��ارة حس��ب تقس��يمات 
داعش اإلدارية يف حمافظة دير الزور، اجتماعًا مع وجهاء العش��ارة. 
وخ��الل ه��ذا االجتم��اع ش��ّبه بع��ض الدواع��ش أه��ل املدين��ة تش��بيهاٍت 
مهين��ة: »أنت��م مث��ل بع��ض الكالب املس��عورة، ما تش��ارك بالصيد وبعد 
الصي��د تب��وق، وأنت��م م��ا تش��اركون باجله��اد وال حتم��ون ظه��ور 
اجملاهدي��ن«. وس��ّن مس��ؤولو داع��ش يف ه��ذا االجتماع قانون��ًا جديداً يف 
العش��ارة، يل��زم الش��هود مبالحق��ة منف��ذي اهلجمات عل��ى عناصرهم 
وإلق��اء القب��ض عليه��م أو قتله��م إن مل يتمكن��وا م��ن ذل��ك، ويف ح��ال 
أحجم الش��هود عن هذا س��يالقي أهل العش��ارة كلهم عقابًا قاس��يًا قد 

يص��ل إىل القص��ف باملدفعي��ة والتهج��ري.
محل خطاب مسؤولي داعش غضبهم من قلة املبايعني هلم  	
يف ه��ذه املدين��ة، إذ مل ينتس��ب إىل التنظي��م، خ��الل عامني تقريبًا من 
س��يطرته على العش��ارة، إال ثالثون ش��خصًا أو أقّل، حس��ب ما يؤكد 
ناش��طون م��ن هن��اك. وق��د الق��ى نص��ف ه��ؤالء حتفه��م عل��ى جبه��ات 
القت��ال، والنص��ف املتبق��ي منهم عدميو األهمي��ة والتأثري يف جمتمع 
العش��ارة كما هو حاهلم يف صفوف التنظيم. هذا الرقم )30( ضئيٌل 
جداً بالقياس إىل عدد الس��كان )50 ألف نس��مٍة قبل س��يطرة داعش(، 
وضآلت��ه مبع��ث تب��اٍه خ��اصٍّ وغ��ري معل��ٍن يف أنف��س األهال��ي ودلي��ٌل 
جم��ازيٌّ بالنس��بة إليه��م عل��ى »قلة ع��دد اجملرمني واحلمق��ى« بينهم، 
ودلي��ٌل بالنس��بة إىل الدواع��ش عل��ى »قل��ة اخل��ري وقل��ة اجملاهدي��ن«، 
حس��ب م��ا يك��ّرر ش��رعيو داع��ش ودعاته��ا يف تذمرهم الدائم من فش��ل 
وس��ائل الدعاي��ة والروي��ج يف ج��ذب مبايعني ج��دد للتنظيم من أبناء 
العش��ارة. ورغ��م ت��ردي األح��وال املعيش��ية وفق��دان اآلالف وظائفه��م 
نتيج��ة احل��رب وممارس��ات الدواع��ش املدم��رة القتص��اد ه��ذه املدين��ة 
الريفية الي كانت حتى وقٍت قريٍب سوقًا مزدهرًة لعشرات القرى 
اجملاورة هلا؛ مل تس��جل يف العش��ارة حاالت انضماٍم اضطراريٌة طمعًا 

بالروات��ب الش��هرية ال��ي متنحه��ا داعش.
ويث��ري فش��ل داع��ش يف توس��يع دائ��رة املنتس��بني إليه��ا يف  	

مدينة العشارة أسئلًة عن العوامل الي تقف وراء هذا الفشل. ورمبا 
كان اخنراط كثرٍي من أبناء املدينة يف صفوف الفصائل املختلفة 
ال��ي قاتل��ت داع��ش وتص��دت هلجماته��ا حت��ى هجومه��ا األخ��ري عل��ى 
حمافظ��ة دي��ر ال��زور يف ربي��ع وصيف الع��ام 2014، ومقتل عدٍد منهم 
أثن��اء ه��ذا التص��دي، س��ببًا من بني أس��باٍب أخرى ميك��ن حتديدها مبا 

يلي:
1. بع��د إعالنه��ا ربي��ع الع��ام 2013، وحت��ى دخوهل��ا العش��ارة   

يف حزي��ران الع��ام 2014 وإىل اآلن، مل تنج��ح داع��ش يف اس��تقطاب أّي 
، ميكن  ش��خصيٍة ثوري��ٍة )عس��كريٍة أو مدني��ة( ذات وزٍن أو تأث��رٍي عامٍّ
أن يش��كل انضمامه��ا إىل داع��ش س��ببًا النضم��ام آخرين م��ن املتأثرين 

به��ا إىل التنظي��م. 
2. فش��ل داع��ش يف اس��تغالل التناقض��ات والتناف��س األهل��ّي   

ب��ني اجملموع��ات العش��ائرية والعائلي��ة املختلف��ة يف العش��ارة، كم��ا 
فعل��ت يف مناط��ق ع��ّدٍة م��ن دي��ر ال��زور أثن��اء حماوالته��ا التغلغ��ل عر 

ه��ذا التناف��س إىل النس��يج االجتماع��ي يف كل منطق��ة.
3. ال��رأي أو امل��زاج االجتماع��ي الع��ام الناب��ذ للتط��ّرف قب��ل   

الثورة؛ فخالل عش��ر س��نواٍت )2000-2010( مل يتجاوز عدد املعتقلني 
بته��م االنتم��اء إىل تنظيم��اٍت س��لفيٍة جهادي��ٍة أربع��ة أش��خاص )يف 

التعس��فية لالعتق��االت(. ح��ال جتاهلن��ا الطبيع��ة 
س��يصمد جمتم��ع العش��ارة وال ش��ّك مزيداً م��ن الوقت أمام  	
خماط��ر الت��ورط م��ع داع��ش، لك��ن الي��أس واحلاجة وتب��دد اآلمال يف 
خ��الٍص منظ��وٍر ق��د ت��ؤدي إىل زعزع��ة ه��ذا الصم��ود عل��ى حن��ٍو غ��ري 

متوق��ع.
يف واح��ٍد م��ن إص��دارات داع��ش الدعائي��ة املتالحق��ة م��ن  	
والياٍت شتى عن عملتها املزعومة، واملنشور بعنوان »فرحة املسلمني 
بع��ودة الدين��ار الذه��ي«، ظه��ر ثالث��ٌة م��ن أبن��اء العش��ارة، ع��ّروا ع��ن 
س��عادتهم وامتنانه��م »للدول��ة اإلس��المية« بإحيائه��ا ه��ذا الدين��ار. 
وكان ظه��ور ه��ؤالء م��ادة س��خريٍة وتن��دٍر بداع��ش واملتملق��ني هلا يف 
العش��ارة، حي��ث يعان��ي الن��اس م��ن انهي��ار الق��درة الش��رائية والكس��اد 

والبطال��ة.

يف آخ��ر ش��هر نيس��ان املاض��ي، وأثن��اء وقوف��ه يف الس��وق، تع��ّرض أب��و عم��ري التونس��ّي، وه��و أح��د مس��ؤولي حس��بة داع��ش يف مدين��ة  	
العش��ارة، هلج��وٍم مباغ��ٍت م��ن رج��ٍل جمه��وٍل طعن��ه خبنج��ٍر طعن��اٍت ع��ّدًة أّدت إىل مقتل��ه على الفور، فيم��ا متكن القاتل من اهلرب يف ش��ارٍع 

م��ن الش��وارع املتصل��ة بالس��وق.

يف العشارة
حيث مل يبايع داعش أحد فضل مصطفى
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مسهر اخلالد

التحّية في دير الزور
  وماذا طرأ عليها في ظّل تنظيم الدولة؟

كغريه��م م��ن الس��وريني، ط��رأت عل��ى حي��اة أهال��ي دي��ر ال��زور العدي��د م��ن التغي��ريات يف أكثر من جم��ال، فنظروا إليه��ا بأكثر  	
م��ن ع��نٍي واخت��ذوا منه��ا أكث��ر م��ن موق��ف. ولع��ل م��ن أظه��ر تل��ك التغي��ريات املظاه��ُر االجتماعي��ة الي مت��ّس عاداتهم، وم��ن بينه��ا التحية، 
وكان للطاب��ع الدي��ّي اجلدي��د أث��رًا ترك��ه عليه��ا. عل��ى أن تل��ك املظاهر ما زال��ت متأرجحًة بني املوروث االجتماع��ّي واملوروث الديّي، لكن 

بانش��قاٍق مس��تمرٍّ بينهم��ا كم��ا يب��دو.
ص��ار م��ن املعل��وم ل��دى األهال��ي أن  	
أكث��ر عناص��ر التنظي��م ال يلق��ون الس��الم 
عليهم وال يرّدونه، األمر الذي حّز يف نفوس 
الكثريين، فراحوا يس��ألون عن السبب. يقول 
»م��و كله��م  امليادي��ن:  س��كان مدين��ة  أح��د 
م��ا يس��ّلمون. وحس��ب م��ا فهم��ت أن��ه إحن��ا 
فاس��قني، يع��ي قاعدي��ن ع��ن اجله��اد، لذل��ك 
ما يتس��ّلم علينا... يقولون أنه بزمن الرس��ول 
كان م��ا يس��ّلم عل��ى الن��اس الل��ي قاع��دة ع��ن 
اجله��اد«. ترب��ط ه��ذا الش��اب عالق��اٌت عدي��دٌة 
م��ع عناص��ر وق��ادٍة م��ن التنظي��م، ويعاملون��ه 
بطريق��ٍة الئق��ة، لكن��ه يق��ّر بأنه��م يزعج��ون 
األهال��ي كث��رياً به��ذه املقاطع��ة. ويضي��ف 
أح��د الذي��ن س��ألوا ع��ن املوض��وع: »ه��ذه امل��ّرة 
ليس��ت املعاص��ي ه��ي الس��بب، كم��ا يقول��ون 
ي��ّرر  ال��ي  احلج��ة  إىل  إش��ارٍة  يف  ع��ادًة«، 
به��ا التنظي��م الكث��ري م��ن إجراءات��ه )معاص��ي 
وذن��وب األهال��ي(. وباملقاب��ل، ويف وقٍت فرض 
في��ه التنظي��م عل��ى الرج��ال تقص��ري ثيابه��م 
بدعوى أن الثياب الطويلة مظهٌر للغرور أو 
للكر؛ حاول البعض إقناع قادٍة حمليني فيه 
أن ع��دم رّده��م الس��الم ه��و الغ��رور، لكن ذلك 
مل يغ��ريّ ش��يئًا عل��ى أرض الواق��ع. فق��د ظ��ّل 
العناص��ر عل��ى موقفه��م، وظ��ّل األهال��ي على 

عادتهم يف تبادل الس��الم دون ش��رط املعرفة، 
وه��ي الع��ادة ال��ي يفخ��رون به��ا ويفتقدونه��ا 

خ��ارج منطقته��م
يس��ّلم  ي��كاد  ال  ذات��ه  الس��ياق  ويف  	
أح��ٌد م��ن أبناء دير الزور، أو يرّد الس��الم، دون 
أن يق��ع يف احل��رية م��ن طريق��ة التحي��ة ال��ي 
يفضله��ا أو يتبعه��ا الش��خص املقاب��ل، يف وق��ٍت 
راح��ت تنتش��ر فيه أش��كاٌل جدي��دٌة للتحية مل 
تك��ن مألوف��ًة يف الس��ابق، كاملصافح��ة أثن��اء 
اجللوس، ومالمس��ة اجلباه أو األكتاف عند 
املعانق��ة وجتن��ب تقبي��ل اخل��د، وه��ي الع��ادات 
الدارج��ة ب��ني عناص��ر التنظي��م واملتأثري��ن 
بأف��كاره، باإلضاف��ة اىل م��ن يطل��ق عليه��م 
ب��دأت  وق��د  العم��وم.  يف  الس��لفيني  وص��ف 
ه��ذه املظاه��ر باالنتش��ار قبي��ل الث��ورة، بتأث��رٍي 
م��ن التي��ار الس��لفّي وع��ادات اخللي��ج العرب��ّي 
ال��ي اس��تقدمها العامل��ون هن��اك. وق��د ظه��ر 
ذل��ك األث��ر يف ف��راٍت س��ابقٍة مبحاول��ة فئ��اٍت 
شبابيٍة إقناع األهالي بإلغاء استعمال كلمة 
ال��رد عل��ى اهلات��ف )آل��و( بدع��وى أنه��ا كلم��ٌة 
الس��لفية يف  املظاه��ر  تل��ك  أجنبي��ة. وتق��ف 
م��ن  املنطق��ة،  يف  املوروث��ة  الع��ادات  مقاب��ل 
الوقوف عند املصافحة وتقبيل اخلد وغريها.

تع��ّد التحي��ة دلي��اًل عل��ى االح��رام  	

املتب��ادل ب��ني النظ��راء وإش��اعة األن��س ب��ني 
املتقابل��ني. وحيظ��ى إلقاؤه��ا، وم��ا يرافق��ه 
م��ن مراس��م وطق��وس، مبكان��ٍة مرموق��ٍة يف 
احلي��اة العام��ة بدي��ر ال��زور، م��ع اختالف��اٍت 
طفيف��ٍة ب��ني م��كاٍن وآخ��ر، أو جي��ٍل وس��واه، أو 
وض��ٍع ومناس��بٍة وغريه��ا. عل��ى أن الصيغ��ة 
األش��هر للسالم هي إطالق التحية املعروفة 
»الس��الم عليك��م«، والوق��وف أم��ام الش��خص 
الق��ادم ومصافحت��ه والع��ودة للجل��وس بع��د 
أن جيل��س، ث��م ترحي��ب احلض��ور ب��ه بكلم��ة 
الط��رق  الطريق��ة أكث��ر  »مرحب��ا«. وه��ذه 
مجي��ع  يف  وتس��تعمل  ورمسي��ة،  انتش��اراً 
املناس��بات االجتماعي��ة كاألف��راح واألح��زان 
واس��عٍة  أوس��اٍط  ب��ني  وجت��ري  وغريه��ا، 
بطقوس��يٍة حمافظ��ٍة وواضح��ة. ويس��تعاض 
بهيئ��اٍت  أخ��رى  وأماك��ن  أوق��اٍت  يف  عنه��ا 
الطري��ق  يف  فتس��تعمل  عدي��دة،  مناس��بٍة 
اإلشارة باحلواجب أو رفع الراس أو بإطالق 
فئ��ات  ب��ني  انتش��رت  كم��ا  الس��يارة.  ب��وق 
املتعلم��ني عب��اراٌت أخ��رى أخ��ّف وقع��ًا وأق��ّل 
حملية، كعبارة »صباح اخلري«، لكنها مل تلق 
رواج��ًا كب��رياً. ويف نظريه��ا حيتف��ظ بع��ض 
كب��ار الس��ن بعب��اراٍت مل تع��د مس��تعملًة أو 

معروف��ة، مث��ل »اهلل يصّبحك��م باخل��ري«.
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ملف

أمحد مهيدي

»أفط��ر لتص��وم عائل��ي«؛ يق��ول عب��د اهلل، أح��د س��كان ح��ّي  	
اجلورة، فهو يقضي عشر ساعاٍت من وقت الصيام بني طابور اخلبز 
وتعبئ��ة املي��اه ونقله��ا إىل املن��زل والبح��ث يف الس��وق ع��ن مس��تلزمات 
وجب��ة اإلفط��ار. »يتن��اول الن��اس يف رمض��ان وجبت��ني فق��ط؛ إفط��ار 
وس��حور، وه��ذا يناس��ب احملاصري��ن الذين ال يتس��نى هل��م أكل ثالث 
وجب��اٍت يف الي��وم«؛ يق��ول عب��د اهلل س��اخراً. لكن��ه ي��أكل وجب��ًة واح��دًة 
فقط، فس��تة أرغفٍة من اخلبز بالكاد تكفي عائلته املكّونة من أربعة 

أفراد.
 طابور املياه الباردة

صيف دير الزور قاٍس، فدرجة احلرارة ال تقّل عن أربعني  	
يف أحس��ن األح��وال. وم��ع غي��اب الكهرب��اء يبيع أصحاب املول��دات املياه 
الب��اردة خبمس��ني ل��ريًة لل��كأس الواح��دة ومئ��ًة للي��ر. يتجم��ع الن��اس 
بطواب��ري م��ن مئ��ات األش��خاص لش��راء املي��اه قب��ل اإلفط��ار بس��اعة. 
تتخلى عائلة حممد يف القصور عن ش��حن بطارية اإلنارة لتش��ري 
ثالث��ة لي��راٍت يومي��ًا، أم��ا عائل��ة عم��ر ف��ال تش��ري حت��ى وإن امتلكت 
امل��ال، فاملس��افة ب��ني منزهل��ا وحم��الت البي��ع بعي��دٌة م��ا جيع��ل املي��اه 
تف��ر قب��ل وصوهل��ا إىل املن��زل، ولذل��ك تق��وم العائل��ة بوض��ع كمياٍت 
قليل��ٍة م��ن امل��اء يف أواٍن مس��طحٍة )صينية( يف م��كاٍن ظليٍل حتى ترد 
قلي��اًل. يق��ول عم��ر إن األهال��ي ابتدع��وا ه��ذه الطريق��ة حديث��ًا بع��د أن 
كانوا يعبئون املاء يف عبواٍت بالستيكيٍة مغلفٍة بأكياٍس رطبٍة من 
اخلي��ش )الش��وال( ويعلقونه��ا يف م��كان هب��وب الري��اح. ن��در اس��تخدام 
هذه الطريقة مؤخراً ألن أغلب العوائل استخدمت أكياس اخليش 

إلش��عال الن��ار للطب��خ كم��ا فعل��ت عائل��ي.
اعت��ادت موائ��د األهال��ي يف احلص��ار عل��ى وج��ود ن��وٍع واح��ٍد  	
من الطعام، لذا يعّد رمضان احتفااًل بالنسبة إىل البعض. »بألف لرية 
أقمن��ا وليم��ًة يف الي��وم األول«؛ يق��ول بس��ام س��اخراً، فق��د اش��رى مئ��ة 
غ��راٍم م��ن الرغ��ل خبمس��مئة لرية، وربطة بقدونس مبئتني، وعش��ر 
حب��اٍت م��ن احلص��رم بثالمثئ��ة، لتع��ّد والدته ش��وربة الرغل وس��لطًة 

م��ن البقدون��س واحلص��رم لع��دم تواف��ر الليم��ون وملح��ه. 
سحوٌر بطعم احلصار

م��ع ق��دوم رمض��ان رف��ع التج��ار أس��عار امل��واد الغذائي��ة،  	

وخصوص��ًا احل��الوة ال��ي تع��ّد أساس��يًة عل��ى مائ��دة الس��حور يف دي��ر 
الزور، فقد زاد سعر العلبة )400 غ( ليصبح 8 آالف لرية. »نقوم بثرد 
رغي��ٍف م��ن اخلب��ز يف وع��اٍء م��ع قلي��ٍل م��ن امل��اء وملعقٍة م��ن احلالوة«؛ 
يقول حممد إن هذه هي الطريقة األمثل لكي تكفي مئة غراٍم منها 
عائلت��ه املكّون��ة من مخس��ة أفراد. ال تتس��نى لكث��رٍي من العوائل أكثر 
من وجبٍة يف اليوم، فكميات اخلبز الي تباع باتت أقل منها يف الفرة 

املاضي��ة بس��بب قل��ة الوق��ود ال��الزم لتش��غيل األف��ران.
حلويات رمضان 

للقطع��ة  ل��ريٍة  مبئ��ة  الس��وق  يف  )اللق��م(  العوام��ة  تب��اع  	
الواح��دة. وعل��ى الرغ��م م��ن حتضريه��ا بطح��ني النخال��ة ب��داًل م��ن 
الطحني األبيض، وقليها بزيٍت رديء، إال أن سامر يصّر على إنفاق 
ثالمثئ��ة ل��ريٍة كّل ي��وٍم ليش��ريها ألطفاله الثالث��ة مكافأًة هلم على 
صيامهم. حتّلى العوامة بقطٍر مصنوٍع من روح السكر، ولذا تتجنب 
عائل��ة أم عم��ر ش��راءها خوف��ًا م��ن مضاّره��ا عل��ى صح��ة طفله��ا ذي 
اخلمس��ة أع��وام، وتق��وم بطب��خ الرغ��ل الناع��م م��ع القلي��ل م��ن ظرف 
العص��ري )ب��ودرة( وتقدم��ه لعائلته��ا. يع��ي أبناؤه��ا أن ه��ذه ليس��ت 
مأمونية، لكنها حلوى لذيذٌة بالنسبة إىل أصغرهم، فهو يعرف من 

خالهل��ا طع��م الليم��ون والرتق��ال والفري��ز، كم��ا تق��ول أم عم��ر. 
صالة الرتاويح 

يذه��ب أب��و عل��ي، ذو اخلمس��ني عام��ًا، إىل ص��الة الراوي��ح  	
وحي��داً، فق��د اس��تطاع أن خي��رج ولدي��ه م��ن احلص��ار ع��ر طائ��رة 
اهلليكوب��ر مقاب��ل أربعمئ��ة أل��ف ل��رية. »خيل��و املس��جد إال من صفني 
أو ثالثًة من املصلني، على عكس رمضان املاضي، فقد نزحت الكثري 
م��ن العوائ��ل«؛ يق��ول أب��و عل��ي ويضيف: »أصل��ي أربع ركع��ات، فنقل 
بدون��ات املي��اه مس��افة 500 م إىل منزل��ي يف الطاب��ق الثان��ي أفقدن��ي 
الق��وة إلكم��ال الركع��ات األخ��رى«. يصل��ى الن��اس -حت��ى الصغ��ار 
منه��م- جلوس��ًا، فف��ي الي��وم األول م��ن رمض��ان س��قط أح��د املصل��ني 
يف مس��جد الفت��ح يف ح��ّي القص��ور مغم��ًى علي��ه بس��بب اإلعي��اء، ول��ذا 
طلب اإلمام من املصلني أداء صالة الراويح جلوسًا ومثاني ركعاٍت 

. فقط

وس��ط درجات احلرارة املرتفعة وانقطاع الكهرباء وش��ّح املياه وأس��عار املواد الفاحش��ة بس��بب احلصار الذي يطبقه تنظيم داعش  	
والنظ��ام؛ يعي��ش قراب��ة 90 أل��ف مدن��يٍّ يف دي��ر ال��زور رمضانه��م الثان��ي.

صالة الرتاويح جلوسًا، وحتايالٌت غذائيٌة ال تنتهي
رمضان يف دير الزور احملاصرة

صفحة ديرالزور 2020 على الفيسبوك
من 
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أحد منشورات التحالف

الرقة ختتنق بصمت
فاضل العيساوي

أم خلي��ل ام��رأٌة م��ن الرق��ة، ج��اءت تس��أل ناش��طني إغاثيني س��ابقني ش��يئًا يس��اعدها يف  	
اطع��ام أوالده��ا األربع��ة، وه��م »األيت��ام اللي ما هلم أحد غري اهلل« حس��ب ما تقول. ومل جتد -مثل 

كثريي��ن غريه��ا- جواب��ًا لس��ؤاهلا اليائ��س: »يع��ي م��ا ب��ي ش��ي بن��وب برمض��ان؟«.
عل��ى  اجلوي��ة  الغ��ارات  وس��وى  	
املدين��ة، ال يهت��م اجلائع��ون كث��رياً بأخب��ار 
احل��رب وتق��دم أع��داء داع��ش حن��و الرق��ة. 
ش��اغلهم األول أن ميّر اليوم بس��الٍم وأن يتاح 
هلم شيٌء ليكون وجبة إفطاٍر يف أيام الصيام 
احل��اّرة واملرهق��ة، و»الكئيب��ة« أيضًا حس��ب ما 
يقول عبد اهلل، وهو ناش��طٌ إغاثيٌّ س��ابق، ألن 

»الن��اس يأس��انة وحمبوس��ة 
وخايف��ة، وف��وق كل ش��ي 
داع��ش مالحقتن��ا وكامت��ة 

أنفاس��نا«.
عام��ني  خ��الل  	
ونص��ٍف م��ن س��يطرة داعش 
تغ��رّيت الرق��ة كث��رياً، م��ن 
»بل��د خرٍي ال جيوع فيه أحد« 
إىل س��جٍن واس��ٍع ي��زداد في��ه 
ي��وم.  كّل  املعوزي��ن  ع��دد 
أكمل��ت  الع��ام  ه��ذا  ويف 
داع��ش ما بدأته بتدمري آخر 
األنش��طة اخلريي��ة املتبقية، 
حت��ى تل��ك ال��ي مت��وَّل م��ن 
أط��راٍف أهلي��ة، مث��ل مطب��ٍخ 
خ��رييٍّ كان يق��ّدم أكث��ر 

م��ن مخس��ة آالف وجب��ٍة للمحتاج��ني كّل 
ي��وم، ب��ل أوقفت بعض األعمال اخلريية الي 
أنش��أتها ه��ي عل��ى س��بيل الدعاي��ة يف أوق��اٍت 
دف��ع  م��ن  املقتدري��ن  س��ابقة. كم��ا منع��ت 
ال��زكاة إىل مس��تحقيها مباش��رًة، وحص��رت 
أداء ه��ذه الفريضة جبهازها اخلاّص املس��مى 
»دي��وان ال��زكاة«. وجييب ش��رعيو داعش عن 
تساؤالت الناس عن سبب توقف هذا الديوان 
عن مساعدة احملتاجني بأن »الدولة يف عسٍر 
هذه األيام«، بعد أن خسرت أكثر من نصف 
مواردها املالية نتيجة قصف املواقع النفطية 

الواقع��ة حتت س��يطرتها، بالتزام��ن مع زيادة 
نفق��ات احل��رب ال��ي خيوضه��ا التنظي��م عل��ى 
جبه��اٍت كث��رية. ولتكتم��ل أع��ذار الدواع��ش 
لدي��وان  الرئيس��ّي  املق��ّر  ُقِص��ف  الواهي��ة 

ال��زكاة يف مدين��ة الرق��ة الش��هر الفائ��ت. 
يفّس��ر كث��رٌي م��ن الس��كان إمس��اك  	
داعش وخبلها يف مس��اعدة احملتاجني برغبة 
التنظيم يف دفع أعداٍد أكر 
م��ن الرج��ال إىل االنضم��ام 
صفوف��ه  يف  والقت��ال  إلي��ه 
طمع��ًا بالروات��ب الش��هرية. 
ه��و  داع��ش  إىل  فاالنتم��اء 
املتاح��ة  الوحي��دة  الوظيف��ة 
موظ��ٌف  ويق��ّدر  تقريب��ًا. 
س��ابٌق يف مديري��ة الش��ؤون 
ع��دد  والعم��ل  االجتماعي��ة 
– الدول��ة«  »ل��دى  العامل��ني 

قب��ل  الس��ورية  الدول��ة 
الثورة- بأكثر من 100 ألف 
عامل، أكثر من نصفهم ما 
زال��وا يقيم��ون يف احملافظ��ة، 
اس��تالم  يس��تطيعون  ال 
رواتبهم من مناطق سيطرة 
النظ��ام. باإلضاف��ة إىل آالٍف آخري��ن مم��ن 
اعت��ادوا العم��ل يف لبن��ان ويعج��زون اليوم عن 
السفر إىل هناك بعد أن منعت داعش خروج 
الناس من مناطق س��يطرتها. وأسهمت ندرة 
البضائ��ع املختلف��ة بس��بب انقط��اع الط��رق، 
وكذل��ك انهي��ار الل��رية الس��ورية، يف ارتف��اع 
معظ��م  عنده��ا  يعج��ز  ح��دوٍد  إىل  األس��عار 
الص��ورة  ولتكتم��ل  الش��راء.  ع��ن  الس��كان 
مأس��اويًة أضي��ف إىل حش��ود العاطل��ني ع��ن 
العم��ل أكث��ر من ألفي عامٍل يف بيع وتكرير 
املتك��ّرر  االس��تهداف  نتيج��ة  اخل��ام  النف��ط 

لصهاري��ج النف��ط القادم��ة من حمافظة دير 
ال��زور م��ن قب��ل طائ��رات التحال��ف الدول��ّي، 
وأضعافهم من أصحاب املهن احلّرة املتنوعة.

وبالرغ��م م��ن املس��احات الشاس��عة  	
حمافظ��ة  يف  املروي��ة  الزراعي��ة  لألراض��ي 
الرق��ة، تراجع إنتاجيات احملاصيل الس��نوية 
داع��ش،  س��يطرة  ظ��ّل  يف  ع��ام  بع��د  عام��ًا 
نتيج��ة العوام��ل املعروف��ة م��ن غ��الء أس��عار 
أدى  مم��ا  واحملروق��ات،  واألمس��دة  الب��ذور 
إىل تقل��ص املس��احات املزروع��ة. وتض��اف إىل 
ه��ذا تصرف��ات مس��ؤولي داع��ش يف دواوي��ن أو 
أجه��زة الزراع��ة وال��رّي واخلدم��ات؛ فقد أدى 
بي��ع »دي��وان زراعة« داعش بذار حنطٍة فاس��ٍد 
إىل فش��ل موس��م القم��ح يف ق��رًى ع��ّدة، وأدت 
أوامر أبو يوس��ف املصري -أمري س��د الفرات- 
بفت��ح عنفت��ني إضافيتني، إىل جانب عنفتني 
تفتح��ان ع��ادًة يف ه��ذه األش��هر م��ن الس��نة، 
بهدف زيادة الطاقة الكهربائية املتولدة، إىل 
اخنفاض منسوب املياه احملجوزة يف البحرية 
خل��ف الس��د مم��ا ح��رم عش��رات الق��رى املطلة 
عل��ى البح��رية )مث��ل قرى العمريات؛ مش��رفة 
الصع��ب؛ أب��و هري��رة؛ الكري��ن؛ البوعاص��ي؛ 
الس��لوم؛  غربي��ة؛  غزال��ة  ش��رقية؛  غزال��ة 
الع��ارف( م��ن املي��اه الالزم��ة ل��رّي األراض��ي 
الزراعي��ة فيه��ا، ليلج��أ فالح��و ه��ذه الق��رى 
إىل الزراع��ة البعلي��ة يف أرٍض ظل��ت مروي��ًة 

لعق��ود.

السعر املادة
200 اخلبز )1كغ(

2200 حلم ضان )1 كغ(
1600 فروج )1 كغ(
600 رز )1 كغ(
500 سكر )1  كغ(

3400 شاي )1 كغ(
1100 زيت قلي )1 لر(
175 بندورة )1 كغ(
75 خيار )1  كغ(

250 صابون )لوح(
140 مازوت )1 لر(
550 بنزين نظامي )1 لر(

25000 أسطوانة غاز
700 أمبري كهربائي )8 ساعات 

يومية على مدار األسبوع(

يق��ول  م��ا  حس��ب  	
يق��ّدر  الرق��ة،  م��ن  ناش��طون 
ع��دد املقيم��ني الي��وم يف األج��زاء 
الواقع��ة حت��ت س��يطرة داع��ش 
ألف��ًا،  ب���)650(  احملافظ��ة  م��ن 
م��ن  ألف��ًا   )50( حوال��ي  منه��م 
النازحني من حمافظاٍت أخرى. 
ويقّدر عدد النازحني من الرقة 
إىل احملافظ��ات الواقع��ة حت��ت 
س��يطرة النظ��ام ب���)100( أل��ف. 
فيم��ا يق��ّدر ع��دد الالجئ��ني م��ن 
حمافظة الرقة خارج األراضي 

ألف��ًا. ب���)125(  الس��ورية 

ملف
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حليم كاوا
رمض��ان احلال��ّي ه��و الس��ادس خ��الل الث��ورة واخلام��س عل��ى حتري��ر حل��ب، من��ذ دخ��ل اجلي��ش احل��ّر املدين��ة يف أول أي��ام الش��هر  	

املب��ارك م��ن ع��ام 2012 وس��يطر عل��ى ج��زٍء كب��رٍي منه��ا.

رمض��ان يف حلب احملّررة

تراف��ق ق��دوم رمض��ان ه��ذا الع��ام م��ع ش��ّن ق��ّوات النظ��ام  	
هجوم��ًا عنيف��ًا عل��ى حل��ب ال��ي تش��هد أحياؤه��ا عش��رات الغ��ارات 
اجلوي��ة يومي��ًا، تس��تخدم فيه��ا ش��تى أن��واع األس��لحة، كالرامي��ل 
املتفج��رة ال��ي يلقيه��ا الط��ريان املروح��ي، والصواري��خ ال��ي يلقيه��ا 
الط��ريان احلرب��ي، وقذائ��ف اهل��اون وصواريخ الفي��ل )أرض-أرض(، 
باإلضاف��ة إىل س��الٍح جدي��ٍد وهو خرط��وٌم طويٌل حيوي بداخله مواد 
متفجرًة ويزداد تأثري انفجاره بازدياد طوله. وخيشى أهالي املدينة 
من اس��تعمال هذا الس��الح داخل األحياء الس��كنية حيث س��تكون قوته 
التدمريي��ة مضاعف��ة، بع��د أن ق��ام النظام باس��تخدامه قب��ل أياٍم على 

جبه��ة الري��ج مش��ال حل��ب.
وترك��ز معظ��م الضرب��ات اجلوي��ة واملدفعي��ة حالي��ًا عل��ى  	
الكاستيلو، وهو الطريق الوحيد الواصل بني حلب وريفها أو األحياء 
القريب��ة من��ه. وق��د مّت قط��ع الطريق ناري��ًا عّدة م��ّراٍت وأصبح املرور 
من��ه خماط��رًة كب��رية. وخيش��ى أهال��ي املدين��ة م��ن إطب��اق احلص��ار 
عليه��م يف ح��ال تق��دم ق��وات النظ��ام عل��ى طري��ق الكاس��يتلو من جهة 
الري��ج وحن��درات وامل��الح أو تق��دم وح��دات محاي��ة الش��عب م��ن جهة 

ح��ّي الش��يخ مقص��ود.
التقين��ا أب��و حمم��د، أح��د الباع��ة يف ح��ّي بس��تان القص��ر،  	
فقال: »معاناتنا كبريٌة جداً يف هذا الشهر الفضيل، ولكنها ال تشّكل 
أّي ش��يٍء أم��ام معان��اة س��كان املناط��ق احملاص��رة كداري��ا ومضاي��ا 
وغريه��ا. حن��ن نص��وم لس��اعاٍت أم��ا ه��م فيصوم��ون ألش��هٍر ورمب��ا 
لس��نني. أس��أل اهلل أن يف��ّرج عنه��م ويف��ّك ضيقه��م، وأمتن��ى أال يأت��ي 
ش��هر رمض��ان يف الس��نة املقبل��ة إال وتك��ون مدين��ة حل��ب ق��د حت��ّررت 

وُأبع��د كاب��وس احلص��ار، فأن��ا أخش��ى حصول��ه«.
ويف بي��اٍن هل��ا دع��ت غرف��ة عملي��ات فت��ح حل��ب الس��كان إىل  	
احلذر وعدم التجمع ألداء صالة الراويح يف ظّل اهلجمات املستمّرة 
للنظ��ام عل��ى اجلوام��ع، ولكن هذا مل حيدث، فإص��رار احللبيني على 
ممارسة طقوس رمضان وشعائرهم الدينية كان أولويًة بالنسبة 
إليهم حتى وإن ش��ّكل التجمع لصالة الراويح خطراً على حياتهم.

ني املدينة
ص ع

كاوا - خا
عدسة حليم 

كم��ا مل مين��ع القص��ف العني��ف وارتف��اع األس��عار أصح��اب  	
احمل��الت التجاري��ة م��ن فت��ح حمالته��م، ومل ختُل األس��واق من أصناٍف 
اعتادها األهالي يف كّل رمضان، كالسوس والتمر اهلندي واملعروك.

إال أن موائ��د اإلفط��ار مل تع��د كم��ا كان��ت عام��رًة مب��ا ل��ّذ  	
وط��اب، وال��كل يع��رف أن حل��ب مش��هورٌة ومتمي��زٌة بتفّن��ن أهله��ا بطهي 
الطع��ام، حت��ى كان يق��ال عنه��ا »أم احملاش��ي والكب��ب«. إال أن األوض��اع 
املعيش��ية خالل الس��نوات األخرية -وهذه الس��نة حتديدًا- غرّيت مائدة 
الطع��ام احللبي��ة كث��رياً، وذل��ك بس��بب غ��الء األس��عار وارتف��اع ص��رف 
ال��دوالر إىل عش��رة أضع��اف ما كان علي��ه عام 2011. يقول أبو حممد: 
»رمض��ان ه��ذا الع��ام ه��و األصع��ب خ��الل الس��نوات اخلم��س األخ��رية، 
فاألس��عار ارتفع��ت كث��رياً وم��ا زال��ت أرباحن��ا على م��ا ه��ي. واملبالغ الي 

جننيه��ا ال تس��ّد احتياجاتن��ا بالكام��ل«.
عل��ى  النظ��ام  لق��ّوات  والعني��ف  املس��تمّر  القص��ف  وأس��هم  	
الكاس��تيلو -ش��ريان املدين��ة الوحي��د- يف رف��ع األس��عار يف حل��ب احملّررة 
بسبب صعوبة إدخال املواد الغذائية وبالتالي قلتها يف األسواق. ووضع 
احملروقات ليس أفضل فقد ارتفعت أس��عارها للس��بب نفس��ه، مما شّكل 
مشكلًة ألهالي املدينة ملا للمحروقات من أهميٍة كبريٍة لديهم إذ تعّد 

املص��در األساس��ّي والوحي��د للطاق��ة الكهربائي��ة.
بالتأكيد مل يعد شهر رمضان كما تعّود أهالي حلب، فقد  	
أصب��ح م��ن املس��تحيل أن جتتم��ع األس��رة كامل��ًة عل��ى مائ��دة اإلفط��ار 
كم��ا كان��ت س��ابقًا، ف��ال ختل��و عائل��ٌة حلبي��ٌة م��ن ش��هيٍد أو معتق��ٍل أو 
الج��ٍئ إىل خ��ارج س��وريا. ي��روي لن��ا أب��و الع��م أبو ياس��ني فيق��ول: »هاجر 
أقرباؤن��ا مجيعه��م إىل تركي��ا، حتى ابي الوحيد هاجر إىل إس��طنبول 
م��ع زوجت��ه وأطفال��ه للعم��ل هن��اك، ومل يب��َق يف حل��ب أحٌد م��ن العائلة 

إال أن��ا وزوج��ي«.
حيل��م احللبي��ون ب��أن تعود أج��واء رمضان كما تع��ّودوا عليها  	
يف الس��ابق، كما يأملون أن تعود مدينتهم واحدًة ال تفصل بني احلّي 
واآلخ��ر أّي جبه��ة قت��ال، وأال يأت��ي ش��هر رمض��ان م��ن الع��ام الق��ادم إال 

ويع��ود كل املهاجري��ن والالجئ��ني ليبن��وا مدينته��م م��ن جدي��د.
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افتق��د ش��هر الرمح��ة إىل الرمح��ة يف قل��وب التج��ار، بع��د  	
أن ارتفعت أسعار العمالت األجنبية يف بداية الشهر اجلاري ليصل 
الدوالر األمريكّي إىل 650 لريٍة سورية، ما أّدى إىل ارتفاع جنونيٍّ 
يف أس��عار الس��لع الغذائي��ة، وخباّص��ٍة األساس��ية منه��ا، م��ع غي��اب 
الرقاب��ة واملؤّسس��ات التمويني��ة وش��ّح م��ادة امل��ازوت. باإلضاف��ة إىل 
فقد األمان بس��بب تقّصد النظام الس��وري قصف األس��واق املزدمحة 
املردي��ة. كّل ه��ذه  األمني��ة  األوض��اع  ناهي��ك ع��ن  والتجمع��ات، 
األس��باب جعل��ت رمض��ان ه��ذا الع��ام بال أج��واء رمضانية؛ ب��ال ازدحاٍم 
وال تس��ّوٍق وال س��هراٍت وال جتّوٍل لباعة املش��روبات الش��هرية )العرق 

س��وس، التم��ر هن��دي ..(.
واملكس��رات  احللوي��ات  م��ن  فق��ط  لي��س  املوائ��د  وخل��ت  	
واللحوم واألمساك، بل من الكثري من أنواع الفواكه الي أصبحت 
حك��راً عل��ى األغني��اء. وق��د دفع ارتفاع أس��عار املواد األساس��ية مجعية 
محاية املس��تهلك الي تنش��ط يف مناطق س��يطرة النظام إىل إصدار 
تقري��ٍر ب��نّي أن أس��عار معظ��م امل��واد والس��لع الغذائي��ة تضاعف��ت من��ذ 
ش��هر رمض��ان املاض��ي، إذ ارتفع��ت أس��عار بع��ض امل��واد بنس��بة 50 يف 

املئ��ة ووص��ل بعضه��ا اآلخ��ر إىل 460 يف املئ��ة.
وع��ن ذل��ك حيدثن��ا حمم��د )38 س��نة(، أح��د س��كان مدين��ة  	
جس��ر الش��غور، قائاًل: »بلغ مثن كيلو الس��كر 600 لريٍة بالتزامن مع 
انقطاع��ه م��ن الس��وق مل��ّدٍة طويل��ة، مم��ا أّدى إىل ارتف��اع مثن��ه بع��د 
إعادة طرحه. بينما وصل مثن كيلو الشاي إىل 4 آالف لرية، ولير 
الزي��ت النبات��ي إىل 1100 ل��رية، وكيلو األرز إىل 750 لرية، وتتفاوت 
األسعار من منطقٍة إىل أخرى. وسبب االرتفاع ليس فقط الدوالر، 
ب��ل جش��ع التج��ار الذي��ن يرفع��ون األس��عار م��ع تراج��ع الل��رية وال 
خيفضونه��ا عن��د تراجع ال��دوالر. واألهّم هو غياب اجلهات الرقابية 

والتنظيمي��ة للس��وق«.
الطق��وس  الوض��ع األم��ّي س��ببًا رئيس��يًا لغي��اب  وكان  	
ال��ي  إدل��ب واملناط��ق احمل��ّررة األخ��رى  الرمضاني��ة ع��ن مدين��ة 
يستهدفها الطريان السورّي والروسّي، وخباّصٍة األسواق، ما يؤدي 
إىل وقوع اجملازر كما يف جمزرة مدينة إدلب يف 4 حزيران اجلاري، 
وال��ي راح ضحيته��ا 12 مدني��ًا وعش��رات اجلرح��ى إث��ر اس��تهداف 

القصف وغالء األسعار يغرّيان عادات اإلدلبّيني يف رمضان

الس��وق الش��عّي بع��دٍد م��ن الصواري��خ الفراغي��ة. األم��ر ال��ذي يدف��ع 
األهال��ي إىل ع��دم اخل��روج م��ن منازهل��م أو تب��ادل الزي��ارات والدع��وات 
على الوالئم كما جرت العادة يف الس��نوات الس��ابقة، وخاّصًة يف ريف 
املدينة حيث كانت تنتشر الوالئم اليومية العامة يف القرى والبلدات، 

لك��ن الوض��ع االقتص��ادّي والقص��ف عط��ال ه��ذه الع��ادة.
وتعتم��د غالبي��ة س��كان مدين��ة إدل��ب وريفه��ا عل��ى بع��ض  	
احملاصي��ل الزراعي��ة مث��ل البقولي��ات والرغ��ل والقم��ح ال��ذي ب��ات مادًة 
رئيس��يًة يف التخزي��ن، ألن��ه يدخ��ل يف صن��ع كث��رٍي م��ن األطعم��ة. 
ويعتم��د الس��كان أيض��ًا عل��ى الس��لل الغذائي��ة ال��ي توّزعه��ا املنظم��ات 
اخلريي��ة -وحتوي بش��كٍل أساس��يٍّ عل��ى احلبوب والس��كر- كحلٍّ بديٍل 
عم��ا عج��زوا ع��ن تأمين��ه يف ش��هر رمض��ان، علها تس��ّد ش��يئًا م��ن رمقهم 
وتوف��ر عليه��م جانب��ًا م��ن قائم��ة املش��ريات الضروري��ة. ولك��ن ه��ذه 
املس��اعدات توزَّع على نس��بٍة ضئيلٍة من الس��وريني، فال تس��من وال تغي 

م��ن ج��وع.
حدثتن��ا أم عب��د الكري��م )41 عام��ًا(، وه��ي نازح��ٌة تعي��ش م��ع  	
عائلته��ا يف مدين��ة إدل��ب: »هربن��ا م��ن القص��ف واجمل��ازر يف ري��ف حل��ب 
اجلنوب��ّي، بع��د رحل��ة ن��زوٍح مس��تمّرٍة م��ن قري��ٍة إىل أخ��رى حبث��ًا ع��ن 
األم��ان، ليس��تقّر بن��ا احل��ال يف مدين��ة إدل��ب ال��ي تعي��ش ه��ي األخ��رى 
حال��ًة م��ن ع��دم األم��ان. يعم��ل زوجي بأج��ٍر يوميٍّ ال يتج��اوز ألف لرية. 
وق��د حرمن��ا ضي��ق احل��ال أم��وراً ع��دة، فأصبح��ت اللحم��ة حلم��ًا بع��د 
أن جت��اوز س��عر كيل��و حل��م الغن��م 3800 ل��رية. أق��ف عاج��زًة أم��ام دم��وع 
أطفال��ي عندم��ا يطلب��ون م��ّي أن أع��ّد هل��م الكبة أو السمبوس��ك أو ورق 
العن��ب، تل��ك الوجب��ات ال��ي كان��ت تزّي��ن موائدن��ا، لك��ن ما بالي��د حيلة. 
أصبحن��ا نعتم��د عل��ى املعكرون��ة والرغ��ل والعدس وامل��واد األخرى الي 
توفره��ا لن��ا املنظم��ات اإلنس��انية، أو ألنه��ا األرخ��ص يف الس��وق واألق��ّل 

تكلف��ًة يف إع��داد الطع��ام«.
تلخص اس��تغاثة س��كان مدينة إدلب حال أكثر من مخس��ة  	
ملي��ون س��وريٍّ يعيش��ون الش��هر الكري��م حتت قصف الطائ��رات واملدافع 
وم��ع وط��أة اجل��وع واحلص��ار وقص��ص امل��وت ال��ي تت��واىل، وحكاي��ا 
احلرم��ان م��ن أدن��ى مقّوم��ات احلي��اة واالس��تمرار.. ال��ي يعيش��ها الكب��ار 

والصغ��ار.

مريم أمحد
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ح��ّل رمض��ان الس��ادس ومعان��اة الس��وريني ت��زداد. مل يس��تطع الش��هر الكري��م مّل مش��ل العائل��ة حول املائ��دة، ومل يس��تطع أن يزّينها  	
بأفخ��ر األطعم��ة، وأقب��ل دون الطق��وس ال��ي اعتاده��ا الس��وريون خ��الل الس��نوات ال��ي خل��ت.

سوق مدينة إدلب يف رمضان - خاص عني املدينة
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املمانعة كهوية، التطبيع كخيانٍة استنسابيٍة
في��ه  ننض��رُب  ال  ي��وٌم  علين��ا  مي��رّ  ال  	
فق��ط  أقص��د  ال  رؤوس��نا.  أّم  عل��ى  خب��رٍ 
أخب��ار اجمل��ازر اليومي��ة ال��ي يرتكبه��ا، حبّق 
الروس��ّي   – األس��دّي  الع��دو  الس��وريني، 
»اجملتم��ع  يب��ذل  مم��ا  فه��ذا  اإليران��ّي.   –
الدول��ي« كل جه��وده لتطبيع��ه يف وعين��ا، 
أي تعويدن��ا عليه��ا بفع��ل تواتره��ا اليوم��ّي 
جم��ّرد  إىل  ضحاياه��ا  وحت��ول  الرهي��ب، 

أرق��اٍم ب��ال مالم��ح. 
أقص��د، باألح��رى، أخب��ارًا م��ن ن��وع إه��داء اجمل��رم الروس��ّي  	
فالدمي��ري بوت��ني دباب��ًة كان غنمه��ا اجلي��ش األس��دّي يف معرك��ة 
السلطان يعقوب، يف إطار حرب إسرائيل على لبنان يف العام 1982، 
إىل إس��رائيل. يب��دو أن الرج��ل اعت��ر تصّرف��ه مب��ا ال ميلك التصّرف 
ب��ه أم��رًا طبيعي��ًا بع��د »مأسس��ة« تبعي��ة نظ��ام الكيم��اوّي ملوس��كو يف 

االتف��اق املش��ني ال��ذي وقع��ه بش��ار الصي��ف املاض��ي.
وإذا ربطن��ا الدالل��ة الرمزي��ة الكب��رية هل��ذا احل��دث بآخ��ر  	
س��بقه قبل أش��هٍر قليلة، ويفوق يف أهمية داللته داللة األول، متثل 
يف عقد اجتماٍع للحكومة اإلس��رائيلية يف هضبة اجلوالن الس��ورية 
احملتل��ة؛ أصبحن��ا جاهزين، عمليًا ونفس��يًا، لتلقي الضربة اجلديدة 
عل��ى ال��رأس، وه��ذه املّرة من أبواق ما يس��ّمى باملمانع��ة الي التزمت 
صم��ت القب��ور أم��ام احلدث��ني الس��ابقني، كم��ا س��تواصل صمته��ا 
ه��ذا أم��ام خ��ر املن��اورات العس��كرية املش��ركة ب��ني قاعدت��ي أش��دود 
اإلس��رائيلية ومحيمي��م الس��ورية - الروس��ية، وال��ي س��تبدأ قريب��ًا 

وفق��ًا ملوق��ع ديب��كا اإلس��رائيلي.
س��يتنفس أب��واق املمانع��ة الصع��داء، أخ��ريًا، بع��د كّل ذل��ك  	
الكبت، فيفتحون النار على أمني معلوف بسبب ظهوره التلفزيونّي 
عل��ى إح��دى القن��وات اإلس��رائيلية. فيلته��ب كتب��ة جري��دة األخب��ار 
اإليراني��ة ال��ي تص��در يف ب��ريوت محاس��ًا ض��د التطبي��ع، وتتش��كل 
العامل��ّي، بقي��ادة املمثل��ة  الكات��ب  جلن��ٌة بريوتي��ٌة مقاوم��ٌة ملعاقب��ة 
املعادي��ة للس��امية/ املؤي��دة للنازي��ة األس��دية نض��ال األش��قر، ومعه��ا 
ره��ٌط م��ن صحبه��ا م��ن املثقف��ني اللبناني��ني املؤيدي��ن لتدمري س��وريا 
وقتل ش��عبها وجتريفه خارج اجلغرافيا على يد طفلهم املعجزة يف 

قص��ر املهاجري��ن.
ارتكب��ه  م��ا  لفظاع��ة  ي��ا  	
الع��دو  م��ع  تطبي��ٌع  معل��وف!  أم��ني 
��ر  مفكِّ )م��ني  الغاش��م!  الصهيون��ي 
حال��ك حت��ى نس��محلك بالتطبي��ع؟( 
األكادميي��ة  عض��و  يع��رف  أال 
جائ��زة  عل��ى  احلائ��ز  الفرنس��ية 
عل��ى  حك��ٌر  التطبي��ع  أن  غونك��ور 
فع��ل  بوصف��ه  وحده��م،  املمانع��ني 
أم��ني معل��وف  ي��دري  مقاوم��ة؟ أال 
اخلميني��ة  إلي��ران  جي��وز  أن��ه 
احلصول على الس��الح، عر الوسيط 
اإلسرائيلّي، يف ما مّسي »إيران غيت« 
إب��ان احل��رب العراقي��ة – اإليراني��ة، 

يف مثانين��ات الق��رن املاض��ي، وال جي��وز للس��وريني الذين حتاصرهم 
ق��وات بش��ار الكيم��اوي أن يتلقوا إغاثًة غذائي��ًة ألقتها هلم الطائرات 
اإلس��رائيلية، بعدم��ا تراجع��ت ال��دول العظم��ى ع��ن خطته��ا يف إلق��اء 
املس��اعدات عل��ى املناط��ق احملاص��رة م��ن اجل��ّو بس��بب ع��دم حصوهل��ا 
عل��ى موافق��ة بش��ار الكيم��اوي؟ أال يع��رف أم��ني معل��وف أن تطبيع��ه 
خيان��ٌة موصوف��ٌة مقاب��ل احل��ّس املق��اوم ل��دى رام��ي خمل��وف ال��ذي 
رب��ط أم��ن نظ��ام الش��بيحة والقتل��ة بأم��ن الش��قيقة إس��رائيل، من��ذ 

2011؟ الع��ام  ربي��ع 
لي��س تعريف��ًا جم��ّردًا ينطب��ق عل��ى كّل  إذًا،  التطبي��ع،  	
م��ن يتعاط��ى م��ع إس��رائيل ب��أّي مس��توًى أو جم��اٍل أو ش��كل، ب��ل ه��و، 
كم��ا نفه��م م��ن األمثل��ة املذك��ورة أع��اله، فع��ٌل استنس��ابيٌّ يتح��دد 
بهوي��ة الفاع��ل ال بفع��ل التطبي��ع بذات��ه. فاملمانع��ون، هوي��ًة، ميكنه��م 
احلص��ول عل��ى الس��الح م��ن إس��رائيل ملقاتلة العراق، وال يس��ّمى هذا 
تطبيع��ًا. يكف��ي أن تك��ون إيراني��ًا أو ش��يعيًا –مث��اًل ال حص��رًا- لتك��ون 
طلي��ق اليدي��ن يف فع��ل م��ا يع��ّد تطبيعًا وخيان��ًة إذا ارتكبه خصومك، 
أو حت��ى جه��ة حيادي��ة ال خصوم��ة هل��ا م��ع الِع��ْرق املمان��ع، كح��ال 
أم��ني معل��وف. وحي��ّق لرام��ي خمل��وف، اب��ن خ��ال رام��ي الرامي��ل، 
االستنجاد بإسرائيل ورعاتها إلنقاذ نظامه من الشعب السورّي، يف 
ح��ني أن حص��ول جرحى س��وريني على معاجلٍة طبي��ٍة، مل يطلبوها، 
يف املستش��فيات اإلس��رائيلية ه��و دلي��ٌل قاط��ٌع عل��ى أن ث��ورة احلري��ة 
والكرامة الي أطلقها الشعب السورّي ليست غري محلٍة إسرائيليٍة 

إلس��قاط رام��ي خمل��وف ورام��ي الرامي��ل مع��ًا.. وهك��ذا..
فهل حيّق لنا االس��تغراب، بعد كل هذا، أمام اخلر الذي  	
نش��رته صحيف��ة الش��رق األوس��ط الس��عودية ع��ن »ازدح��ام العي��ادات 
النفس��ية يف دمش��ق، وإقب��ال عل��ى املهدئ��ات«؟ ويف العن��وان الفرع��ّي 
نق��رأ: »س��وريا حتت��اج إىل 500 طبي��ب نفس��ي، واملوج��ود 40 فق��ط«.

فهن��اك  دقيق��ة.  غ��ري  تقدي��راٍت  ووف��ق  دمش��ق،  يف  ه��ذا  	
احتياجاٌت متزايدٌة للطب النفس��ّي يف كل س��وريا واملنايف، إذا كان 
هناك، مثاًل، من يبلغ به العته حّد القول بكردية منبج و»مابوك«�ية 

امسه��ا! 
واهلل جننتون��ا لو.. 	

بكر صدقي
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املثقف التطهرّي

 ،16 الق��رن  يف  البيوريتاني��ة،  أو  التطهري��ة  عرف��ت  	
كمذه��ٍب مس��يحيٍّ بروتس��تانيٍّ إنكلي��زيٍّ جيمع خليط��ًا من األفكار 
االجتماعي��ة والسياس��ية والالهوتي��ة، وال يقص��ر أداء العب��ادة عل��ى 
املناسبات بل يوجب تطبيقها يف احلياة كلها، لتغزو كامل الشؤون 
مب��ا فيه��ا الناحي��ة السياس��ية وف��ق م��ا يهديه��م اهلل، إىل درج��ٍة يعتق��د 
فيه��ا الطهراني��ون أن اهلل اختاره��م وفضله��م عل��ى غريه��م. وغاي��ة 
ه��ذه احلرك��ة ه��ي تطه��ري الكنيس��ة ورجوعها إىل األصول املس��تندة 
إىل اإلمي��ان بالكت��اب املق��دس مص��دراً وحي��داً للعقي��دة الديني��ة، ألن��ه 
كالم اهلل وف��ق م��ا يعتق��دون، دون األخ��ذ بأق��وال القديس��ني ورج��ال 
الكنيس��ة، وبالتال��ي م��ن واج��ب اإلنس��ان املؤم��ن أن يك��ون س��لوكه يف 

احلي��اة مطابق��ًا مل��ا ورد يف الكت��اب املق��دس. 
م��ا يهمن��ا لي��س التطهرية كمذهٍب دي��يٍّ وأخالقّي، وإمنا  	
كحرك��ٍة أصولي��ٍة اّدع��ت أنه��ا متتل��ك احل��ّق ال��ذي يأتيه��ا وحده��ا 
بط��رٍق إهلاميٍة-إش��راقية. إذ كث��رياً م��ا نص��ادف ه��ذه األف��كار خ��الل 
الث��ورة الس��ورية يف عق��ل وتنظ��ري الكث��ري م��ن السياس��يني الس��وريني 
كنزع��ة تع��اٍل عل��ى الن��اس، تتالق��ى كث��رياً م��ع التطهري��ة. ه��ؤالء 
الذي��ن جي��دون أن خط��اب وممارس��ة اجلميع/العام��ة ق��د ح��ادا ع��ن 
ال  وألس��باٍب  وحده��م،  ميتلكونه��ا  ال��ي  الص��واب  جادة/مس��طرة 
يعرفه��ا إال اهلل وُه��م. وق��د تش��كلت بناًء على ذل��ك جمموعاٌت ال رابط 
بينه��ا س��وى خطابه��م ال��ذي جن��د ل��ه ج��ذوراً يف انتمائ��ه إىل أح��زاٍب 
وأيديولوجي��اٍت كالس��يكيٍة تتمي��ز بتصوراته��ا الش��مولية وادعاءاتها 
تقدي��م اإلجاب��ات واحلل��ول ملش��اكل العص��ر اجلدي��دة اعتم��اداً عل��ى 
خمزونه��ا ال��ذي حي��وي كل اإلجاب��ات. وتش��رك ه��ذه اجملموع��ات 
-بكّل تالوينها اإلس��المية والقومية واليس��ارية- يف االدعاء مبعرفة 
احل��ق والق��درة حت��ى عل��ى رؤي��ة اإلب��رة يف كوم��ة الق��ش، فكي��ف ال 
ميكنه��ا حتدي��د املواق��ف الصحيح��ة... م��ن الث��ورات حت��ى عل��م الفلك.

التطه��رّي »مفك��ٌر« ش��امل؛ فف��ي العل��وم العس��كرية، ال��ي  	
مل يق��رأ أغلبه��م كتاب��ًا عنه��ا، ب��ل كان يكتف��ي بس��رد »الس��والف« أو 
»ثرث��رات« يف أوق��ات الف��راغ، جن��ده يستكش��ف األس��باب اخلفي��ة وراء 
االنتص��ار يف املعرك��ة الفالني��ة وس��ّر اهلزمي��ة يف املعرك��ة العالنية 
بصرام��ٍة ال يدخله��ا الش��ك أب��داً وكأن��ه يق��رأ صفح��ة كت��اٍب أمام��ه. 
وجت��ده ه��و ذات��ه -أو ش��ريكه يف »املذه��ب«- حيل��ل األس��باب العميق��ة 
الكامن��ة وراء فش��ل جول��ة املفاوض��ات ه��ذه أو ع��دم وض��وح خط��اب 
اجملموع��ة السياس��ية تل��ك. كم��ا ميكن��ه أن يك��ون -يف الوق��ت ذات��ه- 
خب��رياً يف صناع��ة الدس��اتري. ويف ح��االت تواضع��ه ق��د يق��ول إن هن��اك 
بعض اجلوانب اإلجيابية يف خطاب اآلخرين، ولكنهم مل يس��تغلوها 

جي��داً فل��م يتمكن��وا م��ن الوص��ول إىل املوق��ف الصحي��ح، ويف النهاي��ة 
أضاعوا فرصًة »تارخييًة« كرى على الشعب كان ميكن أن توصل 
إىل النصر. إذ متتلك هذه اجملموعة املذهبية مسطرًة خاّصًة غايتها 
تس��فيه اآلخري��ن وخطابه��م وعمله��م م��ن مكانه��ا االفراض��ّي. لك��ن 
األده��ى م��ن ذلك أن مس��طرتها متغريٌة وف��ق األحوال والراتب، فغالبًا 
ما جتد »احمللل« نفس��ه يغرّي آراءه إىل درجة التناقض بلغته اليابس��ة 

لق��راءة احل��دث نفس��ه يف أوق��اٍت خمتلف��ة.
كذل��ك يس��عى ه��ؤالء املذهبي��ون اجل��دد »مالك��و املعرف��ة  	
الش��املة« إىل تكوي��ن كتل��ٍة كهنوتي��ٍة جديدٍة بع��د أن أعلنوا الراءة 
من كتلهم السابقة ألنها مل تعد تقدم أّي منافع، فاإلسالمّي حتول 
باجت��اه م��ا ُيس��ّمى اإلس��الم املعت��دل املتن��ّور، والقوم��ّي واليس��ارّي حن��و 
الليرالي��ة. وكله��م متفق��ون عل��ى عب��اراٍت رائج��ٍة، بع��د أن أفقدوه��ا 
حمتواها، فجميعهم مع الدولة املدنية الدميقراطية )هذه الصفات 
رائج��ٌة الي��وم(، غ��ري مدرك��ني حيادي��ة الدول��ة وطبيعته��ا كجه��اٍز 
ي��ؤدي وظيفت��ه -كأّي جه��اٍز- باس��تقالليٍة وحي��اٍد عم��ا يصف��ه ب��ه 

الن��اس.
وبتش��كيالتهم »اجلدي��دة« مل يتخ��ّل ه��ؤالء »التطهري��ون«  	
ع��ن  الغرابه��م  واملنتج��ة  املغذي��ة  األيديولوجي��ة  جذوره��م  ع��ن 
اجملتم��ع، والداعم��ة بش��كٍل م��ا لالس��تبداد، غ��ري مدرك��ني التغ��ريات 
الس��ريعة ال��ي أطلقته��ا الث��ورة، بغ��ّض النظ��ر ع��ن التعث��رات الك��رى 
ال��ي حل��ت به��ا، فلق��د أنزل��ت الثورة السياس��ة من الع��روش إىل الق��اع، فصارت 
الغالبي��ة يف حديثه��ا اليوم��ّي تتفاع��ل م��ع قضاياه��ا، وحت��اول وف��ق اإلمكانات 
املتاح��ة القليل��ة ج��دًا املش��اركة يف صنع مصريه��ا. ومش��اركة الن��اس هذه، 
بع��د عق��وٍد م��ن انعدامها، يتخللها الكث��ري من النواقص والعثرات الي 
تتس��ّبب هل��ا بالنكس��ات، لكنه��م مصممون على االحتف��اظ مبا انتزعوه 

وه��و املش��اركة يف صن��ع املس��تقبل واملص��ري.
النصائ��ح  توجي��ه  ع��ن  كث��رياً  النق��د  ممارس��ة  ختتل��ف  	
واألوامر وإلقاء العتب واللوم على البسطاء الذين ال ميلكون اخلرة 
أو الده��اء والنف��اق املصلح��ّي املت��وّرم، الذي��ن يش��اركون ألول م��ّرٍة 
يف مس��عًى لتغيري ش��كل ونظام حياتهم، وال بّد من حتمل املس��ؤولية 
معه��م ومش��اركتهم قراراته��م ب��داًل من االبتع��اد واالكتفاء بتوجيه 
التعليم��ات. وس��لوك املثقف��ني ه��ذا يبقيه��م كجس��ٍد غري��ٍب ومتع��اٍل 
عل��ى اجملتم��ع مهم��ا امتلك��وا م��ن جوان��ب م��ن احلقيق��ة يف خطابه��م. 
وعملي��ًا ف��إن نزوعه��م النخب��وّي وامتيازاته��م تقّربه��م م��ن االس��تبداد 

أكث��ر

أمحد عيشة
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يف ع��ام 2012 س��اعد ديفي��د كراي��ن عل��ى وض��ع تش��ارلز تايل��ور، ديكتات��ور ليبريي��ا س��ّيئ الصي��ت، خل��ف القضب��ان. وق��د ح��ّول انتباه��ه  	
حالي��ًا إىل س��وريا، وه��و يش��رف عل��ى مج��ع قاع��دة بيان��اٍت ضخم��ٍة ع��ن جرائ��م احل��رب ال��ي ارتكبه��ا بش��ار األس��د.

أه��و أم��ٌر مس��موٌح أن يتّم قتل بش��ار  	
األسد؟ »نعم، إنه ألمٌر مسموح«، يقول األستاذ 
اجلامعّي ديفيد كراين، »يف ظروٍف معينة«. 
يطرح كراين الس��ؤال على أحد طالبه أثناء 
حماضرة، ثم جييب عن السؤال بنفسه فوراً، 
دون أّي عاطفٍة ظاهرة. كان كراين يف وقٍت 
ما كبري هيئة االدعاء يف األمم املتحدة، لكنه 
حاليًا أس��تاذ القانون يف جامعة س��رياكوز يف 
والية نيويورك. بصفته حماميًا، فإنه عندما 
ي��رى األس��د ال ي��رى وحش��ًا ب��ل ي��رى قضي��ة. 
وه��ي قضي��ٌة يري��د أن يقدمه��ا للمحكم��ة. 
يبل��غ ع��دد س��كان س��رياكوز 145000 نس��مة. 
وه��ي تق��ع يف م��ا ُيس��ّمى رْس��ت بيل��ت )ح��زام 
الص��دأ(، وه��ي منطق��ٌة صناعيٌة تبع��د تقريبًا 
أرب��ع س��اعاٍت بالس��يارة عن مدين��ة نيويورك. 
جلامع��ة س��رياكوز مسع��ٌة حس��نة، خصوصًا 
عندم��ا يتعل��ق األمر بالقانون. ففي هذا املكان 
أقام كراين، بعد وقٍت قصرٍي من بدء احلرب 
األهلي��ة يف س��وريا، نوع��ًا م��ن مكت��ٍب لالدع��اء 
العام الطالبّي. هنا يس��تعّد الطالب، جنبًا إىل 
جن��ب م��ع أس��اتذتهم، للي��وم الذي م��ن املأمول 
أن حُتاَك��م في��ه جرائ��م احل��رب ال��ي ارتكبها 
األس��د أم��ام حمكم��ٍة دولي��ة. إنه��م يس��ّمون 
ه��ذه احملكم��ة »مش��روع املس��اءلة الس��ورية«. 
يرت��دي  فه��و  الف��ت،  غ��ري  كراي��ن  مظه��ر 
قميصًا كاشف اللون وبنطااًل صوفيًا رماديًا 
ونظ��اراٍت س��وداء. لكن��ه ميتل��ئ حيوي��ًة عندم��ا 
يتكل��م عم��ا حيّرك��ه: الفرص��ة ال��ي ُتتي��ح له 
استعمال اإلمكانات القانونية ملواجهة فظائع 
ال ميك��ن ختيله��ا. يف أوق��اٍت كه��ذه، يتح��ّول 

األس��تاذ ال��ودود إىل حم��اٍم ش��رس، غ��ري هّي��اٍب 
من السفر إىل أشد األماكن إتعابًا يف العامل. 
كراي��ن ه��و م��ن اّدع��ى رمسي��ًا، يف ع��ام 2003، 
عل��ى أحد أقوى ديكتاتورّيي أفريقيا، تش��ارلز 
تايل��ور، يف مدين��ة ف��ري ت��اون، س��رياليون. يف 
2012 ُحك��م عل��ى تايل��ور بالس��جن مخس��ني 
عام��ًا. يعت��ر رئي��س ليري��ا الس��ابق مس��ؤواًل 
ع��ن م��وت أكث��ر م��ن 100000 ش��خص، وه��و 
، ُيرّجح أنه  حمتجٌز حاليًا يف س��جٍن إنكليزيٍّ

ل��ن يغ��ادره أبداً. 
سجلٌّ تفصيلّي

يأم��ل كراي��ن وتالمي��ذه أن تق��ّرر  	
إم��ا األم��م املتح��دة أو س��وريا م��ا بع��د احل��رب 
أن ُتنَش��أ ذات ي��وٍم حمكم��ٌة خاّص��ٌة لالدع��اء 
عل��ى جمرم��ي احل��رب يف الن��زاع الس��ورّي. 

األدل��ة  بتجمي��ع  منهمك��ون  ه��م  وبالفع��ل، 
كم��ا ل��و أن حمكم��ًة م��ن ه��ذا الن��وع موج��ودٌة 
خمتل��ف  م��ن  مص��ادر  ب��ني  يقارن��ون  اآلن. 
أحن��اء الع��امل، ويتحقق��ون من صح��ة تقارير 
ش��هود العيان، ويتصلون مع منظمات حقوق 
حكومي��ًة  تقاري��ر  ويس��تعرضون  اإلنس��ان، 
ومق��االٍت يف وس��ائل اإلع��الم بش��كٍل كام��ٍل 
حيتفظ��ون  وه��م  اإلم��كان.  ق��در  وش��امٍل 
بس��جالٍت دقيق��ٍة عن هذه احل��رب، ويقومون 
بعملي��ات توثي��ٍق يومي��ة، موجدي��ن أكم��ل 
يف  احل��رب  جرائ��م  ع��ن  الع��امل  يف  س��جلٍّ 
س��وريا. إن��ه فه��رس فظاعات، يرس��ل كراين 
باس��تمراٍر طبع��اٍت حمّدث��ٍة من��ه إىل األم��م 
املتح��دة واحملكمة اجلنائية الدولية. الش��باب 
الذين يس��هرون طوال الليل ألداء هذه املهمة 

ترجمة

خمت��صٌّ أمريك��يٌّ يف جرائم احلرب ُيعّد ملالحقة جمرمي س��وريا

سوزان كويلبل
دير شبيغل/ 6 حزيران
ترمجة مأمون حلي عن اإلنكليزية

العدد 74 / 16 حزيران 2016



17

ترجمة

مرش��حون لش��هادة الدكت��وراه، مث��ل مول��ي 
واي��د م��ن ميش��يغان، البالغ��ة م��ن العم��ر 24 
عام��ًا. حت��ى عندم��ا كان��ت طفل��ة، كان��ت 
مولي مسحورًة بالقتلة املتسلسلني وهشاشة 
��ز مولي  احلض��ارة. م��ع مش��روع املس��اءلة حُتفَّ
بفكرة العمل على أمٍر ما »سيغرّي العامل« بداًل 
من أن ينتهي يف سلة املهمالت. تتألف قاعدة 
البيان��ات حالي��ًا م��ن 17000 صفح��ة. ُيراد منها 
ب��ث الرع��ب يف قلوب اجلن��اة، وخصوصًا أفراد 
النظ��ام املس��ؤولني ع��ن أبش��ع الفظائ��ع. م��ع 
حل��ول كانون األول 2015 كان احملامون قد 
س��جلوا 12252 حادث��ة، ثلثاه��ا تقريب��ًا كان 
من الواضح أنها ارتكبت من ِقبل جنود األسد. 
لك��ن ق��ادًة م��ن تنظي��م الدول��ة اإلس��المية، 
وعناص��ر م��ن اجلي��ش احل��ّر، وجن��اًة آخري��ن، 
مس��جلون يف القائم��ة أيض��ًا. واح��ٌد م��ن أص��ل 
كّل مخس��ة جت��اوزاٍت مّت ارتكابه��ا م��ن قب��ل 
خصوم األس��د ال ميك��ن ربطها بوضوٍح جبهٍة 
عناص��ر  وال  املتمردي��ن  ال  ألن��ه  حم��ددة، 
تنظي��م الدول��ة يرت��دون ب��دالٍت نظامي��ة أو 
يضعون شاراٍت تدل على اجلهة الي يتبعون 
هلا. يقول بير ليفرانت، رئيس املشروع: »من 
املؤك��د أن��ه ال يوج��د أّي ط��رٍف م��ن أط��راف 
ه��ذه احل��رب ب��ريء«. عندم��ا يتعل��ق األم��ر 
بالقان��ون الدول��ّي، م��ا ه��و حاس��ٌم لي��س حج��م 
اخلس��ائر أو حج��م الض��رر أو ع��دد الضحاي��ا، 
وإمن��ا حقيق��ة أن جرمي��ة ح��رٍب ق��د ارُتِكب��ت. 
ميس��ك لفران��ت بي��ده الطبع��ات األوىل ع��ن 
عملي��ات االته��ام. نس��خة اته��ام بش��ار األس��د 
مكّونٌة من عشرين صفحة، وتتضمن »جرائم 

ض��د اإلنس��انية« و»جرائ��م ح��رب«. 
التالمي��ذ  يفّص��ل  وثائقه��م،  يف  	
س��هيل  ق��ام   2011 آذار  يف  أن��ه  كي��ف  بأن��اٍة 
اجلمه��ورّي  احل��رس  قائ��د  حس��ن،  س��لمان 
الن��ار  بإط��الق  األوام��ر  بإعط��اء  يف دمش��ق، 
عل��ى متظاهري��ن غ��ري مس��لحني، وكي��ف أن 
القائد العام، الرئيس بشار األسد، كان يقود 
هجم��اٍت ممنهج��ًة ض��د س��كاٍن مدني��ني. ه��ذه 
اهلجم��ات مفّصل��ٌة بالي��وم، والقري��ة، واملدينة 
واملنطق��ة اإلداري��ة. خيّص��ص املؤلف��ون فصاًل 
للمفقودي��ن، البال��غ عدده��م 130000 ش��خٍص 
عل��ى األق��ل، ولط��رق التعذي��ب ال��ي متارس��ها 
م��ن  الط��رق  ه��ذه  وتت��دّرج  األس��د.  أجه��زة 
تكس��ري العظ��ام وصواًل إىل ح��رق الناس وهم 

أحي��اء. 
مكتب كراين، يف الطابق السادس  	
يف اجلامع��ة، صغ��ري، وحي��وي على رفوٍف من 
خش��ب البلوط وطاولٍة صغريٍة ودون نباتات. 
ال توج��د يف املكت��ب أش��ياٌء ترم��ز إىل ش��هرته 
اجلمي��ع  ذل��ك،  م��ع  املهني��ة.  إجنازات��ه  أو 

الن��اس  ع��امل  ويف  يعرفون��ه،  س��رياكوز  يف 
الصغ��ري الذي��ن يالحق��ون جمرم��ي احل��رب 
ه��و ذائ��ع الصي��ت. عندما ُأدي��ن تايلور جبرائم 
حماكم��ات  يس��ّمى  فيم��ا  اإلنس��انية  ض��د 
»امل��اس ال��دم« كان ذل��ك يومًا س��عيداً لكراين. 
املداخ��الت ال��ي قدمه��ا كراي��ن أم��ام جملس 
خبص��وص  األوروبي��ة  واملفوضي��ة  األم��ن 
قضي��ة »قيص��ر« الق��ت أص��داء هائل��ة. قيص��ر 
ه��و اس��ٌم مس��تعاٌر ملص��ّوٍر عس��كريٍّ س��ورّي. 
لش��هوٍر عدي��دة، كان قيص��ر يه��ّرب أدل��ة: 
ص��ور س��جناء مّت جتويعه��م حت��ى املوت وبدت 
عليه��م دالئ��ل التعذي��ب. يتضم��ن خم��زون 
الص��ور 55000 ص��ورًة ع��ن 11000 جث��ة، تثب��ت 
كي��ف أن هؤالء الس��جناء ق��د »ُقِتلوا بطريقٍة 
صناعي��ٍة« يف زنازين التعذيب األس��دية. املادة 
ال��ي كان��ت حب��وزة قيص��ر مّت إيصاهل��ا يف 
البداي��ة بواس��طة املتمّردي��ن الس��وريني إىل 
احلكوم��ة يف قط��ر، وقام��ت ش��ركة قانوني��ة 
لص��احل  كراي��ن  م��ع  بالتعاق��د  بريطاني��ة 
القطريني. بصفتهم خراء مستقلني، ُكلَِّف 
كراين وخبريان قانونيان آخران بتحديد إن 
كانت الصور حقيقية. »الصور حقيقية مئة 
يف املئ��ة« يق��ول كراي��ن، مضيف��ًا أن قيص��ر 
حقيق��يٌّ أيض��ًا. يق��ول كراي��ن إن��ه أمض��ى 
أربع��ة أي��اٍم يف التح��ّدث م��ع مص��در الص��ور. 
رأى  وعندم��ا  م��ااًل.  يري��د  قيص��ر  يك��ن  مل 
أح��د أصدقائ��ه ب��ني املوت��ى الذي��ن كان علي��ه 
تصويره��م ق��ّرر اهل��رب. وه��و يعي��ش حاليًا يف 

م��كاٍن م��ا يف أوروب��ا بهوي��ٍة مس��تعارة. 
اجلرائم األمريكّية

السياس��ية  الركيب��ة  ظ��ّل  يف  	
احلالي��ة لي��س مث��ة فرص��ٌة خلط��ة كراي��ن 
للنج��اح، فحليف��ا س��وريا، روس��يا والص��ني، 
صّوت��ا ع��ّدة م��ّراٍت يف جمل��س األم��ن ض��د 
إنش��اء حمكم��ٍة خمتّص��ٍة جبرائ��م احل��رب يف 
، فقد عاش  س��وريا. ألنه ابن ضابٍط أمريكيٍّ

مل��ّدٍة يف جن��وب أملاني��ا. عندم��ا كان يف الثاني��ة 
عشرة زار مركز اعتقال »داشاو« مع عائلته. 
يق��ول كراي��ن: »ما أزال أش��ّم رائحة الرعب«. 
ب��أن  يف ذل��ك الوق��ت كان كراي��ن فخ��وراً 
األمريكي��ني كانوا يدافعون عن احلرية يف 
أوروب��ا، لكن��ه حالي��ًا جي��د أن��ه م��ن الصع��ب، يف 
أغل��ب األحي��ان، أن يك��ون فخ��وراً بأمته. يقول 
ع��ن ح��رب الع��راق 2003 إنه��ا كان��ت »لس��بٍب 
واح��ٍد فقط، النف��ط«. أما يف خصوص قضية 
تايلور فإن كراين يكش��ف عن أن حتقيقاته 
كان��ت تعرَق��ل ألّن تايل��ور، كما تبني الحقًا، 
كان يعم��ل لص��احل وكال��ة االس��تخبارات 
إىل  باإلضاف��ة  األمريكي��ة  العس��كرية 
وكالة االستخبارات املركزية األمريكية، 
وكانتا تريدان مواصلة التعاون معه. حيّس 
كراين خبجٍل شديٍد من حقيقة أن بلده مل 
يوّق��ع على قانون احملكم��ة اجلنائية الدولية. 
وه��و يعتق��د أن��ه أم��ٌر غ��ري ع��اديٍّ أن أك��ر 
جمرم��ي احل��رب يف العامل –الواليات املتحدة 
والص��ني وروس��يا–مل ُيطَلب��وا للمس��اءلة أب��داً 
ألنه��م يس��تفيدون م��ن ح��ّق النق��ض »الفيت��و« 
يف جمل��س األم��ن. وه��و ينق��ل ع��ن الرئي��س 
األمريك��يّ الس��ابق ج��ورج دبلي��و ب��وش قول��ه 
إن��ه إن تطل��ب األم��ر مث��ول جن��ديٍّ أمريك��يٍّ 
واح��ٍد أم��ام احملكم��ة اجلنائي��ة، فإن��ه س��يدخل 
األراض��ي املنخفضة )مق��ّر احملكمة اجلنائية 

الدولي��ة(.
حت��ى اآلن، قل��ٌة قليل��ٌة م��ن الن��اس  	
ق��د انتبه��وا إىل س��جل جرائ��م احل��رب ال��ذي 
جي��ري إع��داده يف س��رياكوز. م��ع ذل��ك، ل��دى 
كراين اخلرة يف عمليٍة من هذا النوع. وهو 
يق��ول إن الطري��ق إىل العدال��ة طوي��ٌل ومليٌء 
بالراجع��ات، لكن��ه ميك��ن أن حي��دث. علينا أال 
ننس��ى أن كراي��ن ق��د جن��ح يف ه��ذا الطري��ق 

م��ن قب��ل.
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رأى  للمؤمت��ر  اإلع��داد  أثن��اء  	
ع��دم  فه��م  الض��رورّي  م��ن  أن  منّظم��وه 
إىل  فقّس��موهم  التنظي��م،  أتب��اع  جتان��س 
ث��الث جمموع��ات؛ 1. اجلهادي��ني احمللي��ني من 
مناط��ق يس��يطر عليه��ا التنظي��م، كس��ورية 
والع��راق، 2. القادم��ني م��ن الش��رق األوس��ط 
والبل��دان اإلس��المية، 3. اجلهادي��ني الغربيني.

الباح��ث  ي��رى  البداي��ة  ويف  	
جاذبي��ة  أن  هني��ة  أب��و  حس��ن  املتخّص��ص 
تع��ودان  التجني��د  عل��ى  وقدرت��ه  التنظي��م 
1. فش��ل الدول��ة  إىل س��تة أس��باٍب رئيس��ية: 
ش��عوبها  طموح��ات  حتقي��ق  يف  القطري��ة 
وس��قوطها  واجتماعي��ًا،  واقتصادي��ًا  سياس��يًا 
مؤّسس��ٌة  دعمته��ا  ال��ي  الدكتاتوري��ة  يف 
ديني��ٌة مس��تتبعٌة ومرهل��ة، 2. ب��روز النزع��ة 
الطائفي��ة يف صراع��ات املنطق��ة، وخاص��ًة بعد 
ان��دالع الث��ورة الس��ورية، واس��تثمار داع��ش يف 
األس��س اهلوياتية الس��ّنية، 3. رمزية اخلالفة 
اإلس��المية، 4. مناهض��ة اإلمريالي��ة الغربية 
يف ع��امٍل ذي قط��ٍب واح��د، 5. ث��ورة االتص��االت 
اس��تثمرتها  ال��ي  االجتماعي��ة  والش��بكات 
التنظيمات الراديكالية لبث رسالتها الفكرية 
والتجني��د،  التعبئ��ة  ولعملي��ات  واإلعالمي��ة 
6. الث��ورات املض��ادة للربي��ع العرب��ّي، والقم��ع 
الوحشّي الذي مارسته بعض األنظمة وفاقم 
الش��قاق اجملتمع��ّي وأغل��ق الب��اب أم��ام التغي��ري 

الس��لمية. بالط��رق 
أما حس��ان الصفدي فيق��ّدم تصّوره  	
أن  ف��ريى  الس��ورية،  داع��ش يف احلال��ة  ع��ن 
التنظي��م هن��ا أق��ّل جت��ذراً م��ن الع��راق، حي��ث 
قادت��ه وحاضنت��ه ال��ي عان��ت م��ن ممارس��ات 
احلكومة الطائفية وميليشياتها عندما غابت 
حركات املقاومة العراقية عن ساحة التأثري 
والفعل، بينما وقف الثّوار السوريون واجليش 
احل��ّر يف مواجه��ة داع��ش، ب��ل إن هل��ا منافس��ًا 
م��ن البي��ت الداخل��ّي نفس��ه يف س��ورية )جبه��ة 

النص��رة( يف ح��ني ورث��ت كام��ل 
قواع��د تنظي��م القاع��دة يف الع��راق. باإلضاف��ة 
إىل الوس��طية الش��ائعة ع��ن طبيع��ة اإلس��الم 
الس��ورّي وعلم��اء الش��ريعة في��ه. ول��وال بط��ش 
النظ��ام املف��رط وتنّكر العامل لنصرة الثورة ملا 
وجد هذا الفكر طريقه إىل البالد وإىل بعض 
أهله��ا، الذي��ن مل ينتم��وا إىل ه��ذا التنظي��م إال 
عق��د  أو النف��راط  التموي��ل،  بس��بب ضع��ف 
فصي��ٍل عس��كريٍّ ث��ورّي، أو بس��بب اإلحب��اط 
من املوقف الدولّي، ناهيك عن انضمام بعض 
أصحاب الس��وابق الذين رفضتهم التشكيالت 

الثوري��ة واحتف��ى به��م التنظي��م.
عل��ى  املخت��ار  عثم��ان  ويرّك��ز  	
م��ن  فيؤّك��د،  لداع��ش،  العراقي��ة  احلال��ة 
ودراس��ة من��اذج،  عياني��ٍة  خ��الل مالحظ��اٍت 
الس��ّنيني إىل  ال��ي دفع��ت  أه��م األس��باب  أن 
واالضطه��اد  الظل��م  ه��ي  التنظي��م  أحض��ان 
والتميي��ز عل��ى أس��ٍس طائفي��ة، ف��إذا أضي��ف 
إليه��ا الي��أس م��ن التغي��ري بالوس��ائل الس��لمية 
الداخلي��ة أو اجله��ود السياس��ية املدعوم��ة م��ن 
اخل��ارج، أمك��ن أن نفه��م كي��ف يندف��ع ش��باٌن 
غاضب��ون إىل صف��وف الق��ّوة األكث��ر عنف��ًا 
وفاعلي��ًة عل��ى األرض. وأخ��رياً م��ا اس��تطاع 
م��ن  املناط��ق،  بع��ض  يف  تأمين��ه،  التنظي��م 
املس��اعدات املختلف��ة لألهال��ي، وعيش��هم اآلن 
يف »أم��ٍن« نس��يٍّ باملقارن��ة م��ع ماض��ي العي��ش 
يف ظ��ّل امليليش��يات ش��به احلكومي��ة وإتاواته��ا 

املتنّوع��ة. وإهاناته��ا  واعتقاالته��ا 
وائ��ل  فيتناوهل��ا  األردن  حال��ة  أم��ا  	
عل��ي البت��ريي، ال��ذي يرص��د انش��قاق التي��ار 
الس��لفّي اجله��ادّي هن��اك ب��ني تأيي��د جبه��ة 
النص��رة، وه��و م��ا فعل��ه بع��ض كب��ار الرم��وز 
وكان أبرزه��م أب��و حمم��د املقدس��ّي، وب��ني 
تأيي��د داع��ش أو بيعته��ا، وه��و م��ا فعل��ه عم��ر 
وآخ��رون.  احلنيط��ي  وس��عد  زي��دان  مه��دي 
ويب��دو أن تي��ار داعش هو األرجح بني القواعد 

الس��لفية اجلهادي��ة يف األردن، باإلضاف��ة إىل 
اس��تقطابه لع��دٍد م��ن غ��ري املتدين��ني س��ابقًا، 

لدواف��ع ال خت��رج ع��ن م��ا س��بق ش��رحه.
ويع��رف عب��د اهلل املالك��ي جباذبي��ة  	
داع��ش لش��رائح من اجملتمع الس��عودّي، وذلك 
ألس��باٍب أهمها أن التنظيم حياكي الس��ردية 
ذاته��ا ال��ي قام��ت عليه��ا الدول��ة الس��عودية 
)اإلخ��وان(  جترب��ة  م��ع  س��يما  وال  الثالث��ة، 
م��ن الب��دو ال��ذي وّطنه��م املل��ك عب��د العزي��ز 
يف مس��توطناٍت )اهلَج��ر( وأخضعه��م لعملي��ٍة 
كثيف��ٍة م��ن التأهي��ل الس��لفّي املقات��ل ال��ذي 
ق��ام ب��ه »املطاوع��ة« واعتم��د مفاهي��م التكف��ري 
اصطدم��وا  حت��ى  وال��راء.  وال��والء  واجله��اد 
أخ��رياً م��ع املل��ك نفس��ه وسياس��اته احلديث��ة 
بس��بب  الدول��ة  وكّف��روا  والراغماتي��ة، 
عالقاته��ا م��ع الريطانيني، وحكموا باحنراف 

أكث��ر أف��راد اجملتم��ع.
أن  إىل  الكت��اب  خيل��ص  	
االس��راتيجيات العس��كرية وحده��ا ق��د تقل��ل 
مل��ّدٍة وجي��زة، ولكنه��ا  التنظي��م  ق��درات  م��ن 
الظاه��رة  ه��ذه  تع��اود  حت��ى  وق��ٍت  مس��ألة 
ال��روز بش��كٍل أو بآخ��ر. ولذل��ك ف��إن مكافح��ة 
اجملموع��ات املتطّرفة بكفاءٍة تقتضي االلتزام 
حبلوٍل طويلة األمد ملعاجلة عدٍد من املظامل 
ولوق��ف  التط��ّرف،  يف  تس��هم  ال��ي  اجلدي��ة 
الصراع��ات العنيف��ة ال��ي مت��ّزق ع��ّدة دوٍل يف 
املطلوب��ة:  االس��راتيجية  وتش��مل  املنطق��ة. 
واملس��اءلة؛  الرش��يد  للحك��م  هي��اكل  إنش��اء 
عل��ى  للتغل��ب  االجتماعي��ة  العدال��ة  تعزي��ز 
ش��عور ش��رائح س��كانية بالتهميش؛ االس��تثمار 
تش��جيع  والعال��ي؛  األساس��ّي  التعلي��م  يف 
التعددي��ة وتعزي��ز اجله��ات الفاعل��ة املعتدل��ة 
من اإلسالم السياسّي؛ معاجلة وافية لقضايا 
العائدي��ن م��ن التج��ارب اجلهادي��ة وجتن��ب 

الس��جون. يف  الظاه��رة  إنت��اج  إع��ادة 

ص��در ه��ذا الكت��اب مؤخ��راً ع��ن مكت��ب عّم��ان ملؤّسس��ة  	
فريدري��ش اي��رت البحثي��ة، وه��و يض��ّم أوراق مؤمت��ٍر دول��يٍّ 
مصّغ��ٍر بعن��وان »س��ر اجلاذبي��ة: داع��ش، الدعاي��ة والتجني��د«، 

.2015 حزي��ران  يف  املؤّسس��ة  نّظمت��ه 
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صياد املدينة

 عضو الشــبكة السورية
لإلعــام المطبوع

يف غفل��ٍة م��ن الوع��ي املتم��ّرس تس��لل إبلي��س الرجوازي��ة  	
الصغ��رية إىل عق��ل »املناض��ل النقاب��ّي« وزّي��ن ل��ه أن م��ا ب��دأ مي��وج يف 
الع��امل العرب��ّي من��ذ مطل��ع 2011 ه��و ح��ركاٌت ش��عبيٌة للتح��رر م��ن 
الظل��م واالس��تعباد. فف��ي 14 آذار 2011 يكت��ب م��ن هولن��دا: ».... حت��ى 
حدث��ت الث��ورة الش��عبية يف تون��س وقّدم��ت بتجربته��ا الرائ��دة من��ط 
للث��ورة.... أدى إىل حتيي��د اجلي��ش وه��رب الديكتات��ور. ث��م حدث��ت 
الث��ورة الش��عبية يف مص��ر.... ث��م حدث��ت الث��ورة الش��عبية يف ليبي��ا.. 
لتق��دم جترب��ة ثورية أخرى. مل ُيت��ح الديكتاتور »قذاف الدم« للثورة 
أن تتمت��ع بالنم��ط الش��عي الس��لمي وذلك الس��تخدامه الس��الح.... ما 
أدى إىل أن تضط��ر الث��ورة للدف��اع عن نفس��ها حبمل الس��الح. وخالل 
نف��س الزم��ن اندلع��ت االحتجاج��ات الش��عبية يف اليم��ن، ال��ي تتط��ور 
بس��رعة إىل ث��ورة ش��عبية ض��د الديكتات��ور عل��ي عب��د اهلل ص��احل. إن 
الش��ارع الس��وري ل��ن يب��ق زمنًا أكث��ر، خاويًا من اجلماه��ري الغاضبة، 

املطالب��ة حبقوقه��ا الدميقراطي��ة وبالعدال��ة االجتماعي��ة«.
كي��ف أمك��ن لعق��ٍل حمّص��ن ب��كل حي��ل الديالكتي��ك أن  	
تفوته حبائل »املؤامرة« الي بدأ اإلعداد هلا قبل 2011 بسنوات، حسبما 
سيكتش��ف ب��در الدي��ن الحق��ًا عندم��ا سيس��تعيد وعي��ه احلصي��ف 
فيق��ول، يف 2013/4/11: »م��ن يق��ول إن النظ��ام ه��و اآلن كم��ا كان 
قب��ل 2011 ه��و إم��ا واه��م أو خم��ادع. إن النظ��ام يتغ��ري.. وعملي��ًا يتغري.. 
بفع��ل اس��تحقاقات اللحظ��ة السياس��ية.. وبفع��ل التفاع��ل السياس��ي 
الدميقراط��ي الداخل��ي«. طبع��ًا النظ��ام تغ��رّي عملي��ًا، فتح��ّول م��ن 
اس��تخدام الرص��اص إىل الطائ��رات وصواري��خ الس��كود إىل الس��الح 
الكيميائ��ي؛ م��و هي��ك ي��ا معل��م ب��در؟ ويف 2014/12/7 يق��ول النقاب��ّي 
احللّي: »ثم مع تدفق اجملموعات املسلحة من خمتلف بلدان العامل 
دخلت حلب الدائرة النارية األوس��ع. وقد انطلق منذ س��نتني اهلجوم 
اإلرهاب��ي الدول��ي الكاس��ح عل��ى املدين��ة. ول��وال مقاومة القس��م الكبري 
م��ن الس��كان واجلي��ش يف املدين��ة للهج��وم، لتف��وق اهلج��وم اإلرهاب��ي 
الدول��ي عل��ى م��ا ق��ام ب��ه كل م��ن هوالك��و وتيمورلن��ك قب��ل س��تة 
ق��رون«. ويف 2015/7/13 يكت��ب: »وم��ن الالف��ت، أن��ه كلم��ا تصاع��دت 
احل��رب يف س��وريا دون ج��دوى، وتصاع��د صم��ود اجلي��ش الس��وري.. 
والشعب السوري.. يتعقد اللغز يف إصرار أمريكا املتواصل على رحيل 
الرئي��س وجتاهله��ا ح��ق الش��عب الس��وري بتقري��ر مص��ريه.. وي��زداد 
تعقي��داً يف رف��ض الرئي��س الرحي��ل«. ويف 2016/5/31 يذكرن��ا املعلم 
بدر بأبرز معطيات املشهد السورّي العسكرّي الكارثّي: »انتهاك قائد 
الق��وات األمريكي��ة يف الش��رق األوس��ط للس��يادة الس��ورية والقان��ون 
الدول��ي، والعب��ور م��ن تركي��ا إىل األراض��ي الس��ورية، ب��دون عل��م 

وموافق��ة احلكوم��ة الس��ورية، والقص��ف اإلرهاب��ي املتواص��ل ألحي��اء 
حلب الش��مالية والغربية بعش��رات الصواريخ والقذائف«. طبعًا حلب 
مدين��ٌة فري��دة! فه��ي ال حت��وي عل��ى أحي��اٍء ش��رقيٍة وجنوبي��ة، وأحياء 
الس��كري والكالس��ة والصاحل��ني والش��عار وغريه��ا ه��ي م��ن رس��م 

اخلي��ال املري��ض للقن��وات املغرض��ة.
يف  كتب��ه  م��ا  ه��و  ب��در  للمعل��م  ختامن��ا  مس��ك  ولك��ن  	
2004/11/4 ع��ن جترب��ة اعتقال��ه ع��ام 1983: »قال أحده��م: لنفعلها به 
ون��رك ال��دم يس��يل م��ن مؤخرت��ه. قال ث��اٍن: أحضروا زوجته وس��ريى 
كي��ف س��ُتخيُطها ذكورن��ا. ق��ال املق��دم حمم��د شوش��ة: أال يكف��ي 
كل ه��ذا؟ ك��ّر عقل��ك وتع��اون معن��ا م��ن أج��ل محاي��ة الوط��ن. ه��ذه 
الغرف��ة ش��هدت رج��ااًل كاجلمال.. ولكنهم بعد أن تكّس��رت عظامهم 

أصبح��وا أكث��ر طواعي��ًة م��ن اخِل��راف.. «.

النقابّي الشيوعّي بدر الدين شنن وضابط املخابرات حممد شوشة

وحدٌة وطنيٌة تدحر »اإلرهاب«
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