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عن احلقد واجلوع

ه��ل ميك��ن أن نتخّي��ل مكان��ًا آخ��ر م��ن الع��امل ختّص��ص في��ه صحيف��ٌة افتتاحيته��ا للم��وت  	
املقص��ود جتويع��ًا! كي��ف نش��رح لزمالئن��ا م��ن إعالمّي��ي األرض ه��ذا الفصل الفظيع من كابوس��نا 
الس��ورّي املمت��ّد؟ ه��ل نعي��ش معه��م يف الزمن نفس��ه بالفع��ل، القرن احلادي والعش��رين، بعد كّل ما 
حققته البشرية من ازدهاٍر وتطوٍر وتشريعاٍت طالت حتى »قوانني« احلروب وضوابطها وأعرافها؟!

م��ا ال��ذي أصابن��ا حق��ًا يف ه��ذه املنطق��ة من العامل؟ م��ا إن تقوم مموع��ٌة مرمٌة حبصار  	
املدنيني إىل درجة املوت جوعًا ومرضًا حتى تناصرها »حاضنٌة شعبيًة« تتفّنن يف نشر صور أطايب 
الطعام على فيس��بوك، وحتاول قطع طريق املس��اعدات إىل املناطق املنكوبة حني يضطّر اجملرمون 

األصلي��ون إىل إدخاهل��ا اس��تجابًة للضغ��ط الدول��ّي أو للمنظم��ات اإلنس��انية.
وباملقاب��ل، جي��ب عل��ى اجلوع��ى وأهليه��م وحاضنته��م أن تلتزم التهذيب ف��ال ترفع صوتها  	
يف وجه الظامل والعامل العاجز عن ردعه ألسباٍب خمتلفة. بإمكانها أن توّقع عريضًة يف آفاز، أو أن 
تطلق هاشتاغًا على تويرت، وليتفّكر مصّمموها يف بوسرتاٍت مناسبة؛ ولكن األهّم أن ال متتلئ حقداً 

مض��اداً، وكأن الن��اس م��ن بالس��تيك!
رس��التنا مدني��ٌة وإنس��انيٌة وأخالقي��ة، ونرف��ض اس��تخدام س��الح اجل��وع جت��اه مناص��ري  	
ثورتن��ا أو خصومه��ا. ولك��ن ح��ني يتس��ّرب األم��ر م��ن ب��ني أي��دي م��ن حيمل��ون ه��ذه الرس��الة وحي��ّط 
يف دي��ار احلق��د، ح��ني يس��تخّف »الفاعل��ون عل��ى األرض« جبهودن��ا وجه��ود س��وانا وتعويلن��ا عل��ى 
ح��ّس العدال��ة يف الع��امل، ويتقّدم��ون الصف��وف حامل��ني س��كاكينهم –عل��ى األق��ّل- فليتذّك��ر م��ن 
سيدينونهم، وحيّثونا على املضّي قدمًا يف السباحة عكس التيار، هذه األيام وهذه الصور. لتتذّكر 
إي��ران وميليش��ياتها م��ا فعلت��ه، ولتتذّك��ر حاضنته��ا الطائفي��ة م��ا هللت ل��ه على فيس��بوك ثم نامت 
قري��رة الع��ني يف أم��ان منازهل��ا وتنّوع موائدها، وليتذّك��ر العامل عجزه املخزي أمام تغّول اجملرمني 

م��ن س��ورية إىل روس��يا.
لألس��ف، ال تش��بع ورق��ة الصحيف��ة بطن��ًا خاوي��ة، كم��ا ل��ن تس��تطيع أن تق��ف بفاعليٍة يف  	
وج��ه احلق��د املض��اّد للجائع��ني ح��ني حي��وزون أدن��ى درج��ات الق��درة عل��ى رّد الوحش��ية بالوحش��ية... 
وإال من أين اندلعت داعش؟! وملاذا حتاصر مئات آالف املدنيني يف دير الزور مثلما حياصر النظام 

إخوته��م يف مضاي��ا وس��واها؟



على طريق مؤمتر جنيف...

فشل السياسة 
يسبق فشل 

االنعقاد
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هيئة التحرير

أي��اٌم قليل��ٌة تفصلنا ع��ن 25 كانون  	
الثان��ي، املوع��د ال��ذي ح��ّدده املبع��وث الدول��ّي 
دميس��تورا،  س��تيفان  س��وريا،  يف  للس��الم 
للمفاوض��ات املزم��ع عقده��ا يف جني��ف ب��ني 
يتب��نّي  أن  دون  والنظ��ام،  املعارض��ة  وف��دي 
حتى اللحظة إذا كان املؤمتر سيعقد أصاًل 
أم ال، يف ظّل غياب جدول أعماٍل أو ضماناٍت 
دولي��ٍة للمفاوض��ات. فيم��ا تتواص��ل من��اورات 
روسيا السياسية اليت تهدف إىل شّق صفوف 
حص��ار  جرائ��م  م��ع  بالت��وازي  املعارض��ة، 
وجتوي��ع وقص��ف امل��دن ال��يت ميارس��ها حليف 
موسكو األسدّي وميليشياته الطائفية بغطاٍء 
ج��ويٍّ وسياس��ّي، لتعي��د مجل��ة ه��ذه األح��داث 

التس��اؤل ع��ن ج��دوى املفاوض��ات. 

وجه النظام وحلفائه
يف وق��ٍت كان اجل��وع يفت��ك في��ه  	
بأطف��ال مضاي��ا وغريه��ا م��ن امل��دن واملناط��ق 
وزي��ر  تصرحي��ات  خرج��ت  احملاص��رة، 
الف��روف،  س��ريغي  الروس��ّي،  اخلارجي��ة 
لتش��كك مدداً يف متثيل املعارضة الس��ورية 
وهيئ��ة مفاوضاته��ا، عندم��ا اعت��ر فصيل��ي 
تنظيم��ني  الش��ام  وأح��رار  اإلس��الم  جي��ش 
إرهابي��ني، مطالب��ًا باس��تبعادهم ع��ن التمثي��ل 
في��ه  قّدم��ت  ال��ذي  الوق��ت  يف  التفاوض��ّي. 
، قائمتها اليت تضم 15  موس��كو، بش��كٍل رمسيٍّ
امسًا »ملعارضني« موالني هلا بغية متثيلهم يف 
وف��ٍد مس��تقل، كص��احل مس��لم ورندا قس��يس 
وهيث��م مّن��اع ال��ذي تبنى، يف رس��الٍة بعثها إىل 
مل��س األم��ن الدول��ّي، وجه��ة نظ��ر النظ��ام 
وروس��يا ح��ول »اجلماع��ات اإلرهابي��ة« املمثلة 
يف وف��د الري��اض، متحّدث��ًا ع��ن ق��وة مل��س 
س��وريا الدميوقراطية الذي يرئسه واملرتبط 
زع��م  ال��يت  الدميوقراطي��ة  س��وريا  بق��وات 
س��يطرتها عل��ى م��ا نس��بته %16 م��ن األراض��ي 
الس��ورية. مطالب��ًا أعضاء مل��س األمن، بناًء 
عل��ى ذل��ك، بتب��ي فك��رة متثي��ل املعارض��ة يف 

وف��ٍد آخ��ر يطم��ح مّن��اع إىل رئاس��ته. وتزام��ن 
ه��ذا م��ع تصرحي��ات ولي��د املعل��م ال��ذي طالب 
التفاوض��ّي.  املعارض��ة  بقائم��ة أمس��اء وف��د 
الضغ��وط  ورغ��م  اآلخ��ر،  اجلان��ب  وعل��ى 
»احلليف��ة«  ال��دول  ممثل��و  أك��د  الروس��ية؛ 
للمعارض��ة، كالوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة 
يف  اجتمع��وا  الذي��ن  وبريطاني��ا،  وفرنس��ا 
الري��اض قب��ل أيام، حصري��ة متثيل املعارضة 
يف اهليئ��ة العلي��ا املنبثقة من مؤمتر الرياض، 
يف ح��ني أش��ار منّس��قها الع��ام ري��اض حج��اب 
إىل صعوب��ة املوق��ف بس��بب ممارس��ات النظام 
وحلفائ��ه املمنهج��ة عل��ى األرض والرافض��ة 
لفكرة احلّل السياسّي� حني قال: »إذا مل نذهب 
للمفاوض��ات فإنه��م س��يقولون إنن��ا ال حن��رتم 
ق��رارات األم��م املتح��دة، لك��ن أهلن��ا يقصف��ون 

ويعان��ون م��ن ماع��ة«. 

املواقف الدولية يف مكانها
الفرنس��ّي  الرئي��س  لقائ��ه  وبع��د  	
فيه��ا  التق��ى  جول��ٍة  يف  هوالن��د،  فرانس��وا 
أّن  حج��اب  رأى  أوربي��ة،  دوٍل  مس��ؤولي 
أم��ريكا تراجع��ت ع��ن موقفها جت��اه القضية 
الس��ورية اس��رتضاًء لروس��يا. لك��ن، باملقاب��ل، 
ورغ��م حم��اوالت النظ��ام وحلفائ��ه اس��تغالل 
نتائج القصف اهلمجّي الروسّي على املناطق 
تغ��رّيٍ  أّي  اآلن  حت��ى  ُيس��ّجل  مل  رة؛  احمل��رّ
يف املواق��ف الدولي��ة، إذ خرج��ت تصرحي��ات 
ال  أن  عل��ى  لتؤك��د  الدولي��ني  املس��ؤولني 
مس��تقبل لألس��د يف س��وريا. ه��ذا م��ا ع��ّر عن��ه 

الرئي��س األمريك��ّي ب��اراك أوبام��ا يف خطاب��ه 
ع��ن ح��ال االحت��اد، وم��ا اتف��ق علي��ه الرئي��س 
ونظ��ريه  أردوغ��ان  طي��ب  رج��ب  الرتك��ّي 
	الفرنس��ّي. بينم��ا أث��ار ج��دل مؤمت��ر جني��ف 
وتش��كيل الوف��ود قضي��ة املرحل��ة االنتقالي��ة 
م��ّدداً، إذ ع��ّر املل��ك األردن��ي عب��د اهلل الثاني 
م��ع  االنتقالي��ة  املرحل��ة  ع��دم ج��دوى  ع��ن 
وج��ود األس��د، وهو م��ا أّكده وزي��ر اخلارجية 
الس��عودّي م��ّدداً عق��ب إع��الن ب��الده قط��ع 
إث��ر  إي��ران  م��ع  الديبلوماس��ية  العالق��ات 
التع��ّدي عل��ى الس��فارة الس��عودية يف طه��ران 
والتوت��ر املتصاع��د ب��ني الدولت��ني، ال��ذي رأى 
العدي��د م��ن املراقب��ني أن آث��اره س��تصل إىل 

األراض��ي الس��ورية عاج��اًل أم آج��اًل. 
حتيل املعطيات السابقة على حالة  	
االس��تعصاء السياس��ّي ال��يت مت��ّر به��ا القضي��ة 
الس��ورية. إذ مهم��ا ح��اول النظ��ام وحلف��اؤه 
التحاي��ل ودف��ع القضي��ة إىل مص��اّف التن��ازع 
السياس��ّي الص��رف، ال��ذي يطم��ح دميس��تورا 
وِم��ن خلف��ه ق��رار مل��س األم��ن 2254 إىل 
حتريكه؛ فإن أصل القضية جتّسده اجلرائم 
اليت يرتكبها النظام ومن معه لتعود وتذّكر 
الس��وريني والع��امل باس��تحالة ع��ودة النظ��ام 
إىل احلك��م مهم��ا م��ّدت تناقض��ات املص��احل 
والسياس��ات الدولي��ة م��ن عم��ر م��ا تبق��ى منه. 
فيم��ا ستكش��ف مرحل��ة الطري��ق إىل احل��ّل 
السياس��ّي املتعث��ر مزي��داً م��ن األوراق املخّب��أة 
واألح��داث ال��يت ستس��هم يف توضي��ح املش��هد 

أكث��ر فأكث��ر يف األي��ام املقبل��ة.
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جولة المدينة

ميشيل كيلو: »دميستورا كّذاب وقليل حيا«
ُعقاب حييى: »نقطتان خطريتان طرحهما دميستورا«

رع��ت منظم��ة من��ر الش��ام ومجعي��ة بلب��ل زادة ن��دوًة حواري��ًة بعن��وان )س��وريا ب��ني الي��وم والغ��د(، أقيم��ت يف مدين��ة غ��ازي  	
عينت��اب الرتكي��ة. ش��ارك فيه��ا كلٌّ م��ن الس��يد ميش��يل كيل��و رئي��س احت��اد الدميقراطي��ني الس��وريني، والس��يد عق��اب حيي��ى عض��و 

االئت��الف الوط��ّي، والس��يد مس��ري أب��و الل��ن عض��و املكت��ب السياس��ّي جلماع��ة اإلخ��وان املس��لمني يف س��وريا.

افتت��ح أب��و الل��ن اجللس��ة بط��رح  	
ع��دم إمكاني��ة فه��م  ع��ّدة أس��ئلة، مؤك��داً 
احلال��ة الس��ورية م��ا مل تت��ّم اإلجاب��ة عليه��ا، 
وم��ن ضمنه��ا مل��اذا س��كت الع��امل ع��ن جرائ��م 
األس��د األب واالب��ن؟ ومل��اذا تس��تخدم روس��يا 
والص��ني ح��ّق الفيت��و؟ ومل��اذا امتنع��ت أمري��كا 
ع��ن تس��ليم الس��الح النوع��ّي للث��ّوار؟ ومل��اذا 
رفضت املنطقة اآلمنة؟ وهل اإلرهاب السّيّ 

صناع��ٌة هادف��ة؟ وم��ن يدعمه��ا؟
ث��م اس��تعرض أب��و الل��ن اخلريطة  	
ليب��نّي  والدولي��ة  اإلقليمي��ة  االقتصادي��ة 
حُت��ّل  أن  ميك��ن  االقتصادي��ة  املش��اكل  أن 
باحل��روب، فه��ي فرص��ٌة إلع��ادة تدوي��ر امل��ال. 
وأمجَل الفوائد اليت جناها الغرب من احلرب 
الس��ورية باخنف��اض أس��عار النف��ط إىل 30 
 100 كان  أن  بع��د  الواح��د  للرمي��ل  دوالراً 
وتش��غيل  العرب��ّي،  امل��ال  واس��تهالك  دوالر، 
معام��ل الس��الح، وإره��اق روس��يا اقتصادي��ًا 
وعس��كريًا. وأك��د أن سياس��ة أوبام��ا إزاء هذه 
احلال��ة املعق��دة تتلخ��ص يف دع��م األصدق��اء 
س��وريا،  ح��دود  الدم��ار  يتج��اوز  ال  حبي��ث 
والقض��اء عل��ى الدواع��ش، ووض��ع األط��راف 

أم��ام خي��اري احل��رب أو الس��الم. 
انتق��ل احلديث بعد ذلك إىل عقاب  	
حيي��ى، ال��ذي ب��نّي أس��باب ضع��ف املعارض��ة 
وع��دم وصوهل��ا إىل حال��ة االس��تقالل الذات��ّي. 
وذكر إش��كاالت الثورة اليت وصفها باملبادرة 
موّح��دة،  قي��ادٍة  نت��اج  تك��ن  ومل  الش��بابية، 
وجنح النظام يف التخلص من رعيلها األول، 
وحاول��ت املعارض��ة الرك��وب عليه��ا حمّمل��ًة 
بالكثري من أمراضها. وأّكد حييى عدم قبول 
النظام بأّي حلٍّ سياسيٍّ ميكن أن يفضي إىل 
خلع��ه. وش��رح بعد ذلك التطّورات العس��كرية 
بع��د التدخ��ل الروس��ّي الذي أنق��ذ النظام بعد 
تقهق��ر ح��زب اهلل وامليليش��يات اإليراني��ة، وأن 
اهل��دف الرئي��س هل��ذا التدخ��ل ه��و صناع��ة 
مي��زان قوًى جديٍد حياول تركيع املعارضة. 
أن  ب��نّي  الري��اض  مؤمت��ر  ع��ن  حديث��ه  ويف 
الس��وريني. وأك��د  ه��و غي��اب  أه��م ثغرات��ه 
اخلتام��ّي  بالبي��ان  وااللت��زام  التواف��ق  عل��ى 

ملؤمت��ر الري��اض وبأه��داف الث��ورة م��ن قب��ل 
مواق��ف  وعل��ى  للتف��اوض،  العلي��ا  اللجن��ة 
ري��اض حج��اب القوي��ة والصرحي��ة. وتكل��م 
ع��ن النقطت��ني املهمت��ني واخلطريت��ني اللتني 
أبلغهم��ا دميس��تورا للمعارض��ة؛ األوىل ه��ي 
أنك��م ذاهب��ون إىل مش��اورات، األم��ر ال��ذي زرع 
ختّوف��ًا ل��دى اللجن��ة م��ن إطال��ة احملادث��ات 
قب��ل التف��اوض، مم��ا يعط��ي فرص��ًا أخ��رى 
النظ��ام وداعمي��ه، والنقط��ة  لزي��ادة إج��رام 
الثاني��ة جي��ب فيه��ا عل��ى املفاوض��ني التعام��ل 
م��ع التط��ّورات ال��يت حت��دث م��ع تغ��رّي موازي��ن 

الق��وى. 
أنه��ى حيي��ى احل��وار، لينتق��ل إىل  	
السيد كيلو الذي بدأ حديثه بعدم استغالل 
املعارض��ة اجلي��د للمفاص��ل اجلوهري��ة ال��يت 
متلكه��ا، وأّن ح��ل األزم��ة الس��ورية م��ا ي��زال 

الدولي��ة. بالرهان��ات  مرتبط��ًا 
ورأى كيل��و أن الوالي��ات املتح��دة  	
م��ن  ثالث��ٍة  أو  ش��هرين  بع��د  اكتش��فت، 
ب��دء الث��ورة، أن هن��اك فرص��ًة قوي��ًة ميك��ن 
استغالهلا لتصفية حساباٍت دوليٍة وإقليمية، 
وه��ي مل حتق��ق إىل اآلن م��ا تطم��ح إلي��ه، ومل 
تس��تنفد مجي��ع فرصه��ا يف تروي��ض إي��ران 
وإنهاك الدب الروسّي. وأن روسيا رأت يف هذا 
الص��راع نقط��ًة ق��ّوٍة ميك��ن اس��تغالهلا للتأثري 
عل��ى عالقته��ا م��ع الع��رب، وأنه��ا تعتق��د أن 
باس��تطاعتها الدخ��ول يف ص��راٍع م��ع الوالي��ات 
املتح��دة، وه��ي »تش��ّبح« يف س��وريا الس��تعادة 

ش��يٍء م��ن قّوته��ا. وأن اخللي��ج يتخ��ذ مواق��ف 
تتمحور حول إبقاء األزمة يف س��وريا كي ال 
تنتق��ل إلي��ه، وه��و ال يري��د نظام��ًا دميقراطي��ًا 
يف سوريا وال إسالميًا، ما يريده هو الفوضى، 
وه��و يص��ارع إي��ران جبه��ود الس��وريني، كم��ا 
تفع��ل أمري��كا. ول��ن تنته��ي األزم��ة يف س��وريا 
إىل ح��ني انته��اء ه��ذه الرهان��ات »ألن��و م��ا ح��دا 

واجع��و قلب��و عل��ى الش��عب الس��وري«.
ث��م تط��ّرق كيل��و إىل موض��وع املفاوض��ات، 
وق��ال إن املط��روح ه��و الذه��اب إليه��ا انطالق��ًا 
م��ن الق��رار 2254 ال��ذي نس��ف جني��ف1 ومل 
يب��ِق من��ه ش��يئًا. وأّك��د أن ملف��ات احلص��ار 
والتجويع واملعتقلني ال ُتطرح يف املفاوضات، 
وه��ي قضاي��ا ب��ني النظ��ام والش��عب وجي��ب 
عل��ى اجملتم��ع الدول��ّي واألم��م املتح��دة حله��ا، 
وإدراجه��ا ضم��ن البن��ود من ش��أنه إطال��ة مّدة 

املفاوض��ات. 
وهاج��م كيل��و دميس��تورا بقول��ه:  	
»دميس��تورا ك��ذاب، وقلي��ل حي��ا«، فق��د وع��د 
األرب��ع  اللج��ان  تش��كيل  بع��دم  املعارض��ة 
االختصاصي��ة، ث��م أخ��ر النظ��ام أن��ه يعم��ل 
عل��ى تش��كيلها. ويق��ول بع��د ذل��ك للمعارض��ة 
إىل  ث��م  مش��اوراٍت  إىل  س��تذهبون  إنك��م 

حمادث��ات. 
يق��ارب  م��ا  الن��دوة  اس��������تمّرت  	
الس��اعتني، وختم��ت باستفس��ارات احلض��ور 
يف م��ا خي��ّص الواق��ع السياس��ّي والعس��كرّي، 
احملاض��������رين. قب��ل  م��ن  عنه��ا  واإلجاب��ة 
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حسب دراسٍة أعّدتها مؤسسة HÜGO واحتاد مجعيات أصحاب األعمال TISK الرتكيتان، يقّدر عدد األطفال واليافعني  	
الس��وريني يف س��ّن التعليم اإللزامّي ب�)600-700( ألٍف يف عموم الواليات الرتكية. وتقول الدراس��ة إن نس��بة )15-20(% منهم فقط 

يتلق��ون تعليمًا مدرس��يًا.

التسّرب من املدرسة
يف والي��ة غ��ازي عنت��اب، حيث يقيم  	
، وحيث تعّد فرص  أكثر من 400 ألف سوريٍّ
تعلي��م الالجئ��ني أعلى من غريه��ا يف الواليات 
الرتكية األخرى؛ بلغ عدد املدارس السورية 
48 مدرس��ًة لكاف��ة املراح��ل الدراس��ية، حت��وي 
الثانوي��ة.  الش��هادة  12 ش��عبًة لطلب��ة  فق��ط 
وبل��غ ع��دد الطلبة املداوم��ني 45 ألف طالٍب يف 

خمتل��ف املراح��ل.
التالمي��ذ  تس��ّرب  نس��بة  وصل��ت  	
والطلبة السوريني يف عنتاب إىل اخلمسني يف 
املائ��ة، وترتفع هذه النس��بة يف والي��اٍت أخرى. 
وتب��دو ه��ذه الظاه��رة ش��ديدة التعقي��د نظ��راً 
لتداخ��ل عوام��ل خمتلفٍة أّدت إليها، حس��ب ما 
يقول علي الصاحل، املدير السابق لالمتحانات 
يف احلكومة السورية املؤقتة، إذ »ال يكفي عدد 
امل��دارس املفتتحة الس��تيعاب مجي��ع الطلبة«، 
وه��ي »ال تغط��ي مجي��ع األحي��اء ال��يت يس��كنها 
الس��وريون«، و«تعتم��د كث��رٌي م��ن العائ��الت 
عل��ى أطف��اٍل يف س��ّن التعلي��م كمعيل��ني هلا«، 
إضاف��ًة إىل عج��ز الكثريي��ن ع��ن دف��ع تكاليف 
نق��ل األطف��ال م��ن وإىل املدرس��ة. وتتش��ابه 
املش��كالت واملصاعب اليت تعاني منها العملية 
التعليمي��ة يف معظ��م الواليات اليت يقيم فيها 

الالجئ��ون الس��وريون.

اإلدارة الرتكية
أص��درت  الدراس��ّي  الع��ام  ه��ذا  يف  	
احلكوم��ة الرتكي��ة ق��راراٍت ع��ّدًة خبص��وص 
الس��وريني،  لالجئ��ني  التعليمي��ة  العملي��ة 
كان أهمه��ا إتب��اع منظومة تعليمه��م إلداراٍت 
الرتبي��ة  ووزارة  ملديري��ات  تتب��ع  تركي��ٍة 

الرتكي��ة.
ويأخ��ذ معلم��ون وناش��طون عل��ى  	
ه��ذه اآللي��ة اجلدي��دة مآخ��ذ عدي��دًة تتعل��ق 
بطريقة إدارتها للملف التعليمّي وتعاملها مع 
اجلانب السورّي. إذ تندب الرتبية الرتكية ما 
يسّمى باملنّسقني إىل كافة املدارس، ويتوىل 
هؤالء إدارة املراكز التعليمية بشكٍل كامل. 

وتأخ��ذ عل��ى عاتقه��ا أيض��ًا تعي��ني املدّرس��ني 
وي��رى  مقابل��ة.  لفح��ص  خضوعه��م  بع��د 
حمم��ود الك��ردي، وه��و م��دّرٌس نش��ط باك��راً 
يف قضي��ة تعلي��م الالجئ��ني يف مدين��ة عنت��اب، 
مش��كالٍت  س��ّببت  اجلدي��دة  التغي��ريات  أن 
خمتلف��ًة تتمث��ل يف ع��دم تع��اون املس��ؤولني 
وعالقته��م  الس��ورّي،  املدي��ر  م��ع  األت��راك 
املباش��رة م��ع املنّس��ق الرتك��ّي ال��ذي »تنع��دم 
معرفت��ه بطرائ��ق التعلي��م الس��ورية واملناه��ج 
املعتم��دة م��ن احلكوم��ة املؤقت��ة«. إضاف��ًة إىل 
ق��د  الذي��ن  العش��وائي للمدّرس��ني  »االنتق��اء 
يكون��وا قليل��ي اخل��رة أو حيمل��ون ش��هاداٍت 
م��زّورة«. فض��اًل عن غي��اب الرقابة التعليمية، 
إذ مل ُيع��نيّ –مث��اًل- موّجه��ون متخّصص��ون، 
د آلي��ات تقييم ومراقبة أداء املعلمني  ومل حُت��دّ
وكفاءتهم. ومن جانٍب آخر يتحّدث املعلمون 
ع��ن املبل��غ الزهي��د ال��يت يتقاضون��ه كرات��ٍب 
ش��هريٍّ 900- ل��ريٍة تركي��ة- ال��ذي ال يكف��ي 

لس��ّد احتياجاته��م وعائالته��م.

مب��ادراٌت وحم��اوالٌت لتحس��ني العملي��ة 
التعليمي��ة

جيته��د معلم��ون س��وريون للعث��ور  	
عل��ى آلي��ة تع��اوٍن م��ع إدارة الرتبي��ة الرتكي��ة 
وإيف��اد ممث��ٍل عنه��م إىل هيئة تعلي��م الوالية، 
وحياول��ون تش��كيل مل��ٍس تعليم��يٍّ منتخ��ٍب 

يتاب��ع ش��ؤون الطلب��ة.

ش����بكة أم��ان ه��ي أح������د برام�����ج  	
منظمة اجملتمع املدنّي والدميقراطية. يقول 
زكري��ا العان��ي، وه��و م��دّرٌس وناش��ٌط يف هذه 
الشبكة املهتمة بشؤون الالجئني: »عقدت أمان 
جلسًة ملناقشة واقع التعليم والصعوبات اليت 
يواجهه��ا يف والي��ة غ��ازي عنت��اب، ش��ارك فيه��ا 
تربوي��ون م��ن مدٍن ع��ّدة، وحضرها ممثٌل عن 
وزارة الرتبية يف احلكومة املؤقتة وممثٌل عن 
اهليئ��ة التأسيس��ية لنقاب��ة املعلم��ني. وتوّص��ل 
مل��ٍس  تش��كيل  ض��رورة  إىل  اجملتمع��ون 
تعليم��يٍّ وجلاٍن اختصاصي��ٍة وتربوية«. كما 
حي��اول بع��ض املدّرس��ني احل��ّد م��ن تس��ّرب 
يرتك��ون  الذي��ن  الثانوي��ة  الش��هادة  ط��الب 
التعليم بغرض العمل وإعانة أس��رهم. يقول 
الك��ردي: »نعم��ل عل��ى إنش��اء معه��ٍد يضّم س��ّت 
شعٍب للثالث الثانوّي، ويشبه ما يسّمى بنظام 
التعلي��م احل��ّر ال��ذي كان��ت تس��مح ب��ه قوانني 
التعليم يف سوريا، وخيضع طالبه لالمتحان 
املعي��ارّي. حيت��اج ه��ذا املعه��د إىل 1200 دوالر 
ش��هريًا فقط، ونبحث اآلن عن جهٍة تدعمه«.

فيم��ا ينحص��ر دور وزارة الرتبية يف  	
احلكوم��ة املؤقت��ة يف طباع��ة الكت��ب املدرس��ية 
املنّقحة وتوزيعها، وكذلك ختطيط وتنفيذ 
االمتحانات العامة للتعليم األساسّي والثانوّي 
داخل سوريا ويف دول اجلوار، عدا تركيا اليت 
تولت وزارة تربيتها إدارة هذا العمل ابتداًء من 

ه��ذا الع��ام، كم��ا ذكرنا س��ابقًا.
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السورّيات والزوج الرتكّي
نساٌء معّلقاٌت وبعض األزواج يرفضون تسجيل أبنائهم من سوريات

نشوان الصاحل

»بع��د س��تة أش��هٍر م��ن اجلحي��م كن��ا يف الس��يارة، وفج��أًة توق��ف وطل��ب م��ّي الن��زول. ح��ني نزل��ت أكم��ل طريق��ه  	
يك��ن«. مل  ش��يئًا  وكأن 

ُأج��ر أكث��ر م��ن نص��ف الس��وريني  	
عل��ى مغ��ادرة منازهل��م بس��بب احل��رب، بينه��م 
مخسة ماليني تقريبًا جلأوا إىل خارج البالد. 
كان��ت لرتكي��ا احلّص��ة األك��ر م��ن أع��داد 
الالجئ��ني حبوال��ي 2.2 ملي��ون، وب��ني ه��ؤالء 
مئ��ات اآلالف م��ن الفتي��ات العازب��ات اللوات��ي 
كان��ت لبعضه��ّن قص��ص زواٍج م��ن رج��اٍل 
أت��راك. ال توج��د إحص��اءاٌت يف ه��ذا الش��أن ألن 
معظ��م ح��االت الزواج هذه غري مس��ّجلة، لكن 
املؤّك��د أن��ه يعوزه��ا الكث��ري لتك��ون يف إطاره��ا 

الطبيع��ّي.
غروب )34 سنة-ريف إدلب(

قب��ل أرب��ع س��نواٍت تزّوج��ت غ��روب  	
أوالده،  م��ع  يعي��ش  أرم��ل  تركي��ًا  كه��اًل 
بع��د أن س��ّجل عق��د زواجهم��ا بش��كٍل رمس��ّي. 
ورغ��م أنه��ا أخلص��ت يف خدمت��ه اال أن��ه ي��كاد 
يفق��د عقله أحيانًا حس��ب م��ا تقول: »يضربي 
هاتف��ي،  ص��ادر  األس��باب.  ألبس��ط  جبن��ون 
وحبس��ي بالبيت، ومنعي حاكي أهلي تس��ع 
ش��هور«. إىل أن جنح��ت يف اس��تخدام هات��ف 
ابنت��ه لتتص��ل بأهله��ا طالبة النجدة م��ن »هذا 
اجلحي��م«. وبالفع��ل ج��اء أهله��ا واصطحبوه��ا 
معه��م حبّج��ة الزي��ارة ومل ترج��ع بع��د ذل��ك. 
ومن��ذ ث��الث س��نواٍت وال��زوج يرف��ض الطالق.

يامسني )26 سنة-ريف حلب(
بس��بب »القّل��ة« تزوج��ت، قب��ل أرب��ع  	
س��نواٍت، تركي��ًا مريض��ًا بالش��لل الرعاش��ّي 
)داء باركنس��ون(. كان زواج يامسني قانونيًا 
ومثبتًا يف احملكمة لكنها مل تكن س��عيدًة أبداً، 
فه��ي أق��رب إىل »اخلادم��ة«، حس��ب م��ا تق��ول، 
ُتضرب ألتفه االسباب وحُترم من الطعام، وال 
ميكن هلا أن تزور أهلها. وليس هلا إال اهلاتف 
ت��روي م��ا تقاس��يه من ع��ذاٍب مع زوجه��ا الذي 
حيرمه��ا حت��ى م��ن مبل��غ املس��اعدة الش��هرّي 
ال��ذي خّصصت��ه هل��ا احلكوم��ة بس��بب رعايتها 
إي��اه ألن��ه رج��ل مري��ض أو »مع��اق«، حس��ب م��ا 

أخرتن��ا ش��قيقتها.
زينة )24 سنة-دير الزور(

م��ن  أفراده��ا  مجي��ع  عائل��ٍة  م��ن  	
اإلن��اث. نزح��ت وعائلته��ا إىل جس��ر الش��غور 
ثم إىل أنطاكيا يف تركيا قبل عام. وبس��بب 
القّلة أيضًا تزّوجت، بعقٍد عريفٍّ، »على ضّرة«. 

كانت الضّرة مريضًة والزوج فالحًا، فعملت 
زين��ة يف األرض ويف املن��زل، خت��دم الض��ّرة 
والزوج وأوالدهما اخلمسة. قبل ثالثة أشهٍر 
أجنب��ت زين��ة طفل��ًة رف��ض والدها أن ُتس��ّجل 
عل��ى امس��ه. »أخذت��و البنّي��ة ورحت��و على أهلي 
بلك��ي حي��ن قلب��ه علين��ا، لكن��ه إىل الي��وم م��ا 

اتص��ل«.
سعاد )25 سنة-إدلب، حارم(

يعمل��ون  الذي��ن  إخوته��ا،  زّوجه��ا  	
بالتهري��ب، لش��ريكهم الرتك��ّي، عل��ى أن يت��ّم 
اس��تكمال أوراقه��ا وتثبي��ت ال��زواج الحق��ًا. يف 
دينزلي، املدينة الش��مالية، عاش��ت معه لس��تة 
أش��هٍر فق��ط كم��ا تق��ول: »يف م��ا ع��دا الض��رب 
واالهان��ة، مس��ح لي أتص��ل بأهلي مّرتني بس، 
وقّدام��ه«. كان��ت نهاي��ة ال��زواج مفاجئًة كما 
تق��ول: »بع��د س��تة أش��هٍر من اجلحي��م كنا يف 
الس��يارة، وفج��أًة توق��ف وطل��ب م��ّي الن��زول. 
ح��ني نزل��ت أكم��ل طريق��ه وكأن ش��يئًا مل 
لتتص��ل  هاتف��ًا  اس��تعارت  الش��ارع  يف  يك��ن«. 
بصهره��ا ال��ذي أعاده��ا إىل أهله��ا يف س��وريا.

وه��ي  إيب��و،  ماجدول��ني  تق��ول  	
ناش��طٌة يف قضاي��ا امل��رأة، إن ه��ذه الزجي��ات م��ا 
هي إال غطاٌء الس��تخدام جس��د املرأة السورية 

بأخبس األمثان: »إحدى السوريات املتزّوجات 
عرفّيًا قبلت لقاء زوجها الرتكّي مّرًة واحدًة 
مقاب��ل  هل��ا،  اس��تأجره  من��زٍل  يف  الش��هر  يف 
العي��ش فق��ط«. حت��اول إيب��و، م��ع ناش��طاٍت 
أخري��ات، أن يوضح��ن للنازح��ات الف��روق بني 

تركي��ا. يف  والقانون��ّي  الش��رعّي  ال��زواج 
والناش��ط  احملام��ي  ويق��ول  	
احلقوق��ّي رام��ي عس��اف: »هن��اك جه��ٌل ع��امٌّ 
بالقان��ون الرتك��ّي ل��دى الس��وريني. كم��ا أن 
االختالف كبرٌي جداً بني األحوال الشخصية 
الس��ورية والرتكي��ة؛ فف��ي ح��ني تتب��ع األوىل 
الش��ريعة اإلس��المية باملطل��ق، تتب��ع الثاني��ة 
قوان��ني وضعي��ًة ال مت��ّت إىل الش��ريعة بصل��ة. 
ف��ال تق��ّر العق��د الع��ريّف، ب��ل يعاق��ب القان��ون 
م��ن يت��زّوج به��ذه الطريق��ة. ومتت��ّد العقوب��ة 
م��ن  كاًل  الزوج��ني،  إىل  إضاف��ة  لتش��مل، 
ذويهم��ا، والش��يخ العاق��د، وش��هود العق��د. وق��د 
تصل إىل الس��جن ل�15 عامًا. ليس هناك زواٌج 
متع��ّدٌد يف تركي��ا، وال عق��ٌد ش��فهيٌّ لل��زواج 
والط��الق، ب��ل، عل��ى العك��س، كّل اإلج��راءات 
مكتوب��ٌة ورمسي��ة. ولذل��ك ال حق��وق للزوج��ة 
بعق��ٍد ع��ريّف، بينما ميكن تثبيت نس��ب الطفل 

زواج«. دون  ألبي��ه 
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م��ا ي��زال يف س��وريا رغ��م أن��ه يستكش��ف املس��احات املتاح��ة ليدي��ه  	
، إذ جي��د أن��ه »هن��ا  يف أورف��ا برتكي��ا، وحي��اول أن يتم��ّدد فيه��ا بعفوي��ٍة وح��بٍّ
يف ق��راءة أك��ر لألعم��ال م��ن س��وريا«، لك��ن ابتس��اماته املقتضب��ة وال��ودودة 
املأس��اة. حيم��ل نفس��ه األخ��رى يف جّوال��ه بع��د أن  تنطف��ئ حامل��ا يتذك��ر 
ص��ارت ص��ورًا تع��ي ل��ه الكث��ري ملنحوت��اٍت عن��ت ل��ه أكث��ر م��ن ذل��ك ألش��ياٍء 
حتمل العديد من املعاني اليت عاش��ت يف داخله »حياورها وحتاوره«، إىل أن 

اس��تجابت امل��ادة اخل��ام ومحل��ت تل��ك االش��ياء عن��ه.
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مد السعد

مس��كونًا بأعم��اٍل باش��ر العم��ل به��ا  	
ومل ينجزه��ا، وأخ��رى يريد البدء بها لكنه مل 
جي��د اللحظ��ة املناس��بة بع��د. هك��ذا م��ات، قبل 
أن يول��د، »ح��وار احل��زن مع حمم��د املاغوط«، 
بع��د أن حت��ّدث عن��ه م��ع الش��اعر يف أيام��ه 
األخ��رية. وكذل��ك ه��ي »عش��تار أك��رم تولد 
م��ن جدي��د« لك��ن يف خميلت��ه املنهك��ة حي��ث 
»احل��زن زوابي��ق نت��وه فيه��ا« و«البل��د ال��ذي 

جي��ب أن حياف��ظ عل��ى فناني��ه«. 
أن  فيح��اول  فّن��ه،  عل��ى  مقف��ٌل  	
يقف��ل فّن��ه على نفس��ه. وال يس��مح إال للش��عر 
أن يدخ��ل إىل ذل��ك الع��امل اخل��اّص والع��اّم، 
ليؤّك��د أن��ه يرتج��م القصائ��د إىل منحوتات، 
كما يستقبل باهتماٍم القصائد اليت حياول 
أصحابه��ا ترمج��ة منحوتات��ه إىل كلم��ات. 
ه��ذا حال��ه م��ع »تع��ب الط��ني« و«عق��م األم��ة«.

نفس��ه  ع��ن  خيّف��ف  أن  حي��اول  	
و«يريح رأسه قلياًل« من »احلالة الالإنسانية« 
ال��يت عايش��ها يف مدينت��ه دي��ر ال��زور، لك��ن 
متنع��ه م��ن ذل��ك »آالٌم مجيلٌة« لس��نٍة ونصٍف 
قضاها يف بيته وورشته الفنية على خطوط 
حي��ث  النص��ارى،  حديق��ة  ق��رب  االش��تباك 

أمض��ى وقت��ه يف 
املش����������اركة يف 
الض�����حايا  دف��ن 
والتس��لل  نه��اراً 
إىل ح��ّي اجلورة، 
حت��ت  الواق�������ع 
س������يطرة ق��ّوات 
لي��اًل  الن���������ظام، 
لالطمئن��ان على 
احلي��اة هن��اك. ال 
مش��هٌد  يفارق��ه 
اختلط فيه املوت 
عندم��ا  باحلي��اة 

كان يس��حب جث��ة ام��رأٍة قض��ت بالقص��ف 
ليفاجئ��ه اجلن��ني الذي كانت حاماًل به وقد 

انس��لخ عنها.
ومتعت��ه  )بأفق��ه  النح��ت  يب��دو  	
م��ا  -حبس��ب  وتكوين��ه(  واختزال��ه  وعامل��ه 
يرّت��ب- أق��رب إلي��ه من الرس��م، رغم انش��غاله 
باألخ��ري من��ذ أكث��ر م��ن مخس��ة وعش��رين 
عام��ًا وإقامت��ه العديد من املعارض. بينما بدأ 
النح��ت من��ذ س��ّت س��نواٍت تقريب��ًا، بالصدف��ة 
كم��ا يك��ّرر: »كن��ت راي��ح ت��ا أش��رتي خب��ز، 
وش��فت قطع��ة رخ��ام عالطري��ق تص��رخ ل��رب 
اللمس��ات  بع��ض  عليه��ا  أج��رى  العامل��ني«. 
وأعطاه��ا امسه��ا »استس��قاء«. منذ ذلك الوقت 
وي��داه تقّدمان��ه للن��اس بالنح��ت كم��ا يق��ّدم 
األك��راد أنفس��هم باملوس��يقى، حبس��ب قول��ه.

كث��رياً،  امل��ادّي  وضع��ه  يؤّرق��ه  ال  	
فقد وضع يده منذ زمٍن طويٍل على املفارقة 
اليت يعيشها مع فنه؛ فالعمل الذي قد يدخن 
عشر علب سجائر إلجنازه قد ال يباع بأكثر 
م��ن دوالري��ن. عل��ى م��دى عقدي��ن ونص��ٍف 
تنّق��ل م��ع رس��وماته ومنحوتات��ه ب��ني هم��وم 
أبناء مدينته إىل مآس��ي الش��عب العراقّي إىل 
وج��ع املواط��������ن 
 ، ّي ر لس����������������و ا
إىل  وص������������واًل 
عج��ز الس��وريني 
تهم  نا م��������عا و
اليوم. مل تفارقه 
امله������ّمشني  روح 
بل���������������ده  ف�����ي 
واملنطق��ة. وغ��ري 
بعي��ٍد ع��ن ذل��ك 
حالي��ًا  يع���������مل 
ترك�������������يا  يف 
تصم������يم  عل��ى 

وتنفي��ذ ديك��وراٍت للمس��ارح، وُيقب��ل أت��راٌك 
عل��ى اقتن��اء منحوتات��ه وعرضه��ا يف املطاع��م 

والكافيرتي��ات. 
جيل��س متحف��زاً مليئ��ًا بالطاق��ات  	
أنه��ا  رغ��م  اخل��ام،  امل��ادة  حمل��اورة  والش��وق 
»مجيلٌة دون عمل الفنان«؛ ممتلئًا مبا حيدث 
يف س��وريا رغ��م أن »ش��وارع الغرب��ة أكلتن��ا«، 
ذل��ك  دف��ع  إىل  يس��عى  لكن��ه  يق��ول.  كم��ا 
اهل��ّم وبث��ه إىل امل��ادة عله��ا تس��تطيع اختزال��ه 
واالحتفاظ به »وتس��اعد االنس��ان مبا ال يقدر 

علي��ه العل��م«.
ال��ذي يذك���ّ��ر  أك������رم س�������ّفان  	
 ،1967 اهلزمي��ة  س��نة  يف  ول��د  أن��ه  جلس��اءه 
ق��د  ال��ذي  الش��ؤم  م��ن  وحيّذره��م ممازح��ًا 
جتلب��ه مرافقت��ه؛ حيم��ل الي��وم عل��ى كاهل��ه 
الكثري من اهلزائم، ابتداًء من انتهاك مدينته 

اإلنس��انّي. باحل��زن  وانته��اًء 

رادار المدينة



يع��ّد جب��ل الس��ّماق مبنطق��ة ح��ارم يف ري��ف إدل��ب الش��مالّي املرك��ز الثاني لتجّم��ع طائفة املوّحدين الدروز يف س��ورية، بعد  	
حمافظ��ة الس��ويداء. ويتوّزع��ون في��ه عل��ى 18 قري��ًة، أهّمه��ا )قل��ب ل��وزة، بش��ندلنيت، كفركي��ال، عريت��ا، مع��ارة اإلخ��وان، جدع��ني، 

بش��نداليا، كف��ر م��ارس، ب��رية كفت��ني، تلتيت��ا، الدوي��ر، عرش��ني(، يق��ارب ع��دد س��كانها 20 أل��ف نس��مة.

 مريم أمحد

دروز إدلب يف حميطهم الثورّي

اخت��ذ دروز إدل��ب موقف��ًا حماي��داً  	
من��ذ بداي��ة احل��راك الث��ورّي، ع��دا قل��ٍة م��ن 
ش��بابهم ش��اركت الق��رى والبل��دات اجمل��اورة 
الثائ��رة عل��ى النظ��ام يف مظاهراته��ا وانضّمت 
ويش��هد  باحلّري��ة.  املطالب��ني  صف��وف  إىل 
أهال��ي الق��رى القريب��ة لل��دروز باس��تقباهلم 
النازحني من مناطق القتال وتقديم كّل ما 
يستطيعون من منازل وأثاٍث وطعاٍم للفاّرين 
م��ن القص��ف، فكانت قراهم مكان��ًا آمنًا هلؤالء 
القادم��ني م��ن بل��دات الري��ف الش��مالّي. يق��ول 
علي قرمو، وهو من أهالي قرية كفركيال، 
اليت يسكنها السّنة واملوّحدون الدروز: »أشهد 
ب��اهلل أنه��م طيب��ني كت��ري، واس��تقبلوا كّل 
وبينه��م  بينن��ا  والعالق��ة  ببيوته��م.  الن��اس 
عالقة أخّوة وحمبة، فنحن نعيش مع بعض 
من��ذ عش��رات الس��نني ومل جن��د منه��م غ��ري 

اخل��ري«.
عل��ى  احل��ّر  اجلي��ش  س��يطر  	
جب��ل الس��ّماق فل��م يتع��ّرض أّي فصي��ٍل من��ه 
للموّحدي��ن بس��وء. واس��تمّرت عالقته��م بأهل 
متان��ًة  زادت  ب��ل  عهده��ا،  كس��ابق  الس��ّنة 
بس��بب م��ا أظه��روه م��ن تعاط��ٍف م��ع أهال��ي 
الق��رى ال��يت تتع��ّرض للقص��ف ونازحيها. ثم 
اخت��ذ تنظي��م الدول��ة اإلس��المية مق��ّراٍت ل��ه 
يف جب��ل الس��ّماق. وبع��د خ��روج التنظي��م من��ه 
س��يطرت عليه جبهة النصرة، وارتكب بعض 
عناصره��ا جت��اوزاٍت حب��ّق املوّحدي��ن. كان 
أش��هرها قت��ل 23 م��ن أهال��ي قري��ة قل��ب ل��وزة 
بع��د قت��ل عنص��ٍر م��ن اجلبه��ة نتيج��ة خ��الٍف 
ب��ني مقات��ٍل م��ن النصرة وأحد أهال��ي القرية. 
وأص��درت اجلبه��ة بيان��ًا اس��تنكر احلادث��ة، 
وأعلن��ت أنه��ا س��تعاقب الفاعل��ني، بع��د أن ن��ّدد 

باجمل��زرة. الس��وريني  غالبي��ة 
ه��ذه  اس��تغالل  النظ��ام  ح��اول  	
احلادث��ة خلل��ق الفتن��ة، وراح ي��رّوج حلص��ول 
عملي��ات ذب��ٍح ممنه��ٍج ض��ّد ال��دروز يف جب��ل 
الس��ّماق. واته��م وئ��ام وه��اب، العمي��ل ال��درزّي 
وقط��ر  تركي��ا  للنظ��ام،  الش��هري  اللبنان��ّي 
بالتحري��ض عل��ى قت��ل ال��دروز. وكم��ا لع��ب 
النظ��ام على الوت��ر الطائفّي واملذهيّب يف كّل 
م��كاٍن م��ن الب��الد، عم��ل جاه��داً عل��ى زّج دروز 

مش��ال س��وريا يف احل��رب ال��يت يش��ّنها عل��ى 
الش��عب املطال��ب بكرامت��ه لكنه مل يس��تطع، إذ 
تنّب��ه العق��الء إىل عدم االجن��رار وراء اّدعاءات 
النظ��ام ال��يت دارت ح��ول إب��ادة ال��دروز يف حال 
خروج��ه م��ن املنطق��ة. حيدثن��ا مال��ك مح��ود، 
م��ن قري��ة بالبل التابعة ملنطق��ة حارم، قائاًل: 
»يف ع��ام 2012 اجتم��ع ضب��اٌط م��ن النظ��ام م��ع 
بع��ض وجه��اء ومش��ايخ املوّحدي��ن، وعرض��وا 
علين��ا الس��الح وامل��ال ليجّرون��ا إىل الفتن��ة مع 
جريانن��ا، وعمل��وا عل��ى زرع اخل��وف يف قلوبن��ا. 
كان��وا يك��ّررون أنن��ا س��ُنقتل يف ح��ال خ��روج 
النظ��ام م��ن املنطق��ة، وحيثون��ا عل��ى قب��ول 
الس��الح، لكن��ا أصررن��ا على عدم التس��ّلح ضد 
حميطن��ا الس��ّي الثائ��ر ض��د النظ��ام واملطالب 
باحلّري��ة للجمي��ع، وال��ذي يضح��ي يف س��بيل 

كّل س��ورّي«.
عان��ت ق��رى املوّحدي��ن م��ن اإلهمال  	
نس��بة  اخنف��اض  إىل  أّدى  م��ا  الس��ابق،  يف 
بس��بب  اخلدم��ات،  وضع��ف  فيه��ا  التعلي��م 
احملسوبية والرشاوى اليت كانت تقوم عليها 
تركيب��ة النظ��ام. واآلن تعان��ي ه��ذه الق��رى 
من إهمال املنظمات اإلنسانية واإلغاثية هلا، 

رغ��م حاج��ة س��كان جب��ل الس��ّماق الكب��رية إىل 
املس��اعدة يف ظ��ّل الظروف الراهن��ة. يقول أبو 
علي من قرية بالبل: »نادراً ما نرى املساعدات 
اخلدم��ات  إىل  حاج��ٍة  يف  حن��ن  الغذائي��ة. 
الطبية واملرافق اخلدمية، فال يوجد يف قرانا 
ف��رن خب��ٍز أو مطحن��ٌة أو مس��توصف. وحن��ن 

يف حاج��ٍة إىل حف��ر آب��اٍر للمي��اه أيض��ًا«.
ب��ني  زادت  األخ��رية  الف��رتة  يف  	
بض��رورة  املنادي��ة  األص��وات  املوّحدي��ن 
املس��اهمة يف األعم��ال العس��كرية م��ع الث��ّوار 
الذي��ن يقّدم��ون التضحي��ات لني��ل احلري��ة 
والكرام��ة. الش��يخ ص��احل حس��ن )63 عام��ًا(، 
وه��و أح��د وجه��اء املوّحدي��ن يف جب��ل الس��ّماق، 
ان��دالع ثورته��ا  وكان يقي��م يف ليبي��ا عن��د 
ض��د الق��ذايف فش��ارك فيه��ا ث��م ع��اد ليش��ارك 
يف ث��ورة ب��الده، ق��ال لن��ا: »ف��رض علين��ا مح��ل 
السالح ضد النظام مع أبناء شعبنا، ألننا جزٌء 
م��ن ه��ذا الش��عب، لنا ما هل��م وعلينا ما عليهم. 
ما دفعي إىل املساهمة يف األعمال العسكرية 
هو انتهاك مقّدس��ات وكرامات أبناء الش��عب 
ع��ّدة  وخضن��ا  كتيب��ًة  فش��كلت  الس��ورّي، 
مع��ارك باالش��رتاك م��ع أبن��اء كفرختاري��م«.

الشيخ صاحل حسن - خاص

رادار المدينة

العدد 65 / 16 كانون الثاني 2016 8



أمحد أبو زيد

ظاهرة خطف الناش��طني تع��ود ُمّددًا إىل حلب وس��ط فلتاٍن أميّن 

ع��ادت ظاه��رة خط��ف الناش��طني م��ن قب��ل مموع��اٍت مس��لحٍة مهول��ٍة إىل االنتش��ار م��ّدداً يف األجزاء احمل��ّررة من حلب،    	
احملافظ��ة ال��يت ب��دأت ثورته��ا ض��د تنظي��م الدول��ة اإلس��المية على خلفية قيامه خبطف عش��رات الناش��طني اإلعالميني والعس��كريني 
قب��ل س��نتني. ولك��ن ح��االت اخلط��ف ال��يت أخ��ذت تتك��ّرر يف املدين��ة مؤخ��راً ال زال��ت ُتقّيد ض��ّد مهول، وس��ط حالٍة من الفلت��ان األمّي 
الذي تش��هده املدينة بس��بب س��وء األوضاع العس��كرية على جبهات القتال ضد قّوات األس��د من جهٍة وتنظيم الدولة من جهٍة أخرى.

اختط��اف ناش��ٍط إغاث��يٍّ واعت��داٌء عل��ى 
إذاع��ة

احل��وادث ح��ني  ه��ذه  آخ��ر  كان  	
قام��ت مموع��ٌة مس��لحٌة باختط��اف مدير 
»فري��ق صّن��اع البس��مة الس��وري«، الناش��ط 
لي��ل  منتص��ف  حس��ن،  حمم��ود  اإلغاث��ّي 
ح��ّي  يف  منزل��ه  م��ن   ،11/1/2016 االثن��ني 
الصاخ��ور مبدين��ة حل��ب. وقال��ت الناش��طة 
ش��هبا س��نان، وهي من أعضاء الفريق الذي 
يدي��ره حس��ن، يف تصري��ٍح ل�«ع��ني املدين��ة« 
إن اجملموع��ة اخلاطفة كانت غري ملثمة. 
وق��د أج��ر أربع��ة مس��لحني املختَط��ف على 
الصعود يف صندوق س��يارته، اليت س��رقوها 
أيض��ًا، حت��ت تهدي��د الس��الح. وق��ام أحده��م 
البقي��ة  اس��تقّل  بينم��ا  الس��يارة  بقي��ادة 
س��يارتهم من نوع مرس��يدس فضية اللون، 

واجته��وا حبس��ن إىل م��كاٍن مه��ول.
وقب��ل ي��وٍم واح��ٍد فق��ط م��ن تل��ك  	
احلادث��ة قامت مموعٌة مس��لحٌة باقتحام 
مكت��ب رادي��و »أل��وان« يف مدين��ة دارة ع��زة 
بري��ف حل��ب الغرب��ّي، واعت��دت بالض��رب 
على كادر العمل. ونشرت صفحة الراديو 
عل��ى موق��ع التواص��ل االجتماعّي فيس��بوك 
بيانًا قالت فيه إن اجملموعة املسلحة قامت 
أيض��ًا باالس��تيالء عل��ى املع��ّدات املوج��ودة يف 
حملط��ة  املش��غلة  امل��واد  وبإت��الف  مكتبه��ا، 
الب��ّث مم��ا أّدى إىل توقف��ه. وش��ّددت »أل��وان« 
يف بيانه��ا عل��ى أنه��ا إذاع��ٌة س��وريٌة مس��تقلٌة 

ال تتب��ع ألّي فصي��ٍل أو تي��ار.

جبهة النصرة متهمة
احل��االت  ه��ذه  معظ��م  ُس��ّجلت  	
ض��ّد مه��ول، إال أن واح��دًة منه��ا تب��نّي أن 
مس��ؤوليتها تقع على جبهة النصرة، األمر 
ال��ذي رس��خ القناع��ة ل��دى معظ��م ناش��طي 
كاف��ة  وراء  تق��ف  النص��رة  ب��أن  حل��ب 

احلادث��ة  تل��ك  وتع��ود  اخلط��ف.  عملي��ات 
إىل ش��هر نيس��ان م��ن الع��ام املاض��ي، ح��ني 
الناش��ط  اختط��اف  عل��ى  ملثم��ون  أق��دم 
ري��ان ري��ان من حّي الكالس��ة داخ��ل املدينة، 
اخلاطف��ني  أن  واح��ٍد  ي��وٍم  بع��د  ليتض��ح 
ينتم��ون إىل جبه��ة النص��رة. وتدّخل حينها 
»جتم��ع فاس��تقم كم��ا أم��رت«، أح��د أك��ر 
حل��ب،  مدين��ة  يف  العس��كرية  الفصائ��ل 
بالضغ��ط عل��ى النص��رة ال��يت اضط��ّرت إىل 
اإلف��راج ع��ن ري��ان، رغ��م إنكاره��ا يف البداية 
وج��وده عنده��ا، ليخ��رج م��ن س��جونها إىل 
أح��د املش��ايف امليداني��ة لتلقي الع��الج نتيجة 
تعّرضه للضرب املرح من قبل اخلاطفني.
وي��رى الناش��ط عمر، ال��ذي فّضل  	
ع��دم الكش��ف ع��ن امس��ه الثان��ي ألس��باٍب 
أمني��ة، أن ري��ان حمظ��وٌظ لوج��ود م��ن تاب��ع 
قضيت��ه وضغ��ط عل��ى اخلاطف��ني إلط��الق 
لبقي��ة  يتواف��ر  ال  ال��ذي  األم��ر  س��راحه، 
الناش��طني الذي��ن ال زال مصريهم مهواًل 
رغ��م م��رور ش��هوٍر طويلٍة عل��ى اختطافهم.

وأض��اف عم��ر يف حديث��ه ل�«ع��ني  	
املدين��ة«: »قب��ل أكث��ر م��ن س��بعة ش��هوٍر 
اخُتط��ف الناش��ط واملقات��ل أب��و ب��در. وقب��ل 
السياس��ّي  املستش��ار  اخُتط��ف  ش��هرين 
جملل��س ث��ّوار حلب العم أب��و ماجد كرمان، 

يف وض��ح النه��ار، م��ن ح��ّي الكالس��ة. ومن��ذ 
ش��هٍر اخُتط��ف أب��و حمم��ود، وه��و وال��د أح��د 
الناش��طني اإلعالمي��ني. ومؤخ��راً اخُتط��ف 
يوج��د  ورمب��ا  حس��ن.  حمم��ود  الناش��ط 
به��م.  نس��مع  مل  مم��ن  الكثريي��ن  غريه��م 
ورغ��م ذل��ك مل يتج��ّرأ أح��ٌد م��ن الفصائ��ل 
العس��كرية عل��ى توجي��ه أصاب��ع االته��ام إىل 

الفاع��ل ووض��ع ح��دٍّ ل��ه«.

»ثّوار حلب« حيّمل الفصائل املسؤولية
ويف الس��ياق ذات��ه أص��در »احت��اد  	
ث��ّوار حل��ب« بيان��ًا مّح��ل فيه كاف��ة اجلهات 
الثوري��ة املقاتل��ة مس��ؤولية الفلت��ان األم��ّي 
الذي تشهده حلب، وشيوع حاالت اخلطف 
جه��اٍت  قب��ل  م��ن  التعس��فّي  واالعتق��ال 
وصفها يف بيانه بأنها ترتدي اللثام ال على 
وجهه��ا فحس��ب ب��ل عل��ى تفكريه��ا، ألنها مل 
ت��درك بع��د األس��باب احلقيقي��ة لقيام ثورة 

الكرام��ة واحلّري��ة.
كم��ا مّح��ل احتاد الث��ّوار أيضًا، يف  	
بيان��ه ال��ذي نش��ره عل��ى صفحت��ه الرمسي��ة 
عل��ى موقع التواصل االجتماعّي فيس��بوك، 
مس��ؤولية تك��رار ح��االت اخلط��ف للجه��ات 
القضائي��ة يف حل��ب، معت��راً أنه��ا غائب��ٌة عن 

متثي��ل احل��ّق الع��اّم يف تل��ك اجلرائ��م.

حممد ماهر كرمان – أبو ماجد حممود حسن
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دير الزور... عاٌم على احلصار
أمحد مهيدي

ال��زور عام��ه  أنه��ى حص��ار املدني��ني املقيم��ني يف مناط��ق النظ��ام يف دي��ر  	
األّول. ع��اٌم طوي��ٌل غاب��ت في��ه معاناة احملاصرين عن بيانات األم��م املتحدة واملنظمات 
اإلنس��انية، باس��تثناء بي��اٍن خج��وٍل ص��در ع��ن فال��ريي آم��وس، وكيل��ة األم��ني الع��ام 
لألم��م املتح��دة للش��ؤون اإلنس��انية، يف أواخ��ر آذار املاض��ي، ذك��رت في��ه أن هناك 228 
أل��ف مدن��يٍّ حماص��رون م��ن تنظي��م داع��ش. نس��تعرض يف ه��ذا التقرير أب��رز مراحل 

احلص��ار وأوض��اع الس��كان حتت��ه.

معلوماٌت أّولية
يس��يطر النظ��ام عل��ى ع��ّدة أحي��اء  	
م��ن مدين��ة دير ال��زور، هي البغيلي��ة واجلورة 
والقصور وأجزاء من حّيي اجلبيلة واملوظفني 
يف غ��رب املدين��ة وح��ّي هراب��ش ش��رقها. يص��ل 
ب��ني ه��ذه األحي��اء طري��ٌق عس��كريٌّ يقع خلف 
اجلب��ل املط��ّل عل��ى املدين��ة، اس��تخدمته ق��ّوات 
النظ��ام بع��د احل��رب. وحبس��ب أح��د العامل��ني 
يف اهل��الل األمح��ر العرب��ّي الس��ورّي ف��إن ع��دد 
العوائل املس��ّجلة لدى فرع اهلالل بدير الزور 
يف أواخ��ر ع��ام 2014 يزي��د ع��ن 68 أل��ف عائل��ة. 
يعم��ل الن��اس يف مناط��ق النظ��ام موظف��ني يف 
الدوائ��ر احلكومي��ة أو بامله��ن احل��رة. ال يوج��د 
إحصاٌء دقيٌق ألعداد قّوات النظام وميليشيات 
الدف��اع الوط��ّي واألجه��زة األمني��ة يف ه��ذه 
األحياء لكّن أعداد امليليشيات املسلحة ترتاوح 
بني )2500-2000(، أما األجهزة األمنية وقّوات 
احل��رس اجلمه��ورّي فيزيد عددها على ألفي 
مقات��ل، حبس��ب تقدي��رات مص��دٍر مق��ّرٍب م��ن 

أح��د األجه��زة األمني��ة.
كان األهال��ي يس��تخدمون ثالث��ة  	
معاب��ر للخ��روج من مناطق النظام؛ هي معٌر 
نه��ريٌّ يص��ل مناط��ق النظ��ام بقري��ة اجلنين��ة 
الري��ف  يف  عّي��اش  وطري��ق  النه��ر،  جنوب��ي 
البانورام��ا.  طري��ق  إىل  باإلضاف��ة  الغرب��ّي، 
وتدخ��ل اخلض��روات وامل��واد الغذائية والطبية 
واحملروق��ات م��ن هذه املعابر. توجد يف مناطق 
س��يطرة النظ��ام صوام��ع لتخزي��ن احلب��وب 
حتوي كمياٍت كبريًة من القمح، ومطحنٌة 
االهلّي��ة  لألف��ران  الطح��ني  بتأم��ني  تق��وم 
زراعي��ٌة  أراٍض  توج��د  كم��ا  واحلكومّي��ة، 
مبس��احاٍت بس��يطٍة يف ضاحية البغيلية تزرع 
 16 يف  املومسي��ة.  اخلض��روات  بع��ض  فيه��ا 
كان��ون الثان��ي من الع��ام املاضي أغلق تنظيم 
داع��ش حواج��زه أم��ام األهال��ي القادم��ني إىل 
مناط��ق النظ��ام م��ع مساح��ه بإدخ��ال امل��واد 

الغذائية، حتى 25 من الشهر ذاته عندما أغلق 
املعاب��ر نهائي��ًا.

النظام يشارك يف حصار املدنيني
يف 23 آذار 2015 أص��در الل��واء حممد  	
خضور، رئيس اللجنة األمنية والعسكرية يف 
املنطق��ة الش��رقية، ق��راراً مبن��ع األهال��ي م��ن 
اخل��روج م��ن مناطق النظام، بع��د تزايد أعداد 
اخلارج��ني منه��ا وخش��ية النظ��ام م��ن خلّوه��ا. 
اس��تمّر ه��ذا الق��رار لثالثة أش��هٍر ع��ّدل بعدها 
خضور قراره ليقضي مبنع الذكور من سّن 
50-17 عام��ًا م��ن املغ��ادرة والس��ماح للباق��ني. يف 
تل��ك الف��رتة عق��د خض��ور اجتماع��اٍت قس��ريًة 
وطلب��ة  الرمسي��ة  الدوائ��ر  موظف��ي  م��ع 
اجلامع��ات إلقناعه��م باالنضم��ام إىل ق��ّوات 
النظ��ام واهلج��وم عل��ى داع��ش لف��ك احلص��ار.

طائرة اليوشن باب رزٍق لضباط النظام
يق��ول الس��كان إن مس��ؤولي النظ��ام  	
وج��دوا يف احلص��ار فرص��ًة جل��ي األم��وال 
عل��ى حس��اب معان��اة الن��اس؛ فرئي��س ف��رع 
أم��ن الدول��ة حيتك��ر وارد بئر اهلّب��اش، مصدر 
أصب��ح  وال��ذي  النظ��ام،  مناط��ق  يف  الوق��ود 
معروف��ًا باس��م بئ��ر دّع��اس، نس��بًة إىل رئي��س 
الف��رع دّع��اس عل��ي. أم��ا ف��رع األمن العس��كري 
والل��واء خض��ور فيحتكرون رش��اوى احلصول 
عل��ى املوافق��ة للخ��روج ب��ّراً. وجت��ي املخابرات 
اجلّوي��ة األم��وال من اخلارجني ع��ر الطريان. 
إذ كان��ت طائ��رة الش��حن )اليوش��ن( حت��ّط 
يف مط��ار دي��ر ال��زور العس��كرّي بش��كٍل يوم��يٍّ 
قادمًة من دمشق، حتمل العساكر والذخرية 
والس��الح. وبع��د احلص��ار اس��تخدمها بع��ض 
امل��واد  لنق��ل  النظ��ام  م��ع  املتعاون��ني  التج��ار 
الغذائي��ة وبيعه��ا لألهال��ي بأس��عاٍر فاحش��ة، 
مقاب��ل أربعمئ��ة أل��ف ل��ريٍة ل��كل ط��نٍّ تدف��ع 
للضب��اط. كم��ا كان األهالي يدفعون مبالغ 

طائلًة مقابل اخلروج من مناطق النظام عر 
الط��ريان، إذ تراوح��ت تكلف��ة س��فر الش��خص 
الواحد بني )150-25( ألف لرية س��ورية. ومنذ 
توق��ف طائ��رة اليوش��ن ع��ن اهلب��وط يف املط��ار 
العس��كرّي، بس��بب الس��يطرة الناري��ة لداع��ش 
عل��ى املدّرج��ات، ارتفعت أس��عار امل��واد الغذائية 

بش��كٍل فاحش.

املساعدات الغذائية 
يف 15 كان��ون األول املاض��ي قال��ت  	
اللجن��ة الدولي��ة للصلي��ب األمح��ر يف س��وريا، 
ع��ر صفحته��ا الرمسي��ة عل��ى الفيس��بوك، 
إنها أرس��لت 162 طنًا من املساعدات اإلنسانية 
اىل دي��ر ال��زور ع��ر اجل��ّو، ملس��اعدة 182 أل��ف 
، من��ذ بداي��ة 2015، يف إش��ارٍة منه��ا اىل  مدن��يٍّ
الع��دد املتبق��ي م��ن املدني��ني حت��ت احلص��ار. 
لكن، حبسب شهادات عدٍد كبرٍي من السكان، 
فان منظمة اهلالل األمحر قّدمت املس��اعدات 
مّرتني فقط منذ بدء احلصار؛ كانت األوىل 
يف ش��هر أي��ار عندم��ا ق��ّدم اهلالل س��لًة غذائيًة 
مكّون��ًة م��ن 2 ك��غ أرز و2 ك��غ مس��ن، وامل��ّرة 
الثاني��ة يف آب عندم��ا ق��ّدم مخ��س قط��ٍع م��ن 
األهال��ي  ويتح��دث  عائل��ة.  ل��كل  الصاب��ون 
ع��ن م��واد غذائي��ٍة مرس��لٍة م��ن األون��روا، غ��ري 
خمّصص��ٍة للبي��ع نظري��ًا، توج��د يف األس��واق 
بأسعاٍر باهظة، وقيل إن ضباط النظام كانوا 

الطفل عكاب العريفي أحد ضحايا احلصار
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يبيعونه��ا للتج��ار. كم��ا أرس��ل النظ��ام م��ن 
دمش��ق، عّدة مّراٍت، ش��حناٍت بسيطًة من املواد 
الغذائي��ة بيع��ت يف املؤسس��ات االس��تهالكية.

داعش تضّيق احلصار 
اس��تمّرت امل��واد الغذائي��ة بالدخ��ول  	
إىل مناط��ق النظ��ام تهريب��ًا ع��ر النه��ر وم��ن 
نش��رت  2015، عندم��ا  نيس��ان  البادي��ة حت��ى 
داع��ش قناص��ني عل��ى أط��راف النه��ر املقابل��ة 
ألغام��ًا يف طري��ق  وزرع��ت  النظ��ام،  ملناط��ق 
يه��ّرب  م��ن  كّل  تعتق��ل  وص��ارت  البادي��ة، 
امل��واد الغذائي��ة أو حي��اول الدخ��ول إىل تل��ك 
املناط��ق، فأحرق��ت ع��ّدة س��ياراٍت كان��ت تق��ّل 
أش��خاصًا حياول��ون الدخ��ول، وص��ادرت ع��دداً 
م��ن الش��احنات كان��ت حتم��ل م��واد غذائي��ة. 
امل��واد  نس��بة  اخنفض��ت  احل��ني  ذل��ك  ومن��ذ 
املهّربة يوميًا إىل مناطق النظام إىل كمياٍت 
ال تكف��ي احتي��اج عش��ر عوائ��ل، حبس��ب أح��د 

املدني��ني هن��اك.

الوقود واملياه والكهرباء وشبكة االتصال 
تعّط��ل الكب��ل الضوئ��ّي ال��ذي يغذي  	
ش��بكات االتص��ال يف دي��ر ال��زور عن��د منطق��ة 
الش��وال اخلاضع��ة لس��يطرة داع��ش يف الي��وم 
األّول م��ن احلص��ار، ومن��ع التنظي��م ورش��ات 
الري��د م��ن إص��الح العط��ل وق��ام باعتقاهل��ا. 
اس��تمّر االنقط��اع مل��ّدة ش��هرين قام��ت بعدهما 
ش��ركتا س��رييتل وmtn بإع��ادة ب��ّث الش��بكة، 
ولك��ن بطاق��ٍة ضعيف��ة، ع��ن طري��ق أجه��زٍة 
فضائي��ٍة ثبتته��ا يف أماك��ن ع��ّدٍة يف مناط��ق 
النظ��ام. أم��ا بالنس��بة إىل الوق��ود فق��د ق��ام 

النظ��ام، يف نيس��ان املاض��ي، بفت��ح أح��د آب��ار 
النف��ط املغلق��ة )اهلّب��اش( بالق��رب من مش��فى 
األس��د، وقام برتكي��ب حّراقٍة بدائيٍة لتكرير 
الناجت��ة  احملروق��ات  وبي��ع  علي��ه،  النف��ط 
للمدني��ني بأس��عاٍر ت��رتاوح ب��ني )1500-1000( 

للي��رت امل��ازوت أو ال��كاز.
آذار   25 يف  داع��ش،  تنظي��م  ق��ام  	
املاض��ي، بتخري��ب حمط��ة التّي��م ال��يت تغ��ّذي 
مدينة دير الزور بالكهرباء. ومنذ ذلك احلني 
ال كهرب��اء يف مناط��ق النظ��ام إال يف بع��ض 
احمل��الت ال��يت حت��وي مول��داٍت تق��وم بش��حن 
أجه��زة اجل��ّوال للن��اس مقاب��ل مخس��ني ل��رية. 
أم��ا املي��اه فتوجد حمطت��ان لتصفيتها تغذيان 
امل��ازوت  عل��ى  تعم��الن  احملاص��رة  األحي��اء 
وحتتاج��ان إىل مثاني��ة آالف لي��رٍت من��ه يومي��ًا 
لتش��غيلهما. يف املراح��ل األوىل م��ن احلص��ار 
كانت��ا تعم��الن بش��كٍل ش��به يوم��ّي، ومن��ذ 
حزيران أصبحت املياه ُتضّخ مّرًة واحدًة كّل 

أس��بوٍع بس��بب قل��ة الوق��ود.

مشاٍف بال دواء 
املناط��ق  يف  مش��فيان  يوج��د  	
احملاص��رة هم��ا املش��فى العس��كرّي ومش��فى 
األس��د، يقّدم��ان اخلدم��ات الطبي��ة لألهال��ي 
لك��ن دون فائ��دة، حبس��ب أح��د األطباء يف تلك 
املناط��ق ال��ذي يق��ول: »منذ حزي��ران املاضي ال 
وج��ود ألدوي��ة االلته��اب واملض��ادات احليوي��ة 
واملس��كنات والفيتامين��ات. وأدوي��ة األم��راض 
املزمن��ة ب��دأت تنفد م��ن الصيدلي��ات«. ويروي 
املصاب��ني  م��ن  كب��رياً  ع��دداً  أن  األهال��ي 
بالقذائ��ف ال��يت يطلقه��ا تنظي��م داع��ش عل��ى 

مناط��ق النظ��ام قض��وا بس��بب س��وء الرعاي��ة 
الطبي��ة رغ��م أن إصاباته��م كان��ت خفيف��ة.

اخلبز وظرف العصري قوت احملاصر 
توج��د يف مناط��ق النظ��ام مطحن��ٌة  	
منه��ا  اثن��ان  أف��ران،  لعش��رة  الدقي��ق  تؤّم��ن 
األف��ران  تبي��ع  خاّص��ة.  والبقي��ة  حكومي��ان 
احلكومي��ة ربط��ة اخلب��ز مبئ��ة ل��رية، بينم��ا 
تبيعه��ا األف��ران اخلاّص��ة بأربعمئ��ة. يعتم��د 
األهال��ي يف املناط��ق احملاص��رة عل��ى اخلب��ز يف 
ظ��ّل فق��دان امل��واد الغذائية، ويس��تعيضون عن 
السّكر بظروف العصري اليت تتوافر يف السوق 

وتب��اع ب���150 ل��ريًة للظ��رف الواح��د.

كيف تعيش عائلٌة يف شهر من احلصار؟
يعم��ل  القص��ور  ح��ّي  س��كان  أح��د  	
وزوجت��ه موظفني حكومي��ني، ولديهما أربعة 
أوالٍد دون س��ّن العم��ل، يق��ول: »نتقاض��ى، أن��ا 
وزوج��يت، مبل��غ 55 أل��ف ل��رية. حنت��اج منه��ا 
فق��ط،  اخلب��ز  لش��راء  يومي��ًا  ل��ريٍة   500 إىل 
ألن الكمي��ة يف الف��رن تنف��د قب��ل أن يص��ل 
دوري، ولذلك أضطّر إىل ش��راء اخلبز بس��عٍر 
للربط��ة  ل��ريًة   250( التج��ار  م��ن  مضاع��ٍف 
الواح��دة(. تكّلفنا الطبخة الواحدة مبلغ 4000 
لرية يف احلّد األدنى، ولذلك نعيش يف النصف 
األّول من الش��هر على الش��وربة أو على بعض 
املعلب��ات، أم��ا يف النص��ف الثان��ي من��ه فنعي��ش 
عل��ى اخلب��ز والعص��ري. حنت��اج إىل 7500 ل��ريٍة 
ش��هريًا لش��راء ظ��روف العص��ري. ورغ��م ذل��ك 
فحالن��ا ممّي��ٌز ع��ن الكث��ري م��ن العوائ��ل ال��يت ال 

متل��ك م��ورداً مالي��ًا.

- هذه األسعار ثابتة تقريبًا منذ حزيران املاضي وحتى اآلن. 	
- يذكر أن هذه املواد ال تتوافر دائمًا، أما اخلضروات فتتوافر يف السوق بكمياٍت بسيطٍة حبسب موسم زراعتها. 	

أسعار املواد الغذائية يف املناطق احملاصرة

111111 العدد 65 / 16 كانون الثاني 2016

رادار المدينة



مقابلة 

قائد إحدى جمموعات املقاتلني الديريني يف الش��مال أمحد عالوي:

ل��ن حتّق��ق الثورة أهدافها قبل أن نتوّحد، وجي��ب أن ُيعزل قادة مقاتلي دير الزور أو ُيقتلوا
حاورته هيئة التحرير

»بعربني، وبشهر رمضان 2011، كان يف زملة راجع من شغله على بسكليت، وشايل أكياس سوس وعصاير. وّقفو حاجز  	
لألم��ن العس��كري ب��دون س��بب، وبلش��وا العناص��ر يضرب��ون بي��ه جبن��ون حلت��ى م��ات«.

ه��ذه واح��دٌة م��ن قص��ٍص وحش��يٍة كث��ريٍة كان أمح��د  	
عالوي، مدّرس اللغة اإلنكليزية، والضابط اجملّند آنذاك يف جيش 
النظ��ام، ش��اهدًا عليه��ا. وإىل أن حان��ت الفرص��ة املناس��بة لالنش��قاق، 
يف نهاي��ة ذل��ك الع��ام، س��ّجل أمح��د يف ذاكرت��ه عش��رات الوقائ��ع عن 
»الطبيعة اإلجرامية هلذا النظام«، و«مأل قلبه مبا يكفي من العزمية 
لقتال��ه«. قت��اٌل ب��دأ م��ن بلدته »الكش��كية« 90- كم ش��رق دير الزور- 
إذ انض��ّم، بع��د انش��قاقه، إىل مموع��ات اجلي��ش احل��ّر هن��اك ضمن 
كتيب��ة احلم��زة ول��واء جعف��ر الطي��ار. م��ع هذا اللواء ش��ارك عالوي 
يف مع��ارك كث��ريٍة لتحري��ر ري��ف دي��ر ال��زور م��ن ق��ّوات األس��د، ث��م 
	مع��ارك أخ��رى دفاعًا عنه يف وج��ه تنظيم »داعش«. لتكون احلصيلة 
س��ّت إصاب��اٍت يف جس��ده، أربع��ًا منه��ا يف املعارك ضّد النظ��ام واثنتني 
يف املع��ارك ض��ّد »داع��ش«. يق��ود أمح��د ع��الوي الي��وم مموع��ًة م��ن 
أبن��اء دي��ر ال��زور يف ري��ف إدل��ب. وينتظ��ر معه��م، مث��ل آالف املقاتلني 
الديري��ني، والدة جس��ٍم عس��كريٍّ جيمعه��م وجيع��ل م��ن حتري��ر 

احملافظ��ة م��ن »داع��ش« وم��ن النظ��ام أّول أهدافه.

قب��ل أي��اٍم كتبَت عل��ى صفحتك الش��خصية يف موقع فيس��بوك أنه 
ال يوج��د ح��لٌّ أو طريقٌة لتوحيد أبناء دي��ر الزور إال بعزل قادتهم أو 

قتله��م! أال توجد طرٌق أخرى؟
املشكلة يف القادة، هم السبب الرئيسّي يف تشتتنا وضياعنا.  	
قب��ل ع��اٍم عق��د اجتم��اٌع يف مدين��ة أورفا  حضره أكث��ر من مئة قائٍد 
ومقات��ٍل م��ن أبن��اء احملافظ��ة، وكن��ت مدي��رًا للجلس��ة. تن��اوب عل��ى 
امليكروفون معظم احلضور، وكّل واحد يقول أنا عندي مشروع وما 
	عندي مشكلة بالوحدة لكي أعرتض على فالن. توصلنا يف النهاية 
إىل تفاهٍم على تأسيس جيش أسود الشرقية، لكن مل حيدث أّي شيٍء 
بعد هذا االجتماع، وبعد اجتماعاٍت أخرى غريه، سوى خسارة آالف 
ال��دوالرات كتكالي��ف إقام��ٍة ونق��ل للمجتمع��ني، وكذل��ك املش��قة 
واإلهان��ات ال��يت القاه��ا القادم��ون م��ن س��وريا أثن��اء عبورهم احلدود. 
عش��رة أش��خاٍص هم املس��ؤولون عن تفّرقنا، يتنافس��ون يف ما بينهم 
	ويتناح��رون ألس��باٍب ش��خصية، مم��ا يدفع كّل واح��ٍد منهم باجتاه. 
ومعه��م أيض��ًا يتحّم��ل بع��ض ش��يوخ العش��ائر مس��ؤولية م��ا حي��دث، 
بس��بب دوره��م املخ��ّرب واملتقل��ب والباح��ث ع��ن مصاحله الش��خصية 

فقط.

من هم هؤالء العشرة؟
س��أقول أمساءه��م لك��ن ال تنش��روها. وال مان��ع عن��دي م��ن  	
اعتب��اري بينه��م ان أراد أح��ٌد ذل��ك. هؤالء القادة ُيفش��لون أّي مبادرة، 
ويضع��ون العوائ��ق أم��ام أّي جه��ٍد للتوحي��د، وال يكّف��ون ع��ن تب��ادل 

الته��م بالفس��اد والتخ��اذل ورمب��ا اتهام��ات أخ��رى.

ماذا لو كانت هذه التهم صحيحة؟
م��ن املمك��ن أن تك��ون صحيح��ًة يف ح��ّق البع��ض، رمب��ا واحٍد  	
أو اثنني من هؤالء العشرة. وعلينا يف هذه احلالة، وبعد توافر األدلة 
املؤكدة والش��هود، أن نس��تبعدهم ونعّريهم ونفضحهم، وأال جنامل 
أّي أح��ٍد يف ذل��ك. فق��د مللن��ا من ال��كالم والتصرحي��ات. نريد خطواٍت 
عمليًة وأن نتناس��ى ما قمنا به س��ابقًا أو مفاخرنا وأمادنا الس��ابقة 
يف ه��ذه الث��ورة. نري��د أم��اد حتري��ٍر جدي��دًة تعي��د كرامتن��ا وتعي��د 

ه��ؤالء املش��ّردين يف املخيم��ات إىل بيوته��م.

يف ه��ذا الواق��ع، ما هو املت��اح الي��وم للمقاتلني من أبناء دي��ر الزور؟ ما 
العمل؟

أن نبق��ى يف م��ا تبّق��ى م��ن املناط��ق احمل��ّررة يف الش��مال أو  	
يف درع��ا، نداف��ع عنه��ا م��ع إخوتن��ا هن��اك، فه��ي م��ا تبّق��ى م��ن الث��ورة. 
وإن راح الش��مال، عل��ى س��بيل املث��ال، راح��ت الث��ورة كله��ا. وعلين��ا أن 
نراجع أنفسنا وحنّدد عيوبنا وأخطاءنا السابقة. وعلينا أال نستخّف 
ب�«داعش« أو نتعامل معها بطيش، وأن نتحّضر جيداً ملعركتنا معها.

مل تذكر أّي دوٍر سليبٍّ للدول واألطراف اخلارجية..
م��ن  احل��ال.  ه��ذه  مس��ؤولية  نتحّم��ل  م��ن  فق��ط  حن��ن  	
الطبيع��ي أن تفك��ر كّل دول��ٍة مبصلحته��ا أواًل. ل��و كن��ا موحدي��ن 
وصادقني ألجرنا هذه الدول على االستجابة ملصاحل ثورتنا، ولكننا 
غ��ري ذل��ك. ومل نس��توعب بع��د أن ه��ذه ال��دول ليس��ت غبي��ًة أو محق��اء 
لتص��ّدق م��ا نقول��ه ملندوبيه��ا أو لتص��ّدق مزاع��م بعضن��ا -عل��ى س��بيل 
املث��ال- بأن��ه يق��ود ثالث��ة آالف مقات��ٍل وكّل م��ن معه م��ن املقاتلني ال 

يزي��دون ع��ن اخلمس��ة عش��ر.

كيف انتصرت »داعش« يف حمافظة دير الزور؟
اعتم��دت »داع��ش« أّواًل عل��ى كس��ب ال��والء س��ّراً م��ن بع��ض  	
الق��ادة وبع��ض الكتائ��ب واجملموع��ات، وكذل��ك بع��ض األفخ��اذ أو 
العش��ائر؛ ه��ذا م��ا ح��دث يف البوكم��ال والقوري��ة وموحس��ن وق��رى 
الش��عيطات واملدين��ة والري��ف الغرب��ّي. وعمل��ت »داع��ش« عل��ى إث��ارة 
لزعزع��ة  قري��ٍة  كّل  يف  مموع��اٍت  واس��تمالة  والف��ن  التناف��س 
الصف��وف، وأذك��ر أنه��م أرس��لوا لن��ا م��ّرًة: »أنت��م الش��عيطات مل��اذا 
تقاتلونن��ا؟ حن��ن نري��د معاقب��ة أه��ل الش��حيل فق��ط«. وكان اللت��زام 
بع��ض الفصائ��ل والكتائ��ب احلي��اد دوٌر أيض��ًا. وكذل��ك خيان��ة ق��ادٍة 
ومموع��اٍت وقف��وا معن��ا يف البداي��ة وأصدروا بيان��ات تأييٍد لنا ثم مل 

يلبث��وا أن انقلب��وا علين��ا ووقف��وا إىل جان��ب »داع��ش« بع��د ذل��ك.

إىل متى ميكن لداعش أن تبقى يف دير الزور؟
حت��اول »داع��ش« أن تض��رب ج��ذوراً عميق��ًة يف متم��ع  	

العدد 65 / 16 كانون الثاني 122016



دي��ر ال��زور، وتري��د أن تع��زل احملافظ��ة ع��ن الع��امل. قطع��ت اإلنرتن��ت، 
وحت��اول من��ع االس��تقبال الفضائ��ّي والتلفزي��ون، لتس��تفرد بالن��اس 
هن��اك وتق��ول هل��م ما تش��اء. وهي ترّكز عل��ى األطفال ألنهم مصدر 
ق��ّوٍة الحق��ٍة هل��ا، وتأثريه��ا عليه��م ب��دأ يظه��ر من��ذ اآلن، ف��كّل ح��نٍي 
نس��مع ع��ن فتي��ٍة يفّجرون أنفس��هم يف عملي��اٍت انتحارية. معركتنا 
مع »داعش« ليست سهلًة وجيب اإلعداد هلا جيداً. وأال نعتمد إال على 
أنفسنا وال نثق بالغري أو نتكل على التغطية اجلوية ألنها لن حتسم 
املعرك��ة، وألنن��ا ميك��ن أن خُن��ذل يف أّي حلظ��ة. أن��ا عل��ى يق��نٍي م��ن 
أن »داع��ش« س��تهزم يف دي��ر ال��زور، وال أخ��اف م��ن بقائه��ا. إمنا أخش��ى 
م��ن املرحل��ة بع��د »داع��ش«، إذ س��تخّلف لن��ا خالي��ا ومتعاطف��ني معها، 
وكذل��ك ستنش��ط خالي��ا تابع��ٌة للنظ��ام، وس��يعمل ه��ؤالء عل��ى خلق 
املش��اكل، وأخش��ى أن يرجع عهد الفوضى والنهب والسرقات. لذلك 
علين��ا أن نفك��ر -إىل جان��ب العم��ل العس��كرّي- يف إدارة احملافظ��ة، 
ألن تعثرن��ا يف مجي��ع املناط��ق احمل��ّررة يع��ود إىل غي��اب اإلدارة. كان 
الحت��الل »داع��ش« دي��ر ال��زور بع��ض احلس��نات، إذ إن حقيق��ة ه��ذا 
التنظيم انكشفت هناك ومل تبَق أّي أوهاٍم حوله. كان بعض الناس 
يق��ول مل��اذا حتاربون »داع��ش«؟ دعوها تعاقب اللص��وص واحلرامية... 
ولكن بعد أن سيطرت »داعش« وجدنا أن معظم اللصوص الكبار قد 
بايعوه��ا وه��م يف صفوفه��ا الي��وم. وبعد »داعش« س��نواصل ثورتنا ضّد 

ه��ذا النظام.

أمل ختّف��ف املذابح الفظيعة اليت ارتكبتها »داعش« يف حّق عش��رية 
الشعيطات، وأنت منها، من حّدة عداوتك، أو تغرّي موقفك من 

النظام؟
أب��داً، فأن��ا أع��رف ه��ذا النظ��ام جي��داً، ول��ن  	

أغ��رّي رأي��ي أو موقف��ي من��ه. كن��ت م��ع الث��ورة 
وم��ا زل��ت ول��ن 

أت�������خلى 

عنه��ا. ول��ن أنس��ى ش��هداءنا الذي��ن س��قطوا يف املع��ارك ض��ّده. نع��م، م��ا 
فعلت��ه »داع��ش« فظي��ع ولك��ن هذا ما يري��ده النظام فعاًل، وجيب أن ال 
نتجاهل اخلدمات واملنافع املتبادلة بني »داعش« والنظام. ثم إن الثورة 
ليس��ت لعش��ريتنا فقط أو لدير الزور، إنها ثورة البش��ر املظلومني يف 
سوريا كلها. وال منّن على أحٍد أن دير الزور قد قّدمت وضّحت مبا 

ضّحت به.

كيف ترى املستقبل، مستقبل هذه الثورة؟
ل��ن حتق��ق الث��ورة أهدافه��ا قب��ل أن نتوّح��د ونك��ون عل��ى  	
مس��توى املس��ؤولية ونش��عر ب��آالم الن��اس. ص��ارت حي��اة الس��ورّي ب��ال 
قيم��ة؛ إم��ا ميت��ًا أو مصاب��ًا أو معتق��اًل أو الجئ��ًا يف البل��دان يتحدث��ون 
عن��ه كأن��ه خمل��وٌق أدن��ى. أق��ول لكّل من يعتر نفس��ه ثائ��راً، وللقادة 
عل��ى وج��ه اخلص��وص: دع��وا مصاحلكم الش��خصية ونزعاتك��م جانبًا 
واتقوا اهلل يف الناس، يف أهلكم الذين يعّولون عليكم وينتظرون، ويف 

املش��ّردين والنازح��ني الذي��ن حيلم��ون بالع��ودة إىل بيوته��م.

يف اليوم الذي ُتهزم فيه »داعش« ويس��قط بش��ار األس��د ماذا ستفعل 
أنت؟

أرج��ع إىل حيات��ي الس��ابقة، وأم��ارس مهن��يت ال��يت أحبها يف  	
تعليم اللغة اإلنكليزية يف مدارس بلدتي.

أمحد عالوي – ميني

مقابلة 



عن مأس��اة مضايا ومفاعيلها املدّمرة

بكر صدقي

رأي

14

بتن��ا ال نع��رف  	
لف��ّك  نف�������رح  ه��ل 
جزئي��ًا  احلص������ار، 
مؤقت������ٍة  وبص��ورٍة 
ع��ن  وم������شروطة، 
م�������ضايا، أم نبك��ي 
عل��������ى م��وت ع��دٍد 
متزاي��ٍد من س��كانها 
احل�����������صار  أثن��اء 
ال��ذي امتّد ش��هوراً. ما نعرف��ه جيداً هو ارتفاع 
منس��وب حقدن��ا عل��ى ح��زب اهلل اإليران��ّي يف 
لبن��ان ال��ذي كان��ت ل��ه الي��د الط��وىل يف ه��ذا 

األس��دّي. احلص��ار 
االنكش��اف  ه��ذا  يف  رأين��ا  لعلن��ا  	
األخالق��يّ الكب��ري هل��ذه امليليش��يا الطائفي��ة 
املس��تتبعة إلي��ران مثن��ًا معق��واًل اقت��ّص ب��ه 
الق��در م��ن أح��د اجملرم��ني الوالغ��ني يف دمن��ا 

املب��اح.  الس��ورّي 
بالسياس��ة  لألخ��الق  عالق��ة  ال  	
ومصاحله��ا، والق��ّوة وموازينه��ا، ولعب��ة األمم 
من��ذ  جي��داً  نعرف��ه  درٌس  ه��ذا  وقذاراته��ا؛ 
زم��اٍن طوي��ل. ولك��ن، باملقاب��ل، ال سياس��ة وال 
صراع��ات ق��ّوة وال صراع��ات دوٍل إال وتس��عى 
إىل التسرت بغطاٍء أيديولوجيٍّ ما له منظومته 
األخالقي��ة اخلاّص��ة، من مس��تلزمات احلش��د 

األدمغ��ة. والتعبئ��ة وغس��يل 
ح��اول ح��زب اهلل اإليران��ّي يف لبن��ان  	
أن يس��ّوغ تدخله يف الصراع الس��ورّي ملصلحة 
النظ��ام الكيم��اوّي، بذرائع وش��عاراٍت طائفيٍة 
أساس��ًا، كالدف��اع ع��ن املقام��ات الش��يعية يف 
س��وريا أو ع��ن س��كاٍن ش��يعٍة يف بع��ض الق��رى 
احلدودي��ة، أو كهج��وٍم اس��تباقيٍّ ملنع وصول 
اإلرهاب التكفريّي إىل عقر دار »املقاومة«. أي 
أن��ه مل يبح��ث أص��اًل ع��ن تس��ويٍغ أيديولوج��يٍّ 
أخالق��ّي،  غ��الٍف  أّي  ع��ن  ناهيك��م  حلرب��ه، 
باس��تثناء الرّته��ات ال��يت مل يع��د أح��ٌد يأخذه��ا 
عل��ى حمم��ل اجل��ّد كالدف��اع ع��ن النظ��ام 
اإلمريالي��ة  اهلجم��ة  وج��ه  »يف  »املمان��ع« 

الصهيوني��ة« ال��يت يتع��ّرض هل��ا. 
أي أن احل��زب اإليران��ّي يف لبن��ان  	
دخل الصراع يف سوريا بهويٍة طائفيٍة معلنٍة 
مس��تبعداً،  عليه��ا،  التوكي��د  عل��ى  ح��رص 
بص��ورٍة متعم��دٍة، أّي تري��ٍر أيديولوج��يٍّ أو 
القاع��دة  أخالق��ّي ميك��ن تس��ويقهما خ��ارج 
االجتماعي��ة املذهبي��ة ل��ه. ه��ذا أم��ٌر ذو دالل��ٍة 
مهمة، يعي أن خطاب احلزب اس��تهدف ش��ّد 
العصب الطائفّي الشيعّي العابر للحدود من 

جن��وب لبن��ان إىل الفوع��ة إىل بغ��داد وص��واًل 
إىل طه��ران، م��ن غري أن نغفل مروره باليمن 
وع��دٍد م��ن بل��دان اخللي��ج اليت فيها نس��بٌة من 

الس��كان الش��يعة.
أم��ا ع��ّدة النص��ب املس��ّماة »مقاومة«  	
وإس��رائيل«  ألم��ريكا  و«ع��داء  و«ممانع��ة« 
فق��د فق��دت قيمته��ا االس��تعمالية م��ن خ��الل 
يف  األمريكي��ة   – »الش��يعية«  التفاهم��ات 
العراق وإيران. وال ميكن البتكاراٍت عجائبيٍة 
من نوع أن »طريق القدس متّر من الزبداني 
أو حل��ب أو دي��ر ال��زور« إال أن تث��ري الس��خرية 
املري��رة املغّمس��ة بدم��اء ضحاي��ا ه��ذا احل��زب 
املرت��زق يف س��وريا ولبن��ان وخمي��م الريم��وك.

االنكش��اف  يف  إذن  اجلدي��د  فم��ا  	
األخالق��يّ هل��ذا احل��زب الطائف��ّي، م��ا دام ه��و 
نفسه حريصًا كّل هذا احلرص على إشهار 

؟  ئفيت��ه طا
ال  ح��ول  ه��و  مضاي��ا  ح��دث  يف  اجلدي��د 
أخالقي��ة الوس��ائل. وعل��ى رغ��م أن احل��روب 
ليس��ت بالس��ياق املناس��ب للحدي��ث ع��ن أّي 
أخالقي��ات، يبق��ى أن البش��رية ط��ّورت، ع��ر 
تارخيه��ا الطوي��ل، مب��ادئ أخالقي��ًة للح��روب 
الع��دّو وحس��ن معامل��ة  نفس��ها، كاح��رتام 
األس��رى وع��دم اس��تهداف املدني��ني وغريه��ا 
يف  بعضه��ا  تكري��س  مّت  ال��يت  املب��ادئ  م��ن 
قوان��ني دولي��ٍة ملزم��ٍة للجي��وش املتحارب��ة 
احل��رب  أس��رى  بش��أن  جني��ف  )كمعاه��دة 
1949(. ب��ل حن��ن نع��رف أن��ه حت��ى عصاب��ات 
	اجلرمي��ة املنظم��ة )املافي��ا( لديه��ا ن��وٌع م��ن 
»املدّون��ة األخالقي��ة« غ��ري املكتوب��ة، تلت��زم به��ا 
تل��ك العصاب��ات أثناء نش��وب صراع��اٍت دمويٍة 
بينه��ا. نتح��ّدث غالب��ًا ع��ن »ش��ريعة الغ��اب« 
لنقص��د به��ا أن الق��وّي ميل��ك حرية التصرف 
مبن هم أضعف منه. لكنها »شريعٌة« مع ذلك، 

أي أن��ه مث��ة التزام��ات عل��ى الق��وّي أن يتقي��د 
به��ا. فف��ي الغاب��ة ال يهاج��م الوح��ش الق��وّي 
احليوان��ات الضعيف��ة إال إذا ج��اع، ويكتف��ي 

ح��ني يش��بع. 
ش��عار »اجل��وع أو الرك��وع« ال��ذي  	
ابتك��ره مس��لحو النظ��ام الكيم��اوّي املفتق��د 
ألخالقي��ات الغاب��ات الع��ذراء، نف��ذه مقاتل��و 
لبن��ان  يف  اإليران��ّي  اهلل  ح��زب  ميليش��يات 
بأمانٍة مشهودة، نالوا عليها كّمًا من احتقار 
إع��الم  أدخ��ل  الس��وريني،  قب��ل  اللبناني��ني، 
احل��زب يف حال��ٍة دفاعي��ٍة بائس��ٍة اس��تحقت 
مشات��ة الش��امتني. أب��واق احل��زب اإلعالمي��ة 
احتارت كيف تّرئ س��احته من اتهاٍم مثبٍت 
جوع��ًا.  املدني��ني  بقت��ل  والص��ورة  بالص��وت 
الص��ور  أن  واّدع��اء  الت��ام،  باإلن��كار  فب��دأت 
الفظيع��ة للهي��اكل العظمية هي من خمّيم 
الريم��وك ولي��س م��ن مضاي��ا )وكأن قت��ل 
فلس��طينيي املخي��م الش��هيد ح��الل!( لتق��ول 
بعد ذلك إن »العصابات املسلحة« هي املسؤولة 
ع��ن جتوي��ع املدنيني.. وهكذا.. أكاذيٌب لس��رت 
أكاذي��ب، ومزي��ٌد م��ن األكاذي��ب املفضوحة.
يأت��ي ه��ذا بع��د انكش��اٍف أخالق��يٍّ  	
أش��ّد خط��ورًة ل��دى البيئ��ة احلاضن��ة حل��زب 
اهلل، ح��ني ق��ام بع��ض ه��ذه البيئ��ة باس��تقبال 
املهّجري��ن م��ن الزبدان��ي، وف��ق اتف��اق املبادل��ة 

األحذي��ة. برف��ع  كفري��ا،   – الفوع��ة  م��ع 
بع��د مضاي��ا بتن��ا نق��رأ بكث��رٍة عل��ى صفح��ات 
الفيسبوك كالمًا من نوع: »ملاذا تستغربون؟ 

فه��ذا من ش��يم ه��ذه الطائفة«.
م��ا فعل��ه حزب اهلل يف س��وريا، طوال  	
الس��نوات الث��الث م��ن تدخل��ه، يؤّس��س لش��رٍخ 
طائف��يٍّ ق��د ال تكف��ي أجي��اٌل إلع��ادة ترميم��ه. 
ه��ذا عل��ى ف��رض وج��ود إرادٍة ل��دى األط��راف 

للعم��ل عل��ى ه��ذا الرتمي��م.
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مسهر اخلالد

اخلمور يف دير الزور من الفرنسّيني إىل داعش

رغم تناقل البعض هلا قد تبدو غري حقيقيٍة حكاية حاجز تنظيم الدولة اإلسالمية الذي أجر أحد مهّربي اخلمور على  	
ش��رب بول��ه، كعقوب��ٍة إضافي��ٍة، بع��د القب��ض علي��ه ينق��ل بس��يارته مش��روباٍت كحوليًة إىل األراضي اليت يس��يطر عليه��ا التنظيم، 

لك��ن احلكاي��ات األخ��رى ال تق��ّل غراب��ة.
ش��رطة  عناص��ر  أح��د  فبحس��ب  	
امليادي��ن احتج��زت احملكم��ة هن��اك  مدين��ة 
أجرت��ه  ش��هٍر  مل��ّدٍة  اخلم��ور  مدم��ي  أح��د 
خالل��ه عل��ى تن��اول الزبي��ب فق��ط لعالج��ه 
م��ن  أكث��ر  اعتق��ل  أن  بع��د  اإلدم��ان،  م��ن 
م��ّرٍة بس��بب تعاطي اخلمر وطّبق��ت العقوبة 
علي��ه اجلل��د. واألكثر غراب��ًة أن حكم أكل 
الزبي��ب ق��د ص��در م��ن البغ��دادي مباش��رًة، 

العنص��ر. يق��ول  كم��ا 
األخب��ار  قل��ة  أن  البع��ض  ي��رى  	
اخلم��ور  ش��اربي  التنظي��م  معاقب��ة  ع��ن 
الس��جون  داخ��ل  العقوب��ات  تنفي��ذ  س��ببها 
)دون تش��هري(، خب��الف العقوب��ات األخ��رى 
ال��يت تنف��ذ أم��ام األهال��ي، بع��د دعوته��م إىل 
حضوره��ا مبك��ّرات الص��وت، كتل��ك ال��يت 
تك��ون عقوبته��ا القت��ل أو قط��ع الي��د. ب��ل إن 
البع��ض رأى أن مش��هد جل��د ش��ارب مخ��ٍر يف 
أح��د إص��دارات التنظي��م ه��و م��ّرد متثي��ل، 
ألن العنص��ر ال��ذي نف��ذ اجلل��د عان��ق امل��دان 
بع��د االنته��اء من تنفي��ذ العقوبة. كما أن ما 
س��اعد عل��ى مرور تل��ك العقوبات دون صدًى 
كبرٍي أن العديد من اجلهات يف س��وريا اآلن 

تعتم��د اجلل��د عقوب��ًة لش��اربي اخلم��ور.
يع��ود الظه��ور األول للمش��روبات  	
الكحولي��ة يف مدين��ة دي��ر ال��زور إىل نهاي��ات 
العه��د العثمان��ّي، حس��بما يق��ول عب��د الق��ادر 
عّي��اش يف ملت��ه »ص��وت الف��رات«. ومح��ل 
هل��ذه  جدي��داً  حض��وراً  الفرنس��ّي  االنت��داب 
املش��روبات ع��ر جن��ود حاميات��ه واملوظف��ني 
املدني��ني م��ن غ��ري املس��لمني يف إدارات��ه. ويف 
مخس��ينات وس��تينات الق��رن املاض��ي اتس��عت 
في��ه  بل��غ  ال��ذي  احل��ّد  إىل  ش��اربيها  دائ��رة 
ع��دد اخلّم��ارات يف الس��تينات 13 يف مدين��ٍة 
مل يتج��اوز ع��دد س��اكنيها األربع��ني ألف��ًا، 
حس��ب إحص��اٍء نقل��ه عّي��اش يف اجملل��ة ذاته��ا. 
كان��ت املش��روبات الكحولية تأتي من حلب، 
واح��ة هل��و كب��ار م��الك األرض واألثري��اء 

العش��ائر  وش��يوخ  املدين��ة  م��ن  اآلخري��ن 
ووجهائه��ا م��ن الريف، يف حني ش��كلت الش��ام 
أو دمش��ق مدرس��ًة أخ��رى مل يتعل��م منه��ا 
ط��الب اجلامع��ة الديري��ون »ش��رب الع��رق« 
فق��ط، ب��ل تعلم��وا أيض��ًا أن يكون��وا قومي��ني 
عرب��ًا )بأنواعه��م( واش��رتاكيني )بأنواعه��م(. 
وم��ع ه��ذه الفئ��ات »العلي��ا« مل يك��ن الش��رب 
مس��تنكراً إىل احل��ّد ال��الزم يف مدين��ٍة س��ّنيٍة 
عربي��ٍة، ب��ل مح��ل يف بع��ض جوانب��ه مظاه��ر 
»رقّي وحتّضر« الش��اربني. ويف ش��رداق*  حج 
رزوق، ويف مطع��م القاه��رة الش��توّي اململوك 
للح��اج نفس��ه، ظه��ر متاي��ٌز اجتماع��يٌّ عل��ى 
أس��اس ن��وع الكح��ول، ففّض��ل أبن��اء املدين��ة 
الع��رق وأص��ّر أبن��اء الري��ف عل��ى الويس��كي. 
يف  امليس��ورة  العائ��الت  بع��ض  وبالغ��ت 
»حتّضرها« املستحدث إىل احلّد الذي قّدمت 
في��ه اخلم��ر يف مناس��بات الف��رح واألع��راس.

تك��ن  مل  األس��د  حاف��ظ  عه��د  يف  	
مسرية الكحول يف اجتاٍه واحد، إذ شهد عقد 
الس��بعينات دخ��ول ش��رائح دني��ا م��ن عم��اٍل 
ومهني��ني وبائع��ني صغ��اٍر إىل ع��امل الكحول، 
للس��ّكري  النمطي��ة  الص��ورة  معه��ا  محل��ت 
ث��م  اللي��ل.  آخ��ر  املش��كالت  خيتل��ق  ال��ذي 
كان��ت االنعطاف��ة األه��ّم يف صع��ود اإلخ��وان 
املس��لمني ث��م س��حقهم، إذ ش��هدت س��نوات 
الصع��ود احنس��اراً جزئي��ًا يف ه��ذه الع��ادة قب��ل 
أن تتوّس��ع بع��د انتص��ار حاف��ظ األس��د نهائي��ًا 
عل��ى اجلماع��ة ال��يت كان لدعاته��ا وجي��ل 
ترس��يخ  يف  دوٌر  به��ا  املتأثري��ن  املتعلم��ني 
نظ��رٍة س��لبيٍة لش��اربي الكح��ول، م��ا لبث��ت أن 
تع��ّززت م��ع االنطالق��ة اجلدي��دة والوقح��ة 
بانضم��ام  ال��زور  دي��ر  يف  الكح��ول  لرحل��ة 
طفيلي��ني  ومساس��رٍة  فاس��دين  موظف��ني 

الفئ��ة. تل��ك  وخمري��ن وغريه��م إىل 
حك��م  م��ن  األخ��رية  الس��نوات  يف  	
حك��م  م��ن  األوىل  والعش��ر  األس��د،  حاف��ظ 
ول��ده بش��ار، بلغ ع��دد أماكن تناول الكحول 

يف املدين��ة 30، ب��ني مطع��ٍم ومله��ى ودكان. 
وه��و رق��ٌم لي��س كب��ريًا باملقارن��ة بنظ��ريه 
يف الس��تينات، وأخ��ذًا يف االعتب��ار تزاي��د ع��دد 
��ر  يفسَّ نس��مة.  ملي��ون  نص��ف  إىل  الس��كان 
ه��ذا االحنس��ار مبوج��ات التدي��ن بأمناطه��ا 
املختلف��ة، و»انش��قاق« نس��بٍة ال ب��أس به��ا إىل 

اهللوس��ة. وحب��وب  احلش��يش  ع��امل 
يف  للمظاه��رات  األوىل  األي��ام  يف  	
املدين��ة ُأحرق��ت بع��ض احمل��الت واألكش��اك 
ملكيته��ا  أن  بس��بب  الكح��ول،  تبي��ع  ال��يت 
تع��ود لص��ّف ضب��اٍط م��ن أف��رع األمن أساس��ًا. 
والحق��ًا، م��ع حت��ّول الثورة إىل العمل املس��لح 
وس��يطرة كتائب اجليش احلّر على معظم 
أحي��اء املدين��ة، تعّرض��ت حم��الت اخلم��ور يف 
ه��ذه األحي��اء هلجم��ات ح��رق. واس��تمّرت، يف 
بقاي��ا  إىل  التس��لل  نفس��ه، عملي��ات  الوق��ت 
ه��ذه احمل��الت ومس��تودعاتها الس��تنقاذ م��ا 
يصل��ح للش��رب. ومل يتوق��ف بي��ع الكح��ول 
يف املدين��ة، س��واء امله��ّرب إليه��ا م��ن مناط��ق 
س��يطرة النظ��ام أو املصّن��ع بط��رٍق بدائي��ٍة 
فيه��ا، بالتزام��ن م��ع دع��واٍت تتصاع��د مبن��ع 
الش��عري  مش��روب  وحت��ى  الكح��ول،  دخ��ول 
وبع��د  الطاق��ة.  ومش��روبات  من��ه  اخلال��ي 
اخلم��ور  تهري��ب  أصب��ح  داع��ش  س��يطرة 
	خماطرًة كبريًة، وأخذت أسعاره باالرتفاع، 
حّي��ي  م��ن  جلب��ه  ع��ر  متواف��راً  ظ��ّل  لكن��ه 
لق��ّوات  اخلاضع��ني  والقص��ور  اجل��ورة 
النظ��ام. وم��ع حصار التنظي��م احلّيني توقف 
خ��روج اخلم��ر م��ن هن��اك ليصب��ح مص��دره 
ومح��اة،  كاحلس��كة  األخ��رى،  احملافظ��ات 
بأس��عاٍر مضاعفٍة وحس��اباٍت دقيقٍة قد تدفع 
مهّربي��ه إىل تفريغ��ه يف قنان��ي املي��اه املعدنية 
إىل  إدخال��ه  قب��ل  الغازي��ة  املش��روبات  أو 
املناط��ق ال��يت يس��يطر عليه��ا التنظي��م، حي��ث 
يب��اع »رت��ل العرق« -كما يس��ّميه الكثريون- 
بس��تة آالف ل��رية، فض��اًل ع��ن أس��عاٍر أعل��ى 

ألن��واٍع أخ��رى تأت��ي م��ن الع��راق.

* الش��رداق مطعٌم نهريٌّ يقّدم املش��روبات الكحولية.
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أمحد عيشة

جذور الدكتاتورية
تق��وم عالق��ات ال��دول واجلماع��ات عل��ى املص��احل املتبادل��ة، دون نس��يان دور العقائ��د واأليديولوجي��ات يف متت��ني أو  	
التقلي��ل م��ن ح��رارة تل��ك العالق��ات. لك��ن م��ا ميّي��ز العالق��ات الس��ورية اإليراني��ة الروس��ية، س��واء أكان��ت ثنائي��ًة أم بش��كٍل 
مجاعّي، هو التشابك الكبري يف بنى وتركيبة أنظمة هذه الدول، إىل درجٍة تكاد تبدو معها نسخًا مشّوهًة عن بعضها، أو 

طبع��اٍت خمتلف��ًة يف بع��ض التفاصي��ل ملوض��وٍع واح��د.
منذ أواس��ط الس��تينات، ومع تزايد نفوذ اللجنة العس��كرية  	
يف الفرع السورّي حلزب البعث، وتركيبتها الطائفية؛ كان واضحًا 
ب��روز اجت��اٍه جدي��ٍد يف احل��زب يعتم��د عل��ى تكري��س مفه��وم الزعام��ة 
أو القي��ادة ذات البع��د الدي��ّي الطائف��ّي، املس��تمّد م��ن دور اإلم��ام ل��دى 
الطوائ��ف الباطني��ة ال��يت جتع��ل من��ه ش��خصًا معصوم��ًا جت��ب طاعت��ه 
املطلق��ة دون مس��اءلة، إذ تكتس��ب قرارات��ه الفردي��ة صف��ة القداس��ة 
واإلهلام، فهو املؤمتن على شؤون رعيته العارف مبصاحلها. وكثرياً 
م��ا جن��د م��ن ألقاب��ه املله��م، واألم��ني، إضاف��ًة إىل صف��ة القائ��د. وق��د 
ُكّرس��ت ه��ذه الس��مة أخ��رياً يف س��وريا، يف تس��عينات الق��رن املاض��ي، 
ع��ر ش��عار: قائدن��ا إىل األب��د األم��ني حافظ األس��د. وأكثر من ميكن 
أن يق��وم به��ذه املهم��ة ه��م الذي��ن تش��ّربوا تل��ك األف��كار أص��اًل، أي أبناء 
الطائف��ة العلوي��ة واملهّمش��ون من الطوائف األخ��رى، فهم جند اإلمام 
األوفياء وحّراس تطبيق سياساته ليل نهار. فكانت أجهزة املخابرات، 
ذات الرتكيب��ة الطائفي��ة الواضح��ة واملعادي��ة للغ��ري، تعت��ر أن م��ن 
جي��رؤ عل��ى معارض��ة الزعي��م يرتك��ب إمثًا يوج��ب عقابًا ش��ديداً، ألنه 
يعارض الذي ال خيطئ. وكثرياً ما ملس السوريون شّدة احلقد اليت 
يتص��ّرف به��ا عناص��ر األم��ن م��ن الطائف��ة جت��اه معارض��ي الزعي��م، 
وشراستهم اليت ال ُتفّسر إال بكونها دفاعًا عن الطاغية-املقدس. فهو 

لي��س رئيس��ًا... إن��ه اإلمام.
أم��ا يف إي��ران، وبع��د انتص��ار الث��ورة الش��عبية ع��ام 1979،  	
وسيطرة رجل الدين الشيعّي آية اهلل اخلميي على مقاليد السلطة، 
فق��د جل��أ أواًل إىل تصفي��ة مجي��ع التي��ارات ال��يت ش��اركت يف الث��ورة، 
ملغيًا ومن البداية أّي تش��ارٍك مع تياراٍت ال ختضع لذات الرتكيبة 
مش��روعيته  يس��تمّد  ال��ذي  اإلمام/القائ��د  معصومي��ة  والعقلي��ة: 
وس��لطته ال م��ن الش��عب/الرعية، ب��ل من االنتماء إىل سلس��لة األئمة 
الذي��ن ه��م أولي��اء اهلل. فاإلم��ام ه��و ال��ذي كّرس��ه نائبًا له ليس��رّي أمور 
الرعي��ة ال��يت لي��س عليه��ا س��وى الطاع��ة وإال الكف��ر. وعق��اب الكف��ر 
واضح، إنه القتل. فثنائية اإلمام/الرعية ختلق جياًل تنظمه عالقة 

االنصياع والالتفكري. إنه قتل العقل واحلّرية بوسائل دينيٍة وأخرى 
أرضيٍة حتمي إشراقات وإهلامات اإلمام هي قوى العسس؛ املخابرات.
أم��ا روس��يا، الدول��ة العريق��ة يف تقاليده��ا اإلمراطوري��ة  	
ال��يت ع��ادت حديث��ًا إىل الظه��ور بع��د تف��كك الدول��ة االش��رتاكية 
»العظم��ى« ع��ام 1991، ال��يت كان��ت »حلم« املاليني، حيث يس��ود العدل 
واحلري��ة؛ فق��د كان��ت حُتك��م ع��ر احل��زب الش��يوعّي ألكث��ر م��ن 
س��بعني س��نة. وه��و احل��زب الواح��د، مال��ك احلقيق��ة واملعرف��ة، ال��ذي 
أخ��ذ عل��ى عاتق��ه نق��ل الوع��ي إىل مجاهريه »غري املدرك��ة« ملصاحلها 
وحقوقها. فمطالبة اإلنسان بأبسط احلقوق خروٌج عما هو مطلوب 
من��ه، ع��ن طاع��ة »ناق��ل الوع��ي الث��ورّي«، وبالتال��ي جي��ب التعامل معه 
بالطرق األكثر »ثورية«. كانت تركيبة احلزب الطليعّي مستلبًة 
لص��احل اجله��از األعل��ى في��ه؛ اللجنة املركزية. وهذه ت��ِكل املهّمة إىل 
الش��خص األكث��ر نق��اًء وثوري��ًة ودعم��ًا م��ن املخاب��رات؛ األم��ني العام. 
وه��و، كذل��ك، ال خيط��ئ أب��داً. وم��ن خيالف��ه ال��رأي قد ح��اد واحنرف 
ع��ن ج��ادة الث��ورة، وال ب��ّد م��ن إعادت��ه إىل احلظ��رية وإال تبخ��ريه. 
وآل��ت الرتكيب��ة الس��لطوية الس��ابقة، بع��د عملي��ات التف��كك، إىل 
الش��خصيات األكث��ر فس��اداً وانبه��اراً بالغ��رب وقيمه، املولع��ة بتعاليم 
جه��از األم��ني الع��ام، إن مل تك��ن عناص��ر في��ه. بعد أن تكّش��ف هلا فجأًة 
خط��أ تل��ك النظري��ة واملرحل��ة الس��ابقة، وأدانته��ا كاملًة ع��ر عملية 
تأهي��ٍل لقي��ادة املرحل��ة املقبل��ة، ولك��ن بالعقلي��ة نفس��ها؛ الزعي��م/

الدكتات��ور ال��ذي ال خيط��ئ. ولذل��ك حاف��ظ الورث��ة عل��ى األجه��زة 
املخابراتي��ة، لك��ن م��ع جش��ٍع هائ��ٍل للنه��ب واالس��تحواذ عل��ى الثروات، 
فكانت النتيجة نظامًا هو النس��خة األكثر عداًء للش��عوب، مس��تعيداً 

الزم��ن اإلمراط��ورّي.
وم��ا نش��هده الي��وم م��ن دع��ٍم وتش��ابٍك ب��ني ه��ذه األنظم��ة  	
الثالثة وداعش ضد ثورة الش��عب الس��ورّي جيّسد متامًا العالقة بني 

اخلليف��ة. ونظريه��م  الع��ام...  واألم��ني  واإلم��ام  األم��ني 
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آن برنارد
نيويورك تاميز/ 27 كانون األول 2015

ترمجة مأمون حليب

مأساة عائلٍة سوريٍة أعمُق من الصورة الرمزية 
لطفٍل ممّدٍد على الشاطئ

)2 من 2(
عندما رم���ت األم���واج اجلسد الصغري آلالن الكردي على أحد الشواطئ الرتكية، وأجرت العامل أن يستوعب  	
آالم الالجئ��ني الس��وريني، كان الطف��ل البال��غ س��نتني م��ن العم��ر م��ّرد ف��رٍد يف عائل��ٍة حت��اول الف��رار بع��د أن فّرقته��ا 

س��نوات االضطراب��ات العاتي��ة اخلم��س.

كوارث يف البحر
ش��رح عب��د اهلل، وال��د آالن، األم��ر بالق��ول: »كن��ا ق��د قّررن��ا  	
الذهاب إىل اجلنة لنحظى حبياٍة أفضل، سواء يف أوروبا أو يف احلياة 
اآلخرة«. بعد غرق آالن بساعاٍت حكى األب قّصته بأمل: امتأل املركب 
الصغ��ري بامل��اء، وانقل��ب بع��د ب��دء الرحلة ببضع دقائق. ح��اول عبد اهلل 
أن ميس��ك بابني��ه غال��ب وآالن منادي��ًا زوجت��ه: »فقط أبقي رأس��ه فوق 
امل��اء!«، لك��ن الثالث��ة غرق��وا الواح��د تل��و اآلخ��ر. ناج��ون آخ��رون أضافوا 
تفاصي��ل جدي��دة: بك��ى آالن عندم��ا بلل��ت رش��ات املي��اه عيني��ه. ام��رأٌة 
أك��ر س��نًا أخذت��ه يف حضنه��ا. قف��ز امله��ّرب م��ن الق��ارب واس��تلم عب��د 
اهلل، ال��ذي كان عصبي��ًا وتع��وزه اخلرة، دف��ة القيادة وبدأ يناور فوق 
األم��واج وه��و يق��ول لولدي��ه، قب��ل أن ينقل��ب الق��ارب بقلي��ل: »ال تقلقا. 
أن��ا معكم��ا«. تذّك��رت إحدى النس��وة عب��د اهلل، يف املاء، وه��و ُيقبِّل أحد 

ابنيه.

قليٌل من السلوى
كن��دا،  يف  آالن  عم��ة  فاطم��ة،  ش��رعت  س��اعاٍت  خ��الل  	
بالعم��ل. م��ن بيته��ا ق��رب فانكوف��ر رّدت عل��ى اتص��االٍت هاتفي��ٍة م��ن 
وس��ائل اإلع��الم، ملقي��ًة اللوم عل��ى تعقيدات القوان��ني الكندية وعلى 
الالمب��االة العاملي��ة. وس��رعان م��ا كان��ت جت��وب أحن��اء أوروب��ا لتدافع 
عن الالجئني السوريني. تتذكر فاطمة نفسها وهي ختاطب رئيس 
مفّوضي��ة الالجئ��ني: »ول��د أولئ��ك األطف��ال عندم��ا كان أوار احلرب 
مس��تعراً، وه��م ميوت��ون واحل��رب ال ت��زال مس��تعرة«. دفع��ت رس��التها 
املباش��رة والصادم��ة البل��دان الغربي��ة -لوق��ٍت قص��رٍي، عل��ى األقّل- إىل 

فت��ح أبوابه��ا يف وج��ه الس��وريني. 
يف بل��دة ويلنج��ن األملاني��ة النائي��ة، كان حمم��د، ش��قيق  	
عب��د اهلل، قلق��ًا عل��ى عائلت��ه ال��يت يف إس��طنبول. وذات ليل��ٍة، خ��رج م��ن 
مأوًى لالجئني شبيٍه بالثكنات العسكرية وحتيط به أسالك شائكة، 
وب��اح مبكنون��ات نفس��ه ع��ن ورطت��ه وحمنته: قد يس��تغرق األمر عامًا 
أو يزي��د إلحض��ار عائلت��ه بش��كٍل قانون��ّي، أي أن ق��راره بإبعاده��م 
ع��ن املراك��ب اخلط��رة كان يع��ي افرتاق��ًا غري حمّدٍد زمنيًا. »الش��يء 
األكثر أهمية هو أن نكون معًا«. لنفس السبب نكثت هيفرون، عّمة 
آالن األخ��رى، بعهده��ا أالَّ ترك��ب البح��ر ثاني��ًة بعد حماولٍة فاش��لة، 
مصّمم��ًة عل��ى اللق��اء بزوجه��ا ال��ذي كان ق��د س��بقهم. ه��ذه امل��ّرة 
جنح��ت هيف��رون وأوالده��ا يف الوص��ول إىل أملاني��ا. بع��د ع��ّدة أس��ابيع 
من وصوهلم حكى األوالد عن اللحظات املخيفة على س��طح القارب 
-«فيل��م رع��ب« ق��ال أحده��م- لكنه��م اآلن يأكل��ون البوظ��ة وأمامه��م 
أوراق اخلري��ف الصف��راء. كان والده��م يف خمّي��ٍم منفص��ل، عل��ى 

بع��د 3 س��اعاٍت عنه��م. بع��د ع��ّدة أس��ابيع حتقق��ت أمنيته��م: اس��تطاعوا 
مجيعه��م أن ينتقل��وا إىل ش��قة.

ق��رب مدين��ة هيدلرغ كان ياس��ر، ابن ع��ّم آالن، والذي فّر  	
وحي��داً، أكث��ر تف��اؤاًل باأليام املقبلة. بصفت��ه قاصراً ال يصحبه أحد، 
فإنه سيحصل على مزايا مثل دروٍس يف النجارة ورحالٍت ترفيهية. 
حممد وزوجته غصون ينتظران مّل مشل العائلة يف كندا بعد أيام، 

ضم��ن 10000 آالف س��وريٍّ مُس��ح هل��م بالوص��ول إىل هن��اك.

أمل قلب أب
بع��د املأس��اة بأس��بوٍع جل��س عب��د اهلل، ال��ذي كان يش��عر  	
بالغرب��ة ع��ن حميطه،عل��ى أريك��ٍة جلدي��ٍة يف مطع��م أح��د فن��ادق 
إربي��ل، يف إقلي��م كردس��تان الع��راق. كان البح��ر قد ج��ّرده من كّل 
مس��تلزمات اهلوي��ة: وثائق��ه، أرق��ام هوات��ف إخوت��ه، وحت��ى م��ن طق��م 
أس��نانه الصناعي��ة. يق��ول: »لق��د أصبح��ت ظ��اًل«. بع��د أن دف��ن أف��راد 
عائلت��ه يف كوبان��ي، يف ثالث��ة قب��وٍر عل��ى س��هٍل خ��اٍل م��ن األش��جار، 
أخذته عشرية الرزاني إىل إربيل. كان قد قّرر أن يستخدم تسليط 
األض��واء عل��ى حزن��ه ليس��اعد الس��وريني اآلخري��ن، وق��د وع��ده آل 
الرزاني باملس��اعدة يف ذلك. كان جيالد نفس��ه، فيذهب مع األغنياء 
إىل لق��اءاٍت ومقاب��الت، أو يوص��ل املس��اعدات إىل خمّيم��ات الالجئني. 
مل يك��ن ق��د أت��ى إىل م��كاٍن كه��ذا أب��داً، حي��ث تكلف وجب��ة الفطور 99 
دوالراً، ومل يستطع أن يكّف عن التفكري: »أين كان كّل هذا عندما 

كان أبنائ��ي عل��ى قي��د احلي��اة؟«.

عبد اهلل الكردي والد آالن بعد أقل من شهر على احلادثة
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حممد عثمان

على الضفة املنسّية من احلرب

 ،SNP السويدية ورشة عمٍل ألعضاء يف الشبكة السورية لإلعالم املطبوع ABF يف آب من العام املاضي أقامت منظمة 	
يف إسطنبول، بعنوان »القصة الذاتية«، أتاحت للمشاركني التعبري عن حكاياتهم اخلاّصة للحظاٍت مفصليٍة مّروا بها خالل 
السنوات الضارية اليت تعيشها بالدهم سورية منذ انطالق الثورة. شارك يف الورشة 15 شابًا وشابة. وصدر الكتاب الذي يضّم 

ه��ذه الرواي��ات يف تش��رين الثاني 2015.

كتاب

18

تتن��ّوع القص��ص حبس��ب َمواط��ن  	
يف  وتتف��اوت  الب��الد،  أرج��اء  م��ن  مؤلفيه��ا 
رهاف��ة  والتق��اط  واحلساس��ية  التكثي��ف 
التح��ّوالت الش��خصية املندرج��ة يف الس��ياق 

الس��ورية. للقيام��ة  الع��اّم 
يس��تطيع  »ثرث��رة«  قّص��ة  فف��ي  	
الكاتب التنويع مبهارٍة بني ثالث ش��خصيات؛ 
األوىل هي اجلالد الذي يستغرب نكران هؤالء 
الصبي��ة اجلامعي��ني املدلل��ني م��ن املتظاهرين 
ألفضال »السيد الرئيس« عليهم. والثانية هي 
زهرة، اليافعة ابنة حّي سيف الدولة احلليّب 
الذي كان إحدى بؤر التظاهر، تغافل أبويها 
وتشارك يف املظاهرات. ثم ال تكتفي فتنضّم، 
رغ��م صغ��ر س��ّنها، إىل متظاه��ري اجلامع��ة، 
حي��ث يس��اعدها يف اهل��رب م��ن عناص��ر األمن 
ش��ابٌّ مل تع��د تتذّك��ر من��ه، بعد ته��ّدم منزهلا 
أح��د  إىل  اللج��وء  إىل  العائل��ة  واضط��رار 
خمّيم��ات مدين��ة كّل��س الرتكي��ة، س��وى 
عينني س��وداوين خلف النظارات. إنه موس��ى، 
الش��خصية الثالث��ة يف القّص��ة، والطال��ب يف 
الس��نة األخ��رية يف إح��دى كلي��ات جامع��ة 
حل��ب. ينظ��م موس��ى عق��د القّص��ة، ففي حني 
يعي��ش يف ذاك��رة زه��رة يوش��ك اجل��الد على 
اإلجه��از علي��ه ل��وال أن��ه تلق��ى اتص��ااًل م��ن 
طفلت��ه تطل��ب من��ه ش��راء بع��ض الك��رز، مم��ا 

ينق��ذ حي��اة الش��اّب، ولك��ن إىل مت��ى؟
وح��ني تغي��ب اللمس��ة الش��خصية  	
الدقيقة تقع كثرٌي من القصص/احلكايا يف 
فّخ اللغة الصحفية اإلخبارية بكّل تقريريتها 
ومفرداتها املألوفة. ففي قصة »أحالم صغرية« 
-ال��يت يب��دأ اتكاؤه��ا عل��ى املعت��اد من��ذ العنوان- 
تق��ول الكاتب��ة إنه��ا تفاعل��ت م��ع الث��ورة ع��ر 
الفيديوهات نتيجة إقامتها يف أمريكا، حيث 
	كان��ت تتاب��ع بغض��ٍب أخب��ار وص��ور اجمل��ازر، 
حت��ى وق��وع اهلج��وم الكيم��اوي عل��ى الغوط��ة 
وانتظ��ار العقوب��ات ال��يت ل��ّوح به��ا الرئي��س 
األمريكّي باراك أوباما، »وفعاًل كنُت حمقة، 
س��احمت الوالي��ات املتحدة األس��د على فعلته 
ع��ن  الع��امل  وصم��ت  يكرره��ا  ال  أن  ش��رط 
الضجي��ج قب��ل أن يع��ود كّل ش��يٍء إىل م��ا 

باالت��كاء  القّص��ة  تكتف��ي  وال  علي��ه«.  كان 
على حدٍث مفصليٍّ عامٍّ كاهلجوم الكيماوّي 
بدل التقاط حلظٍة خاّصة، بل تستعرض ما 
يش��به مس��ريًة للث��ورة، م��ن درع��ا إىل مح��ص 

إىل التس��ليح...
أم��ا قص��ة »ال تس��ألي ع��ن دي��ي«  	
فتس��ّلم مفاتيحه��ا ومقولته��ا م��ن العن��وان، ثم 
تستطرد يف عرٍض وقائعيٍّ لقّصة حّب الكاتب 
وزواج��ه م��ن فت��اٍة م��ن دي��ٍن مغاي��ر. إذ يس��افر 
بطلن��ا إىل لبن��ان للق��اء بع��ض األش��خاص، 
ق��د خرج��ت م��ن  وبينه��م صديق��ٌة كان��ت 
املعتقل، ليعّر هلا عن إعجابه الشديد مبا قامت 
ب��ه، برفق��ة ث��الث فتي��اٍت أخري��ات، م��ن ارت��داء 
	فس��اتني ع��رٍس بيض��اء »للداللة على الس��الم، 
حامل��ني الفت��اٍت كان��وا ق��د أخفوه��ا حت��ى 
وصل��وا هل��ذا امل��كان، لريفعوه��ا عالي��ًا مطالب��ني 
فيه��ا بوق��ف القت��ل والتأكي��د عل��ى الوح��دة 
الوطنية«. مشيداً مبا فعلنه يف بلٍد ال يستطيع 
عناص��ر  وج��ه  يف  الوق��وف  أنفس��هم  رجال��ه 
األمن، لتجيبه احلبيبة: »معك حق«! ويتطّور 

األم��ر خ��الل أي��اٍم إىل زواٍج س��عيد.
وخنت��م بقّص��ة »ث��ورة األن��ا« ال��يت  	
تنتهي بها اجملموعة نفسها. وتبدو سريًة ذاتيًة 
ثوري��ًة قص��ريًة ينقصه��ا التواض��ع إىل ح��دٍّ 

بعي��د، يف انس��جاٍم غري��ٍب م��ع األن��ا املتضّخمة 
ال��واردة يف العن��وان. إذ تفتت��ح الكاتب��ة س��ردها 
بإخبارنا أنها تعّد نفس��ها »ش��خصية متحدية 
واألف��كار  الع��ادات  ض��د  للث��ورات  صانع��ة 
املتخلف��ة«، إذ تبّن��ت يف مراهقته��ا »كثرياً من 
األفكار النهضوية«، وأس��همت بشتى الوسائل 
يف »نش��ر ثقاف��ة النه��وض والرق��ّي«. وح��ني 
أزهر الربيع العربّي كانت، مع زوجها الذي 
اختارت��ه رغم��ًا عن رغبة أهله��ا، بالطبع، »أّول 
واملظاه��رات  االعتصام��ات  يف  املش��اركني 
الس��لمية«. ليعتق��ل ال��زوج وتس��تمّر »البطل��ة« 
جتمع��اٍت  إنش��اء  يف  فتس��هم  نش��اطها،  يف 
نفس��ه  الوق��ت  يف  وتتاب��ع  س��ّرية،  مدني��ٍة 
دراس��تها اجلامعي��ة، »فجمع��ُت ب��ني علم��ي 
خترن��ا  أن  إال  الكاتب��ة  وتأب��ى  وثورت��ي!«. 
بتفاصي��ل س��ريتها بع��د ذل��ك، م��ن اخل��روج 
مش��روع  يف  املش��اركة  به��دف  لبن��ان  إىل 
تدري��ٍب صحف��ّي، إىل اإلقام��ة هن��اك وتغي��ري 
االختص��اص اجلامع��ّي، وأخ��رياً املعان��اة م��ن 
الثرثرة االجتماعية املتصاعدة يف حّق امرأٍة 
تعمل وتعيش وحيدًة وختالط أشخاصًا من 
اجلن��س اآلخ��ر. ويؤس��فنا أن نعل��م يف النهاي��ة 
أنه��ا م��ا زال��ت تعي��ش ه��ذه املعان��اة »إىل حلظة 

كتاب��ة ه��ذه القص��ة«.
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- ال تع��ر املق��االت املنش��ورة بالض��رورة ع��ن رأي اجملل��ة.

- ترح��ب امل����جلة مبس�����اهماتكم غ��ري املنش������ورة س��ابقًا.
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ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ مجّلة

صياد المدينة

أمحد حوري... روبن هود دريكيش
قب��ل مقتل��ه بأي��اٍم، يف كم��نٍي للمخاب��رات العس��كرية يف حمافظ��ة طرط��وس، نش��ر أمح��د ح��وري، وه��و زعي��م  	
عصاب��ٍة ك��رى كان يتخ��ذ م��ن مدين��ة دريكي��ش يف ري��ف احملافظ��ة معق��اًل ل��ه، تس��جياًل مص��ّورًا ينف��ي في��ه مس��ؤوليته 

ع��ن قت��ل ثالث��ة عناص��ر أم��ٍن كان��وا ضم��ن محل��ٍة أرادت القب��ض علي��ه ومطلوب��ني آخري��ن م��ن عصابت��ه.

خياط��ب احل��وري ذوي املقتول��ني:  	
»أن��ا ب��ريء من دم والدكن.. وما إلي عالقة 
الن��اس  يذّك��ر  ث��م  ص��ار«.  بالل��ي  إطالق��ًا 
بفضائل��ه يف ح��ب الفق��راء، فأمح��د »حي��ب 
الفقري.. وأمحد عمره ما أزى فقري.. وأمحد 
كل ش��ي طل��ع مح��الت أمني��ة علي��ه بعم��رو 
م��ا قت��ل عس��كري«. إن��ه لي��س خائف��ًا لكن��ه 
يريد أن يبنّي احلقيقة فقط: »أنا علّيي بّري 
زم��يت.. أن��ا مان��ي خاي��ف وال خب��اف وعم��ري 
م��ا خف��ت وال راح خ��اف حبيات��ي«. وه��و غ��ري 
مضط��ٍر إىل الك��ذب يف ه��ذه القضي��ة بالذات 

ألن��ه حمك��وٌم س��لفًا باإلع��دام.

ني��وز«،  »ن��اس  ص��������فحة  عل��ى  	
مئ��ات  يداف��ع  التس��جيل،  ش�����اركت  ال��يت 
املعلق��ني ع��ن احل��وري وينف��ون التهم��ة عن��ه 
ويؤك��دون صدق��ه، ويعلنون تضامنهم معه 
يف وج��ه أعدائ��ه، وه��م قائم��ٌة م��ن الفاس��دين 
أوهل��م احلكوم��ة يف طرط��وس، واليت تس��هم 
يف زي��ادة آالم الفق��راء ومعاناته��م، وخت��ون 
ثق��ة القي��ادة يف دمش��ق، وحتم��ي اللص��وص 

الذخ��رية  وبائع��ي  واملدعوم��ني  واملرتش��ني 
واملازوت والطعام »للمسلحني واإلرهابيني«. 
وينش��ر أنص��ار أمح��د ص��ورًا ألس��رى لدي��ه 
كان��وا  فاس��دون  ش��بيحٌة  إنه��م  يقول��ون 
باملس��اعدات  ويتاج��رون  الوق��ود  يس��رقون 
املخّصص��ة للفق��راء. تع��رتض أص��واٌت قليلة 
عل��ى س��يل املدي��ح، وتذّك��ر حب��وادث خط��ٍف 
وق��رًى  أش��خاٍص  عل��ى  واعت��داءاٍت  وقت��ٍل 
بعينه��ا، لتقاطعه��ا ردوٌد تفصيلي��ٌة تب��نّي أن 
بع��ض الضحاي��ا »املزعوم��ني« ه��م موظف��ون 
مرتش��ون م��ن مس��ؤولي احملافظ��ة، أو جت��اٌر 
حمتك��رون، أو ش��بيحٌة يقطع��ون الطرق��ات 
ب��ني الضي��ع ويفرض��ون األت��اوات عل��ى املاّرة. 
وينتق��ل الس��جال إىل صفح��اٍت طرطوس��يٍة 
أخ��رى ليكش��ف ع��ن املزي��د م��ن الوقائ��ع يف 
س��رية حوري، فهو املس��ؤول عن خطف ش��يٍخ 
دي��يٍّ امس��ه عل��ي دي��ب وإهانت��ه ث��م إط��الق 
الن��ار عل��ى س��اقيه ورمي��ه يف الغاب��ة، حس��ب 
متهمي��ه، أو ه��و البط��ل الواع��ي ال��ذي خّل��ص 
الس��احر  نس��اء دريكي��ش وقراه��ا م��ن ه��ذا 

التاف��ه واملخ��ادع، حس��ب املدافع��ني.
يف نهاي��ة التس��جيل يته��م احلوري  	
»الدول��ة« بتأجي��ج املش��كلة وبالكيدي��ة ض��ده 
بالرغ��م م��ن أنه��ا قبض��ت عل��ى القات��ل، ك��ي 
توّس��ع دائ��رة االته��ام وتلقي بأبري��اء مثله يف 
الس��جن، ويعل��ن موقف��ه م��ن ه��ذه الس��لطة: 
»أن��ا مان��ي خاي��ف م��ن الدول��ة، والن��ي ض��د 
حيادي��ة  وجتل��ب  حي��ادي«.  أن��ا  الدول��ة، 
أن��ه  م��ن  الته��م،  م��ن  آخ��ر  نوع��ًا  احل��وري 
غ��ري آب��ٍه بالص��راع م��ع »اإلره��اب«، وال يقي��م 
لتضحي��ات »الش��هداء« أّي اعتب��ار. وبالفع��ل 
جت��د ه��ذه الته��م م��ا يس��ندها يف س��رية أمحد 
حس��ب  األزم��ة  أو  الث��ورة،  خ��الل  ح��وري 
التعب��ري ال��دارج يف حميط��ه. فخ��ال معرك��ٍة 
ض��د  فيه��ا  ش��ارك  معركت��ني  أو  واح��دٍة 
اجلي��ش احل��ّر يف ري��ف مح��اة، مل يس��ّجل ل��ه 

أّي نش��اٍط عس��كريٍّ م��ن ه��ذا الن��وع، يف ح��ني 
جنح عدّوه اللدود ومنافس��ه املصيايّف صالح 
عاص��ي يف التوفي��ق ب��ني القتال اخلارجّي يف 
س��هل الغ��اب ث��م يف جبل األكراد ونش��اطاته 
واخلط��ف  والقت��ل  الس��رقة  يف  الداخلي��ة 

واالغتص��اب. 
بع��د مقتل��ه حظ��ي احل��وري برث��اٍء  	
صفح��اٌت  وأس��فت  أنص��اره،  م��ن  ش��اعريٍّ 
كث��ريٌة عل��ى مص��ري الفق��راء بع��د رحيل��ه، 
بال��وج،  ع��ني  ضيعت��ه  أبن��اء  أح��د  وكت��ب 
أن  قب��ل  »رحل��ت  دريكي��ش:  م��ن  القريب��ة 
يتحق��ق حلم��ك«، وصّب البع��ض جام غضبه 
ت��رتك  مل  ال��يت  طرط��وس  حكوم��ة  عل��ى 
الرج��ل »الش��هم« وش��أنه يف س��رقة األغني��اء 

وابتزازه��م. والفاس��دين 

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