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إدلب... وما بعدها
أّدت املعرك��ة الس��ريعة ال��ي خاضه��ا  	
تفاع��اٍت  إىل  إدل��ب  لتحري��ر  الفت��ح  جي��ش 
كث��رة. فم��ن جه��ٍة رفعت من معنوي��ات مجهور 
الث��ورة الذي مل يش��هد انتص��اراً مماثًا منذ زمٍن، 
وأّدت، باملقاب��ل، إىل حال��ٍة م��ن التخّب��ط والضي��اع 
يف أوس��اط مقاتل��ي النظ��ام ومؤيدي��ه، وم��ن جهٍة 
أخ��رى فتح��ت الب��اب أمام األس��ئلة املش��روعة عن 
مس��تقبل حك��م املدين��ة، وكيفي��ة الدف��اع عنه��ا 
يف وج��ه قص��ف النظ��ام، واخلط��وات العس��كرية 
الاحقة. ومل خيُل طرح هذه األسئلة واإلجابات 
عنه��ا م��ن خاف��اٍت عالي��ة الص��وت يف صف��وف 
الث��ورة، فم��ن املع��روف أن وراء ه��ذه التس��اؤالت 
واملخ��اوف تباي��ٌن يف ال��رؤى ح��ول معن��ى الث��ورة 
السورية وهويتها وأهدافها. ومن هنا نرى أن هذا 

اخل��اف صح��يٌّ ومطل��وب.
إع��اٍم  كوس��يلة  بدورن��ا،  توجهن��ا  	
ثوري��ٍة، ب��كّل ه��ذه األس��ئلة إىل أح��د أب��رز الق��ادة 
العس��كريني جلي��ش الفت��ح، أب��و يوس��ف املهاج��ر، 
ف��كان لن��ا مع��ه لق��اٌء طويٌل تقرأونه يف ه��ذا العدد، 
ويتبنّي فيه مستوى العقانية الي وصلت إليها 
القوى العسكرية للثورة، حني ال تستأثر إحداها 
بالنصر اجلماعّي، بل تسّجله يف حساب اجلميع، 
واأله��م يف حس��اب س��ورية كله��ا ال يف حس��اب 
منطق��ٍة بعينها ه��ي إدلب، الي يقول املهاجر إنها 
س��ُتحكم مبجل��ٍس مدن��يٍّ م��ن أصح��اب اخل��رات 
املوظف��ني  املدين��ة، وع��ر  أبن��اء  والكف��اءات م��ن 
احلكوميني أنفسهم، دون نوازع انتقاميٍة يزعمها 
مؤي��دو النظ��ام، م��ع تقدي��م املتوّرطني باس��تباحة 

الدم��اء إىل احملاك��م.
ب��ل األب������رز أن م�������حّرري إدل�����ب مل  	
يقطع��وا م��ع احلكوم��ة املؤقتة -رغم الل��وم الكبر 
هل��ا- وم��ا ميك��ن أن تقّدم��ه م��ن دع��ٍم، ولك��ن ه��ذه 
	ال������حكومة تكتف������ي باملبارك��ة والتصرحي��ات 

من بعيد!
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انته��ت اجتماع��ات موس��كو املنعق��دة  	
وف��د  ب��ني  اجل��اري،  نيس��ان  م��ن   )6-9( ب��ني 
نظ��ام بش��ار األس��د، برئاس��ة مندوب��ه يف األم��م 
املتح��دة، بش��ار اجلعف��ري، ووف��ٍد آخ��ر يزع��م 
ش��يء.  ال  إىل  الس��ورية،  للمعارض��ة  متثيل��ه 
ورغ��م تركي��ز البن��ود الورقي��ة لاجتم��اع على 
النواحي اإلنسانية، إال أن ممثلي األسد رفضوا 
التعاط��ي اجل��ّدّي م��ع ه��ذه البن��ود. واش��تكى 
بع��ض املش��اركني م��ن وف��د "املعارض��ة" م��ن 
الس��لوك الف��ّظ واملتك��ّر لوف��د النظ��ام ال��ذي 
مل يت��واَن، عل��ى لس��ان رئيس��ه اجلعف��ري، ع��ن 
االس��تهزاء مبفاوضي��ه على الط��رف اآلخر من 
الطاول��ة يف م��ّراٍت ع��ّدٍة كان بينه��ا تذّم��ره من 
جه��ل أعض��اء ه��ذه الوف��د، مم��ا يع��ّد خروجًا عن 
االجتماع��ات  يف  املعه��ودة  واآلداب  األع��راف 
الرمسي��ة. وتش��كل وف��د "املعارض��ة" بن��اًء عل��ى 
الروس��ية، وه��ي  دع��واٍت وجهته��ا اخلارجي��ة 
االجتم��اع، ألش��خاٍص  املنظم��ة هل��ذا  اجله��ة 
تلفزيوني��ون  مؤي��دون  بينه��م  م��ن  بعينه��م، 
للنظ��ام، وش��خصياٌت بعي��دٌة ع��ن الش��أن الع��ام، 
وأعض��اء يف كلٍّ م��ن هيئ��ة التنس��يق أو املن��ر 
الدميقراط��ّي، مُجع��وا رغ��م تباي��ن مواقفه��م 
السياسية يف كتلٍة واحدٍة يفرتض بها االتفاق 
على رؤيٍة وموقٍف موّحٍد حول بنود االجتماع. 
وق��د أّدى ه��ذا التباي��ن إىل فوض��ى وتض��ارٍب 
يف طروح��ات أعض��اء الوف��د "املع��ارض"، ال��ذي 
تع��ّرض يف الي��وم األخ��ر م��ن االجتماع��ات إىل 
م��ا يش��به االنش��قاق لثاث��ٍة م��ن أعضائ��ه التقوا 
منفردي��ن باجلعف��رّي، واتفقوا معه على ورقٍة 
مشرتكٍة دون علم زمائهم. وانتقد املعارض 
مس��ر عيط��ة، عل��ى صفحت��ه الش��خصية عل��ى 
واعتره��ا  اجلعف��ري،  تصّرف��ات  الفيس��بوك، 
دليًا على تعنت النظام، وتساءل "حول حرص 
الس��ورية عل��ى مواطنيه��ا وبلده��ا  احلكوم��ة 
وم��دى جّديته��ا للخ��روج م��ن األزم��ة". ورغ��م 
احلقائ��ق املؤّكدة عن فش��ل ه��ذا اللقاء، حتّدث 
كلٌّ م��ن وزي��ر اخلارجي��ة الروس��ية ورئي��س 

وف��د النظ��ام ع��ن تفاؤهل��م بنتائج��ه.

اخلارجي��ة  بوزي��ر  لقائ��ه  وعق��ب  	
الفرنس��ّي، ل��وران فابي��وس، يف الري��اض، ش��ّدد 
س��عود الفيص��ل، وزي��ر اخلارجي��ة الس��عودّي، 
عل��ى رؤي��ة باده للحّل يف س��وريا دون أّي دوٍر 
مس��تقبليٍّ لألس��د، يف إط��ار عملي��ٍة سياس��يٍة 
تق��وم عل��ى مب��ادئ جني��ف1 وم��ا اش��تمل علي��ه 
من ترتيباٍت لنقل الس��لطة. وأضاف الفيصل: 
"ت��رى اململك��ة أن اس��تمرار تدف��ق األس��لحة 
أنواعه��ا  جبمي��ع  وزمرت��ه،  األس��د  بش��ار  إىل 
املدّم��رة لس��وريا وش��عبها، م��ن ش��أنه تعطي��ل 
احل��ل الس��لمّي املنش��ود. وسنس��تمّر م��ن جانبن��ا 
بالتص��ّدي هل��ا والدف��ع باحل��ّل الس��لمّي ب��كل 
تتوات��ر  متص��ٍل  س��ياٍق  ويف  املتاح��ة".  الس��بل 
األنب��اء ع��ن ني��ة املبع��وث الدول��ّي س��تيفان دي 
ميس��تورا إط��اق سلس��لة لق��اءاٍت تش��اوريٍة يف 
شهر أيار املقبل، بالتزامن مع نصٍح وجهه دي 
ميتس��ورا للمجتمع الدولّي بضرورة اإلصغاء 
، مذّك��راً بالنفوذ  إىل روس��يا بغاي��ة إجي��اد حلٍّ
الروس��ّي يف أوس��اط النظ��ام، مم��ا جيع��ل م��ن 
دولي��ٍة  جه��وٍد  أي��ة  يف  الروس��ية  املش��اركة 
مس��ألًة هام��ًة، حبس��ب حدي��ٍث ل��دي ميتس��ورا 

م��ع صحيف��ة اإلندبندن��ت الريطاني��ة.
اإلخباري��ة  قن��اة  م��ع  مقابل��ٍة  ويف  	
الس��ورية، التابع��ة لنظ��ام األس��د، ق��ال حس��ن 

نص��ر اهلل، قائ��د ميليش��يا ح��زب اهلل اللبناني��ة، 
إن الصراع الذي تشهده املنطقة صراٌع سياسيٌّ 
ولي��س مذهبي��ًا، مك��ّرراً مق��والٍت س��ابقًة له عن 
املؤام��رة ال��ي تس��تهدف س��وريا لدوره��ا املق��اوم 
وأك��د  اإلس��رائيلّي.  األمريك��ّي  للمش��روع 
معرفته املسبقة بأن احلرب سوف متتّد لوقٍت 
مب��لء  دخلوه��ا  اهلل  ح��زب  يف  وأنه��م  طوي��ٍل، 
إرادته��م، وه��م يتحمل��ون مس��ؤولية ذل��ك، وأن 
مش��اركة مقاتليه يف املعارك تأتي "على ضوء 
احلاج��ة واإلمكان��ات.. وحي��ث جي��ب أن نك��ون 
س��نكون. ولي��س هن��اك اعتب��اراٌت سياس��يٌة أو 
غ��ر سياس��يٍة لذلك". وذّك��ر نصر اهلل باملصر 
املش��رتك حلزب��ه ولنظ��ام األس��د: "قلن��ا من��ذ 
البداي��ة إنن��ا ذاهب��ون إىل س��وريا للدف��اع ع��ن 
سوريا وعن أنفسنا". وقال نصر اهلل إن اخلسائر 
البشرية الي حلقت بعناصره كانت متوقعه، 
وش��كك باألرق��ام املتداول��ة إعامي��ًا ح��ول ه��ذه 
اخلس��ائر، وعّر عن ثقته ببش��ار األس��د، ف�"منذ 
املراحل األوىل كان واضحًا أن الرئيس األسد 
لديه حاضنة شعبية كبرة، وشجاع. وكنت 
أعرف أنه لن يغادر يف أصعب الظروف". ورأى 
نص��ر اهلل أن "احل��رب" عل��ى نظ��ام األس��د ق��د 
فشلت، مستشهداً ببقائه وسيطرته على أجزاء 

م��ن األراض��ي الس��ورية حت��ى اآلن.

في موسكو: الجــعفري يهزأ بالوفد الــمنسوب إلى المعارضة
 نصر الله يــعتبر صـراعات المنـــطقة غير مذهبية 
والفيصل وفابيوس متفقــان على رحيل األسـد

هيئة التحرير
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الثّوار يتقّدمون في مختلف الجبهات..

وبرنامج تدريب المعارضة منتصف الشهر
هيئة التحرير

م��ن  املاض��ي  آذار  ش��هده  م��ا  بع��د  	
تت��واىل  األخب��ار  زال��ت  م��ا  للث��ّوار،  انتص��اراٍت 
ع��ن تق��ّدم الفصائ��ل يف العدي��د م��ن اجلبه��ات، 
األس��د  لق��ّوات  واض��ٍح  تراج��ٍع  م��ع  تزامن��اً 
وامليليش��يات املقاتل��ة معه��ا، وال��ي مل تس��ّجل 
أي��ة إجن��ازاٍت ميداني��ٍة تذك��ر، م��ع فقدانه��ا 
الكث��ر م��ن املناط��ق والنق��اط اإلس��رتاتيجية.

تدريب مقاتلني سوريني يف تركيا
أناض��ول  لوكال��ة  تصري��ٍح  يف  	
املستش��ار  زي��د،  أب��و  أس��امة  أعل��ن  الرتكي��ة، 
القانون��ّي للجي��ش الس��ورّي احل��ّر، ع��ن ب��دء 
برنامج تدريب مقاتلني من املعارضة السورية، 
بشّقه املزمع تنفيذه على األراضي الرتكية، يف 
منتص��ف نيس��ان اجل��اري، خب��اف تصرحي��اٍت 
س��ابقٍة ملس��ؤولني أت��راك قال��وا فيه��ا إن موع��د 
انطاق الرنامج هو أّول أيار القادم. وستشمل 
املرحل��ة األوىل م��ن ه��ذا الرنام��ج، حبس��ب أب��و 
زيد، 500 مقاتٍل مت اختيار معظمهم من فصائل 
صغ��رٍة يف الش��مال الس��ورّي. وانتق��د أب��و زي��د 
أه��داف الرنام��ج الي تركز عل��ى قتال داعش 
فق��ط، مما "س��يضع مقاتل��ي املعارضة التابعني 
للرنام��ج يف وض��ٍع صع��ٍب، حينم��ا ينتزع��ون 
نقاط��اً م��ن ي��د داع��ش هي خطوط مت��اّس بينها 
وب��ني النظ��ام". وأش��ار أب��و زي��د إىل أن املتدّرب��ني 
احلالي��ني خيضع��ون لتدريب��اٍت عل��ى اس��تعمال 
أجه��زة االتص��ال املتط��ورة، وآلي��ة طل��ب امل��ؤازرة 
من طران التحالف أثناء سر املعارك، كما أن 

الساح الذي سيتّم استخدامه سيكون أمركياً.
إدلب: معركة التحرير مستمّرٌة 

والنظام ينتقم بالراميل
مل مت��ض أي��اٌم عل��ى حتري��ر مدين��ة  	
إدلب حتى أعلن جيش الفتح عن بدء معركة 
وش��نت  املس��طومة.  ومعس��كر  قري��ة  حتري��ر 
احلواج��ز  عل��ى  هجوم��اً  الثوري��ة  الفصائ��ل 
والنق��اط ال��ي تتحّص��ن به��ا ق��وات النظ��ام يف 
معم��ل القرمي��د وتل��ة أس��فن وحاج��ز املعص��رة 
وحميط معسكر املسطومة جنوب املدينة، مما 
أّدى إىل تدم��ر ع��دٍد م��ن الدباب��ات واآللي��ات يف 
ه��ذه التجمع��ات، باإلضاف��ة إىل مقت��ل العدي��د 
م��ن جن��ود النظ��ام. وتش��ر األنب��اء امليداني��ة إىل 
تق��ّدٍم كب��ٍر حي��رزه الث��وار عل��ى جبه��ة مدينة 
جسر الشغور يف تل محكي على طريق حممبل 
جسر الشغور وبلدة كفر شايا على أوتسرتاد 
إدل��ب الاذقي��ة. فيم��ا اس��تمّر قص��ف ط��ران 
النظ��ام اليوم��ّي ملدين��ة إدل��ب، خملف��اً عش��رات 
الش��هداء م��ن املدنيني. كما ارتكب��ت مروحياته 
عّدة جمازر يف كورين ومعّرة النعمان وبّنش 
وس��رمني والقرى احمليطة جبس��ر الشغور، راح 
ضحيتها العش��رات نتيج��ة الرامي��ل املتفجرة.
معر نصيب وصّد هجمات امليليشيات

بع��د أن أعل��ن الثوار رمسياً الس��يطرة  	
على معر نصيب احلدودّي مع األردن، متكنت 
كتائب اجليش احلّر من السيطرة على مدينة 
كف��ر مشس وحميطه��ا بالكام��ل، بعد حترير 

احلاج��ز الش��رقّي للمدين��ة، يف ح��ني اس��تمّرت 
االش��تباكات عل��ى اجلبه��ة الش��رقية ملدين��ة 
أخن��ل وأط��راف الل��واء 15. وأف��اد ناش��طون ع��ن 
أس��ر 5 عناص��ر م��ن ق��ّوات األس��د، بينه��م ضابٌط 
م��ن الفرقة التاس��عة، يف عملي��ٍة نوعيٍة نفذوها 
يف قل��ب مدين��ة الصنم��ني. كم��ا تص��ّدى الث��ّوار 
لق��ّوات النظ��ام، املدعومة مبيليش��يات ح��زب اهلل 
واملرتزق��ة األجانب، الي حاولت دخول منطقة 
اللجاة، وأوقعوا يف صفوفها العديد من القتلى. 
ويف ه��ذه الفرتة أيضًا، اس��تهدفت غارات النظام 
بل��دة اجلي��زة مم��ا أّدى إىل س��قوط 7 ش��هداء 
بينه��م 4 أطف��ال، وش��هدت مدين��ة ن��وى س��قوط 
العدي��د م��ن اجلرح��ى ج��ّراء الرمي��ل املتفجرة، 
حاهلا كحال باقي مناطق ريف درعا احملّررة. 

دمشق وريفها
أث��ار دخول تنظي��م داعش إىل خميم  	
الرم��وك، بع��د اش��تباكاٍت دام��ت ألي��ام م��ع 
الكتائ��ب الثوري��ة، الكث��ر م��ن االهتم��ام احملل��ّي 
والعامل��ّي، وس��ط حدي��ٍث ع��ن اس��تفادة ق��ّوات 
النظ��ام م��ن احل��دث للتدخ��ل والظه��ور مبظه��ر 
املنق��ذ للمخي��م الذي كان��ت حتاصره لعامني. 
لك��ن، وعل��ى جبه��ات املدين��ة األخ��رى، مل ت��زل 
االش��تباكات املتقطعة بني الثّوار وقّوات األسد 
ت��دور عل��ى أط��راف ح��ّي القاب��ون وحّي��ي جوب��ر 
والتضامن، وأسفرت عن مقتل عشرات عناصر 
املوالي��ة.  الصفح��ات  أعلن��ت  حس��بما  النظ��ام 
الث��ّوار ع��ن انط��اق  ويف ري��ف دمش��ق أعل��ن 
معرك��ة "ف��ّك الط��وق" ع��ن مدين��ة الزبدان��ي، 
ومتكن��وا خاهلا من الس��يطرة عل��ى عّدة مواقع 
يف منطق��ة كع��ب القلع��ة يف جب��ال الزبدان��ي 
اجلب��ل  يف  الت��ّل  وقلع��ة  املض��يء  وحاج��زي 
الغرب��ّي للمدين��ة. وم��ا ت��زال املع��ارك جت��ري يف 
مناط��ق القلم��ون وجروده��ا، يف الوق��ت ال��ذي 
أعل��ن في��ه ح��زب اهلل ع��ن س��قوط قت��اه عل��ى 
جبهاته��ا. وم��ن جه��ٍة أخ��رى أغ��ارت الطائ��رات 
احلربية على بلدتي مس��رابا وعني ترما وعلى 
منطق��ة امل��رج، خملف��ًة ش��هداء وجرح��ى ب��ني 
املدني��ني. كم��ا أغ��ار الط��ران احلرب��ّي عل��ى 
مدينة زملكا. وحصلت جمزرٌة يف بلدة زبدين 
بالغوطة الشرقية جّراء الراميل املتفجرة، راح 
ضحيته��ا أكثر 11 ش��هيداً وعش��رات اجلرحى.
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فعل��ى س��بيل املث��ال تبدو نّي��ة النظام  	
واضح��ًة يف ت��رك طابعه على األماكن، كما 
الث��ورة( أو )مس��اكن  يف اختي��ار اس��م )ح��ّي 
احل��زب( يف مدين��ة دي��ر ال��زور، لك��ن الس��بب 
غر واضٍح يف اعتماد وش��يوع اس��م حّي اجلورة 
الش��عيّب  املع��ادل  املث��ال– )وه��و  -عل��ى س��بيل 
الس��م حّي الثورة( ب��ني الناس احملليني، بغض 
النظ��ر ع��ن ك��ون االس��م مرتبط��ًا بطبيع��ة 
احل��ّي اجلغرافي��ة، أو أّن بقاء امسه هو نوٌع من 
املقاوم��ة الش��عبية ال��ي تعتم��د عل��ى الثقاف��ة 
الش��فهية مقاب��ل تل��ك الرمسي��ة املكتوب��ة، ألن 
عملي��ة التغي��ر ق��د جنح��ت يف ح��االٍت ع��ّدة. 
وال خيتل��ف األم��ر كث��راً يف حال��ة تنظي��م 
داع��ش، باس��تثناء أّن النظ��ام اس��تطاع أحيان��ًا 
فرض طابعه عن طريق أمساء بعض املنشآت 
ال��ي أحدثه��ا، كم��ا يف صال��ة األس��د لتج��ارة 
مدين��ة،  م��ن  أكث��ر  يف  املنتش��رة  التجزئ��ة، 
أو مش��فى الباس��ل. األم��ر ال��ذي مل يس��تطع 
التنظيم جماراته فاكتفى بإطاق تس��مياته 
اخلاّص��ة عل��ى امل��دارس األهلي��ة ال��ي أنش��ئت 
يف عم��ر الث��ورة، فمدرس��ة غف��ران امل��داد )اس��م 
ضحي��ٍة م��ن ضحاي��ا القص��ف( يف ح��ّي العم��ال 
أصبح��ت حتم��ل اس��م االم��ام الن��ووّي، كم��ا 
عل��ى امل��دارس احلكومي��ة، فإعدادي��ة س��اطع 
احلصرّي أصبحت اإلمام القرطيّب، وحتّولت 
الدمش��قّي  كث��ر  اب��ن  إىل  أم��ني  مصطف��ى 
)بقي��ت ط��ارق ب��ن زياد عل��ى حاهلا(. وق��د عّمم 
التنظي��م تلك التس��ميات بنش��رها يف ملصقاٍت 
ورقي��ٍة م��ألت ج��دران املدين��ة. كم��ا عم��د إىل 
تغير أمساء املشايف وبعض املساجد والشوارع؛ 
فش��ارع التكاي��ا ص��ار ش��ارع التوحي��د، وتكي��ة 
الش��يخ وي��س صارت مس��جد اإلميان. وأس��باب 
كّل ذل��ك واضح��ٌة، تأتي على رأس��ها حماولة 
وتكري��س  واس��تلهام  الرم��وز  بع��ض  إحي��اء 
مكانتها وتس��ليط الضوء عليها، أو رّد االعتبار 
هل��ا مب��ا يش��به االنتق��ام م��ن تغييبه��ا زم��ن حكم 
باس��تعمال  أيقون��اٍت  إىل  وحتويله��ا  البع��ث، 

الن��اس اليوم��ّي هل��ا.

وباالنتق�������ال إىل أمس���������اء الق��رى  	
والبل��دات وامل��دن ف��إن التغي��رات ال��ي ط��رأت 
من��ذ  الس��لطة  رحل��ة  حتك��ي  بعضه��ا  عل��ى 
مخس��ة عق��وٍد حت��ى اآلن، وتس��ييس الثقاف��ة 
واجلغرافي��ا، واالنتقائي��ة ال��ي حكم��ت اختي��ار 
أمس��اء تل��ك األماكن. وليس أوضح من مثال 
ع��ني الع��رب )االس��م الرمس��ّي للمدين��ة مش��ال 
ال��ي يطل��ق عليه��ا األك��راد  ش��رقّي حل��ب( 
اس��م كوبان��ي، ويطل��ق التنظي��م عليه��ا الي��وم 
اس��م ع��ني اإلس��ام. ورمبا ح��دث التغير لعدم 
املاءم��ة أحيان��ًا، فقري��ة املصّلخ��ة، ال��ي ب��دا 
امسه��ا غ��ر مناس��ٍب يف االس��تخدام الرمس��ّي، 
مّسي��ت فيم��ا مض��ى اجل��اء، واآلن يس��ّميها 
التنظي��م ال��والء، لك��ن تل��ك الق��رارات مل تفل��ح 
يف دفع أهالي املنطقة إىل ترك اس��م املصّلخة 
املس��تخدم حت��ى اآلن. ونلح��ظ األم��ر ذات��ه يف 
اس��م قري��ة احلس��رات ال��ي أصبح��ت خ��رات، 

واجل��رذي ال��ي أصبح��ت اليم��ان.
باألمس��اء  الاواع��ي  التعل��ق  ولك��ن  	
تنظي������م  أق��دم  ال��ي  لألماك������ن،  القدمي��ة 
الدول��ة عل��ى تغيره��ا، ينطب��ق عل��ى البيئ��ة 
الش��عبية مثلم��ا ينطب��ق على عناص��ر التنظيم 
الذي��ن ال يلتزم��ون كثي�������راً، يف  أنفسه�����م، 
ويف  احلواج��ز  عل��ى  اليومي��������ة  أحاديثه�������م 

األس��واق، بالتس���ميات الرمسي��ة ال��ي اعتمدها 
منّظروه��م. إذ ال ي��كاد يظه��ر تعب��ر "والي��ة 
اخل��ر"، وه��و االس��م املس��تحدث لدير ال��زور، إال 
يف الق��رارات املكتوبة والتعميم��ات واإلصدارات 
واخلط��ب وغره��ا. )كلم��ة دي��ر هي م��ا دعاهم 
اىل تغي��ر االس��م. ول��ذات الس��بب غ��ّروا اس��م 

مدينة دير حافر بريف حلب اىل دار الفتح(. 	
وقد يس��تعمل بع��ض العواّم التس��مية اجلديدة 
مراع��اًة العتماده��ا م��ن قب��ل التنظي��م فق��ط.

وق��د تع��ّددت أمن��اط األمس��اء ال��ي  	
اجمل��ّردة  األمس��اء  فمنه��ا  التنظي��م؛  يطلقه��ا 
)والي��ة الركة: احلس��كة ذاته��ا( ومنها أمساء 
علماء )اإلمام البخارّي: مدرس��ة ش��ام األهلية 
س��ابقًا( أو أمس��اء صحاب��ة )أب��و بك��ر الصدي��ق: 
مشفى الشيخ ياسني( أو بعض قادة ومنّظري 
القاع��دة والتي��ار الس��لفّي )أس��امة ب��ن الدن: 

مس��جد املف��ي األهل��ي(.
التنظي��م  أن  باملاحظ��ة  واجلدي��ر  	
والنظ��ام ينه��ان، يف ه��ذا املنح��ى عل��ى األق��ّل، 
م��ن ذات اخل��ّزان الرم��زّي )الثقاف��ة العربي��ة 
اإلسل�����امية( رغ��م كّل عملي�����ات االنتق�������اء 
والغربل��ة والتجي��ر. لك��ن النظ��ام مل ينجح يف 
إدخال تس��مياته إىل االس��تعمال الش��عيّب، فهل 

ينج��ح التنظي��م يف ذل��ك؟

عن أسماء األماكن التي ُغّيرت
بين الثقافة الشعبية والنظام وداعش

مسهر اخلالد

لي��س س��هًا أن يهت��دي امل��رء إىل الطريق��ة ال��ي يت��ّم فيه��ا اعتم��اد اس��م م��كاٍن ما ش��عبيًا. لكنه يس��تطيع، ببس��اطٍة، االهتداء إىل  	
اهل��دف ال��ذي حي��دو أي��ة جه��ٍة مس��ؤولٍة إىل إط��اق األمس��اء.

تغير اسم مشفى فارمكس امليداني بدير الزور إىل مشفى الفاروق
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مواطن الدرجة األولى )1(
من لهجة الرفيق إلى لهجة الشيخ

علي خطاب

س��عى عناص��ر التنظي��م، الش��رعيون  	
إىل  واإلداري��ون،  واألمنّي��ون  والعس��كريون 
تلوي��ن املناط��ق ال��ي س��يطروا عليه��ا بألوانه��م، 
املناط��ق مل يتقّب��ل  تل��ك  لك��ن بع��ض س��كان 
ذل��ك فحس��ب، ب��ل ذه��ب إىل اس��تيحاء األل��وان 
األكث��ر التصاق��ًا بأولئ��ك العناص��ر. يتح��ّدث 
أب��و مهي��دي، وه��و ف��اٌح م��ن ري��ف دي��ر ال��زور، 
ع��ن اب��ن عم��ه املباي��ع ال��ذي كّن��ى نفس��ه بأب��ي 
حم��اوالت  تنج��ح  ومل  التونس��ي،  اهلل  عب��د 
أقارب��ه إلقناع��ه خبطئه. كم��ا يفيد الكثرون 
أب��و  حاهل��م  يس��ّمون  ص��ارو  البل��د  "ول��د  أن 
أو  العراق��ي  أو  املص��ري  أو  ف��ان اجل��زراوي 
التونس��ي"، ويعم��دون إىل تقلي��د املهاجري��ن، 
باس��تعمال هلج��ٍة ملتبس��ٍة يصع��ب رّده��ا إىل 
م��كان مع��ني، حي��رص املتكل��م به��ا عل��ى نث��ر 
مج��ٍل موِهم��ٍة مثل )ال جيوز، اتق اهلل، س��بحان 
اهلل، ي��ا أخ��ي...( وغره��ا مم��ا يكث��ر يف كام 
املهاجري��ن، الذي��ن اضط��ّر كلٌّ منه��م، ب��دوره، 
إىل تعدي��ل هلجت��ه والتخل��ي ع��ن حمليته��ا 
لص��احل هلج��ٍة يفهمه��ا اجلمي��ع إىل ح��دٍّ م��ا، 
باس��تثناء املهاجرين من خارج الوطن العربّي، 
الذي��ن يعيش��ون منكفئ��ني يف جتمع��اٍت قريب��ٍة 
م��ن خط��وط الن��ار، وتقتصر معرفته��م باللغة 
العربي��ة عل��ى بع��ض الكلمات ال��ي يلتقطونها 

م��ن "اإلخ��وة".
ويأت��ي انتحال بع��ض األهالي للكنة  	
التنظيم بهدف تسهيل عمليات البيع والشراء، 
يف  اإلمام��ة  أو  واالح��رتام،  اآلراء  ف��رض  أو 
الصاة، أو النصب والتشبيح، كما يفيد أحد 
أصح��اب احمل��ات التجاري��ة. ويع��زوه حمم��د، 
وه��و معل��م مدرس��ة، إىل املكان��ة ال��ي يتمت��ع 
به��ا املهاجرون –العرب خاّصًة-، والصاحيات 
ب��ني  ميتلكونه��ا  ال��ي  الواس��عة  واالمتي��ازات 
عناص��ر التنظي��م أنفس��هم، مم��ا جعله��م يف 
موق��ٍع حيس��دهم علي��ه الكث��رون، م��ن داخ��ل 
التنظيم وخارجه. وحبس��ب أمحد، تش��به هذه 
احلال��ة م��ا أص��اب ح��زب البع��ث بع��د س��يطرة 
العلوي��ني علي��ه، ما دفع أح��د أعضائه البارزين 

يف الس��تينيات –س��امي اجلن��دي– ألن يكت��ب: 
"طغ��ت يف دمش��ق الق��اف املقلق��ة يف ش��وارعها 
ال��وزارات".  يف  االنتظ��ار  وغ��رف  ومقاهيه��ا 
املاض��ي  ق��د تناول��ت، يف  النكت��ة  وإذا كان��ت 
األس��دّي، ذلك العس��كرّي الديرّي الذي يش��ّدد 
عل��ى ح��رف القاف يف كام��ه، وهو يّدعي أنه 
م��ن ش��رق القرداح��ة ب���500 ك��م؛ ف��إن النكت��ة 
الي��وم تتن��اول "مهاج��رًا" م��ن جدي��د عكي��دات 
إليه��ا األم��ر احملل��ّي  ال��ي ينتم��ي  –القري��ة 
الرف��دان– أو غره��ا، جيم��ع ويقص��ر  عام��ر 
يف الص��اة، وحي��اول تكل��م اللغ��ة الفصح��ى 
ممزوج��ًة بلهج��ٍة عراقي��ٍة قريب��ٍة م��ن هلج��ة 

ري��ف دي��ر ال��زور.
وق��د ب��دأت ه��ذه الظاه��رة يف وق��ٍت  	
مبك��ٍر م��ن عم��ر التنظي��م، فق��د كّن��ى قائ��د 
محلت��ه للس��يطرة عل��ى دي��ر الزور نفس��ه بأبي 
س��عد اجلزراوي، وهو القائد الس��ابق يف جبهة 
النص��رة أب��و دجان��ة القزب��ر م��ن قري��ة جدي��د 
عكي��دات. وياحظ ناش��ٌط إعاميٌّ أّن الدائرة 
ال��ي حتي��ط بأحد املهاجرين حت��اول التحدث 
إلي��ه بلهجت��ه، كم��ا يفع��ل إعامي��و التنظي��م 
الس��وريون يف املدين��ة ح��ني يتكلم��ون اللهج��ة 
املصري��ة متاش��يًا م��ع أم��ر االع��ام يف الوالي��ة 

أب��و أن��س املص��رّي. كم��ا ق��د يعم��د البع��ض 
إىل تقلي��د هلج��ة املهاجري��ن بقص��د تس��هيل 
التواص��ل والتفاه��م، أو للم��زاح، أو للس��خرية 
إىل  املهاجري��ن  ه��ؤالء  يدف��ع  والتهك��م، مم��ا 
اس��تعمال الس��لطة لوض��ع ح��دٍّ لذلك يف بعض 

األحي��ان. 
ال��ي  الظاه��رة  ه��ذه  مقاب��ل  ويف  	
حياول فيها احملكومون التماهي مع احلاكم، 
وإنت��اج اس��تبداد األقلية املعتم��د على الضحية 
يب��دو  البع��ض-  ي��رى  -كم��ا  وال��ي  ذاته��ا، 
املهّمش��ون يف أه��م مفاصله��ا؛ ت��رز حم��اوالت 
بعض املهاجرين التماهي بالبيئة االجتماعية 
ال��ي توطن��وا فيه��ا بتقلي��د هلجته��ا، مكّرري��ن 
كلماٍت ومجًا دارجًة مثل )ش��كون، ش��كاري، 
من أّي االعمام؟ ش��اوي وال ديري؟...( وغرها 
مم��ا يكث��ر يف كام األهال��ي. مم��ا دف��ع بع��ض 
الس��كان إىل التمييز ب��ني املهاجرين )القادمني 
الن��اس جتاهه��م،  الذي��ن يهّمه��م ش��عور  هلل( 
واملهاجري��ن )املرتزق��ة( القادم��ني جلم��ع امل��ال 
أو للتمتع بالسلطة، والذين يسعدهم التملق 
هل��م بتقلي��د هيئته��م، وأهمه��ا هلج��ة )اإلخ��وة( 
الي ما تزال يف طور التكّون، رغم أنها تسيطر 

عل��ى مظاه��ر الس��لطة الس��معية.

تع��ّج مدين��ة دي��ر ال��زور باملظاه��ر البصري��ة والس��معية لس��يطرة تنظي��م الدول��ة، كاللب��اس الباكس��تانّي واللحي��ة والش��عر  	
ال��ي حت��اول تقلي��د اللغ��ة الفصح��ى. الطويل��ني، واللهج��ات العربي��ة املتع��ّددة 
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قائمة مخالفات داعش والهَوس بالمظهر
هند عبد اللطيف

من��ع  اجل��اري،  الش��هر  مطل��ع  يف  	
تنظي��م داع��ش ش��باب حمافط��ي الرق��ة ودي��ر 
ال��زور م��ن ارت��داء بناطي��ل اجلين��ز الضيق��ة 
وحل��ق اللح��ى وقّص��اٍت معين��ٍة للش��عر، بع��د 
أن نش��ر تعميم��ًا به��ذا الش��أن ش��ّدد في��ه عل��ى 
املخال��ف  ويعاق��ب  الش��ارب.  حل��ق  ض��رورة 
بالس��جن لعش��رة أي��اٍم خيض��ع بعده��ا ل��دورٍة 
ش��رعيٍة مّدته��ا ش��هر. ويف ح��ال ع��دم اجتي��ازه 
االمتح��ان؛ يتوّج��ب علي��ه دف��ع غرام��ٍة قدره��ا 
الش��رعية.  ال��دورة  إع��ادة  م��ع  ل��رٍة،   3000
ص��اة  ع��ن  املتخلف��ني  العقوب��ات  وتش��مل 
اجلماع��ة يف املس��اجد، واملدّخن��ني، وكّل م��ن 
حي��وي جّوال��ه عل��ى أغ��اٍن. وتزام��ن ذل��ك م��ع 
محلٍة واسعٍة شهدتها شوارع املدن عن طريق 
دوري��ات احلس��بة، مّت خاهل��ا اعتق��ال عش��رات 
مرك��ز  إىل  وأخذه��م  املخالف��ني  الش��بان 
احلس��بة، وف��ق العدي��د م��ن الش��هود. مم��ا دف��ع 
الش��ّبان إىل ارت��داء البيجامات الرياضية ألنها 
ال تصن��ف ضم��ن قائم��ة املخالفات الداعش��ية، 
جتنب��ًا لتل��ك العقوب��ات. ويف الوقت ذاته ُتعرف 
ع��ن عناص��ر احلس��بة كث��رة "مناصحته��م" 
بض��رورة تقصر "الكابية". وختتلف طبيعة 
ه��ذه املناصح��ة حبس��ب م��زاج العنص��ر م��ن 
وطريق��ة  املنطق��ة  طبيع��ة  وحبس��ب  جه��ة، 
تعام��ل التنظي��م معه��ا م��ن جه��ٍة أخ��رى. إذ 
ب��ات م��ن املت��داول اآلن ب��ني الس��كان ماحظ��ة 

م��دى تش��ّدد التنظي��م يف تطبي��ق ه��ذا الن��وع 
م��ن القوان��ني يف "والي��ة اخل��ر" باملقارن��ة م��ع 
"والية الفرات"، على س��بيل املثال، الي ما زال 
عناص��ر احلس��بة فيه��ا يغّض��ون الط��رف ع��ن 
تنفيذ العقوبات حبّق مشّذبي اللحى، دون أن 

جيّن��ب ذل��ك أصحابه��ا ثق��ل دم املناصح��ة. 
ح��االت  لوحظ��ت  امليادي��ن،  ويف  	
اعتق��ال ش��ّباٍن كانوا قد قام��وا بتصوير بعض 
بتهم��ة  س��جنهم  ومّت  املدين��ة،  يف  األماك��ن 
التعام��ل م��ع النظ��ام وإعطائ��ه إحداثي��ات تل��ك 
األماك��ن. وكان التنظي��م ق��د أص��در ق��راراً 
مبن��ع تصوي��ر أّي معل��ٍم أو بن��اٍء أو ش��ارٍع منع��ًا 
بات��ًا، حفاظ��ًا عل��ى س��امة مقّراته��م، كم��ا 
ُزع��م. يف ح��ني مل تتوق��ف مح��ات مداهم��ة 
احملاّل التجارية وإغاق ما حيتوي منها على 
الدخ��ان واملعّس��ل، فض��ًا ع��ن س��جن أصحابه��ا 
ومعاقبتهم باجللد، ومصادرة الدخان وحرقه 

أم��ام امل��أل.
بات��ت  الذك��ور،  ع��ن  وفض��ًا  	
النس��اء  مظه��ر  بش��أن  التنظي��م  ممارس��ات 
معروفة. فقد ش��هدت أس��واق مدن البوكمال 
وامليادي��ن والرق��ة احتج��از نس��اٍء بتهم��ة ع��دم 
ارتدائه��ّن اللب��اس الش��رعّي. وكذل��ك ُس��ّجلت 
حاالت احتجاز نساٍء يف امليادين كّن قد محلن 
حقائب يٍد مطّرزًة وملّونة، ومّت اقتيادهّن إىل 
مرك��ز احلس��بة ومص��ادرة حقائبه��ّن حبّج��ة 

أنها ليست إسامية )سوداء ال حتوي تطريزاً 
أو ألوانًا(. وكذلك مّت احتجاز نس��اٍء يف الرقة 
الرتدائه��ّن أحذي��ًة ذات كع��ٍب ع��اٍل أو ملّون��ة، 
س،  ل.   3000 مببل��غ  منه��ّن  كلٍّ  وتغري��م 

وإلزامه��ّن بارت��داء أحذي��ٍة س��وداء زاحف��ة.
وكان التنظي��م ق��د من��ع اإلعان��ات  	
احلاق��ة  مبح��ات  اخلاّص��ة  والافت��ات 
من��ع  كم��ا  النس��ائية،  التجمي��ل  ومراك��ز 
ع��رض التماثيل يف واجهات حمات األلبس��ة 
عمومًا، وفرض على متاجر األلبسة النسائية 

أن تك��ون البائع��ة أنث��ى.
التنظي��م، م��ن خ��ال ه��ذه  يّدع��ي  	
اإلج��راءات، تطبي��ق الش��ريعة وتصحي��ح م��ا 
ال  لك��ن  وال��رّدة".  الش��رك  "مظاه��ر  يس��ّميه 
ميك��ن تص��ّور كّل ه��ذا اهل��َوس بلح��ى وش��عور 
ولب��اس حمكومي��ه إال كش��كٍل م��ن أش��كال 
الرقابة والرغبة يف الس��يطرة والتحكم ال مبا 
جي��ول يف أذه��ان اجلماع��ات واألف��راد وحس��ب، 
وإمن��ا بأجس��ادهم أيض��ًا، كن��وٍع آخر م��ن أنواع 
خيفي��ه  م��ا  خيف��ي  الس��لطة،  إىل  التعط��ش 
م��ن ش��عوٍر بالنق��ص جت��اه البش��ر املختلف��ني 
واملتمتع��ني حبيواته��م العادي��ة، ولذلك يس��عى 
إىل قولبته��م وتصويره��م مب��ا ي��راه مناس��بًا. 
وه��ذا م��ا جه��دت أنظم��ة تس��لٍط كث��رٌة عل��ى 
فعل��ه لكن��ه، كم��ا ب��ات ال خيف��ى عل��ى أح��ٍد 

أيض��ًا... مل حي��رز النج��اح أب��داً.

مل تع��د ختف��ى فظاع��ة املمارس��ات ال��ي يقرتفه��ا تنظيم الدولة اإلس��امية حبّق الرازحني حتت س��لطته، به��دف تغير البنية  	
العام��ة للمجتم��ع مب��ا يتناس��ب م��ع رؤيت��ه وعقيدت��ه. وينطب��ق ه��ذا، إىل ح��دٍّ كب��ٍر، عل��ى تدخل��ه يف الش��عائر والتقالي��د االجتماعي��ة 
والدينية السائدة. لكن القوانني الداعشية اخلاّصة مبظهر األفراد ولباسهم تلفت النظر إىل نوٍع آخر من الرغبة يف التحّكم باحلياة 

الفردي��ة، خيف��ي خلف��ه الكث��ر م��ن الن��وازع.
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من الجورة والقصور
حلم السفر بالطائرة

عايدة عبد الكريم

ح��ني أطب��ق تنظي��م داع��ش احلص��ار عل��ى حّيي اجل��ورة والقصور، ومنع الدخول واخلروج منهما، من��ذ ما ينيف عن مئة يوم؛  	
أقدم على إغاق املعابر املائية والطرق الّرية، وحماسبة املغامرين اخلارجني من املنطقة وتشديد القبضة عليهم. فأودت حماوالت 

ه��رب الكث��ر م��ن املدني��ني بأصحابه��ا عل��ى حواجزه.

وألن مط��ار دي��ر ال��زور م��ا زال املنفذ  	
الرئيسّي للنظام؛ ال جيد العاملون يف أجهزته 
واملقّرب��ون من��ه صعوب��ًة يف اخل��روج وحت��ى 
الع��ودة م��ن خ��ال طائرات��ه، مم��ا دف��ع الكث��ر 
م��ن س��كان احلّي��ني احملاصري��ن إىل حماول��ة 
احلص��ول عل��ى إذٍن للس��فر أم��ًا باخل��اص 
احلص��ار،  جحي��م  م��ن  بأرواحه��م  والنج��اة 

بالرغ��م م��ن اس��تحالة ح��دوث ذل��ك. 
للس��فر  بطل��ٍب  س��عيد  أم  تقّدم��ت  	
إىل دمش��ق من��ذ أكث��ر م��ن ش��هرين، ومل ت��أِت 
املوافق��ة عل��ى س��فرها بع��د. تق��ول: ال أفك��ر 
مريض��ٌة  ولكن��ي  منطق��ي،  م��ن  بالن��زوح 
ومرض��ي يتط��ّور حنو األس��وأ، وأنا حباجٍة إىل 
مراجع��ة طبي��يب يف دمش��ق. تقّدم��ت بطل��ٍب 
للس��فر بالطائ��رة، لكنه��م مل يوافقوا بعد، رغم 
أن الرح��ات مس��تمّرٌة والس��فر مؤّم��ٌن لغ��ري 
كحاج��ي.  إلي��ه  حاج��ٍة  غ��ر  يف  ه��م  مم��ن 
الطري��ق الّري��ة مقطوعٌة وقد تأتي بأجلي إن 

حاول��ت. م��اذا أفع��ل؟
وكم��ا ج��رت ع��ادة النظ��ام، حت��ّول  	
موض��وع حتصي��ل إذن الس��فر بالطائ��رة إىل 
جت��ارٍة يتقاض��ى أزالمه لقاءه��ا مبالغ ضخمًة 

اإلذن.  ه��ذا  الس��تخراج 
وس�������اطاٍت  بع��د  س�������فيان:  يق��ول  	
)حوال��ي  امل��ال  م��ن  الكث��ر  ودف��ع  كث��رٍة، 
املوافق��ة  تدّب��ر  اس��تطعُت  ل��رة(،  أل��ف   100

عل��ى الس��فر بالطائ��رة يف وق��ٍت أغلق��ت كّل 
إال  ح��لٌّ  ل��دّي  يك��ن  مل  وجوهن��ا.  يف  األب��واب 
دف��ع امل��ال للذه��اب والع��ودة حمّم��ًا ببع��ض 
امل��ؤن لعائل��ي ال��ي مل تس��تطع اهل��رب م��ن هذا 
اجلحيم. فأولوياتنا كانت مرتبطًة باملدارس 
وجبامع��ة األوالد، رغ��م م��ا نكظم عليه وجعنا. 
باخل��روج  املخاط��رة  أس��تطيع  ال  إن��ي  ث��م 
بأسرتي، وهي كبرٌة نوعًا ما. جمّرد التفكر 
بأن��ي ق��د أخس��ر ف��رداً منه��ا يثبت��ي يف األرض 

ف��ا أس��تطيع اجملازف��ة.
عم��ران،  أب��و  يش��تكي  ال  وباملقاب��ل،  	
وه��و عض��ٌو له وزن��ه يف حزب البع��ث وكتائبه، 

من أية صعوباٍت يف الس��فر بالطائرة. ويقول: 
جنتم��ع يف العاصم��ة كّل أس��بوعني، ولذل��ك 
أذهب إىل هناك مّرتني شهريًا جّواً، وأتزّود من 
أسواق دمشق مبا حتتاجه أسرتي وأصدقائي. 
لكنه مل خيِف انزعاجه من رائحة اجلثث الي 
تط��وف الطائ��رة، وم��ن ت��راّص املوجودين على 

متنها.
ق��ّوات  متن��ع  ذل��ك  إىل  وباإلضاف��ة  	
ب��ّراً،  احلّي��ني  مغ��ادرة  م��ن  املدني��ني  النظ��ام 
خ��ال  م��ن  املخاط��ر،  م��ن  الرغ��م  وعل��ى 
وه��ي  س��عدية،  تق��ول  واملاحق��ة.  التش��ديد 
س��يدٌة م��ن املنطق��ة: حتايلن��ا أن��ا وزوج��ي عل��ى 
عناص��ر احلاج��ز، واّدعين��ا أنن��ا س��نذهب إىل 
قري��ة البغيلي��ة القريب��ة. كن��ا ق��د خّططن��ا أن 
أبق��ى هن��اك ويذه��ب ه��و س��باحًة إىل الضف��ة 
األخ��رى ليأت��ي لن��ا ببعض امل��ؤن. وحني وصلنا 
إىل بي��ت قري��ٍب لن��ا هناك كان بعض الش��باب 
خيرج��ون جث��ة ش��ابٍّ س��بح إىل الط��رف اآلخر 
فغ��رق. خفُت عل��ى زوجي فعدنا أدراجنا نلوك 

اجل��وع. وأطفالن��ا 

وتق��ول إمي��ان: من��ذ بداي��ة حصارن��ا  	
اخلان��ق مل تغ��ادر املنطق��ة إال قل��ٌة قليل��ٌة ال 
غ��ادروا  ولعله��م  الس��كان،  م��ن   2% تتج��اوز 
لض��رورٍة قص��وى ودفع��وا الكث��ر. إن جم��ّرد 
التفك��ر باخل��روج خماط��رة. فاجل��وع هن��ا، ب��ل 
وامل��وت، أه��ون من خروٍج إىل جمهوٍل ال نعرف 
املنظم��ات  حت��ى  أح��د.  يس��اعدنا  مل  نتائج��ه. 
ال��ي تّدع��ي املس��اعدة، مل نره��ا..  اإلنس��انية، 
أنه��ا  أم  بامل��ؤن؟  الطائ��رات احملّمل��ة  أي��ن  ث��م 
فق��ط ألزالم النظ��ام الذي��ن حيصل��ون عل��ى ما 

ويس��افرون؟ يري��دون 
انع��زل حّي��ا اجل��ورة والقص��ور ع��ن  	
ي��زال يعان��ي،  الع��امل اخلارج��ّي. وعان��ى، وال 
أكث��ر م��ن 350000 مدن��يٍّ من اجل��وع واملرض، 
يف وق��ٍت انعدم��ت في��ه مقّوم��ات احلي��اة كله��ا 
م��ن م��اٍء وكهرب��اٍء ووق��وٍد وطع��اٍم وأدوي��ة. 
وحت��ّول اخل��روج م��ن املنطق��ة إىل حل��ٍم ي��راود 
معظمه��م يف ظ��ّل من��ع النظ��ام وتضييق��ه م��ن 
جه��ة، ووحش��ية تنظي��م داع��ش وغ��ّل عناص��ره 
من جهٍة أخرى.. ليبقى مصر الناس جمهواًل.
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باالستفادة من موّظفي وزارة التموين السابقين

داعــش يفتتح مكتبــًا للرقابة والتفتيش
حنني سليمان

وكان التنظي��م ق��د افتت��ح "مكت��ب  	
الرقاب��ة والتفتي��ش" يف م��ا يطل��ق علي��ه والي��ي 
الرق��ة واخل��ر مطل��ع الش��هر اجل��اري، وم��ن 
مهام��ه الرئيس��ية مراقب��ة األس��عار وعملي��ات 
واألس��واق  احمل������ات  يف  واالحت������كار  الغ��ّش 
عل��ى  اإلش��راف  إىل  باإلضاف��ة  التجاري��ة، 
الس��لع ال��واردة والص��ادرة إىل املناط��ق األخ��رى 
وماحق��ة املخالف��ات. ويق��وم املكت��ب بإحال��ة 
خمالفات أصحاب احملاّل التجارية إىل القضاء 

للب��ّت يف أمره��ا.
البني��ة اإلداري��ة يف مكت��ب  وتقس��م  	
الرقابة والتفتيش إىل ثاثة أقسام، حبسب ما 
أف��اد أح��د العامل��ني -رفض الكش��ف ع��ن امسه- 

املدين��ة": ل�"ع��ني  املكت��ب  يف 
عل��ى  يش��رف  الصح��ّي:  القس��م   -1  
املساخل واملذابح يف الواليتني. ويضّم، إىل جانب 
ذلك، ثاث دورياٍت تتشابه مهامها مع دوريات 
الرقابة التموينية الس��ابقة. إذ تشرف الدورية 
األوىل عل��ى مراقب��ة امل��واد الغذائي��ة منتهي��ة 
	الصاحي��ة، أو ال��ي تعّرض��ت لس��وء ختزي��ٍن، 
ال�������رقاب���������ة  مس���������تودعات  إىل  وإحالته�������ا 
والتفتي��ش بغ��رض إتافه��ا. وتعم��ل الدوري��ة 
الثاني��������ة عل��ى مراق��������بة وفح��������ص الل�����حوم 
يذب��ح  مل  م��ا  كّل  وم��������صادرة  والذبائ��������ح 
ح��ال(،  )ذب��ح  اإلس��امية  الش��ريعة  	وف��ق 
وال��ي مل ختت��م بأخت��ام "الدول��ة اإلس��امية"، 
وتتخّص��ص  ش��رعية.  تزكي��ًة  ت��زّك  ومل 
واألوزان  األس��عار  الثالث��ة مبراقب��ة  الدوري��ة 
وعملي��ات التطفي��ف )الغ��ش يف ال��وزن( الي قد 

جت��ري يف األس��واق.
2- قس��م احلاس��وب: وتتّم فيه كتابة   
املخالف��ات ال��ي تضبطه��ا الدوري��ات وأرش��فتها.

3- القس��م اإلدارّي: وتت��ّم عن طريقه   
إحال��ة املخالف��ات املؤرش��فة إىل قس��م التحقيق 
والقض��اء الش��رعّي، بعد التأك��د مما إذا كانت 
لصاحب املخالفة خمالفاٌت س��ابقة أم ال، ليتّم 

إخط��ار احملكم��ة الش��رعية بذل��ك.

وبالع��ودة إىل املس��اخل ال��ي يش��رف  	
القس��م الصح��ّي التاب��ع للمكت��ب عليها يف كا 
املدينت��ني، فق��د ف��رض تنظي��م داع��ش عل��ى 
الذباحني العاملني يف مس��لخ الرقة إمتام دورٍة 
ش��رعيٍة قب��ل أّن جيي��ز ش��رعّي التنظي��م هل��م 
القي��ام بعمله��م. فيما يق��وم األطباء البيطريون 
العامل��ون يف املس��لخ بفح��ص مطابق��ة الذبائ��ح 
للمواصف��ات الصحي��ة، وبع��د انته��اء الفح��ص 
تذب��ح الذبائ��ح وتس��لخ وتنّظ��ف وختت��م خبت��م 
األس��واق.  إىل  لتخ��رج  اإلس��امية"  "الدول��ة 
ويك��ون اخلت��م حبس��ب ن��وع الذبيح��ة وجنس��ها 
)مجال، أبقار، أغنام، ماعز(. وإىل جانب املس��لخ 
أنش��أ مكت��ب الرقاب��ة والتفتي��ش مذحب��ًا آخ��راً 

للدج��اج يف مدين��ة الرق��ة.
باالس��تفادة من املوظفني احلكوميني  	
والرقاب��ة  والتموي��ن  املس��اخل  يف  العامل��ني 
الغذائية سابقًا، يقوم مكتب الرقابة والتفتيش 
التاب��ع للتنظي��م بعمل��ه، دون أن تش��هد مه��اّم 
ه��ؤالء املوظف��ني تغ��ّراٍت كب��رة. فيم��ا الق��ت 
محل��ة مص��ادرة البضائع، والي ش��نتها دوريات 
الرقاب��ة، اس��تنكاراً ش��ديداً م��ن أصح��اب احمل��اّل 
التجارية، وس��ط ش��كٍّ يف نّية التنظيم وادعائه 

القي��ام بإت��اف تل��ك امل��واد بع��د مصادرته��ا.

من��ذ قراب��ة األس��بوع، أغلق ما يس��ّمى "مكت��ب الرقابة والتفتي��ش"، التابع لديوان  	
احلسبة الداعشّي، عدداً من احملاّل التجارية يف كلٍّ من مديني الرقة وامليادين، بتهمة 
وجود مواد غذائيٍة فاسدٍة )منتهية الصاحية(. وقد صادر التنظيم هذه املواّد بعد أن قام 

باعتق��ال أصح��اب ه��ذه احمل��ات وأحاهل��م إىل حمكمت��ه الش��رعية.

بع��د نبش��ها س��جات ودفات��ر  	
اجلمعّي�������ات الفاحي�������ة املنحّل������ة يف 
حمافظة دير الزور، وّزع مندوبو تنظيم 
الفاح��ني  عل��ى  االس��امية"  "الدول��ة 
املدين��ني هلذه اجلمعي��ات إباغاٍت باس��م 
كلٍّ منهم بضرورة تسديد دينه لديوان 

زراع��ة داع��ش!

 داعش تحّصل ديون النظام 
على الفالحين!

وتش��مل ه��ذه الدي��ون كّل األع��وام  	
ب��ني موس��م 2000/2001 وحت��ى آخ��ر موس��ٍم 
اس��تفاد في��ه الف��اح م��ن خدم��ات اجلمعي��ة 
)الب��ذار والس��ماد وال��رّي(. مم��ا أث��ار حال��ًة م��ن 
الغض��ب واالس��تغراب يف أوس��اط الفاح��ني 
املعني��ني به��ذا الق��رار، وخاّص��ًة م��ع ارتف��اع 
مبال��غ ه��ذه الدي��ون الي يعج��ز معظمهم عن 
دفعها. وجاءت خطوة داعش خبصوص ديون 
بع��د خط��وٍة مماثل��ٍة  الفاحي��ة  اجلمعي��ات 
املس��تفيدين م��ن  الفاح��ني  اختذته��ا جت��اه 
مش��اريع الرّي احلكومية املنفّذة يف مس��احاٍت 
شاس��عٍة م��ن األراض��ي الزراعي��ة عل��ى جان��يب 
الفرات يف ريف دير الزور الشرقّي، وكذلك 
يف أجزاء من نهر اخلابور يف الريف الشمالّي. 
إذ فرض��ت داع��ش مبل��غ أل��ف ل��رٍة س��وريٍة 
يدفعها الفاح عن كّل )دومن( أرٍض ُيس��قى 
مبي��اه مش��اريع الرّي، بغ��ّض النظر عن الربح 
أو اخلس��ارة ال��ي تلح��ق بالفاح��ني بعد كّل 
موس��م. ومل ُيع��رف بع��ُد إن كان��ت ضريب��ة 
به��ذه  املرّوي��ة  باألراض��ي  اخلاّص��ة  داع��ش 
أم  احلال��ّي  الع��ام  عل��ى  س��تقتصر  املش��اريع 
س��تمتّد إىل األع��وام الس��ابقة، كم��ا ه��ي حال 
ديون اجلمعيات الفاحية. إال أن مبلغ األلف 
ل��رة ع��ن كّل )دومن( يع��ّد مبلغ��ًا كب��راً يف 
الظ��روف احلالية ال��ي يعاني فيها الفاحون 

م��ن ارتف��اع تكالي��ف الزراع��ة.
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لــقاء مع أبو يوسف المهاجر
القائد العسكرّي في جيش الفتح

أث��ار تش��كيل جي��ش الفت��ح، وجناح��ه يف حتري��ر مدين��ة إدل��ب خ��ال أي��اٍم، ردود  	
األرض  عل��ى  ومجهوره��ا،  الث��ورة  ق��وى  الف��رح  غم��ر  ح��ني  فف��ي  ومتنّوع��ة.  واس��عًة  فع��ٍل 
ويف اإلع��ام وعل��ى وس��ائل التواص��ل االجتماع��ّي؛ فق��د أب��دى الكث��ر م��ن ناش��طي الث��ورة 
ومراقبيه��ا خم��اوف مش��روعًة عل��ى مس��تقبل املدين��ة القري��ب؛ ه��ل س��تدّمرها قذائ��ف األس��د 
أس��وًة بباق��ي املناط��ق احمل��ّررة؟ وه��ل س��تنفرد جبه��ة النص��رة حبكمه��ا، كم��ا ب��دا م��ن بع��ض 
التغطي��ات اإلعامي��ة الس��ريعة؟ أم ه��ل س��تصبح س��احًة جدي��دًة لفوض��ى الفصائل العس��كرية؟

الفت��ح وتش��كيله  طرحن��ا ه��ذه األس��ئلة، وس��واها م��ن االس��تيضاحات ع��ن جي��ش  	
وفصائل��ه وخطط��ه املس��تقبلية، عل��ى أب��و يوس��ف املهاج��ر، أح��د الق��ادة العس��كريني البارزي��ن 
مكت��ب  ورئي��س  اإلس��امية،  الش��ام  أح��رار  حلرك��ة  العس��كرّي  والناط��ق  اجلي��ش،  هل��ذا 
العاق��ات العس��كرية فيه��ا. وه��و م��ن موالي��د 1987، م��ن أبن��اء درع��ا. كان طالب��ًا جامعي��ًا يف 
كلي��ة الش��ريعة عندم��ا س��جن من��ذ ع��ام 2007 يف س��جن صيدناي��ا العس��كرّي الش��هر. أف��رج 
عن��ه ع��ام 2010، ليع��اد اعتقال��ه م��ّرًة أخ��رى بتهم��ة التظاه��ر ع��ام 2011، إث��ر انط��اق الث��ورة.

جيش الفتح وتحرير إدلب

ه��ل نتكل�����م يف البداي�������ة ع��ن جي��ش 
الفتح والفصائل املشاركة يف عملية 

حتري��ر إدلب؟
ج��اءت فك��رة جيش الفتح حقيقًة م��ن ضرورة 
التوحي��د، وه��ي م��ن أهّم األس��باب الي س��اهمت 
يف فتح إدلب وحتريرها. كان ال بّد من إنشاء 
ق��ّوٍة عس��كريٍة ضارب��ٍة حت��ت قي��ادٍة عس��كريٍة 

موّح��دٍة حت��ى ميك��ن أن تك��ون 
مدروس��ٌة  خط��واٌت  هن��اك 
ناجح��ة.  عس��كريٌة  وعملي��اٌت 
وإن ش��اء اهلل يك��ون جيش الفتح 
ه��و أّول خط��وات التوحي��د ب��ني 

الفصائ��ل.
ه��ل يع��ي ذل��ك أن جي��ش الفتح 

ه��و غرف��ة عملي��ات مبدئي��ًا، ويف ح��ال اس��تمّرت 
فسينش��أ عنها كي��اٌن جديد؟

حالي��ًا جي��ش الفت��ح عب��ارة ع��ن غرف��ة عمليات. 
وإذا وّفق��ت تل��ك الغرف��ة ميك��ن أن تتل��و ه��ذه 

اخلط��وة خط��واٌت الحق��ة إن ش��اء اهلل.
هل حت�������رير إدلب ام������تداٌد لت�حرير 

وادي الضيف واحلامدية؟
القضي��ة  لك��ن  ذل��ك،  نق��ول  أن  نس��تطيع 
الضي��ف  وادي  حتري��ر  فف��ي  خمتلف��ة؛  اآلن 
الش��ام وجبه��ة  أح��رار  واحلامدي��ة ش��اركت 
النص��رة فق��ط، أم��ا الي��وم فهن��اك س��بع فصائ��ل 

ك��رى م��ن فصائل الثورة الس��ورية ش��اركت 
يف حترير إدلب. ولكن نعم، نس��تطيع أن نقول 

إن ه��ذا العمل خطوٌة ثانية. 
وم��ا ه��و خ��ط س��ر عملي��ات جي��ش 

الفت��ح؟
ب��دأت عملي��ات جي��ش الفت��ح بتحري��ر إدل��ب، 
وكانت ضربة موفقة جداً جداً. كانت األمور 
ممت��ازة وطبيعي��ة. احلم��د هلل 
مش��اكل  أي��ة  هن��اك  تك��ن  مل 
أو عوائ��ق يف ه��ذا اجلي��ش. ب��دأ 
التنس��يق اآلن لعملياٍت جديدة. 
ولك��ن طبع��ًا جي��ب أن نن��ّوه إىل 
إدل��ب  املعرك��ة يف  أن  مس��ألة 
مل تنت��ه إىل اآلن. صحي��ٌح أنن��ا 
حّررن��ا املدين��ة لكننا ال نقول إن معركة إدلب 
انته��ت حت��ى تنته��ي باق��ي النق��اط العس��كرية 

املوج��ودة يف احملافظ��ة.
كيف هي ع������اقة جي������ش ال�����فتح 
بالفص����������ائل األخ�����رى؟ وم��ا درج��ة 

التنسيق معها؟
نس��تطيع أن نق��ول إن��ه يف إدل��ب ال يوج��د أّي 
فصي��ٍل خ��ارج جي��ش الفت��ح، فق��د انضّم��ت إليه 
جبه��ة  الش��ام،  )أح��رار  اإلس��امية  الفصائ��ل 
النص��رة، جن��د األقص��ى، جي��ش الس��نة( إضافًة 

اجلبه��ة  عل��ى  حمس��وبٍة  غ��ر  فصائ��ل  إىل 
اإلس��امية )فيل��ق الش��ام ول��واء احل��ق تفتن��از(. 
وتعاون��ا م��ع باق��ي الفصائ��ل املوج��ودة يف حل��ب 
أو حت��ى  أخ��رى،  أّي حمافظ��ة  أو يف  ومح��اة 
يف الس��احل لدين��ا معرك��ة مش��رتكة. هن��اك 
تنس��يٌق عال��ي املس��توى وغرف عملي��اٍت جديدٌة 
تنبث��ق عنه��ا أعم��اٌل عس��كريٌة نس��مع أخباره��ا 

قريب��ًا إن ش��اء اهلل
م��ا ه��ي خس��ائر النظ��ام يف معرك��ة 

حتري��ر إدل��ب؟
العت��اد ال��ذي خس��ره النظ��ام س��ت دباب��ات، مت 
تفجر اثنتني واغتنام أربعة، و5 أو 6 رشاش��ات 
ج��داً.  كب��رٌة  أع��داٌد  هن��اك  ليس��ت  	ثقيل��ة. 
كان��ت  عليه��ا  حصلن��ا  ال��ي  الغنائ��م  ولك��ن 
أن  نس��تطيع  الذخائ��ر  م��ن  جي��دًة  كمي��اٍت 

القادم��ة. معركتن��ا  يف  به��ا  نس��تمّر 
ما هي نوعية الذخائر، خفيفة أم 

ثقيلة؟
ذخائ��ر خمتلف��ة، لكن أغلبها خفيفة )بي كي 

سي وإخل(.
وما هي خسائر الثّوار باملقابل؟

 80 هلل؛  واحلم��د  كب��رة  تك��ن  مل  خس��ائرنا 
ش��هيداً و50 جرحي��ًا. ويف العت��اد عط��ب 3 دباباٍت 

وبع��ض الرشاش��ات.

حن�������اول العم������ل باجت������اه 
وهن��اك  مح��اة..  أو  مح��ص 
يف  وعم��ٌل  حل��ب..  يف  عم��ٌل 
الس��احل.. حن��اول أن نضرب 

يف أكث��ر م��ن م��كان.
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أبو يوسف املهاجر
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اإلدارة المدنّية والحكومة المؤقتة

ما هي املخّطط�����ات القادم���ة للجانب 
املدنّي بالنسبة للمدينة؟

أخ��ي، حن��ن عس��كريون. وقد تركنا ه��ذا األمر 
للمجل��س اإلدارّي. وكّل م��ا نصب��و إلي��ه ه��و أن 
يعي��ش أبن��اء ه��ذه املدين��ة وأبناء ه��ذه احملافظة 
رة وكّل اخلدم��ات موّف��رٌة هل��م كم��ا  احمل��رّ

كان��ت وأفض��ل إن ش��اء اهلل. 
ولكن هل ت���وجد إدارٌة تضب������ط عمل 
الدوائر اخلدمية، مثل جملٍس مدنيٍّ 

أو حملّي؟
تق��وده  مش��رتٍك  مدن��يٍّ  جمل��ٍس  تش��كيل  مت 
اخلرات والكفاءات. وهو مكّوٌن من أبناء مدينة 
إدل��ب، ويش��رف عل��ى كافة الدوائ��ر اخلدمية، 
كالنظاف��ة وباص��ات النق��ل وامل��اء والكهرب��اء. 
وه��و يعم��ل بش��كٍل ممت��اٍز لكن��ه حديث ال��والدة، 
وحيتاج إىل قليٍل من الوقت حتى تظهر نتائج 

عمله.
هل هذا اجمل������لس مستقلٌّ مت���امًا عن 

جيش الفتح؟
نع��م، اجملل��س املدن��ّي مس��تقلٌّ متام��ًا ع��ن جيش 

الفتح. وقد أخذنا عهداً يف غرفة 
ونتاب��ع  حنم��ي  أن  العملي��ات 
الفت��ح  وجي��ش  اجملل��س.  ه��ذا 
مهمت��ه املس��اندة يف حفظ األمن 
إدارته��ا  أم��ا  فق��ط،  املدين��ة  يف 

فتتش��كل م��ن اخلرات والكف��اءات املوج��ودة من 
أبن��اء املدين��ة وم��ن خارجه��ا.

هل الفصائل املوجودة فيها ك����فاءاٌت 
لتأسيس كتيبٍة أمنيٍة يف إدلب؟

طبعًا. مت إنشاء كتيبٍة أمنية. وهي اآلن حتت 
إش��راف اجملل��س املدن��ّي، مدعوم��ًة م��ن القض��اء 
وم��ن غرف��ة عملي��ات جي��ش الفت��ح. ومقّرها يف 

قلب املدينة.

م����اذا عن وضع ال�������دوائر ال�����خدمية 
وعودة املوظفني إىل أعماهلم يف 

إدلب؟
مت توجي��ه أكث��ر م��ن ن��داٍء يف ع��ّدة مقاب��اٍت 
التواص��ل  وس��ائل  كاف��ة  ويف  تلفزيوني��ٍة، 
بطل��ب  أيض��ًا،  االع��ام  االجتماع��ّي ووس��ائل 

املوظف��ني  م��ن  الفت��ح  جي��ش 
الذي��ن كانوا على رأس عملهم 
أن يع��ودوا إىل مدين��ة إدل��ب من 
أجل أن تكون الدوائر احلكومية 
حت��ت رعاي��ة من يع��رف كيف 

يس��تعمل م��ا فيه��ا، ألن فيه��ا مص��احل املس��لمني، 
كالقص��ر العدل��ي والنف��وس والعق��ارات. ه��ذه 
كله��ا مص��احل املس��لمني وأم��وال املس��لمني، وال 
ب��ّد م��ن مراعاته��ا حقيق��ًة حت��ى ال يضي��ع ح��ّق 
أيٍّ م��ن املس��لمني. بع��ض األطب��اء، مث��ًا، اس��تلم 
املش��ايف وباش��روا العم��ل. وجاء طاق��ٌم جديٌد من 
األساتذة ومدراء املدارس. واملياه عادت. واألمور 
متش��ي روي��داً روي��داً. لدينا مش��كلٌة حقيقيٌة يف 
إدلب، وهي أن القصف عنيٌف جداً جداً، ولذلك 
ال يستطيع أحٌد أن يستقّر يف املدينة، حتى أن 
غالبي��ة أبنائها هجروها بس��بب 
القص��ف العني��ف. يف األس��بوع 
األّول م��ن حتريره��ا مت تدم��ر 
%10 م��ن بني��ة املدين��ة، ولذل��ك 
ال يوج��د فيه��ا اآلن الكث��ر م��ن 
السكان، سوى الذين ال ميلكون 

م��أوًى آخ��ر أو لي��س مبقدوره��م اخل��روج.
كيف سيتّم التعا������مل مع من انضّم 
إىل جيش الدفاع الوط�����ّي من أهالي 

إدلب؟ ومع عوائلهم وممتلكاتهم؟
أخ��ي بالنس��بة للعوائ��ل لي��س لن��ا عنده��ا ش��يء 
حقيق��ًة. ال ت��زر وازرٌة وزر أخ��رى. ال أس��تطيع 
أن أمّحل الزوجة جريرة أن زوجها ش��بيح، وال 

البن��ت أن أباه��ا ش��بيح، وال الول��د أن أب��اه ش��بيح، 
وال األم ألن ابنها... هذا أمٌر غر معقول، وعليه 
ماحظ��اٌت ش��رعية. ه��ذه مس��ألة، أم��ا املس��ألة 
األخ��رى فه��ي أن لدين��ا أس��رى م��ن ه��ذا جي��ش 
الدف��اع الوط��ّي، وق��د أنش��ئت حمكم��ٌة ش��رعيٌة 
قضائي��ٌة، فيه��ا قض��اٌة وفيه��ا ش��رعيون وك��ذا.. 
فم��ن ثب��ت توّرط��ه يف قتالن��ا، أو 
قب��ل قتالن��ا، يف قت��ل املس��لمني 
سيحاس��ب  فه��ذا  واجلرائ��م 
ق��واًل واح��داً.. سيحاس��ب ش��رعًا 
وقانون��ًا.. ألن��ه ال ميك��ن جمل��رٍم 
أن يفلت جبرميته دون عقوبة. 
أم��ا القس��م اآلخ��ر م��ن الذي��ن مل يثب��ت عليه��م 
أّي ش��يء، وهن��اك ع��ّدة حاالٍت حقيقًة مل يثبت 

عليه��ا ش��يء....
أطلق سراحه������م؟ وكانوا من���تسبني 

إىل...؟ 
نع��م، هن��اك أس��رى كان��وا منتس��بني إىل ه��ذا 
جي��ش الدف��اع الوط��ّي وأخرج��وا. إن كن��ت 
تذكر ففي البيان األول جليش الفتح قلنا إن 
م��ن كان يقات��ل مع النصرية واآلن س��يعتزل 
القت��ال س��نعطيه األم��ان.. مت��ام؟ وم��ن مل يثب��ت 
باغتص��اٍب وال  بقت��ٍل وال  ت��وّرٍط ال  أّي  علي��ه 
بس��رقٍة فه��ذا رج��ٌل ب��ريٌء مّت إط��اق س��راحه 

ومل حيك��م علي��ه بش��يء.
وبال�����نسبة لله���يئة القض������ائية، م��ن 

الفصائل الي شكلتها؟
انبثق��ت اهليئ��ة القضائي��ة ع��ن جي��ش الفت��ح.. 
ف��كّل فصائل��ه مش��اركٌة يف اهليئ��ة القضائي��ة 
املوج��ودة اآلن يف إدل��ب، يع��ي جبه��ة النص��رة 
وجن��د األقص��ى وأح��رار الش��ام وجي��ش الس��نة 
الفت��ح.  الش��ام.. كّل فصائ��ل جي��ش  وأجن��اد 
وهن��اك أيض��ًا قض��اٌة مس��تقلون ليس��وا تابع��ني 

ألّي فصي��ل. 

م��ن  أس��رى  س��راح  أطلقن��ا 
جي��ش الدف��اع الوط��ّي مم��ن 
مل يثب��ت عليه��م أي ت��وّرٍط 

يف اجلرائ��م.

بع�������د  األّول  األس�������بوع  يف 
التحرير دّمر قصف النظام 

10% م��ن بني��ة املدينة.
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ماذا عن التصرحي���������ات ح��������ول 
ن�����قل احلكومة املؤقتة إىل إدلب؟

بش��كٍل  أح��ٌد  معن��ا  يتواص��ل  مل  حقيق��ًة.. 
هن��اك  كان  أن��ه  هنال��ك  م��ا  كل  رمس��ّي. 
إع��اٌن م��ن أمحد طعم��ة أن مق��ّرات احلكومة 
املؤقت��ة س��تنتقل اىل الداخ��ل. حص��ل تواص��ٌل 
بش��كٍل  لي��س  ولك��ن  األف��راد  مس��توى  عل��ى 
رمس��يٍّ كحكوم��ة. يع��ي بع��ض املوجودين يف 
احلكوم��ة مم��ن نعرفهم تواصلوا من أجل هذا 

املوض��وع. كنا نتح��دث معهم.. 
ننظ��ر.. م��اذا س��يقّدمون لنا؟ أنا 
أهّم ما عندي اليوم هو أن أدفع 
هذا العدو الصائل عن أعراض 
املس��لمني، فم��اذا قّدم��ت ه��ذه 
احلكوم��ة هل��ذه املس��ألة؟ ملّا قال 

حن��ن اآلن مس��تعدون لتقدي��م أّي ش��يء! م��ن 
يقف معي يف الش��ّدة هو من س��أتعاون معه يف 
الرخ��اء. لك��ن أن تأت��ي اآلن، بع��د أن حت��ّررت 
وس��أعطيكم.  س��أعطيكم  وتق��ول  املدين��ة، 
ه��ذا األم��ر مرف��وٌض طبع��ًا م��ن قب��ل الش��عب 
قب��ل أن يك��ون مرفوض��ًا م��ن الفصائ��ل. يع��ي 

حت��ى بع��ض القن��وات كان هل��ا اس��تطاع رأٍي 
بالنس��بة لدخ��ول احلكوم��ة.. قل��ت هل��م أخي ال 

أح��د يقب��ل أن تأت��ي لتقط��ف 
ومث��رة  الش��هداء  دم��اء  مث��رة 
الن��اس..  وتهج��ر  تش��ريد 
وتض��ع  لتقطفه��ا  أن��ت  تأت��ي 
مقّرات��ك يف داخ��ل املدين��ة. إىل 
أحده��م.  ي��أِت  مل  أخ��ي  اآلن 
يري��دون منطق��ًة لي��س فيه��ا 

ط��ران، كم��ا يف تركي��ا! يعي 
ال ميك��ن أن يأت��وا إىل منطق��ٍة 
فيه��ا قص��ف، والدلي��ل أن��ه إىل 
اآلن مل ي��أِت أح��ٌد م��ن احلكومة 
جم��ّرد  إدل��ب  لي��زور  املؤقت��ة 
زي��ارٍة فقط، وليس ليضع فيها 

مقّراته��ا..
بالنس��بة لاعتداءات الي ُسّجلت 

على بعض العائات املس��يحية، هل 
هناك رس��ائل طمأنٍة توّجهها إىل 

من خرج منهم؟
 أخ��ي رأين��ا تصرحي��اٍت غ��ر مس��ؤولٍة وغ��ر 

رمسي��ٍة م��ن أف��راٍد يف بع��ض اجلماع��ات.. وق��د 
ص��درت بيان��اٌت رمسي��ٌة م��ن ه��ذه اجلماع��ات 
ق��د  األش��خاص  ه��ؤالء  ب��أن 
الس��جن  يف  ووضع��وا  عوقب��وا 
غ��ر  التصّرف��ات  ه��ذه  ألن 
مقبول��ة وغ��ر ش��رعية. اخلط��أ 
الف��ردّي وق��ع.. حن��ن ال نق��ول 
إن مقاتلين��ا مائك��ة.. مقاتلون��ا 
بش��ٌر خيطئون ويصيبون. أخطأ 
البع��ض، وه��ذا كام صحي��ح، ولك��ن ص��درت 
بيان��اٌت رمسي��ٌة مبعاقب��ة ه��ؤالء. بإمكان��ك أن 
املدين��ة. مل  داخ��ل  املس��يحية  العوائ��ل  تس��أل 
يقرتب منهم أحد، بالعكس كانت هلم معاملة 
خاّص��ة مراع��اًة هلم. يع��ي كان االهتمام بهم 
أكث��ر م��ن املس��لمني، حتى ال يش��عروا بالظلم 
وال يش��عروا بالضعف. خدماٌت كثرٌة قّدمت 

هل��م، أكث��ر م��ن غره��م صراح��ًة. 
نسبتهم قليلة باألصل؟

يف  الداخ��ل  يف  املوجودي��ن  املس��يحيني  نس��بة 
إدل��ب ليس��ت كب��رة. ه��م قليل��ون.. ولذل��ك 

كان��ت هل��م معامل��ٌة خاّص��ة.

ل��ن تك��ون الث��ورة مناطقية.. 
وجيش الفتح ليس مناطقياً، 
ومل ُينش��أ لتحري��ر إدل��ب ب��ل 
لتحري��������ر ك�������افة ال��رتاب 

الس��ورّي.

احلكوم��ة  تتواص��ل  مل 
املؤقت��ة معن��ا بش��كٍل رمس��ّي، 
ومل يأت أحٌد منها إىل إدلب 

ول��و جم��ّرد زي��ارة
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الرقة - حي الثكنة - "عدسة شاب رقاوي"

ما هي أوضاع جبهة املسطومة؟
جبه��ة  عل��ى  االش��تباكات 
ج��داً.  ج��داً  عنيف��ة  املس��طومة 
جي��ش النظ��ام حي��اول التق��ّدم 
وحنن حن��اول التقّدم. املعركة 
حامية وإىل اآلن ليس هناك أّي 

تق��ّدٍم م��ن الطرف��ني. 
وبع��د  والفوع��ة،  لكفري��ا  بالنس��بة 
إغ��اق كاف��ة ط��رق االنس��حاب، ه��ل 
ق��ّدم النظ��ام أو األهال��ي أي��ة مب��ادرٍة أو 
اق��رتاٍح يتعلق بإخراج جيش النظام أو 

بإخ��راج املتوّرط��ني أو؟
مّت��ت  بيوم��ني  إدل��ب  حتري��ر  قب��ل  م��ا  من��ذ 
حماص��رة كفري��ا والفوع��ة، وال زال احلص��ار 
مس��تمّراً.. وإىل اآلن ليس��ت هن��اك خط��وٌة م��ن 

جان��ب النظ��ام يف ه��ذه املس��ألة. 
ه��ل ميك��ن أن يت��ّم اقتح��ام كفري��ا والفوعة يف 

الفرتة القادمة؟
اآلن حص��ار.. حن��اول حقيق��ًة أن يف��ّك النظ��ام 

املناط��ق  بع��ض  ع��ن  حص��اره 
ف��ّك احلص��ار  الس��نية مقاب��ل 

عنهم��ا. 
ه��ل ميك��ن أن يتّم اقتحام 
يف  والفوع�������ة  كف�����ريا 

الف��رتة القادم��ة؟
اآلن حص��ار.. حن��اول حقيق��ًة أن يف��ّك النظ��ام 
حص��اره ع��ن بع��ض املناطق الس��نية مقابل فّك 

احلص��ار عنهما. 

هل ميكن جليش الفتح أن ينتقل 
إىل العمل يف حمافظة 

أخرى بعد حترير 
املسطومة وأرحيا؟

أخ��ي العزي��ز ل��ن تك��ون الث��ورة 
يوم��ًا م��ن األي��ام مناطقي��ة.. يع��ي ليس��ت لدين��ا 
ث��ورة خاّص��ة بإدل��ب. الث��ّوار م��ن أبن��اء إدل��ب 

س��ّطروا بطوالته��م يف حتري��ر 
"كش��يش".  وم������طار  الرق�����ة 
يف  بط��������والٌت  هل��م  وك�����انت 
دي��ر ال��زور.. كم��ا كان��ت هل��م 
بط��والٌت يف احلس��كة.. والي��وم 

أبن��اء احلس��كة يش��اركون معن��ا يف إدل��ب.. أبناء 
مح��ص يف إدل��ب.. أبن��اء درع��ا يف إدل��ب.. أبن��اء 
حل��ب يف إدل��ب.. الث��ورة مل تك��ن يوم��ًا م��ن األيام 
مناطقي��ًة أخ��ي. وجي��ش الفتح لي��س مناطقيًا، 
ومل ُينش��أ لتحري��ر إدل��ب ب��ل لتحري��ر كاف��ة 

ال��رتاب الس��ورّي..
املعركة الي يف الساحل باسم جيش 
ال���فتح أم هي م������عركٌة 
باسم أح����رار الش�����ام مع 

فصائل أخرى؟
املعرك��ة يف الس��احل باش��رتاك 
جيش الفتح، وإن مل تشارك فيها كّل فصائله. 
إال أن هناك فصائل، كالنصرة وأحرار الشام، 
تش��ارك يف ه��ذا العم��ل باس��م جي��ش الفت��ح. أم��ا 
ه��ل س��رعى اجليش نفس��ه ه��ذه العملي��ة أم ال 

فهذه مس��ألٌة أخرى.

ع��ن  للتخفي������ف  خط��ٌة  هن��اك  ه��ل 
املناط��ق اجلنوبي��ة؟ القلم��ون.. درع��ا..

ه��ذه املع��ارك اآلن يف الش��مال ه��ي للتخفي��ف 
ع��ن ه��ذه املناط��ق.. حن��اول اآلن إن ش��اء اهلل 
العمل باجتاه محص أو محاة من أجل ختفيف 
الضغ��ط.. وهن��اك عم��ٌل آخ��ر يف حل��ب إن ش��اء 
اهلل.. وعم��لٌ يف الس��احل.. حن��اول أن نض��رب 
يف أكث��ر م��ن م��كاٍن حت��ى يت��ّم 
ختفي��ف الضغ��ط إن ش��اء اهلل. 

ال��ي تفص��ل  واملنطق��������ة 
الش��مال ع��ن اجلن��وب يف 

عقرب��ات؟
نع��م، ه��ذه املنطق��ة بي��د داع��ش حقيق��ًة. هن��اك 
ع��ّدة حم��اوالت مل تنج��ح ألخ��ذ ه��ذه املنطق��ة 
وفت��ح الطري��ق ليحص��ل هن��اك م��دٌد عس��كريٌّ 

كم��ا حص��ل للقص��ر وغ��ر ذل��ك.
خ��ارج جي��ش الفت��ح، هن��اك حدي��ٌث 
ع��ن توّح��ٍد عس��كريٍّ ب��ني أح��رار الش��ام 

وجبه��ة النص��رة؟
حصل��ت..  العس��كرّي  التوّح��د  فك��رة  أخ��ي، 
فق��ط حدي��ٌث عنه��ا.. ال، حصل��ت يف  ولي��س 
جي��ش الفتح، ولي��س فقط النص��رة واألحرار.. 
واألج�������ناد  والفيل��ق  واألح������رار  النص������رة 
فصائ��ل  وع��ّدة  احل��ق  ول��واء  الس��نة  وجي��ش 
موج��ودة... جي��ش الفت��ح يش��به مكتب��ًا عس��كريًا 
واح��ٌد  فالتخطي��ط  الفصائ��ل،  هل��ذه  موّح��داً 
مش��رتكة.  والعملي��ات  واح��ٌد  	واالس��تطاع 
أم��ا احلدي��ث فقط عن نصرة وأحرار فهذا أمٌر 

غر موجود.

ال ت��زر وازرٌة وزر أخ��رى. ال 
أس��تطيع أن أمّح��ل الزوج��ة 
جري��رة أن زوجه��ا ش��ّبيح... 

ه��ذا أم��ٌر غ��ر معقول.

حن��ن عس��كريون، وتركن��ا 
للمجل��س  املدني��ة  األم��ور 
ل من اخلرات  اإلدارّي املش��كّ

والكف��اءات.

كان االهتم��ام باملس��يحيني 
أكثر من املسلمني، حتى ال 
يش��عروا بالظلم وال يشعروا 

بالضعف.
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داعش تعيد دير الزور إلى عصر "الدايات"
وفياٌت وحاالت شلٍل دماغيٍّ تصيب األمهات والمواليد

سقراط علي - شرين أمحد

باإلضاف��ة إىل ق��راراٍت أخ��رى أصدره��ا تنظي��م "الدول��ة االس��امية" يف احلق��ل الط��يّب، كان لق��راره الش��هر مبن��ع أطب��اء  	
النس��ائية م��ن مزاول��ة عمله��م أث��ٌر بال��غ الس��وء عل��ى الصح��ة اإلجنابي��ة يف دي��ر ال��زور.

ش��ّدد  األخري��ن،  الش��هرين  خ��ال  	
تنظيم "داعش" على تطبيق قراره هذا، الصادر 
يف وق��ٍت س��ابٍق، دون مراع��اٍة للض��رورات ال��ي 
يلحظه��ا الفق��ه اإلس��امّي يف ح��االٍت كث��رٍة 
الراهن��ة يف  األوض��اع  عل��ى  تنطب��ق مجيعه��ا 
احملافظة. ولتتوقف بذلك اخلدمات الصحية، 
اجملانّي��ة واملأج��ورة، ال��ي كان يقّدمه��ا أكث��ر 
املش��ايف  نس��ائيٍة خمت��صٍّ يف  50 طبي��ب  م��ن 
والعي��ادات يف م��دن وبل��دات دي��ر ال��زور، حبس��ب 
تقدي��رات عامل��ني يف احلق��ل الصح��ّي. وتفي��د 
بع��ض األرق��ام املس��ّربة م��ن إحصائياٍت ق��ام بها 
جهاز داعش الصحّي –قيد التأس��يس- املس��ّمى 
دي��وان الصح��ة، أن ع��دد طبيب��ات النس��ائية يف 
احملافظ��ة 34 طبيب��ًة، إال أن الع��دد الفّع��ال، أي 
الع��دد النش��ط واحلائ��ز لثق��ة الس��كان وأقس��ام 
اإلس��عاف يف املش��ايف، ال يتج��اوز نص��ف الرق��م 
املذك��ور. لتتحّم��ل بذل��ك 17 طبيب��ًة فق��ط، 
إضافًة إىل عشرات ممّرضات التوليد )القابات 
القانوني��ات( مس��ؤولية الصح��ة اإلجنابي��ة يف 
كامل احملافظة. وفضًا عن قلة العدد، يسهم 
التوّزع اجلغرايّف غر املتوازن ألعداد الطبيبات، 
وتده��ور احلال��ة األمني��ة )أص��وات االنفج��ارات 
وغ��ارات الطائ��رات أح��د مس��ّببات االجه��اض(، 
وتراج��ع كفاي��ة الوجب��ات الغذائي��ة اليومي��ة، 
وانهي��ار خدم��ات االتص��االت والنق��ل، يف تفاق��م 
املش��كات. إذ ترتّك��ز معظ��م العيادات واملش��ايف 
يف مدين��ة امليادي��ن، فيم��ا حترم عش��رات القرى 
والبلدات من أية طبيبة نسائيٍة مقيمٍة بشكٍل 
دائ��م. وخيل��و الريف��ان الغرب��ّي والش��مالّي، م��ن  
خدم��ات الط��ب النس��ائي، إال م��ن زي��اراٍت لي��وٍم 
واح��ٍد أو ليوم��ني يف األس��بوع لطبيب��ة نس��ائيٍة 
واحدة. فيما تعجز طبيبات امليادين عن تغطية 
العج��ز الكب��ر الناج��م ع��ن حرم��ان األطب��اء من 
العم��ل. وق��د ظه��رت أوىل نتائ��ج ذل��ك بوفي��ات 
أمه��اٍت وأطف��اٍل قضوا أثناء الوالدة أو بعد وقٍت 
قص��ٍر منه��ا، وإصاب��اٍت مرضي��ٍة دائم��ٍة لع��دٍد 
أك��ر م��ن األطف��ال واألمه��ات، فيم��ا ارتفع��ت 
ح��االت اإلجه��اض وم��وت اجلن��ني يف بط��ن أمه 

ع��ن املع��ّدالت املعت��ادة. تق��ول )م(، وه��ي طبيب��ٌة 
م��ن ري��ف دي��ر ال��زور، إنه��ا كانت ش��اهدًة على 
ث��اث ح��االٍت ش��لٍل دماغيٍّ ملوالي��د جدد نتيجة 
نق��ص األكس��جة. وتؤك��د الطبيب��ة أن س��بب 
ه��ذه اإلصاب��ات ه��و نق��ص الرعاي��ة الصّحي��ة 

باألمه��ات أثن��اء احلم��ل أو خ��ال ال��والدة. 
وبع��د تزاي��د األخط��اء الطبي��ة ال��ي  	
وقع��ت بها القابات القانونيات مسحت داعش 
لبع��ض أطب��اء النس��ائية يف ع��دٍد م��ن املش��ايف 
بالعمل كمستش��ارين، أي أن تقتصر وظيفة 
للممّرض��ات  النص��ح  تقدي��م  عل��ى  الطبي��ب 
النسائيات، على أن يتدخل يف احلاالت احلرجة 
الي قد تؤّدي إىل الوفاة. إال أن هذه االستجابة 
مل جتل��ب إال فوائ��د حم��دودًة، وخاّص��ًة م��ع 
رحيل معظم أطباء النسائية بعيداً عن مناطق 
داعش، واعتكاف البعض اآلخر يف بيوتهم بعد 
اإلس��اءات املتك��ّررة لعناص��ر التنظي��م حبقه��م.

الوض��ع  معاجل��ة  داع��ش  وحاول��ت  	
بافتتاح املشفى الوطّي يف امليادين، بعد صيانته 
وجتهي��زه، ليك��ون مش��فًى خاّص��ًا باألم��راض 
املمّرض��ات  عش��رات  وعّين��ت  النس��ائية. 
النسائيات، على اختاف كفاءاتهّن، فيه. دون 
أن خيل��و التعي��ني م��ن "الواس��طة" أو التميي��ز 
تبع��ًا النتم��اء املمّرض��ة، أو أح��د أف��راد أس��رتها، 

إىل التنظي��م أو ع��دم االنتم��اء. إذ يع��ّد العم��ل 
كممّرض��ٍة نس��ائيٍة إح��دى الوظائ��ف املفّضلة 
جل��زٍء ملح��وٍظ م��ن زوج��ات املهاجري��ن، نظ��راً 
القتصار التعامل فيه على النس��اء. فيما تتعثر 
جهود التنظيم، حتى اآلن، إلنشاء مستوصفاٍت 

نس��ائيٍة أو دور تولي��ٍد يف مناط��ق أخ��رى.
الصحي��ة  داع��ش  ق��رارات  وأحي��ت  	
مهن��ًة منقرض��ًة ه��ي مهن��ة "الداي��ة"، أي امل��رأة 
. وتلج��أ  اخلب��رة بالتولي��د دون تعلي��ٍم رمس��يٍّ
إىل  خاّص��ًة،  األري��اف  يف  احلوام��ل،  معظ��م 
عل��ى  لإلش��راف  أو  للتولي��د  النس��وة  ه��ؤالء 

والع��اج. النص��ح  وتقدي��م  احلم��ل 

حبس��ب مس��ٍح قام به املركز  	
ال���سورّي لإلحص�������اء، يف ع��ام 2009، 
ال������زور  دي��ر  حمافظ��ة  س������ّجلت 
املع��ّدل األعلى يف س��������وريا للخصوبة 
اإلجنابي��ة، وق��د جت��اوز )6.8( طف��ل 
ل��كّل ام��رأة. وه��و مع������ّدٌل مرتف��ٌع جداً 
باملقارن��ة م��ع نظ������ره يف احملافظ��ات 
يف  نظ��ره  م��ع  وكذل��ك  األخ��رى، 
البل��دان ذات النم��ّو الس��كانّي املرتف��ع.

رادار المدينة عين المدينة | العدد )47( | 16 نيسان 2015



14

داعــش يحــّول مدرســة التمريض في الّرقــة إلى كلّية
مصطفى كامل

أعل��ن تنظي��م داع��ش ع��ن فت��ح باب التس��جيل للطاب الراغبني يف دخول ما أمس��اه "كلّية التمريض" يف مدينة الرقة مطلع  	
الش��هر اجل��اري، بع��د أن س��بق ل��ه افتت��اح "كلّي��ٍة" للط��ب يف املدين��ة نفس��ها يف بداي��ة ه��ذا الع��ام، لتث��ار العدي��د م��ن التس��اؤالت ع��ن مدى 

جّدي��ة ه��ذه اخلط��وة ال��ي يصّوره��ا التنظي��م عل��ى أنه��ا منج��ٌز علم��ّي.

نش��ر التنظي��م إعان��ًا ص��ادراً ع��ن "مرك��ز العل��وم الصّحي��ة  	
للتدري��ب املس��تمّر"، التاب��ع لدي��وان الصحة، اش��رتط فيه عل��ى الراغبني 
بالتق��ّدم لدراس��ة التمري��ض يف كلّيت��ه جمموع��ًة م��ن الش��روط، م��ن 
أبرزه��ا: أن ي��رتاوح عم��ر املتق��ّدم ب��ني -18 25 س��نة، وأن يتق��ن اللغ��ة 
اإلنكليزية، وأن جيتاز امتحان قبوٍل حتضريًا ومقابلًة شفوية، بينما 
ُيعّد حصول املتقّدمني على الشهادة الثانوية العلمية شرطًا "تفاضليًا". 
وق��د أش��ار اإلع��ان إىل أّن م��ّدة الدراس��ة يف الكلي��ة املزعوم��ة ه��ي ع��اٌم 
دراسيٌّ واحٌد من أربعة فصوٍل يدرس الطالب خاهلا علوم التمريض، 
م��ع إمكاني��ة التخّص��ص يف بع��ض جماالته أثناء هذه املّدة الدراس��ية أو 

بعدها.
وق��ّدم التنظي��م مجل��ًة م��ن اإلغراءات جلذب الط��اب، إذ وعد  	
اخلّرجي��ني املس��تقبليني باحلص��ول عل��ى وظيفٍة ُبعي��د خترجهم، فيما 
يس��تطيع الط��اب املتفّوق��ون يف "الكلّي��ة" متابع��ة دراس��تهم يف كلي��ة 
الط��ّب التابع��ة للتنظي��م. لك��ن ه��ذه الوع��ود مل خت��ُل م��ن ش��روٍط أيض��ًا، 
فق��د اش��رتط اإلع��ان عل��ى اخلّرجي��ني العم��ل يف "مؤّسس��ات الدول��ة 
اإلسامية الصحية" ملدة عامني على األقّل، مع التشديد على ضرورة 
التف��ّوق خ��ال م��ّدة الدراس��ة للحص��ول على الوظيفة املوع��ودة. وهو ما 
ينطب��ق عل��ى كلي��ة الط��ب ال��ي افتتحه��ا التنظي��م س��ابقًا. لك��ن، مثلم��ا 
قلص��ت م��ّدة الدراس��ة إىل س��نٍة واح��دٍة يف "كلّي��ة" التمري��ض، أعل��ن 
دي��وان الصح��ة الداعش��ّي أّن م��دة الدراس��ة يف كلي��ة الط��ب ه��ي ثاث��ة 
أعوام، مع وجود تسهياٍت أخرى، كأن خيضع املتقّدمون الذين حالت 
 ، ظ��روف احل��رب دون إنهائه��م الدراس��ة الثانوي��ة المتح��اٍن تنافس��يٍّ
ش��ريطة أن يك��ون معّدهل��م يف الش��هادة اإلعدادي��ة %80، وأن ت��رتواح 

أعماره��م ب��ني -18 30 عام��ًا، كم��ا ن��ّص اإلع��ان الص��ادر به��ذا الش��أن.
وتعاني كلية الطب يف الرقة من نقٍص يف الكادر التدريسّي  	
والتجهي��زات، حبس��ب م��ا ق��ال أح��د العامل��ني يف دي��وان الصح��ة، رف��ض 
ذك��ر امس��ه، ل�"ع��ني املدين��ة". كم��ا أف��اد بأن ع��دد الط��اب احلاليني يف 
الكلي��ة ال يتج��اوز 50 طالب��ًا م��ن الذك��ور، وال يزي��د ع��دد الطالب��ات ع��ن 
18، ينقس��مون إىل قس��مني منفصل��ني. ومعظمه��م م��ن أبن��اء عناص��ر 
التنظي��م ومناصري��ه، يف ح��ني ال يتج��اوز ع��دد الط��اب "املدني��ني" 6 

ط��اٍب اضطّرته��م ظروفه��م إىل البق��اء يف الرق��ة.
وبالنظ��ر إىل اإلعان��ات الس��ابقة وتس��هياتها وش��روطها،  	
تبدو حاجة التنظيم إىل الكوادر الطبية يف مناطق س��يطرته واضحة، 
نظ��راً لرتاج��ع ع��دد العامل��ني يف ه��ذا الس��لك بع��د هجرة معظ��م األطباء 
واملمّرضني من تلك املناطق بفعل التضييق الشديد واملاحقة ومجلة 
اإلج��راءات القس��رية ال��ي ميارس��ها التنظي��م عل��ى العامل��ني يف ه��ذا 
القطاع، كفرض الزكاة على املستشفيات األهلية واألطباء، وفرض 

"اللب��اس الش��رعّي" وع��دم االخت��اط، وغ��ر ذل��ك. كم��ا أت��ت الدع��وة 
إىل دراس��ة التمري��ض والط��ّب بع��د أن طّب��ق التنظيم سياس��ًة جمحفًة 
يف حمارب��ة التعلي��م ومؤّسس��اته، ب��دأت بإغ��اق امل��دارس واجلامع��ات 
ومل تنت��ِه بف��رض مناهج��ه التعليمي��ة األيديولوجي��ة غ��ر املتوافقة مع 

أبس��ط ش��روط العل��م، إن مل ن��ِرد أن نق��ول إنه��ا متخلف��ة.
وال يب��دي أهال��ي املناط��ق ال��ي تس��يطر عليه��ا داع��ش عموم��ًا،  	
والرق��ة عل��ى وجه اخلصوص، الكثر من االهتمام بهذا التعليم، وذلك 
الس��تحالة أن تن��ال الش��هادات الص��ادرة ع��ن "اجلامع��ة" الداعش��ية أّي 
اعرتاٍف من قبل املؤّسسات احمللية والدولية. ويقابل الكثر من األهالي 
دخول داعش إىل اجملال األكادميّي بالسخرية، بينما يتحّدث مقّربون 
م��ن التنظي��م ع��ن نيته افتتاح املزيد من الكلّيات املماثلة يف وقٍت الحق.
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دفاعــًا عن مثقفي الثورة الســورية
عمر الباشا

باغت اندالع الثورة السوريني مجيعاً،  	
ووضعهم مباش��رًة أمام اس��تحقاق املوقف منها. 
وقد تفاوتت املواقف حبسب عوامل كثرة، منها 
الطائفة واجلهة واملستوى االقتصادي والقطاع 
املش��تغلني  حق��ل  أن  وقته��ا  ولوح��ظ   ... امله��يّ
بالثقاف��ة، م��ن أصح��اب رأٍي وش��عراء ورّس��امني 
وروائي��ني ومس��رحني وس��واهم، كان م��ن أق��ّل 
الشرائح احنيازاً إىل صّف الثورة، نتيجة أسباٍب 

عدي��دٍة يصع��ب ش��رحها هن��ا.
لك��ن الثورة مل تعدم، بطبيع��ة احلال،  	
م��ن أّيده��ا م��ن املثقفني الكب��ار أو األقّل ش��أناً. بل 
إن مثقف��اً وأكادميي��اً ب��ارزاً، ه��و بره��ان غلي��ون، 
ت��وىل رئاس��ة أّول هيئ��ٍة معارض��ٍة نطق��ت باس��م 
الثائري��ن )اجملل��س الوط��ّي(، ولع��ب وم��ا ي��زال 
أدوراً سياس��يًة ومتثيلي��ًة معروف��ة. فيم��ا تاب��ع 
املعت��ادة، بكتاب��ة  مثقف��ون آخ��رون مس��اراتهم 
املق��االت أو األعم��ال األدبي��ة أو إخ��راج األف��ام... 

ولك��ن يف س��ياق الث��ورة.
األرب��ع  الس��نوات  مس��رة  وع��ر  	
املنصرم��ة، ميك��ن أن نلح��ظ ث��اث موج��اٍت م��ن 
اهلج��وم تع��ّرض هل��ا ه��ؤالء املثقف��ون م��ن جه��اٍت 
خمتلف��ٍة. وميك��ن رصد ه��ذه املوجات وحتليلها 

فيم��ا يل��ي:
أواًل( هج��وم النظ��ام وأبواق��ه:  	
وب��دأ من��ذ ان��دالع الث��ورة، باس��تهداف كّل م��ن 
ب��رز فيه��ا، مثقف��اً كان أم رج��ل دي��ٍن أم ناش��طًا 
اهلج��وم  هل��ذا  وكان��ت  التظاه��ر.  يف  مؤث��راً 
مام��ح هيس��ترية تش��ي بأث��ر ال��رّض النفس��ّي 
ال��ذي أحدثت��ه الثورة يف ص��ّف النظام ومؤيديه. 
وم��ن أب��رز ه��ذه املام��ح اته��ام الرم��وز املتكّون��ة 
بالش��ذوذ اجلنس��ّي والفضائ��ح األخاقي��ة )ال��ي 
حوتها فاشة الشعييب الشهرة، أبرز »أيقونات« 
ه��ذا الن��وع من االتهامات(، قبل أن تتس��لح الثورة 
ويغل��ب عليه��ا الطاب��ع اإلس��امّي، مم��ا أح��ال 
اهلج��وم عل��ى مثقف��ني علمانيني وس��لميني إىل 
خان��ة ع��دم اجل��دوى التعبوي��ة، وه��ي وظيف��ة 
إعام النظام ومش��تقاته هذه الس��نوات، فرتاجع 
اهلج��وم واس��تقّرت كراهي��ة ه��ذا اإلع��ام عل��ى 

»اإلرهابي��ني« والنص��رة وداع��ش...
الث��ورة  أبن��اء  هج��وم  ثاني��ًا(  	
ذاته��ا: وه��و أم��ٌر ال ميك��ن فهم��ه إال بالنظ��ر 
إىل الطبيع��ة املتتالي��ة لطبقات رج��ال الثورات، 

وتعاقبه��م »اجليل��ّي« املتس��ارع، واس��تهاكها 
لطواق��م م��ن الرم��وز كّل ع��اٍم أو ع��ّدة أش��هر. 
فقد حّولت مجاهر املتظاهرين، خال السنة 
األوىل للث��ورة، ع��دداً م��ن املعارض��ني القدامى، 
واملثقف��ني الذي��ن ب��رزوا عل��ى الفضائي��ات، إىل 
أيقون��اٍت وق��ادٍة افرتاضي��ني، يف غي��اب قي��اداٍت 
ق��ادٍة  أو  الوص��ف،  ه��ذا  تس��تحق  سياس��يٍة 
ميدانيني حقيقيني. وانتظرت هذه اجلماهر 
منه��م حتدي��د بوصل��ة الثورة وبن��اء حتالفاتها 
اخلارجي��ة ومع��امل دولته��ا البديل��ة. ومل��ا فش��ل 
ألس��باٍب  –تقريب��ًا-،  ذل��ك  كّل  يف  ه��ؤالء 
كث��ر احلدي��ث عنه��ا، وب��رزت يف الوق��ت ذات��ه، 
اإلس��امّي  والوج��ه  التس��ليح  م��ع  بالتزام��ن 
والن��زوع الطائف��ّي، قي��اداٌت ميداني��ٌة مقاتل��ة 
وجذاب��ة، ألنه��ا أق��رب إىل مجه��ور الثائري��ن 
تكوينًا وخطابًا ومنط عيٍش وقرابة؛ ارتّد هذا 
اجلمه��ور عل��ى أصنامه الس��ابقة، ال��ي صنعها 
وس��اخراً  حمّطم��ًا  وتصرحي��اٍت،  مت��ٍر  م��ن 
إىل  أق��رب  ه��و  جبه��ٍل  ومباهي��ًا  ومتّرئ��ًا، 
»األرض« من »التنظر« غر اجملدي. ومل خيُل 
هذا التيار اجلارف من مثقفني متوّس��طني أو 
صغ��اٍر أّي��دوه لدوافع ش��عبوية )متّلق ش��عارات 
الش��عب(، مصّفني ثاراٍت ش��خصيًة أو معرفيًة 
م��ع م��ن كان��وا للت��ّو رم��وزاً. واحل��ّق أن املوج��ة 
األوىل م��ن اهلج��وم مل تؤث��ر يف املس��تهدفني 
به��ا، لوض��وح س��خفها وس��عارها. أم��ا املوج��ة 
الثانية من تنّكر األبناء فقد أورثت املعارضني 
املثقف��ني ش��عوراً  التارخيي��ني وأمثاهل��م م��ن 

بامل��رارة ال ي��كاد ميح��ى.
ثالثًا( ه��ج������وم  	

الرمادي�������ني: وق�������د 
املعارض��ني  تلقف�������وا 
العلمانيني واملدنيني 
ي��������ني  ر لي��������سا ا و
عائدي��ن مثخن�����ني 
بالتج�������ريح، بع��د 

هل����������م  تنّك�������رت  أن 
»ثورته��م« وهّمش��تهم، 

خطاب��ًا وأهداف��ًا 

وقيم��ًا وأحزابًا وش��خصيات. فج��اءت الفرصة 
الذهبي��ة للرمادي��ني وأنص��اف مؤّي��دي النظام 
ليث��أروا بدوره��م م��ن الَصغ��ار ال��ذي تلّبس��هم 
ح��ني ان��دالع الث��ورة، إذ وقف��وا متوّجس��ني منها 
دون م��رراٍت مقنع��ٍة –وقتها- ورغم أنها نادت 
ال��ي زعم��وا املطالب��ة به��ا عم��راً  بالش��عارات 
طوي��ًا وكتاب��اٍت وأعم��ااًل درامي��ة. ولك��ن، ه��ا 
ه��ي »األي��ام تثب��ت« صّح��ة ما زعم��وا أنهم رأوه 
وقتها يف الثورة من مامح إرهابيٍة وطائفيٍة 
وختريبي��ٍة ل�»مؤّسس��ات الدول��ة«. ورغ��م قي��ام 
موق��ف ه��ؤالء عل��ى التدلي��س عل��ى مس��توياٍت 
متع��ّددة، فإنه��م بات��وا حي��وزون يف احلقيق��ة 
اآلن  به��ا  يس��تطيعون  ال��ي  احلج��ج  بع��ض 
خماتل��ة انكش��اف عوراته��م، وانتح��ال موق��ع 
احلكي��م ال��ذي يذّك��ر زم��اءه م��ن املثقف��ني 
بعبارته األثرة: »ما قلنالكن!«، خمفيًا مشاتًة 

عميق��ًة ونذال��ًة تتنف��س الصع��داء.
ولك��ن الس��ؤال، ه��ل م��ا جي��ري ه��و  	
الش��باب  س��يعود  ال.  بالطب��ع  الع��امل؟  نهاي��ة 
وحلاه��م  وس��يطرتهم  بأس��لحتهم  املنتش��ون 
ويركن��وا إىل الواق��ع ويس��ّلموا أن ل��كلٍّ دوره، 
تأخ��ذ  كان��ت  نرجس��ياٍت  حّطم��وا  أن  بع��د 
أم��ا  للطرف��ني.  مفي��ٌد  أم��ٌر  وه��ذا  بالتش��كل، 
مرضى القلوب فس��تتعّرى اّدعاءاتهم الزائفة، 
م��ن  املطل��وب  أح��داً.  يرح��م  ال  الزم��ن  ألن 
املثقف��ني، وم��ن اجلمه��ور العري��ض للثقاف��ة 
واألنش��طة املدني��ة للث��ورة، هو اهل��دوء والصر 
والث��ورّي  والفك��رّي  االنفعال��ّي  والتماس��ك 

القادم��ة. للج��والت  واإلع��داد  والسياس��ّي، 
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تتخ��ذ الث��ورات دوم��ًا أقص��ى درج��ات  	
وطريق��ة  وخطابه��ا  طرحه��ا  يف  التط��ّرف 
تعبره��ا ع��ن مطالبه��ا وطموحاته��ا، وتط��رح 
س��قفًا مرتفع��ًا ج��داً عم��ا ه��و يف الواق��ع. ويف 
غال��ب األحي��ان تفش��ل األنظم��ة ال��ي قام��ت 
عليها الثورات يف تلبية مطالبها، ألنها تطالب 
م��ا  ل��كّل  الش��امل  اجل��ذرّي  بالتغي��ر  أص��ا 
ق��ام علي��ه جمتم��ع م��ا قب��ل الث��ورة م��ن ع��اداٍت 
وتقاليد ونظاٍم سياسيٍّ واقتصادّي، ونقله إىل 

واق��ٍع جدي��ٍد بكليت��ه.
الش��عارات  أن  م��ن  الرغ��م  وعل��ى  	
تك��ون  الث��ورات  تطرحه��ا  ال��ي  واملطال��ب 
الس��ورية  الث��ورة  طرح��ت  كم��ا  موّح��دًة، 
)حري��ة، كرام��ة، مواطن��ة، عدال��ة..( مث��ًا، 
ولك��ن الدواف��ع الي تقف خلف تلك الش��عارات 
ختتل��ف م��ن ثائ��ٍر إىل آخ��ر. فق��د جن��د بعض��ًا 
مم��ن انطلقوا يف نضاهلم من دوافع ش��خصيٍة 
حبت��ة، ومنه��م م��ن دفعته قضاي��ا اقتصاديٌة أو 
انتقامي��ٌة أو اجتماعي��ٌة خمتلف��ة، ومنه��م م��ن 
اندف��ع بداف��ع حتقي��ق تل��ك الش��عارات فق��ط. 
إن تن��ّوع الدواف��ع ال��ي تق��ف خل��ف  	
الث��ورة يق��ود جمامي��ع )الث��ّوار( إىل البحث عن 
تفاس��ر وترمج��اٍت خمتلف��ٍة لتل��ك الش��عارات 
ال��ي رفعته��ا الث��ورة يف بدايته��ا، وال��ي مل تق��م 
النخب��ة ال��ي أطلقته��ا بتعريفها بش��كٍل واضٍح 
ودقي��ٍق للمجتم��ع. فمنه��م م��ن يعتق��د أن��ه ال 
ميك��ن للعدال��ة أن تتحق��ق إال م��ن خال نظام 
، ومنه��م م��ن يعت��ر أن  حك��ٍم إس��اميٍّ مشول��يٍّ
كّل تلك الش��عارات ال ميكن حتقيقها إال من 
خ��ال إقام��ة نظاٍم على أس��س الدميوقراطية 
ب��دل النظ��ام احلال��ّي، وغره��ا م��ن التفاس��ر 
املختلف��ة هل��ذه الش��عارات ال��ي جيم��ع عليه��ا 
كّل الثائري��ن م��ن حي��ث املب��دأ، وال��ي لس��نا 

بص��دد تعداده��ا.
ورمب��ا م��ن أه��ّم ما ميك��ن أن نلحظه  	
يف ه��ذا الس��ياق أيض��ًا، من خ��ال جتربٍة دامت 
أكث��ر م��ن أرب��ع س��نواٍت لش��عٍب ب��دأ بث��ورٍة 
س��لميٍة بيض��اء ووص��ل ب��ه املط��اف الي��وم إىل 
أقس��ى درج��ات العن��ف املس��لح؛ ه��و أن الدواف��ع 
املختلف��ة جملامي��ع الن��اس ال��ي دفعته��م إىل 
الكيف��ّي  والفه��م  التفاس��ر،  وتع��ّدد  التم��ّرد، 

غ��ر املب��ّي عل��ى أس��ٍس عقاني��ٍة للش��عارات 
الرئيس��ية الي أفرزه��ا متّردهم أو، باألحرى، 
غي��اب فه��ٍم وتعري��ٍف واض��ٍح وجام��ٍع لتل��ك 
الش��عارات؛ هذه األس��باب من املمكن جداً أن ال 
يظهر أثرها بش��كٍل واضٍح كمشكلٍة رئيسيٍة 
من مش��اكل التمّرد –احلراك الثورّي- جيب 
معاجلته��ا، ولكنه��ا تظه��ر كمش��كلٍة ك��رى 
يف ح��االت العن��ف املس��لح املتزاي��د الدرج��ات، 
ويب��دأ اخلط��اب الث��وري بالتش��ظي بالتال��ي، 
منقاداً حنو دوافعه األصلية وإىل التفس��رات 
احلقيقي��ة والكيفي��ة غ��ر املنضبط��ة بأط��ٍر 
عقاني��ٍة، واملتمرتس��ة خل��ف الش��عارات ال��ي 

طرحته��ا الث��ورة ون��ادت به��ا يف الظاه��ر.
فيصب��ح القت��ل والتخري��ب والعن��ف  	
املف��رط وغ��ر امل��ّرر، وتعطيل عجل��ة اجملتمع 
بتفاه��اٍت  م��ّررًة  أم��وراً   ، جنون��يٍّ بش��كٍل 
وتعلي��اٍت مس��تمدٍة أص��ًا م��ن دواف��ع عميقٍة 
مس��ترتٍة خل��ف تل��ك الش��عارات الس��امية ال��ي 
والوحي��دون  الفعلي��ون  الطاحم��ون  س��يكون 
هل��ا ه��م عام��ة الش��عب الذي��ن تطحنه��م رح��ى 

واجلن��ون. العن��ف 
ه��ذه  إىل  الث��ورات  تص��ل  وعندم��ا  	
الس��ورية،  الث��ورة  وصل��ت  كم��ا  املرحل��ة، 
الث��ورّي(، جب��زٍء  الص��راع )احل��راك  يتح��ّول 
كب��ٍر من��ه، إىل ن��زاٍع عل��ى الس��لطة واحلك��م 

ودون  قي��م،  أّي  ع��ن  جم��ّرٍد  وبش��كٍل  فق��ط، 
االلتف��ات كث��راً إىل م��دى م��ا حتق��ق م��ن 
الث��ورة.  به��ا  انطلق��ت  ال��ي  الش��عارات  تل��ك 
وهن��ا س��يصبح األم��ر الوحي��د املت��اح واملمك��ن 
األط��راف  ب��ني  تس��وياٍت  ع��ن  البح��ث  ه��و 
املس��تمّر،  النزي��ف  ه��ذا  إليق��اف  املتصارع��ة 
والذي لن يس��مح ألحد األطراف بالعودة إىل 
اخلل��ف والرتاج��ع، ليتحق��ق ج��زٌء –ولو بش��كٍل 
– م��ن التغير الذي طالبت به الثورة،  ظاه��ريٍّ
 – وحُياَف��ظ جزئي��ًا –أيض��ًا ول��و بش��كٍل ظاه��ريٍّ
عل��ى م��ا تبقى م��ن كرياء الس��لطة الس��ابقة. 
وكّل ذل��ك وفق��ًا ملص��احل وتوافق��ات م��دراء 
الص��راع اإلقليمي��ني والدولي��ني، عل��ى حس��اب 
الش��عارات والقي��م ال��ي ن��ادت به��ا اجملامي��ع 

الثائ��رة مبختل��ف ش��رائحها وأطيافه��ا.
وبالتال��ي، م��ن املمك��ن ج��داً أن نق��ول  	
، ولك��ن  إن الث��ورات تنج��ح دوم��ًا، وه��ذا حتم��يٌّ
ال��ي  الش��عارات  حتق��ق  أن  أب��داً  يش��رتط  ال 
أطلقته��ا، وإمن��ا ه��ي تق��وم بتحقي��ق التغي��ر 
اجل��ذرّي يف اجملتم��ع  فق��ط. ألن م��ن املؤك��د 
ل��ن  الث��ورة  في��ه  قام��ت  ال��ذي  اجملتم��ع  أن 
يع��ود، ب��أّي ح��اٍل م��ن األح��وال، إىل م��ا كان 
علي��ه قبله��ا. ولك��ن لي��س بالض��رورة أب��داً أن 
	حيص��ل التغي��ر وفقًا للش��عارات الي أطلقتها 

تلك الثورة.

 هل تنجح الثورات في تحقيق شعاراتها... 
أم أنها تنجح في إحداث التغيير فقط؟؟

حممد قنطار
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مذكرات فاروق الشرع
موظٌف برتبة وزير خارجية

احملض��ة  الصدف��ة  كان��ت  ورمب��ا  	
وراء نش��ر الكتاب��ني يف الوق��ت نفس��ه، ال س��يما 
وأن كت��اب الش��رع كان جاه��زاً للنش��ر من��ذ 
نيس��ان 2011، حبس��ب مقّدم��ة املرك��ز، وتأخر 
إال  س��ورية؛  يف  »األوض��اع«  بس��بب  ص��دوره 
املؤلَف��ني  ب��ني مذك��رات هذي��ن  التش��ابه  أن 
املتنافَس��ني م��ن مس��اعدي األس��د كب��ٌر إىل 
درج��ٍة تتج��اوز املناصب والطبائع الش��خصية، 
لتص��ل إىل صمي��م اخلط��اب البعث��ّي املس��يطر 
عل��ى امل��ن. ولذل��ك يب��دو م��ا ميك��ن التقاط��ه 
م��ن عل��ى هوام��ش الس��ردية الرمسي��ة أط��رف 

وأكث��ر دالل��ًة وأهمي��ة.
م��ن  مش��اهد  الش��رع  لن��ا  ينق��ل  إذ  	
حك��م يس��ار احل��زب يف الس��تينيات، تكش��ف عن 
درج��اٍت م��ن الرعون��ة واحلم��ق امل��ؤذي، فق��د 
كان خط��اب القي��ادة القطري��ة بع��د حرك��ة 
23 ش��باط يص��ّر عل��ى أن احل��زب »ص��ار أكث��ر 
يس��اريًة وجس��ارًة م��ن االحت��اد الس��وفياتي يف 
مواجه��ة التهديدات اإلمريالية والصهيونية، 
وأن��ه ينتظ��ر املعرك��ة م��ع إس��رائيل بف��ارغ 
الص��ر«. ومل��ا حدث��ت ه��ذه املعركة، ع��ام 1967، 
فوج��ئ الش��رع، ال��ذي كان مديراً ألحد أقس��ام 
يش��ارك  وه��و  الس��ورية،  الط��ران  ش��ركة 
إبراهي��م ماخ��وس  يف وداع وزي��ر اخلارجي��ة 
لنظ��ره اللي��يّب، بطائ��رة الضي��ف متفّحم��ًة 
يف زاوي��ة املط��ار، بعدم��ا ناهل��ا م��ا ن��ال الط��ران 
، وباملذيع  الس��ورّي كل��ه من تدم��ٍر إس��رائيليٍّ
يق��رأ نش��رة األخب��ار عل��ى شاش��ة التلفزي��ون 
وبندقي��ة الكاش��ينكوف عل��ى كتف��ه، وبوزي��ر 
الداخلي��ة حمم��د رب��اح الطوي��ل يأم��ر، ُبعي��د 
انته��اء احل��رب وإثر عودت��ه من فييتنام، حبفر 
اخلن��ادق يف ش��وارع دمش��ق اس��تعداداً للح��رب 
الش��عبية! ه��ذه احلفريات ال��ي مل يضطر أحٌد 
إىل التخن��دق فيه��ا بالطب��ع، بق��در م��ا س��قط 
فيها بعض املاّرة ليًا. أما وزير اإلعام وعضو 
القي��ادة القطري��ة وقته��ا، حمم��د الزعيب، فقد 

كت��ب يف جري��دة الث��ورة مقال��ًة دع��ا فيه��ا إىل 
وأه��اب  باليم��ني،  القس��م  ال  اليس��ار«  »َحل��ف 
باملواطنني أن يسروا على اجلانب األيسر من 

الطري��ق ال األمي��ن من��ه!
وم��ن هن��ا كان ال بّد من »االنقاب«  	
الذي قام به حافظ األسد عام 1970 )احلركة 
التصحيحي��ة(، بع��د أن كان يراق��ب »من عٍل« 
كّل م��ا حي��دث. وكان الش��رع م��ن الك��وادر 
البعثية القليلة الي دعمت األس��د يف انقابه، 
لرتق��ي بع��د ذل��ك ببطٍء بني مناصب الس��فر، 
فوزي��راً  اخلارجي��ة،  للش��ؤون  دول��ٍة  فوزي��ر 
للخارجي��ة من��ذ 1984، خلف��ًا وخصم��ًا ل��دوداً 

لعب��د احللي��م خ��ّدام.
ومنذ ذلك احلني يس��تعرض الش��رع  	
اخلارجي��ة  السياس��ة  مفاص��ل  م��ن  كث��راً 
الس��ام  مفاوض��ات  مل��ف  فس��وى  الس��ورية؛ 
املرك��زّي هن��اك العاق��ات الس��ورية العراقي��ة 
الش��ائكة، ومثيلته��ا العاق��ة املضطرب��ة م��ع 
منظمة التحرير الفلسطينية، ومراقبة انهيار 
االحت��اد الس��وفياتي وحب��ث األس��د ع��ن صيغ��ٍة 
ومش��اركة  اإلقلي��م،  يف  للتوازن��ات  جدي��دٍة 
الثاني��ة  الس��ورية يف ح��رب اخللي��ج  الق��ّوات 
به��دف حتري��ر الكوي��ت، بع��د الدع��م السياس��ّي 
الس��ورّي، املغ��ّرد خارج الس��رب العرب��ّي، إليران 
إب��ان حربه��ا م��ع الع��راق. وأط��راٍف م��ن املل��ف 
اللبنان��ّي، ال��ذي يص��ّرح الش��رع بع��دم ميل��ه إىل 
زواريب��ه، وبتفضيل��ه أن تبق��ى خي��وط اللعب��ة 
الس��ورية يف لبن��ان بي��د خ��دام وحمالفيه داخل 

النظ��ام.
وم��ن جمم��ل تفاصي��ل ه��ذه امللف��ات  	
تتض��ح مع��امل أمري��ن ثابت��ني؛ أوهلم��ا ك��ون 
الشرع موظفًا بروقراطيًا متوّسط اإلمكانات 
بالنس��بة إىل كون��ه وزي��راً للخارجي��ة، حت��ى 
يف عه��د ديكتات��وٍر كاألس��د. أم��ا األم��ر الثان��ي 
مساح��ه  فه��و  األب  األس��د  أداء  يف  الاف��ت 
لبع��ض رجال��ه السياس��يني املقّرب��ني مبس��احٍة 

طامل��ا  والتجري��ب،  االجته��اد  م��ن  حم��دودٍة 
باألص��ل،  العام��ة  اإلس��رتاتيجية  ه��و  حي��ّدد 
وطاملا يستطيع فرملة أّي اجتهاٍد قد يسر يف 
الطري��ق غ��ر املوات��ي بكلم��ٍة واح��دة. ولع��ّل هذا 
من معامل اسرتخاء الديكتاتورية واستشعارها 
الديكتاتوري��ة  خب��اف  ومشوهل��ا،  لقّوته��ا 
امله��زوزة البن��ه بش��ار، ال��ذي أص��ّر، مبدرس��يٍة 
وبإحس��اٍس مس��تجٍد باحلك��م، عل��ى اإلمس��اك 
ب��كّل امللف��ات، وحص��ر كّل الق��رارات الك��رى 
والصغ��رى بي��ده، حت��ى س��قط من��ه كّل ش��يٍء 

وانه��ار البل��د.
وم��ن هن��ا ميكن أن نفه��م احتمال أن  	
يش��عر رج��اٌل م��ن احل��رس القدي��م، كالش��رع، 
بصبيانية قيادة بشار للباد وتسّرعها وهدرها 
للبن��اء احملك��م م��ن العاق��ات اخلارجي��ة ال��ذي 
عم��ل األس��د األب عل��ى نس��جه ع��ر الس��نوات. 
وما خطب بشار املتثاقفة واململة يف اجتماعات 
القم��م العربي��ة، ووصف��ه بع��ض أب��رز الق��ادة 
الع��رب ب�»أنص��اف الرج��ال«، وتس��ليمه س��وريا 
لرنام��ج توّس��ع النف��وذ اإليران��ّي، من��ذ م��ا قب��ل 
الث��ورة وحتى اآلن، وبش��كٍل متصاع��ٍد، إال أدلٌة 
عل��ى ه��ذا الفش��ل. أم��ا كتابن��ا ه��ذا فيص��ل إىل 
حلظة توريث األسد ويسكت عن الكام املباح.

مثل سلفه، كتاب بثينة شعبان »عشرة أعوام مع حافظ األسد« )العدد املاضي(، يتناول كتاب »الرواية املفقودة« السياسة اخلارجية  	
. وق��د ص��در الكت��اب، مبقّدم��ة تبجيلي��ٍة، ع��ن املرك��ز العرب��ّي  لعه��د األس��د، ومفاوض��ات الس��ام الس��ورية األمريكي��ة اإلس��رائيلية، بش��كٍل أساس��يٍّ

لألحب��اث ودراس��ة السياس��ات يف الدوح��ة وب��روت، يف كان��ون الثان��ي 2015.

حممد عثمان



أقالم المدينة18
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ترمجة مأمون حليب

وحن��ن  تقريب��ًا  س��نواٍت  أرب��ع  من��ذ  	
هن��ا. م��ا زل��ت عاج��زًة ع��ن تصدي��ق ذل��ك. كن��ا 
نعي��ش فيم��ا كان منطقًة مجيلًة من دمش��ق. 
كن��ت ُأدي��ر صال��ون جتمي��ٍل، وكان زوج��ي 
حماس��ب مطع��م. كان��ت لدين��ا أرب��ع بن��اٍت، 
وكن��ا نعي��ش حياًة حل��وة. عندما اندلع القتال 
بني قّوات املتمّردين وجيش األس��د خارج بيتنا 
كان علين��ا أن نغ��ادر. إح��دى البن��ات، وكان��ت 
يف س��ّن اخلامس��ة وقت��ذاك، وج��دت رصاص��ًة 
يف إط��ار نافذتن��ا األمامي��ة. كن��ا نعي��ش يف 
ش��قٍة يف الطاب��ق األرض��ّي، ل��ذا عندم��ا اش��تّد 
القت��ال كن��ا عالق��ني وس��ط املعمع��ة. س��اءت 
األم��ور لدرج��ة أنن��ا مل نس��تطع أن نغادر البيت 
لثاثة أيام. انقطعت الكهرباء واملاء عنا، وأخذ 
الطع��ام ينف��د. ب��دأت أظ��ن أنن��ا س��نموت مجيعًا 
م��ن اجل��وع. يف الي��وم الرابع هدأ القتال فقّررنا 
أن نرك��ض هارب��ني. مل نأخ��ذ معن��ا أّي ش��يٍء 
الثبوتي��ة  وأوراقن��ا  اليدوي��ة  حقيب��ي  س��وى 
ونق��وداً وعق��داً ذهبي��ًا كان��ت أم��ي ق��د أعطت��ه 
ل��ي. كان علين��ا أن ننس��ى كّل ش��يٍء آخ��ر، 
لكن األمر مل يكن مهمًا بالنسبة إلّي. فالشيء 
الوحي��د امله��ّم كان إنق��اذ حي��اة بناتن��ا. كان��ت 
أعمارهّن وقتذاك سنة، و3 سنوات، و5 سنوات، 
و7 س��نوات. حاول��ت أن أخف��ي خ��ويف ع��ن بنات��ي 
وقل��ت هل��ّن إن األم��ور عل��ى م��ا ي��رام، إال أنه��ّن 
ك��ّن يعرف��ن أن ش��يئًا م��ا كان حي��دث. ك��ّن 
خائف��اٍت، يبك��ني ويصرخ��ن. كان من الصعب 

تهدئته��ّن.
القامش��لي  إىل  حافل��ًة  اس��تقلينا  	
م��ن  مئ��اٍت  م��ع  الع��راق،  م��ع  احل��دود  ق��رب 
الس��وريني اآلخرين اهلاربني للنجاة حبياتهم. 
دفعن��ا لرج��ٍل ما يس��اوي 2000 جنيٍه إس��رتلييٍّ 
إقلي��م  إىل  احل��دود  ع��ر  تهريب��ًا  لينقلن��ا 
كردس��تان الع��راق. كن��ا ضم��ن جمموع��ٍة 
م��ع عائلت��ني غرن��ا و6 رج��ال. تن��اوب اآلخرون 
عل��ى مس��اعدتي يف محل أطفال��ي. كان األمر 
صعب��ًا. ابن��ي الصغرى، زي��ان، كانت تبلغ 17 
ش��هراً يف ذل��ك الوق��ت. مش��ينا ألرب��ع س��اعاٍت. 
يف منتص��ف الطري��ق عل��ق حذائ��ي يف الط��ني، 
فوصل��ت إىل الع��راق حافي��ًة ومنهك��ة. انتقلن��ا 
إىل خيم��ٍة يف خمّي��م دومي��ز لاجئ��ني. كان 

الصخ��ب والفوض��ى ميآلن امل��كان. يوجد حاليًا 
50 ألف ش��خٍص هنا، يف خمّيٍم ُبي ليس��توعب 
نص��ف ه��ذا الع��دد. كن��ا م��ن أوائ��ل الواصل��ني، 
ومل يك��ن حينه��ا وجوٌد للكهرباء أو للحّمامات، 
وكان��ت دورة املي��اه تبعد عنا مس��ر 15 دقيقة. 
ختيل��وا ك��م كان األمر صعبًا مع وجود أربع 
فتياٍت صغرات. استمّرت بناتي بالسؤال: "ملاذا 
حن��ن هن��ا؟ مل��اذا نعي��ش يف خيمة؟ متى س��نعود 
إىل بيتن��ا؟"، ودائم��ا كن��ت أجي��ب: "س��نعود، 
فق��ط عليك��ّن بالص��ر". مض��ت أرب��ع س��نواٍت، 
وتوقف��ن ع��ن طرح األس��ئلة. نس��نَي كّل ش��يٍء 
يتعلق بوطنهّن، وهذا ما جيعلي حزينة جداً. 
مل أتص��ّور أب��داً أن��ي س��أرّبي أوالدي يف خمي��ٍم 

لاجئ��ني. أب��داً.
بع��ت  بب��طٍء.  األم��ور  حتّس��نت  	
إس��رتلييٍّ  جني��ٍه   400 مببل��غ  أّم��ي  عق��د 
لتاج��ر جموه��راٍت يف مدين��ة زاخ��و القريب��ة. 
اش��رتيت قلي��ًا م��ن م��واد املاكي��اج وجمّف��ف 
ش��عٍر وب��دأت أع��رض خدمات��ي يف التجمي��ل 
عمل��ي  توّس��ع  املخي��م.  يف  يتزّوج��ن  لفتي��اٍت 
بالتدري��ج، وبع��د بضع��ة ش��هوٍر اس��تطعنا أن 
ندف��ع ألح��د العم��ال ليب��ي لن��ا بيت��ًا قرميدي��ًا، 
ث��م بنين��ا صالون��ًا للتجمي��ل جب��واره. إن��ه بي��ٌت 
صغ��ٌر، لكن��ه أفض��ل م��ن اخليم��ة. لدين��ا اآلن 
��ني بن��ا، ويف الش��تاء  دورة مي��اٍه ومح��اٌم خاصَّ
لدين��ا حت��ى م��اٌء س��اخن. أّول وصولن��ا مل أكن 
أمس��ح لبنات��ي أن يغ��ن ع��ن ناظ��ري. كن��ت 
قلق��ًة خبص��وص كّل ش��يء. اعت��ادت البن��ات 
أن يلع��ن خ��ارج اخليم��ة. أصبح��ن ضج��راٍت 

ومشاكسات، وألني كنت مرهقًة من العمل 
طوال الوقت كنت أغضب منهّن. على الدوام 
كن��ت أحل��م أن أق��ّدم ألبنائ��ي تعليم��ًا أفض��ل 
م��ن ال��ذي حصل��ت علي��ه. اضط��ررت إىل ت��رك 
املدرس��ة يف السادس��ة عش��رة م��ن عم��ري ألن 
أم��ي كان��ت مريض��ًة وحباج��ٍة إىل أن أعت��ي 
به��ا. كن��ت أح��ّب الدراس��ة وكن��ت متفّوق��ًة 
كّل  ينال��وا  أن  ألبنائ��ي  أري��د  كن��ت  فيه��ا. 
الف��رص ال��ي فاتت��ي. افتقاره��م إىل التعلي��م 
كان أك��ر خ��وٍف يتملك��ي. حلس��ن احل��ظ، 
افتتح��ت مؤسس��ة "أنق��ذوا األطف��ال" مرك��زاً 
هن��ا، وب��دأت بنات��ي الثاث بالذه��اب إليه 3 أياٍم 
يف األسبوع. أحدث هذا األمر فرقًا كبراً، عدا 
ع��ن أن��ه مّكن��ي م��ن تأدي��ة عمل��ي. بع��د عام��ني 
م��ن وجودن��ا هن��ا اكتش��فت أن��ي حام��ل. وقب��ل 
بضع��ة ش��هوٍر أجنب��ت فت��اًة أمسيته��ا ميدي��ا، 
وهي بالنس��بة إلّي الش��يء اجليد الوحيد الذي 

قّدمت��ه ل��ي ه��ذه احملن��ة.
زوج��ي  س��افر  ش��هوٍر  أربع��ة  من��ذ  	
إىل أملاني��ا ليح��اول احلص��ول عل��ى إقام��ٍة لن��ا. 
وال��داي وأخت��ان و3 أخ��وة، مجيعه��م يعيش��ون 
يف مدينة برمين. حنن متشّوقون إىل الذهاب 
وااللتح��اق به��م. م��ن احمل��زن أن يضط��ّر امل��رء 
إىل مغادرة وطنه. مل يتبّق لي أحٌد من عائلي 
يف س��وريا اآلن. فالوض��ع هن��اك خط��ٌر للغاي��ة، 
واألم��ن مع��دوم. ل��ن أعي��د أبنائ��ي إىل بلده��م 
حت��ى تت��ّم تس��وية األوض��اع، ويتملك��ي قل��ٌق ال 
ينته��ي م��ن أنه��م يك��رون يف خمّي��ٍم لاجئ��ني. 

لكنه��م أطف��ال، وآم��ل أنه��م سينس��ون.

هرب��ت آف��ني حس��ن وزوجه��ا وأطفاهل��ا م��ن بيته��م يف دمش��ق عندما اش��تّد القت��ال عند بابه��م. وهي هنا تصف احلي��اة يف خمّيم  	
الاجئ��ني الشاس��ع ال��ذي يتدّب��رون معيش��تهم في��ه.
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 بعد الهزيمة في إدلب... 
معراج أورال صحفيًا

املقات��ل  العزي��ز  بصديق��ي  أرّح��ب  	
مدي��ر مكتب املقاومة الس��ورية يف إدلب، الذي 
بق��ي آلخ��ر حلظ��ة -ه��و ورفاقن��ا- يقاتلون من 
)زاني��ة إىل زاني��ة؟(، م��ن ش��باك إىل ش��باك، 
م��ن حي��ط إىل حي��ط، م��ن عام��ود كهرب��ا 
إىل عام��ود كهرب��ا، يف ش��وارع إدل��ب، ميثل��ون 
إّن  والدان��ي.  للقاص��ي  الس��ورية  املقاوم��ة 
املقاوم��ة الس��ورية ه��ي بطٌل من أبط��ال القوى 
الوطني��ة م��ؤازرة للجي��ش العرب��ّي الس��ورّي 

بقي��ادة الرئي��س بش��ار األس��د...
أورال،  مع��راج  اس��تقبل  هك��ذا  	
املعروف بعلي كيالي، قائد ميليش��يا املقاومة 
ف��رع  "رئي��س"  راق��ي  أب��و  زميل��ه  الس��ورية، 
امليليشيا يف إدلب، كي يكشف أسرار معركة 
املدين��ة وم��ا ج��رى لقّوات��ه وأّدى إىل تش��رذمها، 
م��ن خ��ال مقابل��ٍة ص��ّورت باملوباي��ل يف إحدى 
جماهيل غابات جبال كسب، حيث يقع "مقّر 
قي��ادة" املقاوم��ة الس��ورية أو ما يس��ّمى اجلبهة 

ل��واء إس��كندرون. الش��عبية لتحري��ر 
تب��دأ املقابل��ة بعن��اٍق وُقب��ٍل يتبادهل��ا  	
معراج مع أبو راقي قبل أن يسأله عن "طبيعة 
ب��ّرره  ال��ذي  االنس��حاب  وأس��باب  املعرك��ة" 
األخ��ر بقول��ه: "ه��ي معرك��ة كوني��ة مؤلف��ة 
م��ن 60 و70 دول��ة، وال��ي قاده��ا أردوغ��ان الن��ن 
بدباباته وآلياته وخرائه". ليستطرد موضحًا: 
"رأين��ا العل��م الرتك��ي عل��ى الدباب��ات، ورأين��ا 
أت��راك ل��ن يتحدث��وا العربي��ة بصياحه��م إىل 
بع��ض، ارتأين��ا بأكثر من لغة، فكانت احلرب 
وبإم��داد  كوني��ة  ومبع��ّدات  كوني��ة  ح��رب 
ترك��ّي وخ��راء أت��راك وأجان��ب كان عددهم 
ب��اآلالف، بتقني��ة اتص��االت. إنه��ا ح��رب دولي��ة 

ولي��س مس��لحني".

يقاط��ع مع��راج أورال زائره املتواضع  	
ليسأله أحد أطول األسئلة يف التاريخ احلديث: 
يع��ي نعت��ر أن ه��ذه البقع��ة م��ن األرض، م��ع 
أن��و ه��ي بقط��ر 12، 15 كيلوم��رت، ه��ي نقط��ة 
إس��رتاتيجية لصاحل التوسع العثمانّي اجلديد 
يف املنطق��ة، مدعوم��ًا م��ن عقول الرب��ع اخلالي، 
كم��ا نس��ميهم يف أدبي��ات املقاوم��ة الس��ورية، 
حل��روب  دعم��ًا  الس��عودية،  واالس��تخبارات 
املنطق��ة الوالع��ة يف اليم��ن ومش��ال س��وريا يف 
إدل��ب، كي��ف قاتلت��وا ح��ارة ح��ارة بي��ت بي��ت؟

ويق��ول:  حول��ه  راق��ي  أب��و  يتلف��ت  	
بقين��ا نداف��ع ع��ن املوق��ع حت��ى تغلب��وا علين��ا 
فانس��حبنا إىل املرب��ع األم��ّي وم��ن ث��ّم إىل دوار 
املطل��ق. أحرق��وا مكت��ب املقاوم��ة. وكان كأن��و 
اللوح��ة اإلعاني��ة ه��ي عدّوهم الل��دود، فقاموا 
بتخزيقه��ا وح��رق مكت��ب املقاوم��ة والتنكي��ل 

باللوح��ة والتدويس عليه��ا، وبأحد الفديوهات 
ظهر هذا الش��ي. وكأنهم خيش��وا من املقاومة 

واحلمد هلل.
الركي��ك  التك��رار  ه��ذا  ي��دم  مل  	
طويًا حتى سارع معراج إىل البوح حبنقه، من 
خ��ال ن��داٍء وخطب��ٍة أخ��رى يكش��ف به��ا م��ا حّل 
بعناص��ر ميليش��ياته: بإس��م املقاوم��ة الس��ورية 
أنا أقول هذا الرتاجع شكل وصمة غر مرغوب 
فيه��ا، ول��ن نتقبله��ا أب��داً. وأنا من هن��ا أقول لكل 
مقاتلي املقاومة الس��ورية: يا أبنائي، يا رفاقي، 
ي��ا أخوت��ي؛ أناديك��م، أش��ّد عل��ى أياديك��م، أنت��و 
األبطال، أنتو صنعتو اجملد بكّل مكان، أناديكم 
الرجوع ومّل الشمل والقتال جنبًا إىل جنب مع 
الس��وري، واهل��دف ترجي��ع  العرب��ي  اجلي��ش 
إدل��ب منتصب��ة القام��ة. ه��ذا أم��ر وتعليم��ات، 

وه��ذا ينف��ذ م��ن قبلك��م.
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