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أياٌم عصيبة
ولكن ال شّك يف انتصار الثورة

رغ��م حاج��ة الث��ّوار واملقاتل��ني وحاضنتهم الش��عبية إىل ش��ّد األزر والدعم ورب��اط القلوب؛  	
إال أن كالمن��ا هن��ا لي��س يف ه��ذا الس��ياق. ب��ل ه��و حس��اباٌت منطقي��ٌة تغي��ب ع��ن الكثريين يف س��اعات 
األمل الكب��ري، كال��ذي جي��ري حالي��ًا، وجي��در مب��ن ه��م أقّل التصاقًا به��ذه املعاناة أن ي��ؤّدوا دورهم يف 

التذك��ري ب��ه.
ختسر قّوات الثورة نعم، ويف أحناء متعّددة من البالد. ورغم أن خساراتها حمدودٌة حتى  	
اآلن إال أنها مؤثرٌة معنويًا، واألهم أنها مرشحٌة للتوّسع، مع األسف. من غري اجملدي اآلن تذكري 
الثّوار العسكريني بأخطائهم الشهرية، من قبيل عدم التوّحد وضعف اإلعداد والعشوائية... إخل، فهم 
اآلن يبذل��ون م��ا يس��تطيعون وزي��ادة، وحياول��ون الصمود أم��ام محٍم ناريٍة متفوق��ٍة جويًا ومدعومٍة 
مبخ��ازن أس��لحٍة ش��به مفتوح��ة، فم��اذا يف وس��ع املقاتل��ني بأس��لحتهم البس��يطة أن يفعل��وا؟ وم��ن 
جي��رؤ أن يطل��ب منه��م مقارع��ة اجلي��ش الروس��ّي –وق��د هبط��ت دباباته املتط��ّورة وأعداٌد م��ن أفراده 
عل��ى األرض-، ومقاتل��ي احل��رس الثورّي اإليرانّي، وامليليش��يات الطائفي��ة اللبنانية والعراقية، وما 
تبقى من قّوات األسد وشّبيحته ومن يزّجهم يف حربه بالتجنيد اإلجبارّي؛ كّل هؤالء يف مواجهة 
مواطن��ني عادي��ني اضط��ّروا إىل مح��ل الس��الح دفاع��ًا ع��ن ث��ورة الكرام��ة واحلري��ة م��ن جه��ة، وع��ن 
مدنهم وقراهم بش��كٍل مباش��ٍر من جهٍة أخرى، ومل حيصلوا س��وى على دعٍم متقّطٍع من األس��لحة 

اخلفيف��ة واملتوس��طة وذخائر غ��ري كافية.
غ��ري أن م��ا يواس��ي امل��رء قلي��اًل، وه��و يش��اهد نتائ��ج القص��ف ومش��اهد القتل��ى واملصاب��ني  	
واملهّجري��ن، أن احلصيل��ة العس��كرية ل��كّل م��ا ميك��ن أن ينج��زه حل��ف اجملرم��ني املش��ار إليه��م أع��اله 
ال ميك��ن أن تتح��ّول إىل رصي��ٍد سياس��ّي. بغ��ّض النظ��ر ع��ن العقلي��ة الش��عبوية يف رؤي��ة األم��ور، 
ومهم��ا بل��غ األمل، وحت��ى ل��و س��يطرت الق��ّوات الروس��ية واإليراني��ة عل��ى معظ��م أراض��ي الب��الد؛ فإن 
االس��تحقاقات السياس��ية ال��ي طرحته��ا الث��ورة ص��ارت عل��ى طاول��ة أّي حب��ٍث يف مس��تقبل س��ورية؛ 
ومنه��ا بالطب��ع حماس��بة املس��ؤولني ع��ن اجلرائ��م، مب��ن فيه��م بش��ار األس��د، ووق��ف إط��الق الن��ار، 
واإلف��راج ع��ن املعتقل��ني، وبن��اء دول��ٍة تراع��ي القانون واحلّري��ات ولو يف احلدود الدني��ا املقبولة عامليًا. 
ل��ن يس��تطيع أيٌّ م��ن حلف��اء النظ��ام جت��اوز هذه املس��ائل مهما بل��غ تلكؤ اجملتمع الدول��ّي و»ختاذله«، 

ولذل��ك فلنطمئ��ن إىل النتيج��ة مهم��ا امت��ّد األمل احلال��ّي.
ثّم من قال إننا سنستسلم؟! 	

ال... »رح نكّمل ولو من ضيعة وحدة عالتيل« كما يقول ثّوار حلب 	



مفاوضات 
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هيئة التحرير

أعط��ت الف��رة ال��ي س��بقت توجي��ه  	
مبع��وث الس��الم الدول��ّي، س��تيفان دميس��تورا، 
دع��وات احلض��ور إىل مؤمت��ر جني��ف فك��رًة 
إليه��ا  س��تمضي  ال��ي  امل��آالت  ع��ن  جي��دًة 
اجتماعاته إن مّتت. كما عكس��ت تصرحيات 
وزراء خارجي��ة ال��دول املعنية بامللّف الس��ورّي 
حج��م الضغ��وط ال��ي تتع��ّرض هل��ا اهليئ��ة 
العليا للمفاوضات من هذه الدول دفعًا للحّل 
السياس��ّي غ��ري املتف��ق عل��ى ميع��اده بع��د. يف 
الوق��ت ال��ذي تس��تمّر في��ه آلة القتل الروس��ية 
يف حص��د أرواح املدني��ني يف خمتل��ف املناط��ق 
الس��ورية، ومتض��ي ق��ّوات النظام وامليليش��يات 
الطائفية املتحالفة معه يف حصاراتها للمدن 
والق��رى، لتكش��ف اإلس��راتيجية الروس��ية 
األس��دية املتبع��ة يف تنفي��ذ احل��ّل السياس��ّي 

املوع��ود ع��ن وجهه��ا جم��دداً.

بني الضغط والتحذلق السياسّي
مع وصول وفد النظام األسدّي إىل  	
جني��ف تناقل��ت وس��ائل اإلع��الم أنب��اء املكامل��ات 
اهلاتفي��ة املكثفة الي أجراها وزير اخلارجية 
األمريك��ّي، ج��ون ك��ريي، م��ع وزراء خارجية 
ال��دول اإلقليمي��ة الراعي��ة للمعارض��ة بغي��ة 
حّض األخرية على إرسال وفدها إىل املؤمتر. 
جاء ذلك بعد تصرحياٍت متباينٍة لشخصيات 
اهليئ��ة العلي��ا للمفاوضات، ع��ّر فيها بعضهم 
ع��ن رف��ض املش��اركة يف املؤمت��ر يف ح��ال مل 
يقّدم اجملتمع الدولّي ضماناٍت لتنفيذ البنود 
اإلنس��انية للقرار الدولّي 2254، وعلى رأس��ها 
إيق��اف القص��ف اهلمج��ّي الروس��ّي للمناط��ق 
املدنية، وفّك حصار قّوات النظام وميليشياته 
للمدن والقرى احملاصرة وإدخال املس��اعدات 
اإلنس��انية إليه��ا. ويف ه��ذه األثن��اء ترك��زت 

صف��وف  ش��ّق  عل��ى  الروس��ية  احمل��اوالت 
اخلارجي��ة  وزي��ر  مطالب��ة  ع��ر  املعارض��ة 
الروسّي، سريغي الفروف، لدميستورا بدعوة 
والنظ��ام  روس��يا  م��ن  املقّرب��ة  الش��خصيات 
وحماولة تصنيع وفٍد مواٍز ميثله هيثم مناع 
وم��ن مع��ه، م��ن جهة، واعتب��ار حممد علوش، 
املس��ؤول السياس��ّي يف جي��ش اإلس��الم وال��ذي 
أمست��ه اهليئ��ة العلي��ا للمفاوض��ات ككب��ري 
« وفق  مفاوض��ني، »ممث��اًل عن فصي��ٍل إرهابيٍّ
اخلارجية الروس��ية، من جهٍة أخرى. ما رأى 
ري��اض حج��اب، رئي��س هيئ��ة املفاوض��ات، أنه 
ين��درج ضم��ن محلة النظام وروس��يا إلفش��ال 
احل��ّل السياس��ّي، ليعي��د الناط��ق باس��م الوف��د 
املف��اوض، س��امل املس��لط، التأكي��د عل��ى ذلك 
عق��ب وصول��ه إىل جني��ف، مه��ّدداً بانس��حاب 
الوف��د إذا اس��تمّر النظ��ام يف ارت��كاب اجلرائ��م. 
بش��ار  تصرحي��ات  خرج��ت  املقاب��ل  ويف 
النظ��ام، متناغم��ًة  اجلعف��ري، رئي��س وف��د 
م��ع سياس��ة الك��ذب وكس��ب الوق��ت املّتبع��ة 
من��ذ بداي��ة الث��ورة، م��ن خ��الل اج��رار رواي��ة 
مكافح��ة اإلره��اب، ورف��ض احلدي��ث ع��ن أّي 
عملي��ة تغي��رٍي حمتمل��ٍة يف س��وريا. لتبق��ى 
العملي��ة السياس��ية ال��ي ط��ال احلدي��ث عنه��ا 
والتسويق هلا حمكومًة مبعادلة ما حيدث يف 

املي��دان.

أوهام احلسم العسكرّي
مثلم��ا س��عت اخلارجي��ة الروس��ية  	
إىل تعطيل دور املعارضة السياسّي يف املؤمتر، 
انصّب��ت اجلهود امليداني��ة لعّرابي النظام على 
املزي��د م��ن الضغ��وط العس��كرية عل��ى املناطق 
رة والفصائ��ل الثوري��ة. جتّس��د ذل��ك يف  احمل��رّ
مش��اركٍة عس��كريٍة روس��يٍة مباش��رٍة ُأعل��ن 

عنها للمّرة األوىل يف معارك ريف الالذقية، 
حي��ث ش��ارك جن��وٌد وضب��اٌط روس، بع��د أن 
كان��ت مش��اركتهم امليداني��ة تقتص��ر عل��ى 
م��ن  العدي��د  وف��ق  والتحك��م  القي��ادة  أداور 
اخل��راء العس��كريني. يف حني ش��هدت مناطق 
ريف حلب الشمالّي والشيخ مسكني يف ريف 
درع��ا تقّدمًا للميليش��يات اإليراني��ة املدعومة 
بالغ��ارات الروس��ية. لك��ن، باملقاب��ل، ورغ��م م��ا 
تش��هده املناط��ق احمل��ّررة م��ن تصعي��ٍد خط��ر، 
تبقى املراهنة الروسية األسدية على احلسم 
إذ  عدي��دة،  مبخاط��ر  حمفوف��ًة  العس��كرّي 
مل تكش��ف املص��احل الدولي��ة واإلقليمي��ة ع��ن 
أوراقها بعد، خاّصًة وأّن أبعاد الصراع الدولّي 
ال زالت قائمًة يف املنطقة ويف سوريا بطبيعة 
احلال، هذا ما جاء على لسان وزير اخلارجية 
م��ا  اس��تبق  ال��ذي  اجلب��ري  ع��ادل  الس��عودّي 
س��يخلص إلي��ه جني��ف بقوله: س��نواصل دعم 
املعارضة الس��ورية عس��كريًا إذا فش��ل املؤمتر. 
جاء ذلك أثناء لقائه نظريه الركّي تشاوش 
أوغل��و. ويف ح��ني تس��تند السياس��ة الروس��ية 
األس��دية إىل متيي��ع القضي��ة الس��ورية عل��ى 
التدم��ري  نه��ج  ف��إن  املفاوض��ات،  ط��اوالت 
واجملازر ميّثل بدوره الوجه اآلخر واحلقيقّي 
هل��ذه السياس��ة، وه��ذا م��ا س��بق واخترت��ه، 
وم��ا زال��ت، معظ��م اجلغرافي��ا الس��ورية عل��ى 
م��دار الس��نوات اخلمس املاضي��ة. فيما يذّكر 
تدخ��ل الضب��اط واجلن��ود ال��روس يف املع��ارك 
تدخ��ل  ش��هدت  مبرحل��ٍة  مباش��ٍر  بش��كٍل 
زمالئهم من امليليشيات الطائفية واملرتزقة، 
وص��واًل إىل احل��رس الث��ورّي اإليران��ّي، إىل 
حي��دث  أن  دون  النظ��ام،  ميليش��يات  جان��ب 
	ذل��ك تغ��رّياً نوعي��ًا ق��ادراً عل��ى إع��ادة اجليف��ة 

األسدية إىل احلياة.
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التوثيق والتحكيم أبرز أنش��طة رابطة احملامني األحرار

األكادميّيون السورّيون يف تركيا

معاذ الطلب

م��ن مقّره��ا يف مدين��ة غ��ازي عينت��اب، تدي��ر رابط��ة احملام��ني األح��رار أعماهل��ا يف عدٍد من امل��دن والبلدات الس��ورية، إضافًة  	
إىل تقديم استشاراٍت قانونيٍة للتجّمعات واملنظمات السورية الناشئة ولألفراد السوريني املقيمني يف تركيا، خاّصًة يف ما يتعلق 

بالعم��ل وال��زواج واإلقام��ة وتس��جيل املوالي��د.

كم��ا تنّظ��م، بالتعاون مع نقابة احملامني األحرار، ورش��اٍت  	
تدريبي��ة. إال أن العم��ل األه��ّم للرابط��ة ه��و حماوالته��ا تعزي��ز ثقاف��ٍة 
قانوني��ٍة يف املناط��ق احمل��ّررة افُتق��دت يف س��نوات الث��ورة، م��ن خ��الل 
مش��اريع ومح��الٍت ع��ّدٍة كان بينه��ا محل��ة »وث��ق« ال��ي أطلقته��ا 
صي��ف الع��ام 2013 به��دف »توعي��ة الن��اس بأهمي��ة تس��جيل عقوده��م 
اخلاّص��ة بالعم��ل وتوثي��ق ال��والدات والوفي��ات لضم��ان حقوقه��م يف 
ظ��ّل غي��اب املؤسس��ات احلكومي��ة«. وتط��ّورت احلمل��ة إىل ش��راكٍة 
م��ع بع��ض اجملال��س احمللي��ة لتطوي��ر أعم��ال التوثي��ق ضم��ن أنش��طة 
املكات��ب القانوني��ة يف ه��ذه اجملال��س، كم��ا يق��ول احملام��ي س��امر 
الفائ��ت  الع��ام  م��ن  أي��ار  للرابط��ة. ويف  التنفي��ذّي  املدي��ر  الضيع��ي 
أطلق��ت الرابط��ة »مش��روع التحكي��م«، وه��و أس��لوٌب قضائ��يٌّ حل��ّل 
النزاع��ات املدني��ة والتجاري��ة بآلي��اٍت معين��ة، بع��د اختي��ار حمّكم��ني 
م��ن قب��ل أطراف الن��زاع. وافتتحت مراكز للتحكي��م تعتمد القوانني 
الرس��ن  م��ن  كلٍّ  يف  متمّرس��ون،  حمام��ون  ويديره��ا  الس��ورية، 
ومع��ّرة النعم��ان واع��زاز والدرباس��ية وس��قبا واجلي��زة. مل خي��ُل عم��ل 
ه��ذه املراك��ز م��ن املتاع��ب يف ظ��روف احل��رب والفوض��ى الس��ائدة، 
وتع��ّرض بع��ض نش��طاء الرابط��ة ملضايق��اٍت م��ن بع��ض األط��راف. 
	إال أن مه��ارة ه��ؤالء النش��طاء، ومعظمه��م م��ن »ذوي الس��رية الثوري��ة 
والسمعة احملرمة« حسبما يقول الضيعي، مّكنتهم من »جتاوز هذه 

املضايق��ات والتكّي��ف م��ع الظ��روف«، م��ع اإلش��ارة إىل ال��دور اإلجيابّي 
لش��خصياٍت وأط��راٍف حملي��ٍة س��اعدت يف التغل��ب عل��ى املش��كالت 

وتس��هيل العمل.
يقول قاس��م منصور، وهو حماٍم يعمل يف مركز التحكيم  	
يف مدين��ة الرس��ن: »مل نقن��ع الن��اس بالتعام��ل معن��ا بس��هولة. لكنن��ا، 
وم��ن خ��الل الن��دوات واللق��اءات اليومي��ة، جنحن��ا يف لف��ت أنظاره��م 
يف  التحكي��م  دور  وإىل  حقوقه��م،  حف��ظ  يف  التوثي��ق  أهمي��ة  	إىل 

فّض النزاعات«.

 من ورشة تدريبية يف الرسن - محص

قب��ل أي��اٍم، نّظ��م ع��دٌد م��ن املؤّسس��ات الركي��ة اجتماع��ًا يف  	
أنق��رة، لدراس��ة واق��ع األكادميي��ني الس��وريني الالجئ��ني يف تركي��ا. 
ش��ارك يف ه��ذا االجتم��اع م��ن اجلانب الركّي مستش��ارون يف رئاس��ة 
ال��وزراء، ومس��ؤولون يف وزارة التعلي��م، وع��دٌد م��ن رؤس��اء اجلامع��ات، 
فيما مّثل اجلانب السورّي ثالثون أكادمييًا من املقيمني يف تركيا 

بأوض��اٍع خمتلف��ة )الجئ��ون، حاصل��ون عل��ى إقام��ة(.
ناق��ش اجملتمع��ون مقرح��اٍت ع��ّدًة لتوظي��ف محل��ة ش��هادة  	
الدكت��وراه واملاجس��تري يف اجلامع��ات ومراك��ز األحب��اث الركي��ة. 
ويف نهاي��ة االجتم��اع تق��ّرر إنش��اء موق��ٍع إلكرون��يٍّ خ��اصٍّ ميك��ن 
لألكادمي��يّ الس��ورّي حتمي��ل بيانات��ه اخلاّص��ة في��ه، وميك��ن أيض��ًا 
للجامع��ات الركي��ة الراغب��ة يف توظي��ف الس��وريني الوص��ول إىل 
قاع��دة بيان��ات املوق��ع. وتق��ّرر أيض��ًا تش��كيل جلن��ٍة إلدارة مش��روع 
التوظي��ف، تتأل��ف م��ن مخس��ة أعض��اء ميثل��ون اجلامعات واملؤّسس��ات 

الركي��ة ومثله��م م��ن األكادميي��ني الس��وريني.
ال��وزراء  رئاس��ة  يف  اهلج��رة  ش��ؤون  مستش��ار  وص��ّرح  	
الركي��ة، حمم��د ييت��ش، أنه��م، وأثن��اء حتضريه��م هل��ذا االجتم��اع، 
متكن��وا م��ن »الوص��ول إىل )550( أكادميي��ًا س��وريًا، مّت توظي��ف )315( 

الركي��ة«. اجلامع��ات  يف  منه��م 

وتق��ف عوائ��ق ع��ّدٌة أم��ام عم��ل األكادميي��ني الس��وريني يف  	
تركي��ا، أهمه��ا قان��ون احلماي��ة املؤقت��ة ال��ذي يش��مل معظمه��م، ب��ل 
حي��رم األكادمي��ّي الس��ورّي -إن كان مش��مواًل به��ذا القان��ون- م��ن 
االنضمام إىل بعض اهليئات غري الرمسية، مثل »رابطة األكادمييني 
الع��رب يف تركي��ا«، ال��ي تش��رط لعضويته��ا احلص��ول عل��ى اإلقامة.

رادار المدينة



تركي��ا تس��مح لالجئ��ني الس��وريني بالعم��ل
أس��وًة باملواطن��ني، 1300 ل��رٍة تركي��ٍة احل��ّد األدن��ى لألج��ور

مصطفى مجعة

الالجئ��ة  حمم��ود،  ألم  خيط��ر  مل  	
العج��وز م��ن ريف احلس��كة، أن عملها يف جين 
القط��ن مل��ّدة ش��هٍر كام��ٍل س��يذهب س��دى، 
مالي��ٍة  حق��وٍق  أّي  األرض  مال��ك  أنك��ر  إذ 
هل��ا ولعش��ٍر م��ن زميالته��ا، متذّرع��ًا أن��ه س��لم 
أجوره��ّن للمش��رف أو »الش��اووش«. تق��ول أم 
حمم��ود إن ه��ذا الش��اووش ه��و الوس��يط الذي 
جلبه��ّن للعم��ل يف قري��ٍة جن��وب أورف��ا تعج��ز 
ع��ن نط��ق امسه��ا بش��كٍل صحي��ح، كما تعجز 
عن ختمني مكان الشاووش اهلارب: »جيوز راح 
عل��ى أملاني��ا، وجيوز رجع عالرقة، وجيوز لس��ا 

بركي��ا. اهلل ال يوفق��ه وي��ن م��ا كان«.
الزراعي�������ة  األعم������ال  اس��تثنيت  	
املومسي��ة م��ن القان��ون الص��ادر مؤخ��راً ح��ول 
إتاح��ة وتنظي��م عم��ل الالجئ��ني الس��وريني، 
مم��ا جيع��ل زي��ادة معّدل أج��ور عم��ال الزراعة 
اليومّي )20-30 لريٍة تركية( أمراً غري ممكن. 
ورمب��ا يعي��د أرباب العمل يف اجملاالت األخرى 
الس��وريني  تش��غيل  يع��د  مل  إذ  حس��اباتهم، 
مرحب��ًا إىل ح��دٍّ كب��رٍي بع��د مس��اواتهم م��ع 
األدن��ى لألج��ور.  احل��ّد  األت��راك يف  العم��ال 
ولك��ن القان��ون مل يطّب��ق حت��ى اآلن، فم��ا زال 
ع��دد س��اعات العم��ل اليومي��ة 12 س��اعة، وم��ا 
زال املع��ّدل الوس��طّي ألج��ور الس��وريني -600
700 ل��ريٍة يف الش��هر، ويف كث��رٍي م��ن احل��االت 

حيتف��ظ أرب��اب العم��ل بأج��ر ش��هٍر كام��ٍل 
للعامل الس��ورّي يف ذمتهم لضمان اس��تمراره 
األج��ور  اخنف��اض  جان��ب  وإىل  العم��ل.  يف 
وس��اعات العم��ل الطويل��ة، عم��ل الالجئ��ون 
الس��وريون خ��الل الس��نوات الفائت��ة دون أّي 
ضماناٍت حتفظ حقوقهم يف حاالت اإلصابة 
أثن��اء العم��ل، وُس��ّجلت ح��االت وف��اٍة وإصاباٍت 
أّي  األعم��ال  أرب��اب  فيه��ا  يق��ّدم  مل  دائم��ٍة 
تعويض��اٍت للعام��ل نفس��ه أو لعائلت��ه يف حال��ة 
املصاب��ني  العم��ال  معظ��م  ويتجّن��ب  الوف��اة. 
التقّدم بشكوى لدى السلطات يف حال تنّصل 
مش��غليهم ع��ن املس��اعدة، فق��د كان تش��غيل 
الالجئ��ني الس��وريني خمالف��ًة للقان��ون تق��ع 
مس��ؤوليتها عل��ى العام��ل أيض��ًا، رغ��م جتاه��ل 
الس��لطات ه��ذه املخالف��ة يف األح��وال العادي��ة. 
يقول سعيد، وهو نازٌح شابٌّ من حمافظة دير 
ال��زور، إن��ه ط��رد م��ن عمل��ه يف مصن��ع أحذي��ٍة 
يف اليوم التالي إلصابته بصعقٍة كهربائية، 
دون أن يقّدم رئيسه يف العمل أّي مرر. وعلى 
عّكاٍز حياول عبد اهلل، وهو معلم بناٍء من حلب، 
أن ي��روي كي��ف س��قط م��ن م��كاٍن مرتف��ٍع يف 
مبنًى قيد اإلنشاء مما أّدى إىل كسوٍر عّدٍة يف 
ساقه. ويقول إن العمليات اجلراحية الصعبة 
ال��ي أجري��ت ل��ه مل تنج��ح يف أن يس��تغنى ع��ن 
الع��ّكاز. اقتن��ع عب��د اهلل مببل��ٍغ زهي��ٍد دفع��ه ل��ه 

صاحب العمل كتعويض، وهو ينتظر الوقت 
الذي يس��تعيد فيه قدرته على العمل جمّدداً.
تعليم��ًا  األرف��ع  أن  يب��دو  وال  	
واألكث��ر خ��رًة ب��ني الالجئ��ني أوف��ر حظ��ًا، 
إذ يعم��ل كث��رٌي م��ن اخلّرجي��ني اجلامعي��ني 
يف مه��ٍن يدوي��ٍة بعي��دٍة ع��ن اختصاصاته��م، 
الركي��ة  اللغ��ة  تعل��م  بعضه��م  وحي��اول 
لتحس��ني فرصه��م يف احلصول عل��ى وظائف 
مناسبة. تعلم الركية هو الوسيلة الوحيدة 
املمكن��ة، حس��ب م��ا يق��ول عل��ي، وه��و مهن��دٌس 
مدن��يٌّ م��ن إدل��ب س��ئم م��ن تنقل��ه ب��ني ورش 
البن��اء بأج��ٍر منخف��ض: »طبيع��ي الزم نتعل��م 
لغة، بدون اللغة صعب يستفيد أّي سوري من 
دراسته أو خرته. ومو معقول مقاول تركّي 
مث��اًل يش��ّغل مهن��دس م��ا بيع��رف حيك��ي معه 
كلمت��ني«. ويب��دو اجله��ل باللغ��ة الركي��ة 
عاماًل أساس��يًا يف احلالة املزرية الي تش��هدها 
س��وق عمل الالجئني، ويلحظ حتّسن فرص 
الناطقني أو امللمني بها يف العثور على أعماٍل 

مناس��بة.

الثاني/يناي��ر  كان��ون   15 يف  	
2016 أص��درت احلكوم��ة الركي��ة قانون��ًا 

ينّظ��م »أذون��ات العم��ل« للس��وريني. مس��ح 
القان��ون لالجئني الس��وريني املس��جلني منذ 
6 أش��هٍر يف تركي��ا بالعم��ل بش��كٍل رمس��ّي، 
وباحل��ّد األدن��ى م��ن األج��ور ذات��ه احمل��ّدد 
للمواطن��ني األت��راك )1300 ل��رية(. عل��ى أال 
تزي��د نس��بة العامل��ني الس��وريني ع��ن 10% 
م��ن ع��دد العامل��ني الكل��ّي يف أّي ش��ركٍة أو 
فعالي��ة عم��ل. وأعف��ى القان��ون العامل��ني يف 
الزراع��ة وتربي��ة احليوان��ات م��ن احلص��ول 
عل��ى إذن عم��ل. فيم��ا اس��تثنيت ع��دٌد م��ن 
امله��ن، مث��ل الطب وطب األس��نان واحملاماة، 
م��ن ه��ذا القانون، مع إمكانية مشوهلا به يف 
ح��ال متّك��ن العامل يف إحداها من احلصول 
عل��ى رخص��ة عم��ٍل م��ن ال��وزارة املختّص��ة.

الش��كاية م��ن مظ��امل تق��ع عل��ى الس��وريني م��ن أرب��اب أعماهل��م واح��دٌة م��ن مف��ردات  	
األحادي��ث اليومي��ة لالجئ��ني الس��وريني يف تركي��ا. وس��وى رّب العم��ل ق��د يش��ارك وس��طاء يف 

حقوقه��م. وإن��كار  العم��ال  خديع��ة 
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للتعبر عن الثورة من خالل املسرح:

فرقة »طريق اخلبز« تواصل عروضها يف حلب
أمحد أبو زيد

طري��ق اخلب��ز يف »حفل��ة عربي��ة م��ن أج��ل 
احلّري��ة«

ورغ��م ت��رّدي األوض��اع األمني��ة يف  	
املدينة، وغياب اإلمكانّيات، أّسس��ت جمموعٌة 
م��ن الناش��طني يف خمتل��ف اجمل��االت الثوري��ة 
»طري��ق  باس��م  مس��تقلًة  مس��رحيًة  فرق��ًة 
اخلب��ز«، قّدم��ت مس��رحيتني كانت أحدثهما 
»حفل��ة عربي��ة من أج��ل احلرية«، الي تنتقد 
س��لوكيات بع��ض ش��رائح اجملتم��ع خ��الل 
الربيع العربّي، وخاّصًة أولئك الذين اعتروا 
أن احلّري��ة تبي��ح هل��م االعت��داء عل��ى حق��وق 

اآلخري��ن.
وق��ال أح��د أعض��اء الفرق��ة، ص��الح  	
األش��قر، يف تصري��ٍح ل�»ع��ني املدين��ة« إن ه��ذه 
املسرحية تلخص معاناة كّل مواطٍن عربيٍّ 
مقه��وٍر م��ن تس��لط احل��كام وأتباعه��م بكاف��ة 
فئاته��م، حت��ى أوصل��وا الش��عب إىل مرحل��ة 
الغلي��ان والالع��ودة ع��ن املطالب��ة باحلّري��ة 
أصح��اب  وج��ّردت  العواق��ب،  كان��ت  مهم��ا 
طري��ق  ع��ن  املزيف��ة  الوج��وه  م��ن  األقنع��ة 
استنش��اق ه��واء احلّري��ة، وأوضح��ت الش��رخ 
ال��ذي أص��اب جمتمعن��ا بعدما اكتس��ب جزءاً 
م��ن حّريت��ه بطريق��ٍة غ��ري مباش��رة، لتتش��كل 
لدي��ه قناع��ٌة بأنه مهما كان��ت نتائج الثورات 
سلبيًة على املدى القريب إال أن هذه املرحلة 
عابرٌة يف النهاية، وال بّد من املرور بها لتكون 
جس��راً للعب��ور إىل احلّري��ة واخل��الص م��ن 

العبودي��ة املقّنع��ة. 
ورأى األش��قر أن الف��راغ املس��رحّي  	
رة س��اعد يف جن��اح الفرق��ة  يف املناط��ق احمل��رّ
وأس��هم يف من��ح أعماهل��ا ص��دًى كب��رياً يف 
الداخ��ل واخل��ارج، ألنها الفرق��ة الوحيدة الي 
ُتق��دم عروض��ًا مس��رحيًة يف إح��دى أخط��ر 
دين. وقال  املدن يف العامل، ورغم وجود املتش��دّ
إن النجاح النس��ّي للفرق��ة دفع أعضاءها إىل 
العم��ل عل��ى تطوي��ر أدائهم م��ن خالل تكثيف 
الروف��ات واللق��اءات الدوري��ة ال��ي تتخلله��ا 

متابع��ٌة لع��روٍض مس��رحيٍة عاملي��ة.

الثورة بال فنٍّ ال وجود هلا
الكات��ب  الفرق��ة،  رئي��س  وق��ال  	
سلمان إبراهيم، ل�»عني املدينة« إن اهلدف من 
تأسيس��ها كان التعب��ري عن الث��ورة من خالل 
األعم��ال الفني��ة، ألن الث��ورة ب��ال ف��نٍّ ال وج��ود 
هلا. وأوضح أن الفرقة ُأّسست يف آب 2014 من 
مخسة جامعيني من خمتلف االختصاصات، 
اخت��اروا هل��ا اس��م Bread Way، اس��تيحاًء م��ن 
ال��ذي  نيوي��ورك،  يف   Broadway ش��ارع  اس��م 

يض��ّم أش��هر املس��ارح العاملي��ة.
عم��ٍل  »أول  إبراهي��م:  وأض��اف  	
للفرق��ة كان مس��رحية »دكاك��ني« ال��ي 
كانت أقرب إىل الكوميديا السوداء، وسخرت 
م��ن دكاك��ني الث��ورة ال��ي حّول��ت املناضلني 
واملضّح��ني إىل أصح��اب مش��اريع للتكّس��ب 
تس��تجلب امل��ال بغ��ّض النظ��ر ع��ن الش��روط 
ال��ي يفرضه��ا الداع��م. قّدمن��ا أربع��ة عروٍض 
للمس��رحية يف مدينة حلب، بلغ عدد حضور 
قّدم��ت  وبعده��ا  ش��خصًا.   150 منه��ا  كلٍّ 
الفرق��ة نش��اطاٍت غنائي��ًة يف ش��وارع حل��ب. ثم 
ش��كلنا مس��رح عرائس به��دف تعريف أطفال 

املدين��ة باملس��رح وأهميت��ه«.
وع��ن مس��رحية »حفل��ة عربي��ة من  	
أج��ل احلري��ة« ق��ال إبراهي��م إن��ه كتبه��ا قب��ل 
أكث��ر م��ن تس��عة أع��وام، عندم��ا كان م��ن 

املس��تحيل أن ت��رى الن��ور بس��بب األف��كار ال��ي 
تتضّمنه��ا، إال أن الث��ورة أتاح��ت ل��ه فرص��ة 
إخراجه��ا م��ن ال��درج وعرضه��ا عل��ى الفرق��ة 
وإضاف��ة بع��ض التعدي��الت عليه��ا لتتماش��ى 
م��ع ظ��روف وتطّورات املرحلة. مش��رياً إىل أن 
تكلف��ة املس��رحية بالكام��ل مل تتجاوز الثالثة 
س��وريون  قّدمه��ا   ، أمريك��يٍّ دوالٍر  آالف 
ثوري��ون. مؤّك��داً أن الفرق��ة مل تتلّق أّي دعٍم 

م��ن املنظم��ات.

صوت الشعب املكلوم وضمره
وق��ال الناش��ط اإلعالم��ّي جماه��د  	
أب��و اجل��ود، أح��د الذي��ن حض��روا مس��رحية 
»حفل��ة عربي��ة من أج��ل احلري��ة«، إنه تفاعل 
مع العمل وتأثر به كثرياً. ورأى أن املسرحية 
تع��ّر بنس��بٍة كب��ريٍة عن الواقع الذي تعيش��ه 
خمتل��ف بل��دان الربي��ع العرب��ّي، س��واء س��وريا 
أو حت��ى مص��ر والع��راق وليبي��ا وباق��ي ال��دول 
ال��ي اش��تعلت فيه��ا ث��ورات الكرام��ة. ويعتق��د 
أبو اجلود أن املس��رح ُغّيب يف الثورة الس��ورية 
رمب��ا بس��بب غي��اب أش��خاٍص خمتّص��ني ب��ه. 
مشرياً إىل أن فرقة »طريق اخلبز« استطاعت 
خ��الل عرضه��ا األخري أن تكس��ر القالب الذي 
كان يأس��ر الف��رق املس��رحية ونطق��ت باس��م 

الش��عب احل��ّر وضم��ريه.

يس��عى ناش��طو األج��زاء احمل��ّررة م��ن مدين��ة حل��ب إىل اس��تثمار احلّري��ة ال��ي منحته��م إياه��ا الث��ورة مبختل��ف الوس��ائل،  	
والتعب��ري ع��ن آرائه��م وأفكاره��م ال��ي كان��ت مكبوت��ًة لس��نواٍت طويل��ٍة بس��بب املمارس��ات القمعي��ة ال��ي فرضه��ا نظ��ام األس��د عل��ى 
السوريني بشكٍل عاّم، وعلى الشباب بشكٍل خاّص، يف خمتلف اجملاالت الفكرية والفنية. إال أن األوضاع األمنية تشكل عائقًا أمام 

املس��رحيني بس��بب اس��تهداف الط��ريان احلرب��ّي جتّمع��ات املدني��ني م��راراً.

رادار المدينة
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دمية عبود

فرنسّيٌة يف امليادين
رغم صدمتها حبقيقة »الدولة« إال أنها تفّضل البقاء

حس��ب مص��ادر غربي��ٍة متنّوع��ة، يف��وق ع��دد األوربي��ات املنتمي��ات إىل تنظي��م داعش 500 ام��رأًة، يتوّزعن بني س��وريا والعراق.    	
ما أثار دومًا الس��ؤال عن األس��باب الي دفعتهّن إىل هجر حياٍة آمنٍة ومس��تقّرٍة تضمن احلرّية واملس��اواة بني اجلنس��ني واإلقامة حيث 
احل��رب واخل��راب؛ ه��ل ه��و املل��ل والرغب��ة يف املغام��رة، أم الدواف��ع اإلمياني��ة لإلس��هام يف »بن��اء اخلالف��ة«، أم مزيٌج غام��ٌض من االثنني؟

مث��ل  الي��وم،  أي��وب«  »أم  تعي��ش  	
مدين��ة  يف  األوربي��ات،  املهاج��رات  عش��رات 
امليادي��ن، ال��ي تع��ّد مرك��ز م��ا يس��ّميه تنظيم 
داع��ش »والي��ة اخل��ري«. تبل��غ م��ن العم��ر 26 
عام��ًا، وتنح��در م��ن أص��ول مغاربي��ة. ال أح��د 
يع��رف امسه��ا احلقيق��ّي، وه��ي ال تتح��ّدث 
فرنس��ا.  يف  الس��ابقة  حياته��ا  ع��ن  كث��رياً 
لكنه��ا أحيان��ًا، وعل��ى هام��ش أحادي��ث أخ��رى، 
تتذك��ر أبويه��ا املنفصل��ني من��ذ وق��ٍت طوي��ل، 
وتتذك��ر أيض��ًا معاناته��ا يف ارت��داء احلج��اب. 
ال تظه��ر امل��رأة الع��داء املف��رض لفرنس��ا، ب��ل 
تكتفي بالقول إن تلك البالد »ال تناسب دينها 
فقط، وتركتها«. تقول إنها درست اهلندسة 
البيئي��ة يف إح��دى جامع��ات باري��س، وإنه��ا ال 
تس��تفيد الي��وم م��ن ه��ذا التحصي��ل يف ش��يء، 
مثله��ا مثل بعض »املهاج��رات واملهاجرين من 
أصح��اب الكف��اءات العلمي��ة ال��ي مل حتس��ن 

اس��تثمارها«. الدول��ة 
يف أوائ��ل 2015 وصل��ت أم أي��وب إىل  	
س��ورية ع��ر مم��ّرات التهري��ب احلدودي��ة من 
تركي��ا، بع��د رحل��ٍة خمّط��ٍط هل��ا بش��كٍل جيٍد 
ع��ن طري��ق ش��بكٍة م��ن »األخ��وات« ع��ر مواقع 
التواص��ل عل��ى اإلنرن��ت. ويف س��وريا تنقل��ت 
ب��ني سلس��لٍة م��ن املضاف��ات النس��ائية املؤقت��ة 
م��ن احل��دود إىل الرق��ة وأخ��رياً إىل امليادي��ن، 

حي��ث عمل��ت كمتطّوع��ٍة يف مرك��ٍز ط��يٍّ 
أخ��رى  مهاج��رٍة  طري��ق  وع��ن  للتنظي��م. 
تعّرف��ت إىل زوجه��ا احلال��ّي، وه��و مهاج��ٌر من 
املغ��رب. ميض��ي الزوج وقتًا طوياًل بعيداً عنها 
لكنها ال تتذمر، وتش��غل نفس��ها بقراءة الكتب 
وزي��ارة ع��دٍد قليٍل من الصديقات هّن زوجات 
مقاتل��ني يف التنظي��م. تب��دي أم أي��وب حرص��ًا 
على تعلم بعض األطعمة السورية، وحتاول 
أن تب��دو مرح��ًة وراضي��ة. لكنه��ا ال ختف��ي 
نق��داً منضبط��ًا لس��لوك التنظي��م وأس��اليبه 
يف تطبي��ق الش��ريعة، فه��ي أس��اليب قاس��ية 
ومنف��رة حس��ب م��ا تق��ول؛ إذ كي��ف تعاق��ب 
النس��اء يف الس��احات العام��ة وجيل��د الرج��ال 
ويهانون ألتفه األسباب. »هناك فجوة«، تقول 
أم أيوب، »بني الدولة والناس«، ومن املستحيل 
أن يطّب��ق اإلس��الم فج��أة، وم��ن الصع��ب عل��ى 
هذا »الش��عب الطيب والبس��يط« أن يتغرّي بني 
ليل��ٍة وضحاه��ا. كان ل��دى ه��ذه امل��رأة حل��ٌم، 
نشأ بتأثري الدعاية الي وقعت حتت تأثريها، 
ه��و أن تك��ون جزءاً من »دولة اخلالفة« وتعّلم 
امل��دارس مغلق��ة  الفتي��ات الصغ��ريات. لك��ن 
بس��بب الغ��ارات اجلوي��ة، و«الدول��ة« ال تب��دي 
اهتمام��ًا كب��رياً بالتعلي��م، فه��ي ترّك��ز عل��ى 
القت��ال فق��ط. مم��ا يضّي��ع فرص��ة اس��تثمار 
املهاج��رات وبعضه��ّن حاص��الٌت على ش��هاداٍت 

يف  العم��ل  س��وى  أمامه��ّن  يت��اح  ف��ال  علي��ا، 
احلس��بة ملراقبة النس��اء يف الش��وارع واألس��واق 
واألمكن��ة العام��ة األخ��رى. ول��ذا الت��زم الع��دد 
األك��ر منه��ّن بيوته��ّن، أم��ا العازب��ات فف��ي 
املضاف��ات. وال يضط��ّر التنظي��م إىل ممارس��ة 
أّي ضغ��وٍط عل��ى العازب��ات م��ن أج��ل ال��زواج، 
إذ تتكفل مش��اعر الغربة والوحدة والظروف 

الصعب��ة بدف��ع معظمه��ّن إىل ه��ذا اخلي��ار.
عل��ى  العازب��ة  املهاج��رة  حتص��ل  	
راتٍب ش��هريٍّ يع��ادل 100 دوالر. بينما حتصل 
األم على ما يسّمى بكفالة األطفال باإلضافة 
إىل الرات��ب نفس��ه، وه��ي 5 آالف ل��ريٍة س��وريٍة 
ع��ن كّل طف��ل، فض��اًل ع��ن خدم��اٍت جماني��ٍة 
خاّص��ٍة مث��ل الس��الل الغذائي��ة واخلدم��ات 
الصحي��ة والوق��ود. ورغ��م أهمي��ة ه��ذه املزاي��ا 
بالنس��بة إىل الس��كان يف املناطق الي يس��يطر 
عليه��ا تنظي��م داع��ش إال أنه��ا ال تعن��ى ش��يئًا 

الم��رأٍة أوربي��ٍة مث��ل أم أي��وب.
تبّددت أوهام املهاجرة عن »الدولة«  	
لكنها ال تفكر رغم ذلك يف الرجوع إىل بلدها، 
كما فعلت بعضهّن، بل تفّضل البقاء دون أن 
تب��دي أس��بابًا مقنع��ة، لك��ن اخل��وف من عقاب 
داعش يف حال فشل خطة اهلروب، أو العقاب 
ال��ذي ق��د ينتظره��ا يف بلده��ا، رمب��ا كان��ا من 

بني ه��ذه األس��باب.
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حمّطة حلب 
احلرارية...

 بني همجّية النظام 
وجنون داعش

م. أمحد عبدو

قب��ل أربع��ة أش��هٍر خرج��ت ع��ن اخلدم��ة حمط��ة تولي��د الطاق��ة الكهربائي��ة يف حل��ب، إث��ر قص��ف طائ��رات األس��د لوح��دة  	
التغذية بالغاز املشّغل هلا. وبسبب األضرار الفنية البالغة الي حلقت بتجهيزاتها املختلفة ال يبدو تشغيل احملطة ممكنًا يف املدى 
القري��ب، ب��ل رمب��ا بع��د وقوعه��ا حت��ت س��يطرة النظ��ام م��ّرًة أخ��رى، وه��و األم��ر املرّجح حس��ب جمري��ات معاركه هناك ض��ّد تنظيم 

داع��ش ال��ذي يس��يطر عل��ى احملط��ة من��ذ تش��رين األول 2013.
كان��ت حمطة تولي��د الكهرباء، املعروفة اختصاراً باحملطة  	
احلرارية، املصدر الرئيسّي )%75-65( إلمداد حمافظة حلب بالطاقة 
الكهربائي��ة. وس��ّبب الراج��ع الكب��ري يف إنتاجه��ا، قب��ل وبع��د س��يطرة 
داع��ش، انقطاع��ًا ش��به دائ��ٍم للتي��ار الكهربائ��ّي ع��ن احملافظ��ة املقّس��مة 
بني أطراٍف خمتلفة؛ النظام يف األحياء الغربية من املدينة، واجليش 
احل��ّر يف الش��رقية منه��ا ويف الريف��ني الش��مالّي والغرب��ّي، وتنظي��م 
داع��ش يف الري��ف الش��رقّي. حاول��ت فعالي��اٌت حملي��ٌة مث��ل مب��ادرة 
أهال��ي حل��ب )جمموع��ٌة أهلي��ٌة وس��يطٌة مهتم��ٌة باخلدم��ات( حتيي��د 
احملط��ة ع��ن الن��زاع، وجنح��ت م��ّراٍت كث��ريًة يف ذل��ك، وإن يف نط��اٍق 
حمدوٍد بس��بب صعوبة تأمني الوقود املش��غل للمحطة )فيول أو غاز( 
وكذل��ك املصاع��ب الفني��ة املتمثل��ة يف أعم��ال الصيان��ة ش��به املتوقفة، 
قب��ل أن ُي��َرم اتف��اٌق ب��ني داع��ش والنظ��ام، ع��ر رج��ل األعم��ال ج��ورج 
حس��واني، أح��د أك��ر الوس��طاء ب��ني اجلانبني يف قضايا النف��ط والغاز 
والكهرب��اء )نش��رت »ع��ني املدين��ة« يف الع��دد 38 تقري��راً يف ه��ذا الش��أن(، 
قض��ى بتقاس��م اإلنت��اج ب��ني الطرف��ني، وأطل��ق اآلم��ال باس��تقرار عمل 
احملطة يف ظروف احلرب، مما يقلص من عدد ساعات انقطاع التيار 
الكهربائ��ّي، وخاّص��ًة يف اجل��زء اخلاض��ع لس��يطرة النظ��ام م��ن مدين��ة 
حل��ب. لك��ن ه��ذه اآلم��ال س��رعان م��ا تب��ّددت نتيجة محاق��ات الطرفني 
وانعدام اإلحساس باملسؤولية العامة لديهما، انتهاًء حبادثة القصف 
ال��ي دّم��رت وح��دة الغ��از ق��رب احملطة، ث��م تدمري جمموع��ة توليٍد يف 
قص��ٍف آخ��ر اس��تهدف موق��ع احملط��ة ذات��ه، لتبق��ى جمموع��ٌة واح��دٌة 
ميكن أن تعمل يف حال توافر وقود التشغيل )فيول أو غاز( باستطاعٍة 
امسيٍة مقدارها 213 ميغا واط س��اعي )110 ميغا واط/س��ا هي أقصى 
اس��تطاعٍة فعلي��ٍة قّدمته��ا جمموع��ة التولي��د الواح��دة(. فيم��ا توقف��ت 

ث��الث جمموع��اٍت يف أوقاٍت س��ابقٍة نتيجة أعط��اٍل فنيٍة عجز الفريق 
املش��غل للمحط��ة ع��ن إصالحه��ا بس��بب غي��اب قط��ع التبدي��ل الالزم��ة 
ال��ي نهب��ت أواًل م��ن قبل قّوات األس��د املتمرك��زة –آنذاك- يف احملطة، 
بالتزام��ن م��ع أعم��ال صيان��ٍة وهمي��ٍة تش��ارك يف عائداته��ا قائ��د ه��ذه 

الق��ّوات م��ع مدير احملطة.
وبع��د أن وقع��ت احملط��ة حت��ت س��يطرة داع��ش ُأفرغ��ت  	
مس��تودعات قط��ع الغي��ار بالكام��ل ومُحل��ت يف س��ياراٍت ش��احنٍة لتنق��ل 
إىل م��كاٍن جمه��ول. وتعاق��ب عل��ى إدارة أو »إم��ارة« احملط��ة مهاج��رون 
زعم��وا متتعه��م بالكف��اءة العلمي��ة واخل��رة لتش��غيلها وادارته��ا، اال أن 
100 عام��ٍل وف��ينٍّ ومهن��دٍس م��ن املوظفني احلكومي��ني يف احملطة )من 
أصل 750 قبل الثورة( هم من قاموا بتشغيلها بالفعل، وحاولوا التغلب 
عل��ى العقب��ات الفني��ة الكث��رية، يف ظ��روف عم��ٍل خط��رٍة يعاَق��ب فيه��ا 
أّي ش��خٍص جمل��ّرد تلفظ��ه بكلم��ٍة ال تعجب عناص��ر داعش أو تدخينه 

س��يجارًة أو وقوع��ه ضحي��ة وش��ايٍة مغرض��ة.

تق��ع احملط��ة عل��ى مس��افة 30 ك��م ش��رقّي مدين��ة حل��ب، ق��رب  	
قري��ة الرضواني��ة، عل��ى الطري��ق العام الرقة-حلب. بلغت تكلفة إنش��ائها 
931 ملي��ون دوالر. دخل��ت اخلدم��ة ع��ام 1997 باس��تطاعٍة إمجالي��ٍة 1065 

ميغ��ا واط/س��ا. تتأل��ف الوح��دة املول��دة للتيار فيها م��ن مخس جمموعات 
توليٍد خباريٍة مصّممٍة للعمل بالفيول أو الغاز، وترتبط بالشبكة العامة 
ع��ر عش��رة خط��وط نق��ٍل إىل حمط��ات التوزي��ع املختلف��ة عل��ى التوترين 

ك.ف. و66   230

فض��اًل ع��ن ممارس��اته املهين��ة يف ح��ّق املوظف��ني، مث��ل  	
التفتي��ش والش��تيمة والس��لب، مل يت��وّرع قائ��د ق��ّوات األس��د ال��ي 
كان��ت متمرك��زًة يف احملط��ة ع��ن إط��الق الن��ار ف��وق رؤوس��هم. 
وق��ام بقط��ع التي��ار الكهربائ��ّي ع��ن مدين��ة حلب يف كّل م��ّرٍة أراد 
فيه��ا الضغ��ط عل��ى »مب��ادرة أهالي حلب« وعلى أجه��زة النظام يف 
املدين��ة لتل��ي طلب��ًا م��ا م��ن طلبات��ه اخلاّصة الي س��ّهلها ق��راٌر من 
وزي��ر كهرب��اء النظ��ام يقض��ي ب�«دع��م صم��ود اجلي��ش العرب��ّي 
الس��ورّي«. ودف��ع حماف��ظ حل��ب –آنذاك- وحيد عق��اد لزوجة هذا 
الضاب��ط، يف حم��ّل إقامته��ا يف ريف الالذقية، مبلغًا طائاًل مقابل 

أن يطل��ق زوجه��ا س��راح خمتط��ٍف لدي��ه.
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االعتق��ال التعس��فّي واالبت��زاز عل��ى احلواج��ز األمني��ة وارتف��اع األس��عار والتكالي��ف الباهظ��ة للدراس��ة؛ محل��ت الكثريي��ن  	
عل��ى الع��زوف ع��ن اجلامع��ات ال��ي تس��يطر عليه��ا ف��روع األمن. ما دف��ع الش��هيد مضر محدون، احملافظ الس��ابق إلدلب احلّرة، وعدداً 
م��ن األكادميي��ني إىل أن يدق��وا ناق��وس اخلط��ر ويس��ارعوا إىل افتت��اح جامع��ة إدلب لتعيد األم��ل للكثريين مم��ن حرموا من إكمال 

تعليمه��م لي��س فق��ط يف حمافظ��ة إدل��ب ب��ل يف كّل امل��دن والبل��دات الس��ورية.

 مريم أمحد
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وائ��ل ش��ابٌّ م��ن ريف مح��اة، اضطّر  	
إىل أن ي��رك الدراس��ة بع��د أن اعتقلت��ه ق��ّوات 
النظ��ام وه��و يف طريق��ه إىل كلي��ة اآلداب 
جبامعة حلب يف بداية عام 2013. مضت على 
ترك��ه اجلامع��ة ثالث س��نواٍت، ولذلك كان 
م��ن الس��ّباقني إىل التس��جيل يف جامع��ة إدلب 
فور اإلعالن عن افتتاحها. يقول وائل: »افتتاح 
اجلامع��ة أع��اد لي األمل، بعد أن كدت أحزم 
أمتع��ي وأرك��ب البح��ر ألحب��ث ع��ن م��كاٍن 

أكم��ل في��ه دراس��ي«.
يف  األوىل  إدل��ب  جامع��ة  تع��ّد  	
املناط��ق احمل��ّررة. وق��د أع��ادت إدارة املدين��ة 
فتحه��ا وترمي��م كادره��ا التدريس��ّي بع��د أن 
اس��تهدفها النظ��ام أكث��ر م��ن م��ّرٍة ليج��ر 
القائم��ني عليه��ا عل��ى إغالقه��ا. وع��ن ذل��ك 
ياس��ر  الدكت��ور  اجلامع��ة  رئي��س  حّدثن��ا 
اليوس��ف قائ��اًل: »قمن��ا بتش��كيل ن��واٍة مصّغ��رٍة 
إدل��ب  جامع��ة  )إدارة  اس��م  عليه��ا  أطلقن��ا 
املؤقت��ة( تألف��ت م��ن 40 أكادميي��ًا وموظف��ًا، 
وكان��ت مهمته��ا إج��راء س��ٍر لألش��ياء اهلامة 
املوج��ودة يف اجلامع��ة بع��د أن مّت االتفاق على 
إع��ادة تفعيله��ا، وخاّص��ة بع��د اإلحل��اح ال��ذي 
وجدن��اه م��ن إدارة املدين��ة واألهال��ي والطالب 
عل��ى ض��رورة االفتت��اح الس��تيعاب الط��الب 
اجل��دد وأولئ��ك املنقطع��ني ع��ن جامعاته��م«.

ب��دأ العم��ل بتحدي��د إدارة اجلامع��ة  	
6 مراك��ز لتقدي��م طلب��ات املفاضل��ة يف كلٍّ 
م��ن مدين��ة إدل��ب ومع��ّرة النعم��ان ومع��ارة 
النعس��ان وس��رمدا والب��ارة ودرك��وش. ومّت 
افتتاح 14 كلية، واس��تحدث عدٌد من املعاهد 
الس��ابقة.  الكلي��ات  م��ن  وف��روٌع  املتوس��طة 
كم��ا مّت افتت��اح ع��دٍد م��ن الف��روع ال��ي مل 
تك��ن موج��ودًة يف ه��ذه اجلامع��ة، م��ن ش��أنها 
أن خت��دم فئ��ًة كب��ريًة م��ن الطلب��ة وخت��دم 
اجملتمع أيضًا، مثل كلية الصيدلة ومعاهد 
امليكاني��ك والتخدي��ر والقبال��ة. وبذل��ك تك��ون 
اجلامع��ة ق��د غّط��ت احتياج��ات أكث��ر م��ن 
4 آالف طال��ب، وتعاق��دت م��ع 52 أكادميي��ًا 
م��ن خمتل��ف االختصاص��ات. وهن��اك مس��اع 
دول��ّي.  اع��راٍف  عل��ى  حلصوهل��ا  كب��ريٌة 

وبالرغ��م م��ن كّل تل��ك اجله��ود ي��رى رئي��س 
اجلامع��ة الدكت��ور اليوس��ف أنه��ا حتت��اج إىل 
افتت��اح كلي��اٍت متقدمٍة للف��رع العلمّي، مثل 
الطب البشرّي وبعض اختصاصات اهلندسة، 
وبع��ض األف��رع األدبي��ة، لك��ن التكلف��ة املادي��ة 

الباهظ��ة حت��ول دون حتقي��ق ذل��ك.
ومل خي��لُ ه��ذا اجله��د الكب��ري ال��ذي  	
ق��ام ب��ه كادر اجلامع��ة م��ن املعّوق��ات، وال��ي 
متثل��ت يف احلاج��ة إىل تأم��ني الدع��م امل��ادّي 
ومس��تلزماتها  اجلامع��ة  نفق��ات  لتغطي��ة 
وروات��ب األكادميي��ني واإلداري��ني العامل��ني 
فيه��ا، وه��ذا كان العائ��ق األكر أم��ام افتتاح 
كلي��ة الط��ب بش��كٍل خ��اّص، ألنه��ا تتطل��ب 
نفق��اٍت مادي��ًة كب��ريًة وجتهي��زاٍت خمري��ًة 
وم��واد باهظة الثم��ن. وعن ذلك حدثنا عميد 
كلي��ة الصيدل��ة، الدكت��ور أمح��د أبو حجر، 
قائاًل: »من أهم املش��اكل الي واجهتنا تأمني 
أماك��ن للمخابر، وعدم وج��ود مباٍن كافيٍة 
للفص��ل ب��ني الذك��ور واالن��اث، وع��دم وج��ود 
وسائل اإلنارة الكافية، والتدفئة؛ ما اضطّرنا 
دوالراً   250 ق��دره  س��نويٍّ  رس��ٍم  ف��رض  إىل 
عل��ى الطال��ب الع��اّم و350 دوالراً عل��ى طال��ب 
امل��وازي، ريثم��ا يت��م تأم��ني جه��ٍة داعم��ٍة ويت��ّم 

إعف��اء الطال��ب م��ن الرس��م«. 

تدخ��ل  األخ��رى  العقب��ات  وم��ن  	
بع��ض الفصائ��ل يف س��ري العملي��ة التعليمي��ة، 
وخاصًة يف موضوع فصل اإلناث عن الذكور. 
قال الدكتور: »كانت العقبة األكر عندما 
طلب��ت من��ا جبه��ة النص��رة فص��ل الذك��ور 
ع��ن اإلن��اث؛ م��ا أّدى إىل اكتظ��اظ القاع��ات 
بالطلب��ة، وضغ��ط الدوام، وبق��اء الطلبة حتى 
وقٍت متأخٍر من النهار يف ظّل افتقار القاعات 
إىل وس��ائل اإلن��ارة لي��اًل، وضي��اع ح��ّق الطالب 
يف ني��ل الوق��ت ال��كايف م��ن التعلي��م، فب��دل أن 
ي��داوم يف الكلي��ة 5 أي��اٍم أصب��ح ي��داوم 3 فق��ط، 
وأخ��رى  للذك��ور  أي��اٍم  ختصي��ص  بس��بب 
لإلن��اث. ونعم��ل عل��ى إجي��اد مب��اٍن تس��توعب 
أع��داد الطلب��ة م��ن اجلنس��ني خ��الل الف��رة 

القادم��ة«.
كان��ت جامع��ة إدل��ب ه��ي األوىل  	
ولكنه��ا ل��ن تك��ون األخ��رية، فق��د قام��ت وزارة 
الس��ورية  احلكوم��ة  يف  والتعلي��م  الربي��ة 
حل��ب  ري��ف  يف  جامع��ٍة  بافتت��اح  املؤقت��ة 
يف  اجلامعت��ان  لتس��هم  مؤخ��راً،  الش��مالّي 
ترمي��م اهل��ّوة الكب��رية ال��ي أحدثته��ا احل��رب 
إع��داد ك��وادر  التعليمي��ة، ويف  العملي��ة  يف 
بن��اء  يف  بفاعلي��ٍة  املش��اركة  عل��ى  	ق��ادرٍة 

سورية املستقبل.
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سوق العمل يف امليادين )1 من 2(
قنبلٌة موقوتٌة يف ظّل تنظيم الدولة

علي خطاب

رغ��م حتديده��ا عاصم��ًة إداري��ًة حملافظ��ة دي��ر ال��زور )والي��ة اخل��ري( م��ن قب��ل تنظي��م الدول��ة اإلس��المية إال أن  	
جن��م س��وق مدين��ة امليادي��ن أخ��ذ خيب��و الي��وم بع��د الطف��رة ال��ي ش��هدها من��ذ أواخ��ر ع��ام 2012 إث��ر س��يطرة الث��ّوار عليه��ا.

منذ س��يطرة التنظيم على املدينة والتس��ّرب البش��رّي منها  	
باجتاه تركيا وغريها مستمّر. ويقّدر ناشطون عدد الذين غادروها 
حبوالي 150 ألف نسمٍة حتى اآلن. ورغم ذلك ما زال يقطنها أكثر 
من 120 ألف نس��مة، حبس��ب الناش��طني ذاتهم. وهو رقٌم كبرٌي قياسًا 
إىل ع��دد س��كانها األساس��يني قب��ل الث��ورة، وال��ذي ال يتج��اوز 60 ألف��ًا 
بكثري، إذ حتوي املدينة نازحني من دير الزور وحلب وإدلب ومحص 

وغريها.
نظري��ًا ُيع��ّد س��وق املدين��ة والعم��ل ل��دى التنظي��م مص��دَري  	
ال��رزق الوحيدي��ن للس��كان حالي��ًا. وحي��وي الس��وق 2700 حم��لٍّ ق��ام 
املكتب اخلدمّي التابع للتنظيم بإحصائها ومنحها أرقامًا تسلس��لية، 
كم��ا يض��ّم م��ا يق��ارب 370 حم��اًل خ��ارج ه��ذا اإلحص��اء. وتت��وّزع 
احمل��اّل ب��ني بي��ع امل��واد الغذائي��ة واإللكروني��ة وقط��ع التبدي��ل وم��واد 

البن��اء واأللبس��ة واملفروش��ات وأصح��اب امله��ن م��ن مصلح��ي س��ياراٍت 
ومع��ّداٍت زراعي��ٍة وحّدادي��ن )الصناع��ة(. وتس��تحوذ األخ��رية، حبس��ب 
»أهل السوق«، على %45 من احملالت يف العموم. باإلضافة إىل بعض 
املنش��آت البس��يطة كاألف��ران ومش��غلني لصن��ع الزع��ر وحمط��ات 

تصفي��ة مي��اٍه وغريه��ا.
تش��ري عّينٌة تضّم عدداً من احملالت املتجاورة إىل وجود 27  	
عام��اًل يف 16 حم��الً يف الس��وق التجاري��ة، و53 عام��اًل يف 15 حم��اًل يف 
املنطقة الصناعية. ما يعين أنه إذا كان عدد السكان 120 ألفًا بالفعل 

ف��إن كّل 9 أش��خاٍص يعيل��ون 91 ش��خصًا.
وق��د ُأخ��رج م��ن ه��ذا اإلحص��اء العم��ال املومسي��ون )العتال��ة(،  	
وعم��ال البن��اء لتوقف��ه تقريب��ًا، وس��ائقو املراك��ب العمومي��ة لع��دم 
إمكانية إحصائها حاليًا وعائدية ملكية أغلبها لسكان حميط املدينة.
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شروط السوق احلالية
حق��ق س��وق امليادي��ن طف��رًة كّمي��ًة كب��ريًة باالس��تفادة  	
م��ن أع��داد النازح��ني ال��ي جتاوزت ثالثة أضعاف عدد س��كان املدينة، 
حبس��ب أعضاء س��ابقني يف جملس��ها احمللّي، باإلضافة إىل املساعدات 
اخلارجية عر اجمللس واملنظمات والكتائب، وانتعاش جتارة السالح، 
وظه��ور االس��تثمار يف النف��ط ال��ذي اجته��ت بع��ض عائداته إىل س��وق 
العقار الذي انعكس��ت هذه الطفرة على أس��عاره فبيعت قطعة أرٍض 
ه��ي امت��داٌد للس��وق املق��ّي ب���100 ملي��ون لرية، كم��ا بيعت عي��ادٌة ب�7.5 
مليون لرية )بيعت ثانيًة منذ أش��هٍر ب�4 مليون(. وبدأت تظهر أس��واٌق 
فرعي��ٌة جدي��دٌة ُأحدث��ت حمالتها أثناء الثورة، يتج��اوز عددها األلف 

حبس��ب تقدي��رات.
ومن��ذ س��يطرة التنظي��م عل��ى امليادي��ن منتص��ف 2014 بدأت  	
اهلج��رة األوىل للس��كان، ومعه��م الرس��اميل، إىل اخل��ارج. فق��د ناصب 
قس��ٌم من هؤالء التنظيم العداء، وكان القس��م اآلخر ممن أثرى من 
جتارة السالح أو النفط وخاف من املساءلة. ثم تتالت اهلجرات على 
ف��راٍت متقطع��ٍة م��ع ف��رض التنظي��م رؤيت��ه عل��ى تفاصي��ل احلي��اة، 
بالتزام��ن م��ع مالحقت��ه م��ن مح��ل الس��الح يف الس��ابق وانتم��ى إىل 
إح��دى الكتائ��ب. وق��د تّوجته��ا املوج��ة األخ��رية م��ن اهلجرة م��ع دخول 
روس��يا احل��رب وإحس��اس الكثريي��ن بالس��قوط القري��ب للتنظي��م، 
والتنام��ي املس��تمّر لتمرك��ز الث��روات بأي��دي بع��ض م��ن ُيهَم��س أن 
ش��راكاٍت جتمعه��م بأم��راء يف التنظي��م. وق��د وص��ل ع��دد احمل��الت 

، حبس��ب أه��ل الس��وق. املغلق��ة يف الف��رة األخ��رية إىل 600 حم��الً
مين��ع التنظي��م عناص��ره م��ن العم��ل »يف أّي وق��ٍت وم��كاٍن  	
ضم��ن أّي مصلح��ٍة خ��ارج نط��اق املنفع��ة العام��ة للخالف��ة«، كم��ا 
أف��اد العدي��د م��ن العناص��ر. لك��ن لي��س من املع��روف كيفي��ة فهم هذا 
»القان��ون« وتطبيق��ه. فمن��ذ ش��هٍر ق��ام أب��و حمم��د، وه��و أح��د عناص��ر 
النقط��ة اإلعالمي��ة يف املدين��ة، بافتت��اح صالة نت عند الس��ماح بإعادة 
فت��ح الص��االت، بع��د إغ��الٍق دام عش��رين يومًا، ومن��ح أصحابها رخصًا 
مبوج��ب »تزكي��ة« أمني��ني مبايع��ني من��ذ س��نٍة عل��ى األق��ل، تس��مح 
ألصح��اب الص��االت بالع��ودة إىل العم��ل م��ع العدي��د م��ن الش��روط 
كمنع الزبائن من اس��تخدام الش��بكة خارج الصالة. ويقول مقّربون 
من أبو حممد إن مردود صالته يذهب للمكتبني األميّن واإلعالمّي.

ويق��ول ص��ّراٌف ع��رض علي��ه أح��د األم��راء العم��ل مع��ه  	
يف ص��رف العم��الت: »ش��غلي كل��ه عالزب��ون الطي��ار. وط��ول النه��ار تا 
أص��ّرف 1000 إىل 2000 دوالر«، حت��ى ج��اءه ع��رض األم��ري حبص��ر 
تصري��ف كف��االت الدواوي��ن )روات��ب الدوائ��ر( ب��ه. إذ إن األم��راء 
يدفع��ون عناصره��م، ع��ن طري��ق الطاع��ة وبس��اطة العنص��ر، إىل 
ص��رف رواتبه��م م��ن أح��د الصّراف��ني املعتمدي��ن. ويق��ّدر ص��ّراٌف 
آخ��ر املبل��غ ال��ذي يضّخ��ه التنظي��م يف املدين��ة ب���100 أل��ف دوالٍر يومي��ًا 
)يص��ل ب��ه البع��ض إىل 200 أل��ف(. وحُيص��ر صرف��ه بع��دٍد حم��دٍد م��ن 
الصّراف��ني، مث��ل احل��وت، مقاب��ل تأمين��ه وص��ول ح��واالٍت إىل اخل��ارج 
مرس��لٍة ل��ذوي العناص��ر أو لتغطي��ة نفق��ات ع��الج. كم��ا ي��وّزع قس��ٌم 
م��ن املبل��غ عل��ى الصّرافني اآلخرين الذين ُيطل��ب منهم تقديم قوائم 
بأمس��اء األش��خاص الذي��ن يرس��لون أو يس��تلمون مبال��غ م��ن خ��ارج 

األراض��ي ال��ي يس��يطر عليه��ا التنظي��م.
القوان��ني  م��ن  العدي��د  التنظي��م  ف��رض  الزم��ن  م��ع  	
واإلج��راءات ال��ي أع��ادت ترتي��ب الس��وق، كاحت��كار ش��راء الس��الح 
واس��تثمار النف��ط، ومن��ع جت��ارة التب��غ والكث��ري م��ن أن��واع األلبس��ة 
وأدوات الرفاهي��ة، باإلضاف��ة إىل الرقاب��ة األمنية/الديني��ة حبس��ب 
رؤيت��ه، وف��رض الضرائ��ب، وعدم حتديد األج��ور. وأضيف كّل ذلك 
إىل الواق��ع االجتماع��ّي ال��ذي يف��رض نفس��ه عل��ى الس��وق يف األص��ل، 

كالطاب��ع العائل��ّي لبع��ض األعم��ال، إذ يش��تغل يف حم��ّل املال��ك أفراد 
عائلت��ه. كم��ا أن أصح��اب العمل واألهالي على حدٍّ س��واء ال ميانعون 
يف تش��غيل األطف��ال، ب��ل حيبذون��ه يف كث��رٍي م��ن األحيان، مم��ا يؤّدي 
إىل إضافة أعداٍد جديدٍة إىل سوق العمل وزيادة عدد العاطلني عنه. 
وبالتال��ي كث��رة الع��رض )األي��دي العامل��ة( ون��درة الطل��ب )العم��ل( 

واخنف��اض األجور.

قانون العمل الشعيّب
لطامل��ا وقع��ت امليادين يف الس��ابق خارج منطقة نفوذ قوانني  	
العمل والتأمينات االجتماعية، باس��تثناء املنش��آت الطبية والصناعية 
ال��ي تضط��ّر إىل تس��جيل العامل��ني فيه��ا للحص��ول عل��ى ترخي��ص. 
وتكفلت بريوقراطية الدوائر احلكومية وفساد موظفيها والعالقات 
االجتماعي��ة واجله��ل، بع��دم وج��ود قضاي��ا عمالية )إصاب��ة، تعويض، 
رات��ب تقاع��دي، حتدي��د س��اعات العم��ل واحل��ّد األدن��ى لألج��ور..(. 
واقتص��ر األم��ر عل��ى املس��اعدات املالي��ة البس��يطة والتكف��ل بالطباب��ة 
واإلعان��ة املتذبذب��ة عن��د العج��ز أو امل��وت. عل��ى أن بس��اطة الس��وق 
وع��دم وج��ود تباين��اٍت كب��ريٍة بني الفئات ح��اال دون وقوع غنٍب كبرٍي 
على الشغيلة. وما يزال هذا »القانون« ساريًا حتى اآلن لكن مع وجود 

الكث��ري م��ن االضط��راب.
أمح��د طف��ٌل ن��ازٌح عم��ره 13 عام��ًا. قض��ى أب��وه يف معتق��الت  	
النظ��ام. كان يعم��ل يف ورش��ة دوزان س��ياراٍت ليع��ول أم��ه وأخي��ه 
األصغ��ر. من��ذ أش��هٍر أصيب��ت ع��ني أمح��د يف العم��ل، وتكف��ل صاح��ب 
الورش��ة بدف��ع 25 أل��ف ل��ريٍة كتكالي��ف عملي��ة زرع ع��نٍي صناعي��ٍة، 
وب��أن يرس��ل إلي��ه مبل��غ ألف��ي ل��ريٍة أس��بوعيًا. خ��رّيت األم صاح��ب 
العمل بني الشكوى أو دفع تعويٍض قدره 3 ماليني لرية، لكنه رفض 
وع��رض االحت��كام إىل القض��اء، إذ إن اإلصاب��ة، كم��ا أك��د اجلمي��ع، 
»قض��اء وق��در«. خاّص��ًة أن حمكم��ة التنظي��م عاجل��ت أمث��ال ه��ذه 
القضية حتت بند »القصاص«، ومل تلتفت إىل الشغيلة إال يف تسريع 
قب��ض أجوره��م وف��ّض نزاعاته��م ومتك��ني الش��غيل م��ن رد اإلهان��ة يف 
ح��ال وّجهه��ا إلي��ه صاح��ب عمل��ه، مم��ا دف��ع البع��ض إىل التعتي��م على 

خالفاته��م خوف��ًا عل��ى خصومه��م م��ن قس��وة التنظي��م.
هن��اك الكث��ري مم��ن ه��م يف عم��ر أمح��د مم��ن يدف��ع الع��وز  	
ذويهم إىل تشغيلهم رغم شّح األجر. كما تدفعهم إىل ذلك رغبتهم 
يف تعلي��م أطفاهل��م »مصلح��ة« تفيده��م يف املس��تقبل، أو العتقاده��م 
أنه��م حيافظ��ون عليه��م م��ن االحن��راف ويعّودونه��م االعتم��اد عل��ى 
النف��س. ويفّض��ل أصح��اب العم��ل تش��غيل األطف��ال لقل��ة أجوره��م، 
وانعدامه��ا يف بع��ض احل��االت، واالعتم��اد عل��ى الطف��ل يف تأم��ني 
احتياجاته��م املنزلي��ة، وحتميل��ه أعم��ال التنظي��ف وخدم��ة الزبائ��ن. 
األم��ر ال��ذي ق��د يلج��أ إلي��ه أمح��د لصعوب��ة تعلمه مهن��ًة ما حالي��ًا. أما 
أمه فقد أقلعت عن التفكري يف الشكوى بعدما تيقنت أنها لن حتصل 
عل��ى أّي تعوي��ض، بينم��ا يفك��ر صاح��ب العم��ل يف إعط��اء أمح��د 200 

أل��ف ل��ريٍة يف ظ��رٍف وقط��ع الرات��ب ال��ذي خّصص��ه ل��ه.

رادار المدينة
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أيقونة الثورة يف ريف حلب الش��رقّي..

منب��ج ال��ي مل تهنأ حبّريتها تعاني من��ذ عامني من احتالل التنظيم وس��ط تهميٍش إعالمّي

عمرو غزال

12

تدخ��ل مدين��ة منب��ج عامه��ا الثال��ث م��ن التهمي��ش وإهمال وس��ائل اإلعالم احمللي��ة واألجنبية ما حيص��ل فيها من انته��اكاٍت وظلٍم  	
وتضييٍق من تنظيم الدولة اإلسالمية على سكانها الذين وجدوا أنفسهم أمام حكم جائٍر ودكتاتوريٍّ شابه دكتاتورية نظام األسد ورمبا 

تف��ّوق عليه��ا يف قم��ع احلّري��ات.
من��ذ  منب�������ج،  مدين�������ة  كان��ت  	
حتريره��ا م��ن ق��ّوات النظ��ام منتص��ف ع��ام 
2012، قبلة الناشطني السوريني من خمتلف 
امل��دن واحملافظ��ات عام��ة، وناش��طي املناط��ق 
الشرقية لسوريا بشكٍل خاّص، نظراً لوقوعها 
عن��د نقط��ة وص��ٍل ب��ني تل��ك املناط��ق، ال��ي 
مل تك��ن حم��ّررًة آن��ذاك، وب��ني مدين��ة حل��ب 
وتركي��ا. فاحتضن��ت العدي��د منه��م وأقام��وا 
فيها عّدة مشاريع ونشاطاٍت ثقافيٍة وتنمويٍة 
أس��همت يف زيادة الوعي الثورّي عند س��كانها، 

وكّرس��ت لديه��م مفه��وم الدول��ة املدني��ة.

عودة االحتالل
يف 4 كانون الثاني 2014 أعلن ثّوار  	
حلب احلرب على تنظيم الدولة اإلسالمية. 
األم��ر ال��ذي أج��ر التنظي��م، بع��د 15 يوم��ًا من 
املع��ارك، على س��حب جمموعات��ه الي كانت 
منتش��رة يف مواق��ع خمتلف��ٍة م��ن احملافظ��ة 
حن��و م��دن وبل��دات ري��ف حل��ب الش��رقّي، مب��ا 
اإلس��راتيجية  األهمي��ة  ذات  منب��ج  فيه��ا 
ب��ني  تفص��ل  فه��ي  الكب��رية،  واالقتصادي��ة 
حمافظ��ي حل��ب والرق��ة، ويوج��د فيه��ا ع��دٌد 
كب��رٌي م��ن مش��اريع البن��ى التحتي��ة، كس��ّد 
تش��رين ال��ذي يغ��ذي حل��ب وع��ّدة حمافظ��اٍت 
أخ��رى بالكهرب��اء، وحمط��ة معاجل��ة املي��اه، 
كما تعّد من أغنى املدن السورية باحملاصيل 

الزراعي��ة.
وق��ّدر أمح��د حمم��د، عض��و املكت��ب  	
اإلعالم��يّ ملدين��ة منب��ج، إمجال��ي املبال��غ ال��ي 
جيمعه��ا التنظي��م م��ن األهال��ي، حت��ت بن��د 
ال��زكاة، بأكث��ر م��ن 50 أل��ف دوالٍر ش��هريًا، 
تذهب مجيعها لصاحل خزينة التنظيم الذي 
يس��تفيد منه��ا يف دف��ع روات��ب مقاتلي��ه، يف 
الوق��ت ال��ذي يعان��ي آالف الش��باب يف املدين��ة 

م��ن البطال��ة.
وأش��ار حمم��د يف تصري��ٍح ل�«ع��ني  	
املدين��ة« إىل أن التنظي��م يف��رض عل��ى س��كان 
املدين��ة »اإلقام��ة اجلري��ة« أيض��ًا، ف��ال يس��مح 
هل��م بالس��فر إىل خ��ارج مناط��ق س��يطرته، 
بطال��ة  نس��بة  ازدي��اد  إىل  أدى  ال��ذي  األم��ر 

الش��باب وانتش��ار ظاهرة تسّول النساء نتيجة 
غي��اب الدع��م اإلغاث��ّي بس��بب قي��ام التنظي��م 
مبالحق��ة واعتق��ال ك��وادر مجي��ع املنظم��ات 
حبجة تلقي الدعم من »الغرب الكافر«. الفتًا 
إىل أن املدين��ة تض��م خزان��ًا بش��ريًا هائ��اًل، إذ 
يبلغ عدد سكانها أكثر من 900 ألف شخص.

تضييق اخلناق
وق��ال أب��و عل��ي، أح��د س��كان منب��ج  	
حالي��ًا، إن التنظي��م يعام��ل املدني��ني معامل��ًة 
س��يئًة للغاي��ة، خاّص��ًة بع��د أن نّف��ذ س��كانها 
إضراب��ًا ش��اماًل للمح��اّل التجاري��ة منتص��ف 
ع��ام 2014، قابل��ه التنظي��م بإجب��ار احملتّج��ني 
أقفاهل��ا  تكس��ري  بع��د  حماهل��م  فت��ح  عل��ى 
وتهديده��م حبرقه��ا، وذل��ك بع��د وق��ٍت قص��رٍي 
م��ن خ��روج مظاهرت��ني مناهضت��ني للتنظيم 
يف املدين��ة، قمعهما بالرص��اص واعتقل عدداً 

كب��رياً م��ن املش��اركني فيهم��ا.
وأض��اف أب��و عل��ي: »يق��وم التنظي��م  	
بش��كٍل مس��تمرٍّ بتنفي��ذ إعدام��اٍت ميداني��ٍة 
م��ن  س��ابقني  وعناص��ر  الناش��طني  ح��ّق  يف 
اجلي��ش احل��ّر. وقد بلغ عدد م��ن أعدموا 282، 
ّدة أو التعام��ل م��ع  بته��ٍم خمتلف��ٍة أبرزه��ا ال��رِّ
الصح��وات ودول الغ��رب. كما يقوم التنظيم 
يومي��ًا بتنفي��ذ األح��كام التعزيري��ة يف ح��ّق 
التدخ��ني أو خمالف��ة  املدين��ة بته��م  أهال��ي 

اللب��اس الش��رعّي أو تقص��ري اللحي��ة، األم��ر 
ال��ذي وّل��د حال��ًة م��ن الك��ره واحلق��د عل��ى 
التنظي��م وعناص��ره، إال أن الن��اس عاج��زون 

ع��ن القي��ام ب��أّي ش��يء«.
مصطف�������ى،  أم  قال��ت  بدوره��������ا  	
وه��ي تقي��م يف منب��ج أيض��ًا، إن س��كان املدين��ة 
أصبح��وا يش��عرون أنه��م غرب��اء ع��ن مدينتهم 
أو الجئ��ون فيه��ا، وأن املقاتل��ني األجان��ب، أو 
م��ا يطل��ق عليهم لق��ب »املهاجري��ن«، وعناصر 
التنظي��م ه��م أصح��اب األرض، إذ حيظ��ون 
مبي��زاٍت ال حيل��م به��ا املدنيون. مش��ريًة إىل أن 
بي��وت »املهاجري��ن« وعناص��ر التنظيم م��زّودٌة 
بامل��اء والكهرب��اء عل��ى م��دار الس��اعة، يف ح��ني 
ال تص��ل الكهرب��اء إىل من��ازل الس��كان س��وى 

لث��الث س��اعاٍت يف الي��وم.
اجلدي��ر بالذك��ر أن »ق��ّوات س��وريا  	
التحال��ف  م��ن  املدعوم��ة  الدميقراطي��ة«، 
الدول��ّي، س��يطرت بتاري��خ 26/12/2015 عل��ى 
سّد تشرين الذي يبعد أقّل من 15 كيلومراً 
ع��ن مدين��ة منب��ج، بع��د مع��ارك عنيف��ٍة كان 
لط��ريان التحال��ف دوٌر ب��ارٌز يف حس��مها. إال 
أن املع��ارك توقف��ت بع��د ذل��ك وس��ط أنب��اء عن 
أب��دى  أن  بع��د   ، ترك��يٍّ أمريك��يٍّ  خ��الٍف 
األت��راك حتفظه��م عل��ى اق��راب امليليش��يات 
الكردي��ة، ال��ي تع��ّد طرف��ًا رئيس��يًا يف »ق��ّوات 

س��وريا الدميقراطي��ة«، م��ن حدوده��م.

منبج - عدسة أمحد حممد - خاص

رادار المدينة

العدد 66 / 1 شباط 2016



أمحد عيشة

التجويع: إجراٌء عقابيٌّ أم سياس��ٌة منهجية؟

ع��ادًة م��ا يت��ّم يف احلروب حص��ار بعض النقاط العس��كرية  	
وف��رض  تركيعه��ا  بقص��د  عنه��ا  املختلف��ة  اإلم��دادات  وقط��ع 
االستس��الم عليه��ا، ويف الوق��ت نفس��ه ُيس��مح بإدخ��ال املس��اعدات 
اإلنس��انية والف��رق الطبي��ة إليه��ا لنق��ل املصاب��ني واجلرح��ى. تل��ك 

احل��روب. وأخالقي��ات  قوان��ني  أبس��ط  ه��ي 

خيتل��ف ه��ذا بالطبع عن ما تش��هده  	
سورية ويف أكثر من منطقة، من دير الزور 
وأخ��رياً  مح��ص،  إىل  الريم��وك  خمّي��م  إىل 
ولي��س آخ��راً ري��ف دمش��ق، وخاّص��ًة مضاي��ا؛ 
تل��ك البل��دة الصغ��رية بس��كانها الس��بعة عش��ر 
ألف��ًا وم��ا يقاربه��م م��ن النازح��ني، ال��ي تق��ع 
إىل الش��مال الغرب��ّي م��ن مدين��ة دمش��ق عل��ى 
احلدود اللبنانية، وهي من أوائل البلدات الي 
ث��ارت س��لميًا ض��ّد النظ��ام وطالبت باس��قاطه. 
تشهد مضايا اليوم أبشع حصاٍر قصُده متويت 
وقت��ل البش��ر كاف��ًة بال طلقة، تقوم ب��ه قّوات 
جي��ش النظ��ام وميليش��يات ح��زب اهلل املرتبط 
مبراكز القرار يف طهران أكثر من انتمائه 
اللبنانّي، والذي يسعى جاهداً إىل ربط مصري 
الشيعة اللبنانيني والعرب بولّي الفقيه، معّززاً 
دور املذه��ب عل��ى حس��اب االنتم��اء الوط��يّن 
والقومّي، مقامراً متامًا مبصري تلك الطائفة، 

ع��ر بني��ٍة عس��كريٍة فاش��ّيٍة معادي��ٍة للغ��ري.
ال��ي  احلص��ار،  ف��رة  وخ��الل  	
ختّط��ت املئ��ي ي��وم، جتاوز عدد الش��هداء حتى 
اآلن 40 شهيداً، وهو مهّدٌد بالزيادة يوميًا، عدا 
األم��راض الكث��رية املنتش��رة واملمه��دة للم��وت 
الفظيع. ونشاهد مجيعًا الصور اليومية على 
الشاش��ات وعر وسائط التواصل االجتماعّي، 
وفضح��ًا  مأس��اويًة  أكثره��ا  كان  وال��ي 
للضم��ري العامل��ّي ص��ورة الطفل��ة ال��ي حتل��م 
بفط��رية س��اخنة، والطف��ل الذي يس��تحي من 

طل��ب رغي��ف اخلب��ز............
يس��عى  اخلان��ق  احلص��ار  به��ذا  	
ول��ّي  النظ��ام، وميليش��يا نص��ر اهلل برعاي��ة 
الفقي��ه، إىل حتوي��ل مطال��ب الش��عب الس��ورّي 

ال��ذي ه��ّب طلب��ًا حلّريته وكرامت��ه إىل حالة 
ص��راٍع م��ن أج��ل حيات��ه وبقائ��ه. إذ صّبت كّل 
املناش��دات واالعتصام��ات يف الداخ��ل وح��ول 
الع��امل م��ن أج��ل إدخ��ال املس��اعدات اإلنس��انية 
يف  اليوم��ّي،  بامل��وت  املهّددي��ن  للمحاَصري��ن 
وق��ٍت تتضاع��ف في��ه عمليات القص��ف املرعب 
وحص��د املزي��د م��ن األرواح إضاف��ًة إىل تدم��ري 

البي��وت وتهج��ري س��اكنيها. 
الطائف��������ية  امليليش������������يا  تعتم��د  	
التجوي��ع -كم��ا اعتمدت��ه س��ابقًا حرك��ة 
أم��ل والنظ��ام الس��ورّي يف حصارهم��ا املخّيم��ات 
الفلس��طينية يف لبن��ان ع��ام 1987، مم��ا اضط��ّر 
احملاَصري��ن يف الداخ��ل إىل معايش��ة ح��االٍت 
مأس��اويٍة الإنس��انيٍة نتيج��ة نق��ص امل��اء والغ��ذاء 
والكهرب��اء، وقبله��ا حص��ار النظ��ام خمّي��م ت��ل 
الزعرت ألكثر من س��بعني يومًا حتى س��قط املخيم 
يف 14/8/1976 وبأكث��ر م��ن 3000 ش��هيد، والي��وم 
مضايا وقبلها أحياء محص القدمية- كسياسٍة 
ممنهج��ٍة م��ن أجل الركي��ع والرضوخ حتت 
وصرخ��ات  اليوم��ّي  واألمل  الع��ذاب  ضغ��ط 
أو  خب��ٍز  للقم��ة  طلب��ًا  واألمه��ات  األطف��ال 
زجاجة حليٍب أو حبة دواء. فتلك التنظيمات 
الطائفية تعادي الوسط احمليط بها كأعداء 
مفرض��ني يف وق��ٍت تتباك��ى في��ه أم��ام العامل 
خبوفها من اضطهاد األكثرية هلا، ش��اكيًة 
التاري��خ. وبالتال��ي تعل��ن  مظلومياته��ا ع��ر 
وبغب��اٍء، عّله��ا تقنع مجهورها، أنه��ا مهّددٌة من 
حميطه��ا -كم��ا فعل��ت الدعاي��ة الصهيوني��ة 
ذات يوٍم يف توّجهها إىل العامل أنها وسط حبٍر 
ق��د يبتلعه��ا- بينم��ا حقيقته��ا أنه��ا تنظيم��اٌت 
إرهابي��ٌة مبعن��ى ممارس��تها ونهجه��ا بقت��ل 

املدني��ني لتحقي��ق أه��داٍف هل��ا وألس��يادها يف 
طه��ران.

ه������ؤالء  يس������عى  ذل��ك  وف�������وق  	
املخ��زي  فعله��م  تقدي��م  إىل  امليليش��ياويون 
بأن��ه ح��رٌب عل��ى اإلره��اب، فيص��ّورون مجي��ع 
ث��اروا عل��ى نظ��ام األس��د  الذي��ن  الس��وريني 
كإرهابي��ني، وبالتال��ي جي��ب قتله��م وبكاف��ة 
التجوي��ع.  حت��ى  الرص��اص  م��ن  الوس��ائل، 
ويزع��م ه��ؤالء القتل��ة ان��دراج فعله��م ه��ذا يف 
إط��ار حمارب��ة إس��رائيل وأمري��كا كق��الٍع 
للظل��م، يف وق��ٍت تؤك��د في��ه األح��داث كله��ا، 
من تّل الزعر إىل املخيمات الفلسطينية إىل 
البل��دات وامل��دن الس��ورية، عل��ى التغاض��ي، ب��ل 
الرض��ا، اإلس��رائيلّي واألمريك��ّي عم��ا يقومون 
ب��ه. فق��د اس��تطاعت الطائ��رات األمريكي��ة أن 
تلق��ي الغ��ذاء وال��دواء -والس��الح أيض��ًا- عل��ى 
الع��راق  يف  الكردي��ة  األغلبي��ة  ذات  املناط��ق 
وس��ورية، ألنه��م حيارب��ون تنظيم��ًا إرهابي��ًا 
غ��ري  »املقاوم��ة«  ميليش��يا  بينم��ا  )داع��ش(، 

»اإلرهابي��ني«! تقات��ل  ورمب��ا  إرهابي��ٍة، 
يس��ري أتب��اع ول��ّي الفقي��ه والنظ��ام  	
الس��ورّي عل��ى نه��ج األخ األك��ر يف رواي��ة 
1984 جل��ورج أوروي��ل، حي��ث الكراهي��ة ه��ي 
احلب واجلهل هو العلم والكذب هو احلقيقة، 
ه��و  املدني��ني  حص��ار  أن  أنصاره��م  ليقنع��وا 
املقاوم��ة، وأن قتله��م ه��و الطري��ق إىل حتري��ر 

. فلس��طني
الكث��ري  ومعه��م  الس��������وريون،  أم��ا  	
من اللبنانيني، فيطلبون احلّرية، وسينالوها. 
حيث ال مكان لل�����حاقدين والظالميني أوالد 

الطائفي��ة. التنظيم��ات 
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م��ا الذي بقي من حزب البعث؟

بكر صدقي
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على أبواب إحدى املقابر اجلماعية - حلبجة العراق

الق��ى خ��ر حّل القي��ادة القومية حلزب  	
البع��ث »العرب��ّي االش��راكّي« اهتمام��ًا قلياًل 
ج��داً، ميك��ن القول إنه اقتصر عل��ى »أعدائه« 
ال��ي اس��تخدمها أح��د  إذا كّررن��ا الكلم��ة 
الش��عراء يف بي��ٍت بلي��ٍغ يف داللت��ه عل��ى امل��زاج 

الفاش��ّي ألنص��اره: 
»أن��ا بعٌث وليُمت أعداؤه... عربيٌّ عربيٌّ  	

.» عرب��يّْ
ق��رأت بي��ت الش��عر ه��ذا، للم��ّرة األوىل،  	
عل��ى ج��دار أح��د معامل منطقة اللريمون عند مدخل حلب الش��مالّي 
امل��ؤّدي إىل طري��ق أع��زاز – عفري��ن. تس��اءلُت حينه��ا، وكن��ُت يافع��ًا 
يف املرحل��ة اإلعدادي��ة، ت��رى ه��ل ه��ذا ال��كالم موّج��ٌه إىل الك��رد؟ ه��ذا 
م��ا استش��عرته م��ن كلم��ة األع��داء يف الش��طر األّول، معطوف��ًا عل��ى 

التوكي��د املثل��ث عل��ى العروب��ة يف الش��طر الثان��ي.
واجه��ين »البع��ث« للم��ّرة الثاني��ة يف أّول املرحل��ة الثانوي��ة،  	
حني دخل نائب مدير املدرس��ة إىل الصّف، ووّزع طلبات انتس��اٍب إىل 
منظم��ة »احت��اد ش��بيبة الث��ورة« التابعة للحزب احلاك��م على مجيع 
الطالب. مل أكن أملك، يف ذلك الوقت، ثقافًة سياسية، لكين رفضت 
، إذا ج��از التعب��ري، فق��ط  تقدي��م طل��ب االنتس��اب م��ن منطل��ٍق أخالق��يٍّ
ألن��ه ح��زب الس��لطة، إضاف��ًة إىل منب��ي الكردّي الذي ال يتناس��ب مع 
!« وفقًا لبيت  االنضمام إىل حزٍب شديد العروبة، »عربيٍّ عربيٍّ عربيّْ

الش��عر املذك��ور. أم��ا الدالل��ة األخالقي��ة لرف��ض ما هو س��لطويٌّ فقد 
كانت مناخًا عامًا يف املدرسة )منتصف السبعينات(، وكان قلٌة من 
ط��الب صف��ي حيض��رون اجتماع��ات منظم��ة الش��بيبة فيس��تحقون 
وصم��ة »املكول��ك« من الطالب. وهي تعين باللهجة احللبية »املداهن، 
املتمل��ق، املناف��ق، االنته��ازي«. لنالح��ظ، عرضًا، أن أح��داً مل يكن يأخذ 
انتماء غريه إىل هذا احلزب على حممٍل عقائدّي، بل يفهمه كنفاٍق 

ومتّس��ٍح بالس��لطة لتحقي��ق مكاس��ب فقط.
أتذك��ر طالب��ًا آخ��ر رف��ض االنتس��اب، وتلق��ى صفع��ًة قوي��ًة  	
م��ن نائ��ب املدي��ر، إرهاب��ًا ل��ه وانتقام��ًا عل��ى موقف��ه الش��جاع. كان ه��ذا 
الطال��ب متدين��ًا ح��اول، ط��وال أش��هٍر، هداي��ي ث��م يئ��س م��ن ذل��ك 
وقاطع��ين متام��ًا. أما غالبي��ة الطالب فقد تصرفوا كحلبيٍة أصيلني 
إزاء ه��ذا املوق��ف، فم��ألوا اس��تمارات طل��ب االنتس��اب، جتنب��ًا ل��ألذى 

اجتم��اع.  أّي  حيض��روا  مل  لكنه��م  احملتم��ل، 
تغ��رّي ه��ذا اجلو »العادّي« متامًا بعد بداية التمّرد العس��كرّي  	
للطليع��ة املقاتل��ة لإلخ��وان املس��لمني، وق��رار املواجه��ة العنيف��ة ال��ذي 
اختذه النظام، فشّن حرب استئصال ضّدهم كانت، يف الواقع، حربًا 
ش��املة عل��ى اجملتم��ع الس��ورّي. من��ذ تل��ك اللحظ��ة الفارق��ة يف تاري��خ 
س��وريا ت��رّدى وض��ع احل��زب أكث��ر مم��ا كان أص��اًل، ليتح��ّول إىل 
جمّرد جهاٍز أيديولوجيٍّ – قمعيٍّ يف خدمة السلطة املطلقة حلافظ 
األسد. وقد لعب حزب »العمال والفالحني وصغار الكسبة« هذا دوراً 
مهم��ًا يف إط��الق محل��ة تألي��ه األس��د، لتت��وىل أجه��زة املخاب��رات، ال��ي 
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بات��ت هل��ا الي��د الط��وىل يف احلك��م، أم��ر ترهيب الن��اس وإرغامهم على 
»املكولكة« ال للحزب »القائد للدولة واجملتمع« وفقًا للدستور الدائم 
ال��ذي فرض��ه يف الع��ام 1972، ب��ل ل���«األب القائ��د« ال��ذي م��ألت ص��وره 
املرعب��ة )ويف مرحل��ٍة الحق��ٍة متاثيل��ه الطوطمي��ة( كّل م��كان، عل��ى 
مثال البيغ براذر يف رواية 1984 جلورج أورويل الذي يقول للمرء يف 
كّل حلظ��ٍة: »أن��ا أراك!«، يف تقلي��د لص��ورة اهلل الذي يرى كّل عباده 

وم��ا يفعل��ون أو يقول��ون يف كّل حلظة. 
مب��وازاة ه��ذا املس��ار الداخل��ّي، حت��ّول البع��د القوم��ّي حل��زب  	

تتج��اوز البع��ث إىل س��عي األس��د إىل بن��اء  إقليمي��ٍة  هيمن��ٍة 
لبن��ان  يف  الس��ورية،  والع��راق واألردن احل��دود 

	وفلس��طني، بواس��طة البلطجة 
نفس������ه  ليف��رض  أساس��ًا، 

كالع��ٍب إقليم��يٍّ ال ميك��ن 
ال��ذي  األم��ر  جتاهل��ه. 

القى تفهمًا من »اجملتمع 
بأمريكيي��ه  الدول��ّي« 

وأوروبيي��ه،  وروس��ه 
ك��������ما م��ن ال��دول 

ال����������ي  العربي��ة 
خ���������ضعت 

لبلطجت��ه حينًا 
واس��تخدمتها 

لتحقي��ق 
بع��ض 

فه��ا  ا هد أ
. حين��ًا

	
ال�������قول  ميك��ن  	

إن ح��زب البع��ث ال��ذي انقل��ب علي��ه 
األسد يف العام 1970 وزّج بقادته يف السجون، قد 

أعي��د تش��كيله يف عه��د »احلركة التصحيحي��ة« على مبدأ 
»املكولكة« ليتضّخم يف عضويته بصورٍة مبالٍغ فيها. وبعد حرب مطلع 
الثمانين��ات الدامي��ة تده��ور ح��ال احل��زب أكث��ر ليتح��ّول إىل ملح��ٍق 
باألجه��زة األمني��ة لتكري��س عب��ادة الدكتات��ور. بع��د وف��اة املؤّس��س 
يف حزي��ران 2000 وتوري��ث احلك��م البن��ه بش��ار، س��يطر ش��عور بامل��رارة 
على أوس��اٍط واس��عٍة يف القواعد الش��عبية الدنيا للحزب بسبب فجور 
»الليرالي��ة« العائلي��ة الدكتاتوري��ة ال��ي تصّدرت املش��هد بوقاحٍة يف 
ص��ورة رام��ي خمل��وف وأمثال��ه م��ن القراي��ب واحملاس��يب اجلش��عني. 
كثرٌي من هذه القواعد املفقرة س��ينخرط، منذ آذار 2011،  	
يف الث��ورة الش��عبية، وبص��ورٍة خاّص��ٍة يف الضواح��ي املهّمش��ة للم��دن 
الك��رى ذات الركيب��ة الس��كانية الس��ّنية. ليبق��ى احل��زب جم��رد 
هي��اكل س��لطويٍة ال تس��تند إىل أّي قاع��دٍة ش��عبية، باس��تثناء البيئ��ة 
العلوي��ة ال��ي متاس��كت ح��ول النظ��ام ح��ني ش��عرت أن��ه يواج��ه خط��راً 
وجودي��ًا حقيقي��ًا. وه��ذه قاع��دٌة لنظ��ام األس��د الس��اللّي أكث��ر م��ن 
كونه��ا قاع��دًة للح��زب ال��ذي انته��ى دوره »القي��ادّي« املزع��وم للدول��ة 
واجملتم��ع، يف الع��ام 2012، جب��ّرة قل��م، حني حاول النظ��ام أن يتظاهر 
بتحقيق بعض »اإلصالحات« فغرّي الدس��تور وأزال منه البند املتعلق 
بتكري��س تل��ك القي��ادة، كما أصدر قانونًا لألح��زاب، رّخص مبوجبه 
ل�«أح��زاب« جدي��دة، وألغ��ى حمكم��ة أم��ن الدول��ة لينش��ئ ب��داًل منه��ا 
»حمكم��ة اإلره��اب« يف املبن��ى نفس��ه وبالقض��اة أنفس��هم، م��ع جم��ازر 

قضائي��ٍة أكث��ر م��ن الس��ابق.
الق��رار اجلدي��د ال��ذي ُحّل��ت مبوجب��ه القي��ادة القومي��ة رمبا  	

يع��ين إط��الق رصاص��ة الرمح��ة عل��ى كي��اٍن ناف��ٍق مل يع��د ذي نف��ٍع 
للطغم��ة احلاكم��ة ال��ي حّول��ت س��وريا م��ن الع��ٍب إقليم��يٍّ مه��مٍّ ذي 
دوٍر وظيف��يٍّ إىل س��احٍة للصراع��ات اإلقليمي��ة والدولي��ة، يف مرحل��ٍة 
أوىل، وإىل االنض��واء حت��ت وصاي��ة االحت��الل الروس��ّي املباش��ر، يف 
مرحل��ٍة ثاني��ة، عل��ى م��ا تفي��د االتفاقي��ة املوّقع��ة م��ع روس��يا، الصي��ف 
املاض��ي، ال��ي متن��ح ه��ذه األخ��رية والي��ًة عس��كريًة مفتوح��ًة عل��ى 
األراضي واألجواء السورية، ومتنح قّواتها العسكرية حصانًة من أّي 
مس��اءلٍة عل��ى أفعاهل��ا. م��ن الواقعي��ة، واحل��ال هذه، التخل��ي عن البعد 
القوم��ّي للح��زب العروب��ّي املتش��ّدد يف عروبت��ه، وخاّص��ًة بع��د حت��ّول 
العروب��ة إىل ش��تيمٍة عل��ى ألس��نة البيئ��ة املوالي��ة للنظ��ام بس��بب م��ا 
تعتره من تآمر دوٍل عربيٍة رئيس��يٍة ضّده، الس��عودية وقطر أساس��ًا. 
فقد أصبحوا يستخدمون كلمة »عربان« التحقريية للداللة على 

خص��وم النظ��ام م��ن ال��دول العربي��ة.
مبقاب��ل هذا التحق��ري للعروبة صعدت  	
إلي��ران  متجي��ٍد  موج��ة  باّط��راٍد 
الق��وى  م��ن  وبيادقه��ا 
الش��يعية ف����ي 
ل  و ل�������������د ا
العربي�����������ة، 
بلغ��ت عل���������ى 
لس��ان املم���������ثل 
دري��د حل��ام، قب��ل 
أيام، إضفاء صفات 
القداس��ة عل��ى ول��ّي 
الفقي��ه عل��ي خامنئ��ي. 
فن��ان  يتح��ّدر  للعل��م 
القص��ر ه��ذا م��ن تقلي��ٍد 
 ، س��وريٍّ قوم��يٍّ  سياس��يٍّ 
آل  مث��ل  ذل��ك  يف  مثل��ه 
خمل��وف، اس��تمّرت خصومت��ه 
للبع��ث عق��وداً، لينته��ي أخ��رياً 
إىل التحال��ف م��ع النظ��ام من��ذ 
تس��عينات الق��رن املاض��ي، ودخ��ل 

التقدمي��ة« يف الس��نوات املبك��رة م��ن »اجلبه��ة الوطني��ة 
ه��ذه الطلع��ة اجلديدة من دريد حلام حك��م بش��ار الكيم��اوّي. لك��ن 

ق��د ال تك��ون جم��ّرد حتي��ة عرف��اٍن وامتن��اٍن بس��بب دعم إي��ران للنظام 
ال��ذي أعل��ن مبك��راً احني��ازه ووالءه ل��ه، بق��در م��ا تع��ّر ع��ن ع��ودٍة إىل 

الش��يعية. أصول��ه 
إن��ه مص��رٌي ممل��وٌء بالع��ر حلزٍب طب��ع احلياة السياس��ية يف  	
املش��رق العرب��ّي ببصمت��ه لعق��ود، وتربت على ثقافت��ه القومية أجياٌل 
م��ن الس��وريني والعراقي��ني. فانته��ى فرع��ه العراق��ّي بس��قوط نظ��ام 
ص��دام حس��ني عل��ى ي��د ق��ّوات االحت��الل األمريك��ّي يف الع��ام 2003، 
لت��ؤّدي سياس��ة اس��تئصال البع��ث وحّل اجليش املوالي لصدام حس��ني 
إىل التحاق كثرٍي من قادة األّول وضباط الثاني من بقاياه، بتنظيم 
داعش الذي سيعلن »دولته اإلسالمية« من املوصل بعد سيطرته على 
أراٍض شاس��عٍة يف الع��راق وس��وريا. ميك��ن الق��ول، من ه��ذا املنظور، إن 
داع��ش ه��و امت��داد الف��رع العراقّي »الس��يّنّ« حلزب ميش��يل عفلق، وإن 
كان ال يقتص��ر علي��ه. يف ح��ني انته��ى الف��رع الس��ورّي »العل��وّي« إىل 
والٍء مذهيٍّ إيرانيٍّ – ش��يعّي. لقد حتلل الفرع الس��ورّي قبل س��قوط 
النظ��ام، وخرج��ت من��ه معظ��م عضويت��ه الس��ّنية بع��د انط��الق الثورة. 
ورمب��ا يتخف��ف من��ه النظام نهائيًا، أي بإع��الن حله، إذا أتيحت له أّي 

فرص��ٍة للمقايض��ة ب��ه عل��ى بقائه.
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كريستوف روير
دير شبيغل/ 13 كانون الثاني 2016
ترمجة مأمون حلي عن اإلنكليزية

رة: اجلمهوريات املصغَّ

قريٌة سوريٌة تبحث عن البقاء وسط اجملازر
يف الوقت الذي تواصل فيه احلرب استعارها يفعل الناس العاديون ما يف وسعهم للحفاظ على بقائهم يف أماكن  	

مث��ل قري��ة كوري��ن. حتّول��ت ه��ذه القري��ة إىل ن��وٍع م��ن مجهوري��ٍة صغ��رية، لك��ن س��كانها يتناقص��ون تدرجيي��ًا.

مزه��رًة  احملل��ب  أش��جار  كان��ت  	
عندم��ا ب��دأت الكارث��ة ال��ي كان حصوهل��ا 
كوري��ن  رج��ال  ق��ام  وبالفع��ل،  منتظ��رًا. 
والق��رى احمليط��ة بعم��ل م��ا عليه��م حلصول 
ه��ذه احملن��ة. فمن��ذ الش��تاء، وبع��د عام��ني من 
اقتح��م  س��اكٍن،  ش��به  خ��ّط جبه��ٍة  وج��ود 
مواق��ع  م��ن  ع��ددًا  س��ريٍع  بش��كٍل  الرج��ال 
ونق��اط اجلي��ش األخ��رية يف حمافظة إدلب. 
وبع��د وق��ٍت قص��رٍي م��ن ف��رار جن��ود النظ��ام 
م��ن إدل��ب املدين��ة وصل��ت القناب��ل. كث��رياً 
م��ا ُش��وِهَد ه��ذا النم��وذج يف س��وريا: بع��د أن 
يس��تولي املتم��ّردون عل��ى قاع��دٍة للجي��ش أو 
مط��اٍر أو مدينٍة، س��رعان م��ا تصل الطائرات 

لتقصفه��م م��ن األعل��ى.
ألس��ابيع، كان��ت حّوام��ات النظ��ام  	
أس��لحة  م��دى  يتج��اوز  عل��وٍّ  عل��ى  تط��ري 
املتمردي��ن وُتلق��ي برامي��ل متفّج��رة، زن��ة 

واح��دٍة  مل��ّرٍة  ط��ّن.  نص��ف  منه��ا  الواح��د 
عل��ى األق��ّل ُألقي��ت أس��طوانٌة ممتلئ��ٌة بغ��از 
الكلوري��ن وُم��زّودٌة بصواع��ق تفج��رٍي عل��ى 
القري��ة، ال��ي تق��ع عل��ى بع��د حوال��ي أربع��ني 
كيلوم��رًا جنوب احلدود الركية. ظهرت 
الغي��وم وأطلق��ت  ب��ني  الس��وخوي  طائ��رات 
صوارخيه��ا عل��ى املبان��ي ال��ي كان��ت ال تزال 
غ��ري متض��ّررة. 31 ش��خصًا مات��وا. مل��ّدٍة ع��اش 
أهال��ي القري��ة يف بي��وٍت بس��يطٍة مبني��ٍة ب��ني 
األش��جار. ب��دأت الضرب��ات اجلوي��ة تتناق��ص 
عندم��ا أخ��ذت أش��جار الزيت��ون ُتزه��ر. كان 
النظ��ام حيت��اج إىل الطائ��رات يف م��كاٍن آخ��ر، 
إذ إن هناك قرًى أخرى تستأهل العقاب. أما 
يف كوري��ن فق��د ع��اد القرويون م��ن الكروم، 
وبعد وقٍت قصرٍي كان ثالثة أرباع السكان، 
يعيش��ون  ش��خص،   11000 عدده��م  البال��غ 
فيه��ا م��ن جدي��د، ويقوم��ون جبم��ع احلج��ارة 

وتأم��ني اإلمسن��ت إلص��الح بيوته��م.
أهال��ي  احتف��ل   2012 ربي��ع  يف  	
معاقل��ه  م��ن  اجلي��ش  بانس��حاب  املنطق��ة 
عني��ف.  قت��اٍل  بع��د  أريافه��م  يف  األخ��رية 
اعتقدوا، خطًأ، أّن انهيار دكتاتورية األس��د 
كان وش��يكًا، لك��ّن األم��ر مل يك��ن كذل��ك. 
عوض��ًا ع��ن االنهي��ار، تقّل��ص النظ��ام فق��ط. 
وطوال السنتني التاليتني كان اجليش، من 
ح��نٍي إىل آخ��ر، يطل��ق رش��قات املدفعي��ة على 
كورين من موقعه الذي يبعد قرابة 8 كم. 
مّت أخ��ريًا ط��رد جن��ود النظ��ام، لك��ن امل��وت بدأ 
بعدها يس��قط من الس��ماء لفرة من الزمن. 
ُت��ِرَك الس��كان وش��أنهم يف  باس��تثناء ذل��ك، 
طبيعته��م اخلض��راء ال��ي تكُث��ر فيه��ا التالل. 
لك��ن »األم��ر لي��س آمن��ًا متام��ًا«، يق��ول عزي��ز 
عجي��ين، الذي كان أس��تاذًا للغة اإلنكليزية 
يف إدل��ب املدين��ة. ويتاب��ع: »أصبحت كورين 
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دول��ة، مث��ل كّل البل��دات األخ��رى هنا«. مثل 
ُج��زٍر حتي��ط به��ا العواص��ف، تفع��ل م��ا يف 
وس��عها لتنج��و. الس��فر م��ن بل��دٍة إىل أخ��رى 
جم��اورٍة ه��و »يف الوق��ت احلاض��ر مث��ل عب��ور 
ح��دوٍد دولي��ة«، يضي��ف عض��و جمل��س قري��ة 
كوري��ن املس��ؤول ع��ن تأم��ني إم��دادات املي��اه. 
خمتلف��ٌة  جمموع��اٌت  فيه��ا  منطق��ٍة  »كّل 
م��ن املتمّردي��ن، وبعض البل��دات أكثر تدينًا 
من األخرى، وبلداٌت أخرى منقس��مٌة بش��كٍل 
ش��ديد«. تط��ّور اخل��وف م��ن اآلخري��ن بش��كٍل 
الذي��ن  أولئ��ك  م��ن  اخل��وف  أوتوماتيك��ّي، 
الن��اس  ب��دأ  امل��رء بش��كٍل جي��د.  ال يعرفه��م 
ُمفّضل��ني  ع��ن بعضه��م،  بعيدي��ن  يقيم��ون 
البق��اء يف بيئته��م الصغرية، لكن اآلمنة نوعًا 

. ما

التضامن القروّي
يف  أخذن��ا  إن  مذه��ل،  اهل��دوء  	
للن��اس  الس��هل  م��ن  أن��ه  حقيق��ة  االعتب��ار 
وق��ٍت  أّي  م��ن  أس��هل  إن��ه  يتس��ّلحوا.  أن 
ذل��ك، وأصب��ح  امل��رء  أراد  إن  م��ا  أح��ٍد  قت��ل 
اجملرم��ني  اعتب��ار  فعلي��ًا  املس��تحيل  م��ن 
املخاط��رة  دون  جرائمه��م  ع��ن  مس��ؤولني 
بش��قاٍق ي��ؤدي إىل س��فك الدم��اء. ال وج��ود 
يع��د  مل  وج��دوا،  وإن  الش��رطة،  لرج��ال 
ممكن��ًا اللج��وء إليه��م. ه��ذا ال يع��ين أّن نظامًا 
يف  موج��ودًا  كان  بالثق��ة  جدي��رًا  قضائي��ًا 
	ظ��ّل حك��م األس��د، لك��ن كان��ت توج��د دول��ة. 
يف الوق��ت احلاض��ر، هناك جمّرد توازٍن هشِّ 
ميك��ن أن ُيعَب��َث ب��ه يف أّي وق��ت. كّل ش��يٍء 
جي��ب أن يت��ّم التف��اوض حول��ه. الس��لطات 
الس��ابقة حّل��ت حمله��ا العالق��ات الش��خصية 

والتضام��ن الق��روّي.
عندم��ا ُعث��ر عل��ى ش��ابٍّ مّت ضرب��ه  	
حت��ى امل��وت ق��رب كوري��ن يف أي��ار 2014، ب��دأ 
جمل��س القري��ة، امُلك��ّون م��ن 10 أش��خاص، 
أح��د  كان  اس��تطاع.  م��ا  بق��در  التحقي��ق 
م��ع  ش��جاٍر  يف  املغ��دور  رأى  ق��د  الش��هود 
اثن��ني م��ن أبن��اء عمومت��ه البعيدي��ن. اع��رف 
االثن��ان، لك��ن ذل��ك كان بداي��ة املش��اكل. 
كي��ف ميك��ن جتّن��ب ش��قاٍق دم��وّي؟ يق��ول 
األس��تاذ عزي��ز: »أحلن��ا القضي��ة إىل احملكم��ة 
الش��رعية يف مدين��ة بّن��ش. هل��ذه احملكم��ة 
احملافظ��ة،  أحن��اء  كّل  يف  حس��نٌة  مسع��ٌة 
وه��ي ال ُتطّب��ق الفق��ه املتش��ّدد ال��ذي كث��رياً 
ما يتّم ربطه بالش��ريعة، لكن التس��مية تزيد 
م��ن قبول الناس ألحكامها«. كانت القضية 
صعب��ة. احلك��م بالس��جن مل يك��ن ممكن��ًا ألنه 
ال س��جون هن��اك، واحلك��م باإلع��دام كان 
فاوض��ت  هل��ذا  القري��ة.  مُي��ّزق  أن  ميك��ن 
احملكم��ة عل��ى تس��ويٍة تتضم��ن دف��ع مبل��غ 7 
ملي��ون ل��ريٍة س��وريٍة كدّي��ِة دم. ُيش��ّكل ه��ذا 

املبل��غ ث��روة، وكان عل��ى عائل��ة اجُلن��اة أن 
تبي��ع ذهب��ًا وأراٍض لتس��تطيع دفع��ه. إضاف��ة 
إىل ذل��ك، ُمن��َع اجلاني��ان م��ن دخ��ول القري��ة 

مل��ّدة عام.
بقائه��ا،  عل��ى  القري��ة  حتاف��ظ  	
بش��كٍل حص��ريٍّ تقريب��ًا، م��ن امل��واد الغذائي��ة 
واحملل��ب  والت��ني  الزيت��ون  تزرعه��ا؛  ال��ي 
أساس��ًا. ت��زرع الق��رى األخ��رى األوف��ر مياه��ًا 
والفليفل��ة.  والبطاط��ا  والبطي��خ  ال��دّراق 
كان احلص��اد يف كوري��ن جي��دًا ه��ذا الع��ام، 
حس��ب م��ا يق��ول املزارع��ون. وهم م��ّرًة أخرى 
يش��عرون أنهم آمنون مبا يكفي للذهاب إىل 
ك��روم الزيت��ون واحملل��ب األبع��د، ال��ي زرع 
اجلي��ش فيه��ا ألغام��ًا فيم��ا مض��ى، ودفع عدٌد 

م��ن املزارع��ني حياته��م مثن��ًا لذل��ك.

Wi Fi يف ساحة القرية

ُيس��تعمل  ال��ذي  امل��ازوت،  يص��ل  	
إىل  س��واء،  ح��دٍّ  عل��ى  واملول��دات  للس��يارات 
القري��ة ع��ن طري��ق السماس��رة. كّل مس��اٍء 
ش��احب.  أبي��ض  ض��وٍء  يف  كوري��ن  تغ��رق 
ف��كّل ش��خٍص هن��ا تقريب��ًا يس��تخدم اإلن��ارة 
ع��ن طري��ق »الل��ّدات«، ال��ي ُترَب��ط باملول��دات 
الكهربائية أو بالبطاريات. أحد اختصاصّيي 
اإلنرن��ت ع��اد إىل قريته كورين وأقام عّدة 
نق��اٍط ميك��ن الوص��ول إىل اإلنرن��ت فيه��ا. 
الس��احة  يف   Wi Fi يوج��د   2013 ع��ام  من��ذ 
الرئيس��ية. عندم��ا كان حممد، اختصاصّي 

اإلنرن��ت، ُيرّك��ب كاب��الت إح��دى النق��اط 
ق��ال: »عل��ى األق��ل مل يك��ن عل��ّي أن أحف��ر أّي 
ثق��وب. ببس��اطة، اس��تعملت ثق��وب الطلق��ات 
ال��ي خّلفه��ا هج��وم اجليش األخ��ري. بالطبع، 
ُمتش��ّددو القري��ة القالئ��ل ما زال��وا يتذّمرون 
به��ا  يأت��ي  اآلث��ام  أن��واع  كل  إن  قائل��ني 
ال  أيض��ًا.  يس��تخدمونه  لكنه��م  اإلنرن��ت، 
أح��د م��ن كوري��ن يقاتل مع جبه��ة النصرة. 
م��ع ذل��ك، حوال��ي 10 أش��خاٍص م��ن البل��دة 
اإلس��المية  الدول��ة  تنظي��م  إىل  انضّم��وا 

وذهب��وا إىل الرق��ة.

دورٌة خطرة
للح��رب  الغربي��ة  الرؤي��ة  متي��ل  	
يف س��وريا إىل أن ال تنظ��ر إىل م��ا وراء نظ��ام 
األس��د وتنظي��م الدولة اإلس��المية الوحش��ّي 
والب��ارع دعائي��ًا. س��يطر التنظي��م على أراٍض 
ش��رقّي  الصحراوي��ة  الس��هوب  يف  واس��عٍة 
يف  كب��ريًا  تقدم��ًا  حيّق��ق  مل  لكن��ه  س��وريا 
إدل��ب وحل��ب يف الش��مال، ومحاة يف الوس��ط، 
الن��اس  إىل  بالنس��بة  اجلن��وب.  يف  ودرع��ا 
الدول��ة  تنظي��م  هن��اك،  يعيش��ون  الذي��ن 
ه��و خمي��ٌف  ال��ذي  بالق��در نفس��ه  خمي��ٌف 
الدول��ة،  تنظي��م  ع��ن  وبعي��دًا  للغربي��ني. 
تتلق��ى اجلماع��ات الديني��ة دعم��ًا م��ن الن��اس 
يف كث��ريٍ م��ن الق��رى يف حمافظ��ة إدل��ب. 
أس��باب ه��ذا الدع��م متع��ّددة، وغالب��ًا م��ا تكون 
أسبابًا دنيوية: فكثريًا ما تكون لألمر عالقة 
يف  األخالقي��ة  املعاي��ري  تقوي��ة  يف  بالرغب��ة 
ظ��ّل غي��اب مؤّسس��اٍت ت��ؤدي ه��ذه الوظيف��ة، 
أو تك��ون ل��ه عالق��ٌة بتقدي��م الس��لوى يف وجه 
العن��ف احلاص��ل. لك��ن لألم��ر عالق��ًة أيض��ًا 

بالس��لطة وامل��ال.
يف الوق��ت ال��ذي كان في��ه الن��اس،  	
م��ن  حُي��ذرون  واش��نطن إىل موس��كو،  م��ن 
التش��ّدد، كان يت��ّم جتاه��ل خي��اٍر أساس��يٍّ 
صع��ٍب يواجه املعارضة. اجلمهوريات القرى 
مث��ل كوري��ن جتّس��د وع��د الث��ورة وح��دود 
ه��ذه الث��ورة. فال��روح اإلبداعي��ة وروح الع��زم 
والتصمي��م هل��ذه ال��دول الصغ��رية مذهل��ة. 
تعرضه��م،  ال��ي  العوائ��ق  م��ن  وبالرغ��م 
يعمل��ون عل��ى مس��توًى حمل��ّي؛ فق��ط عل��ى 
مس��توًى حمل��ّي. م��ا حي��دث يف س��وريا ه��و 
ينتق��دون  وه��م  احمللي��ني،  للن��اس  ث��ورٌة 
ع��دم  ذل��ك–  يف  احل��ّق  –ومعه��م  بغض��ٍب 
ال  لكنه��م  املنف��ى،  يف  املعارض��ة  كف��اءة 
يس��تطيعون أن حيّل��وا حمله��ا. إنه��م واع��ون 
للمص��احل املتضارب��ة حت��ى ب��ني داعميه��م، 
أن  لألس��د  يري��دون  يّتح��دون.  ال  لكنه��م 
يس��قط ويري��دون دول��ًة وس��طيًة وعادل��ًة 
تؤّدي وظائفها، لكن ال أحد يعرف من الذي 

علي��ه أن ينج��ز ه��ذه األه��داف.
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حممد عثمان

قطعٌة ناقصٌة من مساء دمشق

يف ه��ذا الكت��اب جيم��ع الصح��ايّف والكات��ب الفلس��طييّن الس��ورّي رائ��د وح��ش ع��دداً م��ن نصوص��ه ال��ي تناول��ت مالم��ح  	
من احلياة يف خمّيم خان الش��يح قرب دمش��ق، ويف العاصمة نفس��ها، خالل س��نوات الثورة. صدر الكتاب عن دار ممدوح عدوان 

للنش��ر والتوزي��ع بدمش��ق ع��ام 2015.

كتاب

18

م��ن  متتالي��ة.  بس��طاٍت  إىل  األرصف��ة  حتّول��ت  	 	
فقدوا عملهم يف بلدات ريف دمشق وضواحيها صاروا باعة بسطات، 
أم��ا تل��ك ال��ي يف املدين��ة فبس��طاٌت ذات مهم��اٍت أمني��ة. فيم��ا تس��تعيد 
الِبقالة وحمالتها الي حتوي كّل شيٍء ألقها، بعد أن كانت ثقافة 
التخّص��ص قد طغت لس��نوات؛ حمالٌت للم��واد الغذائية، وأخرى ملواد 

لألقمش��ة... وثالث��ة  التنظي��ف، 
ويف س��بع لي��اٍل م��ن أس��بوٍع واح��ٍد يتك��ّرر كاب��وس الكات��ب  	
بأش��كاٍل خمتلف��ٍة ح��ول احلبك��ة نفس��ها؛ فق��دان بطاقت��ه الش��خصية 
بش��كٍل مفاج��ٍئ يف دمش��ق وحماولت��ه الع��ودة إىل املن��زل ع��ر طري��ٍق 
م��دروٍز باحلواج��ز. يف البداي��ة جيد نفس��ه يف س��احٍة يض��رب يده على 
جيب��ه ف��ال يعث��ر عل��ى البطاق��ة، فينك��ّب عل��ى الرصيف يفّت��ش بالطه 
عس��اها س��قطت هن��ا أو هن��اك. يتح��ّول انكباب��ه إىل زح��ف، وزحفه إىل 
اس��تلقاٍء يائس. ينقطع املش��هد هنا وجيد احلامل نفس��ه يف الكاراجات. 

خل��ٌق كث��ريون هن��ا أيض��ًا، قاماته��م عالي��ُة ووجوههم غاضب��ٌة عنيفٌة 
كم��ا يلي��ق بش��عٍب ثائ��ر... لكنه��م مجيع��ًا مي��ّدون بطاقاته��م ك��ي 

يع��روا ال��رزخ العس��كرّي العم��الق!
يتواصل الناس مع بعضهم عر اهلاتف بالشيفرات؛ ترسل  	
امرأٌة إىل زوجها »بدأ العرس« فيفهم أن القصف على منطقتهم قد 
اش��تعل، أقارب يطمئنون على آخرين فيجيبهم هؤالء »طارت ثالثة 
شراشف« يف كنايٍة عن أكفان الشهداء. فقط عندما خيتنق الناس 
كانوا يصيحون بوضوٍح على اهلاتف: »ذحبونا... اجليش واملخابرات 
ذحبون��ا«. ح��ني اش��تّدت االش��تباكات يف ح��ّي احلج��ر األس��ود، ال��ذي 
حي��وي الجئ��ني فلس��طينيني ونازح��ني م��ن اجل��والن أيض��ًا، غ��ادره 
سكانه ومل يبَق سوى أبو طارق الذي كان يرفض لغة التشفري منذ 
البداي��ة فتجّن��ب الن��اس مكاملت��ه بس��بب ذلك، ولكنه��م اآلن مضطّرون 
إىل االتص��ال ب��ه لالطمئن��ان عل��ى منازهل��م وحماهل��م. أت��ت فرص��ة 
االنتق��ام ألب��ي ط��ارق على طب��ٍق من ذهب فص��ارت أجوبته: »ال يوجد 
شيء... أنا اآلن أسهر مع الثّوار... تفضل«؛ »األمور صعبة اليوم قلياًل، 
كلف��ين الرج��ال حبراس��ة أس��رى م��ن أم��ن النظ��ام العاه��ر«؛ »امس��ع 

صلي��ات الرص��اص، إنن��ا حنتف��ل بإع��دام جاس��وس«.
ويتناق��ل س��كان خمّي��م خ��ان الش��يح الرواي��ات ع��ن مجع��ة،  	
أش��هر عس��اكر احلاج��ز القري��ب. ي��راه البع��ض مغلوب��ًا عل��ى أم��ره 
يف اجلي��ش بينم��ا يع��ّده آخ��رون حق��ريًا، ومث��ااًل منوذجي��ًا ع��ن أدوات 
القم��ع. مجع��ة حي��ّب بش��ار، وق��د عّل��ق عل��ى بدلت��ه العس��كرية بطاق��ًة 
كتب عليها »مجعة لن يتس��رح من اخلدمة ما دام القائد يف خطر«. 
أوق��ف يوم��ًا س��يارًة مدني��ًة م��ّرت ع��ر اخل��ط العس��كرّي، وح��ني رأى 
املهم��ة األمني��ة م��ن القص��ر اجلمه��ورّي س��أل صاحبه��ا: »ه��ل ت��رى 
الرئيس؟«، فأجاب: »طبعًا، كل أسبوع أجتمع معه«، فقال العسكرّي 
بغض��ب: »إذاً أخ��ره أن مجع��ة مل يس��تحّم من��ذ ش��هرين«. وي��روي 
آخ��رون أن مجع��ة أعج��ب م��ّرًة بأغاني العرس ال��ي كانت تلعلع من 
مس��ّجلة الس��رفيس ال��ذي كان��وا يس��تقلونه فأن��زل ال��رّكاب وعق��د 
حلق��ة دبك��ة، وأمس��ك عل��ى األول. ويق��ول س��واهم إنه م��ا إن رأى فتاًة 
مجيل��ًة ب��ني ال��ركاب حت��ى أغل��ق ب��اب سرفيس��هم ومس��ح ل��ه بامل��رور 
دون تدقي��ٍق كرم��ى لعيونه��ا. مل ي��َر كاتبن��ا مجع��ة وال م��ّرًة واح��دة. 
ق��ال الن��اس إن��ه رمب��ا مي��ّر يف أوق��ات انته��اء مناوبت��ه. ولك��ن األوص��اف 
الي مجعها كانت لش��ابٍّ عش��ريينٍّ أمسر بعينني خضراوين، مربوع 
القامة، بوزٍن زائد، راحة يده كاملطرقة، تس��بقه رائحة اخلمر عّدة 
أمت��ار، يرت��دي ح��ذاًء رياضي��ًا حتت البدلة العس��كرية، ويضع الش��ماغ 
األمح��ر عل��ى رأس��ه. وح��ني ع��رف أح��د أصدق��اء الصحف��ّي اهتمام��ه 
بش��خصية مجع��ة، وكان ه��ذا الصدي��ق عل��ى معرف��ٍة بالضاب��ط 
املس��ؤول ع��ن احلاج��ز؛ تط��ّوع لس��ؤال الضاب��ط ال��ذي أج��اب: »مل يك��ن، 
خالل الش��هور الس��ّت املاضية الي داومت فيها هنا، أّي عس��كري بهذا 
	االس��م أو بتل��ك املواصف��ات... م��ع أني أمسع عن��ه كثرياً، وال أفهم ملاذا 

ُأسأل عنه دائمًا!«.
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ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ مجّلة

صياد المدينة

علي الشّلي وأجداده
مل تنج��ح احلمل��ة ال��ي أطلقه��ا مؤي��دو النظ��ام م��ن حل��ب يف زحزح��ة قائ��د الش��ّبيحة ذائ��ع الصي��ت »عل��ي الش��ّلي« عن حكم  	

طري��ق خناص��ر أثري��ا بري��ف مح��اة، وه��و الطري��ق الوحي��د الواص��ل إىل مناط��ق س��يطرة النظ��ام يف حل��ب.

اإلت��اوات  وحت��������صيل  اإلهان������ة  	
ضرائ��ب  وف��رض  للم��ال  طلب��ًا  واالعتق��ال 
م��روٍر عل��ى ش��احنات الس��لع والبضائ��ع؛ ه��ي 
املظامل الي يرفعها مؤيدو النظام إىل »سيادة 
عل��ي  حملاس��بة  النم��ر«  و«القائ��د  الرئي��س« 
الش��ّلي أو، عل��ى األق��ّل، »ك��ّف ي��ده« ع��ن ه��ذا 
الطريق وتسليمه جملموعاٍت »منضبطٍة« من 
اجلي��ش أو املخاب��رات اجلوية. يغضب الش��ّلي 
م��ن ه��ذه »االف��راءات«، وينك��ر عل��ى صفحت��ه 
الش��خصية عل��ى فيس��بوك وصفح��ة »املكت��ب 
اإلعالم��ي لق��وات عل��ي الش��ّلي« وصفح��اٍت 
أخ��رى، تابعية أيٍّ من »احلواجز املس��يئة« له، 
وينش��ر أمس��اء قادته��ا احلقيقي��ني: »حاج��ز 
السعن يتبع لعبدو كلثوم، وحاجز البطاطا 
حملم��د ني��وف، والكازي��ة حملم��د وس��وف...«. 
»البط��ل  ع��ن  وأقاربه��م  األتب��اع  ويداف��ع 
الضحي��ة«، فه��و »مو فاض��ي هلالكالم الفارغ«، 
وال جي��د وقت��ًا للتمرك��ز عل��ى حاج��ٍز ألن��ه 
جبان��ب »النم��ر حيرق األرض والس��ما بريف 
حلب«، وشتان »بني عالك ورا شاشة الالبتوب 
وبط��ل أثب��ت جدارت��ه م��ن أول أي��ام األزم��ة«. 
وفض��اًل ع��ن ه��ذه التعليقات املس��اندة، يس��اند 
نفس��ه،  لقّوات��ه  اإلعالم��ّي  واملكت��ب  الش��ّلي 
فينش��ر ص��وراً ل��ه يف الطائرة جاثي��ًا بني يدي 
»النم��ر«، وأخ��رى إىل جانب��ه يف الصحراء، ثم 
ص��وراً لنفس��ه حيمل ب��ارودًة أو زجاجة برية، 
ويثب��ت رمس��ة فوتوش��وب بدائي��ًة تع��ّر ع��ن 
طموح��ه أعل��ى صخ��رٍة حتي��ط به��ا األس��ود.

عل��ي  ك���������ان  الث�����������ورة  قب��ل  	
الش��ّلي ش��ابًا ش��قيًا، ال يكّف عن الش��جار على 
ال�������قريبة  واملطاع��م  املاله����������ي  أب�������واب 
م��ن ضيعت��ه ع��ني الك��روم يف س��هل الغ��اب، 
التهري��ب وأحيان��ًا أخ��رى  يعم��ل أحيان��ًا يف 
وس��يطًا مأج��وراً يف ش��بكة قريب��ه ف��ؤاد الش��ّلي 
عض��و جمل��س الش��عب، الب��ارع يف احلص��ول 
وختفي��ف  ال��وزراء  م��ن  اس��تثناءاٍت  عل��ى 
حت��ّرره  ورغ��م  جنائي��ني.  موقوف��ني  حك��م 

حس��ن،  أب��و  كان  القوان��ني  م��ن  النس��ّي 
	كم��ا حي��ب األتب��اع منادات��ه، يش��عر بقي��وٍد 
ال حيّطمه��ا س��وى إط��الق الرص��اص م��ن 
أو  الف��رح  أو  الغض��ب  ع��ن  تعب��رياً  مسّدس��ه 
احل��زن أو ع��ن ال ش��يء. وبان��دالع الثورة صار 
»األزع��ر« البدي��ن قائ��د ق��ّوات وحاك��م إقطاٍع 

واس��ٍع م��ن حمافظ��ة مح��اة.
يف ش��جرة العائلة، ال��ي تضّم عدداً  	
كب��رياً م��ن الضب��اط يف قّوات األس��د، ال يبدو 
عل��ي الش��ّلي اس��تثناًء إجرامّي��ًا وحي��داً، إذ ق��اد 
أح��د أج��داده منتص��ف الق��رن التاس��ع عش��ر 
هجم��اٍت طائفي��ًة ضّد الفالحني املس��يحيني 

	يف قري��ة ع��ني الك��روم والقرى اجملاورة، 
األم��ر ال��ذي دفعه��م إىل الرحي��ل إىل 
ت��ل الس��قيلبية ال��ذي تط��ّور إىل قري��ٍة 
أهله��ا  يس���������لم  ال  فمدين��ٍة  فبل��دٍة 
ال���������حفيد.  غ��زوات  م��ن  الي��������وم 

وم��ن مثانين�����ات الق��رن املاض��ي م��ا 
زال بع��ض املعتقل��ني السياس��يني 

يتذكرون الرائ����د يف املخ�ابرات 
الش��ّلي  حكم��ت  العس���كرية 

للس�������ف�����اح  ك��������نم��������وذٍج 
الث��ورة  وقب��ل  املرتش��ي، 

بس��نواٍت قليل��ٍة ب��رز اس��م 
صفق��ة  يف  الش��ّلي  ع��الء 
اخت��الٍس كب��ريٍة كتب��ت 
ذل��ك  يف  الصح��ف  عنه��ا 

الوق��ت.
م��ا  س���������رعان  	
انته��ت محل��ة املغرض��ني 
مثلما بدأت، وما زال علي 
الشّلي يطلق مكّر صوت 
الدف��ع  رباعي��ة  س��يارته 
بأعلى درجٍة على مقطع 

»وين��ك ي��ا علي الش��ّلي... وال 
إرهاب�����������ي ال ختّل��ي«، املغّن��ى 

أثن��اء حفل��ة ع��رس. يف ضيعت��ه 

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