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كسر العظم يف حلب

م��ن غ��ري الواض��ح إذا كان النظ��ام ج��اّداً بالفع��ل يف م��ا تس��ّوقه بع��ض صفح��ات أنص��اره املتحّمس��ة عل��ى  	
الفيس��بوك ع��ن نيت��ه »تطه��ري« مدين��ة حل��ب، إذ ال يب��دو أن قّوات��ه وق��ّوات أنص��اره الرّبي��ة متل��ك الق��درة عل��ى خ��وض 
معرك��ٍة كه��ذه، ولك��ن م��ا اتض��ح للع��امل بأس��ره ه��و حق��ده ال��ذي انص��ّب م��ن الطائ��رات وع��رب املدفعية فأح��ال حياة 

املدين��ة جحيم��ًا وأّدى إىل جم��ازر ش��اعت أخباره��ا وصوره��ا املرّوع��ة.
األرج��ح أن م��ا حص��ل يف حل��ب خ��الل الش��هر املاض��ي مرتب��ٌط بانس��حاب وف��د املعارض��ة من املفاوض��ات اليت  	
يأب��ى كرك��وزات وف��د النظ��ام االس��تجابة الس��تحقاقاتها اجلدي��ة بالطب��ع. وم��ن هن��ا قام��ت ذراع األس��د اإلجرامية 
الكربى بالثأر لذراعه السياس��ية املعاقة، بهدف كس��ر إرادة وفد املعارضة الذي حاز تأييد معظم الش��ارع املنتفض 
النس��حابه م��ن مفاوض��ات التالع��ب واملراوح��ة يف امل��كان بينم��ا املعتقل��ون خمنوق��ون، وامل��دن والبل��دات حماص��رة، 

ووحده��ا برامي��ل األس��د طليق��ة، بغط��اٍء م��ن روس��يا، املرج��ع األعل��ى لل��دول واجلماع��ات املارق��ة يف عاملن��ا الي��وم.
وإذا كان��ت احلمل��ة اإلعالمي��ة الناجح��ة ق��د أس��همت –ضم��ن عوام��ل أخ��رى بالطب��ع- يف امت��داد اهلدن��ة  	
لتش��مل حل��ب، فرتاج��ع امل��وت فيه��ا إىل ح��دٍّ ملح��وظ، ف��إن ه��ذا غ��ري كاٍف عل��ى امل��دى األط��ول. ألن النظ��ام وحلف��اؤه 
مص��ّرون عل��ى ابت��زاز املعارض��ة بال��دم م��ا مل يس��معوا تلوحي��اٍت قويًة من ال��دول الداعمة للمعارض��ة، فال أخالق وال 

منط��ق مينعانه��م م��ن الضغ��ط حت��ى آخ��ر برمي��ٍل وآخ��ر جث��ة.
لقد قّدم كثرٌي من سورّيي الثورة مناذج مدهشة يف الصمود واالستمرار، يف كّل مكاٍن من البالد ومنها  	
حلب. واملطلوب ممارسة ضغوٍط جديٍة على روسيا لكبح مجاح بربرية األسد وتعّطش حليفه اإليرانّي ومعسكره 
الطائف��ّي للدم��اء، وإال ف��إن الوحش��ية ل��ن تتوق��ف ع��ن تولي��د الوحش��ية املض��اّدة. وما تعّرض��ت له أحياء حل��ب الواقعة 
حتت سيطرة النظام من كثافٍة غري مسبوقٍة من القذائف العشوائية شاهٌد على ذلك، وما حصل يف الزارة أيضًا، 

وم��ا ميك��ن أن حيص��ل يف أّي م��كاٍن عان��ى طوي��اًل م��ن مش��اهد جث��ث األطفال وذعر النس��اء وقه��ر الرجال.
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املنش��آت الطبّية واملدنّية ضمن بنك األهداف..

#حلب_حترتق بنريان نظام األس��د وحلفائه
أمحد أبو زيد

بع��د هدن��ٍة وصفه��ا املبع��وث األمم��ّي  	
ب��دأ  ب�”اهلش��ة”،  نفس��ه  دميس��تورا  س��وريا  إىل 
الط��ريان  املاض��ي، ش��ّن  27 ش��باط  س��ريانها يف 
احلرب��ّي يف 21 نيس��ان غارت��ني عل��ى ح��ّي ص��الح 
الدين مبدينة حلب، وقصفه باملدفعية الثقيلة، 
وب��دأت ق��ّوات األس��د التقّدم إىل مناطق س��يطرة 
الث��وار في��ه، لتب��دأ محل��ٌة متواصل��ٌة م��ن القص��ف 
على املدينة اس��تمّرت حتى اهلدوء النس��ّي الذي 

	أعق��ب إع��الن اهلدن��ة.
وحبس��ب املعه��د الس��ورّي للعدال��ة  	
اس��تهدف قص��ف ق��ّوات النظ��ام عل��ى حل��ب، 
يف ش��هر نيس��ان فق��ط، س��تة مراك��ز طبي��ٍة 
ومرك��زي دف��اٍع مدن��ّي، إضاف��ة إىل األس��واق 
الش��عبية ومراك��ز جتمع املدني��ني، عرب 1300 
غ��ارٍة جوي��ٍة بالربامي��ل املتفج��رة والصواري��خ 
والقناب��ل العنقودي��ة دّك��ت خمتل��ف املناط��ق 
املدين��ة. م��ن  احمل��ّررة  األحي��اء  يف  الس��كنية 

طبيب األطفال الوحيد ضحية القصف
يف 27 نيس��ان ش��ّن الط��ريان احلربّي  	
منطق��ة  يف  »الق��دس«  مش��فى  عل��ى  غ��ارًة 
الس��كري حبل��ب، املدع��وم م��ن منظم��ة »أطب��اء 
بال حدود« اليت أعلنت »ارتفاع حصيلة قصف 
مش��فى تش��رف علي��ه املنظم��ة يف حل��ب إىل 
50 قتي��اًل«، بينه��م الدكت��ور وس��يم مع��از وه��و 
طبي��ب األطف��ال الوحي��د يف األحي��اء احمل��ّررة 
م��ن املدين��ة حبس��ب مدي��ر املش��فى، الدكت��ور 
مح��زة اخلطي��ب، ال��ذي ص��ّرح ل�«ع��ني املدينة« 
أن: »الغارة أسفرت عن مقتل طبيبني وأربعٍة 
م��ن الك��وادر الطبي��ة ع��دا املرض��ى واملراجع��ني، 
وأض��اف  اخلدم��ة«.  ع��ن  املش��فى  وخ��روج 
ال��يت  األوىل  امل��ّرة  ليس��ت  »ه��ذه  اخلطي��ب: 
يتع��ّرض فيه��ا املش��فى للقص��ف، فق��د ُقص��ف 
أول م��ّرٍة يف مت��وز 2014، م��ع أن��ه مش��فًى يقّدم 
خدم��ات الط��ّب الب��ارد، وخيت��ّص بالنس��ائية 
يف  الوحي��د  واملش��فى  والتولي��د،  واألطف��ال 
األحي��اء احمل��ّررة ال��ذي يق��ّدم خدم��ات العناي��ة 

القلبي��ة املش��ددة عل��ى م��دار الس��اعة«.

جمالس حمافظة حلب احلّرة تعّلق أعماهلا
ويف الي��وم نفس��ه ال��ذي قص��ف في��ه  	
مش��فى القدس قصفت الطائرات حّي بس��تان 
القص��ر، م��ا خل��ف أيض��ًا -حبس��ب جمل��س 

احل��ّي- أكث��ر م��ن 25 ش��هيداً م��ن املدني��ني 
بينه��م نس��اء وأطف��ال. ويق��ول حس��ام الدي��ن 
خطي��ب، رئي��س جمل��س ح��ّي بس��تان القص��ر 
والكالسة، يف تصريٍح ل�«عني املدينة«: »عّلقنا، 
حمافظ��ة  يف  األحي��اء  جمال��س  كجمي��ع 
حل��ب احل��ّرة، أعمالن��ا احتجاج��ًا على القصف 
اهلمجي أّواًل، وبس��بب خط��ورة الوضع األميّن 
والقص��ف املتواص��ل عل��ى املدين��ة ثاني��ًا. فف��ي 
حّينا جتاوز عدد الش��هداء 40 يف نيس��ان فقط. 
كما أوقفت املنظمات اإلغاثية أعماهلا بسبب 
اخلط��ورة ال��يت تنت��ج ع��ن جتم��ع املواطن��ني 

وصعوب��ة التنق��ل«.

الدفاع املدني ليس خارج بنك األهداف
يق��ول بي��ربس مش��عل، وه��و رئي��س  	
أح��د مراك��ز الدف��اع املدن��ّي يف حل��ب، ل�«ع��ني 
املدينة«: »خالل شهر نيسان ارتقى 185 شهيداً 
م��ن املدني��ني بينه��م نس��اء وأطف��ال، وأصي��ب 

أكث��ر م��ن 230 آخري��ن«.
واس��تهدف القصف مركزاً للدفاع  	
املدني يف األتارب يف ريف حلب الغربّي، ما أدى، 
حبس��ب مش��عل، إىل ارتقاء مخس��ة شهداء من 
عناص��ر الدف��اع املدنّي وإصاب��ة اثنني، وتدمري 
كافة آليات املركز. كما استهدف القصف، 
عّدة مّراٍت، مناطق قريبٍة من مراكز الدفاع 
املدنّي يف املدينة. ويعتقد مشعل أن الطائرات 
حاولت قصف املراكز ولكنها أخطأت هدفها. 
ويؤك��د: »مل نالح��ظ توّق��ف آل��ة القتل خالل 
اهلدن��ة ب��ل ازدادت، خاّص��ًة يف األي��ام األخ��رية. 

مل يغ��ادر الط��ريان أج��واء املدين��ة أبداً«.

وشهداء بالقصف على مناطق النظام
ع��رب ع��ّدة مقاب��الٍت أجري��ت م��ع  	

ش��خصياٍت موالي��ٍة لنظ��ام األس��د، نف��ى هؤالء 
-بط��رٍق خمتلف��ة- قصف��ه مش��فى الق��دس. 
كم��ا اّدع��ى إع��الم النظ��ام قص��ف فصائ��ل 
الثّوار جامع »املالخانة« يف منطقة باب الفرج 
حبلب، بتاريخ 29 نيسان، إال أن أيًا من وسائل 
إعالم��ه والصفح��ات والش��بكات اإلعالمي��ة 
أو فيديوه��اٍت  ت��ورد ص��وراً  املقّرب��ة من��ه مل 
توث��ق احلادث��ة س��وى ص��ورٍة واح��دٍة نف��ت 
منص��ة »تأك��د«، املتخّصص��ة بالتحق��ق م��ن 
امل��واد اخلربي��ة، أن تك��ون للجامع ذاته. ويقول 
أح��د  وه��و  املدين��ة«،  ل�«ع��ني  برمي��و  أمح��د 
أعض��اء املنّص��ة: »ال ننك��ر حص��ول إصاب��اٍت 
ب��ني املدني��ني خ��الل رد الث��وار عل��ى مص��ادر 
	الن��ريان، ألن نظ��ام األس��د ينص��ب منص��ات 
إط��الق الصواري��خ والقذائ��ف ق��رب األحي��اء 
املأهول��ة باملدني��ني، إضاف��ًة إىل أن ال��رد يك��ون 
ع��ادًة بأس��لحٍة غ��ري موّجه��ٍة أو نس��بة اخلط��أ 
متابعتن��ا  خ��الل  م��ن  ولك��ن  كب��رية،  فيه��ا 
لألخب��ار ال��واردة م��ن مناط��ق النظ��ام قمن��ا 
بتصحي��ح أكث��ر م��ن خ��رٍب مف��ربٍك أو يهدف 
إىل التهوي��ل، واس��تخدمت في��ه ص��ور ضحاي��ا 
القص��ف على مناطق س��يطرة املعارضة على 

أنه��ا م��ن مناط��ق س��يطرة النظ��ام«.
وأضاف: »حتدثت صفحاٌت مؤيدٌة  	
للنظام ووكاالت أنباٍء مقّربٌة منه عن مقتل 
أعداٍد كبريٍة من املدنيني يف مناطق سيطرته 
خ��الل األي��ام املاضي��ة، إال أن األمس��اء املوثق��ة 
ال��يت ُنش��رت ع��ن الطباب��ة الش��رعية التابع��ة 
للنظ��ام حبل��ب نفس��ها أظهرت الف��ارق الكبري 
ب��ني م��ا ُذك��ر وب��ني م��ا ج��رى حقيق��ًة. ولك��ن 
بالتأكيد ال ميكن تربير استخدام األسلحة 
العش��وائية يف قص��ف املناط��ق الس��كنية، حت��ى 
ال نتح��ول إىل جمرم��ني وقتل��ة مث��ل األس��د«.
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مريم أمحد

أسواق املستعمل مالذ الفقراء واملهّجرين

ال ميك��ن احلص��ول عل��ى إحصائي��اٍت دقيق��ٍة بع��دد حم��الت املس��تعمل يف مدينة إدل��ب أو عدد املتعاملني فيه��ا، ولكن ميكننا  	
الق��ول إن ه��ذه الظاه��رة ازدادت بش��كٍل كب��رٍي وجل��يٍّ بغ��ّض النظ��ر ع��ن أس��بابها، وإجيابياته��ا أو س��لبياتها. وما هي إال حل��وٌل مؤقتٌة 

لش��عٍب تعل��م عل��ى م��رور س��نوات الث��ورة التأقل��م م��ع وض��ٍع خيب��ئ كّل ي��وٍم مفاج��آٍت جدي��دة.

رواج  يف  كث��ريٌة  أس��باٌب  أس��همت  	
ه��ذه التج��ارة؛ فرتاُج��ع س��عر ص��رف الل��رية، 
والضائقة االقتصادية اليت ميّر بها اجلميع، 
وارتفاع االسعار بشكٍل جنونّي، وتراجع دخل 
الفرد، جعلت من أس��واق املس��تعمل هي احلّل 
األمث��ل لتأم��ني الضروري��ات. وكذل��ك كان 
الن��زوح واهلج��رة م��ن األس��باب الب��ارزة ل��رواج 
ه��ذه التج��ارة، إذ لطامل��ا دف��ع الن��زوح املفاج��ئ 
أن  دون  منازهل��م  م��ن  اخل��روج  إىل  اآلالف 
حيمل��وا معه��م أّي عف��ش، إم��ا لصعوبة النقل 
أو للظ��رف ال��ذي خرج��وا في��ه، فيج��دون يف 
أو  املس��تعمل ح��اًل مؤقت��ًا لتأثي��ث منازهل��م 
خيامه��م يف أماك��ن نزوحه��م. وم��ن جان��ٍب 
آخر دفعت احلاجة كثرياً من األسر إىل بيع 
أث��اث منزهلا بأرخص األمثان لتأمني الطعام 

األساس��يات.  أو 
ع��ن  الكهرب��اء  انقط��اع  أن  كم��ا  	
املناط��ق اخلارج��ة ع��ن س��يطرة النظ��ام جع��ل 
البالزم��ا  وشاش��ة  والتلفزي��ون  ال��رباد  م��ن 
األدوات  م��ن  والكث��ري  والغس��الة،  واملك��واة 
األخ��رى، حك��راً عل��ى األثري��اء، ألن تش��غيل 
مث��ل ه��ذه األجه��زة حيت��اج إىل مبال��غ باهظٍة 
تدف��ع مثن��ًا لل�«أمب��ريات«. فأصبح��ت أدواٍت ال 
حاج��ة إليه��ا، وانته��ى به��ا املط��اف أم��ام احملاّل 
الكب��ري  الثم��ن  دف��ع  -يس��تطيع  أح��داً  لع��ل 
لتش��غيلها- يقتنيه��ا، فتش��غيل ال��رباد يعين أن 
تش��رتك ب���6 أمب��ريات، بتكلف��ٍة ش��هريٍة تص��ل 
إىل 15 أل��ف ل��ريٍة، يف بلٍد ما زال راتب املوظف 

في��ه 25 ألف��ًا.
»ق��ّرب.. ق��ّرب ي��ا حب��اب... م��ن م��واد  	
الصحية لقفل الباب«، بتلك اجلملة وغريها 
يعل��و ص��وت الباع��ة ي��وم األربع��اء، وه��و ي��وم 
»الب��ازار« يف مدين��ة إدلب. األدوات املس��تعملة، 
م��ن منزلي��ٍة وكهربائيٍة ومتدي��داٍت صحيٍة 
وغريه��ا، ه��ي األكث��ر عرضًا يف س��وق املدينة 

ويف أس��واق البل��دات والق��رى. 
الس��اعة  ش��ارع  يف  تس��ري  وعندم��ا  	
بإدل��ب ت��رتدد عل��ى مس��معك مج��ٌل كث��رية: 
»طق��م كنب��ات رح يعجب��ك«، »شاش��ة بالزم��ا 
أصلي��ة للبي��ع«، »عف��ش جدي��د صاحب��و ب��رك 
عليه ش��هر واستش��هد«. ومن املالحظ أن تلك 

األدوات أصبح��ت منافس��ًا كب��رياً ملثيالته��ا 
اجلديدة ليس فقط من ناحية األس��عار إمنا 
م��ن ناحي��ة اجل��ودة أيض��ًا، فاملس��تعملة أكثر 
ج��ودًة ألن البضائ��ع اجلدي��دة ال��يت تدخل إىل 
املناط��ق احمل��ّررة غ��ري خاضع��ٍة ألّي رقاب��ة أو 
س��لطة، وعل��ى الغال��ب تك��ون م��ن أس��وأ األنواع 
وأردئه��ا صناع��ة، ويت��ّم اس��تريادها خصيص��ًا 
للس��وق الس��ورية ليتمكن املواطن من شرائها 
وحيق��ق التاج��ر املراب��ح الكب��رية دون رقي��ب.

قريب��ًا،  لل��زواج  أمح��د  يس��تعد  	
عف��ٍش  ع��ن  املس��تعمل  حم��اّل  يف  ويبح��ث 
وأدواٍت كهربائي��ٍة ليف��رش منزل��ه، يق��ول: 
س��وء  رغ��م  ج��داً  غالي��ة  اجلدي��دة  »األدوات 
التصني��ع، ولذل��ك أن��ا عاج��ٌز عن ش��رائها. ومل 
أج��د ح��اًل إال حم��اّل املس��تعمل ألس��تطيع أن 
أشرتي عفشًا باملبلغ الذي مجعته هلذا اليوم. 
بش��راء  إقن��اع عروس��ي  اس��تطعت  بصعوب��ٍة 

مس��تعملة«. ن��وٍم  غرف��ة 
الش��بان  م��ن  كث��ري  ويفض��ل  	
املقبل��ني عل��ى ال��زواج ش��راء األث��اث املس��تعمل، 
ألس��عاره املناس��بة لوضعهم املعيش��ّي، وختّوفًا 
م��ن ت��رك منازهل��م يف ح��ال اش��تدت األوض��اع 
س��وءاً، وبذل��ك تك��ون خس��ارتهم أق��ّل مم��ا ل��و 
كان��ت تل��ك األدوات جدي��دًة وبس��عٍر باه��ظ.
األس��واق  ه��ذه  س��لبيات  ولك��ن  	
كث��ريٌة أيض��ًا، وأهمه��ا أن بع��ض اللص��وص 
وج��د فيه��ا منف��ذاً س��هاًل لبي��ع مس��روقاتهم، 
وأنها تس��هم يف االختناقات املرورية، وخاصة 
يف األماك��ن املزدمح��ة، ألن املبيع��ات تع��رض 

على األرصفة والشوارع يف ظّل غياب تنظيم 
خمالف��ات  تقم��ع  ال��يت  والبلدي��ات  امل��رور 
اس��تخدام األمالك العامة يف عرض األش��ياء، 
وأخ��رياً أن هل��ا تأث��رياً اقتصاديًا مس��تهلكًا على 
منه��ا  املش��رتاة  البضائ��ع  ألن  البعي��د،  امل��دى 
لالس��تخدام املؤق��ت، وبالتال��ي حيت��اج املواطن 
إىل تك��رار الش��راء ع��دة م��رات. كم��ا أس��همت 
هذه األس��واق يف زيادة حاالت الغش وخس��ارة 
بعض الناس نقودهم مقابل أدواٍت معطلٍة أو 
غ��ري قابل��ٍة للتصلي��ح يف كث��رٍي م��ن األحي��ان.
تاج��ٌر  وه��و  اهلل،  عب��د  أب��و  يق��ول  	
يعم��ل ببي��ع األث��اث املس��تعمل: »الس��وق الي��وم 
ب��س للمس��تعمل، وفي��ه مراب��ح جي��دة. قدمي��ًا 
أم��ا  املس��تعمل،  يش��رتي  الفق��ري  ب��س  كان 
اليوم غالبية الناس بتفّضل املس��تعمل بس��بب 
احلالة اللي عم متّر بالبلد من عدم استقرار 
وتنقل دائم وقصف ودمار، باإلضافة للوضع 

االقتص��ادي«.
أس��واق  تدخ��ل  جدي��دٌة  ظاه��رٌة  	
املس��تعمل ه��ي الع��امل االفرتاض��ّي، م��ن خ��الل 
عل��ى  وصفح��اٍت  جمموع��اٍت  ع��ّدة  إنش��اء 
موق��ع فيس��بوك للرتوي��ج لألث��اث ال��ذي يريد 
أصحاب��ه بيع��ه. وب��ات ه��ذا الن��وع م��ن التج��ارة 
يلق��ى رواج��ًا كب��رياً عل��ى وس��ائل التواص��ل 
االجتماع��ّي، كأح��د احلل��ول ال��يت يبتكره��ا 
ظ��روٍف  م��ع  للتعاي��ش  يومي��ًا  الس��وريون 
قاس��يٍة تفرضه��ا عليه��م احل��رب ال��يت يش��نها 
	النظ��ام ضده��م، وجيته��دون لدف��ع أضراره��ا 

وإجياد البدائل.
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إدل��ب وريفها: الواقع املؤمل
أبو حممد اإلدلي

ال يتفاءل امُلتابع لتطّور األوضاع االجتماعية واالقتصادية والسياسية يف ريف إدلب باملستقبل كثرياً. بل إن الكثري من  	
الن��اس العادي��ني بات��وا متش��ائمني م��ن املس��تقبل حت��ى أكث��ر م��ن احلاض��ر، ويعلنون ختوفه��م من اآلثار الس��لبية ال��يت خُتّيم عليهم 

وعل��ى الوض��ع الع��ام، وال��يت س��تؤدي إىل مس��تقبٍل يك��ون نتاج��ًا هل��ذا احلاض��ر.

بداي��ًة، يش��غل احلّي��ز االقتص��ادّي 
اهتمام��ًا كب��رياً ل��دى أغلبي��ة الن��اس الذي��ن 
ص��اروا يراقب��ون انهي��ار الل��رية الس��ورية ال��يت 
وصلت إىل تراجٍع قياسيٍّ مقابل الدوالر، ما 
أدى إىل ارتفاٍع جنونيٍّ يف أسعار اخلضروات 
وامل��واد الغذائي��ة وق��ف املواط��ن أمام��ه عاج��زاً 
ع��ن تأمني لقمة العيش ألطفاله. فأصبحت 
بع��ض امل��واد، كاللحمة وامل��وز والليمون، من 
أحالم املاضي. لكن األقسى أّن العائلة املؤلفة 
م��ن س��بعة أف��راد، مث��اًل، حتت��اج إىل 500 ل��رية 
يوميًا لتأمني اخلبز! ومن هذا املبلغ البسيط 
فق��ط مُيك��ن ختّي��ل ع��دد األطفال امُلتس��ّربني 
ش��اقة،  أعم��ااًل  ومزاولته��م  امل��دارس  م��ن 
كالعم��ل يف ورش��ات البن��اء، وحتمي��ل امل��واد 
عل��ى الش��احنات، وبي��ع املازوت، وبي��ع الدخان 
عل��ى البس��طات، ك��ي يس��تطيعوا مس��اعدة 
عائالته��م يف ظ��روٍف حياتي��ة صعب��ة تص��ل 

إىل ح��ّد وصفه��ا ب�«احلي��اة املهين��ة«!!
ينتش��ر  اهلش��يم  يف  كالن��ار  	
الفق��ر، وُيغّل��ف الب��ؤس وجوه الن��اس، وتغيب 
التابع��ة لألم��م املتح��دة  منظم��ات اإلغاث��ة 
حض��رت  وإن  عدي��دة،  وق��رًى  بل��داٍت  ع��ن 
األده��ى  أم��ا  اليس��ري.  الن��زر  إال  ُتق��ّدم  ف��ال 
واملنظم��ة  اجلماعي��ة  املب��ادرات  غي��اب  فه��و 
صع��دوا  الذي��ن  األم��وال  رؤوس  ألصح��اب 
فجأًة مس��تفيدين من الثورة أو من األوضاع 

ال��يت أوجدته��ا، ولكنه��م برهن��وا ع��ن أناني��ٍة 
يف  ش��عبهم.  أبن��اء  جت��اه  مب��االٍة  وال  قاتل��ة، 
ح��ني كان بإمكانه��م أن يلعب��وا دوراً إجيابي��ًا 
بتش��كيل مجعي��اٍت خريي��ٍة متع��ددٍة تس��تطيع 
أن ت��ؤدي دوراً هائ��اًل وبدي��اًل ع��ن منظم��ات 
وتس��تطيع  وغطرس��تها،  املتح��دة  األم��م 
إجن��از مش��اريع بن��ًى حتتيٍة تس��ّد نقص املياه 
الصاحل��ة للش��رب والكهرب��اء وبن��اء امل��دارس 
وتعبي��د الطرق��ات، واملس��اعدة يف بن��اء الث��روة 
ي��ؤّدي أيض��ًا  الزراع��ة، مم��ا  احليواني��ة ويف 
إىل تأم��ني ف��رص عم��ٍل جدي��دٍة ُتس��هم يف 
نق��ل جمتم��ع مدين��ة إدل��ب وريفه��ا إىل حياٍة 

كرمي��ة: جمتم��ع منت��ج وفاع��ل. 
لق��د كان��ت للحي��اة ال��يت يعيش��ها  	
الن��اس منعكس��اٌت س��لبيٌة ع��ّدة، منه��ا ضع��ف 
العالقات العائلية إىل حّد االنقطاع عن صلة 
الرح��م يف أحي��اٍن كث��رية، وازدي��اد العزوبي��ة 
نتيج��ة  والش��ابات  الش��بان  ب��ني  والعنوس��ة 
من��زل  لتأم��ني  امل��ادّي  العام��ل  تواف��ر  ع��دم 
تأم��ني  إىل  والس��عي  وملحقات��ه،  الزوجي��ة 
امل��ال بط��رٍق غ��ري ش��رعيٍة أحيان��ًا. وق��د دف��ع 
ه��ذا الوض��ع الكثري من الش��بان إىل االنضمام 
إىل الفصائ��ل العس��كرية الثوري��ة، رغ��م أن 
وبأهدافه��ا  بالث��ورة  مقتن��ٍع  غ��ري  بعضه��م 
أص��اًل، ولك��ن لتأم��ني مبل��ٍغ بس��يٍط م��ن امل��ال: 
حوالي أربعني دوالراً يف الشهر، ال يكفي مثنًا 

للكهرب��اء وامل��اء واخلبز. وبش��كٍل عامٍّ ال يلتزم 
الش��بان به��ذا الفصي��ل أو ذاك نتيجة خياراٍت 
سياسية، وإمنا بناًء على عالقات الصداقة أو 
القراب��ة أو جمل��ّرد وجود الفصي��ل يف املنطقة. 
ولك��ن ه��ذا ال ينف��ي أّن البع��ض خيت��ار بن��اًء 
عل��ى وعٍي سياس��يٍّ ودي��يّن، كجبهة النصرة 
اليت يتميز أعضاؤها عمومًا بالسلوك القويم 
واألخ��الق العالي��ة وااللت��زام الدي��يّن. لك��ن 
مجي��ع ه��ذه الفصائ��ل يغي��ب عنه��ا التأهي��ل 
السياس��ّي لعناصره��ا، ويظه��ر ه��ذا جلي��ًا يف 
إخضاعه��م -عن��د االلتح��اق- ل��دورٍة ش��رعيٍة 
وعس��كريٍة فق��ط، وتغي��ب ال��دورة السياس��ية 
نهائي��ًا. وواض��ٌح أن س��بب اإلهمال هو النقص 
يف الك��وادر السياس��ية، وع��دم االهتم��ام أص��اًل 
للجان��ب السياس��ّي كعام��ٍل مه��مٍّ يف تكوي��ن 
العقلي��ة الثوري��ة الواعي��ة. إن وج��ود مكت��ٍب 
سياس��يٍّ لبع��ض الفصائ��ل -كحرك��ة ن��ور 
يف  أث��ره  لك��ن  ج��داً،  مه��مٌّ  الزنك��ي-  الدي��ن 
مناط��ق وج��ود احلرك��ة مع��دوٌم متام��ًا، مم��ا 
يع��ين أن وج��وده ش��كليٌّ أص��اًل. ومم��ا ي��دّل 
عل��ى ذل��ك ه��و أنه ال احلرك��ة وال غريها من 
الفصائ��ل كاف��ًة –عل��ى ح��ّد علم��ي– تص��در 
صحيف��ًة خاّص��ًة بامسها، وهذا نقٌص خطرٌي 
يف السياس��ة ويف تش��كيل حاضن��ٍة اجتماعي��ٍة 
تك��ون أداًة يف نه��وض الوع��ي الث��ورّي اخلالق 

ل��دى الش��عب.

سلقني - ساحة الساعة
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علي خطاب

قصة اخلروج
أرض اخلالفة اليت يدفع الناس األموال للهروب منها

أم��ام آخ��ر حاج��ٍز لتنظي��م الدول��ة اإلس��المية تق��ف س��يارة نقٍل زراعي��ٌة حمّملة بالقش. يذه��ب عنصٌر من احلاج��ز للنظر يف أوراق  	
السائق، ويتجه آخر إىل صندوقها اخللفّي ليتفحص احلمولة باستعمال سيٍخ معدنيٍّ ليتأكد من خلّوها من بشٍر حياولون اهلرب. يف هذه 
اللحظ��ة يتك��ّور بضع��ة ش��باٍب داخ��ل الق��ش، قاطع��ني أنفاس��هم، مرتقب��ني. خي��ز الس��يخ رجل أصغره��م، فتًى يف الثالثة عش��رة م��ن عمره، لكن 

اجلال��س إىل جانب��ه كان عل��ى اس��تعداٍد ملث��ل ذل��ك املوق��ف فكّم��م ف��م الطف��ل املوج��وع.

رادار المدينة

إىل  احلادث��ة  ه��ذه  تنتم��ي  ال  	
فيل��ٍم مص��ريٍّ وال إىل رواي��ٍة فلس��طينيٍة ب��ل 
حدث��ت بالفع��ل. أبطاهلا من ش��باب دير الزور، 
األراض��ي  يف  أو  تركي��ا  يف  الي��وم  يعيش��ون 
ال��يت يس��يطر عليها اجلي��ش احل��ّر والفصائل 
األخ��رى. وق��د أقدم��وا عل��ى تل��ك املغام��رة بعد 
أن س��اءت األوض��اع املادي��ة واألمني��ة بس��بب 
تصاعد تضييق التنظيم اخلناق على األهالي 
بالتزام��ن م��ع فقدان��ه املزي��د م��ن األراض��ي، 
ومنع��ه س��كانها املناط��ق ال��يت يس��يطر عليه��ا 
م��ن اخل��روج منه��ا من��ذ بداي��ة الع��ام اجل��اري، 

لعناص��ره. املس��تمّر  واهل��روب 
يب��ّث التنظي��م فك��رة )دار اإلس��الم  	
ودار الكف��ر( إلقن��اع األهال��ي أنها س��بب منعهم 
م��ن اخل��روج م��ن أراضي��ه، لك��ن ذل��ك مل يقنع 
األغلبي��ة. يق��ول أح��د س��كان امليادي��ن: »الن��اس 
صارت تطلع بكثرة، والدواعش قام يش��وفون 
أن��و إذا ظل��ت اهلج��رة واخل��روج م��ن البل��د م��ا 
رح يظ��ل ح��دا«. ويس��تثين التنظي��م م��ن ق��رار 
املن��ع التج��ار الذي��ن حيمل��ون )ورق��ة زكاة(، 
وه��ي إيص��اٌل م��ن دي��وان ال��زكاة يثب��ت أن 
حامل��ه س��ّدد م��ا علي��ه م��ن ضرائ��ب. ويس��لك 
الذي��ن حياولون اهل��روب من أراضي التنظيم 
الط��رق الرئيس��ية من دير ال��زور حتى يصلوا 
إىل إحدى قرى حلب على خطوط االشتباك 
م��ع اجلي��ش احلّر، وفيها يبقون ملّدٍة تطول أو 
تقصر حبسب الوضع األميّن، ومنها يتسللون 
مش��يًا ملس��افة مخس��ة كيلوم��رتاٍت للوص��ول 
إىل إح��دى الق��رى ال��يت يس��يطر عليه��ا احل��ّر. 
ويف ه��ذه املس��افة ق��د يتع��ّرض اهلارب��ون لعّدة 
مفاج��آت، رمب��ا تك��ون س��يارات األمني��ني ال��يت 
تراقب احلدود، أو األلغام اليت زرعها التنظيم 
هن��اك، األم��ر ال��ذي أودى حبي��اة أكث��ر م��ن 

ش��خٍص يف الف��رتة األخ��رية.
يف مدين��ة البوكم��ال، ال��يت أحلقها  	
التنظي��م مبناط��ق عراقي��ٍة أطل��ق عليه��ا اس��م 
»والية الفرات«، واختذ منها مكانًا للكثري من 
مقّرات��ه، ي��رى الكث��ري م��ن الس��كان أن من��ع 

اخل��روج ج��اء لالحتف��اظ باألهال��ي ك��دروٍع 
بش��رية. ويواج��ه أهال��ي املدين��ة العدي��د م��ن 
الصعوب��ات يف س��بيل اهل��روب. يق��ول أحده��م: 
»اللي يطلع بس الشباب، العيل ما تقدر تطلع« 
لصعوبة حتركها. وتتنقل سيارات التهريب 
م��ن مدين��ٍة إىل أخ��رى، أو ع��رب الق��رى، حت��ى 
الوص��ول إىل ري��ف حل��ب. وي��رى األهال��ي أن 
العراقيني أفسدوا عليهم طرق التهريب، ألن 
التنظي��م مينع دخ��ول األخريين إىل األراضي 
الس��ورية ع��رب البوكم��ال دون موافق��ة وال��ي 
»والي��ة الف��رات«، ويف ظ��ّل ه��ذا الق��رار يس��هل 
القب��ض عل��ى أهال��ي البوكم��ال يف أّي م��كاٍن 
س��وريا  يف  التنظي��م  س��يطرة  مناط��ق  م��ن 
بالنظر إىل بطاقاتهم الش��خصية أو هلجتهم 
اخلاّص��ة، بوصفه��م أبن��اء »والي��ة الف��رات«. 
ويتح��دث الكث��ريون يف املدين��ة ع��ن عراقي��ني 
اتفق��وا م��ع س��ائقني لتهريبه��م، ليتب��ني الحقًا 
أنه��م يعمل��ون لص��احل أمنيي التنظي��م ملعرفة 

املهّرب��ني.
قط��ع  الدول��ة  تنظي��م  أن  يذك��ر  	
أراضي��ه  م��ن  اخلارج��ني  وج��ه  يف  الطري��ق 
ع��ّدة م��ّراٍت قب��ل نهاي��ة الع��ام الفائ��ت، بس��بب 
االش��تباكات ب��ني قّوات��ه واجلي��ش احل��ّر يف 

حمي��ط مدين��ة مارع. ورغ��م أن دعاة التنظيم 
وخطب��اءه حض��وا األهالي يف ذل��ك الوقت على 
الت��زام البق��اء يف م��ا أمس��وه »أرض اإلس��الم«، 
وه��ي املناط��ق ال��يت يس��يطر عليه��ا التنظي��م، 
وع��دم اهلج��رة إىل »ب��الد الكف��ر«، وه��ي كّل 
األراض��ي خ��ارج س��يطرته، لكن��ه مل مينعه��م 
ش��هاداٌت  تفي��د  بينم��ا  اخل��روج.  م��ن  وقته��ا 
أن��ه من��ع تدرجيي��ًا التوج��ه م��ن أراضي��ه إىل 
احلدود الرتكية مباش��رًة، كما كان يفعل 
اخلارجون من مدينة منبج يف الس��ابق. كما 
تع��ذر اخل��روج ع��رب األراض��ي ال��يت يس��يطر 
العرب/كوبان��ي  ع��ني  يف  األك��راد  عليه��ا 
بس��بب اشرتاط القوات الكردية وجود كفيٍل 

للش��خص ال��ذي مي��ّر بتل��ك األراض��ي.
ويفي��د البع��ض أن تكلف��ة الوص��ول  	
إىل إع��زاز ختتل��ف م��ن م��كاٍن إىل آخ��ر، وتب��دأ 
م��ن 300 دوالٍر للش��خص الواح��د يف امليادي��ن 
وختتل��ف  فصاع��داً.  البوكم��ال،  يف  و450 
العقوب��ة ال��يت يوقعه��ا أمنيو التنظي��م باملهّرب 
حبس��ب قادته��م ومنطقته��م، وت��رتاوح ب��ني 
االحتج��از لع��ّدة أي��اٍم وغرام��ة 250 أل��ف ل��ريٍة 
س��ورية، لتصل إىل مصادرة الس��يارة وتغييب 

صاحبه��ا يف الس��جون مل��ّدٍة غ��ري معروف��ة.
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مسهر اخلالد

تاريٌخ من رماد
أرشيف دير الزور الثورّي يف مهّب اخلوف

يف وق��ٍت أصب��ح في��ه م��ا ج��رى خ��الل الس��نوات الفائتة م��ن املاضي، ويف وضٍع صار في��ه اإلعالميون احملليون يبحث��ون عن طريقٍة  	
يستعملون بها أرشيفهم يف التأريخ للثورة وظروفها وتطور مساراتها، ومن واقع سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية على دير الزور؛ يبدو 
األرش��يف م��ادًة عزي��زة املن��ال حيجبه��ا الوض��ع الراه��ن والش��تات وحم��اوالت البع��ض إلغ��اء جزٍء مهمٍّ م��ن التاريخ يش��ّكل تهديدًا ملس��تقبلهم.

يص��ف أح��د إعالمّيي دي��ر الزور ما  	
ج��رى ألرش��يفه بأن��ه عم��ٌل ممنه��ج، إذ يروي 
الرتكي��ة  أورف��ا  اقُتح��م منزل��ه يف  كي��ف 
ه��ارداٌت وفالش��اٌت حيتف��ظ  وُس��رقت من��ه 
عليه��ا ببيان��اٍت وص��وٍر وفيديوه��اٍت للحظ��اٍت 
خيج��ل أو خي��اف منه��ا بعض الفاعل��ني اآلن. 
ويتهم اإلعالمّي عناصر فاس��دًة من اجليش 
احلّر يف الس��ابق، ميّس��هم األرش��يف ش��خصيًا 
أو مي��ّس معارفه��م وحلفاءه��م. ورغ��م أنه من 
غ��ري املمك��ن معرفة مدى أهمية هذا احملتوى 
الش��خصية  احلي��اة  مي��سّ  كان  وإذا  اآلن، 
أن  إال  هل��م؛  العام��ة  املواق��ف  أو  للفاعل��ني 
الع��اّم واخل��اّص يف نظ��ر  املس��ارين  تالح��م 
األهال��ي ق��د يدف��ع الكثريي��ن إىل التغطي��ة 
عل��ى تارخيه��م يف ظ��ّل التجاذب��ات احل��اّدة 
وتط��ور األح��داث الس��ريع، خاّص��ًة بعد اتس��اع 
التجربة يف الشقني العسكرّي واملدنّي. كما 
أن أسبابًا أخرى تقف يف وجه تأريخ ما جرى 
البع��ض  كاحت��كار  املاضي��ة،  الس��نوات  يف 
املعلوم��ات ال��يت ميتلكه��ا وع��دم إط��الٍع أح��ٍد 
عليه��ا، أو حماول��ة البع��ض اآلخ��ر جتمي��ل 
صورة دير الزور بشكٍل عامٍّ أو صورة مدينته 

أو عش��ريته أو غ��ري ذل��ك.
عل��ى  القض��اء  عملي��ة  ولك��ن  	
األرش��يف ب��دأت يف وق��ٍت س��ابق، من��ذ ع��ام 
2013. فقد تنبهت بعض الكتائب إىل خطورة 
تصوي��ر عملي��ات تصفي��ٍة قام��ت به��ا عل��ى 
عجل، أو سطٍو على ممتلكاٍت خاّصٍة وعامة، 
فراح��ت، ع��ن طري��ق العالق��ات أو الضغ��ط 
والتهدي��د، جته��ز عل��ى فيديوه��اٍت وص��وٍر 
تس��جل تل��ك املمارس��ات. لك��ن ذل��ك مل يؤث��ر 
عل��ى الك��ّم الكبري الذي راح يرتاكم يومًا بعد 
يوٍم دون أن جيد شكاًل يظهر فيه إىل العلن.
ومل يقتص��ر األرش��يف عل��ى عم��ل  	
اإلعالمي��ني والناش��طني، ب��ل مش��ل ما كانت 
حتص��ل علي��ه الكتائ��ب م��ن ملف��اٍت وتقاري��ر 
عن��د س��يطرتها عل��ى أف��رع النظ��ام األمني��ة. 
وق��د أتل��ف الكث��ري م��ن هذا األرش��يف يف وقته 
أن  ي��رى  البع��ض  لك��ن  جمهول��ة،  ألس��باٍب 

ه��ذا اإلت��الف متعم��د، مل��ا يف ه��ذه الوثائ��ق من 
معلوم��اٍت مت��ّس ش��خصياٍت ب��ارزٍة ومؤث��رٍة 
منخرط��ٍة وقته��ا يف صف��وف الث��وار، يثب��ت 
األرش��يف ارتباطه��ا بالنظ��ام بش��كٍل أو بآخ��ر.

عل��ى أن بع��ض إعالمّي��ي الفصائ��ل  	
األرش��يف حت��ى  ذل��ك  م��ن  احتف��ظ جب��زٍء 
س��يطرة تنظي��م الدول��ة، عندم��ا راح يضّي��ق 
عل��ى التوثي��ق تدرجيي��ًا وحيص��ر التصوي��ر 
بعناص��ره، بع��د أن منع من رّخص هلم بذلك 
يف وق��ٍت س��ابق. يف تل��ك األثن��اء أح��رق بع��ض 
اإلعالمي��ني أرش��يفه بس��بب اخل��وف، ويق��ول 
أحده��م: »صراح��ة ندم��ت. حرق��ت ش��والني 
أوراق م��ن ف��رع األم��ن السياس��ي والعس��كري 
بامليادي��ن، م��ع ش��غالت ثاني��ة؛ بس م��ا بي حدا 
رض��ي خيل��ي ش��ي عن��ده«. ومل يك��ن هن��اك 
متس��ٌع م��ن الوق��ت للتفك��ري يف تهري��ب تل��ك 
آم��ن.  امل��ادة الضخم��ة أو حفظه��ا يف م��كاٍن 
وعل��ى الرغ��م م��ن أن البع��ض جل��أ إىل دف��ن 
أرش��يفه يف األرض، لكن��ه اضط��ّر يف وق��ٍت 
الح��ٍق إىل اس��تخراجه وإتالف��ه حت��ت ضغ��ط 
اخل��وف م��ن الب��وح مبكان��ه يف ح��ال االعتق��ال. 
إذ يق��ول أح��د الناش��طني، وق��د اعتقل��ه أمني��و 
يتوق��ع  يك��ن  مل  إن��ه  أش��هر،  من��ذ  التنظي��م 
النت��زاع  ه��ؤالء  اس��تعملها  ال��يت  املمارس��ات 
أثن��اء  وتركيزه��م  اإلعالمي��ني،  اعرتاف��ات 

التحقي��ق عل��ى امل��واد املص��ّورة ال��يت يتوقع��ون 
وجوده��ا لديه��م.

ومل يقتص��ر مص��در اخل��وف عل��ى  	
ن��كل  ال��ذي  النظ��ام  كذل��ك  ب��ل  التنظي��م، 
بالبع��ض بس��بب نش��اط أقاربه��م يف املناط��ق 
اخلارج��ة ع��ن س��يطرته، م��ا دف��ع إىل إت��الف 
ج��زٍء مم��ا وثقت��ه الكام��ريات بع��د إخفائ��ه ملّدٍة 
طويل��ة. كم��ا أن املرور باحلواجز العس��كرية 
أرش��يفهم  مس��ح  إىل  الكثريي��ن  اضط��ّر 
الع��اّم واخل��اّص، ويف ذل��ك يتس��اوى األهال��ي 
والناش��طون واإلعالمي��ون، كم��ا يتس��اوون 
مجيعه��م بالغّص��ة عل��ى ضي��اع ذل��ك اجل��زء 
امله��م ال��ذي أّرخ ملدينته��م يف أه��ّم األح��داث 
ال��يت م��ّرت به��ا أو أّرخ هل��م أثن��اء عيش��هم تل��ك 

األوق��ات.
اجل��زء  ه��ذا  ضي��اع  دف��ع  لق��د  	
الكث��ري م��ن  )املص��ّور خاّص��ًة(  التاري��خ  م��ن 
اإلعالمي��ني إىل مراجعة طرقهم يف احلفظ 
والتوثي��ق، لك��ن ذل��ك مل حي��ل دون التحس��ر 
التجرب��ة  تدف��ع  فه��ل  خس��روه.  م��ا  عل��ى 
واخلس��ارة واخل��روج م��ن احمللي��ة إىل تب��ين 
أس��اليب أكث��ر إقناع��ًا وانفتاح��ًا يف تقدي��م ما 
تبق��ى م��ن تارخيه��م، خاّصة أنه��م من مدينٍة 
يشكو أبناؤها أصاًل من ضياع تارخيها؟ وهل 
للمعلوم��ات؟ البع��ض  احت��كار  دون  حي��ول 
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يف ريف حلب الشمالّي:
ق��ّوة الفصائل املتحالفة ضّد »داعش« وضعفها

رادار المدينة

مقاتلون من غرفة عمليات حوار كلس

يف نهاي��ة الع��ام املاض��ي أّسس��ت عش��رٌة م��ن فصائ��ل اجلي��ش احل��ّر يف ري��ف حل��ب الش��مالّي منظوم��ة عم��ٍل عس��كريٍّ مش��رتٍك ض��د  	
»داعش«، عرفت باس��م »غرفة عمليات حوار كلس«، نس��بًة إىل البلدة احلدودية احملّررة من التنظيم. انضم إىل الغرفة فور تأسيس��ها كلٌّ 
م��ن فيل��ق الش��ام، وفرق��ة الس��لطان م��راد، وأح��رار الش��رقية، واجلبه��ة الش��امية، ول��واء أحرار س��ورية، ول��واء صقور اجلب��ل، والل��واء )51(، ولواء 

الش��مال، والفرق��ة الش��مالية مش��اة، وجي��ش الش��ام؛ والتح��ق به��ا بع��د ش��هرين كلٌّ م��ن ل��واء احلم��زة والل��واء )99(.

ت��وىل اجلان��ب الرتك��ّي مس��ؤولية  	
إم��داد الفصائ��ل املقاتل��ة ل�«داع��ش« بالذخرية 
واخلفيف��ة،  املتوس��طة  بأصناف��ه  والس��الح 
كونك��ورس؛  )الو؛  ال��دروع  مض��ادات  مث��ل 
كورني��ت(، والرشاش��ات بعي��اراٍت خمتلف��ة، 
الدف��ع  رباعي��ة  الس��يارات  م��ع  والبن��ادق... 
مع��ّداٍت  م��ن  يل��زم  م��ا  وكّل  والوق��ود 
الطائ��رات  وتنف��ذ  لوجس��تية.  وجتهي��زاٍت 
احلربي��ة الرتكي��ة هجم��اٍت مس��اندًة هلجوم 
الفصائ��ل عل��ى األرض، كم��ا يش��ارك س��الح 
املدفعي��ة الرتك��ّي من مرابض��ه على احلدود 
الس��ابقة  التمهي��دّي  القص��ف  عملي��ات  يف 
للهجم��ات، إضاف��ًة إىل مش��اركة طائ��راٍت 
رص��د  يف  طي��ار  ب��دون  صغ��ريٍة  تركي��ٍة 
ومتابع��ة مواق��ع وحت��ركات التنظي��م. وبع��د 
انقط��اع الط��رق ب��ني ري��ف حل��ب الش��مالّي 
وحمافظ��ة إدل��ب، نتيج��ة اهلج��وم األخ��ري 
 ypg وميليش��يا  األس��د  ق��ّوات  ش��نته  ال��ذي 
اخلاضع��ة  املناط��ق  عل��ى  الث��وار«  و«جي��ش 

الري��ف؛  ه��ذا  يف  احل��ّر  اجلي��ش  لس��يطرة 
س��هلت احلكوم��ة الرتكية حرك��ة املقاتلني 
املشاركني يف املعارك ضد »داعش« من وإىل 
حلب وإدلب، عرب معربي باب السالمة وباب 

الرتكي��ة. باألراض��ي  م��روراً  اهل��وى، 
األش��هر  وخ��الل  التأس��يس،  من��ذ  	
األربع��ة األوىل م��ن ه��ذا الع��ام، متكن��ت الق��وة 
غرف��ة  يف  املنضوي��ة  للفصائ��ل  املش��رتكة 
العملي��ات ه��ذه م��ن حتري��ر سلس��لة ق��رى 
)إيك��دة، ح��وار كلس، حرجلة، ق��رة مزرعة، 
حك��ة،  دودي��ان،  اخلرب��ة،  كوب��ري،  ق��رة 
مريغ��ل( احملاذي��ة للح��دود الرتكي��ة عل��ى 
مس��افة )15( ك��م م��ن الغ��رب إىل الش��رق، 
إىل  الش��مال  م��ن  ك��م   )3-4.5( ومس��افة 
اجلن��وب. وترتب��ت على عملي��ة التحرير هذه 
مجل��ٌة م��ن النتائ��ج املادي��ة واملعنوي��ة ميك��ن 

حتديده��ا مب��ا يل��ي: 
1- القض��اء عل��ى تهدي��د »داع��ش«   

)ب��اب  احلدودي��ة  وبوابته��ا  إع��زاز  ملدين��ة 

املتبقي��ة  الوحي��دة  الرئ��ة  وه��ي  الس��المة(، 
حل��ب  ري��ف  يف  احل��ّر  اجلي��ش  لفصائ��ل 

. لّي لش��ما ا
جغرافي��ٍة  مس��احاٍت  تهيئ��ة   -2  

كافي��ٍة نس��بيًا يف األراض��ي احمل��ّررة حديث��ًا 
لتك��ون قاع��دًة للفصائ��ل احملارب��ة للتنظي��م 

ض��ده.  هلجماته��ا  ومنطلق��ًا 
3- تقلي��ص املس��احة الواقع��ة حت��ت   

س��يطرة »داع��ش« عل��ى احل��دود الرتكي��ة، 
وتهدي��د املزاي��ا ال��يت متنحه��ا ه��ذه الس��يطرة 

. للتنظي��م
4- تقدي��م أدل��ٍة عملي��ٍة للمجتم��ع   

الدولّي، وللدول الصديقة للش��عب الس��ورّي، 
عل��ى فعالي��ة الش��راكة م��ع فصائ��ل اجلي��ش 

احل��ّر يف حمارب��ة »داع��ش« عل��ى األق��ل. 
5- االنتق��ال بفصائل اجليش احلّر   

من حالة الدفاع عن النفس أمام »داعش« إىل 
اهلج��وم وتول��ي زمام املبادرة يف احلرب معها.
6- حتطي��م حال��ة التف��ّوق املعن��وّي   

تقرير خاص
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أحرار الشرقّية
املتوهم��ة ل��دى عناص��ر التنظي��م، وتكذي��ب 
دعايت��ه القائم��ة -يف واح��ٍد م��ن أس��اليبها- 
عل��ى االس��تخفاف مبقاتل��ي اجلي��ش احل��ّر 
الذي��ن أب��دوا عزمي��ًة الفت��ًة يف املواجه��ات، 
عل��ى عك��س م��ا يرّدده ش��رعيو »داع��ش« دومًا 
أم��ام  قص��ري  نَفس��ها  »الصح��وات  أن  م��ن 
الدول��ة«، منتقص��ني من ق��درة مقاتلي احلّر 

املع��ارك.  يف  الصم��ود  عل��ى 
املنج��زات  م��ن  وبالرغ��م  لك��ن،  	
لغرف��ة  املش��رتكة  الق��وة  حققته��ا  ال��يت 
»ح��وار كل��س«، ظه��رت ثغ��راٌت واضح��ٌة يف 
أداء ه��ذه الق��وة وبنيته��ا، مم��ا أّدى إىل تعث��ٍر 
جزئ��يٍّ يف اس��تئناف خط��ة حتري��ر الش��ريط 
احل��دودّي، ب��ل واس��تطاعت »داع��ش«، أكث��ر 
ُبعي��د  الق��رى  بع��ض  اس��رتداد  م��ّرٍة،  م��ن 
حتريرها بوقٍت قصري. واعتمدت يف دفاعها 
ع��ن مناط��ق س��يطرتها أس��لوب امتص��اص 
الضغ��ط واالنس��حاب أمام الق��ّوات املهامجة، 
ث��م الك��ّر م��ا إن ختتف��ي طائ��رات احللف��اء، 
م��ا  الس��رتداد  معاكس��ٍة  هجم��اٍت  بتنفي��ذ 
مّت��ت خس��ارته. وحترص »داع��ش« قبل كل 
ميكنه��ا  م��ا  كل  تفخي��خ  عل��ى  انس��حاٍب 
ق��دٍر  أك��رب  املهامج��ني  لتكبي��د  تفخيخ��ه، 
م��ن اخلس��ائر يف األرواح، إذ تق��وم بتفخي��خ 
والس��واتر  والط��رق  واملنش��آت  األبني��ة 
الرتابية. وتواترت شهاداٌت ملقاتلني شاركوا 
يف املعارك عن مبالغٍة من طرف »داعش« يف 
ه��ذا اجلان��ب، فق��د ُعثر يف كث��رٍي من منازل 
بع��ض الق��رى احمل��ّررة عل��ى ث��الث أو أرب��ع 
عب��واٍت ناس��فٍة يف املن��زل الواح��د. وعم��دت 
»داع��ش« أيض��ًا إىل خف��ض ع��دد العناص��ر 
املرابط��ني يف الق��رى عل��ى خط��وط التم��اّس، 
الس��الح،  وقط��ع  اآللي��ات  ع��دد  وتقلي��ص 
مم��ا يتي��ح هل��ا س��هولة وس��رعة احلرك��ة 
أثن��اء االنس��حاب، فيم��ا تنض��ّم جمموع��اٌت 
جدي��دٌة م��ن العناص��ر إىل املعرك��ة وق��ت 
اهلج��وم. وم��ا زال س��الح »داع��ش« املفض��ل يف 
فع��ااًل يف  بس��ياراٍت مفخخ��ٍة  االنتحاري��ني 

احل��ّد م��ن ق��درة اخلص��وم. 
لبل��دة  الكب��رية  الرمزي��ة  وتدف��ع  	
داب��ق، وه��ي إح��دى البل��دات الواقع��ة حت��ت 
س��يطرة التنظي��م يف ري��ف حل��ب الش��مالّي، 
بعناص��ره -وخاّص��ًة املهاجري��ن منه��م- إىل 
إب��داء ق��دٍر كب��رٍي م��ن اإلص��رار يف املواجهات 
م��ع اجلي��ش احل��ّر. وتس��تند رمزي��ة داب��ق 
يف  مس��لم  أخرج��ه   ، نب��ويٍّ حدي��ٍث  إىل 
صحيح��ه، يق��ول إن معرك��ًة فاصل��ًة ب��ني 
ال��روم وجي��ٍش م��ن املس��لمني »من خي��ار أهل 
األرض« س��تدور فيه��ا. ويعتق��د »الدواع��ش« 
بالطب��ع أنه��م الفئ��ة املقصودة بهذا احلديث. 
يف  للقتل��ى  املرتفع��ة  النس��بة  وتؤك��د 
صفوفه��م األث��ر املعن��وّي الكب��ري لداب��ق يف 

دف��ع املزي��د منه��م إىل امل��وت. اذ يق��ّدر ق��ادٌة 
يف صف��وف القّوة املش��رتكة ع��دد املهاجرين 
الذي��ن لق��وا حتفه��م خ��الل أس��بوعني فق��ط 
عق��ب معرك��ة بل��دة الراع��ي بأكث��ر م��ن 
200 قتي��ل. وس��يؤدي حتري��ر داب��ق حتم��ًا إىل 
حتطي��م ه��ذا االعتقاد وزعزعة إميان هؤالء 
احلمق��ى واملخدوع��ني بأنه��م يقاتل��ون دفاعًا 

ع��ن مفه��وٍم جغ��رايفٍّ مس��تقبليٍّ مق��دس. 
وعل��ى اجلان��ب اآلخ��ر عان��ت الق��وة  	
املش��رتكة م��ن تف��اوٍت يف اإلرادة القتالي��ة 
ب��ني فصائله��ا، إذ تب��دي تل��ك ال��يت يش��كل 
أغلبيته��ا املقاتل��ون املتح��درون م��ن مناط��ق 
حتتلها »داعش« إصرارًا أكرب يف القتال من 
الفصائ��ل األخ��رى يف الغرف��ة. كما تتفاوت 
اخلربات القتالية بني فصيٍل وآخر. ومما ال 
ش��ك في��ه أن اآلم��ال املعق��ودة عل��ى تأس��يس 
كان��ت  كل��س«  »ح��وار  عملي��ات  غرف��ة 
اآلن،  املتحقق��ة حت��ى  النتائ��ج  م��ن  أك��رب 
إذ تك��ّررت معظ��م العي��وب ال��يت تعان��ي منه��ا 
غرف عمليات املعارضة املس��لحة من ناحية 
ورغ��م  والتماس��ك.  والتخطي��ط  التنظي��م 
الع��دد الكب��ري جملم��وع املقاتل��ني املنتم��ني إىل 
الفصائ��ل املش��كلة للق��وة املش��رتكة، وال��ذي 
يزي��د عل��ى األلف��ي مقات��ل -حس��بما يقول��ه 
كّل فصي��ٍل عن أعداد املقاتلني يف صفوفه- 
أظه��رت جمري��ات املع��ارك افتق��ارًا نس��بيًا يف 
أع��داد املقاتل��ني املدّرب��ني عل��ى االقتح��ام، أو 
م��ا ب��ات يعرف حمليًا ب�«االنغماس��يني«، ذوي 
ال��دور الفع��ال والرئيس��ّي يف املواجه��ات م��ع 
ع��دوٍّ م��ن نوع »داع��ش«. كما برزت احلاجة، 
بدرج��ٍة كب��رية، إىل ض��رورة بن��اء س��الح 
هندسٍة فعاٍل ومدّرٍب لدى القّوة املشرتكة 
ال��يت  الناس��فة  والعب��وات  األلغ��ام  لتفكي��ك 
يزرعه��ا التنظي��م عل��ى خط��وط دفاع��ه ويف 

الق��رى والبل��دات ال��يت ينس��حب منه��ا. 
القتالي��ة  الق��درة  تطوي��ر  ميك��ن  	
املش��رتكة  الق��وة  عناص��ر  ل��دى  والكف��اءة 
ح��دٍّ  إىل  ح��وار كل��س«  ل�«غرف��ة عملي��ات 
كب��ري، وميك��ن أن حت��ّرر ه��ذه الق��ّوة املزي��د 
الش��مالّي  حل��ب  ري��ف  يف  املس��احات  م��ن 
ال��يت  الثغ��رات  لك��ن  الش��رقّي،  والش��مالّي 
ختلقه��ا بني��ة غ��رف العملي��ات م��ن ناحي��ة 
منفصل��ٍة  لق��وًى  جامع��ًة  مظل��ًة  كونه��ا 
ومتحالف��ة، ق��د تتناف��س يف م��ا بينه��ا وق��د 
تتف��اوت عزائمها وقدراتها القتالية، س��تظل 
حن��و  املظل��ة  ه��ذه  تتط��ور  مل  م��ا  مؤث��رًة 
وحم��رتٍف  منظ��ٍم  جي��ٍش  يف  موّح��دٍة  ق��ّوٍة 
ومنضب��ط. وم��ن ناحيٍة أخرى جتب مراعاة 
واالنتب��اه  للمقاتل��ني،  املباش��رة  الدواف��ع 
إىل حقيق��ة أن أبن��اء املناط��ق ال��يت حيتله��ا 
التنظي��م ه��م األش��د محاس��ًة وعزم��ًا وق��درًة 

فيه��ا. وخ��ربًة  حرب��ه،  يف  التضحي��ة  عل��ى 

ب��ني فصائ��ل غرف��ة ح��وار كلس  	
يتح��ّدر  الذي��ن  الش��رقية«،  »أح��رار  مّث��ل 
ال��زور،  دي��ر  حمافظ��ة  م��ن  معظمه��م 
املقاتل��ني م��ن  ع��ن متّي��ز  منوذج��ًا مع��رّباً 
مناط��ق حتتله��ا »داع��ش« ع��ن س��واهم يف 
املواجه��ات م��ع هذا التنظيم. إذ ش��كلوا دومًا 
رأس حرب��ة املع��ارك ض��ده، يف جمموع��ات 
االقتحام األوىل، وتكبدوا اخلسائر األفدح. 
فق��د بل��غ ع��دد القتل��ى منه��م يف مع��ارك 
ري��ف حل��ب الش��مالّي )30(، بينه��م القائ��د 
امليدان��ّي للفصي��ل، فيم��ا زاد ع��دد اجلرح��ى 
عل��ى )60(، وه��ي أرق��اٌم كب��ريٌة ب��ني )250( 
مقاتٍل هو جمموع عدد املسجلني يف قوائم 

ه��ذا الفصي��ل.
الع��ام  م��ن  األول  الش��هر  يف  	
احلالّي أعلن عن تأسيس »أحرار الشرقية«، 
يف واح��ٍد م��ن األمثل��ة ع��ن أث��ر الدواف��ع 
احمللي��ة يف التح��والت ال��يت تلح��ق بأجس��ام 
احل��ركات الرئيس��ية. إذ انفص��ل معظ��م 
مقاتل��ي ه��ذا الفصيل الناش��ئ ع��ن حركة 
أح��رار الش��ام ال��يت كان��وا قد انضم��وا إليها 
احت��الل  وبع��د  قب��ل  س��ابقة،  أوق��اٍت  يف 
»داع��ش« حمافظ��ة دي��ر الزور صي��ف العام 
يف  أواًل  الس��الح  محل��وا  أن  وبع��د   ،2014
كتائ��ب وألوي��ة اجلي��ش احلّر، مث��ل ألوية 
األح��واز ودرع األنصار والقادس��ية وغريها.
ويب��دو امللم��ح الس��لفّي اجلهادّي،  	
الذي اكتس��به بعض قادة أحرار الشرقية 
م��ن حرك��ة أح��رار الش��ام، يف ط��ور تراجٍع 
بع��ض  إال  من��ه  يب��ق  مل  ورمب��ا  واض��ٍح، 
الش��كليات. ويع��ّد ه��ؤالء الق��ادة أنفس��هم 
اليوم، كما املقاتلني، جيش��اً حّراً، حيملون 
أه��داف الث��ورة، ويتحدث��ون وف��ق منطقها، 
مس��تفيدين م��ن التج��ارب ال��يت م��ّروا به��ا 
خالل مخس سنوات تقريبًا من اخنراطهم 

فيه��ا أواًل، ث��م يف حتوالته��ا املعق��دة.
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بانوراما تل أبيض
تقرير خاص

بع��د إع��الن الفيدرالي��ة، يف الس��ادس عش��ر م��ن آذار املنص��رم، اخت��ري منص��ور الس��لوم رئيس��ًا مش��رتكًا هل��ا يف ت��ل أبي��ض، لي��رتك  	
منصب رئيس جملس األعيان حلمدان العبد، طالب كلية احلقوق الس��ابق يف جامعة بريوت، الذي انتهت حياته الدراس��ية بس��جنه س��بع 

س��نواٍت بس��بب قتل��ه أح��د أقربائ��ه م��ن ع��رب ت��ل أبي��ض. لك��ن ه��ذا لي��س كل ش��يء.

حس��ب ش��هادات بع��ض أهال��ي ت��ل أبي��ض ف��إن عم��ر عل��وش،  	
عض��و ح��زب االحت��اد الدميقراط��ّي، وش��خصًا يدع��ى فره��اد يعم��ل 
كمس��ؤوٍل عس��كريٍّ يف وح��دات محاي��ة الش��عب؛ هم��ا احلاكم��ان 
الفعلي��ان للمنطق��ة، أم��ا اهليئ��ات املدني��ة فه��ي هياكل ش��كلية. ويفيد 
ع��دٌد م��ن الجئ��ي ت��ل أبيض يف تركيا أن جملس األعيان ودار الش��عب 
اخت��ذا ق��راراً، يف وقٍت س��ابق، بالس��ماح ألهالي س��لوك والق��رى املهّجرة 
بالع��ودة إليه��ا لك��ن فره��اد رف��ض ذل��ك فظ��ّل الق��رار ح��رباً عل��ى ورق.

السلطة الفعلية
تس��يطر وح��دات محاي��ة الش��عب الكردي��ة عل��ى منطق��ة ت��ل  	
أبيض، وإىل جانبها وحدات محاية املرأة وقوات اآلساييش )الشرطة(، 
كم��ا يتح��دث األهال��ي ع��ن ق��وٍة أمني��ٍة جدي��دٍة عناصره��ا ملثم��ون 

يدَع��ون بوح��دات مكافح��ة اإلره��اب. 
بع��د أش��هٍر م��ن س��يطرة األك��راد عل��ى منطق��ة ت��ل أبي��ض،  	
يف حزي��ران 2015، أص��درت منظم��ة العف��و الدولي��ة، يف تش��رين األول، 
تقريراً يوثق مناذج من حاالت التهجري القسرّي وهدم املنازل كعقاب 
مجاعّي راحت ضحيته قرًى بأكملها من العرب والرتكمان. وأفادت 
الشهادات يف التقرير أن العقاب ليس نتيجة االتهام مبناصرة داعش 
فق��ط، ب��ل بس��بب انضم��ام ف��رٍد م��ن العائل��ة إىل اجلي��ش احل��ّر. كم��ا 
ه��ددت وح��دات احلماي��ة أهال��ي الق��رى بإعط��اء إحداثياته��م لطائ��رات 

التحال��ف عل��ى أنه��ا مق��ّراٌت لتنظي��م داع��ش.
ويذك��ر أن التهج��ري ط��ال ق��رًى عربي��ًة تق��ع عل��ى الطري��ق  	
جن��وب ت��ل أبي��ض خاّص��ًة، مث��ل س��لوك واصلي��م الربامش��ة واملش��رفة، 
رغم أنها على خطوط متاسٍّ مع تنظيم داعش، باإلضافة إىل بعض 

الق��رى غ��رب ت��ل أبي��ض ه��ي عل��ى مت��اسٍّ م��ع ق��رًى كردي��ة.
الواقع الدميوغراف�ّي

متت��ّد ت��ل أبي��ض، ال��يت تق��ع مش��ال الرق��ة عل��ى احل��دود م��ع  	
تركيا، على الشريط احلدودّي ملسافة 75 كم تبدأ بقرية تل نص يف 
الشرق وتنتهي ببغديك يف الغرب. يبلغ عدد سكان مدينتها واملناطق 
التابعة هلا إداريًا قرابة 190 ألف نس��مة حبس��ب إحصاء األمم املتحدة 

لعام 2010، يتوزعون على 186 قرية. يشكل العرب النسبة األكرب من 
الس��كان %90.5، بينما تبلغ نس��بة األكراد %8 يتوزعون يف املدينة ويف 
16 قرية، ويش��كل الرتكمان واألرمن %1.5. ما زالت املنطقة حتتفظ 

بالطاب��ع العش��ائرّي، وعش��ائرها الرئيس��ية ه��ي العس��اف واملش��هورة 
واجلي��س واهلن��ادة والبومخيس، وهي عش��ائر عربية.

التمثيل
أوف��د  أبي��ض  ت��ل  عل��ى  الكردي��ة  الوح��دات  س��يطرة  بع��د  	
ح��زب االحت��اد الدميقراط��ي PYD أح��د أعضائ��ه )عم��ر عل��وش( م��ن 
أك��راد ت��ل أبي��ض إلقن��اع العش��ائر والوجاه��ات االجتماعي��ة وأعض��اء 
اجملل��س احملل��يّ الس��ابق باملش��اركة يف احلك��م الذات��ّي، وذل��ك م��ن 
خ��الل جمل��س األعي��ان ال��ذي يتك��ون م��ن رئيس��ني مش��رتكني، ذكر 
وأنث��ى، ورؤس��اء مش��رتكني للج��اٍن عدي��دة. ويق��وم اجملل��س بانتخ��اب 
اجتم��ع  الذاتية.وق��د  اإلدارة  يف  للمش��اركة  األعض��اء  م��ن  ع��دٍد 
أول م��ّرٍة يف التاس��ع م��ن مت��وز 2015، واس��تمرت االجتماع��ات حت��ى 
الس��ابع والعش��رين م��ن الش��هر نفس��ه، ليت��ّم اختي��ار منص��ور الس��لوم 
)عرب��ي( رئيس��ًا مش��رتكًا م��ع ليل��ى مصطف��ى مس��لم )كردي��ة(.

جملس األعيان
تأل��ف اجملل��س م��ن مخس��ني عض��واً، 35 عربي��ًا و10 أك��راد  	
ومخس��ة م��ن األرم��ن والرتكم��ان. تتفّرع عن اجمللس ع��دة جلاٍن هي:
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، ليصب��ح 131،  زاد ع��دد األعض��اء، حبس��ب مص��دٍر حمل��يٍّ 	
ميث��ل ال��عرب %60 منه��م، إىل جان��ب %30 م��ن األك��راد، و%10 م��ن 
الرتكم��ان واألرم��ن. وحبس��ب أح��د أعض��اء اجملل��س احملل��ّي الس��ابق 
ملدين��ة ت��ل أبي��ض فإن جملس األعيان، وإن احتوى على متثيٍل عربيٍّ 
أكرب، ال يعدو كونه واجهًة ش��كليًة ابتدعتها اإلدارة الذاتية لكس��ب 
ش��رعيٍة سياس��ية. ويضي��ف أن اجملل��س ال ميل��ك مق��ّراً، وال اعتب��ار 
ألعضائ��ه يف ت��ل أبي��ض، ويقتص��ر عمل��ه عل��ى تنفي��ذ أوام��ر اإلدارة 
الذاتي��ة، كعق��د اجتماع��اٍت م��ع األهال��ي للحدي��ث ع��ن الفيدرالي��ة. 
باإلضاف��ة إىل جمل��س األعي��ان توج��د هيئتان هما دار الش��عب وبلدية 
الش��عب. تش��كلت األوىل قب��ل دخ��ول داع��ش إىل املنطق��ة، وتتبع حلزب 
االحت��اد الدميقراط��ّي، وتعم��ل الي��وم يف من��ح األهال��ي أذون التنق��ل 
ب��ني مناط��ق تل أبي��ض وعني العرب )كوبان��ي(، إضافة إىل موافقات 
العم��ل والتج��ارة وجل��ب البضائع من اخل��ارج. أما الثانية فتعمل على 

تس��يري خدم��ات املي��اه والكهرباء وتنظيف الش��وارع.

االنضمام إىل عني العرب )كوباني(
يف 21 تش��رين األول املاض��ي ق��رر جمل��س األعي��ان ض��ّم ت��ل  	
أبيض إداريًا إىل »كانتون كوباني«، ما ترتب عليه انتقال املركزية 
إىل ع��ني الع��رب )كوبان��ي( والع��ودة إليه��ا يف كاف��ة الق��رارات ال��يت 
ختّص تل ابيض وترتيباتها االقتصادية، كعائد الضرائب اليت تنوي 
اإلدارة الذاتي��ة حتصيله��ا م��ن األهال��ي كم��ا يذك��ر دس��تور اإلدارة 
الذاتي��ة اخل��اّص ب�«مقاطع��ة اجلزي��رة«. ومن��ذ ذل��ك احل��ني يتح��دث 
األهال��ي ع��ن امتي��ازاٍت تقدمها اإلدارة الذاتية لع��ني العرب )كوباني( 

عل��ى حس��اب ت��ل أبي��ض م��ن ناحي��ة اخلدم��ات واإلغاث��ة.

اخلدمات
س��يطرت الق��وى الكردي��ة عل��ى ت��ل أبي��ض دون أن تك��ون ق��د  	
تعّرض��ت لدم��اٍر كب��ري، م��ا س��هل االس��تمرار يف تقدي��م اخلدم��ات م��ن 
قبل هيئاٍت ومنظماٍت مس��تقلة، على أن اإلدارة الذاتية ال تقدم ش��يئًا 

باس��تثناء دع��م م��ادة اخلب��ز.
الكهرب��اء: مقطوع��ة من��ذ س��يطرة األك��راد. وكان��ت   • 	
صفحاٌت إعالميٌة كرديٌة نشرت عرب الفيس بوك، منذ آذار املاضي، 
أن ورش��ات بلدي��ة الش��عب تعم��ل عل��ى متديد خطٍّ كهربائيٍّ من س��ّد 
تش��رين إىل املنطق��ة، لك��ن ذل��ك مل يت��م حت��ى اآلن. ويؤّم��ن األهال��ي 

الكهرب��اء ع��ن طري��ق املول��دات األهلي��ة.
املي��اه.  concern بتقدي��م خدم��ات  املي��اه: تعن��ى منظم��ة   • 	
فمحط��ة تصفي��ة املي��اه الوحي��دة خارج��ٌة ع��ن اخلدم��ة لوقوعه��ا يف 
مناط��ق التم��اس م��ع تنظي��م داع��ش. ويعتم��د األهال��ي عل��ى اآلب��ار 
االرتوازي��ة، وتق��وم املنظم��ة بتقدي��م ل��وازم حف��ر اآلب��ار وتعقي��م املي��اه.
• الصحة: املشفى الوطيّن يف تل أبيض هو النقطة الطبية  	
الوحيدة يف املنطقة، ويعاني من نقٍص شديٍد يف الكوادر واملستلزمات 
الطبية، ويقتصر دوره على تقديم بعض املعاينات واألدوية بدع�������م 

 .IRC من منظمة	
ويتلقى موظفو القطاع الصحّي يف املشفى الوطيّن رواتبهم من 

وزارة الصحة التابعة للنظام السورّي. ويتجه األهالي إىل احلسكة 
أو إىل القامشلي إلجراء العمليات اجلراحية والعالج.

مس��ؤوٌل  أبي��ض  ت��ل  يف  التعليم��ّي  اجملم��ع  التعلي��م:   • 	
ق��د  للنظ��ام  التابع��ة  الرتبي��ة  وزارة  وكان��ت  فيه��ا.  امل��دارس  ع��ن 
كب������رٍي  ع��دٍد  افتت��اح  أعي��د  ال��يت  للم��دارس  الكت��ب  	أرس�������لت 
منه��ا بالك��وادر القدمي��ة نفس��ها، وال ي��زال ه��ؤالء يتلق��ون رواتبه��م من 
ال��وزارة. إضاف��ًة إىل معلم��ي اللغ��ة الكردي��ة الذين خضع��وا لدوراٍت يف 

عني الع��رب )كوباني(.

احلياة اليومية
ليس��ت هن��اك يف ت��ل أبي��ض هيئ��ٌة قضائي��ة، س��واء أكان��ت  	
اجله��ة  ه��ي  واآلس��اييش  الكردي��ة.  للوح��دات  تابع��ًة  أو  مس��تقلًة 
املس��ؤولة ع��ن اس��تالم الش��كاوى وح��ّل النزاع��ات رغ��م تعي��ني )من��ذ 
أي��ام( حمم��د التاي��ه، خري��ج الفلس��فة وطال��ب الس��نة الثالث��ة يف 
ت��ل  يف  أول  قاضي��ًا  االفرتاضي��ة،  اجلامع��ة  يف  احلق��وق  كلي��ة 
أبي��ض. وق��د وث��ق ناش��طون م��ن األهال��ي 13 حال��ة جتني��د طف��الٍت 
ضم��ن وح��دات محاي��ة امل��رأة، ع��ن طري��ق معلم��اٍت كردي��اٍت قم��ن 
بإقناعه��ّن باالنضم��ام. وحبس��ب قري��ب إح��دى الفتي��ات فق��د ُه��ّدد 
والده��ا بالط��رد م��ن ت��ل أبي��ض إذا ح��اول اس��رتجاع ابنت��ه. تق��دم 
مدع��وٍم،  بس��عٍر  املدين��ة  يف  لألف��ران  الطح��ني  الذاتي��ة  	اإلدارة 
لكنه��ا حتص��ر جت��ارة احملروق��ات بالعنص��ر الك��ردّي. وتفي��د الكث��ري 
م��ن الش��هادات أن اإلدارة متن��ع أّي عرب��ّي، س��واء أكان م��ن أه��ل 
املنطق��ة أو م��ن خارجه��ا، م��ن الدخ��ول إليه��ا إال بع��د احلص��ول عل��ى 
كفال��ة أح��د أك��راد املنطق��ة. كم��ا يتع��ني عل��ى الع��رب التق��دم إىل 
دار الش��عب للحص��ول عل��ى إذٍن يف ح��ال أرادوا الس��فر إىل خ��ارج ت��ل 
أبي��ض، بينم��ا يتنق��ل أك��راد املنطق��ة حبّري��ة. وحيت��اج األهال��ي إىل 
الس��فر إىل احلس��كة أو إىل القامش��لي للقي��ام ب��أّي إج��راٍء خي��ّص 

الس��جل املدن��ّي، كح��االت ال��زواج والط��الق وال��والدة.

لقاء أضنة
ح��اول أعض��اء م��ن اجملل��س احملل��ّي الس��ابق يف ت��ل أبي��ض،  	
الذاتي��ة،  اإلدارة  م��ع  العم��ل  العش��ائرية،  الش��خصيات  م��ن  وع��دٌد 
لكنه��م انكف��أوا بع��د مناقش��ة ع��ّدة أم��وٍر خت��ّص إدارة املنطق��ة وعودة 
املهّجري��ن وإخ��راج املعتقل��ني ل��دى الق��وى الكردي��ة، وس��اءت العالق��ة 
بني الطرفني عند ذاك احلّد. وقد حاولت شبكة أمان )وهي مشروٌع 
لف��ّض الن��زاع مدع��وٌم م��ن مرك��ز اجملتم��ع املدن��ّي والدميقراطي��ة 
CCSD( التدخ��ل ب��ني الع��رب واإلدارة الذاتي��ة يف ت��ل أبي��ض فعقدت، 
أضن��ة  الطرف��ني يف مدين��ة  ب��ني  لق��اًء  املاض��ي،  األول  تش��رين  يف 
الرتكية، حضره ممثلون عن حزب االحتاد الدميقراطّي وجملس 
األعي��ان ووف��ٌد ميث��ل أهال��ي ت��ل أبي��ض، باإلضاف��ة إىل ممثل��ني ع��ن 
مرك��ز اجملتم��ع املدن��ّي والدميقراطي��ة. ومّت االتف��اق عل��ى ع��دٍد من 

النق��اط، أبرزه��ا: 
• عل��م الث��ورة يرفع يف أّي م��كاٍن مبنطقة تل أبيض.  

• توس��يع جمل��س األعي��ان ليض��ّم أك��رب ش��رحيٍة م��ن   
أهال��ي املنطق��ة، عل��ى أن يك��ون ه��و الس��لطة التش��ريعية والرقابي��ة 

فيه��ا. التنفيذي��ة  واملؤّسس��ات  اهليئ��ات  عل��ى 
• اإلف��راج الف��ورّي ع��ن املعتقل��ني مم��ن مل تثب��ت يف حقه��م   

س��رقة. أو  دٍم  جرائ��م 
• تفعي��ل عم��ل جلن��ة العدال��ة وضم��ان اس��تقالليتها، عل��ى   

الس��ورّي. القان��ون  وف��ق  تعم��ل  أن 
التحقي��ق  مهمته��ا  مس��تقلٍة  مدني��ٍة  جلن��ٍة  تش��كيل   •  
وتوثي��ق كّل االنته��اكات ال��يت وقعت يف ح��ّق املواطنني بعد حترير 

الس��ورّي. النظ��ام  م��ن  أبي��ض  ت��ّل 
• ع��ودٌة فوري��ٌة للمهّجري��ن من أهالي تل أبيض.  

الكردي��ة  الوح��دات  اعتقل��ت  األهال��ي  وف��د  ع��ودة  وبع��د  	
أح��د أعضائ��ه، كم��ا قام��ت ق��وات اآلس��اييش مبص��ادرة س��يارة آخ��ر، 
وه��ددت ثالث��ًا باالعتق��ال مم��ا اضط��ّره إىل مغ��ادرة املنطق��ة. ومل 
ينف��ذ أّي بن��ٍد م��ن االتف��اق باس��تثناء إف��راج الوح��دات الكردي��ة ع��ن 
 89 م��ن معتقل��ي ع��رب ت��ل أبي��ض، كما مل تقم ش��بكة أم��ان مبتابعة 

املوضوع كما وعدت.
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اللوبي األس��دّي يف بريطانيا
حسيب عبد الرزاق

- بارتكاب  ليس غريبًا أن تصادف سوريًا يف بريطانيا جياهر مبواالته لألسد، على الرغم من اعرتافه -يف أّي حديٍث جانيٍّ 	
النظ��ام جرائ��م إب��ادٍة بش��رية.

غالب��ًا م��ا يغط��ي ه��ؤالء مواالته��م  	
ن��وع أن  للمج��رم ع��رب تردي��د عب��اراٍت م��ن 
م��ا حي��دث يف س��وريا ه��و »ح��رب حتري��ٍر م��ن 
عل��ى  واملتآمري��ن  واملس��لحني  اإلرهابي��ني 
الوط��ن«. لكنه��م مل يع��ودوا جي��رؤون عل��ى 
ه��ذا  التش��بيحّي  موقفه��م  ع��ن  اإلفص��اح 
الس��ابق،  يف  كم��ا  ومعل��ٍن  رمس��يٍّ  بش��كٍل 
وتغ��رّيت مهامه��م م��ن جتيي��ش أك��رب ع��دٍد 
م��ن أبن��اء اجلالي��ة الس��ورية والعربية لصاحل 
النظ��ام إىل تلمي��ع األس��د أم��ام ال��رأي الع��ام 
الربيطان��ّي، والتش��ويش عل��ى جرائم��ه ع��رب 
سلسلٍة من القصص واألكاذيب امللفقة عن 
انتم��اء املعارض��ة الس��ورية إىل تنظي��م الدولة 
اإلس��المية، األم��ر ال��ذي يرع��ب أّي بريطانيٍّ 
ويعط��ل كّل أس��اليب التحلي��ل املنطق��ّي اليت 
تثب��ت تورط األس��د جبرائم إب��ادٍة ال مثيل هلا 

احلدي��ث.  التاري��خ  يف 
)لوب��يٍّ  ع��ن  س��وريون  يتح��دث  	
( يف بريطاني��ا لدع��م النظ��ام بدمش��ق،  أس��ديٍّ
ويتح��ّرك  نائم��ٍة  كخالي��ا  يعم��ل  وه��و 
بع��ض  يف  ويتمث��ل  معل��ن،  غ��ري  كتنظي��ٍم 
الش��خصيات م��ن أصح��اب رؤوس األم��وال 
التجاري��ة،  الش��ركات  بع��ض  ومالك��ي 
وكذلك جمموعة من املرتزقة الذين دخلوا 
بريطاني��ا كط��الٍب مس��تفيدين م��ن ِمن��ْح 
النظ��ام اجلامعي��ة، وش��خصياٌت إعالمي��ٌة هل��ا 
من��رٌب ميّكنه��ا م��ن االس��تحواذ عل��ى الدقائ��ق 
القليل��ة املتاح��ة للش��أن الس��ورّي يف اإلع��الم 
املرئ��ّي واملس��موع، وكذل��ك يف احلي��ز املقب��ول 
يف الصحاف��ة الربيطاني��ة للتحدث عن خطر 
تنظيم الدولة )داعش( وضرورة اإلبقاء على 
نظ��اٍم علمان��يٍّ يف س��وريا لضمان أم��ن أوروبا.

إع��الٍم غربي��ٍة  وكش��فت وس��ائل  	
وعربي��ٍة ع��ن ت��وّرط ش��خصياٍت وش��ركاٍت 
جتاريٍة بدعم األسد ومتويله، ومن أهم تلك 
الش��خصيات فواز األخرس والد أمساء زوجة 
بش��ار، وكث��ريون ال يظه��رون بش��كٍل معل��ٍن 
لكنهم ميّولون النظام وخمابراته بعّدة طرٍق 

ملتوي��ة. 
وال ي��زال بع��ض الطالب الس��وريني  	
يف بريطاني��ا يدافع��ون ع��ن »ول��ّي نعمته��م« 
األس��د رداً للجمي��ل، بع��د أن مّكنهم انتماؤهم 

الطائف��ّي وانتس��ابهم حل��زب البع��ث، والفس��اد 
التعليم��ّي الس��ورّي، م��ن دخ��ول  يف احلق��ل 
بريطاني��ا مبن��ٍح دراس��ية. وب��رز نش��اط ه��ؤالء 
يف أش��هر الث��ورة األوىل، عندم��ا اقت��اد ف��رع 
عش��رات  س��وريا(  لطلب��ة  الوط��ين  )االحت��اد 
بريطاني��ا  يف  املوال��ني  الس��وريني  الطلب��ة 
للخ��روج يف مظاه��رٍة مض��اّدٍة حت��ت ش��عار 
»اس��تنكار اهلجم��ة العدواني��ة ال��يت تس��تهدف 
الوطني��ة  بوحدته��ا  واملس��اس  س��ورية  أم��ن 
وثنيها عن مواقفها القومية«، وكان واضحًا 
أن ه��دف تل��ك املظاه��رة ه��و التش��ويش عل��ى 
مظاه��رٍة حاش��دٍة للس��وريني تن��دد بوحش��ية 

النظ��ام ض��د املتظاهري��ن الس��لميني.
اخنفض النشاط التشبيحّي املعلن  	
وأصبح��ت  بريطاني��ا،  يف  لألس��د  للموال��ني 
اسرتاتيجيتهم تعمل يف اخلفاء وعلى جبهاٍت 
أخرى غري النزول إىل الشوارع، بعد أن أصدر 
وزي��ر خارجي��ة األس��د ولي��د املعل��م )يف آب عام 
2012( قراراً يقضي بإغالق السفارة السورية 
اإلداري��ني مض��ر ش��حادة  لن��دن، وبنق��ل  يف 
-اب��ن الل��واء يف املخاب��رات العس��كرية رفي��ق 
ش��حادة- إىل كيي��ف، وهش��ام األس��طواني 
وأصبح��ت  بدمش��ق،  املركزي��ة  االدارة  إىل 
الس��فارة ش��اغرًة متام��ًا بع��د ع��ودة الس��فري 
س��امي اخليم��ي إىل دمش��ق وط��رد الس��لطات 
دل��ة  غس��ان  باألعم��ال  القائ��م  الربيطاني��ة 

وضاب��ط املخاب��رات حمم��د مس��وري.
املرتزق��ة  ه��ؤالء  نش��اط  وحت��ول  	
إىل تش��ويٍش تش��بيحيٍّ يف وس��ائل التواص��ل 
االجتماع��ّي، ف��ربز ع��دٌد منه��م يف اجملموع��ة 

الرمسية للنادي العائلي السوري الربيطاني 
عل��ى في��س ب��وك، حي��ث س��خر بعضه��م م��ن 
م��وت الس��وريني وأي��د االحتالل��ني الروس��ّي 
واإليران��ّي. وكان آخ��ر م��ا حص��ل أن ظه��ر 
بع��ض األعض��اء يف الن��ادي لينك��روا جم��ازر 
حل��ب األخ��رية ويناكف��وا كّل م��ن نش��ر أّي 

)بوس��ت( تضام��يّن م��ع حل��ب.
اللوب��ي  زال  فم��ا  إعالمي��ًا  أم��ا  	
وه��و  التش��بيحّي،  نش��اطه  أوج  يف  األس��دّي 
ينّف��ذ ب��كّل حري��ٍة ودون ضغ��وٍط أجندة نظام 
األس��د يف الرتوي��ج ل�»علمانيت��ه« والتحذي��ر 
م��ن »خماط��ر س��يطرة املعارض��ة اإلس��المية 
على الس��لطة«. ويتحدث سوريون معارضون 
ع��ن لوب��يٍّ س��وريٍّ وعرب��يٍّ تش��بيحيٍّ م��واٍل 
للنظ��ام يس��يطر عل��ى قن��اة )BBC( الناطق��ة 
بالعربي��ة، وه��ي أه��ّم وأقوى وس��يلٍة إعالميٍة 
يف بريطاني��ا. وكان��ت آخ��ر نتائ��ج وج��ود ه��ذا 
اللوبي ما أوردته القناة يف نشرتها الصباحية 
من��ذ م��ّدٍة قص��رية، عندم��ا عكس��ت الوقائ��ع 
وقّدم��ت مش��اهد من مناط��ق املعارضة حبلب 
عل��ى أّنه��ا م��ن املناط��ق التابع��ة للنظ��ام، إال أن 
محل��ة ناش��طني وإعالمي��ني س��وريني أجربت 
القن��اة عل��ى الرتاج��ع واالعت��ذار. وم��ن أب��رز 
ش��بيحة ال��ي ب��ي س��ي عم��ار ع��كام، اب��ن مفيت 
حل��ب حمم��ود ع��كام، ودين��ا وق��اف، ش��قيقة 
)أم  دي��ب  ماري��ا  ابن��ة  وه��ي  عم��ار،  الش��بيح 
عم��ار( املذيع��ة األزلي��ة لربنام��ج )م��ا يطلب��ه 
اجلمه��ور(، ون��واف حس��ن واملع��روف بامس��ه 
وه��و  اخل��ري  وحي��درة  )أليك��س(،  املس��تعار 

صحف��يٌّ ش��بيح.

مؤيدون لألسد يف ملعب األلعاب األوملبية - لندن

رادار المدينة



املوسيقى واجلرمية بني أم كلثوم وباخ وحسام وبوتني

بكر صدقي

الروس��ّي  املوس��يقار  أن  املرج��ح  م��ن  	
ع��ن  ش��يئًا  يع��رف  ال  غرغيي��ف  فال��ريي 
ب املعتقلني  الرقيب حسام الذي كان يعذِّ
لدي��ه، يف جن��اح األمن العس��كرّي يف س��جن 
حل��ب املرك��زّي، مثانين��ات الق��رن املاضي، 
عل��ى أنغ��ام أغني��ات أم كلث��وم. وال ضابط 
الكا جي بي الس��ابق فالدميري بوتني مسع 
باس��م زميل��ه الس��ورّي األش��قر الذي كان 
يرط��ن بأف��كاٍر لفروي��د وأرس��طو، ويتل��ذذ 
جبل��د أولئ��ك التعس��اء الذي��ن ش��اءت األق��دار أن يقعوا حتت س��لطته. 
لك��ن الطرف��ني اس��تخدما التقني��ة نفس��ها، املوس��يقى، للتغطي��ة عل��ى 

صرخ��ات األمل الص��ادرة ع��ن الضحاي��ا. 
س��يتفوَّق الس��ورّي على الروس��ّي يف نقاٍط عدة. فلنقارن: 	

قب��ل كّل ش��يٍء ميل��ك حس��ام األس��بقية التارخيي��ة، وإن  	
كان ال ميكنن��ا االف��رتاض ب��أن بوت��ني اقتب��س ابتكار زميله الس��ورّي 
املغم��ور. وم��ن الصعوب��ة مبكاٍن التأكد من أن الرقيب حس��ام نفس��ه 
مل يقتبس من س��وابق تارخييٍة حمليٍة أو عاملية، خاّصًة وأنه ش��ابٌّ 
مثق��ف، كان طالب��ًا جامعي��ًا يف النه��ار، وس��جانًا يف اللي��ل، ولي��س 
هن��اك م��ا مين��ع أن يك��ون ق��رأ ع��ن ه��ذه التقني��ة يف م��كاٍن م��ا، م��ا مل 

يك��ن ش��اهد تطبيقه��ا يف ف��روع املخاب��رات الس��ورية.
ومب��ا أن الغاي��ة، لدى الطرفني، ه��ي التغطية على أصوات  	
الضحاي��ا بص��وٍت أعل��ى، ص��ادف أن��ه موس��يقى، يتف��ّوق حس��ام، هن��ا 
أيض��ًا، يف أن��ه جن��ح يف التغطي��ة –بس��بب الش��روط املكاني��ة املؤاتي��ة– 
مقابل فش��ل بوتني يف حجب اجملازر اليت يرتكبها طريانه يف س��وريا 
يف ح��ّق املدني��ني أم��ام امل��أل، ع��ن ال��رأي الع��ام ال��ذي نظ��ر إىل حفل��ة 

تدم��ر الفضائحي��ة بس��خريٍة واس��تهجان.
ث��م إن حس��ام اس��تخدم، ألغراض��ه الدنيئ��ة، آل��ًة معدني��ًة  	
حماي��دًة ه��ي جه��از التس��جيل، مقاب��ل اس��تخدام الطاغي��ة الروس��ّي 
ألوركسرتا كاملٍة من بشٍر، بل فنانني، يقودهم »موسيقاٌر روسيٌّ 
ف��ت ب��ه وس��ائل اإلع��الم، مم��ا يع��ين بل��وغ  ب��ارز« )غورغي��ف( كم��ا عرَّ
بوت��ني مس��توًى م��ن احلق��ارة ال حيل��م مبثل��ه رام��ي الربامي��ل بش��ار 
األس��د، نفس��ه، ال��ذي ال جي��د م��ن يوّس��خه مع��ه إال أمث��ال املف��يت 
حسون أو املهرج دريد حلام أو »األديب« الفلسطيين رشاد أبو شاور 

أو أضرابه��م.
ش��كر بوت��ني القائم��ني عل��ى »املب��ادرة اإلنس��انية الرائع��ة«  	
حس��ب تعب��ريه، قاص��دًا »املوس��يقار الب��ارز« والفرق��ة »املش��هورة«. يف 
ح��ني س��يقول غورغي��ف إن احلف��ل »س��يكون احتجاج��ًا ض��د الربب��ر 
الذين دمروا آثار الثقافة العاملية«. كان الرقيب حسام »من أعمال 
األمن العس��كرّي« أكثر تواضعًا وخجاًل، حني كان يرّبر فظاعاته 
مببدأ أخالقيٍّ هو »الواجب« الذي يسنده إىل فالسفٍة كبار، تعزيزاً 

لت��رّبؤه مم��ا تق��رتف ي��داه الس��اديتان.
جلمي��ع  الش��كر  ع��ن  »تع��رب  احلفل��ة  أن  بوت��ني  واعت��رب  	
أولئ��ك الذي��ن حيارب��ون اإلره��اب، وختليدًا لذكرى مجي��ع ضحايا 
اإلره��اب، بغ��ّض النظ��ر ع��ن األماك��ن والتواقي��ت ال��يت وقع��ت فيه��ا 

اإلنس��انية«. ض��د  اجلرائ��م  ه��ذه 
ال ميك��ن االف��رتاض أن بوت��ني ال يع��رف بش��أن احملاك��م  	

امليداني��ة ال��يت كان��ت حتك��م باإلع��دام عل��ى س��جناء تدم��ر، مطل��ع 
آن��ذاك،  مثانين��ات الق��رن املاض��ي، وتباه��ى بش��أنها وزي��ر الدف��اع، 
مصطف��ى ط��الس، ذات م��ّرة، قائ��اًل إن��ه كان يوق��ع كّل أس��بوٍع 
على عشرات أوامر اإلعدام. كذا ال ميكن االفرتاض بأنه ال يعرف 
بش��أن اجمل��زرة الرهيب��ة ال��يت ارتكبته��ا س��رايا الدفاع التابع��ة لرفعت 
األس��د، عل��ى مس��افٍة قص��ريٍة م��ن م��كان حفل��ة غورغي��ف الدموي��ة، 
انتقام��ًا م��ن حماول��ة اغتي��اٍل تع��ّرض هل��ا حاف��ظ، يف حزي��ران 1980. 
ت��رى ه��ل ه��و عقل��ه الباط��ن م��ا دفع��ه إىل التلف��ظ بتل��ك  	
اجلمل��ة اإلنش��ائية ع��ن »ختلي��د ذك��رى مجي��ع ضحاي��ا اإلره��اب« 
الذي��ن يع��رف بوت��ني املقاب��ر اجلماعي��ة ال��يت تضّم عظام قس��ٍم منهم 
يف صح��راء تدم��ر، ه��و القس��م الذي كان من ضحايا األس��د، حليف 
االحت��اد الس��وفياتي أي��ام كان، ه��و، ضابط��ًا يف جه��از خمابراته��ا 

املرع��ب؟
وح��ده احنط��اط الع��امل الش��ديد الي��وم، كم��ا ن��رى جتلي��ه  	
األبرز وليس الوحيد، يف املوقف املتفّرج على جرميٍة حبجم املأساة 
الس��ورية الرهيب��ة، ه��و م��ا يس��مح للج��زار بوت��ني أن يص��ّور إجرام��ه 
عل��ى أن��ه ف��نٌّ خال��ص: موس��يقى ب��اخ وشيش��درين وبروكوفيي��ف، 
ب��أداء »املوس��يقار الروس��ّي الب��ارز« ال��ذي فلس��َف فعلت��ه القبيحة على 

أنه��ا صرخ��ة احتج��اج »حضاري��ة« يف وج��ه »الرببري��ة«.
بربري��ة تقص��ف رقبت��ك يا حذاًء يف قدم طاغية. 	
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أنا الس��ّنة العليا.. وهو النصريي��ة املنحطة
مناف احلمد

قب��ل اجمل��ازر بوق��ٍت لي��س بالقص��ري امت��أل قل��ي بش��عور  	
البغ��ض واحلق��د عل��ى ذل��ك العنصر يف األمن العس��كرّي الذي أهانين 
وس��ّبين ومّس ش��ريف بش��تائمه وهو يقتادني إىل الزنزانة االنفرادية.

وم��ن هن��ا ف��إن م��ن الطبيع��ّي واملفه��وم أن يتمّل��ك اإلنس��ان  	
الطبيعّي ش��عور احلقد على جرائم ال مثيل هلا يف وحش��يتها ترتكبها 

ق��وات النظ��ام اجمل��رم وامليليش��يات الطائفي��ة حب��ق أهلن��ا.
وال غرابة إذا طالب املعتدى عليهم بالثأر واالنتقام. 	

هذا كله مفهوم. 	
املشكلة ليست هنا. 	

املش��كلة أن الكثريي��ن ينطلق��ون يف رغبته��م يف الث��أر م��ن  	
جذٍر طائفّي، مبعنى أن عداءهم للطائفة العلوية سابٌق على جرائم 
الكث��ري م��ن أبنائه��ا، ه��و ع��داٌء حمّرض��ه االخت��الف العق��دّي، وتزي��ده 

جرائ��م أبن��اء الطائف��ة اّتق��اداً.
إن اجل��ذر األعم��ق كام��ٌن يف تصني��ف األف��راد حبس��ب  	
انتمائه��م إىل اجلماع��ات ال��ذي يع��ّد ش��رطًا ضرورّي��ًا وغ��ري كاّف 
��ٍب إذا ارتب��ط ببع��ٍد تقييم��يٍّ هل��ذه  ��ب، ولكنَّ��ه يتح��وَّل إىل تعصُّ للتَّعصُّ
اجلماعة، تقع على أحد قطبيه األقصيني قيمة اخلري بكّل ما يندرج 
حتته��ا م��ن صف��ات، وعل��ى القط��ب اآلخ��ر القيم��ة املض��ادَّة املتمثلة يف 

الّش��ر وم��ا ين��درج حتته��ا م��ن صف��ات.
ائف��ة واقع��ًا مضم��راً يف  وه��و م��ا جيع��ل التَّعص��ب ض��ّد الطَّ 	
ظ��روف العج��ز ع��ن التَّصري��ح، وحرب��ًا ش��عواء يف ظ��روف مغاي��رة.

حبس��ب  الكم��ال  إىل  تس��عى  )الَّ��يت  األعل��ى  األن��ا  تلع��ب  	
هة جلماعٍة  ور األساسّي يف العنصريَّة املوجَّ املصطلح الفرويدّي( الدَّ
ُيعتق��د أنَّه��ا أرف��ع ش��أنًا، فينص��ّب احلس��د عليه��ا ومت��يّن زوال املمّيزات 

عنه��ا. وامل��وارد  والق��درات 
وتستفرد ال�»هو« )الَّيت متّثل الغرائز باملصطلح الفرويدّي(  	
��احة عندم��ا تك��ون العنصريَّ��ة موّجه��ة إىل مجاع��ة يعتق��د أنَّه��ا  بالسَّ
أدن��ى ش��أنًا فيس��قط ال�»ه��و« مفرزات��ه م��ن ازدراٍء واحتق��اٍر وكراهي��ٍة 

جتاهه��ا. 
ائف��ة  بالطَّ ��نيَّة  السُّ األكثريَّ��ة  عالق��ة  يف  األص��ل  وألنَّ  	
��عور باألفضليَّ��ة، فق��د كان ال�»ه��و« ناف��ث مش��اعر  العلويَّ��ة ه��و الشُّ
ائف��ة  الطَّ س��يطرة  س��ببَّته  مل��ا  غائب��ًا  يك��ن  مل  األن��ا  ولك��نَّ  االزدراء، 

هل��ا1. حس��ٍد  مش��اعر  م��ن  باخل��ريات  واس��تئثارها 
وم��ن هن��ا ف��إن اخت��اذ اجلرائ��م ال��يت يرتكبه��ا أبن��اء الطائف��ة  	
العلوي��ة ذريع��ًة للمطالب��ة بإبادتهم ال يعدو أن يكون تس��رّتاً على هذه 

احلقيق��ة.
واملشكلة األخرى أن مثة أفراداً خيفون حقيقة كونهم ال  	
ٌّ ويرفع راية اخلالفة، وهو  مش��كلة كبريًة هلم مع داعش؛ ألنه س��ينّ
ما ميكن تفس��ريه بالقاس��م املش��رتك بني التصور الس��يّن الشعّي وبني 
األيديولوجي��ا الداعش��ية، واملتمث��ل يف االعتق��اد بامت��الك احلقيق��ة 
املطلقة اليت جتّسدها عقيدة أهل السنة من جهة، وتكفري الطوائف 

األخ��رى ويف مقدمته��ا الطائف��ة العلوي��ة م��ن جه��ٍة أخ��رى.
هات��ان مش��كلتان تع��رّبان ع��ن غلب��ة احلّس الغري��زي ما قبل  	

الوط��يّن ل��دى هؤالء األش��خاص، وهما نت��اج طبيعي ألحادية التفكري 
واالعتق��اد بالتف��وق ال��ذي مص��دره وه��م امت��الك احلقيق��ة.

فلنطالب بالثأر من اجملرمني! 	
ه��ذا حقن��ا ولكنن��ا ل��ن نب��ين وطن��ًا ح��راً م��ا مل نتخّل��ص م��ن  	

تفوقن��ا. وه��م  وم��ن  غرائزن��ا، 
يتحرك��ون  ال  دميقراطي��ني  إىل  الدميقراطي��ة  حتت��اج  	
يف الش��أن الع��ام بوح��ي عقيدته��م الديني��ة فحس��ب، وإمن��ا بقواس��م 

وطنه��م. أبن��اء  وب��ني  بينه��م  مش��رتكة 
ال ض��ري إذا كن��ت تؤم��ن بأن��ك متتل��ك العقي��دة احلق��ة، ولك��ّن ه��ذا 
شأنك اخلاّص الذي ال حيق لك أن تفرضه على اآلخرين، وال ضري 
إذا كنت تسعى لتسويد قيم هذه العقيدة ما دام سعيك هذا يف إطار 

الوطنية اجلامعة وبالوس��ائل الس��لمية.
يف أح��داث مح��اة يف الثمانيني��ات يع��رف القاص��ي والدان��ي  	
أن عناص��ر م��ن اجلي��ش الس��وري م��ن ري��ف دير ال��زور ارتكب��وا جرائم 
حبق أهلنا يف محاة ال تقل فظاعة عن جرائم أبناء الطائفة العلوية، 

إن مل تك��ن تفوقه��ا بش��اعة.
وأّن م��ن ه��ؤالء م��ن ُجّن��د يف س��جن تدم��ر ملمارس��ة أقس��ى  	

املعتقل��ني. حب��ق  التعذي��ب  أن��واع 
وه��م ع��رٌب س��ّنٌة اس��تغّل النظام جهله��م ووالءهم املطلق له  	

اهلمجي��ة. ملمارس��اته  وس��ائل  ليجعله��م 
فلنبحث مبوضوعيٍة عن اجملرمني، ونقتّص منهم حبسب  	

ما تقضي العدالة من أّي طائفٍة كانوا.
داعش تنظيٌم سيّنٌّ، وهو ال يقّل إجراماً عن النظام وحاضنته  	

العلوية الداعمة له.
هل تغفر له سّنيته وتعفيه من مطالبات املطالبني بالثأر؟ 	

التعددي��ة  منّظ��ر  وضعه��ا  ال��يت  الش��روط  أه��م  إح��دى  	
الثقافي��ة األب��رز وي��ل كيميل��كا لبن��اء جمتمع��اٍت تعددي��ٍة يف املناط��ق 
ال��يت خاض��ت ش��عوبها جت��ارب ح��روٍب أهلي��ة ه��و تكري��س مفه��وم 
التس��امح، ألن ع��دم تكريس��ه س��يفتح دف��رت احملاس��بة التارخيي��ة عل��ى 
ج��دٍل ال نهاي��ة ل��ه. وه��و مفه��وٌم ال يتناق��ض م��ع ض��رورة االقتصاص 
القاطع��ة  بأدلت��ه  القان��ون  يدينه��م  الذي��ن  اجلرائ��م  مرتك��ي  م��ن 

املتف��ق عليه��ا. وإجراءات��ه 

 1 - من مقالة »مصطلح »الطائفة الكرمية« ومفاعيله« للكاتب يف موقع األوان
http://www.alawan.org/article14975.html :وهي على الرابط 
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حممد إقبال

على وقع صدام فصائل الغوطة:

احلاجة إىل مرجعيٍة موحدة

ليس��ت امل��ّرة األوىل ال��يت ت��راق فيه��ا »دم��اٌء زكي��ة« كان م��ن املف��روض أن ُته��رق عل��ى جبه��ات الّنظ��ام وم��ن يف حكم��ه م��ن أع��داء  	
الث��ورة، وق��د ال تك��ون األخ��رية م��ا مل ُيس��تأصل ه��ذا ال��ورم الس��رطانّي، ويوضع ح��دٌّ لفوض��ى املرجعيات وحماك��م الفصائل اليت بات��ت عبئًا 

عل��ى الن��اس ب��دل أن تك��ون املع��ني والناص��ر هل��م.

إىل  املق��ال  ه��ذا  يف  نتط��ّرق  ل��ن  	
تفاصي��ل م��ا جي��ري يف الغوط��ة، ول��ن ُنْص��در 
أحكامنا على هذا الفصيل أو ذاك، فمثل ذلك 
ال ب��ّد ل��ه من قضاٍء نزيٍه يفصل بني اخلصوم 
أواًل، جيم��ع األدل��ة، يس��تجوب املّتهم��ني، ث��م 
وي��رّد  الظ��امل،  وحياس��ب  املظل��وم،  ينص��ف 
احلق��وق إىل أهله��ا. وإمنا س��نكتفي باإلش��ارة 
إىل أح��د أخط��ر الن��وازل ال��يت وقع��ت فيه��ا 
الفصائ��ل العس��كرية بالدرج��ة األوىل، وب��ات 
خط��راً يه��دد اجملتم��ع الس��ورّي يف املس��تقبل 

القري��ب.
الث��ورة  أص��اب  م��ا  أعظ��م  إن  	
املرجعي��ات  فق��دان  ه��و  مقت��ٍل  الس��ورية يف 
والرم��وز العلمية وتش��ويه صورتها، وبالتالي 
ض��رب حاضنته��ا الش��عبية. ال أع��ين بفق��دان 
املرجعيات عدم وجودها، بل ال تزال موجودة 
-وم��ا أكثره��ا- وكان��ت أح��د أب��رز أس��باب 
حتري��ك اجلماه��ري يف بدايات الث��ورة، ولكنها 

يذك��ر! تأث��رٍي  دون  الي��وم  أضح��ت 
لطامل��ا عم��ل نظام األس��د -ومن هم  	
عل��ى ش��اكلته- عل��ى ه��دم املرجعي��ات، س��واء 
الديني��ة العلمي��ة أو الرم��وز السياس��ية، فلقد 
أصر هذا النظام الفاشّي على تدمري وتشويه 
صورة هذه املرجعيات، وال جمال هنا لذكر 
أمثل��ٍة عل��ى اغتي��ال النظ��ام الس��ورّي للرم��وز 

واملرجعي��ات أو تش��ويه صورته��ا ومسعته��ا.
نظ��ام  عل��ى  األم��ر  يقتص��ر  ومل  	
بع��ض  إىل  تع��داه  ب��ل  فحس��ب،  األس��د 
التنظيمات اإلس��المية، أخص بالذكر منها 
تل��ك ال��يت ترف��ع ش��عار الس��لفية اجلهادي��ة.

به��ا  يتمت��ع  ال��يت  املظلومي��ة  إن  	
أبن��اء ه��ذا التي��ار، وخصوص��ًا الذي��ن قض��وا 
األنظم��ة  س��جون  يف  ط��وااًل  س��نينًا  منه��م 
االس��تبدادية، جعل��ت منه��م رم��وزاً مقدس��ة 
التي��ارات اجلهادي��ة! ل��دى بع��ض  ومراج��ع 
ه��ل ميل��ك ه��ذا »الرم��ز« حظ��ًا م��ن  	
العل��م حب��ّق ي��ا ت��رى، وه��اّل عرفن��ا عم��ن أخ��ذ 

مهم��ًا! لي��س  علم��ه؟ 
»دورة ش��رعية« لش��هرين أو ثالث��ة  	

كفيل��ة أن جتع��ل م��ن جاه��ٍل قائ��داً، يف��يت 
لفصيل��ه، ُيبي��ح ل��ه أم��راً وحي��ّرم علي��ه آخ��ر. 
يكتف��ي ه��ذا القائ��د بق��راءة آي��اٍت م��ن الق��رآن، 
وبع��ض الكت��ب واألح��كام الفقهي��ة، يس��تدّل 
به��ا عل��ى احلك��م ال��ذي يواف��ق ه��واه، أو ه��وى 
فصيل��ه، أو م��ا يق��ّر ل��ه ب��ه أح��د رف��اق الس��جن 
وكبار املعّلمني يف جامعة صيدنايا الشهرية!

يت��ّم كّل ذل��ك دون أدن��ى إملاٍم رمبا  	
بأبس��ط أدوات االستدالل ومناطات األحكام، 
أو القواع��د الفقهّي��ة اليت ُأّلفت فيها اجملّلدات 
الضخام، وأفنى فيها العلماء العظام أوقاتهم 

ورمب��ا حياته��م!
وكذل��ك  الش��رعية،  فاألح��كام  	
ب��ّد  ال  احلك��م،  وأص��ول  السياس��ية  املواق��ف 
هل��ا م��ن خمتص��ني ثق��اٍت وأصح��اب خ��ربة، 
وُينزل��ون  مبآالته��ا،  األم��ور  إىل  ينظ��رون 
الوقائ��ع الس��ابقة منزلة الواق��ع املعاش اليوم، 
إذ ال ب��ّد م��ن قي��اس صحي��ٍح وف��ق القواع��د 
املص��احل  في��ه  تراع��ى  قي��اٌس  األصولي��ة، 
واملفاس��د، وينظ��ر في��ه إىل املصلح��ة العام��ة 
بعي��داً ع��ن التجاذب��ات السياس��ية أو املص��احل 

الضّيق��ة. احلزبي��ة 
الغوط��ة  مس��ألة  إىل  وبالع��ودة  	
أعود وأقول: إن ما جيري فيها ليس جبديد، 
وإمن��ا حص��ل وحيص��ل، ولي��س إال تك��راراً مل��ا 
جرى يف الشمال السورّي عشرات املرات، وما 
العق��الء والوجه��اء وأصح��اب  مل يس��تيقظ 
الق��رار فإنن��ا مقبلون على ما هو أعظم وأش��د 

وقع��ًا عل��ى الس��وريني.
اإلس��المي  اجملل��س  ط��رح  لق��د  	
الس��ورّي مب��ادرًة للح��ّل واف��ق عليه��ا جي��ش 
اإلس��الم وفيلق الرمحن. ورغم ضعف تأثري 
اجملل��س عل��ى األرض، إال أن��ه كان وال ي��زال 
مشروعًا يسعى إىل أن يكون املرجعية األوىل 
لكل الس��وريني، خصوصًا وأن معظم من هم 
الفصائ��ل  يف  خمتلف��ٍة  قيادي��ٍة  مواض��ع  يف 
وغريه��ا كان��وا مم��ن تتلم��ذوا وترّب��وا عل��ى 
ق��راء  اجملل��س، كش��يخ  ي��د معظ��م علم��اء 
ب��الد الش��ام كرّي��م راج��ح، وأس��امة الرفاع��ي 

وغريه��م.  ب��كار  الكري��م  عب��د  والدكت��ور 
ونأس��ف إذ نق��ول ب��أن هن��اك م��ن أراد إفش��ال 
هذا املشروع، وضرب مرجعياته فور تأسيسه.
لس��ت بص��دد الدفاع ع��ن اجمللس أو  	
الرتويج له، وإمنا ما أراه هو ضرورة التصدي 
هل��ذا اخلط��ر احمل��دق والس��يل اجل��ارف، يف ما 
ل��و اس��تمرت العبثّي��ة به��ذه الطريق��ة، تنه��ش 
أو  هن��ا  دماءه��م  وتبي��ح  الس��وريني،  أجس��اد 
هن��اك، كل ذل��ك لألس��ف بفت��اوى رخيص��ة 
وأه��واء ش��خصية بعي��دة كل البع��د عم��ن 
يدع��ي أن��ه خ��رج ألج��ل الدف��اع ع��ن الش��عب!

ستكتش��ف األط��راف املتنازع��ة يف  	
الغوط��ة أن ُمضّيه��ا يف احل��ّل العس��كرّي ل��ن 
يزيده��ا إال فرق��ًة واختالف��ًا، وأن طرف��ًا منه��ا 
ل��ن يك��ون مبق��دوره القض��اء على اآلخ��ر، وأن 
نزاعه��ا س��يكون مبثاب��ة إط��الق الرصاص��ة 

األخ��رية عل��ى ثورته��ا.

تدارك��وا ثورتك��م يا أبن��اء الغوطة،  	
واعلم��وا أن خس��ائركم الي��وم ل��ن تع��ّوض 
وس��تكون أكرب غ��داً، وأن إمكاني��ة التحاكم 
الي��وم ق��د تصع��ب عليك��م غ��داً، وم��ا يصع��ب 
عليك��م غ��داً ق��د يك��ون مس��تحياًل بع��د غ��د!

إذاً... ال ب��د م��ن قض��اٍء ح��رٍّ نزي��ه،  	
مبرجعي��ٍة علمي��ٍة واضح��ٍة معتدل��ٍة كم��ا 
ه��ي س��ورية وأبناؤه��ا، تدعمه��ا ق��وٌة تنفيذي��ٌة 
م��ن مجي��ع الفصائ��ل، تفصل ب��ني أّي أطراٍف 
متنازع��ة، وتلزمه��م باجلل��وس أم��ام طاول��ة 

العدال��ة مب��ا هل��م وعليه��م.
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أمحد عيشة

سّجل أنا عربي...

يف أمس��يٍة للش��اعر حممود درويش يف أحد بلدان الش��تات الفلس��طييّن، قبل أكثر من مخس��ٍة وثالثني عامًا، طلب منه احلضور  	
إلق��اء قصي��دة »س��ّجل أن��ا عرب��ي«. ابتس��م دروي��ش وقال: »كتبت القصيدة يف فلس��طني املهّددة يوميًا باالجتي��اح الصهيونّي الذي يهدف، يف 

أح��د أش��كاله، إىل حم��و اهلوي��ة العربي��ة. أم��ا هن��ا بينك��م، ب��ني أهل��ي، ف��ال..«، ومل يقرأه��ا.

م��ن القضاي��ا ال��يت فّجرته��ا الث��ورة  	
الس��ورية مس��ألة اهلوي��ة واالنتم��اء يف ظ��ّل 
التش��ظي املرع��ب ل��كّل تش��كيالت اجملتمع إىل 
أو ختتل��ف  تتص��ارع  وح��داٍت صغ��ريٍة ج��داً 
يف  مناطقي��ة.  وأحيان��ًا  سياس��يٍة  ألس��باٍب 
وق��ٍت حتت��اج في��ه اهلوي��ة وتش��كيلها -كم��ا 
تفكيكه��ا- إىل وق��ٍت وجه��ٍد كبريين يش��رتك 
وقانوني��ني  مثقف��ني  م��ن  اجلمي��ع  فيهم��ا 
ورج��ال دي��ن... أي إىل كّل فعالي��ات اجملتم��ع 
وآخرها السياسية، وليس العكس. بينما يكثر 
اليوم »سوق« التصرحيات والبيانات واملواقف 
السياس��ية ال��يت أقّل ما يق��ال فيها إنها عفويٌة 
وانفعالي��ٌة إىل درج��ة االضطراب والتناقض، 
ملواق��ف  تراكماته��ا،  ع��رب  تؤّس��س،  ولكنه��ا 
ليس��ت يف مصلح��ة بن��اء اجملتمع��ات وال��دول. 
فاملمارس��ة األمنية العنيفة ألجهزة السلطة، 
وتغلغله��ا املرع��ب يف مجي��ع مفاص��ل احلي��اة 
التف��كك  م��ن  جع��ال  منه��ا،  الصغ��رية  حت��ى 
مالزم��ًا للخ��الص منه��ا أو االلتح��اق أكث��ر 

بالقبض��ة األمني��ة.
اجملتم��ع  انقس��ام  واضح��ًا  كان  	
مذهبي��ٍة  طائفي��ٍة  تش��كيالٍت  إىل  الس��ورّي 
وأخ��رى عرقي��ة، وأن الكث��ري م��ن التص��ورات 
واحلكاي��ا املؤّسس��ة لعوام��ل االنفص��ال تس��وده 
وص��واًل إىل درج��ة األحق��اد. وق��د احت��ّل ه��ذا 
االنقس��ام مجي��ع املفاص��ل والزواي��ا، بل أصبح 
احمل��دد األول للعالق��ات اجملتمعي��ة العميق��ة 
م��ن ناحي��ة تفكيكه��ا يف حالتن��ا، ال يف بنائه��ا، 
الظاه��ر  السياس��ّي  االنقس��ام  كان  بينم��ا 
ونظام/ش��بيحة.  معارضة/ث��وار  ب��ني  ه��و 
وب��داًل م��ن الرتكي��ز عل��ى اهل��دف األساس��ّي 
للث��ورة يف س��ورية، وه��و احلري��ة مب��ا متكن��ه 
م��ن تفكي��ك كل رواب��ط االس��تبداد املزم��ن، 
والس��عي اهل��ادئ إىل بن��اء رواب��ط جمتمعي��ٍة 
للجمي��ع  وتكف��ل احلري��ة واحلق��وق  تق��وم 
حن��و  تراجعن��ا  اجلمي��ع؛  م��ن  ومبش��اركٍة 
وأس��باٍب  دواف��ع  حت��ت  والعدائي��ة  التقوق��ع 
سياسيٍة عابرة، فلم تكن الكثري من األطراف 
السياسية مبستوى الوعي املطلوب )وألسباٍب 
طويل��ٍة منه��ا االس��تبداد املزم��ن ومنه��ا العق��ل 
النخب��وّي االس��تبدادّي( ملعاجل��ة مث��ل تل��ك 

القضي��ة أو االبتع��اد عنه��ا. فل��م يك��ن اخلطاب 
الضبابّي لقوى املعارضة لكس��ب ود الطوائف 
»الكرمي��ة« -كم��ا تس��ميها- إال ش��كاًل م��ن 
أش��كال التزل��ف والتق��ّرب بهدف كس��بها إىل 
صف��وف الث��ورة، وكذل��ك خط��اب املعارض��ة 
وعالقاته��ا  األك��راد،  جت��اه  املتناق��ض 
املصلحي��ة املؤّسس��ة على املناف��ع و«التجميع«، 
مم��ا كان ل��ه أث��ٌر س��ليٌّ أكث��ر م��ن إجن��از 
اهل��دف املقصود. فتلقت املعارضة السياس��ية، 
نتيج��ة ذل��ك، الكث��ري م��ن االتهام��ات، وص��واًل 
إىل اتهامها بالطائفية من قبل أبناء الطوائف 
»اليس��اريني«  »الكرمي��ة« أنفس��هم، وخاّص��ًة 
منه��م، وبالتعص��ب القوم��ّي املع��ادي م��ن قب��ل 
خت��رج  ومل  السياس��ية.  وخنبه��م  األك��راد 
كلت��ا التهمتني ع��ن دائرة السياس��ّي اليومّي، 
لكنهم��ا، يف جان��ٍب منهم��ا، كانت��ا تؤسس��ان، 
فاصل��ٍة  خن��ادق  حلف��ر  بدون��ه،  أو  بوع��ٍي 
ُيع��رف ب�«احل��زب« ل��دى  أكث��ر، قابله��ا م��ا 
األك��راد بس��لوٍك يعي��د جترب��ة القومي��ني 
الع��رب بش��كل أكثر تش��ويهًا ويك��ّرس حلالٍة 
اس��تعدائية. فعندم��ا يتح��دث أح��د املعتقل��ني 
السياس��يني، وكان ق��د أمض��ى حوال��ي )9( 
سنواٍت يف سجون األسد يف الثمانينات بتهمٍة 
يس��ارية، ولكن��ه يع��ّرف ع��ن نفس��ه حالي��ًا بأنه 
أح��د أعض��اء ح��زب االحت��اد الدميقراط��ي يف 
اخلارج؛ عن حادثة نزع حجاب امرأٍة من قبل 
عناص��ر حاجٍز حلزبه يف حّي الش��يخ مقصود 
حبل��ب، تل��ك احلادث��ة ال��يت ذه��ب ضحيته��ا 
العش��رات، قائ��اًل إن��ه جي��ب عليه��ا أن تن��زع 
حجابه��ا، وإنه��م ال يري��دون »عاه��راٍت« بينهم 

، فه��و ال يع��رّب ع��ن موق��ٍف سياس��يٍّ  يف احل��يّ
فق��ط، يف وق��ٍت يع��رف فيه اجلميع أن هجرة 
األك��راد إىل احل��ّي وس��كنهم في��ه مل تتج��اوز 
األربع��ني عام��ًا، وأنه��ا كان��ت ضم��ن اهلج��رة 
الريفي��ة العام��ة حن��و امل��دن، تل��ك اهلج��رة 
العش��وائية حبث��ًا ع��ن املعيش��ة من جان��ٍب أول، 
وم��ن جانبه��ا اآلخ��ر مقص��ودٌة لرتيي��ف امل��دن 
وحكمه��ا إث��ر االجتي��اح »الريفّي« للس��لطة يف 
الس��بعينيات، كم��ا ع��رّب عنه��ا الروائ��ي حي��در 
حي��در يف روايت��ه »الزم��ن املوح��ش«: »ه��ا ه��م 
قادم��ون م��ن اجلب��ال حنو امل��دن كالوحوش«. 
وأيض��ًا يكت��ب »احلزبّي« ذات��ه، خالل معركة 
كوبان��ي/ ع��ني العرب، مادح��ًا انتصار حزبه، 
فيقول إنه ال بد أن ُيضاف اسم »كوباني« إىل 
األمس��اء املائ��ة احلس��نى هلل! وه��و بالطب��ع ال 
خيتلف يف هذا احلديث عن نظريه الشوفييّن 
العرب��ّي، وكالهم��ا يؤّسس��ان حل��االت الع��داء 

. اجملتمع��يّ
السياس��ات  إن  نق��ول  أن  يبق��ى  	
وضبابي��ة  اضط��راب  وإن  عاب��رة،  اليومي��ة 
خط��اب املعارض��ة السياس��ية جت��اه العدي��د 
م��ن القضاي��ا الوطني��ة لي��س م��ربراً وال س��ببًا 
للش��روع واملس��اهمة يف املزي��د م��ن التفتيت يف 
نوي��ات جمتمعن��ا. ب��ل املطل��وب كس��ر رواب��ط 
ه��ذه اهلوي��ات املغلق��ة حن��و رواب��ط منفتح��ٍة 
ش��رطها األول احلّري��ة، احلّري��ة اليت تؤّس��س 
لفض��اٍء جمتمع��يٍّ ينم��و بش��كٍل س��ليٍم ويتي��ح 
للجمي��ع التعب��ري ع��ن مطالبه��م وحقوقه��م 
ب��داًل من التعب��ريات احلزبية الضيقة، فليس 

االنتم��اء لق��وٍم ش��رطه الع��داء آلخري��ن.
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كريم هاشم - بريوت
الغارديان 30 نيسان

ترمجة مأمون حلي

ب��َن، وكان ُيس��مح هل��ّن مبغ��ادرة املن��زل فق��ط م��ن أج��ل عملي��ات اإلجه��اض واملعاجل��ة م��ن األم��راض اجلنس��ية.  ك��ّن يعذَّ 	
كان��ت تل��ك قضي��ًة ه��ّزت الب��الد.

قّص��ة الس��ورّيات اللوات��ي خضع��َن قس��رًا 
للعبودي��ة اجلنس��ّية يف لبنان

إح��دى  يف  األنظ��ار،  ع��ن  بعي��داً  	
ينتص��ُب  اللبناني��ة،  جوني��ه  بل��دة  ضواح��ي 
ه��ذا  فف��ي  البش��ر.  وحش��ية  جُيّس��د  ص��رٌح 
املن��زل البائ��س، ال��ذي يتأل��ف م��ن طابق��ني، 
مت إجب��ار 75 ام��رأًة س��وريًة عل��ى اخلض��وع 
للعبودية اجلنسية. لقد كانت أكرب شبكة 
لإلجت��ار بالبش��ر مّت الكش��ف عنه��ا يف لبن��ان. 
يف ه��ذا امل��كان ُس��ِجنت النس��اء بع��د وصوهل��نَّ 
م��ن بلده��ّن ال��ذي مزقت��ه احل��رب، ومّت بي��ع 
الواحدة منهّن بأقّل من ألفي دوالر، وُأجربَن 
على ممارسة اجلنس أكثر من عشر مراٍت 
يف الي��وم. يف ه��ذا امل��كان كان يت��ّم ضربه��ّن 
الكهربائ��ّي،  بالتي��ار  وصعقه��ّن  وتعذيبه��ّن 
وأحيانًا جلدهّن بالسوط إن مل حيصلَن على 
م��ا يكف��ي م��ن البخش��يش. النوافذ والش��رفات 
ُمشّبكة بقضباٍن حديدية – أقفاٌص عمالقٌة 
هل��ا نواف��ذ مطلي��ٌة بالل��ون األس��ود، فتح��رم 

النس��وة حت��ى م��ن ض��وء الش��مس.
البي��ت  تغ��ادرن  النس��وة  كان��ت  	
إلج��راء عملي��ات اإلجه��اض. وك��ّن يغادرن��ه 
أيض��ًا للع��الج م��ن األم��راض اجلنس��ية ال��يت 

عل��ى  إجباره��ّن  بع��د  به��ّن  تلح��ق  كان��ت 
ممارس��ة اجلن��س م��ع الزبائ��ن دون اخت��اذ 
اآلف��ات  م��ن  وللع��الج  الصحّي��ة،  احليط��ة 
اجللدي��ة ال��يت كان س��ببها ع��دم تعرضه��ّن 
للش��مس. املن��زل، ال��ذي ُيس��ّمى ش��ي موريس، 
فارٌغ اآلن وخمتوٌم بالش��مع األمحر. يف املمّر 
تتناث��ر املالب��س الداخلية واملالبس الوس��خة، 
وعل��ى األرض قه��وٌة مدلوق��ٌة إث��ر مداهم��ة 
مفتوح��ٌة  النواف��ذ  بع��ض  الش��رطة.  رج��ال 
جزئي��ًا، مفس��حًة اجمل��ال إلطالل��ٍة س��ريعٍة 
عل��ى حي��اة نس��وٍة احُتجزَن هنا لزم��ٍن طويل، 
وبعضه��ّن مل يك��ّن ق��د بلغ��َن الس��ّن القانوني��ة 
عندما وصلَن إىل لبنان. من القسم الداخلّي 
للمن��زل، حي��ث تتناث��ر املالب��س وعل��ب التب��غ 
نصف الفارغة يف ُغرٍف ُمعتمٍة وقذرٍة وعلى 
أس��ّرة ذوات قضب��اٍن معدني��ة، خت��رج روائ��ح 
العقي��د  يق��ول  فاس��دة.  لفاكه��ٍة  كريه��ٌة 
الش��رطة  باس��م  امُلتح��ّدث  ُمس��ّلم،  جوزي��ف 
اللبناني��ة: »مّت إنق��اذ ه��ؤالء النس��وة اخلم��س 
والس��بعني م��ن العبودي��ة، عبودّي��ة حقيق��ة 
بكل معنى الكلمة يف زماننا. لقد فقدن كل 

جان��ب من جوانب احلرية، فال حرية لديهّن 
جت��اه أجس��ادهّن، وال حت��ى جت��اه أفكاره��ّن«.

به��ا  مّت  ال��يت  الطريق��ة  تفاصي��ل  	
اإلجت��ار بالنس��وة، واالنته��اكات ال��يت عان��نَي 
منه��ا، وبني��ة الش��بكة، وال��يت مّت بواس��طتها 
م��ن  اس��تخالصها  مّت  به��ا،  اإليق��اع  أخ��رياً 
أمني��ني  مس��ؤولني  م��ع  مقاب��الٍت  خ��الل 
ومسؤولي شرطٍة لبنانيني، ومن نسخٍة من 
مذك��رة االته��ام يف ه��ذه القضي��ة حصل��ت 
النس��وة  بع��ض  أمس��اء  الغاردي��ان.  عليه��ا 
كان��ت موج��ودًة يف املذك��رة، لك��ّن هوياته��ّن 
احلقيقي��ة ق��د ُس��ِحبْت. تته��م املذك��رة 23 
إجت��اٍر  ش��بكة  تش��كيل  جبرمي��ة  ش��خصًا 
النس��وة جس��ديًا  بالبش��ر، والقي��ام بتعذي��ب 
ونفس��يًا وس��جنهّن وإجباره��ّن على ممارس��ة 
أدوار  ع��ن  التفاصي��ل  ُتق��ّدم  وه��ي  البغ��اء. 
األش��خاص امُلتهم��ني ب��إدارة الش��بكة، وم��ن 
بينه��م عل��ي حس��ن زعي��رت، رئيس��ها، وعم��اد 
الرحي��اوي، وه��و س��وريٌّ م��ا زال��ت الش��رطة 
تالحقه. وقد قالت جريدة األخبار اللبنانية، 
ال��يت تربطه��ا عالق��اٌت وثيق��ٌة حبكومة بش��ار 
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األس��د، إّن الرحياوي كان حمققًا س��ابقًا يف 
جهاز خمابرات القوى اجلوية الرهيب. وهذا 
م��ا أك��ده يف م��ا بع��د للغاردي��ان مص��دٌر أمينٌّ 
ُمطلٌع على التحقيقات. وقد طلبت السلطات 
اللبنانية أن يتّم تسليمها الرحياوي إن ُألقي 
القبض عليه يف سورية، ُملّمحًة إىل احتمال 
أن يك��ون ق��د ع��اد إىل بل��ده بع��د مالحق��ة 
الش��بكة. يق��ول رج��ال الش��رطة واملس��ؤولون 
م��ن  النس��وة  تهري��ب  مّت  إن��ه  القضائي��ون 
س��ورية والع��راق وجتنيدهّن م��ن قبل عمالء 
الشبكة ألعماٍل ُيفرتض أنها مشروعة، مثل 
العم��ل يف املطاع��م، قب��ل أن يس��جّن يف ش��ي 
موريس. يقول العقيد جوزيف: »رمبا كانوا 
يبحث��ون ع��ن العائ��الت األضع��ف، إذ ال أح��د 
يف عائ��الٍت م��ن ه��ذا الن��وع سيس��أل ع��ن املرأة. 
إنه��م صي��ادون. ومل يعامل��وا النس��وة كبش��ٍر 

وال للحظ��ٍة واح��دة«.
مّت  كبغاي��ا  العم��ل  قاوم��ن  م��ن  	
ضربه��َن واغتصابه��َن، وبعده��ا ُأج��ربَن عل��ى 
ممارس��ة اجلن��س م��ع الزبائ��ن. أحيانًا كانت 
النس��وة ُتصعقن بالكهرباء أو جُتلدن، وس��ط 
بيئٍة وصفها القضاة أنها »رحلٌة إىل اجلحيم«. 
قال��ت مذك��رة االته��ام إّن النس��وة ُأج��ربَن 
عل��ى ممارس��ة اجلن��س م��ع الزبائ��ن أكث��ر 
م��ن 10 م��ّراٍت يف الي��وم، وه��ذا م��ا كان ي��درُّ 
عل��ى الش��بكة م��ن 30 إىل 70 دوالراً للجلس��ة. 
كان احل��راس يأخ��ذون كام��ل املبل��غ، مب��ا 
يف ذل��ك اإلكرامي��ات. إح��دى النس��وة باعه��ا 
زوجه��ا لعمي��ٍل يف الش��بكة مببلغ 4500 دوالر. 
األخري��ات اش��رتاهّن العم��الء مببال��غ ت��رتاوح 
ل��كل واح��دة. كان  1000 و1500 دوالٍر  ب��ني 
العم��الء يرس��لون ص��وراً لصيده��م احمُلتم��ل 
الوات��س  طري��ق  ع��ن  الش��بكة  زعم��اء  إىل 
أب، فيكس��بون بذل��ك 2500 دوالٍر ع��ن كّل 
ام��رأٍة إن مّت��ت الصفق��ة. ووفق��ًا للش��رطة، 
ف��إن اللوات��ي ُيصبح��َن يف حال��ة احلم��ل يت��م 
أخذهّن إىل عيادٍة تقع يف ضاحية الدكوانة 
مش��ال ب��ريوت، يديره��ا طبي��ٌب مش��هوٌر يف 
املنطق��ة ُيدع��ى رياض بولس عل��م. وقد ُزِعَم 
أنه أجرى قرابة 200 عملية إجهاٍض لنس��وٍة 
يف الش��بكة عل��ى م��دار أرب��ع س��نوات، وكان 
يكس��ب 200–300 دوالٍر مقاب��ل كّل عملي��ة. 
ق��ال وزي��ر الصحة اللبنانّي إن علم ينبغي أن 

»يتعّفن« يف الس��جن.
ينتش��رون  ذك��وٌر  ح��راٌس  كان  	
خ��ارج املنزل للمراقبة، ويف الداخل حارس��اٌت 
ُتبق��ني األس��ريات خاضع��اٍت لربنام��ٍج ص��ارم. 
كان��ت احلارس��ات ُتبّلغ��ن ع��ن األس��ريات إن 
مل ينجح��ن يف كس��ب إكرامي��اٍت ُمعت��ربة، 
أو إن اش��تكى زب��وٌن، أو إن مل يك��ن املكي��اج أو 
اللب��اس متفق��ًا م��ع املواصف��ات، أو إن مل يك��ن 
أداء األس��ريات جيداً مبا يكفي إلقناع الزبائن 

م��ن ه��ذا  أخ��رى. ملخالف��اٍت  بالبق��اء س��اعًة 
الن��وع كان يت��ّم ض��رب األس��ريات. كان��ت 
النس��وة أحيان��ًا يعمل��َن حت��ى عش��رين س��اعة 
يف اليوم، من العاش��رة صباحًا حتى السادس��ة 
م��ن صب��اح الي��وم التال��ي، وه��ذا بال��كاد ُيتي��ح 
هل��ّن بض��ع س��اعاٍت م��ن الن��وم قب��ل أن يتواف��د 

عليه��ّن الزبائ��ن م��ن جدي��د. 
الفص��ح  أعي��اد  مُج��ع  إح��دى  يف  	
هرب��ت النس��وة. اس��تطاعت مثان��ي أس��رياٍت 
التغل��ب عل��ى احل��راس، ُمس��تغالٍت حقيق��ة 
أّن املن��زل كان حت��ت حراس��ٍة خفيف��ٍة أثن��اء 
الرع��ب م��ن  أرب��ع منه��ّن منعه��ّن  العطل��ة. 
ُل��ذَن بالف��رار.  املغ��ادرة، واألرب��ع األخري��ات 
ث��الٌث م��ن األربع الف��ارات أخذن ميكروباص 
وحك��ني  ب��ريوت  جن��وب  إىل  متجه��ًا  كان 
قصته��ّن لس��ائق س��يارة ف��ان صغ��رية، وه��و 
الش��رطة  رج��ال  وص��ل  بالش��رطة.  اتص��ل 
اإلجت��ار  ش��بكات  اكتش��اف  عل��ى  املدّرب��ون 
بالبش��ر واس��تجوبوا النس��وة، وبعدها خططوا 
املأس��اة.  هل��ذه  ال��يت وضع��ت ح��ّداً  للضرب��ة 
كان��ت بع��ض النس��وة أس��رياٍت ل��دى الش��بكة 
لس��نتني أو ث��الث س��نوات. جُي��ري جه��از ق��وى 
األم��ن الداخل��ّي حتقيق��اٍت داخلي��ًة ليع��رف 
كي��ف أفلت��ت الش��بكة م��ن االنكش��اف ط��وال 
ه��ذه امل��دة. النس��وة حالي��ًا يف ع��دٍد م��ن دور 
اإلي��واء احمللية وخمفي��اٌت عن أعني اإلعالم، 
وق��د ُأعط��نَي فرص��ًة للتع��ايف والش��فاء. وم��ن 
الدع��م  اإلي��واء  دور  هل��ّن  م  ُتق��دِّ أن  املتوق��ع 
االجتماع��ّي والقانون��ّي والط��ّي والنفس��ّي، 
كما أنها تدرس خيارات إعادة توطينهّن يف 
بل��ٍد آخ��ر. لك��ن، يف البداي��ة، س��ُيعَطنَي فرص��ًة 
للراح��ة بعي��داً ع��ن أّي اس��تجواب. لق��د ه��ّزت 
ه��ذه القضي��ة كث��رياً م��ن الن��اس يف لبن��ان، 
وفتح��ت جم��ااًل لنق��اٍش أوس��ع ع��ن البغ��اء 
واإلجت��ار بالبش��ر واس��تغالل الس��وريني يف 

الب��الد. كان لبن��ان ق��د أص��در قانون��ًا يكاف��ح 
اإلجت��ار بالبش��ر يف أواخ��ر ع��ام 2001 حت��ت 
ضغط الواليات املتحدة. لكن قبل ذلك كان 
ُيّدع��ى عل��ى ش��بكات اإلجت��ار بالبش��ر يف ظ��لِّ 
قان��ون عقوب��اٍت جُي��ّرم البغاء، وكان يس��اوي 
ب��ني نس��اء الش��بكة وقواديه��ّن. أّم��ا القان��ون 
اجلدي��د فيعام��ل النس��وة كضحاي��ا، م��ع أن��ه 
مطل��وٌب منه��ّن إثب��ات أنه��ن جم��رباٌت عل��ى 

ممارس��ة البغ��اء.
يف  والعامل��ون  الش��رطة  مس��ؤولو  	
جم��ال حق��وق اإلنس��ان يعرتف��ون أن املش��كلة 
أصبح��ت أس��وأ بكث��رٍي م��ع ان��دالع احل��رب يف 
س��وريا، ه��ذه احلرب ال��يت تركت كثرياً من 
النس��وة يف موق��ٍف ضعيٍف أم��ام أحابيل جتار 
البش��ر. ليس��ت كّل النس��وة يف تل��ك الش��بكة 
الجئ��ات، لكنه��ّن متح��دراٌت م��ن أس��ٍر س��وريٍة 
فق��دت ممتلكاته��ا. م��ع ذل��ك، أس��رٌة واح��دٌة 
م��ن أص��ل كّل مخ��س أس��ٍر الجئ��ٍة يف لبن��ان 
تك��ون امل��رأة مس��ؤولًة عنه��ا، ويرتت��ب عليه��ا 
أن تهت��م باألطف��ال وتعوهل��م، م��ع أن��ه م��ن 
غ��ري القانون��ّي أن تعم��ل. يف لبن��ان أكث��ر م��ن 
ملي��ون الج��ٍئ م��ن س��ورية، وثلث��ا ه��ؤالء م��ن 
النس��اء واألطف��ال. عمال��ة األطف��ال منتش��رٌة 
يف ب��ريوت ووادي البق��اع واألراض��ي الزراعية 

البعي��دة. 
تق��ول غ��ادة جب��ور، وه��ي رئيس��ة  	
جمموع��ٍة نس��ويٍة تعم��ل يف قضاي��ا العن��ف 
واس��تغالل النس��اء وتقدي��م الدع��م لضحاي��ا 
الن��وع: »ه��ؤالء  ال��يت م��ن ه��ذا  االنته��اكات 
النس��وة حمطم��اٌت بالكام��ل حلقيق��ة أنه��ّن 
عومل��ن  وألنه��ن  البغ��اء  ميارس��ن  ُك��ّن 
بطريق��ٍة قاس��يٍة ج��داً. سيس��اعدهّن الدع��م 
النفس��ّي عل��ى التعام��ل م��ع مش��اعر تقدي��ر 
إىل  باإلضاف��ة  بالع��ار،  واإلحس��اس  ال��ذات 
ن��دوب التعذي��ب والعن��ف اليوم��ّي واإلذالل«.
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صياد المدينة

عبد القادر الشهابي.. حمنة الشيخ األمحق

 عضو الشــبكة السورية
لإلعــام المطبوع

ال ش��ك أن أي��ام الش��يخ عب��د الق��ادر ندي��م الش��هابي األخ��رية  	
ليس��ت عل��ى م��ا ي��رام، بع��د ط��رده م��ن وظيفت��ه مدي��راً ألوق��اف حل��ب، 
ث��م احلج��ز االحتياط��ّي عل��ى أموال��ه وأم��وال زوجت��ه املنقول��ة وغ��ري 
املنقول��ة، وإحالت��ه إىل احملاكم��ة، فض��اًل ع��ن التش��هري ب��ه كنم��وذٍج 
للمس��ؤول الفاس��د يف بع��ض وس��ائل إع��الم النظ��ام، عقوب��ًة على قراٍر 
متسرٍع اختذه بهدم جامٍع أو أجزاء منه، دون احلصول على موافقة 

مديري��ة اآلث��ار واملتاح��ف.
مفاجئ��ًة كان��ت تل��ك الق��رارات للش��يخ ال��ذي مل ي��أُل جه��داً  	
يف الدفاع عن النظام منذ اندلعت الثورة قبل مخس سنوات، من على 
من��رب جام��ع اهل��دى ال��ذي كان خيط��ب في��ه يف ح��ّي س��يف الدول��ة، 
وم��ن جام��ع وال��ده الش��يخ ندي��م يف ح��ّي احملافظ��ة. وف��وق خطب��ه 
وكلماته اليت جتعل الثائرين على النظام »عمالء ومأجورين« كان 
مس��تعداً -يف أوق��ات انفعال��ه- للتلوي��ح ببندقي��ٍة زّوده به��ا أح��د أف��رع 
املخاب��رات، تعب��رياً ع��ن اس��تعداده للقت��ال ضد »املتآمري��ن على البالد«.
ب��ل ويف م��ّراٍت، خ��ارج أوق��ات الص��الة وال��دروس، وعندم��ا  	

يكون جواُر جامع الفتح يف حّي احملافظة هادئًا، والناس يف قيلولٍة 
قائظة، يعّن على بال الشيخ عبد القادر أن يستشيط غضبًا على 

الس��كان ع��رب مكرّب الصوت اخلارج��ّي، ليلقي حماضرًة خاطفًة 
ه��ي أق��رب إىل توبي��خ كّل م��ن يصل إليه الص��وت على انعدام 

ح��ّس املس��ؤولية يف ه��در التي��ار الكهربائ��ّي، ال��ذي توف��ره 
»الدول��ة مبش��قة«، يف ت��رف التكيي��ف واإلن��ارة الزائ��دة.

يصع��ب تص��ّور احل��ال ال��يت مي��ّر به��ا عب��د القادر  	
الش��هابي م��ع الصفع��ة غ��ري امل��رّبرة بالنس��بة إلي��ه م��ن 

النظ��ام. ويصع��ب علي��ه تصدي��ق أن جمّرد خطأ ش��كليٍّ 
وقع فيه أدى إىل الطرد وحجز األموال واحملاكمة، 

يف ظ��ّل الفوضى والتج��اوزات اهلائلة –والضرورية، 
حس��ب الش��يخ- عل��ى كل م��ا مي��ّت إىل القان��ون 

بصل��ة. وليس س��وى الصدف��ة واحلظ العاثر هي 
م��ا دف��ع ب��ه ليك��ون الع��ربة ال��يت يري��د النظ��ام أن 

يعت��رب به��ا حمكوم��وه وموظف��وه ويذّكره��م، 
ب��ني ح��ني وآخ��ر، أن��ه ما ي��زال ميث��ل »الدولة« 

باهتمام��ه بش��كلياٍت مل يع��د يهت��ّم به��ا أح��د.
وأكث��ر،  عام��ًا  عش��رين  قب��ل  	
عندم��ا كان عب��د الق��ادر ش��يخًا متدّرب��ًا 

يف كن��ف أبي��ه الص��ويّف، مل تص��در ع��ن االب��ن 
محاق��اٌت كث��رية، ومل يب��ُد وقت��ذاك أن��ه يف ص��دد إط��الق 

اش��تقاٍق خ��اصٍّ ع��ن ه��ذا األب الش��يخ التقليدّي. لكن عب��د القادر وقع 

-حس��ب ما يفس��ر بعض من يعرفه- يف مصيدة مفيت األس��د احللّي 
أمح��د حس��ون، متصاع��د التأث��ري من��ذ ان��دالع الث��ورة يف طبق��ٍة م��ن 
املش��ايخ اجلدد يف مدينة حلب. ورغم اقرتابه من س��نّ اخلمس��ني جاء 
وقوعه هذا على صورة »ولدنٍة« محقاء ومتأخرة، تفارق منوذج والده 
الش��يخ املؤي��د للنظ��ام بتحف��ظ، ال��ذي يع��ّد الث��ورة فتنًة جي��ب جتنبها 
بالرك��ون إىل ج��وار الس��لطان، وتطاب��ق هيئ��ة »الش��بيح« املتط��ّرف.

سيس��ّوى األمر، ومتّر حمنة الش��يخ األمحق بتبعاٍت قليلة،  	
ول��ن يتع��ظ أو يتفك��ر ول��و قلي��اًل مبوقف��ه اآلث��م كل��ه، ب��ل سينش��غل 
املباش��رين. والحق��ًا، بعدم��ا  التافه��ة واخلص��وم  بالتفاصي��ل 
يس��قط األس��د، س��يتيه رأي الول��د أكث��ر مم��ا ه��و 
تائ��ٌه اآلن، وحيت��ار، كم��ا س��يحتار م��ن 

يري��د حماكمت��ه.

https://twitter.com/3aynAlmadina
https://www.facebook.com/3aynAlmadina
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