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صب��اح ي��وم اجلمع��ة املاض��ي ُعث��ر عل��ى إبراهي��م عب��د الق��ادر، أح��د مؤّسس��ي محل��ة  	
»الرقة تذبح بصمت«، املدير التنفيذّي يف جملة »عني على الوطن«، وفارس محادي، رئيس 
قس��م املونت��اج يف اجملل��ة نفس��ها؛ ذبيح��ني عل��ى ي��د »صدي��ٍق« هلم��ا يف مدين��ة أورف��ا الرتكي��ة.

انتمى القاتل سابقًا إىل تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش(، وانشّق عنه منذ أشهٍر،  	
كما زعم، وبعد أن قضى يف سجونه مّدًة، كما يقول مقّربون. ولكن ال يبدو أن هناك دافعًا 
آخ��ر لدي��ه للقت��ل س��وى إميان��ه بداعش وتبنيه أس��اليبها، وإن كان التنظيم نفس��ه مل يصدر 
ش��يئًا عن هذه العملية اليت تناقل أنصاره خربها ش��امتني. ورمبا مل تكن له عالقٌة مباش��رٌة 
به��ا بالفع��ل، بدلي��ل ركاك��ة العملي��ة وخلّوه��ا مم��ا حت��رص دول��ة اإلصدارات عل��ى إظهاره 
واس��تثماره يف مناس��باٍت كه��ذه، م��ن االع��رتاف بالعمال��ة للغ��رب واالنتم��اء إىل »الصحوات«، 

والتفّن��ن املرض��ّي بالقت��ل إثر ذلك.
ي��رى البع��ض أن ط��الس س��رور، وه��و اس��م القات��ل، خ��ادَع الناش��طني بزعم انش��قاقه  	
عن التنظيم، كما خادعهما حني أقاموا يف منزٍل مشرتٍك أو سكٍن متداخل. رمبا كان هذا 
صحيحًا، ورمبا استيقظت يف نفسه جرثومة القتل بعد أن ترك التنظيم بالفعل وحّن إىل 
أيامه فيه. املهم أن من نالته أنياب تنظيم البغدادّي ونقلت إليه عدواها شفاؤه صعب، ورّدته 
إىل التوّح��ش داني��ة. فم��ا بالن��ا نرّح��ب ب��كّل م��ن ينش��ّق عنه أو يزعم ذلك، متناس��ني ما ش��ارك 
في��ه م��ن إج��راٍم، بنس��بٍة أو بأخ��رى، أثن��اء وج��وده يف التنظي��م، يف ظ��ّل غياب معلوم��اٍت دقيقٍة 

ومس��ؤولياٍت حم��ّددٍة وأجه��زة قض��اٍء مس��تقلٍّ ونزيه؟
وكي��ف نأم��ن ف��ريوس القت��ل والتل��ّذذ في��ه بعد أن دخل نفوس��ًا رمبا ص��ارت حتتاج  	
إىل عالٍج بالفعل مما أوغلت فيه من عتٍه وجترّبٍ ودمويٍة مستس��هلٍة، بل عابثة! وها هو ابن 
التنظيم يفعل ما سبق أن فعله التنظيم ذاته من خيانٍة من قبل، يف الرقة ودير الزور وحلب 
وإدلب وريف دمشق... إخل؛ يستغّل ثقة أصدقائه ليغدر بهم، يف سلوٍك ال حيوز احلّد األدنى 

م��ن األخ��الق املفرتض��ة يف توّج��ٍه ينتحل خط��اب الدين.
تعازين��ا ألس��رَتي الفقيدي��ن وأحّبائهم��ا، وحلمل��ة »الرق��ة تذب��ح بصم��ت« وللمجل��ة  	
الزميلة »عني على الوطن«.  ونسأل اهلل أن يشّد من أزر »الصحوات« ومن واالها، ومن تبعها 

بأخ��الٍق إىل ي��وم الدي��ن.

ة ُتذبح خِبسَّ الرقة 
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اجتماعات فيينا..
مقدمٌة لبحث احلّل أم للحرب املفتوحة؟

تحليل سياسي

خارجي��ة  وزراء  اجتم��ع  أن  بع��د  	
والس��عودية يف  وروس��يا وتركي��ا  أم��ريكا 
فيين��ا األس��بوع املاض��ي لبح��ث امللف الس��ورّي، 
نتائ��ج س��وى  أّي  م��ن دون  االجتم��اع  خ��رج 
كّل  يض��ّم  أوس��ع  اجتم��اٍع  إىل  الدع��وة 
األط��راف املعني��ة. وعل��ى ه��ذا األس��اس عق��د 
اجتم��اع فيين��ا الثاني بغي��اب ممثلي املعارضة 
والنظام، يف ما يبدو أنه اتفاٌق غري معلٍن من 
قب��ل ال��دول املؤث��رة عل��ى أّن اهلدف األساس��ّي 
للمرحل��ة احلالي��ة ه��و التوص��ل إىل اتف��اٍق 
وحل��وٍل وس��ط يف مواقف ه��ذه الدول قبل أن 
يت��ّم احلدي��ث عن آلية تطبيق ذلك يف امليدان 

الس��ورّي املغّي��ب ع��ن صن��ع الق��رار.

اخلالفات الدولّية
خرج اجتماع فيينا الثاني باالتفاق  	
عل�ى ورق�����ة ثوابت عام����ٍة من ت�����سع نقاٍط 

أبرزها:
• وح������دة األراض��������ي الس������ورية  	

واس��تقالهلا وسيادتها.
• احملافظ��ة على مؤّسس��ات الدولة   

. ية ر لس��و ا
•  أن تتّم هزمية داعش واملنظمات   
املصّنف��ة إره�������ابيًة ل�������دى األم��م املتح��دة.
دع��وة  عل��ى  العم��ل  يت��ّم  أن   •  
عل��ى عملي��ٍة  الس��ورية لالتف��اق  األط��راف 
سياس��يٍة وفق��ًا لبي��ان جني��ف 2012 والق��رار 
س��لطٍة  إىل  تفض��ي   ،2118 رق��م  الدول��ّي 
ذات مصداقي��ة، كامل��ة الصالحي��ات، غ��ري 
طائفي��ٍة، متهي��داً النتخاب��اٍت ح��ّرٍة وعادل��ٍة 
الداخ��ل  يف  الس��وريني  كّل  فيه��ا  يش��ارك 
املتح��دة. األم��م  إش��راف  حت��ت  والش��تات 
بالتع��اون  املش��اركون،  س��يقوم   •  

م��ع األم��م املتح��دة، باستكش��اف ط��رٍق لوقف 
إط��الق الن��ار يف مجي��ع أحن��اء الب��الد. على أن 
يت��ّم حتدي��د تاريٍخ معنّيٍ لذل��ك بالتوازي مع 

السياس��ية. العملي��ة 
البن��ود ثواب��ت  تب��دو معظ��م ه��ذه  	
م��ن  العدي��د  يف  ُأق��ّرت  وأن  س��بق  عام��ًة 
االجتماع��ات املاضي��ة، وعل��ى رأس��ها اتف��اق 
جني��ف. فيم��ا مل يرش��ح ش��يٌء ع��ن النقاش��ات 
التفصيلي��ة ال��يت ج��رت ب��ني ال��دول املختلف��ة 
يف املواق��ف، س��وى أن وزراء ال��دول اجملتمع��ة 
س��يعاودون اللق��اء يف غض��ون أس��بوعني، بع��د 
أن يقوم��وا »بب��ذل جهده��م ل��ردم الفج��وات 
وبن��اء اتف��اٍق فيم��ا بينه��م«. فف��ي ح��ني تص��ّر 
تصرحي��ات كب��ار املس��ؤولني يف الس��عودية 
وتركيا وفرنس��ا على إزاحة بش��ار األس��د، أو 
حتى جدولة ذلك زمنيًا يف حال االتفاق على 
تشكيل هيئة حكٍم أو حكومٍة انتقالية، حتى 
ل��و مل ُتط��رح ه��ذه القضي��ة بع��د عل��ى طاول��ة 
مباحث��ات فيين��ا؛ ج��اء تصريح املتحدث باس��م 
الرئاس��ة الروس��ية، دمي��رتي بيش��كوف، حول 
هذه املس��ألة مناوراً حني قال: »س��ُيرتك األمر 
لألط��راف الس��ورية«. يف الوق��ت ال��ذي يت��ّم 
في��ه اس��تدعاء األس��د إىل موس��كو، وم��ا لذل��ك 
م��ن دالالٍت سياس��ية، تزامن��ًا م��ع اإلص��رار 
الروس��ّي على تغيري الواقع العسكرّي لصاحل 
النظ��ام، م��ا س��يجعل املباحث��ات ب��ني احمل��ور 
الرتكّي السعودّي واحملور الروسّي اإليرانّي 
خاضع��ًة للفاعلي��ة والنف��وذ عل��ى األرض، م��ا 

مل يت��ّم تقدي��م تن��ازالٍت قابل��ة للتطبي��ق. 

أوراق الضغط العسكرية
األخ���������ري،  فيين��ا  مؤت��������مر  مّث��ل  	
تعب��رياً  الث��������ورة،  قي��ام  للم��ّرة األوىل من��ذ 

ح��ول  الدول��ّي  االس��تقطاب  ع��ن  صرحي��ًا 
الت��وّرط  ع��ن  احلدي��ث  وب��ات  س��ورية، 
الب��الد مكش��وفًا. وم��ا الرتكي��ز  الدول��ّي يف 
عل��ى رّص املعس��كرين األساس��يني املؤثري��ن 
لصّفيهم��ا السياس��ّيني س��وى مزي��ٍد م��ن ه��ذا 
االس��تقطاب، يف ظ��ّل تباي��ن مص��احل ال��دول 
	واخنراطها بش��كٍل جزئيٍّ أو كليٍّ يف امليدان. 
الوق��ت  ال��روس إىل كس��ب  وفيم��ا يس��عى 
لفرضه��ا  ج��اؤوا  ال��يت  األه��داف  وحتقي��ق 
جوي��ة  غ��ارة   1600 م��ن  أكث��ر  خ��الل  م��ن 
اس��تهدفت  الروس��ية-  الدف��اع  وزارة  -وف��ق 
أغلبيته��ا املناط��ق احمل��ّررة واجلي��ش احل��ّر، 
ف��إن الس��عوديون واألت��راك وم��ن معه��م قاموا 
بزي��ادة الدع��م العس��كرّي للفصائ��ل الثوري��ة 
املع��ارك  وطبيع��ة  وحج��م  يتناس��ب  مب��ا 
القائمة. وقد ظهر هذا جليًا يف صّد هجمات 
امليليش��يات اإليراني��ة وق��ّوات النظام يف ريفي 
حلب الش��مالّي واجلنوبّي وس��هل الغاب، فيما 
اس��تطاعت فصائ��ل اجلي��ش احل��ّر حتري��ر 
بل��دة دورين ومناط��ق أخرى قريبٍة من بلدة 
الالذقي��ة،  ري��ف  يف  اإلس��رتاتيجية  س��لمى 
وكذل��ك اس��تطاع جيش الفت��ح حترير قرى 
س��كيك ومعركب��ة وحلاي��ا يف ري��ف إدل��ب 
اجلنوب��ّي ومح��اة الش��مالّي ضم��ن م��ا يع��رف 

بغ��زوة مح��اة. 
عل��ى ض��وء ذل��ك، ال تش��ري املعطيات  	
السياس��ية وامليداني��ة يف امل��دى املنظ��ور س��وى 
إىل انتق��ال املع��ارك السياس��ية ب��ني األط��راف 
األثن��اء،  ه��ذه  ويف  امليادي��ن.  إىل  الدولي��ة 
س��تعقد جلس��اٌت كث��ريٌة وطويل��ٌة للتباح��ث 
والتواف��ق ب��ني تل��ك األط��راف، مس��تخدمًة 
أوراق الضغ��ط ال��يت حبوزته��ا، لك��ن س��يبقى 

حريته��م. لني��ل  يكافح��ون  الس��وريون 
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رادار المدينة

علي خطاب

قبل معاركه األخرية على جبهة العمال والربيد يف مدينة دير الزور كان تنظيم الدولة قد جّهز طاقمًا من  	
املس��عفني ووضع��ه عل��ى أهب��ة االس��تعداد لنق��ل املصابني يف االش��تباكات أو القص��ف. لكنه، ومنذ الي��وم األّول للمعارك، 
اكتش��ف فش��ل تل��ك اخلط��ة ال��يت هدف��ت، عل��ى م��ا يب��دو، إىل حص��ر العم��ل باملتخّصص��ني واملس��ؤولني أمام��ه، أو الذي��ن 

توج��ب عليه��م أجوره��م أن يعمل��وا لقاءه��ا.

الواجللب األخالقي والواجب الوظيفّي لدى تنظيم الدولة اإلسللالمية

ق��د تب��دو فك��رة العم��ل مقاب��ل امل��ال  	
ه��ذه حتلي��اًل بقص��د التش��ويه ل��وال تأكيدات 
عامل��ني يف مش��فى فارمك��س عل��ى أن ه��ذا م��ا 
أراد إيصال��ه إليه��م املس��ؤول املال��ّي يف دي��وان 
الصحة، مصرّي اجلنس��ية. فقد طلب منهم 
االلتزام بأوقات الدوام املخّصصة هلم فقط، 
وترك العمل الطوعّي لس��اعاٍت طويلٍة خارج 
وردياته��م، وذل��ك بع��د اعرتاضه��م عل��ى إلغ��اء 
به��ا منظم��اٌت  ال��يت تتكف��ل  املكاف��آت  نظ��ام 
خريي��ة. وق��د ح��اول البع��ض أن يقنع��ه أن 
عمله��م يعتم��د عل��ى املب��ادرة والضم��ري رغ��م 
وتقاس��ٍم  للوردي��ات  ش��كليٍّ  تنظي��ٍم  وج��ود 
للعمل، وأن التقسيم الصارم للعمل ال ميكن 
تطبيق��ه يف احل��روب، خاّصًة يف مهنة الطب، 

لكن��ه رف��ض الرتاج��ع.
رغ��م وج��ود هيكلي��اٍت للعدي��د م��ن  	
العامل��ني الذي��ن حاول��وا س��ّد الف��راغ ال��ذي 
أحدث��ه غي��اب عم��ل الدول��ة الس��ورية، لك��ن 
هؤالء اعتمدوا على النخوة واألخالق الذاتية 
واالجتماعية يف تسيري األمور. وهو ما يفّسر 
اتهام��ات األهال��ي احلكوم��ة املؤقت��ة بالس��رقة 
حني مل تنجح يف االستفادة من »املخلصني«. 
ورغ��م اتص��اف العم��ل الطوع��ّي املعتم��د عل��ى 
النخ��وة بالكث��ري م��ن الفوض��ى، واس��تغالله 
وجتي��ريه م��ن قب��ل الكثريي��ن، إال أن أح��داً مل 
يس��تطع إجي��اد بدي��ٍل ل��ه. فتنظي��م الدول��ة، 
الذي فرض حظر التجوال أثناء املعارك، بدأ 
يرخي قبضته يف هذا اجملال، وراحت دورياته 
تتس��امح م��ع الش��باب الذي��ن خيرج��ون بع��د 
القص��ف لتقدي��م املس��اعدة )قس��م م��ن ه��ؤالء 
الس��ابق(.  يف  مقاتل��ني  أو  ناش��طني  كان��وا 
كما أن عناصر »الشرطة اإلسالمية« الذين 
كان��وا يطّوق��ون مكان القص��ف ملنع االقرتاب 
والتأك��د م��ن أن النس��اء يف امل��كان املتض��ّرر ال 
يكش��فن وجوههّن، أصبحوا يفسحون اجملال 
خاّص��ًة  لإلس��عاف،  اجل��وار  ش��باب  لتدخ��ل 
بع��د انتفاض��ات املتجّمع��ني بع��د القصف عند 
وجود ضحايا كثٍر وتأخر سيارات اإلسعاف 
وتنّص��ل بع��ض املس��عفني م��ن مهاّم��ه حت��ت 

ضغ��ط اخل��وف.

أم��راء  عن��د  األم��ر،  يقتص��ر  وال  	
توزي��ع  يف  الط��ّي  ال��كادر  عل��ى  التنظي��م، 
لدي��ه،  العامل��ني  عل��ى  وقصره��ا  الواجب��ات 
وتطبي��ق مب��دأ العم��ل مقاب��ل امل��ال؛ بل يش��مل 
املبايع��ني  غ��ري  املدني��ني  العامل��ني  مجي��ع 
ولع��ّل  واخلدمي��ة.  اإلداري��ة  الوظائ��ف  يف 
أم��راٌء  يطلق��ه  ال��ذي  »مرتزق��ة«،  مصطل��ح 
كث��ٌر عل��ى أولئ��ك العامل��ني، خري دلي��ٍل على 
ذل��ك، رغ��م أج��ور ه��ؤالء الزهي��دة باملقارن��ة 
م��ع أج��ور عناص��ر التنظي��م، واس��تثنائهم من 
مزاي��ا عدي��دٍة يتمت��ع به��ا األخ��ريون. عل��ى أن 
اعتماد التنظيم على غري املبايعني يراه قادته 
عل��ى أن��ه حاجٌة مرحلي��ة، إذ يتّم التخلي عن 
املوظف��ني مت��ى تواف��ر مباي��ٌع يس��تطيع القيام 

بعمل��ه مكان��ه.
عندم��ا ب��دأ جي��ش النظ��ام هجوم��ه  	
عل��ى حوجي��ة صك��ر، يف نهاي��ة الع��ام الفائ��ت، 
توّجه مدنيون ومقاتلون سابقون يف اجليش 
احل��ّر إىل احلوجي��ة لص��ّد اهلج��وم وإس��عاف 
اجلرح��ى وم��ّد ي��د الع��ون، خاّص��ًة أن عناص��ر 
التنظيم ال يعرفون ش��يئًا عن األرض هناك. 
وبعد امتصاص الصدمة األوىل للهجوم قام 
أمني��ون م��ن التنظي��م باعتق��ال بع��ض الذي��ن 
دخلوا ومضايقة البعض اآلخر. وكاد األمر 
أن يكون أكثر س��وءاً لوال تدّخل عناصر من 
التنظي��م قات��ل إىل جانبه��م أولئ��ك املعتقلون. 

وق��د تك��ّرر األم��ر يف أكث��ر م��ن جبه��ٍة، حت��ى 
أن عدداً من األمراء منح بعض الشباب وضعًا 
استثنائيًا وخاّصًا ومل مينعهم من املشاركة 

يف القت��ال، كما مل يلّح عليهم للبيعة.
نظري��ًا، يرب��ط منظ��رو التنظي��م  	
باألخ��الق،  وموظفي��ه  عناص��ره  عم��ل 
مس��تندين إىل فك��رة »موّرث��ات الص��الح يف 
بعناصره��م  حيصرونه��ا  لكنه��م  األم��ة«، 
وجيعلونه��ا حك��راً عليه��م. وق��د أك��د أكث��ر 
أن  ش��رعيًة  دورًة  حض��ر  ش��خٍص  م��ن 
الش��رعيني يس��خرون م��ن مقول��ة املتصّوف��ة 
عن عبادة اهلل بدافع احلّب ال خوفًا وال طمعًا، 
فهو مبدٌأ كاذٌب -حبس��ب هؤالء الشرعيني- 
ألن اإلنسان جيب أن »يعبد اهلل طمعًا باجلنة 
وخوفًا من النار«. ويف حماولة القادة لضبط 
العناص��ر ضبط��ًا كاماًل يلجأون -من ضمن 
أشياٍء أخرى- إىل إجبارهم على القسم على 
أن يغ��رّيوا املنك��ر )املخالف��ات ال��يت حيّدده��ا 
قان��ون التنظي��م(. وحت��ت وط��أة ه��ذا القس��م 
س��ّلم البع��ض آباءه��م أو إخوته��م املدخن��ني، 
وص��ار البع��ض اآلخ��ر يراق��ب نس��اء عائلت��ه.
التنظي��م  حم��اوالت  تك��ون  ق��د  	
يرف��ض  م��ن  واس��تبعاد  األتب��اع،  لصناع��ة 
التبعي��ة، اس��تجابًة أو انعكاس��ًا هل��وس قادت��ه 
بإقام��ة »دول��ة«، كم��ا حيل��ل البع��ض، ولك��ن 
ه��ل التنظي��م ه��و املس��ؤول الوحي��د ع��ن ذل��ك؟

دورة إسعاف يقيمها التنظيم لعناصره

ّ



مسهر اخلالد

الطابور/اهلاجس

على مقربٍة من مدينة مارع بريف حلب، ويف مشهٍد يكثر نظريه يف سوريا اليوم، تقف سياراٌت يتجاوز عددها املئة يف  	
طابوٍر طويٍل على حاجٍز لتنظيم الدولة، منتظرًة عنصراً ملثمًا يتس��لى جبّواله للس��ماح هلا بعبور ثغرٍة يف س��اتٍر ترابيٍّ طويٍل 
يس��تخدم لصّد هجوٍم حمتمٍل، كما حيّدد نهاية األراضي اليت يس��يطر عليها التنظيم. ينتظر س��ائقو الس��يارات، املقبلون من 
»أرض اخلالفة«، كلٌّ يف دوره، بصرٍب وهدوٍء ال يناسبان طابوراً بهذا احلجم. يتوقف تدفق السيارات اخلارجة إىل حني دخول 

تل��ك القادمة، بتفضي��ٍل واضٍح للعيان.
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رادار المدينة

باس��تثناء تنظي��م العب��ور ال يق��وم  	
عنص��ر التنظي��م ب��أّي إج��راءاٍت أخ��رى جت��اه 
الس��يارات الذاهبة إىل األراضي اليت تس��يطر 
عليه��ا باق��ي الق��وى املقاتل��ة )اجلي��ش احل��ّر 
التوازن��ات  حي��ث  اإلس��المية(،  والفصائ��ل 
القلق��ة والتوج��س احل��ذر. تقط��ع الس��يارات 
مئ��ات األمت��ار لتص��ل إىل س��اتٍر آخ��ر ينتش��ر 
خلف��ه عناص��ر تب��دو انتماءاته��م املتنّوع��ة م��ن 
ألبس��تهم ال��يت تت��دّرج من بنط��ال اجلينز إىل 
الباكس��تانية الس��وداء. أم��ام س��اتر اجلي��ش 
احلّر )يعّمم الكثريون هذه التسمية اختصاراً 
يف  الس��يارات  عش��رات  تتزاح��م  حتّبب��ًا(  أو 
حماول��ٍة مس��تعصيٍة لول��وج الثغ��رة الثاني��ة. 
ويص��در ع��ن ذل��ك الزحام الكثري م��ن الزعيق 
وغب��ار األراض��ي الزراعي��ة وطاب��وٌر خم��رَتٌق 
بثالثة أو أربعة طوابري موازية، عدا الرجال 
الذين حياولون اس��تطالع األمر أو إصالحه.
ينظ��ر الكث��ري م��ن الس��وريني إىل  	
الطابور كأحد أهّم مظاهر النظام وااللتزام 
احلقيقّي، وميثل هلم مدى حتّضر الشعوب، 
ويقيسون به التقّدم على سلم الرقّي، ويفكر 
قس��ٌم منه��م يف وج��وب تنظيم��ه بقبض��ٍة م��ن 
حدي��ٍد. وه��و م��ا دف��ع مبنتظري��ن أم��ام س��اتر 
اجلي��ش احل��ّر إىل متجي��د قس��وة التنظي��م 
الرمادي��ني.  م��ن  ه��ؤالء  ويب��دو  وصرامت��ه، 
مثلم��ا حيل��م الكث��ريون بدكتاتوري��ٍة عادلٍة، 
خاّص��ًة مم��ن يصط��دم بتل��ك امل��آزق أو يفك��ر 
كث��ريٌة  عب��اراٌت  زال��ت  وم��ا  إش��كاليتها.  يف 
املعن��ى،  ه��ذا  ع��ن  تع��رّب  اجملال��س  يف  ت��دور 
يته��م فيه��ا متعّصب��ون بعضه��م، م��ن األرياف 
وامل��دن، بالتس��ّبب يف الفوض��ى، ب��دءاً بالطابور 
وانته��اًء حب��ال البل��د، لك��ن مواقفه��م وآراءه��م 
س��رعان ما تتغرّي متى مّس��تهم نار االستبداد. 
الذات��ّي،  البع��ض إىل االلت��زام  بينم��ا يدع��و 
أس��وًة بش��عوٍب أخ��رى، ويعّول��ون على اجلانب 
األخالق��يّ أو الدي��ّي، داع��ني إىل التس��امح أو 
اإليث��ار أو احملب��ة. ويس��وقون يف ه��ذا اجمل��ال 
القص��ص م��ن الياب��ان خاّص��ًة، أو املواعظ من 

التاري��خ. عل��ى أن القلي��ل منهم خيوض غمار 
احلي��اة العام��ة والتأثري فيه��ا أو يف طوابريها. 
املتهكم��ون  وأولئ��ك،  ه��ؤالء  م��ع  ويش��ارك، 
الذي��ن يصّب��ون س��خريتهم عل��ى الع��رق أو 
الدي��ن أو اهلوي��ة الوطني��ة. مع أن اجلميع قد 

يس��اهم يف تل��ك امل��آزق.
يف ذل��ك املوقف املس��تعصي يتجاور  	
اجلمي��ع، وحي��اول كلٌّ بطريقت��ه أن يع��رب 
الثغ��رة، واضع��ًا أف��كاره ع��ن احلض��ارة جانب��ًا، 
مس��تلهما ثقاف��ة »اخلي��ار والفق��وس« أو »دّبر 
ي��اكل حل��م مس��توي«.  »الق��وي  أو  حال��ك« 
ولك��ن، ه��ل حن��ن أم��ام فش��ٍل أخالق��يٍّ كم��ا 
البغ��دادّي،  ويوافق��ه  األس��د،  بش��ار  يق��ول 
عالج��ه بف��رض النظ��ام باإلره��اب، وصناع��ة 
»دول��ة اإلخ��وة« املوازي��ة لدول��ة البعثي��ني، أم 
حن��ن أمام نتائج احتكارهما الس��لطة؟ س��ؤاٌل 
ما زال غري مطروٍح على نطاٍق واسع، خاّصًة 
أن الكثريين ال يرون عالقًة بني األمرين، يف 
ظ��ّل ق��درة الدكتاتورية عل��ى فرض النظام 
يف امل��دى القري��ب، وم��ا يقاس��يه األهال��ي م��ن 
التوازن��ات احلرج��ة ب��ني الق��وى الفاعل��ة م��ن 

مقاتلني وناشطني يف املناطق احملّررة.
م��ن  مقاتل��ني  مخس��ة  حي��اول  	
اجلي��ش احل��ّر، دون ج��دوى، إقن��اع س��ائقي 
الس��يارات باالنتظ��ام يف طاب��وٍر. يأخ��ذ أح��د 
فتب��دأ  اهل��واء  يف  الن��ار  بإط��الق  العناص��ر 
نفس��ها،  تنظي��م  حت��اول  كثيف��ٌة  حرك��ٌة 
التجّم��ع بع��د أن  الس��يارات تع��ود إىل  لك��ن 
يتب��نّي س��ائقوها أن »الضرب عرايس��ي«. يلجأ 
العناصر إىل التهديد بكس��ر زجاج السيارات، 
باس��تخدام  وعيده��م  بتنفي��ذ  يب��دأون  ث��م 
احلج��ارة. بع��د حتطي��م زج��اج أرب��ع س��ياراٍت 
يعود النظام إىل الطابور، لكن مع الكثري من 
الضجي��ج. ث��م يس��مح العناص��ر بالعب��ور دون 

أخ��رى. إج��راءاٍت  أّي 
بع��د الدخ��ول إىل مناط��ق س��يطرة  	
اجلي��ش احلّر يلتمس بع��ض العابرين العذر 
ملقاتلي��ه، نظ��راً للضغ��ط ال��ذي يقع��ون حت��ت 
وطأت��ه يف مواجه��ة قّوت��ني تتحّينان الفرصة 
لالنقض��اض عليه��م. لك��ن يبق��ى م��ن حيل��م 
بدكتاتوري��ٍة عادل��ٍة على حلم��ه، ومن يؤمن 

باحملب��ة عل��ى إميان��ه.
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حممد شامان

كان عونطجي وأصبح قاضي

قب��ل س��يطرة داع��ش عل��ى كام��ل ري��ف دي��ر ال��زور، يف  	
النصف الثاني من العام الفائت، ظهر أبو الزبري يف مقطٍع على موقع 
يوتي��وب، م��ع بع��ض وجه��اء قريت��ه »س��ويدان جزي��رة«، وه��م يطلب��ون 
م��ن داع��ش إرس��ال أح��د ش��رعييها لالتف��اق عل��ى تس��ليم املدين��ة، بع��د 
أن ه��رب م��ن مدين��ة دي��ر ال��زور ال��يت ش��غل منص��ب رئي��س هيئته��ا 
الش��رعية، وبع��د أن توّع��د الدواع��ش ومناصريه��م بالذب��ح، وأّك��د 
رفضه دخوهلم املدينة إال على جثته، لريّد أحد األهالي معلقًا: »واهلل 

يفّك��ر حال��و يوس��ف العظم��ة هالدث��و«.
ب��ر« كم��ا كان يدع��وه البع��ض،  أب��و الزب��ري، أو »أب��و الزَّ 	
. مت��زّوٌج ول��ه ثالث��ة أطف��ال.  مول��وٌد ع��ام 1985. خري��ج معه��ٍد رياض��يٍّ
أنه��ى خدمت��ه اإللزامي��ة يف الش��هر الراب��ع للث��ورة. ومل يك��ن ميتل��ك 
عماًل. يعرفه احمليطون به ب�«العونطجي« وصاحب املشاكل، ما دفع 
بأحد أفراد أسرته إىل املساهمة يف انتشاله من حالته العبثية، فأخذ 
يعّلم��ه بع��ض اآلي��ات واألحادي��ث وبع��ض أركان خطب��ة اجلمع��ة، 
ليصبح فيما بعد خطيبًا يف جامع سويدان جزيرة، نسبًة إىل القرية 
ال��يت ينتم��ي إليه��ا، وص��ار كأمثال��ه م��ن اخلطب��اء التقليدي��ني الذي��ن 
حيس��بون أنفس��هم أفه��م املخلوق��ات، واألرض يف نظره��م م��ا ه��ي إال 

تل��ك األمت��ار القليل��ة ال��يت يعيش��ون عليه��ا.
وكان أّول م��ا ب��دأ ب��ه عل��ى املن��رب مهامج��ة املتظاهري��ن يف  	
عم��وم احملافظ��ة، ووصفه��م باملخّرب��ني واخلارج��ني عل��ى احلاك��م. 
وأّيد القّوة والقبضة األمنية احلديدية، حتى استقبل دبابات النظام 
عن��د اقتحامه��ا للمحافظ��ة يف صيف 2011، برفقة والدته اليت رش��ت 
ال��رّز عل��ى العس��كر مهلل��ًة ومرّحب��ًة بالفاحت��ني. ث��م م��ا لب��ث اجلي��ش 
احلّر، بعد سيطرته على كامل ريف احملافظة، أن كسب والء هذا 
اخلطي��ب، فكان��ت لعائل��ة أب��و الزبري حّصٌة من إي��رادات آبار النفط يف 
املنطق��ة، كغريه��ا م��ن العوائ��ل، ب��ل إن��ه عمل حماس��بًا عل��ى أحد هذه 
اآلب��ار. ليباي��ع بعده��ا جبه��ة النص��رة ال��يت اس��تقدمته إىل مدين��ة دير 
ال��زور بع��د أن مّتت تزكيته من الش��يخ مظه��ر الويس، رئيس اهليئة 
الش��رعية املركزي��ة، ليك��ون ممثله��ا يف هيئ��ة املدين��ة، وقاضيه��ا، 

ومص��در أحكامه��ا ومنفذه��ا. أم��ا م��ا تبق��ى م��ن أعض��اء اهليئ��ة فكان��وا 
جم��ّرد أصن��اٍم متحّرك��ٍة بأم��ر أس��يادها أو، كم��ا يق��ول املصطل��ح 
الدارج، »ُمطنربينها«. َصّدر أبو الَزبر نفس��ه كمكافٍح للفس��اد )كما 
أعل��ن بش��ار األس��د يف بداي��ة تولي��ه احلك��م(، فكث��ف م��ن االجتماع��ات 
م��ع اجملل��س احمللّي واملنظمات الطبية واإلغاثية. وطلب من اجمللس 
احملل��يّ متوي��ل اهليئ��ة لتس��ديد روات��ب موظفيه��ا. وعندم��ا رف��ض 
اجملل��س، ألن اهليئ��ة ال تتب��ع ل��إلدارة احمللي��ة، طل��ب من��ه كش��وفاته 
املالي��ة، وأصب��ح يتدخ��ل يف كّل صغ��ريٍة وكب��رية، دون أن ميتل��ك 
أدواٍت للمحاس��بة س��وى التخوي��ن غ��ري املب��ّي عل��ى أّي دلي��ل. وعن��د 
سؤال أحد أعضاء اجمللس له عن مصري إيرادات النفط الذي تتحّكم 
ب��ه النص��رة كان رّده أنه��م يرس��لونها للمجاهدي��ن يف كّل م��كاٍن، 
حتى إلخوانهم يف مالي، ليقول له أحد املستمعني: »لعما!! ول خلونا 

نتدف��ا ب��األّول بعدي��ن ن��ديف غرين��ا«.
منزلي��ٌة  أدواٌت  اهليئ��ة،  رئاس��ة  تولي��ه  أثن��اء  اختف��ت،  	
مس��روقة، ُيش��ّك يف قيام��ه ببيعه��ا، خصوص��ًا وأنه أصب��ح ميتلك املال، 
وأخ��ذ يبح��ث يف املدين��ة ع��ن امرأٍة للزواج ثانيًة، بعد أن اس��توىل على 
أح��د املن��ازل القريب��ة م��ن م��كان عمل��ه. ويف ب��ادئ األمر تق��دم خلطبة 
فت��اٍة صغ��ريٍة، ومل تس��تمّر اخلطب��ة أكث��ر م��ن أس��بوٍع، ليع��ود بعده��ا 

ويت��زّوج ام��رأًة أخ��رى، تس��كن اآلن يف قريت��ه م��ع زوجت��ه األوىل.
باس��تمرار كان يأم��ر باعتق��ال الناش��طني بته��ٍم خمتلف��ة،  	
كالعلماني��ة أو مناص��رة داع��ش. وق��د جتتم��ع التهمت��ان مع��ًا كم��ا 
ح��دث م��ع بع��ض الناش��طني ال��ذي اختطفته��م اجلبه��ة يف ربي��ع العام 
السابق من منزهلم حبّي احلميدية، دون أن تعرتف اجلهة اخلاطفة 
مبس��ؤوليتها، واقتادته��م إىل خ��ارج املدين��ة، لتضط��ّر إىل إعادته��م 
بع��د أس��بوٍع حت��ت ضغ��ط األهال��ي واجلي��ش احل��ّر، وليس��تقبلهم ه��ذا 
»الطنرب«، كما يصفه البعض، موجهًا إليهم تهمة العلمانية اليت ال 
يعل��م م��ا ه��ي، حت��ى أن��ه مل يع��رف اإلجاب��ة ع��ن الس��ؤال ال��ذي طرح��ه 
أحد هؤالء املعتقلني: »شكون تعرف عن العلمانية؟؟«، ليغرّي املوضوع 

ويتهمه��م بالدعش��نة!

رادار المدينة



عبد اهلل اخلالد

يف تذّكللر فؤاد أمحللد... الثائر والشللاعر وابن البلد

يف الس��اعة اليت طافت فيها داعش بأعالمها الس��وداء مدينة دير الزور بعد أن س��يطرت عليها، قبل أكثر من عاٍم، مل  	
جيد فؤاد أمحد ما يفعله سوى البكاء، ورثاء ثورٍة ووداع مدينة. ولكنه عثر، يف حلظة اهلزمية الكربى تلك، على طاقٍة للشعر 

ليق��ول لدي��ر الزور: »تركنا في��ِك أمجل ما فينا«.

كن��ت إىل جانب��ه وحن��ن نتف��ّرج  	
عل��ى مواك��ب نص��ر داع��ش جت��وب الش��وارع. 
الذاه��ل  الش��اعر  وهيئ��ة  الدم��وع،  وكان��ت 
هتاف��ات  أم��ام  وصمتن��ا  عليه��ا،  ب��دا  ال��يت 
»باقي��ة«؛ جتع��ل املش��هد باب��ًا عل��ى اهلاوي��ة. 
مل يص��ّدق ف��ؤاد م��ا ح��دث يوم��ذاك، ب��ل مل 

تتب��ّدد  أن  يص��ّدق  أن  كّل يش��أ 
األح��الم دفع��ًة واح��دة، وأن 
تك��ون األنف��س ال��يت أزهق��ت 
طلب��ًا للحري��ة ق��د راح��ت 
س��دى. ورغ��م صدمت�������ه 
أّي  بع��ث  ع��ن  وعج��زه 
تفاؤٍل يف نفوسنا، ورغم 
استس���������المه الظاه��ر 
الكث��رية  للن�������صائح 
بأن »يطلع من البلد، 
والد  ه����������ذول  ألن 
كل�����ب وغّدارين«؛ 
مياط������������ل  كان 
م��ن  اخل��روج  يف 
بأع��ذاٍر  املدين��ة 
ش��تى. وكأن��ه 
يقين��ًا  خيّب��ئ 
س��ّريًا ب�«ي��وم 
ٍص  خ������������ال

حت�����ى  قري�������ب«، 
جاء يوٌم آخر داهمت فيه داعش »دار 

عائش��ة للتوليد«، حيث اس��تأنف فؤاد نش��اطه 
يف تسجيل املواليد اجلدد -إىل جانب أنشطٍة 

أخ��رى- لتلق��ي القب��ض علي��ه.
أس��باب داع��ش لس��جن ه��ذا الثائ��ر  	
واملثق��ف العني��د كث��رية، يلّخصه��ا مؤي��دو 
التنظيم املتوحش ب�»العلمانية«. وهي التهمة 
الغبي��ة واجلاه��زة واملختص��رة ل��كّل م��ن ال 
زم��ر  يف  تصنيف��ه  »الدواع��ش«  يس��تطيع 

اآلخري��ن. املتهم��ني 
كان  أخب��اره  تتب��ع  حماول��ة  يف  	
يف  احملكم��ة  س��جن  م��ن  اخلارج��ني  بع��ض 
مدينة دير الزور يقول إن فؤاد ال يزال هناك، 
وإنه –حس��بما مسعوا منه مباش��رًة- س��ُيحوَّل 
إىل حمكم��ة مدين��ة امليادي��ن لُيطَل��ق س��راحه 

منه��ا بع��د إمت��ام دورة االس��تتابة. وفع��اًل، مّت 
حتويل��ه إىل امليادي��ن حي��ث انقطع��ت أخب��اره 

م��ن حينها.
أو  أم��رٌي  يب��ق  »مل  يق��ول ش��قيقه:  	
ق��اٍض أو واٍل يف تنظي��م الدول��ة إال وقابلت��ه، 
مل  أح��داً  لك��ن  البوكم��ال،  إىل  الرق��ة  م��ن 
ليبق��ى  بتصفيت��ه«.  وال  بوج��وده  يع��رتف 
مص��ريه معلق��ًا دون أن يفّس��ر أح��ٌد 
س��بب تكت��م داعش 

ال��يت تتباه��ى بقط��ع 
احملكوم��ني  قوائ��م  وتعلي��ق  الرق��اب 

باملوت، أو إن كان على قيد احلياة فما الذي 
يش��ّكله م��ن خط��ٍر لتس��تبقيه يف س��جونها؟!

الوس��اطة  حم��اوالت  تفل��ح  مل  	
والش��فاعة هل��ذا الرج��ل املبتس��م ال��ذي نّق��ب 
أش��الء متث��ال حمم��د  يف احلط��ام ليجم��ع 
الفرات��ّي، ش��اعر دي��ر ال��زور، ال��ذي فّجرت��ه 
جبه��ة النص��رة، أو ال��ذي أنقذ ما اس��تطاع من 
��ر بصواريخ  كت��ب املركز الثقايّف ش��به املدمَّ
األس��د، أو امل��دوِّن ليومي��ات ناه��ي مؤّسس��ات 
القطاع العام. ومل تنفع السرية احلسنة البن 
الث��ورة الصام��ت واهل��ادئ وال��كاره للش��هرة، 

الذي بذل كّل ما يس��تطيع ملس��اعدة جرحى 
احلرب.

ال��يت  الث��ورة  س��نوات  خ���������������الل  	
اس��تغرقته وعاش��ها ب��ني الن��اس عل��ى األرض 
وحت��ت القذائ��ف، ش��ّكل ف��ؤاد منوذج��ًا خاّص��ًا 
بني ثوار دير الزور. كان يس��تطيع أن يأخذ 
��ر ال��ذي يتكل��م م��ن بعي��ٍد، وكان  دور املنظِّ
عل��ى  حمافظ��ًا  بنفس��ه  ين��أى  أن  يس��تطيع 
موق��ٍع ل��ن يتأث��ر به��ذا الن��أي بأن��ه »معارض«، 
ألنه ابن أسرٍة قتل حافظ األسد أحد أبنائها 
يف الثمانين��ات وس��جن اآلخ��ر 15 
س�����نة، لكن��ه مل 
يف���������عل. ب�����ل 
انطلق مع أّول 
يف  املتظاهري��ن 
حي��ث  دم������شق، 
قب��ل  يقي��م  كان 
الث��ورة، ليع�������تقل 
هن��اك. ث��م لينتق��ل 
ال�������������زور  دي��ر  إىل 
عنه��������ا  ن��زح  عندم��ا 
معظ��م س��ّكانها حت��ت 
القص��ف، صي��ف الع��ام 
زوجت��ه  ت��اركًا   ،2012
وأطفال��ه الثالث��ة الذي��ن 
ذل��ك،  ب��������عد  يراه��م  ل��ن 
م��ن  يس��لموا  مل  والذي��ن 
مضايق��ات خماب��رات األس��د 
ظ��رٍف  يف  احلاج��ة  م��ن  أو 
رديٍء دون أّي س��ند، وال س��ّيما 
م��ع خصوصّي��ة وض��ع زوجت��ه 
املتح��ّدرة م��ن عائل��ٍة م��ن حمافظة الس��ويداء 
رفضت باألصل ارتباط ابنتها بفؤاد ألس��باٍب 

طائفي��ة.
غ��اب أب��و غيف��ار، أو أب��و أمح��د كما  	
تعّود ثّوار دير الزور أن ينادوه، واختفت معه 
آالف ص��ور وأمس��اء اجلرح��ى والش��هداء ال��يت 
تش��ّكل تارخي��ًا يف ح��ّد ذاته��ا، واختف��ى مع��ه ما 

تبّق��ى م��ن متث��ال الفرات��ّي.
ه��������كذا غ��اب... ع�������لى طريق��������ة  	
األس��اطري ال��يت تبّش��ر بالقي��ام بع��د غي��اب...
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عمرو غزال

تنظيم “الدولة” حياصر أحياء حلب “الغربية”
ومطالبللاٌت بفتح معرٍب إنسللانيٍّ مع “الشللرقية”

  

رغ��م أن طري��ق خناص��ر يبعد  	
قراب��ة 100 كيلوم��رٍت عن مدينة حلب، 
إال أن��ه يع��ّد ش��ريان احلي��اة الذي تدخل 
من��ه كاف��ة امل��واد الغذائي��ة واحملروقات 
القادم��ة م��ن احملافظ��ات الس��ورية إىل 
أحيائه��ا الواقع��ة حتت س��يطرة النظام، 
أو ما يعرف ب�”الغربية”. وتؤثر املعارك 
ال��يت ت��دور هن��اك بني الفصائ��ل املقاتلة 
عل��ى  تس��يطر  ال��يت  النظ��ام،  وق��ّوات 
الطري��ق، عل��ى الوض��ع املعيش��ّي فيه��ا.

»الدولة« تقطع شريان احلياة 
يف 23 تش��رين األّول امُلنص��رم ش��ّن  	
تنظي��م الدول��ة هجوم��اً عل��ى حواج��ز ق��ّوات 
النظ��ام عل��ى طري��ق خناص��ر، ومتّك��ن م��ن 
الس��يطرة عل��ى العدي��د منه��ا وقط��ع ش��ريان 
األحي��اء الغربي��ة، م��ا تس��ّبب يف موج��ة ارتف��اٍع 
جنون��يٍّ ألس��عار امل��واد الغذائي��ة واخلض��روات 

واحملروق��ات.
ووّجه ناش��طون معارضون يقيمون  	
يف هذه املناطق نداءاٍت، عرب حساباتهم بأمساٍء 
مس��تعارٍة عل��ى موق��ع التواص��ل االجتماع��ّي 
فايس��بوك، لفت��ح مع��رٍب إنس��انيٍّ ب��ني ش��ّقي 
املدينة لتأمني دخول وخروج املرضى وإدخال 
املناط��ق  م��ن  واخلض��روات  الغذائي��ة  امل��واد 
الواقعة حتت س��يطرة اجليش الس��ورّي احلّر، 
إال أن تلك النداءات مل جتد آذاناً صاغية، األمر 
الذي تس��ّبب يف ظهور حالٍة من الش��عور بعدم 

اإلحس��اس باآلخ��ر ب��ل واحلق��د علي��ه.
ويبق��ى الس��ؤال ال��ذي ي��ؤّرق س��كان  	
»الغربي��ة« هو متى س��تتم إع��ادة فتح الطريق، 
سواء من خالل »احلسم العسكرّي« الذي يعد 
به إعالم النظام، أو بتحييد املدنيني والس��ماح 
بإدخ��ال امل��واد الغذائي��ة واحملروق��ات على غرار 
م��ا حيص��ل يف ري��ف حل��ب الش��مالّي، حي��ث 
يسمح الثوار بإدخال املواد الغذائية إىل مناطق 
س��يطرة التنظيم، الذي يس��مح بدوره بإدخال 
احملروق��ات م��ن مناطق��ه إىل مناط��ق الث��وار.

شكاوى من ثّوار »الغربية«
وعل��ق أح��د الناش��طني 	

الذي اختار لقب املعارض��ني، 
عل��ى املوض������وع، عم��ار احلل��ي، 

يف ت��������صريٍح ل� »ع���ني املدينة« قائ����اًل: »بدأنا، 
كناش��طني، وحت��ى املدني��ني الذي��ن ال عالق��ة 
هل��م بأح��د الطرفني، بالش��عور جدياً ب��أن أهلنا 
يف املناطق احملّررة يقفون ضدنا وال يشعرون 
بنا، وكأننا حنن من نقلنا مس��اكننا وبيوتنا 
الن�������������ظام!«. س��������يطرة  مناط��������ق  إىل 

»مل��اذا  متس��ائاًل:  احلل��ي  وأض��اف  	
��ل تبع��ات ذن��ٍب مل نقرتف��ه؟ ومل��اذا يظلمن��ا  حُنمَّ
احل��راك  أي��ام  معه��م  عملن��ا  الذي��ن  الث��ّوار 
األحي��اء  ب��ني  نتنق��ل  كن��ا  ح��ني  الس��لمّي؟ 
لالش��رتاك يف مظاه��رٍة هن��ا أو القي��ام بنش��اٍط 
ض��د نظ��ام األس��د هن��اك، دون الس��ؤال ع��ن 
خلفية سكان احلّي الذي ننفذ فيه نشاطنا أو 

السياس��ية«. توجهاته��م 
وتاب��ع: »من��ذ إغ��الق مع��رب بس��تان  	
القص��ر، ال��ذي كان يص��ل ش��قي املدين��ة، مل 
نع��د نس��تطيع التنق��ل حبّري��ٍة ب��ني األحي��اء 
احملّررة واحملتلة، خوفاً من املرور على حواجز 
الش��بيحة واألجه��زة األمني��ة واجلي��ش ال��يت 
توجد بكثافٍة على طريق خناصر. ولكن جيب 
أن ُنق��ّر أن م��ن أغل��ق املع��رب ه��م الث��ّوار ولي��س 
النظ��ام، وبالتال��ي ه��م م��ن نفون��ا وهّمش��ونا 

بأخ��رى«. أو  بطريق��ٍة  وحاصرون��ا 

الثّوار مع املعرب، لكن بشروط
وللوق��وف عل��ى رأي أصحاب القرار  	
يف موضوع فتح املعرب زار مراسل »عني املدينة« 
يف حلب أحد مقّرات اجليش السورّي احلّر يف 
حّي »بستان القصر« الواقع على خّط التماّس 
نقط��ة  كان  وال��ذي  املدين��ة،  ش��طري  ب��ني 

»كراج احلجز« الذي تواصٍل من خالل معرب 
أواخ��ر  إغالق��ه  ع��ام 2013.مّت 

وق��د أك��د القيادّي أبو ف��ؤاد موافقة  	
الث��وار عل��ى إع��ادة فت��ح املع��رب، ولك��ن: »لدين��ا 
ش��روٌط لفتح��ه؛ أهمها تقديم ضمان��اٍت بعدم 
استهداف املاّرة برصاص قّناصي النظام كما 
كان حيص��ل، إذ كان��وا يس��تهدفون يومي��ًا 
عشرات املدنيني أثناء عبورهم بني الطرفني«.
وتاب��ع أب��و ف��ؤاد: »معظ��م ناش��طي  	
األحي��اء احمل��ّررة، وحت��ى الث��ّوار، لديه��م أهال��ي 
وأقارب يقطنون يف املناطق الغربية، ويرغبون 
يف وج��ود مع��رٍب ب��ني قس��مي املدين��ة لتس��هيل 
زيارته��م هل��م. لك��ن س��المة أهلن��ا وإخوانن��ا 
الراغب��ني يف التنق��ل ب��ني الطرف��ني ه��ي األهّم، 
وم��ن غ��ري املعق��ول أن نس��مح هل��م بالعب��ور إىل 

امل��وت اجملان��ّي«.
وأض��اف أب��و ف��ؤاد: »س��بق وأن حبثن��ا  	
مع مندوبي منظمة اهلالل األمحر هذا األمر، 
 ، وأبلغناه��م مبوافقتنا على فتح معرٍب إنس��انيٍّ
لكن النظام ُمصرٌّ على رفض كافة الشروط. 
وقد جلأ مؤخراً إىل عقد اتفاٍق مع امليليشيات 
الكردي��ة، وقام��وا فع��اًل بفت��ح مع��رٍب يف ح��ّي 

الش��يخ مقص��ود، لكنن��ا رفضن��ا 
نعت��رب  ال  ألنن��ا  ذل��ك 
امليليشيات الكردية منا. 

إنه��ا فعلي��اً ج��زٌء من 
نظام األسد«.

صورة أرشيفية ملعرب كراج احلجز - خاص
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أمحد أبو زيد

“شرعّيون” يعلنون تشكيل “دار احلسبة” يف حلب
وكربى الفصائل تنفي عالقتها بها

يف وق��ٍت خت��وض في��ه فصائ��ل اجلي��ش الس��ورّي احل��ّر يف حل��ب مع��ارك طاحن��ًة جنوب��ًا ض��د ق��ّوات النظ��ام  	
وامليليش��يات الطائفي��ة املدعوم��ة بغط��اٍء ج��ويٍّ كثي��ٍف م��ن س��الح اجلّو الروس��ّي، أعلن��ت جمموعٌة من »الش��رعيني« عن 

تش��كيل »دار احلس��بة«، مّدعي��ًة أنه��ا تض��ّم جمموع��ًة م��ن الفصائ��ل العس��كرية العامل��ة يف املدين��ة. 

البي��ان  خ��الل  املتح��دث،  وذك��ر  	
الذي ُنش��ر عرب موقع يوتيوب يوم الس��بت -24

2015-10، أن اهلدف من تشكيل »دار احلسبة« 
هو األمر باملعروف والنهي عن املنكر، مؤكداً 
مشاركة عّدة فصائل يف تشكيلها، من بينها 
حركة أحرار الشام اإلسالمية وحركة نور 
الدي��ن الزنكي ولواء الس��لطان مراد، وفصائل 
أخ��رى مل يذك��ر أمساءه��ا بن��اًء عل��ى رغبتها، 
حسب تعبريه. يف حني نفى مسؤول العالقات 
العامة يف حلب حلركة أحرار الش��ام، ياس��ر 
الطائ��ي، يف تصري��ٍح خ��اصٍّ ل�«ع��ني املدين��ة« 
مسؤولية احلركة عن دار احلسبة، مؤكداً 
أن تش��كيلها كان مبب��ادرٍة فردي��ٍة م��ن بع��ض 
الشرعيني التابعني لفصائل عديدة. وأضاف 
الطائ��ي: »حن��ن عل��ى عل��ٍم ب��أن هن��اك ني��ًة 
إلنش��اء هك��ذا جه��از، ولك��ن لي��س بالطريق��ة 
ال��يت ُأعل��ن عن��ه. كان املش��روع مطروح��ًا م��ن 
قب��ل ش��رعيني به��دف دع��وة الناس باحلس��نى 
واملوعظة، ولكننا كحركة أحرار الش��ام مل 

ندخ��ل رمسي��ًا باحلس��بة«.
وبعد س��اعاٍت قليلٍة من إعالن »دار  	
احلس��بة«، أص��در ل��واء الس��لطان م��راد، التاب��ع 
للجيش السورّي احلّر، بيانًا نفى فيه عالقته 
بال��دار، مش��رياً إىل أن س��بب ورود اس��م الل��واء 

يف البي��ان كان مش��اركة أح��د الش��رعيني 
التابع��ني ل��ه مببادرٍة فردية. وتوع��د اللواء، يف 
بي��ان النف��ي الذي حصلت »ع��ني املدينة« على 
نسخٍة منه، بفصل الشرعّي من اللواء بسبب 
تصرف��ه غ��ري املس��ؤول، وع��دم الع��ودة لقي��ادة 
الل��واء قب��ل أخ��ذ الق��رار. وأص��درت حرك��ة 
نور الدين الزنكي هي األخرى بيانًا نفت فيه 
عالقتها ب�«دار احلسبة« من حيث التشكيل أو 
التنس��يق، مشريًة إىل أنها فوجئت بزّج امسها 

خ��الل التس��جيل املص��ّور.
قليل��ٌة  س��اعاٌت  مت��ض  مل  ولك��ن،  	
على إعالن تشكيل »دار احلسبة« حتى فوجئ 
سكان حّي »بستان القصر« داخل مدينة حلب 
بدخ��ول رت��ٍل عس��كريٍّ يض��ّم ع��ّدة س��ياراٍت، 
بعضها مزّودٌة مبدافع رشاشٍة من عيار 14.5، 
عل��ى متنه��ا مس��لحون يرت��دون لباس��ًا موّح��داً 
ويرفعون الفتاٍت كتب عليها »دار احلسبة«، 
الدخ��ان  بي��ع  حم��الت  إىل  بالتوّج��ه  قام��وا 
أصحابه��ا  وطالب��وا  احل��ّي  يف  والنرجيل��ة 
بتصفي��ة بضائعه��م وإغ��الق احمل��الت بأس��رع 

وق��ت. 
واس��تهجن ناش��طون م��ن املدين��ة،  	
توي��رت  االجتماع��ّي  التواص��ل  مواق��ع  ع��رب 
وفيس��بوك، تش��كيل احلس��بة بهدف التضييق 

على الباقني يف حلب وتهديدهم بقّوة السالح 
حبّج��ة األم��ر باملع��روف والنه��ي ع��ن املنك��ر، 
يف وق��ٍت حي��اول في��ه جي��ش النظ��ام التق��ّدم 
الناش��ط  ورأى  اجلنوب��ّي.  املدين��ة  ري��ف  يف 
اإلعالم��يّ جماه��د أب��و اجل��ود، يف تصري��ٍح 
ل�«ع��ني املدين��ة«، أن تش��كيل هك��ذا داٍر يف ه��ذا 
الوق��ت ه��و انفص��اٌل كل��يٌّ عن الواق��ع، معترباً 
أن��ه كان األج��در بالقائم��ني عل��ى تش��كيل 
»احلس��بة« التوّج��ه بالس��الح ال��ذي يرهبون به 
باع��ة الدخ��ان حنو جبهات القتال ضد النظام 

وامليليش��يات ال��يت تس��انده. 
ومل مي��ض أكث��ر م��ن 48 س��اعًة  	
حت��ى  احلس��بة«  »دار  تش��كيل  إع��الن  عل��ى 
تلق��ى املعجب��ون بصفحته��ا الرمسي��ة اليت مّت 
إنش��اؤها عل��ى موق��ع التواص��ل االجتماع��ّي 
فيس��بوك إش��عاراً يفي��د ب��أن اس��م الصفح��ة 
تغ��رّي م��ن »دار احلس��بة يف حل��ب« إىل »هيئ��ة 
األم��ر باملع��روف والنه��ي ع��ن املنك��ر«، وه��ي 
هيئ��ٌة دعوي��ٌة مّت إحداثه��ا قب��ل حوال��ي س��تة 
أش��هٍر م��ن قب��ل جمموع��ٍة م��ن األش��خاص 
الذين يعتربون أنفس��هم ش��رعيني يف املدينة، 
ويرئس��ها ش��خٌص يلق��ب ب�«ح��ج رس��ول«. وهو 
ال ميل��ك أّي حتصي��ٍل علم��يٍّ خيّوله العمل يف 
اجمل��ال الدع��وّي أو الش��رعّي، حس��ب مقّرب��ني.
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مللا هللو الوضللع القانونللّي لالجئللني السللورّيني يف تركيللا؟
نشرت احلكومة الرتكية، يف 22\10\2014، تعليماٍت تنفيذيًة حول احلماية املؤقتة وفقًا للمادة 91 من قانون األجانب واحلماية الدولية.  	
وتفيد املادة األوىل من هذه التعليمات أن تطبيقها سيشمل، إضافًة إىل السوريني، األشخاص الذين ال وطن هلم والالجئني ممن فّروا من سوريا. 

وه��ذا يع��ي ضمن��ًا الك��رد احملروم��ني م��ن اجلنس��ية، والالجئ��ني الفلس��طينيني، وغريه��م ممن ال حيملون أّي جنس��يٍة )الغج��ر مثاًل(.

يتعل��ق نظ��ام احلماية املؤقتة باألجانب الذين اضطّروا إىل  	
مغ��ادرة بلدانه��م، وال ميكنه��م العودة إليها، والذوا باحلدود الرتكية 
به��دف احلص��ول عل��ى محاي��ٍة عاجل��ٍة ومؤقت��ة، بش��كٍل مجاع��يٍّ أو 
بص��ورٍة فردي��ٍة يف الف��رتة نفس��ها ال��يت ج��رى فيه��ا اهل��روب اجلماعّي، 
أو ع��ربوا احل��دود الرتكي��ة ومل يت��ّم قب��ول طلب��ات جلوئه��م الدولية.

وفق��ًا هل��ذا النظام الذي وضعته احلكومة الرتكية موضع  	
التطبي��ق، يت��ّم قب��ول الس��وريني الذي��ن يطالب��ون باحلماي��ة الدولي��ة، 
والالجئ��ني واحملروم��ني من اجلنس��ية القادمني من س��وريا، ولن تتّم 
إعادته��م إليه��ا م��ا مل يطلب��وا ذل��ك. ويطّب��ق ه��ذا النظ��ام عل��ى مجي��ع 
الفئ��ات املذك��ورة بص��رف النظ��ر ع��ن امتالكه��م وثائ��ق ش��خصيٍة 

)هوي��ات أو ج��وازات س��فر( أو ع��دم امتالكه��م هل��ا.
تتضّم��ن التعليم��ات التنفيذي��ة املذك��ورة احلق��وق ال��يت  	
يتمت��ع به��ا الس��وريون داخ��ل املخيمات أو خارجه��ا. وهي، يف خطوطها 
العريض��ة: احلص��ول عل��ى اخلدم��ات الصحي��ة والتعلي��م واملس��اعدات 
االجتماعي��ة والعم��ل. وبالنس��بة إىل عنوان��ي »املس��اعدات االجتماعية 
والعم��ل« سيتوّس��ع تطبيقه��ا يف املس��تقبل بق��راراٍت تفصيلي��ٍة م��ن 

وزارتي »العمل واألمن االجتماعّي« و«األسرة والشؤون االجتماعية«.

هللل يضمللن نظللام احلمايللة املؤقتة حّريللة وصول السللوريني إىل 
تركيا؟

خيضع وصول الس��وريني إىل تركيا لتقديرات الس��لطات  	 
الرتكي��ة م��ن حي��ث ق��درة املخّيم��ات القائم��ة عل��ى اس��تيعاب موج��اٍت 
جدي��دٍة م��ن اهلارب��ني، والصعوب��ات ال��يت تواجهه��ا يف توس��يع تل��ك 
املخّيمات، وغريها من االعتبارات. بالنسبة إىل حاملي جوازات السفر 
الس��ورية، ال مش��كلة يف وصوهلم إىل األراضي الرتكية عرب النقاط 
احلدودي��ة املفتوح��ة، وال حيت��اج ذل��ك إىل تأش��رية دخ��ول )في��زا(. أم��ا 
م��ن ال ميلك��ون ج��وازات س��فر، فالس��ماح بدخوهل��م خاض��ٌع لضب��ط 
األجه��زة األمني��ة املس��ؤولة ع��ن نق��اط العب��ور، اجلي��ش واجلندرم��ة، 
وه��و يقتص��ر عملي��ًا عل��ى احلاالت اإلس��عافية. وهناك عمليات تس��لٍل 
غ��ري قانوني��ٍة مبس��اعدة مهّرب��ني. وعلى أولئك الداخلني بوس��ائل غري 
ش��رعيٍة مراجع��ة الس��لطات لتس��جيل معلوماته��م الش��خصية، أي 
تقدي��م طل��ب للحص��ول عل��ى »كمل��ك«. ول��ن خيضع��وا لدف��ع رس��وٍم 
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جزائية. واجلهة املسؤولة عن هذا اإلجراء هي »املديرية العامة إلدارة 
اهلجرة« اليت تأّسست يف نيسان 2014، وتتبع وزارة الداخلية.

ال ميك��ن للدول��ة الرتكي��ة إرغ��ام أّي الج��ٍئ س��وريٍّ عل��ى  	
الع��ودة إىل س��وريا. لك��ن ع��دم تس��جيله ل��دى إدارة اهلج��رة ق��د مين��ع 
أو يصّع��ب حصول��ه عل��ى املس��اعدات واخلدم��ات املقّدم��ة وفق��ًا لنظ��ام 
احلماي��ة املؤقت��ة. ويش��ّكل التس��جيل لدى الس��لطات )الكملك( ضمانًة 
قانوني��ًة حلص��ول الالج��ئ على اخلدمات العام��ة، مبا يف ذلك الصحة 

والتعلي��م.

التسجيل واإلقامة يف املخّيمات
تقع مسؤولية إدارة املخّيمات على إدارة الكوارث والطوارئ  	
)آفاد(، يف حني متس��ك وزارة الداخلية بش��ؤون تس��جيل قيود املقّيمني 
يف تل��ك املخيم��ات. وحيص��ل ه��ؤالء عل��ى بطاق��ة الكمل��ك م��ن »ش��عبة 

األجان��ب« التابع��ة لألم��ن.
قدرته��ا  املخ�������يمات  اإلقام��ة يف  عل��ى  الطل��������ب  يتج��اوز  	
االست��������يعابية. لذلك ُترك هذا األمر لتقديرات الس����لطات الرتكية. 

اخلاص��ة. االحتياج��ات  ل��ذوي  األولوي��ة  وتعط��ى 
ميكن للسوريني مراجعة مراكز آفاد ومراكز احملافظات  	
)الوالي��ات( لالستفس��ار ع��ن إمكانية اإلقامة والتس��جيل يف املخّيمات.

كيف يتم تسجيل املواليد اجلدد؟
عل��ى األجن��ّي )الس��ورّي( أن يس��ّجل واقع��ة ال��والدة يف دائرة  	
النف��وس الرتكي��ة يف م��كان إقامته يف غضون ثالث��ني يومًا من تاريخ 
ال��والدة. ميك��ن ألح��د وال��دي الطف��ل، أو الوص��ّي القانون��ّي علي��ه، أن 
يق��وم بذل��ك. وإذا مل يك��ن أب��وا الطفل أو الوصّي عليه موجودين ميكن 
أن يق��وم بتس��جيل املول��ود أح��د أقارب��ه، كاجل��ّد واجل��دة أو األخ��وة 
واألخ��وات البالغ��ني، أو أّي ش��خٍص يراف��ق املولود. وال خيضع تس��جيل 

قي��د املول��ود ألّي رس��ٍم مال��ّي.
ال تعط��ي وثيق��ة ال��والدة ح��ّق اجلنس��ية الرتكي��ة للمواليد  	

الرتكي��ة. األراض��ي  عل��ى  أجنبي��ني  أبوي��ن  م��ن 

هللل حيللّق للتالميللذ السللوريني االلتحللاق باملللدارس الرتكيللة، 
وكيللف؟

مين��ح القانون الوط��ّي الرتكّي مجيع األطفال، مبن فيهم  	
األجانب، احلّق يف التعليم اجملانّي يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة. 
أص��درت وزارة التعلي��م، يف أيل��ول 2014، تعميم��ًا خبص��وص اس��تفادة 
األجان��ب م��ن التعلي��م، تضّم��ن ح��ّق املس��تفيدين م��ن نظ��ام احلماي��ة 
املؤقت��ة باحلص��ول عل��ى خدم��ات التعلي��م يف م��دارس ومراك��ز تعليٍم 

مؤقت��ٍة حت��ت إش��راف مديري��ة التعلي��م يف كّل حمافظ��ة.
عل��ى الط��الب األجان��ب الراغب��ني يف التس��جيل يف امل��دارس  	
الرتكي��ة مراجع��ة مديري��ة الرتبي��ة يف احملافظ��ة اليت يقيم��ون فيها. 
يعتمد حتديد الصف الذي سيسّجلون فيه على وثيقٍة حتّدد املستوى 
الذي بلغه الطالب يف بلده األصلّي، ويف حال غيابها يتم التقدير بناًء 

عل��ى مقابل��ٍة ش��خصيٍة أو اختب��اٍر كتاب��يٍّ وجي��ز.
الدول��ة  وفرته��ا  م��دارس  ه��ي  املؤقت��ة  التعلي��م  مراك��ز  	
لالجئ��ني الس��وريني، وُي��دّرس فيه��ا منه��اٌج س��وريٌّ مع��ّدل، باللغ��ة 
العربي��ة. يف نهاي��ة املرحل��ة الدراس��ية حيص��ل الطال��ب عل��ى وثيق��ٍة 
م��ع  بنج��اٍح  الدراس��ية  املرحل��ة  املدرس��ة وإمتام��ه  دوام��ه يف  تثب��ت 
س��جلٍّ بعالمات��ه. يت��ّم التس��جيل يف املخّيم��ات يف مدارس��ها مباش��رًة. 
الرتبي��ة.  مديري��ة  يف  التس��جيل  فيت��ّم  األخ��رى  املناط��ق  يف  	أم��ا 
جي��ب االنتب��اه إىل أن مراك��ز التعلي��م املؤقت��ة قد ال تك��ون متوافرًة يف 
مجيع احملافظات، إضافًة إىل القدرة االستيعابية احملدودة للموجود 

منه��ا. لذل��ك ُينص��ح، يف ه��ذه احل��االت، بتس��جيل التالمي��ذ يف املدارس 
الرتكية. الكملك وثيقٌة ضروريٌة للتسجيل يف املدارس الرتكية أو 

مراكز التعليم املؤقتة.

هللل ميكللن للطللالب السللوريني أن يسللّجلوا يف اجلامعللات 
الرتكيللة؟

ميك��ن للط��الب الس��وريني أن يتقّدم��وا بطل��ب التس��جيل يف  	
اجلامع��ات الرتكي��ة بش��رط تعلمه��م اللغة الرتكية ووج��ود الوثائق 
األكادميي��ة املطلوب��ة. يف الع��ام الدراس��ي 2014\2015 أعف��ت احلكومة 

الط��الب الس��وريني م��ن رس��وم التس��جيل يف جامع��ات الدول��ة.
يس��ّمى  االنتس��اب  لطال��ي  اختب��اراً  جامع��ٍة  كّل  تنظ��م  	
»امتحان الطالب األجانب«. على الطالب السورّي إبراز وثيقة النجاح 
يف ه��ذا االختب��ار ليت��ّم قبوله يف اجلامعة. ميكن للجامعة أن تتقاضى 

رس��ومًا ع��ن ه��ذا االختب��ار.
عل��ى الط��الب الراغب��ني يف احلص��ول عل��ى من��ٍح دراس��يٍة  	
مراجعة املوقع اإللكرتونّي www.turkiyeburslari.gov.tr. علمًا أن هذه 
املن��ح حم��دودٌة وتنافس��يٌة وختض��ع للمفاضل��ة، ومراجع��ة املوق��ع ال 
تضم��ن احلص��ول عليه��ا. ملزيٍد من املعلومات حول تاريخ انتهاء تقديم 

www.unhcr.org.tr املوق��ع اإللكرتون��ّي:  املن��ح ُيراج��ع  طلب��ات 
اللغ��ة  دورات  يف  التس��جيل  الس��وريني  لالجئ��ني  ميك��ن  	
الرتكي��ة ودورات التدري��ب امله��ّي ال��يت تقّدمه��ا »مراك��ز التعلي��م 

»الكمل��ك«. ه��ي  املطلوب��ة  الوثيق��ة  جمان��ًا.  الش��عّي« 

حول حّرية حركة الالجئني داخل تركيا
يق��ّدم مدي��رو املخّيم��ات أذون��ات خ��روٍج نهاري��ًة بفواص��ل  	
منتظمة. ال حيتاج الالجئون املقيمون خارج املخّيمات )حتى اآلن( إىل 
أذونات سفٍر للتنقل بني خمتلف احملافظات الرتكية. لكن االنتقال 
لإلقامة الدائمة يف حمافظٍة أخرى حيتاج إىل إبالغ السلطات بذلك.

مللا هللي املسللاعدات املتوافللرة لألطفللال السللوريني احملرومللني من 
رفقللة أهاليهم؟

يعّد »قانون محاية األطفال« )رقم 5395( اإلطار التشريعّي  	
حلماية مجيع األطفال يف تركيا، بصرف النظر عن جنسياتهم. أّثر 
ارتفاع عدد الالجئني السوريني يف تركيا، ويؤثر، يف قدرة مؤّسسات 
الدولة الرتكية على مواصلة تلبية احتياجات هؤالء األطفال. لذلك 
تبح��ث وزارة األس��رة والش��ؤون االجتماعي��ة الرتكي��ة ع��ن خي��اراٍت 
بديلٍة لتلبية هذه االحتياجات املتزايدة يف اإلطار التشريعّي املذكور.
أهاليه��م  مرافق��ة  م��ن  احملروم��ني  األطف��ال  إي��واء  يت��ّم  	
بالتع��اون م��ع وزارة األس��رة والش��ؤون االجتماعي��ة. وميك��ن إيواؤه��م 
يف املخّيم��ات، بص��ورٍة منفصل��ة، إذا مّت توف��ري الش��روط املناس��بة هل��م، 
بالتع��اون م��ع )آف��اد(. يف كّل اإلج��راءات املتعلق��ة به��ؤالء األطف��ال 
تت��ّم مراع��اة مصلح��ة الطف��ل قب��ل أّي اعتب��اٍر آخ��ر. يس��تفيد ه��ؤالء 
األطفال، بصورٍة أساسيٍة، من اخلدمات الطبية والتعليمية، يف إطار 

الس��ارية. التش��ريعات 
أّي جهللٍة يراجللع الالجئ السللورّي الللذي يقع ضحيللة جرميٍة على 

األراضللي الرتكية؟
يس��تفيد كّل الالجئ��ني الس��وريني م��ن محاي��ة حكوم��ة  	
الدول��ة الرتكي��ة، يف إط��ار نظ��ام احلماية املؤقتة. هذا يعي حقهم يف 
تقديم الشكاوى إىل مجيع السلطات الرتكية وطلب املساعدة منها، 
مب��ا يف ذل��ك جهاز الش��رطة، بس��بب أّي جرميٍة يقع��ون ضحيتها. عدم 
احلص��ول عل��ى كمل��ك ال مينع ه��ذا احلق، ولكن يبقى أن الكملك هو 

الطري��ق الوحي��د لتلق��ي كّل أش��كال املس��اعدة.
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مسرية بدران

ديرّياٌت يف أورفا

دع��ت إدارة املدرس��ة الس��ورية لالجئ��ني أولي��اء أم��ور الط��الب املتغّيب��ني، فحض��رت أمه��ات بعضهم والتقني باملرش��دة  	
املعلم��ات. النفس��ية يف غرف��ة 

مل تك��ن الغرف��ة س��وى كرفان��ٍة توّس��طت جمموع��ًة م��ن  	
ش��بيهاتها يف س��احٍة كب��ريٍة ملبن��ى واس��ٍع وهبت��ه جه��ٌة م��ا لالجئ��ني 
ماحن��ة.  منظم��اٌت  تدعمه��ا  مدرس��ٍة  إنش��اء  لغ��رض  الس��وريني 
ورغ��م ضي��ق املس��احة وت��راّص الصنادي��ق، ال��يت ضّم��ت الكث��ري م��ن 
القرطاس��ية والكت��ب املدرس��ية، يف أرج��اء الغرف��ة؛ جنح��ت إهل��ام، 
املرش��دة النفس��ية، يف ترتيبه��ا لتس��تقبل أك��رب ع��دٍد م��ن الضي��وف، 

ولتب��دو مكتب��ًا مدرس��يًا بالفع��ل.
»لي��ش يغيب��ون ولدك��م؟« ختاط��ب إهل��ام س��يدتني م��ن  	
أولي��اء األم��ور الذي��ن كان��وا مجيع��ًا م��ن النس��اء، جئ��ن متفّرق��اٍت 
وغ��ري مبالي��اٍت كث��ريًا بتس��ّيب األوالد يف أرض الن��زوح ال��يت تع��ّد 
املدرس��ة فيه��ا أم��رًا ثانوي��ًا لبع��ض النازح��ني، رغ��م أنه��ا، يف اآلن 
نفس��ه، س��بب ن��زوح كث��رٍي منه��م م��ن املناط��ق ال��يت تس��يطر عليه��ا 
داع��ش يف دي��ر ال��زور والرق��ة وغريه��ا. تذّك��ر املرش��دة النفس��ية 
الس��يدتني به��ذا: »والل��ي طالعن��ا م��ن الدي��ر م��و دراس��تهم؟! كان 
ممك��ن نتحّم��ل كّل ش��ي إال أنه��م يظل��ون ب��ال م��دارس. الفرص��ة 
أس��ع قّدامهم، ال تضّيعونها حرام«. مل يبُد على أم أمحد وأم س��عيد 
م��ا يكف��ي م��ن التج��اوب م��ع تش��جيع املرش��دة؛ فل��دى األوىل ه��مٌّ 
أك��رب م��ن املدرس��ة، فق��د اعتق��ل النظ��ام زوجه��ا وهرب��ت ب��األوالد 
وأنفق��ت كّل م��ا اّدخرت��ه، أو م��ا كان��ت تس��ّميه »اخلم��رية ملي��الت 
الزم��ان«، خ��الل ثالث��ة أش��هٍر، ليضط��ّر بعده��ا األوالد، مب��ن فيه��م 
لتحصي��ل  تكف��ي  ب�«يومي��اٍت«  العم��ل  إىل  املدرس��ة،  م��ن  املتس��ّيب 
احل��ّد األدن��ى. وكان تربي��ر الثانية، أم س��عيد، منطقيًا أيضًا؛ إذ إن 
العائل��ة عزم��ت مؤخ��رًا عل��ى اهلجرة بعد سلس��لة آالٍم كان أبرزها 
اعتق��ال األب يف س��جن تدم��ر، وتعّرض��ه للتعذي��ب هناك حتى كاد 
أن ميوت »لو ما حّررته داعش«، وما زال خيضع للعالج حتى اآلن. 

»بلك��ي اهلل يفرجه��ا علين��ا بأملاني��ا«.
ولك��ن ملدّرس��ة اللغ��ة اإلنكليزي��ة، وال��يت انضّم��ت خ��الل  	
الفرص��ة إىل اجللس��ة، موقفه��ا اخل��اّص م��ن هج��رة الس��وريني اىل 
أورب��ا؛ فاهلج��رة »كذب��ة، وإحن��ا حبي��ل مصدقينه��ا. ش��بابنا راح��وا، 
كله��م هاج��روا، م��ا ظ��ّل أح��د ه��ون؛ أخوات��ي ووالد خوال��ي ووالد 
عمام��ي، ظلين��ا ب��س النس��وان. أملاني��ا راح تس��ع الس��وريني كله��م؟ 
وش��كون الثم��ن؟«... »صرن��ا عايش��ني باملراس��لة، عالقاتن��ا باملراس��لة، 
تعازين��ا ومباركاتن��ا ومعايداتن��ا عالنت. إي حتى جيزاتنا عالنت!«. 
تؤّي��د معلم��ة الرياضي��ات املوق��ف الراف��ض للهجرة، وتروي، خالل 
ذل��ك، م��ا اس��تطاعت م��ن قصته��ا من��ذ انش��قاق زوجه��ا الضاب��ط، ث��م 
هربه��م م��ن دي��ر ال��زور صف��ر اليدي��ن خوف��ًا م��ن داع��ش. وتنج��ح 
س��امية، معّلم��ة الص��ف الثان��ي، يف رواي��ة ق��دٍر أك��رب م��ن قّصته��ا؛ 
اعتق��دوا  ل��ريٍة  م��ا ميتلك��وه، مبلي��ون  وه��ي كّل  س��يارتهم،  بي��ع 
أنه��ا مبل��ٌغ كب��رٌي »سيس��رتهم يف تركي��ا«، قب��ل أن يتبّخ��ر خ��الل 
	ش��هرين، لت��دور الي��وم »م��ن مجعي��ة جلمعية وم��ن منظم��ة ملنظمة 

أش��حذ عالكيملي��ك«.

قاطعتها سناء، معّلمة الرسم: »صارلي سنة هون، تعلمت  	
س مبعه��د. محات��ي تعم��ل املون��ة وتبيعه��ا وعايش��ني  الرتك��ي وأدرِّ
مرتاح��ني، ونوف��ر زيدي��ن. علي��ش تانقع��د ونن��دب حظن��ا! ص��ح بلدنا 
مو إلنا أّسع، بس راح يرجع ونرجع على بيوتنا ولو كانت خراب«.

رغ��م التف��اؤل والثق��ة يف لغ��ة معلمة الرس��م إال أن احلزن  	
والصم��ت خّيم��ا للحظ��اٍت يف ج��ّو املعلم��ات، إذ فك��رت كلٌّ منه��ّن يف 
مس��تقبلها انطالق��ًا م��ن هواج��س الفاق��ة والتش��ّرد والضي��اع. قب��ل أن 
تذكره��ّن س��عاد ب��أم عب��د اهلل »اخلراجة... اللي بش��ارع س��تة إال ربع 
أّول��ي؟؟ عده��ا كوم��ة حل��م... م��ا عده��ا معيل إال اهلل، وم��ع هاد كل 
ش��ي ي��زود عنده��ا آخ��ر كل ش��هر تعطينّي��اه. عده��ا كوم��ة بطاقات؛ 
ش��ي الدامناركي��ة وش��ي للعط��اء وش��ي لله��الل. وممش��ية حاهل��ا م��ا 

ش��اء اهلل«.
ي��رّن ج��رس املدرس��ة معلن��ًا انته��اء اجتم��اع املعلم��ات م��ع  	
أمه��ات الط��الب امل�������تسّيبني يف مدرس��������ة »الضي��وف الس��وريني«.
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معاذ الطلب

 حنو جملس حمافظٍةالسكن العينتابي
لدير الزور

، أو كم��ا  ريثم��ا جي��د العم��ل املنش��ود اضط��ّر خال��د إىل اإلقام��ة يف س��كٍن ش��بابيٍّ 	
دعاه ب�«الُنزل«. وهو بيٌت قديٌم جداً ضمن الس��وق الش��عّي »اجلارش��ي«. يتألف من س��تة غرٍف 
يتوّسطها فناٌء كبرٌي )احلوش(. أرضيته غري مبلطة، ويعاني من الرطوبة يف مجيع أجزائه. 
ش��ديد احل��رارة يف الصي��ف، ش��ديد ال��ربودة يف الش��تاء، واس��تخدام الكهرب��اء للتدفئ��ة أمٌر غري 
مس��موٍح ب��ه. يقي��م يف الغرف��ة س��بعة أش��خاٍص، ول��كلٍّ منه��م فرش��ته فق��ط، يس��تأجرها ب���125 
ل��ريًة تركي��ًة ش��هريًا، أو 10 ل��رياٍت يومي��ًا. يس��تخدمون محام��ًا واح��داً ومطبخ��ًا واح��داً. وه��ذا 
م��ا ينطب��ق عل��ى مجي��ع ه��ذه »البيوت الش��بابية« تقريبًا. يقول حممد من ريف حلب: »أش��تغل 
بورش��ة خياطة مبعدل 13 س��اعة يوميًا، وراتي 900 لرية بالش��هر. وأنا جمبور أقعد بهالس��كن 

الس��يئ ألن��و اإلجي��ارات غالي��ة بعنت��اب، وع��م ببع��ت ألهل��ي بإع��زاز مصروفه��ن الش��هري«.
ويبق��ى الواق��ع بالنس��بة إىل الش��باب أفض��ل ح��ااًل من��ه بالنس��بة إىل العوائ��ل الفقرية  	
ال��يت ته��رب م��ن أه��وال احل��رب املس��تمّرة واملس��تعرة، فيقص��د أغلبها ري��ف عينت��اب أو أحياءها 
الش��عبية الطرفي��ة كاجلمهوري��ات والفات��ح، ذات األس��عار املنخفض��ة نس��بيًا. وحي��اول مجيع 
أفراد األسرة العمل ملواجهة املصاريف املرتفعة، وعّلهم يّدخرون مبلغًا حيّسنون به أحواهلم 

الس��كنية.
ُيدي��ر احملام��ي رام��ي العس��اف دار إي��واء احلم��زة اخلريّي��ة، املخّصص��ة للعوائ��ل  	
القادمة اليت حتتاج إىل اإلقامة لبضعة أيامٍ قبل أن جتد مستقّراً هلا. وهذه الدار بناٌء مؤلٌف 
م��ن ثالث��ة طواب��ق، حي��وي كلٌّ منه��ا ثالث غرف، وختّصص لكل عائل��ٍة غرفٌة واحدٌة فقط، 
ويش��رتك النزالء باحلمام واملطبخ. يقول احملامي العس��اف: »نس��تقبل العوائل القادمة حديثًا 
من سوريا ملّدٍة أقصاها 15 يومًا، إلعطائهم فرصًة كي جيدوا عماًل ومنزاًل مناسبًا. ونبحث 

اآلن ع��ن بن��اٍء حي��وي غرف��ًا أكث��ر، نتيج��ة تواف��د العوائ��ل بأع��داٍد كب��رية«.
ويقي��م قس��ٌم كب��رٌي م��ن الس��وريني يف عينت��اب يف ش��قٍق س��كنيٍة صغ��ريٍة م��ن نظ��ام  	
»األس��توديو«. وج��ّل ه��ؤالء م��ن املوظفني يف مؤّسس��ات املعارضة واملنظم��ات الدولية وأصحاب 
األعم��ال احل��ّرة. وُتع��ّد أج��ور الس��كن يف عينت��اب األغل��ى م��ن ب��ني الوالي��ات الرتكي��ة حالي��ًا.

بع��د هروب��ه م��ن داع��ش قصد خالد مدين��ة غازي عينت��اب الرتكية، ليبدأ  	
رحل��ة البح��ث ع��ن عم��ل. هو مدّرٌس للغ��ة اإلنكليزية، اليت من املفرتض أنها املؤهل 
املطلوب لدخول جمال العمل مع املنظمات الدولية املعنية بالش��أن الس��ورّي، واليت 

جعل��ت م��ن عينت��اب مرك��زاً رئيس��يًا هل��ا.

ُعق��دت يف مدين��ة غ��ازي عنت��اب،  	
خالل الشهر الفائت، اجتماعاٌت عّدٌة ضّمت 
ناش��طني وش��خصياٍت م��ن حمافظ��ة دي��ر 
ال��زور، به��دف الوص��ول إىل صيغ��ة عم��ٍل 
جام��ٍع تأخ��ذ ش��كل هيئ��ٍة تعن��ى بالش��ؤون 
اإلنسانية واالجتماعية والصحية للنازحني 

م��ن أبن��اء دي��ر ال��زور يف تركي��ا.
ودفع��ت آراء بع��ض املش��اركني،  	
الس��ابقني،  م��ن أعض��اء اجملال��س احمللي��ة 
باجتاه تطوير الفكرة حنو تأسيس جملٍس 
للمحافظ��ة، يض��ّم التجمع��ات والكيان��ات 
القائم��ة وذات الصل��ة دون أن يلغيه��ا. عل��ى 
أن تع��رتف ه��ذه الكيانات باجمللس املفرتض 
كجس��ٍم أعل��ى ميث��ل احملافظ��ة وتك��ون ل��ه 
صفٌة اعتباريٌة وقانونيٌة تتيح له املشاركة 
يف التحض��ري ملرحل��ة م��ا بع��د داع��ش، بإعداد 
خط��ٍط لتش��غيل املراف��ق العام��ة واملنش��آت 
احليوي��ة يف قطاع��ات الصح��ة واخلدم��ات 

والتعلي��م.
وش��ّدد اجملتمع��ون عل��ى ض��رورة  	
التع��اون والتنس��يق ب��ني التجمع��ات القائمة 
وإلغ��اء حال��ة التش��رذم والتناف��س بينه��ا، مع 
للمش��اركة. للجمي��ع  الفرص��ة  إتاح��ة 

وتأت��ي اجتماع��ات عنت��اب يف ظ��ّل  	
افتق��ار دي��ر ال��زور إىل جمل��س حمافظ��ٍة 
أو هيئ��ٍة علي��ا تق��وم ب��أدواره املتاح��ة ومتث��ل 
اجله��ة الرمسي��ة أم��ام مؤّسس��ات املعارض��ة. 
وق��د فش��لت فيم��ا مض��ى ع��ّدة حم��اوالٍت 
لتش��كيل جمل��ٍس للمحافظ��ة يف مدين��ة 
ب��ني  التواف��ق  ع��دم  بس��بب  وذل��ك  أورف��ا، 
التجّمع��ات واألط��راف واألف��راد املنخرطني 
م��ن  العدي��د  يف ه��ذه احمل��اوالت، وإقص��اء 
الناش��طني، إضاف��ًة إىل ع��دم تع��اون وزارة 
اإلدارة احمللية مع اجملالس احمللية السابقة، 
وتصّدر شخصياٍت خالفيٍة ذات سجٍل سيٍئ 

يف العم��ل الع��اّم بع��ض ه��ذه احمل��اوالت.
يق��ول مثن��ى العم��ر، وه��و رئي��ٌس  	
س��ابٌق جملل��س مدين��ة دي��ر ال��زور: »جي��ب أن 
نتخل��ص م��ن حال��ة الفرق��ة والتخّب��ط. ويف 
ح��ال جنحن��ا، حن��ن أبن��اء احملافظ��ة، يف بن��اء 
هيئ��ٍة حقيقيٍة فإنها س��تنال اع��رتاف الناس 
واع��رتاف املؤّسس��ات األخرى س��وريًة كانت 

أم دولي��ة«.
اجملال��س  أعض��اء  كّل  وتعّه��د  	
ألّي  الرتش��ح  بع��دم  الس��ابقني  احمللي��ة 
منص��ٍب يف قي��ادة ه��ذا اجملل��س ح��ال تش��كله، 
وببذل كّل ما يس��تطيعون إلجناح مهمته.
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مدارس إدلب:
من ضحكات األطفال.. تشرق مشس الغد

يف أح��دث تقاريره��ا ذك��رت منظم��ة األم��م املتح��دة للطفول��ة )يونيس��يف( أن أكث��ر م��ن نص��ف الالجئني الس��وريني  	
يف دول اجلوار هم من األطفال. وقال التقرير إن »الصراع املس��تمّر منذ مخس س��نواٍت تس��ّبب يف تدمري حياة ماليني األطفال 
واألس��ر، وأج��رب املالي��ني عل��ى الف��رار م��ن دياره��م، يف بل��ٍد أصب��ح اآلن خراب��ًا ويعي��ش في��ه حوال��ي نص��ف ملي��ون مواط��ٍن حت��ت 

احلص��ار، وحيت��اج في��ه 7.6 ملي��ون طف��ٍل إىل املس��اعدة«.

ب��ني طفول��ة الصغ��ار وقت��ال  	
الكب��ار نش��أ جي��ٌل ع��اش احل��رب ب��كّل 
وحص��اٍر  قص��ٍف  م��ن  حلظاته��ا، 
ون��زوح، فانعك��س كّل ه��ذا عليه��م، 
وردود  س��لوكاٍت  يف  ليرتج��م 
أفع��ال. »الطّميم��ة« وك��رة الق��دم 
ألع��اٌب  القم��اش  م��ن  املصنوع��ة 
كان��ت منتش��رًة ب��ني األطف��ال يف 

مجي��ع احملافظ��ات الس��ورية، لتأت��ي احل��رب 
فف��ي  ومضمونه��ا.  األلع��اب  ش��كل  وتغ��رّي 
املناط��ق احمل��ّررة يصن��ع األطف��ال ألعابه��م 
أن��واٍع خمتلف��ٍة  أش��كال  م��ن اخلش��ب عل��ى 
الب��الد،  يف  تس��تخدم  ال��يت  األس��لحة  م��ن 
كالبارودة الروس��ية واملسّدس��ات، باإلضافة 
إىل »النقيف��ة«، وه��ي أنب��وب مي��اٍه يوض��ع يف 
نهايت��ه بال��ون، ليدف��ع احلج��ر بق��ّوٍة خ��ارج 
األس��طوانة ويصي��ب الش��خص املقاب��ل هل��ا. 
تق��ول مس��اح: »ميي��ل اب��ي حمم��د )4 س��نوات( 
يف اختي��ار ألعاب��ه إىل األس��لحة البالس��تكية 
دائم��ًا. وم��ع ع��دم موافق��يت عل��ى ش��رائها ل��ه 
إال أن��ه يص��ّر عل��ى اقتنائه��ا«. وتضي��ف: »أثن��اء 
لعب��ه م��ع إخوت��ه أو أبي��ه يس��تخدم كلم��اٍت 
مثل »شّبيح« و«مندّس«، وكثرٍي من األلفاظ 
اليت يتعلمها من رفاقه أو من التلفاز. وباءت 
كّل حماوالت��ي إلبع��اده عن تأثريات احلرب 

بالفش��ل.
وت��دّل ردود أفع��ال األطف��ال عل��ى  	
حالتهم النفس��ية. فحس��ب تقديرات منظمة 
طف��ٍل  ملي��ون   2 حوال��ي  هن��اك  اليونس��يف 
س��وريٍّ حيت��اج إىل الدع��م النفس��ّي والع��الج 
الس��لوكّي بعيداً عن األدوية، ودروس رس��ٍم 
لتفريغ ما جيول يف دواخلهم. تقول أم فادي 
م��ن إدل��ب ضاحك��ًة: بعد حتري��ر املدينة دخل 
إىل منزلن��ا جه��از الس��لكي )القبض��ة( لرص��د 
م��كان الطائ��رة وأخ��ذ احل��ذر باالختب��اء يف 
الطوابق السفلية. ويف أحد األيام كان فادي 
نائم��ًا فاس��تيقظ وه��و ي��رّدد: »احلرب��ي نفذ يا 

ب  ش��با
انتبه��وا... احلرب��ي 

نفذ يا شباب انتبهوا«، وهي كلماٌت 
يس��معها يومي��ًا م��ن القبض��ة.

مقاع��د  إىل  األطف��ال  ع��ودة  	
الدراس��ة هي إحدى طرق العالج، إلش��غاهلم 
ع��ن ن��ار احل��رب بالتعلي��م واملطالعة والرس��م 
غ��ري  طف��ٍل  امللي��ون  ولك��ن حوال��ي  والغن��اء. 
قادري��ن عل��ى الع��ودة إىل امل��دارس، و400 ألٍف 
آخرين يواجهون خطر اخلروج منها، حس��ب 
تقرير اليونيس��يف الذي حتّدث عن املدارس 
املدّم��رة أو تل��ك ال��يت تس��تخدم كمالج��ئ. 
وق��د تص��ّدرت حمافظ��ة إدلب املرك��ز األّول 
بأكث��ر م��ن نص��ف مدارس��ها، لتأت��ي بعده��ا 

حل��ب.
يف  إدل��ب،  مدين��ة  حتري��ر  وبع��د  	
28 م��ن آذار املاض��ي، أغلق��ت مجي��ع مدارس��ها 

بس��بب هج��رة ع��دٍد كب��رٍي م��ن األهال��ي م��ن 
املدين��ة خوف��ًا م��ن القص��ف اجل��وّي. فابتع��د 
األطف��ال ع��ن منازهل��م ومدارس��هم، ليع��ودوا 
بع��د انقط��اع س��تة ش��هور. إذ قام��ت مديري��ة 
مس��ابقٍة  بإج��راء  احمل��ّررة  إدل��ب  تربي��ة 
للمعلمني جلميع االختصاصات، يف 5 أيلول 
املاض��ي، لس��ّد الش��واغر يف احملافظ��ة وريفه��ا. 
ويف مقابل��ٍة م��ع مدي��ر الرتبي��ة ق��ال األس��تاذ 
مج��ال ش��حود: »لدينا منحٌة مالي��ٌة لتوظيف 
2658 معلمًا ومعلمة، وزيادة نسبة املدارس يف 

ق��رًى مل يت��ّم افتتاح مدارس فيها من قبل. إذ 

ن��ت  كا
الرتبي��ة  مديري��ة 

تغّط��ي 132 مدرس��ًة، ووص��ل الع��دد اليوم إىل 
250 مدرس��ة«. وأض��اف أن هن��اك تعاون��ًا ب��ني 

مديري��ة الرتبي��ة يف حمافظ��ة إدل��ب احل��ّرة 
ومديري��ة الرتبي��ة التابع��ة للنظ��ام لتغطي��ة 
��داً أن��ه  الش��واغر يف مجي��ع احملافظ��ة، مؤكّّ
علين��ا مجيع��ًا أن نتع��اون للنه��وض بالتعلي��م. 
وذك��ر أن احلكوم��ة الس��ورية املؤقت��ة وعدت 
بتغطي��ة مجي��ع احتياج��ات احملافظ��ة م��ن 
الكت��ب املدرس��ية، إال أنه��ا مل ترس��ل ملديري��ة 
املديري��ة  أن  علم��ًا  اآلن،  ش��يئًا حت��ى  إدل��ب 

مس��تقلٌة وغ��ري تابع��ٍة ألّي جه��ة.
تق��ول راني��ا، وه��ي مدي��رة إح��دى  	
املدارس اخلاّصة يف احملافظة: »من املصاعب 
ال��يت تواجهن��ا م��ع ع��ودة الط��الب إىل مقاع��د 
العن��ف واملش��اجرات  زي��ادة نس��بة  الدراس��ة 
باإلضاف��ة  بس��يطة.  ألس��باٍب  رفاقه��م  م��ع 
إىل ح��االت اخل��وف م��ن أّي ص��وٍت يص��در يف 
اخل��ارج، والب��كاء املفاج��ئ، والرغب��ة يف العودة 
إىل املن��زل«. وأضافت: »أغلب أحاديثهم تدور 

ح��ول القص��ف واملع��ارك«.
النفس��ية  املخاط��ر  مجي��ع  وم��ع  	
والتعليمي��ة ال��يت حتي��ط باألطف��ال، إال أن 
ص��وت ضحكاته��م يبق��ى هو املس��يطر الوحيد 
عل��ى نف��وس األهال��ي اآلمل��ني بغ��ٍد مش��رٍق ال 

للطائ��رات. وال  للقص��ف  في��ه  م��كان 
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القاتل الضرورة

بكر صدقي

م��ّرت قراب��ة مخ��س س��������نواٍت عل��ى  	
بداي��ة املقتل��ة الس��ورية الكربى، ومل يش��بع 
النظ�������ام الكيم��������اوّي م��ن دم الس��وريني. 
يف   ،2011 آذار   15 من��ذ  الظ��روف،  تغ��رّيت 
الع��امل  ويف  اإلقليم��ّي  وحميطه��ا  س��وريا 
كل��ه، وم��ا زال القات��ل مس��تمّرًا يف قتل��ه 
بهّم��ٍة ال ت��كّل. ومل يوّف��ر س��الحًا حبوزت��ه 
إال واس��تخدمه، ب��ل اس��تورد املزي��د لتدم��ري 
س��وريا عل��ى رؤوس س��كانها الذي��ن ش��ّرد 
أكث��ر م��ن نصفه��م وقت��ل ف��وق ثالمثئة ألٍف، إضاف��ًة إىل املعوقني 

الذي��ن ق��د يتج��اوز عدده��م امللي��ون وال أح��د يهت��ّم بعّده��م.
كّل ذل��ك وال��دول الق��ادرة عل��ى قط��ع ي��ده وكّفه��ا ع��ن  	
القت��ل ال تكتف��ي بالتقاع��س ع��ن ذل��ك، ب��ل تظه��ر حرص��ًا ش��ديداً 
عل��ى من��ع إس��قاطه. ليس فقط روس��يا وإيران اللت��ني اصطفتا إىل 
جانب��ه، من��ذ اللحظ��ة األوىل للث��ورة، حليفت��ني خملصت��ني دعمت��اه 
ب��كّل م��ا يل��زم لينتص��ر عل��ى س��وريا والس��وريني، ب��ل كذل��ك تل��ك 
ال��دول ال��يت اجتمع��ت يف منت��دى »أصدق��اء الش��عب الس��ورّي«، م��ن 
دوٍل عربي��ٍة واقليمي��ٍة زّودت فصائ��ل املعارض��ة املس��لحة ببع��ض 
امل��ال والس��الح، وص��واًل إىل الوالي��ات املتح��دة وبريطاني��ا وفرنس��ا.

م��ّرر  ق��د  الكيم��اوّي  للنظ��ام  املؤّس��س  األب  كان  وإذا  	
جمزرت��ه التأسيس��ية يف مح��اة وحل��ب وجس��ر الش��غور ودي��ر ال��زور 
عزون��ا  فق��د  بصم��ٍت،   ،1980-1982 العام��ني  ب��ني  تدم��ر،  وس��جن 
ذل��ك إىل الش��روط الدولي��ة لعص��ر احل��رب الب��اردة، وضع��ف قدرة 
اإلع��الم النس��بية، حين��ذاك، عل��ى نق��ل وقائ��ع اجمل��زرة إىل ال��رأي 
الع��ام العامل��ّي، وإىل إس��المية التم��ّرد وعنف��ه املس��لح من��ذ البداي��ة. 
ومل يتوق��ع أح��ٌد أن ينس��حب ذل��ك الصم��ت الدول��ّي عل��ى اجمل��زرة 
املعت��وه عل��ى األب املاك��ر، يف  َق فيه��ا االب��ن  ال��يت تف��وَّ اجلدي��دة 
ظ��روف اإلع��الم املفت��وح و«الع��امل قري��ة صغ��رية« توّح��د ش��طراه 
بع��د س��قوط ج��دار برل��ني حت��ت راي��ات »اقتص��اد الس��وق« و«حق��وق 

اإلره��اب«.  و«مكافح��ة  اإلنس��ان« 
واحل��ال أن م��ا يس��ّمى ب�«الع��امل احل��ّر«، خصوص��ًا، أثب��ت  	
ق��درًة مدهش��ًة عل��ى التكّي��ف م��ع فظاع��ات النظ��ام الكيم��اوّي ال��يت 
مل تق��ّل مش��هديًة ع��ن فظاع��ات داع��ش ال��يت وّح��دت العامل ضد هذا 
األخ��ري. إذا تركن��ا جانب��ًا الربامي��ل املتفّج��رة البدائي��ة ال��يت يلقيه��ا 
آهل��ٍة بالس��كان وعل��ى مستش��فياٍت وم��دارس  عل��ى م��دٍن وق��رى 
وطواب��ري واقف��ٍة أم��ام أف��ران، وك��ذا اس��تخدامه املتك��ّرر للس��الح 
الكيم��اوّي ض��د املدني��ني، قبل تس��ليم جزٍء من خمزونه منه وبعده، 
تكف��ي تل��ك الص��ور املهول��ة ال��يت س��ّربها »س��يزار« ألح��د عش��ر أل��ف 
معتق��اًل مّت قتله��م بوس��ائل تعذي��ٍب فظيع��ة، وُعرض��ت يف عواص��م 

الغ��رب.. تكف��ي الس��تنهاض أش��د الضمائ��ر ب��الدًة وموت��ًا.
لك��ن ذل��ك الغ��رب ال��ذي زع��م وقوف��ه إىل جان��ب تطلع��ات  	
الش��عب الس��ورّي يف احلري��ة والكرام��ة، ب��داًل م��ن أن يتخ��ذ موقف��ًا 
الس��ماح  )ناهيك��م ع��ن  القت��ل  القات��ل عل��ى وق��ف  حامس��ًا يرغ��م 
ليص��ل  س��نواٍت،  ط��وال  األزم��ة«  ب���«إدارة  اكتف��ى  بإس��قاطه(، 
ل�«ف��رتٍة  ول��و  نفس��ه  النظ��ام  رأس  ببق��اء  القب��ول  إىل  نهايته��ا  يف 

انتقالي��ة«. فأخ��ذ ق��ادة تل��ك ال��دول ووزراء خارجيته��ا يتس��ابقون 
يف تصرحياته��م بص��دد القب��ول ببق��اء رأس النظ��ام لف��رتٍة انتقالي��ٍة 
يعرف��ون أنه��ا ل��ن تب��دأ قريب��ًا. ب��ل وص��ل األم��ر باملستش��ارة األملاني��ة 
ح��ّد ال��كالم ع��ن ض��رورة االتف��اق م��ع األس��د حملارب��ة داع��ش. ه��ذا 
إذا كان هن��اك أّي معن��ًى للفص��ل ب��ني النظام ورأس��ه. فالس��وريون 
يعرف��ون جي��دًا، م��ن خربته��م املمت��دة لنص��ف ق��رٍن، أن النظ��ام ه��و 
األس��د واألس��د ه��و النظ��ام، وه��ذا م��ا جع��ل النظ��ام متماس��كًا ط��وال 
مخس س��نوات، وفش��لت كّل احملاوالت املفرتضة الس��تبدال رأس��ه 
بانق��الٍب داخل��ّي، اغتي��ال خلي��ة األزم��ة على س��بيل املثال، وما يدور 

م��ن تكهن��ات ح��ول اختف��اء عل��ي حبي��ب.
»القائ��د  ابت��كار صف��ة  وراء  يق��ف  ال��ذي  م��ن  أع��رف  ال  	
الض��رورة« للمقب��ور حاف��ظ األس��د. ق��د يكون ش��خصًا أو حزبًا ممن 
يؤمن��ون بنظري��ة »احلتمي��ة التارخيي��ة«. يع��ي »القائ��د الض��رورة« 
وفقًا هلذه الفلسفة احلتمية أن هناك أدوارًا »ضرورية« يف التاريخ 
ال ب��ّد أن ميأله��ا ش��خٌص م��ا. وهك��ذا كان على س��وريا ذات التاريخ 
احلدي��ث نس��بيًا أن تنتظ��ر ه��ذا »القائ��د املق��دام« ليحت��ّل مكان��ه يف 
»س��ورية  فيب��ي  احلتمي��ة،  ضرورات��ه  بتنفي��ذ  ويق��وم  التاري��خ 
احلديث��ة« م��ن ال ش��يء! س��ورية ال��يت س��يحّوهلا م��ن مجهوري��ٍة إىل 
مملك��ٍة س��الليٍة ختت��زل البل��د يف ش��خٍص وتفرغ��ه م��ن أّي داخ��ٍل 

جمتمع��ّي.
أم��ا بع��د ان��دالع ث��ورة الش��عب الس��ورّي وامله��ارات الباه��رة  	
غ��ري  فظاع��اٍت  ارت��كاب  يف  املعت��وه  برأس��ه  النظ��ام  أظهره��ا  ال��يت 
مس��بوقة، فق��د وج��د في��ه الغ��رب أيض��ًا القات��ل الض��رورة ال��ذي 
ال ميك��ن اس��تبداله بغ��ريه. فه��و يق��وم مبهم��اٍت ق��ذرة، نياب��ًة ع��ن 
حكوم��ات الغ��رب وتي��اراٍت مييني��ٍة عنصري��ٍة وأخ��رى يس��اريٍة في��ه، 
ال قب��ل لل��رأي الع��ام الغرب��ّي بتحّمله��ا. تل��ك احلكوم��ات والتي��ارات 
ال��يت ال ت��رى يف جمتمعاتن��ا »املتخلف��ة« إال فائض��ًا س��كانيًا ال أهمية 
ل��ه أو خط��رًا إرهابي��ًا يته��ّدد من��ط حياته��ا ورفاهه��ا االجتماع��ّي 

ويقل��ق راحته��ا.
لي��س ه��ذا غريب��ًا عل��ى ذل��ك »الغ��رب« ال��ذي ال خيج��ل  	
واح��ٌد كزبغني��و برجينس��كي )مستش��ار األم��ن القوم��ّي األمريكّي 
ح��ني  اجلدي��دة  املالتوس��ية  فلس��فته  اس��تعراض  م��ن  األس��بق( 
يتح��دث، يف أح��د كتب��ه، ع��ن أن عش��رين يف املئ��ة فق��ط م��ن س��كان 

احلي��اة. يس��تحقون  األرض 
بش��ار  م��ن  أفض��ل  منف��ذًا  الغ��رب  ه��ذا  س��يجد  أي��ن  	
الكيم��اوّي، ونظام��ه، لعم��ل م��ا ال يس��تطيع عمل��ه بنفس��ه؟ إن��ه حق��ًا 

الض��رورة. القات��ل 
الغربي��ة،  احلاج��ة  ه��ذه  عن��د  يتوق��ف  ال  األم��ر  لك��ن  	
»أخالقي��ًا«، إىل قات��ٍل ض��رورٍة م��ن عي��ار ه��ذا املعت��وه، ب��ل يتج��اوزه 
إىل حاج��ٍة سياس��يٍة، ه��ذه امل��ّرة، ل��دى مجي��ع الطغ��م الدكتاتوري��ة 
والس��اللية يف إقليمنا، س��واء تعلق األمر بنظام السيس��ي يف مصر، 
ت��زّود  ب��دوٍل  أو  )الفاس��د!(،  الس��الح  ببع��ض  القات��ل  ي��زّود  ال��ذي 
فصائ��ل جهادي��ٍة مناهض��ٍة للنظ��ام بالس��الح، كالس��عودية وقط��ر.
ك�������ثرياً  تف��وق  مب�������هماٍت  يق��وم  الض�������رورة  القات��ل  		

قدرات��ه العقلية.
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العدناني اجلزل
ناصر عنتابي

حت��ت عنوان »ق��ل للذين كفروا  	
سُتهزمون«  نشر تنظيم داعش مؤخراً آخر 
خط��ب ناطق��ه الرمسّي طه فالح��ة، أو من 
يع��رف بأبي حمم��د العدناني. ويف حني مل 
ختتلف هذه اخلطبة عما سبقها من حيث 
األس��لوب، ف��إن النق��اط ال��يت رّكزعليه��ا 
يف  التنظي��م  عقلي��ة  تعك��س  العدنان��ي 
مرحلة ما بعد التدخل الروسّي، وتلّخص 

احلال��ة الذهني��ة لقيادات��ه عموم��ًا.

كّفار الدرجة األوىل والثانية
التزام��ًا من��ه بش��رح عن��وان خطبت��ه؛  	
يب��دأ العدنان��ي تع��داد الكفار الذي��ن يتوّعدهم 
بالقتال واهلزمية، لتشمل قائمته الصليبيني، 
والروافض، والعلمانيني، واملرتّدين، واليهود، 
والكفار أمجعني، وفق تعبريه. لينتقل سريعًا 
إىل احلدي��ث ع��ن كي��ف »حتطم��ت أس��طورة 
أمري��كا ال��يت ال تقه��ر، وب��ان عجزه��ا وضعفها 
ظه��ر«، مس��تداًل عل��ى ذل��ك بتم��ّدد التنظي��م 
إىل تدم��ر والس��خنة والقريت��ني. فيم��ا يقطع 
ن��زول أمري��كا وحلفائه��ا  الش��ك يف مس��ألة 
إىل األرض الحق��اً بقول��ه »حت��ى تنزلوا بدابق 
ال��ذي في��ه ب��إذن اهلل ستكس��رون، وتهزم��ون 
وتغلب��ون... ولتك��ون نهاي��ة أمري��كا وخرابه��ا«. 
وبع��د تبي��ان ح��ال أمري��كا املستس��لمة لقدره��ا 
يع��رض فالح��ة »عليه��ا« ح��اًل واقعي��ًا: »ف��إن 
اجلزي��ة  دف��ع  فعلي��ِك  اخلس��ائر  أق��ل  أردِت 
لن��ا واالستس��الم«. وهن��ا ينته��ي دور أمري��كا 
يف  فق��ط  م��ّراٍت   4 ذك��رت  ال��يت  وروس��يا، 
اخلطاب ال بصفتها تشّن عدوانًا على املدنيني 
	وكتائ��ب اجلي��ش احل��ّر وتس��تثي داع��ش، 
وإمن��ا بكونه��ا م��ن مجل��ة م��ن تس��تجديهم 
أمري��كا ليس��اعدوها بع��د أن هزم��ت. لينتق��ل 
العدنان��ي بعده��ا إىل احلدي��ث مط��ّواًل ع��ن 
»فصائل الرّدة والعمالة« الذين نالوا النصيب 
األكرب من الش��تائم والوعيد، كاش��فًا بذلك 
ونواي��اه  احلقيقي��ني  التنظي��م  أع��داء  ع��ن 
جتاهه��م بقول��ه: »س��نفّرق اجلماع��ات ونش��ّق 
احل��ركات  س��نقاتل  التنظيم��ات.  صف��وف 
الكتائ��ب  س��نمزق  واجلبه��ات.  والتجمع��ات 
واأللوي��ة واجلي��وش حت��ى نقض��ي ب��إذن اهلل 
عل��ى الفصائ��ل؛ نع��م وس��نحّرر احمل��رّر، ألن��ه 

إن مل حيك��م بش��رع اهلل فلي��س ث��مَّ حم��ّرر«. 
ويف س��ياق احلدي��ث ع��ن ح��رب التنظي��م على 
املناط��ق احمل��ّررة يع��ّدد فالح��ة الف��روق ب��ني 
الفصائ��ل والتنظيم��ات، لك��ن »فاعلم��وا أنن��ا ال 
منّي��ز بني هذه األصن��اف واملقاصد؛ وحكمهم 
عندن��ا بع��د الق��درة واح��د: طلق��ة يف ال��رأس 

فالق��ة أو س��كينة يف العن��ق حاذق��ة«.

البعث يف املخيلة
الدواع��ش عموم��ًا م��ن  ال خيج��ل  	
التصري��ح باحت��كار »دولته��م« لإلس��الم، وهذا 
م��ا س��اقه العدنان��ي ذات��ه كدلي��ٍل عل��ى كف��ر 
خمالف��ي تنظيم��ه. وال خيل��و اخلط��اب الع��ام 
إىل  انتمائ��ه  ع��ن  احلدي��ث  م��ن  للتنظي��م 
عص��ر دول��ة اإلس��الم القدمي��ة املتخيل��ة وفق 
الطريق��ة الداعش��ية، لذل��ك حيش��ر اخلليف��ة 
امس��ه بالنس��ب القرش��ّي، وكذل��ك يفع��ل من 
استطاع من نّوابه، ليجسدوا أمام مناصريهم 
« هذه الع��ودة إىل املاضي، »فإن  بش��كٍل »واقع��يٍّ
كنت��م تري��دون ش��رع اهلل ف��ال يق��ام ش��رع 
لك��ن،  اإلس��المية«.  الدول��ة  ظ��لّ  يف  إال  	اهلل 
أجم��اٍد  إىل  أيض��ًا  ه��ؤالء  حيت��اج  باملقاب��ل، 
تص��ل ب��ني ذاك املاض��ي القدي��م واحلاض��ر، 
العدنان��ي  يس��وق  يفعل��وا؟  أن  عس��اهم  فم��ا 
ش��اهداً وحي��داً يدلل ب��ه على »تاريخ« التنظيم 
يف هزمي��ة أمري��كا بقول��ه: »فق��د جرجرن��اِك 
إىل حرب��ني يف خراس��ان والع��راق نس��يِت بهما 
أه��وال فيتن��ام«. وبه��ذا ينس��ب القت��ال ال��ذي 
خاضت��ه طالب��ان )ال��يت يكّفره��ا( والكتائ��ب 
العراقي��ة املختلف��ة )ال��يت قاتله��ا( إىل نفس��ه، 
مصّوراً ذلك كمنجزاٍت »للدولة« الفردوسية 
عل��ى طريق��ة ح��زب البعث. كم��ا يظهر ذلك 

أيضًا حينما يكيل فالحة بنهٍم املديح والغزل 
لتنظيمه، أي لنفس��ه، »فمن يلتحق بصفوف 
الدول��ة جيذب��ه ذل��ك الن��ور، ويثبت��ه املنه��ج 
الراس��خ ال��ذي نهج��ه ق��ادة الدول��ة ومحل��ه 
جنوده��ا يف الص��دور، حت��ى غ��دا ذل��ك املنه��ج 
صّمام األمان«. وال شك أن مفرداٍت كاملنهج 
الراس��خ وصم��ام األم��ان س��بق وأن ش��اهدها 
املالي��ني يف س��وريا عل��ى اجل��دران لوص��ف 
»منج��زات احلرك��ة التصحيحي��ة« وحاف��ظ 

األس��د وابن��ه. 

رثاء الداعشّي الكبري
مناص��ري  م��ن  نف��ٍي  ط��ول  بع��د  	
أّك��د  التواص��ل؛  ش��بكات  عل��ى  التنظي��م 
العدنان��ي يف كلمت��ه أخ��رياً خ��رب مقت��ل م��ن 
أمس��اه أب��ي معت��ز القرش��ي. إذ كان البي��ت 
األبي��ض ق��د أعل��ن يف أواخ��ر ش��هر آب املاض��ي 
االس��م  وه��و  احليال��ي،  فاض��ل  مقت��ل  ع��ن 
احلقيق��ّي للعقي��د البعث��ّي الصّدامّي الس��ابق، 
ال��ذي ش��غل منص��ب نائ��ب البغ��دادّي، قب��ل أن 
يك��ّي نفس��ه بالقرش��ّي متاهي��ًا م��ع منصب��ه 
اجلدي��د، وُيقت��ل م��ع أح��د كب��ار مس��ؤولي 
التنظي��م اإلعالمي��ني يف غ��ارٍة أمريكيٍة قرب 

املوص��ل.  مدين��ة 
يف  الش��عر  م��ن  العدنان��ي  يكث��ر  	
رث��اء قتيل��ه الكب��ري، وك��ذا يفع��ل يف خمتلف 
املواضي��ع والقضايا ال��يت يتناوهلا، ليدعم آراًء 
يع��رف أنه��ا يف ع��امل خي��االت التنظي��م ال يف 
الواق��ع. إذ إن ه��ذا الواق��ع جي��ربه ورؤس��اءه 
عل��ى التس��ردب خوف��ًا م��ن مص��رٍي ُيلحقه��م 
مب��ن يرث��ون، ول��ن ينف��ع التخف��ي وال ط��ول 
اللس��ان وال اخلطاب��ة يف جتّن��ب ذل��ك طوي��اًل.
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حممد عثمان

»مواقف وعرب من السرية والتاريخ«

س »لتطوي��ر املعلم��ني واملعلمات«،  ص��در ه��ذا الكت��اب ع��ن دي��وان التعلي��م يف تنظي��م الدول��ة اإلس��المية. وق��د ُك��رِّ 	
كما جاء على غالفه. وخبالف كتيبات التنظيم ومطّوياته األخرى، اليت تتناول جوانب جزئيًة، اتس��م الكتاب بعرٍض 

ش��امٍل ألف��كار التنظي��م. 

عل��ى طريق��ة املؤرخ��ني املس��لمني  	
يتن��اول الكت��اب التاري��خ من��ذ ب��دء اخلليق��ة، 
عصرن��ا  إىل  وص��واًل  النب��ّوة،  بعه��د  م��روراً 
الفائ��ت  الق��رن  عل��ى  مرّك��زاً  احلال��ّي، 
ول��دى  العثماني��ة.  الدول��ة  انهي��ار  من��ذ 
العربي��ة  لل��دول  احلدي��ث  التاري��خ  ع��رض 
واإلس��المية، ال��ذي يأخ��ذ حّي��زاً كب��رياً م��ن 
الكت��اب، يب��دأ احلدي��ث بالع��راق ث��م س��وريا 
وتليهما أقطار الوطن العربّي. وميّر العرض 
واالقتصادي��ة  السياس��ية  احملط��ات  بأه��م 
اللغ��ة  يس��تعمل  وفيه��ا  واالجتماعي��ة. 
احلديث��ة، فنقرأ: »تط��ّور احلركة الوطنية« 
و«اضطه��اد  التح��ررّي«  العرب��ّي  و«التي��ار 
ص��دام حس��ني للش��يعة«، إىل جان��ب »األم��م 
املتحدة وتدويل القدس« و«انتصار اجليوش 
تنتش��ر  تش��رين«. كم��ا  العربي��ة يف ح��رب 
املصطلح��ات املرتمج��ة؛ كالطبق��ات املثقف��ة، 
وحي��اة اجملتم��ع السياس��ية، وص��راع البق��اء، 
والطبق��ة العليا والدنيا والوس��طى، والنس��يج 
العرق��ّي، وحق��وق اإلنس��ان )عن��د ال��كالم على 
األقلي��ات املس��لمة املضطه��دة يف بعض الدول 
اآلس��يوية(. وتظه��ر يف الع��رض، ب��ني ح��نٍي 
وآخ��ر، عب��اراٌت وعظي��ٌة واتهامي��ٌة وس��اخرة، 
اإلحصائي��ات  م��ن  الكث��ري  إىل  باإلضاف��ة 
والتواري��خ اخلاطئ��ة، مب��ا يف ذل��ك تواري��خ 
األح��داث القريب��ة؛ فحاف��ظ األس��د -حس��ب 
 ،1998 1970 إىل  الكت��اب- حك��م س��وريا م��ن 
وص��دام حس��ني -ال��ذي حيس��ب ل��ه الكت��اب 
أنه أقام »دولًة حديثًة ومتقدمًة وجيشًا قويًا 
جمهزًا«- تس��لم احلكم 1968. كما أن دوليت 
الصوم��ال وموريتاني��ا ال جت��دان هلم��ا مكان��ًا 

ب��ني ال��دول العربي��ة!
	 ث��م ينتق��ل الكت��اب م��ن ال��دول إىل 
احلركات اإلس��المية؛ كاإلخوان املس��لمني 
وفرعه��ا مح��اس، واجلماع��ة اإلس��المية يف 
اجلزائ��ر، وغريه��ا. فيع��رض تارخيه��ا ويب��نّي 
رأي��ه فيها، مس��لطًا الضوء عل��ى »احنرافاتها«. 
 224 يف  يق��ع  ال��ذي  الكت��اب،  وخيّص��ص 
صفح��ة، 11 صفح��ًة لل��كالم عل��ى مجاع��ة 
اإلخوان املسلمني، و13 للجماعة اإلسالمية. 
وكان ق��د خّص��ص 16 صفح��ًة للس��عودية، 

بينم��ا ع��رض تاري��خ األنبي��اء يف 10 صفحات، 
وعه��د النب��وة يف 14.

بالوص��ول إىل نهاي��ة الكت��اب تظه��ر  	
فرضي��ة التنظي��م ع��ن انهي��ار الغ��رب وع��ودة 
احلض��ارة اإلس��المية، باالس��تناد إىل أحادي��ث 
نبوي��ة، وفك��رة اب��ن خل��دون ع��ن أعم��ار الدول، 
وأرنول��د توين��ي ع��ن ت��داول احلض��ارة ب��ني 
ظه��ور  أن  إىل  للوص��ول  والغ��رب،  الش��رق 
»الدولة اإلس��المية« هو أّول بش��ائر عودة هذه 
الكت��اب  أن  باملالحظ��ة  احلض��ارة. واجلدي��ر 
خيتصر بالغرب مجيع »املش��ركني« حبس��ب 
تصنيفه، كما أنه يعرّب بالشرق عن املؤمنني 

ب��ه والذي��ن »حيمل��ون موّرث��ات الص��الح«.
االجتم��اع«  »مب��ادئ  أن  رغ��م  	
غ��ري  السياس��ية«،  و«رؤيت��ه  التنظي��م،  ل��دى 
مطروحت��ني عل��ى حن��ٍو منّظ��ٍم يف الكت��اب، 
بس��بب االس��تطراد يف الع��رب، لك��ن لي��س م��ن 
العس��ري جتميعهم��ا من استش��هادات التنظيم 
خاّصًة بس��يد قطب. فالكتاب يقسم البشرية 
أن  يس��تحيل  ومش��ركني،  »مؤمن��ني  إىل 
ص��راٍع  خ��وض  دون  يعيش��وا  أو  يتعايش��وا 
أب��ديٍّ ب��ني احل��ّق والباط��ل ناب��ٍع م��ن الص��راع 
بني اخلري والشّر«، »فإما أن يذوب أهل احلق 
ويرتك��وا أص��ل دينه��م ويندجم��وا م��ع أه��ل 
الكف��ر، وإم��ا أن ي��ذوب أه��ل الكف��ر ويدخل��وا 
أن  أو يرضخ��وا ألهل��ه«. كم��ا  يف دي��ن اهلل 
تتحق��ق يف مجي��ع جم��االت  »ال  اهلل  عب��ادة 
احلي��اة إال بإقام��ة دول��ٍة إس��المية«، »جتتم��ع 
حت��ت رايته��ا الكلم��ة«. وإذا كانت اجلماعات 

األخ��رى -املقص��ود القاع��دة- »رّك��زت عل��ى 
النكاي��ة يف األع��داء واس��تنزافهم فق��ط«، فإنه 
»ال بّد ألهل احلّق من بيئٍة ومكاٍن جيتمعون 
فيه على دعوة احلّق والعمل به«. هذه البيئة 
هي »أرض اخلالفة اليت جيب أن يهاجر إليها 
أهل احلق ليحققوا معاني العبودية« والوالء 
املؤمن��ني«،  إمي��ان  »ش��رط  وهم��ا  وال��رباء، 
واجله��اد ال��ذي ه��و »ف��رض ع��نٍي عل��ى أم��ة 
اإلسالم«. وهذه الدولة وريثة دولة اخلالفة 
بع��د مقت��ل عثم��ان، ألن الدول��ة األموي��ة وم��ا 
بعده��ا قائم��ٌة عل��ى القه��ر والتغل��ب. ومنه��ا 
»منطل��ق اجلحاف��ل اليت يزيل اهلل على يديها 
و«يبس��ط  ال��ردة«،  وحوم��ات  الكف��ر  ظلم��ة 
ذل��ك  وقب��ل  العب��اد«.  ب��ني  وش��رعه  حكم��ه 
س��تحارب »الش��يعة واملتصّوف��ة والعلماني��ني 
والدميقراطي��ني والبعثي��ة واالش��رتاكية... 
حت��ت  املنحرف��ة،  اإلس��المية  واحل��ركات 
قاعدة »تقسيم األعداء والرتكيز على العدّو 

األك��رب«.
مل يس��تطع الكت��اب اس��تلهام الكت��ب  	
مصطلحاته��ا  اس��تعار  أن��ه  رغ��م  احلديث��ة 
وأس��اليبها، كم��ا مل يس��تطع تقلي��د الكت��ب 
القدمي��ة باحملافظ��ة على تقاليدها يف إس��ناد 
الرواي��ة. وبالنظ��ر إىل حص��ر توزيع��ه عل��ى 
»خنب��ة املعلم��ني« ميث��ل الكت��اب أقص��ى م��ا 
ميك��ن أن يقّدم��ه التنظي��م لرعاي��اه. وبالتالي 
فإن��ه يع��ّد، م��ن ه��ذا الوج��ه، تفني��داً الف��رتاض 
»لبن��وك عق��وٍل  التنظي��م  امت��الك  البع��ض 

اجمل��االت«. مجي��ع  يف  متقّدم��ٍة 

مناهج دراسية لتنظيم الدولة
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كتاب

 القرويون يف 
 معاقل األسد 

يرون يف الروس 
لِّصني ُمَ

لندزي هيلسم
الغارديان/ 4 تشرين األول

ترمجة مأمون حلي

كث��رٌي م��ن الس��وريني يف طرط��وس والالذقي��ة ينظ��رون إىل فالدمي��ري  	
للح��رب. نهاي��ًة  س��يضع  خمل��ٍص  كصدي��ٍق  بوت��ني 

مدين��ة جبل��ة م��كاٌن جي��ٌد ملتتبع��ي  	
حرك��ة الطائ��رات. يف األس��بوع املاض��ي أقلع��ت 
أع��داٌد كب��ريٌة م��ن القاذف��ات املقاتل��ة –س��وخوي 
24، 25، 32– من قاعدة باسل األسد اجلّوية، اليت 

تق��ع عل��ى بع��د أق��ّل م��ن مي��ٍل واح��ٍد م��ن املدين��ة. 
كانت الطائرات تهدر يف مساٍء خريفيٍة غائمٍة 
وهي تتجه إىل أهدافها يف مشال وشرق سوريا. 
طوال األس��بوع كانت طائرات توبوليف للنقل 
تهب��ط آتي��ًة بالرجال والعت��اد. وجنوبًا، على بعد 
50 مياًل يف ميناء طرطوس، ترسو سفٌن روسيٌة 

حمّمل��ٌة بالذخ��رية وبإم��داداٍت أخ��رى م��ن أج��ل 
احلملة الروسية اجلديدة اليت ترمي إىل طرد 
أع��داء احلكوم��ة الس��ورية. يق��ول أهالي املنطقة 
إن الطري��ق الس��احلّي غالب��ًا م��ا يك��ون مغلق��ًا 
يف اللي��ل لك��ي يت��ّم نق��ل األس��لحة م��ن القاع��دة 
ل��دى  لي��س  املط��ار.  إىل  الروس��ية  البحري��ة 
ه��ؤالء األهال��ي ش��كاوى. ال أح��د منه��م يك��رتث 
م��ن أن ال��روس قالوا إنهم سيس��تهدفون تنظيم 
الدولة اإلس��المية لكنه��م يضربون جمموعات 
املتمّردين األخرى. فكّل أعداء احلكومة ُيعّدون 

إرهابي��ني بالنس��بة إىل أهال��ي ه��ذه املنطق��ة.
مّسي��ت القاع��دة اجلّوي��ة العس��كرية  	
ال��يت يس��تخدمها ال��روس باس��م ش��قيق بش��ار 
األس��د. والده��م الراح��ل، حافظ، كان قد رش��ح 
باس��ل كخليف��ٍة ل��ه، لك��ن ابن��ه األك��رب م��ات يف 
ح��ادث س��يارة، م��ا جع��ل بش��ار اخلليف��ة التال��ي. 
حاف��ظ وباس��ل مدفون��ان يف ضري��ٍح عم��الٍق 
ل��ه أرضي��ٌة م��ن املرم��ر األس��ود عل��ى بع��د بضع��ة 
أمياٍل يف أعلى التلة. صور حافظ يف كّل مكاٍن 
يف املناط��ق الس��احلية، معق��ل ال��والء للنظ��ام، 
ومعق��ل الطائف��ة العلوي��ة. يف ه��ذا امل��كان، يع��ّد 

الن��اُس ال��روَس أصدق��اء أوفي��اء س��اندوا س��اللة 
األس��د مل��دة 45 عام��ًا، وبع��د 4 س��نواٍت من احلرب 
األهلي��ة، ه��ا ه��م يهّب��ون لنج��دة ه��ذه الس��اللة. 
 : يق��ول من��ذر عب��د اهلل، وه��و موظ��ٌف حكوم��يٌّ
»وصلن��ا إىل نقط��ٍة وق��ف فيه��ا األمريكي��ون 
والسعوديون ضدنا، فطلبنا املساعدة لننهي هذه 
احلرب. جيشنا وقيادتنا متعبون، لذا حنتاج إىل 

مس��اعدة ال��روس لنتخل��ص م��ن أعدائن��ا«.
الالذقي��ة  إىل  احل��رب  تص��ل  مل  	
وطرطوس بعد، لكن شبان املنطقة ذهبوا إليها. 
قرية النجيب، اليت تقع يف حمافظة طرطوس، 
فق��دت حت��ى اآلن 147 جندي��ًا، بينم��ا أصي��ب 52 
جنديًا منها جبروٍح خطرية. يف إحدى أمس��يات 
األس��بوع املاض��ي جتّمع��ت أس��ر الش��هداء، وه��ذا 
م��ا يع��رف ب��ه موت��ى احل��رب، إلحي��اء ذك��رى 
ع��ن  دفاع��ًا  بأرواحه��م  ضح��وا  الذي��ن  أولئ��ك 
قضاي��ا األمة وعن القائد. اجلميع موالون، لكن 
بعضهم يشعرون أنه قد ُطلب منهم أكثر مما 
ينبغي. أصّرت زينة طيان )70 عامًا( على زيارة 
الصحفي��ني طلب��ًا للمس��اعدة. قال��ت إن اثن��ني 
م��ن أبنائه��ا قت��ال: »بع��د أق��ّل م��ن 3 ش��هوٍر أخ��ذوا 
ول��دي األخ��ري إىل اجلندية. أتس��تطيع إقناعهم 
بتس��ريح ولدي؟ حنن مجيعًا نقوم على خدمة 
البلد والرئيس، لكني أريد عودة ابي«. يف متوز 
املاض��ي اع��رتف األس��د أن اجلي��ش يعاني »نقصًا 
يف الق��درات البش��رية«. ورفعت القّوات املس��لحة 
احلظر على ضّم الرجال للجيش من العائالت 
ال��يت فق��دت ابن��ًا. كث��رٌي م��ن الش��باب الذي��ن 
يهربون من س��وريا قاصدين أوروبا يفّرون من 
��ّدد بش��كٍل متك��ّرر.  اخلدم��ة العس��كرية ال��يت مُتَ
»كنت يف نهاية خدميت لكنهم مل يسّرحوني«، 

يق��ول خلي��ل يوس��ف )25 عام��ًا( وه��و م��ا ي��زال يف 
بدلته العسكرية، يعاجل ذراعه املضمدة. »ُأصبت 
يف وجه��ي، لك��ن بع��د أن ش��فيت أع��ادوا إرس��الي 
إىل وحدت��ي. بع��د ذل��ك تعّرض��ت إلصاب��ٍة يف 
ي��دي، ل��ذا أرس��لوني أخ��رياً إىل قري��يت«. بع��د أن 
مّت تس��رحيه أصب��ح يتلق��ى %45 م��ن مرتب��ه 

العس��كرّي.
ال��روس ه��م أبط��ال الس��اعة. الن��اس  	
ّي��ون األجان��ب القالئ��ل الزائري��ن ب�«دوب��ري  حُيَ
ِدن« روس��يٍة مبتهج��ة، ويع��رّبون ع��ن محاس��هم 
للرئيس بوتني، الذي يعتقدون أنه سيخّلصهم 
م��ن اإلرهابي��ني. ق��د تس��تطيع احلمل��ة اجلّوي��ة 
الروس��ية ط��رد املتمّردي��ن الذي��ن كان��وا ب��دأوا 
مح��اة  ح��ول  الس��احلّي  الش��ريط  يه��ّددون 
ومحص، لكن املش��كلة تكمن يف الس��يطرة على 
األراض��ي. الق��ّوات الرّبية الروس��ية ُتَع��زَّز بقّواٍت 
م��ن فيلق الق��دس اإليرانّي وحزب اهلل اللبناني، 
لكن السعودية تعهدت بإرسال مزيٍد من املعدات 
إىل خصومهم، مما زاد من فرص حرٍب تتوسع 

وتصب��ح أكث��ر دموي��ة.
يف الالذقي��ة وطرط��وس، احملمّيت��ني  	
م��ن ن��زاٍع م��ّزق س��وريا، ميتل��ك الن��اس فك��رًة 
بسيطًة جداً عن الكراهية لألسد اليت يشعر بها 
أولئك الذين يعيشون حتت الرباميل العشوائية 
ال��يت يلقيه��ا النظام عل��ى مناطق دمش��ق وإدلب 
وحل��ب اخلاضع��ة لس��يطرة املتمّردي��ن. إنه��م 
ليش��اهدوا  رقابه��م  مي��ّدون  وه��م  جي��رؤون، 
النفاثات املقاتلة تنطلق مسرعًة فوق رؤوسهم، 
أن  الدالئ��ل–  كّل  –خب��الف  يأمل��وا  أن  عل��ى 
بداي��ة الروس��ية تؤش��ر إىل  	احلمل��ة اجلّوي��ة 

 نهاية احلرب.
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صياد المدينة

صور من أرض اخلالفة

»حّطولن��ا عاألورين��ت« ه��و الطل��ب  	
ره أب��و عم��ارة األنص��ارّي كلم��ا  ال��ذي يك��رّّ
زار أصدق��اءه الذي��ن يس��ّميهم »علماني��ني«، 
معت��رباً مش��اهدة األورين��ت رس��الًة تطمئ��ن 
األش��خاص الذي��ن يلتقيه��م ألّول م��ّرٍة إىل 
أن��ه متح��ّرٌر ومتس��امٌح إزاء خ��رق ممنوع��ات 
داع��ش. وه��و العام��ل الرئيس��ّي يف ال��وّد ال��ذي 
يبدي��ه األنص��ارّي لقريب��ه وصديق��ه صاح��ب 
للمدخن��ني  ن��اٍد  إىل  حت��ّول  ال��ذي  البي��ت 
الس��ّريني، حيث ميكن��ه أن يدخن و«يأركل« 
العراقي��ة منه��ا عل��ى  األغان��ي،  وأن يس��مع 
وج��ه اخلص��وص، م��ع دفع��ٍة إضافي��ٍة م��ن 
فاضح��ٍة  لقط��اٍت  ع��ن  بالبح��ث  التح��ّرر 
يف  أحيان��ًا،  وميكن��ه  التلفزي��ون.  قن��وات  يف 

األي��ام ال��يت يك��ون فيه��ا غاضب��ًا م��ن رؤس��ائه 
وبالطريق��ة  ينتقده��م،  أن  التنظي��م،  يف 
الوحي��دة ال��يت يعرفه��ا وحيّبه��ا وه��ي ش��تم 
أمهاته��م وأخواته��م. ويف كّل زي��ارٍة يتذكر 
قضيت��ه الرئيس��ية م��ع وال��ي الربك��ة ال��ذي 
أع��اق ألش��هٍر حقه الطبيع��ّي يف االنتقال إىل 
والي��ة اخل��ري بع��د إصاب��ٍة بليغ��ٍة يف مع��ارك 
احلس��كة، وماط��ل، م��ّرًة بع��د م��ّرٍة، يف وعوده 
باملوافق��ة عل��ى النق��ل، قب��ل أن يتهم��ه بأن��ه 
»متقاع��س وجب��ان«، ل��ريّد أب��و عمارة -حس��ب 
يف  ك��ذاب«،  »وان��ت  الوال��ي:  عل��ى  زعم��ه- 
املواجه��ة ال��يت أس��فرت ع��ن نتائ��ج خمتلف��ة: 
وصم��ٌت  و«صدم��ٌة  ش��هرين«  مل��ّدة  »س��جٌن 
وموافق��ة« و«ض��رٌب م��رّبٌح بعق��ب البندقي��ة 

الط��رد«، يف كّل م��ّرٍة يتذّك��ر فيه��ا  قب��ل 
اإلصاب��ة ال��يت جتعل��ه ال يس��تغي ع��ن الع��كاز 
وال يس��تطيع أن جيلس قبل أن يهّيئ مقعداً 
يراع��ي الصفائح املعدني��ة املثبتة على فخذه 
احملّط��م »مث��ل املل��ح« كم��ا يق��ول. وبالع��كاز 
والفخ��ذ احملّط��م، وبورق��ٍة رمسي��ٍة م��زّورة، 
جن��ح أب��و عم��ارة يف تفري��غ نفس��ه يف قس��م 
املق��ّر  يف  بش��يٍء  يق��وم  ال  حي��ث  التفخي��خ، 
ح��نٍي  كّل  والوض��وء  الش��اي  ش��رب  س��وى 
وآخ��ر بانتظ��ار صل��وات اجلماع��ة. ومس��اًء ال 
بّد من األنس ب�«العلمانيني« يف شقة العّزاب 
ال��يت يعتربه��ا ج��ّوه اخل��اّص ال��ذي يتمّي��ز ب��ه 
ع��ن باق��ي الدواع��ش الذي��ن يأخ��ذون األم��ر 
على حممل اجلّد، وال يكس��بون س��وى عداوة 

الن��اس وكرهه��م. 
أب��و  ينتم��ي  داع��ش  صف��وف  يف  	
عمارة، أو حناش، وهو اللقب األّول واحملّبب 
ل��ه، إىل الن��وع ال��ذي يع��ّد التنظي��م جم��ّرد 
قط��اٍع ع��امٍّ جي��ب عل��ى امل��رء االنتس��اب إلي��ه 
وس��رقته بق��در م��ا يس��تطيع، والبيع��َة طل��ب 
وظيف��ٍة إجباري��ًا وفاحت��ة سلس��لٍة ال تنته��ي 
م��ن الرواتب الش��هرية املتالحق��ة. الراتب هو 
احلقيق��ة الوحي��دة ال��يت حيرتمه��ا يف ع��امل 
داع��ش، وم��ا س��وى ذل��ك وه��ٌم وتصغ��ري عق��ٍل 

ونف��اق. 
ال  ح��ني  الص��������فاء،  أي��������ام  يف  	
يتغط��رس مهاج��ٌر علي��ه بش��يٍء م��ن األوام��ر 
الش��اقة أو يعي��ق حتايل��ه لالنص��راف باكرًا، 
يك��ون حن��اش يف م��زاٍج رائ��ٍق ج��داً. يتجاه��ل 
كّل ش��يٍء وينطل��ق يف ثرث��رٍة مرح��ٍة ع��ن 
حبيباته يف »العس��كرية«، اللواتي كّن يقعن 
دوم��ًا يف غرام��ه م��ع أّول تص��رف ش��هم يب��در 
من��ه أو أّول س��اعة إهم��اٍل يفتعله��ا لإليق��اع 
احل��ب  قص��ص  ع��ن  يس��تطرد  وق��د  به��ّن. 
باس��تعراضاٍت جانبي��ٍة، مث��ل خربت��ه الن��ادرة 
احل��ّر  طي��ور  وصي��د  ال��كالب  بس��الالت 
والتخيي��م ألس��ابيع يف الرّبي��ة ش��تاًء وعل��ى 

الصي��ف. يف  الف��رات  ضف��ة 

https://twitter.com/3aynAlmadina
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