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جمل��ة نص��ف ش��هرية مس��تقلة

#ارفع_علم_ثورتك

مت�� ّر الذك��رى الس��نوية الرابع��ة
النط�لاق الث��ورة يف ه��ذه األي��ام وه��ي حتم��ل
ً
نكهة جديد ًة ختتلف عن ما سبق أن الحظناه
ال ثقي ً
يف السنوات املاضية ،عندما كانت دلي ً
ال
على تع ّثر املهمة وبطء إجنازها .يف هذا العام،
ق� ّرر الثائ��رون معاندة الوقت أيضاً؛ إن مل يكن
من طول س��نوات الثورة ٌّ
بد فنحن مستعدون!
ال أح��د يري��د إطال��ة م��دّة املعان��اة،
بالطب��ع ،س��وى النظ��ام ال��ذي يراه��ن عل��ى
كس��ب األس��ابيع وراء الش��هور ،س��عياً إلنه��اك
الث��ورة ومجهوره��ا ،وأم�ل ً
ا يف تثبي��ت بقائ��ه
كأم��ر واق��ع .وم��ن هن��ا تأت��ي أهمي��ة ر ّد
ٍ
الث�� ّوار ،وتعاطيه��م املتفائ��ل ه��ذه امل�� ّرة م��ع
ذك��رى الث��ورة ،وتأكي��د خياره��م ال��ذي ب��ات
مشهداًملحم ّياً.
ّ
واحلــ��ق أن ه��ذا التـــ��فاؤل ال يأت��ي
�راغ؛ فم��ن جه� ٍ�ة وص��ل ضع��ف النظ��ام
م��ن ف� ٍ
إىل درج��ة احلض��ور املباش��ر والرئيس� ّ�ي لق ّوات
اإليراني ومرتزقة األفغان الش��يعة
االحت�لال
ّ
نزف مجهوره املعتاد
يف معارك��ه ،بع��د أن اس� ُت ِ
وانكش��فت أمام��ه ص��ورة الوض��ع كث��ورة ،ال
مؤام��ر ًة خارجي� ً�ة س��خيفة .وم��ن جه� ٍ�ة أخرى
يب��دو أن س��رطان داع��ش يف املناط��ق احمل � ّررة
ق��د بل��غ م��داه وأخ��ذ يف الرتاجع ،عس��كرياً على
األرض وجاذبي� ً�ة يف أع�ين بع��ض م��ن اخن��دع
بش��عاراته وانبه��ر بدعاي��ة ق ّوت��ه .وم��ن جه� ٍ�ة
الدول��ي ع��ن
ثالث��ة يب��دو أن تلك��ؤ اجملتم��ع
ّ
ٍ
نصرة الثورة والسوريني يأخذ بالتخلخل هو
اآلخر ،بعد اس��تنفاد ّ
ربرات واحملاوالت
كل امل ّ
الديبلوماس��ية واحلل��ول األممي��ة الس��قيمة،
وتفاق��م الوض��ع إىل درج� ٍ�ة بات��ت تفيض على
اإلقلي��م ،خماط��ر وأع��داداً هائل� ً�ة لالجئيـ��ن.
ولـــــــــــكن،أياًيكــــناألمـــــر،وســــــوا ًء
ربرات التفــــاؤل أم تــأخـــــــرت،
تســـــــارعت مــــ ّ
فـ«ـعن ثورتنا ما يف رجوع».

نوار  -موحسن
عدسة ّ
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إحباط آخر لألسد ُبعيد تصريح كيري
ٌ

ـي يحــذّ رون طهــران ويحرجــون أوباما
وأعضــاء الكونغــرس األمريكـ ّ
هيئة التحرير

مل ت��دم فرح��ة وس��ائل إع�لام
النظ��ام بالتصري��ح امللتب��س لوزي��ر اخلارجي��ة
االمريك� ّ�ي ،ج��ون ك�يري ،بض��رورة التف��اوض
�ت طوي��ل .إذ س��رعان م��ا
م��ع بش��ار األس��د ،لوق� ٍ
ٌ
ٌ
أع��ادت تفس� ٌ
يرات أمريكي�ة الحق�ة للتصري��ح
األم��ور إىل نصابه��ا املعه��ود خب��روج األس��د م��ن
صيغ��ة ّ
مس��تقبلي .فقال��ت الناطق��ة
ح��ل
أي ٍّ
ّ
باس��م اخلارجي��ة األمريكي��ة ،جينيف�ير
بس��اكي ،إن "األس��د ذات��ه ل��ن يك��ون طرف �اً يف
ّ
أي عملي��ة تف��اوض" ،وإن الوزي��ر ك�يري مل
كمختصر"
يقصد ذلك" ،إمنا استخدم األسد
ٍ
للنظام بكامله .وأكدت بساكي على مواقف
سابقة حول التفاوض بني املعارضة
أمريكية
ٍ
ٍ
والنظ��ام ،مذك��ر ًة ببديهي��ة أن��ه "ال ميك��ن أن
يتفاوض املرء مع نفسه .مثة حاج ٌة يف الوقت
عين��ه للمعارض��ة وللنظ��ام ح��ول الطاول��ة".
ونّبه��ت إىل أن��ه "ليس��ت هن��اك أي��ة عملي��ة
قائمة وال على وش��ك احلدوث" .وإىل
تفاوض
ٍ
ٍ
جانب التلقف الفرح لنظام بشار األسد لعبارة
ك�يري ،ب��رزت املواق��ف احلازم��ة م��ن عواص��م
ع�برت ع��ن املوق��ف الراف��ض ّ
دور
غربي� ٍ�ة ّ
ألي ٍ
لبش��ار يف ّ
حل قادم؛ إذ قال وزير اخلارجية
أي ٍّ
الفرنس� ّ�ي ،ل��وران فابيوس ،إن "األس��د ال ميكن
أن يك��ون ج��زءاً م��ن احل� ّ�ل يف س��وريا" ،وقال��ت
اخلارجي��ة الربيطاني��ة إن لن��دن "ترف��ض ّ
أي
دور لألس��د يف مس��تقبل س��وريا".
ٍ

خوجة يف باريس

ع��ن النظ��ام للحف��اظ على "اس��تمرارية الدولة
ومحاي��ة املؤسس��ات واجلي��ش وال��وزارات"،
ممي��زاً ب�ين اإلطاح��ة بالنظ��ام وانهي��ار الدولة.
ويف باري��س أيض��اً التق��ى خوج��ة باملبع��وث
األمم��ي س��تيفان دي مس��تورا ،وأش��اد جبه��وده
ّ
وحماوالته لفعل ش��ي ٍء ما يف مهمته الصعبة،
"لك��ن م��ا يري��ده الس��وريون ه��و وق��ف مح��ام
ال��دم ووق��ف اجمل��ازر" .وانتق��د خوج��ة تلك��ؤ
الدولي وتقاعسه عن ختفيف معاناة
اجملتمع
ّ
وخاص� ً�ة موق��ف أصدق��اء س��ورية
الس��وريني،
ّ
املتف ّرج�ين عل��ى جرائم النظام ثم على جرائم
داع��ش" :اكتف��ى حلفاؤن��ا لألس��ف بالوق��وف
وقف��ة املتف � ّرج ،وه��ا حن��ن الي��وم أم��ام تنظي��م
إرهابي��ة يف التاري��خ".
منظم��ة
داع��ش أفظ��ع
ٍ
ٍ
وأش��ار إىل وق��وف الث��ورة واملعارض��ة الس��ورية
وحي��د ًة أمام األس��د وداع��ش" :مل يدعمونا أمام
ظه��ور ه��ذا الوح��ش .ولدين��ا اآلن ق� ّوات األس��د
ال�تي تقصفن��ا بالربامي��ل املتفج��رة م��ن اجل� ّو،
ومتط ّرف��و تنظي��م داعش الذي��ن يقتلوننا على
األرض".

الفرنسي ،فرانسوا
اس��تقبل الرئيس
ّ
هوالند ،وفد املعارضة الس��ورية برئاس��ة خالد
خوج��ة ،رئي��س االئتالف الوط ّ
ين ،ومش��اركة
رئي��س احلكوم��ة املؤقت��ة ووزي��ر دفاعه��ا
�خصيات معارض� ٍ�ة أخ��رى .وأك��د خوج��ة
وش�
ٍ
صحف��ي عق��ب لقائ��ه بهوالن��د
مؤمت��ر
يف
ٍ
ٍّ
النهائ��ي
أن إس��قاط بش��ار األس��د ه��و اهل��دف
ّ
ألي��ة عملي��ة تف��اوض ،وأن��ه م��ن غ�ير املمك��ن
"ح� ّ�ل مس��ألة اإلره��اب دون إزال��ة األس��د" .ويف الكونغرس حي ّذر طهران
�ت يف س��ياق مفاوض��ات
�ابقة خ�لال الزي��ارة ق��ال خوج��ة
�ور الف� ٍ
تصرحي� ٍ
�ات س� ٍ
يف تط� ٍ
إن مب��ادئ جني��ف 1ه��ي األس��اس ال��ذي جي��ب األس��رة الدولي��ة ،بقي��ادة الوالي��ات املتح��دة،
�تقبلية .م��ع النظ��ام اإليران� ّ�ي ح��ول برناجم��ه الن� ّ
�ووي،
تفاوض مس�
أن تق��وم علي��ه أية عملية
ٍ
ٍ
وأبدى خوجة استعداده للتفاوض مع ممثلني وج��ه أعض��ا ٌء م��ن الكونغ��رس األمريك��ي

ً
ً
مفتوح��ة إىل الق��ادة اإليراني�ين.
رس��الة
ومحل��ت الرس��الة ،ال�تي وق��ع عليه��ا الس��يناتور
اجلمه��وري ت��وم كوت��ون و 46عض��واً مجهورياً
�رات لق��ادة طه��ران ب��أن
يف الكونغ��رس ،حتذي� ٍ
الكونغرس وحده ميلك س��لطة رفع العقوبات
املفروض��ة عل��ى إي��ران ،وب��أن الرئي��س املقب��ل –
املرج��ح أن يك��ون متش�دّداً م��ع طه��ران -ميك��ن
ّ
ّ
اتف��اق غ�ير
أي
"،
قل��م
ة
ر
و"جب��
ُبط��ل،
ي
أن
ّ
ٍ
ٍ
�رض ق��د يربم��ه الرئي��س احلال� ّ�ي ،يف تلمي� ٍ�ح
م� ٍ
إىل صالحي��ات أوبام��ا ال�تي تتي��ح ل��ه تعلي��ق
ً
غاضبة
فعل
العقوب��ات .وأث��ارت الرس��الة ردود ٍ
م��ن أركان اإلدارة األمريكي��ة ،فاته��م نائ��ب
الرئي��س ،ج��و باي��دن ،األعض��اء اجلمهوري�ين
مبحاولة تقويض سلطة الرئيس يف منتصف
حساس��ة ،وعل��ق املتح��دّث
مفاوض��ات
دولي��ة ّ
ٍ
ٍ
باس��م البي��ت األبي��ض ،ج��وش إيرنس��ت ،عل��ى
رس��الة اجلمهوري�ين معت�براً إياه��ا "جه��داً
منح��ازاً يه��دف إىل إضع��اف ق��درة الرئي��س
عل��ى قي��ادة السياس��ة اخلارجي��ة" .وج��اء ال��ر ّد
وملمح�اً
اإليران� ّ�ي مش��ككاً بالنواي��ا األمريكي��ةّ ،
إىل تأث�يرات إس��رائيل ،وق��ال إن "احلكوم��ة
األمريكي��ة تدّع��ي خط� ً�أ إدارة ش��ؤون الع��امل،
ً
كافية ،لكنها تعاني
وتتص� ّور أنه��ا متتلك ق ّو ًة
م��ن س��قوط األخ�لاق السياس��ية" ،حبس��ب
تصري��ح عل��ي الرجيان��ي ،رئي��س جمل��س
الش��ورى اإليران� ّ�ي.
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وفر في حلب ودرعا...
كر
ٍّ
معارك ٍّ
يتقدمون في الشمال
واألكراد
ّ
هيئة التحرير
م��ن غيـــــ��ر املســــ��تغرب أن ّ
تب��ث
وس��ائل إع�لام النظ��ام األس� ّ
�دي ،ويف مقدّمته��ا
الرمســـ��ي ووكال��ة س��انا ،خ�بر
الـ��تلفزيون
ّ
س��يطرة الق�� ّوات األس��دية عل��ى مناط��ق م��ن
الش��مالي أكث��ر م��ن م�� ّرة ،دون
ري��ف حل��ب
ّ
أن يب��دو خل�بر خ��روج ه��ذه الق � ّوات م��ن تل��ك
املناط��ق ّ
برر
أي حض��ور عل��ى نش��راتها .وم��ا ي� ّ
تكرار أخبار سيطرة النظام على املناطق ذاتها
ه��و مع��ارك الك ّر والف� ّر ،والعمليات العس��كرية
الس��ريعة ،وطبيعة االشتباكات اليت تشهدها
ه��ذه املنطق��ة .فف��ي واق��ع احل��ال عل��ى األرض
مل حيق��ق جي��ش النظ��ام تقدّم �اً ،ب��ل م��ا زال��ت
معركة باشكوي ،املستم ّرة منذ حوالي ثالثة
�ف لق� ّوات
ّم طفي� ٍ
أس��ابيع ،عل��ى حاهل��ا ،م��ع تق�د ٍ
املعارض��ة.
تب��دو جبه��ات حل��ب ،خ�لال األي��ام
األخ�يرة ،م��ن أس��خن مناط��ق االش��تباك يف
تعزيزات اس��تقدمها النظام
خاص ًة مع
س��ورياّ ،
ٍ
ملنع وصول فصائل املعارضة إىل منطقيت ن ّبل
والزه��راء ،ولقط��ع ط��رق اإلم��داد ع��ن املدين��ة،
وه��و م��ا مل حيس��م بع��د .كم��ا أن تق�دّم النظام
أش��هر
باجت��اه حن��درات ،ال�تي حي��اول من��ذ
ٍ
الس��يطرة عليه��ا ،مل جي�� ِد نفع��اً حت��ى اآلن.
ورمب��ا كان تكـــــ��رار خ�بر الســــ��يطرة عل��ى
املنطق��ة بش��كل ش��به يوم� ٍّ�ي عل��ى قن��وات إع�لام
النظ��ام دلي�ل ً
ا هام��اً عل��ى انع��دام احلس��م يف
املنطق��ة .ليك��ون ّ
املؤك��د فق��ط م��ن إجن��ازات
األس��د اهلجم��ات اجلوي��ة لطائرات��ه عل��ى ق��رى
وبل��دات م��ارع وت��ل رفع��ت ودي��ر حاف��ر وعندان
ورتي��ان وامل�لاح.

تقدّم الوحدات الكردية يف الشمال

تقدّم��ت "وح��دات محاي��ة الش��عب
الكردي��ة"  ،ypgيف ع��دّة مناط��ق م��ن ري��ف
حمافظة احلسكة ،وخباصة يف حميط قرية
تل متر ،فيما انس��حبت مقاتلو تنظيم "الدولة
اإلس�لامية" جنوب �اً .كمـــ��ا تقدّم��ت القـــــ � ّوات
الكردي��ة أيض �اً يف حمي��ط بل��دة رأس الع�ين،
الشرقي بالقرب من جسر قره
ويف ريف حلب
ّ
دم��ر التنظي��م أج��زا ًء من��ه بع��د
ق��وزاق ،ال��ذي ّ
انس��حابه.

مقاتلون أكراد قرب عني العرب  /كوباني  -وكالة AFP

وترافق��ت العملي��ات ال�تي تنفذه��ا
�ارات
الق��وى الكردي��ة ض��د تنظي��م الدول��ة بغ� ٍ
نفذه��ا ط�يران التحالف الدول� ّ�ي أدّت إىل قطع
�رق كان التنظي��م يس��تخدمها لنق��ل العتاد
ط� ٍ
واملقاتل�ين والبضائ��ع بني العراق وس��وريا ،وهو
م��ا وصف��ه التحال��ف بالعملي��ة النوعي��ة ال�تي
تك ّب��د التنظي��م إثره��ا خس��ار ًة ك�برى.
وش��هدت معظ��م املناط��ق ال�تي
جتري فيها االش��تباكات بني الق ّوات الكردية
�زوح كب�ير ًة حن��و
وتنظي��م الدول��ة حرك��ة ن� ٍ
األراض��ي الرتكي��ة ،أو باجت��اه مناط��ق أكث��ر
أمن��اً مش��ال احلس��كة وحل��ب.

الالذقية ..معارك مستم ّرة

ّم أحرزته الفصائل املنتمية
بع��د تقد ٍ
ّ
الس��وري احل�� ّر  ،م��ع
بغالبيته��ا إىل اجلي��ش
بع��ض الفصائل اإلس�لامية ،يف ري��ف الالذقية
الش��مالي؛ اس��تعادت ق�� ّوات النظ��ام ج��زءاً م��ن
ّ
منطق��ة دوري��ن ،ال�تي كان��ت ق � ّوات املعارض��ة
وتوج��ه منها نريانه��ا إىل مواقع
تتمرك��ز فيه��ا ّ
جتمع��ات النظ��ام يف الت�لال احمليط��ة ،ويف
املراص��د وقم��ة الن�بي يون��س ،وص��و ً
ال إىل ق� ً
�رى
قريب� ٍ�ة م��ن املدين��ة.
وق��د تقدّم��ت ق�� ّوات النظ��ام بع��د
عنيف��ة ،اس��تخدمت فيه��ا غالبي��ة
مع��ارك
ٍ
أن��واع األس��لحة ،وأدّت إىل مقت��ل العش��رات

م��ن الطرف�ين .فيم��ا تزام��ن ذل��ك م��ع مقت��ل
حمم��د توفي��ق األس��د امللق��ب بـ"ش��يخ اجلب��ل"،
مؤسس ظاهرة الشبيحة منذ مثانينات القرن
ّ
املاضي ،والذي نفت خمتلف فصائل املعارضة
مش��اركته يف مع��ارك دوري��ن ،بينم��ا أك��د
اشتباك
ناشطون من مدينة الالذقية مقتله يف
ٍ
م��ع أح��د أقاربه.
ومل متن��ع س��يطرة النظ��ام على جز ٍء
م��ن منطق��ة دوري��ن الفصائ��ل املعارض��ة م��ن
االستمرار يف قصف قمة النيب يونس ،والتقدّم
حنوه��ا ،حي��ث ترتك��ز املع��ارك حالي �اً هن��اك.

معارك ّ
متقطع ٌة يف درعا

عل��ى الرغ��م م��ن التجهي��زات بالع��دة
احلرب��ي ،ال�تي أعدّته��ا امليليش��يات
والعت��اد
ّ
اإليراني��ة مبس��اند ٍة م��ن ميليش��يا ح��زب اهلل
اللبنان��ي وفصائ��ل م��ن جي��ش النظ��ام يف
ّ
ّم
د
�
تق
�جيل
�
تس
�م
�
يت
مل
�ه
�
أن
إال
�ا؛
�
درع
�ة
�
حمافظ
ّ
ٍ
�مالي للمحافظ��ة خالل
يُذك��ر يف الري��ف الش� ّ
األيام املاضية ،يف ّ
وجهتها
ضربات
ظل
متتالية ّ
ٍ
ٍ
فصائ��ل املعارض��ة املتمرك��زة يف املنطق��ة
�كل ش��به يوم� ٍّ�ي
للفصائ��ل املوالي��ة .إذ يت� ّ�م بش� ٍ
تس��ريب أمس��اء قيادي�ين إيراني�ين ولبناني�ين
قتل��وا يف االش��تباكات ،مل يك��ن آخره��م العميد
يف احل��رس الث� ّ
�وري اإليران� ّ�ي حمم��د صاح��ب
ك��رم أردكان��ي.
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«مجالس العزا»

مظاهر للمقاومة أم سكرة الموت؟
مسهر اخلالد

ال تف��وت املراق��ب الع� ّ
التغيات اليت طرأت على أس��اليب تعزي��ة أهالي املتوفني .إذ
�ادي ،م��ن أهال��ي مدين��ة دي��ر الزور ،مالحظة ّ
مل يعد مسموحاً رمسياً ،يف ّ
ظل "الدولة اإلسالمية" ،تالوة سورة يسني أثناء الدفن ،وقراءة الفاحتة عند الدخول إىل جملس العزاء،
(بدعوى أنها بدع ٌة لدى ش��رعيي التنظيم ومناصريه) .كما توقف الناس عن إرس��ال ما يعرف بـ"الغرف واجلربان" إىل أهل املتوفى
ّ
ير م��ن األش��خاص ،أم��ا اجل�بران فه��و مبل� ٌ�غ مال� ٌّ�ي حبس��ب االس��تطاعة ودرجة
(الغ��رف أكي��اس ٍّ
�ام لع��د ٍد كب� ٍ
رز او س�ك ٍر أو وجب��ات طع� ٍ
القراب��ة م��ن املتوف��ى) بس��بب الضائق��ة املالي��ة ،وكث��رة ضحاي��ا القص��ف .لك��ن ه��ذا م��ا جي��ري عل��ى الس��طح ،أم��ا الواق��ع فه��و ش��ي ٌء آخر.
تع�� ّد جمال��س الع��زاء ،يف عم��وم
االجتماع��ي،
س��وريا ،م��ن مظاه��ر التضام��ن
ّ
ومن النشاطات األهلية الراسخة يف منظومة
ً
فرصة للتعارف بني
العادات والتقاليد .وتش ّكل
األقرب��اء ،وباب�اً للمصاحلات ب�ين املتخاصمني.
وق��د اس��تق ّرت مظاه��ر تل��ك اجملال��س ع�بر
الس��نني ،لتش�� ّكل عرف��اً ال ُي��رج عن��ه إال يف
�ام يتواف��د فيه��ا الن��اس
الن��ادر؛ فلم�دّة ثالث��ة أي� ٍ
إىل جمل��س الع��زاءُ ،ت��دار القه��وة العربي��ة امل� ّرة
على احلضور يف بيت الشعر أو اخليمة ،و ُتتلى
آي��ات الق��رآن الكريم (بصوت عبد الباس��ط عبد
ً
خاص��ة) ،وتق��دّم الوالئ��م للمع ّزي��ن.
الصم��د
يتذك��ر أب��و حمم��د ،م��ن أهالي دير ال��زور" :أن
الدع��وة إىل ت��رك بعض طق��وس التعزية تعود
س��نوات ،إذ كان��ت
إىل م��ا قب��ل الث��ورة بع��دّة
ٍ
ً
حمارب��ة ه��ذه الطق��وس واح��دة م��ن األنش��طة
الس��لفي ،يف
الرئيس��ية للمتأثري��ن بالتي��ار
ّ
حماوالته��م إلقن��اع جمتمعاته��م بنظرته��م
اخلاص��ة إىل ه��ذه الطق��وس باعتباره��ا بدع��ة،
ّ
دون أن تك��ون لتل��ك احمل��اوالت نتائ��ج هام��ة".
وم��ع بداي��ة الث��ورة اس��تم ّر الن��اس عل��ى س��ابق
عهده��م يف التعزي��ة ،ب��ل صار الدف��ن مصحوباً
باهلاله��ل (الزغاري��د) واهلتاف��ات لضحاي��ا
رص��اص األم��ن .وص��ارت جمال��س التعزي��ة
به��م مناس� ً
�بة ت��كاد تكون وطني� ً�ة -جيتمع فيها
عش��رات اآلالفّ -
يؤك��د فيه��ا املع�� ّزون عل��ى

من موقع esyria.sy

تضامنه��م م��ع أه��ل الضحي��ة ،وتصميمه��م
عل��ى االس��تمرار يف الث��ورة ،وحتدّيهم لس��لطة
أحيان
األمن الذي حاول مفاوضة األهالي ،يف
ٍ
كثري ٍة ،على عدم إقامة جملس العزاء مقابل
منحهم تعويضاً مالياً أو راتباً تقاعدياً (يف حال
كان الضحي��ة موظفاً).
وبع��د انتش��ار الس�لاح ،وب��دء قص��ف
�ت أو ظ� ٌ
امل��دن ،مل يع��د هن��اك وق� ٌ
�روف مناس��ب ٌة
للقي��ام بتل��ك الواجب��ات ال�تي تتبعه��ا ع��اد ًة
الرتب��ة واألربعيني��ة واخلمس��ينية واملول��د..
كم��ا أن تش��تت مش��ل العائ�لات جع��ل م��ن
واس��ع ،لكن��ه
نط��اق
الصع��ب االجتم��اع عل��ى
ٍ
ٍ
كان فرص� ً�ة لتف��ادي الع��داوات ال�تي خلفته��ا
اآلراء واالنتم��اءات السياس��ية .يق��ول أب��و

حمم��د ع��ن تل��ك املرحل��ة" :مل��ا كان��ت جتتم��ع
الناس بالتعزيب -مدنيني وجيش ح ّر وجبهة
نصرة وأحرار شامّ -...
تبي لبعضها أنو صحي
خمتلف�ين ب��س نظ� ّ�ل أه��ل" .وكان��ت جمال��س
الع��زاء وقته��ا جما ً
ال للمناكف��ات اليت ال ختلو
م��ن طراف��ة ،فق��د كان البع��ض يتح� ّرى "أهل
اللح��ى" عن��د الدخ��ول ،ف��إذا وجده��م امتن��ع
ع��ن ق��راءة الفاحت��ة .أم��ا البع��ض اآلخ��ر ف��كان
يتقص��د قراءته��ا بوجوده��م ،لين�بري احلض��ور
ّ
عنده��ا بالغم��ز واإلش��ارة ملنع��ه.
الي��وم ،يف ّ
ظ��ل التباين��ات ب�ين م��ا
ورث��ه األهال��ي وم��ا ُي��راد فرضه عليه��م بالقوة،
تب��دو جمال��س الع��زاء ملتزم� ً�ة خب� ّ
�ط التنظيم
عن��د م��ن ل��ه صل� ٌة بعناص��ره ،أم��ا يف األوس��اط
الش��عبية البعي��دة عنه��م ف�لا ي��زال الن��اس
طقوس (عندما يكون
متمسكني مبا ألفوه من
ّ
ٍ
األم��ر أهلي��ة مبحلي��ة) .ب��ل أكثر م��ن ذلك ،إذ
عادات تكاد تكون
يظه��رون مغاالتهم يف إحي��اء ٍ
ّ
مندث��ر ًة (كتوزي��ع الس��جائر عل��ى املعزي��ن،
وف� ّ
�ض –توزي��ع -األكل��ة ال�تي كان املتوف��ى
حيّبه��ا عل��ى املع��ارف .)...فهل هو الش��عب يقاوم
�ط -م��ا يُف��رض علي��ه
�ت ودون ختطي� ٍ
بصم� ٍبالق� ّوة؟ أم أن ه��ذه العادات ،بنكوصها املس��تم ّر،
تلف��ظ أنفاس��ها األخ�يرة؟
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في هجاء الكســل
بيــن الظاهرة الطارئــة والنمط المعاش
علي خطاب

ق��د يب��دو الكس��ل مكتس��باً حضاري �اً ح�ين يُنظ��ر إلي��ه كنتيج� ٍ�ة للتط � ّور الكب�ير ال��ذي س �هّل أس��اليب الزراع��ة والصناع��ة
ً
والتنقل؛ لكنه يبدو ً
مرضية يف مدينة دير الزور اليت تقع بني رصاص ومحم نظام األس��د وس��كاكني وس��ياط تنظيم الدولة.
حالة
فباس��تثناء املقاتل�ين واملس��افرين
وم��ن يف حكمه��م ،م��ن الذي��ن يضط � ّرون إىل
التن ّق��ل جلل��ب البضائ��ع ،ال يس��تيقظ األهال��ي
أو خيرج��ون م��ن بيوته��م لقض��اء احلوائ��ج
قب��ل ص�لاة الظه��ر ،أي بع��د احلادي��ة عش��رة
والنص��ف بتوقي��ت دمش��ق (الثاني��ة عش��رة
بتوقي��ت اخلالف��ة) .أم��ا ظاه��رة الن��وم حت��ى
كبري بني الشباب .وال
بشكل
العصر فمنتشر ٌة ٍ
ٍ
يقتص��ر األم��ر على س��كان املدينة ،ب��ل يتعدّاها
إىل الري��ف ال��ذي ُهج��رت في��ه الزراع��ة ،وراج
العم��ل يف النف��ط والتج��ارة (بس��بب كثاف��ة
النازح�ين في��ه) ،ال�تي تع� ّد من أس��اليب الكس��ب
الس��ريع واملري��ح ،خب�لاف العناي��ة ب��األرض.
إن اتس��اع خارط��ة الكس��ل ،وع��دم
توفريه��ا الري��ف ،ال يكفي��ه التفس�ير القدي��م
اجلدي��د ،ب��أن ظاه��رة الكس��ل -العريقة يف دير
ال��زور -ولي��دة من��ط ه��ذه املدين��ة االقتص� ّ
�ادي
القائ��م عل��ى التج��ارة واخلدم��ات ووظائ��ف
الدول��ة ،ال�تي حظي��ت مبكان� ٍ�ة مرموق� ٍ�ة ب�ين
فائض
دعة ٍ
مجيع الفئات ،ملا توفره من ٍ
ووقت ٍ
تبتلع��ه املقاه��ي واملاله��ي .فعل��م النف��س ي��رى
زاوي��ة أخ��رى ،ق��د تس��هم يف
إىل األم��ر م��ن
ٍ
فهم��ه وتوضيح��ه" :فاخلوف يس�ّبب مع الوقت
حال��ة توت� ٍ�ر ،م��ن عوارضه��ا التش��نج واضطراب
التنف��س ودق��ات القل��ب ..وبدوره��ا تره��ق

�ب
ه��ذه العوام��ل اجلس��د ،وت��ؤدّي إىل حال��ة تع� ٍ
ومخ��ول" ،حبس��ب آي��ة مهن��ا ،االختصاصي��ة
يف عل��م النف��س العي� ّ
�ادي م��ن لبن��ان .ه��ذا م��ن
ناحية اخلمول الذي يلقي بظالله يف ظروف
احل��رب عل��ى الكثريي��ن مم��ن عاين��وا وحش��ية
النظ��ام وعش��وائيته يف القص��ف ،بالتزام��ن
م��ع بط��ش التنظي��م ال��ذي يع� ّد األنف��اس عل��ى
الن��اس .لك��ن البع��ض يب��دي اس��تعداده للعم��ل،
ّ
بغض الطرف عن س�لامته الش��خصية ،ودون
�روط مهني� ٍ�ة ،وتق��ف يف وجه��ه قل��ة العم��ل
ش� ٍ
ً
األخالقي-؛ فتجارة
باملعنى
،
خاصة
النظيفّ
اآلث��ار والنفط والس�لاح ح��رام ،كما يروج يف
�عبية واس��عة ،أو أنه��ا "جتي��ب وج��ع
أوس� ٍ
�اط ش� ٍ
الراس واملشاكل" ،ولذلك يتجنبها الكثريون.
كم��ا أن ف��رص العم��ل املتاح��ة -كم��ا ي��رى
ناش��طون -ت��كاد تك��ون غ�ير متواف��ر ٍة خ��ارج
التنظي��م (بوظائف��ه العس��كرية واإلداري��ة
والفني��ة وغريه��ا).
أم��ا م��ن ناحي��ة الكس��ل ال��ذي
يرتب��ط بش��خصية وإرادة اإلنس��ان ،فتق��ول
مهن��ا" :اخلم��ول ق��د يول��د الكس��ل م��ع الوق��ت،
�س امل��رء بنفس��ه ب�لا فائدة .فه��و يرى
حت��ى حي� ّ
أن م��ا يفعل��ه ال يؤخ��ذ بع�ين االعتب��ار ،إذ إن
الن��اس ال تع��رف حت��ى أن��ه ه��و صاح��ب العم��ل،
املهم��ات ترتاك��م" .ويف بع��ض األحيان
في�ترك ّ

"يص��ل امل��رء إىل حال��ة انتظ��ار ش��ي ٍء ال يع��رف
مت��ى يت� ّ�م ،ف�لا جي��د ج��دوى مل��ا يفع��ل ،ولذل��ك
كس��ل يربطه��ا حبال��ة ي��أس
تصيب��ه حال��ة
ٍ
ً
واكتئ��اب" كث�يرا م��ا يصي��ب الناش��طني
ٍ
العامل�ين يف اخلف��اء حالي�اً خوف�اً م��ن التنظيم،
مم��ا جيعله��م ضحي��ة اإلحباط بس��بب عملهم
م��ن جه� ٍ�ة ،وهويته��م األصلي��ة ال�تي يضط ّرون
إىل إخفائه��ا م��ن جه� ٍ�ة أخ��رى ،م��ا يع ّرضه��م
"حل��االت الكآب��ة والصدم��ات النفس��ية ال�تي
م��ن عوارضه��ا اخلم��ول والتع��ب واإلحس��اس
باإلرهاق اجلس� ّ
�دي" .وحبس��ب مهن��ا ففي هذه
الظ��روف الصعب��ة "ال يس��تطيع الش��خص
�داف صغ�ير ٍة وحم��دودة ،ق��د
التح ّك��م إال يف أه� ٍ
�ب يف العم��ل االجتماع� ّ�ي والش��أن الع��ام،
ال تص� ّ
ً
ً
أو ق��د تك��ون تافه��ة وأناني��ة ،لك��ن وض��ع خط� ٍ�ة
للوص��ول إليه��ا يف م� ّد ٍة قص�ير ٍة -حت��ى إن ب��دا
ذل��ك مضح��كاً -ق��د يس��اعد الش��خص عل��ى
اإلحس��اس باالس��تمرارية".
تعت��اد األذن ،ب��ل تنتظ��ر ،تربي��ر
الن��اس "ش��كون أري��د أش��تغل بهالظ��روف؟!".
جي��د ه��ذا التربي��ر م��ا يؤي��ده ،ولك��ن املخي��ف –
حبسب ناشطني -هو حت ّول الكسل إىل أسلوب
حي��ا ٍة قوامه��ا الفقر والتخلف ،خبالف الكس��ل
الذي يتمتع فيه البعض باالستفادة من الثراء
وتط��ور التكنولوجي��ا.

للفنان عبد العزيز الفياض
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نفاد الكلور السائل

محطات تصفية المياه في دير الزور
ّ
من
خليل عبد اهلل

حي��اول تنظي��م "الدول��ة اإلس�لامية"
فرض حضوره يف ّ
شأن من شؤون السكان
كل ٍ
يف املناطق اخلاضعة لس��يطرته ،مما يؤدّي إىل
مش��اكل كربى س��يعجز التنظي��م عن تقديم
�ول هل��ا.
حل� ٍ
جل��أ العامل��ون يف ّ
حمط��ات تصفي��ة
املياه يف حمافظة دير الزور إىل اس��تخدام مادة
هيبوكلوري��ت الصودي��وم بطوره��ا اجل��اف ،أو
كبديل ع��ن الكلور
م��ا يع��رف بالكل��ور الب��ودرة،
ٍ
الس��ائل املس��تخدم يف تعقي��م املي��اه .وذل��ك بع��د
العربي الس� ّ
�وري
توق��ف منظمة اهلالل األمحر
ّ
عن تزويد ّ
حمطات دير الزور بهذه املادة ،كما
�ابق ،وبالتزامن
نش��رت "ع�ين املدينة" يف ع��د ٍد س� ٍ
م��ع تطبي��ق ق��رارات داع��ش القاضي��ة مبن��ع
منظم��ات اخلدمة اإلنس��انية ع��ن العمل يف دير
ال��زور ،مب��ا فيها املنظم��ات العاملة يف حقل مياه
الش��رب.
وج��اء جل��وء عمال املياه إىل اس��تخدام
الكل��ور اجل� ّ
�اف بعد نفاد كميات الكلور الس��ائل
املخ ّزن��ة .ويؤك��د فني��ون م��ن ك��وادر احملط��ات
�ات خم ّزن� ٍ�ة س��ابقاً -ب�ين
أن املتواف��ر –م��ن كمي� ٍ
أيديهم من املادة اجلافة لن يكفي إال ألسبوعني
إىل ثالث��ة أس��ابيع ،مم��ا يه�دّد بتوق��ف حمطات
تصفي��ة املي��اه ع��ن العم��ل .ويرف��ض مس��ؤولو
داع��ش يف دي��وان اخلدم��ات توضي��ح نواياه��م أو
إجراءاته��م احملتمل��ة ّ
حلل هذه املش��كلة ،فيما ال
تزال بعض املنظمات اإلنسانية تبدي رغبتها يف
املساعدة بتأمني الكميات املطلوبة لتعقيم املياه
م��ن م��ادة الكل��ور بطوريه��ا الس��ائل واجل��اف.
�اص نش��رته
وحبس��ب تقري� ٍ�ر ٍّ
ف�ني خ� ٍّ
"ع�ين املدين��ة" (الع��دد  )42يبل��غ ع��دد حمط��ات
تصفي��ة املي��اه يف املناط��ق اخلارجة عن س��يطرة

النظ��ام بدي��ر ال��زور ّ 100
حمط��ة ،تس��تهلك 80
�ائل يف احل � ّد األدن��ى ّ
كل
�ور س� ٍ
أل��ف لي�تر كل� ٍ
شهر .وهي كمي ٌة تناظر يف فعاليتها يف تعقيم
املي��اه  400ك��غ م��ن امل��ادة اجلاف��ة ،ملواصف��ات
اخلاص��ة
مي��اه نه��ر الف��رات مبع �دّالت تل ّوثه��ا
ّ
مبقاط��ع جم��رى النه��ر يف احملافظ��ة ،حبس��ب
لوائ��ح التوصيات املهنية الس��ابقة –قبل الثورة-
ٌ
كمي��ات
ملؤسس��ة مي��اه الش��رب .إذ ُتل��ط
ّ
م��ن امل��ادة اجلاف��ة مبقادي��ر م��ن املي��اه ،ل ُيص��ار
إىل اس��تخدام احملل��ول النات��ج يف تعقي��م املي��اه
املعاجل��ة يف احملط��ة .ويش�ير فنيو مي��ا ٍه إىل أن 1
لي�تر م��ن احملل��ول النات��ج ميك��ن ل��ه ،مع مه��ارات
�ط عالي� ٍ�ة ،أن يع ّق��م  160مرتاً مكعباً /س��اعة،
خل� ٍ
ّ
ناجتة من احملطة إىل شبكة التغذية.
كغزار ٍة
ٍ
وال تتواف��ر م��ادة هيبوكلوري��ت
الصودي��وم بطوره��ا اجلاف –والس��ائل أيضاً -يف
األسواق السورية ،سوا ًء منها اخلاضعة لسيطرة
النظام أو لسيطرة الثوار أو لسيطرة داعش؛ إذ
مل تك��ن م��اد ًة جتاري� ً�ة متداول� ً�ة يف األس��واق إال
نطاقض ّي ٍقولبعضالصناعاتالكيميائية.
على ٍ
لكن أحد احللول العملية املقرتحة اليوم يتمثل
يف إتاح��ة الفرص��ة للتج��ار احمللي�ين لتأم�ين
ه��ذه امل��ادة م��ن األس��واق الرتكي��ة أو العراقي��ة
يف ح��ال توافره��ا هن��اك ،ويف حال واصل تنظيم
داع��ش المباالت��ه جت��اه ه��ذه املس��ألة بالغ��ة
الصحة العامة .فمن
األهمي��ة واخلطورة عل��ى ّ
زاوي��ة نظ� ٍ�ر أوس��ع تع � ّد ه��ذه القضي��ة امتحان �اً
اخلدمي من
صغ�يراً إلمكان��ات داع��ش يف اجلزء
ّ
كيانه��ا .وسيش�ير عجزه��ا احملتم��ل ع��ن تأمني
ومنتظمة من مادة الكلور إىل
كافية
كميات
ٍ
ٍ
ٍ
مدى قدرة الكيان على تلبية احتياجات السكان
يف املناط��ق اخلاضع��ة لس��يطرته.

حمطة مياه الشميطية يف ريف دير الزور
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داعش

الرقة
ّ
سيارات
تسـ ِّـجل َّ
حممد كامل

خ�لال األس��ابيع األخ�يرة ،ب��دأ
تنظي��م "الدول��ة اإلس�لامية" داع��ش بإص��دار
مرورية للس ّيارات والد ّراجات النارية
لوحات
ٍ
ٍ
�ات مروري� ً�ة يف حمافظ��ة
�
لوح
�ل
�
حتم
ال
ال�تي
ٍ
الرق��ة ،بالتزام��ن م��ع تس��جيل ّ
كل س��يار ٍة
يف س��جالت ش��رطة امل��رور التابع��ة للش��رطة
خاصاً حيدّد
اإلس�لامية ،ومن��ح مالكها دف�تراً ّ
ن��وع ورق��م اآللي��ة.
وكان��ت داع��ش ق��د عمل��ت عل��ى
إحص��اء ع��دد وأن��واع الس�� ّيارات والد ّراج��ات
الناري��ة يف احملافظ��ة خ�لال الف�ترة املاضي��ة،
حبس��ب م��ا يق��ول مق ّرب��ون م��ن التنظي��م،
فيم��ا أوع��زت للس��ائقني بض��رورة احلص��ول
عل��ى رخ��ص قي��اد ٍة ص��ادر ٍة عنه��اُ .
وتض��ع
داع��ش الس��ائقني غري احلائزي��ن على رخص
�اص قب��ل منحه��م
قي��اد ٍة س� ٍ
�ار خ� ٍّ
�ابقة الختب� ٍ
حماولة لتنظيم حركة
رخصة القيادة ،يف
ٍ
امل��رور وإظه��ار الق��درة عل��ى ف��رض النظ��ام،
باالستفادة من خربات موظفي شرطة املرور
الس��ابقني يف احملافظ��ة.
تقريبي��ة،
تقدي��رات
وحبس��ب
ٍ
ٍ
جت��اوز ع��دد الس � ّيارات العامل��ة يف الرق��ة 10
آالف ،ربعه��ا عل��ى األق� ّ�ل دخ��ل ع�بر احل��دود
مع تركيا بعد خروج احملافظة عن سيطرة
النظ��ام يف ربيع العام  .2013وتتقاضى داعش
مروري��ة
لوح��ة
 800ل.س كرس��وم من��ح
ٍ
ٍ
�جيل ّ
لكل آلي��ة ،باإلضاف��ة إىل 200
ودف�تر تس� ٍ
ل.س مقاب��ل ّ
كل رخص��ة قي��ادة .مم��ا يدخل
خلزائ��ن التنظي��م مبال��غ ،ق��د تص��ل إىل 10
مالي�ين ل�ير ٍة س��ورية ،م��ن عملي��ة تس��جيل
الس��يارات يف حمافظ��ة الرق��ة.
ويُق �دّر ع��دد أف��راد ش��رطة امل��رور
يف ش��وارع امل��دن الرئيس��ية يف حمافظ��ة
الرق��ة ب��ـ ،40معظمه��م م��ن املتعاقدي��ن م��ع
التنظيم من غري املبايعني له ،مقابل راتب 30
ألف لري ٍة شهرياً.
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داعــش تبيع قمح دير عندمــا تـــــستولي داعــش علــى منــازل
الزور في العراق
المدنييــن فــي ديــر الــزور
مالك موسى
يومي�اً ،جتت��از عش��رات الش��احنات
ّ
احلدودي
احململة بالقمح معرب البوكمال
ّ
يف طريقه��ا إىل الع��راق ،إذ يعم��ل تنظي��م
�ات
"الدول��ة اإلس�لامية" ،عل��ى ش��حن كمي� ٍ
م��ن احلب��وب م��ن املخ��ازن واملس��تودعات اليت
س��يطر عليه��ا يف حمافظ��ة دي��ر ال��زور إىل
األراض��ي العراقي��ة اخلاضع��ة لس��يطرته،
ليق��وم ببيعه��ا هن��اك.
وت�ترواح أس��عار القم��ح يف دي��ر
أمريك��ي
دوالر
ٍّ
ال��زور م��ا ب�ين  280إىل ٍ 300
للط� ّ�ن الواح��د ،فيم��ا يتخط��ى يف األس��واق
العراقي��ة ال��ـ 750دوالراً .وبالنظ��ر إىل ف��ارق
األس��عار الكب�ير ه��ذا ،يضاع��ف التنظي��م
أرباح��ه بنق��ل وبيع هذه الكميات يف اجلانب
العراق��ي ،باملقارن��ة م��ع بيعه��ا وتس��ويقها
ّ
يف األج��زاء الس��ورية اخلاضع��ة لس��يطرته.
حب��وب س��وريون الكمي��ات
ويق��دّر جت��ار
ٍ
املنقول��ة إىل الع��راق بأكث��ر م��ن  200ط� ٍّ�ن
واردات ال ّ
تق��ل ع��ن
يف الي��وم ،مم��ا حي ّق��ق
ٍ
دوالر تدخ��ل إىل خزين��ة التنظي��م
 150أل��ف ٍ
�كل يوم� ٍّ�ي.
بش� ٍ
تق��دّر خمزون��ات القم��ح ال�تي
تس��يطر عليه��ا داع��ش يف دي��ر ال��زور بأكثر
م��ن  50أل��ف ط� ّ�ن ،حبس��ب تقري��ر س��ابق أن
نش��رته "ع�ين املدين��ة" ،مم��ا يط��رح التس��اؤل
ح��ول الق��درة عل��ى احلف��اظ عل��ى ه��ذه
املخزونات ،بالنظر إىل معدّالت االستجرار
كل م��ن س��وريا والع��راق ،مم��ا
اليومي��ة يف ٍّ
إضافي��ة يف أس��عار
قف��زات
ميهّ��د حل��دوث
ٍ
ٍ
القم��ح والطح�ين واخلب��ز يف دي��ر ال��زور.
بع��د أن ق��ام التنظي��م مؤخ��راً برف��ع أس��عار
الطح�ين واخلب��ز فيه��ا بنس��بة  ،25%ليص��ل
س��عر الربط��ة إىل  125ل�ير ًة س� ً
�ورية بع��د أن
كان  100ل�يرة.
يأم��ل البع��ض يف ق��درة موس��م
احلب��وب الق��ادم صي��ف ه��ذا الع��ام عل��ى
املس��اهمة يف ختفي��ض ه��ذه األس��عار وتأمني
كافي��ة للمحافظ��ة يف الع��ام
خمزون��ات
ٍ
ٍ
القادم .لكن يصعب التنبؤ بهذه االحتماالت،
��ة يف ّ
خاص ً
ظ��ل قل��ة املعلوم��ات ح��ول نواي��ا
ّ
التنظي��م ّ
التدخ��ل يف عملي��ة بي��ع الفالح�ين
إلنتاجه��م م��ن احلب��وب.

ـلحات مــن داعــش
ٌ
امــرأةٌ مطــرودةٌ مــن منزلهــا :نســوةٌ مسـ
ـن مالبســنا فــي الشــارع.
رميـ َ
َ
صاحل داوود

يف معظــــ��م املـــــ��دن والــــــ��بلدات
اخلاضع��ة لس��يطرة تنظي��م داعش ،ال ب ّد من
مش��اهدة مجل��ة "م�لاك الدول��ة اإلس�لامية"
مطبوع� ً�ة عل��ى ج��دران بع��ض املن��ازل .وتعين
ه��ذه العب��ارة أن املنزل قد ّ
مت االس��تيالء عليه
م��ن قب��ل داعش ،وحت� ّول إىل أح��د ممتلكاتها
رغم��اً ع��ن م ّ
الك��ه احلقيقي�ين .وتش��مل
قائم��ة األش��خاص الذي��ن ّ
مت االس��تيالء
عل��ى منازهل��م مقاتل�ين م��ن اجلي��ش احل � ّر
وم��ن الفصائ��ل األخرى ال�تي قاتلت التنظيم
أثن��اء هجوم��ه عل��ى حمافظ��ة دي��ر ال��زور
صي��ف الع��ام الفائت ،باإلضافة إىل ناش��طني
ّ
مبؤسس��ات
مدني�ين
وكل م��ن ل��ه عالق�� ٌة ّ
املعارض��ة املختلف��ة ،وغريه��م مم��ن حيك��م
عليه��م التنظي��م بال��ردّة.
الس��يدة (م) واح��د ٌة م��ن ضحاي��ا
الش��رقي.
داع��ش يف ري��ف دي��ر ال��زور
ّ
أُخرج��ت عن��و ًة م��ن منزهل��ا ،وه��ي تبح��ث
�كن يف مدين��ة امليادي��ن .تق��ول:
الي��وم ع��ن مس� ٍ
"بع��د م��ا قالول��ي الزم تطلع�ين كتب��وا عل��ى
حاي��ط بي�تي (م�لاك الدول��ة اإلس�لامية).
م��ا طلع��ت ،وين ب��دي أروح! بع��د يومني جابو
نس��وان من داعش ش��ايالت بواريد وطّلعوني
غص��ب ّ
ع�ني أن��ا وأوالدي ،ورم��وا غراضن��ا
بالش��ارع" .وتضي��ف (م) أن األث��اث ،وحت��ى
أواني املطبخ ،اعتربت ملكاً لداعش ،ومسحوا
هل��ا بأخ��ذ املالب��س فق��ط .وح��دث ّ
كل ذل��ك
ألن زوج (م) كان مقات�ًلا يف إح��دى كتائب
اجلي��ش احل�� ّر ال�تي تص��دّت لداع��ش يف
املنطق��ة ،واضط � ّر ،م��ع غ�يره مم��ن قاتلوه��ا،
إىل اخل��روج م��ن احملافظ��ة.

ويع�� ّد االس��تيالء عل��ى من��ازل
"املرتدّي��ن" قانون�اً ناف��ذاً م��ن قوان�ين داع��ش ق��د
ات كث�ير ٍة ،املن��ازل املغلق��ة ال�تي
يط��ال ،يف م� ّر ٍ
س��افر مالكه��ا قب��ل الث��ورة ،أو نزح��وا إىل
�ات أخ��رى أو إىل خ��ارج الب�لاد ،وحتت
حمافظ� ٍ
خمتلف��ة يس��وقها عناص��ر التنظي��م.
أع��ذار
ٍ
ٍ
�جلت ح��االت اس��تيال ٍء عل��ى من��ازل يف
فق��د ُس� ّ
حبج��ة أن
م��دن امليادي��ن والبوكم��ال وغريه��ا ّ
متليك
أصحاب تلك املنازل ال حيوزون سندات
ٍ
أو وثائ��ق تثب��ت ملكيته��م هل��ا.
ال توج��د إحص� ٌ
�اءات ع��ن ع��دد املنازل
والعقارات املختلفة اليت استولت عليها داعش
يف دي��ر ال��زور ،ولك��ن األع��داد كب�ير ٌة حتم �اً
حبس��ب م��ا يق��ول أح��د املق ّرب�ين م��ن التنظيم،
مهاجر هو
مسكن لعائلة
والذي يرى أن تأمني
ٍ
ٍ
واجب مهما كانت الوسيلة ،ألن "املهاجر
أم ٌر ٌ
نأم��ن ل��ه
الل��ي يبي��ع الدني��ا ت��ا يداف��ع عن��ا الزم ّ
س��كن بأي ش��كل"!
وبه��ذا ،ال يأت��ي االس��تيالء عل��ى
املمتل��كات كمج � ّرد عقوب� ٍ�ة تفرضه��ا داع��ش
على خصومها ،بل الغرض منه تلبية احلاجة
إىل إس��كان عوائ��ل مقاتليه��ا م��ن "مهاجري��ن"
مقر،
و"أنص��ار" ،أو حتوي��ل املنازل املصادرة إىل ٍّ
سجن من سجون داعش
أو مستودع ذخرية ،أو ٍ
الكث�يرة.
وتث�ير قص��ص االس��تيالء عل��ى
املن��ازل تعاطف �اً كب�يراً ل��دى الس��كان الذي��ن
حياول��ون مس��اعدة املطرودي��ن م��ن منازهل��م
بأ ّي��ة طريق��ة .وقد جنحت ح� ٌ
�االت قليل ٌة ،بعد
�اطات ،يف إيص��ال ش��كواها إىل م��ن يس� ّ�مى
وس� ٍ
بوال��ي والي��ة اخل�ير /دي��ر ال��زور.
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انتهــاء مهلــة "اســتتابة" معلّ مــي الرقة لدى داعش
أول التائبين
ومديــر التربيــة ّ
شذى العيسى

ش��ارفت مهل��ة "االس��تتابة" ال�تي منحته��ا داع��ش ملعلم��ي حمافظ��ة الرق��ة عل��ى االنته��اء .إذ ح�دّد الق��رار ،الص��ادر يف بداي��ة آذار
يس��مى بـ"دي��وان التعلي��م" ،م��دّة أس��بوعني للـ"تائب�ين" ،تب��دأ م��ن تاري��خ اإلع�لان.
اجلاري،ع��ن م��ا ّ
ووس��عت داع��ش ،يف قراره��ا ه��ذا،
ّ
دائ��رة املطا َلب�ين باالس��تتابة لتش��مل ّ
كل
م��ن عم��ل يف مديري��ة الرتبي��ة ،وبأ ّي��ة صف� ٍ�ة
�اص وظيف� ٍّ�ي ،مب��ن فيه��م احل � ّراس
واختص� ٍ
واملس��تخدمني .فيم��ا ه�� ّدد الق��رار كلّ
م��ن يتخّل��ف ع��ن "التوب��ة" باعتب��اره مرت � ّداً
ع��ن اإلس�لام وتطبي��ق م��ا تس��توجبه ال��ردّة
عقوب��ات حب ّق��ه ،وف��ق أح��كام داع��ش
م��ن
ٍ
وقوانينه��ا.
وأذاع��ت مس��اجد الرق��ة ،ع�بر
خطب��اء اجلمع��ة ،إع�لان اس��تتابة املعلم�ين.
ونّب��ه اخلطب��اء إىل ض��رورة أن يس��تجيب
املعن ّي��ون به��ذا الق��رار بالتوب��ة يف أماك��ن
حم� ّدد ٍة يف ّ
كل "قاط� ٍ�ع" م��ن القواط��ع ال�تي
تؤل��ف "والي��ة الرق��ة" .وس��يخضع التائب��ون
�رعية تقيمه��ا داع��ش مل��ن عمل��وا
ل�
ٍ
�دورات ش� ٍ
يف منظوم��ة تعلي��م "احلكوم��ة النصريي��ة
الكاف��رة" ،حبس��ب تعب�ير البي��ان.
ولق��ي الق��رار جتاوب �اً كب�يراً م��ن
ً
وخاص��ة ل��دى م��ن يعج��ز
معلم��ي الرق��ة،
منه��م ع��ن مغ��ادرة املناط��ق اخلاضع��ة
لس��يطرة التنظي��م ،ال��ذي ّ
يؤك��د مق ّرب��ون
احملم��د ،مدي��ر الرتبي��ة يف
من��ه أن ش��حادة ّ
احملافظ��ة ،وغ�يره م��ن مس��ؤولي املديري��ة،
ً
إضاف��ة إىل مئ��ات
كان��وا أ ّول "التائب�ين"،
املعلم�ين واملد ّرس�ين واملوظف�ين فيه��ا.
وتتض��ارب اإلش��اعات يف األوس��اط الرتبوي��ة
ع��ن موق��ف نظ��ام األس��د ،ممث�ل ً
ا ب��وزارة
الرتبي��ة ،م��ن "توب��ة املعلم�ين"؛ إذ ي��رى
البع��ض أن ال��وزارة س� ّ
�تغض الطرف عن هذا
ّ
اإلجب��اري ،يف الوق��ت ال��ذي أك��د
الس��لوك
في��ه آخ��رون ّ
أن إج��راءات الفص��ل وقط��ع
ّ
الروات��ب ق��د طال��ت وس��تطال كل م��ن
يق�ترب م��ن ديوان داع��ش التعليم� ّ�ي ،حتى لو
كان ذل��ك بدافع االضطرار واحلرص على
الدم��اء واملمتل��كات ال�تي س��تهدرها عقوب��ات
التنظي��م يف ح��ال التخل��ف ع��ن "االس��تتابة".

ويُلح��ظ يف ق��رار داع��ش األخ�ير
إل��زام ّ
كفي��ل ل��ه
"تائ��ب" باصطح��اب
كل
ٍ
ٍ
"عامة املس��لمني"
م��ن عناص��ر التنظي��م أو من ّ
حبس��ب لغ��ة اإلع�لان ،مم��ا حي � ّد م��ن ق��درة
"التائب�ين" عل��ى الرتاج��ع ع��ن تعهداته��م بعدم
التعام��ل م��ع ّ
�اج تعليم� ٍّ�ي آخ��ر س��وى
أي منه� ٍ
منه��اج "الدول��ة اإلس�لامية" ،يف ّ
م��كان
أي
ٍ
يقيم��ون في��ه.
ويق��ول معلمــــ��ون اضط�� ّروا إىل
"مس��ايرة" داع��ش إن دي��وان التعـــ��ليم ق��د
خيه��م ب�ين العم��ل يف م��دارس التنظي��م
ّ
ً
مس��تقبال أو يف أي��ة م��دارس أخ��رى ،لك��ن
بش��رط أن ال يتعامل��واّ ،
ش��كل وحت��ت
وب��أي ٍ
ّ
�اج آخ��ر ،حت��ى ل��و كان
أي ظ� ٍ
�رف ،م��ع منه� ٍ
درس مل�� ّر ٍة واح��د ٍة أو
ه��ذا التعام��ل بص��ورة ٍ
أق� ّ�ل م��ن ذلك .يقول (ب) ،وهو معلم ابتدائي:
"حت��ى ل��و نزح��ت عل��ى تركي��ا م��ا راح أق� ّرب
عل��ى ورق��ة أو قل��م ،ألن��ه هالش��ي ممك��ن
ّ
وكل
يعتربون��ه ردّة ونق��ض للتوب��ة .وبي�تي
ش��ي عن��دي بالرق��ة راح تص��ادروا الدول��ة".
وتف ّك��ر مد ّرس��ة اللغ��ة العربي��ة (م) بالن��زوح
�كان بعي� ٍد ع��ن داعش و"هباهل��ا ورعبها"،
إىل م� ٍ
تتحم��ل "اجله��ل
إذ مل تع��د تس��تطيع أن
ّ
واهلمجي��ة واإلج��رام بداع��ش" .فلي��س م��ن
س متقاع�� ٌد يف
املعق��ول أن "جيرج��ر" م��د ّر ٌ
الس��بعينات م��ن العم��ر "للتوب��ة والت�برؤ م��ن
مهن��ة حي ّبه��ا واش��تغل بيه��ا ّ
كل حياته" .ومن
غ�ير املعق��ول أيض�اً "أن��ه آذن��ة مدرس��ة كان��ت
تعم��ل قه��وة وش��اي تت��وب! ع��ن إي��ش بده��ا
تت��وب ه��اي؟".
ً
مدرس��ة
تش�� ّغل داع��ش الي��وم 24
فق��ط ،نصفه��ا للذك��ور والنص��ف اآلخ��ر
لإلن��اث ،م��ن أص��ل  1374مدرس� ً�ة قب��ل الث��ورة
يف حمافظ��ة الرق��ة .ويعتم��د التنظي��م ،كم��ا
اخل��اص يف
التعليم��ي
ه��و معل��ومٌ ،منهاج��ه
ّ
ّ
ه��ذه امل��دارس املو ّزع��ة حبس��ب "القواط��ع"
يس��مى بوالي��ة الرق��ة .ويع��رض
املؤلف��ة مل��ا ّ

"دي��وان التعلي��م" عل��ى مجي��ع املعلم�ين
توظي��ف م��ع
املنصاع�ين لقرارات��ه طلب��ات
ٍ
�فوية بتأم�ين ف��رص عم� ٍ�ل وروات��ب
وع��و ٍد ش� ٍ
�هرية ابت��دا ًء م��ن الش��هر اخلام��س م��ن ه��ذا
ش� ٍ
الع��ام ،وه��و التاري��خ ال��ذي سيش��هد توس��عاً
التعليمي ،حبس��ب ما
كب�يراً يف قط��اع داع��ش
ّ
يؤك��د مق ّرب��ون م��ن التنظي��م .فيم��ا يش � ّكك
مطلع��ون عل��ى نش��اطات داع��ش يف حص��ول
ّ
ويؤك��دون خت ّب��ط التنظي��م
التوس��ع،
ه��ذا ّ
وغي��اب أي��ة خط� ٍ�ة حقيقي� ٍ�ة لعملي��ة التعلي��م
لدي��ه ،وع��دم قدرت��ه عل��ى م��لء الف��راغ ال��ذي
ح��دث يف املناه��ج التعليمي��ة بع��د أن ح��ذف
ّ
برمته��ا ،وم��وا ّد
مرحل��ة التعلي��م
الثان��وي ّ
�ية كامل� ٍ�ة أخ��رى ،م��ن مناهج��ه.
دراس� ٍ

اخلاصة باس��تتابة املعلمني
م��ن إعالن��ات داعش
ّ
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كيف انهارت أسوق الذهب في ظل داعش
ثائر العبد

أودت جمموع� ٌة م��ن العوام��ل بأس��واق الذه��ب يف مناط��ق س��يطرة التنظي��م إىل اهلاوية ،تار ًة بانتقال القس��م األكرب من هذه
الس��وق إىل البل��دان أو امل��دن اجمل��اورة ،وت��ار ًة بإف�لاس وإغ�لاق م��ا بق��ي م��ن حمالته��ا .فيم��ا ع��زف الن��اس ع��ن اقتن��اء الذه��ب ،إما بس��بب
أوضاعه��م املادي��ة ،أو لع��دم الثق��ة بالذه��ب املوج��ود يف أس��واق داع��ش.
يف الف�ترة ال�تي س��بقت س��يطرة
تنظي��م الدول��ة عل��ى املناط��ق احمل � ّررة ش��رق
س��وريا ،م� ّرت األس��واق التجاري��ة مل��دن الرق��ة
والطبق��ة وامليادي��ن والبوكم��ال مبرحل��ة
نش��اط غ�ير مس��بوقة ،ح�ين نش��أ م��ا ميك��ن
ٍ
تس��ميته باالقتص��اد احل�� ّر ول��و يف ش��كله
البدائ��ي .وأس��همت الطف��رة الس��كانية ال�تي
ّ
أحدثه��ا تواف��د النازح�ين إىل تل��ك امل��دن
واملراك��ز يف انتع��اش أس��واقها التجاري��ة.
طبقة من امليس��ورين
يض��اف إىل ذل��ك ظه��ور
ٍ
الذي��ن اغتن��ى جّله��م م��ن جت��ارة النف��ط ال�تي
ش��اعت ذل��ك الوق��ت ،وال�تي ّ
ضخ��ت الكثري من
امل��ال يف جي��وب املس��تفيدين منه��ا ،لينفقوه��ا
بدوره��م يف األس��واق احمللي��ة .وكان م��ن
أهم األس��واق اليت اس��تفادت من هذا النش��اط
ّ
س��وق الذه��ب ،ال��ذي تضاع��ف ع��دد رواده،
م��ن باع� ٍ�ة ومش�ترين ،حبك��م اخنف��اض قيم��ة
الل�يرة وهيمن��ة م��ا يع��رف بـ"قان��ون الذه��ب"،
ال��ذي يدف��ع الن��اس إىل ش��راء املع��دن الثم�ين،
ّ
االقتص��ادي األكث��ر أمن��اً يف
بوصف��ه امل�لاذ
ثقاف��ة الس��وريني .لك��ن ،وم��ع س��يطرة داع��ش
�كل
على هذه املناطق ،أخذت األمور ّ
تتغي بش� ٍ
متس��ارع.
وميكن تقس��يم العوامل اليت أسهمت
الداعشي
يف تدهور سوق الذهب حتت احلكم
ّ
إىل عامل�ين أساس��يني:

إج��راءات داعش املالية

أدّت س��يطرة التنظي��م عل��ى آب��ار
النف��ط إىل حتوي��ل املداخي��ل الضخم��ة هل��ذه
"التج��ارة" م��ن جي��وب م��ن كان مس��تفيداً
منه��ا إىل خزين��ة التنظي��م ال��ذي ص��ار
يس��تخدمها كوق��و ٍد حلروب��ه ال�تي ال تنته��ي
يف س��وريا والع��راق ،مم��ا أخ��رج ه��ذه الكتل��ة
املالي��ة م��ن دائرة إنع��اش احلرك��ة التجارية
ألس��واق املناط��ق احمل� ّررة ،وعلى رأس��ها س��وق
الذه��ب.
حت��ى اآلن ،ال يُع��رف مص�ير
حماول��ة داع��ش االرجتالي��ة ّ
لس��ك عملته��ا
الذهبي��ة ،ولك��ن افتق��ار التنظي��م إىل رؤي��ة

يف حمل مصوغات ذهبية يف الرقة  -من إصدارات داعش

وكوادر بناء اقتصا ٍد متماس� ٍ�ك أدّى إىل جعله التص��ادم مع اجملتمع

عام��ة،
بطريق��ة
يتعام��ل م��ع س��وق الذه��ب
ٍ
ٍ
مثله��ا مث��ل باق��ي األس��واق املهمل��ة أص�ل ً
ا ،يف
�از
ح�ين أن ه��ذه الس��وق املهم��ة حتت��اج إىل جه� ٍ
�ادر عل��ى مراقب��ة األس��عار ودقة
إداري ٍّ
ٍّ
مه�ني ق� ٍ
العي��ارات وحج��م الت��داول والتنب��ؤ باملخاط��ر
حت��ى يضم��ن اس��تقرارها ،وليشــــــ��عر م��ن
يري��د اقتن��اء ه��ذا املع��دن الغال��ي بالطمأنين��ة.
الطبيع��ي أن خيس��ر
أم��ا واحل��ال ه��ذه فم��ن
ّ
الذه��ب ج��زءاً لي��س بالقلي��ل مم��ن كان��وا
يفضل��ون اقتن��اءه ،لص��احل ش��راء العم�لات
الصعب��ة وعل��ى رأس��ها ال��دوالر األمريك� ّ�ي .م��ع
غش يف معايري
تسجل أية
العلم أنه مل ّ
حادثة ٍّ
ٍ
الذه��ب يف املناط��ق املذك��ورة حت��ى اآلن.
وجل��أ بع��ض متنفــــــــ��ذي التنظي��م
إىل اس��تغالل الكث�ير م��ن األغنيـــــ��اء ،فيم��ا
ّ
وفل��ل لبعضه��م
قص��ور
مت االس��تيالء عل��ى
ٍ
ٍ
اآلخ��ر .وبالتال��ي حص��ل التنظي��م ،أو بع��ض
�ات كب�ير ٍة م��ن األم��وال
رجاالت��ه ،عل��ى كمي� ٍ
والذه��ب .وال يُع��رف إذا كان ق��د ّ
مت نقله��ا
إىل خ��ارج البل��د لبيعه��ا أو م��ا زال م��ن حازه��ا
حيتفظ بها.

ج��اء فــــ��رض تنظيـــــ��م الدولـــــ��ة
اإلســــ�لامية لقوانينـــــ��ه وفت��اواه ليجعــــ��ل
الن��اس ،وخاص� ً�ة طبق��ة التج��ار منه��م ،تش��عر
بالقل��ق والريب��ة م��ن غراب��ة أح��كام ّ
ف��ض
النزاع��ات املالي��ة ال�تي تعتمده��ا داع��ش عل��ى
وج��ه اخلص��وص .لي��ؤدي ذل��ك إىل ن��زوح
القس��م األعظ��م منه��م ،م��ع م��ا ميلكون��ه م��ن
ذه��ب ونق��و ٍد ،إىل ال��دول اجمل��اورة ،فيم��ا
ٍ
ّ
فض��ل بعضه��م اآلخ��ر الن��زوح إىل مناط��ق
س��يطرة النظ��ام.
كم��ا أدّى ت��ردّي األوض��اع املادي��ة
ح��اد ،م��ع تضيي��ق التنظي��م املس��تم ّر
بش��كل ٍّ
ٍ
عل��ى احل ّري��ات الفردي��ة حت��ى يف أبســــ��ط
أش��كاهلا ،كحالق��ة الذق��ن وش��كل اللب��اس،
ٌّ
وغ�ني ع��ن
�زوح بأع��دا ٍد مهول��ة.
إىل موج��ات ن� ٍ
الق��ول إن فئ��ة الش��باب كان��ت أول النازحني،
لتتوق��ف ح��االت ال��زواج وم��ا يصاحبه��ا م��ن
كل��ي ،وليفق��د س��وق
بش��كل ش��به
ع��ادات
ٍ
ٍ
ٍّ
ً
ش��رحية م��ن أه��م زبائن��ه الذي��ن ال
الذه��ب
ميك��ن التقلي��ل م��ن م��دى اعتم��اد حم�لات
الصاغ��ة عليه��م.
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مخيمات الداخل
جولةٌ في ّ
فراس العمري

شام العز ،اجملد ،النصر ،شام اجلهاد ،الكرامة ،اإلباء؛ مل تكن هذه األمساء الرصينة ،اليت أطلقت على خميمات النازحني يف
ري��ف إدل��ب ،كفيل� ً�ة بالتص�دّي ملعان��اة س��اكنيها .إذ ال ت��زال الكثري من املنظمات اإلغاثية عاجز ًة عن تلبية املتطلبات األساس��ية لتلك
مم��ا جي��ود ب��ه املاحن��ون وبرنام��ج الغ��ذاء العامل� ّ�ي . WFP
تيس��ر ّ
املخيم��ات ،رغ��م تقدميه��ا مل��ا ّ

إذ حيي��ط بقري��ة أطم��ة احلدودي��ة
وحده��ا م��ا يزي��د ع��ن  15خميم�اً ،يض� ّ�م الواح��د
منه��ا م��ا ال يق� ّ�ل ع��ن  3000ن��ازح ،فيم��ا ق��د يصل
تع��داد قاط�ني بع��ض ه��ذه املخيم��ات إىل أكثر
م��ن  15ألف �اً.

جتارة املواد اإلغاثية

نتيجة نقص االحتياجات املعيش��ية؛
طريق��ة
اس��تطاع أهال��ي املخ ّيم��ات إجي��اد
ٍ
لتعويض ما يلزمهم من املوا ّد اليت ال تستطيع
املنظم��ات اإلغاثي��ة تقدميه��ا .فأب��و أمح��د م��ن
كفرزيتا ،أحد ساكين خميم الكرامة بأطمة
مش��ال إدل��ب ،يبي��ع م��ا يزي��د عل��ى حاجت��ه م��ن
امل��واد ال�تي ت��و ّزع عليهم ،كالبطاني��ات أو بعض
�عبية توج��د
�واق ش� ٍ
احلص��ص الغذائي��ة ،يف أس� ٍ
الغربي
�مالي
ّ
�مالي إلدلب والش� ّ
يف الريفني الش� ّ
حلل��ب ،تس� ّ�مى الب��ازارات .إذ يق��ام ب��ازار س��رمدا
ي��وم الس��بت ،ويف ي��وم األح��د يتوج��ه الن��اس إىل
بازار األتارب ،أما يوم االثنني فيقصد أبو أمحد
بازار الدانا ليبيع مواد اإلغاثة ويشرتي بثمنها
�كل رئيس� ّ�ي.
اخلض��ار والوق��ود بش� ٍ
ويب��دي ح��ازم ،وه��و أح��د أصح��اب
بس��طات هذه املواد ،ارتياحه إلقبال الناس على
بضاعت��ه ،معل�ل ً
ا ذل��ك بف��ارق أس��عار امل��واد ال�تي
يبيعه��ا وب�ين م��ا ه��و متواف� ٌر يف األس��واق؛ فلي�تر
الزيت لديه بـ  235لري ًة ،بينما يصل س��عره إىل
 330ل�ير ًة يف احمل�لات "العادي��ة" ،ويبي��ع ح��ازم
كيل��و ال��رز ب��ـ 90ل�ير ًة ،يف ح�ين أن��ه س��عره 150
ل�ير ًة يف الس��وق .ومل يع��د بي��ع امل��واد اإلغاثي��ة
يقتص��ر عل��ى املف�� ّرق ،ب��ل تع��دّاه إىل بيعه��ا
�ار قادم�ين م��ن مناط��ق بعي��د ٍة
باجلمل��ة ّ
لتج� ٍ
أخ��رى .فأب��و حمم��د ،أح��د جت��ار امل��واد اإلغاثية
�تودعات كان
يف الدان��ا ،خي� ّزن بضاعت��ه يف مس�
ٍ
يس��تعملها س��ابقاً لتخزين األع�لاف ،ولديه يف
ّ
كل خمي��م م��ن يتس� ّوق ل��ه امل��وا ّد م��ن األهال��ي،
للتج��ار الوافدي��ن م��ن دي��ر
ليبيعه��ا باجلمل��ة ّ
ال��زور والرق��ة ومح��اة .فف��ي حمافظ�تي دي��ر
ال��زور والرق��ة ازداد الطل��ب عل��ى ه��ذه البضائ��ع
بعد سوء األحوال االقتصادية ،كما أسهم منع

تنظي��م الدولة للجمعي��ات اإلغاثية من العمل
يف أن تلقى هذه البضائع رواجاً واسعاً.
وهك��ذا ،من��ت جت��ار ٌة جدي��د ٌة يف ه��ذه
البازارات ،تعتمد على مواد اإلغاثة غالباً ،يقوم
به��ا جت��ا ٌر يش�ترون بضائعه��م م��ن النازح�ين
�تودعات يف قري�تي س��رمدا
وخي ّزنونه��ا يف مس�
ٍ
والدان��ا ،ليبيعوه��ا إىل باع��ة البس��طات الذي��ن
تتنق��ل بضائعه��م عل��ى م��دار األس��بوع ب�ين
الب��ازارات .ويش��كل نازح��و ري��ف إدل��ب غالبي��ة
زبائن البسطات .كما دفع ازدهار هذه التجارة
�ات
بع��ض أصحاب املس��تودعات إىل إنش��اء ورش� ٍ
خاص� ٍ�ة إلع��ادة تغلي��ف م��واد اإلغاث��ة ،ووض��ع
ّ
أمس��ا ٍء جتاري� ٍ�ة جديد ٍة عليه��ا ،لبيعها ملنظمات
اإلغاث��ة م�� ّر ًة أخ��رى ،أو إع��ادة طرحه��ا يف
األس��واق.

من حكايا املخ ّيم

ل��دى جت ّولن��ا يف س��وق أحد املخيمات
ق��رب بل��دة أطم��ة؛ م�� ّد أب��و ماه��ر ،العج��وز
الس��تي ّ
ين ،ع��كازه م��ن أمام��ه واق�ترب خبطوات��ه
املثقلة م ّنا متسائ ً
ال إن ك ّنا من دير الزور ،بعد
أن لفت��ت هلجتن��ا انتباه��ه .ث��م أردف مس��تفهماً
ع��ن موع��د عودتن��ا إىل الديــــــ��ر ،وإن كان

مبقدرونا اصطحابه ليزور ابنته الوحيدة اليت
�نوات ألنه��ا تقي��م وزوجها
مل يره��ا من��ذ أرب��ع س� ٍ
�رقي لدي��ر ال��زور.
يف إح��دى ق��رى الري��ف الش� ّ
لي��س الطري��ق وح��ده م��ا يث�ير قل��ق أب��و ماه��ر،
�ار
ولك��ن أيض�اً م��ا يص��ل إىل مس��امعه م��ن أخب� ٍ
عن تنظيم الدولة وممارساته ،ما جعله ينتظر
بع��ض القادم�ين م��ن أهال��ي املنطق��ة الش��رقية
لريافقه��م يف رحلته��م.
دعان��ا إىل خيمت��ه بع��د ّ
أن وعدن��اه
باملس��اعدة .يف اخليم��ة الصغ�يرة يرق��د العجوز
بع��د نوب��ة الرب��و ال�تي ألزمت��ه الف��راش .كان��ت
الكمام��ة
كلمات��ه خت��رج بصعوب� ٍ�ة م��ن خل��ف ّ
املوصولة على أسطوانة األوكسجني" :خرجنا
م��ن اللطامن��ة من��ذ أربع��ة أش��هر ،بع��د قص��ف
منزلن��ا واستش��هاد زوج�تي .ومن��ذ ذل��ك احل�ين
وحن��ن يف املخ ّي��م .أجت� ّول يف الس��وق عّلي ألقى
أحداً من جتار املنطقة الشرقية ليوصلين إىل
ابن�تيّ ،
لك�ني مل أحص��د س��وى الوع��ود."...
عرق��ل امل��رض رحلة أب��و ماهر .وبعد
أن تعافىَ ،
حال تقدّم جيش النظام وامليليشيات
الشــــــ��مالي دون
اإليرانيـــــ��ة يف ري��ف حل��ب
ّ
إكم��ال رحلت��ه ،إال أن��ه يص� ّر عل��ى الس��فر بعد
فتح الطريق...

خميم أطمة  -عدسة Richard Harvey
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مركــز «لنرتقــي ً
معا» في مارع لتطوير قدرات النســاء
ميالد بهنو

رغ��م اس��تمرار غ��ارات النظ��ام األس� ّ
�مالي احمل� ّررة ،وم��ا يعان��ي من��ه س��كان تل��ك املناط��ق
�دي عل��ى ق��رى وم��دن ري��ف حل��ب الش� ّ
احمللي عل��ى إدارة ش��ؤونه والتغلب على
�انية صعب��ة؛ تش� ّكل مب��ادرات العم��ل املدن� ّ�ي منوذجاً لق��درة اجملتمع
ّ
م��ن ظ� ٍ
�ية وإنس� ٍ
�روف معيش� ٍ
املصاع��ب ال�تي تواجه��ه.
احلالي ،وبإش��راف
فم��ع بداي��ة العام
ّ
جلن��ة متكني مارع؛ افتتحت اللجنة النس��ائية
يف املدين��ة مرك��زاً لتطوي��ر اخل�برات املهني��ة
والتعليمي��ة لنس��اء املنطق��ة ،يع� ّد األ ّول ال��ذي
يعن��ى بتفعي��ل دور امل��رأة ،م��ن خ�لال دورات
التدري��ب والتأهي��ل امله ّ
والعلمي ،يف مناطق
ين
ّ
�مالي.
ري��ف حل��ب الش� ّ

أهداف املركز

تش��رف عل��ى ال��دورات التعليمي��ة
�اتّ ،
متخصص� ٌ
س� ّ
مت التعاقد ّ
معهن
�ات
ّ
�ت مد ّرب� ٍ
لتدريب ما يزيد عن مئة فتا ٍة وس��يد ٍة .ويقوم
ات يف ع��دّة جم��االت،
املرك��ز بتنظي��م دو ّر ٍ
كمح��و األم ّي��ة والتمري��ض واخلياط��ة
أم��ا اهل��دف فه��و إنع��اش الدخ��ل
والتفصي��لّ .
اقتصادي للنس��اء اللواتي
احملّّل��ي وإجياد مور ٍد
ٍّ
َ
ّ
معيله��ن ،حبس��ب م��ا أف��ادت الس��يدة
فق��دن
حس��ان ،مدي��رة املرك��ز ،ال�تي
فاطم��ة أم ّ
تضي��ف" :نق��وم بتدري��ب وتأهي��ل نس��ا ٍء م��ن
خمتل��ف الش��رائح االجتماعي��ة يف املنطق��ة.
فئ��ات م��ن النس��اء؛
لدين��ا يف املرك��ز ث�لاث ٍ
األوىل ه��ي فئ��ة غ�ير املتعلم��ات ،إذ نق��وم
أم��ا الفئ��ة
بإخضاعه� ّ�ن ل�
�دورات حمل��و األم ّي��ةّ .
ٍ
ومنهن من ّ
ّ
الثانية ّ
يتقن
فهن النساء املهن ّيات،
�ات ،كاللوات��ي يربع��ن يف
بع��ض امله��ن كهاوي� ٍ
ّ
والرش
جمال اخلياطة والتفصيل والتطريز
الي� ّ
�دوي واآلل� ّ�ي والتصوي��ف .والفئ��ة الثالث��ة
ّ
تدريبهن للعمل
يتم
هي من املتعلمات اللواتي ّ
متخصص� ٍ�ة
دورات
يف جم��ال التمري��ض ع�بر
ّ
ٍ
تتضم��ن تقدي��م اإلس��عافات األول ّي��ة والعناي��ة
ّ
باجلرح��ى واملرض��ى .وتق��وم املش��رفات عل��ى
�تبيانات ملعرف��ة م��دى
ه��ذه الفئ��ة بإع��داد اس�
ٍ
احلاج��ة ،يف الوض��ع الراه��ن ،إىل العم��ل يف
ي ،كمس��اعد ٍة للك��وادر الطب ّي��ة،
القط��اع الط�ب ّ
نظ��راً للنق��ص الكب�ير ال��ذي تعاني منه املش��ايف
�ص التمريض ،إن
واملراك��ز الطبي��ة فيم��ا خي� ّ
كان يف مدين��ة م��ارع أو يف املناط��ق األخ��رى".
وع��ن إمكان ّي��ة تروي��ج األعم��ال
اليدو ّي��ة ال�تي تق��وم املتد ّرب��ات بصنعه��ا أجابت

حس��ان" :س��نقوم برتويج املنتوجات اليدويّة
أم ّ
�رض جيم��ع م��ا قمن��ا بإجن��ازه حت��ى
ع�بر مع� ٍ
�يتم حتوي��ل امل��ردود لص��احل األيت��ام.
اآلن .وس� ّ
ع��ي ،ومعظ��م النس��اء اللوات��ي
فعملن��ا تط ّو ٌّ
ّ
انتس�بن إىل دورات املرك��ز ه��ن م��ن أرام��ل
الش��هداء وزوج��ات املعتقل�ين".

إجيابي
مشاريع مستقبلية وصدى
ّ

رغم حداثة التجربة ،إال أنها لقيت
الكث�ير م��ن االهتم��ام يف املدين��ة ويف مناط��ق
الش��مالي ،مم��ا دف��ع القائم�ين
ري��ف حل��ب
ّ
عل��ى املش��روع إىل التفك�ير يف توس��يع عمل��ه.
وع��ن ه��ذا تق��ول الس��يدة أم حس��ان" :هن��اك
�اريع جدي��د ٌة نس��عى إىل تنفيذها ،س��يكون
مش� ٌ
�يتم
�غل للخياط��ة .كم��ا س� ّ
أ ّوهل��ا افتت��اح مش� ٍ
تعليمي��ة للغت�ين اإلنكليزيّ��ة
دورات
إط�لاق
ٍ
ٍ
ودورات يف املعلومات ّي��ة ،باإلضافة
والرتك ّي��ة،
ٍ
إىل التطريز وتصفيف الشعر" .وتقول إحدى
املش��رفات عل��ى املرك��ز" :حن��اول أن نقي��م
جممع�اً تربو ّي�اً ومهن ّي�اً وصح ّي�اً جيم��ع أكرب
ّ
عد ٍد من املتد ّربات ،فاحلاجة إىل ذلك كبري ٌة
ج��داً ل��دى نس��اء املنطق��ة".
وي��رى عب��د اجللي��ل ،وه��و أح��د
الش��مالي ،يف ه��ذا املش��روع
أبن��اء ري��ف حل��ب
ّ
نقل��ة إجياب ّي ً
ً
��ة ،فيق��ول" :حتت��اج س��وريا إىل

البن��اء وإىل مش��اركة امل��رأة للرج��ل يف
حتم��ل األعب��اء .وميث��ل ه��ذا املش��روع ،وأمثال��ه،
ّ
خط��و ًة أساس� ّي ًة يف نه��وض اجملتم��ع الس� ّ
�وري
إىل مس��توى الث��ورة .وأعتق��د ّ
أن إنش��اء هك��ذا
�اريع مهني� ٍ�ة أفض��ل م��ن الس�لال الغذائ ّي��ة
مش� ٍ
ّام ،ألن هذا املشروع
ي
أ
لبضعة
إال
تكفي
اليت ال
ٍ
يعّلم املتدربة االعتماد على نفس��ها من خالل
لاح هلا تس��تطيع
إتقان ٍ
مهنة تصبح مبثابة س� ٍ
ب��ه مواجه��ة الظ��روف الصعب��ة ال�تي تع�ترض
طريقن��ا كس��وريني".
يض��اف مشـــــ��روع "لنرتق��ي مع��ا"ً
إىل مــــــ��شاريع أخ��رى س��بق أن أس��همت يف
تأسيس��ها جلن��ة متك�ين م��ارع املنبثق��ة م��ن
احملل��ي ،وال�تي قام��ت بإجن��از العدي��د
اجملل��س ّ
م��ن املش��اريع املدني��ة والتأهيلي��ة يف املدين��ة،
ّات
كافتت��اح عي��اد ٍة
عيني��ة ،وش��راء مع��د ٍ
ٍ
�ار لتغطي��ة احلاج��ة
للدف��اع املدن� ّ�ي ،وحف��ر آب� ٍ
املائية .وما زال العمل جارياً على إعادة تأهيل
مش��فى التوليد.
وجت��در اإلش��ارة إىل ّ
أن معظ��م ه��ذه
املشاريع قد ّ
الستبيانات
مت بعد توزيع اللجنة
ٍ
عل��ى الس��كان حي �دّدون فيه��ا بأنفس��هم أب��رز
احتياجاته��م اخلدمي��ة ،لتق��وم اللجن��ة بطل��ب
الدع��م هل��ا واإلش��راف عل��ى تنفيذه��ا الحق �اً.

من داخل املركز
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ما الذي يريده الكرد في سوريا؟
بكر صدقي

ال نبال��غ إذا قلن��ا إن أح��د أه� ّ�م أس��باب تأخ��ر انتص��ار الث��ورة عل��ى النظ��ام الكيم� ّ
�اوي يف دمش��ق
إمن��ا ه��و فق��دان اإلحس��اس املتب��ادل ،ومتع�دّد املس��تويات ،ب�ين املك ّون��ات الوطني��ة حبساس��ياتها وهواجس��ها
وتطلعاتها املتباينة.
فـــــ��على
رغــ��م شــــ��عار
"ا لشــــــــــــــ��عب
الس��وري واح��د"
ال��ذي هت��ف ب��ه املتظاه��رون م��ن ح��وران إىل
القامش��لي ،وم��ن جبل��ة إىل حل��ب إىل دمش��ق،
مؤسس��ه،
جن��ح النظ��ام يف اس��تثمار م��ا زرع��ه ّ
حاف��ظ األس��د ،ط��وال ثالث��ة عق��و ٍد م��ن
حكم��ه ،م��ن أس��باب انع��دام الثقة ب�ين مك ّونات
ني والدي� ّ
التن��وع اإلث� ّ
ي والعش� ّ
�ائري
ني واملذه�ب ّ
واجله� ّ
�وي ،فكان��ت الث��ورة كحج��ر ٍة ألقي��ت
يف حبري ٍة راكدة ،لرتت ّد قطرات ما ٍء تقافزت
�وائية .ومل تتخ��ذ
وتبعث��رت يف اجتاه� ٍ
�ات عش� ٍ
متدفق معاً يف اجتا ٍه واحد.
كبري
شالل
شكل ٍ
ٍ
ٍ
بكلم��ات أخ��رى :اكتش��فنا أن
ٍ
ً
ً
الش��عب الس� ّ
�وري لي��س واح��دا ،ب��ل ش��عوبا أو
"أحزاب �اً" غ�ير متفق� ٍ�ة عل��ى احل � ّد األدن��ى م��ن
املش�تركات الوطني��ة .ليس��ت غاي��ة ه��ذا املقال
حماس��بة املك ّون��ات الوطني��ة عل��ى مواقفها من
الث��ورة ،ب��ل حماول��ة فه��م دوافعه��ا وهواجس��ها
وتطلعاته��ا .ذل��ك أن حماس��بة اجلماع��ات
تنط��وي عل��ى خماط��ر كب�ير ٍة عل��ى مص�ير
الوط��ن ،مقاب��ل احملاس��بة الضروري��ة لألف��راد
عل��ى أفعاهل��م ،وه��ذا ميدان��ه القض��اء .وفه��م
دواف��ع اجلماع��ات مدخ� ٌ�ل ض� ٌّ
�روري لتفهّمه��ا
وأخذه��ا بنظ��ر االعتب��ار يف إع��ادة بن��اء اهلوي��ة
الوطني��ة ال�تي كان��ت أح��د رهان��ات الث��ورة
أو رهانه��ا األه��م ،أع�ني االنتق��ال م��ن "س��وريا
األسد" إىل سوريا اجلماعة الوطنية السورية.
بالنظ��ر إىل حمدودي��ة املس��احة
اجلغرافي��ة ال�تي يعي��ش عليه��ا ك��رد س��وريا
وتبعثره��ا يف جي��وب غ�ير متصل��ة ،مل تك��ن
فك��رة االس��تقالل ع��ن س��وريا وارد ًة لديه��م
�ط م��ن جه� ٍ�ة
إال كحل� ٍ�م بعي��د املن��ال ،مرتب� ٍ
كل م��ن تركي��ا والع��راق
أوىل بتحقق��ه يف ٍّ
أو ً
غائبة منذ س��ايكس بيكو
ال ،وب��إراد ٍة دولي� ٍ�ة ٍ

ثاني��اً .لذل��ك تش��كلت األح��زاب السياس��ية
الكردي��ة يف س��وريا ،من��ذ أواخ��ر اخلمس��ينات،
كامت��دا ٍد للحرك��ة القومي��ة الكردي��ة يف
تركي��ا والع��راق ،وظل��ت متس� ً
�قة يف خطه��ا
السياس��ي معه��ا .ومل تتج��اوز يف مطالبها رفع
املظ��امل م��ن اس��تعادة اجلنس��ية مل��ن حرم��وا
االس��تثنائي للع��ام
منه��ا مبوج��ب اإلحص��اء
ّ
 ،1961واالع�تراف باحلق��وق الثقافي��ة وعل��ى
ّ
احل��ق يف التعل��م باللغ��ة األم.
رأس��ها
كـــ��ان م��ن شـــ��أن حتقيــــ��ق ه��ذه
املطال��ب احملق��ة أن تزي��د م��ن متان��ة اهلوي��ة
الوطني��ة الس��ورية ال�تي ش��ارك الك��رد أص�ل ً
ا
يف قيامه��ا ،إب��ان الث��ورة الس��ورية ،برمزه��م
الوط� ّ
ني إبراهي��م هنان��و ،أح��د أبطـــ��ال
تل��ك الث��ورة .لي��س فق��ط أن تل��ك املطال��ب
قوبل��ت بالنك��ران ،ب��ل مت إن��كار وج��ود الك��رد
إثنية
كـــ��جماعة
–ثقافي��ة متمايـــــ��زة،
ٍ
ٍ
يف إط��ار اإليديولوجي��ا القومي��ة العربي��ة
ال�تي كان��ت س��ائدة يف تل��ك الف�ترة .وكان
�ردي اجلي��د" ل��دى ال��رأي الع��ام الس� ّ
"الك� ّ
�وري
ّ
الك��ردي ال��ذي فق��د لس��انه واندم��ج يف
ه��و
ً
ً
اجلماع��ة العربي��ة ثقاف��ة واجتماع��ا ،كم��ا
هي حال كرد دمشق ومحاة وجبل األكراد
يف ري��ف الالذقي��ة .للمفارق��ة أن ه��ذا القس��م
م��ن ك��رد س��وريا "األصلي�ين" ،الذي��ن ينحدر
منه��م رؤس��اء للجمهوري��ة كحس�ني الزعي��م
وأدي��ب الشيش��كلي ،وبع��ض أركان نظ��ام
األس��د كمحم��د س��عيد رمض��ان البوط��ي
واملف�تي الراح��ل حمم��د كفت��ارو وحمم��ود
األيوب��ي ،ي َ
ُنظ��ر إليه��م ،م��ن وجه��ة نظ��ر
القومي�ين الك��رد ،باعتباره��م منقوص��ي
الكردي��ة أو مش��كوكاً يف كرديته��م .باملقابل
ً
ً
واعي��ة
مجاع��ة
كان الك��رد ،بوصفه��م
بتمايزه��ا ،مش��كوكاً يف وطنيته��م يف نظ��ر
ال��رأي الع��ام العرب� ّ�ي املن��درج يف اإليديولوجيا
القومي��ة العربية.

س��وريا ذات الوطني��ة اهلش��ة أص�ل ً
ا،
وتده��ورت هذه أكث��ر باملطابقة بني الوطنية
(ع�بر عنه��ا بـ"س��ورية
وال��والء لنظ��ام األس��د ّ
األس��د") ،تأث��رت ،ب� ّ
�كل مكوناته��ا ،مب��ا حي��دث
ٌ
تداخ��ل
يف اجلغرافي��ا اجمل��اورة .ف��كان هن��اك
دائ��م ب�ين مت ّوج��ات ال��رأي الع��ام يف الداخ��ل
ٌ
ّ
الس��وري واألح��داث يف البل��دان اجمل��اورة
كالع��راق ولبن��ان وتركي��ا وفلس��طني .م��ن
ذل��ك ،التفاع��ل املتباي��ن مع ض��رب نظام صدام
لبل��دة حلبج��ة الكردي��ة بالس�لاح الكيم� ّ
�اوي.
فف��ي ح�ين ش��كلت ه��ذه الفاجع��ة ،يف ال��رأي
ّ
الك��ردي ،م��ا يش��به احملرق��ة اليهودي��ة
الع��ام
يف الذاك��رة اجلمعي��ة لليه��ود ،قوبل��ت بع��دم
االك�تراث م��ن قب��ل ال��رأي الع��ام العرب� ّ�ي يف
سوريا ،مقابل استثمارها من قبل نظام األسد
يف عدائ��ه املدي��د م��ع ش��قيقه البعث� ّ�ي العراق� ّ�ي.
تك�� ّرر م��ا يش��به ذل��ك يف انتفاض��ة
آذار  ،2004ال�تي ستش��كل منعطف��اً كب�يراً يف
العالقات الكردية–العربية يف س��وريا .احلدث
ّ
الديري
الذي بدأ برفع مش��جعي نادي الفتوة
ص��ور ص��دام حس�ين يف ملع��ب القامش��لي
وش��تمهم الزعيم�ين الكردي�ين بارزان��ي
وطالبان��ي ،ث��م تط� ّور إىل التنكي��ل باجلمه��ور
الك� ّ
�ردي لن��ادي اجله��اد ،حت � ّول إىل انتفاض� ٍ�ة
بس��رعة إىل حل��ب
عام��ة امت��دّت
كردي��ة
ٍ
ٍ
ٍ
ودمش��ق وخمتل��ف أماك��ن التواج��د الك� ّ
�ردي
يف س��وريا .واجهه��ا النظ��ام باحلدي��د والن��ار،
�ات قت��ل بعضه��م
فقت��ل العش��رات واعتق��ل مئ� ٍ
حت��ت التعذي��ب ،ومت فص��ل عش��رات الط�لاب
الك��رد م��ن اجلامع��ات الس��ورية.
القمع��ي املأل��وف واملتوق��ع
لي��س التعام��ل
ّ
للنظ��ام ه��و م��ا ش��كل اجل��رح الكب�ير بالنس��بة
العرب��ي،
للك��رد ،ب��ل تعام��ل ال��رأي الع��ام
ّ
��ة املعارض��ة الس��ورية ال�تي كان��ت
ّ
وخباص ٍ
للت�� ّو ق��د خرج��ت م��ن الس��رية إىل العلني��ة
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أو ش��به العلني��ة يف الف�ترة املعروف��ة باس��م
"ربي��ع دمش��ق" .فق��د اتهم��ت جه� ٌ
�ات معارض��ة
الك��ر َد بـ"ح��رق مؤسس��ات الدول��ة" وبرفع العلم
الكردستاني والنزعة االنفصالية ،يف حني قام
وف � ٌد م��ن املعارض��ة بزي��ارة القامش��لي واللق��اء
بالفعالي��ات السياس��ية الكردي��ة ،تعب�يراً ع��ن
التضامن مع ضحايا القمع (وفقاً لرأي أعضاء
الوف��د) ،ودع��و ًة "للتهدئ��ة" (وفق��اً التهام��ات
نش��طاء ك��ر ٍد للوف��د املع��ارض).
الواق��ع أن توقع��ات الغاضب�ين الك��رد
من "املعارضة العربية" ،يف تلك األيام الساخنة،
ً
واقعية وال حمقة ،بالنظر إىل ضعفها
مل تكن
وع��دم اس��تعدادها خل��وض معرك� ٍ�ة مفتوح� ٍ�ة
مع النظام ،فض ً
ال عن انعدام املنطق يف توريط
عفوي��ة
انتفاض��ة
تل��ك املعارض��ة م��ن قب��ل
ٍ
ٍ
�وي
�ال ق� ٍّ
اقتص��رت عل��ى الك��رد فق��ط ،م��ع احتم� ٍ
–كردي ال
عربي
ٍّ
أهلي ٍّ
نزاع ٍّ
لتح� ّول األم��ر إىل ٍ
يري��ده أح��د.
ولك��ن باملقاب��ل مل يتمال��ك الك��رد من
مقارن��ة أداء املعارض��ة م��ع أداء النظام يف جانبه
السياسي .فعلى رغم القمع الشديد الذي واجه
ّ
ب��ه النظ��ام االنتفاض��ة الكردي��ة ،فق��د "باعه��م"
سياس��ياً م��ا كان��وا يتوق��ون إىل مساع��ه .أع�ني
رف��ض رأس النظ��ام ،عل��ى شاش��ة اجلزي��رة
جله��ات
القطري��ة ،اته��ام الك��رد بالعمال��ة
ٍ
خارجي� ٍ�ة ح ّرضته��م عل��ى التح��رك ،واعتب��اره
"الك��رد ج��زءاً م��ن التاري��خ والنس��يج الوط� ّ
ني
السوري" .وتزامن ذلك مع وعو ٍد أطلقها بصدد
ّ
حل مش��كلة اجمل ّردين من اجلنس��ية .يف الوقت
الذي اجتهدت أقال ٌم معارض ٌة إلثبات أن كرد
اجلزي��رة ليس��وا س��كاناً أصلي�ين يف س��وريا ،ب��ل
ف�ترات خمتلف� ٍ�ة ،هرب�اً
نزح��وا م��ن تركي��ا ،يف
ٍ
م��ن قم��ع الدول��ة الرتكي��ة .بص��رف النظ��ر
ع��ن صح��ة ه��ذا االدع��اء ،فه��و يتج��اوز أو ً
ال
واق��ع النش��أة املتأخ��رة (واملصطنع��ة) للكي��ان
الس� ّ
�وري وم��ا يعني��ه ذل��ك م��ن مرون��ة احل��دود
ال�تي ال تقتص��ر عل��ى تل��ك الفاصلة بني س��وريا
وتركي��ا ،بل تش��مل كذلك احل��دود مع لبنان
واألردن والع��راق ال�تي تقس��م عش��ائر متنقل� ً�ة
واألهم من
لات متو ّزع� ً�ة عل��ى اجلانب�ين..
ّ
وعائ� ٍ
بررات اإلحصاء
ذل��ك وأخط��ر أنه يبح��ث عن م� ّ
االس��تثنائي ال��ذي تس��بب يف مآس��ي كب�ير ٍة
ّ
لعشرات آالف الكرد طوال نصف قرن .ومؤدّى
ّ
–العربي ،ومزي ٌد
الكردي
ذلك مزي ٌد من التنافر
ّ
م��ن تعمي��ق الش��عور باملظلومي��ة ل��دى الك��رد،
تض��اف إىل مظلوميتهم األصلية يف افتقادهم
إىل دول� ٍ�ة كباق��ي الش��عوب ال�تي انفصل��ت ع��ن
اإلمرباطوري��ة العثماني��ة.
كان هل��ذه "الرض��ة األصلي��ة"
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املتمثل��ة يف تداعي��ات انتفاض��ة آذار ،2004
مفع� ٌ
�ليب عل��ى موق��ف الك��رد م��ن الث��ورة
�ول س� ٌّ
الس��ورية ،متكن��ت الق��وى السياس��ية الكردي��ة
م��ن اس��تثمارها لف��رض رؤيته��ا املتمثل��ة يف أن
الص��راع ب�ين الع��رب أنفس��هم ،وعل��ى الك��رد أن
مسافة واحد ٍة
ينأوا بأنفسهم عنه ويقفوا على
ٍ
م��ن ط��ريف الص��راع إىل أن تنجل��ي نتائ��ج
مكتوب ل��دى ّ
أي
�ص
ٌ
املعرك��ة( .لي��س هن��اك ن� ٌّ
�ردي به��ذا الوض��وح .ه��ذا اس��تنتاجي
�زب ك� ٍّ
ح� ٍ
�اص م��ن س��لوكها السياس��ي) .ومع تط ّور
اخل� ّ
عنيفة يش��نها
حرب
ٍ
األح��داث واختاذه��ا ش��كل ٍ
�لمي ،تبل��ور
النظ��ام ض��د نق��اط التظاه��ر الس� ّ
موق��ف احلرك��ة السياس��ية الكردي��ة أكث��ر
ل�يرى فيم��ا جي��ري إضعاف��اً لس��وريا ككل،
نظام �اً ومعارض��ة ،مب��ا مين��ح الك��رد فرص� ً�ة
ً
التفاوض��ي يف
ذهبي��ة لتحس�ين موقعه��م
ّ
اإلط��ار الوط� ّ
ّ
الس��وري .واجت��ه "اجملل��س
ني
الوط�ني الك� ّ
�ردي" إىل تطوي��ر برنام� ٍ�ج يطال��ب
فيدرالي على غرار كردستان العراق،
بنظام
ٍّ
ٍ
يف ح�ين س��يطر مقاتل��و الفرع الس� ّ
�وري حلزب
العم��ال الكردس��تاني عل��ى املناط��ق الكردي��ة
ال�تي انس��حب منه��ا النظ��ام ب�لا قت��ال ،وط � ّور
واق��ع باس��م "اإلدارة الذاتي��ة" يف
س��لطة ٍ
أم��ر ٍ
إط��ار س��وريا موح��دة.
هناك ٌ
غالب لدى تشكيالت
رأي عا ٌم ٌ
املعارض��ة الس��ورية السياس��ية والعس��كرية،
مف��اده أن " pydعمي� ٌ�ل للنظ��ام" ،بدالل��ة قمع��ه
للمظاه��رات ض��د النظ��ام يف املناط��ق الكردية.
براغمات��ي ج��داً إىل
الواق��ع أن ه��ذا احل��زب
ٌّ
درج��ة الق��درة عل��ى تغي�ير حتالفات��ه مبرون� ٍ�ة
ش��ديد ٍة تفقده أي مبدئية ،باس��تثناء ما يتعلق
مبصلحت��ه احلزبي��ة الضيق��ة ،وه��ذه مرتبط ٌة
ير مبص�ير قائ��ده األس�ير عب��د اهلل
إىل ح� ٍّ�د كب� ٍ
أوج��االن .م��ع انط�لاق الث��ورة الس��ورية ،رآه��ا
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احل��زب األوجاالن��ي فرص� ً�ة لف��رض هيمنت��ه
األحادي��ة عل��ى املناط��ق الكردي��ة يف س��وريا
والقض��اء عل��ى النف��وذ احمل��دود أص�ل ً
ا لألحزاب
الكردي��ة التقليدي��ة.
وح�ين تو ّرط��ت فصائ��ل م��ن اجلي��ش
احل� ّر يف اهلج��وم على رأس العني ،أواخر ،2012
سيتعمق باطرا ٍد
متبادل
ارتسمت مالمح عدا ٍء
ّ
ٍ
م��ع دخ��ول جبه��ة النصرة ث��م داعش على خط
املواجه��ة.
ال يتس��ع اجمل��ال هن��ا لس��رد مزي ٍد من
التفاصيل ،على أهميتها .مفي ٌد أكثر أن نأتي
إىل اخلالص��ة:
ّ
الس��وري
بق��در م��ا ش��كل اخل��راب
فرص� ً�ة للك��رد للحص��ول عل��ى وض� ٍ�ع أكث��ر
عدال� ً�ة ،م��ن وجه��ة نظره��م ،يف اإلط��ار الوط ّ
ين
ّ
الس��وري ،بق��در م��ا كان جي��ب أن يش��كل
ً
العرب��ي ليتخل��ص م��ن
الع��ام
لل��رأي
فرص��ة
ّ
مسبقاته اإليديولوجية وخماوفه من "النزعة
وق��ت بات��ت س��وريا
االنفصالي��ة الكردي��ة" يف ٍ
مه��دد ًة فعلي�اً بالتقس��يم ،لي��س من قب��ل الكرد،
جهة ،وداعش ومن ّ
لف
بل من قبل النظام من ٍ
لفه��ا م��ن جه� ٍ�ة ثاني��ة ،والغ��رب "اخلائ��ف عل��ى
مص�ير األقلي��ات" كم��ا يزعم ،من جه��ة ثالثة.
ولك��ن قب��ل كل ذل��ك ،عل��ى ال��رأي
العربي أن يتخلص من رهاب "االنفصال
العام
ّ
الك� ّ
�ردي" .ف��إذا كان��ت مجاع � ٌة إثني � ٌة ترف��ض
وط�ني واح��د ،ف�لا
إط��ار
العي��ش مع��ك يف
ٍّ
ٍ
ميكن��ك إرغامه��ا على ذل��ك إال بالق ّوة والقس��ر،
أي باحل��رب األهلي��ة .وه��ذا م��ا يتناق��ض م��ع
طموح��ك إىل س��وريا دميوقراطي��ة حيكمه��ا
القان��ون ومب��دأ الع��دل .باملقاب��ل ،عل��ى ال��رأي
ّ
واقع على
العام
الكردي أن يفهم أن فرض ٍ
أمر ٍ
ممكن إال بالتوافق ،وإال فاحلرب
غري
الغالبية
ٍ
األهلي��ة ال�تي ال يريده��ا الك��رد.
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ســيرتان للخليفة
ناصر عنتابي

ح�ين أعل��ن أب��و حمم��د العدنان��ي ،املتح��دث باس��م تنظي��م الدول��ة ،قي��ام اخلالف��ة يف أواخر حزي��ران املاضي؛ كان ال ب� ّد له من
التعري��ف باخلليف��ة اجمله��ول ش��ك ً
ال ومضمون�اً وقته��ا ،متهي��داً لدع��وة الن��اس إىل مبايعت��ه وتكف�ير م��ن ال يق��وم بذل��ك م��ن املس��لمني.
وفض�ل ً
ا ع��ن أن��ه "س��ليل بي��ت النب��وة" ،اقتص��رت صف��ات
إبراهي��م ع� ّواد الب��دري ال�تي ذكره��ا العدنان��ي عل��ى "الع��امل ،العام��ل،
العاب��د ،اإلم��ام اهلم��ام اجمل�� ّدد" ،ال��ذي توف��رت في��ه "مجي��ع ش��روط
اخلالف��ة ال�تي ذكره��ا أه��ل العل��م" .وإىل جان��ب ذل��ك؛ ت��و ّزع مكات��ب
التنظي��م الدعوي��ة يف مناط��ق س��يطرته كت ّيب��اً تروجيي��اً للخليف��ة
بعن��وان "م � ّدوا األي��ادي لبيع��ة البغ��دادي" ،كتب��ه البحري� ّ
ني ترك��ي
البنعل��ي ،ال��ذي يع� ّد أح��د أب��رز وج��وه التنظي��م الصاعدة عل��ى الصعيد
�تعار ه��و أب��و هم��ام األث��ري .يكي��ل البنعل��ي يف
"الش� ّ
�رعي" ،باس� ٍ�م مس� ٍ
س��طوره املديح للخليفة و"تارخيه املش��هود وباعه الطويل يف اجلهاد"،
ير وص�لاح ،وترع��رع عل��ى الدي��ن والف�لاح" ،ون��ال
إذ "نش��أ يف بي��ت خ� ٍ
البكالوري��س واملاجس��تري والدكت��وراه يف الفق��ه .مع�دّداً الوظائف اليت
ّ
الب��دري ،كالتدري��س يف املس��اجد ،قب��ل االنتق��ال إىل "إم��رة
ش��غلها
ّ
العم��ل اجله� ّ
البدري
�ادي" ،ال��ذي مل حي� ّدد البنعلي أماكن��ه وال أعمال
في��ه .باملقارن��ة م��ع الق��ادة اجلهادي�ين املعروف�ين ،تبدو س�يرة اخلليفة،
ال�تي حي��اول رمس ّي��و التنظي��م تفخيمه��ا ،ضعيف��ة.
ً
ف��إن كان معروف�اً ع��ن أمي��ن الظواه��ري ،مث�لا ،أن��ه احن��در
متعلم��ة تعليم��اً عالي��اً ،ث��م اش�ترك يف تأس��يس مجاع��ة
م��ن أس��ر ٍة
ٍ
الطب ،وأنه
"اجلهاد" املصرية منذ ما قبل دراسته اجلامعية يف كلية ّ
ات عديد ٍة قب��ل أن ينتهي به
تع� ّرض لالعتق��ال وق� ّدم للمحاكم��ة مل� ّر ٍ
األفغاني ،وتأس��يس ونش��ر أفكار القاعدة باالش�تراك
األمر إىل اجلهاد
ّ
ّ
�طة،
�
متوس
ة
�ر
�
ألس
اء
ر
�ام
�
س
يف
ولد
"
"البغدادي
فإن
الدن؛
مع أس��امة بن
ّ
ٍ
ٍ
ع��ام  .1971ونش��أ ودرس يف م��دراس ح��زب البع��ث وص��دام حس�ين
"العلمان��ي" يف أواخ��ر الس��بعينيات والثمانيني��ات .وش��هد الفت��ى احلرب
م��ع إي��ران ،وال�تي أودت حبي��اة أخي��ه عل��ى جبه��ات القت��ال .والتح��ق
بكلية الش��ريعة يف بغداد بُعيد غزو الكويت ،لينهي دراس��ته اجلامعية
ث��م ليحص��ل عل��ى املاجس��تري ع��ام  ،1999مواص�ل ً
ا س��عيه لني��ل ش��هادة
الدكتوراه ّ
االجتماعي من
طموح يس��عى إىل رفع ش��أنه
طالب
ّ
كأي ٍ
ٍ
خ�لال الش��هادات العلي��ا يف دولة ص��دام البعثية.

�دري كان ّ
ويف ض��وء ّ
كل ذل��ك يصع��ب الق��ول إن الب� ّ
خيط��ط لش��ي ٍء
مم��ا حص��ل الحق�اً.
الشاب
فحني س��قط نظام صدام حس�ين ،يف العام  ،2003كان ّ
صغري يف حي الطوجبي يف بغداد ،فيما
منتظم ملسج ٍد
يعمل إماماً غري
ٍ
ٍ
أشهر يف معتقل
بعام ،ألربعة ٍ
يتابع دراسته .وحتى عندما اعتقل ،بعدها ٍ
بوكا ،لالشتباه فقط؛ فقد خرج واستكمل حياته الدراسية اليت انتهت
يف العام  2007حبصوله على الدكتوراه ،حبس��ب وثائق نش��رت مؤخراً.
دل هذا على ش��ي ٍء فهو ّ
وإن ّ
فعلي
يدل على أنه مل يكن منخرطاً بش� ٍ
�كل ٍّ
أسس��ها أب��و مصع��ب الزرق� ّ
�اوي يف
يف "مجاع��ة التوحي��د واجله��اد" ال�تي ّ
الع��راق ،وال�تي حت ّول��ت إىل تنظي��م القاع��دة يف ب�لاد الرافدي��ن .وه��ذا م��ا
ّ
مؤسس اجليش
أكده ،لصحيفة التلغراف الربيطانية ،أمحد الدباشّ ،
لامي ال��ذي يع� ّد أح��د أه� ّ�م الفصائ��ل العراقي��ة ال�تي قاتل��ت الق� ّوات
اإلس� ّ
األمريكي��ة بع��د .2003
ّ
البغ��دادي ،خليف��ة
يف منتص��ف ع��ام ُ 2010قت��ل أب��و عم��ر
سلسلة
الزرقاوي وأمري ما عرف وقتها بـ"دولة العراق اإلسالمية" ،بعد
ٍ
م��ن اهلزائ��م ُم�ني به��ا التنظي��م عل��ى ي��د الق � ّوات األمريكي��ة ومقاتل��ي
ّ
البغدادي
الصح��وات يف األنب��ار .وعق��ب ه��ذه احلادثة ظهر اس��م أبي بكر
للم� ّرة األوىل ،بع��د إع�لان "الدولة" مبايعته أم�يراً ،والتعريف مبم ّيزاته
ذاته��ا ال�تي تك ّرره��ا داع��ش اآلن .وح��ول ذل��ك ذك��ر العدي��د م��ن املق ّربني
م��ن تنظي��م القاع��دة املس��ؤول ،ولو نظري�اً ،عن التنظيم العراق� ّ�ي ،أنه مل
عب عنه
تتواف��ر لديه��م أي��ة
معلومات عن الش��خص الذي بوي��ع .وهو ما ّ
ٍ
ب��ن الدن نفس��ه ،ح�ين طل��ب من "اإلخوة العراقيني" أن يرس��لوا له س�ير ًة
ذاتي� ّ�ة للرج��ل اجمله��ول ،كم��ا ج��اء يف إح��دى رس��ائل آب��وت أب��اد.
ال ش� ّ
ي والسياس��ات
�ك أن لتجرب��ة االعتق��ال والتش � ّنج املذه�ب ّ
الطائفي��ة للحكوم��ات العراقي��ة ال�تي أعقب��ت س��قوط نظام ص��دام األثر
الكب�ير يف التح� ّول ال��ذي ط��رأ عل��ى ش��خصية إبراهي��م الب��دري ،فأغ��وت
بعث��ي
س��لفي التوج��ه
الش��اب
مق��والت اجله��اد
ّ
َّ
َّ
البيئ��ة للتعاط��ف معه��ا .لك��ن رمب��ا
أس��هم خل�� ّو التنظي��م م��ن
ّ
البدري،
الكوادر يف صعود
مثلم��ا س��اعد الف��راغ يف
سوريا ،وانس��حاب الق ّوات
األمريكي��ة م��ن الع��راق
قبلها ،على إحياء التنظيم
امليت .وليست لذلك عالق ٌة
بالنس��ب وال بالتحصي��ل
العلمي وال بـ"ساحات
ّ
الـــــــــــــجهــــــــــــ��اد".
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في الذكرى السنوية الرابعة النطالق الثورة...
عن الناشط المتشائم
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مروان خلف
فيم��ا نش��هد يف ه��ذه األي��ام دخ��ول الث��ورة عامه��ا اخلام��س؛
يصع��ب الق��ول ّ
إن التف��اؤل يع� ّ�م مش��اعر الس��وريني وتطلعاته��م ،يف
الوق��ت ال��ذي ال تب��دو في��ه حصيل��ة ال��ـ 1440يوم �اً القاس��ية كفيل� ً�ة
عملي��ة لنهاي��ة الكارث��ة ال�تي دف��ع ويدف��ع مثنه��ا
مؤش��رات
بتأم�ين
ٍ
ٍ
املالي�ين .وال ش��ك ّ
أن ه��ذه احل��ال تدف��ع الكثريين من��ا أيضاً إىل إعالن
ً
خيبته��م واالن��زواء بعي��دا ع��ن تفاصي��ل الث��ورة اليومي��ة ال�تي طامل��ا
رافقته��م من��ذ آذار الع��ام  ،2011ه��ذا إن مل نذك��ر الذي��ن انصرف��وا عن
الفع��ل و"خدم��ة الث��ورة" حبث�اً عن مصاحلهم وما يظن��ون أنه جناتهم
الفردي��ة ،بع��د أن أس��هموا يف قيامه��ا.
يعتم��د ه��ؤالء ،يف غال��ب األحي��ان ،عل��ى تب�ني ال��رأي القائ��ل
�رب أهلي� ٍ�ة،
ب��أن الث��ورة احنرف��ت ع��ن مس��ارها ،أو أنه��ا حت ّول��ت إىل ح� ٍ
�رب دولي� ٍ�ة بالوكال��ة عل��ى األراض��ي الس��ورية ،وم��ا يش��به ذل��ك
أو ح� ٍ
م��ن املق��والت األخ��رى األثقل وزناً وادّع��ا ًء مبعرفة "حقائق" السياس��ة
اإلقليمي��ة والعاملي��ة ال�تي يس��هم يف تعميمه��ا "العارف��ون" م��ن حملل��ي
القن��وات وخالصاته��م املمجوج��ة ال�تي يك � ّررون.
ولس��نا هن��ا بص��دد تهوي��ن األم��ور حبث �اً ع��ن املس��لمات ال�تي
تس��تد ّر التف��اؤل ،لك��ن إذا كان��ت احلج��ة األساس��ية للناش��طني
املعتكف�ين ه��ي الواق��ع؛ فإن الواقع ذاته يف��رض فهماً خمتلفاً جملريات
الث��ورة ومس��تقبلها.
�نوات ،مل خيط��ر يف ب��ال
فف��ي مث��ل ه��ذه األي��ام قب��ل أرب��ع س� ٍ
أك�بر ع � ّرايف األرض حج��م اخل��ذالن ال��ذي س��يتع ّرض ل��ه الش��عب
ّ
الدولي ،ناهيك عن الصدمة اجلدية
السوري وثورته من قبل اجملتمع
ّ
ال�تي أصاب��ت الكثريي��ن م��ن الذي��ن أمل��وا يف رؤي��ة وج� ٍه حس� ٍ�ن للنظ��ام
وحلفائ��ه الذي��ن كان أحده��م ،حت��ى زم� ٍ�ن لي��س ببعي ٍد ،ممث�ل ً
ا للخري
يف املخيل��ة العام��ة ،قب��ل أن يعل��ن تأيي��ده للقات��ل ويطل��ق ميليش��ياته
الطائفي��ة لتق�ترف وتعي��ث حبج��ة املقاوم��ة .ومل يق��ف األمر عند هذا
اإليراني" وق ّوات��ه املتنقلة بني
احل� ّد ،إذ تع ّقد املش��هد حبضور"املش��روع
ّ
ال��دول ،واملوق��ف الروس� ّ�ي ،ومحاق��ات السياس��ة األمريكي��ة املتتالي��ة،
ا ع��ن ظه��ور داع��ش وإىل م��ا هنال��ك من األح��داث املفاجئ��ة فع ً
فض�ل ً
ال.

بن��ا ًء عل��ى ذل��ك ،ال تب��دو حصيل��ة الس��نوات األرب��ع ال�تي مض��ت نت��اج
�قة اس��تطاع اجلمي��ع اكتش��افها أو ختيله��ا ،كاملؤام��رات
أح� ٍ
�داث م ّتس� ٍ
ال�تي درج��ت "حتليالتن��ا" السياس��ية املعت��ادة عل��ى فهمه��ا ،ب��ل نتيج��ة
�دات تراكم��ت يوم�اً بع��د ي��وم ،أس��همنا حنن أنفس��نا يف
�ات وتعقي� ٍ
تقلب� ٍ
�نوات مديد ٍة إىل
صنعها ،مثلما أس��همنا بالصمت على حكم األس��د لس� ٍ
أن ح��ان الوق��ت لنغ� ّير الواق��ع املف��روض بالث��ورة عليه .فل��م يُعرف من
تل��ك األح��داث إال م��ا يقب��ل احملاكم��ة العقلي��ة وم��ا يكش��فه الرتاك��م
امل��ؤمل للخ�برة ،بدلي��ل أن أكث��ر م��ا يعرف��ه الس��وريون اآلن ه��و الثم��ن
ال��ذي س��يدفعونه إذا مل يقتلع��وا النظ��ام الكيم� ّ
�اوي وأجهزت��ه ،ألنه��م
اخت�بروا براميل��ه وزنازينه وميليش��ياته اإلجرامية .فإذاً ،أال يس��تدعي
ذل��ك وقف� ً�ة جدي� ً�ة ملراجع��ة الذرائ��ع ال�تي يستس��هل إطالقه��ا؟
ال شك أن جمال املساهمة يف العمل العا ّم ليس كبرياً جداً
اآلن ،لك��ن ،باملقاب��ل ،مل يك��ن الوض��ع يف أفض��ل حاالت��ه يف ظ� ّ�ل وج��ود
س��لطة بش��ار .ولذل��ك يصب��ح اس��تعمال املعتكف�ين خلط��اب التش��اؤم
دلي�ل ً
حتم��ل ع��بء املس��ؤولية،
ا عل��ى
رغب��ة يف إراح��ة الضم�ير م��ن ّ
ٍ
�أن أك�بر م��ن قدراته��م كبش� ٍ�ر طبيع�ين؛
ع�بر حتوي��ل الث��ورة إىل ش� ٍ
فه��ي اآلن "لعب� ٌة لألم��م" ال يق��وى املتش��ائم املتواض��ع عل��ى فع��ل ش��ي ٍء
�ان لصاحلها .ولذل��ك مل تعد تتوفر
فيه��ا ،بع��د أن ق� ّدم م��ا ق� ّدم من أمث� ٍ
يف الث��ورة تل��ك اجلاذبي��ة ال�تي كان��ت حتققه��ا م��ن قب��ل للراغب�ين
�بل أخ��رى لتحقي��ق ذل��ك ،بع��د أن
يف التم ّي��ز ،واألس��لم إذاً إجي��اد س� ٍ
�ارات أخ��رى عل��ى مس��توى اهلج��رة أو العم��ل
وف��رت الث��ورة ذاته��ا خي� ٍ
أو الدراس��ة ،ونقل��ت تل��ك احلي��وات اهلامش��ية إىل جت��ارب جدي��د ٍة مل
�ك للعالقة مع
تك��ن يف املخيل��ة ،ول��ن تق��وى عل��ى تقديم بدي� ٍ�ل متماس� ٍ
ش��ؤون البل��د وثورته��ا.
ألن الث��ورة الس��ورية مل تع��د ث��ورة الس��وريني فق��ط ،وألنه��ا
بات��ت معي��اراً
ّ
للح��ق والظل��م يف الع��امل جبذريته��ا وتعقيده��ا ،فق��د
أن ّ
تعلمن��ا ّ
كل م��ا ح��دث خ�لال س��نواتها ال يع � ّد نهاي��ة القص��ة ،وأن
إس��قاط النظ��ام لي��س إال هدف�اً مباش��راً نس��عى إلي��ه ،وأن علين��ا العمل
طوي�ل ً
ا إذا أردن��ا أن جن��اري عم��ق أهدافه��ا.
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الذهبي
عصــر الفالحين
ّ

كتاب عن تاريخ ســورية الحديث
ـم
ٍ
فــي أهـ ّ
حممد عثمان

من��ذ ص��دوره باإلنكليزي��ة ،ع��ام  ،1999ينتظ��ر ق � ّراء العربي��ة ترمج��ة ه��ذا الكت��اب ال��ذي أ ّلف��ه حن��ا بطاط��و (،)2000 - 1926
األكادمي��ي الفلس��طي ّ
�عة م��ن الوثائ��ق واإلحصائي��ات واملراج��ع ،باإلضاف��ة
ّ
ين األص��ل األمريك� ّ�ي اجلنس��ية ،معتم��داً عل��ى مكتب� ٍ�ة واس� ٍ
�تويات خمتلف� ٍ�ة
�خاص م��ن مس� ٍ
إىل حصيل��ة ع �دّة زي� ٍ
�ارات ق��ام به��ا بطاط��و إىل س��ورية ،أج��رى خالهل��ا العدي��د م��ن اللق��اءات م��ع أش� ٍ
أراض وفاعل�ين حملي�ين .ص��در الكت��اب ع��ن املرك��ز
يف احلك��م ،وج� ٍ
�والت ميداني� ٍ�ة يف ع��د ٍد م��ن املناط��ق ،ح��اور فيه��ا فالح�ين وم�لاك ٍ
العرب��ي لألحب��اث ودراس��ة السياس��ات بالدوح��ة ،ع��ام  ،2014بعن��وان «فالح��و س��ورية :أبناء وجهائهم الريفيني ّ
األقل ش��أناً وسياس��اتهم».

خيص��ص بطاط��و الفص��ول األوىل
ّ
م��ن كتاب��ه لبي��ان أن فالح��ي س��ورية ال
يش��كلون منط��اً اجتماعي��اً واح��داً ب��ل أمناط��اً
ع��دّة؛ فم��ن الض��روري التميي��ز ،يف الس��لوك
السياسي كما يف أشياء أخرى ،بني «الفالحني
ّ
البس��تانيني» ،كما يف غوطة دمش��ق ،وس��واهم
م��ن «الفالح�ين الزراعي�ين»؛ وب�ين الفالح�ين
ذوي األص��ل احمل��ارب ،أو الفالح�ين اجلبلي�ين،
والفالح�ين األكث��ر مرون� ً�ة من أبناء الس��هول
املفتوحة؛ وبني الفالحني الذين ال عشائر هلم،
�ائرية
وأولئ��ك الذي��ن يتمتع��ون برواب��ط عش� ٍ
قوي��ة؛ وب�ين الفالح�ين مالك��ي األرض وم��ن
ال ميلكونه��ا منه��م؛ وب�ين الفالح�ين الذي��ن
باطني��ة ،كالعلوي�ين
ينتم��ون إىل طوائ��ف
ٍ
وال��دروز واإلمساعيلي�ين ،وحتظ��ى لديه��م

خاص��ة ،وب�ين م��ن ليس��ت
التقي��ة
بأهمي��ة ّ
ٍ
لديه��م ه��ذه املعتق��دات .وب��رأي بطاط��و ،املد ّل��ل
بعش��رات االستش��هادات واملالحظ��ات امليداني��ة،
ال ميكن وضع ّ
كل هؤالء الفالحني املختلفني
يف كتل� ٍ�ة واح��دة ،أو االف�تراض أنه��م يس��لكون
سياس��ياً بالطريق��ة ذاته��ا.
ق��رون م��ن احلي��اة اهلامش��ية
بع��د
ٍ
والفقر ،ختللتها ٌ
مكتملة لفالحني
ثورات غري
ٍ
حمارب�ين ،وظه��رت فيه��ا أحيان��اً
ٌ
جتمع��ات
أس��س
مهني�� ٌة للفالح�ين البس��اتنة فق��ط؛ َّ
االش�تراكي (ال��ذي أنش��أه
العرب��ي
احل��زب
ّ
ّ
أك��رم احلوران��ي) لرتكي��ز االهتم��ام عل��ى
الفالح�ين وتأكي��د األهمي��ة احلامسة هلم يف
�وري ّ
حي��اة اجملتم��ع الس� ّ
ككل .وس��ار احل��زب
�وات حامس� ً�ة عل��ى طري��ق حتري��ر أع��دا ٍد
خط� ٍ

كب�ير ٍة م��ن أفق��ر فئاته��م يف وس��ط الب�لاد
م��ن اإلحس��اس املخ��دِّر باجلربي��ة الصوفي��ة،
ك��ة إىل
كتل��ة
وحتويله��م م��ن
س��ائبة مف ّك ٍ
ٍ
ٍ
ً
واعي��ة
أه��داف
متماس��كة نس��بيا ذات
طبق��ة
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
وحم��دّد ٍة إىل ه��ذه الدرج��ة أو تل��ك .وف��وق
ذل��ك ،وض��ع ه��ذا احل��زب ح � ّداً لعزلته��م ع��ن
احلي��اة السياس��ية الس��وريةّ ،
وش��ق الطري��ق،
التغ�يرات العميق��ة يف
مادي��اً ونفس��ياً ،أم��ام
ّ
ظروفه��م االقتصادي��ة واالجتماعي��ة ال�تي
أجراه��ا نظ��ام وريث��ه ح��زب البع��ث فيم��ا بع��د.
ولك��ن «البعثي��ة» نفس��ها مل تك��ن ق� ّو ًة
يرات
واح��د ًة تعم��ل باجت��ا ٍه واح � ٍد أو حت��ت تأث� ٍ
لتش��كيلة م��ن
متماثل��ة ،ب��ل كان��ت غط��ا ًء
ٍ
�ث واح �دٌ،
العناص��ر .مل يك��ن هن��اك ح��زب بع� ٍ
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أحزاب كانت ،رغم ترابطها املع ّقد،
بل ثالثة
ٍ
متماي��ز ًة متام��اً يف قاعدته��ا االجتماعي��ة،
وإطاره��ا الذه� ّ
ني ،واس��تجاباتها ،وخص��ال
أعضائه��ا وقيادته��ا ،واملص��احل ال�تي خدمته��ا.
أسس��ه ميش��يل
ب�ين احل��زب الرومانس� ّ�ي ال��ذي ّ
عفل��ق وآخ��رون ،ضم��ن دوائ��ر صغ�ير ٍة م��ن
الط�لاب واملعلم�ين ،وانته��ى دوره حب� ّ�ل نفس��ه
عن��د قي��ام الوح��دة ع��ام  ،1958وإن مل يفق��د
ّ
أهمي��ة يف س��ورية إال ع��ام  ،1966وب�ين
كل
ٍ
البع��ث ال��ذي دار يف فل��ك «اللجن��ة العس��كرية»
اط من ّ
خط
ال�تي ّ
تأسس��ت يف القاهرة م��ن ض ّب ٍ
زك��ي األرس��وزي ،م��ن أبن��اء وجه��اء قروي�ين
متوس��طني م��ن األص��ول الطائفي��ة األقلوي��ة
ّ
ً
غالب��ا ،واس��تم ّر دوره حت��ى وص��ول حاف��ظ
ليؤس��س بعث��ه
األس��د إىل الس��لطة ،ع��ام ّ ،1970
�اص م��ن البريوقراطي�ين املوال�ين ل��ه ،م��ع
اخل� ّ
اس��تيعاب عناص��ر مم��ا س��بقه.
كم��ا ميك��ن متيي��ز أرب��ع مس��تويات
للس��لطة يف عه��د األس��د؛ عل��ى املس��توى األ ّول،
وه��و مس��توى االجتاه��ات السياس��ية العام��ة
واملس��ائل احلامس��ة بالنس��بة إىل النظ��ام،
كاألم��ن واملخاب��رات والش��ؤون العس��كرية
فردي��ة
بس��لطة
واخلارجي��ة؛ مت ّت��ع األس��د
ٍ
ٍ
م��ن غ�ير من��ازع .وحتت��ه مباش��ر ًة يأت��ي
رج��ال املس��توى الثان��ي ،م��ن رؤس��اء أجه��زة
االس��تخبارات واألم��ن املتع��ددة ،ال�تي تعم��ل
ي��ة
باس��تقالل ع��ن بعضه��ا ،وتتمت��ع حب ّر ٍ
ٍ
كث��ب ّ
مي��س
ع��ن
وتراق��ب
واس��عة،
كل م��ا ّ
ٍ
النظ��ام .وه��ي عيون األس��د وأذني��ه .كما يأتي
عل��ى املس��توى الثان��ي نفس��ه ق��ادة التش��كيالت
املس��لحة النخبوية ،احلامية للنظام والرادعة
لالنقالب��ات ،كاحل��رس اجلمه� ّ
�وري والق ّوات
اخلاص��ة وس��رايا الدف��اع حت��ى ع��ام .1984
ّ
وه��ذه التش��كيالت ،وه��ي الوحيدة املس��موح هلا
بدخول العاصمة ،هي السند األساس لسلطة
األس��د ،ال الق � ّوات العس��كرية النظامي��ة ال�تي
راح يك �دّ ،من��ذ  ،1970ليبعده��ا ع��ن السياس��ة.
أم��ا يف املس��توى الثال��ث فتأت��ي قي��ادة ح��زب
البع��ث ،ال�تي ال تقارن من حيث األهمية بقادة
أجه��زة األم��ن أو ق � ّوات النخب��ة .وتعم��ل ه��ذه
�ارية لألس��د ،وتراق��ب،
القي��ادة كهيئ� ٍ�ة استش� ٍ
ع�بر اجله��از احلزب� ّ�ي ،تنفي��ذ سياس��اته تنفي��ذاً
صحيح�اً عل��ى يد عناص��ر املس��توى الرابع ،أي
ال��وزراء وكب��ار ّ
موظف��ي الدول��ة واحملافظ�ين
وق��ادة املنظم��ات اجلماهريي��ة التابعة للحزب.
ويف ّ
كل هذه املستويات ،وال سيما من األرفع
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إىل األدن��ى ،ح��رص األس��د على تع�دّد مراكز
النف��وذ وتوزيع��ه عل��ى ع��د ٍد م��ن اهليئ��ات ذات
التوازن املتبادل ،كيال تصبح واحد ٌة أو شبك ٌة
�لطة
منه��ا خط��راً علي��ه ،أو تطال��ب لنفس��ها بس� ٍ
تزي��د عل��ى م��ا يتوافق مع توازن��ات أمن حكمه.
ولك��ن ،عل��ى الرغ��م م��ن أن��ه ص��ار
حاك��م س��ورية ب�لا من��ازع ،وال س��يما بع��د
إمخ��اد مت� ّرد اإلس�لاميني أواخ��ر الس��بعينيات
وأوائ��ل الثمانيني��ات ،ث��م تطوي��ق حماول��ة
االس��تيالء عل��ى الس��لطة ال�تي ق��ام به��ا ش��قيقه
رفع��ت؛ كان��ت س��لطة حاف��ظ األس��د خاضع� ً�ة
طبيعية معينة .فال ميكن أن نفرتض
حلدو ٍد
ٍ
أن��ه مطل� ٌ�ع ط��وال الوقت عل��ى ّ
كل ما يدور يف
ّ
كل ج��ز ٍء م��ن أج��زاء نظام��ه الش��امل ،عل��ى
األق� ّ�ل بس��بب ميل��ه إىل االنع��زال وإىل الس��ماح
ية غري
للموظف�ين العاملني حتت قيادته حب ّر ٍ
ً
أمور ال يراها ذات خطر .وفضال عن
ٍ
قليلة يف ٍ
ً
نقص
ذل��ك ،كان حي� ّد م��ن س��لطته ،نوعا م��اُ ،
ي باملش��كالت االقتصادي��ة أو
اهتمام��ه النس�ب ّ
غريه��ا م��ن املس��ائل ذات الطبيع��ة الفني��ة ،أو
نق��ص معرفت��ه به��ا .وبالطب��ع ينطب��ق ه��ذا
بدرج� ٍ�ة أك�بر عل��ى أعم��ال ال��وزارات وقي��ادة
ّ
والقطاعية التابعة.
احل��زب واملنظمات املهنية
أم��ا عل��ى املس��توى الثان��ي م��ن
مس��تويات الس��لطة فق��د لعب��ت القراب��ة
والطائفة والعش�يرة أدوارها الواضحة يف بناء
الثقة؛ فمن بني الضباط الـ 31الذين اختارهم
األس��د ليحتل��وا املواق��ع الرئيس��ة يف الق�� ّوات
املس��لحة والتش��كيالت العس��كرية النخبوي��ة
املق ّرب��ة وأجه��زة األم��ن ،كان��ت هن��اك نس��بة
 60%م��ن العلوي�ين ،من بينهم مثاني ٌة من أبناء
عش�يرته ،الكلب ّي��ة ،وأربع � ٌة م��ن أبن��اء عش�يرة
زوجت��ه ،احلدّادي��ن .وكان س��بع ٌة م��ن ه��ؤالء
االث�ني عش��ر م��ن أقربائ��ه املباش��رين ،بال��دم أو
بال��زواج .وق��اد ثالث� ُ�ة منه��م –ش��قيقه رفع��ت،
عمته
واب��ن ع��م زوجت��ه عدن��ان خملوف ،واب��ن ّ
ش��فيق ف ّياض -أهم وح��دات النخبة الضاربة؛
س��رايا الدف��اع ال�تي ش� ّكلت الدعام��ة األساس��ية
ّ
اجلمه��وري
للنظ��ام حت��ى  ،1984واحل��رس
الذي أصبح أحد دعائمه الرئيس��ية منذ 1984
فصاعداً ،والفرقة الثالثة املد ّرعة اليت كانت
تس��تخدم من��ذ  1978كق� ّو ٍة احتياطي� ٍ�ة لقم��ع
أع��داء النظ��ام يف الداخ��ل أو معاقبه��م .إضاف� ً�ة
إىل ال��دور ال��ذي لعب��ه اب��ن الرئي��س ،باس��ل ،يف
�وري ،من��ذ ع��ام  1987تقريب �اً
احل��رس اجلمه� ّ
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ير يف  ،1994ليخلف��ه
وحت��ى وفات��ه حب��ادث س� ٍ
دخ��ل مثل��ه يف برنام��ج
ش��قيقه بش��ار ال��ذي أُ ِ
الضب��اط الق��ادة .وفيه تلقى ش�ّب ٌ
ان ،خمتارون
�كرية
بعناي� ٍ�ة ،إع��دا ًد متق ّدم�اً يف جم� ٍ
�االت عس� ٍ
بوض��وح خلالف��ة
ع��ة ،به��دف تأهيله��م
متن ّو ٍ
ٍ
احل��رس القدي��م م��ن ق��ادة الق� ّوات املس��لحة.
وخب�لاف ذل��ك ،فق��د زادت نس��بة
البعثي�ين الس�� ّنة يف املس��توى الثال��ث م��ن
الس��لطة ،وه��و القي��ادة القطري��ة للح��زب،
بالت��وازي م��ع زي��ادة متثي��ل عناص��ر م��ن
جتاري��ة
جتاري��ة أو
حضري��ة أو
خلفي��ات
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
صغ�ير ٍة يف أنس��اق احل��زب العلي��ا ،وتعي�ين
�قي ،ه��و عب��د الرؤوف الكس��م ،يف منصب
دمش� ٍّ
رئاس��ة ال��وزراء ،باإلضاف��ة إىل أعض��اء آخرين
يف احلكوم��ة م��ن أبن��اء امل��دن .ولك��ن ّ
كل ذلك
أت��ى م��ع تض��اؤل أهمي��ة ه��ذه املناص��ب ،وعل��ى
خلفي��ة الص��دام الدام��ي م��ع اإلس�لاميني
خالل أعوام  ،1976-1982وحماولة اس�ترضاء
الطبق��ة الوس��طى الس� ّنية ال�تي أورثته��ا ه��ذه
الس��نوات ش��رخاً م��ع النظام مل يندم��ل بعدها.
يبح��ث الكت��اب بالتفصي��ل أربع��ة
ً
أساس��ية يف حي��اة األس��د ،لتس��ليط
مفاص��ل
الضوء على جوانب من ش��خصيته وسياس��اته؛
–كوزي��ر للدف��اع -يف ح��رب
وه��ي هزميت��ه
ٍ
حزي��ران  ،1967وصدام��ه م��ع اإلخ��وان
املس��لمني ،وحرب اخلالفة اليت كادت تنش��ب
مع شقيقه يف عام  ،1984وسلوكاته املتناقضة
ين عموماً
جت��اه حركة فتح وامللف الفلس��طي ّ
وظ��روف خمتلف��ة.
يف مراح��ل
ٍ
رمب��ا كان الكت��اب بالفع��ل أه� ّ�م م��ا
كت��ب ع��ن س��ورية احلديث��ة ،ولكن��ه ال خيل��و
ثغ��رات وأخط��ا ٍء يف بع��ض التفاصي��ل.
م��ن
ٍ
طبيع��ي يف جه�� ٍد به��ذا احلج��م
ر
أم��
وه��ذا
ٌ
ٌّ
واالتس��اع ،وال س��يما م��ع أخ��ذ زم��ن تأليف��ه،
معلوم��ات
ومق��دار م��ا كان متاح��اً م��ن
ٍ
وقتها ،باحلسبان.
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فن الالجئين الســوريين يرســل رســالة ...هل من مســتمع؟
ّ
لورا ستارتشيسكي /الشبكة اإلذاعية األمريكية  1-NPRآذار
ترمجة مأمون حليب
عندم��ا ف� َّ�ر الفن��ان الس� ّ
�وري حمم��د العم��اري 27 ،عام�اً ،م��ن
احل��رب األهلي��ة يف ب�لاده ،الش��تاء املاض��ي؛ مل يس��تطع مح��ل الكث�ير.
فق��ط بع��ض املالب��س وقلي�ل ً
ا م��ن األش��ياء األخ��رى ،كم��ا يق��ول .إال
أن��ه اس��تطاع أن جيل��ب بع��ض األل��وان املائي��ة وبع��ض أل��واح الطباش�ير،
وحت��ى بع��ض لوحات��ه .العم��اري وزوجت��ه مل يكون��ا يري��دان مغ��ادرة
�نوات م��ن
بيتهم��ا يف حمافظ��ة درع��ا .لق��د بقي��ا هن��اك يف أول ث�لاث س� ٍ
قرية أخ��رى كانت أبعد عن
الث��ورة ،وأخ�يراً انتق�لا م��ن قريتهما إىل ٍ
نقطة مل يس��تطيعا عندها
النزاع .لكنهما وصال ،يف العام املاضي ،إىل
ٍ
أن يبقي��ا أكث��ر.
س مل��ادة الرتبي��ة الفني��ة يف مدرس� ٍ�ة ابتدائية،
العم��اري م��د ّر ٌ
لك��ن يف تل��ك القري��ة مل يك��ن أح�� ٌد يذه��ب إىل املدرس��ة .يق��ول" :مل
تك��ن ل� ّ
�دي نق��ود ،وال م��كان للعم��ل في��ه ،وال ش��يء أفعل��ه ألعيل نفس��ي
برمتها قد توقف��ت" .وهكذا قاما
وعائل�تي .لق��د ب��دا كم��ا لو أن احلي��اة ّ
برحل��ة خط��ر ٍة اس��تغرقت  15س��اعة .مضي��ا بالس��يارة إىل احل��دود
ٍ
�وري عل��ى األق� ّ�ل ،كانوا
�
س
ين
�
مالي
3
إىل
�ا
�
لينضم
�يا
�
مش
�م
�
ث
�ة،
�
األردني
ّ
ٍّ
ق��د ترك��وا بلده��م كالجئ�ين .حالي��اً يعي��ش العم��اري وزوجت��ه
ووليدهم��ا يف خمي��م الزع�تري ،وه��و مدين�� ٌة حقيقي�� ٌة يف صح��راء
األردن ،يقطن��ه أكث��ر م��ن  83أل��ف الج��ئ .وم��ن جدي� ٍد أخ��ذ العم��اري
�وم لبض��ع س��اعات .ولك��ي مي�لأ وقت��ه
ي��د ّرس الف� ّ�ن كمتط� ّو ٍع ،كل ي� ٍ
–اجملم��دة -يف فن��ه .االنتظ��ار موضوع ٌة
فإن��ه يلتق��ط احلي��اة الس��ورية
ّ
ً
يلح على معظم
كربى .ما الذي س��يحدث تاليا؟ ومتى؟ هذا الس��ؤال ّ
الن��اس يف املخي��م ،يق��ول العم��اري .وألن��ه عال� ٌ�ق ضم��ن ح��دود خم ّي� ٍ�م
�ال مربع��ة ،فإن��ه يت��وق لتغي�ير
ممتل� ٍ�ئ بالغب��ار مس��احته مخس��ة أمي� ٍ
املش��هد الطبيعي حوله" .أحياناً نش��عر وكأن املخيم س��جن .يس��تغرق
يوم
�هور الحتم��ال حصول��ك عل��ى ٍ
األم��ر  5ش� ٍ
إذن مبغ��ادرة املخي��م مل��دة ٍ
عم��ان جمل� ّرد اخل��روج م��ن ه��ذا اجل� ّو،
أو يوم�ين فق��ط ،والذه��اب إىل ّ
إذا وافق��ت الس��لطات احمللي��ة" .بع��د ذل��ك ،هنال��ك ذاك الن��وع األك�بر
من االنتظار ،وهو مؤش� ٌر لفقدان اليقني الذي يواجهه الس��وريون .ال
فكرة لديهم متى ميكن للحرب أن تنتهي ،أو متى س��يكونون قادرين
أن يس��تأنفوا ّ
أي ش��ي ٍء يش��به احلي��اة الطبيعي��ة .يرس��م العماري وجوه
األطف��ال والنس��اء ووج��ه جدت��ه .مجي��ع ه��ذه الوج��وه تش�ترك يف ه��ذا
الشيء ،االنتظار .يشرح العماري األمر بالقول" :عندما أرى االنتظار
حلظة يس��تطيعون العودة
عل��ى وجوهه��م وأرمس��ه يكون��ون يف انتظار
ٍ
فيها إىل احلياة كما كانت ،مجيلة .نأمل أن يكون املستقبل أمجل.
لك��ن يف نف��س الوقت أش��عر باهلاوي��ة .الطريق أيضاً قد ميضي بنا إىل
األس��وأ" .من الصعب أن يبقى املرء مفعماً باألمل ،لكن من الس��هل أن
يش��عر باحلن�ين.
ً
يف املخي��م ،قاب��ل العم��اري فنان�ين آخري��ن .ومع �ا يغوص��ون
يف الذاك��رة ويرمس��ون م��ا يتذك��رون .فأحيان �اً يرمس��ون صروح �اً
س� ً
الروماني
تدمرها احلرب ،كاملس��رح
�ورية هلا رمزيتها خيش��ون أن ّ
ّ
يف بصرى ،أو جدران املدينة القدمية يف دمشق .يقول العماري" :إننا
نلتق��ط ص��ور ًة لس��وريا؛ كي��ف كان��ت ،وكي��ف ب��دت الق��رى وامل��دن

قب��ل احل��رب" .غ�ير أن العم��اري مصم� ٌ�م عل��ى فع��ل م��ا ه��و أكث��ر م��ن
جم��رد االنتظ��ار .فه��و يق��ول لنفس��ه إن كث�يراً من الفنان�ين عملوا يف
ظروف عصيبة ،ومبقدوره ،هو وأصدقائه الفنانني ،أن يفعلوا األمر
ٍ
نفسه .وهو يأمل أن يؤثر عمله يف املوجودين يف املخيم ،حيث دعمت
منظم��ة "الغ��وث والتنمي��ة الدولي��ة" الفنان�ين هن��اك بالتجهي��زات
�ات جداري� ً�ة عل��ى اخلي��ام
�كان يعمل��ون في��ه .رس��م الفنان��ون لوح� ٍ
ومب� ٍ
ّ
القماش��ية ونظم��وا أربع��ة مع��ارض .يق��ول العم��اري إن��ه م��ن احملتم��ل
أن إيص��ال رس��ومه إىل الع��امل ،كم��ا حص��ل يف ه��ذه املع��ارض ،م��ن
�وع م��ن تغي�ير وض��ع الالجئ�ين
ّ
عم��ان إىل كاليفورني��ا ،س��يؤدّي إىل ن� ٍ
الس��وريني .صديق��ه ،حمم��ود احلري��ري ،يوافق��ه عل��ى ذل��ك ،ويق��ول:
كث�ير م��ن الرس��ائل،
"ع��ن طري��ق الف��ن ،عملن��ا عل��ى مش��اركة
ٍ
حماول�ين أن نس��اعد عل��ى حتس�ين احلي��اة يف املخي��م وإظه��ار األمل
كالجئ وتصوير احلزن والدمار داخل س��وريا".
الذي يش��عر به املرء
ٍ
�ار أخ��رى هل��ؤالء الفنان�ين.
لك��ن أه��و تغي�ي ٌ
ر فعل� ّ�ي؟ تل��ك لعب��ة انتظ� ٍ
يوضـــ��ح الـــــ��حريري قائـــل� ً
احملصل��ة ،مل تغ� ّير ه��ذه
ا" :فــــ��ي
ّ
الرســــ��ائل ّ
فعلي ،وذاك ما هو مفقــــ��ود .األمر يش��به
�كل ّ
أي شـــ��ي ٍء بش� ٍ
ً
رس��الة ،لك��ن ال أح��د يعطي��ك جواب��ا"!
كتاب��ة
ٍ
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في عنّ ازة بانياس..

صف الضباط إلى ضباط
حيث يتحول جميع
ّ

ش��عور مؤيدي بش��ار األسد ،يف قرية
ع ّنازة بانياس ،باملظلومية والنفور من أجهزة
الدولة واحلزب ليس عميقاً إىل الدرجة اليت
يقاطع��ون فيه��ا ضي��ف الضيع��ة ،أم�ين ش��عبة
البع��ث ،يف حماضرت��ه ع��ن العروبة واإلس�لام.
ب��ل عل��ى العك��س ،امت�لأت الصال��ة باحلض��ور
رف��اق حزبي�ين وذوي ش��هدا ٍء
املؤل��ف م��ن
ٍ
وجرح��ى ومفقودي��ن ،وأعض��ا ٍء يف مجعي��ة
ع ّن��ازة باني��اس اخلريي��ة .وبتغطي� ٍ�ة إعالمي� ٍ�ة
م��ن صفح��ات الفيس��بوك الث�لاث املعن ّي��ة
ً
إضاف��ة إىل فيس��بوكيني
بأح��وال الضيع��ة،
مس��تقلني ينافس��ون الصفحات الرمسية على
ج��ذب املعجب�ين.
�اعة م��ن احملاض��رة،
خ�لال نص��ف س� ٍ
كان اإلس�لام عقي��د ًة عربي� ً�ة مطابق��ة متام�اً
حل��زب البع��ث بنس��خته األس��دية البش��ارية،
وكان��ت العروب��ة قومي� ً�ة قدمي� ً�ة ق��دم س��فينة
ن��وح ،وكان��ت "األزم��ة" ق��دراً مكتوب�اً ومؤام��ر ًة
ً
ّ
الس��وري
كوني��ة يق��ف يف وجهه��ا اجلي��ش
املق��دس .وكان احلض��ور مؤدّي��اً خ�ير أدا ٍء
ّ
ينق��ض عل��ى
لواجب��ات االس��تماع ،قب��ل أن
بسيل من املطالبات
املسؤولني البعثيني الز ّوار ٍ
تب��دأ بتخصي��ص "س��رافيس ل��والد الضيع��ة
املوظف�ين بطرط��وس" ،الذي��ن يعان��ون م��ن
االزدح��ام و"البهدل��ة ق��دّام طم��ع ووقاح��ة
الش��وفريية املدعوم�ين" ،وتنته��ي باملطالب��ة
ب��ردم احلف��رة أم��ام مق� ّر البلدي��ة ،وغ�ير ذل��ك
م��ن املطالب��ات العش��وائية العام��ة واخلاص��ة،
قب��ل أن يأخ��ذ "الرفي��ق س��ليمون" ،اب��ن الع ّن��ازة
وأم�ين فرقته��ا احلزبي��ة ،ال��كالم ،حم��دّداً
ً
مكت��ب
رئيس��ية ه��ي :افتت��اح
طلب��ات
ثالث��ة
ٍ
ٍ
اف آل� ٍّ�ي
لإلمسن��ت يف الضيع��ة ،وافتت��اح ص � ّر ٍ
فيها لتخفيف معاناة اجلرحى وتوفري نفقات
الس��فر إىل بانياس الس��تالم الرواتب ،وتفعيل

مجلة عين المدينة |

جانب من احلضور يف اللقاء مع أمني شعبة البعث  -العنازة
ٌ

واأله��م
حمط��ة حتوي��ل الكهرب��اء الش��رقية.
ّ
م��ن ّ
كل ه��ذا أن تتح�� ّول أق��وال املس��ؤولني
إىل أفعال.
ّ
كل ش��ي ٍء كان عل��ى م��ا ي��رام يف
وقائع احملاضرة قبل أن يشاغب أحدهم بفتح
�هري "ميتمس��ح بث��وب
س�يرة ّ
نص� ٍ
�اب حمل� ٍّ�ي ش� ٍ
املش��ايخ" ،يطلق على نفسه لقب "سيد الرعد"،
وط��رح عل��ى الضي��ف س��ؤا ً
ال اعت�بره معظ��م
احلض��ور وقح��اً ،ع��ن س��بب تغاض��ي الدول��ة
عن أعمال "س��يد الرعد" املش��ينة وعجزها عن
حد له .ثم خاطب املشاغب جملس إدارة
وضع ٍّ
اجلمعي��ة اخلريي��ة املش��اركني و"املش��كورين
عل��ى جهوده��م" ،متس��ائ ً
ال" :بدن��ا نع��رف وي��ن
ربعات ،وش��و املصاريف احلقيقية
م�تروح هالت ّ
متنس��ب اجلمعي��ة
لتع��ازي الش��هداء؟ ولي��ش ّ
أطف��ال مريضع��وا ومتعطيه��م أرق��ام؟!" .أثارت
األس��ئلة غض��ب جمل��س اإلدارة .وفش��لت
جه��ود الرفي��ق س��ليمون ،ودعوت��ه إىل "ع��دم
نش��ر الغس��يل الوس��خ" ،يف تهدئ��ة األم��ور .ب��ل
وخاص� ً�ة مع
كان هل��ا دو ٌر يف تس��عري الغض��ب،
ّ

لفت��ة "الغس��يل الوس��خ" ال�تي تس��يء إىل جه��ود
وحتمل
اجلمعي��ة يف صيان��ة املقامات واملقابر،
ّ
تكالي��ف بي��وت ع��زاء الش��هداء ،واحلف��اظ عل��ى
سيارة اإلسعاف على أ ّ
مت االستعداد ،حبسب ما
ح�دّد أح��د األعض��اء أهداف اجلمعي��ة املعروفة
واملعلن��ة عل��ى صفحته��ا عل��ى فيس��بوك .وم��ن
الصفح��ة أع��اد املش��اغب هجوم��ه متس��ائ ً
ال عن
سبب خرق القوانني بتنسيب الطفلني الغيدق
مهران غامن (س��نتان ونصف) وهمس��ة مهران
غ��امن ( 11ش��هراً) إىل اجلمعي��ة ومنحهم��ا
الرقمني التسلسليني ( )152-153على التوالي؟
وتس��اءل املش��اغب كذل��ك ع��ن
حقيق��ة م��ا يش��اع ع��ن ني��ة اجلمعي��ة تقس��يم
املخص��ص للش��هداء يف املق�برة إىل
احل ّي��ز
ّ
جزئ�ين ،واح� ٌد للضباط وآخر ّ
لصف الضباط.
صح��ت-
من ّوه��اً إىل أن ه��ذه النــــ��وايا -إن ّ
ســـــ��تخلق "حســــ��اسيات" كثيــــ��ر ًة ب�ين ذوي
أي ص� ّ
الش��هداء ،مذك��راً اجلمي��ع برتفي��ع ّ
�ف
�رف فور استش��هاده ،وفق
ضابط إىل مالزم ش� ٍ
ٍ
مرس��وم "الس��يد الرئي��س".

نصف شهرية سياسية متنوعة مستقلة

 ال تعرب املقاالت املنشورة عن رأي املجلة بالضرورة. -ترحب املجلة بمساهماتكم غري املنشورة سابق ًا.

فيس بوك
facebook.com/3aynAlmadina
تويتر
twiter.com/3aynAlmadina
www.3ayn-almadina.com | info@3ayn-almadina.com

