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باغية... وتنحسر

رمب��ا كان التط��ّور امليدان��ّي األب��رز يف األي��ام املاضية هو وقوع مدينة تدمر حتت س��يطرة قّوات األس��د مّرًة  	
أخ��رى، وخروجه��ا م��ن ي��د داع��ش. ل��ن ننش��غل كث��رياً باملفاضل��ة ب��ني االحتالل��ني، فم��ا يعنين��ا م��ن املع��ارك املتكاث��رة 
مؤخ��راً ب��ني النظ��ام والتنظي��م ه��و االغتب��اط إلثخ��ان كلٍّ منهم��ا يف ق��ّوات اآلخ��ر وعت��اده، واألس��ف العمي��ق الرتقاء 

الضحاي��ا م��ن املدني��ني األبري��اء وتوّس��ع رقع��ة خ��راب امل��دن والوط��ن.
لك��ن املالح��ظ مؤخ��راً أن ه��ذا الكي��ان اجملن��ون، الزاعم أنه »دولٌة« إس��المية، أخذ يدفع مث��ن غروره األخرق  	
وجبهات��ه الرعن��اء ال��ي م��ا انف��ّك يراكمه��ا مهامج��ًا ه��ذا الط��رف ومس��تفّزاً ذاك، حت��ت زع��م أن��ه عل��ى احل��ّق م��ا دام 
اجلمي��ع ق��د اتف��ق عل��ى قتال��ه وتداع��ت عليه األمم! حتى أنه أظهر الس��عادة لتش��كيل التحالف الدول��ّي اجلّوي ضّده، 
ودعا الدول املشاركة فيه إىل إرسال قّواتها الرّبية و»املنازلة« على األرض، زاعمًا أن استجرارها إىل ذلك هو هدفه 

م��ن األس��اس، كم��ا مسعن��ا م��راراً يف كلم��ات الق��وم وناطقه��م املعتم��د العدنان��ّي.
ولك��ن م��اذا ج��رى لتتقّل��ص الدول��ة الباقي��ة العتي��دة، دون حت��ى أن تواج��ه »الصليبي��ني« أنفس��هم، ب��ل فق��ط  	
»أذنابهم« من النصريية والروافض واملالحدة واملرتّدين وصحوات العار... إىل آخر القاموس السفيه؟ وكيف أنها 
عل��ى احل��ّق وص��ارت ختس��ر مواقعه��ا أم��ام خمتلف ه��ؤالء اخلصوم بكّل مش��اربهم وانتماءاتهم املتع��ّددة، يف كلٍّ من 

الع��راق وس��ورية، وعل��ى خمتل��ف اجلبه��ات؟!
يف الدني��ا »عق��ٌل« إذاً... وفيه��ا حس��اباٌت للق��ّوة والضع��ف... وأرق��اٌم للع��دد والُع��ّدة... وليس��ت جم��ّرد إص��داراٍت  	
خمادع��ٍة نتفّن��ن فيه��ا باالس��تقواء الس��ادّي عل��ى بع��ض األس��رى الربتقالي��ني، ذحب��ًا وتقطيع��ًا وإغراق��ًا... وش��ّيًا!

األم��ل اآلن أن تص��ل ه��ذه الفك��رة إىل ع��دٍد م��ن املراهق��ني م��ن أبنائن��ا، مم��ن أغش��ت بصريته��م دعاي��ة الق��ّوة  	
فوقع��وا يف أس��رها، مبايع��ًة للتنظي��م أو دعاي��ًة ل��ه أو اجنذاب��ًا أزاغه��م ع��ن مبادئ الث��ورة الي كان بعضه��م من أوائل 

م��ن ناصره��ا قب��ل ه��ذا االجن��راف واالحن��راف.
أم��ا عتاول��ة جمرم��ي داع��ش ف��ال أم��ل يرج��ى منه��م يف م��ا يب��دو، وال ب��ّد أن ينال��وا جزاءه��م الع��ادل، وه��ا ه��م  	
ينالون��ه واح��داً تل��و اآلخ��ر كم��ا تق��ول األخب��ار. وإىل أن يكتم��ل ذل��ك وخُتم��د ه��ذه الفتن��ة فلي��س أمامه��م س��وى أن 
يتس��ّلوا، كم��ا ه��ي عادته��م، بقص��ف م��ارع... خيس��ر التنظي��م أم��ام احلش��د الش��يعّي، فيقص��ف م��ارع... تس��حل ق��ّوات 
النظ��ام اجملرم��ة عناص��ره يف بع��ض أحي��اء دي��ر الزور، فيقصف مارع... تضّيق ميليش��يا »قّوات س��وريا الدميقراطية« 

اخلن��اق علي��ه هن��ا وهن��اك، فيقص��ف م��ارع... وينتص��ر الث��ّوار علي��ه يف ري��ف حل��ب الش��مالّي، فيقص��ف م��ارع...
ومارع/الثورة صامدة حتى نهاية هذا الكابوس... وسقوط بشار األسد. 	



عمرو غزال

شهدت مدينة حلب، منذ بداية شهر آذار اجلاري، عودة احلراك السلمّي إىل شوارعها بشكٍل ملحوظ، وذلك بالتزامن مع  	
عّدة فعالياٍت أقيمت احتفااًل بالذكرى اخلامسة النطالق الثورة السورية، استمّرت مخسة أياٍم متواصلٍة يف العديد من األحياء 
اخلارج��ة ع��ن س��يطرة نظ��ام األس��د. ومتّي��زت ه��ذه الفعالي��ات، الي ش��ارك فيها عدٌد كب��رٌي من س��كان املدينة وناش��طيها، بالتنظيم 

الكبري الذي مّت بإش��راف »ثوار حلب«.

عند أّول فرصة:
املظاهرات تعود إىل أخطر مدينٍة يف العامل

رادار المدينة

اهلدنة أسهمت يف عودة احلراك السلمّي
ق��ال املتح��دث الرمس��ّي باس��م »ث��وار  	
حلب«، الدكتور محزة اخلطيب، يف تصريٍح 
ل�»عني املدينة«: »بعد توقف القصف الروس��يّ 
ش��عر ناش��طو املدينة وس��كانها بض��رورة عودة 
جدي��ٍد  م��ن  واملظاه��رات  الس��لمّي  احل��راك 
إىل الش��ارع، للتأكي��د عل��ى مطال��ب الث��ورة 

ش��عاراتها«. وجتدي��د  الس��ورية 
ع��ادت  اهلدن��ة  »خ��الل  وأض��اف:  	
املظاه��رات بش��كٍل كب��رٍي إىل ش��وارع وأحي��اء 
مدين��ة حل��ب وأريافه��ا، وق��د ش��اهد الع��امل 
الص��ور والتس��جيالت ع��رب وس��ائل اإلع��الم 
احمللي��ة والعاملي��ة. وأثب��ت س��كان حل��ب أنه��م، 
ورغم مرور مخس سنواٍت من القتل والدمار 
وميليش��ياته  األس��د  نظ��ام  مارس��ه  ال��ذي 
األجنبي��ة وحلف��اؤه ضّده��م، ما زال��وا مصّرين 
عل��ى إس��قاط النظ��ام وحماس��بة األس��د عل��ى 
كاف��ة اجلرائ��م ال��ي ارتكبه��ا يف حقه��م وحق 

أبنائه��م«.

رفض الدعم اخلارجّي
وأش��ار املتح��دث باس��م »ث��وار حل��ب«  	
إىل أن مجي��ع أعض��اء التش��كيل اتفق��وا عل��ى 
رف��ض أّي دع��ٍم مال��يٍّ م��ن املنظم��ات األجنبية 
واحمللي��ة، وش��ّددوا عل��ى ض��رورة أن تك��ون 
احتفالي��ة إحي��اء ذك��رى الث��ورة ممول��ًة م��ن 

بأش��خاصهم. الث��ورة  أبن��اء 
وأض��اف: »بع��د مخ��س س��نواٍت م��ن  	
انط��الق ث��ورة احلري��ة والكرام��ة م��ن غ��ري 
أو  أمريكي��ًة  منظم��ًة  ننتظ��ر  أن  املعق��ول 
أوروبي��ًة لتق��دم لنا الدع��م لنغطي به تكاليف 
خياط��ة عل��م ثورتن��ا وبلدن��ا، ودف��ع تكالي����ف 
االحتف����االت ال��ي س��نقيمها. لذل��ك قررن��ا أن 
	نرف��ض كاف��ة أش��كال الدع��م م��ن املنظم��ات، 
الترّبع��ات  جلم��ع  مالي��ًة  جلن��ًة  وش��كلنا 
س��وريا  داخ��ل  الناش��طني  م��ن  الش��خصية 
وخارجه��ا. واملفاج��ئ أننا متكنا من مجع مبلٍغ 
استطعنا به تغطية كافة تكاليف االحتفالية 

م��ن ترّبع��ات ث��وار حل��ب يف الداخ��ل فق��ط«.

عروٌض فنيٌة ونشاطاٌت رياضية
ش��هدتها  ال��ي  الفعالي��ات  وع��ن  	
املدين��ة ق��ال رئي��س مكت��ب احل��راك الث��ورّي 
يف تشكيل »ثوار حلب«، الناشط عبد احلميد 
املدين��ة«:  ل�»ع��ني  البك��ري، خ��الل تصري��ٍح 
أي��اٍم متواصل��ٍة قمن��ا  م��دار مخس��ة  »عل��ى 
بتنظي��م ع��ّدة فعالي��اٍت احتفالي��ة، ب��دأت يف 
الراب��ع عش��ر م��ن الش��هر اجل��اري وانتهت يف 
الثام��ن عش��ر من��ه، ختللته��ا ع��ّدة نش��اطاٍت 
رياضي��ٍة ومظاه��راٌت يف العدي��د م��ن أحي��اء 
املدن��ّي  الدف��اع  فري��ق  ق��ام  كم��ا  املدين��ة. 
مبن��اورٍة  خالل��ه  قام��وا  ع��رٍض  بتقدي��م 

اس��تعراضية«.
أيض��ًا  »مّت  البك��ري:  وأض��اف  	
ملع��امل  فني��ة  جملّس��ماٍت  مع��رٍض  تنظي��م 
س��وريٍة مرتبط��ٍة بالث��ورة، كس��اعة مح��ص 
الش��هرية، باإلضاف��ة إىل الس��هرات الثوري��ة 
ال��ي ُأقيم��ت يف املراك��ز الثقافي��ة وحفل��ة 

ال��راث  إنش��اٍد ورق����������ص مولوي��ٍة إلحي��اء 
للمدين��ة«. الش��عيّب 

حملة عن »ثوار حلب«
حل��ب«  »ث��وار  تش��كيل  تأّس��س  	
معظ��م  قب��ل  م��ن   12/2/2016 بتاري��خ 
خمتل��ف  يف  العامل��ني  املدين��ة  ناش��طي 
م��ن  قليل��ٍة  أي��اٍم  بع��د  الثوري��ة،  اجمل��االت 
يف  الثوري��ة  التش��كيالت  م��ن  ع��دٍد  إع��الن 
حلب حّل نفس��ها اس��تعدادًا لالندماج ضمن 

موح��د. تش��كيٍل 
م��ن  اهل��دف  إن  البك��ري  وق��ال  	
التش��كيل ه��و وح��دة الص��ف ووح��دة الق��رار 
الث��ورّي، وحّث مجي��ع اهليئات والتش��كيالت 
عل��ى  وريفه��ا  حل��ب  يف  العامل��ة  الثوري��ة 
أن  التوح��د يف بوتق��ٍة واح��دة. مش��ريًا إىل 
املرحل��ة ال��ي مت��ّر به��ا حلب مرحل��ٌة حرجٌة 
تف��رض عل��ى اجلميع اتباع خطواٍت مماثلٍة 
تص��ّب يف مصلح��ة الث��ورة أواًل وحلب ثانيًا.

من مظاهرات حلب - خاص عني املدينة
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رادار المدينة

مركز ورقة الثقايّف
ينّظ��م  التطوع��ّي يف حل��ب  »م��اس«   فري��ق 
نش��اطاٍت اجتماعيًة وتراثيًة وشبابيًة مبتكرة

أمحد أبو زيد

خل��ف معرك��ة الس��الح ال��ي تدور يف س��وريا مث��ة معركٌة أخرى  	
ال تق��ّل ش��أنًا عنه��ا، وه��ي معرك��ٌة ض��ّد الفك��ر ال��ذي حتمل��ه بع��ض الق��وى 
ذات التوجه��ات الطائفي��ة أو اإلرهابي��ة عل��ى األرض، وال��ي تس��عى جاه��دًة 
إىل زرع أفكاره��ا يف الش��باب، مس��تغلًة الدي��ن ت��ارًة والعاطف��ة ت��ارًة أخ��رى.

من إحدى احتفاليات املركز  - خاص عني املدينة

رابط��ة العلم��اء الس��وريني تقي��م حف��ل خترج وتوزي��ع جوائز لألطف��ال الفائزين 
يف مس��ابقة لتحفي��ظ الق��رآن يف حل��ب القدمي��ة - خاص عني املدينة العدد 70 / 1 نيسان 2016

جمموع��ٌة م��ن الناش��طني احللبي��ني وج��دوا أن تل��ك املعرك��ة  	
تعنيه��م، وق��رروا خوضه��ا بتأس��يس مرك��ِز ثق��ايفٍّ يف أح��د أحي��اء حل��ب 
القدمي��ة، وتنظي��م النش��اطات والفعالي��ات الثقافي��ة واجملتمعي��ة به��دف 
العمل على مواجهة احلرب الفكرية الي يش��نها نظام األس��د وميليش��ياته 

الطائفي��ة، باإلضاف��ة إىل تنظي��م »الدول��ة اإلس��المية«.

إحياء تراث املدينة
بع��د أكث��ِر م��ن س��تة ش��هوٍر م��ن العم��ل املتواص��ل ال��ذي ق��ام ب��ه  	
فري��ق »م��اس« التطوع��ّي، ُأعل��ن بتاري��خ 14/12/2015 ع��ن افتت��اح »مرك��ز 
ورق��ة« الثق��ايّف يف حف��ٍل إنش��اديٍّ أحي��اه املنش��د احلل��يّب الش��هري »أمح��د 
حّب��وش«، حبض��ور ع��دٍد كب��رٍي م��ن الناش��طني والس��كان. وختلل��ت احلف��ل 
وصلٌة لفرقة املولوية الي ُتعّد من الراث احلليّب الذي تش��تهر به املدينة.
وقال الناشط عبد الرمحن إمساعيل، أحد أعضاء فريق »ماس«  	
التطوعّي، يف تصريٍح ل�»عني املدينة«: »عملنا طوال ستة أشهٍر على جتهيز 
مق��ّر املرك��ز وإع��ادة تأهيل��ه، وه��و خاٌن قديٌم يف أحد أحي��اء حلب القدمية. 
وعند االنتهاء قمنا بدعوة الفعاليات املدنية يف حلب حلفل االفتتاح، الذي 
قّررن��ا أن يك��ون حبف��ٍل إنش��اديٍّ ورقص��اٍت لفرق��ة املولوي��ة للتأكي��د عل��ى 

إحي��اء ثقاف��ة وت��راث حل��ب األصيل��ة«.

يوٌم بال إنرتنت
يطم��ح القائم��ون عل��ى املرك��ز أن يؤّمن��وا ل��رّواده ج��ّواً مفتوح��ًا  	
ومرحي��ًا يتي��ح هل��م تب��ادل األف��كار م��ع كاف��ة ش��رائح اجملتم��ع م��ن خ��الل 
التواصل املباشر، فينّظم نشاطًا أسبوعيًا بعنوان »يوٌم بال إنرنت«، جيتمع 
في��ه ع��دٌد م��ن الناش��طني العامل��ني يف املدين��ة، يقض��ون م��ّدة 12 س��اعًة 

متواصل��ًة س��ويًا يف التواص��ل واحلدي��ث املباش��ر وجه��ًا لوج��ه.
رّواد  أح��د  زق��زوق،  ال��رزاق  عب��د  اإلعالم��ّي  الناش��ط  وي��رى  	
»مرك��ز ورق��ة«، أن نش��اط »ي��وم ب��ال إنرن��ت« م��ن أفض��ل النش��اطات ال��ي 
ينّظمه��ا املرك��ز. ويق��ول يف تصري��ٍح ل�«ع��ني املدينة«: »من��ذ أن بدأت الثورة 
احنص��ر تواصلن��ا م��ع بعضن��ا بالتواص��ل االفراض��ّي ع��رب ش��بكة اإلنرن��ت 
ووس��ائل التواص��ل االجتماع��ّي. وعل��ى الرغ��م م��ن إجيابي��ات تل��ك الوس��ائل 
لك��ن س��لبياتها أصبح��ت أكث��ر م��ن إجيابياته��ا؛ فالتواص��ل االفراض��ّي ال 
يتي��ح فرص��ة التع��ّرف إىل أف��كار اآلخري��ن بش��كٍل جي��ٍد واالس��تفادة منه��ا، 
ألن تواصلن��ا عربه��ا يقتص��ر على أش��خاص يش��بهوننا يف الفك��ر، وغالبًا مع 
أش��خاٍص معّين��ني فق��ط. لك��ن األم��ر تغرّي عندم��ا بدأنا نش��ارك يف فعاليات 
هذا النشاط، خاّصًة عندما يشارك فيه عدٌد كبرٌي من الناشطني مبختلف 

توجهاته��م الفكري��ة ومس��توياتهم الثقافي��ة«.
وأض��اف زق��زوق: »متكن��ا خ��الل نش��اط »ي��وم ب��ال إنرن��ت« م��ن  	

التوّص��ل إىل أف��كاٍر جدي��دة ومناقش��ة مش��اريَع ثوري��ٍة تطّوعي��ٍة جنحن��ا يف 
تنفيذه��ا بش��كٍل الف��ت، خاّصًة احتفالية إحياء الذكرى اخلامس��ة للثورة. 
فق��د ش��ارك اجلمي��ع يف األف��كار واالقراح��ات ال��ي خططن��ا هل��ا وطبقناه��ا 
الصعوب��ات  كاف��ة  ناقش��نا  األف��كار  ط��رح  وخ��الل  االحتفالي��ة.  خ��الل 
والتحدي��ات ال��ي ق��د تواجهن��ا خ��الل التطبي��ق العمل��ّي، األم��ر ال��ذي أس��هم 
يف جن��اح م��ا خططن��ا ل��ه. واأله��م من ذلك مش��اركة حرائر املدين��ة اللواتي 

كان��ت بصماته��ّن واضح��ًة يف التخطي��ط والتنفي��ذ«.

مكتبٌة وصاالت تدريب
غي��اب اجلامع��ات واملعاه��د يف املناط��ق اخلارج��ة ع��ن س��يطرة  	
نظ��ام األس��د، وانقط��اع الش��باب عنه��ا، ش��ّكل هاجس��ًا ل��دى فري��ق »م��اس« 
التطوع��ّي، ال��ذي يق��وم على »مركز ورقة«، لتأمني البديل، فأحدث ضمن 
املرك��ز مكتب��ًة ضخم��ًة تض��ّم ع��دداً كب��رياً م��ن الكت��ب مبختل��ف أنواعه��ا، 

الق��راءة واالس��تعارة اخلارجي��ة. أتاح��ت لرّواده��ا فرص��ة 
املرك��ز يض��ّم أيض��ًا  وأش��ار عب��د الرمح��ن إمساعي��ل إىل أن  	
صالت��ني جمّهزت��ني بوس��ائل التدري��ب املتط��ّورة، به��دف تقدي��م اخلدم��ات 
بش��كٍل ش��به جمان��يٍّ للمنظم��ات ال��ي تري��د أن تقي��م دوراٍت لكوادره��ا. الفتًا 
، دوراٍت جمانيًة يف اللغات األجنبية ويف  م، بشكٍل دوريٍّ إىل أن املركز ينظَّ

جم��االٍت تعليمي��ٍة أخ��رى.
ويتح��دث إمساعي��ل ع��ن فري��ق »م��اس« قائ��اًل: »يض��ّم الفري��ق  	
ع��دداً م��ن الناش��طني الثوري��ني العامل��ني يف مدين��ة حل��ب. مّت تأسيس��ه قب��ل 
حوالي عاٍم ونصف. له نش��اطاٌت عديدٌة يف تنظيم فعاليات الدعم النفس��ّي 
لألطف��ال ولط��الب امل��دارس. ويعم��ل حالي��ًا بش��كٍل تطّوع��يٍّ بالكام��ل دون 

تلق��ي أّي دع��م«.



حسيب عبد الرزاق

األحياء »اآلمنة« يف محص
جدار فصٍل طائفيٍّ ومحالت تهجرٍي ممنهجة

ي��كاد ال مي��ّر ي��وٌم يف أحي��اء مح��ص »اآلمن��ة«، ال��ي يقطنه��ا م��ن بق��ي م��ن الس��كان األصلي��ني للمدين��ة وعائ��الٌت نازح��ة، إال وتش��هد  	
خروج عائلٍة هربًا من ممارسات ميليشيات األسد الطائفية الي تصول وجتول يف الشوارع وتقوم بعمليات دهٍم وسطٍو وخطٍف واعتقاالت، 
متمتع��ًة بصالحي��اٍت كامل��ة. حت��ى أصب��ح األهال��ي يعيش��ون يف جحي��ٍم ال يط��اق، يف ظ��ّل أوض��اٍع معيش��يٍة متده��ورٍة وتضاع��ف أس��عار امل��واد 

الغذائي��ة وتفش��ي البطال��ة.

توّزع الفروع األمنية
عل��ى  قبضت��ه  النظ��ام  حيك��م  	
أهال��ي األحي��اء الغربي��ة م��ن املدين��ة. تؤك��د 
ذل��ك الناش��طة ن��ور احلمص��ي، عض��و رابط��ة 
إعالمّيي الثورة يف محص، إذ تقول: »ما زالت 
القبض��ة األمني��ة حمكم��ًة يف ه��ذه األحي��اء، 
الدوري��ات  ع��دد  بازدي��اد  أكث��ر  وتضي��ق 
األمني��ة ال��ي تتج��ّول وتوق��ف بع��ض امل��اّرة 
وتق��وم مبضايق��اٍت واس��تفزازاٍت جت��اه ش��باب 
احل��ّي، وجتني��د بع��ض ضع��اف النف��وس م��ن 
م��ن  العس��اكر  س��حب  مّت  وق��د  املراهق��ني. 
فئ��ة الش��باب، الذي��ن كان��وا موجودي��ن عل��ى 
احلواج��ز، إىل جبه��ات إدل��ب ودرع��ا وحل��ب 
وتدمر، وحّل حمّلهم موظفون متقّدمون يف 

الس��ّن«.
وتش��رح ن��ور، وه��ي م��ا زال��ت تقط��ن  	
يف أح��د تل��ك األحي��اء، آلي��ة توزي��ع النظ��ام 
ملهاّم التشبيح واإلجرام كما يلي: »كل حيٍّ 
مسؤوٌل عنه أقرب فرٍع أميّن؛ فحّي اإلنشاءات 
م��ن اختص��اص األم��ن السياس��ّي، فيم��ا يتوىل 
فرع األمن العسكرّي إحكام قبضته ومحالت 
التضيي��ق عل��ى أحي��اء ك��رم الش��امي وامليدان 
الدول��ة  أم��ن  ف��رع  أّم��ا  القدمي��ة،  ومح��ص 
والدب��الن  احلم��راء  أحي��اء  عل��ى  فيس��يطر 
والغوط��ة وج��ورة الش��ياح«. وامللف��ت هن��ا أن 
ميليش��يات النظ��ام أغلق��ت املناف��ذ الرئيس��ية 
لبع��ض األحي��اء جب��داٍر إمسن��يٍّ ميث��ل ج��دار 
، ي��راوح ارتفاع��ه ب��ني م��ٍر و3  فص��ٍل طائف��يٍّ

أمت��ار.

دهٌم واعتقال
تواص��ل دوري��ات األم��ن، مدعوم��ًة  	
مبجموع��اٍت م��ن الش��ّبيحة، عملي��ات الده��م 
كان  س��نٍة  »قب��ل  ن��ور:  تق��ول  واالعتق��ال. 
اجلي��ش يس��يطر عل��ى كث��رٍي م��ن البي��وت 
ذات املواقع اإلسراتيجية بالنسبة إىل احلّي 
ومين��ع أصحابه��ا م��ن الدخ��ول إليه��ا، ويف 
اآلون��ة األخ��رية متكن��ت بع��ض العائ��الت من 
اس��رجاع بيوته��ا. اخنفضت وت��رية املداهمات 

الناش��طني  ومعظ��م  الث��ّوار  خ��روج  بع��د 
وتصفي��ة واعتق��ال الكث��ري منه��م، ولكن تبقى 
تبلي��غ  إث��ر  واملداهم��ات  األمني��ة  اجل��والت 
مغرٍض من اجلواس��يس يف احلّي. أما الس��طو 
املس��لح فيحدث يف كّل مكاٍن من قبل موالي 
النظ��ام، من عس��كرين ومدني��ني ومتطّوعني. 
وق��د ترك��زت ه��ذه العملي��ات مؤخ��راً عل��ى 

األحي��اء القدمي��ة بس��بب غي��اب أصحابه��ا«.
يف  الطائف��ي  االحتق��ان  ي��زداد  	
كّل  م��ع  لألس��د  املوالي��ة  العلوي��ة  األحي��اء 
تفج��رٍي حي��دث فيه��ا، لتص��ّب ج��ام غضبه��ا 
عل��ى األهال��ي يف األحي��اء اآلمن��ة. توض��ح نور: 
»حي��دث احتق��اٌن وحق��ٌد ولكنه��م ال جي��رؤون 
عل��ى دخ��ول أحيائن��ا.. انظ��روا إىل صفحاته��م 
عن��د كّل تفج��رٍي يف أحيائه��م، يصّب��ون ج��ام 
غضبه��م بش��كٍل طائف��يٍّ عل��ى م��ن يس��ّمونهم 
األحي��اء  »مل��اذا  ويتس��اءلون:  الس��ّنة«،  »أه��ل 
احملتل��ة ال حت��دث فيه��ا عملي��ات تفج��ري؟«. 
كم��ا يصّب��ون ج��ام غضبه��م على ح��ّي الوعر، 

احلص��ار«. وتش��ديد  بالقص��ف 

ترانسفري خفّي
الناش��طني  م��ن  كث��رٌي  يتح��دث  	
واألهال��ي النازح��ني أو الالجئ��ني مم��ن كانوا 
داخ��ل أحي��اء مح��ص اآلمن��ة ع��ن عملي��اٍت 
ممنهجٍة يقوم بها النظام لتغيري دميوغرافيا 
املدين��ة وتهج��ري م��ن بق��ي فيه��ا. كم��ا يؤّكد 
اجلن��دّي املنش��ّق )ب��الل(، وه��و م��ن ح��ّي ب��اب 

أس��رتي  تن��زح  أن  »قب��ل  يق��ول:  إذ  الس��باع، 
م��ن هن��اك ش��اهدوا غرب��اء يتحدث��ون باللغ��ة 
األفغانية والفارس��ية قد احتلوا بعض املنازل 
املهج��ورة«. وتؤك��د ن��ور عملي��ات التهج��ري، 
موضح��ًة أن »النظ��ام ينف��ذ منه��ج تطفي��ش 
األهال��ي بتحدي��د أعمار املطلوبني لالحتياط 
م��ن س��ّن 18 وحت��ى 41 س��نة، وكذل��ك ع��رب 
نش��ر احلواج��ز الطّي��ارة املمّوه��ة يف أماك��ن 
غ��ري متوقع��ة، تق��وم بتوقي��ف امل��اّرة عش��وائيًا 
وس��وقهم إىل اجلي��ش دون إخط��ار ذويه��م أو 

إعالمه��م مب��كان وج��ود أوالده��م«.
اخلط��ف  عملي��ات  أن  وتؤّك��د  	
مس��تمّرة، ويعقبه��ا طل��ب فدي��ٍة كب��ريٍة ق��د 
تصل إىل عش��رات املاليني، »لذلك فإن ش��باب 
املك��وث يف  إم��ا  أم��ام أح��د خياري��ن:  املدين��ة 
منازهل��م والت��واري ع��ن األنظ��ار، أو التج��ّول 
داخل احلّي حبذٍر بعيداً عن احلواجز العادية 

والطّي��ارة«.
األحي�������اء  أهال��ي  يعان�����ي  كم��ا  	
الغربي��ة يف مح��ص م��ن تفش��ي البطال��ة، فقد 
أصب��ح %50 م��ن الش��باب عاطل��ني ع��ن العمل، 
م��ع ارتف��اع مرع��ٍب يف أس��عار امل��واد الغذائي��ة 
وص��ل إىل 10 أضع��اٍف مقارن��ًة مب��ا كان��ت 
علي��ه قب��ل ان��دالع الث��ورة. وال ميك��ن للعائل��ة 
العيش دون مساعدة أحد أفرادها أو أقربائها 
أو أه��ل اخل��ري مم��ن ه��م خارج الب��الد، يف حني 
ت��كاد الس��لل الغذائية ال��ي تقّدمها اجلمعيات 

اخلريي��ة أن تنض��ب.

محص - عدس��ة س��ليمان أبو ياس��ني - خاص عني املدينة

رادار المدينة
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جريود بني األسد و»داعش«
مصطفى القلموني

رغ��م اهلدن��ة م��ع ق��ّوات األس��د، من��ذ ع��اٍم تقريب��ًا، مل تتحّس��ن احلال��ة املعيش��ية لس��كان ج��ريود بري��ف دمش��ق. وال زال احلص��ار عل��ى  	
املدين��ة حمكم��ًا ال خترق��ه س��وى عملي��ات التهري��ب والرش��اوى ال��ي يدفعه��ا بع��ض التج��ار لضب��اط األس��د عل��ى احلواج��ز.

لك��ن آم��ال الس��كان برف��ع احلص��ار،  	
أو ختفيف��ه عل��ى األق��ّل، انتعش��ت، من��ذ ش��هٍر 
تقريبًا، مع االتفاق املربم مع النظام حول »خط 
الغ��از«. وال��ذي يقضي بأن تس��مح قّوات األس��د 
مب��رور الس��لع والبضائع وامل��واد الغذائية، وأن 
تش��ّغل املراف��ق الصحي��ة واخلدمي��ة وتزّوده��ا 
يطَل��ق  وأن  الالزم��ة،  والتجهي��زات  بامل��واد 
س��راح املعتقالت واملعتقلني؛ مقابل أن تس��مح 
فصائ��ل املدين��ة لورش��ة الصيان��ة بالدخ��ول 
إلصالح األجزاء املتضّررة من األنبوب الناقل 
للغ��از إىل حمط��ات تولي��د الطاقة الكهربائية 
الواقع��ة حت��ت س��يطرة النظ��ام. يق��ول أمح��د، 
اجلي��ش  كتائ��ب  إح��دى  يف  مقات��ٌل  وه��و 
احل��ّر احمللي��ة، إنه��م مسحوا لورش��ة الصيانة 
بالدخ��ول، وإنها أصلح��ت األنبوب، لكن نظام 
األس��د مل ينف��ذ أي��ًا م��ن الش��روط ال��ي تعه��د 
به��ا، ألن��ه »ك��ذاب وحن��ن نعرف��ه يك��ذب. لكن 
إذا م��ا طال��ع املس��جونات وش��ّغل املش��فى بدن��ا 
نرج��ع نفّج��ر اخل��ط م��ّرة تاني��ة«. إص��الح 
األنب��وب وتعه��دات النظ��ام وجلن��ة املفاوض��ات 
هي مفردات احلديث الشاغل للناس اليوم يف 
ج��ريود. يق��ول أمح��د إن��ه ال يس��مع س��وى ه��ذا 
احلدي��ث م��ن الن��اس: »حتّول��و املعتق��الت على 
عدرا. جابوهن عالقطيفة. النائب العام جاي، 
والنائ��ب الع��ام راي��ح«، أو »رح يفّوت��و م��ازوت 

وس��لل غذائي��ة ويش��ّغلو املش��فى«.
تب��دو عالم��ات التع��ب عل��ى الوج��وه.  	
ويف��ارق امل��زاج الرائ��ق ال��ذي متت��ع ب��ه أه��ل 
وتندل��ع  هن��ا.  الن��اس  م��ن  كث��رياً  ج��ريود 
كّل ي��وٍم، يف الش��وارع واألس��واق، مالس��ناٌت 
خش��نٌة ق��د تتط��ّور إىل ع��راٍك باألي��دي ألتف��ه 
األسباب بني أشخاٍص كانوا مضرب املثل يف 

اهل��دوء و«الب��ال الطوي��ل«. يفّس��ر اجلميع هذه 
العصبية باألهوال واآلالم الي قاساها الناس 
واحلص��ار،  واجل��وع  احل��رب  س��نوات  خ��الل 
وبقل��ة س��بل العي��ش املتاح��ة، إضاف��ًة إىل امللل 
واملك��وث الطوي��ل يف ه��ذا »الس��جن الكب��ري«، 
وخاّص��ًة للمطلوب��ني ألجه��زة األم��ن، وه��م 

نس��بٌة كب��ريٌة م��ن الش��بان والرج��ال. 
وم��ن مناط��ق س��يطرته القريب��ة يف  	
بع��ض مناط��ق القلم��ون الش��رقّي يبّث تنظيم 
»داع��ش« مش��اعر القلق والتوتر لدى الس��كان. 
إذ يث��ري، ب��ني ح��نٍي وآخر، عرب خالياه النائمة، 
املتاع��ب لعم��وم الناس ولفصائ��ل املدينة. فقد 
قتل��ت ه��ذه اخلالي��ا ع��دداً م��ن األش��خاص 
بع��د خطفه��م، وحاول��ت اغتي��ال بع��ض الق��ادة 
العس��كريني. لك��ن »احل��زم« ال��ذي عامل��ت ب��ه 
الكتيب��ة األمني��ة واهليئ��ة الش��رعية املش��تبه 
وخ��الل  التنظي��م.  خمطط��ات  أفش��ل  به��م 
أش��هٍر م��ن العام الفائت ش��غلت ج��ريود بقّصة 
فائ��ق بنيان )أبو عمر(، الش��يخ الس��لفّي املبايع 
لتنظي��م »داع��ش«، وفق ما أثبت��ت التحقيقات 
مع��ه بع��د إلق��اء القبض عليه يف عمليٍة داميٍة 
أودت حبي��اة ش��خصني من الق��ّوة الي داهمت 
منزل��ه. اعرف بنيان –حس��ب ما قالت اهليئة 
الش��رعية ال��ي تول��ت التحقي��ق- بتأس��يس 
جمموع��ٍة تتب��ع لتنظي��م »داع��ش«، وبقتل��ه 
ع��دٍد م��ن األش��خاص وإلقائه��م يف بئ��ٍر خ��ارج 
املدين��ة. واع��رف أيضًا بإص��داره فتاوى يكّفر 
فيه��ا ق��ادًة يف اجلي��ش احل��ّر وحرك��ة أح��رار 
الش��ام وجيش اإلس��الم وجبهة النصرة، وهي 
الفصائ��ل ال��ي تس��يطر عل��ى املدين��ة. وم��ن 
مجل��ة م��ن كّفره��م الش��يخ بني��ان اب��ن أخي��ه، 
حمّب الدين الش��امّي، الشرعّي والقائد البارز 

يف أحرار الش��ام. وتكش��ف حكاية الشيخ بنيان 
الطويل��ة، من��ذ بدايته��ا م��ع الطليع��ة املقاتل��ة 
الق��رن  مثانين��ات  أول  املس��لمني  لإلخ��وان 
املاضي، ثم اعتقاله يف س��جون حافظ األس��د، 
ث��م انتمائ��ه إىل تنظي��م فتح اإلس��الم، وجتّدد 
االعتقال وتكراره يف سجون بشار قبل الثورة، 
ث��م م��ع تنظي��م »داع��ش« بع��د اندالعه��ا؛ ع��ن 
أزم��ٍة خاّص��ٍة عاش��تها ج��ريود تأت��ي يف س��ياق 
أزم��ٍة أوس��ع ش��هدتها م��دن وبل��دات القلم��ون 
الش��رقّي ال��ي عانت لعق��وٍد طويل��ٍة من الفقر 
والتهمي��ش واالضطه��اد، م��ع حض��وٍر ط��اٍغ 
مبواق��ع  ممث��اًل  األس��د  الس��تبداد  ومباش��ٍر 
واألمني��ة  العس��كرية  والقط��ع  التش��كيالت 
الكث��رية يف ه��ذا اإلقلي��م الصح��راوّي الفق��ري.
وجد الشيخ بنيان يف الثورة فرصًة  	
لتجدي��د أحالمه اجلهادية اخلاّصة، ولتلبية 
طموح��ه يف قي��ادة اجله��اد يف ج��ريود، إن مل 
يك��ن يف القلم��ون كل��ه حس��بما ينق��ل بع��ض 
معارفه. لكن ظهور قادٍة شباٍن، كان بعضهم 
م��ن طالب��ه يف حلق��ات تدريس��ه الس��ّرية قب��ل 
الث��ورة، وترؤس��هم ف��روع الفصائ��ل املقاتل��ة 
الوليدة، هّدد أحالم الشيخ ودفعه إىل تنظيم 
»داع��ش«. وبتأث��رٍي من��ه اندفع آخ��رون إىل هذا 
التنظي��م. ويضي��ف أمح��د نوع��ًا آخ��ر -س��وى 
التنظي��م إىل  اس��تقطبهم  امللتزم��ني ديني��ًا- 
صفوف��ه، ه��م، حس��ب م��ا يق��ول: »السرس��رية 
واحلرامي��ة واحلشاش��ني«. إذ يه��رب بع��ض 
ه��ؤالء، كلم��ا اش��تدت الضغ��وط عليه��م، إىل 
منطق��ة »ظهار الضبع« القريبة الي تس��يطر 
عليه��ا »داع��ش«، وم��ن هناك ال يك��ّف املبايعون 
والتوّع��د  التهدي��دات  إط��الق  ع��ن  	اجل��دد 

ب�»فتح جريود«.
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أجهزة اإلنرتنت الفضائّي
بدائل أس��همت يف نقل الواقع الس��ورّي وتس��ليط الضوء عليه

مريم أمحد

»احلاج��ة أّم االخ��راع« مقول��ٌة مل ت��أِت ع��ن عب��ث، فق��د أثب��ت الس��ورّي جدارت��ه بالعم��ل به��ا، باالبت��كار أو باس��تبدال العدي��د  	
م��ن الوس��ائل ال��ي متّكن��ه م��ن االس��تمرار وحتقي��ق مطالب��ه بع��د أن حرم��ه النظ��ام منه��ا، وال��ي كان أوهل��ا وأهمه��ا اإلنرن��ت.

اعتم��د املواط��ن الس��ورّي يف الس��ابق  	
النظ��ام،  ملؤّسس��ات  التاب��ع  اإلنرن��ت  عل��ى 
ع��ن طري��ق م��زّودي خدم��ة اهلات��ف اجل��ّوال 
اس��تخدم  لالتص��االت.  العام��ة  واملؤّسس��ة 
ه��ذه يف  الرديئ��ة  الن��ت  الناش��طون خدم��ات 
بداي��ة الث��ورة لتوثيق املظاه��رات وقمع النظام 
هل��ا وانتهاكات��ه املختلف��ة. وكان��ت س��رعة 
اإلنرنت يف ذلك الوقت تقّدر ب�20 كيلوبايت 
يف الثاني��ة، مم��ا خل��ق مش��كلًة كب��رية، فق��د 
كان حتمي��ل ص��ورٍة حجمه��ا 12 ميغاباي��ت 
يس��تغرق 10 دقائ��ق؛ م��ا أثر بش��كٍل كبرٍي على 
ج��ودة وكمي��ة الص��ور ومقاط��ع الفيديو الي 
ترسل إىل وسائل اإلعالم، وخاّصًة فيديوهات 
املظاه��رات بس��بب ضغطه��ا ع��ّدة م��ّراٍت ك��ي 
يت��ّم حتميله��ا. ثم قام النظام بقط��ع اإلنرنت 
ع��ن املناط��ق الثائ��رة عل��ى أمل أن مين��ع خروج 
املعلوم��ات والفيديوه��ات ال��ي توث��ق األح��داث 

إىل الع��امل.
ال��ذي  األمح��د،  أمح��د  الصحف��ي  	
أسهم يف توثيق األحداث منذ ذلك الوقت، قال 
لنا: »يف نيسان 2011 قطع النظام اإلنرنت عن 
مناط��ق ريف مح��اة، مما اضطّرنا إىل املغامرة 
والتس��لل إىل مدينة السقيلبية -الي يسيطر 
عليه��ا النظ��ام ومل يقط��ع عنه��ا اخلدم��ات- 
لنرفع مقاطع فيديو املظاهرات، والي كانت 
حتتاج إىل ساعاٍت من االنتظار ليتّم حتميلها 
وإرس��اهلا إىل احملط��ات رغ��م أن مدته��ا ال تزيد 

ع��ن 30 ثاني��ة«.
يف  املغرب��ني  بع��ض  أس��هم  وق��د  	
تقدي��م ح��لٍّ جزئ��يٍّ للمش��كلة بإدخ��ال أجه��زة 
اإلنرن��ت الفضائ��ّي )أس��را Astra( و)الثري��ا 
Thuraya( إىل املناط��ق الثائ��رة. وتبل��غ س��رعة 
التحمي��ل عربه��ا 500 كيلوباي��ت يف الثاني��ة، 
ما س��ّهل على الناش��طني القيام بعملهم بشكٍل 
أفض��ل. لك��ن املس��تفيدين م��ن ه��ذه األجه��زة 
ظلوا قلة، بس��بب تكلفتها العالي��ة وحمدودية 
ع��دد األجه��زة ال��ي دخل��ت إىل الب��الد يف ذل��ك 
الوق��ت. ويتك��ون جه��از األس��را م��ن )ريس��يفر( 
والقط )إبرة( وصحٍن يستقبل ترّددات القمر 
الصناع��ّي ال��ذي تت��ّم ع��ربه عملي��ات التحمي��ل 
تركيب��ه  بس��رعة  يتمّي��ز  كم��ا  والتنزي��ل. 

وس��هولة نقل��ه م��ن م��كان إىل آخ��ر. ويف نهاي��ة 
 )iDirect ع��ام 2011 دخ��ل جه��از )آي دايرك��ت
ال��ذي كان��ت س��رعته أفضل بكثرٍي من أس��را، 
فه��و مفت��وح التحمي��ل ولكن��ه مكل��ٌف إذ يص��ل 
ش��حنه إىل 1000 دوالٍر يف الش��هر، م��ا جع��ل 
الس��وريني يبحث��ون ع��ن حل��وٍل أخ��رى، إىل أن 
 ،)Tooway جنح��وا يف تأم��ني جه��از )الت��ووي
الذي كان خري بديٍل عما سبقه وأقّل تكلفة. 
ومن األجهزة الي استخدمها الناشطون أيضًا 

.)Hughes و)اهلي��وز   )Orbit )األوربي��ت 
أم��ا أفض��ل احلل��ول الي اس��تخدمت  	
املناط��ق  إىل  الرك��ّي  اإلنرن��ت  ج��ّر  فه��و 
اخلارجة عن سيطرة النظام داخل سوريا منذ 
بداي��ة الع��ام 2013. وه��و يقّدم خدمًة بس��رعاٍت 
كبريٍة وميزاٍت جّيدة، ويعتمد على املخّدمات 
الركي��ة، بع��د أن مسح��ت احلكوم��ة هن��اك 
احمل��ّررة،  الس��ورية  األراض��ي  إىل  بإيصال��ه 
م��ن خ��الل ش��راء ب��رٍج متص��ٍل باألب��راج داخ��ل 
األراض��ي الركي��ة يق��وم املس��تثمر بركيبه 
لتأم��ني تغطي��ة املنطق��ة ال��ي يوج��د فيه��ا. 
وتطّورت تغطية النت الركّي بش��كٍل س��ريٍع 
ليصل إىل وسط سورية بعد أن بقي حمصوراً 

مل��ّدٍة باملناط��ق احلدودي��ة.
اإلنرن��ت  خدم��ات  تقتص��ر  ومل  	
الركّي على مكاتب اإلعالميني، بل كان له 
دوٌر كب��رٌي يف افتت��اح ص��االٍت خاّص��ٍة خلدم��ة 
ال��ي أس��همت أيض��اً يف  )املقاه��ي(  اإلنرن��ت 
إيص��ال تل��ك اخلدم��ة إىل من��ازل املدني��ني م��ن 
خ��الل توزي��ع باق��اٍت م��ن املقه��ى، وم��ن ث��ّم يتّم 

تقس��يم احلزم��ة إىل باق��اٍت عن طري��ق أجهزٍة 
اخلدم��ة  به��ذه  املواط��ن  ويش��رك  خاّص��ة، 
ليس��تقبلها بعّدة طرق؛ إما بش��راء بطاقات نت 
ويس��تخدم الش��بكة ال��ي تغط��ي امل��دن والقرى 
والبلدات اخلارجة عن سيطرة النظام، أو عن 
طري��ق اش��راٍك خ��اصٍّ م��ن امل��زّود األساس��ّي 
للخدم��ة يف املنطق��ة ال��ي يس��كنها، يس��تقبله 
يف منزله عن طريق مستقبٍل للخدمة ويعيد 

نش��رها ع��ن طري��ق »راوتر«.
وع��ن ذل��ك حيدثن��ا الس��يد ماه��ر،  	
خدم��ة  م��زّودي  عش��رات  م��ن  واح��ٌد  وه��و 
الن��ت الرك��ّي يف مدين��ة إدل��ب، قائ��اًل: »نق��وم 
باس��تجرار اإلنرن��ت م��ن تركي��ا ع��ن طري��ق 
أجه��زٍة تلتق��ط اإلش��ارة ث��م تعي��د نش��رها مّرة 
أخ��رى. حنت��اج إىل جه��اٍز كل 10 ك��م حت��ى 
تصل اخلدمة إىل مدينة إدلب وريفها وبعض 

ومح��اة«. مح��ص  حمافظ��ي  مناط��ق 
إىل  ماه��ر  الس��يد  ويتط��ّرق  	
الصعوب��ات ال��ي تواجهه��م قائ��اًل: »احلص��ول 
عل��ى قط��ع التبدي��ل، وحال��ة الطق��س الس��يئة، 
والناحية األمنية؛ إذ ال نستطيع إصالح عطٍل 
م��ا يف األجه��زة الناقل��ة الوس��يطة -واملوج��ودة 
يف مناط��ق مرتفع��ٍة غالب��ًا- بس��بب التحلي��ق 
الكثي��ف للط��ريان. كم��ا نعان��ي م��ن التكلف��ة 
الباهظ��ة والف��ارق الكب��ري يف س��عر الص��رف؛ 
بالل��رية  اإلنرن��ت  مل��وّزع  يدف��ع  فاملس��تخدم 
بال��دوالر  األخ��ري  يتعام��ل  بينم��ا  الس��ورية 
لدف��ع  الركي��ة  وبالل��رية  األجه��زة  	لش��راء 

الرسوم العالية«.

إدلب - خاص عني املدينة

رادار المدينة



رادار المدينة

كيف يعيش الديرّيون يف أورفا
معاذ الطلب

يف ساحة املدفع أو »الطوجبي ميدان« الشهرية، وسط املدينة الركية، ُيسمع صوت املطرب العراقّي جبار عكار من حمّل صيانة  	
أجه��زة اجل��ّوال. يعّل��ق أح��د امل��اّرة، وه��و م��ن مدين��ة دي��ر الزور: »جب��ار عكار!! حتى بالدير ما ظل أحد يس��مع له بالس��نوات األخ��رية قبل الثورة. 

أكي��د الل��ي قع��د يس��معه دي��ري«.

بإص��راٍر حي��اول أبن��اء دي��ر ال��زور  	
نقل أمزجهتم أينما رحلوا. ويأخذ حضورهم 
منوذج��ًا متحدي��ًا ظ��روف عيش��هم، وه��ي يف 
أورف��ا -كم��ا يف امل��دن الركي��ة األخ��رى- 
بالغ��ة القس��وة، يعان��ون فيه��ا م��ن البطال��ة 
والعوز الدائمني، فضاًل عن مشكالت التعليم 

والس��كن. والصح��ة 
يبل��غ ع��دد الجئ��ي حمافظ��ة دي��ر  	
ال��زور يف والي��ة أورف��ا م��ا يق��ارب 200 أل��ٍف، 
حسب ما يقّدر ناشطون يف منظمات اإلغاثة. 
يقط��ن نصفه��م يف املخّيم��ات ويت��وّزع الباق��ي 
على عموم الوالية. نسبٌة كبريٌة من »ديرّيي 
أورفا« تقيم وسط املدينة يف األحياء القريبة 
م��ن س��احة املدف��ع، مبتوّس��ط إجي��اٍر ش��هريٍّ 
600 لريٍة تركية، فيما يراجع هذا املعّدل يف 
األحي��اء األبع��د والش��عبية. وظه��ر يف أورف��ا ما 
يعرف بالس��كن الش��بابّي، وهي بيوٌت »عربيٌة« 
يس��تثمرها  الغ��رف،  م��ن  كب��رٍي  ع��دٍد  ذات 
ذل��ك  بع��د  ليق��وم  حم��ّدٍد  مببل��ٍغ  البع��ض 
بتأجريه��ا مبتوس��ط 150 ل��ريًة للف��رد الواح��د 
كّل ش��هر. ازداد عدد هذه البيوت -الي تأوي 
العّزاب غالبًا- إىل حدٍّ كبري، وشكلت نوعًا من 
االس��تثمار للراغبني يف تش��غيل أمواهلم. وهي 
أيضًا مكان إقامٍة معقوٌل للشباب العاملني أو 
الباحث��ني ع��ن عم��ل. يق��ول زاه��ر، وه��و مال��ك 
أح��د ه��ذه البي��وت: »يقص��د أغل��ب الش��باب هذا 
النوع من السكن لعجزهم عن استئجار منزٍل 
كامل. وغالبًا ال يأتون إىل املنزل إال للمبيت، 

فه��م يقض��ون أغل��ب يومه��م يف العم��ل«.
يعمل القس��م األك��رب من أبناء دير  	
الزور يف أعماٍل يوميٍة شاقة، كأعمال البناء 
املختلفة وأعمال التفريغ والتحميل وغريها 
األج��ر  يزي��د  وال  العضلي��ة.  األعم��ال  م��ن 
اليوم��ّي للواح��د منه��م عل��ى 40 ل��ريًة يف غال��ب 
احل��االت، يف ح��ني يتلقى العم��ال املهرة -أو ما 
يع��رف ب�«املعلم��ني«- أج��راً أعل��ى بقليل. يقول 
وائل، خّريج كلية االقتصاد واملعيل لزوجته 
وابنته: »حبثت كثرياً عن عمٍل بأجٍر يكفيين 
فل��م أج��د إال العمل كمندوب مبيعاٍت براتب 
500 لريٍة شهريًا. ثم عثرت على عمٍل يف فرٍن 
بأج��ٍر أعل��ى، لك��ين اضط��ررت إىل الع��ودة إىل 

عمل��ي الس��ابق بع��د إغ��الق الف��رن«. 
يف  املوظف��ون  املعلم��ون  ويب��دو  	
احلكوم��ة  عليه��ا  تش��رف  ال��ي  امل��دارس 
الركي��ة أوف��ر حظ��ًا م��ن العم��ال، إذ يتلق��ون 
مبل��غ 900 ل��ريٍة ش��هريًا مقاب��ل مخس��ة أي��ام 
عم��ٍل يف األس��بوع وع��دٍد قلي��ٍل م��ن س��اعات 

ال��دوام. 
الش��هرية  املالي��ة  املس��اعدات  تع��ّد  	
األس��رة  أف��راد  أو  األقرب��اء  يرس��لها  ال��ي 
املقيم��ون يف اخللي��ج مص��در دخٍل مه��مٍّ لكثرٍي 
من العائالت. لكنه غري كاٍف دون دخٍل آخر، 
مثل افتتاح حمل بقالٍة أو خضار، أو مطعٍم أو 

امليس��ورين. بع��ض  إىل  بالنس��بة  مقه��ى 
الركي��ة  احلكوم��ة  تق��ّدم  	
اخلدم��ات الصحي��ة جمان��ًا مل��ن حيم��ل بطاقة 
الكمل��ك، وم��ع ذل��ك قام��ت بع��ض املنظم��ات 
بافتت��اح مراكز صحي��ٍة جمانية، كمركز 
»بني��ان« لالستش��فاء ال��ذي أّس��س يف نهاي��ة 
الع��ام 2012 كأول املراك��ز الطبي��ة اجملاني��ة، 
أبن��اء دي��ر  ويدي��ره أطب��اء وممّرض��ون م��ن 
الزور الالجئني يف تركيا. يقدم هذا املركز 
خدم��اٍت كاملًة تقريبًا للمرضى الس��وريني. 
ويق��ول مدي��ره الصيدالن��ّي مثن��ى العيس��ى: 
»يق��وم املرك��ز باس��تقبال املري��ض قب��ل وبع��د 
العم��ل اجلراح��ّي. ويرافق��ه الكادر إىل املش��فى 

الرك��ّي إلج��راء الفحوص��ات وتوف��ري خدمة 
الرمجة وتقديم اإلشراف العالجّي واإلقامة 
اجملاني��ة والتأهي��ل الط��يّب والفيزيائ��ّي حت��ى 

الش��فاء الكام��ل«.
م��ن  للتخفي��ف  وكمب��ادرٍة  	
املصاري��ف العالجي��ة ولتج��اوز عائ��ق اللغ��ة 
أنش��ئت »ف��رات املوح��دة«، وه��ي منظم��ٌة قامت 
جبه��ود أبن��اء احملافظة يف اخل��ارج، كمركٍز 
صحيٍّ يضّم األقسام التالية: العيادة السنية، 
العي��ادة الداخلي��ة، العي��ادة النس��ائية، عي��ادة 
األطفال، الصيدلي��ة اجملانية، املخرب اجملانّي. 
يقول حممود اجليال، مدير املنظمة: »يقصد 
الس��وريون ه��ذا املرك��ز بس��بب صعوب��ة فه��م 
املري��ض للطبي��ب الرك��ّي وحاجت��ه الدائم��ة 
إىل املرج��م. وبل��غ ع��دد املراجع��ني ل��ه 1784 

املاض��ي«. آذار  يف  مريض��ًا 
م��ن  كب��رٌي  ع��دٌد  ب��ادر  كم��ا  	
»جتم��ع  تش��كيل  إىل  الديري��ة  الش��خصيات 
أبن��اء دي��ر ال��زور يف أورف��ا«، كمحاولٍة جلمع 
اجله��ود وصّبه��ا يف خدم��ة الالجئ��ني وتقدي��م 
وتش��كلت  والتوثيقي��ة.  اإلغاثي��ة  اخلدم��ات 
يف اآلون��ة األخ��رية العدي��د م��ن التجمع��ات 
املهني��ة  والرواب��ط  والنقاب��ات  السياس��ية 
الس��اعية إىل تأط��ري أبن��اء احملافظ��ة ضم��ن 

مؤّسس��اتّي. عم��ٍل 

من أحد نشاطات فرات املوحدة
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مع��ارك تنظيم الدولة يف دير الزور
من احل��رب العمودية املرّكزة إىل احلرب األفقية املضطربة

مسهر اخلالد
عل��ى م��دار الس��نة والنص��ف املاضي��ة خ��اض تنظي��م الدول��ة  	
اإلس��المية، من��ذ س��يطرته عل��ى دي��ر ال��زور، العدي��د من املع��ارك ضّد 
ق��ّوات النظ��ام ال��ي تس��يطر عل��ى بع��ض أحي��اء املدين��ة وأطرافه��ا، 
وحتيطه��ا بقط��ٍع عس��كريٍة أهّمه��ا املط��ار ومعس��كر الطالئ��ع والل��واء 
137. كان بعض املعارك دفاعّيًا، كما يف نهاية 2014 يف حّي حوجية 
صك��ر، وأغلبه��ا هجوم��ّي، كم��ا يف معرك��ة اجلب��ل جنوب��ّي املدين��ة 
ومع��ارك املط��ار، وبع��ض نق��اط التمرك��ز األساس��ية يف األحي��اء 
الطرفي��ة كم��ا يف ح��ّي مجّيان. ولكن جيمعه��ا الوصف بأنها معارك 

مرّك��زة.
ح��اول التنظي��م يف معارك��ه األوىل إحاط��ة ق��رار التجهي��ز  	
للمعركة بسّريٍة تامة، لكن األخبار كانت تتسّرب رغم هذا بسبب 
احلش��د الضخ��م هل��ا وع��دم تش��تيت اجله��ود يف اش��تباكاٍت جانبي��ة. 
وق��د دف��ع فق��دان عنص��ر املفاج��أة التنظي��م أكث��ر م��ن م��ّرٍة إىل ش��ّن 
مح��الت اعتق��اٍل متع��ّددٍة بدع��وى البحث عن أعوان النظ��ام. لكنه مع 
الوق��ت، والس��تحالة الس��ّرية، راح يب��ّث خ��رب التجهي��ز للمعركة عن 
طري��ق عناص��ره أنفس��هم، الذي��ن كان��وا خي��ربون األهال��ي أن��ه »ب��ي 
عمل«، دون ذكر تفاصيل أخرى. وصار يلجأ يف بعض األحيان إىل 
حش��د الس��الح الثقي��ل والعت��اد، قبل أياٍم، يف أماك��ن بعيدٍة عن أرض 
املعرك��ة املق��ّررة، لتش��تيت اخلص��م. ولكن��ه، يف املقاب��ل، كان حيش��د 
للمعرك��ة أحيان��ًا متاني��ًا وبوض��وح، دون أن ي��رك جم��ااًل للش��ك يف 
مكانه��ا، م��ع االحتف��اظ بس��ّرية توقيته��ا، مم��ا كان يتي��ح للط��رف 

اآلخ��ر حش��د الس��الح والذخائ��ر والعناص��ر بت��أنٍّ مماث��ل.
إن األج��واء ال��ي يفرضه��ا التنظي��م قب��ل املع��ارك يف دي��ر  	
ال��زور، وال��ي يس��ود فيه��ا اهل��دوء الت��اّم لع��ّدة أي��اٍم، والتح��ّرك املري��ب، 
وإب��الغ العناص��ر، واس��تنفار الطاق��ات، ورف��ع أهب��ة االس��تعداد عل��ى 
كاف��ة املس��تويات؛ كان��ت توح��ي )أو حتاول أن توح��ي؟( أنها مقّدمٌة 
ملعرك��ٍة ب��ني جيش��ني متكافئ��ني. كم��ا أن تل��ك ال��دالالت مل تقتصر 
عل��ى ج��ّو م��ا قب��ل املعرك��ة، ب��ل كان��ت تتع��ّداه إىل وقته��ا ذات��ه، إذ 
إن االش��تباكات تنحص��ر باجلبه��ة املش��تعلة فق��ط، بع��د املفخخ��ة 
التمهيدي��ة بالطب��ع، فيم��ا تعي��ش اجلبه��ات األخ��رى يف ه��دوٍء ت��اّم، 
معزول��ًة ع��ن األعم��ال القتالي��ة، وال يس��مع فيه��ا ص��وت رصاص��ة.

للهجم��ات  النظ��ام  ص��ّد  م��ن  واضح��ًا  ب��دا  	
الكبرية واملتكّررة أن معرفته قرار 

املعرك��ة ومكانه��ا أتاح��ت ل��ه أن 
يتجّه��ز هل��ا جي��داً، كم��ا يالح��ظ 

العدي��د م��ن عناص��ر التنظي��م احمللي��ني 
بقوهلم »اجليش يستنانا«، اجلملة الي 

كان��ت حاضرًة عق��ب كّل معركٍة 
تقريب��ًا. كما أفاد عدٌد من عناصر 

اجلي��ش احل��ّر )املناصري��ن( ب��أن 
حّي اجلبيلة، الذي حّيد لفرٍة 

طويل��ة، عل��ى س��بيل املث��ال، 
م��ن  يك��ون خالي��ًا  أن  كاد 

قّوات جيش النظام أثناء أكثر من معركة، واستبدلت به الشرطة 
على أكثر من جبهة. كما أن جلوء طريف النزاع إىل سحب الكثري 
م��ن قّواتهم��ا يف دي��ر ال��زور باجت��اه احلس��كة، منتص��ف 2015، خلوض 
املعرك��ة هن��اك، كان��ت ل��ه دالل��ٌة كب��ريٌة على صعيد ش��كل املعارك 
ال��ي خيوضانه��ا، إذ ب��دا أنهم��ا حّي��دا دي��ر ال��زور يف تلك الف��رة، وذهبا 

لالقتت��ال يف م��كاٍن آخ��ر.
عل��ى أن من��ط املع��ارك ال��ي وصفناه��ا توق��ف م��ع معرك��ة  	
البغيلي��ة من��ذ ش��هرين. إذ تب��دو مع��ارك التنظي��م يف دي��ر ال��زور اليوم 
مش��تتًة دون جتهي��زاٍت ضخم��ٍة أو ه��دٍف مع��نّيٍ حت��اول أن حتقق��ه. 
فف��ي األي��ام الفائت��ة جل��أ التنظي��م إىل فت��ح مع��ارك جزئي��ٍة صغ��ريٍة 
املط��ار إىل ح��ّي هراب��ش  م��ن حمي��ط  االش��تباكات فيه��ا  تنتق��ل 
ش��رقًا وفن��دق ف��رات الش��ام غرب��ًا ع��ن طري��ق انغماس��يني، ث��م لتنتقل 
إىل أحي��اء الع��ريف واجلبيل��ة واحلويق��ة والرش��دية ث��م الصناع��ة 
والرصاف��ة. تتخل��ل ذل��ك اش��تباكاٌت تش��مل كاف��ة جبه��ات املدين��ة، 
وبع��ض املفخخ��ات هن��ا وهن��اك، وقص��ٌف باجت��اه األحي��اء اخلاضع��ة 
للنظام. بالتزامن مع أخباٍر تفيد أن س��يارات التنظيم جتوب الريف 
وحتّض األهالي على )اجلهاد( عرب مكرّبات الصوت، ما محل العديد 
م��ن مقاتل��ي احل��ّر عل��ى االعتق��اد أن ختّب��ط تل��ك املع��ارك جاء بس��بب 
قل��ة العنص��ر البش��رّي يف التنظي��م، م��ا يدفعه إىل خوض اش��تباكاٍت 
بس��يطٍة وموّزع��ٍة بتكلف��ٍة قليل��ٍة م��ن ناحي��ة العناص��ر والس��الح. م��ع 
مالحظ��ة أن التنظي��م، ويف خض��ّم ه��ذه املع��ارك، دف��ع بتاري��خ 25 آذار 
بأكثر من مئة عنصٍر من املدينة باجتاه تدمر، ما قد يفّسر املعارك 
بأنها حماولٌة لتشتيت االنتباه وختفيف حّدة اهلجوم هناك، خاّصًة 

يف ظ��ّل إص��رار النظ��ام عل��ى اس��رجاع تدم��ر.
م��ن غ��ري املع��روف س��بب التغ��رّي األخ��ري يف من��ط مع��ارك  	
التنظي��م يف دي��ر ال��زور، ولكن املؤكد أنه إذا كانت املعارك القدمية 

واع������تداده  بتف��������اؤله  توح��ي 
ب�»دولت��ه« فللمعارك األخرية 

طاب��ع االنكس��ار واخليب��ة 
وع��دم الركي��ز.
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د. حممد العّمار 2

من سرية داعش يف درعا
)شهادة(1 

تش��هد درعا -مهد الثورة- وأريافها،  	
خاّص��ًة الغربي��ة منه��ا، تط��ّوراٍت تع��ّد األخطر 
من��ذ انطالق��ة الث��ورة يف الثام��ن عش��ر م��ن 
شهر آذار لعام ألفني وأحد عشر. لكن املراقب 
لس��ري األح��داث يس��تطيع أن ي��درك أن ه��ذه 
احل��رب ه��ي تط��ّوٌر للح��رب ال��ي ب��دأت قب��ل 
حوال��ي الع��ام يف ري��ف القنيط��رة، وخاّص��ًة 
حتّصن��ت  حي��ث  القحطاني��ة،  منطق��ة  يف 
مجاع��ٌة إس��الميٌة وش��ّكلت م��ا يش��به إم��ارًة 
النص��رة  جبه��ة  م��ع  واصطدم��ت  صغ��رية، 
يف م��ا يع��ّد صراع��ًا عل��ى النف��وذ يف املنطق��ة 
ب��ني الفريق��ني اللذي��ن دارت بينهم��ا ح��رٌب 
ضروٌس امتّدت حوالي الش��هرين، استطاعت 
النص��رة أن ت��وّرط فيه��ا فصائ��ل م��ن اجلي��ش 
احل��ّر أش��هرها ألوي��ة الفرق��ان وجبه��ة ث��وار 
س��وريا، وس��قط فيه��ا حوال��ي املئ��ي قتي��ٍل من 
الطرف��ني، واتُّهم��ت فيه��ا اجلبه��ة بتصفي��ة 
إس��الميني بعد أن ألقوا س��الحهم، وباإلجهاز 
عل��ى اجلرح��ى. بانته��اء ه��ذه احل��رب مل تنت��ه 
املش��كلة ب��ل تطاي��ر ش��ررها يف م��ا بع��د ليله��ب 
ح��وض الريم��وك ال��ذي يس��يطر علي��ه ل��واء 
ش��هداء الريم��وك3، إث��ر جل��وء قائ��د ح��رب 
إىل  الفنوص��ي،  مصع��ب  أب��و  القحطاني��ة، 
ه��ذا الل��واء ال��ذي تق��ّدم واقتح��م أح��د حواج��ز 
اجلبهة يف بلدة سحم اجلوالن وقتل مخسًة 

م��ن عناصره��ا.
احل��رب  الق��وّي يف  الط��رف  كان  	
األوىل عل��ى ل��واء ش��هداء الريم��وك ه��و جبه��ة 
النص��رة، ال��ي اس��تطاعت توري��ط دار الع��دل 
وأح��رار الش��ام يف املع��ارك، حبس��ب املعلوم��ات 
املتواف��رة ل��دّي، وخربت��ي يف مس��اعي الصل��ح 

ال��ي اس��تمّرت طيلة الصي��ف املاضي وكنت 
م��ن أطلقه��ا، حلق��ن ال��دم وصيان��ة الس��لم 
ب��ني الفصائ��ل ومن��ع حت��ّول الس��الح إىل لغ��ة 
ح��واٍر بينه��ا، وإظه��ار اجملتم��ع املدن��ّي يف ريف 
درع��ا كق��ّوة فص��ٍل ومص��در س��لطة. لك��ن 
ه��ذه املس��اعي واجهته��ا لغ��ٌة خش��بيٌة وموق��ٌف 
متصل��ٌب غ��ري قاب��ٍل للتف��اوض م��ن جبه��ة 
النصرة ودار العدل، يف حني كان »الشهداء« 
م��ع أّي مس��عًى للصل��ح، وكان��وا مس��تعدين 
لتقدي��م أّي تن��ازٍل يف س��بيل وق��ف احل��رب 
الط��رف  ال��ذي كان  األم��ر  الن��زاع.  وإنه��اء 
اآلخ��ر يش��ّكك في��ه بص��ورٍة دائم��ة، وي��رى 
أن��ه اس��راحة حم��ارٍب لالس��تعداد للح��رب 
الفاصلة، وهو ما مل جند عليه دلياًل إال سوء 

الظ��ن، وغلب��ة الش��ائعة، واملوق��ف املس��بق م��ن 
اآلخر.

انته��ت حم��اوالت القض��اء على لواء  	
ش��هداء الريم��وك بفش��ٍل ذريع، زاد ثق��ة اللواء 
يف نفس��ه. وكان��ت احل��رب ق��د اضطّرت��ه إىل 
االستقواء بأّي ناصر، ويبدو أن داعش قّدمت 
ل��ه بع��ض امل��دد. وصرن��ا يف كّل م��ّرٍة نلح��ظ 
اآلون��ة  يف  أخذن��ا،  حت��ى  الل��واء  يف  تغ��رّياٍت 
األخ��رية، نس��مع لغ��ًة خمتلف��ًة متام��ًا عم��ا 
كن��ا نس��معه يف الس��ابق. ص��ار احلدي��ث ع��ن 
مش��روع الدولة اإلس��المية صرحي��ًا واضحًا، 
وص��ارت اللغة اخلش��بية واملواق��ف احلديدية 
غ��ري التفاوضي��ة حاضرًة بق��ّوٍة يف أحاديثهم، 
وب��دأت القي��ادة التارخيية تفق��د قدرتها على 

أبو علي الربيدي )اخلال(

1 - ال تتبنى »عني املدينة« وال تنفي املعلومات الواردة يف هذه الشهادة.
2 - طبي��ٌب ومع��ارٌض سياس��يٌّ م��ن موالي��د 1962. كان عل��ى قائم��ة املمنوع��ني م��ن الس��فر قب��ل الث��ورة، واعتق��ل مخ��س م��ّراٍت يف س��ياق الثورة. يدي��ر حاليًا 

عي��ادًة عام��ًة خريي��ًة ومرك��زاً للح��راك الس��لمّي يف ريف درعا الغربّي )جاس��م(. وله نش��اٌط اجتماعيٌّ واس��ع.
3 - ل��واء م��ن ألوي��ة اجلي��ش احل��ّر س��يطر عل��ى منطق��ة ح��وض وادي الريم��وك. منتس��بوه م��ن أبناء املنطق��ة، وله ماٍض جمي��ٌد كجيش حّر يس��يطر عليه 
إس��الميون من أبناء املنطقة. انضّم إليه بعض املتش��ّددين الذين انش��قوا عن النصرة وكانوا الس��بب املباش��ر يف تش��ّدد اللواء حبس��ب ما بّينت مش��اهداتنا، 
وحاول��وا أن يفرض��وا علي��ه فقه��ًا متش��دداً أحادي��ًا، م��ع مي��ل إىل التكف��ري واحلْرفية، األم��ر الذي كان يتحفظ علي��ه القادة التارخييون لل��واء، لكن احلرب 
اجلائ��رة وحاجت��ه إىل امل��دد ه��ي ال��ي ألق��ت ب��ه يف أحضان تنظيم الدولة. وكان ممن جلأوا إىل اللواء الش��رعّي الع��ام للنصرة يف مدينة إخنل أيام ازدهار 
النص��رة فيه��ا، وه��و أردن��يٌّ درس اهلندس��ة املدني��ة يدع��ى أب��و عب��د املل��ك. ويف ثاني زي��ارٍة لنا ألبي علي الربيدي )اخل��ال(، قائد لواء ش��هداء الريموك وقتها، 
اس��تدعى الرج��ل ل��ريى رأي��ه يف م��ا نقول��ه ع��ن عبثية احلرب وآثارها املدّمرة على املنطقة والث��ورة. وكان موقفه إجيابيًا، فقد دارت بيننا حواراٌت عميقٌة 

مل��ا تقابلن��ا يف إخن��ل بالصدفة خالل إحدى زياراتي للمش��فى امليدانّي.
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اخت��اذ الق��رار لص��احل قي��اداٍت ش��ابٍة واف��دة، 
يغل��ب عليها التش��نج والس��طحية واحلْرفية. 
يف ه��ذا الوق��ت بال��ذات بدأت اجلبه��ة األخرى 
وحت��اول  األف��ق  وانس��داد  باخليب��ة  تش��عر 
تأجي��ل املعرك��ة. اجتمعن��ا يف جلن��ة الصل��ح 
لتس��جيل ش��هادٍة تس��ّمي األم��ور بأمسائه��ا 
وتنشر يف اإلعالم، والعتباراٍت كثريٍة ليس 
هن��ا جم��ال ذكره��ا أعلن��ت انس��حابي م��ن 

اللجن��ة.
قي��ادة  تغ��رّيت  الوق��ت  ذل��ك  ويف  	
لكنن��ا  نعرف��ه  ال  رج��ٌل  وتس��لمها  اجلبه��ة 
مسعن��ا س��ابقًا أن��ه م��ن محائمه��ا، وأنه حيرم 
الصل��ح.  إىل  ميي��ل  وأن��ه  اللجن��ة،  مس��اعي 
فاتصل��ت بقائد لواء الش��هداء أب��و عبيدة، وهو 
فلس��طيينٌّ س��وريٌّ م��ن خمي��م درع��ا لالجئني 
الفلس��طينيني، يف اخلمس��ينات م��ن العم��ر، 
ول��ه م��اٍض جه��اديٌّ يف أفغانس��تان، وق��د توىل 
قي��ادة الل��واء بع��د مقت��ل القائ��د الس��ابق أب��و 
عل��ي الربي��دي )اخل��ال( يف عملي��ٍة انتحاري��ٍة 
دبرته��ا جبه��ة النصرة، وأحملت له أنين أرغب 
يف جتديد مساعي الصلح، خاّصًة وأن هناك 

حدث��ني مهم��ني يف درع��ا:
- تس��لم أب��و أمح��د أخ��الق قي��ادة  	

النص��رة. جبه��ة 
- حاج��ة جبه��ة درع��ا إىل وح��دة  	
السالح بعد بدء معركة الشيخ مسكني الي 
اس��تطاعت ق��ّوات النظام، مدعوم��ًة بالطريان 
الروس��ّي، الس��يطرة عليه��ا بعد مع��ارك دامت 
حوال��ي األربع��ني يومًا متّخض��ت عن التدمري 
الكام��ل للمدين��ة، إذ مل تتمك��ن ق��ّوات النظ��ام 
م��ن التق��ّدم إال بع��د أن حّولته��ا إىل ركام، 

وفق��دت م��ا يرب��و عل��ى أل��ف قتي��ل.
الفك��رة.  عبي��دة  أب��و  يتقب��ل  مل  	
وق��ال م��ا فهم��ت من��ه إنه��م ينش��طون يف زرع 
التم��ّدد  يف  يفك��رون  وإنه��م  نائم��ة،  خالي��ا 
إىل باق��ي احملافظ��ة. بع��د أي��اٍم مسع��ت م��ن 
أح��د الناش��طني ع��ن قي��ام بعض اإلس��الميني 
فيص��ل  مال��ك  بقي��ادة  الس��معة،  حس��ين 
الفروان، بتش��كيل فصيٍل إس��الميٍّ يف مدينة 
إخن��ل. عنده��ا تذك��رت مقول��ة قائ��د ش��هداء 
الريم��وك وقل��ت لصاح��يب إنه��م م��ن مجاع��ة 
باس��تدعاء  وقام��وا  ذل��ك.  فأنك��ر  الش��هداء، 
اخل��ري  جتّم��ع  إىل  اجلدي��د  الفصي��ل  قائ��د 
واإلص��الح يف مدين��ة إخن��ل4 فأنك��ر أّي صلٍة 
هلم جبماعة الدولة، وقبلوا منه ذلك. بعدها 
املنطق��ة كان معظ��م  نش��طت عملي��اٌت يف 
القتل��ى فيه��ا م��ن منتس��يب جبه��ة النص��رة، 

وُقت��ل بع��ض م��ن أصبح��وا يعرف��ون باس��م 
)الدواع��ش(، وأصب��ح الفصي��ل املش��ار إلي��ه يف 
إخن��ل أكث��ر مي��اًل إىل التح��ّدي والتصري��ح 
ع��ن ال��ذات. ويف اجلمع��ة ال��ي س��بقت ان��دالع 
املواجه��ات، ال��ي ب��دأت صبيح��ة ي��وم اجلمع��ة 
يف الثام��ن عش��ر م��ن ش��هر آذار لع��ام ألف��ني 
وس��تة عش��ر، قام��وا بالظه��ور العل��يّن املس��لح 
بكف��ر  خطيبه��م  وص��ّرح  املس��اجد،  أح��د  يف 
منتس��يب اجلي��ش احل��ّر واس��تباحة دمائه��م 

واس��تحالل أمواهل��م...
تنّب��ه منتس��بو اجلي��ش احل��ّر إىل  	
الفصي��ل  إخ��راج  وق��ّرروا  األم��ر،  خط��ورة 
م��ن إخن��ل. وت��وىل املوض��وع ل��واء جماه��دي 
ح��وران وآزرت��ه معظ��م فصائ��ل اجليش احلّر 
يف املدين��ة وجبه��ة النص��رة. ومّت��ت بينه��م 
اخل��ري  جتّم��ع  فيه��ا  -توّس��ط  مفاوض��اٌت 
باالتف��اق عل��ى خ��روج  تّوج��ت  واإلص��الح- 
صب��اح  ويف  التال��ي.  الي��وم  ظه��ر  الفصي��ل 
كالمي��ٌة  مش��اّدٌة  تط��ّورت  احمل��ّدد  املوع��د 
للجي��ش  السياس��يني  املس��ؤولني  أح��د  ب��ني 
احل��ّر وصدي��ٍق ل��ه ينتم��ي إىل النص��رة وب��ني 
مجاع��ٍة م��ن )الدواع��ش( إىل إطالق ن��اٍر قتل 
عل��ى إث��ره أربع��ة أف��راٍد ينتم��ون إىل النص��رة 
واجلي��ش احل��ّر، واندلع��ت املع��ارك الي حقق 
فيه��ا منتم��و »الدول��ة« تقّدم��ًا ملحوظ��ًا يف 
الي��وم األول، مم��ا يؤك��د اّدع��اء ق��ادة اجلي��ش 
احل��ّر ب��أن )الدواع��ش( غ��رّيوا الني��ة وفك��روا 
يف الس��يطرة عل��ى املدين��ة، وأنه��م م��ن ب��دأ 
األم��ور  انقلب��ت  الثان��ي  الي��وم  احل��رب. ويف 
وسيطر اجليش احلّر املتحالف مع النصرة، 
وقّرر منتس��بو »الدول��ة« املغادرة، ومتكنوا من 
املعرك��ة  ذل��ك بط��رٍق خمتلف��ة. واجنل��ت 
ع��ن خروجه��م م��ن املدين��ة، وقت��ل قائده��م 
م��ن  معظمه��م  أش��خاٍص  عش��رة  وحوال��ي 

احل��ّر والنص��رة. أح��ّس ل��واء ش��هداء الريم��وك 
خبسارٍة كبريٍة خبسارته مدينة إخنل الي 
كان يظ��ّن أنه��ا يف قبضت��ه، فق��ام مبباغت��ة 
ث��م  تس��يل،  بل��دة  وهاج��م  احل��ّر  اجلي��ش 
اقتح��م بل��دة س��حم وتعث��رت خط��اه وتوق��ف 
تقّدم��ه عل��ى أب��واب بل��دة حي��ط. ويف ح��دٍث 
مؤث��ٍر ومتوق��ٍع أعلن��ت حرك��ة املثن��ى5  يف 
الي��وم التال��ي انضمامه��ا إىل املعركة لصاحل 
شهداء الريموك، وقطعت الطرق يف أماكن 
س��يطرتها. خس��رت احلركة بع��ض مواقعها 
وكس��بت بع��ض املواق��ع. ويف املقاب��ل حت��ّرك 
اجليش احلّر بتثاقٍل وبأس��لوٍب رخٍو ومرّدٍد. 
وق��ام، يف األي��ام األخ��رية، باس��تعادة ج��زٍء م��ن 
بل��دة تس��يل وحاجٍز كب��رٍي من حواجز اللواء.

أعتق��د أن اجلي��ش احل��ّر ق��ادٌر، م��ن  	
حي��ث الع��ّدة والع��دد، عل��ى كس��ب املعرك��ة 
وإنه��اء وج��ود داع��ش يف ح��وران، لك��ن تنقصه 
أن  وأعتق��د  ذل��ك.  لفع��ل  والعزمي��ة  اإلرادة 
خ��روج الل��واء م��ن مواقع��ه ومت��ّدده س��يضعفه 
وجيعل��ه عرض��ًة خلس��ائر ق��د تك��ون بداي��ة 

النهاي��ة هل��ذه الظاه��رة يف درع��ا.

4 - جتمٌع مدنيٌّ منبثٌق عن مركز احلراك السلمّي يف جاسم.
5 - حركٌة إس��الميٌة متش��ّددٌة هلا إجنازاٌت كبريٌة يف جنوب درعا يف احلرب ضد النظام. كان بعض قادتها وس��طاء يف احلرب األوىل ضد لواء ش��هداء 

الريموك، مع تعاطٍف واضٍح مع اللواء. اتهمت أخرياً ببعض املمارس��ات اخلطرية، كاغتيال رئيس دار العدل واختطاف احملافظ.

النصرة تقاتل داعش يف درعا
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قائد جملس شورى الشعيطات:
مل خنرج من الثورة حتى نعود إليها

pyd نتع��اون م��ع كّل م��ن يري��د دح��ر داع��ش والنظ��ام، ونت��ّرأ مّم��ن يقات��ل مع النظ��ام وم��ع ميليش��يات

ما هو جملس ش��ورى الش��عيطات يف الشمال؟ ومن هم مؤّسسوه؟
يعن��ى  مدن��يٍّ  ش��قٍّ  ش��قني؛  م��ن  مؤل��ٌف  جس��ٌم  اجملل��س  	
بالش��ؤون العام��ة للعش��رية ويس��عى إىل ختفي��ف معان��اة أبنائه��ا، 
وخاّص��ًة م��ن يقي��م منهم يف حمافظي إدلب وحلب، وش��قٍّ عس��كريٍّ 
يتألف من أبناء العشرية املقاتلني بعد أن فكوا ارتباطهم بفصائلهم 
ال��ي تقات��ل يف حل��ب وإدل��ب والالذقي��ة ومح��اة ويف مناط��ق س��ورية 
أخ��رى. لدين��ا حوال��ي 250 عائل��ًة م��ن العش��رية نازح��ًة يف البل��دات 
احلدودي��ة م��ن حمافظ��ة إدل��ب، س��يعنى جملس��نا به��م ويس��عى إىل 
توفري احتياجاتهم بقدر ما يس��تطيع، ولدينا مئات املقاتلني انضّموا 

إىل اجملل��س وس��يقاتلون حت��ت رايت��ه.
تش��كيالت  يف  س��ابقون  عس��كريون  ق��ادٌة  اجملل��س  أّس��س  	
اجلي��ش احل��ّر ال��ي قاتل��ت يف دي��ر الزور، ونش��طاء مدنيون م��ن أبناء 

لعش��رية. ا

قب��ل أي��اٍم أذعت��م بيان��ًا تؤّك��دون في��ه انتماءكم إىل ص��ّف الثورة 
وتت��ّرأون م��ن بع��ض من انض��ّم إىل تش��كيالٍت تتب��ع للنظ��ام؛ ملاذا 
تأخ��ر تّرؤك��م كّل هذا الوقت، بعد أكثر من عاٍم على تش��كيل 

ما يس��ّمى ب�»جيش العش��ائر«؟
حن��ن مل خن��رج م��ن ص��ّف الث��ورة حت��ى نرج��ع إلي��ه. عن��د  	
وصولن��ا إىل الش��مال انضوين��ا حت��ت راي��ة الفصائ��ل املوج��ودة في��ه، 
وقّدمن��ا العدي��د م��ن الش��هداء يف جب��ل الركم��ان وإدل��ب ومح��اة 
وريف��ي حل��ب اجلنوب��ّي والش��مالّي ومط��ار أب��و الظه��ور العس��كرّي. 
وحن��ن ن��ربأ م��ن كّل ش��خٍص يع��ادي الش��عب الس��ورّي أي��ًا كان��ت 
أّخ��ر  الس��ابق  ع��ّدة فصائ��ل يف  أو عش��ريته. ووجودن��ا يف  مدينت��ه 
اخل��روج به��ذا البي��ان. لكنن��ا بعد تأس��يس اجمللس س��ارعنا إىل إعالن 

ه��ذه ال��رباءة.

يرف��ع بع��ض املنتم��ني إىل ما يع��رف ب�»ق��ّوات س��وريا الدميقراطية« 
من عش��ريتكم عل��م الثورة؛ ملاذا تت��ّرأون منهم أيضًا؟

حن��ن نوال��ي الش��عب الس��ورّي ونعادي م��ن يعاديه وإن رفع  	
عل��م الث��ورة. فجي��ش الث��ّوار، مث��اًل، يرف��ع عل��م الث��ورة، لكن��ه يس��اند 
مليش��يا الب��كك ض��ّد الث��ورة وأهدافه��ا وض��ّد أبن��اء ش��عبنا، فنح��ن 
نعادي��ه ونش��ارك م��ع باق��ي إخوانن��ا الث��وار ض��ّد ه��ؤالء. لذل��ك حن��ن 

نت��رّبأ م��ن كّل م��ن يقات��ل م��ع ه��ذه الق��ّوات.

أال ميك��ن أن تتفّهم��وا موق��ف م��ن انض��ّم إىل »ق��ّوات س��وريا 
الدميقراطي��ة« كرّدة فع��ٍل على ما قامت به »داعش« من فظائع؟

إن الفظائ��ع ال��ي ارتكبته��ا ميليش��يا pyd يف ح��ّق الق��رى  	

العربي��ة يف الرق��ة واحلس��كة وحل��ب ال تق��ّل ع��ن جرائ��م داع��ش 
العالق��ة  الس��ورّي كل��ه. وإن  الش��عب  يف ح��ّق عش��ريتنا ويف ح��ّق 
الواضح��ة واألكي��دة ب��ني ق��ّوات األس��د وه��ذه امليليش��يات ال تس��مح 
ألّي ش��خٍص انتم��ى إىل الث��ورة يف وق��ٍت م��ن األوق��ات أن يتحال��ف 
معه��ا أو يش��اركها يف أّي تش��كيل. فدم��اء الش��عب الس��ورّي واح��دة، 

كم��ا أن ثورت��ه ث��ورٌة واح��دة.

مل��اذا ال تع��ّدون حتال��ف »ق��ّوات النخب��ة« م��ع pyd حتال��ف مصلح��ٍة 
لتس��هيل الطريق إىل دير الزور؟ وملاذا حتّملون هذه القّوات مسؤولية 

م��ا فعله حزب pyd؟ 
ق��ّوات pyd تقات��ل إىل جان��ب النظام يف حمافظة احلس��كة،  	
ويف  املظاه��رات  قم��ع  يف  وش��ّبيحته  األس��د  ق��ّوات  م��ع  وش��اركت 
قص��ف األحي��اء الثائ��رة يف مدين��ة احلس��كة. علين��ا أن ال ننس��ى ذلك. 
وه��ي أيض��ًا متحالف��ٌة م��ع امليليش��يات الطائفي��ة يف نّب��ل والزه��راء، 
وش��اركت يف اهلج��وم األخ��ري عل��ى ري��ف حل��ب الش��مالّي، وش��ّردت 
-مث��ل النظ��ام- مئ��ات اآلالف م��ن املدني��ني. وحتالف��ت ه��ذه امليليش��يا 
م��ع روس��يا، ذاك الع��دو ال��ذي ارتك��ب املذاب��ح يف ح��ّق ش��عبنا. أم��ا ع��ن 
الطري��ق إىل دي��ر ال��زور ف��ال ننك��ر أن املوق��ع ال��ذي حتتله ميليش��يات 
pyd اس��راتيجّي، لك��ن م��ن يضم��ن ع��دم غدره��ا وخيانته��ا وه��ي ذات 
العالق��ة الوطي��دة م��ع النظ��ام وم��ع أع��داء الش��عب الس��ورّي؟ إن م��ن 
يريد تقس��يم س��وريا ال ميكن أن يس��عى إىل مصلحة شعبها، ولذلك 

م��ن املس��تحيل أن يك��ون طري��ق حتري��ر دي��ر ال��زور م��ن هن��اك.

ارتك��ب تنظي��م »داعش« جم��ازر مرّوعًة يف حّق أبناء عش��ريتكم؛ 
ه��ل لديك��م أّي رؤًى خاّص��ٍة لتحري��ر حمافظ��ة دي��ر ال��زور من هذا 

؟ لتنظيم ا
حن��ن ج��زٌء م��ن دي��ر ال��زور احملتل��ة م��ن داع��ش، وس��نكون  	
س��ندًا إلخوانن��ا م��ن باق��ي العش��ائر يف حتريره��ا. ال منل��ك عص��ًا 
س��حريًة حن��ّرر به��ا دي��ر ال��زور وحدن��ا، ولذل��ك جي��ب أن نتع��اون مع 
كّل م��ن يري��د دح��ر داع��ش ودح��ر النظ��ام، وم��ع كّل م��ن ال ي��زال 

الث��ورة. انتمائ��ه إىل  حمافظ��ًا عل��ى 

اخت��ار أبن��اء عش��رية الش��عيطات املقيم��ون يف حمافظ��ي إدل��ب وحل��ب عب��د الكري��م حمم��د احلم��اش، املع��روف ب�»أب��و ريت��اج«، قائ��داً  	
ل�»جمل��س ش��ورى عش��رية الش��عيطات يف الش��مال«. وأث��ار البي��ان املص��ّور ال��ذي نش��ره اجملل��س اهتمامًا كب��رياً يف جمتمع حمافظ��ة دير الزور، 

وخاّص��ًة م��ع حس��م اجملل��س موقف��ه م��ن بع��ض م��ا جي��ري م��ن أح��داث.

عندم��ا اندلع��ت الث��ورة كان عب��د الكري��م محاش مدير مدرس��ٍة 
يف بلدت��ه غراني��ج )90 ك��م ش��رق دي��ر ال��زور(. وخ��الل األش��هر 
الالحق��ة حت��ّول م��ن متظاه��ٍر س��لميٍّ إىل مقات��ٍل يف كتيب��ة 
القادس��ية، الي غرّيت امسها إىل كتيبة ابن القّيم، ثم توّس��عت 

إىل ل��واٍء باالس��م ذات��ه بقي��ادة أب��و ريت��اج.
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م. أمحد عبدو

الشهابي فارس صناعيٌّ ليس كغريه

تع��ود أص��ول عائل��ة الش��هابي إىل  	
مدين��ة الب��اب الواقع��ة إىل الش��رق م��ن حل��ب 
)35 ك��م(، وال��ي اق���رن امسه��ا من��ذ انق��الب 
حافظ األس��د )1970( باس��م حكمت الش��هابي، 
رئي��س املخاب��رات العس��كرية لثالث��ة أع��وام 
1971-1974، ث��م رئي��س األركان وأح��د أب��رز 
املسؤولني عن امللف اللبنانّي، حتى تقاعده يف 

نهاي��ة تس��عينيات الق��رن املاض��ي.
منص��ب الش��هابي وقرب��ه م��ن  	
األس��د فتحا الباب واس��عًا أم��ام أبناء اجليل 
الثان��ي م��ن عائلت��ه يف املن��ح التعليمي��ة 
خ��ارج البالد والفوز مبا يش��اؤون من فرٍص 
يف التج��ارة والصناعة. ومن أفضال النظام 
عل��ى العائلة، أو أفض��ال اخلال حكمت، 
إيفاد ابن شقيقته فارس لدراسة اهلندسة 
الصناعية على نفق��ة الدولة يف جامعة 

أوهاي��و األمريكي��ة. 
يف التس��عينيات ب��دأ مش��وار احل��ّد  	
م��ن القي��ود االقتصادي��ة يف س��ورية لص��احل 
الطبق��ة اجلدي��دة الصاع��دة والباحث��ة ع��ن 
الثروة نتيج��ة العالقات العائلية والطائفية. 
واكتم��ل ه��ذا املس��ار م��ع وراث��ة االب��ن بش��ار 
احلكم يف صيف )2000(، حتت أمساء خمتلفٍة 
كاقتص��اد الس��وق االجتماع��ّي وغريه. أّس��س 
ف��ارس ش��ركة ألف��ا لألدوي��ة يف املنص��ورة 
)ري��ف حل��ب الغرب��ّي( يف الع��ام )1990(. وه��ي 
شركٌة تقع على مساحة )63000( م2 إلنتاج 
خمتل��ف صن��وف األدوي��ة، لتصب��ح م��ن أه��ّم 
الش��ركات الدوائي��ة يف س��ورية، ب��إدارة والده 
أمحد الشهابي وعضوية أخويه أمين وحسام 
اإلخ��وة  كان  كم��ا  اإلدارة.  جمل��س  يف 
الثالث��ة م��ن مؤّسس��ي ش��ركة ش��ام القابضة 
)2006(، ال��ي ميل��ك رام��ي خملوف أكثر من 
%51 من أسهمها، ويرئسها مع جمموعٍة من 
كبار رجال الصناعة واملال يف سورية، بينهم 
فارس كعضو جملس إدارة، برأمساٍل أوليٍّ 
قدره )350( مليون دوالر، ومبش��اريع تتجاوز 
امللي��ار دوالر يف خمتل��ف قطاع��ات الصناع��ة 
واالستثمار. إضافة إىل أن فارس ووالده من 
مؤّسس��ي فرنس��بنك )2009( برأمس��اٍل ق��دره 
وقته��ا  يع��ادل  م��ا  أي  ل.س،   )5250000000(
حوالي )100( مليون دوالر، مع جمموعٍة من 
الش��خصيات الصناعي��ة والس��لطوية أهّمه��ا 
عل��ي وهي��ب مرع��ي )تاج��ر احلدي��د املرع��ب 

الوحي��د(.  ومس��تورده  الس��ورّي  الس��احل  يف 
وبالرغم من احلديث عن أس��هٍم للش��هابي يف 
بن��ك الش��رق لكن��ه مل ُيذك��ر ب��ني املس��اهمني 
وف��ق صفح��ة البن��ك الرمسي��ة. ناهي��ك ع��ن 
الش��ركة الس��ورية العربي��ة للتأم��ني )2005( 
ال��ي كان رأمساهل��ا ملي��ار ل��ريٍة، مب��ا يع��ادل 
)20( ملي��ون دوالر. أض��ف إىل ذل��ك نش��اطاته 
األدوي��ة  جت��ار  م��ن  أمثال��ه  م��ع  املش��بوهة 
)حمم��د الس��خين مث��اًل(، فتح��ت ه��ذا البن��د 
م��ن الصناع��ة كانت تتّم التج��ارة باملخدرات 
حبج��ة اس��تخدامها يف بع��ض األدوي��ة. كم��ا 
ميل��ك ف��ارس معماًل لتنقي��ة زيت الزيتون يف 
املدينة الصناعية )حاليًا مدرسة(، وغريه من 

ش��ركات االس��ترياد والتصدي��ر. 
لغرف��ة  رئيس��ًا  الش��هابي  انتخ��ب  	
ويف   ،)2013-2009( دورة  يف  حل��ب  صناع��ة 
كأصغ��ر   ،)2018-2014( التالي��ة  ال��دورة 
رئي��ٍس للغرف��ة يف س��ورية، ويف الع��ام )2014( 
رئيس��ًا الحت��اد غ��رف الصناع��ة الس��ورية. ومل 
يك��ن اختي��اره ألن��ه واح��ٌد م��ن أغن��ى )100( 
ش��خصيٍة يف الب��الد، وإمن��ا بس��بب قرب��ه م��ن 
أجه��زة الس��لطة، وخاّص��ًة املخاب��رات اجلوي��ة 
ال��ي تع��ود عالقت��ه به��ا إىل أكث��ر م��ن عش��ر 
س��نني أي��ام الل��واء حمم��د بك��ور أّول رئي��ٍس 
لفرع حلب. وخالل الثورة كان فارس واحداً 

م��ن رع��اة وممول��ي الش��ّبيحة يف حل��ب.
طري��ق  عل��ى  الش��هابي  ميض��ي   	
رام��ي خمل��وف يف نش��اطه ع��رب اجلمعي��ات 

اخلريية، فيقوم بتوزيع بعض املواد الغذائية 
وألبس��ة األطف��ال ورعاي��ة بع��ض النش��اطات 
اخلريي��ة ل��ريّوج م��ن خالهل��ا لسياس��ة القت��ل 
ال��ي ينتهجه��ا النظ��ام. إذ ال ختل��و مناس��بٌة 
إب��ادٍة  عملي��ة  إىل  ويدع��و  إال  ل��ه  وحدي��ٌث 
وتطه��رٍي لبع��ض املناط��ق واألحياء ال��ي ثارت 
مبك��راً، واصف��ًا مدين��ة عن��دان ب�«املزبل��ة« ال��ي 
جي��ب تدمريه��ا وتس��ويتها ب��األرض لتبن��ى 
مكانه��ا م��زارع للصناعيني والتجار، وكذلك 
»مس��توطنة« ح��ّي بين زي��د، كما يدعوها، أما 
ح��ّي بس��تان القص��ر فيس��ّميه »بس��تان العهر«، 
رة الي يلقيها أس��ياده  متغني��ًا بالرباميل املدمِّ
بأنه��ا »نغم��ات مطرب��ة« حي��ب الس��هر عل��ى 

أصواته��ا وه��ي ت��دك وتس��حق »املتآمري��ن«.
م��ن  واح��ٌد  الش��هابي  ف��ارس  	
الش��خصيات ال��ي من��ت ضم��ن العالق��ة 
ال��ي وصفه��ا الباحث ياس��ن احل��اج صاحل 
ب�«خملوف أو خمالف«، فكان مع خملوف 
تابعًا وش��ريكًا ليضمن لنفسه احلماية 
م��ن جت��اوزات رج��ال الس��لطة وقوانينه��ا 
الي تطّبقها وقتما تش��اء وعل��ى من تريد. 
ث��م ليلم��ع امس��ه خ��الل س��نوات الث��ورة ال 
كصناع��يٍّ ومداف��ٍع ع��ن الصناعين، بل 
كش��خصيٍة حلبيٍة ناطقٍة باسم أجهزة 
القمع والتدم��ر إىل درجة التطّرف، مرّبرًا 
كافة أش��كال القتل وداعي��ًا إىل اإلبادة 

اجلماعي��ة للث��ّوار وملناطقه��م.
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البلد واألط��راف يف مدينة دير الزور
استعداء؟ أم  عداٌء 

علي خطاب

تنقس��م مدين��ة دي��ر ال��زور من��ذ ث��الث س��نواٍت ب��ني األحي��اء اخلارج��ة ع��ن س��يطرة ق��ّوات النظ��ام، وه��ي األحي��اء ال��ي تش��ّكل  	
مرك��ز املدين��ة أو م��ا يس��ّمى حالي��ًا )البل��د(، واألحي��اء الطرفي��ة الي تس��يطر عليها قّوات النظ��ام )اجلورة والقص��ور خصوصًا( وحّي 

هراب��ش.
وينقس��م س��اكنو املنطقت��ني تبع��ًا  	
لذل��ك إىل )أه��ل البل��د( الذي��ن اضط��ّروا إىل 
الن��زوح بس��بب قص��ف النظ��ام، و)أه��ل اجل��ورة 
والقصور( الذين ال زالوا يقطنون يف منازهلم 
»وما إجاهم شي«، حبسب التعبري الدارج الذي 
يظه��ر يف مع��رض املفاضل��ة ب��ني س��اكين 
املنطقت��ني منذ حصار جيش النظام للمدينة 

نهاي��ة 2012 واس��تحالة التواص��ل بينهم��ا.
ع��ن  التقس��يم  ه��ذا  يع��رّب  ق��د  	
واق��ٍع اقتص��اديٍّ مف��اده أن أحي��اء األط��راف 
حت��وي الي��وم فئ��اٍت متوس��طًة م��ن املوظف��ني 
احلكوميني من عموم احملافظة، لكنه ال يعرّب 
ب��أّي ح��اٍل ع��ن أّي انقس��اٍم اجتماع��ّي. فس��كان 
)البل��د( نزح��ت غالبيته��م بأكث��ر م��ن اجت��اه، 
أحده��ا اجل��ورة والقص��ور، كم��ا أن كث��رياً 
م��ن )أه��ل اجل��ورة والقصور( ترك��وا منازهلم 
ألس��باٍب عل��ى رأس��ها األمني��ة، م��ع مالحظ��ة 
أن��ه ال يوج��د أّي تقس��يٍم عائل��يٍّ أو عش��ائريٍّ 
أو مناطق��يٍّ س��ابٍق ميك��ن أن يع��زل املنطقت��ني 
وجيعلهم��ا ش��ديدتي االخت��الف. لك��ن من��ذ 
أصب��ح م��ن املمك��ن التنق��ل ب��ني قس��مي املدينة 
ع��ن طري��ق النه��ر، يف بداي��ة 2013، واخلالفات 
تتس��ع ب��ني س��اكنيهما. وق��د ب��دأت م��ن واق��ع 
أن��ه لي��س مجيع س��اكين )اجل��ورة والقصور( 
م��ن مؤيدي النظام والعك��س بالعكس. ثم راح 
الطرف��ان، كلٌّ من موقعه السياس��ّي اجلديد، 
يش��ّنع عل��ى اخلص��وم اجل��دد، وب��دأت تنطل��ق 
مح��الت التش��هري املتبادل��ة. لتنتق��ل االتهامات 
بوت��ريٍة متصاع��دٍة م��ع أحادي��ث تفي��د بفرح��ة 
البع��ض أثن��اء قص��ف )البلد(، وس��رقة البعض 
ممتل��كات النازح��ني إىل )اجل��ورة والقص��ور(. 
الع��داء  ليختل��ط  يتط��ّور  األم��ر  أخ��ذ  ث��م 
باالع��راض عل��ى طريق��ة حي��اة ش��رائح م��ن 
النس��اء واختالطه��ّن بعناص��ر النظام )أنش��ئت 
صفحاٌت على الفيس��بوك بدعوى فضحهّن(، 
قابلت��ه موج��ة طع��ٍن بوض��ع س��اكين )البل��د( 
واته��ام  والثق��ايّف،  واالجتماع��ّي  االقتص��ادّي 
الثّوار مبمارسة التشليح والسعي إىل اإلثراء. 
لك��ن احتج��اج الكثري من الناش��طني يف )البلد( 
على حصار أحرار الشام، نهاية 2013، للجورة 

والقص��ور جت��اوز كّل ذل��ك، رغ��م الدع��وات 
امللحة وقتها من بعض الكتائب للهجوم على 

احلّي��ني والتمهي��د لذل��ك بقصفهما.
مل يتغ��ريّ األم��ر كث��رياً الي��وم، فم��ا  	
إن يفت��ح تنظي��م الدول��ة االس��المية معركًة 
ض��ّد ق��ّوات النظ��ام يف دي��ر ال��زور حت��ى يع��ود 
ب��ني  املفاضل��ة  الواجه��ة، ج��دل  إىل  اجل��دل 
النظ��ام والتنظي��م اآلن، ويع��ود مع��ه الق��دح 
بس��اكين ه��ذه املنطق��ة أو تل��ك. لك��ن م��ا زاد 
األم��ر س��وءاً ح��وادث س��حل النظ��ام جثث قتلى 
التنظي��م يف اجل��ورة، أو عرض التنظيم جثث 
م��ن يقتله��م م��ن ق��ّوات النظ��ام دون رؤوٍس يف 
البلد، وبطبيعة احلال تعود بعض هذه اجلثث 
إىل ش��باٍن م��ن دي��ر الزور ال يس��تطيع أقاربهم 
التصّرف حيال األمر. باإلضافة إىل )فتاوى( 
بتكفري أهل اجلورة والقصور أطلقها عناصر 
حملي��ون يف التنظي��م، قب��ل أن يص��در األخ��ري 
موقف��ه الرمس��ّي، يف الش��هر العاش��ر م��ن الع��ام 
األوض��اع  أن  عل��ى  ذل��ك.  بعك��س  املنص��رم، 
املردي��ة للس��كان يف اجل��ورة والقص��ور بس��بب 
احلص��ار املس��تمّر حت��ى اآلن خفف��ت كث��رياً 
من وطأة التقس��يم، وجعلت الكثري من أهالي 

)البل��د( والث��ّوار يتعاطف��ون معه��م.
وبرصد مواقف الناش��طني نالحظ  	
أن بعضه��م، ورغ��م أن��ه مطل��وٌب للتنظيم أو ال 

خيف��ي ع��داءه له، قد اخت��ار الوقوف إىل جانبه 
أو الرويج له والتعاطف معه يف معركته مع 
النظام؛ »فالدولة تليقي كثريين يساعدونك 
حبرب��ك ضده��ا، ب��س النظ��ام نقاتل��و لوحدن��ا« 
كم��ا يق��ول أحده��م، أو »داع��ش أفض��ل م��ن 
النظام« كما يقول غريه، و»قلنا هلم يطلعون« 
للخ��الص م��ن مأس��اة احلص��ار كن��وٍع م��ن 
االستسالم النهائّي. ومما يعرّب عن ذلك أيضًا 
ازدي��اد ع��دد متابع��ي صفح��ات األخبار احمللية 
إىل ثالث��ة أضع��اٍف تقريب��ًا أثن��اء التغطي��ة 
احلماس��ية لتق��ّدم التنظي��م، ليظه��ر يف م��ا 
بع��د احل��رج من هذا احلماس حب��ذف األخبار 
تدرجيي��ًا أو بتعديلها لتظهر بصفٍة حمايدة. 
وعلى الطرف املقابل فإن مما له بالغ الداللة 
هنا أن جتد عباراٌت ترّحم على قتلى النظام، 
أو تبّش��ر باق��راب س��يطرة جي��ش األس��د عل��ى 
املدينة، طريقها إىل هذه »الصفحات الثورية« 
دون أّي تعلي��ٍق م��ن املتابع��ني، وه��و م��ا ال نظري 

ل��ه يف الصفح��ات الس��ورية املماثلة.
عل��ى أن الكث��ري م��ن متابع��ي ه��ذه  	
الصفح��ات ال ي��دع مناس��بًة إال ويذك��ر فيه��ا 
ت��دور  وباملقاب��ل  والتنظي��م.  النظ��ام  تش��ابه 
املماح��كات وال تنته��ي ح��ول م��ا قّدم��ه أه��ل 
الريف أو أهل املدينة للثورة، أو ما أسهما فيه 

داع��ش! اس��تقبال  أو  املدين��ة  تدم��ري  م��ن 

قصف حّيي اجلورة  والقصور مبدافع حملية  من مناطق داعش
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إع��الن الفيدرالي��ة كجوك��ٍر عل��ى طاول��ة جني��ف

بكر صدقي

املقتل��ة  ش��هداء  ع��دد  ي��ؤّد وص��ول  مل  	
قتي��ل،  ملي��ون  نص��ف  إىل  الس��ورية 
ومالي��ني املعاق��ني الذي��ن ال يع��رف أح��ٌد 
عدده��م بدق��ة، إىل توحي��د ق��وى املعارض��ة 
السياس��ية أو العس��كرية. وال أّدى خ��راب 
العم��ران الس��ورّي، وحتوي��ل املناط��ق ال��ي 
كان��ت آهل��ًة بالس��كان إىل مناط��ق غ��ري 
قابل��ٍة للحي��اة البش��رية، وتش��ريد نص��ف 
الس��كان يف ب��الد اهلل الواس��عة، إىل اتف��اق 
النظ��ام الكيم��اوّي واملعارض��ة عل��ى وقف احل��رب العبثي��ة الي يتفق 
مجي��ع املتابع��ني عل��ى اس��تحالة انتص��ار ط��رٍف فيها عل��ى اآلخر. وال 
أّدى انته��اء »الس��يادة الوطني��ة« إىل وصاي��ٍة دوليٍة متعّددة األطراف 
عل��ى مص��ري س��وريا، وتقس��يم األراض��ي الس��ورية، عملي��ًا، ب��ني ق��وى 
أم��ٍر واق��ٍع عدي��دة، إىل الوق��وف دقيق��ة صم��ٍت عل��ى ش��هيٍد امس��ه 

الكي��ان الس��ورّي.
إقام��ة كي��اٍن  وربُع��ُه  أعل��ن ص��احل مس��لم  فق��ط ح��ني  	
فيدرال��يٍّ يف مش��ال س��وريا، توّح��د اجلمي��ع ض��ّده: أم��ريكا وروس��يا 
واجملل��س واالئت��الف واالخت��الف وحس��ن عب��د العظي��م والفصائ��ل 
وتركي��ا  الع��ودات،  من��اع  وهيث��م  املعتدل��ة،  وتل��ك  اإلس��المية، 
اإلس��المية، وتركي��ا العلماني��ة، وتركي��ا القومية، وإيران، وعراق 
الش��يعة، وع��راق الس��نة، وك��رد البارزان��ي والطالبان��ي يف س��وريا، 
الس��ورّي  والش��عب  الكيم��اوّي،  ومسيَُّه/صه��ره  اجلعف��ري  وبش��ار 

املوال��ي، والش��عب الس��ورّي املع��ارض، والب��نَي ب��ني..
أقلوي��ٍة  مظلومي��ٍة  ع��ن  ص��ادرًة  مناح��ًة  ه��ذه  ليس��ت  	
للتنبي��ه  حماول��ٌة  ب��ل  علين��ا(،  اجلمي��ع  )اتف��ق  حاهل��ا  	لس��ان 
م��ن أوه��اٍم قاتل��ٍة م��ا زالت، بعد كّل ه��ذه الدماء وكّل هذا اخلراب، 
ق��ادرًة عل��ى التالع��ب بعواط��ف اجلم��وع ومصائره��م. وه��ُم األم��ة 
الغالب��ة أو وه��ُم الس��يادة الوطني��ة أو وه��ُم أن الس��وريني كان��وا 
متس��اوين يف التع��ّرض لظل��م نظ��ام األس��د، وس��يكونون متس��اوين 
يف العدال��ة يف اجلن��ة الدميوقراطي��ة املوعودة بعد إس��قاطه، بصرف 

النظ��ر ع��ن الدي��ن والع��رق واملذه��ب )إخل إخل..(.

كي��ف ميك��ن للك��رد أن يثق��وا ب��أّي كالٍم إنش��ائيٍّ م��ن ن��وع  	
»بص��رف النظ��ر ع��ن..« وجم��ّرد إع��الن ص��احل مس��لم لكي��اٍن فيدرال��يٍّ 
)متع��ّدد القومي��ات، واحل��ّق يق��ال( فت��ح عليه��م أب��واب جهن��م؟ وع��ادت 
تل��ك احلكاي��ات الس��قيمة ع��ن أن الك��رد مهاج��رون م��ن تركي��ا، وال 
حق��وق هل��م يف األراضي الس��ورية، ع��ادت إىل الظهور بطريقة أكثر 
رثاث��ًة وابت��ذااًل م��ن أّي وقٍت مض��ى. أفتى »املفكر الفلس��طييّن«، مثاًل، 
أنهم هاجروا يف اخلمس��ينات! أو هناك من يرمون كّل الش��رور على 
مجاع��ة ص��احل مس��لم ألنه��ا ه��دٌف س��هٌل من جه��ة، ولعزهلا ع��ن بقية 

الك��رد »الطيب��ني، احلباب��ني« م��ن جه��ٍة ثانية.
يف  االنفصال��ّي،  بالن��زوع  متهم��ني  الك��رد  يك��ن  مل  مت��ى  	
اخلط��اب الش��ائع يف س��وريا والع��راق وتركي��ا وإي��ران؟ لق��د بات��ت 
ه��ذه التهم��ة صف��ًة لصيق��ًة به��م، متام��ًا كالتص��اق صف��ة اإلره��اب 
باملس��لمني يف خط��اٍب عامل��يٍّ ش��ائع. ويف احلالت��ني ال فائدة م��ن الترّبؤ.

يف اجل��وّ املش��حون واملوب��وء ال��ذي أعق��ب إع��الن الفيدرالي��ة  	
املزعوم��ة، ميك��ن ط��رح س��ؤاٍل م��ن الن��وع ال��ذي يتضّم��ن جواب��ه، عل��ى 
معارض��ي النظ��ام الكيم��اوّي ال��ذي ب��ات بينهم وبينه م��ا صنع احلداد: 
ه��ل تواف��ق عل��ى بق��اء النظ��ام، إذا كان مثن إزالته تقس��يم س��وريا من 

خ��الل قي��ام كي��اٍن ك��رديٍّ مس��تقلٍّ يف الش��مال؟ 
اجلواب »البديهي« هو: نعم، ليبق النظام. هذا ليس افراضًا  	
م��ن عن��دي، ب��ل ه��و ما حدث حني اتفق النظ��ام واملعارضة على رفض 
الفيدرالي��ة، م��ع عل��م الطرف��ني أن الق��وى العظم��ى الوصّي��ة عل��ى 
مص��ري س��وريا )أم��ريكا وروس��يا خباص��ة( متمس��كٌة بوح��دة أنق��اض 

س��وريا وأش��الء الس��وريني، وترف��ض أّي تقس��يم.
ص��احل مس��لم لع��ب جوك��راً كان حبوزت��ه لينض��ّم إىل  	
ب��ازار جني��ف، وليقت��ل احلكومة الركية بغيظه��ا. ومتكن، ثالثًا، من 
َب بني النظام واملعارضة وفقًا للخطة  افتع��ال زوبع��ٍة يف فنجان، فقرَّ

الروس��ية للح��ل الس��لمّي. 
يف  االس��تقالل  يري��دون  ببس��اطٍة،  فه��م،  الك��رد  أم��ا  	
دول��ٍة ختّصه��م، بعدم��ا يئس��وا م��ن التخل��ص م��ن اتهامه��م بالنزع��ة 
االنفصالي��ة. لك��ن ه��ذا موض��وٌع آخر، ال عالقة ل��ه بلعبة البوكر الي 

مس��لم. ص��احل  يلعبه��ا 
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واقعية »الزبالة« السياسّية

رأي

يف غم��رة اجلرد الس��نوّي للثورة يف  	
ذك��رى انطالقته��ا، ج��اء ش��هر آذار ه��ذه امل��ّرة 
وأح��داٌث ومتغرّياٌت عديدٌة تش��غل الس��وريني، 
على رأس��ها نتائج التدخل الروس��ّي وما ُأعلن 
عن��ه م��ن انس��حابه العس��كرّي املزع��وم. فيم��ا 
احتلت جنيف واملفاوضات السياسية واهلدنة 
امليداني��ة  ونتائجه��ا  الدولي��ة  واالتفاق��ات 
ص��دارة املش��هد. ويف س��ياٍق متص��ٍل ومنفص��ٍل 
كان احلدي��ث ع��ن الفيدرالي��ة، وظه��ور م��ا 
يس��ّمى باجملل��س االستش��ارّي النس��وّي ال��ذي 
ش��ّكله املبع��وث الدول��ّي س��تيفان دميس��تورا، 

ج��زءاً رئيس��يًا م��ن الص��ورة.
بعيداً عن التعليقات الس��اخرة الي  	
أعقبت ظهور ما بات يعرف يف أوساط إعالم 
الث��ورة بنس��اء دميس��تورا، تس��تحق طبيع��ة 
ضمنهم��ا  ينش��ط  اللذي��ن  واملس��توى  ال��دور 
ه��ذا اجملل��س توقف��ًا مط��واًل، لي��س فق��ط ألن 
مطال��ب م��ن قبي��ل )الرف��ع الف��ورّي للعقوبات 
االقتصادية عن »الش��عب السوري« الي تعيق 
الطبي��ة(  واملع��دات  وال��دواء  الغ��ذاء  وص��ول 
املعتقل��ني  مجي��ع  ع��ن  الف��ورّي  و)اإلف��راج 
ل��دى »مجي��ع األط��راف«( ه��ي ج��ّل م��ا يش��غل 
التعري��ج يف  ب��ال عضوات��ه، وال لتحاش��يهّن 
مؤمتره��ّن الصحف��ّي التعريف��ّي، ول��و بكلمٍة، 
عل��ى ارتكابات النظام ومس��ؤوليته الرئيس��ية 
جتاه ملف املعتقلني، كأضعف إميان »العدالة 
والسلم األهلّي«، وإمنا ملا تشري إليه اخللفيات 
اإلجتماعي��ة والسياس��ية ال��ي احن��درت منه��ا 
غالبي��ة عض��وات اجملل��س، وال��ي تتج��اوز ب��ال 
شك ادعاءات املطالبة بضمان حقوق املرأة يف 
املس��اهمة يف »رس��م مالمح س��وريا املس��تقبل«، 
والبحث عن التمثيل واملشاركة بنسبة 30% 
يف العملي��ة التفاوضي��ة، عل��ى م��ا طالب��ت ب��ه 

املتحدث��ة بامسه��ّن يف املؤمت��ر الصحف��ّي.
إذ تأخ��ذ كلٌّ م��ن هيئ��ة التنس��يق  	
وتيار بناء الدولة ومؤمتر القاهرة ومؤّسسات 
والديني��ة  والتعليمي��ة  اإلعالمي��ة  النظ��ام 
حّصتها من التمثيل ضمن هيئة اجمللس ذي 
ال���12 عض��وة. فتت��وىل أمس��اٌء كمن��ى غ��امن، 
نائ��ُب ل��ؤي حس��ني رئي��س تي��ار بن��اء الدول��ة، 
وديان��ا جب��ور، مدي��رة التلفزي��ون واملؤّسس��ة 
العام��ة لإلنت��اج التلفزيون��ّي واإلذاعّي س��ابقًا، 
إىل جان��ب أمس��اء كفت��ارو، حفي��دة مف��ي 
حب��ش،  حمم��د  »الداعي��ة«  وزوج��ة  النظ��ام 
وإنص��اف مح��د، األس��تاذة اجلامعية ورئيس��ة 

اهليئ��ة الس��ورية لش��ؤون األس��رة املقّرب��ة م��ن 
أمس��اء األس��د؛ مهم��ة االستش��ارة لدميس��تورا 
راع��ي اجمللس والعملية السياس��ية الس��ورية. 
لك��ن قضي��ة التمثيل واالنتماء ال تعّد كربى 
املآخ��ذ عل��ى اجملل��س باملقارن��ة م��ع اخلط��اب 
»السياس��ّي« ال��ذي ينطل��ق من��ه، وال��ذي ب��ات 
ميث��ل تي��اراً »فاع��اًل« )؟( ع��رف عن��ه احتق��اره 
وإهانت��ه للث��ورة والثائري��ن وم��ا ميثل��ون، الي 
أن  غ��امن-  -من��ى  العض��وات  إلح��دى  س��بق 
وصفته��ا ب�»ث��ورة الزبال��ة«، يف ح��ني مل ُتعرف 
ع��ن معظ��م الوجوه األخرى مواق��ف علنيٌة أو 

أفض��ل. مبطن��ٌة 
وإذا كان احل��رص عل��ى التمثي��ل  	
ع��ن  البح��ث  مبس��ّلة  واخلياط��ة  النس��وّي، 
الس��لم، وبغ��ض الس��الح، وبن��اء وط��ٍن ل��كل 
الس��وريني ه��ي الش��عارات ال��ي يتلّط��ى حتتها 
اجملل��س االستش��ارّي، مثلم��ا فعل حمس��وبون 
عل��ى املعارض��ة كهيث��م من��اع ول��ؤي حس��ني 
عض��وات  بأب��رز  السياس��ية  الصل��ة  قري��يب 
اجملل��س؛ فبه��ذا املعن��ى ينطب��ق احلدي��ث ع��ن 
اجملل��س بنف��س الق��در الذي ينطب��ق فيه على 
م��ا يس��ّمى تي��ار »الواقعي��ة السياس��ية« ال��ي 
يتبناه��ا وي��رّوج هلا مناع وحس��ني ك�»منطلٍق 
للح��ّل« و«خم��رٍج وحي��ٍد لألزم��ة«، عل��ى م��ا 
اه��رأت ألس��نتهم بالق��ول من��ذ بداي��ة الث��ورة 
وقب��ل توس��ع املقاوم��ة املس��لحة ال��ي تلق��ى 
بوصفه��ا  الالئم��ة  مجهوره��ا  وعل��ى  عليه��ا 
أس��اس الش��رور وامل��آالت ال��ي وصل��ت إليه��ا 
احل��ال، مثله��ا يف ذل��ك مث��ل التط��ّرف ال��ذي 
أنتجته وكس��رت اس��تقالل »القرار الوطيّن« 
ال��ذي ب��ات مرتهن��ًا للخ��ارج، وأيُّ خ��ارٍج هن��ا؟ 

بالطب��ع الس��عودية وقط��ر. يف ح��ني تف��رض 
إبق��اء  أصحابه��ا  عل��ى  السياس��ية  الواقعي��ة 
خط��وط التواص��ل وتب��ادل املدي��ح والثق��ة م��ع 
نظ��ام الكيم��اوّي والربامي��ل ومواليه وحلفائه 
العس��كريني والطائفي��ني كروس��يا وإي��ران، 
يف وق��ٍت ال ينف��ك في��ه »الواقعي��ون« عن اعتبار 
ق��ّوات األس��د وميليش��ياته جيش��ًا ومؤّسس��اٍت 
وطني��ًة ينبغ��ي احلف��اظ عليه��ا رغ��م كل م��ا 
ح��دث. إىل أن انته��ى م��آل مناع -مثاًل- رئيس��ًا 
امسي��ًا جملل��س س��وريا الدميوقراط��ّي ال��ذي 
ميث��ل ميليش��يا ق��وات س��وريا الدميوقراطي��ة 
املش��بوهة واملفروض��ة بس��لطة األم��ر الواق��ع 
الفوقية، مثلها يف ذلك مثل اجمللس النس��وّي 
ال��ذي ج��اء تعب��رياً صارخ��ًا عم��ا يبح��ث عن��ه 
دميس��تورا وم��ن مع��ه وم��ن يش��بهه، متحاش��يًا 

البح��ث ع��ن إرادة باق��ي الس��وريني.
اجملل��س  تي��ار  يع��رّب  ال  هن��ا،  م��ن  	
النس��وّي عما يّدعي أصحابه، وإال الس��تدعى 
اخلج��ُل حّداً ما من اح��رام الثورة واالعراف 
بها على أقّل تقدير، كونها أسهمت أيضًا يف 
صن��ع ش��خوٍص ووج��وٍه حت��ّول »نضاهل��ا« إىل 
نك��ران فض��ل احلري��ة ال��ي أّمنته��ا تضحي��ات 
والش��ابات،  الش��باب  م��ن  األل��وف  مئ��ات 
واالس��تعاضة عن ذلك بش��تيمتهم أو بتزوير 
متثليه��م حبج��ة ش��عاراٍت حداثي��ٍة باتت ش��به 
ال���21، يف ح��ني مل  الق��رن  ع��امل  بديهي��ٍة يف 
يستطع واقعيو املؤمترات واحللول السياسية 
الفوقي��ة تقدي��م خي��اٍر بدي��ٍل ع��ن النظ��ام. هذا 
م��ا اكتش��فت الث��ورة من��ذ أيامه��ا األوىل أن��ه 
العقب��ة األساس��ية والوحي��دة أم��ام احلري��ة 

والعدال��ة... وحق��وق امل��رأة احلقيقي��ني.
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رأي

حقق��ت اهلجمة الروس��ية العنيفة،  	
الي دامت ألكثر من أربعة أش��هٍر، إجنازاٍت 
عس��كريًة تدمريي��ة، وفرض��ت متغ��رّياٍت عل��ى 
األرض، م��ن تهج��رٍي وتدم��ري، لص��احل النظ��ام 
وحليف��ه املوضوعّي حزب PYD الكردّي الذي 
مت��ّدد قلي��اًل باجت��اه املناط��ق العربي��ة وأّس��س 
لعالق��ٍة ال ينقصه��ا ع��دم التفاه��م القدي��م 
م��ع  الت��وازي  فزاده��ا حبق��ٍد أك��رب. وعل��ى 
تدمريه��ا عمل��ت موس��كو عل��ى خل��ق ظ��روٍف 
تؤّمن هلا ول�”ذيلها” عوامل جناٍح مستقبلية، 
يف وق��ت كان��ت ق��د ب��دأت فيه اجلول��ة األوىل 
م��ن املفاوض��ات غري املباش��رة يف جنيف، والي 
مل تكتم��ل يف أواخ��ر كان��ون الثان��ي، لتتاب��ع 
روسيا املرحلة األكثر وحشيًة من عملياتها 
يف شباط، عندما هّجرت أكثر من مئي ألف 
مواط��ٍن، وقتل��ت أكثر من ألٍف ومخس��مائة، 
م��ن  التحتي��ة  البن��ى  م��ن  الكث��ري  وخّرب��ت 
م��دارس ومش��اٍف ومس��اكن وغريه��ا، لتنه��ي 
مسريتها املظفرة على الشعب األعزل باتفاٍق 
مع أمريكا يقضي بوقف األعمال العدائية، 
س��رعان م��ا حص��ل عل��ى موافق��ٍة كامل��ٍة يف 
جملس األمن بالقرار 2268، وصار ما ُيعرف 

باسم »اهلدنة«.
لرمب��ا تنفس الس��وريون يف املناطق  	
غ��ري اخلاضع��ة لس��يطرة االحت��الل وأعوان��ه 
وش��عروا بقلي��ٍل م��ن الراح��ة النس��بية؛ فل��م 
تع��د الطائ��رات تقص��ف عل��ى م��دار الس��اعة، 
ع��دد  وتناق��ص  الصواري��خ،  وت��رية  وخّف��ت 
الش��هداء. األم��ر ال��ذي التقطه الن��اس ليعرّبوا 
لق��وى االحت��الل وذيله��ا أنه��م مل يتخل��وا ع��ن 
مطالبه��م يف احلري��ة والكرام��ة ال��ي خرج��وا 
م��ن أجله��ا من��ذ مخ��س س��نني، ففاج��أوا كّل 
قوى الطغيان مبظاهراٍت يف خمتلف املناطق 
غ��ري اخلاضع��ة، جت��اوز ع��دد نقاطه��ا املئ��ة، 

كله��ا تهت��ف برحي��ل الطاغي��ة.
والس��ؤال امله��ّم ه��ل ع��اد الس��وريون  	
س��نني؟  مخ��س  قب��ل  األوىل  حلظته��م  إىل 
ه��ل الس��وريون مولع��ون بال��دوران يف حلق��ة 
اآلالم دون الصع��ود إىل جب��ل احلري��ة ال��ي 

جب��دارة؟  يس��تحقونها 
عس��كريني  م��ن  الث��ّوار،  أدرك  	
ومدني��ني، املتغ��رّيات اجلدي��دة م��ن تهج��رٍي 
وغ��ري  اجلانبي��ة  املش��اريع  وصع��ود  كب��رٍي 
الوطني��ة، أي ال��ي ال تتالق��ى م��ع مطال��ب 
متغ��رّياٍت  م��ع  املرافق��ة  س��ورية،  وحاج��ات 

إىل  إضاف��ًة  أرضن��ا،  عل��ى  حدث��ت  كب��ريٍة 
ات الدولي��ة واإلقليمي��ة وم��ا هل��ا م��ن  املتغ��ريّ
تأثرٍي على قرار وثورة السوريني، فكان منهم 
أن ع��رّبوا ع��ن التمس��ك مبطال��ب وحاج��ات 
البل��د، بش��كٍل واض��ٍح ال لب��س في��ه: االنتق��ال 
السياس��ّي الدميقراط��ّي م��ن االس��تبداد حن��و 
وأوهل��ا  االس��تبداد  رم��وز  وإزال��ة  احلري��ة، 
رحي��ل الطاغي��ة، وحماس��بة كّل م��ن أج��رم 
يف ح��ق الس��وريني. كّل ه��ذا جي��ري بتكام��ٍل 
ب��ني العس��كريني واملدني��ني، تكام��ٌل كانت قد 
تأّسس��ت نوات��ه يف مؤمت��ر الري��اض لتوحي��د 
قوى املعارضة والثورة، الذي نال دعمًا شعبيًا 
يف مس��ريته التفاوضي��ة ناهي��ك ع��ن الدع��م 
العرب��ّي. وهن��ا يكم��ن وع��ي الش��عب الس��ورّي 
وق��واه احلية، الذي اكتس��ب خربًة كفاحيًة 
كب��ريًة فخل��ق قادت��ه ودع��م م��ن يعتق��د أن��ه 
ال��ذي خيتل��ف ع��ن  األم��ر  ميثل��ه حقيق��ة، 
مظاه��رات البداي��ة -رغ��م أنه��ا كان��ت أبه��ى 
وأكث��ر طه��ارة-، منتق��اًل م��ن العم��ل امليدانّي 
العف��وي حن��و احل��راك املدن��ّي السياس��ّي الذي 
يق��رأ املتغرّيات والظروف، ويقَيم نقاط قوته 
وضعفه، ويكتش��ف طريقه بوعٍي يتمّس��ك به 

ألن��ه اكتس��به بدم��اء أبنائ��ه.
ع��ودة  م��ع  الي��وم،  ب��رزت  ولك��ن  	
كطريق��ٍة  مظاهراته��م  إىل  الس��وريني 
إلكم��ال مش��وارهم، عوام��ل جدي��دٌة تتجل��ى 
وهم��ا  نف��وٍذ  مراك��ز  تش��كالن  قّوت��ني  يف 

جبه��ة النص��رة وح��زب االحت��اد الدميقراطي 
حّرره��ا  مناط��ق  يف  األوىل  توج��د  الك��ردّي. 
الثوار، واآلخر يف مناطق ذات أغلبيٍة كرديٍة 
اس��تطاع أن يف��رض س��لطته عليه��ا كأم��ٍر 
واق��ٍع ع��رب أس��لوبه املصلحّي املباش��ر وحتالفه 
املوضوع��ّي م��ع النظام، فعزل الك��رد عن باقي 
الس��وريني قس��راً، مؤّسس��ًا حلال��ة تباع��ٍد ق��د 
تص��ل إىل ح��ّد الع��داء ما مل يت��ّم تداركها من 

اجلمي��ع. 
أم��ا النص��رة، مبش��روعها اجله��ادّي  	
يف أرض الش��ام، فق��د قاتل��ت النظام بش��جاعٍة 
بالفعل، لكنها، من جهٍة أخرى، كش��فت عن 
تعارٍض يصل إىل درجة العداء مع طموحات 
الش��عب، عرّبت عنه بقمعها مظاهراته. كلتا 
القّوت��ني تتعام��ل م��ع س��ورية م��ن منظ��وٍر 
واح��د، أي أنه��ا ليس��ت الوط��ن ال��ذي جي��ب 
أن ين��ال ش��عبه احلّري��ة. مم��ا ي��ربز أهمي��ة 
املش��روع الوط��يّن ال��ذي يع��رّب عن��ه الس��وريون 
الضام��ن  فه��و  وحراكه��م،  مبظاهراته��م 
الوحي��د حلق��وق اجلمي��ع دون متيي��ٍز عرق��يٍّ 
أو دي��يّن، وه��و املش��روع ال��ذي ميك��ن أن جيذب 
الكثري من مجاهري النصرة، وينزع الش��رعية 
الزائف��ة ع��ن ح��زب االحت��اد الدميقراط��ّي، 
ق��ّوٍة  كأّي  والن��ار  باحلدي��د  فرضه��ا  ال��ي 
خمابراتي��ة. فاألك��راد ج��زٌء م��ن الس��وريني، 
وهل��م كام��ل احلق��وق ال��ي يقّرره��ا دس��توٌر 
توافق��يٌّ جدي��ٌد ال ينتق��ص م��ن حق��وق أح��د.

أمحد عيشة

ما بعد اهلدنة، سورية إىل أين
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ترجمة

لفداي موريس
واشنطن بوست/19 آذار

ترمجة مأمون حليب

تعمل خطوط اجلبهة يف أحياء حلب -املدينة األكثر سكانًا يف البالد- عملها، فتقسمها إىل نصفني شديدّي االختالف،  	
يتمت��ع أحدهم��ا بامتي��ازاٍت بالقي��اس إىل القس��م اآلخ��ر.

قصة مدينتني يف حلب:
األنقاض يف طرف، ومطاعم مكتّظٌة يف الطرف اآلخر

الواق��ع  القس��م  يف  حديق��ٍة  يف  	
حت��ت س��يطرة النظ��ام تتن��ّزه العائ��الت، بينما 
يصط��ّف األطفال لش��راء البالونات والبوش��ار. 
عل��ى بع��د بضع��ة أمي��اٍل، يف ح��رٍم جامع��يٍّ 
ممتّد، حيضر آالف الطالب دروسهم. يف قلب 
املدينة تعرض الس��ينما أحدث أفالم هوليود، 
ويف املس��اء تكت��ّظ املطاع��م بزبائنه��ا. احل��رب 
جت��رُّ معه��ا امل��وت وع��دم االرتي��اح، لك��ّن احلي��اة 
هنا تس��تمّر بدرجٍة مدهش��ٍة من العادية. إنها 
ص��ورٌة ش��ديدة االخت��الف ع��ن الص��ور ال��ي 
ش��اهدها الع��امل ملدين��ة حل��ب أثن��اء احل��رب: 
الش��وارع ال��ي متلؤه��ا األنق��اض، بقاي��ا مب��اٍن 
ُمدّم��رة، أجس��اٌد فق��دت احلي��اة ُتس��َحْب م��ن 
ب��ني الُركام بع��د الضربات اجلّوية. لكّن هذه 
صورٌة للقسم الواقع حتت سيطرة امُلتمّردين. 
هن��اك، ه��ذا املزي��ج م��ن اجلماع��ات املس��ّلحة 
املس��يطرة ي��كاد يك��ون حماَص��راً بالكام��ل ومّت 
قصف��ه بش��كٍل وحش��يٍّ قب��ل أن يأت��ي وق��ف 
إط��الق الن��ار بش��يٍء م��ن الراح��ة. مدينة حلب 
القدمي��ة، الواقع��ة عل��ى خط��وط الن��ار متام��ًا، 
ُمدّم��رٌة. القلع��ة، ال��ي تش��مُخ ف��وق أس��واقها 
ال��ي طاهل��ا اللهي��ب، هي اآلن قاعدٌة عس��كريٌة 

للنظ��ام.
اس��تلزمت الرحل��ة م��ن دمش��ق إىل  	
حل��ب طريق��ًا طوياًل ومتعرجًا. ما كان يف ما 
مضى رحلة أربع ساعاٍت استغرق ضعف تلك 

امل��دة. ُق��رب بلدة خناصر، الواقعة على ُبعد 30 
مياًل عن مدينة حلب، تسيطر جبهة النصرة 
عل��ى أح��د جان��يب الطري��ق، وُيس��يطر تنظي��م 
الدول��ة عل��ى الط��رف اآلخ��ر. الش��هر املاض��ي 
هامجت ثالث عرباٍت مفخخٌة حاجزاً هناك، 
لك��ن ط��وال الس��نة األخ��رية كان الطري��ق 
عل��ى األغل��ب مفتوح��ًا، ويق��ول س��كان حلب يف 
القس��م اخلاضع للنظ��ام أّن األحوال املعيش��ية 
تتحس��ن. بع��د ثالث��ة ش��هوٍر ب��دون م��اء، ُأعي��د 
ضخُّ املياه إىل معظم املناطق هذا الشهر. لكّن 
الكهرباء ال تزال مقطوعة، وال تتوافر الطاقة 
إال ع��ن طري��ق املول��دات. يف احلديق��ة، دوّي 
االنفج��ارات اخلاف��ت وجمموع��ات الرج��ال يف 
بدالتهم العس��كرية هي من املؤش��رات القليلة 
على الدمار القريب للغاية. للحرب يف سوريا 
ُمس��َحٌة طائفية، لكّن لالنقس��امات مرتكزاٌت 
طبقّي��ٌة وَقبلّي��ٌة أيض��ًا. يف حل��ب، ال��ي ه��ي 
مدين��ة ُس��نّية يف غالبيته��ا، والق��ّوة الصناعي��ة 
األوىل يف س��وريا، كث��ريٌ م��ن األحي��اء األكثر 
ث��راًء يف غ��رب املدين��ة اصطّف��ت م��ع النظ��ام، 
بينما س��يطر امُلتمّردون على املناطق األكثر 
فق��راً. يف مقه��ًى يق��ع يف ح��ّي العزيزي��ة الغ��يّن 
يعلو صخب أغنية »ما يف مصاري ما يف حّب«. 
ش��خصًا  مخس��ون  خي��رج  الش��ارع  آخ��ر  ويف 
م��ن س��ينما الزه��راء، ال��ي تع��رض فيل��م »لق��د 
س��قطت لندن«، وهو فيلم أكش��ن عن هجوٍم 

إرهاب��يِّ ُيدّم��ر العاصم��ة الربيطاني��ة. يق��ول 
رايف وهو يغادر الس��ينما: »من الصعب العيش 
هن��ا. إنها ليس��ت حياًة طبيعي��ة«. تقول زوجته 
إنه��ا حاول��ت إقناع��ه بالرحي��ل، مث��ل الكثريين 
الذين هاجروا من أجل حياٍة جديدٍة يف أوروبا 

وأماك��ن أخ��رى يف املنطق��ة. 
تأخرت الثورة السورية يف الوصول  	
إىل حل��ب. وعندم��ا وصلت املظاه��رات الكبرية 
إىل جامع��ة املدين��ة، قب��ل أرب��ع س��نواٍت، كان 
القم��ع واالعتق��االت اجلماعي��ة بانتظاره��ا. 
ي��رى كمال خض��ري، نائب رئي��س اجلامعة، 
أّن االضطراب��ات م��ن عم��ل ط��الٍب يس��اندون 
الط��الب  إّن  وق��ال  اإلرهابي��ة«.  »اجلماع��ات 
املش��اغبني ترك��وا اجلامعة مبح��ض إرادتهم. 
ق��ال خض��ري إّن ع��دد الط��الب ق��د تقّلص من 
160 ألف��ًا إىل 120 ألف��ًا حالي��ًا. وتس��تمّر احلي��اة 
يف احل��رم اجلامع��ّي، حتت التحديقة الدائمة 

احلض��ور لص��ورة األس��د.
صاح��ب  تش��وركيان،  هاك��وب  	
متج��ٍر أرم��يّن األص��ل، فق��د منزل��ه عندم��ا 
س��قطت قذيف��ٌة حملّي��ة الصن��ع ُأطلق��ت م��ن 
كان  ال��ذي  البن��اء  عل��ى  املعارض��ة  مناط��ق 
يقطن��ه قب��ل س��نتني يف ح��ّي املي��دان، فقتل��ت 
ام��رأًة وطفل��ني. انتق��ل هاك��وب للس��كن يف 
م��كاٍن آخ��ر، لكن��ه يع��ود إىل منطقت��ه كّل يوٍم 

متج��ره. يف  ليعم��ل 
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صياد المدينة

خمتار مصياف

 عضو الشــبكة السورية
لإلعــام المطبوع

كان حل��م إي��اس امللوح��ي، املخت��ار األش��هر ب��ني خمات��ري أحي��اء مصي��اف، بتأس��يس »ق��وات الدف��اع الذات��ي« جريئ��ًا بالنظر  	
إىل أن��واع الق��ّوات األخ��رى ال��ي حتك��م املدين��ة. لك��ن اجل��رأة وحده��ا ال تصن��ع قائ��د ق��ّواٍت يف إقطاعي��ات آل األس��د دون حتقي��ق م��ا 
يل��زم لذل��ك م��ن ش��روط، أبرزه��ا أن يك��ون القائ��د مس��نودًا بش��خٍص ثقي��ٍل يف النظ��ام، وأن يتمتع بس��جٍل إجرام��يٍّ معترب، وهذا ما 

يفتق��ر إلي��ه املخت��ار.

اجلمهوري��ة  ورئي��س  اهلل  »أم��ام  	
يتعه��د  الش��هداء«  وأرواح  الس��ورية  العربي��ة 
املنتم��ي إىل »ق��وات الدف��اع الذاتي« بالدفاع عن 
مصياف ومحاية »حدودها اإلدارية« ومواجهة 
»مجيع األخطار الداخلية واخلارجية«، حسب 
م��ا يش��رط طل��ب االنتس��اب إىل ه��ذه الق��وات. 
ويشرح أهل مصياف همسًا املقصود باألخطار 
الداخلي��ة عل��ى أنه��ا مجاع��ة ص��الح عاص��ي 
وغريه��ا م��ن جمموع��ات الش��ّبيحة الواف��دة 
م��ن الري��ف القري��ب، وال��ي اس��تباحت املدينة، 
ومل تتوق��ف، من��ذ مخ��س س��نواٍت، ع��ن ارت��كاب 
جرائ��م القتل والس��رقة واخلط��ف. وعلى أمل 
محاي��ة املدينة م��ن »األخطار الداخلية« تطّوع 
بعض أبنائها يف »قوات الدفاع الذاتي« وسرّيوا 
أي��ام، متكن��وا خالهل��ا  لع��ّدة  ليلي��ًة  دوري��اٍت 
م��ن إحب��اط س��رقاٍت صغ��رية، دون املس��اس 
أو  باملدين��ة،  احمليط��ة  احلواج��ز  بركيب��ة 

تقلي��ص مع��دل اجلرائ��م فيه��ا.
ورغ��م التأكي��د عل��ى أن »الدف��اع  	
الذات��ي« لي��س بدي��اًل أو منافس��ًا ألح��ٍد ب��دأت 
املضايقات من قبل »القوات« األخرى وحلفائها 
الرمسي��ني يف مف��ارز املخابرات وحزب البعث، 
لتتح��ّول إىل تهدي��داٍت وأوام��ر ب��أن »يف��رط« 
الدف��اع الذات��ي »بال��ي ه��ي أحس��ن«. بالتزام��ن 
م��ع محلة »ختويٍن« للمختار بالركيز على 
»نقاط ضعفه«، كتحّدره من األقلية السّنية 
يف مصياف، وخلّو تارخيه من أّي مشاركاٍت 
قتالي��ٍة أو أمني��ٍة ب��ارزٍة مث��ل غ��ريه م��ن ق��ادة 
»القوات« املعتربين، فضاًل عن طبيعته املساملة 
وهو ابن املوظف احلكومّي والقابلة القانونية 

األق��دم يف املدين��ة.
ال��ذي  الكب��ري  التضام��ن  يفل��ح  مل  	
أب��داه أه��ل البل��د م��ع »خمتارهم اآلدم��ي« أمام 
اخلص��وم، وخاّص��ًة منه��م عل��ي ع��دي، أم��ني 

ش��عبة ح��زب البع��ث ورئي��س اللجن��ة األمني��ة 
ال��ذي ق��اد محل��ًة ض��د املخت��ار باتهام��ه بته��ٍم 
التعاط��ف م��ع »اخلالي��ا  خط��رٍة م��ن قبي��ل 
النائم��ة« ال��ي يش��كلها النازح��ون، بع��د رفض��ه 
ط��رد عائ��الٍت نازح��ٍة م��ن إدل��ب تقط��ن يف 
إح��دى امل��دارس. ول��وال عضويت��ه يف احل��زب 
الس��وري القوم��ي االجتماع��ي، وارت��داؤه ال��زّي 
العس��كرّي كمس��تعدٍّ دائ��ٍم للقت��ال إىل جانب 
قوات األس��د عند اللزوم، لصار امللوحي واحداً 

م��ن الضحاي��ا الذي��ن أراد الدف��اع عنه��م.
عل��ى صفحت��ه يف موق��ع فيس��بوك  	

بتجن��ب  مع��ه  املتعاطف��ني  املخت��ار  طال��ب 
»العصبي��ة والتوت��ر« والتحلي باهل��دوء، و«يلي 
ب��در م��ن الرفي��ق أمني الش��عبة رئي��س اللجنة 
األمنية يف منطقة مصياف أنا بعاجلو بهدوء 
ألن��و م��ا ح��دا يف يقي��م عمل��ي وأخالق��ي غ��ري 

أهال��ي منطق��ة مصي��اف«.
يف احلقيق��ة، مل يع��اَل ش��يٌء مم��ا  	
ب��در م��ن إهان��ة، ومل يس��تطع املخت��ار الدف��اع 
ع��ن نفس��ه أو ع��ن قوات��ه، واكتف��ى بالصم��ت 
قبل أن يعود إىل عمله السابق يف إبالغ الناس 

احملروق��ات. وص��ول  مبواعي��د 

إياس امللوحي
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