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يع��رف ق��ّراء اجملل��ة أن س��لطات األم��ر الواق��ع التابع��ة حل��زب PYD، املس��يطر عل��ى مدين��ة  	
عفري��ن بري��ف حل��ب، ق��د منع��ت توزي��ع جملتن��ا هن��اك »بش��كٍل قطع��يٍّ وع��دم تداوهل��ا حت��ى بص��ورٍة 
إفرادية«. وجاء يف مسّوغات هذا القرار أن اجمللة تنشر عدداً كبرياً من املواّد اليت تتناول »اجلماعات 
املتطّرف��ة اإلرهابي��ة«، وأن ه��ذه امل��واّد »وإن كان��ت حتم��ل هل��م نق��داً ورفض��ًا ملمارس��اتهم إال أنه��ا ويف 
جانبه��ا الس��ليّب حتم��ل تعريف��اٍت وش��روحاٍت عن م��ا حيملونه من فكٍر وممارس��اٍت ونظاٍم مما يرّوج 

هل��ذه األف��كار«!
تضام��ن م��ع اجملل��ة الكث��ريون م��ن أصدقائه��ا وأصدق��اء حّري��ة ال��رأي، م��ن ك��رٍد وع��رب،  	
وأّوهل��م زمالؤن��ا يف الش��بكة الس��ورية لإلع��الم املطب��وع SNP. فله��م مجيع��ًا أعم��ق االمتن��ان وجزي��ل 

الش��كر.
غ��ري أن »التهم��ة« تفت��ح ب��اب النق��اش ال عل��ى حّري��ات التفك��ري والتعب��ري والنش��ر فق��ط، بل  	
عل��ى »الق��در املس��موح ب��ه« م��ن معرف��ة الع��دّو ب��رأي س��لطة عفري��ن، ممثِّل��ًة ع��ن س��واها م��ن س��لطات 

القم��ع، كنظ��ام الرقاب��ة األس��دّي وس��لطات تنظي��م داع��ش ال��يت نعن��ى بتش��رحيها.
املطل��وب إذًا، م��ن وجه��ة نظ��ر ه��ذه الس��لطات وم��ن يش��ابهها، أن يكتفي اإلعالم بالش��تيمة  	
املك��ّررة، مت��أ صفح��ات مطبوعت��ه أو أثري قناته، أو أن يكون نش��رًة عس��كريًة تعبوي��ًة صلدة! معرفة 
ه��ذا الع��دّو ممنوع��ٌة حت��ت طائلة الرتويج له! وغري مطلوبٍة أص��اًل هلزميته، إذ االحتكام الوحيد هو 
للس��الح فقط! أّي منطٍق هذا... ومن أّي مشوليٍة يصدر هذه املّرة... أِمَن الفاش��ية أم الس��تالينية أم 

م��ن البعثية؟!
ال ين��ّم احتق��ار املعرف��ة إال ع��ن احتق��اٍر عمي��ٍق مواٍز لإلنس��ان؛ جيب أن يقاتل فحس��ب، وأن  	
يعرف فقط ما يس��مح به املس��تبّدون من »أولياء أمره«. أما إن قرأ حبثًا عن نفط دير الزور يف ظّل 
داع��ش وم��وارده، أو ع��ن البني��ة العس��كرية للتنظي��م يف م��ا يس��ّميه »والي��ة اخل��ري«، أو ع��ن حماوالت��ه 
الفاشلة إلدارة ملفات التعليم والصحة واخلدمات، وهو ما سّلطنا الضوء يف اجمللة؛ فلرمبا وقع يف 

دائ��رة االجن��ذاب األبل��ه وس��ار وراء الغ��ول!
عل��ى كل ح��ال، ال نتوق��ع م��ن الس��لطات ال��يت نش��أت ومتّكن��ت بإش��راف أجه��زة األم��ن  	
مس��توًى أرف��ع م��ن ه��ذا م��ن اح��رتام العق��ل. ولك��ن أملن��ا، من��ذ ش��اركنا يف الث��ورة ع��ام 2011، ه��و يف 
	عق��ول وقل��وب ونف��وس مجي��ع الس��وريني، ك��رداً وعرب��ًا وس��واهم، لينفض��وا ع��ن صدوره��م كل 

أشكال الطغيان.



هيئة التحرير

على هامش “خارطة فيينا”
مرحلٌة جديدٌة للتوّرط الدولّي يف سوريا

اس��تحوذ إس��قاط تركي��ا الطائ��رة  	
ري��ف  يف  الرتكم��ان  جب��ل  ف��وق  الروس��ية 
الالذقية على املشهد السياسّي الدولّي يف األيام 
املاضي��ة. إذ مل تع��ّر احلادث��ة عن تباين املواقف 
وال��رؤى السياس��ية ال��ذي حيك��م املعس��كرين 
»الرتك��ّي« والروس��ّي جت��اه القضي��ة الس��ورية 
وحس��ب، ب��ل ق��د تش��ري، بداللته��ا ونتائجه��ا وما 
س��بقها م��ن أح��داث، إىل ب��دء مرحل��ٍة جدي��دٍة 
التدخ��ل  دش��نها  أن  س��بق  الص��راع،  ه��ذا  م��ن 
الروس��ّي، تزامن��ًا م��ع املض��ّي بالتحضري إلجناز 
م��ا ميك��ن إجن��ازه م��ن خارط��ة طري��ق مؤمت��ر 

فيين��ا السياس��ية.

حماوالت االستئثار الروسّي
منذ بدأ التدخل العس��كرّي الروس��ّي  	
املباش��ر لص��احل األس��د يف نهاي��ة أيل��ول املاض��ي، 
اجته��ت سياس��ة موس��كو إىل ف��رض وجوده��ا 
وم��ن  املختلف��ة،  ال��دول  عل��ى  واق��ٍع  كأم��ٍر 
ضمنه��ا ال��دول املعادي��ة لنظ��ام األس��د وعل��ى 
رأسها تركيا، أماًل يف إجبارهم على االعرتاف 
باملصاحل الروسية يف سوريا والرؤية الروسية 
للحّل عر تثبيت األس��د. ونتيجًة لذلك، كان 
رّد فع��ل املعس��كر املض��اّد ه��و العم��ل على إفش��ال 
املخطط الروس��ّي، عس��كريًا عر دعم الفصائل 
ال��يت تس��تهدفها طائ��رات موس��كو، وسياس��يًا 
بالثب��ات عل��ى املوق��ف الراف��ض لبق��اء األس��د. 
وم��ع م��رور الوق��ت وع��دم حتقي��ق موس��كو أّي 
إجن��اٍز فعل��ّي، ُعق��د مؤمت��ر فيينا ال��ذي اعرتفت 
اجتماعات��ه ومقّررات��ه حبقيق��ة ال��دور الدول��ّي 
يف القضي��ة الس��ورية، فأوكل��ت ع��ّدة مهم��اٍت 
توافقي��ٍة لل��دول املعني��ة، منه��ا تعه��د مجي��ع 
ال��دول باخت��اذ اإلجراءات اليت متّكن من تنفيذ 
وق��ٍف إلط��الق الن��ار تزامن��ًا م��ع ب��دء العملي��ة 
لعق��د  اجله��ود  وب��ذل  املزعوم��ة،  السياس��ية 
اجتماع��اٍت تض��ّم وف��ود املعارض��ة والنظ��ام م��ع 
نهاي��ة الع��ام. وبن��اًء عل��ى ذل��ك تول��ت العربي��ة 

الس��عودية مهم��ة مج��ع املعارض��ة الس��ورية يف 
مؤمت��ٍر س��يعقد يف الري��اض يف األي��ام القادم��ة، 
بع��د دع��وة العدي��د م��ن الش��خصيات املعارض��ة 
م��ن التي��ارات املختلف��ة عل��ى رأس��هم االئت��الف 
و15 ممث��الً لفصائ��ل عس��كريٍة ثوري��ٍة فاعل��ة. 
بينم��ا عمل��ت موس��كو عل��ى إيص��ال املزي��د م��ن 
الرس��ائل إىل الدول األخرى، تفيد بأن الوجود 
إىل  يه��دف  إس��رتاتيجيٌّ  الروس��ّي  العس��كرّي 
الدف��اع ع��ن مصاحله��ا يف دول��ٍة تق��ع ضم��ن 
مناط��ق نفوذه��ا الفعل��ّي، وذل��ك ع��ر تعزي��ز 
الوج��ود، وف��رض تأجي��ل احلدي��ث ع��ن  ه��ذا 
مس��تقبل األس��د عل��ى األط��راف الدولي��ة، أم��اًل 
يف ح��دوث تغي��رٍي يف مواق��ف ال��دول الك��رى 
وس��لم أولوياته��ا، عل��ى وق��ع هجم��ات تنظي��م 
داع��ش اإلرهاب��ّي يف أوروب��ا، ومس��اعي موس��كو 
وحلفائه��ا م��ن امليليش��يات الش��يعية لتحقي��ق 
بع��ض التق��دم عل��ى األرض.عل��ى ض��وء كّل 
الطائ��رة  تركي��ا  أس��قطت  املعطي��ات،  ه��ذه 
كرس��الٍة مفاده��ا أّن روس��يا ليس��ت وحده��ا يف 

س��وريا.

حرٌب »باردٌة« صغرى
بف��رض  موس��كو  اكتف��اء  رغ��م  	
و«العقوب��ات«  اإلج��راءات  م��ن  جمموع��ٍة 
االقتصادي��ة عل��ى تركي��ا، ك��رّد فع��ٍل عل��ى 
حس��ب  هل��ا،  تعّرض��ت  ال��يت  الظه��ر«  »طعن��ة 
بوت��ني،  فالدمي��ري  الروس��ّي  الرئي��س  تعب��ري 
ورغ��م مس��ار التهدئ��ة ال��ذي اتبعت��ه أنق��رة ع��ر 
عل��ى  أت��راك  ملس��ؤولني  متع��ّددٍة  تصرحي��اٍت 
رأس��هم رئي��س ال��وزراء داود أوغل��و، ال��ذي دع��ا 
روس��يا إىل العم��ل م��ن أج��ل التهدئ��ة مبين��ًا أّن 
عالق��ات البلدي��ن تق��وم عل��ى أس��اس املص��احل 
املش��رتكة؛ ج��اء رّد فع��ل موس��كو متطابق��ًا م��ع 
النه��ج الروس��ّي واألس��دّي أيض��ًا. إذ اس��تهدفت 
الطائرات الروس��ية مراكز النش��اط اإلنسانّي 
الدف��اع  كمراك��ز  وحل��ب،  إدل��ب  ريف��ي  يف 

املدن��ّي يف مع��ّرة النعم��ان، وقافل��ة ش��احناٍت يف 
مع��ر باب الس��المة احل��دودّي، موقعًة ما يزيد 
عل��ى 20 ش��هيداً، وجم��زرًة أخ��رى راح ضحيتها 
أكث��ر م��ن 40 ش��خصًا ج��ّراء اس��تهداف الس��وق 
الش��عيّب ملدين��ة أرحي��ا، كم��ا مل توف��ر كتائ��ب 
اجليش احلّر والفصائل األخرى املدعومة من 
أع��داء النظام، مبن فيهم التش��كيالت املدعومة 
م��ن الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة، وف��ق م��ا جاء 
على لس��ان الس��يناتور األمريكّي جون ماكني. 
يض��اف إىل ذل��ك ش��ّن غ��اراٍت عل��ى الكتائ��ب 
املقاتل��ة يف ريف��ي حل��ب الش��مالّي واجلنوب��ّي، 
بالتزام��ن م��ع خ��وض ه��ذه الكتائ��ب مع��ارك 
طاحن��ًة ض��ّد امليليش��يات اإليراني��ة م��ن جه��ة، 
وضد تنظيم داعش من جهة، وضد ميليشيات 
حزب PYD من جهٍة ثالثة. فيما جاء خر نشر 
مط��ار  يف  للطائ��رات  املض��اّدة   S400 صواري��خ 
محيمي��م يف الالذقي��ة ليبع��ث رس��الًة سياس��يًة 

مفاده��ا أّن املوق��ف الروس��ي ل��ن يتغ��رّي.
م��ن  العدي��د  يش��ري  باملقاب��ل،  لك��ن،  	
املراقب��ني إىل أن املوق��ف الروس��ّي ب��ات مه��زوزاً 
الرتباط��ه، يوم��ًا بع��د ي��وم، بقضي��ة الدف��اع ع��ن 
النظ��ام، يف وق��ٍت ترتب��ط في��ه مص��احل ال��دول 
املعارضة لبقاء األس��د مبلفاٍت تتعلق بش��ؤونها 
الداخلي��ة، كمل��ف ال��يب ك��ي ك��ي بالنس��بة 
إىل األت��راك ووق��ف امل��ّد اإليران��ي بالنس��بة إىل 
الس��عودية. وم��ن جان��ٍب آخ��ر تلع��ب ه��ذه الدول 
دوراً أساسيًا يف أّي إسرتاتيجياٍت دوليٍة تهدف 
إىل القضاء على تنظيم داعش، ما سيدفعها إىل 
ع��دم الته��اون م��ع املش��يئة الروس��ية احملص��ورة 
يف زاوي��ة الرؤي��ة األحادي��ة للقضي��ة الس��ورية 
ع��ر ض��رب أعداء األس��د وتصفية الثورة حتت 
ش��عار مكافح��ة اإلره��اب، مما يرّج��ح التوقعات 
عل��ى  الدول��ّي  التص��ادم  ح��وادث  م��ن  مبزي��ٍد 
حت��ت  أرواحه��م،  وحس��اب  الس��وريني  أرض 
مظ��الت األح��الف اجلّوي��ة وغ��رف العملي��ات 

املش��رتكة، إىل أن حي��دث اخ��رتاٌق م��ا.
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جولة المدينة

زيد مستو

135 ش��خصًا اس��تقلوا مخ��س حاف��الٍت، برفق��ة ممثل��ي األم��م املتحدة وس��ياراٍت تابع��ٍة لأمن السياس��ّي وجيش النظام،   
باإلضافة إىل سيارات بعض أعضاء جلنة املصاحلة وسياراٍت للهالل األمحر السورّي؛ خرجت من مدينة قدسيا بريف دمشق 
الغرب��ّي إىل مح��ص فمصي��اف ومنه��ا إىل قلع��ة املضي��ق بري��ف محاة وصواًل إىل كفرنبل بريف إدل��ب احملّررة يف اليوم األخري 

م��ن تش��رين الثان��ي املنصرم.

بع�������د  اخل������طوة  ه������ذه  ج��اءت  	
مفاوض��اٍت اس��تمّرت ألش��هٍر بني ث��ّوار املدينة 
والنظ��ام ع��ر وس��طاء عل��ى رأس��هم مف��يت 
دمش��ق وريفه��ا عدن��ان أفيون��ي، ال��ذي كان 
يتمت��ع بش��عبيٍة كب��ريٍة يف املدين��ة كرج��ل 
لتحفي��ظ  وأنش��أ معاه��د  فيه��ا  ع��اش  دي��ٍن 
القرآن قبل أن يقّرر الوقوف يف صّف النظام 
بع��د انط��الق الث��ورة. تت��وّزع اهلدن��ة على عّدة 
مراحل، يتّم خالهلا تسليم مقاتلني من قّوات 
املعارض��ة أس��لحتهم للنظ��ام، وال��يت ستس��لم 
فيم��ا بع��د للج��اٍن م��ن األهال��ي مهمتها حفظ 
أمن املدينة. ويف حال رفض املقاتلون تس��ليم 
أس��لحتهم حي��ّق هل��م تس��جيل أمسائه��م لدى 
جلن��ة املصاحل��ة املؤلف��ة م��ن فري��ق اهل��الل 
األمحر السورّي ووفٍد من األمم املتحدة، مما 
خيّوهلم اخلروج مع عائالتهم إىل حمافظة 
إدل��ب يف الش��مال. ومبوج��ب اهلدن��ة س��يقوم 
النظام بفتح الطرقات والسماح بإدخال املواد 
الغذائي��ة إىل املدين��ة ال��يت تعان��ي م��ن حص��اٍر 

من��ذ عي��د الفط��ر املاض��ي.
نش��رت صحيف��ة الوط��ن، املقّرب��ة  	
م��ن النظ��ام، نّص االتفاق يف األس��بوع املاضي. 
وأب��رز بن��وده ع��دم دخ��ول عناص��ر اجلي��ش 
أو األجه��زة األمني��ة إىل املدين��ة إال بش��كٍل 
ف��رديٍّ ودون س��الح، س��واء لتفق��د منازهل��م أو 
لزي��ارة أهاليه��م وأقاربه��م، يف ح��ني يتعّه��د 
أهال��ي قدس��يا بوق��ف عملي��ات خط��ف ه��ؤالء. 
وإذا مّت اخل��روج ع��ن ه��ذا االتف��اق بتص��ّرٍف 

العائ��الت احمللي��ة،  اب��ن إح��دى  ف��رديٍّ م��ن 
باخلط��ف أو بالقت��ل، ف��إن العائل��ة ه��ي م��ن 
تفع��ل  مل  وإن  فعلت��ه،  عل��ى  ابنه��ا  حياس��ب 
فس��تقوم باق��ي العائ��الت بذل��ك. أث��ارت ه��ذه 
البن��ود ختّوف��ًا ل��دى مؤّي��دي الث��ورة م��ن أن 
قدس��يا أصبح��ت يف عه��دة النظ��ام، خصوص��ًا 
بع��د خس��ارتها 135 »مقات��اًل« مّت ترحيلهم إىل 
إدل��ب، لك��ن احلقيق��ة أن ب��ني ه��ؤالء اثن��ني 
يع��ّول عليه��م،  الذي��ن  املقاتل��ني  	فق��ط م��ن 
أحده��م ضاب��ٌط منش��قٌّ ينح��در م��ن إدل��ب 
قدس��يا،  يف  املس��لح  اجمل��ال  يف  يعم��ل  كان 
ووج��د يف املصاحل��ة فرصًة للع��ودة إىل أهله، 
وآخ��ر ه��و مقات��ٌل رئيس��يٌّ م��ن الث��ّوار، أم��ا م��ن 
تبق��ى فمعظمه��م من الش��بان والعائالت اليت 

تس��عى إىل اهلج��رة إىل أورب��ا.
النظ��ام املتغلغ��ل ع��ر »العوايني��ة«،  	
س��واء يف قدس��يا أو غريه��ا، ال ب��ّد أن��ه يع��رف 
تفاصي��ل وض��ع ه��ؤالء. وال ب��ّد أن س��ببًا دفع��ه 

الصفق��ة. ه��ذه  قب��ول  إىل 
يفّسر أحد الثّوار ذلك ب�«حساسية«  	
املنطق��ة ال��يت ال يس��عى النظ��ام إىل إش��عال 
جبه��ٍة فيه��ا، وبأن��ه يري��د أن يظه��ر ألنص��اره 
أنه حقق انتصاراً على »املسلحني« يف قدسيا، 
بع��د انتق��اد ه��ؤالء املؤيدين الدائ��م لوجود هذا 
البؤرة »املفزعة« وس��ط مناطق س��كنهم، وهو 
م��ا أّدى إىل خس��ارتهم، حبس��ب م��ا يق��ول أحد 
قادة الثّوار يف املدينة »أكر عدٍد من الضباط 
عل��ى مس��توى س��وريا« مّتت تصفيته��م. يؤخذ 

ه��ذا التفس��ري يف االعتب��ار، لك��ن ال ميكن عزل 
ه��ذه احلال��ة ع��ن صفق��ٍة مّتت مؤخ��راً يف حّي 
الوع��ر احلمص��ّي، ال��ذي ال يزال حماصراً من 
ق��ّوات النظ��ام واملس��لحني املوال��ني ل��ه بانتظ��ار 
تنفي��ذ االتف��اق بينه��م وب��ني فصائ��ل مقاتل��ٍة 
االتف��اق  ويتضّم��ن  احل��ّي.  يف  وإس��الميٍة 
وق��ف إط��الق الن��ار، واإلف��راج ع��ن معتقل��ني، 
وإع��ادة تفعي��ل الدوائ��ر احلكومي��ة يف احل��ّي، 
وإدخ��ال م��واد طبي��ٍة وإغاثيٍة إلي��ه، باإلضافة 
إىل خ��روج حن��و 3200 مقات��ٍل من��ه إىل ري��ف 
محص الشمالّي وريف محاة. على أن خترج 
اجملموع��ة األوىل، ال��يت تض��ّم مقاتل��ني م��ن 
جبه��ة النص��رة ومؤيدي��ن لتنظي��م »الدول��ة 
اإلس��المية«، إىل حمافظ��يت مح��اة وإدل��ب، 
فيما سيتّم خروج بقية املقاتلني باجتاه ريف 
محاة الش��مالّي على دفعات. وقبل ذلك جرت 

اتفاقي��ة الزبدان��ي بالش��روط نفس��ها تقريب��ًا
	 إذاً، املعادل��ة باختص��اٍر ه��ي حص��اٌر 
وجتويع، يعقبه اتفاٌق على إخراج املسلحني، 
أو حت��ى املعارض��ني فق��ط، إىل املناط��ق ال��يت 
فق��د النظ��ام األم��ل يف عودتها. وهو ما يذّكر 
خبط��اب بش��ار األس��د األخ��ري ح��ني أعل��ن أن 
هن��اك أولوي��اٍت مناطقي��ًة، إذ ال حاج��ة إىل 
م��دٍن مث��ل إدل��ب والرق��ة لتك��ون ج��زءاً م��ن 
س��وريا. أي لتتن��ازع فيه��ا الفصائ��ل ويس��يطر 
عليه��ا املتطّرف��ون، فامله��ّم أن تبق��ى مناطق��ه 
آمن��ًة دون مقاتل��ني، أو حت��ى معارض��ني. وإن 

حتّق��ق ه��ذا عل��ى أم��ٍد طوي��ل.

مصاحلة قدسيا..
ماذا خلف اهلدن 

يف سورية؟
وداع املغادرين إىل إدلب
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عمرو غزال

“جيش الثّوار”.. عدوٌّ آخر ُيكّشر عن أنيابه يف وجه حلب
وثّوارها يبدؤون حربهم عليه

يب��دو أن احل��رب امُلؤجل��ة ب��ني ث��ّوار حل��ب وق��ّوات ح��زب االحت��اد الدميقراط��ّي PYD ب��دأت فع��اًل. وعل��ى الرغ��م م��ن    	
مجي��ع املب��ادرات واهل��دن ال��يت ُعق��دت من��ذ بداي��ة الع��ام اجل��اري إال أن تلك امليليش��يات ال زال��ت ُتصرُّ على املضّي يف مش��روعها 
االنفصالّي واالستئثار حبكم املناطق الكردية اليت تسيطر عليها وسلخها عن الثورة. بل إنها بدأت مؤخراً مبحاولة التمّدد 

حن��و مناط��ق جدي��دٍة تق��ع حت��ت س��يطرة الث��ّوار.

بع��د ي��وٍم فق��ط من تصري��ح رئيس  	
ص��احل   ،PYD الدميقراط��ي  االحت��اد  ح��زب 
ب��أن  الروس��ية،  اإلذاع��ات  إلح��دى  مس��لم، 
مدين��ة اع��زاز يف ري��ف حل��ب الش��مالّي ج��زٌء 
م��ن كردس��تان س��وريا، حاول��ت جمموع��ٌة 
مس��لحٌة تابع��ة ل�«جي��ش الث��وار«، ال��ذي يض��ّم 
ع��ّدة فصائ��ل أبرزه��ا ميليش��يا PYD وبقاي��ا 
من »جبهة ثوار سوريا« بقيادة مجال معروف 
و«حرك��ة ح��زم«، بقطع طريق اعزاز الدولّي 
عص��ر االثن��ني 23/11/2015، وفتح��ت ن��ريان 
رشاش��اتها عل��ى س��يارات امل��اّرة، مم��ا أّدى إىل 

إصاب��ة ش��خٍص جب��روٍح خط��رية.
بع��د ذل��ك قام��ت جمموع��اٌت تابع��ٌة  	
ع��ّدة  ال��يت تض��ّم  م��ارع«،  ل�«غرف��ة عملي��ات 
فصائ��ل م��ن اجليش الس��ورّي احل��ّر، باهلجوم 
على اجملموعة اليت قطعت الطريق واشتبكت 
معه��ا وأجرته��ا عل��ى االنس��حاب إىل مواقعه��ا 
يف بل��دة كش��تعار القريب��ة من مدين��ة اعزاز، 
إال أن ه��ذه اجملموع��ة س��ارعت إىل نش��ر بي��اٍن 
ع��ر الصفحة الرمسي��ة ل�«جيش الثوار« على 
موقع التواصل فيسبوك اتهمت خالله »جبهة 

النص��رة« باالعت��داء عليه��ا.

عمليات مارع ترّد وتتوعد
بدوره��ا أص��درت »غرف��ة عملي��ات  	
م��ارع« يف الي��وم التالي بيان��ًا خبصوص اعتداء 
-دون  الث��وار«  ل�«جي��ش  التابع��ة  اجملموع��ة 
تس��ميته- أمهل��ت خالل��ه الكتائ��ب ال��يت قال��ت 
إنه��ا »ضل��ت طريقه��ا«، حس��بما ج��اء يف البيان، 
م��دة 48 س��اعًة إلخ��الء الق��رى ال��يت س��يطرت 
عليه��ا، وه��ي )مرمي��ني، آن��اب، ش��واغرة، تن��ب، 
كش��تعار، م��راش، قنري��ة( يف ري��ف حل��ب 

الش��مالّي.
قائ��د  ال��راء،  أب��و  النقي��ب  ونف��ى  	
الق��وة املركزي��ة يف »غرفة عمليات مارع«، يف 
تصري��ٍح خ��اصٍّ ل�«عني املدينة« أّي مش��اركٍة 

جلبه��ة النص��رة يف اهلج��وم، مؤك��داً أن م��ن 
تعامل مع الوضع هم الثّوار التابعون للجيش 
السورّي احلّر. وتابع قائاًل: »لن نسكت أكثر 
ع��ن التج��اوزات اليت قامت به��ا تلك الفصائل. 
إنه��م يس��تغلون انش��غالنا بقت��ال داع��ش م��ن 
جه��ة، ونظ��ام األس��د وميليش��ياته الطائفي��ة 
م��ن جه��ٍة أخ��رى، ويقوم��ون بتنفي��ذ عملي��ات 
خطٍف واعتداءاٍت ضّد املدنيني والعس��كريني. 

إال أن صرن��ا نف��د«.
وبع��د انقضاء املهلة ش��ّنت الفصائل  	
التابع��ة ل�«غرف��ة عملي��ات م��ارع«، وفصائ��ل 
ع��ّدة  احل��ّر،  الس��ورّي  اجلي��ش  م��ن  أخ��رى 
هجم��اٍت عل��ى مواق��ع »جي��ش الث��وار« يف ري��ف 
حل��ب الش��مالّي، متكنوا خالهلا م��ن طرده من 
ع��ّدة ق��رًى وبل��داٍت يف حمي��ط مدين��ة اع��زاز، 
بعد معارك عنيفٍة انتهت بس��يطرة »عمليات 
م��ارع« عل��ى بلدات كش��تعار ومرميني وتنب، 
فيما تتواصل االشتباكات بني الطرفني بني 

احل��ني واآلخ��ر.

واملدنيون ضحايا
ويف ذات الس��ياق أعل��ن »ل��واء أح��رار  	
س��وريا« ح��ّي الش��يخ مقص��ود حبل��ب، ال��ذي 
تقطن��ه أكثري��ٌة كردي��ٌة وتس��يطر علي��ه 
إن��ه  وق��ال  عس��كرية.  منطق��ًة   ،PYD ق��ّوات 
في��ه  الكردي��ة  امليليش��يات  مواق��ع  اس��تهدف 
بعشرات الصواريخ والقذائف حملية الصنع، 
بعد أن طلب من املدنيني داخل احلّي اخلروج 
من��ه خ��الل 24 س��اعة، ع��ر بي��اٍن نش��ره عل��ى 
صفحته على موقع الفايسبوك. بينما تداول 

ناش��طون عل��ى املوق��ع نفس��ه ص��وراً جلرح��ى 
مدني��ني أصيب��وا بالقذائ��ف ال��يت اس��تهدفت 
احل��ّي ال��ذي أص��در أهالي��ه ووجه��اؤه، بتاري��خ 
29/11/2015، بيان��ًا مص��ّوراً أعرب��وا في��ه ع��ن 
غضبهم واستنكارهم لالعتداءات، واتهموا من 
وصفوه��م ب�«فصائل الغ��در والقتل والعمالة« 

بارت��كاب جم��زرٍة مرّوع��ٍة حب��ّق املدني��ني.
واتهم البيان فصائل جبهة النصرة  	
وأحرار الش��ام ولواء أحرار س��وريا ب�«استخدام 
دم��اء الش��عب الس��وري هدف��ًا وغاي��ًة لتحقي��ق 
أه��داف ُمش��غليها«، معت��راً ذلك دلياًل ال يقبل 
الش��ك عل��ى تبعيته��م ل�«س��يدهم العثمان��ي« 
أردوغان، حمّماًل مجيع الفصائل العس��كرية 

املس��ؤولية.
وم��ن ط��رٍف آخ��ر اته��م إعالمي��ون  	
ق��ّوات ال���PYD بارت��كاب جم��زرٍة حب��ق املدنيني 
الش��مالّي.  حل��ب  بري��ف  مرمي��ني  بل��دة  يف 
ونش��روا أمس��اء 13 ش��خصًا، بينه��م أطف��ال 
وام��رأة، ق��ال الناش��طون إنه��م ُأعِدم��وا ميدانيًا 
عل��ى ي��د ه��ذه الق��ّوات ال��يت دخل��ت البل��دة ي��وم 
األح��د 29/11/2015 به��دف فّك حصار »غرفة 
عملي��ات م��ارع« لعناص��ر م��ن »جي��ش الث��وار«. 
احللبي��ة  اإلعالمي��ة  الصفح��ات  وتداول��ت 
الضحاي��ا  أح��د  لش��قيق  مص��ّوراً  تس��جياًل 
أّك��د أن عناص��ر PKK اعتقل��وا أخ��اه وأبن��اءه 
اخلمس��ة وآخري��ن م��ن القري��ة واقتادوه��م 
إىل منطق��ة كف��ر جّنة ق��رب مدينة عفرين 
حي��ث مّت إعدامه��م بع��د توجي��ه تهم��ة »خالي��ا 
	نائم��ة لداع��ش« هل��م، مؤّك��داً أن مجي��ع م��ن 

قتلوا مدنيون.

جولة المدينة
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نشوان الصاحل

يف احلدي��ث ع��ن امل��ادة املعنون��ة »داع��ش تعج��ز ع��ن تش��غيل م��دارس دي��ر ال��زور« )الع��دد 61 م��ن اجملل��ة( ارتفع��ت أص��واٌت تلق��ي  	
بالالئم��ة عل��ى الث��ورة، وتتهمه��ا بأنه��ا أوصل��ت الب��الد إىل م��ا ه��ي عليه اليوم. واس��تئنافًا يف هذا الباب نع��رض لتجرب��ة التعليم )الثورّي 

احل��ّر( يف مدين��ة دي��ر ال��زور.

عن جتربة التعليم “احلّرة” بدير الزور

سي�������ر  الس�������تعراض  لن��ا،  ب��ّد  ال  	
العملي��ة الرتبوي��ة يف ظ��ّل الث��ورة، م��ن تتب��ع 
اخل��ّط الزم��ّي هل��ذه العملية، وربط��ه باحلدث 
العس��كرّي كمؤث��ٍر مباش��ٍر عليه��ا، إذ ال ميك��ن 
	افتتاح املدارس واملعارك تطحن البناء والبنني.

مرحلة احلرب
احل��ّر  اجلي��ش  كتائ��ب  س��يطرت  	
على معظم أحياء دير الزور، منتصف حزيران 
2012، واش��تعلت املعارك يف اليوم 22 من الش��هر 
نفس��ه. كان��ت مادت��ان ق��د بقيتا حينه��ا النتهاء 
والثانوي��ة.  اإلعدادي��ة  الش��هادتني  امتحان��ات 
شّكل هذا أّول اختباِر للجيش احلّر، جمموعاٍت 
وأف��راداً، يف قضي��ة التعلي��م، اجت��ازه بنج��اح. إذ 
حرصت معظم الكتائب على إمتام االمتحانات، 
وس��ّهلت انتق��ال الط��الب واملعلم��ني والطواق��م 
الرتبوي��ة، وأقام��ت حراس��اٍت خاّص��ًة للمراكز 
إال  جت��اوزاٍت  أّي  ل  تس��جَّ ومل  االمتحاني��ة، 
يف نط��اٍق حم��دوٍد ج��داً مل يؤث��ر عل��ى إكم��ال 
االمتحان داخل املدينة بنجاح. بعد ذلك توقف 
العمل التعليمّي ملّدة سبعٍة أشهر بشكٍل كامٍل 
بس��بب احلص��ار اخلان��ق ال��ذي فرضت��ه ق��ّوات 
األس��د عل��ى األج��زاء احمل��ّررة م��ن املدين��ة. لكن، 
وبع��د ف��ّك احلصار بتحرير »جس��ر السياس��ية« 
يف اجله��ة الش��مالية م��ن املدين��ة، ظه��رت أوىل 
	احمل��اوالت إلط��الق العملي��ة التعليمي��ة فيه��ا.

مرحلة التأسيس  2013
م��ا إن ه��دأت موج��ة املع��ارك ونوب��ات  	
القص��ف اهلس��تريية بع��د ف��ّك احلص��ار، حت��ى 
جدي��ٍد،  بزخ��ٍم  املدني��ة  األنش��طة  انطلق��ت 
فظه��رت  التعليم��ّي،  اجلان��ب  يف  وخاّص��ًة 
مدرس��ٌة ابتدائيٌة يف حّي الش��يخ ياسني اختذت 
اسم الشهيد »عبد اهلل احليجي«، وأخرى يف حّي 
العم��ال أخ��ذت اس��م »وص��ال امل��داد«، اس��توعبتا 

احمل��ّررة. األحي��اء  األطف��ال يف  غالبي��ة 
يف الظ��ّل، كان العم��ل جاري��ًا عل��ى  	
تش��كيل جمل��ٍس حمليٍّ منتخ��ٍب، بالتزامن مع 
عم��ٍل حتض��رييٍّ ش��اقٍّ إلطالق بع��ض املدارس 
االبتدائي��ة يف البي��وت، وتأم��ني م��ا يل��زم م��ن 
كت��ٍب مدرس��يٍة ودفات��ر وجتهي��زاٍت أخ��رى 

لتحقي��ق أفض��ل م��ا ميك��ن يف ظ��روف احل��رب. 
فيم��ا عم��ل مدّرس��ون آخ��رون عل��ى مش��روع 
مدرس��ٍة ثانوي��ٍة اكتم��ل العم��ل ب��ه بعد أش��هٍر، 
لتنطلق مع العام الدراسّي التالي. وشّكل هؤالء 
امل��دارس-  جتهي��ز  يف  -الناش��طون  املدّرس��ون 
املكت��َب الرتب��وّي يف إط��ار اجمللس احملل��ّي، الذي 

أعي��د انتخاب��ه بع��د ذلك.

املثال احلقيقّي  2014
 2013-2014 الدراس��ّي  الع��ام  يف  	
 17 املدين��ة  يف  العامل��ة  امل��دارس  ع��دد  بل��غ 
مدرس��ًة، إىل جان��ب ث��الث م��دارس احتياطي��ٍة 
جمه��زٍة الس��تيعاب الط��الب يف حال��ة تع��ّرض 
إح��دى امل��دارس العامل��ة للقص��ف. وبل��غ ع��دد 
العامل��ني يف اجله��از التعليم��ّي الناش��ئ آن��ذاك 
135 ب��ني معل��ٍم وإداريٍّ ومفت��ش، فيم��ا جت��اوز 
ع��دد الط��الب أّول الع��ام ثالث��ة آالف طال��ٍب 
الع��ام.  نهاي��ة  يف   3500 إىل  لريتف��ع  وطالب��ٍة، 
وكان التعلي��م للمراح��ل الث��الث، وللجنس��ني 
)ف��وج إن��اٍث وف��وج ذك��وٍر يف املدرس��ة الثانوية(. 
ويس��ّجل للمعلمني الذين ش��ّغلوا هذه املدارس 
املخاط��ر  م��ن  بالرغ��م  وتفانيه��م  إصراره��م 
التعليمي��ة  العملي��ة  ه��ّددت  ال��يت  والعوائ��ق 
برّمتها، مثل القصف املس��تمّر وغياب التمويل 
ال��الزم لدف��ع روات��ب منتظمٍة للمعلمني، يف ما 
خ��ال مكاف��أًة مل تتج��اوز )30( دوالراً لق��اء عم��ل 
ع��ّدة أش��هٍر، دفعه��ا اجملل��س احملل��ّي، ومكاف��أًة 
أخ��رى دفعته��ا إح��دى املنظمات يف نهاي��ة العام 
يف سياق مشروعها لرعاية العملية التعليمية 

وترمي��م بع��ض امل��دارس يف دي��ر ال��زور. يق��ول 
س��ابٌق  ورئي��ٌس  م��دّرٌس  وه��و  العم��ر،  مثن��ى 
االئت��الف  لن��ا  أدار  »لق��د  احملل��ّي:  للمجل��س 
خي��ّص  م��ا  يف  ظهوره��م  املؤقت��ة  واحلكوم��ة 
روات��ب املدّرس��ني، لك��ن ال��كادر التدريس��ّي كان 
مص��ّراً بعزمي��ٍة عالي��ٍة عل��ى إجن��از عمل��ه عل��ى 

أفض��ل وج��ٍه حت��ى ل��و باجمل��ان«.
حازت التجربة التعليمية احلّرة يف  	
دي��ر ال��زور ثقة الس��كان واهتم��ام املنظمات ذات 
الصل��ة. يق��ول حمم��ود إبراهي��م، مدي��ر املكت��ب 
الرتب��وّي آن��ذاك: »اس��تطعنا، جبه��وٍد مجاعي��ٍة، 
اس��تعادة مئ��ات األطف��ال م��ن الش��وارع وم��ن 
اجلبهات وإعادتهم إىل التعليم. كما استطعنا 
استقطاب عشرات العائالت من مناطق النظام 
بع��د إحساس��هم باالس��تقرار التعليم��ّي وجّدية 

العملي��ة التعليمي��ة يف املناط��ق احمل��ّررة«.
وقع��ت التجرب��ة التعليمي��ة »احلّرة«  	
يف مدين��ة دي��ر ال��زور يف بع��ض األخط��اء ال��يت 
جنم��ت، يف اجملم��ل، ع��ن أس��باٍب خارج��ٍة ع��ن 
إرادة القائم��ني عليه��ا. ش��ّكلت ظ��روف احل��رب 
عام��اًل رئيس��يًا فيه��ا. يض��اف إىل ذل��ك ال��دور 
الس��ليّب ال��ذي لعبت��ه العزل��ة النس��بية لتجرب��ة 
التج��ارب  س��ياق  ع��ن  وابتعاده��ا  ال��زور  دي��ر 
احمل��ّررة.  املناط��ق  يف  األخ��رى  التعليمي��ة 
وكان لفش��ل احلكوم��ة املؤقت��ة يف بن��اء وزارٍة 
يف  أث��ٌر  التعليم��ّي  للعم��ل  وختّط��ط  ترع��ى 
بع��ض األخط��اء املرتكب��ة يف ه��ذه التجربة اليت 
أجهض��ت قبل أن يتاح هل��ا االكتمال، باحتالل 

»داع��ش« للمحافظ��ة صي��ف الع��ام 2014.

مدرسة سابقة حلركة نشطاء يف  دير الزور
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نقابٌة حّرٌة للمعّلمني
مسرية بدران

  
نتيج��ة عج��ز وزارة الرتبي��ة يف احلكوم��ة الس��ورية  	
املؤقت��ة ع��ن القي��ام بالوظائ��ف املطلوب��ة منه��ا ت��رز احلاج��ة، 
بشكٍل إضايفٍّ اليوم، إىل تفعيل دور »النقابة السورية العامة 
للمعلمني«، وهي اجلسم النقابّي احلّر الذي شارك يف بنائه 

مئ��ات املعلم��ني داخ��ل املناط��ق احمل��ّررة ويف بل��دان اللج��وء.

تدل��ل الس��يدة فري��ال املع��ّري، عض��و اللجن��ة التحضريي��ة  	
التنظي��م  املمّي��ز للمعلم��ني يف  ال��دور  للنقاب��ة، عل��ى  والتأسيس��ية 
بقدرتهم على تأس��يس هذا التجّمع، وما س��بق ذلك من جهوٍد خالل 
أكث��ر م��ن ع��اٍم ونص��ف، مل يتل��ّق خالهل��ا القائم��ون عل��ى املش��روع 
أّي ع��وٍن م��ن أّي جه��ٍة م��ن املعارض��ة الرمسي��ة أو املنظم��ات املهتم��ة 
بالش��أن التعليم��ّي. ب��ل، عل��ى العك��س، حاول��ت بع��ض األط��راف »م��ن 
جتار الثورة«، حسب ما تقول املعّري، عرقلة هذه اجلهود. ويف الشهر 
التاس��ع م��ن ه��ذا الع��ام ش��ارك مئ��ات املعلم��ني يف التصوي��ت النتخ��اب 
املكت��ب التنفي��ذّي للنقاب��ة، عل��ى أن يعق��ب ذل��ك املؤمتر التأسيس��ّي يف 

الرب��ع األّول م��ن الع��ام الق��ادم. 
وتتأل��ف النقاب��ة م��ن ف��روٍع لكاف��ة احملافظ��ات الس��ورية،  	
باس��تثناء الس��ويداء وطرطوس، اخلاضعتني لس��يطرة النظام بش��كٍل 
كامل. وكذلك استنكف معلمو حمافظة الرقة بسبب دجمهم مع 

معلم��ي دي��ر ال��زور يف ف��رٍع واح��د.
ورغ��م النج��اح التنظيم��ّي الظاه��ر حت��ى اآلن يف أعم��ال  	

النقاب��ة الولي��دة، تب��دو بع��ض أجزائه��ا الفرعي��ة متعث��رًة يف ممارس��ة 
دورها بش��كٍل فعال، ألس��باٍب عّدٍة أبرزها غياب التمويل. يقول حس��ن 
بّري، عضو نقابة معلمي دير الزور، املقيم يف والية أورفا الرتكية: 
»لي��س لن��ا م��كاٌن جنتم��ع في��ه، ومل نتمك��ن م��ن تأم��ني أّي حي��ٍز ليكون 
مكتب��ًا ن��ؤّدي في��ه أعمالن��ا. نلتق��ي وجنتم��ع افرتاضي��ًا ع��ر اإلنرتنت«. 
ويش��رح بّري كيف حياولون يف نقابة دير الزور مس��اعدة زمالئهم 
بصي��ٍغ ش��خصيٍة أو ب�«الوجاه��ة« حس��ب تعب��ريه، ويؤّك��د على أهمية 
العم��ل النقاب��ّي يف العملي��ة التعليمي��ة مبجمله��ا، ويتمن��ى مش��اركًة 

أوس��ع ملعلم��ي دي��ر الزور يف أنش��طة هذه النقاب��ة وأعماهلا.
ويأم��ل آالف املعلم��ني املفصول��ني م��ن وظائفه��م بس��بب  	
نش��اطهم الث��ورّي، أو جملّرد مواقفه��م املنحازة إىل الثورة، من النقابة 
احل��ّرة أن تأخ��ذ عل��ى عاتقه��ا قضي��ة الدف��اع عنه��م ومس��اعدتهم يف 
أماك��ن اس��تقرارهم أو جلوئه��م املختلف��ة. وينتظرون منه��ا أيضًا أن 
تك��ون اجله��ة الش��رعية ال��يت حتف��ظ حقوقه��م املعنوي��ة واالعتباري��ة، 
وخاّص��ًة م��ع فق��دان الكثريين منهم ألّي أوراٍق ووثائق رمسيٍة تثبت 
أهليتهم وكفاءتهم للعمل يف املدارس املفتتحة يف الداخل واخلارج.
وكان��ت األخط��اء يف انتق��اء وتعي��ني املعلم��ني يف امل��دارس  	
الس��ورية يف والي��ة أورف��ا الرتكي��ة موض��ع غض��ٍب ع��امٍّ يف أوس��اط 
املعلم��ني الس��وريني هن��اك. وت��ّرر اإلدارة الرتكي��ة املس��ؤولة ع��ن 
الش��أن التعليمّي لالجئني الس��وريني تلك األخطاء بصعوبة التأكد 
م��ن الوثائ��ق املقّدم��ة إىل جل��ان الفح��ص واالختب��ار، مع غي��اب إدارٍة 
أو ط��رٍف رمس��يٍّ س��وريٍّ يك��ون أق��در عل��ى متيي��ز الثبوتي��ات امل��زّورة 
م��ن احلقيقي��ة، وكذل��ك يك��ون مس��ؤواًل ع��ن إص��دار وثائ��ق بديل��ٍة 
للمعلم��ني الذي��ن فق��دوا أوراقه��م وبياناتهم املهنية. وق��د حرم غياب 
هذا الطرف السورّي الرمسّي كثرياً من املعلمني »احلقيقيني« من 
فرصته��م يف امل��دارس ال��يت افتتحه��ا احلكوم��ة الرتكية للس��وريني، 
وأدى إىل أخط��اٍء أخ��رى بتعي��ني مدّرس��ني يف غ��ري اختصاصاته��م. 
يق��ول حس��ن احملم��ود، وهو م��دّرس لغٍة عربيٍة ومديٌر س��ابٌق لرتبية 
حمافظ��ة الرق��ة، إن��ه ع��نّي كمعل��م رياض��ٍة يف مدرس��ة »س��رين 
للضي��وف الس��وريني« نتيج��ة خط��أ يف طريق��ة التعي��ني والف��رز. 
ويق��رتح احملم��ود إنش��اء مديري��ة تربي��ٍة مصغ��رٍة للس��وريني يف كّل 
والي��ٍة تركي��ٍة يقي��م فيه��ا ع��دٌد كب��رٌي م��ن الالجئ��ني، تدّق��ق ه��ذه 
املديري��ة يف الش��هادات والوثائ��ق ال��يت عم��ل عل��ى أساس��ها املعلم��ون، 
اإلع��دادّي  التعلي��م  مرحل��يت  يف  اختصاصي��ني  موّجه��ني  وتع��نّي 
يقوم��ون  االبتدائي��ة،  للمرحل��ة  تربوي��ني  وموّجه��ني  والثان��وّي، 
جب��والٍت ميداني��ٍة عل��ى امل��دارس للتأك��د م��ن حس��ن س��ري العملي��ة 

التعليمي��ة والت��زام املعلم��ني بتأدي��ة واجباته��م.

رادار المدينة
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مسهر اخلالد

اجملانني
“وجهاء دير الزور” السابقون

م��ا زال احلدي��ث ع��ن اجلن��ون حاض��راً يف اجللس��ات الش��عبية لس��كان مدين��ة دي��ر ال��زور، ون��وادر املختل��ني عقلي��ًا تأخ��ذ مكانه��ا    	
القدي��م كفاص��ٍل منّش��ٍط يف احلي��اة، وتع��ّد معرف��ة آخ��ر أخباره��م من مميزات »الش��خصية الديري��ة«. لكن هذا احلدي��ث أصبح ينتهي 
اآلن بتأكي��د اجل��الس لبعضه��م أنه��م ه��م م��ن ص��اروا »املهّبلة« أو »املهابيل« بعد كّل الذي مّر عليه��م، ومل تعد مدينتهم يف حاجٍة إال 

إىل س��وٍر لتصب��ح عصفوري��ة.

8

من املظاهر املألوفة يف حمافظة دير الزور على العموم منظر  	
املشّردين من املختلني عقليًا. ولكّل قريٍة أو مدينٍة »مهبوهلا« الذي تشكل 
أفعال��ه وأقوال��ه م��ادًة للتس��لية وتس��تعمل ش��خصيته للس��خرية. ويص��ل 
األمر يف مدينة دير الزور إىل اختصار الكثري من احلاالت أو التصّرفات 

بش��خصية أح��د اجملان��ني املعروف��ني وإس��قاطها عل��ى الش��خص 
موض��وع الس��خرية، حت��ى حتّول��ت أمس��اء بع��ض ه��ؤالء إىل 

صف��ٍة أو نع��ٍت خُيت��َزل بإطالق��ه الكث��ري م��ن ال��كالم. على أن 
األهال��ي ينقس��مون يف معامل��ة املختل��ني ب��ني حمس��نني 

خيّصص��ون هل��م مبال��غ يطوف اجملن��ون لتحصيلها يف 
ي��وٍم حم��ّدٍد -غالب��ًا م��ا يك��ون اخلمي��س- باإلضاف��ة 

يضرب إىل وجبات الطعام واللباس، وبني من 
باحلج��ارة،  يرش��قهم  أو  املختل��ني 

وخاّص��ًة م��ن اليافع��ني. وميت��زج 
العنف ضّد اجملانني، يف كثرٍي 

من األحيان، باالعتقاد أنهم 
أصّح��اء لكنه��م يتخ��ذون 

أو  حيل��ًة،  اجلن��ون 
أنه��م ميلكون أم��وااًل 

مجعوه��ا  طائل��ًة 
لك��ن  الن��اس.  م��ن 

م��ا يطلب��ه اجلمي��ع ه��و 
ال��يت مينحه��ا وج��ود  التس��لية 

يف  املتجّمع��ون  ض  حي��رّ إذ  اجملان��ني، 
احملالت أو احلواري اجملنون على س��بّ الرفاق 

أو الدعاء هلم أو الغناء أو الكالم عن عالقاته الغرامية 
ال��يت يعتق��د الكث��ري بصحته��ا.

انتش��رت، من��ذ أكث��ر م��ن عق��ٍد، ص��ورٌة  	
جتم��ع وج��وه مش��اهري »املهابي��ل« يف املدين��ة، وق��د 

كتب عليها صاحب الفكرة »وجهاء دير الزور«. 
اقتناه��ا الكث��ريون، وعّلقه��ا البعض يف س��ياراتهم 

وحمالته��م، بس��بب م��ا تؤدي��ه م��ن رس��الٍة مزدوج��ة؛ 
فم��ن جه��ٍة حتم��ل الس��خرية م��ن اجتم��اع ه��ؤالء يف ص��ورٍة، 

وم��ن جه��ٍة أخ��رى تغمز من قناة الوجهاء احملليني الذين »مل يقّصر 
به��م« املص��ّور كم��ا كان يقال. ويف وقٍت قريٍب من زمن انتش��ار الصورة، 
ويف حلظ��ة تع��ّد تارخيي��ًة يف عم��ر املدين��ة احلدي��ث، فت��ح أح��د املختل��ني 
لقرحيته العنان يف ش��تم بش��ار األس��د لس��بٍب جمهوٍل، وسط شارع حسن 
الط��ه، ليخل��و الش��ارع املزدح��م م��ن امل��اّرة بس��رعٍة قياس��يٍة، وس��ط ح��رية 

الباق��ني في��ه. أم��ا يف ح��االٍت أخ��رى وس��ط احل��واري فكث��رياً م��ا يس��تعمل 
اجملانني التجديف كس��الٍح ضّد من يعتدي عليهم، مس��تعطفني بذلك 

كب��ار الس��ّن لنجدتهم. 
اختف��ى العدي��د م��ن اجملان��ني الس��ابقني، وم��ات بعضه��م وه��م  	
ش��اردون عل��ى اجلبه��ات قنص��ًا برص��اص عناص��ر جيش النظام أو بس��بب 
القصف ثم قتاًل على يد تنظيم الدولة اإلسالمية منذ ظهور خالياه 
يف املدين��ة، بع��د عملي��ات »حتقيٍق« توصلوا منه��ا إىل أن اجملانني 
م��ن  الكث��ري  أقن��ع  م��ا  جواس��يس،  يعتقلونه��م  الذي��ن 
األهال��ي مبك��راً بتخل��ف عناص��ر التنظي��م وجهله��م 
وتعنته��م. عل��ى أن احمللي��ني م��ن العناص��ر تعامل��وا 
م��ع اجملان��ني بطريق��ٍة أخ��رى، فلج��أوا إىل اعتقاهل��م 
ممارس��اتهم،  بع��ض  ع��ن  لزجره��م  وضربه��م 
كالتجدي��ف عن��د خ��روج املصل��ني م��ن 
اجلام��ع، أو التدخ��ني عن��د م��رور 
سيارة »اإلخوة«، األمر الذي 
كان يصدم املهاجرين 
ويدف��ع  البداي��ة،  يف 
غالبي��ة امل��اّرة إىل التواري 
ع��ن األنظار بس��بب افرتاض 
بع�������ض األمني�������ني وج�������ود 
اجملان��ني  حيّرض��ون  أش��خاٍص 
على افتعال هذه التصّرفات. 
وق��د ترجم أح��د األمنيني 
 ، ذلك بفتح النار على شابٍّ
قب��ل أن يه��رب، كان عل��ى 

مقرب��ٍة م��ن جمن��وٍن جي��ّدف.
يف  ج�������دد  م�����جانني  اش��تهر  	
األحي��اء احمل��ّررة م��ن قبض��ة النظام، 
وراح��ت تنتش��ر مقاط��ع فيدي��و تس��جل 

مقاط��ع أحاديثه��م  انتش��ار  جان��ب  إىل  ونهفاته��م، 
ألصّح��اء اعُت��روا يف مراح��ل معين��ٍة م��ن الوج��وه الثوري��ة. 
لك��ن الكث��ري م��ن الش��باب ال ميّي��زون الي��وم ب��ني مقاط��ع ه��ؤالء 
اجملانني وأولئك األصّحاء، فكالهما مادٌة للتس��لية. وعلى الرغم 
م��ن أن الن��اس مل يع��ودوا يب��دون محاس��ًا كب��رياً حلض��ور اجملان��ني، 
إال أن بعضه��م م��ا زال ينتظ��ر أب��و س��ليمان -أش��هرهم الي��وم- ليب��ادره 
	بالق��ول »س��جن« ف��ريّد أب��و س��ليمان »بدن��ي« ]مدن��ي[ ، أو ليمازح��ه قائ��اًل: 

»أنت أنت الدّمرتنا«.
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مريم أمحد

السّيارة “احللفاوية”...

مقصد املواطنني البسطاء 

يف الشمال السورّي

كان اقتناء س��يارٍة خاّصٍة حلمًا  	
، بس��بب  صع��ب املن��ال ي��راود كّل س��وريٍّ
الضريبي��ة  والرس��وم  الفاح��ش  الغ��الء 
األس��د  نظ��ام  كان  ال��يت  واجلمركي��ة 
يفرضه��ا عل��ى الس��يارات. م��ا دف��ع البعض 
إىل التصني��ع احملل��ّي لس��ياراٍت متواضع��ٍة 
يف ورش��اٍت صغ��رية، رغ��م مالحق��ة نظ��ام 
األس��د ملصّنع��ي هذه املركب��ات ومقتنيها.

»احللفاوي��ة« س��يارة نق��ٍل زراعي��ة.  	
مّسي��ت به��ذا االس��م نس��بًة إىل امل��كان ال��ذي 
يقطن��ه صانعوه��ا، وه��و مدين��ة حلفاي��ا يف 
الري��ف الغرب��ّي حملافظ��ة مح��اة. كان موق��ع 
يرب��ط  ال��ذي  الع��اّم  الطري��ق  عل��ى  حلفاي��ا 
الس��احل م��ع الداخ��ل، ووجوده��ا وس��ط س��هٍل 
واس��ٍع ميت��ّد م��ن مح��ص حتى جب��ال الالذقية 
غرب��ًا وجب��ال الزاوي��ة مش��ااًل، واحلاجة امللحة 
إىل مركبٍة رخيصة الثمن قادرٍة على تلبية 
حاج��ات املزارع��ني يف نق��ل حماصيله��م إىل 
أس��واق امل��دن القريب��ة، باإلضاف��ة إىل عوام��ل 
أخ��رى؛ م��ا دف��ع إىل تصني��ع ه��ذه الس��يارة.
أمي��ن عب��د الرمح��ن م��زارٌع يقت��ي  	
احللفاوي��ة من��ذ عش��ر س��نوات، يق��ول: »كان 
سعرها قبل األحداث يرتاوح بني 80 و150 ألف 
ل��ريٍة س��ورية، أم��ا اآلن فأصب��ح ب��ني 600 أل��ٍف 
و1.5 ملي��ون ل��رية. ولكنه��ا، يف مجي��ع األحوال، 

رخيص��ٌة مقارن��ًة بالس��يارات الش��احنة«.
تأث��رت بع��ض املنش��آت الصناعي��ة  	
باحلرب الدائرة يف البالد منذ سنوات. والكثري 
منه��ا هج��ر أماك��ن إقامت��ه األوىل إىل ري��ف 
إدل��ب وري��ف حل��ب الش��مالّي، بس��بب تع��ّرض 
يف  والس��رقة  للقص��ف،  الصناعي��ة  املناط��ق 
املناطق اليت يسيطر عليها النظام، باإلضافة 
إىل املالحقة واالعتقاالت اليت دفعت الش��باب 
إىل النزوح إىل مناطق أكثر أمنًا. وكغريها، 
اجته��ت ال��ورش الصغ��رية ال��يت كان��ت تعم��ل 
عل��ى تصني��ع احللفاوي��ة لتس��تقّر يف مش��ال 

س��وريا وجت��د س��وقًا رائج��ًة هن��اك.
لصناع��ة  ورش��ٍة  صاح��ب  وس��يم  	
احللفاويات، انتقل من حلفايا إىل ريف إدلب 

الشمالّي، قريبًا من احلدود مع تركيا. 
وهو يقول: »بدأ تصنيع هذه السيارة يف 
تس��عينات الق��رن املاض��ي، كتطوي��ٍر 
أو  بالطرط��ورة  يس��ّمى  كان  مل��ا 
يف  كان��ت  ولذل��ك  الطريزين��ة. 
البداي��ة عل��ى ث��الث عج��الٍت، ولك��ن 

مبح��ّرٍك يابان��يٍّ م��ازدا 3000 بق��ّوة 14 حصان��ًا. 
وبس��بب ع��دم توازنه��ا، وتع��ّرض العدي��د منه��ا 
للحوادث، مّت تطويرها لتصبح بأربع عجالٍت 
أن  18 حصان��ًا. إال  بق��ّوة  وحم��ّرك هون��داي 

الثاني��ة أغل��ى س��عراً م��ن األوىل بالطب��ع«.
صناع��ة  »تت��ّم  وس��يم:  يتاب��ع  	
احللفاوي��ة وفق��ًا لطل��ب املش��رتي، فه��و ال��ذي 
خيتار استطاعة احملّرك ونوعه. وعلى الغالب 
يتّم اآلن اختيار حمّركات الفان 98 أو 2000. 
وأم��ام الزب��ون الكث��ري م��ن اخلي��ارات أيض��ًا؛ 
ميكن أن خيتار حجم اهليكل، وسعة السيارة، 
وش��كل القيادة، والدواليب، والدوزان، ونوعية 
وارتفاعه��ا  والصن��دوق،  والتابل��و،  املقاع��د، 

واخنفاضه��ا«.
آل��ٌة  بأنه��ا  احللفاوي��ة  تتص��ف  	
قوي��ٌة بس��بب حمّركه��ا الك��ورّي الق��وّي. وهي 
متوازن��ٌة أثن��اء الس��ري به��ا بالس��رعات العالي��ة، 
ألن وزنه��ا يبل��غ 1،8 ط��ن. وه��ي مصّنع��ٌة م��ن 
احلدي��د بس��ماكة 2 مل��م. تس��تطيع مح��ل 3 
أطناٍن يف صندوقها. وتس��ري ملس��افاٍت كبرية. 
تتواف��ر قط��ع الغي��ار هل��ا بكث��رة ألن غالبي��ة 
القط��ع م��ن ش��ركاٍت كوري��ٍة وه��ي تكث��ر يف 
الس��وق احمللية نتيجة اعتماد س��وق السيارات 
الس��ورّي عل��ى الس��يارات الكوري��ة ال��يت تش��كل 

املس��توردة. الس��يارات  %60 م��ن 

	
عمل��ت  و

عل��ى  الورش��ات  بع��ض 
مش��ابهٍة  لأطف��ال  ألع��اٍب  تصني��ع 

ه��ذه  يكت��ب لصناع��ة  لك��ن مل  للحلفاوي��ة، 
اجملّس��مات الصغ��رية النج��اح بس��بب التكلف��ة 
العالي��ة وصعوب��ة التصنيع البدائ��ّي هلا وعدم 
منه��ا. كب��ريٍة  أع��داٍد  إنت��اج  عل��ى  الق��درة 
أم��ا خ��الل الث��ورة فق��د اس��تخدمت  	
بع��د  املع��ارك،  احللفاوي��ة بش��كٍل كب��رٍي يف 
تزويدها برشاٍش مضادٍّ للطريان. فقد أثبتت 
فاعليًة وجدوى أكثر من السيارات األوربية 
احلديث��ة، بس��بب ق��ّوة اهلي��كل ووزنه��ا ال��ذي 
يقل��ل االهت��زاز ويس��اعد عل��ى حتقي��ق اهل��دف 
منها، واألهّم قّوة حمّركها الذي ميكنها من 

التنق��ل يف املناط��ق الصعب��ة والوع��رة.
خيت��م وس��يم حديث��ه بالق��ول: »مب��ا  	
أن احللفاوي��ة ه��ي أّول س��يارٍة صنع��ت بأي��اٍد 
س��ورية، كان النظام دائم املالحقة ملصّنعيها 
ومالكيه��ا حبّج��ة أنه��ا غ��ري مس��جلة برخص��ة 
س��رٍي نظامي��ة، وال توج��د هل��ا قي��وٌد يف امل��رور 
واملواص��الت واجلم��ارك. ولذلك عمل��ت وزارة 
الداخلي��ة عل��ى مصادرته��ا وحرقه��ا أحيان��ًا، 
فض��ال ع��ن اعتقال س��ائقها، وتش��ميع احملالت 

املصّنع��ة هل��ا وس��جن العامل��ني فيه��ا«.
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اخلارطة العس��كرية ألبناء دير الزور اآلن...
أكثر من ألفي مقاتٍل ينتظرون جيشًا جيب أن يتشّكل

تقرير خاص
م��ا زال��ت املش��اريع الدولي��ة حملاربة  	
»داع��ش« تتجاه��ل حمافظ��ة دي��ر ال��زور رغ��م 
أهميته��ا الك��رى للتنظي��م )باس��تفادته م��ن 
وتتجاه��ل  األق��ّل(  عل��ى  النفطي��ة  ثرواته��ا 
حقيقة أن أبناءها، وخاّصة منهم من حاربوا 
»داع��ش« وتص��ّدوا لغزوه��ا دي��ر ال��زور صي��ف 
2014، ه��م األق��در عل��ى ط��رد التنظي��م م��ن 
هن��اك واألكث��ر إص��راراً عل��ى ذل��ك. إذ تثب��ت 
املعارك املندلعة، بني حنٍي وآخر، على جبهات 
قتال »داعش« يف حلب والقلمون، عزمًا فائقًا 

للمقاتل��ني الديري��ني يف مواجهته��ا.

العدد والتوّزع واالنتشار:
ومطلع��ني؛  ق��ادٍة  ش��هادات  حس��ب  	
يبل��غ ع��دد م��ن حيم��ل الس��الح الي��وم م��ن 
2200، يقات��ل  ال��زور أكث��ر م��ن  دي��ر  أبن��اء 
بعضه��م يف صفوف فصائل كرى معروفٍة 
كحركة أحرار الش��ام وجيش اإلس��الم، أو 
يف فصائ��ل ديري��ٍة مس��تقلٍة، ويت��وّزع آخ��رون 
وحس��ب  متفّرق��ة.  صغ��ريٍة  جمموع��اٍت  يف 
املعطي��ات احلالي��ة، ال��يت توح��ي ب��أن تغ��رّياً 
إجيابي��ًا ق��ادٌم بش��أن دير ال��زور، ال يبدو العدد 
اإلمجال��يّ للمقاتل��ني قاب��اًل للنقص��ان )بع��د 
ب��ل  أن تع��ّرض لنزوف��اٍت كب��ريٍة س��ابقة( 
مرش��حًا للزي��ادة حس��ب الظ��روف وحت��ّوالت 
والنظ��ام.  »داع��ش«  م��ن  كلٍّ  م��ع  الص��راع 
مقاتل��ني  بانضم��ام  يتضاع��ف  أن  ميك��ن  إذ 
س��ابقني يف اجلي��ش احل��ّر يقيم��ون حالي��ًا يف 
الش��مال الس��ورّي أو تركيا بانتظار مش��روٍع 
موّح��ٍد  عس��كريٍّ  جس��ٍم  يف  جيمعه��م  ج��ادٍّ 

ومنضب��ط.

اهلدف القتالّي واالنتماء:
وف��ق لق��اءاٍت مطّول��ٍة أجراها معّدو  	
اهل��دف  ف��إن  ق��ادٍة ومقاتل��ني  م��ع  التقري��ر 
القتالّي للغالبية هو دحر »داعش« والنظام يف 
دي��ر ال��زور ث��م يف املناط��ق الس��ورية األخ��رى، 
فيم��ا تقُص��ر أقلي��ٌة األمر عل��ى حترير مدنها 
وقراه��ا م��ن »داع��ش«. ويؤّك��د معظ��م الق��ادة 
عل��ى متّس��كهم مبش��روع الث��ورة والتزامه��م 
مببادئه��ا. وه��و تأكي��ٌد ميك��ن قبول��ه نظ��راً 
اجلي��ش  تش��كيالت  يف  الس��ابقة  لس��ريتهم 
احل��ّر، وميك��ن قبول��ه أيض��ًا حت��ى م��ن ق��ادٍة 
طاب��ع  ذات  تش��كيالٍت  اىل  مؤخ��راً  انضم��وا 

س��لفيٍّ جه��ادّي بدواف��ع غ��ري أيديولوجي��ة. 
فيم��ا جي��ب احلذر بدرجاٍت متفاوتٍة –حس��ب 
الث��ورة- م��ن  القائ��ٍد وتارخي��ه قب��ل وأثن��اء 
املراجع��ات ال��يت حت��دث يف صف��وف أبن��اء دي��ر 
م��ن  اخل��روج  –قب��ل  أص��اًل  املنتم��ني  ال��زور 
ال��زور- إىل كلٍّ م��ن حرك��ة أح��رار  دي��ر 
ح��ال  يف  ولك��ن،  النص��رة.  جبه��ة  أو  الش��ام 
نش��وء جس��ٍم عس��كريٍّ جام��ٍع وفع��اٍل وق��ادٍر 
عل��ى ج��ذب ه��ؤالء م��ن انتماءاته��م احلالي��ة، 
املراجع��ات س��لوكًا عملي��ًا  تل��ك  س��تنعكس 
املش��روع  م��ن  وتدرجيي��اًً،  كث��رياً،  يق��رتب 
الوطّي العام. وختتلف قابلية االنضمام إىل 
اجلس��م العس��كرّي املف��رتض ل��دى أبن��اء دي��ر 
ال��زور املنتم��ني إىل حرك��ة أحرار الش��ام عن 
نظرائهم يف جبهة النصرة. إذ من املتوقع أن 
يغ��ادر احلرك��ة معظ��م الديري��ني فيه��ا حال 
نش��وء هذا اجلس��م، فيما تقّل نس��بة املغادرين 
احملتمل��ني م��ن جبه��ة النص��رة وتتف��اوت ب��ني 
الش��مال؛ حي��ث ال تزي��د األع��داد املتوقع��ة ع��ن 
–درع��ا- حي��ث  )100-50( مقات��ل، واجلن��وب 
قابل��ٌة  األغلبي��ة  أن  إىل  التقدي��رات  تذه��ب 
لالبتع��اد أكث��ر ع��ن النص��رة –وه��ي مبتع��دٌة 
أق��ل  باجتاه��اٍت  اآلن-  تنظيمي��ًا  ومعزول��ٌة 
وكذل��ك  مآالته��ا  حتدي��د  يصع��ب  تش��ّدداً 
الثب�������ات يف ه��ذا االبتع��اد  حتدي������د درج��ة 

وانعطافات��ه احملتمل��ة.

عيوب برامج التدريب الدولية:
لرام��ج  األوىل  التجرب��ة  الق��ت  	
املتح��دة  الوالي��ات  رعته��ا  ال��يت  التدري��ب، 
فش��اًل  إقليمي��ة،  بش��راكاٍت  األمريكي��ة 
ذريع��ًا بس��بب جتاهله��ا نظ��ام بش��ار األس��د 
عل��ى  فق��ط  وتركيزه��ا  أيض��ًا،  كع��دوٍّ 
»اإلره��اب« كظاه��رٍة معزول��ٍة ع��ن س��ياقها 
الس��ورّي الع��ام. وتب��دو الرام��ج املس��تأنفة 
اليوم أفضل حااًل من س��ابقتها، بالنظر إىل 
والراغب��ني  للمنضّم��ني  املتزاي��دة  األع��داد 
يف االنضم��ام إليه��ا. وميك��ن هل��ذه الرام��ج 
ح��ال  يف  أعل��ى  جن��اٍح  ف��رص  تالق��ي  أن 
وضعها يف إطار مش��روٍع أوس��ع ومراجعتها 
لش��رطني رئيس��يني م��ن ش��روط القب��ول، 

هم��ا:
لالنضم��ام  املتق��ّدم  يك��ون  أال   - 	
ذات  التش��كيالت  م��ن  أيٍّ  س��ابقًا يف  عض��وًا 
الطاب��ع الس��لفّي اجله��ادّي، واعتبار االنتماء 
س��ببًا  التش��كيالت  ه��ذه  أح��د  إىل  الس��ابق 
كافي��ًا للرف��ض، دون متيي��ٍز حبس��ب م��ّدة 

أصالت��ه. ودرج��ة  االنتم��اء  ه��ذا 
قراب��ٍة  أّي  للمتق��ّدم  تك��ون  أال   - 	
م��ن الدرج��ة األوىل مع ش��خٍص ينتمي إىل 
حرك��ٍة ذات طاب��ٍع س��لفيٍّ جه��ادّي. وه��ذا 
بالتأكي��د ش��رٌط ظ��امل، إذ كي��ف حياَس��ب 

ش��خٌص عل��ى م��ا ق��ام ب��ه س��واه!

ُأع��ّد اجل��دول بن��اًء عل��ى تصرحي��ات بع��ض الق��ادة ع��ن عدد مقاتليه��م، وعلى تقدي��رات مطلعني عل��ى الفصائل 
املذك��ورة. وُميِّ��زت جبه��ة النص��رة يف اجلن��وب ع��ن اجلس��م الع��ام للنص��رة بس��بب حال��ة ش��به االنش��قاق ال��يت 

يعيش��ها أبن��اء دي��ر ال��زور املنتم��ون إىل اجلبه��ة املنتش��رون هن��اك.
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س��ألت »ع��ني املدين��ة« ق��ادًة وش��خصياٍت عس��كريًة م��ن أبن��اء حمافظ��ة دي��ر ال��زور، يف مواق��ع انتش��ارهم املختلف��ة، ع��ن العوائ��ق  	
أم��ام مش��روع جس��ٍم عس��كريٍّ ق��ادٍر عل��ى أخ��ذ زم��ام املب��اردة يف معرك��ة حتري��ر دير الزور م��ن »داعش« ثم م��ن النظ��ام. اتفقت األجوبة 
عل��ى أن تع��ّدد ال��دول الداعم��ة واخت��الف أهدافه��ا وطرائق عملها س��بٌب رئيس��يٌّ للفرقة والتش��تت. وأب��دى اجلميع اس��تعدادهم للتخلي 
ع��ن انتمائه��م الفصائل��ّي احلال��ّي، وع��ن أّي منص��ٍب، لص��احل الوح��دة. نع��رض فيما يل��ي أبرز ما قالوه، على أن ننش��ر يف األعداد القادمة 

لق��اءاٍت طويل��ًة م��ع كلٍّ منه��م.

ماذا يقول القادة العسكريون الديريون عن “الوحدة”

أج��ل  م��ن  نس��تطيع  م��ا  كّل  نب��ذل  	
الوح��دة وبن��اء جي��ٍش لدي��ر ال��زور. وأن��ا 
وم��ن مع��ي م��ن أبن��اء احملافظ��ة س��نكون 
ال��ذي  الفصي��ل  ع��ن  يتخل��ى  م��ن  أّول 
ننتم��ي إلي��ه اآلن –جي��ش اإلس��الم- يف 
س��بيل ذل��ك. مل تب��ِد أّي دول��ٍة اهتمام��ًا 
بتوحيد أبناء دير الزور لقتال داعش. وال 
ميكن أن ننخرط يف أّي مشروٍع غامٍض 
وال يل��يب مص��احل الث��ورة. مسع��ت جبي��ش س��وريا اجلدي��د م��ن اإلعالم 
ولنا مآخذ عليه، إذ ال ميكن لنا أن نقاتل يف أرٍض صحراويٍة جنهلها 
وال نس��يطر عل��ى خط��وط اإلم��داد فيه��ا، لكنن��ا نتمنى إلخوتن��ا يف هذا 
اجلي��ش التوفي��ق، فنح��ن م��ع كّل م��ن يقاتل »داع��ش« ويقاتل النظام 
وال يف��ّرط يف أه��داف الث��ورة. نقات��ل الي��وم يف إدل��ب وحل��ب، وحن��ن 
جزٌء من خطة تركيا لطرد »داعش« من ريف حلب، ونتمنى أن يبدأ 
العمل بها وتنجح لتكون هذه األرض احملّررة منطلقًا لعملياتنا ضّد 

التنظي��م.
س��لّيم اخلال��د )أب��و حمم��د(: قائ��د مقاتل��ي دي��ر ال��زور يف  	
جيش اإلسالم، والقائد السابق للواء جعفر الطيار ثم جليش اإلسالم 

الش��رقية. املنطق��ة  يف 

تلع��ب ال��دول واألط��راف والش��خصيات  	
دوراً  مث��ااًل(  اجلرب��ا  )أمح��د  الداعم��ة 
موّح��ٍد  ح��رٍّ  جي��ٍش  مش��روع  يف  س��لبيًا 
الرئيس��ّي  العائ��ق  وه��ي  للمحافظ��ة، 
أم��ام ه��ذا املش��روع. وكذل��ك التناف��س 
الفصائل��ّي والعش��ائرّي واملناطق��ّي، وإن 
أن��ه  إال  درجات��ه،  أدن��ى  يف  اآلن  كان 
م��ا زال ي��رتك آث��اراً س��يئة تش��كل عائق��ًا 
إضافي��ًا أم��ام الوح��دة. لق��د تعل��م املقاتل��ون م��ن ال��درس امل��ؤمل يف دي��ر 
ال��زور أكث��ر مم��ا تعل��م الق��ادة، إذ ما تزال ن��وازع الس��يطرة والتنافس، 
حت��ى داخ��ل الفصائ��ل والتش��كيالت الواح��دة اليت ينتمون إليه��ا اليوم، 
مؤث��رًة يف س��لوك البع��ض، ولدين��ا يف تف��ّرق الديري��ني حت��ت قي��اداٍت 
خمتلفٍة يف أحرار الشام مثاٌل على هذا. أما املشاريع املطروحة حاليًا 
فل��م ننخ��رط يف أيٍّ منه��ا. لس��نا ج��زءاً م��ن جيش س��وريا اجلديد لكننا 
نؤيدهم ونتمنى هلم التوفيق وسنقاتل إىل جانبهم حتمًا، فكّل حرٍب 
ضّد »داعش« وضّد النظام هي حربنا. حنن نقاتل يف القلمون الشرقّي 
كاًل من النظام و«داعش«، وقلنا ملقاتلي القلمون إننا لن نس��مح بأّي 
وج��وٍد للتنظي��م هن��اك. هزمنا »داعش« يف معارك كثريٍة وتقّدمنا يف 
البادي��ة باجت��اه دي��ر الزور، لكننا تراجعنا الحق��ًا أمام قّوٍة ضخمٍة هلم 

وحنن بال إسناٍد وال تذخرٍي وال جتهيٍز كاٍف. مل نشعر حتى اآلن أن 
دولًة بعينها متحمسٌة بالفعل ملساعدتنا على قتال »داعش«.

ط��اس الس��امة )أب��و فيص��ل(: قائ��د أس��ود الش��رقية يف  	
القلم��ون الش��رقّي، والقائ��د الس��ابق لل��واء بش��ائر النص��ر ث��م لتجّم��ع 
جمل��س ش��ورى اجملاهدي��ن حني تش��كله لقت��ال »داعش« يف دي��ر الزور.

م��ن ط��رف املقاتل��ني ال يوج��د أّي عائ��ٍق  	
أو مش��كلٌة جوهري��ٌة أم��ام الوح��دة، لك��ن 
واخت��الف  الداعم��ة  األط��راف  تع��ّدد 
براجمه��ا ونواياه��ا وأهدافه��ا، وكذل��ك 
ترّدده��ا، ه��ي األس��باب ال��يت تؤّخ��ر بن��اء 
جس��ٍم عس��كريٍّ واح��ٍد لدي��ر ال��زور. وال 
ميكنن��ا حتري��ر احملافظ��ة م��ن داعش ثم 
من النظام دون أن نكون يف جيٍش واحٍد 
منظ��ٍم ومنضب��ٍط يرف��ع عل��م الث��ورة فق��ط. حنن مس��تعدون للتخلي 
ع��ن أّي اس��ٍم أو عم��ٍل حال��يٍّ لص��احل ه��ذا اجلي��ش، فلق��د تعلمن��ا م��ن 
ال��درس القاس��ي أم��ام »داع��ش« يف دير الزور، ولن خنط��ئ مّرًة أخرى. 
حن��ن نؤي��د كّل م��ن يقات��ل »داع��ش« والنظ��ام. لس��نا ج��زءاً م��ن »ق��ّوات 
س��وريا الدميقراطي��ة« بالرغ��م م��ن مترك��ز مقاتلين��ا يف ت��ل أبي��ض، 

فنح��ن موج��ودون هن��اك ب��إرادٍة دولي��ة.
مهي��دي اجلعيل��ة )أب��و ص��احل الش��عيطي(: قائ��د الق��ّوة 56  	
)ج��اري العم��ل عل��ى تش��كيٍل جدي��د(، والقائ��د الس��ابق لل��واء احلم��زة.

تع��ّدد الداعم��ني وابتع��اد النخ��ب املثقفة  	
صاحب��ة الفك��ر ع��ن العم��ل العس��كرّي 
وتناف��س الق��ادة ه��ي األس��باب وراء تأخ��ر 
توحي��د مقاتل��ي دير الزور. هناك عش��رة 
أش��خاٍص فق��ط ل��و اتفق��وا جلمع��وا أبناء 
احملافظة كلهم يف مشروٍع واحد. نأخذ 
عل��ى جي��ش س��وريا اجلدي��د اس��تثناءه 
لقطاع��اٍت واس��عٍة م��ن املقاتل��ني، ب��ل إن 
بع��ض م��ن أرادوا االلتح��اق ب��ه أعي��دوا م��ن األردن بس��بب الش��روط 
األمريكي��ة الصعب��ة. جي��ٌش يبن��ى بانتقائي��ٍة، مث��ل ما هو حاص��ٌل اآلن، 
ل��ن ينج��ح حتمًا يف حترير دي��ر الزور. وبالرغم من الظروف احلالية 
الس��يئة ال��يت يعان��ي منها اجلميع فأن��ا متفائٌل ألننا، عل��ى األقّل، بدأنا 

نتعل��م م��ن أخطائنا الس��ابقة.
املالزم أول إمساعيل العبد اهلل )أبو إس��حق(: القائد الس��ابق  	
لل��واء األح��واز، وقائ��ٌد حال��يٌّ جملموع��ٍة م��ن أبن��اء دير ال��زور يف حركة 

أح��رار الش��ام.
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املق��دم مهن��د الط��الع واح��ٌد م��ن أب��رز وج��وه العم��ل العس��كرّي يف حمافظ��ة  	
دير الزور واملنطقة الش��رقية. انش��ّق عن جيش النظام يف الش��هر األّول من عام 2012. 
ت��رأس اجملل��س العس��كرّي لث��ّوار دي��ر ال��زور ف��ور تأسيس��ه، وتنق��ل بعده��ا يف مرات��ب 
قيادي��ٍة ضم��ن هيئ��ة أركان اجلي��ش احل��ّر، ليق��ود أخ��ريًا جي��ش س��وريا اجلدي��د ال��ذي 

أعل��ن ع��ن تأسيس��ه قب��ل ش��هٍر م��ن الي��وم.

مهند الطاع قائد “جيش سوريا اجلديد”:
سنحّرر دير الزور من داعش ومن عصابات األسد

حنارب النزعات االنفصالية، وسنعيد العرب واألكراد املهّجرين 
من احلسكة والرقة إىل بيوتهم

حاورته هيئة التحرير

م��ا ه��و جيش س��وريا اجلديد؟ وم��ن يقف وراء 
تأسيسه؟

ج��زٌء  ه��و  اجلدي��د  س��وريا  جي��ش  	
م��ن اجلي��ش الس��ورّي احل��ّر. أنش��ئ برعاي��ٍة 
م��ن دوٍل عربي��ٍة وغربي��ٍة صديق��ة للش��عب 
الس��ورّي. ومجيع عناصره مقاتلون س��ابقون 
خيضع��ون  احل��ّر،  اجلي��ش  تش��كيالت  يف 
يف  احرتافي��ٍة  عس��كريٍّ  تدري��ٍب  لرام��ج 

واخل��ارج. الداخ��ل  يف  معس��كراٍت 

أين تقع معسكرات الداخل واخلارج؟
يف  اخل��ارج  معس��كرات  أقيم��ت  	
األردن، أم��ا معس��كرات الداخ��ل ف��ال أس��تطيع 

موقعه��ا. ع��ن  اإلفص��اح 

يأخ��ذ البع��ض عل��ى جي��ش س��وريا اجلدي��د 
مآخذ خمتلفًة منها قلة عدد املنتسبني إليه، 
حس��بما يقولون، وجتاهله آلالف املقاتلني من 
أبناء دي��ر الزور بفصائله��م املختلفة املوجودة 

يف حمافظات الش��مال الس��ورّي؛ فما رّدك؟
األع��داد أكث��ر بكث��رٍي مم��ا يش��يع  	
البع��ض. وطلب��ات االنتس��اب إلين��ا كث��ريٌة 
ع��دد  س��يبلغ  فق��ط  ش��هٍر  وخ��الل  ج��داً. 
مقاتل��ي جي��ش س��وريا اجلدي��د أكث��ر م��ن 
ألف��ني، ليس��وا فق��ط م��ن دي��ر ال��زور إمن��ا م��ن 
حمافظاٍت أخرى. حنن مل نتجاهل أحداً من 
أبن��اء دي��ر ال��زور، وحتدثن��ا إىل مجي��ع الق��ادة 
كّل  هل��م  وش��رحنا  الش��مال  يف  املوجودي��ن 
تفاصيل املشروع وأهدافه. ولكن، لأسف، مل 

تكن االس��تجابة كما جيب؛ إذ تذّرع البعض 
حبّجة »أننا ال حنمي حدود األردن«، وآخرون 
رأوا أن العم��ل م��ن اجلن��وب باجتاه دير الزور 
ل��ن يكل��ل بالنج��اح بس��بب طبيع��ة األرض 
صحراوي��ٍة  مس��احاٍت  يف  العم��ل  وصعوب��ة 
شاس��عٍة ومكش��وفٍة للع��دّو -وه��و رأٌي غ��ري 
مصي��ٍب يف حال��ة س��ارت اجملري��ات وف��ق م��ا 
للملم��ة  مس��اعينا  وس��نواصل  خنط��ط- 
صف��وف أبن��اء دير الزور، ولن نّدخر جهداً يف 

س��بيل توحيده��م.

مل��اذا مل ينطل��ق جي��ش س��وريا اجلدي��د م��ن 
الش��مال حي��ث ترتك��ز األع��داد األك��ر من 

مقاتل��ي دي��ر الزور؟
ه��ذا  يتحق��ق  أن  ونتمن��ى  نس��عى  	
يف القري��ب العاج��ل. والعم��ل العس��كرّي م��ن 
م��ن  آخ��ر  عم��ٍل  م��ع  يتع��ارض  ال  الش��مال 
اجلن��وب، ولك��ن هن��اك مصاع��ب وحتدي��اٍت 

ذل��ك. حتقي��ق  أم��ام  تق��ف  متنّوع��ًة 

مأخ��ٌذ ثال��ٌث عل��ى جي��ش س��وريا اجلدي��د هو 
غم��وض أهداف��ه، حس��ب منتقديه...

قلن��ا دوم��ًا إن اهل��دف األول هل��ذا  	
اجلي��ش ه��و حتري��ر حمافظ��ة دي��ر ال��زور 
م��ن تنظي��م داع��ش وم��ن عصاب��ات األس��د. 
حن��ن ج��زٌء م��ن اجلي��ش احل��ّر. ومش��روعنا 
ه��و املش��روع الوط��ّي للث��ورة الس��ورية حن��و 
دول��ة العدال��ة والكرام��ة واحلري��ة. س��ندافع 
ع��ن الس��وريني مجيع��ًا، وع��ن س��وريا موح��دٍة 

ال��زور  دي��ر  حتري��ر  وبع��د  ودميقراطي��ة. 
س��نواصل معركتن��ا حت��ى إس��قاط عصاب��ة 

األس��د وحتقي��ق أه��داف الث��ورة كامل��ة.
هل جيش س��وريا اجلدي��د هو اإلط��ار النهائّي 
والوحي��د جلميع املقاتلني م��ن أبناء دير الزور 

وغريهم؟

ال. حن�����ن مس�������تعدون ألن ننض��ّم  	
أو ن��ذوب يف جس��ٍم عس��كريٍّ ث��وريٍّ أوس��ع، 
برام��ج  لت��������طوير  مست������عدون  وكذل��ك 
جيش س��وريا اجلديد ألن يكون هذا اجلس��م. 
فاألمس��اء ليس��ت مهم��ًة أب��داً بق��در مضم��وٍن 
ي��ؤدي إىل جس��ٍم عس��كريٍّ منضب��ٍط ومنظ��ٍم 
ومه��يٍّ ووط��يٍّ قب��ل كل ش��يء. وحن��ن م��ع 
أّي خط��وٍة يف اجت��اه توحي��د أبن��اء دي��ر ال��زور 
حت��ت مظل��ة مش��روٍع وط��يٍّ س��وريٍّ جام��ٍع 

وحت��ت راي��ة الث��ورة وعل��م جيش��ها احل��ّر.

حتى اآلن ما زال االنقس��ام والتخبط واضحني 
يف بيئ��ة املقاتلني من أبناء دي��ر الزور، ما هي 
العوائ��ق ال��ي تقف أم��ام مش��روٍع يوّحدهم يف 

واحد؟ جسٍم عسكريٍّ 
تع��ّدد األطراف الداعم��ة واختالف  	
أهدافه��ا ه��و الس��بب الرئيس��ّي ال��ذي يق��ف 
عائق��ًا أم��ام الوح��دة. ول��و اس��تغنينا ع��ن ه��ذه 
األط��راف وتوّحدن��ا -ول��و ألس��ابيع- ألجرن��ا 
ال��دول عل��ى التعام��ل معن��ا وف��ق م��ا متلي��ه 
أّي  قب��ل  والعس��كرية  الوطني��ة  مصلحتن��ا 

أخ��رى. مصلح��ٍة 

ملف
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يف حمافظ��ي احلس��كة والرق��ة أّس��س م��ا 
مّسي ب�«قّوات سوريا الدميقراطية«، هل من 

عاقٍة تربطكم به��ذه القّوات؟
ال، أب��داً. ال توج��د أّي عالق��ٍة م��ن  	
خمتلف��ة  كت��ٍل  جمم��وع  فه��م  ش��كل.  أّي 
ش��ّبيحة  م��ن  وبعضه��ا  واأله��داف،  النش��أة 
النظ��ام الذي��ن ال ميك��ن لن��ا أن نكون يف صفٍّ 
واح��ٍد معه��م، ب��ل جي��ب أن حياكم��وا يف يوٍم 

م��ن األي��ام عل��ى م��ا اقرتف��وه م��ن جرائ��م.

يف ه��ذه الق��ّوات أيضًا مقاتلو ح��زب pyd، وهو 
املك��ّون الرئيس��ّي هلا، م��ا ه��و موقفكم من 
هذا احلزب؟ يف بعض ممارس��اته ويف نزعاته 

املفرتضة؟ االنفصالية 
لس��نا يف موق��ف الع��داء م��ع ه��ذا  	
احل��زب، ولك��ن س��نقف يف وج��ه أّي مش��روٍع 
وس��نعيد  كان،  ط��رٍف  أّي  م��ن  انفصال��يٍّ 
الع��رب واألك��راد الذي��ن هّج��روا ظلم��ًا إىل 

. ته��م بيو

يف حال تعّرض��ت مواقعكم أو حتّركاتكم 
ألّي هجم��اٍت جوي��ٍة م��ن طائ��رات النظ��ام أو 
الطائ��رات الروس��ية، م��ا ه��و موق��ف ال��دول 
الراعي��ة جلي��ش س��وريا اجلدي��د، وخاّص��ًة 
الوالي��ات املتح��دة األمريكي��ة، م��ن ه��ذه 

اهلجم��ات؟
ل��ن جت�����رؤ طائ������رات األس�������د أو  	
الطائ��رات الروس��ية عل��ى مهامجتن��ا، ول��ن 
تط��أ عصابات األس��د أرضًا س��نأخذها. ولدينا 

ذل��ك. عل��ى  مؤك��دٌة  ضمان��اٌت 

هامجت��م بنج��اٍح موقع��ًا لداع��ش ق��رب بوابة 
التن��ف احلدودية مع العراق، هل س��اندتكم 

طائ��رات التحالف يف ه��ذا اهلجوم؟
التحال��ف  طائ��رات  كان��ت  نع��م،  	
إىل جانبن��ا. وعل��ى األرض جن��ح امل������قاتلون 
يف الس��يطرة على موقع لداعش وكبدناهم 

 25 م��ن  بأكث��ر  فادح��ًة  بش������ريًة  خس��ائر 
قتي��اًل. وه��ذه العملي��ة ه��ي أّول عملياتنا ضّد 

مع��ه. حربن��ا  وفاحت��ة  التنظي��م 

أنت متفائٌل وتتح��ّدث بثقٍة عالية. بعد كّل 
م��ا مررمت ب��ه أنت��م مقاتل��ي اجليش احل��ّر يف 
دير الزور، هل من عوامل ملموس��ة تدعم هذا 

والثقة؟ التفاؤل 
مح��اس  ه��و  أواًل  ثق��يت  مص��در  	
املقاتل��ني وعزمه��م عل��ى اس��تئناف املواجه��ة 
ض��د داع��ش واألس��د، ث��م اإلمكان��ات الكب��رية 
الدول�������ّي  الرنام��ج  بفض��ل  حزناه��ا  ال��يت 
الراع��ي ملش������روعنا. إذ مل نع��د نعان��ي -كم��ا 
يف الس��ابق- م��ن قل��ة الذخرية والس��الح. ففي 
جول��ة تدري��ٍب واح��دٍة، عل��ى س��بيل املث��ال، 
اس��تهلكنا أكث��ر م��ن 12 أل��ف طلق��ة، وه��ي 
كمي��ٌة كان��ت تش��كل ش��حنة إم��داٍد كاملًة 
م��ن هيئ��ة األركان إىل جبه��ات حمافظ��ة 

دي��ر ال��زور يف وج��ه النظ��ام.

م��ا ه��و دور جبه��ة األصال��ة والتنمي��ة يف 
تأسيس جيش سوريا اجلديد؟ وهل هذا اجليش 

تاب��ٌع للجبه��ة أم أن��ه كياٌن مس��تقلٌّ عنها؟
دوٌر  والتنمي��ة  األصال��ة  جلبه��ة  	
مس��اعدة  ويف  اجلي��ش  تأس��يس  يف  كب��رٌي 
املقاتل��ني وتش��جيعهم عل��ى االنضمام إليه يف 
معس��كرات التدري��ب. ولك��ن ال ميك��ن اعتب��ار 
جي��ش س��وريا اجلديد تابع��ًا جلبهة األصالة، 
إمن��ا اجلبه��ة ش��ريٌك رئيس��يٌّ يف مش��روعه. 
جي��ب  خالص��ٌة  عس��كريٌة  بني��ٌة  فاجلي��ش 
أن حتظ��ى بهي��كل قي��ادٍة وتسلس��ٍل وظيف��يٍّ 
منفص��ٍل ع��ن أّي كي��اٍن آخ��ر. ولكن حنن مع 
اجلبه��ة يف مش��روٍع عس��كريٍّ وإداريٍّ واح��ٍد 
حملافظ��ة دي��ر ال��زور بع��د التحري��ر، ونعت��ر 
الن����اط���������قة  ال�������سياسة  اهليئ��ة  اجلبه��ة 

كم����قاتلي����ن. بامسن��ا 

ه��ل لع��ب اجمللس العس��كرّي األعل��ى ووزارة 
الدف��اع يف احلكوم��ة املؤقت��ة أّي دوٍر يف 
تأس��يس اجلي��ش أو يف التنس��يق معكم بعد 

؟ سيسه تأ
ال، ال توج��د أّي عالق��ة. فاجملل��س  	
ووزارة الدف��اع ال ميل��كان أّي إمكاناٍت للقيام 
ب��أدواٍر هام��ٍة يف ه��ذا اخلص��وص. وإىل اآلن 
مل حيدث أّي تنسيٍق أو تعاٍط معهم يف شأن 

جي��ش س��وريا اجلدي��د.

ملف
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لقاء

حوار مع املهندس بريتا حاجي حس��ن
رئي��س اجمللس احمللّي ملدينة حلب يف دورته الرابعة

حاوره: أمحد أبو زيد

بريتا حاجي حسن
من مواليد حلب 1977. خترج يف كلية 
واإللكرتوني��ة  الكهربائي��ة  اهلندس��ة 
جبامع��ة حل��ب، ع��ام 2002. عم��ل س��ابقًا 
يف وزارة املواص��الت. أس��هم بع��د الث��ورة 
يف تأس��يس نقاب��ة املهندس��ني األح��رار، 
وانتخ��ب نائب��ًا لرئي��س اجملل��س احملل��ّي 
ملدين��ة حل��ب احل��ّرة يف دورت��ه الثاني��ة.

أج��رت اهليئ��ة العام��ة للمجل��س احملل��ّي ملدين��ة حل��ب، يف منتص��ف الش��هر  	
املاض��ي، انتخاب��ات ال��دورة الرابع��ة ألعضاء اجمللس، بنس��بة مش��اركٍة جت��اوزت ال�80% 
من أعضاء اهليئة، الرقم الذي يعّد قياسيًا بالنسبة إىل الظروف االستثنائية اليت متّر 

به��ا املدين��ة.
ورصدت »عني املدينة« االنتخابات  	
ال��يت نالت رضى مجيع األطراف املش��اركة 
بع��د س��جاٍل وخالف��اٍت أّدت إىل تعث��ر عم��ل 
س��بعة  م��ن  ألكث��ر  التحضريي��ة  اللجن��ة 
أش��هر، لتنج��ح أخ��ريًا يف إج��راء االنتخاب��ات 
عض��واً   118 ق��ام  حي��ث  اجملل��س،  مق��ّر  يف 
أص��ل  م��ن   25 بانتخ��اب  العام��ة  اهليئ��ة  يف 
الناجح��ون  األعض��اء  ليق��وم  مرش��حًا،   55
حس��ن  حاج��ي  بريت��ا  املهن��دس  بانتخ��اب 
رئيس��ًا للمجل��س، واألس��تاذ زكري��ا أمين��و 

.21/11/2015 بتاري��خ  ل��ه،  نائب��ًا 

حتديات الدورة احلالية
ي��رى الرئي��س اجلدي��د للمجل��س،  	
حس��ب تصرحي��ه ملراس��ل »ع��ني املدين��ة« يف 
حل��ب، أن أم��ام ال��دورة اجلدي��دة حتدي��اٍت 
عدي��دًة يف التعلي��م والصح��ة وعم��ل الش��باب 
أب��رز  أن  إىل  مش��ريًا  امل��رأة.  دور  وتفعي��ل 
باقتص��اد  النه��وض  ه��و  التحدي��ات  ه��ذه 
بع��ض  م��ن  واالس��تفادة  احمل��ّررة  األحي��اء 
القي��م الفاعل��ة يف احلي��اة العام��ة وجتذيرها 
املواطن��ني،  ب��ني  به��ا  والعم��ل  بإش��هارها 
املدن��ّي  اجملتم��ع  منظم��ات  م��ع  بالتع��اون 

الثوري��ة. والتجّمع��ات 
وسيس��عى اجمللس، حبس��ب رئيس��ه  	
اجلدي��د، إىل الوص��ول إىل اقتص��اٍد يعتم��د 
عل��ى اإلنت��اج ول��و باحل��دود الدني��ا، حبي��ث 
حي��ّد م��ن حاج��ة املواط��ن إىل االعتم��اد عل��ى 
ال��ذي  البدي��ل  ويق��ّدم  املهين��ة،  اخلي��ارات 
حيف��ظ كرام��ة املواطن��ني ويش��جعهم عل��ى 
الع��ودة إىل العم��ل بداًل من التهاون وانتظار 

الغذائي��ة. الس��لة 

خطة عمٍل متكاملة
ق��ام  أن��ه  بريت��ا  املهن��دس  وأّك��د  	
بإع��داد خط��ة عم��ٍل متكامل��ٍة تض��ّم ش��رحًا 
مفّص��اًل للتحدي��ات عل��ى كاف��ة األصع��دة 
اخلدمي��ة والتعليمي��ة والصحي��ة، ووض��ع 
ل��كلٍّ منه��ا توصي��اٍت للعم��ل به��ا، م��ن خ��الل 

تفعي��ل دور جمال��س األحي��اء والتع��اون م��ع 
اجله��ات الثوري��ة ومنظم��ات اجملتم��ع املدن��ّي 

معين��ة. جم��االٍت  يف  املختّص��ة 
املدين��ة«  »ع��ني  س��ؤال  عل��ى  وردًا  	
ح��ول خطت��ه لتأم��ني دع��ٍم ُيغّط��ي روات��ب 
للمجل��س  التش��غيلية  والكل��ف  املوظف��ني 
ق��ال: »لدين��ا يف اجملل��س احملل��ّي 535 موظف��ًا 
 425 منه��م  قطاعات��ه،  كاف��ة  يف  يعمل��ون 
يف قط��اع النظاف��ة وح��ده. ويبل��غ جمم��وع 
 125000 للمجل��س  التش��غيلية  النفق��ات 
دوالر أمريك��يّ ش��هريًا، تتضّم��ن الروات��ب 
ومس��تهلكات.  وصيانته��ا  اآللي��ات  ووق��ود 
ولذل��ك نقوم بدراس��ة عّدة مش��اريع تنمويٍة 
ميك��ن أن تع��ود علين��ا مب��ردوٍد م��اديٍّ يغط��ي 

النفق��ات«. ه��ذه 
بالع�����مل  فع������ليًا  »بدأن��ا  وتاب��ع:  	
عل��ى أح��د ه��ذه املش��اريع، وه��و اجلباي��ة، إذ 
قمن��ا بإحص��اء ع��دد العائ��الت املوج��ودة يف 
املدين��ة، فبل��غ عدده��ا 68000 عائل��ة تقريب��ًا، 
أمريك��يٍّ  تت��ّم جباي��ة دوالٍر  أن  واقرتحن��ا 
واح��ٍد ع��ن كّل عائل��ٍة لق��اء خدم��ة النظاف��ة 
ال��يت يقّدمه��ا اجملل��س، وبذل��ك تت��ّم تغطي��ة 
نس��بة كبريٍة من املصاريف الش��هرية. ومن 
املتوق��ع أن نب��دأ العم��ل به��ذا املش��روع خ��الل 
ف��رتٍة قص��رية، حبي��ث يت��ّم تطبيق��ه يف نطاٍق 
ضي��ٍق وتعميم��ه بش��كٍل أوس��ع حت��ى يش��مل 

كاف��ة قطاع��ات املدين��ة إن جن��ح«.

التعليم إقطاعّي! سلك 
وم��ن امللف��ات ال��يت س��يعمل عليه��ا  	
يق��ول  ال��ذي  التعلي��م،  موض��وع  اجملل��س 
ضم��ن  اس��تمراره  إن  بريت��ا  املهن��دس 
الظ��روف ال��يت مت��ّر به��ا مدين��ة حل��ب إجن��اٌز 
يف ح��ّد ذات��ه، إال أن��ه -يف الوق��ت نفس��ه- يرى 
أن ه��ذا الس��لك أصب��ح »إقطاعي��ًا« إىل ح��دٍّ 
تري��د  تعليمي��ٍة  كب��ري، بظه��ور مؤسس��اٍت 
التحّك��م يف املنهج الدراس��ّي والفكر واللباس 
واملعلم��ني. ويش��ّبه رئي��س جمل��س املدين��ة 

البع��ث. بنظ��ام  املؤّسس��ات  تل��ك 

واعت��ر حاج��ي حس��ن أن الفصائ��ل  	
باحت��الل  قات��اًل  خط��ًأ  ارتكب��ت  العس��كرية 
التعليمي��ة وحتويله��ا  امل��دارس واملؤّسس��ات 
النش��طاَء  ومّح��ل  لنش��اطاتها.  مق��ّراٍت  إىل 
ذل��ك  ع��ن  املس��ؤولية  م��ن  ج��زءاً  احللبي��ني 
إىل  أّدى  ال��ذي  األم��ر  ه��ذا  ع��ن  بس��كوتهم 
نتائ��ج  إىل  أّدت  ال��يت  احلال��ة  ه��ذه  مت��ادي 

كارثي��ة.

األسرة واملرأة
 ، ويف م��ا خي��ّص األس��رة بش��كٍل عامٍّ 	
، ق��ال حاج��ي حس��ن إن  وامل��رأة بش��كٍل خ��اصٍّ
األسرة يف املناطق احملّررة تعّرضت لسلسلٍة 
م��ن الوقائ��ع ال��يت أث��رت عليه��ا س��لبًا، وم��ن 
أهّمها غياب األزواج واألبناء بسبب االعتقال 
مؤخ��رًا،  اهلج��رة  أو  اخلط��ف  أو  القت��ل  أو 
فأصب��ح وج��ود األرام��ل ظاه��رًة اجتماعي��ًة 
ملحوظًة يف املدينة، وكذلك األيتام بسبب 
األع��داد الكب��رية لل��والدات واإلجن��اب املبّك��ر. 
مش��رياً إىل أن اجملل��س س��يعمل عل��ى إح��داث 
مكتٍب خاصٍّ باملرأة ملتابعة كّل هذه األمور 
ال��دورة  وأن  خاّص��ًة  حله��ا،  عل��ى  والعم��ل 
اجلديدة ضّمت، ألّول مّرٍة يف عمر اجمللس، 
متثي��الً للم��رأة ع��ر األس��تاذة إمي��ان هاش��م 
ال��يت مّت اختياره��ا عض��واً يف املكتب التنفيذّي 

ع��ن الش��ؤون التعليمي��ة واالجتماعي��ة.
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تنظي��م الدولة 
وتقلي��د الدولة

علي خطاب

من��ذ إعالن��ه »اخلالف��ة« ح��رص تنظي��م الدول��ة عل��ى إنت��اج ص��ورٍة ل��ه تذه��ب يف اجتاه��ني؛ أحدهم��ا العن��ف والقس��وة يف التعام��ل  	
مع عناصره قبل أعدائه، واآلخر بناء مظاهر »للدولة« قابلٍة لالستهالك السريع لدى منافسيه قبل مناصريه. لكن الواقع الذي يسعى 

التنظي��م إىل تغي��ريه يف��رض نفس��ه، ه��و اآلخ��ر، علي��ه، وجيع��ل من��ه عجين��ًة تش��ّكلها الكث��ري م��ن األم��ور.

أعم��ال  يع��رف  اجلمي��ع  أصب��ح  إصدارات��ه  طري��ق  ع��ن  	
التنظي��م القاس��ية ال��يت رمب��ا تطال حتى عناصره، حبس��ب ما يس��ّوق. 
وتظهر تلك األعمال جمّردًة من أّي عطٍف أو رمحٍة أو انكسار قلب، 
لتنتج يف النهاية »رباطة اجلأش« اليت تسعى اإلصدارات إىل رمسها، 
بدءاً من اختيار العناصر الذين يظهرون على الشاشة، مروراً بتنقل 
الكام��ريات ب��ني أج��زاء م��ن جس��د العنص��ر م��ن زواي��ا معين��ٍة، انته��اًء 
بتضخي��م حركات��ه ليظهر يف النهاية »منوذجًا« يتمنى الكثريون أن 
يصبحوا مثله، وجتس��يداً مرّكزاً للقّوة اليت »ال ختش��ى لومة الئم«. 
ويض��اف إىل ه��ذا النم��وذج )الف��ردّي اجلماع��ّي( من��وذٌج آخ��ر )مجاعيٌّ 
فردّي( حياول تعميم االلتزام الشخصّي األقصى يف اندفاع العناصر 

الذي��ن يظه��رون يف املقاط��ع املنتق��اة م��ن املع��ارك.
وهل��ذه الص��ورة م��ا يقابله��ا م��ن ص��وٍر عل��ى األرض جيته��د  	
إح��دى مهاّم��ه  ال��ذي  العس��كرّي،  فالع��رض  إنتاجه��ا.  التنظي��م يف 
حماولة تطمني األهالي إىل أن من حيكمهم يستطيع الدفاع عنهم، 
مهّمته كذلك إضفاء صورٍة يعتقد قادة التنظيم أنها جيب أن ترافق 
أّي دول��ة، بس��بب تأث��ري مظاه��ر الدول فيهم. وينس��حب ه��ذا التحليل 
عل��ى الكث��ري م��ن أعم��ال التنظي��م؛ كاإلع��الن ع��ن نّيت��ه س��ّك عمل��ٍة 
خاّص��ة، ولوح��ات بع��ض الس��ّيارات املوس��ومة بعبارة »دول��ة اخلالفة«. 
وين��درج ضم��ن ه��ذا أيض��ًا س��عي متحّمس��ني للتنظي��م إىل إضاف��ة 
مظاهر رمزيٍة أخرى، كصورة جواز س��فٍر كتب عليه: »حامل هذا 
اجل��واز تس��ري ل��ه اجلي��وش لو مس��ه ض��رر«، واإلش��اعة )املس��توحاة من 
( ال��يت يتداوهل��ا البع��ض عن أطباء نفس��يني يعرض  مسلس��ٍل س��عوديٍّ
عليه��م التنظي��م »امللحدي��ن« قبل إصدار حكمه عليهم. باإلضافة إىل 
الرتكيز على تصدير صور التفاف األهالي حول العناصر واألمراء 

يف األس��واق أو أثن��اء توزي��ع ال��زكاة، وغريه��ا الكث��ري.
لكن كّل ذلك ال يعّد شيئًا أمام الواقع الذي شّكل التنظيَم  	
بقالب��ه، حت��ى أصبح بإم��كان املراقب التمييز بني ما تقّدم من مظاهر 
تع��ّد م��ن ط��رح التنظي��م يف س��ياق فهم��ه للدول��ة وب��ني الواق��ع ال��ذي 
أنت��ج التنظي��َم ووّجه��ه يف أكث��ر م��ن اجت��اه. فاألهال��ي الذي��ن اعت��ادوا 

اخلدمات اليت قّدمتها الدولة السورية لعقوٍد، ثم راحوا يقاسون من 
تعث��ر البدائ��ل يف الكهرب��اء واملي��اه واالتص��االت، اليت حاول��ت املنظمات 
التنظي��م  واجملال��س احمللي��ة والقط��اع اخل��اّص تقدميه��ا؛ واجه��وا 
بكونه��م »متلق��ي خدم��ات«. إىل جان��ب أن عناص��ر حملي��ني بايع��وا 
التنظي��م كان��وا قد س��عوا س��ابقًا إىل الوقوف يف وج��ه تراكم الفوائد 
اجلدي��دة ال��يت جلبته��ا احل��رب يف أيدي البعض، وكان��ت هذه إحدى 
احلج��ج ال��يت س��اقها ه��ؤالء لتأيي��د احت��الل التنظي��م للمحافظة منذ 

ع��اٍم ونص��ٍف باألص��ل.
وكم��ا ه��و مع��روٌف ع��ن حي��اة الس��وريني لنص��ف ق��رٍن  	
مض��ى، ميت��ّد تأث��ري »الدول��ة« يف اجملتم��ع احمللّي��اٍت عل��ى نط��اٍق واس��ٍع 
يظه��ر أث��ره الي��وم عل��ى خي��ارات التنظي��م يف العدي��د م��ن اإلج��راءات. 
فبتأثري أحد املهندسني الزراعيني -يتوىل اليوم منصب أمري القاطع 
الشمالّي- مّتت إعادة تفعيل اجلمعيات الفالحية يف عدٍد من القرى 
)س��خر البعض من عدم تس��ميتها باجلمعيات الفالحية اإلس��المية( 
بكوادره��ا القدمي��ة م��ن رئي��ٍس وكوادي��د )ال��كادود عام��ل الس��قاية( 
وغريه��م. كم��ا كان ملتطّوع��ني يف أجه��زة األم��ن الس��ورية دوٌر يف 
تش��كيل أجه��زة أم��ن التنظي��م احمللي��ة ال��يت أس��هم العناص��ر احمللي��ون 

أنفس��هم يف توجيهه��ا إىل اخت��اذ األم��ن الس��ورّي كنم��وذج.
وبس��بب حاج��ة التنظيم إىل ضب��ط عناصره على اجلبهات  	
الرقاب��ة  أن  العس��كرية. ويفي��د أكث��ر م��ن تاج��ٍر  الش��رطة  ش��ّكل 
والتفتي��ش، اللت��ني تالحقان البضائ��ع منتهية الصالحية وتتأكدان 
من تسجيل األسعار على املواد، جاءتا بسبب تعّرض عناصر التنظيم، 

خاّص��ًة م��ن املهاجري��ن، للغ��ش.
يق��ّدم التنظي��م نفس��ه عل��ى أن��ه ممث��ل اإلس��الم »بصفائ��ه  	
األّول«، وي��رى نفس��ه »دول��ًة إس��الميًة« لديه��ا نظ��رٌة حم��ّددٌة تش��مل 
كّل جوان��ب احلي��اة. لك��ن أث��ر الواق��ع عل��ى عناص��ره، والصبغ��ة ال��يت 
تركته��ا أنظم��ة ال��دول ال��يت عاش��وا يف ظالهل��ا، جع��ال م��ن تنظي��م 
الدول��ة عل��ى األرض نس��خًة مش��ّوهًة ع��ن الدكتاتوري��ات ال��يت عرف 

عناص��ره »الدول��ة« م��ن خالهل��ا.
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رأي

منطقتنا فوق برميل بارود

بكر صدقي

س��وريا  يف  العس��كرية  احلش��ود  بلغ��ت  	
يف  مس��بوقٍة  غ��ري  درج��ًة  وحميطه��ا 
تارخيهم��ا احلدي��ث. فف��ي األج��واء الس��ورية 
طائ��راٌت حربي��ٌة م��ن خمتل��ف اجلنس��يات: 
روس��يٌة وأمريكي��ٌة وإس��رائيليٌة وتركي��ٌة 
وفرنس��ية، وم��ن املتوق��ع انضم��ام الطائ��رات 
االزدح��ام  ه��ذا  إىل  واألملاني��ة  الريطاني��ة 
اجلوّي. أضف إىل ذلك طريان مجيع الدول 
املنضوي��ة يف التحال��ف الدول��ّي ض��د داع��ش 
وال��يت ميك��ن أن تش��ارك يف العملي��ات اجلوي��ة يف أّي ي��وم، وش��ارك 
بعضه��ا بالفع��ل يف أوق��اٍت س��ابقة، كالط��ريان األردن��ّي والس��عودّي 
واإلماراتّي. ويف البحر األبيض املتوس��ط، قبالة الش��واطئ الس��ورية، 
س��فٌن حربي��ٌة أمريكي��ٌة وروس��يٌة وفرنس��ية، إضاف��ًة إىل قط��ٍع 
حبري��ٍة أخ��رى يف طريقه��ا إىل املنطق��ة م��ن أملاني��ا والدامن��ارك. أم��ا 
على الّر السورّي فمقاتلون وآلياٌت وأسلحٌة من مجيع أمم األرض 
وجنس��ياتها، من امليليش��يات التابعة إليران، مبختلف جنسياتها، إىل 

اجلهادي��ني متع��ّددي اجلنس��ية، إىل ق��ّواٍت روس��يٍة وأمريكي��ة.
بع��ض ه��ذه التط��ّورات العس��كرية مض��ى عليه��ا س��نوات،  	
وبعضه��ا أح��دث، يف ح��ني أن التعزي��زات اجلوي��ة والبحري��ة األك��ر 
وصل��ت بع��د إس��قاط تركي��ا لطائ��رة الس��وخوي 24 الروس��ية يف 
املنطق��ة احلدودي��ة ب��ني تركيا وس��وريا عند جب��ل الرتكمان. حلف 
مشال األطلس��يّ الذي طاملا كلف أمينه العام نفس��ه، طوال س��نوات 
الثورة واحلرب يف سوريا، مبناسبٍة وبغري مناسبة، أن يطمئن نظام 
دمش��ق الكيم��اوّي بالق��ول: »لي��س ل��دى حل��ف األطلس��ّي أّي خط��ٍط 
للتدخ��ل العس��كرّي يف س��وريا«، يس��تيقظ الي��وم لريس��ل تعزي��زاٍت 
غ��ري مس��بوقٍة إىل املنطق��ة. وال يقتص��ر األمر على الش��اطئ الش��رقّي 
للمتوس��ط، بل يتعّداه إىل مناطق أخرى: فقد اجتازت س��فٌن حربيٌة 
كندي��ٌة وإس��بانيٌة وبرتغالي��ٌة مضائ��ق إس��طنبول باجت��اه البح��ر 
األس��ود، يف نوٍع من الرّد على تكثيف احلضور الروس��ّي يف املتوس��ط. 
ومث��ل ذل��ك بالنس��بة إىل حال��ة التأه��ب يف الس��فن احلربي��ة التابع��ة 
للنات��و يف حب��ر الش��مال. باملقاب��ل، ق��ّررت روس��يا إجن��از صفق��ة بي��ع 
صواريخ S300 إليران، ونقل بطاريات صواريخ S400 األكثر تطوراً 
إىل قواعده��ا اجلوي��ة يف س��وريا. كم��ا ق��ّررت زي��ادة ع��دد طائراته��ا 
احلربي��ة املقاتل��ة يف س��وريا إىل مئ��ٍة، وتزوي��د قس��ٍم منه��ا بصواري��خ 

ج��و – جو.
لفهم أس��باب هذا التحش��يد املتبادل بني روس��يا وإيران من  	
جه��ٍة، وحل��ف األطلس��ّي وحلفائ��ه اإلقليمي��ني من جه��ٍة أخرى، ال بّد 
م��ن النظ��ر إىل م��ا قب��ل إس��قاط الطائ��رة الروس��ية: أزم��ة الالجئ��ني 
ال��يت تفّج��رت يف ش��هر أيل��ول، وتفج��ريات باري��س الش��هر املاض��ي. 
مقابل السياس��ة الس��لبية إلدارة أوباما واليت أّدت إىل خروج املش��كلة 
الس��ورية عن الس��يطرة، ومن مفرزاتها متّدد داعش وتفاقم مش��كلة 
اللجوء، نّشطت روسيا وإيران حلماية حليفهما الكيماوّي يف دمشق 
م��ن الس��قوط، وص��واًل إىل التدخ��ل الروس��ّي املباش��ر ال��ذي أّدى إىل 
اخت��الل املوازي��ن الدولي��ة بص��ورٍة خط��رية، م��ا اس��تدعى م��ن الط��رف 
اآلخ��ر املس��ارعة إىل إع��ادة الت��وازن. ويف املي��دان جتلت هذه السياس��ة 

اجلدي��دة يف تزوي��د فصائ��ل من اجليش احلّر بصواريخ التاو. 
طاش صواب الروس��ّي من النتائج اهلزيلة لتدخله املكلف،  	
فأخ��ذ طريان��ه يض��رب أهداف��ًا مدني��ًة أكث��ر م��ن تل��ك العس��كرية، 
كأس��واق اخلض��ار واألحي��اء الس��كنية يف مناط��ق س��يطرة اجلي��ش 
احل��ّر. أم��ا بع��د قم��ة العش��رين ال��يت انعق��دت يف أنطالي��ا، منتص��ف 
الشهر املاضي، فقد حتّدث وزير اخلارجية األمريكّي جون كريي 
بوض��وٍح ع��ن »عملي��ٍة عس��كريٍة مش��رتكة، أمريكي��ٍة – تركي��ة، 
لتأم��ني املنطق��ة احلدودي��ة ب��ني جرابل��س وإع��زاز«. وارتفع��ت، من��ذ 
ذل��ك الوق��ت، التوقع��ات الرتكية بقرب إنش��اء »املنطق��ة اآلمنة« اليت 
طامل��ا طالب��ت به��ا. وح��ّررت فصائ��ل مس��لحٌة مدعوم��ٌة م��ن أنق��رة 
ع��دداً م��ن ق��رى ه��ذه املنطق��ة م��ن س��يطرة داعش. ج��اء الرد الروس��ّي 
عل��ى ه��ذا التق��ّدم الرتك��ّي مزدوج��ًا: فم��ن جه��ٍة أعل��ن ص��احل مس��لم 
أن املنطق��ة املذك��ورة ه��ي ج��زٌء م��ن »روج آفا«، وأن وح��دات احلماية 
التابع��ة حلزب��ه تس��تعّد، م��ع حلفائها من الفصائ��ل العربية، لتحرير 
جرابل��س م��ن داع��ش. ومن جهٍة ثانيٍة بدأ الطريان الروس��ّي يقصف 
جب��ل الرتكم��ان، للم��ّرة األوىل منذ بداية التدخل الروس��ّي، تغطيًة 

لق��ّوات النظ��ام ال��يت حت��اول التق��ّدم هن��اك.
م��ن املرّج��ح أن الط��ريان الروس��ّي تعّم��د االق��رتاب كث��رياً  	
م��ن احل��دود الرتكي��ة، يف رس��الٍة سياس��يٍة إىل أنق��رة مفادها رفض 
أّي مت��ّدٍد ترك��يٍّ مش��ال حل��ب والش��مال الس��ورّي عموم��ًا. وس��بق 
لروس��يا، من��ذ بداي��ة محلته��ا ه��ذه، أن وّجه��ت رس��الًة أكث��ر وضوحًا 
إىل األت��راك ح��ني اعت��رت »ق��ّوات محاي��ة الش��عب« الكردي��ة وجي��ش 
النظام وحدهما شرعيني، من وجهة نظرها، يف مواجهة »اإلرهاب«. 
وتكّررت االخرتاقات اجلّوية الروسية للحدود الرتكية عّدة مّرات. 
أردوغ��ان، اخل��ارج م��ن انتخاب��ات األول م��ن ش��هر تش��رين  	
الثان��ي بانتص��اٍر كب��ري، كان أمام أحد خياري��ن: إما الرضوخ إلرادة 
بوت��ني واخل��روج من س��وريا خبفي حن��ني، أو مواجهته وإرغامه على 
االع��رتاف بال��دور الرتكّي يف الصراع الس��ورّي، وباحلّصة الرتكية 

يف أّي ح��لٍّ سياس��يٍّ كذل��ك املط��روح يف مس��ار فيين��ا.
ه��ل يتح��ّول التوت��ر الرتك��ّي – الروس��ّي إىل ص��راٍع س��اخٍن  	
ب��ني روس��يا واألطلس��ّي؟ ه��ذا مس��تبعٌد وفق��ًا جلمي��ع املراقب��ني. لك��ن 
األس��اطيل احملتش��دة يف ش��رقّي املتوس��ط تق��ف ف��وق حب��ٍر م��ن الغ��از: 

453 ملي��ار م��رٍت مكع��ٍب وفق��ًا للتقدي��رات! 
وهو مادٌة س��ريعة االشتعال. 	

العدد 62 / 1 كانون األول 2015 16



17

حممد عثمان

بشار األسد وعامله املليء باجلثث

كتاب

يعن��ون الق��اّص الس��ورّي إس��الم أب��و ش��كري نّص��ه، ال��ذي  	
ص��در ع��ام 2013 ع��ن دار فضاءات بعّمان، بكلمٍة واحدٍة هي »القنفذ«، 
تليه��ا عب��ارة )س��رية حي��اٍة طويلٍة ج��دًا( كعنواٍن فرع��ّي. ويلعب رمز 
القنف��ذ دوري��ن متباينني ولكن متكاملني؛ فمن جهٍة هو بش��ار نفس��ه 
ال��ذي ال يش��عر باألم��ان إال وه��و منكم��ٌش منغل��ق: »م��ا أوّده فع��اًل أن 
أفت��ح عي��ّي، ألكتش��ف أن��ي وحي��د. ال أح��د يش��اركي احلي��اة عل��ى 
س��طح ه��ذا الكوك��ب، ك��ي ال أضط��ّر إىل التعاط��ي مع��ه إطالق��ًا«، 
وم��ن جه��ٍة ه��و جتربت��ه األوىل م��ع »القتل«: »ربطُت ب��ه قطعًة ثقيلًة 
م��ن املع��دن، ث��ّم أعدته إىل الس��طل. رأيته خيرج رأس��ه بصعوبة، ماّداً 
أنف��ه الصغ��ري إىل اهل��واء، لك��ن قطع��ة احلدي��د ال متهل��ه أكث��ر م��ن 
ثانيت��ني أو أكث��ر قلي��اًل«. يص��رخ صوٌت يف داخله: »هذا كائٌن ميوت 
أيها األبله.. بإمكانك أن تنقذه«، فيس��تعر جنون الفتى لس��ماع صوته 
يناديه باألبله، »الكلمة اليت أكرهها كما ال أكره كلمًة أخرى يف 
العامل«، ويصّر على قتل القنفذ، ثم سواه من احليوانات، حتى يغدو 
القت��ل لدي��ه مرادف��ًا إلخ��راس صوت��ه الداخلّي ونفي الس��ّبة وحتقيق 

ال��ذات وف��رض إرادته��ا.
إنهم��ا صنم��ا حيات��ه م��ن أورث��اه كّل ه��ذه احلساس��ية م��ن  	
ه��ذه الكلم��ة، وال��ده وش��قيقه باس��ل. وهنا يتناس��ل العن��وان الثاني من 
األّول ويغدو »شارحًا« له. فلو اكتفى األب والشقيق األكر بالنظر 
إىل »ال��راوي« كأبل��ه، وباس��تخدام ه��ذه الكلم��ة جتاه��ه ب��ني الوق��ت 
واآلخ��ر، هل��ان األم��ر: »بإمكانه��م أن يعترون��ي طف��اًل، أو مراهق��ًا، أو 
معتوه��ًا حت��ى. بإمكانه��م أال يرون��ي أص��اًل. ما كان ذل��ك ليقلقي، أو 
يس��ّبب ل��ي أدن��ى ق��دٍر م��ن الضيق. ول��و أردت أن أكون صادق��ًا ودقيقًا 
وواقعي��ًا لقل��ت إن ه��ذا م��ا يرحيي بالضب��ط.. أال يراني أح��د..«. ولكن 
الرجل��ني احلليف��ني واملتش��ابهني مل يكتفي��ا بذل��ك ب��ل احت��ال حيات��ه 
واح��داً تل��و اآلخ��ر، ليقت��اله ويعيش��ا في��ه حياتهما الطويلة ج��داً. فبعد 
أن اعت��اد حي��اة الظ��ّل م��ات باس��ل فج��أًة، مس��لطًا األنظار عل��ى املنعزل 
اهلان��ئ. ل��و أن��ه اعت��اد الض��وء من��ذ البداي��ة رمب��ا اختل��ف األم��ر، أم��ا أن 
ُيلق��ى هك��ذا دفع��ًة واح��دًة يف الن��ور بعد أن كان رفي��ق العتم فهو أمٌر 
مرب��ٌك بالفع��ل. ويف حلظة اس��تبطاٍن حّساس��ٍة ومفتاحي��ٍة يف الرواية 
يش��رح »بطله��ا«: »م��وت باس��ل كان موت��ًا لي يف احلقيق��ة. عندما مات 
أخذني معه، وترك شخصًا آخر يشبهي يف الشكل فقط. كان علّي 
أن أكون��ه. أن أختل��ى ع��ن حيات��ي الس��ابقة كله��ا ألس��تكمل حيات��ه«. 
ويكم��ل بوض��وٍح أكث��ر: »املي��ت بالفع��ل ه��و أن��ا«. وبالع��ودة إىل مبت��دأ 

الق��ّص واضط��راب الس��ارد أم��ام التناس��خ اجلدي��د املف��روض علي��ه 
ن��راه يق��ول: »واآلن مث��ة مي��ٌت آخر.. ويبدو أّن علّي أن أس��تكمل حياته 

أيض��ًا..«.
قت��ل الرج��الن القويان الراحالن الش��اّب البائس مّراٍت، مما  	
أورثه خصاًء س��ريريًا منوذجًا، ولكن األوان قد حان اآلن لينتقم من 
اجلميع ويقلب الطاولة على اجلميع، ومعه تنقلب الرواية. فبعد أن 
كانت شبه توثيقيٍة، تصّور شخوصها كما هم يف الواقع، أو كما هو 
مشتهٌر عنهم، وبأمسائهم احلقيقية )ماهر؛ باسل؛ رفعت؛ أبو مجال 
]عب��د احللي��م خ��ّدام[(؛ تتح��ّول فج��أًة إىل فانتازي��ا س��وداء باكتش��اف 
احل��ّراس ألم ياس��ر، مربي��ة األس��رة ومدب��رة بع��ض ش��ؤونها، جث��ًة يف 
احلّم��ام، إث��ر إصابته��ا بنوب��ٍة قلبي��ة، يتبعه��ا عمي��ٌد يف القص��ر نتيج��ة 
الس��بب ذات��ه. وم��ا أن يداخ��ل الش��ّك النف��وس يف ه��ذه الصدف��ة حت��ى 
تتكّرر وترتفع األعداد بشكٍل متسارٍع إىل أن تنتهي الرواية، بعد يوٍم 
واح��ٍد م��ن امل��وت غ��ري املعل��ن بع��ُد ل��أب، على سلس��لٍة م��ن اجلثث متأ 
القصر دون ناٍج، وعلى بش��ار، وحيداً كما كان ومرتاحًا: »ميكن أن 

أع��ود إىل غرف��يت.. ألغس��ل وجه��ي.. وي��دّي.. وأنّظف أس��ناني..«.

ينفت��ح املش��هد األول م��ن ه��ذه الرواي��ة القص��رية  	
عل��ى أس��رٍة يف حال��ة ارتب��اٍك إث��ر ح��دٍث جل��ل. حت��اول األم، 
ال��يت ه��ي األكث��ر حزن��ًا ومتاس��كًا يف الوقت نفس��ه، الس��يطرة 
على املوقف واإلمس��اك خبيوطه، فيما يطلب الراوي الذاهل 
إعف��اءه م��ن أّي دور: »لس��ُت ق��ادراً عل��ى التفك��ري.. رّتب��وا األمور 
أنت��م رج��اًء..«. تتفّه��م األم وض��ع ولده��ا، ونفه��م حن��ن –بع��د 
صفحاٍت- أن االبن هو بشار األسد ساعة وفاة والده الرئيس.
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يورغني تودنهوفر*
الغارديان/ 27 تشرين الثاني

ترمجة مأمون حليب

* كاتب وناشط أملانّي قضى وقتًا يف األراضي اليت تسيطر عليها داعش.

الوق��ت  قض��اء  م��ن  علم��ُت  كم��ا  	
مبقابل��ة أعض��اء يف »الدول��ة اإلس��المية« يف 
س��وريا ومش��ال الع��راق، تب��نّي أن »احل��رب 
عل��ى اإلره��اب« ال��يت ق��ام به��ا ب��وش االب��ن 
لتجني��د  كالس��يكيًا  برناجم��ا  كان��ت 
اإلرهابي��ني. يف ع��ام 2001 كان يوج��د قراب��ة 
200 إرهاب��يٍّ يف جب��ال هندوك��وش يش��كلون 
تهدي��داً للمجتم��ع الدول��ّي. اآلن، وبع��د أن 
حص��دت »احل��رب عل��ى اإلره��اب« أرواح م��ا 
، نواج��ه قرابة 100،000  يق��ّدر مبلي��ون عراقيٍّ
إرهاب��ّي. بع��د ب��دء الغ��زو بس��تة ش��هوٍر ُوِل��دت 
داع��ش: إنه��ا نت��اج ومس��ؤولية ب��وش. أُيعق��ل 
أن السياس��يني مل يتعلم��وا ش��يئًا م��ن 14 عامًا 
م��ن احل��روب ض��ّد اإلره��اب ال��يت كان��ت هل��ا 
نتائ��ج عكس��ية؟ وه��ل ميك��ن تص��ّور أنه��م م��ا 
زال��وا يعتق��دون أن أفض��ل طريق��ٍة للتخلص 
م��ن مج��ٍع م��ن الدباب��ري ه��و س��حق أعشاش��ها 

ضخم��ة؟ مبطرق��ٍة 
ال��يت  الس��ورية،  الرق��ة  مدين��ة  	
مواط��ن،   200،000 فق��ط  حالي��ًا  يقطنه��ا 
أصبح��ت أح��د األه��داف املفّضل��ة للرئي��س 
احلربي��ة  الطائ��رات  أوالن��د.  الفرنس��ّي 
األمريكية واألردنية والروس��ية والس��ورية 
وم��ن  الفرنس��ية.  بالقاذف��ات  تعزيزه��ا  مّت 
احملتمل أن تنضّم الطائرات الريطانية عما 
قريٍب إىل هذا احلش��د، ملقيًة محولتها على 
ما تبقى من املدينة، مع أنه من أصل 20،000 
مقات��ٍل م��ن داع��ش اعت��ادوا االختب��اء فيه��ا مل 
2000 عل��ى األكث��ر. فأغلبي��ة  يتب��ّق س��وى 
املقاتل��ني ف��ّروا من��ذ وق��ٍت طوي��ٍل إىل املوص��ل 
أو إىل دير الزور. تقوم فرنس��ا حاليًا بقصف 
الثكن��ات:  أو  املعس��كرات  يش��به  ش��يٍء  كّل 
املعام��ل الصغ��رية، املبان��ي ال��يت يس��كنها مج��ٌع 

م��ن الن��اس، املستش��فيات.
العرب��ّي  الع��امل  س��كان  أكثري��ة  	
شاهدوا صوراً ألطفاٍل قتلى يف الرقة؛ تفعل 
داعش ما بوس��عها لنش��ر هذه الصور. ومقابل 
كّل طف��ٍل مقت��وٍل س��يوجد إرهاب��يٌّ جدي��د. 
ش��كل  عل��ى  علين��ا  وس��رتتّد  دّوارٌة  احل��رب 
إره��اب. بالطب��ع، عل��ى أوالن��د أن يك��ون لدي��ه 
رّد فعل. لكن ال أحد س��يمنعه من الرّد بش��يٍء 

م��ن ال��ذكاء. بصفت��ه رئي��س دول��ة، علي��ه 
أن يع��رف أن مقاتل��ي ح��رب العصاب��ات يف 
امل��دن ال متك��ن هزميته��م بالقناب��ل. وعليه أن 
يع��رف أن مقاتل��ي داعش ميش��ون يف صفوٍف 
منّظم��ٍة ومتالصق��ٍة وبقواف��ل م��ن الس��يارات 
فقط يف الفيديوهات الدعائية. لكنهم، بعيداً 
ع��ن الكام��ريا، يتجّنب��ون البق��اء مبجموع��اٍت 
كب��ريٍة يف م��كاٍن واح��د، ويقضون الوقت بني 
الس��كان احمللي��ني مفّضل��ني أن يك��ون ذل��ك يف 
ش��قٍق س��كنيٍة تش��كل م��أوًى للعائ��الت. ه��ذا 
ه��و الفص��ل األّول يف دلي��ل اإلرهاب لأغبياء. 
 1،5 يس��كنها  مدين��ٌة  املوص��ل:  إىل  انظ��روا 
ملي��ون ش��خص و15،000 م��ن إرهابّيي داعش 
عل��ى األكث��ر. إن كنت��م تري��دون التخل��ص 
تس��ّووا  أن  فعليك��م  املوص��ل  يف  داع��ش  م��ن 

كام��ل املدين��ة ب��األرض.
كن��ت   2014 األول  تش��رين  يف  	
أّول صحف��يٍّ غرب��يٍّ ميض��ي وقت��ًا م��ع داع��ش 
ويع��ود بس��الم. أثن��اء إقام��يت معه��م كان��ت 
املقات��الت األمريكي��ة والطائ��رات دون طياٍر 
تس��تهدفنا بش��كٍل متكّرر. من الصعب املبالغة 
بالس��رعة ال��يت كان يس��تطيع به��ا، يف كّل 
م��ّرٍة، مرافقون��ا م��ن داع��ش االختف��اء ب��ني 
الس��كان. أثن��اء التح��ّرك ع��ر أراض��ي »الدولة 
اإلس��المية« بث��الث س��ياراٍت – ع��ادًة م��ا تك��ون 
إحداها خلداع الطائرات بدون طيار– كانت 
توج��د دائم��ًا مس��افة 10 ك��م ب��ني الس��يارات، 

وكثرياً ما كنا نغرّي املواقع. اجلملة الثابتة 
عل��ى ش��فاه مقاتلي داعش: أب��داً ال تكن هدفًا. 
إن اس��رتاتيجية القص��ف ال��يت تس��تخدمها 
بالدرج��ة  س��وريا  س��كان  س��تصيب  فرنس��ا 
األوىل. وهذا ما س��يمأ مقاتلي داعش فرحًا. 
أوالن��د س��يجعلهم أكث��ر س��عادًة فق��ط إن 
أرس��ل ق��ّواٍت بّري��ًة أيض��ًا. فعوض��ًا ع��ن قتله��م 
املس��لمني، مقاتل��و داع��ش يف حاج��ٍة ماّس��ٍة 
إىل أن يعيش��وا املنازل��ة القيامي��ة املتوّهم��ة 
ب��ني اخل��ري والش��ر، وال��يت يس��تطيعون فيه��ا 
أخ��رياً أن يقاتل��وا الواليات املتحدة وبريطانيا 

وفرنس��ا عل��ى األرض.
ال ميك��ن للغ��رب أن يه��زم داع��ش  	
ط��رٌق  هن��اك  لك��ن  عس��كرية،  بوس��ائل 
توق��ف  أن  أم��ريكا  عل��ى  أواًل،  هلزميته��ا. 
لإلرهابي��ني  أس��لحًة  اخللي��ج  دول  إيص��ال 
يف س��وريا والع��راق. ثاني��ًا، عل��ى الغ��رب أن 
يساعد تركيا على إغالق حدودها الطويلة 
مع »الدولة اإلسالمية« لوقف تدفق مقاتلني 
ج��دد. ثالث��ًا، ميك��ن لداعش أن تك��ون موجودًة 
فقط بتحالفها مع السكان السّنة املقموعني 
يف العراق وسوريا. هؤالء هم املياه اليت حتمل 
مش��روع داعش. إن اس��تطاع الغرب أن حُيّقق 
وأن  الع��راق وس��وريا  مصاحل��ًة وطني��ًة يف 
يدم��ج الس��كان الس��ّنة يف احلي��اة السياس��ية 
أصبح��ت  مسك��ٍة  مث��ل  داع��ش  	س��تنتهي 

خارج املياه.

 أعرف مقاتلي داعش... 
قنابل الغرب على الرّقة متلؤهم بالفرح

منذ هجمات باريس والسياس��يون الغربيون ميش��ون بعيوٍن مفتوحٍة إىل فخٍّ نصبه اإلرهابيون، متامًا كما فعلوا بعد  	
هجم��ات احل��ادي عش��ر م��ن أيل��ول. إنه��م ي��رّدون بالقناب��ل، رغ��م أنه��ا أح��د األس��باب الرئيس��ية ال��يت جتعلن��ا يف مواجه��ة اإلرهاب. 

فالقناب��ل أّول م��ا تقت��ل الن��اس األبري��اء، وبه��ذا تس��اعد عل��ى خل��ق متطّوع��ني ج��دٍد لقضي��ة اإلرهابي��ني.

ترجمة
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آل األسد:
يف سرية دريد وابنه دحية

حيت��اج امل��رء إىل الكث��ري م��ن الص��ر ليفه��م املوق��ف املعّق��د  	
للدكت��ور دري��د، االختصاص��ّي يف الط��ّب املخ��رّي، واالب��ن األك��ر 
لرفع��ت األس��د، القائ��د التارخي��ّي للطبع��ة األوىل م��ن اجمل��ازر حب��ّق 

الثمانين��ات. يف  الس��وريني 
»املنف��ّي«  وال��ده  دمش��ق، خب��الف  يقي��م يف  أواًل،  فدري��د،  	
بطريقٍة غامضٍة وباذخٍة يف باريس. وأيضًا، على النقيض من والده 
وم��ن كثريي��ن م��ن آل األس��د، مل يتط��ّوع دري��د يف أح��د التش��كيالت 
العس��كرية للنظ��ام ب��ل »أوغ��ل« يف احلي��اة املدني��ة حت��ى اكتش��ف يف 
نفسه موهبة الرسم يف مرحلٍة متقدمٍة من العمر، فبدأ بنشر صور 
لوحات��ه عل��ى صفحت��ه عل��ى الفيس��بوك Douraid Alassad، ث��م ص��ار 
يتبعها، جاّداً، مبعارض يتلّهى بها فيما »األزمة« حترق البالد وتهّدد 

الع��رش.
ولك��ن أال حي��ّق لرج��ٍل م��ن األس��رة احلاكم��ة أن ين��أى  	
بنفس��ه ويتس��لى بهوايات��ه النبيل��ة؟! بالتأكي��د نع��م؛ ولك��ن ح��ني ال 
يك��ون ق��د ح��از ش��هادته وعيادت��ه وش��ركاته وثروت��ه وألوان��ه وقماش 
لوحاته من إرث سرايا الدفاع الذي مجع بني حّريٍة غري حمدودٍة يف 
النه��ل م��ن امل��ال الس��ورّي العاّم وحّريٍة أك��ر يف نهب نظريه اخلاّص 
من أهالي حلب ومحاة ودمشق وسواهم خالل تلك السنوات الكئيبة.
، طريقة  حي��ّق للمحل��ل الط��يّب أن ينتق��د، من طرٍف خف��يٍّ 	
إدارة اب��ن عم��ه للب��الد ح��ني ال يك��ون البدي��ل ال��ذي يقّدم��ه الفن��ان 
الرقيق هو تش��كيل ميليش��يا طائفيٍة موّحدٍة من متطّوعني من أبناء 
الساحل للدفاع عن »مناطقهم«، وحني ال يكون مغرمًا بصورة والده 
)كبري العائلة(، وقد رمسها بنفس��ه، مرتديًا بدلة قائد هذه الس��رايا 
ال��يت ولغ��ت يف دم��اء الس��وريني وأّسس��ت للمجزرة الطائفي��ة احلالية 

املتج��ّددة.
ال يف��وق الدكت��ور يف ه��ذا اخلب��ل والتلبي��س إال أب��و دري��د  	
نفس��ه، من��ذ أخرج��ه ش��قيقه األك��ر الرئي��س م��ن الب��الد. إذ مج��ع، 
بش��كٍل مضحٍك وغريٍب، بني الرس��ائل املضمرة إىل الطائفة العلوية 
بأن��ه احلام��ي املوث��وق واملعتم��د الق��وّي وب��ني الرس��ائل اإلعالمي��ة 
و»السياسية« اليت تدعو إىل الدميقراطية والتعددية واالنفتاح على 

الع��امل! هك��ذا... ببس��اطٍة و»ب��راءٍة« متناهيت��ني!
وعلى الطرف األدنى من الس��اللة ظهر مؤخراً اس��م دحية  	
ب��ن دري��د. إذ، باإلضاف��ة إىل غ��راٍم ملح��وٍظ ل��دى العائل��ة -املهووس��ة 
جبن��ون العظم��ة- باألمس��اء العربي��ة القدمي��ة؛ فق��د مّس��ى احلكي��م 
ابن��ه هك��ذا العتق��اده اجل��ازم أن األصول امليمونة آلل األس��د تعود إىل 

الصحاب��ّي الش��هري دحي��ة الكل��يّب حص��راً! 
أم��ا دحي��ة املعاص��ر فه��و فت��ًى ح��از الش��هادة الثانوي��ة حديثًا،  	

بتف��ّوٍق بالطب��ع، كم��ا ه��ي ح��ال العائل��ة دوم��ًا. ونش��ر وال��ده مؤخ��راً 
مقطع��ًا قص��رياً ل��ه، يلع��ب املالكم��ة م��ع ش��خٍص جمهوٍل زع��م دريد 
أن��ه »بط��ل اجلمهوري��ة«. وفيم��ا توال��ت اإلعجاب��ات والتري��كات ألن 
الفت��ى »بط��ٌل مث��ل ج��ده«، تس��اءل أحد املعلق��ني: »متأك��د دكتور أنه 
بط��ل اجلمهوري��ة؟ ألن هج��وم دحي��ة علي��ه وتع��ّرض الط��رف اآلخ��ر 
لضرب��ات كث��رية تف��وق ال���65 ضرب��ة قوية س��ددها دحية ل��ه بأنه أقل 

خ��رة وغ��ري متم��رس«.
ليست ال��حقيقة مهم���ًة بالطبع... املهم أن »هذا الشبل من  	

ذاك األسد«!

https://twitter.com/3aynAlmadina
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