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دولة اإلصدارات... تتقّدم أم ترتاجع؟

يف هذا العدد مادتان تبدوان متناقضتني؛ األوىل تقريٌر خاصٌّ عن مالمح على الضعف املتزايد يف القدرة  	
القتالي��ة لتنظي��م الدول��ة اإلس��المية )داع��ش(. وه��و م��ا أخذن��ا نتتبع��ه ونتناول��ه يف مقاالتن��ا وتقاريرن��ا يف األش��هر 
املاضية، مدّعمًا بالوقائع. والثانية نعٌي للشهيد زاهر الشرقاط وإضاءٌة على أبرز معامل شخصيته وعمله الثورّي، 
هو الذي اغتالته داعش يف مدينة غازي عنتاب الرتكية مؤخراً، كما هو معروف، إثر حادثتني شهريتني سابقتني، 
هم��ا ذب��ح إبراهي��م عب��د الق��ادر وف��ارس مح��ادي يف أورفا، بطريقٍة مضطرب��ٍة تومئ إىل أن من فعله��ا جمّرد مناصٍر 
متحّم��ٍس عل��ى األرج��ح، ث��م اغتي��ال ناج��ي اجل��رف بطريق��ٍة أص��رح يف عنت��اب، ولك��ن دون ت��نٍّ رمس��يٍّ م��ن التنظيم 
ال��ذي تكّف��ل أنص��اره عل��ى مواق��ع التواصل بإظهار الش��ماتة، وهو م��ا أعاد أحد إصدارات التنظي��م تكراره الحقًا حني 

ع��رض صور الش��هداء الثالث��ة هؤالء.
املختل��ف ه��ذه امل��ّرة ه��و مس��ارعة داع��ش إىل تب��ّي الفع��ل رمسي��ًا، وزعمه��ا أن »مفرزته��ا األمني��ة« )لنالحظ  	
االس��م ولنتذّك��ر مص��دره( م��ن ق��ام ب��ه. و»املتناقض« بني املادتني بالتالي هو الس��ؤال هل يتق��ّدم التنظيم أم يرتاجع، 
م��ا دام ذراع��ه اخلارج��ّي ال��ذي يط��ال خصوم��ه م��ن الناش��طني اإلعالمي��ني ينتظم وينّف��ذ؟ أم أن مزاعمن��ا عن ضعف 

داع��ش ه��ي جم��ّرد رغب��ات؟
يف احلقيقة إن ما نسوقه من معامل تراجع داعش عسكريًا –ويف جماالٍت أخرى نتناوهلا تباعًا- مبيٌّ على  	
رص��ٍد طوي��ٍل ملع��ارك جّدي��ة، وعل��ى معلوماٍت كثريٍة من مصادر معلنٍة وغري معلنة، وعلى أرقاٍم يف األعداد والعتاد 
والتمويل... وال تغرّي منه شيئًا قدرة بضعة أشخاٍص على القيام بعملية غدٍر هنا أو هناك. والسؤال املشروع بالتالي 
ه��و س��بب إص��رار داع��ش عل��ى اس��تهداف خصومه��ا اإلعالمي��ني، ب��ل وتفضيله��ا ذل��ك عل��ى حماول��ة اغتي��ال أعدائه��ا 

العس��كريني املؤثري��ن، والذي��ن ال حيظ��ون حبماي��ٍة خاّص��ٍة تذكر.
والواق��ع أن ه��ذا حييلن��ا م��ّرًة أخ��رى إىل مركزي��ة الش��ريان اإلعالم��ّي يف تكوي��ن داعش، دول��ة اإلصدرات،  	

ال��ي ختس��ر امل��دن باجلمل��ة، وعل��ى خمتل��ف اجلبه��ات، وتص��ّر عل��ى اس��تهداف صحف��يٍّ أع��زل!



علي خطاب

منذ أن بدأ التحالف الدولّي، من جهٍة، باستهداف حميط آبار النفط يف دير الزور والسيارات الي تتجّمع مللء محولتها،  	
والطريان الروسّي، من جهٍة أخرى، بقصف أرتال تلك السيارات منذ أكثر من ستة أشهٍر؛ وتنظيم الدولة اإلسالمية حياول أن 

جي��د الوس��ائل واألس��اليب البديل��ة للتحاي��ل على تل��ك الضربات.

مكتب االستثمار النفطّي يف الطّيانة

رادار المدينة
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من��ح  األس��اليب  تل��ك  ب��ني  وم��ن  	
حملي��ني  لتج��اٍر  النف��ط  اس��تجرار  ح��ّق 
مقاب��ل مبال��غ متف��ٍق عليها ع��ن طريق مكتٍب 
افتتح��ه التنظي��م يف قري��ة الطّيان��ة )60 ك��م 
ش��رق مدين��ة دي��ر ال��زور( أطل��ق علي��ه اس��م 
»مكت��ب االس��تثمار النفط��ّي«. ويت��وىل إدارت��ه 
مس��ؤوالن يف التنظيم هما »أمري االس��تثمار« 
أب��و عب��د الرمح��ن األنص��ارّي، م��ن أبن��اء دي��ر 
ال��زور، ومهمت��ه، حبس��ب مش��تغلني يف اجملال 
النفطّي، »تعيني اآلبار املطروحة لالستثمار، 
وحتدي��د الع��روض )الكمي��ة أو األي��ام( ال��ي 
تط��رح ضمنه��ا يف امل��زادات العلني��ة«. والثان��ي 
العراق��ّي،  املعتص��م  أب��و  اإلنت��اج«  »أم��ري  ه��و 
ومهمته، حبس��ب األش��خاص ذاتهم، »تنظيم 
امل��زادات الي حيصل من خالهلا املس��تثمرون 
على حّق استجرار النفط، ومنح االستمارات 
اخلاّص��ة للدخ��ول يف امل��زاد، وتوقي��ع العق��ود 
العامل��ني  أح��د  وحبس��ب  انتهائ��ه«.  بع��د 
احمللي��ني يف مكت��ب االس��تثمار فإن��ه »ال توجد 
ش��روٌط جي��ب توافره��ا يف املس��تثمر«، عل��ى 
أن الكث��ري م��ن األهال��ي واملتابع��ني يقولون إن 
التنظيم ال يس��مح باالس��تثمار إال للمقّربني 

. منه
س��عر  حتدي��د  كيفي��ة  وع��ن  	
الربمي��ل وطريق��ة عم��ل امل��زاد يفي��د أح��د 
جت��ار النف��ط أن »س��عر الربمي��ل حي��ّدده آخ��ر 

اس��تثماٍر للبئ��ر. ف��إذا كان املس��تثمر الس��ابق 
ق��د اش��رتى الربمي��ل ب���40 دوالراً ف��إن امل��زاد 
يب��دأ م��ن ذل��ك الس��عر فصاع��داً. ويش��رتي 
املس��تثمر الكمي��ة ال��ي يرغ��ب التنظي��م يف 
بيعها«. ويضيف تاجٌر آخر أن »هناك طريقًة 
أخ��رى متبع��ٌة من��ذ ف��رتٍة يف امل��زادات تن��ّص 
عل��ى دف��ع املس��تثمر الراغ��ب يف الدخ��ول يف 
املزاد 10 يف املائة من سعر الكمية الي يرغب 
يف اس��تجرارها إذا كس��ب املزاد، مقابل وصٍل 
بذاك املبلغ«. فإذا رغب يف شراء كمية نفٍط 
ب���100 أل��ف دوالٍر، مث��اًل، يدفع 10 آالف دوالر 
للمش��اركة يف امل��زاد، ف��إن كان العق��د م��ن 
نصيبه أكمل تسديد املبلغ وإال استعاد ماله 

مبوج��ب الوص��ل ال��ذي مع��ه.
ويقول التاجر »إن مكتب االستثمار  	
أخ��رى  طريق��ًة  املاضي��ة،  األي��ام  يف  ط��رح، 
باالعتم��اد عل��ى األي��ام املتف��ق عليه��ا ولي��س 
عل��ى الكمي��ة«. فعل��ى س��بيل املث��ال ُيط��رح بئٌر 
مع��نّيٌ يف امل��زاد العل��ّي بغ��رض إعطائ��ه ألحد 
التج��ار لثالث��ة أي��ام، وعن��د االنتهاء م��ن املزاد 
ورس��ّوه يذه��ب مجي��ع النف��ط املت��اح يف األي��ام 

الثالث��ة للتاج��ر صاح��ب العق��د.
ويع��ّد مكت��ب االس��تثمار النفط��ّي  	
طريقًة جديدًة يتبعها التنظيم لبيع النفط، 
بعد أن كان يعتمد أسلوب البيع املباشر عن 
طري��ق عمال��ه التابع��ني ل�»دي��وان ال��ركاز« 

من��ذ س��يطرته عل��ى النف��ط يف دي��ر ال��زور يف 
.2014 ع��ام  منتص��ف 

الدول��ّي  التحال��ف  أن  يذك��ر  	
اس��تهدف يف ش��هر أيل��ول م��ن 2014 مص��ايف 
نفطي��ًة تب��نّي الحق��ًا أنه��ا أهلي��ة، ليتوق��ف 
حت��ى  نفطي��ٍة  أه��داٍف  قص��ف  ع��ن  بعده��ا 
الرب��ع األخ��ري م��ن الس��نة املاضي��ة، عندما بدأ 
أه��داٍف نفطي��ٍة عدي��دٍة مس��تهدفًا  بض��رب 
حميطه��ا اللوجس��ّي يف الغال��ب، باإلضاف��ة 
س��يارات  الروس��ّي  الط��ريان  اس��تهداف  إىل 

النف��ط. جت��ار 

أمثلتتة عتتن بعتتض العقتتود التتي وقعها 
مكتب االستتتثمار النفطّي يف أواخر 

املاضي: آذار 
دوالراً   38 الربمي��ل  س��عر  اخل��ري:  بئ��ر 

أمريكي��ًا.
)مرق��د-  التّي��م  م��ن ضم��ن حق��ل  بئ��ر 

دوالراً.  54 الربمي��ل  س��عر  مصف��ى(: 
بئر األصفر: سعر الربميل 37 دوالراً.

بئر السياد: سعر الربميل 26 دوالراً.
بئر البشار: سعر الربميل 18 دوالراً.

بئر أبو شوارب: سعر الربميل 16 دوالراً.
بئر أبو مجرة: سعر الربميل 16 دوالراً.

بئر الربكة: سعر الربميل 40 دوالراً.
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أمحد أبو زيد

قض��ى مدني��ون يف ح��ّي الش��يخ مقص��ود حبل��ب نتيج��ة س��قوط قذائ��ف مصدره��ا فصائ��ل تابع��ة للجي��ش الس��ورّي احل��ّر، خ��الل  	
معاركه��م ض��د وح��دات محاي��ة الش��عب الكردي��ة YPG ال��ي تس��يطر عل��ى احل��ّي. وباملقاب��ل يقت��ل قّناص��و الوح��دات مدني��ني آخري��ن يومي��ًا 
باستهدافهم على طريق »الكاستيّلو« الذي يصل األحياء احملّررة من مدينة حلب بالريف. وذلك يف االشتباكات املتصاعدة بني الطرفني 

من��ذ مطل��ع الش��هر اجل��اري وحت��ى اآلن.

	حلب – الشيخ مقصود
حممد شاكردي – وكالة قمرة 

واته��م ناش��طون أك��راد الفصائ��ل  	
باألس��لحة  احل��ّي  باس��تهداف  املقاتل��ة 
مص��ّورًة  تس��جيالٍت  وتداول��وا  الكيماوي��ة، 
توث��ق حلظ��ة س��قوط قذائ��ف انبع��ث منه��ا 
دخ��اٌن أصف��ر الل��ون، كم��ا بث��وا تس��جيالٍت 
ألشخاٍص كانوا خيضعون جللسات رذاٍذ يف 
أح��د املش��ايف، وقالوا بأنه��م تعّرضوا لالختناق 
منه��م  بالق��رب  القذائ��ف  س��قوط  نتيج��ة 
واستنش��اقهم الدخ��ان الص��ادر عنه��ا. كم��ا 
اس��تندوا إىل بي��اٍن صحف��يٍّ أص��دره »جي��ش 
اإلسالم«، أحد الفصائل املشاركة يف املعارك، 
أعل��ن في��ه عن إحالة أحد قياديه إىل احملكمة 
التابع��ة ل��ه عل��ى خلفي��ة اس��تخدامه أس��لحًة 
املنطق��ة.  يف  باس��تخدامها  ل��ه  مص��ّرٍح  غ��ري 
إال أن املتح��دث الرمس��ّي ل�«جي��ش اإلس��الم« 
نف��ى أن تك��ون األس��لحة ال��ي ُأش��ري إليه��ا يف 
البي��ان أس��لحًة حمّرم��ًة دولي��ًا، وأوض��ح، يف 
تصرحي��اٍت للعدي��د م��ن وس��ائل اإلع��الم، أن 
األس��لحة املقص��ودة ه��ي صواري��خ م��ن ط��راز 
»غ��راد« ُمعّدل��ة، وال حت��وي م��واد كيماوي��ة. 

عملية الشيخ مقصود رّدة فعل
املكت��ب  مدي��ر  فرات��ي،  ورد  وق��ال  	
اإلعالمّي ل�«جتمع فاستقم كما أمرت«، أحد 
الفصائ��ل املش��اركة يف العملي��ة، يف تصري��ٍح 
خ��اصٍّ ل�«ع��ني املدين��ة«: »العملي��ة العس��كرية 
ال��ي أطلقته��ا ع��ّدة فصائ��ل ثوري��ة ض��ّد قّوات 
ح��زب PYD يف احل��ّي مل تك��ن خي��اراً لتوس��يع 
النف��وذ، وإمن��ا كان��ت عل��ى خلفي��ة ع��ّدة أموٍر 

أبرزه��ا اس��تهداف عناص��ر احل��زب لطري��ق 
الكاس��تيّلو م��راراً بالقّناص��ات والقذائ��ف، مم��ا 
أدى إىل س��قوط ع��دٍد م��ن املدني��ني ب��ني قتي��ٍل 
وجري��ح. ومن��ذ إمجاع الفصائ��ل الثورية على 
املعرك��ة كان��ت أوام��ر الق��ادة العس��كريني 
باستخدام األسلحة املوّجهة وحظر األسلحة 

العش��وائية حرص��ًا عل��ى س��المة املدني��ني«.
كان��وا  الث��وار  أن  فرات��ي  وأك��د  	
ينظ��رون إىل ح��ّي الش��يخ مقص��ود كأح��د 
األحي��اء احمُل��ّررة ال��ي يعي��ش فيه��ا املدني��ون 
بأم��ان، عل��ى الرغ��م م��ن أن��ه يق��ع كلي��ًا حت��ت 
س��يطرة ح��زب PYD ال��ذي خيتلف��ون مع��ه يف 
ع��ّدة أم��ور. إال أن التط��ّورات األخ��رية يف حلب 
وريفه��ا الش��مالّي، ح��ني احت��ّل احل��زب العديد 
روس��يٍّ  ج��ّويٍّ  بدع��ٍم  وامل��دن  البل��دات  م��ن 
واض��ح، جعلته ع��دّواً للثورة كباق��ي أعدائها. 
ال سّيما بعد حماوالت قّواته أخرياً التقّدم يف 
بعض املناطق احمليطة حبّي الش��يخ مقصود، 
وقط��ع طري��ق الكاس��تيّلو، ال��ذي ُيعت��رب آخ��ر 

املناف��ذ الواصل��ة ب��ني مدين��ة حل��ب وأريافه��ا، 
م��ّراٍت عدي��دة.

مبادرٌة لتحييد املدنيني
اجل��اري  نيس��ان  م��ن  التاس��ع  ويف  	
طرح��ت غرف��ة عملي��ات »فت��ح حل��ب« التابع��ة 
للجي��ش احل��ّر مب��ادرًة تتضم��ن تأم��ني خروج 
املدنيني من س��احة القتال يف احلّي، وتعهدت 
خالهل��ا بتأم��ني عودته��م ف��ور االنته��اء م��ن 
العملي��ات العس��كرية. وذل��ك يف بي��اٍن رمس��يٍّ 
حصلت »عني املدينة« على نسخٍة منه، طالبت 
الغرف��ة في��ه املنظمات الدولية بالضغط على 
»امليليش��يات الكردي��ة« للموافق��ة عل��ى املبادرة 
والك��ّف ع��ن ممارس��اتها العدائي��ة واس��تعمال 
املدني��ني ك��دروٍع بش��ريٍة لتحقي��ق أهدافه��ا 

العس��كرية.
وح��ول املبادرة ق��ال فراتي: »ُأطلقت  	
املب��ادرة بع��د تلقين��ا العدي��د م��ن مناش��دات 
املدني��ني القاطن��ني يف احل��ّي، ومنه��م عوائ��ل 
بعض مقاتلي اجليش احلّر املوجودين هناك، 
للضغط على حزب PYD للسماح للراغبني يف 
مغادرة احلّي بذلك، بعد منع احلزب اخلروج 
املدني��ني،  بش��كٍل كام��ل. حن��ن ال حناص��ر 
م��ن مين��ع خروجه��م  ه��و  م��ن حياصره��م 
وحتييده��م. إن الطري��ق الواص��ل ب��ني احل��ّي 
واملناط��ق ال��ي نس��يطر عليه��ا مل ُيغل��ق ق��ط. 
صفحاته��م  عل��ى  نش��اهد  أنن��ا  إىل  إضاف��ًة 
قتاله��م  لتش��ييع  ص��وراً  يومي��ًا  اإلخباري��ة 
يف مدين��ة عفري��ن بري��ف حل��ب الش��مالّي، 

معارك حّي الشيخ مقصود حبلب
واختصاصيٌّ يستبعد استخدام أسلحٍة كيماوية

ورد فراتي
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الذي��ن ينقلونه��م من حّي الش��يخ مقصود إىل 
هن��اك م��روراً مبناط��ق س��يطرة ق��ّوات النظام، 
األم��ر ال��ذي يؤك��د عمالته��م لنظ��ام األس��د 
ال��ذي يفت��ح هل��م الطري��ق م��روراً ببلدت��ي نّبل 

والزه��راء«.

رأٌي طّبّ
وبالع��ودة إىل االتهامات باس��تخدام  	
أس��لحٍة حت��وي عل��ى مواد كيماوي��ٍة عرضت 
»ع��ني املدين��ة« التس��جيالت عل��ى الدكت��ور 
حس��ام حن��اس رئي��س ف��رق التدري��ب ملواجهة 
يف  االعتيادي��ة  وغ��ري  الكيميائي��ة  املخاط��ر 
سوريا، الذي استبعد أن يكون املصابون الذين 
ظه��روا يف التس��جيالت ق��د استنش��قوا حق��ًا 

غ��ازاٍت منبعث��ًة م��ن س��الٍح كيم��اوّي.
»امل��واد  أن  إىل  حن��اس  وأش��ار  	
الكيماوي��ة ال��ي ميك��ن حش��وها يف القذائ��ف 
الصاروخي��ة أو املدفعي��ة ه��ي مخس��ة أن��واع، 
ول��و  العض��وي.  الفوس��فور  ه��و  منه��ا  األول 
كان ه��ذا الن��وع مس��تخدمًا لظه��رت عل��ى 
املصابني اختالجاٌت، وتضّيٌق يف حدقة العني، 
ومف��رزاٌت غزي��رٌة خت��رج م��ن املص��اب، وه��ذا 
ُعرض��ت.  ال��ي  التس��جيالت  يف  نش��اهده  مل 
لألتروب��ني  خالهل��ا  امُلس��ِعفني  طل��ب  أم��ا 
واألدرينال��ني فغ��ري مقن��ع، ألن مجي��ع الذي��ن 
ظهروا يف التسجيل كانوا واعني ومدركني 
مل��ا حي��دث حوهل��م، وبالتال��ي ال توج��د حاج��ٌة 
لإلنع��اش باس��تخدام األدرينال��ني، ومل ُتظه��ر 
التس��جيالت خ��روج مف��رزاٍت م��ن أفواهه��م، 

األتروب��ني«. اس��تخدام  يس��تدعي  ال  مم��ا 
وتاب��ع: »الن��وع الثان��ي ه��و الغ��ازات  	
تثب��ت  مل  وأيض��ًا  للحويص��الت،  املول��دة 
التس��جيالت اس��تخدامه. وق��د س��بق لتنظي��م 
داع��ش أن اس��تخدمه يف قص��ف مدين��ة م��ارع 
ش��اهدنا  ومجيعن��ا  الش��مالّي،  حل��ب  بري��ف 
األع��راض ال��ي ظه��رت على املصاب��ني حينها، 
األجف��ان،  وت��ورُّم  العين��ني  امح��رار  وه��ي 
باإلضاف��ة إىل امح��رار اجلل��د وحّك��ٍة ش��ديدٍة 
وظه��ور حويص��الت. أم��ا الن��وع الثال��ث فه��و 
الغ��ازات املعّدل��ة للس��لوك، وال��ي تتس��ّبب يف 
ح��االت اهتي��اٍج وختلي��ٍط ذه��يٍّ ش��ديد، بينم��ا 
ش��اهدنا معظم الذين ظهروا يف التس��جيالت 
هادئ��ني وبعضه��م حت��ّدث للكام��ريا. والن��وع 
وال��ي  دموي��ًا،  الس��امة  الغ��ازات  ه��و  الراب��ع 
تتس��ّبب يف توق��ف القل��ب والتنف��س بس��بب 
الس��ّمية الدموي��ة. والن��وع اخلام��س واألخ��ري 
ه��و الغ��ازات اخلانق��ة ومنه��ا الكل��ور، وال��ي 
تتسّبب يف هجمة سعاٍل شديٍد ملن يستنشقها 
نتيج��ة التخ��ّرش الش��ديد ال��ذي تس��ّببه يف 
الطري��ق التنفس��ّي. ومجي��ع الذي��ن ظه��روا 
أع��راض  عليه��م  تب��ُد  مل  التس��جيالت  	يف 

الشّدة التنفسية«.

حممد زاهر الشرقاط

اب��ن مدين��ة الب��اب بري��ف حل��ب.  	
داعي��ٌة وم��دّرٌس حاص��ٌل عل��ى إج��ازٍة يف 
الشريعة اإلسالمية من جامعة دمشق عام 
2004. عم��ل موّجه��ًا يف مدرس��ة تركم��ان 
ب��ارح الش��رعية، وإمام��ًا وخطيب��ًا يف ع��ّدة 

م��دٍن وق��رى مبحافظ��ة حل��ب.
الس��لمّي  احل��راك  بداي��ة  م��ع  	
أّس��س تنس��يقية الب��اب، وكان أح��د أب��رز 
الناش��طني يف املدين��ة. وكان��ت ل��ه مواق��ف 
مشهودٌة وخطٌب شهريٌة لعبت دوراً هامًا يف 
توعية أبناء الباب ومش��اركتهم يف الثورة.

جبرأت��ه  ُع��رف  عس��كريًا  	
وش��جاعته ونظاف��ة ي��ده. وكان م��ن أوائ��ل 
محل��ة الس��الح، وأح��َد املقّربني من الش��هيد 
عبد القادر الصاحل. قاد لواء أبو بكر الصديق 
الذي أس��هم بش��كٍل رئيٍس يف حترير الباب 
من النظام، واش��تهر الحقًا كناطٍق باس��م 
ل��واء األموي��ني ال��ذي ذاع صيت��ه بع��د أس��ر 
الطي��ار رون��ي إبراهي��م وإس��قاط طائرت��ه.

الدول��ة  تنظي��م  ظه��ور  قبي��ل  	
وألق��ى  والتكف��ري،  الغل��ّو  لفك��ر  تص��ّدى 
عشرات اخلطب الي حّذرت من هذا املنهج 

ع��واره. وبّين��ت 
فوج��ئ ذات م��ّرٍة باحت��الل أح��د  	
من��رَبه  والش��ام  الع��راق  تنظي��م  ش��رعّيي 
ليخط��ب اجلمع��ة مكان��ه دون علم��ه، وبعد 
أخ��ٍذ وردٍّ بينهم��ا ن��ادى زاه��ر قائ��اًل: ي��ا أه��ل 
الب��اب؛ س��أخطب خ��ارج املس��جد، فم��ن أحّب 
اللح��اق ب��ي فليفع��ل. وإذ جبم��وع املصل��ني 

وراءه! وتصل��ي  خت��رج 
كان أح��د ق��ادة غرف��ة عملي��ات حتري��ر 
مدين��ة الراع��ي م��ن داع��ش ع��ام 2014. ومن 
أب��رز مواقف��ه آن��ذاك انس��حابه م��ن الغرف��ة 
ورفضه »حقن الدماء« الذي طلبه التنظيم، 
لعلم��ه بغدره��م ونقضه��م العه��ود، وهذا ما 
حص��ل فع��اًل بع��د أن اس��تقبل ق��ادٌة آخ��رون 
أح��د ش��رعّيي التنظي��م يف غرف��ة العمليات 

ففّج��ر نفس��ه فيهم!

الع������مل  إىل  بعده������ا  انت������قل  	
الدع��وّي واإلعالم��ّي، فأع��ّد وق��ّدم برنام��ج 
»م��ن اخلن��ادق«، أح��د أق��وى الربام��ج م��ن 
الداخ��ل الس��ورّي، مس��تقطبًا فئ��ًة كب��ريًة 
م��ن الش��باب إىل صف��وف اجلي��ش احل��ّر، 
اجله��اد  مفه��وم  حتري��ر  يف  أس��همه  مل��ا 
وغايت��ه، وأس��باب قيام��ه م��ن رف��ع الظل��م 
ع��ن الش��عب. والربنامج اآلخ��ر الذي فّجره 
ه��و  كب��ريًة  ضّج��ًة  وأح��دث  الش��رقاط 
»تنظيم الدولة بلس��ان القادة«، الذي فضح 
ممارس��ات وجرائ��م داع��ش بلس��ان العلم��اء 
وق��ادة الفصائ��ل الذي��ن بّينوا تل��ك األحداث 

بالتفصي��ل.
جن��ا م��ن ع��ّدة حم��اوالت اغتياٍل،  	
س��يارته.  تفخي��خ  ع��رب  حل��ب  يف  أبرزه��ا 
كم��ا تع��ّرض لع��ّدة حم��اوالت اختط��اٍف، 
كان آخره��ا قب��ل حوال��ي ع��اٍم وجن��ا منه��ا 
بأعجوب��ة. وبع��د ه��ذه احلادث��ة خ��رج إىل 
تركي��ا وبدأ العمل كمع��دٍّ ومقّدم برامج 
يف قناة حلب اليوم، قّدم خالهلا عّدة برامج 

ديني��ٍة توعوي��ٍة وثوري��ة.
 2016 نيس��ان  م��ن  العاش��ر  يف  	
تع��ّرض إلط��الق ن��اٍر بكامٍت للصوت وس��ط 
مدين��ة غ��ازي عنت��اب الرتكي��ة، استش��هد 
عل��ى إث��ره. وتبن��ى تنظي��م داع��ش االغتيال 
رمسيًا، ألن الشرقاط يقّدم برامج »معادية 

تعبريه��م. وف��ق  للدول��ة« 
أح��دث اغتيال��ه ضج��ًة كب��ريًة  	
يف وسائل اإلعالم وعلى اإلنرتنت، وتفاعل 
والدع��اة  والناش��طني  الصحفي��ني  مئ��ات 
استش��هاده،  م��ع  وغريه��م  والعس��كريني 
والثوري��ة  العلمي��ة  مبس��ريته  مش��يدين 

اإلعالمي��ة. وآخره��ا  والعس��كرية 
أح��دث غياب��ه صدم��ًة كب��ريًة  	
بعضه��م،  التقين��ا  الذي��ن  لزمالئ��ه 
والذي��ن قال��وا ب��أن وج��وده كان يضف��ي 
	ج��ّواً عائلي��ًا ممي��زاً، يزّين��ه حس��ن خلق��ه 

وابتسامته املعهودة.
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يوميات حلب الغربّية
م. أمحد العبدو

ومتوس��طٍة  صغ��ريٍة  ب��ني  صناعي��ٍة  منش��أٍة   8500 حوال��ي  ففيه��ا  االقتصادي��ة،  بالعاصم��ة  واملعروف��ة  الثاني��ة،  الس��ورية  املدين��ة  حل��ب  	
وكب��رية. ف��اق ع��دد س��كانها قب��ل الث��ورة األربع��ة مالي��ني نس��مة، ونق��ص إىل النص��ف تقريب��ًا نتيج��ة القص��ف املدّم��ر واملنهج��ّي ألحيائه��ا احمل��ّررة

من��ذ صي��ف الع��ام 2014 انقس��مت  	
ن��اريٍّ حقيق��يٍّ إىل جزئ��ني؛  املدين��ة خب��طٍّ 
حم��ّرٍر وحمت��لٍّ أو غرب��يٍّ وش��رقّي. رمس��ت 
ق��ّوات األس��د ه��ذا اخلّط برص��اص القّناصني، 
وص��ار التنقل بني اجلزئ��ني مغامرًة قد تودي 
باحلي��اة، وأقله��ا قد تكل��ف مبالغ كبرية، عرب 
طريق خناصر–السلمية حنو ريف إدلب، إىل 
ري��ف حل��ب الغرب��ّي وبالعك��س، يف م��ا ال يق��ّل 
عن مثاني ساعاٍت وبتكلفة حوالي 2500 لرية، 
تص��ل أحيان��ًا إىل ضعف هذا املبلغ. ويبلغ عدد 
حواج��ز جي��ش النظ��ام واملخابرات والش��بيحة 
34، وحواج��ز اجلي��ش احل��ّر  الطري��ق  عل��ى 

والفصائ��ل اإلس��المية حوال��ي 8 حواج��ز.
يف ش��وارع حل��ب الغربي��ة ال ميك��ن  	
جتاه��ل مظاه��ر الغ��زو الطائف��ّي يف األع��الم 
والش��عارات والص��ور، فض��اًل ع��ن األغان��ي الي 
تطلقه��ا مك��رّبات ص��وت الس��يارات املرتبط��ة 
بالنظام، لعّل أوقحها يف ضمري جمتمٍع سّيٍّ 
مث��ل جمتم��ع حلب: »كيفك فّيا كيفك فّيا، 
خرب سيدك عمر بدنا نقصف داريا«. وحتّولت 
احلدائق والس��احات، الي ش��كلت أحد عناصر 
العمارة املميزة ملدينة حلب، إىل نوادي فجوٍر 
أم��يٍّ وس��لوكيٍّ لعناص��ر خماب��رات األس��د 
وش��ّبيحته، حي��ث تب��اع املش��روبات الكحولي��ة 
دون ضابٍط أو قيد، إىل جانب مشاهد ختدش 
احلياء العام تصدر من هؤالء برفقة مراهقاٍت 

وقع��ن ضحي��ة ه��ذا االنف��الت. 
ح��ّي الفرق��ان، ذاك احل��ّي الراق��ي  	
الربج��وازّي، انتش��رت احمل��الت التجاري��ة على 
انزرع��ت  بينم��ا  العريض��ة  ش��وارعه  جان��ي 

ال��رّباكات عل��ى أرصفت��ه، لك��ن لي��س كم��ا 
ه��و ح��ال ح��ّي احلمداني��ة احلدي��ث ال��ذي ب��ي 
أواخ��ر الس��بعينات، الواق��ع يف اجلن��وب الغربّي 
م��ن املدين��ة، ويقطن��ه الكث��ري م��ن املوظف��ني 
وأصح��اب امله��ن احل��ّرة والضب��اط. وه��و ح��يٌّ 
ل��ه أهميت��ه القص��وى ل��دى النظ��ام، إذ حتي��ط 
ب��ه أكادميي��ة األس��د للهندس��ة العس��كرية 
من جهٍة ومدرس��ة املدفعية وكلية التسليح 
م��ن جه��ٍة أخ��رى. وبالطب��ع مّت نق��ل مجي��ع 
الضب��اط العلوي��ني م��ع أس��َرهم م��ن احل��ّي، 
بواس��طة طائ��رة هليكوبرت كانت تقّل األس��ر 
ومناطقه��م،  قراه��م  إىل  األكادميي��ة  م��ن 
للس��كن  أو  أخ��رى  مواق��ع  إىل  والضب��اط 
يف أماك��ن خدمته��م، بينم��ا بقي��ت قل��ٌة م��ن 
الضباط السّنة، أحدهم ) ك. ش( من منطقة 
األتارب برتبة عقيد، وهو آمر سرية مدفعية، 
مل يكن يتوانى عن قصف بلدته رغم مناشدة 

أبي��ه وذوي��ه.
الش��غل الش��اغل ملعظ��م الس��ّكان ه��و  	
أن مي��ّر يومه��م بس��الٍم ومب��ا يق��درون عل��ى 
تأمينه من مقّومات العيش. فاألفران مهمتها 
تأم��ني اخلب��ز لعناص��ر اجلي��ش واألم��ن أواًل 
ثالث��ًا،  املوظف��ني  ولكب��ار  ثاني��ًا  وللش��بيحة 
والبقي��ة للطواب��ري الي يتج��اوز عدد الواقفني 
عليه��ا املئ��ات. أما الكهرباء فقد نس��يها الس��كان 
عن��د  س��اخرٍة  بكلم��اٍت  يتن��ّدرون  وص��اروا 
جميئه��ا، فأغل��ب -إن مل نق��ل كّل- البي��وت 
تعتمد على شراء التيار )األمبري( من أصحاب 
املول��دات، كلٌّ حس��ب اس��تطاعته، لكن��ك ال 
جت��د م��ن يش��رتي أكث��ر م��ن 4 أمب��ري، بينم��ا 

تش��رتك الغالبية بأمبرٍي واحٍد أو اثنني )يصل 
سعر األمبري، ملدة تشغيل 8 ساعات يوميًا، إىل 

1000 ل.س يف األس��بوع(. حوال��ي 
تتج��اوز  ال��ي  الك��ربى  واملش��كلة  	
اخلب��ز والكهرب��اء ه��ي تأم��ني املي��اه. فمحط��ة 
الض��ّخ الرئيس��ية يف اخلفس��ة حت��ت س��يطرة 
تنظي��م الدول��ة )داع��ش(، وحمط��ة التلق��ي 
حت��ت  احلل��ي  س��ليمان  ح��ّي  يف  الرئيس��ية 
س��يطرة جبه��ة النص��رة، وتق��ع عل��ى اخل��ّط 
الفاص��ل ب��ني ق��ّوات النظ��ام وفصائ��ل اجلي��ش 
احل��ّر. وعن��د انقطاع التي��ار الكهربائّي، وهو ما 
حيدث كثرياً وملدٍد طويلة، ال بّد من تشغيل 
جمموع��ة التولي��د الوحي��دة. وحتت��اج عملي��ة 
تأم��ني الوق��ود هل��ا إىل تنس��يٍق لي��س بس��يطًا 
ب��ني ق��ّوات النظام وفصائ��ل اجليش احلّر عرب 
مب��ادرة أهال��ي واهل��الل األمح��ر، وال ميك��ن 
هل��ذه اآللي��ة تأم��ني الض��ّخ جلمي��ع األحي��اء، 
فيت��ّم توزي��ع املي��اه حبي��ث تص��ل إىل كّل ح��يٍّ 
أم��ا  األح��وال،  أفض��ل  يف  األس��بوع  يف  يوم��ًا 
الوضع »الطبيعّي« فكل 20-15 يومًا، إن استمّر 
التزوي��د بالوق��ود. األم��ر ال��ذي يدف��ع الن��اس 
إىل ش��راء املي��اه ع��رب الصهاري��ج دون إمكاني��ة 
التأك��د من صالحيته��ا، وبأس��عاٍر خيالية، إذ 
ي��رتاوح الس��عر ب��ني )5،1 إىل 3( ل.س/لي��رت، 
فيضط��ّرون إىل نق��ل املي��اه م��ن اآلب��ار األهلية 
والعام��ة يف اجلوام��ع واحلدائ��ق. وال خيتل��ف 
الطاب��ور هن��ا ع��ن نظ��ريه عل��ى األف��ران، حي��ث 
تدخ��الت الش��بيحة والزع��ران، إىل درجة أنك 
قد تقف لساعاٍت للحصول على »بيدونة« ماء 

)م��ا يع��ادل 20 لي��رتًا(.

رادار المدينة
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حسيب عبد الرزاق

ماذا يفعل شّبيحة األسد بني الالجئني السوريني يف أوروبا؟!

يواص��ل ناش��طون س��وريون مط��اردة عناص��ر م��ن ش��ّبيحة األس��د، وآخري��ن ينتم��ون إىل ميليش��يا ح��زب اهلل اللبنان��ّي، تس��ّربوا ب��ني  	
الالجئ��ني الس��وريني إىل دول أوروبي��ٍة وه��م متوّرط��ون جبرائ��م ح��رٍب وإب��ادٍة أثن��اء محل��ة األس��د الوحش��ية لقم��ع الث��ورة ال��ي انتفض��ت ض��د 

حكم��ه من��ذ آذار 2011.

فق��د أنش��أ الالج��ئ الس��ورّي أب��و رائ��د )42 عام��ًا(، املقي��م يف  	
الس��ويد، صفح��ًة عل��ى موق��ع التواص��ل االجتماعّي فيس��بوك للكش��ف 
ع��ن الجئ��ني ينتم��ون إىل ميليش��ياٍت طائفي��ٍة قاتلت إىل جانب األس��د 
وقتلت السوريني، لكن إدارة فيسبوك أغلقت الصفحة. يقول أبو رائد: 
»إنه��م ينتحل��ون صف��ة الج��ٍئ س��وريٍّ ويطالب��ون الس��لطات الس��ويدية 
حبمايته��م. ه��ذا غ��ري معق��ول! أن��ا وبع��ض أصدقائي تعّرفن��ا على عّدة 
أش��خاٍص من وجوههم، كانوا يش��اركون يف قمع املظاهرات يف حّي 
. هم  القابون وبرزة بدمشق، ولألسف فقد حصلوا على جلوٍء إنسانيٍّ
يّدعون أنهم هاربون من داعش، وينكرون أنهم محلوا السالح وقمعوا 
املتظاهري��ن. حاول��ُت فض��ح جرائمه��م لك��ن الصفح��ة أغلق��ت ألنه��ا ال 

حتم��ل صف��ًة قانونية«. 
صفح��ٌة أخ��رى أنش��أها ناش��طون من��ذ أش��هٍر ته��دف إىل  	
»حماكم��ة ه��ؤالء املتوّرط��ني بأعم��ال قت��ٍل يف س��وريا وتقدميه��م إىل 
العدال��ة«، حت��ت اس��م: »رص��د ومتابع��ة اجملرم��ني يف أورب��ا«، ولكنه��ا 
وقع��ت أيض��ًا ضحي��ة اإلغ��الق بعد نش��رها عش��رات الصور ألش��خاٍص 
وصل��وا إىل أوروب��ا وطلب��وا اللج��وء، وبعضه��م يظه��رون يف ص��وٍر وه��م 
حيملون الس��الح يف س��وريا ويرتدون مالبس عس��كريًة عليها ش��اراٌت 
طائفي��ٌة صف��راء يضعه��ا مقاتل��و ميليش��يا ح��زب اهلل اللبنان��ّي. يق��ول 
مدير الصفحة ل�«عني املدينة« إن معارف للمتهمني أنفسهم يرسلون 
ص��ور إدانته��م يف س��وريا وص��وراً أخ��رى هل��م بع��د وصوهل��م إىل أورب��ا. 
ويضيف بأنهم يف صفحة »رصد ومتابعة اجملرمني يف أوربا« يعملون 
بشكٍل مستقل، لكن بعض الصفحات »تشارك منشوراتنا، كصفحة 
اإلعالمّي السورّي فيصل القاسم وشبكة الثورة السورية. وبشكٍل عامٍّ 
ال يوج��د تفاع��ٌل ب��ني صفحتن��ا وبني مؤّسس��اٍت إعالمي��ة، ولكن بعض 

الصحفي��ني األجان��ب يقوم��ون بالتس��اؤل ع��ن عملن��ا ويهتم��ون ب��ه«.
وتث��ري تل��ك الصفح��ات ج��داًل يف األوس��اط القانوني��ة، إذ  	
يش��ري حقوقي��ون إىل أن��ه يصع��ب التأك��د من املعلومات الي تنش��رها، 
ومث��ة خم��اوف م��ن ذك��ر أمس��اء أش��خاٍص أبري��اء لدواف��ع ش��خصيٍة 

به��دف توريطه��م والتش��هري به��م.
ويتحدث الجئون س��وريون عرب الفيس��بوك عن اس��تفزازاٍت  	
يق��وم به��ا هؤالء الش��ّبيحة بع��د أن يتمكنوا من احلص��ول على اللجوء. 
يق��ول عب��د اهلل، ج )الجٌئ س��وريٌّ يف فرنس��ا(: »كث��رٌي منهم يتجاوزون 

خط��ر )مقابل��ة اللج��وء( وحيصل��ون عل��ى اإلقام��ة املؤقت��ة، وبع��د ذل��ك 
يظه��رون ع��رب وس��ائل إع��الٍم فرنس��يٍة ليّدع��وا أنه��م ضحاي��ا تنظي��م 
داع��ش ولي��س نظ��ام األس��د.. إنه��م كاذب��ون وقح��ون. وم��ن بينه��م 
جمرم��ون محل��وا الس��الح وصّوب��وه ض��د األبري��اء وش��اركوا حبمالت 
س��لٍب ونه��ب، واش��تغل بعضه��م يف حواج��ز النظ��ام العس��كرية ال��ي 

حاص��رت أحي��اء مح��ص القدمي��ة وح��ّي الوع��ر«.
ويع��رتف املكت��ب الفرنس��ّي لالجئ��ني بصعوب��ة التأك��د م��ن  	
ت��وّرط بع��ض الالجئ��ني جبرائ��م ح��رٍب دون أدل��ٍة دامغ��ٍة أو اع��رتاٍف 
منه��م، ولك��ن املقاب��الت ال��ي جيريه��ا املكت��ب تهدف إىل كش��ف وجود 
مث��ل ه��ذه احل��االت، رغم العدد الكبري م��ن اهلويات املزورة. وهناك بنٌد 
واض��ٌح يؤك��د رف��ض من��ح اللج��وء ألّي ش��خٍص يتحم��ل مس��ؤولية 

انته��اك أح��د بن��ود معاه��دة جني��ف.
وكان��ت قن��اة RTL األملاني��ة بث��ت تقري��راً ع��ن عناص��ر م��ن  	
أجهزة أمن النظام الس��ورّي تقدموا بطلبات جلوٍء يف أملانيا، وقد ثبت 
توّرطهم بتعذيب املعتقلني يف السجون السورية. وأوضح التقرير أن 
هؤالء يقيمون داخل مراكز إيواء الالجئني »دون مالحقٍة قانونية«.
ونشرت جملة األخبار األمريكية »تابلت«، يف شباط املاضي،  	
تقريراً يؤّكد وجود جمرمي حرٍب من قّوات بشار األسد وامليليشيات 
املساندة له يف الدول األوروبية طلبًا للجوء. وقالت اجمللة إن »اخلطر 
ال��ذي يه��ّدد أوروب��ا لي��س داع��ش ب��ل ش��ّبيحة األس��د«. ويذك��ر كاتب 
التقري��ر »ب��ن دافي��س« أمس��اء ع��دٍد من العس��كريني املوجودي��ن اآلن يف 
أوروب��ا به��دف اللج��وء، وم��ن بينه��م احل��ارس الش��خصّي لبش��ار األس��د 
ويدعى »عالل اخلليل«، باإلضافة إىل حممد كنعان الذي ظهر مع 
األس��د أثن��اء زي��ارة األخ��ري ملق��ّر قّواته القري��ب من جوبر الع��ام املاضي.

وق��ال »دافي��س« إن م��ا يقل��ق هو »اس��تفادة ما يص��ل إىل 1000  	
م��ن املقاتل��ني املوالني لألس��د، املتوّرطني يف جرائ��م حرب، من عروض 
اللج��وء الس��خية«. ويوض��ح أن »ه��ؤالء الش��ّبيحة الذي��ن صادفته��م 
يف أوروب��ا كان��وا ق��د عّين��وا م��ن قب��ل ماهر األس��د، ش��قيق بش��ار، لقمع 

االحتجاج��ات ال��ي اندلع��ت يف ع��ام 2011«. 
ه��ّدد  ق��د  حّس��ون  أمح��د  الس��ورّي  النظ��ام  مف��ي  وكان  	
أوروبا وأمريكا بعملياٍت انتحاريٍة، وقال: »أقوهلا لكل أوروبا.. وأقوهلا 
ألمريكا.. س��نعّد استش��هاديني، هم اآلن عندكم، إن قصفتم س��وريا«.
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أورفا  أبو حممد يف 
هادي الفيصل

بأعوام��ه ال��ي جت��اوزت اخلمس��ني، وطاقي��ة الص��وف، واالبتس��امة الدائم��ة، والذق��ن احلليقة؛ ميش��ي أبو حممد يف ش��وارع  	
أورف��ا، مس��تعجاًل أب��داً، ذاهب��ًا كم��ا يب��دو إىل الش��غل أو قادم��ًا من��ه. أكث��ر م��ا يعجب��ه يف ه��ذه اللحظ��ات أن يصادف ش��خصًا من دير 

ال��زور، يع��رف أصل��ه وفصل��ه، وحيدث��ه دون أّي اعتب��اراٍت اجتماعي��ٍة أو سياس��يٍة تعلمه��ا يف س��نٍّ متقدم��ة.
ميّي��ز  ال��ذي  النش��اط  رغ��م  	
جعل��ه  يف  ينج��ح  مل  ذل��ك  لك��ن  خطوات��ه، 
اإلكس��اء  ورش��ات  يف  العم��ل  يتحّم��ل 
طوي��اًل  وقت��ًا  تتطل��ب  إنه��ا  إذ  الرتكي��ة، 
والتزام��ًا  الفيس��بوك،  ع��ن  بعي��دًا  يضع��ه 
الش��اي  بش��رب  ل��ه  يس��مح  ال  صارم��ًا 
-ك��ي  فق��ّرر  ه��واه.  عل��ى  والتدخ��ني 
لصاحل��ه  العم��ل  األوس��طة-  أج��ور  يوف��ر 
الش��خصّي يف مهن��ة التبلي��ط ال��ي يزاوهل��ا 
من��ذ أربع��ني عام��ًا، واش��رتى ع��ّدة الق��ص 
وأدوات اخلل��ط، وراح يبح��ث ع��ن الزبائ��ن 
ب��ني املتعهدي��ن. لكن��ه يع��رف جي��دًا أن عمله 
والزبون��ات  »التصليح��ات  عل��ى  س��يقتصر 
يلزم��و  املتعهدي��ن  »ش��غل  ألن  الطي��ارة«، 
ب��ّدو معلمي��ة«؛  ورش��ات كب��رية، ب��س م��ا 
غرف��ة  يف  لزميلي��ه  أحيان��ًا  يع��رتف  كم��ا 
الفن��دق. ولذل��ك فم��ا جيني��ه ال يوفر أكثر 

احلي��اة. تكالي��ف  يس��ّد  مم��ا 
 - أرم��يٍّ -أو  عرب��يٍّ  بي��ت  يف  	
قدي��ٍم يس��كن أب��و حمم��د يف إح��دى غ��رٍف 
فص��ارت  عج��ٍل  عل��ى  ُرمّم��ت  متج��اورة، 
األب��واب  تؤط��ر  القدمي��ة  احلج��ارة 
ن��زالء  ويش��كل  احلديث��ة.  البالس��تيكية 
األوىل،  أصدقائ��ه  دائ��رة  البيت/الفن��دق 
عنه��م،  يفصل��ه  ال��ذي  الس��ّن  ف��ارق  رغ��م 
ولكن��ه ال مينع��ه م��ن إخباره��م -باإلضاف��ة 
يس��تطيع  ال  أن��ه  العم��ل-  أصدق��اء  إىل 
إرس��ال أّي مبل��ٍغ لزوجت��ه وأوالده األربعة، 
إال أن��ه مطمئ��ٌن عليه��م فق��د أودعه��م ل��دى 
أبي��ه يف بيت��ه ال��ذي اش��رتاه يف الري��ف من��ذ 
أّول ن��زوٍح ل��ه ع��ن املدينة. كم��ا حيّدث أبو 
حمم��د أصدق��اءه ه��ؤالء، بهدوئ��ه املعت��اد، 
واجهه��م  ح��ني  املنظم��ات«  »لص��وص  ع��ن 
ال��ي  الروات��ب«  و«حرماني��ة  حبقيقته��م 
فيه��ا،  العم��ل  رف��ض  ولذل��ك  يتلقونه��ا. 
كم��ا يك��ّرر، »رغ��م الدع��وات الكث��رية ال��ي 
وّجه��ت إلي��ه من القائمني عليها يف »البلد«. 
فاملنظم��ات، »ع��دا الفس��اد ال��ذي يستش��ري 
»ألجن��داٍت  تعم��ل  فظي��ع«،  بش��كل  به��ا 
و«لص��احل  حيل��ل،  كم��ا  خارجي��ٍة« 
وال  تقدي��ر.  أق��ّل  يف  العاملي��ة«  املخاب��رات 

ب��ّد أن يفض��ي ذل��ك احلدي��ث إىل حتلي��ل م��ا 
ح��دث يف دي��ر ال��زور، وبالطب��ع إلق��اء الل��وم 
عل��ى أح��ٍد م��ا، ويف الغال��ب مراع��اة أن يك��ون 
ه��ذا ال�«أح��د« ال خي��ّص أّي ش��خٍص يش��هد 
احلدي��ث ال��ذي ميت��ّد، يف بع��ض األحي��ان، 
حت��ى س��اعٍة متأخ��رٍة ق��د متن��ع أب��ا حمم��د 
التال��ي،  الي��وم  يف  للعم��ل  النه��وض  م��ن 
وتضط��ّره إىل االتص��ال بالزب��ون وإخب��اره 

أن وعك��ًة صحي��ًة ق��د أصابت��ه.
ات ال��ي ي��زور فيه��ا أقارب��ه  يف امل��رّ 	
يبادهل��م  أن  حي��ّب  القدام��ى  معارف��ه  أو 
ذكري��اٍت عائلي��ًة أو ش��خصيًة م��ّرت عليه��ا 
حت��ى  الصامت��ة،  التعقي��دات  م��ن  عق��وٌد 
اخلارج��ّي،  املراق��ب  عل��ى  لغ��زًا  أصبح��ت 
لكنه��ا تب��دو الي��وم ب��ال معن��ى. يق��ود حدي��ث 
إىل  حمم��د-  أب��و  يدفع��ه  -أو  الذكري��ات 
عاط��ٌل  وه��و  تركي��ا،  يف  وضع��ه  غراب��ة 
ع��ن العم��ل تقريب��ًا، وبعي��ٌد ع��ن أهل��ه. وهن��ا 
ينتظ��ر أن يلوم��ه املضي��ف عل��ى »تفضيل��ه 
البهدل��ة« عل��ى العي��ش يف ظ��ّل ث��راء عائلت��ه 
وتارخيه��م  املع��روف،  وامسه��م  الكب��ري، 
السياس��ّي ال��ذي »يؤهل��ه للجل��وس يف البي��ت 

كم��ا  رج��ل«،  عل��ى  رج��اًل  مكت��ٍب  وراء  أو 
وه��م  واملع��ارف.  األق��ارب  ه��ؤالء  يتص��ّور 
م��ن  الثاني��ة  الدائ��رة  أورف��ا  يف  يش��كلون 
أصدق��اء أب��ي حمم��د، الذي يتدخ��ل بدماثٍة 
-بع��د أن ُيش��بع حديثه��م ش��يئًا م��ا داخل��ه- 
واضع��ًا ح��ّدًا ملضيف��ه، »فه��م يف النهاي��ة أهل��ه 
وليس��وا أه��ل اآلخري��ن، رغ��م أن اآلخري��ن 
جين��ون الفائ��دة م��ن عالقته��م به��م أكث��ر 

من��ه«، كم��ا يس��ّجل أخ��ريًا.
الثالث��ة  أصدقائ��ه  دائ��رة  أم��ا  	
أب��و  يقط��ع  س��وريني،  ناش��طني  فتش��مل 
عل��ى  للس��الم  املعه��ودة  عجلت��ه  حمم��د 
أحده��م. وق��د يس��تغرق ذل��ك الس��الم نصف 
س��اعٍة م��ن احلدي��ث ع��ن وض��ع األهال��ي يف 
دير الزور أو أورفا، وحالة العمل واإلقامة 
يف الفن��دق، و«اف��رتاءات الن��اس ال��ي تصي��ب 

ش��يئًا...«. يفع��ل  أن  حي��اول  ش��خٍص  أّي 
وقب��ل أن يتاب��ع الصدي��ق مس��ريه  	
يوشوش��ه أب��و حمم��د: »ال تنس��انا اس��تاذ، إذا 
حوالي��ك ش��غل بش��ي منظم��ة أن��ا جاه��ز. ل��و 
مس��تخدم أعم��ل ش��اي وقه��وة. تع��رف أن��ت، 

ضم��ان«. غ��ري...  الرات��ب 
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مريم أمحد

أدويٌة مستعملٌة وأخرى منتهية الصالحية

م��ن الصعوب��ات ال��ي واجه��ت الس��وريني مؤخ��رًا قي��ام نظ��ام األس��د برف��ع س��عر ال��دواء ع��ّدة م��ّراٍت، وصعوب��ة تأمين��ه. فق��د ب��دأت  	
الصيدلي��ات تفتق��ر إىل أن��واٍع كث��ريٍة م��ن األدوي��ة، فض��اًل ع��ن انته��اء صالحي��ة بعضه��ا، أو ع��دم معرف��ة مص��در الكث��ري منه��ا، أو التالع��ب 

مبكّوناته��ا الفعال��ة بس��بب غي��اب الرقاب��ة، وخاّص��ًة يف املناط��ق اخلاضع��ة لس��يطرة املعارض��ة.

تعان��ي ش��رحيٌة واس��عٌة يف الداخ��ل  	
الس��ورّي م��ن ارتف��اع أس��عار األدوي��ة، ونق��ص 
أنواٍع أخرى، بس��بب انهيار س��عر صرف اللرية 
الس��ورية، واحلصار االقتصادّي الذي انعكس 
س��لبًا على املواطنني، ناهيك عن تدمري البنية 
ق��ّوات  قب��ل  م��ن  األدوي��ة  ملصان��ع  التحتي��ة 
النظام. كما تقوم بعض الشركات باحتكار 
بع��ض أن��واع األدوي��ة ث��م طرحه��ا يف الس��وق 
الطّي بأسعاٍر تكاد تكون خياليًة بالنسبة إىل 
الس��كان، م��ا يضط��ّر بعضه��م إىل اللج��وء إىل 
الط��ّب البدي��ل ال��ذي ليس ل��ه أّي نفٍع يف أغلب 
األحيان، سوى النفع النفسّي الذي قد يساعد 

عل��ى الش��فاء يف بع��ض األوق��ات.
فق��د قام��ت حكوم��ة بش��ار األس��د،  	
يف ش��هر آب م��ن الع��ام الفائ��ت، برف��ع أس��عار 
األدوية بنسبة 50%، ويف بداية شباط من هذا 
العام رفعت أس��عارها مّرًة أخرى بنس��بة %35، 
باإلضاف��ة إىل رف��ع أس��عار األدوي��ة املس��توردة 
وفرض ضرائب إضافيٍة على صناعة الدواء. 
وحتج��م غالبي��ة معام��ل األدوي��ة ع��ن اإلنت��اج، 
برف��ع  أو  بال��دوالر  ال��دواء  ببي��ع  وتطال��ب 
أس��عاره ع��ّدة أضع��اٍف م��ّرًة أخ��رى، م��ا انعكس 

س��لبًا عل��ى تواف��ر األدوي��ة يف الصيدلي��ات.
جس��ر  ري��ف  م��ن  حمم��د،  الش��اب  	
الشغور يف حمافظة إدلب، كان أحد ضحايا 
املنطق��ة.  تل��ك  يف  لألدوي��ة  احل��اّد  النق��ص 
وع��ن ذل��ك حدثنا ش��قيقه أمحد قائ��اًل: »عانى 
حمم��د -رمح��ه اهلل- م��ن مح��ًى صدري��ٍة مل��دة 
	س��نة. وبق��ي طري��ح الف��راش ط��وال تل��ك امل��ّدة 
دون أن نس��تطيع فع��ل أّي ش��يٍء ل��ه، بس��بب 
احلص��ار اخلان��ق م��ن قب��ل ق��ّوات النظ��ام ال��ي 
كان��ت موج��ودًة يف حواج��ز معم��ل الس��كر 
ومنتش��رًة يف حمي��ط املدين��ة. بع��د التحري��ر 
متكّن��ا من نقله إىل مش��فى مدين��ة دركوش، 
م��ا  هن��اك،  ال��الزم  ال��دواء  جن��د  مل  ولكنن��ا 
اضطّرن��ا إىل نقل��ه إىل مدين��ة الرحياني��ة يف 
تركي��ا، ولكن��ه ف��ارق احلي��اة قب��ل أن تكتم��ل 

مراح��ل الع��الج«.
قلع��ة  س��كان  م��ن  أم��ل،  الس��يدة  	
املضي��ق بري��ف مح��اة، مريض��ٌة بالته��اب الكبد 
األخ��رى  ه��ي  حدثتن��ا  )ب(.  عام��ل  الوبائ��ّي 

ع��ن معاناته��ا املري��رة لتأم��ني دوائه��ا قائل��ة: 
»كن��ت أذه��ب مطل��ع كّل ش��هٍر إىل دمش��ق 
اخل��ارج،  م��ن  يس��تورد  ال��ذي  ال��دواء  لش��راء 
نظ��راً لع��دم تواف��ره يف س��وريا. وكان س��عر 
 25 وحت��وي  ل��رية،   3000 )زيفك��س(  علب��ة 
أصب��ح  الث��ورة  عل��ى  ع��اٍم  وبع��د  كبس��ولة. 
س��عرها 4500 ل��رية، وبع��د 6 أش��هٍر تضاعف��ت 
األس��عار أيض��ًا. حتى تفاجأت بأن ال��دواء الذي 
بس��بب  الصالحي��ة  منته��ي  أتناول��ه  	كن��ت 
امل��كان  س��وء ختزين��ه. ث��م مل أع��د أج��ده يف 
الذي اعتدت أن أش��رتيه منه، بسبب العقوبات 
االقتصادي��ة ال��ي فرض��ت عل��ى س��وريا، وال��ي 
الن��اس«.  األوىل  باملرتب��ة  ضحيته��ا  كان 
وختتم حديثها قائلة عن علبة الدواء: »سعرها 

م��ّر مث��ل طعمه��ا..«.
عل��ى  احل��ال  ه��ذا  يقتص��ر  ومل  	
املواط��ن، ب��ل تع��ّداه إىل املستش��فيات امليداني��ة 
املناط��ق  يف  ومثيلته��ا  رة  احمل��رّ املناط��ق  يف 
احملاص��رة، وال��ي بات��ت تعان��ي م��ن النق��ص 
األول��ّي،  اإلس��عاف  أدوي��ة  أبس��ط  يف  احل��اّد 
ناهي��ك ع��ن مس��تلزمات العملي��ات الدقيق��ة 
واملرض��ى  املصاب��ني  فعش��رات  	للجرح��ى. 
ج��دران  داخ��ل  آالمه��م  ف��وق  أنينه��م  يعل��و 

	غ��رف اإلس��عاف وس��ط عج��ز الك��وادر الطبي��ة 
ع��ن تأم��ني أبس��ط أن��واع األدوي��ة هل��م، وإن 

كان��ت )س��رنك اإلب��رة(.
العج��ز  هل��ذا  الرئيس��ّي  والس��بب  	
ه��و عملي��ات ق��ّوات النظ��ام العس��كرية، ال��ي 
طال��ت امل��دن الثائ��رة م��ن اجتاه��اٍت ع��ّدة. ويف 
ح��ال تأم��ني كمي��اٍت م��ن األدوي��ة عن طريق 
بع��ض املنظم��ات أو املترّبع��ني، يك��ون بعضه��ا 
	ق��د اقرتب��ت م��ّدة صالحيت��ه عل��ى االنته��اء، 
إىل  إدخاهل��ا  يت��ّم  ال��ي  تل��ك  وكذل��ك 
بع��ض  م��ن  كمس��اعداٍت  احملاص��رة  امل��دن 
املنظم��ات الطبي��ة، وال��ي تترّبع بها الش��ركة 
الستهالكها مباشرًة يف سورية واستخدامها 

قب��ل انته��اء صالحيته��ا بش��هٍر أو ش��هرين.
الش��أن  ه��ذا  األغ��رب يف  الظاه��رة  	
هي انتشار األدوية املستعملة، إذ يقوم بعض 
املرضى أو ذويهم ببيع أو الترّبع ببقايا األدوية 
للصيدليات، بس��بب الغالء الفاحش لبعضها، 
م��ا يدف��ع الكث��ري م��ن الن��اس إىل البح��ث ع��ن 
الصيدلي��ات  يف  املس��تعملة  األدوي��ة  	ه��ذه 
لش��رائها بأس��عاٍر قليل��ة، أو احلص��ول عليه��ا 
جمان��ًا م��ن الصيادل��ة الذي��ن يتذّم��رون يف 

بع��ض األحي��ان ل��دى الس��ؤال عنه��ا.
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رويرتز

عالماٌت 
عسكريٌة 
على ضعف 

»داعش«

تقرير خاص

تع��ّد اهلزائ��م ال��ي مني��ت به��ا »داع��ش«، ب��دءًا م��ن مدين��ة ت��ل أبي��ض يف حزي��ران م��ن الع��ام املاض��ي، ث��م مدين��َي الش��ّدادي وتدم��ر يف  	
ش��باط وآذار من هذا العام، ثم يف القرى احلدودية بريف حلب الش��مالّي مؤخرًا -فضاًل عن هزائمها يف العراق- الوقائع األبرز الي تعرّب 
ع��ن الضع��ف ال��ذي يعاني��ه التنظي��م. وإىل جان��ب ه��ذه اهلزائ��م، ال��ي ميك��ن عّده��ا نتيج��ًة حلال��ة الضع��ف ويف الوق��ت ذات��ه س��ببًا هل��ا، م��ن بني 
أس��باٍب أخ��رى؛ يأت��ي تغ��رّي اخلط��اب الع��ام ل�«داعش« من »الدول��ة ذات البأس« إىل »الدولة املظلومة« ليؤكد هبوط��ًا عميقًا يف قواها إىل حدٍّ 

ال صع��ود بع��ده، يف املس��تقبل املنظ��ور عل��ى األق��ّل.

األش��هر  خ��الل  »داع��ش«،  فش��لت  	
العش��رة األخ��رية، يف إح��راز أّي نص��ٍر كب��رٍي 
على أعدائها يف اجلبهات السورية والعراقية، 
رغم إصرارها وحاجتها امللّحة والدائمة إىل 
ذل��ك. وال تع��دو عملي��ات التس��لل إىل عم��ق 
مناط��ق س��يطرة اخلص��وم، ب��ني ح��نٍي وآخ��ر، 
كونه��ا حماوالٍت يائس��ًة وطائش��ًة لتذكري 
األتب��اع –واألع��داء- بالق��درة عل��ى تعوي��ض 
اخلس��ائر واالنتق��ام بس��رعٍة ويف أّي وق��ت.
األوىل  الضع��ف  ظه��رت عالم��ات  	
يف البنية العسكرية ل�«داعش« بفقدانها قادًة 
ممّيزي��ن، إن بكف��اءٍة ُأثبت��ت وُجّرب��ت خ��الل 
ومسع��ٍة  بش��جاعٍة  أو  الس��ابقة،  املواجه��ات 

التنظي��م، ويعج��ز،  جاذب��ٍة ومؤث��رة، عج��ز 
م��ع تآكله��م قت��اًل أو إصاب��اٍت مقِع��دة، ع��ن 
تعويضه��م بق��ادٍة م��ن املس��توى ذات��ه. لُتم��أل 
مببايع��ني  احلاصل��ة  القيادي��ة  الفراغ��ات 
كان��وا جم��ّرد مقاتل��ني عادي��ني يف صف��وف 
قب��ل  األخ��رى  والفصائ��ل  احل��ّر  اجلي��ش 
س��يطرة »داع��ش«، أو حتى ناش��طني مدنيني، 
ورمب��ا حبيادي��ني متام��ًا فاته��م قط��ار الث��ورة 
الذي تعثر فوجدوا يف قطار »داعش« فرصًة 
ال تع��ّوض لتب��ّوء حيثي��ٍة م��ا، بذل��وا يف س��بيلها 
كّل احلم��اس والتمل��ق جت��اه »الدواع��ش« 
األصليني. ويظهر استعراض قادٍة ميدانيني 
يف  متفّرق��ٍة  جبه��اٍت  قطاع��ات  يف  الي��وم، 

دي��ر ال��زور والرق��ة، أمس��اًء كان��ت يف خان��ة 
املقاتلني العاديني وناشطي اإلغاثة واإلعالم 
واحليادي��ني، ويف م��ّراٍت م��ن مؤي��دي النظ��ام 

ورمب��ا متطّوع��ني يف أجه��زة خمابرات��ه.
أع��داد  ت��آكل  ظاه��رة  تك��ن  ومل  	
املقاتل��ني »احملرتفني« وليدة مرحلة الضعف 
فقط، بل متتّد إىل وقٍت سابٍق، أيام اهلجمات 
الواسعة والتمّدد الكبري صيف 2014. وحسب 
تس��ريباٍت مؤك��دٍة م��ن مطلع��ني يف دي��وان 
جن��د »داع��ش« يف »والي��ة اخلري« )دي��ر الزور( 
ف��اق جمم��وع أعداد قتلى التنظيم يف معارك 
ع��ني العرب/كوبان��ي، واملعارك الالحقة هلا 
يف حمافظ��ة احلس��كة، 1500 قتي��ل، س��قطت 
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م��ن  باس��تهدافهم  منه��م  األك��رب  النس��بة 
طائ��رات التحال��ف عل��ى اجلبهات املباش��رة أو 
عل��ى ط��رق امل��ؤازرة واإلم��داد هل��ذه اجلبه��ات.
ويفاق��م م��ن مش��كلة الن��وع، وإىل  	
ومناف��ذ  ط��رق  إغ��الق  التأث��ري،  بال��غ  ح��دٍّ 
العب��ور إىل س��وريا أم��ام املهاجري��ن، مما قطع 
الش��ريان املغذي خبرباٍت عس��كريٍة اكتسبها 
أو  بع��ض ه��ؤالء يف س��احات قت��اٍل س��ابقة، 
مبس��تعدين م��ن حي��ث املل��كات حلي��ازة ه��ذه 
اخل��ربات نتيج��ة نش��أٍة يف بيئ��اٍت جهادي��ٍة يف 
أو وس��ط وجن��وب  أفغانس��تان  أو  الشيش��ان 
م��ن  مق��ّرٍب  مص��دٍر  وحس��ب  آس��يا.  ش��رق 
مس��ؤولني يف جمال اس��تقبال املهاجرين عند 
وصوهل��م إىل األراض��ي الس��ورية؛ مل ين��زل، 
خ��الل مخس��ة أو س��تة أش��هٍر عل��ى األق��ّل، أّي 
واف��ٍد جدي��ٍد يف البي��وت واملق��ّرات املخّصص��ة 
لذل��ك. وعل��ى العك��س ُس��ّجلت ح��االت ف��راٍر 
إىل  –ومهاج��راٍت-  ملهاجري��ن  انش��قاٍق  أو 
األراض��ي الرتكي��ة، قب��ل تس��ليمهم أنفس��هم 
األنب��اء  صدق��ت  وإذا  بالده��م.  لس��فارات 
أوس��اط  يف  ضي��ٍق  نط��اٍق  عل��ى  املتداول��ة 
املتابع��ني األمنيني من فصائل اجليش احلّر، 
وه��ي قابل��ٌة للتصدي��ق عل��ى أّي ح��ال، ف��إن 
أع��داد الراغب��ني واملس��تعدين لالنش��قاق عن��د 
تواف��ر ظ��روٍف مالئمٍة ترتفع باس��تمرار، مع 
اخليب��ة ال��ي يستش��عرها هؤالء وتب��ّدد الوهم 

ب�»دول��ة املس��لمني« الفاضل��ة والقوي��ة.
غي��اب  أّدى  أخ��رى  ناحي��ٍة  وم��ن  	
مهاجرين جدٍد إىل حرمان »داعش« من مادٍة 
دعائي��ٍة طامل��ا تبج��ح به��ا رمسيوه��ا وأتباعه��ا 
ع��ن أن��اٍس باع��وا ت��رف دنياه��م يف مواطنه��م 
األصلية وهاجروا إىل »دولة اإلسالم« يبغون 
بقائه��ا.  س��بيل  يف  والش��هادة  عنه��ا  الدف��اع 
وحتمًا لن جيد دعاة »داعش« مثاًل حمليًا يف 
هذا الش��أن يضربون��ه يف معرض حتريضهم 
مس��لمني س��وريني عل��ى البيع��ة، وه��م م��ن 
أتيحت هلم من غري جهٍد »نعمٌة« جغرافيٌة أن 
يكونوا صدفًة يف »دولة اإلسالم« الي »يبذل 
آخ��رون الغالي والنفيس« ويكابدون املخاطر 
للوص��ول اليه��ا. إن غي��اب دعاي��ٍة ملموس��ٍة 
مث��ل دعاي��ة املهاجري��ن س��يحرم »داع��ش« من 

منضم��ني مبدئي��ني ج��دٍد إىل صفوفه��ا.
مع��دالت  اس��تمرار  ورغ��م  	
الس��ابقة،  الوت��رية  عل��ى  احمللي��ني  	جتني��د 
وخاّص��ًة يف صف��وف األطف��ال واملراهق��ني، 
وه��م الفئ��ة املفّضل��ة لق��ادة التنظي��م نظ��راً 
لس��هولة التأث��ري فيه��ا ث��م بس��بب توافره��ا 
بأع��داٍد كافي��ٍة يف جمتمع��اٍت ترتف��ع فيه��ا 
أع��داد الش��بان والرج��ال الغائب��ني أو اهلارب��ني 
م��ن ج��ور »داع��ش« نفس��ها؛ تظه��ر يف بع��ض 
واالس��تعداد  النف��ري  أوق��ات  يف  »الوالي��ات« 
ملع��ارك كب��رية، يف األش��هر األخ��رية عل��ى 

ع��دديٍّ يف  نق��ٍص  التحدي��د، مظاه��ر  وج��ه 
محل��ة الس��الح م��ن املتفّرغ��ني للقت��ال، مم��ا 
يدف��ع مبس��ؤولي »داع��ش« العس��كريني إىل 
القي��ام بعملي��ات جتمي��ٍع عش��وائيٍة لعناص��ر 
م��ن أجه��زة التنظي��م ذات العم��ل املدن��ّي لس��ّد 
ه��ذا النق��ص. وُتربز األع��داد املرتفعة للقتلى 
واجلرح��ى يف فئ��ة املبايع��ني احمللي��ني غ��ري 
العس��كريني، ويف فئ��ة املراهق��ني واألطف��ال، 
هات��ني  عل��ى  ل�«داع��ش«  املتزاي��د  االعتم��اد 
الفئت��ني م��ن عناصره��ا، كم��ا ُت��ربز عج��ز 
التنظي��م أو المباالت��ه أم��ام ارتف��اع خس��ائره 

البش��رية بش��كٍل ع��ام.
عل��ى  االعتم��اد  ع��ن  وفض��اًل  	
األطف��ال واملبايع��ني غ��ري العس��كريني حت��اول 
»داع��ش«، من��ذ مطلع العام احلالّي، أن توّس��ع 
دائ��رة املس��تهدفني بالتجني��د يف اجملتمع��ات 
اخلاضع��ة هل��ا م��ن خ��الل جتدي��د عالقته��ا 
به��ذه اجملتمع��ات وإجي��اد مص��احل مش��رتكًة 
بدي��وان  ممثل��ًة  »داع��ش«،  تعم��ل  إذ  معه��ا. 
العالق��ات العام��ة والعش��ائر، عل��ى التق��ّرب 
م��ن ش��يوخ ووجه��اء العش��ائر يف حمافظ��ي 
أبرزه��ا  والرق��ة بوس��ائل ش��تى  ال��زور  دي��ر 
اس��رتضاء بعضه��م بإط��الق س��راح عش��رات 
املعتقل��ني م��ن س��جونها يف الرق��ة. وكذل��ك 
ع��رب تكثي��ف االجتماعات معه��م، فقد عقدت 
اجتماع��ني عش��ائريني كبريي��ن يف بلدت��ي 
ذيبان وحوايج ذياب، شرق وغرب دير الزور، 
واثن��ني آخَري��ن يف مق��ّر دي��وان العش��ائر ويف 
بل��دة حزمي��ة، وس��ط ومش��ال مدين��ة الرق��ة. 
مس��ؤولو  خاط��ب  االجتماع��ات  ه��ذه  ويف 
»داع��ش« املش��اركني بلهج��ٍة ملّطف��ٍة ختل��و 
م��ن الغطرس��ة والتك��رّب املعتادي��ن، وترّك��ز 
اخلطاب على ش��رح حالة »املركب الواحدة« 
ال��ي حتم��ل اجلمي��ع؛ »الدول��ة اإلس��المية« 
ورعاياها يف دير الزور والرقة وسائر »أرض 
املس��لمني«. تل��ك املرك��ب ال��ي ل��ن تغ��رق، يف 

ح��ال غرق��ت، ب�«الدول��ة« وحده��ا 

ب��ل باجلمي��ع، ول��ن تفل��ح -حس��ب خطاب��ات 
»داع��ش«- أّي حماول��ة جن��اٍة بالقف��ز أليٍّ من 
هؤالء الركاب، ألن األعداء لن ميّيزوا، فهم 
ال يس��تهدفون »الدول��ة« فق��ط ب��ل املس��لمني 
كله��م. وتس��تعمل »داع��ش« لتأكي��د ه��ذا 
اخلطاب بعض املمارسات العنصرية مليليشيا 
ypg يف ح��ّق س��كان الق��رى والبل��دات العربي��ة 
يف احلس��كة والرق��ة، م��ن اعتق��اٍل عش��وائيٍّ 
وجتري��ف ق��رى وترحي��ل س��اكنيها، وه��ي 
املمارس��ات ال��ي وقع��ت بالفع��ل وإن بدواف��ع 
خمتلف��ٍة ع��ن م��ا تقول��ه »داع��ش«. ويرتب��ط 
خبطابه��ا  ه��ذا  الس��ورّي  »داع��ش«  خط��اب 
جملتمعات احملافظات العراقية الواقعة حتت 
س��يطرتها بتذكريه��م باملمارس��ات الس��ابقة 
واملمارس��ات  »الش��يعية«،  املالك��ي  حلكوم��ة 
املتج��ّددة جملاميع احلش��د الش��عي »الش��يعّي« 
يف حّق »املسلمني« السّنة بطبيعة احلال. ويف 
ه��ذه االجتماع��ات طال��ب متحّدث��و »داع��ش«، 
انطالقًا من خطر »األكراد«، ش��يوخ ووجهاء 
العش��ائر بالوق��وف م��ع »الدول��ة« بتش��جيع 
أبن��اء هذه العش��ائر والدفع به��م إىل مبايعتها 
وكم��ا  املع��ارك.  جبه��ات  يف  واالخن��راط 
يفع��ل نظ��ام بش��ار األس��د بطرح��ه خياري��ن 
فق��ط أم��ام اجملتم��ع الدول��ّي؛ ه��و أو اإلرهاب، 
تفع��ل »داعش« أم��ام اجملتمعات اخلاضعة هلا 
بطرحه��ا خياري��ن فق��ط أيض��ًا، ه��ي أو اآلخ��ر 
ت��ام،  بش��كٍل  واأله��داف  العقي��دة  يف  الع��دّو 
وال��ذي يش��كل خط��راً ال عل��ى الدي��ن فقط بل 
على البقاء كله، قتاًل أو تهجرياً. واستكمااًل 
العام��ة  العالق��ات  دي��وان  ب��دأه مس��ؤولو  مل��ا 
والوجه��اء،  الش��يوخ  باس��رتضاء  والعش��ائر 
عمل أمنيو »داعش« على اللقاء مبمثلي كّل 
مغلق��ة،  اجتماع��اٍت  يف  ح��دٍة  عل��ى  عش��ريٍة 
ك��ّرر فيه��ا األمنيون املطالب ذاتها، عارضني 
مص��احل ومغري��اٍت ملس��تمعيهم إن اس��تجابوا، 
وتعه��داً حب��ّل القضاي��ا العالق��ة، وحماس��بة 
الش��خصيات والعناصر املسيئة من التنظيم.
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املزاح يف أصعب الظروف
مسهر اخلالد

الدول��ة  تنظي��م  عق��د  ال��زور  دي��ر  يف  األوىل  أيام��ه  يف  	
كان��ا  وح��ني  املدين��ة.  يف  الكتائ��ب  لق��ادة  اجتماع��ًا  اإلس��المية 
متوّجَه��ني إىل االجتم��اع س��أل أح��د عناص��ر اجلي��ش احل��ّر قائ��د 
كتيبته: »شكون يريدون هذول من العامل؟«، فقال القائد بطريقٍة 
مواربة: »يريدون يفتحون روما«، فرّد العنصر: »أي روما يا حّجي! 

م��ا يعرف��ون يفتح��ون علب��ة س��اردين«. ه��ذول 

يك��ّرر األهال��ي العدي��د م��ن القص��ص املش��ابهة كث��رياً يف  	
أحاديثه��م. يري��دون منه��ا، ع��دا االنتق��اص م��ن اخلص��م والتقلي��ل م��ن 
ش��أنه، إب��راز ذكاء صاح��ب املزح��ة وس��رعة بديهت��ه ودق��ة تلميحات��ه. 
ويس��ميها البع��ض »َعَب��ازات« –مبعن��ى ش��غب- أو اس��ٍم قري��ٍب م��ن ذل��ك، 
كن��وع م��ن االع��رتاض عليه��ا، ويتأث��ر به��ا البعض اآلخ��ر حتى تصبح 
منط��ًا حياتي��ًا يعيش��ه حت��ى آخ��ر العم��ر. وف��وق ذل��ك )أو حتت��ه( يأت��ي 
الذاك��رة  مكّون��ات  أه��ّم  كأح��د  النهفات/القفش��ات  ه��ذه  حف��ظ 
اجلماعي��ة لألهال��ي، وترتب��ط ارتباط��ًا وثيق��ًا بالثقاف��ة الش��فوية ال��ي 

حت��وي أيض��ًا الكث��ري م��ن املآث��ر والش��عر واألمث��ال وغريه��ا.
يرتبط املزاح يف مدينة دير الزور خاّصًة باألصوات العالية  	
والتشهري والشتم والعنف. ويعّد الضرب بقصد املزاح أمراً مألوفًا إىل 
درج��ة اش��رتاط الكث��ري م��ن الش��باب األصغ��ر س��نًا اس��تثناءه م��ن امل��زاح 
عن��د عق��د صداق��اٍت جدي��دة. وق��د تط��ّور املزاح خ��الل الث��ورة يف أكثر 
م��ن اجت��اه، كان أخطره��ا اس��تعمال األصدق��اء الس��الح الن��ارّي يف م��ا 
بينهم، ما أّدى إىل حوادث مؤسفٍة يف الفرتة الي سيطر فيها اجليش 
احل��ّر عل��ى املدين��ة. وق��د يأخذ املزاح ش��كل الس��خرية من ال��ذات، كأن 
يش��تم الش��خص نفس��ه يف بداي��ة حديث��ه متهي��داً ملمازح��ة اآلخري��ن. 
كم��ا خيل��ط الكث��ريون  يف امل��زاح بني الش��عّي والرمسّي )والش��خصّي 
والع��اّم(، فف��ي إح��دى املع��ارك ال��ي خاضه��ا احل��ّر يف املدين��ة انس��حبت 
كتيب��ٌة م��ن موقعه��ا أثن��اء املعركة فخاطب قائ��د القطاع عن طريق 
القبضة )جهاز االتصال( صديقه مسؤول الكتيبة: »ليش انسحبت من 

دون أوام��ر؟« ف��رّد املس��ؤول: »الدبابة قطع��ت علينا الكالش«.
وق��د توق��ف الكث��ري م��ن أن��واع امل��زاح من��ذ س��يطرة التنظي��م  	
عل��ى دي��ر ال��زور ولك��ن يف العل��ن، بينم��ا اس��تمّر بالس��ّر أو بأش��كاٍل 
جدي��دٍة تالءم��ت م��ع قس��وة ومزاجي��ة ق��ادة التنظي��م وحماوالته��م 
تغي��ري حي��اة األهال��ي، ه��ذه احمل��اوالت ال��ي وصل��ت إىل اعرتاضه��م 
عل��ى طريق��ة ال��كالم احمللي��ة وحماول��ة تغيريه��ا بالق��ّوة يف بع��ض 
األحي��ان. ويف إح��دى امل��ّرات ال��ي اجتم��ع فيه��ا الن��اس يف البوكم��ال 
حلض��ور تنفي��ذ حك��ٍم م��ا ص��رخ ش��ابٌّ بقصد امل��زاح: »طي��ارة... طي��ارة«، 
األهال��ي،  قب��ل  التنظي��م  عناص��ر  ويه��رب  احلش��َد  الفوض��ى  لتع��ّم 
حت��ى جل��أ قادت��ه بع��د م��ّدٍة إىل حتدي��د عقوب��ة »م��ن يصي��ح بكلم��ة 
	طي��ارة وس��ط احلش��د املدع��ّو حلض��ور األح��كام«، لكث��رة م��ا اس��تعملت 
املقاب��ل  التنفي��ذ. ويف  العناص��ر ع��ن  املزح��ة حملاول��ة عرقل��ة  تل��ك 
كاس��تعمال  امل��زاح،  يف  اخلص��م  اس��تلهام  إىل  الكث��ريون  يلج��أ 
تعب��ري »ي��ا ش��يخ«، أو كم��ا يف القّص��ة ال��ي تق��ول إن مصري��ًا م��ن 
	التنظي��م أمس��ك ش��ابًا مع��ه علب��ة مح��راء طويل��ة فس��أله بلهجت��ه: »

ف��ني احلش��يش؟« )يعتق��د مهاج��رو التنظي��م أن مدخ��ي احلم��راء 
حشاش��ون( ف��رّد الش��اب: »واهلل معرف��ش يفن��دم«!

وينتش��ر يف األوس��اط الش��عبية العدي��د م��ن ن��وادر املعتقل��ني  	
يف س��جون التنظي��م األمني��ة ومزاحه��م بغ��رض التس��لية، كن��وٍع م��ن 
أدب الس��جون الش��فوّي. وم��ن أكث��ر الن��وادر انتش��اراً، حت��ى أصبح��ت 
ل��دى بع��ض املعتقل��ني نوع��ًا م��ن الربوتوك��ول ال��ذي يس��تقَبل ب��ه 
املعتق��ل اجلدي��د، االستفس��ار من��ه ع��ن موق��ف ص��دام حس��ني إذا كان 
م��ا زال جبان��ب املعارض��ة الس��ورية؟ أو االستفس��ار ع��ن قبض��ة حاف��ظ 
األس��د األمنية؟ أو إن كان أصدر عفواً عن املس��اجني؟ وترك املعتقل 
اجلديد لفرتٍة من الوقت يضرب أمخاس��اً بأس��داس، حماواًل استيعاب 
ظروف س��جنه ومعرفة تبعية اجلهة الي اعتقل لديها وتقدير املدة 
ال��ي قضاه��ا ه��ؤالء منقطع��ني عن الع��امل اخلارجّي، قب��ل إخباره بأمر 

املزحة.
التنظي��م يق��ف  ويف حلظ��ةٍ س��ّجلتها كام��ريا إعالمّي��ي  	
أح��د عناص��ره احمللي��ني حيم��ل س��اطوراً بي��ده جبان��ب األم��ري احملل��ّي 
أب��و دجان��ة ال��زر، ويثّب��ت العنص��ر حدق��ي عيني��ه عل��ى نصل الس��اطور 
فيبدو أحول بش��كٍل س��اخر، ويقول بأس��لوٍب مس��رحيٍّ يقلد فيه هلجة 
أه��ل الري��ف: »واهلل م��ا خرجن��ا إال لنص��رة ه��ذا الدي��ن«. تش��ي مزح��ة 
العنص��ر بتس��لل الثقاف��ة الش��عبية إىل حي��اة أولئ��ك الذي��ن حاول��وا أن 
يكون��وا خ��ارج التاري��خ بصرامته��م ال��ي يصّدرونه��ا ع��ن أنفس��هم. ه��ذا 
من جهة، ومن جهٍة أخرى تعرّب عن مدى االس��تهانة بالش��عارات الي 
يرفعونه��ا، خاّص��ًة أن املزح��ة مت��ّس أح��د أه��ّم تلك الش��عارات. ويف آخر 
املقط��ع يظه��ر العنص��ر ذات��ه يله��و ضاح��كًا بش��عر مهاج��ٍر غرب��يٍّ وق��ف 

أم��ام الكام��ريا للحدي��ث.
فه��ل سيس��تطيع األهال��ي بامل��زاح جت��اوز عتب��ة اخل��وف م��ن  	

بناه��ا؟ ال��ي  األوث��ان  م��ن  تبق��ى  م��ا  وإس��قاط  التنظي��م 

رادار المدينة
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حّق االنتخاب يف سجون األسد
بكر صدقي

ش��������باط  يف  	
كان   1985 الع�������ام 
عل��ى  االس��������تفتاء 
ف��رتٍة رئاس��يٍة ثالث��ٍة 
س��نواٍت  س��بع  م��ن 
النظ��ام  ملؤّس��س 
حاف��ظ األس��د. ب��دأ 
»الع��رس  جن��ون 
يف  الدميوقراط��ّي« 
س��جن حل��ب املرك��زّي قبل أكثر من أس��بوٍع 
من موعد االستفتاء. كنا نسمع، من مهاجعنا 
يف جن��اح األم��ن السياس��ّي، أص��وات الطب��ول 
وهتاف��ات مجاه��ري املس��اجني حبي��اة القائ��د 
وفدائ��ه بال��روح وال��دم. م��ا كان للش��رطّي 
جاس��م )أب��و مجع��ة( أن حيرمن��ا م��ن بهج��ة 
تل��ك االحتفاالت الوطنية، ففتح باب اجلناح، 
يف أح��د األي��ام، ملس��ريٍة عفوي��ٍة حتّرك��ت يف 
جناحن��ا م��ن أّول��ه إىل آخ��ره. كان أب��و مجع��ة 
ميش��ي إىل جان��ب املس��رية ضاح��كًا مبتهج��ًا 
يدع��و الس��جناء السياس��يني داخ��ل املهاجع إىل 
املش��اركة يف اهلتاف��ات والتصفيق، لك��ن أحداً 
مل يتج��اوب مع��ه بطبيع��ة احل��ال. رمب��ا ه��ذا 
»الُكّم« الذي أكله هو الذي دفعه إىل اخلطوة 
التالية: إحضار صندوٍق انتخابيٍّ إىل اجلناح.

ولك��ن ال مف��ّر، قب��ل احلدي��ث ع��ن  	
ي��وم االس��تفتاء، م��ن وص��ٍف موج��ٍز ملكّون��ات 
ين« )عفوي��ًا(  املس��رية. مل يتج��اوز ع��دد »املس��ريَّ
حن��و 15 ول��داً معظمه��م م��ن جن��اح األح��داث، 

وهيئ��اٍت  رث��ٍة  ثي��اٍب  يف 
وس��خة، يقوده��م س��جنٌي 

أك��رب منه��م، كنيت��ه 
»بّظت«، راكبًا فوق 

كتفي ولٍد آخر، 
يهتف حبماسٍة 
شديدٍة »بالروح 

بال��دم«.
	

	.

يف  البيع���������ة«  ل�«جتدي��د  ...............كان 
تل��ك الس����������نة أهمي��ٌة سياس��يٌة خاص��ٌة ألن��ه 
ج��اء بع��د حدث��ني مهم��ني كّرس��ا الدول��ة 
البوليس��ية واألبدي��ة األس��دية: فم��ن جه��ٍة 
أوىل، كان النظ��ام ق��د خ��رج م��ن صراع��ه مع 
متّرد اإلخوان املسلمني منتصراً عليهم وعلى 
مجي��ع الس��وريني باملعّي��ة؛ وم��ن جه��ٍة ثاني��ة، 
كان قد قضى على متّرد أخيه رفعت األس��د 
وط��رده خ��ارج الب��الد، ومع��ه كّل مراك��ز 
الذي��ن  )اجلن��راالت  النظ��ام  داخ��ل  الق��ّوة 
واجه��وا رفع��ت(. فج��اء اس��تفتاء 1985 تكريس��ًا 
لالنتصاري��ن، وتأسيس��اًً لألب��د الفاش��ّي ال��ذي 
صامت��ة. مق��ربٍة  إىل  س��وريا  ح��ّول 
يف صب��اح االس��تفتاء أم��ر الش��رطّي  	
املناوب أبو أمحد سجناء اجلناح باالصطفاف 
أمام باب غرفة املفرزة يف طابوٍر أحادّي. وبدأ 
واح��ٍد  م��ن كّل  الطاب��ور، فطل��ب  أّول  م��ن 
الدخول إىل املفرزة واالستفتاء يف الصندوق. 
كان يهم��س ل��كّل س��جنٍي ب��دوره مب��ا يل��ي: 
»س��تدخل اآلن إىل غرف��ة املف��رزة ومت��ارس 
اجل��واب  يأتي��ه  وإذ  االنتخاب��ّي«،  حق��ك 
بالتخلي طوعًا عن هذا احلّق يقول للسجني: 
»ميك��ن لتصويت��ك أن يؤث��ر عل��ى مصريك يف 
الس��جن« )وكان��ت الش��رطة ق��د أش��اعت، يف 
األي��ام الس��ابقة، أن الرئي��س س��يصدر عف��واً 

عام��ًا يش��مل اجلمي��ع(.
كانت النتيجة أن غالبيًة س��احقًة  	

م��ن املعتقل��ني السياس��يني يف اجلن��اح 
مقاب��ل  بصوته��ا،  اإلدالء  رفض��ت 
مش��اركة ع��دٍد صغرٍي منه��م دخلوا 

الغرف��ة.
	

التصوي��ت،  عملي��ة  انته��اء  بع��د  	
ع��اد أب��و أمح��د ومع��ه عص��ًا راح يض��رب به��ا 
الس��جناء ضرب��ًا عش��وائيًا، إىل أن روى غليل��ه. 
ث��م ف��رز أولئ��ك الذي��ن ش��اركوا يف التصويت 
إىل  البقي��ة  وع��اد  ب��ه،  خّصه��م  مهج��ٍع  يف 
مهاجعه��م. وس��حب أب��و أمح��د كّل »أدوات 
الرفاهي��ة« م��ن املغض��وب عليه��م كالك��ؤوس 
الزجاجي��ة والكت��ب، وحرمن��ا م��ن التنف��س. 
ووقع��ت، أثن��اء تل��ك املعمع��ة، حماول��ة انتحاٍر 
م��ن أح��د املعتقل��ني، رمب��ا لعب��ت دوراً يف ع��دم 

ح��دوث مزي��ٍد م��ن التصعي��د القمع��ّي.
واألس��ابيع  األي��ام  يف  وصلن��ا،  م��ا  	
التالي��ة، م��ن كوالي��س املف��رزة والف��رع ه��و 
أن فك��رة اس��تفتاء معتقل��ي اجلن��اح كان��ت 
مبب��ادرٍة م��ن أب��ي مجعة. لكن��ه كان قد وّرط 
زميل��ه الغ��ّي أب��و أمح��د يف ف��م املدف��ع. وإذ 
ج��اءت النتيج��ة خميبًة وخمزي��ة، فقد تلقى 

التوبي��خ. م��ن  نصيبهم��ا  الش��رطيان 
كان  ال��ذي  بّظ��ت  الس��جني  أم��ا  	
يق��ود املس��ريات العفوي��ة ف��وق أكت��اف رفاقه، 
فق��د خ��رج م��ن الس��جن فع��اًل بع��د بضع��ة 
أشهر، بفضل عفٍو رئاسيٍّ عن بعض اجلرائم 
البيع��ة. جتدي��د  بع��د  الدكتات��ور  أص��دره 
كان��ت تص��ل إلينا، من حنٍي آلخر،  	
أع��داٌد م��ن جرائ��د تش��رين والبع��ث والث��ورة. 
تش��اء األق��دار أن يق��ع ب��ني أيدين��ا ع��دٌد م��ن 
إح��دى تل��ك اجلرائ��د، قرأن��ا في��ه خ��رب تنفي��ذ 
حك��م اإلعدام ببّظت. ويف التفاصيل 
أن��ه التح��ق، بع��د خروج��ه م��ن 
السجن مباشرًة، بعصابة سطٍو 
مس��لٍح قام��ت بع��ّدة عملي��ات 
س��طٍو م��ع قت��ل. وس��رعان م��ا 
ألق��ي القب��ض علي��ه م��ع 
رفاق��ه وص��در حبقهم 
حك��م اإلع��دام الذي 
ب��ال  تنفي��ذه  مّت 

تأخ��ري.

رأي
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رأي

بك��ر صدقي... املثقف اليس��ارّي أم “الكردّي”!!
نشوان الصاحل

نش��رت جملة »عني املدينة«)1( مقااًل للكاتب بكر صدقي حتت عنوان »إعالن الفيدرالية كجوكٍر على طاولة جنيف«.  	
ويف حماول��ةٍ لتتب��ع اجلوك��ر مل جن��د ل��ه أث��راً إال يف مجل��ٍة يتيم��ٍة ج��اءت قبي��ل خت��ام املقال��ة، تتح��دث ع��ن أن »ص��احل مس��لم لع��ب 
جوك��راً كان حبوزت��ه لينض��ّم إىل ب��ازار جني��ف، وليقت��ل احلكوم��ة الرتكي��ة بغيظها. ومتك��ن، ثالثًا، من افتع��ال زوبعٍة يف فنجان، 

َب ب��ني النظ��ام واملعارض��ة وفق��ًا للخط��ة الروس��ية للح��ل الس��لمّي«. فق��رَّ

التحلي��ل  ه��ذا  جتاوزن��ا  وإذا  	
الفيدرالي��ة،  إع��الن  أله��داف  الركي��ك)2( 
امل��ن احملب��وك بإح��كام،  وانتقلن��ا إىل باق��ي 
اس��تكمال  ح��اول  ق��د  صدق��ي  أن  س��نجد 
أطروحت��ه ال��ي بدأه��ا يف مق��اٍل س��ابٍق ل��ه 
نشرته جريدة »القدس العربي« حتت عنوان 
»يف الفيدرالي��ة والنق��اش الدائ��ر حوهل��ا«)3(، 
مفّرغ��ًا كّل م��ا يف جعبت��ه ليربه��ن فك��رة 
»اتف��ق اجلمي��ع علين��ا«، و«اجلمي��ع« -حس��ب 
وال��دول  واملعارض��ة  النظ��ام  ه��م  أورد-  م��ا 
اإلقليمية وروس��يا والواليات املتحدة وُكرد 
وال�«ن��ا«  س��وريا،  يف  والطالبان��ي  البارزان��ي 
هن��ا دال��ٌة عل��ى األك��راد. وأن ه��ذا االتف��اق مل 
حيص��ل يف تاري��خ املعارض��ة والنظ��ام إال على 
»رفض إعالن الفيدرالية«، حس��ب تعبريه يف 
»القدس العربي«، وضّد إعالن »صاحل مسلم 
مش��ال  يف  فيدرال��يٍّ  كي��اٍن  إقام��ة  وربُع��ه 
س��وريا«، وف��ق م��ا أت��ى يف »ع��ني املدين��ة«، يف 
أفض��ل تقدي��ر، وض��د الكي��ان الفيدرال��ّي ذات��ه 
يف أس��وأ تقدير. وأن ينس��ب الكاتب األمَر هنا 
لصاحل مس��لم وربعه هو مؤش��ٌر على تراجعه 
إع��الن  ملؤي��دي  اخللفي��ة  الصف��وف  إىل 
الفيدرالي��ة يف ه��ذا املوض��ع فق��ط م��ن النّص، 
لكن��ه كان أكث��ر إيضاح��ًا مل��ا ي��دور يف خل��ده 
يف م��ا بع��د بط��رح س��ؤاٍل عل��ى املعارض��ة: »هل 
تواف��ق عل��ى بقاء النظام، إذا كان مثن إزالته 
تقسيم سوريا من خالل قيام كياٍن كرديٍّ 
مستقلٍّ يف الشمال؟؟«، ثم جييب عن تساؤله 
املش��روع بافرتاٍض جعل منه حقيقًة، ُمرجعًا 
برهان��ه إىل اتف��اق املعارض��ة والنظ��ام عل��ى 
رف��ض الفيدرالي��ة: »اجل��واب »البديه��ي« ه��و: 
نع��م، ليب��ق النظ��ام. ه��ذا لي��س افرتاض��ًا م��ن 

عن��دي، ب��ل ه��و م��ا ح��دث ح��ني اتف��ق النظ��ام 
واملعارض��ة عل��ى رف��ض الفيدرالي��ة«.

تهمت��ني  الكات��ب  س��اق  وهك��ذا  	
للمعارض��ة دون أدل��ٍة كافي��ة؛ األوىل جعلها 
تتفق، للمّرة األوىل بعد مخس س��نوات ثورٍة 
)مساه��ا »مقتل��ة«(، م��ع النظ��ام ض��د إع��الن 
الفيدرالي��ة، وكأن��ه نس��ي أن مجي��ع مكّونات 
الش��عب الس��ورّي، معارضًة ومواالة، مبا فيها 
املك��ّون الك��ردي، ق��د اتفق��وا قب��ل ذل��ك ض��ّد م��ا 
يسّمى »الدولة اإلسالمية يف العراق والشام«، 
ليس فقط رفضًا للهمجية والتكفري اللذين 
يتس��م بهم��ا التنظي��م، وإمن��ا رفض��ًا القتط��اع 
ج��زٍء م��ن س��وريا حت��ت مس��ّمياٍت وتوجه��اٍت 

خارج��ٍة ع��ن طبيع��ة الس��وريني.
استش��راف  ه��ي  الثاني��ة  والتهم��ة  	
صدق��ي ب��أن املعارض��ة قبل��ت التن��ازل للنظ��ام 
مقاب��ل بق��اء س��ورية موّح��دة، مم��ا يرتّت��ب 
علي��ه انته��اء احل��رب، وأن النظ��ام -ال��ذي ال 
ي��زال موج��وداً برتح��اٍب يف غالبي��ة مناط��ق 
الكيان الفيدرالّي املزعوم- س��ريتّد وبااًل على 
األك��راد، وق��د يص��ل ب��ه األم��ر إىل اس��تخدام 
الكيم��اوّي إلبادته��م، لتص��ّح حينه��ا تس��مية 
صدق��ي للنظ��ام ب�«الكيم��اوي«، يف حماول��ٍة 
منه الستحضار النموذج الشائع عن »حلبجة« 
والنظ��ام العراق��ّي الس��ابق، الس��تعطاف عامة 
الك��رد يف ش��تى أصق��اع املعم��ورة لاللتف��اف 

ح��ول نظريت��ه.
تك��ون  أن  نف��ى  صدق��ي  لك��ن  	
مظلومي��ٍة  ع��ن  ص��ادرًة  »مناح��ًة  نظريت��ه 
أقلوي��ٍة لس��ان حاهل��ا )اتف��ق اجلمي��ع علين��ا(«، 
وب��ّرر ذل��ك برب��ٍط َعص��يٍّ عل��ى املنط��ق م��ن 
قبي��ل أنه��ا »حماول��ٌة للتنبيه من أوه��اٍم قاتلٍة 

..... ق��ادرة عل��ى التالع��ب بعواط��ف اجلم��وع 
أن��ه يقص��د هن��ا  ث��م يوض��ح  ومصائره��م«. 
وه��م األم��ة الغالب��ة، ال��ذي ال يش��به إال فق��ه 
يف  داع��ش  تنظي��م  يعتم��ده  ال��ذي  الَغَلَب��ة 
مواجه��ة الق��وى اإلس��المية األخ��رى، وهو ما 
اعتم��ده ح��زب االحت��اد الدميقراط��ّي إلعالن 
احلدي��ث  يتاب��ع  ث��م  باملناس��بة.  فيدراليت��ه 
ع��ن وه��م »الس��يادة الوطني��ة«، ال��ي يتحم��ل 
مس��ؤولية إهداره��ا كّل م��ن اس��تقدم الق��وى 
األجنبي��ة أو اس��تعان به��ا، مب��ا فيه��م النظ��ام 
وح��زب مس��لم الل��ذان يقات��الن حت��ت الغط��اء 
اجلّوّي الروسّي. ومن ثّم »وهُم أن السوريني 
كان��وا متس��اوين يف التع��ّرض لظل��م نظ��ام 
العدال��ة  يف  متس��اوين  وس��يكونون  األس��د، 
بع��د  املوع��ودة  الدميوقراطي��ة  اجلن��ة  يف 
إس��قاطه، بص��رف النظ��ر ع��ن الدي��ن والعرق 
واملذهب )إخل إخل(«. فينفي صدقي، يف الش��قّ 
األّول م��ن ه��ذا »الوه��م«، أن الس��وريني كانوا 
يف  النظ��ام،  لظل��م  التع��ّرض  يف  متس��اوين 
حماول��ٍة لإلحي��اء أو التصري��ح بأن الكرد هم 
أصحاب املظلومية األعظم. وكأنه نسي أن 
النظ��ام، الذي يس��ّميه »الكيم��اوي«، قد ضرب 
الس��الح  به��ذا  لدمش��ق  الش��رقية  الغوط��ة 
ولي��س »القامش��لو«. بينم��ا يذه��ب يف الش��ّق 
بالعق��د  واالس��تخفاف  التهك��م  إىل  الثان��ي 
م��ن  خرج��ت  ال��ذي  السياس��ّي  االجتماع��ّي 
أجل��ه املظاه��رات. ويأت��ي ه��ذا ال��كالم احل��ِذر 
بع��د إيغ��ال الكات��ب -يف »الق��دس العربي«- يف 
االنتق��اص م��ن ذات العق��د ال��ذي ميك��ن أن 
واح��دة-  مظل��ٍة  حت��ت  كس��وريني  يبقين��ا 
املظل��ة الس��ورية، ح��ني يق��ول: »هن��اك صع��ود 
مط��رد يف الوع��ي الذات��ي للك��رد كجماع��ة 

)1( العدد 70، 1 نيسان 2016.
)2( قد تكون لصاحل مس��لم رغبٌة يف الدخول يف جنيف، لكن اهلدف الرئيس هو التأس��يس للدولة الكردية. وال يقتنع عاقٌل أن مس��لم يرغب يف اس��تعداء 
تركيا، بالرغم من غضبها فعاًل من إعالن الفيدرالية يف الشمال السورّي. أما التقريب بني النظام واملعارضة يف جنيف فهو تناقٌض واضٌح مع اهلدف 

األول، ألن مسلم -حسب صدقي- أعلن الفيدرالية ليدخل جنيف، فكيف لطرفني تقاربا أن يقبال بطرٍف ثالٍث يف املفاوضات؟
)3( 23 آذار 2016.
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متمايزة، ال ميكن مواجهته بدعاوى ساذجة 
م��ن ن��وع أن احل��ل ه��و يف »دول��ة دميقراطي��ة 
قائم��ة عل��ى املواطن��ة املتس��اوية يف احلق��وق 
والواجب��ات بصرف النظر عن العرق والدين 

واجلن��س«.
يف »ع��ني املدين��ة« يذه��ب صدق��ي  	
إىل أن كّل م��ا ج��رى لس��ورية مل ي��ؤدِّ »إىل 
الوق��وف دقيق��ة صم��ٍت عل��ى ش��هيٍد امس��ه 
الكيان الس��ورّي«، هو الذي اعترب يف »القدس 
العرب��ي« أن رف��ض إع��الن الفيدرالية »داللة 
مش��ؤومة عل��ى الصف��ة الس��البة للوطني��ة 
الوحي��دة  ه��ي  كان��ت  ل��و  كم��ا  الس��ورية 
املمكن��ة، وه��ي الوطني��ة القائم��ة عل��ى رفض 
اآلخ��ر وتطلعات��ه«. ويتمن��ى ل��و أنن��ا ننع��ى 
الكيان السورّي بعد أن اعترب اهلوية الوطنية 
الس��ورية ليس��ت الوحي��دة وأنه��ا قائم��ة عل��ى 
رف��ض اآلخ��ر، يف إش��ارٍة من��ه إىل أن اهلوي��ة 
الكردي��ة تش��كل ن��ّداً للهوي��ة الس��ورية، وأن 
يع��رف  ح��ني  يف  األوىل،  ترف��ض  األخ��رية 
القاص��ي والدان��ي أن اهلوي��ة الس��ورية تطوي 
حت��ت مس��ّماها مجي��ع األع��راق واإلثني��ات. 
وكأن��ه كان يهّي��ئ الق��ارئ ليتح��دث بكامل 
حريته عن »تطلعات اآلخر« يف ختام مقالته 
يف »ع��ني املدين��ة«: »أم��ا الك��رد فه��م، ببس��اطٍة، 
يريدون االستقالل يف دولٍة ختّصهم، بعدما 
يئس��وا م��ن التخل��ص م��ن اتهامه��م بالنزع��ة 
االنفصالية. لكن هذا موضوٌع آخر، ال عالقة 

له بلعبة البوكر الي يلعبها صاحل مسلم«.
تل��ك ه��ي املس��ألة إذاً! االس��تقالل  	
رّدة فع��ٍل  ه��و جم��ّرد  يف دول��ٍة كردي��ٍة 
عل��ى االتهام��ات للك��رد بأنه��م أصح��اب 
م��ن  أبع��د  والذه��اب  انفصالي��ة،  نزع��ٍة 
الفيدرالي��ة ال��ي رمب��ا قبله��ا الس��وريون 
ل��و أنه��ا ُطرح��ت يف ظ��روٍف س��ليمٍة 
رفضوه��ا.  ورمب��ا  الس��ورية  للدول��ة 
وكأن األم��ر ال يع��دو خيان��ة ام��رأٍة 
زوجه��ا.  ارتي��اب  كث��رة  بس��بب 
نافي��ًا، به��ذا التصري��ح، كّل م��ا يف 
ذاكرتن��ا ع��ن مظلم��ة الُك��رد يف 
عصر البعث، كحجب اجلنسية 
ومنعه��م  اآلالف،  مئ��ات  ع��ن 
م��ن التعّل��م بلغته��م، ب��ل تع��ّدى 
التضيي��ق  إىل  االضطه��اد 
عل��ى مع��امل مهم��ٍة لثقافتهم، 
بأعياده��م  كاالحتف��ال 
اخلاّص��ة والغن��اء بالكردية. 
واملع��روف أن تل��ك املظ��امل 
ه��ي  وغريه��ا،  احملّق��ة، 
م��ا ق��د يدف��ع قس��مًا –مل 
بع��د-  حجم��ه  يتض��ح 

يف  التفك��ري  إىل  األك��راد  م��ن 
االستقالل اإلدارّي حتت اسم الفيدرالية، أو 

التاّم حتت اسم »دولة كردية«، وليس تكرار 
االنفصالي��ة. بالنزع��ة  اتهامه��م 

الكات��ب يف مغالط��ٍة  وهن��ا يدخ��ل  	
إب��ان  الك��ردّي  املك��ّون  تش��ريح  يف  منطقي��ٍة 
األك��راد  يعت��رب  ح��ني  الفيدرالي��ة،  إع��الن 
��ًة بالنزع��ة االنفصالية،  كتل��ًة واح��دًة متهمَّ
البارزان��ي  اعت��رب »ك��رد  ق��د  بع��د أن كان 
اجلمي��ع  ب��ني  م��ن  س��وريا«  يف  والطالبان��ي 
اجملتِم��ع عليه��م يف رفضه��ا. وجَل��َم املتلق��ي 
املتعق��ل بالتهك��م عل��ى كّل م��ن يعت��رب قس��مًا 
م��ن األك��راد »طيب��ني حباب��ني« غ��ري متفقني 
م��ع ص��احل مس��لم وال م��ع إع��الن الفيدرالية.

ث��م م��ا عالقة البوك��ر باجلوكر!!  	
أه��و التش��ابه يف وزن الكلمت��ني فق��ط؟!! فم��ا 
نعرفه أن لعبة البوكر مقامرٌة بكّل ما ميلك 
	الالعب، وال حتوي على 

يف  اجلوك��ر،  وأن  أوراقه��ا،  ب��ني  اجلوك��ر 
ال��ي  القوي��ة  الورق��ة  ألع��اٍب أخ��رى، ميث��ل 
م��ا  وه��و  الصعب��ة.  األوق��ات  يف  ُتس��تخدم 
جيعلن��ا يف ح��ريٍة م��ن أم��ر إع��الن الفيدرالية 
حس��ب رؤي��ة الكات��ب، فه��ل ه��ي ورق��ٌة راحب��ٌة 
لعبه��ا مس��لم يف وق��ٍت ح��رج، أم ه��ي مقام��رٌة 
ب��كّل »إجنازات« ح��زب االحتاد الدميقراطي!!
ال يعك��س ه��ذا التخّب��ط يف مقال��َي  	
بك��ر صدق��ي إال صراع��ًا يعتم��ل يف داخله بني 
املثق��ف اليس��ارّي واحلل��م الك��ردّي ال��ذي يكاد 
يطغى على وجدانه. فاملثقف اليس��ارّي يقفز 
عل��ى مجي��ع االنتم��اءات املوروث��ة )اإلثني��ة 
والعرقية( يف سبيل املصلحة العليا، واملثقف 
الفئ��وّي الك��ردّي يطال��ب بدول��ٍة مس��تقلٍة يف 
ذروة ضع��ف س��ورية-الوطن اجلام��ع. وب��ني 
أن حي��ّدد مالم��ح  الكات��ب  ه��ذا وذاك عل��ى 

ثقافت��ه.

رأي



رأي
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باملقلوب جنيف 
.............س��تكون ق��د ج��رت االنتخاب��ات 	

الربملاني��ة يف س��وريا ح��ني ينش��ر ه��ذا 
املق��ال، أو هك��ذا يف��رتض. ال نس��عى هنا 
إىل حماول��ة تش��ريح ش��رعية أو ع��دم 
ش��رعية ه��ذا »الع��رس الدميوقراطّي«، 
فه��و أم��ٌر ال يس��تحّق عن��اء احملاول��ة، 
إىل  املس��رحية  ه��ذه  حت��ّول  ويكف��ي 
مادٍة دائمٍة لس��خرية الس��وريني -مبن 
فيه��م املوال��ون للنظ��ام- كدلي��ٍل عل��ى 
أّن ه��ذه االنتخاب��ات ال تقّدم وال تؤّخر. 
الغاي��ة األوىل منه��ا ه��ي، كم��ا يب��دو، 
إرس��ال رس��الٍة داخلي��ٍة أواًل ب��أّن نظ��ام بش��ار األس��د مس��تقرٌّ، حي��رتم 
توارخي��ه الداخلي��ة، وق��ادٌر عل��ى تنظي��م انتخاب��اٍت برملاني��ٍة يف املناط��ق 
ال��ي يس��يطر عليه��ا، خصوص��ًا بع��د أن أع��اد التدخ��ل الروس��ّي -ال��ذي 
ب��دأت مفاعلي��ه تتالش��ى م��ع االنس��حاب اجلزئ��ّي- بع��ض الرم��ق إىل 
قّوة النظام العس��كرية. مّثة رس��الٌة خارجيٌة أيضًا، والواقع أّن كّل ما 
يفعل��ه النظ��ام من��ذ ب��دء الث��ورة يتضّمن رس��ائل للخارج ال��ذي يتصّدر 
اهتمامات األسد، كمدخٍل الستعادة هيمنته على البالد، ورغم كّل 
ادعاءات��ه، يري��د النظ��ام أن يوح��ي بقدرته على إعادة تأس��يس »هيكليٍة 
ش��رعيٍة« تس��تجيب الش��رتاطات اجملتمع الدولّي يف خريطة الطريق 
الي وضعها مؤمتر جنيف1. مبعنى أّنه حياول االس��تجابة بطريقته 
ملطالب تتعلق أساسًا برحيله عرب تلبية مطالب جزئيٍة كربملان »أمر 

واق��ع« يك��ون مس��ؤواًل 
الش��رعية  من��ح  ع��ن 
حلكوم��ٍة موّس��عٍة -أو 
م��ع  وح��دٍة  حكوم��ة 
عناص��ر خمت��ارٍة م��ن 
املقبول��ة-  املعارض��ة 
س��يتوىل  أّن��ه  كم��ا 
بالطب��ع وض��ع دس��توٍر 
جدي��د، ب��ل واإلش��راف 
عل��ى إع��ادة اإلعم��ار.
و  يب������������������د 	
األس��د  أّن  واض�������حًا 
تلبي�������������������ة  حي��اول 
اش���������رتاطات جني��ف 
-ال��ذي مل يع��رتف ب��ه 
يوم��ًا- باملقل��وب، وم��ع 

ب��رت الغ��رض الرئيس��ّي منه، وهو حتقيق انتقاٍل سياس��يٍّ ينهي نظامه 
عملي��ًا، وه��و م��ا ظه��ر بش��كٍل فاض��ٍح من خ��الل ردود فعل رئي��س وفده 
العصابية يف اجلولة األخرية من املفاوضات. االنتخابات ليس��ت كّل 
وصفة األسد املتكّررة منذ مخس سنوات، هناك أيضًا حماولٌة إلعادة 
املشهد إىل ما قبل اهلدنة -أو وقف العدائيات- لعكس تياٍر تراجع بدأت 
مالحمه بالظهور بعد االنسحاب الروسّي اجلزئّي. وقد صّرح رئيس 
وزراء النظام لوس��ائل إعالٍم روس��ية -وليس��ت س��ورية، للمفارقة- أّن 

محلًة جّويًة جديدًة روسية - سورية ستنطلق إلعادة السيطرة على 
حلب، أي إعادة الزخم العس��كرّي الروس��ّي إىل س��ابق عهده. يبدو هذا 
أشبه مبساٍر منّسٍق إلعادة منطق التفاوض حتت الرباميل والقصف 
العش��وائّي ال��ذي أربكت��ه اهلدنة قلي��اًل، وهو -وهذا أم��ٌر ال يدعو إىل أّي 
استغراٍب يف الواقع- حيدث متزامنًا مع تقّدٍم ميدانيٍّ لقّوات املعارضة 
على حساب داعش يف ريف حلب. ختدم االنتخابات هنا الضلع الثاني 
من متالزمة فشٍل عسكريٍّ وسياسيٍّ يصّر النظام على ممارستها منذ 
بدء الثورة. ومع أّنه جيب االعرتاف بأن هذه اآللية حققت حتى اآلن 
اجل��زء املتعل��ق ببق��اء النظ��ام؛ اس��تناداً إىل إدراك��ه بأن احلّل السياس��ّي 
هو أصاًل استثماٌر دوليٌّ لعدم التحرك ضده عسكريًا، إال أّنها تتوقف 
عند حدٍّ ال يتيح لألسد استعادة »الشرعية« الكافية لرتخيص وجوده 
الدائ��م ال��ذي كان يف��رتض أن��ه قائ��ٌم بأم��اٍن قب��ل الث��ورة. يظّل هن��ا أّن 
مثة منطًا ذهنيًا أساسيًا يطبع كّل حماوالت النظام لتظهري ما يريد 
تصويرها على أنها »شرعيته الدستورية«، وهو استخدام أشخاٍص أو 
»كركرتاٍت« مستخرجٍة حرفيًا من كتب الرتبية القومية البائسة 
الي طاملا مثلت تعذيبًا مجاعيا ألدمغة مخس��ة أجيال من الس��وريني، 
ينطب��ق ه��ذا األم��ر عل��ى ضباط��ه، كم��ا عل��ى سياس��ييه ومرش��حيه 
الربملاني��ني. إّن��ه فعلي��ًا أس��ري عقلي��ٍة ال ميكنه��ا إنت��اج ص��ورٍة مغاي��رٍة 
ل��ه، مهم��ا تبّدل��ت الظ��روف حول��ه، ولع��ل ه��ذه إح��دى ممي��زات ذهني��ة 
»املمانع��ة« ال��ي ال تنت��ج س��وى الثب��ات وانع��دام األف��ق. يف ه��ذه اجلول��ة 
من االنتخابات عرض على السوريني -من بقي منهم يف سوريا على 
األقل- مناذج خمربيًة حلصيلة مخس سنواٍت من الربوباغندا التائهة، 
الس��وريني  أّن  حت��ى 
إع��الن  ينتظ��روا  مل 
ليطلق��وا  األمس��اء 
الس��خرية  موج��ة 
عل��ى  بن��اًء  الالذع��ة 
مرش��حي  أمس��اء 
االنتخاب��ات الس��ابقة. 
يف  الظ��ن  خي��ب  ومل 
الواق��ع، فق��د تك��ّررت 
»مش��اهري  الئح��ة 
الش��عب«  جمل��س 
بع��ض  م��ع  حرفي��ًا 
املرحلي��ة  اإلضاف��ات 
الي حتاكي الصورة 
اخلالس��ية للضاب��ط 
الفيلس��وف«.  »النم��ر 
حتى أن جنمة دورَتي االنتخابات »أم البيارق« ظهرت بزيٍّ عس��كرّي، 
والظاه��ر أن ه��ذه ليس��ت س��وى حرك��ٍة »تعبوي��ٍة« كان ال ب��ّد منه��ا 
ملواجه��ة زح��ف مرش��حاٍت ش��اباٍت مجي��الٍت مّت ال��زّج به��ن كم��ا يب��دو 

إلعط��اء ص��ورٍة »علماني��ٍة« للمش��هد الدميوقراط��ّي.
االنتخاب��ات، رغ��م مس��توى الس��خرية املرتف��ع ال��ذي قوبل��ت  	
ب��ه، ه��ي ج��زٌء م��ن عملي��ة حتش��يٍد فاش��لٍة إلنش��اء أو ترمي��م ميليش��يا 

ش��ّبيحٍة تدع��ى »جمل��س الش��عب«.

سهيل نظام الدين



أمحد عيشة

الشعب والنخبة

رأي

171717171717

ه��ؤالء،  م��ن  كث��رٌي  ويتخي��ل  	
وخاّص��ًة منه��م أصح��اب التج��ارب السياس��ية 
الس��ابقة، مئ��ات األل��وف -إن مل يك��ن املالي��ني- 
تق��ف أمامه��م تصغ��ي جي��داً إىل كلماته��م 
الذهبية وتنتظر إمياءة يٍد أو شارًة من العني 
للتح��ّرك وقل��ب املوازي��ن واجتي��اح القص��ور 
خنبته��م  اجل��دد:  أس��يادهم  إليه��ا  لتوص��ل 
املثقف��ة والعارف��ة ببواط��ن األم��ور وخفاياه��ا. 
ويظن��ون أن الكثريي��ن ينتظ��رون م��ا يكتبون��ه 
من��ذ الصب��اح لش��راء اجلريدة والتمت��ع بقراءة 
كلماته��م واس��تخالص الع��رب منه��ا وم��ن م��ا 

ب��ني س��طورها.
السياس��ية  النخ��ب  ه��ذه  حتم��ل  	
ع��ن  مش��ّوهًة  ص��ورًة  ذهنه��ا  يف  العتيق��ة 
يف  اخل��وض  دون  البش��رية،  التش��كيالت 
تفاصي��ل وهم��وم ووقائ��ع حي��اة ه��ؤالء البش��ر، 
ص��ورًة مؤّط��رًة لبش��ٍر ينتظم��ون يف كيان��اٍت 
ومجعي��اٍت هل��ا قوانينه��ا الناظم��ة واحملّرك��ة 
ال��ي يعرفه��ا ه��ؤالء القادة-النخب��ة. غ��ري أن 
هذا جمّرد وهم، بالنظر إىل الوقائع القدمية 
واحلالي��ة ال��ي كان للثورة الس��ورية الفضل 
الكب��ري يف كش��فها ونب��ش املخف��ّي منه��ا، إذ 
أظه��رت س��ري وحكاي��ا ويومي��ات ه��ؤالء الن��اس 
الذي��ن مل تع��د تتواف��ر هل��م أكث��ر م��ن وجب��ٍة 
واح��دٍة بس��يطٍة يف الي��وم، ويبق��ون لس��اعاٍت 
طويل��ٍة ب��ال كهرب��اء، حيم��ل أطفاهل��م أوعية 
نقل املياه لتغسل نساؤهم بقايا ثيابهم بقليٍل 
من��ه، ال يعرف��ون الكث��ري م��ن أن��واع الش��امبو 
وال يرت��دون الب��دالت املكوي��ة جي��داً؛ باختصار 
أولئ��ك الذي��ن انعدم��ت لديهم أس��اليب احلياة 
يع��ودون  -أو  خيرتع��ون  لكنه��م  العصري��ة 
إىل- أش��كال حي��اٍة تت��الءم م��ع م��ا ه��و مت��اٌح 
هلم. وس��اعة تتيّس��ر هلم مش��اهدة التلفزيون، 
ورؤية »قيادتهم« الي ال تنام وهي تبحث عن 
حل��وٍل ملش��اكلهم، يس��تمعون إىل كلم��اٍت ال 
يعرف��ون مقاصده��ا لكنهم يضحك��ون كثرياً 
عندم��ا ينه��ي »قادته��م« احلديث بكلم��اٍت تعرّب 

ع��ن ش��عورهم ب��األمل ألح��وال مواطنيه��م.
ش��عرت النخبة، وبعض اجملموعات  	
السياس��ية ال��ي مل يس��عفها الزم��ن وال بقاي��ا 
العق��ل الكالس��يكّي أن تتغ��رّي مب��ا ميّكنه��ا م��ن 
اس��تيعاب املتغرّيات السريعة، بالسعادة عندما 

هت��ف الن��اس بش��عار الث��ورة األول: الش��عب 
بانفعالي��ٍة  مع��ه  فتعامل��وا  واح��د.  الس��وري 
وخلط��وا ب��ني الواق��ع واحلل��م، ومل يعرف��وا أن 
هذا الش��عار هدٌف كما إس��قاط النظام أيضًا، 
يف ح��ني كان��ت الوقائ��ع تتح��دث ع��ن أم��وٍر 
أخ��رى كامن��ٍة يف األعم��اق. إذ س��رعان م��ا 
كس��رت صيح��ات املتظاهري��ن قش��رة الرعب 
ال��ي كان��ت جت��رب الن��اس عل��ى ش��كٍل مزي��ٍف 
من الوحدة، وكشفت الكثري من االختالفات 
الي ترجع ألسباٍب مصلحيٍة وأخرى عرقيٍة 
واأله��م مذهبي��ة، تبع��ًا ملروح��ة توزي��ع القم��ع 
واضطه��اد النظ��ام. وم��ع م��رور األي��ام احنس��ر 
الن��اس  ليع��ود  اجلماعّي/الوط��ّي  الزخ��م 
ويتقوقع��وا يف مناط��ق ومس��احاٍت أضيق وفق 
االعتبارات السابقة. ومل تستطع قّوة وأحقية 
وتش��رك  جتت��ذب  أن  واملطال��ب  الش��عارات 
أبن��اء الطائف��ة العلوي��ة يف احلرك��ة العام��ة 
للث��ورة، ب��ل اقرتب��ت ه��ذه الطائف��ة أكث��ر م��ن 
النظ��ام ال��ذي يعّده��ا الرك��ن األساس��ّي يف 
سياس��اته التمييزي��ة جت��اه اآلخرين. وس��لكت 
مثله��ا بقي��ة األقلي��ات وإن بص��ورٍة أق��ّل، إذ مل 
تش��ارك بص��ورٍة مكثف��ٍة كس��ابقتها يف قم��ع 
املتظاهرين، واكتفت باالنسحاب واالنتظار، 
م��ع مي��ٍل واض��ٍح ملصلح��ة النظ��ام ال��ذي كان 

يوف��ر هل��ا القلي��ل م��ن االمتي��ازات واألم��ان. 
وعلى املستوى اآلخر، حيث التمايز  	
العرقّي العربّي الكردّي، وصل الشعور العميق 

باالضطه��اد ل��دى األك��راد وع��دم االع��رتاف 
حبقوقه��م إىل ح��ّد »املظلومي��ة« ال��ي متك��ن 
أح��د األط��راف الكردي��ة، املع��روف ب��ني الن��اس 
ب�«احلزب«، من حتويلها من مسارها املفرتض 
جت��اه النظ��ام، الذي يضطهد ويقمع اجلميع، 
إىل بداي��ة ش��روٍط عدائي��ٍة جت��اه أمثاهل��م م��ن 
تفوقه��م  ق��د  بدرج��اٍت  املضطهدي��ن  الع��رب 
أحيانًا. وتكّرس هذا باالنسحاب من احلركة 
مبناط��ق  واالكتف��اء  للمظاه��رات،  العام��ة 
حم��ددة، وتطبي��ق أنظم��ٍة وتص��وراٍت حزبي��ٍة 
ضيقة فهمها النظام جيداً، ال بل شّجع عليها، 
فاعترب هذه املناطق مساحة أماٍن له، تتيح له 
املزي��د م��ن الق��ّوات ملواجه��ة البقي��ة. ويف الوقت 
ذاته اعتربها الثّوار وكتلتهم الكربى حركة 

عمال��ٍة للنظام. 
وكان��ت النخب��ة تتع��اىل عل��ى كّل  	
ه��ذه األم��ور وتتجاهله��ا وف��ق خط��اٍب ظاه��ره 
وط��يٌّ لكن��ه ب��ال حوام��ل وطني��ٍة حقيقي��ة، 
عاب��رٍة للطوائ��ف والعرقي��ات واألدي��ان، وه��و، 
م��ن جه��ٍة أخ��رى، مره��وٌن لتن��ازع املص��احل 

أرضن��ا.  عل��ى  والدولي��ة  اإلقليمي��ة 
إن مه��اّم النخب��ة املوج��ودة، أو ال��ي  	
س��توجد، ه��و االنط��الق م��ن الوقائ��ع لط��رح 
املش��روع الوطّي الذي ال يس��تبعد أحداً، بعقٍل 
منفت��ٍح ومتس��امٍح ومس��ؤول، بغ��ّض النظ��ر 
ع��ن التمرك��زات احلالية الناجت��ة عن العمر 
املدي��د للقم��ع ال��ذي عّف��ن الرواب��ط الوطني��ة.

يالح��ظ املتتب��ع للخطاب��ات واللق��اءات اإلذاعي��ة والتلفزيوني��ة للمثقف��ني واحملللني، وم��ا يكتبونه يف اجلرائد ال��ي حتجز هلم صدر  	
صفحاتها وأعمدتها األسبوعية، أن »الشعب« هي الكلمة املتكّررة عندهم، وسيلًة وهدفًا وغايًة وجتارًة وغريها من مهامٍّ تستكمل فيها هذه 

النخب��ة مسعته��ا وديكوره��ا، وبكلم��اٍت أخ��رى ش��رط وجوده��ا.
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ترمجة مأمون حلي

م��ا ت��زال املبان��ي ال��ي دّمرته��ا احل��رب يف مدين��ة مح��ص، املدين��ة الس��ورية ال��ي ُأطل��ق عليه��ا يف وق��ٍت م��ن األوق��ات وص��ف  	
عاصم��ة الث��ورة، خُيّي��م عليه��ا ش��بح املتمّردي��ن الذي��ن قاتل��وا هن��ا.

محص
ق ملدينٍة سوريٍة ُمنَهكة الدمار الذي ال ُيصدَّ

يف داخ��ل أح��د املبان��ي الواق��ع ف��وق  	
دكاٍن يلّف��ُه احل��زن الش��ديد كت��ب بع��ض 
املقاتل��ني أمساءه��م –أب��و عم��ر، أب��و رات��ب، أب��و 
ش��ريف– فرتك��وا بصمته��م قب��ل تس��ليم ه��ذا 
احل��ّي وأحي��اٍء أخ��رى قريبٍة قب��ل حنو عامني، 
بع��د أن تفّوق��ت عليه��م ق��وى النظ��ام عس��كريًا 
وواجه��وا اجملاع��ة. كت��ب أحده��م: »أحضر لي 
قطع��ًة م��ن البوظ��ة وأطعم��ي«. يف الطواب��ق 
األرضّي��ة توج��د فتح��اٌت حفره��ا املقاتل��ون يف 
اجل��دران لك��ي يس��تطيعوا التح��ّرك م��ن بي��ٍت 
إىل آخ��ر دون أن يس��تهدفهم القّناصون. رحل 
املتم��ّردون قب��ل وقٍت طوي��ٍل من أحياء محص 
القدمي��ة ال��ي كان��وا حُماَصرين فيه��ا، وآِخُر 
ألفي ُمقاتٍل ُنِقلوا بالباصات يف اتفاٍق برعاية 
معظ��م  لك��ن   ،2014 أي��ار  يف  املتح��دة  األم��م 
العائ��الت ال��ي كان��ت يف م��ا مضى تعيش هنا 

مل ترج��ع حت��ى اآلن.
تت��واىل الش��وارع املدم��رة واح��داً بع��د  	
اآلخ��ر، ال يقط��ع صمته��ا س��وى ص��وت صرير 
حط��اٍم يف الري��ح. ه��ذا الثق��ب امُلش��ّرع يف قل��ب 
مح��ص، ال��ي كان��ت مدين��ًة يقطنه��ا أكث��ر 
م��ن ملي��ون ش��خص، ش��اهٌد عل��ى التح��ّدي 
ال��ذي يواج��ه إع��ادة بن��اء م��دن س��وريا عمراني��ًا 
وس��كانيًا. وُيق��ّدر البن��ك الدول��ّي أّن هذا العمل 
ق��د تبل��غ تكاليف��ه 170 ملي��ار دوالر ويتطّل��ب 
مارش��ال،  مش��روع  مبس��توى  دولي��ًة  جه��وداً 
ال��ذي س��اعد أوروب��ا يف أن تتعاف��ى بعد احلرب 
العاملي��ة الثاني��ة. لق��د دم��رت احل��رب املش��ايف 
وآالف امل��دارس وثل��ث مس��اكن الب��الد، م��ع 

اس��تمرارها يف تش��ريد الس��وريني. لك��ن حت��ى 
يف مناط��ق مث��ل محص، الي أصبحت مؤخراً 
مستقّرًة نسبيًا، عدم وجود ماٍل إلعادة البناء، 
وع��دم وج��ود ح��لٍّ سياس��يٍّ ألزم��ة س��ورية، 
س��يمنعان اأُلس��ر من الع��ودة يف امل��دى املنظور. 
كث��رٌي م��ن الناس خائف��ون، وكلما امتّد بقاء 
ه��ذا امل��دى م��ن الُركام على حال��ه كلما ازداد 
مترتس السكان السابقني يف حياتهم اجلديدة 
يف مكاٍن آخر. يقول زياد أخرس، 43 عامًا، وهو 
عض��و جلن��ة إعادة بناء حّي باب الدريب: »لقد 
ب��دأ الن��اس حياته��م م��ن جدي��ٍد خ��ارج الب��الد. 
أبناؤه��م يف امل��دارس، وم��ن احملتم��ل أنه��م ق��د 

وج��دوا عم��اًل. ل��ن يع��ودوا«.
ب��رج الس��اعة القدمي��ة، ال��ذي كان  	
نقط��ة اس��تقطاٍب هام��ٍة لالحتجاج��ات، ُأعي��د 
ترميم��ه. وعل��ى مقرب��ٍة من��ه س��اعد مش��روع 
اإلمناء التابع لألمم املتحدة يف ترحيل حوالي 
70 ألف طنٍّ من األنقاض من منطقة السوق 
املركزّي، وحياول أن ُيشّجع احملاّل التجارية 
عل��ى مع��اودة عملها. لكن هن��اك عالماٍت على 
احلي��اة يف مناط��ق أخ��رى يف املدين��ة القدمية، 
الي حوِصرت وُقصفت لثالث سنوات. الدمار 
احلاص��ل يف املناط��ق الُس��ّنية بغالبيته��ا، ال��ي 
هي أكثر تعاطفًا مع املتمّردين، كان قاسيًا 
ج��داً، مم��ا جيع��ل إع��ادة البن��اء عم��اًل حُمِبط��ًا 
للهم��م، حت��ى ل��و تواف��رت اإلرادة السياس��ية 
لذل��ك. ح��ّي اخلالدية، الُس��ّي بغالبيت��ه، كان 
أح��د أكث��ر األحي��اء تض��ّرراً. الس��قاالت ح��ول 
قب��ة جام��ع خالد بن الوليد، الي مّت إصالحها 

م��ن جدي��د، هي العالمة الوحيدة على عملية 
إعادة البناء. »من أين ميكن أن نبدأ؟«، قال جهاد 
يازجي، مدير نشرة Report Syria املختّصة يف 
االقتصاد السورّي. »ال توجد عملية إعادة بناٍء 
واس��عٌة ألن��ه ال توج��د مصاحل��ٌة ذات معن��ى 
وألن��ه ال وج��ود للم��ال، وال وج��ود ل��إلرادة، 

وع��دم اليق��ني هو الس��ائد«.
مج��ال، وه��و مال��ك مطع��م، يل��وم  	
سكان أحياٍء مثل اخلالدية على عدم عودتهم. 
»حقيق��ًة، احلكوم��ة متحمس��ٌة إلع��ادة تأهي��ل 
املدين��ة. م��ن ارتك��ب خط��ًأ م��ا س��يكون خائف��ًا 
عل��ى ال��دوام«. لك��ن حت��ى ل��و أرادوا الع��ودة، ال 
يب��دو أن��ه يوج��د ش��يٌء ذو قيم��ٍة يع��ودون إلي��ه. 
ي��رى الس��يد يازج��ي »أّن الن��اس حيتاجون إىل 
ضمان��ات. ق��د يعرف��ون أّن أمساءه��م ليس��ت 
يف قائم��ة املطلوب��ني عل��ى احل��دود، لكنه��م مع 
ذل��ك يش��عرون بأنه��م حت��ت تهدي��ٍد ش��ديٍد إن 
ع��ادوا«. حج��م العم��ل ضخ��م، حس��ب م��ا ي��رى 
صموئي��ل رزق، مدي��ر برنام��ج اإلمن��اء التاب��ع 
لألم��م املتحدة يف س��وريا، وه��و يوافق على أنه 
هن��اك ض��رورًة حل��لٍّ سياس��يٍّ م��ن ن��وٍع م��ا قبل 
أن يك��ون يف اإلم��كان الب��دء مبش��اريع واس��عة 
النط��اق. يف الوق��ت احلاض��ر، ُيرّك��ز مش��روع 
اإلمن��اء عل��ى جه��وٍد ضيق��ة النط��اق م��ن أج��ل 
بناء موارد رزٍق وتعاٍف اقتصادّي، على أمل أن 
يوقف ذلك تدفق املهاجرين إىل أوروبا. يقول 
رزق: »كث��رٌي م��ن الن��اس يغ��ادرون ألس��باٍب 
تتعل��ق باألم��ن، لك��ن كثريين أيضًا يغ��ادرون 

م��ن أج��ل البح��ث ع��ن ف��رص«.
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ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ مجّلة

صياد المدينة

نساء دميستورا

ريم تركماني منوذجًا

 عضو الشــبكة السورية
لإلعــام المطبوع

ري��م تركمان��ي ظاه��رٌة س��وريٌة ليس��ت فريدًة م��ن نوعها،  	
فه��ي ج��زٌء م��ن )الكومان��دوس النس��ائّي( الذي ش��ّكله املبعوث الدولّي 
اس��تيفان دميس��تورا حتت اس��م اجمللس االستش��ارّي النسائّي، وأثبت 
»فش��ل مفاوض��ات جنيف« أنه جمّرد فري��ٍق ديكوريٍّ ارتزاقيٍّ مهمته 
األساس��ية متيي��ع حض��ور وف��د املعارض��ة والتش��ويش علي��ه ق��در 
املس��تطاع، م��ع إمكاني��ة تلمي��ع جرائ��م األس��د وإظه��ار م��ا حي��دث يف 
سورية على أنه جمّرد أزمٍة بني طرفني إسالميٍّ داعشيٍّ متطّرف، 

وعلمان��يٍّ متحّض��ٍر حت��ى النخ��اع، خيوض��ان »حرب��ًا أهلي��ة«. 
الفري��ق،  يف  زميلته��ا  مث��ل  ليس��ت  تركمان��ي  ولك��ن  	
ديان��ا جب��ور ال��ي ختاجله��ا كوابي��س اإلره��اب اإلس��المّي )بفرعي��ه 
الصهيو-وهاب��ي والس��لفي-إمربيالي( فمنحه��ا بش��ار األس��د منصب��ًا 
التلفزي��ون وس��ّخر هل��ا أربع��ة عناص��ر مرافق��ة م��ن احل��رس  يف 
اجلمه��ورّي، فه��ي )أي ري��م(، مثقف��ٌة مقيم��ٌة يف بريطاني��ا، معق��ل 
املتلربل��ني اجل��دد والعلمنجي��ني اجل��دد، كم��ا كان��ت وم��ا زال��ت 
معق��اًل حمصن��ًا لش��ّبيحة األس��د األب واالب��ن. ري��م ليس��ت ولي��دة 
اللحظة أو »األزمة«، بل هي أستاذٌة متخّصصٌة يف الفيزياء الفلكية 
يف لن��دن، وزميل��ٌة باحث��ٌة لدى اجلمعي��ة امللكية الربيطانية. ومبا أن 
اختصاصها علوم الفلك فإن من الطبيعّي –مثاًل- أن تفسر سقوط 
الربامي��ل املتفج��رة عل��ى املدني��ني الس��وريني، خ��الل أكث��ر من أربع 
س��نواٍت، بأنه ظاهرٌة فلكيٌة طبيعيٌة كالكس��وف واخلس��وف، حتدث 
م��ّرًة كّل 1000 ع��ام، وليس��ت عقاب��ًا مجاعي��ًا ينف��ذه النظ��ام كم��ا 

يش��اع ع��رب وس��ائل اإلع��الم املتآم��رة عل��ى الوط��ن. 
تركمان��ي م��ن النخ��ب النس��ائية ال��ي يتنب��أ مراقب��ون ب��أن  	

حتت��ّل مكان��ًة مرموق��ًة يف )س��ورية م��ا بع��د جني��ف(، كي��ف ال وه��ي 
باحث��ٌة يف كلي��ة لن��دن لالقتص��اد والعل��وم السياس��ية! كي��ف ال 
وه��ي قادم��ٌة، إذًا، م��ن بريطانيا إىل س��ورية يف مهم��ٍة إنقاذية، متامًا 
عل��ى خط��ى األس��د الصغ��ري الذي ترك دراس��ة الطب يف لن��دن ليعود 
وينس��ف الدس��تور وي��رث الكرس��ّي به��دف إخ��راج البالد من مأس��اتها 

العظيم��ة مب��وت وال��ده الديكتات��ور! 
احل��رب  اقتص��اد  يف  متخّصص��ٌة  باحث��ٌة  وتركمان��ي  	
وف��د  يف  رفيقاته��ا  تش��ارك  ح��ني  غراب��ة  ال  ولذل��ك  س��ورية!!  يف 
الكومان��دوس النس��ائّي النعي��ق أم��ام تلفزيونات الع��امل ببياٍن يطالب 
برف��ع العقوب��ات االقتصادي��ة ع��ن نظ��ام األس��د، ألن تل��ك العقوب��ات 

للش��عب.  عق��اٌب  ه��ي  زعيقه��ّن-  -حبس��ب 
وري��م تركمان��ي من مؤّسس��ي »التحالف املدنّي الس��ورّي«  	
)مت��اس( أيض��ًا، فه��ي إذًا على متاسٍّ مباش��ٍر بالداخل الس��ورّي، حتى 
ل��و كان��ت خ��ارج الب��الد من��ذ نعوم��ة أظفاره��ا، وحت��ى ل��و مل تعلم أن 
من ميثلن نس��اء س��ورية حقيقًة مّت تغييبهّن يف س��جون األسد. فهي 
مل تس��مع، رمب��ا، بالدكت��ورة راني��ا العباس��ّي، بطل��ة س��ورية والعرب 
يف الش��طرنج، واملعتقل��ة –م��ع زوجه��ا وأطفاهل��ا- من��ذ ثالث س��نوات، 
كما أنها مل تس��مع بالصحفية »احملّجبة« س��عاد خّبية، ابنة مدينة 
املعارض��ة  بريس��تيج  أن  حبج��ة  علن��ًا  تهميش��ها  مّت  وال��ي  دوم��ا، 
يتطلب نس��اًء من منٍط معنّي، فإن كانت حمجبًة وكان ال بّد من 
ذل��ك، وف��ق نّظ��ارات دميس��تورا، فيجب أن تكون على ش��اكلة أمساء 

كفت��ارو!
تلك الريم من ذاك األس��د! 	
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