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يس��ّر املرء لقراءة اإلدانات الس��ورية املعارضة والثورية املس��تنكرة ملا حدث يف باريس منذ  	
أيام. ومما يدعو إىل التفاؤل أن هذا الرفض مل يصدر فقط عن الكيانات السياسية، بل عن فصائل 
عسكريٍة وازنٍة يف الساحة. ولكن االقتصار على رؤية هذه املواقف غري كاٍف على اإلطالق، وغري 

جم��ٍد للس��ري ببالدن��ا وناس��ها إىل األمام.
بالنس��بة إلين��ا كس��وريني، نع��رف الب��ري وغط��اه كم��ا يق��ال، ال يص��ّح أن نق��ف عن��د ه��ذا  	
النص��ف املل��يء بامل��اء الس��ائغ م��ن ال��كأس، ب��ل علين��ا أن ال نتجاه��ل النص��ف اآلخر الذي نعرف��ه جيداً، 
املليء بالدم والعَلق والصديد، والذي نلحظه لدى معارف كثٍر يف أحاديث شفويٍة، وعلى صفحات 
الفايس��بوك اخلاّصة والعامة، بل حتى لدى الالجئني إىل الدول األوربية، يهمس��ون تش��فيًا بذرائع 

طفولي��ٍة م��ن نوع »فليذوقوا مم��ا نذوقه!«.
ال يتسع املقام هنا لالستفاضة يف التحليل، غري أن احلفر يف جذور هذه املواقف احلاقدة  	
ببش��اعٍة غريب��ٍة عل��ى أن��اٍس كان��وا يس��ريون يف الش��ارع أو حيض��رون مب��اراة كرة قدم، جمل��ّرد أنهم 

غربي��ون، يس��توجب ق��راءًة أولي��ة، فض��اًل عم��ا يس��تحقه م��ن إدان��ٍة ه��و اآلخ��ر.
وإذا حصرن��ا احلدي��ث بالس��وريني، رغ��م اش��راكهم يف ه��ذا م��ع كث��رٍي م��ن أبن��اء الش��عوب  	
العربي��ة و»اإلس��المية«، جي��ب أن نتذّك��ر أنه��م قاموا بثورتهم ألنهم يرفض��ون من نظامهم معظم 
ما يقول ويفعل س��وى العداء للغرب، الذي كان الش��عب واحلكم يتبادالن التش��ّدد فيه، كلٌّ حس��ب 
برناجم��ه وحساس��ياته. وإذا كان س��وريو الث��ورة ق��د جت��اوزوا ه��ذه احلساس��ية املتأّصل��ة م��ن الغرب 
وحّب��ت حناج��ر متظاهريه��م تطال��ب باحلماي��ة الدولي��ة وبض��رب ق��ّوات بش��ار األس��د الغامش��ة؛ فقد 
كانت هذه طفرًة غري متجّذرٍة يف الشعور السياسّي الشعيّب السورّي، دفعت إليها احلاجة والدماء 

ال��ي س��الت بغزارة.
ومل��ا مل يفع��ل الغ��رب م��ا انتظ��ره ه��ذا ال��رأي الع��اّم من��ه، وض��اق اخلن��اق وبل��غ األمل عن��ان  	
الس��ماء، ش��هراً وراء ش��هٍر وعام��ًا إث��ر ع��ام؛ مل يك��ن أس��هل عل��ى ه��ذا الش��ارع أن يرتك��س إىل مألوفات��ه 
يف النظ��ر إىل الغ��رب وسياس��اته ومنظمات��ه الدولية بوصفها خمادع��ًة ومتحّيزًة ومصلحيًة »تكيل 
مبكيالني«، وصواًل إىل أنها اس��تعماريٌة حاقدٌة على س��ورية تارًة، وعلى العرب تارًة، وعلى اإلس��الم 

ت��اراٍت وث��ارات.
صحي��ٌح أن الس��وريني مل »يوِدع��وا« يف بن��ك الثق��ة العامل��ّي م��ا يكف��ي العتماده��م كأح��د  	
ش��عوب العص��ر، م��ن اح��راٍم للحقوق واحلّريات والقوانني الوطني��ة والدولية، ولكن الصحيح أيضًا 
أن اس��تدراجهم إليه��ا ش��هد فرص��ًة ع��ام 2011 )و2012(، مل ُتس��بق م��ن قب��ُل، أثن��اء وقوعه��م يف أس��ر 
خلي��ٍط م��ن الدعاي��ة البعثي��ة االش��راكية املعادي��ة للغ��رب واإلس��المية النضالية الش��عبوية حلزب 
اهلل، م��ع التأث��ري العمي��ق واملتج��ّدد حلروب إس��رائيل وقضية فلس��طني، كما مل حت��دث بعُد، عندما 
انتش��رت بينه��م األيديولوجي��ات اجلهادي��ة املعادي��ة للغ��رب بش��كٍل أكث��ر جذري��ًة، فاتص��ل الع��داء 

« ومقاتل. الروتي��ّي الكه��ل بع��داٍء ش��ابٍّ و»حي��ويٍّ
لقد ضاعت فرصٌة »تارخييٌة« بالفعل... ولكن ال بديل عن ترميمها واستعادتها... 	

باريس جمـ)غزوة(ــزرة 



هيئة التحرير

القضية السورية...
بني اجتماعات فيينا وأنطاليا واعتداءات باريس

تحليل سياسي

ش��هدت العاصم��ة النمس��اوية فيينا  	
اجلول��ة الثاني��ة م��ن املباحثات املوّس��عة ملمثلي 
الدول واهليئات املعنّية بامللف الس��ورّي، حتت 
اسم اجملموعة الدولية لدعم سوريا. ويف حني 
جاء هذا االجتماع كتتمٍة الجتماَعي فيينا 1 
و2 من ناحية حماوالت إجياد صيغٍة توافقيٍة 
ب��ني ال��دول الك��ربى ح��ول امللف��ات السياس��ية 
العالقة يف القضية السورية؛ سّلطت عمليات 
باري��س اإلرهابي��ة، الي تبناها تنظي��م داعش، 
الضوء جمّدداً على نتائج س��وء اإلدارة والفهم 
الدولي��ني للمل��ف الس��ورّي، وه��و م��ا اس��تحوذ 
أيض��ًا عل��ى مباحث��ات ق��ادة ال��دول االقتصادية 
العش��رين الك��ربى الذي��ن اجتمع��وا يف مدين��ة 

أنطالي��ا الركي��ة.
فيينا3: التوافق الشكلّي على حساب الواقع

باملعق��دة،  بع��د مباحث��اٍت ُوصف��ت  	
ش��ّدد املؤمترون جمّدداً على ضرورة التوصل 
الص��راع يف  إنه��اء  به��دف  إىل ح��لٍّ سياس��يٍّ 
س��وريا. ويف س��بيل ذل��ك اتفق��وا عل��ى العدي��د 
م��ن املس��ائل اإلجرائي��ة وف��ق ما ميك��ن اعتباره 

أبرزه��ا: ج��دواًل زمني��ًا، 
الش��هر  خ��الل  اجله��ود  تس��ريع   •  
الق��ادم لب��دء مفاوضاٍت بني املعارضة والنظام 
تفضي يف النهاية إىل »عمليٍة سياسيٍة بقيادٍة 
س��وريٍة، م��ن ش��أنها إقام��ة حك��ٍم ش��امٍل ذي 

طائف��ّي«. وغ��ري  مصداقي��ٍة 
• تعه��د ال��دول املعني��ة اخت��اذ مجيع   
اخلط��وات املمكن��ة لدع��م تنفي��ذ وق��ف إطالق 
ن��اٍر حت��ت إش��راف مراقب��ني دولي��ني بالتزام��ن 
م��ع ب��دء املفاوضات السياس��ية، دون أن يش��مل 
ذل��ك العملي��ات اهلجومي��ة ض��ّد اجملموع��ات 
األم��م  يف  إرهابي��ٍة  كمنظم��اٍت  املصنف��ة 

املتح��دة.
املس��اعدة  يت��وىل األردن عملي��ة   •  
والتنظيم��ات  للجماع��ات  قائم��ٍة  وض��ع  يف 

. بي��ة ها ر إل ا
وعمل��يٌّ  زم��يٌّ  ج��دوٌل  يوض��ع   •  
إلعداد مسودة دستوٍر جديٍد للبالد بعد انتهاء 
املفاوض��ات وتش��كيل »إدارة احلك��م« اجلدي��دة.
• جُت��رى انتخاب��اٌت عادل��ٌة وش��املٌة   
حتت إش��راف األمم املتحدة بعد 18 ش��هراً من 

اجلدي��د. الدس��تور  إق��رار 
بن��اًء عل��ى ذل��ك يب��دو أن اجلدي��د  	
ال��ذي حقق��ه مؤمت��ر فيين��ا3 ه��و التواف��ق عل��ى 
ذات��ه؛ ه��ي  الوق��ت  أربع��ة ملف��اٍت يف  تزام��ن 
إط��الق العملي��ة السياس��ية ووق��ف إط��الق 

االنتقالي��ة  للمرحل��ة  والتخطي��ط  الن��ار 
مبعن��ى  اإلره��اب.  حمارب��ة  يف  واالس��تمرار 
ترحي��اًل  إال  املؤمت��ر  مق��ّررات  ليس��ت  آخ��ر، 
من��ذ  العالق��ة  األساس��ية  التفاصي��ل  أله��ّم 
بداية الثورة، كقضية رحيل األس��د و«حقه« 
بالرش��ح إىل االنتخاب��ات، ال��ذي مل يناَقش يف 
االجتم��اع وإمن��ا اكتف��ت األط��راف الدولي��ة 
م��ا  جتاه��ه،  مواقف��ه  حس��ب  كلٌّ  بالتش��بث 
االنتقالي��ة  العملي��ة  موض��وع  أيض��ًا  مش��ل 
وتصني��ف اجلماع��ات اإلرهابي��ة. إذ خرج��ت 
العدي��د م��ن تصرحي��ات احملور الداع��م للثورة 
لتؤك��د ذل��ك، ج��اء أحده��ا عل��ى لس��ان وزي��ر 
اخلارجي��ة الس��عودّي ال��ذي ق��ال عق��ب املؤمتر 
إن ب��الده تدع��م عملي��ًة سياس��يًة تفض��ي إىل 
رحيل األس��د، أو أنها س��تواصل العمل إلبعاده 
الروس��ية  الطائ��رات  تواص��ل  فيم��ا  بالق��ّوة. 
استهدافها املدنيني وجمموعات اجليش احلّر 
يف خمتل��ف املناط��ق، يف وق��ٍت ب��ات في��ه ظه��ور 
قائ��د فيل��ق الق��دس اإليران��ّي قاس��م س��ليمانّي 
يف ريف حلب اجلنوبّي، وغريها من اجلبهات، 

أم��راً مألوف��ًا. 
اعتداءات باريس ومؤمتر أنطاليا

ق��د  فيين��ا  مباحث��ات  كان��ت  إذا  	
رّك��زت على »التفاصيل« السياس��ية بصفتها 
العائق األهّم الذي يقف أمام احلّل يف سوريا، 
ف��إن اجمل��زرة الي تبنى تنظيم داعش ارتكابها 
حبّق املدنيني يف باريس تكش��ف جمّدداً البعد 
العاملّي للقضية السورية. كما تؤّشر جمدداً 
اإلس��راتيجيات  فش��ل  إىل  واقع��يٍّ  وبش��كٍل 
ناحي��ة  م��ن  خاّص��ًة  املعاجل��ة،  يف  الغربي��ة 
الفص��ل ب��ني ملّف��ي حمارب��ة داع��ش والعملية 

املزعوم��ة. السياس��ية 
ويف ح��ني س���������ارعت الطائ��������رات  	

الرق��ة كأوىل ردود  الفرنس��ية إىل قص��ف 
الفع��ل عل��ى اعت��داءات باري��س؛ خ��رج الرئي��س 
األمريكّي ليدافع عن »إسراتيجيته الفعالة« 
م��ع  داع��ش،  ض��ّد  وقت��ًا«  »ستس��تغرق  ال��ي 
حرص��ه الدائ��م عل��ى تأكي��د ع��دم نش��ر ق��ّواٍت 
أمريكي��ٍة ألغ��راض قتاليٍة ض��ّد التنظيم. جاء 
ذلك على هامش قمة العشرين »االقتصادية« 
الي انعقدت يف أنطاليا، والي تصّدرت قضايا 
ج��دول  الالجئ��ني  وأزم��ة  داع��ش  حمارب��ة 

أعماهل��ا.
وعل��ى ض��وء ذلك ال يب��دو أن اإلدارة  	
األمريكية يف وارد تغيري إس��راتيجيتها جتاه 
املل��ف الس��ورّي والقضي��ة الداعش��ية، إذ أش��ار 
العديد من املراقبني إىل أّن هذه االدارة تسعى 
خالل السنة الباقية من عمرها يف احلكم وراء 
ه��دف من��ع التنظي��م م��ن تنفي��ذ أّي عملي��اٍت 
تط��ال األراض��ي واملواطن��ني األمريكي��ني، ع��رب 
الضرب��ات اجلّوية والعمليات االس��تخباراتية. 
وكذل��ك احل��ال بالنس��بة إىل فرنس��ا وغريه��ا 
م��ن ال��دول ال��ي اتبع��ت سياس��ًة غ��ري بعي��دٍة 
ع��ن مثيلته��ا األمريكي��ة جت��اه س��وريا، أّدت 
يف النهاي��ة إىل الوض��ع احلال��ّي يف م��ا يتعل��ق 
بداع��ش خصوص��ًا. وهن��ا ال توج��د العدي��د م��ن 
املؤش��رات حول انتهاج فرنس��ا سياس��ًة جديدًة 
خمتلفًة وفعالًة يف ما خيّص داعش، رغم أّن 
املوق��ف الفرنس��ّي ميي��ل يف أغل��ب األحيان إىل 
ربط القضاء على التنظيم مع رحيل النظام.
الس���������ورية،  ال���������قضية  حتّول��ت  	
ق��������ضيٍة  أّي وق��ٍت مض��ى، إىل  م��ن  أكث��ر 
عاملية، تعقد يف سبيلها املؤمترات الي تفضي 
أخ��رى.  وموّس��عٍة  ضيق��ٍة  مؤمت��������راٍت  إىل 
دون  املش��اكل  حت��ّل  ال  النهاي��ة،  يف  	لك��ن، 

الرجوع إىل مسّبباتها.
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رادار المدينة

»جتّمع شبابّي سورّي«

اجل��اري  الش��هر  م��ن  الثام��ن  يف  	
نّظ��م ع��دٌد م��ن الناش��طني الس��وريني املقيمني 
يف مدين��ة غ��ازي عينت��اب الركي��ة اعتصام��ًا 
حت��ت  احلم��ام«  »حديق��ة  اي��اك  ك��ريك  يف 
عن��وان »حن��ن نقرر ما نري��د: نريد حماكمة 
األس��د«، ك��ردٍّ عل��ى اجتماعات فيين��ا وجنيف 
ال��ي حت��اول إع��ادة إنت��اج النظ��ام كم��ا يراه��ا 
املعتصم��ون، مطالب��ني بإحال��ة املل��ف الس��ورّي 
على حمكمة اجلناي��ات الدولية، وحماكمة 

بش��ار األس��د كمج��رم ح��رب.
ناش��طون  االعتص��ام  يف  ش��ارك  	
وبع��ض  الس��ورية،  احملافظ��ات  مجي��ع  م��ن 
توج��ان  فن��دق  يف  اجملتمع��ني  السياس��يني 
القري��ب م��ن امل��كان، ضم��ن فعالي��ات مؤمت��ر 
الفعالي��ة  ه��ذه  وحض��روا  دمش��ق.  إع��الن 
تكتالته��م  ع��ن  كممثل��ني  ال  بش��خوصهم 
السياسية، حسب ما اشرط عليهم املنظمون.

الفري��ج  من��ى  الناش��طة  وألق��ت  	
وأهدافه��ا،  باجملموع��ة  تعريفي��ًة  كلم��ًة 
ختللته��ا هتاف��اٌت ثورية. ثم تبعه��ا خطاٌب ألم 
الش��هداء الرقاوي��ة، ال��ي حث��ت الش��باب عل��ى 
ض��د  النض��ال  ومتابع��ة  ب��األرض  التمس��ك 
األس��د. واختت��م االعتص��ام بنش��يد »موط��ي«.

م��ن  كج��زٍء  االعتص��ام  وج��اء  	
الش��باب  م��ن  جمموع��ٌة  تنظمه��ا  فعالي��اٍت 
السورّي، حتت اسم »بروح الثورة مستمّرون«، 
بهدف إعادة »روح الثورة إىل الش��ارع«، حس��ب 

ق��ول القائم��ني عل��ى ه��ذا املش��روع، وبتموي��ل 
ذات��ّي، حماول��ني االتص��ال بناش��طني آخري��ن 
داخل سوريا وخارجها ل�«إيصال صوت الثورة 
ال��ذي فش��ل سياس��يو املعارض��ة يف إمساع��ه 
للع��امل«. يق��ول فرح��ان عس��كر، أح��د أعض��اء 
اجملموع��ة: »السياس��يون يفعل��ون م��ا تقتضي��ه 
ق��ّوٍة  تش��كيل  حن��اول  وحن��ن  مصاحله��م، 

ضاغط��ٍة لف��رض م��ا يري��ده الش��ارع«.
نّظم��ت »ب��روح الث��ورة مس��تمرون«  	
مبناس��بة  األّول  كان  س��ابقني؛  اعتصام��ني 
م��رور ع��اٍم عل��ى ضرب��ات التحال��ف الدول��ّي، 
»ال��ي جتاهل��ت نظام األس��د ال��ذي قتل ويقتل 
الس��وريني كّل ي��وم«. واعت��ربت اجملموع��ة يف 

اعتصامه��ا ذاك أن التحال��ف ش��ريٌك للنظ��ام 
يف جرائم��ه. ومّث��ل االعتص��ام الثان��ي وقف��ة 
غض��ٍب واحتج��اٍج ض��ّد الع��دوان الروس��ّي عل��ى 

امل��دن والق��رى الس��ورية.
إىل  اجملموع��ة  أعض��اء  يس��عى  	
كسب الشارع، وتوسيع الدائرة لتضّم أكرب 
وف��ق معاي��ري  الناش��طني،  م��ن  ع��دٍد ممك��ٍن 
توافقيٍة ُينتقى على أساس��ها األعضاء اجلدد، 
م��ع االلت��زام بطرائ��ق عم��ٍل حم��ّددٍة وج��داول 
زمني��ٍة متفٍق عليها، مع التش��ديد على رفض 
 ، االخن��راط يف أّي تكت��ٍل أو جتم��ٍع سياس��يٍّ
انطالق��ًا م��ن ش��عاٍر يرفعون��ه يق��ول: »الس��احة 

ليس��ت مل��كًا ألح��د، فه��ي مل��ك للجمي��ع«.

كل أس��بوٍع، يف مدين��ة غ��ازي عنت��اب  	
ناش��طي  م��ن  جمموع��ٌة  حت��رص  الركي��ة، 
يف  للت��داول  االجتم��اع  عل��ى  املدن��ّي  اجملتم��ع 
قضي��ٍة م��ن قضاي��ا الش��أن الس��ورّي الع��ام. أطل��ق 
هؤالء الناش��طني على جمموعتهم اس��م »جتّمع 
ش��بابّي س��ورّي«. آخر اجتماع��ات التجّمع كانت 
القضي��ة  »تي��ار مواطن��ة«، وكان��ت  يف مكت��ب 
ع��زوف الش��بان الس��وريني ع��ن العمل السياس��ّي، 
اجتاه��اٍت  م��ن  معّين��ٍة  ش��خصياٍت  واس��تحواذ 
تقليدي��ٍة علي��ه، وفرض الوصاي��ة واألبوية على 
الشباب باعتبارهم جمّرد »هواة«. عرض النقاش 
العوائ��ق والصعوب��ات أم��ام نش��أة حي��اٍة سياس��يٍة 
حقيقيٍة يكون الشباب جزءاً فاعاًل ورئيسياً فيها. 
ويف أوقاٍت سابقٍة نوقشت قضايا مثل »التطّورات 
إدل��ب«،  حتري��ر  بع��د  والعس��كرية  السياس��ية 

و«التدخ��ل الروس��ّي يف احل��رب الس��ورية«. ويف 
كث��رٍي م��ن اللقاءات يوّج��ه أعضاء التجمع دعوًة 
لشخصياٍت خبريٍة بالقضية املطروحة للنقاش، 
الس��كانية  بالش��رحية  وعالق��ٍة  تأث��رٍي  ذات  أو 
إىل  للوص��ول  اجلغ��رايّف،  نطاقه��ا  ويف  املعني��ة 
أفض��ل ع��رٍض وحتليٍل للمش��اكل والتحديات، 

ث��ّم اق��راح حل��وٍل وطرائ��ق للتعام��ل معه��ا.
ب��دأت لق��اءات »جتّمع ش��بابّي س��ورّي«  	
من��ذ ع��اٍم تقريب��ًا. ويتن��اول كّل لق��اٍء قضي��ًة 
جدي��دًة متفق��اً عليه��ا يف نق��اٍش س��ابٍق يف غرف��ٍة 
ويرف��ض  التجّم��ع.  أعض��اء  تض��ّم  إلكروني��ٍة 
األعض��اء تلق��ي أّي متوي��ٍل أو مس��اعداٍت مالي��ٍة 
رئيس��يٍّ إىل  بش��كٍل  ته��دف  ال��ي  ألنش��طتهم، 
»توحي��د الصف��وف وتقري��ب ال��رؤى السياس��ية« 
مش��ركة«  أه��داٍف  حن��و  اجله��ود  و«تنظي��م 

و«مواجهة املش��كالت واقراح حلول هلا«، حس��بما 
يؤّك��د أعض��اء التجّم��ع.

يق��ول أح��د أعض��اء ه��ذه اجملموع��ة:  	
»أكثر ما نعانيه هو قّلة عدد الش��باب املنضّمني 
إىل نشاطاتنا، نتيجة صعوبة حياتهم املعيشية، 
ونتيج��ة انقط��اع األم��ل بس��بب الفش��ل احلاص��ل 

عل��ى مجي��ع املس��تويات«.
جم��ّرد  أن  التجم��ع  ش��ّبان  ي��درك  	
نق��اش ه��ذه القضاي��ا ل��ن تك��ون ل��ه آث��اٌر عملي��ٌة 
نافع��ة، ولكن��ه يعّم��ق فهمه��م هل��ا عل��ى األق��ّل. 
وم��ن جه��ٍة أخ��رى ال يب��دو تص��ّور أعض��اء ه��ذا 
التجّم��ع ملس��تقبل مش��روعهم واضح��ًا، وخاّص��ًة 
	م��ع اهل��دف الع��اّم والكب��ري يف »توحي��د اجله��ود«، 
ال��ذي يس��عون إىل حتقيق��ه دون اق��راح وس��ائل 

عملي��ٍة للوص��ول إليه.

 اعتصام عينتاب حملاكمة األسد
بروح الثورة مستمّرون

جانب من االعتصام
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ح��ني كان أب��و املن��ذر املص��رّي -وه��و أّول أم��رٍي لدي��وان التعلي��م يف مدين��ة دي��ر ال��زور- عل��ى وش��ك االقتن��اع ب��أن العملي��ة  	
الربوي��ة القائم��ة يف املدين��ة ال مت��ّس الثواب��ت الديني��ة، صع��د مدّرس لغٍة عربيٍة من أبناء املدينة إىل منرب جامع حرويل، حيث عقدت 
داع��ش اجتماعه��ا باجله��از التعليم��ّي »احل��ّر« والناش��ئ آن��ذاك، ليق��ول: »الش��يخ يتكل��م يف واٍد وأنت��م تفهم��ون يف واٍد آخ��ر. ه��ذه املناه��ج 
ُزبال��ة، وعلين��ا أس��لمتها قب��ل افتت��اح امل��دارس«، وأّي��ده يف ذل��ك معل��م رياضٍة غاضٌب م��ن »املناهج الكافرة«. ومل جي��د املصرّي، أمام تفّوق 

معلم��ني م��ن أبن��اء املدين��ة علي��ه يف التكف��ري، ب��ّدًا م��ن أن يراج��ع ويق��ّر ه��و اآلخ��ر بفس��اد وكف��ر ه��ذه املناه��ج.

م��������حّطًة  االجتم��اع  ه��ذا  كان  	
كارثية، ألنه أجهز على العملية التعليمية 
برّمته��ا، وه��دم م��ا ق��ام املكت��ب الرب��وّي التابع 
للمجل��س احملل��ّي ببنائ��ه خ��الل أكث��ر م��ن 
ع��ام، إذ جن��ح ه��ذا املكت��ب يف اس��تعادة ثق��ة 
يف  باملدرس��ة  والط��الب  واملعلم��ني  األهال��ي 
ال��زور. ال��ي تعيش��ها دي��ر  ظ��روف احل��رب 

داع��������ش،  مس�������ؤولي  كّل  مث��ل  	
كان أم��ري التعلي��م املص��رّي مضطرب��ًا وال 
يع��رف م��اذا يري��د بالضب��ط، كم��ا ظه��ر يف 
االجتم��اع املذك��ور ال��ذي حض��ره أكث��ر م��ن 
50 مدّرس��ًا وناش��طًا يف قضية التعليم، كانوا 
قادري��ن عل��ى الوص��ول إىل تس��ويٍة مع داعش 
تبق��ي امل��دارس مفتوح��ًة ع��ّدة أش��هٍر أخ��رى 
لتعلي��م األطف��ال الق��راءة والكتابة واحلس��اب 
عل��ى األق��ّل، م��ا دف��ع املص��رّي إىل التس��اؤل: 
»وم��ا املطل��وب من��ا؟«، قب��ل أن يراج��ع بتأث��ري 

املعلم��ني املزاودي��ن علي��ه يف التكف��ري. 
ولك��ن يف مراكز القرار احلقيقية  	
يف داع��ش كان هن��اك م��ن خيط��ط خبب��ث، 
فجاءت القرارات تباعًا، كاس��تتابة املدّرس��ني 
الراغب��ني يف التدري��س وإخضاعه��م ل��دورة 
»تصحي��ح عقي��دة«، ُأخضعوا بعده��ا المتحاٍن 
، يدخل الناجحون منهم فيه فحص  حتريريٍّ
مقابلٍة سؤاله األهم: »هل تبايع أمري املؤمنني 
د املقبولون على  إذا ُطل��ب من��ك ذلك؟«، وحُي��دَّ

أس��اس اإلجاب��ة ع��ن ه��ذا الس��ؤال.
الس��تتابات  خض��ع  معل��ٌم  يق��ول  	
داع��ش تلك: »أحسس��نا مبهان��ٍة وكأننا عبيد. 

ال قيم��ة لعل��ٍم عنده��م وال لكب��رٍي وال لصغ��ري. 
تصّور أنهم أجربوا مدّرسًا قديراً كهاًل على 
االس��تتابة مّرت��ني؛ األوىل ألن��ه كان مدّرس��ًا 
عند »النصريية«، والثانية ألنه كان س��جينًا 
عن��د النظ��ام مل��دة 13 عام��ًا بتهم��ة اإلخ��وان!«.

الدراس��ّي  الع��ام  خ��الل  الحق��ًا،  	
املف�����رض، تالح��ق عل��ى رئاس�������ة اجله��از 
التعليم��ّي لداع��ش أشخ��������اٌص ع��ّدة، كان 
آخره��م أب��و الفضل، وهو طالٌب جامعيٌّ ش��ابٌّ 
م��ن أبن��اء املدين��ة، انص��ّب اهتمام��ه الرئيس��ّي 
عل��ى تنفي��ذ أوام��ر األمني��ني والتق��ّرب منه��م. 
وخ��الل الع��ام ذات��ه افتتح��ت داع��ش م��دارس 
الديني��ة  امل��دارس  إىل  أق��رب  ه��ي  ابتدائي��ًة 
منه��ا إىل امل��دارس مبفهومها املع��روف. ودومًا 
كان��ت م��رّبرات أنص��ار التنظي��م لغي��اب م��واد 
الطباع��ة  قي��د  الكت��ب  أن  رئيس��يٍة  درس��يٍة 

قري��ب. وق��ٍت  يف  وس��تصدر 
يق��ول أح��د أطف��ال ه��ذه امل��دارس:  	
»م��ا يعطون��ا غ��ري عرب��ي وديان��ة.. وب��ي اس��تاد 
انطانا شوي حساب بس قال ال تعلمون حدا«.

مرجتل��ٍة  وإج�������راءاٍت  وبق��راراٍت  	
أخ��رى انه��ار التعلي��م يف مدين��ة دي��ر ال��زور. 
ليأت��ي الق��رار األك��������ثر ج������نونًا واملعن��ون 
ب�«بي��ان وتعمي��م رق��م 09«، ال��ذي مج��ع كّل 
منهجي��ٍة  وف��ق  واح��ٍد  س��ياٍق  يف  س��بق  م��ا 
تق��وم عل��ى نس��ف كّل العملي��ة التدريس��ية 
كّل  واعتب��ار  التنظي��م،  س��يطرة  	قب��ل 
م��ا يتعل��ق به��ا كف��راً ورّدًة، م��ن املناه��ج إىل 
املدّرس��ني. ثم ما لبث التنظيم أن أصدر، بعد 

قراب��ة ش��هرين، ق��راراً آخ��ر يقض��ي باس��تتابة 
مجيع املدّرس��ني واملدّرس��ات، و«من مل حيضر 
لالس��تتابة يعت��رب مرت��ّداً مص��ّراً عل��ى ردت��ه«، 

وف��ق القرار.
م��ع بداي��ة الع��ام الدراس��ّي اجلدي��د  	
2016-2015 ماط��ل التنظي��م بافتت��اح امل��دارس 
حتى بداية الشهر العاشر، لكن شيئًا مل يتغري، 
ابتدائي��ٍة  م��دارس  أرب��ع  بافتت��اح  ق��ام  فق��د 
فق��ط، ونق��ل مقّراته��ا م��ن البي��وت واألبني��ة 
احلكومي��ة  امل��دارس  أبني��ة  إىل  الصغ��رية 
رس��م  دوالر   10 مبل��غ  وف��رض  الس��ابقة، 
تس��جيٍل على كّل طفٍل، قبل أن يراجع عن 
هذا اإلجراء. ومل يبدأ التدريس الفعلّي حتى 
الي��وم يف م��دارس داعش املفتتح��ة يف املدينة، 
لع��دم وج��ود معلم��ني ومعلم��اٍت، أو لندرته��م 
يف س��لك داعش التعليم��ّي داخل املدينة. وإىل 
جان��ب غي��اب املعلم��ني تغي��ب الكت��ب أيض��ًا، 
وتس��تمّر داع��ش بإط��الق الوع��ود ونش��ر صور 
أغلف��ة الكت��ب »املطبوع��ة يف املوص��ل« وف��ق 
زعمه��ا، لب��ّث األم��ل ب��أن هن��اك تعلي��ٌم ق��ادم.

ح��ّي  م��ن  ن��ور  الط��������فلة  تق��ول  	
عاملدرس��ة،  ن��روح  ي��وم  »كل  احلميدي��ة: 
نظ��ّل س��اعتني ق��ّدام الب��اب وم��ا جت��ي املدي��رة، 
ونرج��ع«. ن��ور يف الص��ّف اخلام��س االبتدائ��ّي، 
يف  اإلن��اث  لت�������عليم  األخ��رية  الس��نة  وه��ي 
املدي��رة  نصيح��ة  وتلّخ��ص  داع��ش.  نظ��ام 
هل��ذه الطفل��ة ح��ال امل��دارس يف ظ��ّل داع��ش: 
	»الي��وم إج��ت املدي��رة قالتلن��ا لع��د جت��ون إال 

نعطيكم خرب«.



66

مسهر اخلالد

خطبة اجلمعة
إىل أيــن وصلت اليوم يف دير الزور

لطاملا شّكلت فكرة »فقهاء السلطة« أو »علماء السلطان« نقطًة حتّصن وراءها الكثري من املتأثرين بالتيار السلفّي يف  	
دي��ر ال��زور، يف مع��رض خمالف��ة أو رف��ض آراء العلم��اء واملش��ايخ واخلطباء الكالس��يكيني الس��وريني. وتطّور األم��ر خالل الثورة 

إىل أن وص��ل إىل القطيع��ة النهائي��ة م��ع ظه��ور تنظي��م الدول��ة اإلس��المية.

رادار المدينة

اخلطب��اء  عل��ى  التنظي��م  يعتم��د  	
)الراتب��ني(.  املعتمدي��ن  واملؤذن��ني  واألئم��ة 
وخيّص��ص هل��م روات��ب تص��ل إىل مخس��ني 
دوالراً يف الش��هر. ويف ح��ال غي��اب أح��د ه��ؤالء 
يتق��ّدم أح��د عناص��ر التنظي��م -املهاجري��ن 
ح��ال  ويف  املعتم��د.  بعم��ل  للقي��ام  خاّص��ًة- 
املصّل��ون  يتجّن��ب  ه��ؤالء  أح��د  وج��ود  ع��دم 
التق��ّدم بس��بب تع��ّرض البع��ض للمس��اءلة 
واملضايق��ات يف أوق��اٍت س��ابقٍة كان آخره��ا 
من��ذ ش��هرين ح��ني تكل��م خطي��ٌب متط��ّوٌع عن 
»أخالق املسلمني، حني ترك جيش قتيبة بن 
مسلم، بأمٍر من عمر بن عبد العزيز، مدينة 
مسرقند بعد دخوهلا ألنه مل خيرّي أهلها بني 
احل��رب والس��لم«. وق��د حاص��ره املهاج��رون 
بع��د الص��الة متس��ائلني عن قص��ده من ذكر 
احلادث��ة، قب��ل أن يعتق��ل لس��اعاٍت وجي��رَب 

عل��ى حض��ور دورٍة ش��رعية.
وه��م  اخلطاب��ة،  مبايع��ون  يت��وىل  	
م��ن املبتدئ��ني الذي��ن ال يتج��اوز معظمه��م 
الثالث��ني عام��ًا، إىل جان��ب بع��ض املس��تقلني 
احملرف��ني م��ن أبن��اء املدين��ة، ح��ّرض بعضهم 
عل��ى حمارب��ة التنظي��م قب��ل س��يطرته عل��ى 
دي��ر ال��زور. وق��د ُأخض��ع اجلمي��ع ل��دورات 
ثالث��ة  تس��تغرق  ال��ي  اخلطب��اء«  »تأهي��ل 
أش��هٍر نظري��ٍة ي��درس فيه��ا »الط��الب« ثالث��ة 
الثالث��ة  األص��ول  يف  رئيس��يٍة  كتيب��اٍت 
والعقي��دة والفق��ه، باإلضاف��ة إىل حفظ جزٍء 
م��ن الق��رآن الكري��م يف احل��ّد األدن��ى. ويط��رح 
الش��رعيون على حاض��ري هذه الدورة الكثري 
م��ن اآلراء املتضارب��ة، خاّص��ًة فيم��ا يتعل��ق 
باملوق��ف م��ن الش��يخ الس��لفّي الش��هري ناص��ر 
الدي��ن األلبان��ي، أو مكان��ة أب��ي بك��ر البغ��دادّي 
»كخليفٍة راش��ديٍّ أم رجٍل عاديٍّ هّيأه نس��به 
امتح��اٍن  -بع��د  اخلطي��ب  ويت��دّرب  ملكان��ه«. 
- مل��ّدة ثالث��ة أش��هٍر أخ��رى يف أح��د  نظ��ريٍّ

جوام��ع الق��رى القريب��ة.
كيفي��ًا  الي��وم  اجلوام��ع  تنف��رز  	
اخلطب��اء  أح��د  فيه��ا  خيط��ب  جوام��ع  إىل 
املبتدئ��ني الذي��ن يلتزم��ون باخلطب��ة الورقية 
الرمسي��ة، مب��ا يف ذلك الدع��اء اخلتامّي. يوّزع 

تل��ك اخلطب��ة »ديوان املس��اجد واألوقاف«، وال 
يتج��اوز وقته��ا مخس عش��رة دقيقة. ويتوافد 
عل��ى مث��ل ه��ذه اجلوام��ع الرج��ال األك��رب 
س��نًا، البعيدون عن االس��تقطابات. أما القس��م 
الثاني فيخطب فيها حمرفون مستقلون أو 
مبايعون، يتوّسعون يف اخلطبة الي قد يصل 
وقته��ا إىل س��اعة. ويتواف��د إىل ه��ذه اجلوام��ع 
املهاج��رون وعناص��ر التنظي��م وصغ��ار الس��ّن. 
وخي��وض خطباؤه��ا يف أم��وٍر م��ا زال��ت حم��ّل 
م��ن  التنظي��م  كموق��ف  وجت��اذب؛  خ��الٍف 
س��كان حّي��ي اجل��ورة والقص��ور )قب��ل أن يعلن 
موقفه الرمسّي مؤخراً باستثنائهم من حربه 
عل��ى الكف��ار(، كم��ا ق��د يتط��ّرق البع��ض إىل 
احلدي��ث عن عظماء من املتصّوفة، كصالح 
الدي��ن األيوب��ّي. ورمب��ا ين��درج التوّس��ع أحيان��ًا 

حت��ت فك��رة اإلص��الح م��ن الداخ��ل.
وتع��ّد الدع��وة إىل اجله��اد، وبيع��ة  	
البغ��دادّي، والدع��وة إىل القدوم إىل »الدولة«، 
وعدم مغادرتها إىل تركيا وأوروبا، من أبرز 
موضوع��ات اخلطب��ة. يف ح��ني ألغ��ى التنظي��م 
الكثري من الش��عائر الي كانت ترافق صالة 
اجلمع��ة، كب��ّث ت��الوة الق��رآن واألذكار من 
على املآذن قبلها، ومصافحة املصلني بعضهم 

بعده��ا قائل��ني: »تقّبل اهلل«.

بع��د ح��رق الطي��ار األردن��ّي مع��اذ  	
الكساس��بة اضط��رب األهال��ي يف مدين��ة دي��ر 
بغ��ّض  التص��ّرف،  ه��ذا  واس��تنكروا  ال��زور، 
النظ��ر ع��ن موقفه��م م��ن الطي��ار. وراح الكثري 
م��ن الش��ّبان يقّلب��ون الكتب الديني��ة املعروفة، 
كصحي��ح البخ��اري ومس��لم، لتأيي��د وجه��ة 
نظره��م املوروث��ة القائل��ة بع��دم ج��واز احلرق 
حت��ى ل��و كان احمل��روق حش��رة، إذ »ال حيرق 
بالن��ار إال رّب الن��ار«. وعّم��م التنظي��م، بع��د 
عملي��ة احل��رق، خطب��ًة بّرر فيها عمل��ه بأدلٍة 
ديني��ٍة مل تقن��ع اجلمي��ع. وق��د ق��رأ اخلطب��اء 
تل��ك اخلطب��ة عل��ى األهال��ي دون أّي اعراٍض 
رمسّي. وبسؤال أحد اخلطباء املستقلني -وقد 
ترك اخلطابة مؤخرًا- عّما إذا كان اخلطباء 
ق��د حتّول��وا به��ذا إىل »خطب��اء س��لطان« أج��اب 
حب��ذٍر ظاه��ر: »ق��د يك��ون اخلطب��اء مقتنع��ني 
بالفتوى، أو ليس لديهم علٌم شرعيٌّ ميّكنهم 
م��ن رّده��ا. عل��ى أن الدول��ة لديه��ا م��ن العلم��اء 
واملفت��ني م��ا ميّكنه��ا م��ن إص��دار مث��ل هك��ذا 

فت��وى«.
مس��تقلون  خطب��اٌء  يس��أل  بينم��ا  	
آخ��رون كّل م��ن جيدون لديه بعض املعرفة 
ش��رعية  »مآخ��ذ  ل��ه  كان��ت  إن  	الش��رعية 

على الدولة«.
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بع��د س��يطرته عل��ى دي��ر ال��زور ق��ام  	
التنظيم باعتقال العديد من عناصر الفصائل 
الي قاتلته، ووصل عددهم إىل اثنني وأربعني 
املدين��ة  مدخ��ل  حطل��ة  قري��ة  م��ن  ش��خصًا 
الش��مالّي وحميطه��ا فق��ط، وظ��ّل مصريه��م 

جمه��واًل حت��ى وق��ٍت قري��ب.
وأثن��اء مت��دد التنظي��م وق��ع العدي��د  	
م��ن الضحاي��ا املدني��ني، كم��ا دّم��رت ممتلكات 
دف��ع  وق��د  القت��ال.  يف  يدخل��وا  مل  آخري��ن 
التنظيم، ممثاًل بالوالي، الدية لذوي املدنيني، 
كما عّوض أصحاب املمتلكات املتضّررة، بعد 
م��ّدٍة م��ن اس��تقراره يف دي��ر ال��زور. تزام��ن ذل��ك 
م��ع إع��دام بع��ض الش��رعيني والقض��اة، كأبي 
عم��ر الكوي��ّي، لضبط ال مركزية الفتوى إن 
صّح التعبري. وقد فتحت »بادرة« التعويض باب 
األم��ل ل��دى بعض األهالي، ف��راح ذوو معتقلي 
الفصائ��ل يطالب��ون مبعرف��ة مص��ري أبنائه��م، 
التنظي��م  أن  ع��رف  منه��م  الكث��ري  أن  رغ��م 
أعدمه��م ع��رب تس��ريباٍت جانبي��ٍة -حبس��ب م��ا 
أفاد بعضهم- حتى أرسل »ديوان اخلالفة« منذ 
أكث��ر من ش��هرين مندوبًا حيم��ل ورقًة تقّرر 
أن من يبحثون عنهم قد قتلوا أثناء االشتباك، 
أن  يب��دو  ش��خصًا  وعش��رون  مخس��ة  وه��م 
التنظي��م أراد التخل��ص من دف��ع دياتهم، كما 

حيل��ل إعالمي��ون يف املدين��ة
ق��د تس��لط ه��ذه احل��وادث الض��وء  	
س��حب  إىل  حاجت��ه  التنظي��م  إدراك  عل��ى 
امليداني��ني،  قادت��ه  م��ن  واالج����������تهاد  اإلفت��اء 
ودفع��ه حن��و تكري��س »الس��لطة التش��ريعية« 
	يف أي��دي »ش��رعيني سياس��يني« أكث��ر واقعيًة،  
فرض��وا م��ع الزمن رؤيتهم عل��ى كّل مفاصل 
احلك��م. وتظه��ر »الس��لطة التش��ريعية العلي��ا« 
ال��ي تراق��ب وجتتهد اليوم يف مجي��ع القرارات 
التنظي��م  »أجه��زة«  تتبعه��ا  ال��ي  واألوام��ر 

)كالشرطة واحلسبة(. ففي ملصٍق أصدرته 
مكتبة اهلمة بعنوان »اللحية مست املس��لمني« 
ج��اء: »عل��ى ول��ّي األمر، خاّصًة رجال احلس��بة، 
نهي حالقي اللحى عن منكرهم«، و«جزى اهلل 
اإلخوة يف ديوان احلسبة يف الدولة اإلسالمية 
املخالف��ني م��ن  أم��راً مين��ع  عل��ى إصداره��م 
عل��ى  املقّصري��ن  وحماص��رة  اللح��ى  حل��ق 
ذل��ك«. ويظه��ر جلي��ًا يف املنش��ور أن اخلط��اب 
موّج��ٌه م��ن س��لطٍة تش��ريعيٍة منفصل��ٍة ع��ن 
األجه��زة التنفيذي��ة )ول��ّي األم��ر( ال��ي تبن��ت 
تلك »الفتوى«. وعلى ما يبدو، تس��اير ش��كليات 
اخلطاب أحد مبادئ التنظيم الي عرّب عنها يف 
خالف��ه م��ع جبه��ة النص��رة، ع��رب منش��وٍر وّزعه 
يف دي��ر ال��زور يؤّكد »عدم ج��واز فرض اإلمام 

اجته��اده عل��ى ع��واّم املس��لمني«. 
وق��د ُنق��ل مؤخ��راً ع��ن عناص��ر يف  	
حمكم��ة مدينة امليادين ص��دور فتوى عن أبي 
بك��ر البغ��دادّي تبي��ح قط��ع ي��د س��ارق امل��ال غ��ري 
احمل��رز، بع��د انتش��ار س��رقة الدراج��ات الناري��ة 
هن��اك، لتب��نّي قص��ر دور القض��اة عل��ى احلك��م 
بالقوان��ني ولي��س إنتاجه��ا. ورغ��م أن القض��اة 
يتحّكم��ون يف كث��رٍي م��ن التفاصي��ل يف ثناي��ا 
القضي��ة(،  وتقيي��م  )كالتحقي��ق  	أحكامه��م 
ال��ي  اجلماع��ات  ق��ادة  يع��ودوا  مل  لكنه��م 
القوان��ني  وت�������فرض  املع��ارك  يف  تش��ارك 
التنظي��م  علي������ها  يس��يطر  ال��ي  املناط��ق  	يف 
كم��ا كان ينق��ل عنه��م؛ يعتقل��ون املناوئ��ني 
ويصدرون أحكامًا حبقهم وينفذونها ثم يأتي 
دور »الوال��ي« أو »دي��وان اخلالف��ة« لتصحيح ما 
ترت��ب عليه��ا، م��ن دف��ع الدي��ات أو التنّصل أمام 
األهال��ي. كم��ا مل يع��د القض��اة يعتمدون على 
تقديراته��م الش��خصية يف ترجي��ح م��ا جي��ب 
عمل��ه، ليظه��ر عناصره��م يف تل��ك اجلماع��ات 
بتل��ك املزاجي��ة ال��ي يس��تطيعون به��ا اخ��راع 

ب��ل أصبح��وا »قض��اًة«  املخالف��ات لالعتق��ال. 
متفّرغ��ني أكث��ر ملهنته��م، ميارس��ون الرقاب��ة 
عل��ى بعضه��م، فالقضي��ة الواح��دة حيك��م فيه��ا 
ثالثة قضاٍة لتحصني أحكامهم على ما يبدو.
املس��توى  وعل��ى  ذات��ه،  الس��ياق  يف  	
الرمس��ّي عل��ى األق��ّل، يأت��ي جتن��ب عناص��ر 
اعتق��ال  عمله��م-  أوق��ات  -خ��ارج  الش��رطة 
انني ضرب املعتقلني  املخالفني، وجتّنب الس��جّ
دون أم��ر القاض��ي، وجتّن��ب األمني��ني اعتق��ال 
املدّخنني أو مقّصري اللحى عند تفتيش أحد 
املنازل، كما تفيد العديد من الشهادات. األمر 
الذي يفصح عن وضع األجهزة احلالّي كأداٍة 

لتنفي��ذ األوام��ر ال غ��ري.
أكث��ر م��ن ذل��ك، ف��إن »اجله��اد الذي  	
ه��و ف��رض ع��ني عل��ى أم��ة اإلس��الم«، حبس��ب 
ش��رعيي التنظي��م، لي��س مفروض��ًا عل��ى »عواّم 
التجني��د  ع��ن طري��ق  اآلن  املس��لمني« حت��ى 
اإلجب��ارّي عل��ى س��بيل املث��ال. األمر ال��ذي يبنّي 
م��دى االنفص��ال بني »النظري��ة« الي يطرحها 
ش��رعيو التنظيم واالعتبارات الي تراعى عند 

ف��رض القوان��ني والق��رارات.
ي��رد يف أح��د كتّيب�������ات التنظي��م  	
وامس��ه  الش�������رعية،  لل��دورات  املخّصص�������ة 
»التقري��رات املفي��دة يف أه��م أب��واب العقي��دة«، 
حت��ت عن��وان الفص��ل ب��ني الس��لطات: »املقصود 
م��ن ه��ذا األم��ر يف األص��ل ه��و فص��ل الدين عن 
احلكم والسياسة والنظام الداخلّي. وهذا مبدأ 
العلمانية الي قامت يف بالد الكفر والي أريد 
به��ا التحل��ل م��ن تعالي��م الدي��ن وقيم��ه. وق��د 
	ج��اء الطواغي��ت به��ذا الكف��ر إىل ب��الد املس��لمني 
ليبعدوهم عن تعاليم اإلسالم وقيمه ومبادئه 
ويلقوا بهم يف براثن الشرك والوثنية والتحلل 
األخالقّي«. فهل يعي »منّظرو« التنظيم معنى 

فصل السلطات؟
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معاذ الطلب

رضوان السامل
أيقونٌة من دير الزور

»دكتور رضوان السامل... ما كنت أريد قوله لك... إنك تشبه مديني اجلرحية«.   	
»حلم��ت الليل����������������ة الفائت��������ة بالدكت��ور رض��وان وق��د خ��رج خب��ري م��ن س��جون داع��ش، وفرح��ت كث��رياً برؤيت��ه، حت��ى أننا  	
التقطنا صورة سوية لنشرها وإخبار الشباب خبروجه ساملًا معافى ..رغم تأكيد الكثري خرب استشهاده إال أني ال أزال فرحًا باملنام«.

ه��ي أمني��اٌت ورس��ائل يكتبه��ا حمّب��و رض��وان الس��امل يومي��ًا  	
عل��ى صفحت��ه الش��خصية يف موق��ع فيس��بوك، ب��أن خي��رج س��املًا م��ن 
ظلمات س��جون داعش، رغم علمهم أن احتمال قتله حتت التعذيب، 
أو إعدام��ه، أرج��ح بكث��رٍي م��ن احتمال بقائه على قي��د احلياة. فداعش 
لن ترك »النشمي«، »الشجاع«، »املؤدب«، »الطيب«، »الشريف«، حسبما 
جيم��ع عارف��وه، يفل��ت م��ن قبضته��ا. ه��ذا الرج��ل خط��ٌر بالفع��ل عل��ى 
التنظي��م ألن��ه، ببس��اطٍة، يق��ّدم منوذج��ًا مثالي��ًا م��ن حل��ٍم ودٍم للقائ��د 

الث��ورّي املخل��ص للث��ورة حت��ى النهاي��ة.
رضوان السامل، الصيدالنّي، وابن حّي »احلويقة« الواقع بني  	
فرع��ني لنه��ر الف��رات، كان مث��ل ماء ه��ذا النهر، ال يعرف االس��تكانة 
أو الع��ودة اىل وراء. تظاه��ر من��ذ األي��ام األوىل متحّدي��ًا أجه��زة األم��ن. 
عاجل اجلرحى. واكب كتائب اجليش احلّر يف أول تشكلها، وكان 
يف املقدم��ة مقات��اًل يف مع��ارك حتري��ر احلويق��ة. عم��ل يف إغاث��ة أس��ر 

الش��هداء. دعم أعمال اجمللس احمللّي ودافع عن ش��رعيته. كان 
املتضّرري��ن، مطالب��ًا  الناش��طني  الدف��اع ع��ن  حاض��راً يف 

عني��داً حبق��وق املدني��ني، حمافظ��ًا عل��ى أم��وال الن��اس 
وأمالكه��م. مل يش��فع ل��ه مقت��ل مخس��ٍة م��ن أف��راد 
أس��رته بصواري��خ األس��د، وال بق��اء أم��ه وحي��دًة تس��أل 

القري��ب والبعي��د أخب��اراً عن��ه. ومل تش��فع ل��ه قراءت��ه 
املتواصل��ة للق��رآن الكري��م، وال صلوات��ه، عن��د من زعموا 

نصرته��م اإلس��الم أو إقامته��م دولت��ه.
بع��د جه��وٍد حثيث��ٍة، يف األي��ام ال��ي ضرب��ت فيها  	

الفوض��ى تش��كيالت اجلي��ش احل��ّر وتش��رذمت الفصائ��ل 
إىل مكّون��اٍت صغ��رية، جن��ح »الدكت��ور« -م��ع بع��ض الق��ادة 

املخلصني- يف توحيد كتائب كثريٍة حتت مسّمى »جتمع 
اجملاهدي��ن«، يف ش��باط 2014، أي قب��ل دخ��ول داع��ش 

بس��تة أش��هر. األم��ر ال��ذي أغ��اظ م��ن يُع��ّدون 
الدي��ن والسياس��ة،  الث��ورة مقاول��ًة خاّص��ًة يف 
ويطلق��ون عل��ى مجاعاته��م أمس��اء ثوري��ًة، م��ن 
حديث��ي أس��لمٍة آن��ذاك، ومبايع��ني س��ّريني ث��م 
علني��ني يف وق��ٍت الح��ق. فأطلق��وا علي��ه وص��ف 
»العلمان��ي األول يف املدين��ة«، وكّف��روه قبل أن 

تكّف��ره داع��ش، ال حب��ًا بالدي��ن ب��ل إجهاض��ًا 
ملش��روٍع عس��كريٍّ خمل��ٍص ناب��ٍع من األرض 

كان س��يكّف أي��دي جامع��ي الترّبع��ات من 
اخللي��ج ع��ن العب��ث بث��ورة مدين��ة دي��ر 

ال��زور.

رفض »الدكتور« اخلروج من املدينة بعد سيطرة داعش،  	
وآث��ر البق��اء مكم��اًل طريق��ه يف مواجه��ة النظ��ام، ورأى أن التنظي��م 
ح��دٌث ع��ارٌض ال ب��ّد أن ي��زول. مل يش��أ الرحي��ل ألن��ه هزمي��ٌة بالنس��بة 
إلي��ه، وه��ذا م��ا ال يعرف��ه ه��ذا الثائر املبتس��م املتفائل دوم��ًا، وهذا أيضًا 
م��ا ال حيتمل��ه كي��اٌن همج��يٌّ جمن��وٌن مث��ل داع��ش. ورمب��ا لعب��ت 
وش��ايات املتظاهري��ن بالتدي��ن واملتلّون��ني حس��ب س��طوة رايات��ه دورها 
يف اعتقال��ه. فبع��د أس��بوٍع فق��ط م��ن اجتي��اح داع��ش دي��ر ال��زور خطف 
ملثمون رضوان الس��امل يف ش��ارع التكايا أمام أعني الناس. ومنذ ذلك 
الوق��ت، يف آب م��ن الع��ام املاض��ي، م��ا زال مص��ريه جمه��واًل حت��ى اآلن.

رض��وان  ق��ال  املدين��ة  داع��ش  لدخ��ول  األّول  الي��وم  يف  	
لناصحي��ه بالرحي��ل: »أن��ا طلعت��و بالثورة، وظليتو بالبل��د، وراح أموت 

. » لبل��د بها

شهادة يف رضوان السامل:
»ص��ادق أم��ني كري��م ش��جاع مثق��ف يتفان��ى 
لعم��ل اخل��ري وللب���لد. عنوان��������ه العم��ل ومكان��ه 
بفق��ده  خ���سرنا  في��ه خ��ري.  م��كاٍن  يف كّل 
ال�������كثري. أس��أل اهلل أن جي����عله يف عليني.. 
الدك�������تور  الف��ذ  الرج�����ل  ه��و  ذل��ك 
قلي��ل«. والرج������ال  ال������سامل،  	رض��وان 

رئيس سابق جمللس دير الزور احمللّي.
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يف الذكرى الثانية لرحيله...
“عني املدينة” تشــاهد حّجي مارع بعيون رفاقه

أمحد أبو زيد

ال يتب��ادر إىل ذه��ن متاب��ع أح��داث الثورة اليوم عمومًا، وما جيري يف  	
حلب خصوصًا، من الشخصيات سوى الشهيد عبد القادر الصاحل، أحد أبرز 

أيقون��ات ث��ورة الكرام��ة واحلّرية. الذي متّك��ن، ولواء التوحيد الذي كان 
يقوده، منتصف عام 2012، من حترير أكثر من %70 من مدينة حلب 

بأس��لحٍة خفيفٍة ومتوس��طة.

مل يك��ن م��وت الص��احل أو »حّج��ي  	
م��ارع« خس��ارًة حلل��ب وحده��ا، وإمن��ا خس��ارًة 
للث��ورة ولس��وريا وللس��وريني. كي��ف ال وه��و 
مبواقف��ه  اجلمي��ع  ل��ه  يش��هد  ال��ذي  الثائ��ر 
البطولي��ة وحس��ن خلق��ه وطي��ب معاملت��ه.
الذك��رى  األي��ام  ه��ذه  يف  ومت��ّر  	
ال��ذي  الثاني��ة الستش��هاد الص��احل  الس��نوية 
قض��ى، وجمموع��ٌة من عناصر ل��واء التوحيد، 
متأث��راً باإلصاب��ة ال��ي تع��ّرض هل��ا بتاري��خ 
15/11/2013، إثر اس��تهداف الطريان احلربّي 
التاب��ع لنظ��ام األس��د م��كان االجتم��اع ال��ذي 
كان يعق��ده م��ع قي��ادات الل��واء يف مدرس��ة 

املش��اة بري��ف حل��ب الش��مالّي.
وروى الزمي��ل »مصطفى س��لطان«،  	
أح��د الذي��ن رافق��وا احلّج��ي خ��الل مس��ريته 
الثوري��ة من��ذ بدايتها حت��ى آخر يوٍم يف حياته، 
وال��ذي كان مص��ّوراً حربي��ًا يف ل��واء التوحي��د 
آن��ذاك؛ ع��ّدة مواق��ف ع��ن الص��احل، متحّدث��ًا 
ل�«عني املدينة« عن طريقة معاملته للعناصر، 

واصف��ًا إياه��ا ب�«األخوي��ة« حس��ب تعب��ريه.
املدنيون والناشطون خط أمحر

يق��ول س��لطان إن الش��هيد الص��احل  	
ل��ه  التابع��ني  املقاتل��ني  يوص��ي  دائم��ًا  كان 
جي��دًة  معامل��ًة  املدني��ني  معامل��ة  بض��رورة 
والتواضع هلم، مؤكداً للمقاتلني أنهم جيب 
وملمتلكاته��م  للمدني��ني  حّراس��ًا  يكون��وا  أن 
اخلاصة، ومش��ّدداً على أن العس��كريني ليس��وا 
جالدين، وال حيّق هلم االس��تعالء بالس��الح أو 

باملعامل��ة.
وأك��د س��لطان أن أكث��ر م��ا أزع��ج  	
الص��احل م��ن داع��ش ودفع��ه إىل احلدي��ث ع��ن 
ض��رورة وض��ع ح��دٍّ هل��ا ه��و قيامه��ا خبط��ف 
الناش��طني واالعت��داء عل��ى اإلعالمي��ني، وبعد 
املدني��ني  حب��ّق  جتاوزاته��ا  ورأى  مس��ع  أن 
وتدخله��ا يف أموره��م، ليعلنه��ا صراح��ًة بع��د 
خطف الناش��ط اإلعالمّي »عب��د الوهاب مال«، 
فطال��ب، يف اجتم��اٍع يض��ّم ق��ادًة عس��كريني يف 

الل��واء يومه��ا، بوض��ع ح��دٍّ 
. للتنظيم

ــى  ــاء عل ــه للقضــــ خطت
داعش

وروى س�������لطان أن  	
أح�����د القادة الع����سكريني اق�رح 

خ��الل االجتم��اع املش��ار إلي��ه أن يب��دأ 
الل��واء بش��ّن ح��رٍب عل��ى التنظي��م وقتاله، 

إال أن الصاحل رفض ذلك لعلمه خببث داعش، 
واقرح أن يتّم التخلص منها بطريقٍة أخرى 
وه��ي اس��تدراج قي��ادة التنظي��م وعناص��ره إىل 
أح��د املواقع البعي��دة عن املدنيني وقتلهم فيه. 
مش��رياً إىل أن الصاحل قال خالل االجتماع إن 
داع��ش ال متث��ل اإلس��الم وال دولته، فاإلس��الم 

رمح��ٌة وع��دٌل ولي��س قت��اًل وخطف��ًا وبطش��ًا.
ولف��ت س��لطان إىل أن احلّج��ي ق��ام  	
بعدها باالجتماع مع عّدة فصائل من اجليش 
الس��ورّي احل��ّر والكتائ��ب اإلس��المية، وم��ن 
بينه��ا حرك��ة أح��رار الش��ام، وع��رض عليه��م 
األم��ر فوافق��وا عل��ى قتال التنظي��م بالطريقة 
ال��ي اقرحه��ا، إال أن أح��داً م��ا س��ّرب اخل��رب 
لتقوم داعش بعدها بشّن احلرب على فصائل 

اجلي��ش احل��ّر.
كان باملختصر »ثورة«

وحت��دث »ُعم��ري«، أح��د مقاتل��ي لواء  	
التوحيد سابقًا، عن شخصية الشهيد الصاحل 
املفهوم��ة«  ب�«غ��ري  وصفه��ا  ال��ي  وبس��اطته 
التفس��ريات  ع��ن  البع��د  بعي��دة كّل  وبأنه��ا 
املنطقي��ة والعقالني��ة، وكي��ف مجع��ت ب��ني 
اهل��دوء واللط��ف والتمّرد والش��ّدة على الظلم 

والطغي��ان.
إنس��انًا  »كان  »ُعم��ري«:  وأض��اف  	
امللح��ة  بالض��رورة  خف��يٌّ  ش��عوٌر  يدفع��ه 
لالنتف��اض عل��ى الظل��م، تل��ك اإلنس��انية الي 
تدعمها الفطرة اإلسالمية اهلادئة واجلياشة 
يف الوقت نفسه. عرفته يف ثنايا حلب القدمية، 
وعلى سفوح امل���������وت يف س�احاتها، يت���حاش�����ى 

	الكام������ريات 
ال�����ي تالح������قه 
خوف��ًا عل��ى نفس��ه م��ن أن يغ��ّر إن ذاع صيت��ه. 
وأش��هد أن��ه كان يك��ره املؤمت��رات والكامريات 
واللق��اءات املطّول��ة بعي��داً ع��ن وطن��ه، وكان 
أن��ا  وش��أني  دعون��ي  قائ��اًل:  أصدق��اءه  يل��وم 
وس��الحي وثورت��ي، وأبعدون��ي ع��ن متاه��ات 

السياس��ة وأغواره��ا«.
وتاب��ع »ُعم��ري«: »مل أذك��ر يوم��ًا أن��ه  	
تغاض��ب م��ع أح��ٍد أو خاصم��ه إال ب��ادر قب��ل أن 
ين��ام إىل مصاحلت��ه وممازحت��ه. فق��د كان 
كث��ري امل��رح، حيوي��ًا ال يع��رف الكس��ل، قائ��داً 
بطبع��ه، ال خيش��ى اخلط��ر، متأهب��ًا للم��وت يف 
أّي حلظ��ة. كن��ا منازح��ه مب��ا ذاع م��ن صي��ٍت 
ع��ن أه��ل مدينت��ه م��ارع بأنه��م أران��ب لكث��رة 
حّبه��م للج��زر، فل��م يك��ن من��ه إال أن يضح��ك. 

ث��ورة«. باملختص��ر،  كان، 
أيديولوجيته هي مبادئ الثورة

االعالم��ّي  الناش��ط  ق��ال  ب��دوره  	
خس��رت  الس��ورية  الث��ورة  أن  باش��ا«  »ُأس��يد 
أس��اس  كان  رج��اًل  م��ارع  حّج��ي  بفق��دان 
أيديولوجيت��ه مب��ادئ الث��ورة وال ش��يء آخ��ر. 
معترباً أن الش��هيد س��ّخر فصيله، الذي كان 
األك��رب حينه��ا يف الش��مال، م��ن أج��ل ه��ذه 
املب��ادئ، وجّس��دها عملي��ًا يف تقّرب��ه وخدمت��ه 

. للش��عب
وأكد باشا أن هذا األمر هو الشيء  	
املفق��ود الي��وم، يف ظ��ّل هيمن��ة األيديولوجيات 
الفكري��ة املختلف��ة عل��ى الس��احة وبعده��ا ع��ن 

هم��وم الش��عب الس��ورّي.

الصورة بعدسة مصطفى سلطان
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تقرير خاّص

حبمايــة داعــش، طائــراٌت مروحيــٌة خلــراء نفــٍط يف حقــل توينــان
وشــركة هيسكو حسواني تعاقب مهندســًا باإلعدام بنريان التنظيم

يف نهاي��ة الع��ام الفائ��ت ب��دأ إنت��اج الغ��از يف حق��ل توينان )80 كم جن��وب الطبقة(، وبدأ كذلك تش��غيل معمل معاجلة  	
هذا الغاز يف املوقع الرئيسّي للحقل ثم ضّخ الغاز اجلاّف املعاجل يف املعمل عرب أنبوب النقل إىل حمطة توليد الطاقة الكهربائية 
اخلاضع��ة لس��يطرة داع��ش ق��رب مدين��ة حل��ب. نش��رت »ع��ني املدينة« آن��ذاك )العدد 38/ كان��ون األّول 2014( تقري��راً خاّصًا عن 
مشروع توينان باعتباره منوذجًا للشراكة بني نظام األسد وتنظيم داعش، وحّدد التقرير الدور الذي لعبته شركة هيسكو 

املنف��ذة للمش��روع واململوك��ة لرج��ل األعمال جورج حس��واني. 
وحن��اول هن��ا ع��رض الواق��ع احلال��ّي ملش��روع توين��ان ورص��د التغ��رّيات ال��ي حدثت خالل ع��اٍم من مباش��رة اإلنتاج فيه. 	

احلالة الفنية وتراجع اإلنتاج
الغ��از  م��ن  اليوم��ّي  اإلنت��اج  ش��هد  	
املس��تخرج واملع��اجل يف حق��ل توين��ان تراجع��ًا 
حوال��ي  م��ن  معّدل��ه  اخنف��ض  إذ  كب��رياً. 
ملي��ون م��ٍر مكع��ٍب يوميًا قبل ع��اٍم إىل حدود 
واخنفض��ت  حالي��ًا،  مكع��ٍب  ق��دٍم  أل��ف   700
بطبيع��ة احل��ال كمي��ات املتكاثف��ات الغازي��ة 
)الكوندينس��ات( م��ن 2000 برمي��ٍل يف الي��وم 

اآلن. برمي��ٍل   250 إىل 
يف األشهر األوىل من العام احلالّي  	
اس��تقرت حصص تقاس��م الطاقة الكهربائية 
املولَّ��دة يف حمط��ة حل��ب احلراري��ة، املش��غلة 
بغ��از توين��ان، عل��ى نس��بة %60 للنظ��ام، و40% 
املولَّ��دة  االس��تطاعات  وتفاوت��ت  للتنظي��م. 
الصيان��ة  فري��ق  ق��درة  حس��ب  احملط��ة  يف 
املختلف��ة،  التحدي��ات  مواجه��ة  عل��ى  فيه��ا 
م��ن النواح��ي الفني��ة واألمني��ة واللوجس��تية. 
وكان لألعط��ال الفني��ة الطارئ��ة، ودرج��ة 
للصيان��ة،  الالزم��ة  التبدي��ل  قط��ع  تواف��ر 

وكذلك كميات الوقود 
الغازّي القادم من توينان 
رئيس������يٌّ  دوٌر  وجودت��ه؛ 
ال��ذي  احملط��ة  عم��ل  يف 
توق��ف نهائ�������يًا بس�����بب 
قص��ف طائ��رات األس������د 
العش��وائّي حمليطها حيث 
اس�������تقبال  وح��دة  تق��ع 
الغ��از الق��ادم م��ن توين��ان، 
يف  أصيب�������ت  وال��ي 
إح��دى الغ��ارات بأض��راٍر 
ع��ن  أخرج������تها  بالغ����ٍة 
اخلدم��ة، لتتوق��ف بذلك 

إم��دادات احملط��ة م��ن الغ��از وأوق��ف العم��ل 
	فيه��ا بش��كٍل كام��ل، مم��ا أس��هم يف تعقي��د 
ظ��روف العم��ل يف مش��روع توين��ان، إذ رف��ض 

م��ن  الغ��از  بض��ّخ  النظ��ام  ع��رض  التنظي��م 
املغذي��ة حملط��ات  النق��ل  املعم��ل إىل ش��بكة 
تولي��د الكهرب��اء األخ��رى. وبه��ذا ص��ار الغ��از 
املس��تخرج م��ن آب��ار توينان واملع��اجل يف املعمل 
هن��اك دون فائ��دٍة ألح��د، 
املهندس��ني  مم��ا اضط��ّر 
احلقلي��ني إىل التخل��ص 
من��ه بضّخ��ه إىل ش��علة 
االح��راق، بانتظ������ار م��ا 
ستس��فر عن��ه املفاوض��ات 
الس��������رية  والتفاهم��ات 
ه��������ذا  ش���������ريكي  ب��ني 
املش��روع املتعّنت��ني داعش 

والنظ��ام. 
ك������������د  ت���������ؤ 	
الش��هادات ال��ي حصل��ت 
عليه��ا »ع��ني املدين��ة« من 
مهندس��ني وفني��ني يف املش��روع عل��ى تراج��ٍع 
العم��ل  لوح��دات  الفني��ة  احلال��ة  يف  ح��ادٍّ 
األعط��ال  تتك��ّرر  إذ  واجلزئي��ة،  الرئيس��ية 

املختلف��ة ألس��باٍب ع��ّدة، ميك��ن إمجاهل��ا مب��ا 
يلي:

هيس��كو  ش��ركة  الت��زام  ع��دم   -1  
بالشروط واملعايري الفنية يف أعماهلا املنفذة 
عل��ى مراح��ل خ��الل الس��نوات الس��ابقة، قب��ل 
الثورة وبعدها، وخاّصًة األعمال الي نفذتها 

بع��د خ��روج املوق��ع ع��ن س��يطرة النظ��ام.
2- تلكؤ هيس��كو أو تباطؤها املتعّمد   
يف تنفي��ذ األعم��ال املتبقي��ة، وخاّص��ًة بع��د أن 
استلمت معظم مستحقاتها املالية من وزراة 
نف��ط النظ��ام، إىل جان��ب مبل��غ 120 ملي��ون 
ي��ورو كتعويض��اٍت نتيج��ة تع��رض بع��ض 
معّداتها وجتهيزاتها للنهب إثر خروج املوقع 
عن سيطرة النظام يف عام 2013. فيما تذهب 
املتمث��ل  التهدي��د  أن  إىل  أخ��رى  تفس��رياٌت 
يف ضرب��ات التحال��ف الدول��ّي، وخاّص��ًة م��ع 
اس��تهدافها  دائ��رة  واتس��اع  حّدته��ا  تصاع��د 
للمنش��آت النفطي��ة الواقع��ة حت��ت س��يطرة 
إىل  هيس��كو  دف��ع  يف  عام��اًل  كان  داع��ش، 
بانتظ��ار  األعم��ال،  إكم��ال  م��ن  الته��ّرب 

جانب من احلقل

قب��ل مخس��ة أش��هٍر م��ن الي��وم،  	
هبط��ت طائ��رٌة مروحي��ٌة حتم��ل خب��رياًً 
 stroy trans ش��ركة  م��ن  موف��داً  فني��اًً 
gas الروس��ية يف حمي��ط احلق��ل، وس��ط 

اس��تنفاٍر أم��يٍّ لعناص��ر داع��ش. واجتم��ع 
اخلب��ري م��ع كب��ار مهندس��ي ش��ركة 
أم��ام  ثانوي��ًا  مق��اواًل  هيس��كو بوصفه��ا 
الش��ركة الروس��ية، حبض��ور أب��و بك��ر 
األردن��ّي أم��ري احلق��ل. وعل��ى األرج��ح مل 
تك��ن طائ��رة ه��ذا اخلب��ري ه��ي الطائ��رة 

الوحي��دة ال��ي هبط��ت يف املوق��ع.

العدد 61 / 16 تشرين الثاني 2015

رادار المدينة
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ونتائ��ج  الضرب��ات  ه��ذه  عن��ه  ستس��فر  م��ا 
ع��اّم. بش��كٍل  احل��رب 

نف��ط  وزارة  قبض��ة  تراخ��ي   -3  
النظ��ام وتراج��ع قدرته��ا عل��ى إل��زام هيس��كو 
stroy trans gas الروس��ية  	أو إل��زام ش��ركة 

–وه��ي املق��اول الرئيس��ّي 
هيس��كو  ك�����لف  ال��ذي 
باألع�������مال ك��������مقاوٍل 
وف��ق  بالتنفي��ذ  ثان��وّي- 
مناس��ب.  زم��يٍّ  برنام��ٍج 
إذ تته��ّرب هيس��كو حت��ى 
اآلن م��ن إكم��ال العم��ل 
بوحدة التحكم الرئيسية 
وبع��ض األعم��ال املتّمم��ة 

لوح��دة فص��ل مكّون��ات الغ��از بذريع��ة ع��دم 
تواف��ر التجهي��زات الالزم��ة.

املكاسب احلالية لداعش
اخنف��ض حجم املنافع الي جينيها  	
التنظي��م م��ن مش��روع توين��ان إىل ح��دٍّ كب��رٍي 
خ��الل ع��ام. وه��ي تقتص��ر الي��وم على م��ا يلي:

الغازي��ة  املتكاثف��ات  م��ن  املنت��ج   - 	
مبع��ّدل 250 برمي��ٍل يومي��ًا، يزيد مث��ن الواحد 
وك������ذلك   . أمريك��يٍّ دوالٍر   60 عل��ى  منه��ا 
ي���ستفيد التن�����ظيم م��ن إم��دادات املش��������تقات 
النفط��������ية )م��ازوت وبنزي��ن( ال��ي تنقله��ا 
ش��ركة هيس��كو إىل موق��ع املش��روع لتش��غيل 
مركباته��ا وآالته��ا هن��اك، اذ يقاس��م التنظيم 
هيس��كو بأكث��ر م��ن نص��ف صهاري��ج امل��ازوت 
املص��ايف  يف  املك��ّرر  أو  )املس��تورد  والبنزي��ن 

أس��بوعني. أو  أس��بوٍع  كّل  احلكومي��ة( 
- است������ع�������مال اآلالت وامل�ع���������ّدات  	
اخلاّصة بشركة هيسكو يف م�����واقع نفطيٍة 

التنظي��م. س��يطرة  حت��ت  أخ��رى 
- امل���������بالغ ال����شهرية ال��ي تدفع���ها  	
هيسكو لقاء احلماية املفرضة الي ت���قّدمها 

الش��ركة. ومع��ّدات  آلالت  داع��ش 

الكادر البشرّي يف احلقل
قلص��ت األط��راف الثالث��ة؛ داع��ش  	
والش��ركة الس��ورية للغاز وشركة هيسكو، 
عدد عناصرها يف احلقل 
ال��ذي يوج��د في��ه بش��كٍل 
مس��ؤولني  ثالث��ة  دائ��ٍم 
ه��م  داع��ش  م��ن  فق��ط 
أم��ري  األردن��ّي  بك��ر  أب��و 
حيي��ى  وأب��و  احلق��ل، 
»ش��رعي  األردن��ّي 
احلق��ل«، وأب��و احلس��يب 
–س��عودي  اجل��زراوي 
اجلنس��ية- أم��ري حس��بة 
العناص��ر  عش��رات  إىل  باإلضاف��ة  احلق��ل. 
الذي��ن يعمل��ون يف احلراس��ة. واخنف��ض ع��دد 
موظف��ي ش��ركة هيس��كو إىل أق��ل م��ن 250، 
ب��ني مهن��دٍس وف��يٍّ وعام��ل، واخنف��ض ع��دد 
موظفي الش��ركة الس��ورية للغاز إىل حوالي 

والع��دد  موظ��ٍف،   200
مس��تمرٌّ يف االخنف��اض.

الراج��ع  ه��ذا  ويع��ود 
إىل  األع��داد  يف  احل��اّد 
داع��ش  اهتم��ام  تراج��ع 
بس��بب  ككّل  باملش��روع 
تقل��ص مكاس��بها منه إىل 
وكذل��ك  كب��ري،  ح��دٍّ 
عج��ز كادره��ا النفط��ّي 
اخل��اّص ع��ن ح��ّل بع��ض 

املش��كالت الفني��ة ال��ي مل تتمك��ن ش��ركة 
هيس��كو م��ن حله��ا أو متلص��ت م��ن ذل��ك. فيما 
��ر تراج��ع ع��دد موظف��ي الس��ورية للغ��از  يفسَّ
)النظ��ام( إىل تراج��ع املكاس��ب أيض��ًا، ون��زوح 
عش��رات املهندس��ني، وأضع��اف ه��ذا الع��دد من 
الفني��ني والعم��ال، إىل تركي��ا أو هجرته��م 
غري الش��رعية إىل أوربا. عامٌل آخر لعب دوراً 
رئيس��يًا يف ت��رك ه��ؤالء املوظف��ني أعماهل��م، 

وه��و تنفي��ذ داع��ش حك��م اإلع��دام باملهن��دس 
طه العلي، مدير املشروع املكلف من الشركة 

السورية للغاز.

املهندس طه العلي
يف أي��ار م������ن الع��ام احلال��ّي أعدمت  	
داع��ش املهن��دس ط��ه، بع��د اعتقال��ه م��ن املوقع 
أثناء عمله، وسجنه ثم إصدار ال����حكم عليه 
بتهم��ة االس���������تهزاء باإلس��الم والتعام��ل م��ع 
»النظ��ام النص��ريّي«. وتكش��ف ه��ذه احلادث��ة 
ع��ن حقائ��ق مؤس��فٍة يف الطبيع��ة اإلجرامي��ة 
لسماسرة بشار األسد وشركائه )النفطيني 
يف ه��ذه احل��ال(. إذ ترّج��ح ش��هادة مهن��دٍس 
اإلع��دام،  حض��ر  توين��ان  مش��روع  يف  س��ابٍق 
وعل��ى معرف��ٍة كاملٍة بس��ري األعم��ال الفنية 
العل��ي  ب��ني  املتوت��رة  والعالق��ة  املش��روع  يف 
وم��دراء هيس��كو املتنفذي��ن، أن س��بب اإلع��دام 
ه��و رف��ض األخ��ري التوقي��ع عل��ى تس��لم بعض 
هيس��كو،  نفذته��ا  ال��ي  الصّمام��ات  أعم��ال 
لع��دم مطابقته��ا لدف��ر 
واملواصف��ات  الش��روط 
الفني��ة، وبالتال��ي إعاقته 
ال��������شركة  اس���������تالم 
مس����تح�������قاٍت مالي��������ٍة 
وزارة  م��ن  مفرض�������ٍة 
نف��ط الن������������ظام مقاب��ل 
األم��ر  األع������مال،  تل��ك 
ال��ذي دف��ع هيس��كو إىل 
التخل��ص م��ن العلي بأّي 
طريق��ٍة كان��ت، وه��و م��ا 
ح��دث بالفع��ل عل��ى ي��د عناص��ر داع��ش الذين 
اس��تجابوا لرغب��ة هيس��كو، أو بع��ض مدرائه��ا، 
هاتف��ه  حمادث��ات  وتفت��ش  العل��ي  ليعتق��ل 
النق��ال، وه��و الس��لوك املعت��اد لداع��ش يف أّي 
اعتق��ال، ث��ّم يس��جن وحيك��م علي��ه بامل��وت 
عقوبًة على رفضه مسايرة هيسكو والرضوخ 

ملطالبه��ا.

ال�����خاص��ّ��ة  م������حاوالتها  يف  	
حل��ّل مش��كلة لوح��ة التحك��م املركزي��ة 
استدعت داعش أبو عبد اهلل الباكستانّي، 
أحد خربائها املزعومني من اهليئة العليا 
يف  فش��ل  ولكن��ه  ال��ركاز،  دي��وان  يف 
	التغلب على املشكلة لعدم توافر ما يكفي 

من التجهيزات.

أع��دم املهن��دس ط��ه العل��ي يف  	
ساحٍة من ساحات املوقع. ونفذت احلكم 
جمموع��ٌة خاّص��ٌة م��ن عناص��ر داع��ش 
رافقت��ه م��ن س��جنه يف مدين��ة الرق��ة. 
أطل��ق أح��د ه��ؤالء العناص��ر طلقت��ني يف 
رأس العل��ي، ث��م أطل��ق أم��ري احلس��بة يف 
احلق��ل، أب��و احلس��يب، طلقت��ني أخري��ني 
يف رأس الرج��ل املتوفى بالطلقة األوىل.
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سلوى عبد الرمحن

الذهب األخضر

يتأم��ل  أب��و حس��ن، وه��و  حيدثن��ا  	
حّب��ات الزيت��ون ال��ي تداعبه��ا نس��مات اهل��واء 
، ويق��ول: »يلج��أ  الب��اردة يف صب��اح خريف��يٍّ
القط��اف  إىل  س��وريا  يف  املزارع��ني  أغل��ب 
ال��ي  الصعوب��ات  م��ن  بالرغ��م  الي��دوّي 
نواجهه��ا، من تأمني عماٍل للقطاف ومعّداٍت 
بدائي��ة. فه��و حمص��وٌل س��نويٌّ إن مل حنس��ن 
قطاف��ه ل��ن تثم��ر الش��جرة يف الع��ام ال��ذي 

يل��ي«.
الزيت��ون  قط��اف  ط��رق  تؤث��ر  إذ  	
ونقل��ه عل��ى ج��ودة احملصول ونوعي��ة الزيت. 
وختتل��ف ه��ذه الط��رق م��ن م��زارٍع إىل آخ��ر، 
فهن��اك القط��اف الي��دوّي والقط��اف بالعص��ا 
الي��دوّي  القط��اف  ويع��ّد  اآلل��ّي.  والقط��اف 
أفض��ل الط��رق وأقله��ا تأث��رياً عل��ى حب��ات 
الزيت��ون، يف ح��ني أن الض��رب بالعص��ا ي��ؤذي 
أغصانه��ا،  ويكس��ر  وجيرحه��ا  الش��جرة 
كب��ريٍة  كمي��اٍت  ضي��اع  إىل  ي��ؤّدي  كم��ا 
م��ن الثم��ار، وكذل��ك يزي��د نس��بة اإلصاب��ة 
بذباب��ة أغص��ان الزيت��ون. أم��ا القطاف اآللّي، 
ال��ذي يعتم��د على هّز اجلذع )أمش��اط آلية(، 
فل��م يل��َق اهتمام��ًا من املزارع��ني ألنه يتطلب 
أن تك��ون األش��جار عل��ى س��اٍق واح��دٍة وذات 
ش��كٍل هرم��ّي، يف ح��ني أن معظ��م األش��جار 
يف س��وريا هل��ا ش��كٌل ك��رويٌّ ومتتل��ك أكث��ر 
م��ن س��اق، باإلضاف��ة إىل صعوب��ة نق��ل ه��ذه 
بع��د  خاّص��ًة  الزيت��ون،  حق��ول  إىل  اآلالت 
هطول األمطار، وارتفاع أس��عار هذه اآلالت.
املزارع��ون  ينق��ل  القط��اف  بع��د  	
املعاص��ر،  وإىل  الس��وق  إىل  حماصيله��م 
ال��ي تعتم��د عل��ى الضغ��ط )املكاب��س( وتعمل 
مبب��دأ الط��رد املرك��زّي احلدي��ث، وتعص��ر 

الزيت��ون عل��ى الب��ارد، ويطل��ق علي��ه »زي��ت 
ع��ذري« أو »بك��ر«. وق��د بل��غ ع��دد املعاص��ر يف 
س��وريا حوال��ي 1097 معص��رًة تقريبًا. أما عن 
موس��م ه��ذا الع��ام فيق��ول أب��و عل��ي األكت��ع، 
وه��و تاج��ر زي��ٍت يف س��لقني: »م��ن املتوق��ع أن 
تغط��ي كمي��ات الزي��ت احتياج��ات القط��ر. 
جي��ي املزارع��ون ه��ذه الس��نة أرباح��ًا أفض��ل 
مم��ا كان��ت علي��ه يف املومس��ني الس��ابقني، 
بس��بب اهلط��والت اجلي��دة لألمط��ار وع��ودة 
األم��ن إىل أغل��ب األراض��ي الزراعي��ة بادل��ب. 
وقد بلغ إنتاج الشجرة الواحدة ما يقارب 25 
كيل��و زي��ت وس��طيًا، يف إدل��ب ال��ي تعّد أوىل 
احملافظ��ات يف اإلنت��اج. وبلغ س��عر الكيلو 250 
لرية س��ورية، أما س��عر التنكة فوصل إىل 13 

أل��ف ل��رية«.
يق��ول أب��و حس��ن، أح��د التج��ار يف  	
مدين��ة إدل��ب: »قمن��ا بش��راء كمي��اٍت كبريٍة 
م��ن حمص��ول هذا الع��ام -طبعًا بع��د التأكد 
م��ن جودته��ا- بس��عٍر يراوح ب��ني 10 و11 ألف 
س��ورية ل��رية للتنك��ة الواح��دة، ألن األس��عار 
س��رتفع عل��ى الغال��ب بس��بب تراج��ع العمل��ة 
الس��ورية. س��نبيع بعضها يف األسواق احمللية 
حنص��ل  ريثم��ا  س��نخّزنه  اآلخ��ر  والبع��ض 
عل��ى صفق��ة تصدي��ٍر مناس��بٍة إىل األس��واق 

اخلارجي��ة«.
حّدثن��ا املهن��دس الزراع��ّي ري��اض  	
أمح��د: »جي��ب أن ال ي��رك الزيت��ون أكث��ر 
م��ن ثالث��ة أي��اٍم قب��ل عص��ره، كي��ال حتص��ل 
ختّم��راٌت حت��ّول لون��ه األخض��ر إىل أس��ود. 
وبع��د عص��ره جي��ب التقي��د بتعبئت��ه بعب��واٍت 
معدني��ٍة مغلف��ٍة وع��دم اس��تخدام العب��وات 
البالس��تيكية، حت��ى ال تتأث��ر ج��ودة الزي��ت«.

وألق��ت األوض��اع الس��ورية حبملها  	
عل��ى إنت��اج الزي��ت يف القط��ر، وخاّص��ًة يف 
إىل  املزارع��ني  فوص��ول  املتوت��رة.  املناط��ق 
حقوهل��م بات أمراً حمفوف��ًا باملخاطر، فضاًل 
ع��ن اضط��رار الكث��ري منه��م إىل الرحي��ل ع��ن 
حت��ت  الزيت��ون  أش��جار  لتصب��ح  بلداته��م، 
رمح��ة حطاب��ي خش��ب التدفئ��ة، أو ترك��ت 

كم��ا ه��ي دون عناي��ٍة أو س��قاية.
أم��ا ع��ن كيفي��ة ت��اليف املش��اكل  	
ال��ي تواج��ه ه��ذه الزراع��ة فيضي��ف املهندس 
رياض: »جتب احملافظة على استمرار زراعة 
حقوٍل جديدٍة من أش��جار الزيتون، وخاّصًة 
بإنتاجيته��ا  املعروف��ة  الس��ورية  األن��واع 
العالي��ة، ألنه��ا تع��ّد م��ن أفض��ل الس��الالت يف 
تتناس��ب  ال��ي  واس��ترياد األصن��اف  الع��امل، 
م��ع البيئ��ة واملن��اخ الس��ورّيني. وجت��ب إع��ادة 
أو  النظ��ام  حرقه��ا  ال��ي  احلق��ول  زراع��ة 
احلطاب��ون. باإلضاف��ة إىل زراع��ة األصن��اف 
ال��ي ميك��ن أن تنم��و يف املناطق الش��رقية من 
س��ورية، وبالتال��ي االس��تفادة م��ن مس��احاٍت 
شاس��عٍة ش��به جرداء. وجيب أن تفتح املعابر، 
وخاّص��ًة م��ع تركي��ا، لتصدي��ر الزي��ت إىل 
اخل��ارج وتأم��ني األدوية واملبيدات احلش��رية 
واألمس��دة لتطوي��ر هذه الزراع��ة«. ويضيف: 
»علين��ا تش��ديد الرقاب��ة عل��ى الزي��ت املتواف��ر 
يف األس��واق منع��ًا للغ��ش وللمحافظ��ة عل��ى 

س��وية واس��م الزي��ت الس��ورّي«.
حتدث��ت أغل��ب الديان��ات ع��ن ه��ذه  	
الش��جرة املبارك��ة ال��ي ُع��ّدت أغصانها رمزاً 
اإلنس��ان.  أن وج��د  من��ذ  للس��الم، ووج��دت 
وُوصفت بالذهب األخضر ألنها تعي النماء 

الوف��ري. واخل��ري  والعط��اء 

هي قّصة حبٍّ قدميٌة تربط أبو حسن وحقله املبارك. سنًة بعد سنٍة تكرب شجرياته، فتبادل معهّن العطاء طيلة عمره.  	
جي��ي أب��و حس��ن، ذو الثمان��ني عام��ًا، موس��م غ��راٍس زرعه��ا قب��ل مخس��ني عام��ًا: »عالقي به��ذه الش��جرة متامًا كعالق��ي بأوالدي، 

أرعاه��ا وتعيل��ي، أق��ّدم هل��ا وتعطي��ي، أرويه��ا بع��رق س��اعدي فتغ��دق عل��ّي خبرياته��ا وعطائه��ا«.
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رامز دوماني

دمشق... بيع الذكريات
بيوٌت وأثاٌث مستعمٌل وقطٌط للبيع على الفيسبوك

صفحاٌت عديدٌة للبيع على موقع التواصل االجتماعّي فيسبوك واملباع واحد، »أغراض السوريني« الذين قّرروا  	
الرحي��ل إىل ب��الٍد أخ��رى. لي��س أث��اث البيت وحده ما تعرضه هذه الصفحات، ب��ل ذكريات حياٍة كاملٍة قضاها زوجان 
وهما يضعان اللرية فوق األخرى لبناء مكاٍن صاحٍل الستيعاب املستقبل، مكاٍن أفلت من زحام القذائف والصواريخ ومل 

يس��تطع اإلفالت من السماس��رة.

يزي��د ع��دد ه��ذه الصفح��ات عل��ى 25 صفح��ة، كم��ا يق��ول  	
حمم��د حمم��ود، أح��د الوس��طاء ال��ذي مي��ارس عمل��ه من خالهل��ا. مّثة 
صفح��ة تدع��ى »بيع��ة وش��روة« ختت��ّص ببي��ع »األواع��ي« )الثي��اب(، 
وأخ��رى للموباي��الت، وهك��ذا حت��ى تش��مل الصفح��ات املن��زل الس��ورّي 

كام��اًل، م��ن أحذي��ة الصغ��ار إىل كّل م��ا مجع��ه الكب��ار.
يق��ول حمم��د: غالب��ًا م��ا يس��تعني ب��ي األصدق��اء واجل��ريان  	
تل��ك  الس��فر إىل اخل��ارج، فأن��ا موج��وٌد دائم��ًا عل��ى  ين��وون  الذي��ن 
الصفحات، وتبدأ عمليات البيع والبازار. هناك الكثري من األشخاص 
الذي��ن يعرض��ون أغراضه��م بأس��عاٍر رخيص��ٍة حبّج��ة »البي��ع بداع��ي 
الس��فر«، ولك��ن األم��ر لي��س كذل��ك دوم��ًا، فق��د تك��ون ه��ذه العائل��ة 
مضط��ّرًة للبي��ع لتتمّك��ن من إخ��راج ابنها املطلوب للخدم��ة اإللزامية 
أو االحتياطي��ة إىل خ��ارج س��ورية، أو لدف��ع مبال��غ كب��ريٍة ملعرف��ة 

مص��ري أح��د أف��راد العائل��ة املعتق��ل.
اضط��ّرت زّي��ادة، وه��ي موظف��ٌة حكومي��ٌة تقي��م يف دمش��ق،  	
إىل ع��رض مجي��ع ممتلكاته��ا م��ن أث��اٍث ومالب��س وأدواٍت كهربائي��ٍة 
لبيعها بأرخص األمثان نتيجة انهيار اللرية وارتفاع األسعار اجلنونّي 
. وفضاًل  مقارنًة براتب املوظف الثابت يف حدود 100-60 دوالٍر أمريكيٍّ
ع��ن األمث��ان البخس��ة املعروض��ة عليه��ا مقاب��ل »بضاعته��ا«، اضط��ّرت 
زيادة إىل ترّجي خمتار حّيها وخمتار حّي املشري واحلواجز األمنية 
والعس��كرية بينهما، دون جدوى، ففش��لت عملية البيع كلها نتيجة 
تعثر احلصول على املوافقات املطلوبة لنقل األغراض، مما اضطّرها 
إىل عرضها داخل حّيها وختفيض مثنها مّرًة أخرى وإىل حدٍّ كبري. 
خّططت زيادة أن تدفع تكاليف رحيلها عن الشام دون االستدانة من 

أح��د، لكنه��ا فش��لت يف ذل��ك بس��بب صفقة البيع اخلاس��رة.
تق��ول وردة اليامس��ني، وه��ي عض��ٌو يف جمموع��ة »أواع��ي  	
للبيع«: »ُينشر يوميًا حوالي 100 بوست، كلها لناس من الشام ُيبقون 
ألنفس��هم م��ا يلزمه��م يف رحلته��م فق��ط ويعرض��ون الباق��ي للبي��ع، 
وبب��الش«، حس��بما تق��ول وردة ال��ي ص��ارت »خبريًة« يف أس��واق »البالة 

اإللكروني��ة«.
مث��ل  منزلي��ًة،  حيوان��اٍت  أخ��رى  جمموع��اٌت  وتع��رض  	
جمموعة »حيوانات أليفة: بيع شراء تبي يف سوريا«، والي يبلغ عدد 
أعضائه��ا أكث��ر م��ن 23 ألف��ًا، وتض��ّم جمتمع��ًا كام��اًل م��ن املهتم��ني 
بالقط��ط وال��كالب والطي��ور املنزلي��ة. وتب��نّي، م��ن خ��الل منش��وراتها، 
تغرّي »عامل احليوانات« بفعل عوامل احلرب والرحيل واهلجرة. تقول 
دان��ا الش��امي: »يف ه��ذه الصفح��ة يتّم بيع وش��راء احليوان��ات، وكذلك 
يتّم أحيانًا استعارة القط أو الكلب للقاح األنثى مقابل مبلٍغ ماديٍّ يتّم 
االتف��اق علي��ه وعل��ى امل��أل. كما يق��وم أدمن الصفحة بنش��ر معلوماٍت 
عن كيفية التزاوج وطرق تربية الطيور واألمراض املشركة بني 

احليوان��ات واإلنس��ان«.

	

...............وتق��ّدم صفح��ات وجمموع��ات العقار رصداً متجّدداً لألس��عار 
وحال الس��وق، فتكش��ف عن ارتفاع عدد البيوت املعروضة للبيع مقابل 
الطلب املنخفض، على الرغم من هبوط أسعارها إىل حدٍّ كبري. وتأخذ 
صفح��اٌت وجمموع��اٌت أخ��رى دور الوس��اطة لش��راء وبي��ع الس��يارات، 
فالكثري من األشخاص بدأوا ببيع سياراتهم إما للسفر خارج البلد، أو 
لدفع مبلٍغ ألبنائهم إلخراجهم من دمشق بسبب اخلدمة اإللزامية أو 
االحتياطي��ة، أو خوف��اً عليه��ا م��ن التش��ليح م��ن قب��ل الش��ّبيحة، أو لع��دم 
تعّرضها للقذائف الي متطر دمشق، وبالتالي يكّلف تصليحها أكثر 
م��ن مثنه��ا. حت��دث عم��ر وائ��ل ع��ن تل��ك الصفح��ات قائ��اًل: غالب��اً م��ا يتّم 
حتديد سعر السيارة بناًء على سعر الدوالر، »مع سّكرة«. فالسيارة الي 
كان سعرها قبل الثورة 600 ألف لرية، كالكّيا ريو، أصبح سعرها، يف 
دمشق، ال يقّل عن مليونني إذا كانت متوسطة النظافة أو يعيبها شيٌء 
م��ا، أم��ا إذا كان��ت خالي��ًة م��ن اجل��راح فيق��ارب املليون��ني ونص��ف.

يقول حممد س��عيد، أحد جتار العقارات بدمش��ق: »انتش��رت  	
عل��ى مواق��ع التواص��ل االجتماع��ّي الكث��ري م��ن الصفح��ات املختّص��ة 
ببيع واس��تئجار العقارات، ك��»س��اندي للعقارات« و»تسنيم للعقارات« 
و»عقارات للبيع يف دمشق«. وهناك صفحاٌت ختتّص مبناطق معينة، 
ك�»عق��ارات امل��زة« و»عق��ارات جرمان��ا« وغريه��ا م��ن املناط��ق. ولك��ن يف 

النهاي��ة اهل��دف واح��د؛ بي��ع أو اس��تئجار العق��ار«.

رادار المدينة
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الضلع األول: يف فقه املسّرة 
              س��يمكننا دائم��ًا أن نس��خر م��ن 
كّل شيء، سنختصر النعوت إىل مفرداٍت 
ال يفهمها سوانا، وسنحّمل األمساء ما بعد 

معانيها.
	            يف دي��ر ال��زور مث��ة أدواٌت لغوي��ٌة 
يف  مغ��رٌق  أكثره��ا  للس��خرية،  خاّص��ٌة 
الب��ذاءة، وقليله��ا يتوخ��ى احلش��مة لكن��ه 
يكف��ي ألداء املهم��ة يف حض��ور م��ن جي��ب 
ألس��نتنا  بكب��ح مج��اح  نك��ون حذري��ن  أن 
أمامه��م. وكح��ال أّي جمتم��ٍع متم��ّدٍن هن��اك أيضًا توري��اٌت ال يفهمها 
ويتقنه��ا إال م��ن ول��د ناطق��ًا بتل��ك اللهجة اخلش��نة. وه��ي ال تقف عند 
حدود اآلخر ووجوده املعّرض لفهم »اآلخر« اخلاّص، بل تعود لتسقط 

عل��ى ال��ذات الس��اخرة نفس��ها.
حن��ن نوس��ع أنفس��نا نق��داً الذع��ًا. وق��د نس��تاء إن مل يتج��اوب  	
م��ن نس��خر م��ن حالن��ا أمامه بضحك��ٍة أو إضاف��ٍة تعّمق املعن��ى وتؤّكد 
االنتم��اء إىل احل��ال الش��خصّي امل��روك طوع��ًا لس��ياط ال��كالم امللغز، ال 
بّد أن يكون جزٌء مي فيك كي ميكني مواصلة تسليتك الودودة مبا 

أراه... »حّظ��ي الفاين«.
أمل تك��ن دي��ر ال��زور م��ن أب��رع امل��دن يف التظاه��ر ض��د األس��د  	
وأس��رعها قطع��ًا م��ع زم��ان م��ا قب��ل الث��ورة بس��يٍل م��ن اهلتاف��ات ال��ي مل 
ت��رك خ��ّط رجع��ة؟ ه��و انق��الٌب يف ص��ورة مس��ريات اإلرغ��ام أي��ام حكم 
األسد األب بهتافاتها احملّورة بدافع اليأس إىل فعٍل يقطع كّل عالقٍة 

كان��ت م��ع زم��ان الالج��دوى األس��دّي. 

الضلع الثاني: يف فّن الغضب
ال نض��رب بتكتي��ٍك م��دروٍس غالب��ًا، اهل��دف األّول ه��و إش��غال  	
اخلصم بآالمه، ثم سيكون هناك متسٌع من الوقت لوضع خطة إنهاء 

املعرك��ة أثن��اء احتدامه��ا.
القت��ال ع��ادٌة ولي��س موهب��ة، وه��و م��ا جيع��ل كّل م��ا ميكن��ه  	
إحلاق الضرر أداًة متاحة. ويف الشجار الديرّي يكون األغلى واألخطر 
ه��و أوّل االس��لحة، فنح��ن نس��تخدم رؤوس��نا وجباهن��ا من��ذ اللحظ��ة 

األوىل ض��د رأس وجبه��ة عدّون��ا.
أال يفّس��ر ه��ذا س��رعة انتش��ار القت��ال يف املدين��ة بع��د أوّل  	
اجتي��اٍح أس��ديٍّ يف صي��ف 2012؟ كان��ت ف��روع املخاب��رات وقطع��ات 
اجلي��ش داخ��ل الدي��ر وعل��ى أطرافه��ا هدف��ًا جملموع��ات اجلي��ش احل��ّر 
الناش��ئة، وصارت ش��وارع املدينة متحفًا خلردة الدبابات س��ريعًا، بينما 

كان��ت مدفعي��ة اجلب��ل تصل��ي األحي��اء واألم��وات بقذائفه��ا.

الضلع الثالث: ليرالية عباءة احلر
ال س��بيل إلقن��اع عج��وٍز ديري��ٍة مب��ا ال تري��د. حت��ى وه��ّن اآلن  	
مش��ّرداٌت ب��ني من��اٍف متك��ّررٍة وديري��ن حمتلت��ني م��ن داع��ش واألس��د، 
فه��ّن جي��دن دائم��ًا وس��ائل إيص��ال الش��يفرات االجتماعي��ة ال��ي جتع��ل 

دي��ر ال��زور مكان��ًا ق��د يصل��ح لع��ودة احلي��اة إلي��ه يوم��ًا م��ا.
ه��ّن رأس ه��رم العالق��ة ب��ني أجي��ال املدين��ة، وه��ّن هيئ��ة  	
التنظي��م األكث��ر فعالي��ًة ملس��ار احلي��اة وقّوته��ا وأس��رارها وفضائحها، 
	ه��ّن الق��ادرات وحده��ّن عل��ى ف��رض ج��دول يومي��ات املدين��ة حت��ى 

حتت القصف.

منه��م-  حّي��ًا  بق��ي  -م��ن  احل��ّر  اجلي��ش  مقاتل��و  س��يظّل  	
يذك��رون املهم��ة املس��تحيلة لف��رض حظ��ر جت��ّوٍل يف أس��واق املدين��ة 
لي��اًل ك��ي ميكنه��م مواصل��ة القت��ال بثق��ة عدم حت��ّول نس��اء الدير إىل 
دروٍع بش��ريٍة حيتم��ي به��ا عناص��ر املخاب��رات... وس��يصعب تفس��ري 
	مش��اعر مس��ّلٍح غاض��ٍب يتلّط��ى حلاج��ٍز عس��كريٍّ وه��و يتلق��ى نظ��رة 
س��وى  ش��يئًا  أم��ره  م��ن  ميل��ك  ال  ح��رٍب  عب��اءة  وراء  م��ن  	غطرس��ٍة 

انتظار مرورها. 

 الضلع األخري: نعي سرادق اهلزمية
س��قطت آخ��ر ق��الع األم��ل، إّن��ه وقٌت خمي��ٌف ميّر يف الش��وارع  	
الفاصلة بني ضفي مدينٍة مدّمرٍة وحماصرة. مقتلٌة على اجلانبني، 
قص��ٌف وج��وع، عج��ٌز كامٌل ملدين��ٍة تنزف أهلها كلهم للم��ّرة الرابعة 

خ��الل مخ��س س��نوات.
يف ه��ذا اخل��واء املس��ّود على جانبيه، تبخ��رت الرغبة العميقة  	
يف الس��خرية؛ بع��د أن ب��ات اجلمي��ع يف »واح��د« طف��ل جائ��ع وخائ��ف 

و«واح��د« أب عاج��ز ع��ن كس��رة اخلب��ز وحب��ة ال��دواء.
مل يعد للديرّي العادّي سلطٌة على أدوات غضبه وهو خيّيم  	
بذراعي��ه عل��ى ك��وٍم م��ن الي��أس والنك��ران والعزل��ة ب��ني فك��ي ملزم��ة 
اجل��وع والقه��ر... ص��ار علي��ه أن يض��رب رأس��ه وجبهت��ه باملس��تحيل ال 
ليغرق عدّواً يف آالمه بل ليتلقى جزءاً من آالم حبيبٍة مريضٍة أو ولٍد 

يري��د قطع��ة حل��وى.
عب��اءات احل��رب الفاخ��رة ص��ارت خيام��ًا تس��ر العظ��ام املنهكة  	
واحل��زن العمي��ق. العجائ��ز ال جي��دن ذواته��ّن املرفع��ة إال إزاء »الويالد« 
الذي��ن مهم��ا كان ن��وع الس��الح ب��ني أيديه��م يظل��ون أبناء رجاٍل ونس��اٍء 
تعرفه��ّن العج��وز العاب��رة أمام حاج��ز اجليش احلّر، وه��ذا ليس احلال 

أم��ام غرب��اء الش��بيحة وداع��ش القتل��ة.
هل هزمت دير الزور حقا؟

لي��س س��ؤاال ميك��ن طرح��ه... هي ذروٌة أخ��رى يف رحلة قطع  	
العالق��ة م��ع م��ا كان دون وج��ود بديل.. أمل نقل إننا نبدأ الش��جار عادًة 

دون تكتي��ٍك م��دروس؟
ضربن��اه برأس��نا... وعندما س��نفيق من دوارن��ا املنهك وجنده  	
واقفًا قد نضربه برأسنا مّرًة أخرى ثم نبحث عن عبارٍة بذيئٍة نصف 

فيه��ا أي��ام األس��د وداع��ش.

سهيل نظام الدين
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ال��ذي  اإلرهاب��ّي  التنظي��م  كان  إذ  	
أعل��ن »دول��ة اخلالف��ة«، قب��ل ع��اٍم ونص��ف، 
عل��ى مس��احاٍت واس��عٍة م��ن الع��راق وس��وريا، 
يرّك��ز ج��ّل اهتمام��ه عل��ى توطي��د س��لطانه 
الربب��رّي عل��ى س��كان ه��ذه املناط��ق، وقض��م 
مزي��ٍد م��ن األراض��ي اجمل��اورة، إن متك��ن م��ن 
ذل��ك، وكس��ب املزي��د م��ن املقاتل��ني املبايع��ني 
م��ن خمتل��ف أحن��اء العامل، وحمارب��ة »العدّو 
القري��ب« )وفقًا لقام��وس اجلهادية العاملية(. 
ولكن��ه يب��دو اآلن، ألس��باٍب ميك��ن اجل��دال حوهل��ا، وق��د ب��دأ مرحل��ًة 
جديدًة تتمثل يف حماربة »العدّو البعيد«. فقد توّعد التنظيم يف بيانه 
حول »غزوة باريس« بالقيام مبزيد من االعتداءات يف فرنس��ا وغريها 

م��ن »ب��الد الكف��ار«.
ه��ذا ن��وٌع م��ن ع��وٍد عل��ى ب��دء نه��ج منظم��ة القاع��دة يف عه��د  	
مؤّسس��ها أس��امة ب��ن الدن، ال��ي افتتح��ت الق��رن بغ��زوة نيوي��ورك يف 
احل��ادي عش��ر م��ن أيل��ول 2001، ث��م توال��ت غزواته��ا يف مدري��د ولن��دن 
واملغرب وإسطنبول وغريها من العواصم، انطالقًا من أرضها »احملّررة« 
يف أفغانس��تان. وكان ف��رع القاع��دة يف اليمن وش��به اجلزيرة العربية 
هو من تبنى االعتداء اإلرهابّي الذي استهدف جملة شارلي إيبدو يف 

باري��س، مطل��ع الع��ام اجل��اري.
العاش��ر م��ن ش��هر تش��رين  أنق��رة االنتح��ارّي يف  اعت��داء  	
األول املاض��ي، وقبل��ه اعت��داء س��روج جن��وب تركي��ا، يف ش��هر مت��وز، 
ودي��ار بك��ر يف مطل��ع حزي��ران الع��ام احلال��ّي؛ ختتل��ف يف حيثياتها عن 
اعت��داءات باري��س، م��ن حي��ث أنه��ا اس��تهدفت جه��ًة سياس��يًة بعينه��ا: 
ح��زب الش��عوب الدميوقراط��ّي– الواجه��ة السياس��ية الركي��ة حل��زب 
العمال الكردس��تانّي الذي يقاتل فرعه الس��ورّي )PYD( تنظيم داعش 
يف مش��ال س��وريا ومشاهل��ا الش��رقّي، فض��اًل ع��ن أن االعت��داءات الثالثة 
وقع��ت يف جغرافي��ٍة جم��اورٍة ل�«الدول��ة اإلس��المية«، متداخل��ٍة معه��ا 
بعوامل كثرية. يف حني أن غزوة باريس استهدفت »عاصمة الرذيلة« 
يف الع��امل كم��ا ج��اء يف بي��ان داع��ش، برموزه��ا املتمثل��ة يف املس��ارح 
واملطاع��م واملقاه��ي ومالع��ب ك��رة الق��دم. وم��ن خ��الل ه��ذه الرم��وز 
اس��تهدفت االعتداءات الدولة الفرنس��ية أب العلمانية الغربية وأمها، 
تل��ك الدول��ة ال��ي »حت��ارب بطائراته��ا الدول��ة اإلس��المية« كم��ا س��ّوغ 

البي��ان.
لدين��ا، إذن، »دف��اع عن النفس« من جهة، وحماربة »الرذيلة  	
والعلماني��ة الكاف��رة« م��ن جه��ٍة ثاني��ة، كم��ا يعل��ن بي��ان املنظم��ة 

اإلرهابي��ة ال��ي متتط��ي »اإلس��الم«، بع��د تأويل��ه مب��ا يالئ��م غاياته��ا، 
أيديولوجي��ًة لتس��ويغ احلك��م واحل��رب. هذا يعي حرب��ًا مفتوحة على 
الع��امل بأس��ره، بغرب��ه وش��رقه، ومشال��ه وجنوب��ه، ما دام هن��اك حتالٌف 
م��ن س��تني دول��ًة عرب الع��امل، بقيادة الواليات املتح��دة، حيارب »الدولة 
اإلس��المية«، وم��ا دام��ت كّل جمتمع��ات الع��امل املعاص��رة منغمس��ًة 
يف »الرذيل��ة« وعلماني��ًة كاف��رة، إىل ه��ذا احل��ّد أو ذاك، وفق��ًا ملعاي��ري 
داع��ش. ه��ذا يع��ي نهاي��ة الش��عور باألم��ان يف أّي م��كاٍن يف الع��امل، يف 
احلواض��ر الغربي��ة بص��ورٍة خاّص��ة، ولك��ن لي��س فيه��ا وحده��ا. ه��ذا م��ا 
ظهرت نتائجه سريعًا يف باريس نفسها بعد أقّل من يومني من ليلتها 
الطويلة الدامية، حني كانت إشاعٌة كاذبٌة عن وجود قنبلٍة كافيًة 
لبّث اهللع يف ساحة اجلمهورية املزدمحة. ما يعي حتقق أحد أهداف 
داع��ش م��ن غ��زوة باري��س: حتوي��ل حياة الن��اس إىل كاب��وٍس دائٍم من 
الرع��ب، وإنت��اج حال��ة ط��وارئ ترف��ع حري��ات األف��راد وحقوقه��م عل��ى 

ال��رّف كح��ال بل��دان الع��امل الثال��ث.
ه��ذا، عل��ى أّي ح��ال، م��ا أعلن��ه الرئي��س الفرنس��ّي كسياس��ة  	
دول��ٍة يف حال��ة ح��رب: ح��ال الط��وارئ يف الداخ��ل الفرنس��ّي وضرب��اٌت 
جوي��ٌة انتقامي��ٌة اس��تهدفت مدين��ة الرق��ة بدع��وى حمارب��ة داع��ش. 
وكأن جترب��ة الوالي��ات املتح��دة يف حربها عل��ى اإلرهاب منذ 14 عامًا 
مل تك��ن كافي��ًة إلدراك أن مش��كلة اإلره��اب أكثر تعقيداً من أن يتّم 
حله��ا بالفظاظ��ة العس��كرية. خلي��ٌة نائمٌة واحدٌة ميكنه��ا أن حتّول أّي 
عاصم��ٍة إىل جحي��ٍم يف غض��ون س��اعٍة واح��دة. وه��ذا م��ا ال جتدي معه 

األس��اليب العس��كرية مهم��ا تط��ّور الس��الح والعت��اد والتدريب��ات. 
ه��ل ه��ي املصادف��ة وحدها أن جمزرة باري��س املرّوعة وقعت  	
عشية اجتماع فيينا املخّصص لبحث سبل حّل املشكلة السورية؟ على 
أّي ح��ال، ال ميك��ن إن��كار أث��ر الليل��ة الس��ابقة يف العاصم��ة الفرنس��ية 
عل��ى س��رعة تواف��ق اجملتمع��ني عل��ى ض��رورة وقف احل��رب، وإن كان 
املعسكران الدوليان حافظا على خالفاتهما بشأن مصري رأس النظام 

الكيم��اوّي.
ال يتسع اجملال هنا لتعليٍق مفّصٍل على توافق فيينا. نكتفي  	
فق��ط بتس��جيل هذا اإلمج��اع املفاجئ بني األعضاء اخلمس��ة الدائمني 
يف جمل��س األم��ن ح��ول إص��دار ق��رار بوق��ف إط��الق الن��ار، ل��ن يش��مل 
داعش والنصرة، ويكون بضمانة الدول الداعمة لألطراف املتحاربة. 
يف ظ��ي أن ه��ذا م��ا كان ممكن��ًا ل��وال ليل��ة باري��س الطويل��ة الدامي��ة. 
مبعن��ى أن ال��دول العظم��ى أدرك��ت أخ��رياً الكلفة الباهظة الس��تمرار 

الص��راع يف س��وريا، بعدم��ا وصل��ت ش��راراته إىل قل��ب عامله��م.
عسى أن يكون هذا بداية النهاية لليل سوريا األطول. 	

ليلــة باريس الطويلة وليلنا األطول
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هجم��ات  إىل  النظ��ر  ميك��ن  	
ليل��ة اجلمع��ة 13\11\2015 يف باري��س 
عل��ى أنه��ا »11 أيل��ول داع��ش«، كما هي 

فرنس��ا. أيل��ول   11
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ناصر عنتابي

دفاعًا عن إعالم الثورة

م��ن عل��ى من��ربه الفيس��بوكّي، هجا أحد مش��اهري التواصل  	
االجتماعّي من الكّتاب ما أمساه: »أكشاك الثورة اإلعالمية املفتوحة 
يف تركيا«. وكذلك خّصص صحفيٌّ وسيناريس��ت معارٌض مقالًة 
طويل��ًة لش��تم املعارض��ة ال��ي ه��ي »أس��وأ م��ن النظ��ام«، »ش��ارحًا« دور 
وس��ائل اإلع��الم الثوري��ة يف التآم��ر عل��ى الث��ورة، ألنه��ا تتب��ع لش��بكات 
املخاب��رات الغربي��ة، عل��ى ح��د وصف��ه. ويف ح��ني احتف��ل املعّلقون على 
األّول ببوس��ته الث��ورّي ه��ذا؛ اعت��رب مري��دو الثان��ي مقالت��ه ج��رأًة م��ا 
بعده��ا ج��رأة. وكذل��ك فعل��ت مواق��ع تش��بيحيٌة موالي��ٌة ح��ني أع��ادت 
نش��رها رغ��م صدوره��ا عل��ى صفحات أح��د املواقع املدعوم��ة من دولة 

قطر.
املعارض��ة  ح��ال  ع��ن  احلدي��ث  إّن  هن��ا  للق��ول  حاج��ة  ال  	
وتش��كيالتها »السياس��ية« ب��ات ت��رداداً للص��دى ولزوم م��ا ال يلزم، فقد 
أصب��ح م��ن مجل��ة املعت��اد ش��تم االئت��الف واجملل��س الوط��ّي م��ن قبله، 
وهل��ذا حدي��ث آخ��ر. لك��ن أن يص��ل احل��ال إىل اعتب��ار وس��ائل إع��الم 
الث��ورة ج��زءاً م��ن مؤام��رٍة »هدفها ش��راء ذم��م وخلق ش��بكات للتالعب 
بالعق��ول وإدارة وتوجي��ه ال��رأي الع��ام« فه��ذا ش��يء يس��تحّق التوق��ف 

عن��ده وعن��د متفّوهي��ه.
عندم��ا كان��ت مظاه��رات ي��وم اجلمع��ة الثوري��ة يف أوجه��ا،  	
دفعت احلاجة إىل نقل أحداث املظاهرات واالعتقاالت واالقتحامات 
اآلالف من الشباب السورّي إىل التحّول إىل مواطنني صحفيني، من 
خالل التواصل مع وس��ائل اإلعالم ونش��ر األخبار والفيديوهات على 
الفيسبوك واليوتيوب. وكانت تهمة التواصل مع »القنوات اإلعالمية 
املضلل��ة والعميل��ة« إح��دى أش��هر التهم الي اعتمده��ا النظام لتغييب 
آالف الش��باب يف املعتق��الت. تط��ّور األم��ر الحق��ًا إىل تأس��يس املراك��ز 
اإلعالمي��ة املس��تقلة أو املرتبط��ة بالتنس��يقيات الثوري��ة حبس��ب كّل 
منطق��ٍة وضم��ن إمكاني��اٍت متواضع��ة، يف ظ��ّل نق��ٍص يف اخل��ربات 
واملع��ّدات، والرقاب��ة عل��ى اإلنرن��ت أو انقطاع��ه. وم��ع توّس��ع الث��ورة 
وظهور اجليش احلّر وحترير العديد من املناطق من قبضة النظام، 
كان التوجه العام يف اجملتمعات احمللية إىل خلق بنًى جديدٍة إلدارة 
ه��ذه املناط��ق، فتأّسس��ت اجملال��س احمللي��ة واملنظم��ات األهلي��ة ال��ي 
ج��اءت بتلقائي��ٍة لتع��ّوض عن غياب الس��لطة البائ��دة، ولتحافظ على 
ق��دٍر م��ن دوام طبيعي��ة احلي��اة رغ��م اس��تمرار جمازر النظ��ام. وبغّض 
النظ��ر ع��ن جترب��ة اجملال��س واهليئ��ات احمللي��ة ال��ي يط��ول احلدي��ث 
عنه��ا؛ إال أّن ه��ذه الف��رة ش��هدت أيض��ًا بداي��ة حتول العم��ل اإلعالمّي 

الث��ورّي، م��ن اقتص��اره عل��ى أخبار القص��ف واالعتقال الس��ريعة على 
صفحات اإلنرنت، والعناوين الفضفاضة لبعض القنوات اإلخبارية 
املهتمة بسوريا، إىل صيٍغ أكثر قربًا ومالمسًة للمجتمعات األهلية 
الثوري��ة وحراكه��ا املدن��ّي االقتص��ادّي واالجتماع��ّي والعس��كرّي، 
مدفوع��ًا بض��رورة تأس��يس إع��الٍم مواج��ٍه إلع��الم النظ��ام املع��روف. 
فض��اًل ع��ن ضرورة ظهور وس��ائل إعالميٍة متكن طباعتها وتوزيعها، 
يف ظ��ّل انقط��اع الكهرب��اء واإلنرن��ت واالتص��االت ش��به املتواص��ل ال��ي 
عان��ت وم��ا زال��ت تعان��ي من��ه معظم املناط��ق احملّررة. هك��ذا إذاً ظهرت 
الصح��ف واجمل��الت الثوري��ة، ومواقعه��ا االلكروني��ة الحق��ًا، كج��زٍء 

من بني��ة الثورة. 
م��ن ب��اب املوضوعي��ة، يتعنّي القول إّن املؤّسس��ات اإلعالمية  	
الثوري��ة، عل��ى تفاوته��ا وتواض��ع إمكانياته��ا، مل تص��ل بع��د إىل درج��ٍة 
كافي��ٍة م��ن النض��ج وال الش��عبية اللت��ني تس��تطيع بهم��ا منافس��ة 
وسائل اإلعالم العاملية والعربية الي يتطلب نقاد الصحافة الثورية 
منه��ا أن تنافس��هم، وإال ال حيتس��بونها ضم��ن وس��ائل اإلع��الم. كم��ا 
أنه ليس من السهل قياس مدى »تأثري« هذه التجربة اإلعالمية على 
»املواطن السورّي« خالل السنوات الثالث الي شهدت انطالق معظم 
الصحف اجلديدة، وضمن الظروف املتغرّية للثورة واحلرب، وبيئة 
العم��ل الصحف��ّي ال��ي تع��ّد األخط��ر يف الع��امل، إذا مل ن��رد احلدي��ث 
ع��ن مش��اكل احلص��ول عل��ى متوي��ل والطباع��ة والتوزي��ع ومالحق��ة 
الصحفي��ني واملن��ع يف بع��ض األحي��ان. وم��ع ذل��ك؛ حقق��ت املطبوع��ات 
الثوري��ة الي��وم، ومواقعه��ا اإللكروني��ة، تطّوراً ملحوظًا على املس��توى 
امله��يّ ال ختطئ��ه ع��ني املتاب��ع م��ن ناحي��ة، وعل��ى مس��توى هام��ش 
احلّري��ة املت��اح ضمنه��ا م��ن جه��ة املواضي��ع، وم��ن ناحي��ة نش��ر آراء 
وتعقيب��ات نقاده��ا و«متابعيه��ا« عل��ى صفحاته��ا إن أرادوا م��ن ناحي��ٍة 

أخ��رى، وه��ذا م��ا ح��دث غ��ري م��ّرٍة عل��ى ه��ذا املنرب وس��واه.
مب��ا أّن العم��ل اإلعالم��ّي ل��ن يتوق��ف يف أّي م��كاٍن عل��ى  	
وج��ه الع��امل، ومب��ا أن بن��اء إع��الٍم جدي��ٍد ح��رٍّ يف س��وريا ه��و مش��روٌع 
قائ��ٌم بق��وام اجملتم��ع؛ ف��إن جترب��ة اإلع��الم الث��ورّي ج��اءت يف الدرجة 
األوىل للتخل��ص م��ن من��ط إع��الم نظ��ام حافظ وبش��ار، الذي ترعرع 
واش��تهر يف أروقة مؤّسس��اته وعرب شاش��ة تلفزيونه البائس ش��ّتامون 
يدرك��ون بوضاع��ٍة داخلي��ٍة أنه��م ال يس��همون يف بن��اء ش��يء، ولذل��ك 
تصبح النميمة واخلطاب الشعبوّي سالحًا وحيداً، حتت غطاء النقد 

والتاري��خ النضال��ّي منته��ي الصالحي��ة.
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حممد عثمان

وحدك تعلم...
الـثورة اليافعة

ورد يف الصفحات األوىل هلذه الرواية: »ألسباٍب أمنيٍة سيتّم نشر هذا العمل اآلن دون ذكر اسم الكاتب،  	
وس��تتوفر ل��ه نس��خة إلكروني��ة فق��ط، إىل أن يش��اء اهلل ويصب��ح باإلم��كان نش��ره يف دور نش��ر ح��ّرة يف س��وريا«.

كتاب

ثالث��ة  الرواي��ة  ه��ذه  يف  تراف��د  	
خط��وٍط حتت��ّل نف��س بطله��ا عم��ر، الطال��ب 
الط��ّب؛ وه��ي  الرابع��ة يف كلي��ة  الس��نة  يف 
الث��ورة واإلمي��ان واحلب. وينفتح الس��رد على 
احمل��اوالت الوجل��ة األوىل للش��اّب الدمش��قّي 
الس��ورية  »الث��ورة  صفح��ة  عل��ى  لالط��الع 
ض��د بش��ار األس��د« عل��ى موق��ع الفايس��بوك، 
ع��رب كاس��ر بروكس��ي، وبإج��راءاٍت ش��ديدة 

احليط��ة.
مل تك��ن الث��ورة ق��د انطلق��ت بع��د،  	
ولك��ن املرّقب��ني الس��وريني هلا، بتأث��ري الربيع 
العربّي، كانوا قد أنشأوا الصفحة ودعوا إىل 
أكث��ر م��ن يوم غض��ٍب يف ش��باط 2011، ثم يف 
آذار حني انطلقت أّول مظاهرٍة يف البالد منذ 
زم��ٍن طوي��ل. كان عمر وزميله املقّرب مضر 
ينتظ��ران بقل��ٍق م��ا س��يحدث، ويتف��اءالن بأّي 
إرهاص��ٍة، كالتجم��ع االحتجاج��ّي العف��وّي 
للناس يف سوق احلريقة، ويتنّغمان باهلتاف 
ال��ذي أطل��ق في��ه دون ختطي��ٍط م��ن أح��ٍد 
كذلك: »الش��عب الس��ورّي ما بينذّل«. وكما 
ه��ي ح��ال الش��ابني كان��ت ح��ال ش��قيقة عمر 
وصديقتها عال إذ تتبادالن احلديث عن خّفة 
الظ��ّل ال��ي ومس��ت الفت��ات مي��دان التحري��ر 

املص��رّي.
الب��الد،  يف  الث��ورة  س��اعة  دّق��ت  	
وص��ارت تتس��ع أس��بوعًا إث��ر أس��بوع، غ��ري أن 
مش��اركة عم��ر وم��ن حول��ه فيه��ا مل حِت��ن 
بع��د. فق��د كّبله��م اخل��وف زمن��ًا، وح��اروا 
ب��ني م��ا يش��عرون ب��ه م��ن واج��ٍب جت��اه بلده��م 

ومبادئه��م وب��ني حتمي��ل أهاليهم م��ا ال طاقة 
هلم به باحتمال االعتقال. حتى ختّطى عمر 
حاج��ز الرع��ب وش��ارك يف »مظاه��رٍة طي��ارٍة« 
خرج��ت إث��ر صالة العش��اء من أح��د اجلوامع. 
ورمب��ا كان تصوي��ر الكاتب للمش��اعر احلاّدة 
واملتضاربة يف نفس بطله خالل هذه التجربة 
اإلط��الق.  عل��ى  الرواي��ة  صفح��ات  أمج��ل 
فأثن��اء الركع��ات األرب��ع مل يس��تطع عم��ر أن 
يع��ي حت��ى اآلي��ات القص��رية ال��ي تلي��ت، وه��و 
يتخّي��ل غلظ��ة اهل��راوات ووجوه رج��ال األمن 
فيتمن��ى  اإلم��ام  يس��جد  االعتق��ال.  وب��اص 
عم��ر أن يطي��ل يف س��جوده، ويق��وم فيتمن��ى 
ل��و يطي��ل قيام��ه. ولك��ن الس��جدة األخ��رية 
تأت��ي، ويق��وم منه��ا وه��و يريده��ا أن ال تنتهي، 
مالحظًا سّبابته ترجتف أثناء التشّهد. خيرج 
م��ن اجلام��ع متأهب��ًا ولك��ن ال ش��يء حي��دث، 
فيس��أل م��ن دع��اه: ه��ل ألغي��ت؟ فيجي��ب: ال 
أع��رف، رمبا العدد غري كاٍف. جتتاح الراحة 
الدافئ��ة ص��در عم��ر؛ ه��ا ه��و ق��د أس��قط ع��ن 
نفس��ه م��ا توّجه��ه ل��ه من تهمٍة باجل��ن، وأخذ 

ث��واب النّي��ة!
أن  لبث��ت  م��ا  الصرخ��ة  ولك��ن  	
اندلع��ت تلفح وجوه الواقفني »تكبري!!«. ودون 
تفك��رٍي حتّول��ت البس��مة الفات��رة عل��ى وج��ه 
عم��ر إىل جتّه��ٍم أطل��ق م��ا يف ثناي��ا نفس��ه 
م��ن رجول��ٍة امتزج��ت بطع��م القه��ر الطوي��ل 
ف��رّد صارخ��ًا »اهلل أك��رب..!!«. انفج��رت ك��رٌة 
مح��راء الهب��ٌة كان��ت يف داخل��ه، حمّول��ًة م��ا 
ران عليه��ا م��ن طبق��اٍت رمادي��ٍة م��ن الكب��ت 

إىل ش��ظايا تطايرت خارج كيانه، واندرجت 
نفس��ه م��ع نف��وس املتظاهرين حول��ه، ميّدهم 
بوه��ج الطاق��ة تلك وميّدونه، حت��ى صاح أّواًل 
وصاحوا وراءه »الشعب يريد إسقاط النظام«.
ذل��ك  بع��د  املظاه��رات  تتال��ت  	
وأضح��ت حدث��ًا مألوف��ًا يف يوميات��ه. واتس��عت 
عالقات��ه م��ع الث��ّوار حت��ى أصب��ح أصدق��اؤه 
ب��ني مط��اَرٍد ه��رب إىل اخل��ارج وب��ني معتق��ٍل 
أو ش��هيد. واضط��ّر عم��ر إىل الت��واري م��ّدة يف 
بي��ت ج��ّده بع��د أن تع��ّرف إلي��ه أح��د املخربي��ن 
املرحل��ة  ه��ذه  ويف  للمظاه��رات.  املتابع��ني 
وج��د الوق��ت واملكتب��ة الغنّي��ة الوافي��ة للق��راءة 
يف موضوع��ات اإلمي��ان واإلحل��اد ال��ي أحّل��ت 
عليه حبكم العمر وتلّمس الطريق من جهٍة، 
وبفع��ل االحت��كاك بأش��خاٍص خمتلف��ني عنه 
يف ج��ّو الث��ورة، مل يك��ن ل��ه أن يلتق��ي به��م يف 
س��ياق حيات��ه املألوفة يف من��زل ذويه احملافظ 
ويف اجلام��ع ال��ذي كان يرّدد إليه، من جهٍة 

أخ��رى.
يغ��رق عم��ر يف الكت��ب املتناقض��ة  	
يف مس��ائل اإلمي��ان واإلحل��اد والش��ّك، وخيرج 
منها أكثر إميانًا وهو يرّدد آخر عبارٍة خّطها 
جّده يف دفره اخلاّص خماطبًا ربه: »وحدك 
تعل��م«. ولك��ن عالقت��ه القص��رية والكثيفة مع 
ع��ال تصيب��ه جب��رٍح صع��ب االندم��ال، فق��د 
رفضت��ه ه��ذه الثائ��رة اجلميل��ة ال��ي عش��قها 
بالضب��ط  وجنون��ه،  األّول  ال������حّب  باندف��اع 
اإلمي������ان  موض������وع  يف  خمتلف�����ان  ألنهم��ا 

وااللت��زام الدي��ّي.
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أهوال سوريا ُتظهر الثمن املأساوّي للتقاعس الغربّي
ناتالي نوغايريد*

الغارديان/ 30 تشرين األول
ترمجة مأمون حليب

م��ن الن��ادر أن يع��رف مس��ؤوٌل رفي��ٌع املس��توى أنه��م ق��د أخطأوا كلي��ًة يف أمٍر  	
من األمور. فريدريك هوف، وهو مستش��اٌر خاصٌّ س��ابٌق يف الش��ؤون الس��ورية هليالري 
كلينت��ون عندم��ا كان��ت وزي��رًة للخارجي��ة، كان��ت لدي��ه ج��رأة االع��راف بذل��ك. 
فق��د كت��ب مؤخ��راً مقال��ًة حت��ت عن��وان »لق��د ارتكب��ت خط��أ فادح��ًا خبصوص س��وريا«.

املقالة حتليٌل مؤمٌل حلقيقة أن اآلمال املبكرة عام 2011 برؤية  	
بش��ار األس��د وقد أطيح به عن طريق ثورٍة ش��عبيٍة كانت إما س��اذجًة أو 
غ��ري متبّص��رة. وه��ي تتضّم��ن أيضًا نقداً ش��اماًل لرئاس��ة أوبام��ا الي، بكّل 
وض��وٍح، مل تك��ن تن��وي أب��داً أن تفع��ل أّي ش��يٍء يتعل��ق باملس��لخ الس��ورّي، 

مفّضل��ًة ت��رك املش��كلة تتفاق��م دون معاجلته��ا.
م��ن املغ��ري االعتق��اد أن آخ��ر تفعي��ٍل للدبلوماس��ية الدولي��ة  	
خبص��وص س��وريا س��يؤّدي إىل نتيج��ٍة أكث��ر توفيق��ًا. لك��ن، قب��ل بضع��ة 
أي��اٍم م��ن ب��دء احملادثات الوزارية يف فيينا، ظهر أن هوف يبّدد هذه اآلمال 
يف اجتم��اٍع عق��د يف جمل��س العم��وم يتعل��ق بكارث��ة حق��وق اإلنس��ان يف 
س��وريا. كان��ت ج��دران اجملل��س مغط��اًة بصور أجس��اٍد مّت تعذيبه��ا، هّربها 
»قيص��ر« خ��ارج س��وريا قب��ل س��نتني م��ن اآلن. كان »قيص��ر«، وه��و مص��ّوٌر 
، يعتق��د أن الع��امل ل��و رأى املذحبة الي جتري يف س��جون األس��د  عس��كريٌّ
فسيتصّرف. ال شيء من هذا حدث. واآلن يقول هوف إنه ال يستطيع أن 
يرى أّي دليٍل على تغرّيٍ يف سياسة الواليات املتحدة، الي ستبقى عازمًة 
على إبقاء امللف السورّي على مبعدٍة منها. هذا األمر يناسب الرواية الي 
تتمّس��ك بها منذ زمٍن طويٍل عن انس��حابها من النزاعات، وهذا ما يريده 
اجلمهور األمريكّي. لقد تبقى 14 شهراً من والية أوباما، لذا فالسيناريو 
األرجح هو أن البيت األبيض سينتظر انتهاء هذه األزمة. قامت الواليات 
املتحدة بشكٍل أساسيٍّ بتعهيد سوريا للفاعلني اإلقليميني، وكّل الدالئل 
تش��ري إىل أنه��ا عل��ى األرج��ح س��تقوم بتعهيده��ا، بدرج��ٍة أكرب ه��ذه املّرة، 

لروس��يا، مهم��ا كانت التكلفة البش��رية.
عي  من املهم جداً أن صور قيصر ُعرضت يف إحدى قاعات ُمشرِّ 	
الربملان الربيطانّي، ألنه الربملان الذي صوَّت ضد التدخل يف سوريا يف آب 
2013 رغ��م معرفت��ه أن األس��د اس��تخدم أس��لحًة كيماوي��ًة ض��ّد املدني��ني. 
لق��د أفس��د اإلرث العراق��ّي اجل��دل الربيطان��ّي ح��ول س��وريا. هل��ذا الس��بب، 
حت��ى أولئ��ك الذي��ن ينتم��ون إىل ح��زب العم��ال ويطالب��ون بإنش��اء مناطق 

آمنٍة يف سوريا يقولون إنهم يفّضلون قراراً من األمم املتحدة أواًل. ولكن 
لي��س للمطالب��ة بق��راٍر أمم��يٍّ من أجل مناطق آمنٍة ح��ظٌّ من النجاح ألن 
روس��يا والص��ني ستس��تخدمان الفيت��و ض��ّده، مم��ا يع��ي جعل أّي سياس��ٍة 
مرهون��ًة مب��ا يري��ده الكرمل��ني، وه��ذا يع��ي اإلبق��اء عل��ى األس��د وعلى آلة 
القت��ل لدي��ه. يش��ري ه��وف إىل أنه إن كان لس��ابقٍة دبلوماس��يٍة أن ُيس��تَند 
إليها عندما ُينظر إىل سوريا فهي ليست سابقة العراق 2003، بل البوسنة 

.1995
عام 2012، عندما اشتّد اهلجوم العسكرّي على املدنيني، كنت  	
أنتظر حلظًة تش��به »حلظة سربرنيتس��ا« البوس��نية؛ عندما أّدت جرميٌة 
فظيع��ٌة إىل عم��ٍل دول��ّي. يف أي��ار م��ن ذلك العام ذحبت ميليش��ياٌت مواليٌة 
لألسد أكثر من 100 شخٍص يف بلدة احلولة السّنية، لكن ال شيء حدث. 
وعندم��ا وقع��ت هجم��اٌت كيماوي��ٌة اغتنم��ت روس��يا الفرص��ة وقّدم��ت 

مش��روعًا لن��زع األس��لحة الكيماوي��ة، وه��و م��ا أّدى إىل إنق��اذ األس��د.
هناك فاعلون كثٌر مسؤولون عن عمق املأساة السورية، ومن  	
املس��تحيل إلق��اء كّل الل��وم عل��ى أوبام��ا. لك��ن هوف ص��وٌت نادٌر م��ن داخل 
تل��ك اإلدارة يق��ول إن التقاع��س كان��ت ل��ه تكلف��ٌة أعل��ى من األق��دام على 
الفعل: »ال أحد ينكر خماطر العمل العسكرّي. مع ذلك، ما يتّم إنكاره هو 
خماط��ر التقاع��س«. لق��د اخت��ارت رئاس��ة أوبام��ا إدارة ال��رأي الع��اّم عوضًا 
عن صياغة األحداث ومنع مزيد من األهوال. ببساطة، مل يكن السوريون 
أب��داً أولوي��ة. وعل��ى اجلمه��ور أن يفهم أن عدم التعويل الكبري على القمم 
الدبلوماسية سيكون بدايًة جيدة، فاحملادثات طريقٌة جّيدٌة لشراء الوقت 
بالنسبة إىل أولئك الذين ال يريدون أن يقوموا بأّي شيء، وعدم التعويل 
عل��ى العدال��ة الدولي��ة أم��ٌر ه��امٌّ أيض��ًا. كأوربي��ني، علين��ا التأم��ل كي��ف 
أنن��ا ط��وال الوق��ت كن��ا نعتقد أن هذا الوضع العس��ري س��يعتي به آخرون، 
يف الوالي��ات املتح��دة أو غريه��ا. تل��ك كان��ت أوهام��ًا، وس��تدفع أورب��ا مثن��ًا 

باهظ��ًا، ألنه��ا على أعتاب الش��رق األوس��ط.
* صحفية فرنسية خمتّصة بالقضايا اخلارجية.
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ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ مجّلة

صياد المدينة

أكادميّيو األسد
املهن��دس  الدكت��ور  يكتف��ي  ال  	
يوس��ف مّج��ول، ال��ذي يعم��ل يف هيئ��ة الطاق��ة 
الذرية الس��ورية، بنش��ر صورٍة له وهو حيمل 
أمام صدره كتابه اجلديد »العناصر الرابية 
 Yousef الن��ادرة«، عل��ى حس��ابه الفيس��بوكّي
Jammoal، بل ينشر إىل جانبها صورًة لزوجته 
حتتض��ن طفليه��ا املزهّوي��ن وحتم��ل الكت��اب/

املول��ود بالوضعي��ة نفس��ها.
كم��ا ال تقتص��ر مواه��ب الدكت��ور  	
على العلم العويص وحده، فأغلب منش��وراته 
بالش��كل،  املضب��وط  العم��ودّي  الش��عر  م��ن 
واملصحوب بصوٍر تعبرييٍة عن احلّب والشجر 
والغي��وم ومزهري��ات ال��ورود احلم��راء، كم��ا 
عند قوله: »إّن الغراَم كوردٍة جوريٍة«، أو قوله: 
»أس��كب مخ��رة األق��داح م��ن دّن الصب��اح«. وق��د 
ين��زل الش��اعر م��ن عليائ��ه فيكت��ب: »ومشم��ُت 
عليه��ا  فطْغ��ت  خافق��ي/  يف  وروده��ا  عط��َر 
نكه��ة املك��دوِس«، مرفقًا ذل��ك بصورٍة لصحن 
مك��دوٍس وأخ��رى لصبي��ٍة مبالب��س العص��ر 
الع��امل  فش��اعرنا  عج��ب،  وال  الفيكت��ورّي. 
متخ��ّرج يف جامع��ة ني��و كاس��ل الربيطاني��ة، 
الدمس��ة  واملن��ح  اإليف��ادات  متري��ر  أي��ام 
للمقّرب��ني واملخربي��ن والبعثي��ني م��ن حت��ت 

العال��ي. التعلي��م  وزارة  ط��اوالت 
ولكن الدكتور ال يفتقر إىل الوفاء،  	
فه��و خيّص��ص جزءاً م��ن ديوانه الفيس��بوكّي 
إلع��الن ال��والء لألس��د االب��ن وعس��كره ال��ذي 
»حيمي محى سورّيي/ واجليش أضحى غايًة 
وِطالب��ا«، غاّض��ًا الطرف عن قوافل املتس��ّربني 
م��ن اجلي��ش والب��الد مع��ًا ع��رب ال��رّب والبح��ر، 
وع��ن التأجي��الت ال��ي حيص��ل عليه��ا الش��ّبان 
الي��وم بنف��س الط��رق، رمب��ا، ال��ي كان��ت ق��د 
محلت مّجول على الس��فر املتكّرر من محص 
إىل دمشق ل�»تزبيط« اإليفاد لدراسة اهلندسة 

الكيميائي��ة.
أم��ا األس��د األب فيس��تحّق تبجي��اًل  	
عل��ى  الش��اعر  ينش��ر  ف��إذ  بالطب��ع،  أك��رب 
صفحت��ه اللوح��ة الش��هرية ال��ي جتم��ع 100 
ش��خصيٍة م��ن مش��اهري الع��امل ع��رب التاري��خ، 
كشكسبري وروسو ونيتشه وموزارت وفرويد 

ويولي��وس  وبس��مارك  ونابلي��ون  وبيكاس��و، 
ي��رى  فإن��ه  املقدون��ّي؛  واإلس��كندر  قيص��ر 
ضرورة إضافة حافظ األسد إليها. مستشرياً 
متابعي��ه يف ه��ذا، وطالب��ًا منه��م إضاف��ة أمس��اٍء 
أخ��رى. ويأت��ي التعلي��ق األب��رز –ش��عرًا- م��ن 
صدي��ٍق جلّم��ول، ب��ل متق��ّدٍم علي��ه يف حي��ازة 
األس��تاذية بع��د الدكت��وراه )أ. د. عبدالكري��م 
حبي��ب(، يق��رح إضاف��ة كلٍّ من صاحل العلي 

وبش��ار األس��د.
حبي��ب  صفح��ة  إىل  وباالنتق��ال  	
يتبنّي أنه حيمل الدكتوراه يف اللغة العربية، 
مم��ا أّهل��ه بش��كٍل م��زدوٍج لكتاب��ة الش��عر، الذي 
تن��اول مؤخ��راً مطار كويرس »س��المًا للنمر 
ال��ذي ال يع��رف غ��ري النص��ر والفخ��ار«، والنثر 
الف��ّيّ ال��ذي خياط��ب اجلندّي يف قّوات األس��د 
–أو النمر؟- بقوله »تقّدم واجعل حشرهم من 
حت��ت أمخ��ص بوط��ك... انظ��ر إىل املس��لحني 

كي��ف يركض��ون كاجل��رزان« ]ك��ذا[.
وبالع��ودة إىل كت��اب مّج��ول نعث��ر  	
عل��ى ع��رٍض ل��ه بقل��م حبي��ب، يب��نّي أهمي��ة 
الصناع��ات  يف  الن��ادرة  الرابي��ة  العناص��ر 

العس��كرية. وبذل��ك تكتم��ل احللق��ة وال يبقى 
إال أن نفه��م س��ببًا ألن يع��رض خمت��صٌّ يف 
اللغة كتابًا علميًا. نبحث يف صفحة األستاذ 
الدكت��ور ع��ن إجاب��ٍة ف��ال نعث��ر على صل��ٍة له 
بالعل��وم إال قول��ه يف مقّدم��ة أح��د البوس��تات: 
»دخلت على حفيدتي زينب وهي عاكفٌة على 

جه��از الفيس ب��وك«...
جهاز الفيسبوك يا حبيب! 	

ص��ورة م��ن األرش��يف للدكت��ور عب��د الكري��م حبي��ب )ينظ��ر إىل الكام��ريا( أثن��اء خدمت��ه اإللزامي��ة يف مدرس��ة 
املش��اة حبلب. ويظهر يف الصورة باكيت »احلمراء الطويلة« الس��ورّي الش��هري، الذي تدخل العناصر الرابية 

غ��ري الن��ادرة يف تركيبه.

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


إال الحماقــة... منــع »عيــن المدينــة« فــي عفريــن

يف اللحظ��ات األخ��رية قبي��ل إص��دار ه��ذا الع��دد وص��ل إلين��ا ق��رار اإلدارة الذاتي��ة مبدين��ة عفري��ن مبن��ع  	
اإلرهابي��ة! املتطّرف��ة  للجماع��ات  املباش��ر  غ��ري  الروي��ج  بتهم��ة  نهائي��ًا،  اجملل��ة  وت��داول  توزي��ع 


