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ثم َقَسْت قلوُبكم
الطف��ل  ه��ذا  لص��ورة  بق��ي  وم��اذا  	
الن��ازح يف املخّي��م م��ن معن��ًى بع��د؟ بع��د ت��وارد 
آالف الص��ور والفيديوه��ات املماثل��ة، أو ال��ي 

بكث��ر؟! وط��أًة  أش��ّد 
الطويل��ة  الس�������نوات  أبهت��ت  لق��د  	
للث��ورة، فيم��ا اس��تهلكت، قدرتن��ا اإلنس��انية 
عل��ى التأث��ر والتعاط��ف، بع��د أن ش��هدت ه��ذه 
الق��درة ذروته��ا يف الش��هور األوىل النتفاض��ة 
السوريني، يوم أن كان مئات آالف احملتّجني 

»إي��د وح��دة« بالق��ول والفع��ل.
أم��ٌر طبيع��يٌّ  لنع��رف به��ذا، فه��و  	
ت��وازع  بع��د  البش��ر، وال س�����يما  م��ن مس��ات 
اآلالم ووق��وع كّل مدين��ٍة أو منطق��ٍة أو ف��رٍد 
حت��ت وط��أة مصيبته��م اخلاّص��ة. ولك��ن، إذا 
أردن��ا أن ينته��ي ه��ذا النف��ق املظل��م بأس��رع م��ا 
ميك��ن، فم��ن واجبن��ا مجيعًا جماه��دة النفس، 
هن��ا أيض��ًا، وغس��ل القل��ب م��ن أدران االعتي��اد 
واألناني��ة والرك��ون إىل اخل��اص الف��ردّي، 

ق��در اإلم��كان وال ش��ك.
هل يشبه هذا الكام الوعظ؟ طبعًا.  	
ولك��ن ه��ل لن��ا م��ن خي��اٍر س��واه، يف ه��ذا املطه��ر 
الطوي��ل ال��ذي ُفرض علين��ا، تكفراً عن عقوٍد 
من اإلخاد إىل ش��حّ األنف��س وَصَغارها؟ وإال 
ملاذا نستذكر جمزرة محاة اليوم، بعد ثاثٍة 
وثاث��ني عام��ًا عل��ى وقوعه��ا؟ لندّل��ل عل��ى 
عراق��ة النظ��ام يف اإلجرام فق��ط، أم لنتذّكر 
أنن��ا تركن��ا مح��اة ُتذب��ح وحده��ا، وُتقص��ف 
وحده��ا، وُته��دم وحده��ا؛ حت��ى أصابتن��ا الي��وم 

حّصتن��ا م��ن الذب��ح والقص��ف واهل��دم!
يف  م�������ستمّراً  النظ�������ام  كان  وإذا  	
س��لوك م��ا أمس��اه توم��اس فريدم��ان »قان��ون 
محاة«، يف عهد األب واالبن، فا سبيل لنا إىل 
اخل��اص إال بس��لوك طري��ٍق غ��ر ذل��ك الذي 

إزاء مح��اة. س��لكناه 
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كان املب���ّرر الوحي��د لعق��د طاول��ٍة،  	
ي��ت طاول��ة ح��واٍر، يف موس��كو، ه��و إص��رار  مُسّ
احلكوم��ة الروس��ية عل��ى مج��ع ش��يٍء يس��ّمي 
نفسه "معارضًة" بالنظام السورّي، على أرض 
الدول��ة األكث��ر تأيي��داً هل��ذا النظ��ام. وه��و م��ا 
قوب��ل بالرف��ض واملقاطع��ة م��ن غالبية تيارات 
املعارض��ة الس��ورية، ب��دءاً باالئت��اف الوط��ّي، 
ولي��س انته��اًء بالش��خصيات املس��تقلة أو حت��ى 
قب��واًل  األكث��ر  املعارض��ة  أط��راف  ببع��ض 
للح��وار م��ع النظ��ام. لتك��ون جلس��ة موس��كو 
مبثاب��ة غزٍل بني فرقاء متفقني باألصل، ألن 
أغلبه��م م��ن س��كان دمش��ق النظ��ام، "معارضًة" 
وم��واالة، ولضع��ف التمثي��ل، من قبل خمتلف 
األطراف، يف هذا احلوار الذي رفضت القيادة 
الروس��ية تس��ميته حت��ى باملفاوض��ات، ألنه��ا 
ال تع��رف أص��ًا حب��ّق املعارض��ة الس��ورية يف 
التف��اوض م��ع نظ��اٍم م��ا زال حيك��م ج��زءاً م��ن 
األرض الس��ورية بالن��ار وبأجه��زة املخاب��رات.

بأي��ة  موس��كو  اجتم��اع  خي��رج  ومل  	
نق��اٍط تس��تحّق الوق��وف عنده��ا. ب��ل انتق��ى 
جمموعًة من البنود الواردة يف بياني جنيف1 
وجني��ف2 ليصوغه��ا م��رة أخ��رى، مس��تبعداً 
النقاط ذات احلساسية، والي تناقش تشكيل 
، أو توصيف ش��كل الدولة  هيئ��ة حك��ٍم انتقاليٍّ
والدس��تور اجلديدي��ن. كم��ا كان مس��تقبل 

األس��د خ��ارج النق��اش متام��ًا، بتوجي��ٍه روس��يٍّ 
واض��ٍح قب��ل انعق��اد املؤمت��ر، ومبوافق��ٍة م��ن 

املش��اركة. "املعارض��ة"  أط��راف 
"املعارض�������ني"  تصرحي�������ات  وب��ني  	
املش��اركني يف موس��كو، ب��رزت جم��د ني��ازي، 
رجاالت��ه،  بع��ض  م��ن  النظ��ام  إىل  األق��رب 
لتمت��دح مب��ادرات وتصرحي��ات وفده، وتؤكد 
أّي  دون  احل��وار،  طاول��ة  يف  مرونت��ه  عل��ى 
حدي��ٍث ع��ن الوف��د "املع��ارض" ال��ي ه��ي ج��زٌء 
من��ه، ح��ني قال��ت: "وف��د احلكوم��ة ع��ّر ع��ن 
اس��تعداده لبح��ث مجل��ٍة م��ن املقرح��ات ال��ي 

املعارض��ة". به��ا  تقّدم��ت 
املقاوم��������ة تنسحب من ال��حرب قبل 

إعانها
مل يلتف��ت النظ��ام الس��ورّي بعي��داً  	
ع��ن موس��كو، ب��ل كان حض��وره فيه��ا م��ّرراً 
لغ��ّض النظ��ر عن كّل ما حيصل على أرضه، 
حت��ى وإن كان��ت إس��رائيل ق��د نف��ّذت فيه��ا 
عملي��ًة أودت بقيادي��ني يف حزب اهلل واحلرس 
الس��ورية،  القنيط��رة  يف  اإليران��ّي  الث��ورّي 
وكأنَّ حزب اهلل ليس امليليشيا األكثر دعمًا 
للنظ��ام، وك���أن القنيط��رة ج��زٌء م��ن اجلن��وب 
اللبنانّي. إال أن احلزب، ممثًا بزعيمه حس��ن 
نص��ر اهلل، مل يس��تطع جتن��ب ال��رّد، ال��ذي ج��اء 
بعد عش��رة أياٍم، باس��تهداف موكٍب عس��كريٍّ 

مقت��ل  إىل  أّدى  ش��بعا،  م��زارع  يف  إس��رائيليٍّ 
جندي��ني وج��رح آخري��ن. وه��و ردٌّ أتبع��ه نص��ر 
تب��دأ  مل  ال��ي  احل��رب  م��ن  باالنس��حاب  اهلل 
بصورٍة مباش��رة، عندم��ا صّرح، بعيد العملية، 
أنه ال يريد حربًا مع إسرائيل: "حنن جاهزون 
لتب��دو  احل��رب".  نري��د  ال  حن��ن  عس��كريًا.. 
اجلهوزي��ة العس��كرية ال��ي ن��ادى به��ا نص��ر 
اهلل، م��ن معقل��ه يف ضاحي��ة ب��روت اجلنوبية، 
القلم��ون  يف  للقت��ال  خمّصص��ًة  جهوزي��ًة 
وري��ف حل��ب، ال يف اجلن��وب اللبنان��ّي ال��ذي 
يق��ول حملل��ون إن��ه صار طريق��ًا مفتوحًا أمام 
إس��رائيل حن��و ب��روت، ألن مقاتل��ي امليليش��يا 
ال��ي كان��ت تّدع��ي محايت��ه خيوض��ون مهم��ًة 

حزبي��ًة خ��ارج احل��دود.
أمري��كا تتج��ه إىل دع��م احل�������كومة 

املؤقت��ة.. وتدري��ب ق��وات املعارض��ة
وزارة  م��ن  موف��دون  مدّرب��ون  ب��دأ  	
الدف��اع األمريكي��ة )البنتاغ��ون( بالتوّج��ه إىل 
دول  يف  بالضب��ط  حتديده��ا  يت��ّم  مل  مواق��ع 
اجل��وار الس��ورّي، للمباش��رة بتدري��ب ما أمسته 
س��وريٍة  معارض��ٍة  "ق��ّوات  األمريكي��ة  اإلدارة 
معتدل��ة" حملارب��ة تنظي��م "الدولة اإلس��امية" 
والتنظيم��ات اجلهادي��ة ونظ��ام األس��د. وج��اء 
ذل��ك عق��ب تصري��ح البنتاغ��ون ع��ن ختصيص 
والب��دء  املعارض��ة،  ق��ّوات  لدع��م  م��دّرٍب   400

م��ن  كلٌّ  كان��ت  معس��كراٍت  إىل  بإرس��اهلم 
تركيا واألردن وقطر والسعودية قد عرضت 

مس��بقًا. اس��تضافتها 
إال أن التدري��ب ال��ذي أق��ّره البنتاغون  	
مل يرافق مع استمرار الدعم بالساح لفصائل 
املعارض��ة يف الش��مال الس��ورّي. فق��د س��ّربت 
مص��ادر قريب��ٌة م��ن اإلدارة األمريكي��ة أنب��اء عن 
قطع الدعم عن أربعة تشكياٍت مقاتلٍة يف حلب 
بسبب ما أمسته التحالف مع فصائل جهادية، 
أو ع��دم اجل��دوى من الدعم، فيما خّفضت دعم 
12 فصي��ًا آخ��ر كان��ت ق��د دعمته��م لوجس��تيًا 

يف الس��ابق. وج��اء ذل��ك بالتوازي م��ع تقّدم جهة 
النص��رة يف حل��ب وإدل��ب، وان��دالع اش��تباكاٍت 
بينه��ا وب��ني فصائ��ل معارضة، إضاف��ًة إىل تغّرٍ 
يف خريط��ة والءات وتوّجه��ات بع��ض الفصائ��ل 

وبراجمه��ا يف الش��مال.

 موسكو طاولة الغزل.. 
والمقاومة ترمي أسلحتها

هيئة التحرير
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جت��ّدد اجلبه��ة اجلنوبي��ة، األكث��ر  	
النظ��ام  ض��ّد  عملياته��ا  واتزان��ًا،  اس��تقراراً 
الس��ورّي. فم��ا إن حت��رز ق��ّوات الث��وار تقّدم��ًا يف 
درع��ا، حت��ى تب��دأ برس��م خط��ة التق��ّدم التال��ي. 
ليكون سقوط ألوية ومواقع النظام العسكرية 
يف احملافظة اجلنوبية سقوطًا متسلسًا، وهو 
ما شهدته األشهر املاضية. إذ مل ميّر شهٌر دون 
إحراز تقّدٍم جديٍد، جُتَر وس��ائل إعام األس��د 
عل��ى االع��راف ب��ه، ووف��ق طريقته��ا املعروف��ة 
يف تفس��ر هزائمه العس��كرية. غر أن اهلزمية 
جن��وده  توّع��د  إىل  النظ��ام  دفع��ت  األخ��رة 
باحملاسبة، واتهامهم باخلذالن وتسليم املواقع 

للث��ّوار.
األي��ام  خ��ال  األه��م  التق��ّدم  كان  	
املاضي��ة ه��و س��يطرة الث��ّوار على الل��واء 82، وهو 
أح��د أك��ر ألوي��ة الدف��اع اجل��وّي يف س��وريا، 
وأكث��ر املواق��ع ال��ي يعتم��د عليه��ا النظ��ام يف 
املنطق��ة كمرك��ز جتم��ٍع للق��ّوات، ومرب��ض 
آلي��ات، ومنطل��ق قصف. وجاءت الس��يطرة بعد 
معارك عنيفٍة خاضها الثّوار حول اللواء انتهت 
باقتحامه والسيطرة على جممل األسلحة يف 
داخله، وأس��ر عدٍد من اجلنود والضباط بينهم 

قائ��د عملي��ات ه��ذا الل��واء.
وبع��د الل��واء 82 تب��دو جبه��ة الش��يخ  	
مس��كني أه��ّم الوجه��ات ال��ي يس��عى الث��ّوار إىل 
حس��م املع��ارك فيه��ا حالي��ًا، ألنه��ا م��ن معاق��ل 
النظ��ام الرئيس��ية يف احملافظ��ة. ومتي��ل الكّف��ة 
يف الش��يخ مس��كني للث��ّوار، بع��د متّكنه��م م��ن 
التقّدم داخل البلدة، وسيطرتهم على مراكز 

هاّم��ٍة فيه��ا.
عني العرب يف يد القوات الكردية

بع��د أش��هٍر م��ن املعارك الي ش��هدتها  	
مدين��ة ع��ني الع��رب/ كوبان��ي يف حمافظ��ة 
حلب، بني مقاتلي تنظيم "الدولة اإلسامية"/ 
داعش واملقاتلني األكراد مع بعض تشكيات 
اجلي��ش احل��ّر، وحت��ت غط��اٍء ج��ويٍّ لطائ��رات 
التحالف الي كان هلا الدور األبرز يف صمود 
املدين��ة، انس��حب مقاتل��و داع��ش إىل خارجه��ا، 
ق��د  النص��ر  أن  األك��راد  املقاتل��ون  وأعل��ن 
حتق��ق. ليك��ون وق��ع ذل��ك إجيابي��ًا عل��ى أكراد 

س��وريا وتركي��ا والعراق، وعلى ق��ّوات اجليش 
السورّي احلّر، الذي أّكد على لسان عّدة قادٍة 

منه مشاركته يف "حترير" املدينة.
ويف س��ياٍق ذي صل��ٍة ش��هدت مدين��ة  	
احلس��كة مواجه��اٍت عنيف��ًة ب��ني ق��ّوات األس��د 
وفصائل املرتزقة احملليني، مما يسّمى ب�"الدفاع 
الوط��ّي"، م��ن جهة، وبني قّوات محاية الش��عب 
الكردي��ة، م��ن جهٍة أخ��رى. وأّدت االش��تباكات 
إىل خس��ائر بش��ريٍة يف صفوف اجلانبني، فيما 
ت��رّددت أنب��اٌء ع��ن مب��ادرات تهدئ��ٍة وتفاهم��اٍت 
إح��كام  م��ن  بالرغ��م  لألس��رى،  تب��ادٍل  عل��ى 
املدخ��ل  املقاتل��ني األك��راد س��يطرتهم عل��ى 
الش��مالّي للمدينة وإزالة صور وأعام األس��د.

ومقاب��ل معركت��ه يف احلس��كة، مل  	
تب��ُد أه��داف النظ��ام الس��ورّي هن��اك عس��كريًة، 
املس��لحة  الفصائ��ل  م��ع  فق��ط  مش��كلته  وال 
يف املنطق��ة، إذ ق��ام طران��ه باس��تهداف س��وٍق 
لألغنام يف منطقة اخلنساء جنوب تل محيس، 
م��ا أّدى إىل مقت��ل أكثر من 75 مدنيًا وإصابة 

آخري��ن.  100

ي��وٌم من القصف الصاروخّي على 
دمشق

اس��تهدف جيش اإلسام، من معقله  	
يف الغوطة الش��رقية، مراكز لقّوات األس��د يف 
العاصم��ة دمش��ق بالقذائ��ف الصاروخية، وفق 
م��ا أعل��ن زه��ران عل��وش، قائ��د ه��ذا اجلي��ش، 

بش��ّن هجم��اٍت  وق��ٍت س��ابٍق  ه��ّدد يف  وال��ذي 
انتقاميٍة إثر تكثيف الغارات اجلّوية لطائرات 
الغوط��ة، خملف��ًة  األس��د عل��ى بع��ض م��دن 

عش��رات الش��هداء يف كّل م��ّرة.
س������قوط  مواق��ع  اقت�������راب  ورغ��م  	
صواريخ جيش اإلس��ام من مراكز عسكريٍة 
وأمنية، إال أن ضحاياها كانوا مبعظمهم من 
املدني��ني، فق��د تأك��د مقت��ل مخس��ٍة وإصاب��ة 
العش��رات جب��روٍح متفاوت��ة. ليتوّق��ف القص��ف 
بعد موجة انتقاداٍت عنيفٍة أطلقتها جمموعاٌت 
وهيئ��اٌت وش��خصياٌت ثوري��ٌة خمتلف��ٌة طال��ت 
واصل��ت طائ��رات  عل��وش، يف ح��ني  تص��ّرف 
األحي��اء  دّك  ومدفعيت��ه  وصوارخي��ه  األس��د 

الس��كنية يف م��دن وبل��دات ري��ف دمش��ق.
جبل األربعني معركٌة إسراتيجيٌة 

للثّوار
ق��ّوات  ب��ني  املواجه��ات  ح��ّدة  ت��زداد  	
النظ��ام والفصائ��ل املقاتل��ة للث��ّوار يف منطق��ة 
جب��ل األربع��ني بريف إدلب، حي��ث حتاول هذه 
الفصائ��ل الس��يطرة عل��ى اجلب��ل ومرك��زه 
أرحي��ا، مم��ا ق��د خي��رج طري��ق حل��ب الاذقي��ة 
الدول��ّي ع��ن س��يطرة النظ��ام. وتع��ّد الس��يطرة 
على جبل األربعني -يف حال حتققت- خسارًة 
هائلًة لألس��د يف الش��مال الس��ورّي، بعد فقدانه 
الضي��ف  وادي  معس��كري  يف  معاقل��ه  أك��ر 

مؤخ��راً. واحلامدي��ة 

 درعا تحّرر المزيد من مناطقها.. 
وعين العرب في يد األكراد

هيئة التحرير

AFP أكراد كوباني حيتفلون بالنصر - وكالة
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يف ش��ارع التكايا وس��ط مدينة دير الزور، وأمام احلديقة الي حتّولت إىل مقرٍة للش��هداء الذين س��قطوا بنران قّوات األس��د،  	
يس��توقف امل��اّرَة منظ��ُر رج��ٍل ملث��ٍم يق��رأ م��ن ورق��ٍة يف يده حكمًا باإلعدام على أحد املنش��قني، متهمًا إّياه بال��رّدة. هذا جنديٌّ من داعش 

يق��وم بش��كليات اإلع��دام.

سينما "داعش" في الهواء الطلق
ر المحكــوم باإلعدام قبل التنفيذ أو يكون مستســلمًا للقدر الجمهــور: ُيَخــدَّ

علي خطاب

لي��س هن��اك ع��دٌد ثاب��ٌت للفضولي��ني  	
الدام��ي،  االحتف��ال  حلض��ور  املتجّمع��ني 
ولكن��ه يتج��اوز املئ��ات أحيان��ًا، وأكثره��م م��ن 
املراهقني. يف هذه األثناء تنتظر س��يارة داعش 
، ليرّجل منها بعض العناصر  يف ش��ارٍع فرعيٍّ
وه��م يقت��ادون احملك��وم علي��ه بامل��وت، معص��وب 
العين��ني، هادئ��ًا، مستس��لمًا ملص��ره دون أي��ة 
حرك��ة رف��ٍض أو ممانع��ة. يأم��ره أحده��م أن 
جيثو على ركبتيه، قبل أن تنطلق الرصاصة 
ليس��قط احملك��وم جث��ًة هامدًة تفور من رأس��ها 
ووجهه��ا الدم��اء. وبأم��ٍر م��ن قائ��د العملي��ة، 
تب��دأ كام��رات إعامّيي داع��ش واإلعاميني 
اهلت��اف  الص��ور، وس��ط  بالتق��اط  املس��تقلني 
"باقي��ة... باقي��ة" ال��ذي تطلق��ه حناج��ر امللّثمني 
وم��ن يس��تجيب لدعواته��م ب�"آج��ر ي��ا ش��يخ" 
باهلت��اف، فيم��ا يتاب��ع اجلمه��ور خت��ام املش��هد 

بركي��ٍز ع��اٍل.
اهلت��اف  داع��ش  مقاتل��و  يواص��ل  	
ببق��اء دولته��م وه��م حيمل��ون اجلث��ة لتعليقه��ا 
، أو تثبيته��ا. فيم��ا يس��رع  عل��ى صلي��ٍب معدن��يٍّ
آخ��رون منه��م لتنظي��ف الش��ارع م��ن آث��ار ال��دم، 
قب��ل أن ينصرف��وا وتع��ود احلي��اة إىل طبيعته��ا. 
حم��ات  م��ن  حم��ٍل  كّل  يف  الف��ور،  وعل��ى 
كّل  وب��ني  واملطاع��م،  واأللبس��ة  البقال��ة 
جمموع��ة أش��خاٍص عل��ى األرصف��ة، تتناق��ل 
اإلع��دام  حبادث��ة  خاّص��ٌة  وحتلي��اٌت  أخب��اٌر 

تلك، ويأخذ تفس��ر انصياع احملكوم وس��لوكه 
أحده��م:  يق��ول  منه��ا.  ب��ارزاً  نصيب��ًا  اهل��ادئ 
كم��ا  يظ��ن،  فه��و  خم��ّدر".  أكي��د  "خم��ّدر. 
الكثري��ن مم��ن ش��اهدوا حف��ات اإلع��دام، أن 
رٍة جتبنًا  داع��ش حتق��ن احملكومني مبواد خم��دّ
ملقاومته��م وإث��ارة تعاط��ف اجلمه��ور. أم��ا م��ن 
يتاب��ع اإلص��دارات املرئي��ة للتنظي��م فيؤّك��د 
أن جنود داعش يسوقون احملكومني أكثر من 
م��ّرٍة، يف بروف��اٍت متتالي��ٍة ختّف��ف م��ن جّدي��ة 
املوق��ف ل��دى احملك��وم، وحت��ى يه��دأ. وحينه��ا 
ذ احلكُم ليخرج اإلصدار  يطلب املخرج أن ينفَّ
متقنًا ومنوذجيًا يف إبراز قّوة داعش وسطوتها. 
لك��ن "الل��ي يق��را حك��م اإلع��دام بعي��د حبيل عن 
احملك��وم، عش��ان م��ا يس��معه"، ياح��ظ حمل��ٌل 
آخ��ر ي��رى أن داع��ش خت��ر احملكوم��ني املقادين 
إىل املنّص��ة أنه��م س��ُيجلدون فق��ط، فيم��ا يق��رأ 
مذي��ع داع��ش احلك��م احلقيق��ّي م��ن مس��افٍة 
د ب��أن يس��معها اجلمه��ور فق��ط. وي��رى  حت��دَّ
آخ��ر أن استس��ام الضحي��ة ه��و تس��ليٌم بقض��اء 
اهلل وق��دره، وإدراٌك أن أّي فع��ٍل ل��ن جي��دي يف 

اهل��روب م��ن ه��ذا املص��ر احملت��م.
عل��ى  حُيك��م  ال��ي  الته��م  تتع��ّدد  	
ح��االت  فف��ي  داع��ش.  عن��د  بامل��وت  صاحبه��ا 
اإلع��دام العش��ر ال��ي نفذها التنظي��م يف مدينة 
دير الزور كانت "الرّدة" و"سّب الذات اإلهلية" 
أو  النص��ري  النظ��ام  لص��احل  و"التجّس��س 

املخاب��رات األجنبي��ة" ه��ي الته��م ال��ي ثبتته��ا 
حماك��م داع��ش اخلاّصة عل��ى الضحايا. فيما 
تبح��ث الش��ائعات ع��ن تفاصي��ل الحق��ٍة ح��ول 
دع��اوى كيدي��ٍة وتصفي��ة حس��اباٍت ش��خصيٍة 
وتس��ّرٍع يف تنفي��ذ األح��كام، كم��ا ح��دث م��ع 
جمّنٍد منشقٍّ من مدينة محص، كان مقاتًا 
يف صف��وف جبه��ة النص��رة قب��ل خروجه��ا م��ن 
دير الزور. وخيتلف مصر اجلثث حبسب نوع 
االتهام، بني دفنها يف مكاٍن جمهوٍل أو تعليقها 

"لك��ي يعت��ر الن��اس".
اجل��زء  يش��هد  أخ��رى،  أوق��اٍت  ويف  	
ذات��ه م��ن ش��ارع التكاي��ا نش��اطًا خمتلف��ًا م��ن 
ُتع��رض  س��احًة  يصب��ح  إذ  داع��ش،  نش��اطات 
فيه��ا اإلص��دارات املرئي��ة، كن��وٍع م��ن س��ينما 
م��ن  اخلالي��ة  الليال��ي  فف��ي  الطل��ق.  اهل��واء 
داع��ش  عناص��ر  يغل��ق  واملع��ارك،  القص��ف 
الش��ارع بصف��وف الكراس��ي، ويثبّت��ون شاش��ًة 
كب��رًة م��ع م��ا يلزمه��ا م��ن جتهي��زات، وتطلق 
مك��ّرات الص��وت الضخم��ة أناش��يد محاس��ية، 
ويق��ّدم عناص��ر داع��ش يف ه��ذه األثن��اء العصر 
واحلل��وى للحض��ور. وعل��ى الشاش��ة ق��د تظه��ر 
خي��وٌل جت��ري يف الصح��راء، أو تش��تعل النران 
يف بن��اٍء ضخ��ٍم، أو تطل��ق دباب��ٌة قذائفه��ا. وق��د 
حيّدق احملكومون باإلعدام يف الكامرا قبل أن 
ترفع يٌد الرأس وحتّز األخرى الرقبة بسكني. 
ومش��اهد أخ��رى للس��طوة واهليب��ة أو للجن��ون.
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امل��دن  إىل  غربي��ٍة  دوٍل  م��ن  املهاج��رات  النس��وة  ع��دد  )داع��ش(  اإلس��امية"  "الدول��ة  تنظي��م  م��ن  مقّرب��ون  يق��ّدر  	
والبل��دات ال��ي يس��يطر عليه��ا التنظي��م يف س��وريا حبوال��ي 200، يرّك��ز الع��دد األك��ر منه��ّن يف م��دن الطبق��ة والرق��ة ومنب��ج.

 ال تريد المهاجرات الغربّيـات الحياة في "دولة اإلسالم" 
إنما الموت في سبيلها!

هادي الفيصل 

م��ن فرنس��ا وبريطاني��ا وأملاني��ا، وم��ن  	
دوٍل أوربي��ٍة أخ��رى، تأت��ي ش��اباٌت عش��رينياٌت، 
يف أكث��ر احل��االت، وحبس��ب م��ا تن��ي مام��ح 
الوج��وه ع��ن األعم��ار، وم��ا تتح��ّدث ب��ه بعضهّن 
ع��ن حياته��ّن الس��ابقة، ال��ي ال ت��رز يف الغال��ب 

مس��تويات تعلي��ٍم أو مه��ارات عم��ٍل الفت��ة.
وس��واًء أكان��ت املهاج��رة م��ن أبوي��ن  	
مس��لمني أم ال، ف��إن نقط��ة التح��ّول، بالدخ��ول 
إىل اإلس��ام و/أو االلت��زام ب��ه عل��ى النم��وذج 
املتط��ّرف، تب��دأ بالتع��ّرف عَرض��ًا إىل ش��خٍص 
مؤث��ٍر، صديق��ٍة هادي��ٍة يف معظ��م احل��االت، 
ن��ادرة.  ح��االٍت  يف  زوج��ًا  س��يصبح  رج��ٍل  أو 
ف��إن  املتواف��رة،  القليل��ة  املعلوم��ات  وحبس��ب 
معظم املهاجرات متزوجاٌت قبل وصوهلّن إىل 
األراض��ي الس��ورية، برفق��ة ال��زوج أو حلاقًا به، 
ووف��ق الطري��ق املع��روف؛ تركي��ا ث��م الش��مال 
السورّي اخلاضع لسيطرة داعش. وبعد إقامٍة 
قص��رٍة يف بي��ت ضيافٍة يف البل��دات احلدودية، 
ُتنق��ل املهاج��رة إىل املدين��ة ال��ي يوج��د فيه��ا 

ال��زوج.
ويف "أرض اخلاف��ة" تت��وىل البيئ��ة،  	
الع��اّم  املصّمم��ة ش��كًا مب��ا يائ��م اخلط��اب 
هل��ذه "الدول��ة"، ج��ذب املهاج��رات إىل مزيٍد من 
التطّرف ومزيٍد من الرغبة يف املوت/الشهادة، 
واالنتق��ال م��ع ال��زوج واألطف��ال إىل "اجلن��ة". 
الغربي��ة، كم��ا  املهاج��رة  ه��دف  ه��و  فامل��وت 
املهاج��ر، وليس احلياة يف ظّل "دولة اإلس��ام". 

احلياة اليومّية ملهاجرة 
مُينح��ن  مم��ن  البع��ض،  خب��اف  	
مهماٍت أمنيًة ورقابيًة على لباس عامة النساء 
يف الشوارع واألسواق، ليست للمهاجرات أدواٌر 
أو أعم��اٌل هام��ة. فهّن ملحق��اٌت بعامل الرجال، 
ولك��ن إحلاق��ًا خيال��ف الش��ائع يف من��وذج امل��رأة 
التقلي��دّي؛ رّب��ة املن��زل ال��ي تعت��ي باألطف��ال 
وتنش��غل ط��وال يومه��ا بالطب��خ والتنظي��ف 
واالس��تعداد الس��تقبال ال��زوج. وخيال��ف منط 
املهاج��رة الغربّي��ة، كذل��ك، من��وذج الناش��طة 
الي ال تكّف عن القول إن لديها ذاتًا أيضًا. بل 
تأخ��ذ املهاجرة منوذجها اخلاّص؛ فهي تنتظر 
فرصته��ا للم��وت، م��ع تأدي��ة احل��ّد األدن��ى م��ن 

واجب��ات احلي��اة ال��ي ال ُيتوّق��ع أن تط��ول أص��ًا 
العربي��ة، أو حتف��ظ  اللغ��ة  الواح��دة  لتتعل��م 
األخري��ات،  النس��وة  إىل  تتع��ّرف  أو  الق��رآن، 

أنصاري��اٍت ك��ّن أو م��ن عاّم��ة النس��اء. 
تتح��ّدث ش��هاداٌت متوات��رٌة ملقّرب��اٍت  	
م��ن التنظي��م، اّطلع��ن بش��كٍل جزئيٍّ عل��ى حياة 
املهاج��رات، ع��ن مي��ٍل ح��ادٍّ لديه��ّن إىل العزل��ة، 
وع��ن حال��ة ع��دم اس��تقرار طوعي��ٍة حتياه��ا 
كلٌّ منه��ّن. فف��ي املن��ازل، املؤثث��ة عل��ى عج��ٍل 
لتس��تقبل عائ��ات املهاجري��ن، ال يوج��د الكث��ر 
مم��ا ي��دّل عل��ى حي��اٍة طبيعي��ٍة لزوج��ٍة وزوٍج 
وأطف��ال. وال يس��تلزم النش��اط املراف��ق ألداء 
ص��اة الفج��ر، ال��ي حت��رص املهاج��رات عل��ى 
تأديتها يف وقتها، عنايتهّن باملنزل. وال يتطلب 
اإلعجاب بأطباق الطعام السورية، الي ترسلها 
األنصاريات، سؤااًل عن كيفية إعدادها. ورغم 
ال��وّد واملاطف��ات الش��كلية، ال تب��دي املهاج��رات 
رغب��ًة يف معرف��ة املزي��د ع��ن امل��رأة الس��ورية، 
ال��ي "تضي��ق ذرع��ًا باحلج��اب، وحت��ّب اقتن��اء 
األظاف��ر  وط��اء  بالكح��ل  والتزّي��ن  الذه��ب 
وأمحر الشفاه، وال تبالي أبداً باجلهاد"، حبسب 

النظ��رة الس��ائدة ل��دى املهاج��رات.
لتأهي��������ل  امل�������خّصص  البي��ت  ويف  	
القادمات اجلدد، ترّسخ لدى املهاجرة قطيعٌة 
م��ع حياته��ا وجمتمعه��ا الس��ابقني، ف��ا تب��دي 
تعاطف��ًا م��ن أّي ن��وٍع معهم��ا، وال حلظ��ة ن��دٍم أو 
مراجع��ٍة مل��ا أقدم��ت علي��ه. وال جت��ري املقارن��ة، 
يف نف��س املهاج��رة، ب��ني مكاَن��ي إقام��ٍة عل��ى 

األرض؛ ب��ني الرق��ة ولن��دن، أو ب��ني باري��س 
ومنب��ج؛ فحواض��ر "اخلاف��ة" حمط��اٌت حن��و 
اآلخرة/اجلنة الي ال يش��بهها ش��يٌء وال جيب 

لش��يٍء أن يؤّخ��ر املض��ّي إليه��ا.
أم سّياف

وع��دت ه��ذه امل��رأة الفرنس��ية زوجه��ا  	
أن تلح��ق ب��ه، بع��د أن نّف��ذ عملي��ًة انتحاري��ًة/

استش��هاديًة يف مدين��ة الطبق��ة. وخ��ال ثاثة 
أش��هٍر م��ن إقامته��ا يف ه��ذه املدين��ة ب��رزت أم 
ام��رأٌة  فه��ي  املهاج��رات،  أوس��اط  يف  س��ّياف 
قيادي��ٌة "وهب��ت نفس��ها للجه��اد"، وكان هل��ا 
ال��دور األك��ر يف التحاق فرنس��ياٍت وأوربياٍت 

أخري��اٍت بتنظي��م داع��ش. 
قب��ل أكث��ر م��ن عش��ر س��نواٍت دخلت  	
أم س��ّياف اإلس��ام ع��ن طري��ق صديق��ٍة هل��ا. 
وع��ن طري��ق زوج ه��ذه الصديق��ة تعّرف��ت أم 
س��ّياف إىل زوجه��ا. ولي��س لديه��ا، يف امل��ّرات 
الن��ادرة ال��ي حتّدث��ت فيه��ا عن بلده��ا األصلّي، 
القان��ون  م��ن  س��وى  الش��كاوى  م��ن  الكث��ر 
الفرنس��ّي الش��هر مبن��ع احملّجب��ات م��ن دخ��ول 
	اجلامعة، وهو ما حرمها من متابعة دراس��تها، 
حبس��ب م��ا قال��ت. لكنه��ا جعل��ت األم��ر وراء 
ظهره��ا ح��ني تفّرغ��ت للدع��وة، لس��نواٍت ع��ّدٍة، 
قب��ل أن تهاج��ر إىل س��وريا، من��ذ ع��اٍم تقريب��ًا، 
حمي��ط  يف  س��بقها،  ال��ذي  زوجه��ا  بصحب��ة 
مط��ار الطبق��ة، إىل اجلن��ة. وق��د وعدت��ه أنه��ا 
س��تلحق ب��ه. وه��ذا م��ا ح��دث، حبس��ب م��ا تق��ول 

مهاج��راٌت أخري��ات.
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مــن يقتــل عناصر "داعش" في الميادين؟
مالك موسى

"منك��ر ي��ا ش��يخ!"؛ ه��ي العب��ارة ال��ي اس��تخدمها تنظي��م الدول��ة اإلس��امية "داع��ش" ملكافح��ة التدخ��ني، قب��ل أن تتط��ّور عقوب��ة  	
املدّخنني، عقب إعان اخلافة منذ ش��هور، إىل اجللد أو الس��جن أو حفر اخلنادق على خطوط القتال. وهي العبارة ذاتها الي ُخّطت 
على "كرتونٍة" ألقيت على صدر جثة نائب أمر احلسبة يف مدينة امليادين، بعد مقتله على يد جمهولني عمدوا إىل السخرية منه 

ب��دّس س��يجارٍة بني ش��فتيه.

تزامن��ت ه��ذه العملي��ة م��ع عملي��اٍت  	
أخ��رى ض��د تنظي��م "الدولة اإلس��امية" داعش، 
توّزعت يف مناطق خمتلفٍة من ريف دير الزور 
الش��رقّي. فا ميّر أس��بوٌع إال وتس��ّجل عمليٌة أو 
اثنت��ان ض��د حواج��ز وس��يارات وأف��راد التنظي��م. 
وما يزال الفاعل جمهواًل. مما دفع بقادة داعش 
فع��ل  والوعي��د، كم��ا  التهدي��د  إىل  احمللي��ني 
مس��ؤوٌل عراق��يٌّ بع��د مقت��ل ثاث��ة م��ن عناص��ر 
التنظي��م وتعلي��ق رؤوس��هم على مدخل الس��وق 
املق��ي يف مدين��ة امليادي��ن، ح��ني راح يص��رخ يف 
وجه أعدائه الس��ّريني بني املاّرة من األهالي: "إذا 

كنت��و رج��ال تعال��و وج��ه لوج��ه ي��ا مرتّدي��ن".
ومل تفلح التهديدات واالس��تعراضات  	
األمني��ة، ومح��ات االعتق��ال والتخوي��ف، ال��ي 
يقوم بها عناصر داعش، يف وضع حدٍّ للهجمات 
ق��رب  للتنظي��م  حاج��ٌز  هوج��م  إذ  ضّده��م. 
دّوار الطيب��ة عل��ى املدخ��ل الش��رقّي للميادي��ن، 
وهومج��ت س��يارة دوري��ٍة يف البادي��ة القريب��ة 
م��ن املدين��ة. ويع��زو كث��ٌر م��ن املهتّم��ني به��ذه 
اهلجم��ات عج��ز داع��ش أمامه��ا إىل أنه��ا تص��در 
من جمموعاٍت مل تنتِم سابقاً إىل الفصائل الي 
قاتل��ت داع��ش، أو من أش��خاٍص عاديني آث��روا أن 
يتصّدوا لسيطرتها بهذه الطريقة، مما يصّعب 
املهم��ة عل��ى أمنييه��ا يف التفتي��ش ع��ن الفاعلني 

ب��ني عش��رات آالف الش��بان.
وال ميك��ن إيق��اف املقاوم��ة الش��عبية  	
املتنامية ضد داعش، كما يقول مقاتٌل سابٌق يف 
اجليش احلّر: "من طَرد بشار األسد وجنوده من 
ريف دير الزور قادر على إيذاء داعش متى أراد". 
ورغم خماوف السكان إثر كّل عمليٍة إال أنهم 
ال يتوّرعون عن إظهار تشّفيهم -أمام من يثقون 
ب��ه- مبقت��ل م��ن "يظلمهم ويهينه��م وحيّقرهم 
م��ن جن��ود ومنتس��ي داع��ش"، حبس��ب طال��ٍب 
جامع��يٍّ م��ن أبن��اء املدينة يفّكر الي��وم أن يهاجر، 
بع��د أن أوصلت��ه س��يطرة داع��ش عل��ى املناط��ق 

رة إىل حاف��ة الي��أس، كم��ا يق��ول. احمل��رّ

ال��ذي  الش������ديد  التك������تم  وبس��بب  	
تفرضه داعش حول اهلجمات، ال ميكن حتديد 
يس��قطون  الذي��ن  واجلرح��ى  القتل��ى  أع��داد 
نتيجتها بدقة. ولكن بعض الناشطني يتناقلون 
أن أكث��ر م��ن 40 عنص��راً، مبرات��ب خمتلف��ٍة، 
قتلوا يف منطقة امليادين وحدها، خال األشهر 
الس��تة الفائت��ة. كان آخره��م، حبس��ب ما ينقل 
بع��ض املتابع��ني، أب��و طلح��ة التونس��ّي، وال��ي 
منطق��ة "الش��وال" 40- ك��م جن��وب دي��ر ال��زور- 

م��ع اثن��ني م��ن مرافقي��ه.
ع��ن  أخب��اراً  داع��ش  مؤّي��دو  يطل��ق  	
إلق��اء القب��ض على بعض املهامجني، وحيرص 
آخرون منهم على ربط هذه العمليات بأجهزة 
إره��اب  داع��ش  وحاول��ت  النظ��ام.  خماب��رات 
الس��كان بش��ّن مح��ات اعتق��اٍل ش��به عش��وائيٍة 
طالت العديد من الشّبان، وصلبت اثنني، بتهمة 
العمال��ة لنظ��ام األس��د، يف دّوار مش��فى الط��ّب 
احلدي��ث. بينم��ا أعدم��ت آخ��ر يف دّوار البك��رة 
وس��ط املدين��ة، ووضعت لوح��ة كرتونيٍة على 
ص��دره تفي��د بأن��ه ش��ّكل خلي��ًة نائم��ًة وفّج��ر 
س��يارًة مفّخخ��ًة. وه��ي تهم��ٌة يس��تبعدها م��ن 

املس��امل  الش��اّب  عرف��وا أمح��د الرك��ي، ه��ذا 
حبس��ب وص��ف أح��د معارف��ه، ال��ذي يؤّك��د أن 
القتي��ل مل ينت��ِم ألّي فصي��ٍل منذ بداي��ة الثورة، 
وأن��ه متف��رٌغ إلعال��ة عائلت��ه بالعم��ل يف بقالي��ة 

وال��ده.
يق��ول أب��و خال��د، م��ن س��كان امليادي��ن،  	
بع��د اهلجم��ات األخ��رة.  إن داع��ش تتخّب��ط 
ويفسر اعتقاهلا ألحد قيادييها البارزين، املدعو 
هم��ام ال��ايف، يف إط��ار ه��ذا التخب��ط. وكذل��ك 
اإلج��راءات األمني��ة املش��ّددة داخ��ل املدين��ة ويف 

حميطه��ا. 
وعل��ى هام��ش م��ا جي��ري من أح��داٍث  	
يط��ّل الرج��ل البّخ��اخ م��ن جدي��ٍد، ليس��تأنف 
بعب��اراٍت  املقاوم��ة،  أمن��اط  م��ن  آخ��ر  منط��ًا 
مث��ل "تس��قط داع��ش" و"قادم��ون" وغره��ا م��ن 
الكتابات احلائطية الي تتوّعد التنظيم. وكما 
حدث يف األيام األوىل للثورة على نظام األسد، 
ياح��ق عناصر داعش ه��ذه الكتابات ويقومون 
بطمسها بالدهان، مما يقّلص من هيبتهم الي 
	يؤّك��د الكث��ر م��ن الس��كان أنه��ا مل تع��د كم��ا 

كانت قبل أشهر.
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رافق��ت س��يطرة تنظي��م "الدول��ة اإلس��امية" داع��ش، عل��ى الري��ف الش��رقّي والش��مالّي الش��رقّي حملافظ��ة حل��ب، تغي��راٌت  	
اقتصادي��ٌة الفت��ة، ب��دأت بإغ��اق مع��ر جرابل��س عل��ى احل��دود الركي��ة، وال��ذي كان متنفّس��ًا هام��ًا للمحافظ��ة وألج��زاء أخ��رى م��ن 
األراضي السورية. لينتهي بذلك النشاط التجارّي والصناعّي واخلدمّي الذي ارتبط بهذا املعر، ولتبدأ مرحلٌة جديدٌة يف ظّل داعش 

ال��ي جلب��ت نظامه��ا اخل��اّص يف التج��ارة واألعم��ال األخ��رى.

تّجار ريف حلب الشرقّي
بين مضايقات داعش وصعوبة ظروف العمل

مياد بهنو

قبل داعش
للمع��ر  املباش��ر  التأث��ر  ويتج��اوز  	
مدين��ة جرابل��س املاصق��ة ل��ه، ال��ي يتذك��ر 
سكانها أيام االزدهار الي عاشتها معه. إذ وّفرت 
الش��حن والتفري��غ والتب��ادل مئ��ات  حرك��ة 
الوظائ��ف ذات الدخ��ل امل��ادّي اجلي��د، إضاف��ًة 
إىل حرك��ة س��فر ونق��ل ال��ركاب م��ن وإىل 
األراضي الركية. يقول عدنان، وهو صحفيٌّ 
م��ن أبن��اء جرابلس: "كان إلغ��اق املعر الدور 
االساس��ّي يف الرك��ود احلال��ّي يف ريف��ي حل��ب 
اجلنوب��ّي والش��رقّي. إذ أغلق��ت رئ��ة هذا الريف 
وتب��ّددت ف��رص العم��ل املرتبط��ة باحلرك��ة 
التجاري��ة واخلدمي��ة وحرك��ة نق��ل ال��ركاب 
عر هذا املعر". وكانت املواد الغذائية املصّنعة 
واملنظف��ات واأللبس��ة هي األن��واع األكثر طلبًا 
ضمن ما حتمله الشاحنات من معر جرابلس، 
إضاف��ًة إىل بع��ض امل��واد األّولي��ة الازمة لعمل 
املصانع الواقعة يف ريف حلب الشرقّي. وكان 
املدين��ة  معام��ل  بتوق��ف  الصناع��ة،  النهي��ار 
الصناعي��ة حبل��ب وحميطه��ا بس��بب احل��رب، 
دوٌر كب��ٌر يف االعتم��اد عل��ى جرابل��س وغرها 
م��ن م��دن الري��ف الش��رقّي مث��ل منب��ج والب��اب. 
إذ انتقل��ت العديد م��ن املعامل وورش التصنيع 
إليه��ا نتيج��ة األم��ان النس��ّي بعي��داً ع��ن مواق��ع 
القتال. كما أسهم النفط اخلام واملكّرر القادم 
م��ن دي��ر ال��زور يف ه��ذا اجلان��ب، لتتواف��ر بذل��ك 
بيئ��ٌة مائمٌة نس��بيًا للعمل يف ظ��روف احلرب 

ال��ي تش��هدها الب��اد.
بعد داعش

مل تقتص��ر نتائ��ج س��يطرة داع��ش  	
فحس��ب،  املع��ر  إغ��اق  عل��ى  املنطق��ة  عل��ى 
ب��ل حدث��ت تغي��راٌت هام��ٌة يف بني��ة احلي��اة 
االقتصادي��ة هل��ا؛ فتوقف��ت أواًل حرك��ة بي��ع 
احملاك��م  إغ��اق  نتيج��ة  العق��ارات،  وش��راء 
الرمسي��ة يف منب��ج والب��اب وجرابل��س –كان��ت 
بع��ض احملاك��م ق��د اس��تمّرت يف العم��ل بع��د 
خ��روج املنطق��ة ع��ن س��يطرة النظ��ام- وال��ي 

كان��ت توث��ق عق��ود البي��ع. إذ حص��رت داع��ش 
عملي��ات التوثي��ق باحملاك��م اإلس��امية ال��ي 
بثق��ة  افتتحته��ا، وه��ي حماك��م ال حتظ��ى 

الس��كان يف توثي��ق معاماته��م.
وف��رض التنظي��م قي��وداً عل��ى مجي��ع  	
القّطاعات املهنّية، حتت ذرائع خمتلفة. فعمل 
ال��زكاة،  بن��د  الضرائ��ب حت��ت  عل��ى جباي��ة 
فتوّج��ه إىل التّج��ار وأصح��اب امله��ن املتوّس��طة 
 5،2 نس��بة  دف��ع  عليه��م  وف��رض  والصغ��رة 
باملئ��ة م��ن األرب��اح الس��نوية ال��ي تزي��د عل��ى م��ا 
يس��اوي 100 غ��راٍم م��ن الذه��ب. وكان للباع��ة 
اجلّوال��ني وعل��ى األرصف��ة وغره��م من صغار 
الكث��رون  فأج��ر  أيض��ًا،  نصيبه��م  الكس��بة 
واألمكن��ة  األس��واق  يف  العم��ل  عل��ى  منه��م 
اخلاّص��ة ال��ي حّدده��ا التنظي��م هل��م، يف خطوٍة 
	عش��وائيٍة تذّكر بس��لوك بلديات نظام األس��د. 
ع��ن  املطل��وب  الش��هرّي  الرس��م  يق��ّل  وال 
3000 ل��رٍة س��وريٍة يدفعه��ا الباع��ة اجلّوال��ون 
وأصح��اب "البس��طات" يف مدين��ة منب��ج ال��ي 
خّص��ص التنظي��م ج��زءاً م��ن س��احتها العاّم��ة 

عل��ى  الباع��ة  وأج��ر  لل��������خضار،  كس������وٍق 
العم��ل فيه��ا. وي��ّرر عناص��ر داع��ش تدخاتهم 
الس��افرة تل��ك حبرصه��م عل��ى مج��ال املدين��ة 
واحلفاظ على النظام فيها. ويؤّكد كثٌر من 
أصحاب احملات التجارية على ارتفاع الرسوم 
والضرائ��ب ال��ي جُي��رون عل��ى دفعه��ا، وي��رون 
إذ يدف��ع  الرك��ود.  بالنظ��ر إىل  أنه��ا جائ��رٌة 
بعضه��م أكث��ر م��ن ثل��ث أرباح��ه كضرائ��ب 

ورس��وٍم لداع��ش، حبس��ب م��ا يقول��ون.
وُفرض��ت رس��وٌم خاّص��ٌة عل��ى املنازل  	
والعق��ارات وخدم��ات امل��اء والكهرب��اء. وُح��ّددت 
300 ل��رٍة ضريب��ًة س��نويًة يدفعه��ا املواط��ن ع��ن 

كّل غرف��ٍة م��ن منزل��ه. 
وبالرغ��م م��ن تراج��ع س��وق العقارات  	
، ارتفع��ت أس��عار م��واد البن��اء. فبل��غ  بش��كٍل ع��امٍّ
س��عر ط��ّن اإلمسن��ت حن��و 102 دوالر، أّم��ا ط��ّن 
احلدي��د فوص��ل إىل 650 دوالراً، مم��ا جيع��ل 
تكلف��ة بن��اء غرف��ٍة واح��دٍة تف��وق مبل��غ 600 
	أل��ف ل��رٍة، حبس��ب م��ا يق��ول عام��ل بن��اٍء م��ن 

مدينة منبج.
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من إصدارات تنظيم داعش



رادار المدينة8

النازحون السورّيون بحسب القوانين التركّية الجديدة:

التعليــم المجانّي والرعاية الصحّيــة أّول الحقوق المؤكدة
عبود الصاحل

أث��ار قان��ون األجان��ب واحلماي��ة الدولي��ة املؤقت��ة، ال��ذي أقّرت��ه احلكوم��ة الركي��ة يف تش��رين األول م��ن الع��ام املاض��ي، الكث��ر  	
م��ن اللغ��ط يف أوس��اط الس��وريني املقيم��ني عل��ى األراض��ي الركي��ة، خصوص��ًا أن��ه اس��تتبع بع��ّدة ق��راراٍت وتعميم��اٍت خت��ّص تنظي��م 
ش��ؤون اإلقام��ات. ويف ح��ني كث��رت التفس��رات هل��ذه الق��رارات وتضارب��ت؛ فم��ن امله��ّم إجي��از أب��رز م��ا ج��اء فيه��ا بش��كٍل دقي��ٍق وموّث��ق.

بطاقة التعريف
واحلماي��ة  التعري��ف  )بطاق��ة  تع��ّد  	
الدولي��ة( حم��ور م��ا جاء به القان��ون اجلديد؛ إذ 
إنها حتّل حمّل وثيقة اإلقامة بالنسبة إىل من 
ال حيمل��ون ج��وازات س��فر، فض��ًا ع��ن كونه��ا 
األراض��ي  عل��ى  الاجئ��ني  حبق��وق  اعراف��ًا 
الركية. ألنها تشمل )تأمني احلماية املؤقتة 
ل��كل م��ن يهّجر من باده ويلجأ إىل تركيا أو 
احلدود الركية لظروٍف تهّدد حياته ومتنعه 
م��ن الع��ودة إىل ب��اده باإلضاف��ة إىل زوجت��ه 
وأوالده، كم��ا تعط��ي صاحبه��ا ح��ق البق��اء يف 
تركي��ا إىل أن يق��ّرر بنفس��ه الع��ودة إىل بل��ده 
دون أّي إك��راه( وف��ق م��ا ج��اء يف القان��ون. ل��ذا 
ف��إن بطاق��ة التعريف تؤّمن لصاحبها "قانونيًا" 
احلص��ول عل��ى حق��وٍق مل تك��ن مش��ّرعًة يف 
واجلامع��ّي  املدرس��ّي  كالتعلي��م  الس��ابق، 
اجملانّي��ني، وتس��جيل املواليد وال��زواج والطاق 
للمحتاج��ني،  املادي��ة  واملس��اعدة  والوف��اة، 
باإلضافة إىل الرعاية الصحية يف املستشفيات 
والعي��ادات احلكومي��ة الركي��ة. إذ أص��درت 
هيئ��ة الط��وارىء والك��وارث الركي��ة )آف��اد( 

ق��راراً، دخ��ل حّي��ز التنفي��ذ بتاري��خ 12-1 2015، 
عن اإلجراءات املتبعة حلصول أصحاب بطاقة 
التعري��ف عل��ى الرعاي��ة الصحي��ة. وتضّم��ن 
)أن عل��ى األجان��ب الذي��ن مّت إدراجه��م ضم��ن 
ج��داول احلماي��ة املؤّقتة يف تركي��ا، من خال 
حيازتهم البطاقة التعريفية، مراجعة مراكز 
الّصح��ة ال��ي ُتق��ّدم اخلدم��ات الّطبّي��ة األولي��ة 
)مرك��ز طبي��ب العائل��ة(، كخط��وٍة أوىل م��ن 
الّطبي��ة.  اخلدم��ات  م��ن  االس��تفادة  خط��وات 
ووفق��ًا ملوافق��ة الّطبي��ب املش��رف عل��ى احلال��ة 
املرضية، يتّم حتويل املرضى إىل املستش��فيات 
العام��ة املتخّصص��ة يف ح��ال اس��تدعى األم��ر 

ذل��ك، ملتابع��ة املراح��ل العاجي��ة امُلتقّدم��ة(.
العم�������ل،  إذن  خي�������ّص  فيم��ا  أم��ا  	
فيق��ول اخلب��ر يف الش��ؤون الركي��ة، غ��زوان 
إذن  قان��ون  )إن  ل��ه:  املص��رّي، يف حماض�����رٍة 
العم��ل مّت تقدمي��ه إىل جمل��س ال��وزراء، وم��ا 
زال بانتظ��ار موافق��ة وتوقي��ع رئاس��ة ال��وزراء 
الركي��ة(. ويف تعقي��ٍب عل��ى أرق��ام بطاق��ات 
مدي��ر  لس��ان  ع��ن  املص��ري  نق��ل  التعري��ف 
الركي��ة:  الداخلي��ة  وزارة  يف  اهلج��رة  	إدارة 

)ل��ن يك��ون هن��اك ف��رٌق ب��ني الرقم ال��ذي يبدأ ب� 
98 والرقم الذي يبدأ ب� 99. وإمنا هو أمٌر مؤقٌت 

حت��ى يت��ّم تس��جيل مجي��ع الس��ورينب، وم��ن ثم 
يت��ّم دم��ج الرقم��ني، ومين��ح املس��تفيد بطاق��ًة 
باستيكية حمميًة دائمًة له ولعائلته، حتمل 
ومرتبط��ة  الش��خصية  ومعلومات��ه  صورت��ه 
الرق��م  ويعّم��م  للمعلوم��ات.  واح��د  مبرك��ز 
الوط��ي عل��ى كاف��ة دوائ��ر الدولة لاس��تفادة 

م��ن اخلدم��ات املقدم��ة(. 
غرامات التأخر

القان��ون  كان   2015 ع��ام  قب��ل  	
الرك��ّي يعف��ي الس��وريني م��ن دف��ع غرام��ات 
التأخر يف اإلقامة املسموح بها أثناء مغادرتهم 
ع��ر البّواب��ات الّري��ة إىل س��وريا، وال يعفيه��م 
منه��ا يف ح��ال املغ��ادرة ع��ر املط��ارات أو املوان��ئ 
إىل دوٍل أخ��رى. لك��ن، م��ع بداية العام اجلديد، 
ص��درت التعليم��ات بتطبي��ق ه��ذا القان��ون يف 
ب��اب  مع��ر  فف��ي  أيض��ًا.  س��ورية  إىل  املعاب��ر 
غرام��ة  قان��ون  تطبي��ق  تأخ��ر  مت  الس��امة 
التأخر إىل بداية الش��هر الرابع من هذا العام، 

وحتس��ب م��دة ال��� 90 يوم��ًا

سورّيون يعرون إىل هاتاي يف تركيا - وكالة األناضول
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فايز ابراهيم

 اعتب��اراً م��ن 1/1/2015، م��ا مل حيصل الس��ورّي 
عل��ى إقام��ة. وس��يبدأ تطبي��ق القان��ون نفس��ه 
عل��ى مع��ر ب��اب اهل��وى، كم��ا قال��ت الس��لطات 
الس��ياحية  اإلقام��ة  تعف��ي  بينم��ا  الركي��ة. 
صاحبه��ا م��ن تس��ديد الغرام��ة. وجي��در الق��ول 
خي��ّص  فيم��ا  تغي��ٍر  أّي  يط��رأ  مل  إن��ه  هن��ا 
باس��تطاعة  زال  وم��ا  الس��ياحية،  اإلقام��ات 
أصح��اب اجل��وازات الصاحل��ة اس��تخراج إقام��ٍة 

س��ياحيٍة، مل��ّدة س��نٍة قابل��ٍة للتمدي��د.
الس��فر  أم��ا يف م��ا خي��ّص ج��وازات  	
منتهي��ة الصاحي��ة، فا تزال املعابر واملطارات 
الركي��ة تس��تقبل الس��وريني احلامل��ني هل��ذه 
اجل��وازات، بينما ال يس��مح ألصح��اب اجلوازات 

باخل��روج. أو  بالدخ��ول  امل��زّورة 
البصمة الركية

وم��ا  القان��ون اجلدي��د،  إق��رار  من��ذ  	
س��بقه م��ن إع��اٍن ع��ن اتفاقي��ة تس��هيل انتق��ال 
املواطن��ني األت��راك إىل دول اإلحت��اد األورب��ّي، 
ال��ي يرج��ح أن تدخ��ل حي��ز التنفي��ذ يف الع��ام 
الس��وريني  م��ن  الكث��ر  الذع��ر  أص��اب  2017؛ 
الراغب��ني يف اهلج��رة إىل أوروبا، بعد الش��ائعات 
ع��ن اع��راف دول اللج��وء األوربي��ة بالبصم��ة 
الركية، والي تعّد إحدى إجراءات استخراج 
اإلقامة وبطاقة التعريف. لكن، وحتى اآلن، مل 
يتّم اإلعان عن شيٍء بهذا اخلصوص من قبل 
االحتاد األوربّي، الذي يفرض على مؤّسس��اته 
إج��راء تعدي��ٍل عل��ى اتفاقي��ة دبل��ن املوّقع��ة ب��ني 
دول االحت��اد حص��راً -وال��ي ال تش��مل تركي��ا 
بالطب��ع- يف ح��ال التوّص��ل إىل هك��ذا اتف��اق. 
وه��ذا م��ا أك��ده اجلان��ب الرك��ّي عل��ى لس��ان 
مدي��ر ع��ام دائ��رة اهلج��رة أتي��ا ط��وروس: )ال 
تربطن��ا معه��م، م��ن ه��ذه الناحي��ة، أي��ة اتفاقيٍة 
حتت��م علين��ا تب��ادل معلوم��ات البصم��ات معهم 
أو تس��ليمها هل��م. وال يوج��د بن��ٌك للمعلوم��ات 
والبصم��ات مش��رٌك بينن��ا وبينهم كما يش��اع. 
وإىل اآلن مل توّق��ع تركي��ا مثل هذه االتفاقية 
م��ع االحت��اد األوربّي، ليكون اجلميع مرتاحني 
من هذه النقطة ومطمئنني هلذا األمر(. كما 

ذك��ر الس��يد املص��رّي.
وأخ��راً، يش��تكي البع��ض م��ن ع��دم  	
تطبي��ق بع��ض القوان��ني والتعميم��ات اخلاّص��ة 
أن  يب��دو  لك��ن  التعري��ف،  بطاق��ات  حبامل��ي 
دخ��ول ه��ذه القوان��ني إىل حّي��ز التنفي��ذ حيت��اج 
إىل املزي��د م��ن الوق��ت، بالنظ��ر إىل جّدتها وإىل 
العدد املرتفع للسوريني يف األراضي الركية.

نظرٌة على أعمال السوريين في اسطنبول

يرب��ط الكث��رون ع��ادًة ب��ني تأم��ني ف��رص العم��ل وب��ني االس��تقرار. وال ش��ّك أن ش��عور  	
السوريني يف اسطنبول بعدم االستقرار كان له األثر الكبر على نقص اندماجهم، وعدم تعلمهم 
اللغة الركية الي تشّكل وسيلًة أساسيًة للعمل وحتسني ظروفه. لكن، ومع مرور الوقت وتزايد 
ع��دد الوافدي��ن وط��ول م��ّدة اإلقام��ة، أصب��ح م��ن املاحظ من��ّو النش��اط العملّي للس��وريني، رغم هذه 

العوائ��ق وارتف��اع تكالي��ف املعيش��ة.
رؤوس األموال وأصحاب احلرف

أش��ار تقري��ٌر أص��دره احت��اد الغ��رف والبورص��ات الركي��ة إىل تأس��يس الس��وريني ل���585  	
ش��ركًة مس��ّجلًة خ��ال النص��ف األّول م��ن الع��ام املاض��ي فقط، بزي��ادٍة كبرٍة عن عدد الش��ركات 
ال��ي أّسس��ت ب��رأس م��اٍل س��وريٍّ حت��ى 2013، وال��ذي كان ال يتج��اوز 238. وتع��ّد قطاع��ات النس��يج 
واألحذي��ة واألغذي��ة واخلدم��ات أكث��ر اجمل��االت اس��تهدافًا م��ن قب��ل املس��تثمرين الس��وريني. فعل��ى 
مس��توى صناع��ات النس��يج واألحذي��ة انتق��ل الكث��ر م��ن أصح��اب املعام��ل والورش��ات احللبي��ني إىل 
مدين��ة اس��طنبول، ألنه��ا تع��ّد مركزاً حيويًا هلذه الصناعات وجتارتها. وافتتحت عش��رات الورش��ات 
واملعام��ل الصغ��رة واملتوس��طة -معظمه��ا غ��ر مرخ��ص- باإلضاف��ة إىل ورش��ات الطباع��ة والتغليف 
الرديف��ة. وم��ن جه��ٍة أخ��رى، بات��ت املطاع��م الس��ورية يف اس��طنبول )طرب��وش، مل��ك الش��اورما، ش��ام 

ش��ريف، وغره��ا( دلي��ًا إضافي��ًا عل��ى التوّج��ه حن��و االس��تقرار يف تركي��ا.
الباحثون عن فرص العمل

دفع��ت احلاج��ة معظ��م الش��باب الس��ورّي إىل البح��ث ع��ن أق��رب فرص��ة عمل، مم��ا اضطّر  	
الكثرين إىل مهٍن ليست هلم فيها سابق جتربٍة أو معرفٍة حتى. كما أسهم عائق اللغة يف التوّجه 
إىل البح��ث ع��ن العم��ل ل��دى س��وريني آخري��ن، ولذل��ك يش��تغل الكث��ر م��ن طال��ي العم��ل يف ورش��ات 
النسيج واألحذية والتغليف، كما يف املطاعم. أما البعض اآلخر فقد وجد يف جمالي نقل البضائع 
والبن��اء م��ا يناس��به، العتم��اده عل��ى اجمله��ود اجلس��دّي. أم��ا على مس��توى اخلدمات الس��ياحية فيعمل 
البع��ض بتأم��ني الزبائ��ن الع��رب أو الس��وريني لعي��ادات التجمي��ل وزراعة الش��عر. وكّل ذلك برواتب 
تعّد قليلًة بالنسبة إىل ساعات العمل. إذ يراوح الدخل الشهرّي للعامل غر احملرف، الذي يقضي 
عش��ر س��اعاٍت يوميًا يف ورش��ة خياطة، بني 500 و700 لرة. أما العمالة احملرفة فمردودها قد يبلغ 
أحيان��ًا ال���1200 ل��رة ش��هريًا، "حبس��ب ش��طارة املعل��م". وعن��د العم��ل يف اخلدمات ال يوجد رات��ٌب ثابٌت 
يف أغل��ب األح��وال، ب��ل يت��ّم الدف��ع عل��ى "الرأس"، فيحصل الوس��يط على مبلٍغ ي��رواح بني 200 و300 

ل��رٍة ع��ن كّل زب��ون.
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1580 عاماًل في قّطاع مياه الشرب بدير الزور
يدفــع النظــام رواتــب 1200 منهــم فيمــا يدفــع تنظيــم "الدولة اإلســالمية" رواتب الــــمتبقين

تقريٌر خاّص

يبل��غ الع��دد الكل��ّي حملّط��ات تصفي��ة املي��اه يف حمافظ��ة دي��ر  	
ال��زور 107 حمّط��ات، حبج��وٍم وغ��زاراٍت إنتاجيٍة متفاوت��ة. تقع 7 منها 
يف اجل��زء اخلاض��ع لس��يطرة النظ��ام م��ن مدينة دي��ر الزور، وثاٌث يف 
اجل��زء احمل��ّرر أو اخلاض��ع لس��يطرة تنظي��م "الدول��ة اإلس��امية" م��ن 
املدين��ة. فيم��ا تت��وّزع املئ��ة حمط��ٍة املتبقي��ة عل��ى ق��رى وبل��دات وم��دن 
واخلاضع��ة  للمحافظ��ة،  والش��مالية  والغربي��ة  الش��رقية  األري��اف 
لس��يطرة التنظي��م. وبذل��ك يك��ون الع��دد الكل��ّي حملّط��ات التصفي��ة 
الواقعة خارج سيطرة النظام 100 حمطَة، مخٌس منها خارج اخلدمة 
بس��بب األض��رار اهلائل��ة ال��ي حلق��ت به��ا نتيج��ة القص��ف املتك��ّرر 
م��ن قب��ل ق��ّوات األس��د )3 يف املدين��ة وحمطت��ان يف حطل��ة وحوجي��ة 
املريعية(، فيما استمّر عمل باقي احملّطات، وهي 96 حمطًة، غّذت ما 
يق��ّدر ب���800 أل��ف نس��مٍة م��ن الس��كان يف ري��ف احملافظ��ة مبياه الش��رب 
جب��ودٍة مقبول��ٍة إىل ح��دٍّ كب��ٍر، باملقارن��ة م��ع بيئ��ات العم��ل ش��ديدة 

الصعوب��ة.
***

قبل الثورة، كان عدد العمال واملوظفني املسّجلني يف ماك  	
ه��ذه احملّط��ات ه��و 1500. وبع��د الث��ورة خض��ع ه��ذا الع��دد لتغ��ّراٍت هامٍة 
نتيج��ة فص��ل حوال��ي 300 منه��م، ألس��باٍب سياس��يٍة، م��ن قب��ل مديري��ة 
املي��اه، اس��تمّر حوال��ي 200 منه��م يف عمل��ه رغ��م الفص��ل واحلرم��ان م��ن 
الرات��ب الش��هرّي. ويعم��ل الي��وم يف قط��اع مي��اه الش��رب 1580 عام��ًا، 

ميك��ن تصنيفه��م، حبس��ب اجله��ة ال��ي تدف��ع أجوره��م، إىل م��ا يل��ي:
1- 1200 عام��ٍل أو موظ��ٍف حكوم��يٍّ ما زال��وا على رأس عملهم   

املي��اه. مديري��ة  م��ن  الش��هرية  رواتبه��م  ويقبض��ون 
2- 200 عام��ٍل أو موظ��ٍف حكوم��يٍّ مفص��وٍل م��ن املديري��ة   
واس��تمّر يف عمل��ه. وحالي��ًا، تدف��ع مكات��ب خدم��ات املس��لمني التابع��ة 
لتنظي��م "الدول��ة اإلس��امية" رواتبه��م، مبق��دار 100 دوالٍر أمريك��يٍّ 

أدن��ى. كح��دٍّ  ش��هريًا 

3- 150 عام��ًا مل يكون��وا يف م��اك مديري��ة املي��اه، وّظفته��م   

مكات��ب خدم��ات املس��لمني للعم��ل يف ورش��ات الصيان��ة ال��ي أّسس��تها. 
وتدف��ع هل��م راتب��ًا ش��هريًا مق��داره 100 دوالٍر أمريك��يٍّ كح��دٍّ أدن��ى.
MEDICAL RELIEF FOR SYRIA 4- 30 عامًا يتبع�����ون ملن�������ظمة   

 املهتّم��ة بقط��اع مي��اه الش��رب. يقب��ض بعضه��م روات��ب ش��هريًة ثابت��ًة، 
	وحيص��ل اآلخ��رون عل��ى مكاف��آٍت حبس��ب األعم��ال واملش��اريع املنّف��ذة.

احلالة الفنية حملّطات وش��بكات مياه الشرب
يرّكز اجلزء األكر من األضرار الي حلقت مبنشآت مياه  	
الشرب يف اجلزء احملّرر من مدينة دير الزور وجوارها املباشر. فقد توّقف 
العمل يف كلٍّ من حمّطات حوجية صكر األوىل والثانية و"السياسية" 
يف املدينة، وكذلك يف حمّطي حطلة مشال املدينة وحوجية املريعية 
شرقها. وتصّنف األضرار الي حلقت بهذه احملطات بأنها أضراٌر كلية. 
وتقّدر نسبة الضرر الي حلقت باألنابيب الرئيسية لشبكة املياه بأكثر 
من %70 يف اجلزء احملّرر من مدينة دير الزور، نتيجة املعارك املستمّرة 
فيها منذ حتريرها قبل عامني ونصف. فيما تعّد شبكات املياه يف املناطق 

األخرى من احملافظة يف حالٍة فنيٍة مقبولٍة بش��كٍل عام.
وتلّخ��ص أه��م املش��اكل الكهربائية وامليكانيكية ملنش��آت مياه  	

يل��ي: العامل��ة مب��ا  الش��رب 
1- انقطاع وضعف التيار الكهربائّي املغّذي للمحطات.  

2- تعّدي��ات بع��ض الس��كان عل��ى خط��وط الش��بكة ألغ��راض   

الزراع��ة، مم��ا ي��ؤّدي إىل اس��تجرار تي��اٍر كهربائ��يٍّ بتوت��راٍت أعل��ى م��ن 
التوترات االمسية للمحّركات، مما قد يتسّبب يف احراقها. كما تؤّدي 

التوت��ر إىل تعّط��ل الكونتكت��ورات أو القواط��ع. اضطراب��ات 
3- أع�����طاٌل يف ضواغ�����ط م���ادة هيبوك������لوريت ال����صوديوم،   

املعروفة اختصاراً بالكلور.
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الل��وازم واالحتياجات الضرورية للمحّطات
احتياجات التشغيل والصيانة: 	

1- الوق��ود ال��ازم لتش��غيل املول��دات الكهربائي��ة يف احملّط��ات   

يف ح��االت انقط��اع التي��ار الكهربائ��ّي يف الش��بكة العام��ة. ويصعب تقدير 
كمي��ات الوق��ود املطلوب��ة نظ��راً لتغ��ّر ع��دد س��اعات انقط��اع التي��ار.

2- م��ادة الكل��ور الس��ائل أو هيبوكلوري��ت الصودي��وم الازم��ة   

لتنقي��ة املي��اه. وتق��ّدر كميته��ا حبوال��ي 89 أل��ف لي��ٍر ش��هريًا يف احل��ّد 
أل��ف لي��ٍر يف احل��ّد األدن��ى يف ح��االت التقن��ني. األعل��ى و80 

	ويب��نّي اجل��دول التال��ي احتياج��ات احملّط��ات وف��ق توّزعه��ا اجلغراف���ّي:

حم��ّركات  يف  احملط��ات  صيان��ة  أعم��ال  ل��وازم  وترّك��ز  	
الض��ّخ باس��تطاعاٍت خمتلف��ة، ولوح��ات التحك��م، واحمل��ّوالت الزمني��ة، 
والبطاريات، والفاتر، ومعّداٍت صناعيٍة بأنواٍع متعّددة، وغر ذلك من 

الل��وازم ال��ي ختتل��ف م��ن حمط��ٍة إىل أخ��رى.
***

نظرٌة إىل األداء:
تش��غيل  كان  اإلس��امية"  "الدول��ة  تنظي��م  س��يطرة  قب��ل  	
حمّط��ات تصفي��ة املي��اه يف أّول اهتمام��ات اجملال��س احمللي��ة الناش��ئة 
اعتب��اراً م��ن خري��ف الع��ام 2012. إال أن ضع��ف اإلمكان��ات املادي��ة ملعظ��م 
ه��ذه اجملال��س قَص��َر دوره��ا عل��ى تأم��ني الوق��ود ال��ازم لتش��غيل املولدات 
الكهربائي��ة يف احملط��ات، وبش��كٍل متقّط��ٍع يف ح��االٍت كث��رة. وكذل��ك 
توزي��ع مكاف��آٍت مالي��ٍة –متقّطع��ٍة أيض��ًا- لبع��ض العم��ال املفصول��ني. 
ويصع��ب حتدي��د دور احلكوم��ة املؤقت��ة، إث��ر تش��كيلها قب��ل ع��اٍم، نظ��راً 
لغي��اب الش��فافية والعلنية يف عمل هذه احلكوم��ة، وتنازع االختصاص، 
يف مّراٍت كثرٍة، مع اجملالس احمللية الي تتبع هلا امسيًا. إال أنه ميكن 
الق��ول، وبن��اًء عل��ى واق��ع حمّط��ات املي��اه وقت��ذاك، إن��ه مل يك��ن للحكوم��ة 
املؤقت��ة أّي دوٍر ذي أهمي��ٍة يف قضي��ة تأمني مياه الش��رب لس��كان املناطق 
رة م��ن دي��ر ال��زور. إذ فش��لت، عل��ى س��بيل املث��ال، مناش��دات أعض��اء  احمل��رّ
اجملل��س احملل��يّ للمدين��ة –آن��ذاك- لصيان��ة واح��دٍة م��ن حمّط��ات مي��اه 
الش��رب ال��ي كان ميك��ن أن تغ��ّذي اجل��زء احمل��ّرر من املدين��ة، مما حرم 
أكث��ر م��ن مخس��ني ألف��ًا م��ن القاطنني يف هذا اجلزء م��ن املياه النظيفة 
عل��ى م��دار أكث��ر من عام��ني كاملني. ومل تقّدم احلكوم��ة أية مكافآٍت 
ماليٍة أو رواتب لعمال احملّطات املفصولني، رغم اس��تمرار معظمهم يف 
أداء عمله. وبالنظر إىل املبالغ الي ترزها الكشوفات التقديرية الازمة 
	للصيان��ة، كان ميك��ن هل��ذه احلكوم��ة، ل��و امتلك��ت اإلرادة واالهتم��ام، 

أن تلعب دوراً رئيسيًا يف رعاية هذا القطاع احليوّي، حيقق هلا شيئًا من 
املصداقية الي كانت وما زالت تفتقدها.

وبع��د س��يطرة تنظيم "الدولة اإلس��امية" عل��ى احملافظة، يف  	
حزيران من العام الفائت، عمل على تأسيس ما أمساه مبكاتب خدمات 
املس��لمني، املعنّي��ة مبحط��ات املي��اه. واقتص��ر دور هذه املكات��ب على تأمني 
الوقود الازم ملولدات الكهرباء بشكٍل منتظم، وتأمني بعض االحتياجات 
الكهربائي��ة وامليكانيكي��ة للمحّط��ات، وكذل��ك تأس��يس ورش��ات صيانٍة 
خاّص��ٍة بع��دد عم��اٍل مب��نّيٍ كم��ا س��بق يف ه��ذا التقري��ر، وكذل��ك دف��ع 
روات��ب للعم��ال املفصول��ني. يض��اف إىل ذلك دور ه��ذه املكاتب يف مراقبة 
دوام العم��ال، وتطبي��ق عقوب��اٍت صارم��ٍة حب��ّق املتس��ّيبني أو املس��تهرين 

منهم.

واجلدي��ر بالذك��ر أن التنظي��م مل يوق��ف مش��اريع أو أعم��ال  	
منظم��ي اهل��ال األمح��ر وMEDICAL RELIEF الناش��طتني إىل ح��دٍّ 
كب��ٍر يف قط��اع املي��اه بدي��ر ال��زور، واللت��ني كان هلم��ا ال��دور األك��ر 
يف رعاي��ة احملط��ات وصيانته��ا. إذ تق��وم منظم��ة اهل��ال األمح��ر، ومن��ذ 
حزيران 2012، بتأمني مادة الكلور السائل جلميع حمّطات التصفية يف 
احملافظة، دون أّي انقطاع. كما نفذت مشاريع صيانٍة جزئيٍة حملّطات 
تصفيٍة يف مدٍن عّدة، مثل البوكمال وامليادين وموحسن. أما امليديكال 
ريلي��ف فنّف��ذت بدوره��ا أعم��ال صيان��ٍة كلي��ٍة لواح��دٍة م��ن حمّط��ي 
حوجي��ة صك��ر اخلارجت��ني ع��ن اخلدم��ة، والي يتوّقع تش��غيلها يف وقٍت 
قري��ب. إضاف��ًة إىل تنفي��ذ مش��اريع صيان��ٍة جزئي��ٍة حملّط��ات تصفي��ٍة يف 
كلٍّ م��ن البوكم��ال وامليادي��ن وتش��رين والعش��ارة والطيب��ة، معتم��دًة 
يف ذل��ك عل��ى ورش��اتها اخلاّص��ة املكّون��ة من عماٍل س��ابقني يف ش��ركات 

القط��اع اخل��اّص.

تقرح الكشوفات التقديرية ملشاريع الصيانة اجلزئية  	
، كح��دٍّ متوّس��ٍط، يف  حملط��ات الري��ف مبل��غ 3500 دوالٍر أمريك��يٍّ
كّل حمطة. فيكون الرقم الكلّي املطلوب لصيانة 96 حمطًة يف 
ري��ف دي��ر ال��زور هو 336 أل��ف دوالر. وهو رقٌم صغٌر بالنظر إىل 
أهمي��ة قط��اع املي��اه، بعد ثاث س��نواٍت تقريبًا م��ن احلرب. وتقّدر 
الكش��وفات املبال��غ الازم��ة ألعم��ال الصيان��ة الكلي��ة للمحط��ات 
اخلم��س اخلارج��ة ع��ن اخلدم��ة ب�500 ألف دوالر، مبتوس��ط 100 

أل��ٍف ل��كلٍّ منها.

أضرار يف شبكة املياه بسبب القصف - دير الزور
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مــن عوالــم آالم مؤّيدي النظام
ناصر عنتابي

على عادة الش��ماتة بقتلى النظام وجرحاه؛ رمبا تثر صورة أّم جمد رزوق -أحد قتلى اجليش األس��دّي- وهي تقف جبانب  	
"جمّسٍم" البنها القتيل، يف ليلة عرس ابنتها، الكثر من السخرية لدى بعضنا. هذا اجملّسم الكرتونّي الذي أهداها إّياه الصهر مبناسبة 
زواجه، لإلحياء حبضور االبن الذي كان قد أمضى مخسة أشهٍر يف خدمة النظام، ليسقط بعدها يف معركة حترير مدرسة املشاة 

الش��هرة حبل��ب، يف أواخ��ر ع��ام 2012، ولتبقى جثت��ه جمهولة املصر.

لك��ن، ومب��ا أّن "الدع��س" ق��د "مّت"، والتش��ّفي احلاق��د يس��تلزم  	
اكتماُل��ه بالض��رورة قه��َر ع��دٍو ق��ويٍّ بكام��ل عنجهيت��ه؛ فبه��ذا املعن��ى، 
ال حتق��ق ص��ورة األم الضعيف��ة وجمّس��مها البائ��س م��ا يصب��و إلي��ه غ��لُّ 
الش��امت، ال��ذي ق��د يش��عر براح��ٍة أك��ر أم��ام فيدي��و أس��ِر طي��اٍر بزّي��ه 
العس��كري بع��د أن ألق��ى براميل��ه... م��ن هن��ا يتس��لل ش��يٌء م��ن تض��ارب 
املش��اعر يش��به م��ا حتكي��ه الص��ورة ع��ن الط��رف اآلخ��ر. إذ إّن مش��هد 
اس��تحضار املأس��اة ه��ذا، "جمّس��مًة"، إىل ليل��ة الف��رح يعك��س خلف��ه عامل��ًا 
م��ن االضط��راب والتناق��ض ب��ني احلزن واألمل، من جهٍة، وبني الس��عادة 
واالحتف��ال، م��ن جه��ٍة أخ��رى، ل��دى العائل��ة املؤّي��دة املفجوع��ة، ال ي��ّرره 
السلوك التلقائّي للصهر الراغب يف التوّدد إىل عائلة زوجته من خال 
عربون املوت وحده؛ بل يتعّداه إىل احتفاٍء باهلزمية الي ميثلها جمّسم 
االب��ن، وجتس��يدها "حي��ًة" أم��ام امل��أل. هذا ما يدّل عليه ردُّ فع��ل األّم، الي 
مل تتجاهل الذكرى احلزينة كما تفرض املش��اعر البش��رية الس��وّية 
على صاحبها أن يفعل، بل استبدلت بذلك نقيضه، بعد أن قبلت اهلدية 
املفزع��ة تل��ك والتقط��ت إىل جانبه��ا الص��ور، لتنقلها معه��ا الحقًا حيثما 
حّل��ت، عل��ى منّص��ات االحتف��اء ال��ي تق��ام لتكري��م ابنه��ا وقتل��ى النظ��ام 
اآلخرين، مصرحًة ذات مّرٍة: "الس��عادة احلقيقية الي كنت أمتناها... 

جتّس��دت بوج��ود ه��ذا اجملس��م"!
ومثلم��ا فعل��ت يف نكرانه��ا ألمله��ا؛ مل تس��تكن كف��ى كنع��ان  	
-وهو اسم األم- إىل االستسام بعد مقتل ابنها، فحرصت على الظهور 
يف وس��ائل اإلع��ام احمللي��ة، ألنه��ا نش��طت اآلن يف جم��ال إعان��ة جرحى 
النظ��ام يف الاذقي��ة وريفه��ا، مرتدي��ًة زّي حداده��ا األس��ود ال��ذي طب��ع 
علي��ه "نس��ر" اجلي��ش الس��ورّي، لتتح��دث ع��ن تأييدها لألس��د وجليش��ه، 
مك��ّررًة ش��عارات ف��داء الوط��ن والقائ��د ال��ذي تذه��ب الدم��اء رخيص��ًة يف 
س��بيله، كم��ا عّودن��ا ذوو قتل��ى وجرح��ى النظ��ام عل��ى الق��ول. وإذ متّث��ل 
امل��رأة وعائلته��ا منوذج��ًا ل�"حاضن��ة النظ��ام االجتماعي��ة" املس��تنزفة 
واملتوّرطة يف الرهان على األس��د؛ فإنَّ االس��تنتاج البديهّي حييل إىل أّن 

ذاك االضطراب الذي حلق بها ليس إال مثااًل عن حالٍة أعّم من فقدان 
الطمأنينة ضربت اجملتمع املوالي، تعّر عنه قصٌص س��وداويٌة للش��باب 
الذي��ن ذهب��وا ب��ا رجع��ة، أو ع��ادوا ب��ا أط��راٍف، أو ل��روي املعاف��ى منه��م 
ذكرياته عن حلظات الرعب الي عاشها أثناء تأديته ملهامه "الوطنية"، 

دون أم��ٍل واقع��يٍّ بنهاية الكابوس الذي حّل بهم. 
وجٌه آخر إلعام اجلرحى

يف الوق��ت ال��ذي حي��رص في��ه النظ��ام ووس��ائل إعام��ه عل��ى  	
ع��دم الكش��ف ع��ن إحصائي��اٍت دقيق��ٍة تق��ود إىل معرف��ة أع��داد القتل��ى 
واجلرح��ى يف صفوف��ه، فيم��ا يع��ّوض "التكري��م" املتف��اوت للجرح��ى 
وألس��ر القتلى جزءاً من هذا الفراغ اإلعامّي؛ تنش��ر كفى كنعان يف 
، ش��هادات جرحى  جريدة "الوحدة" احمللية يف الاذقية، بش��كٍل أس��بوعيٍّ
اجليش الذين تلتقيهم. وتتوّجه تلك الش��هادات، على وجه اخلصوص، 
إىل مجه��ور املتضّرري��ن م��ن ح��رب النظ��ام وتبعاته��ا، لتص��ف تفاصي��ل 
اهلل��ع ودموي��ة املع��ارك، م��ن جه��ٍة، ولتبوح، بش��كٍل أو بآخ��ر، ودون قصٍد، 
بالشعور املبّطن للمدافعني عن النظام جتاه ما حيدث، من جهٍة أخرى.



13 ملف عين المدينة | العدد )42( | 1 شباط 2015

تروي القصة، الي جاءت على لس��ان رميي ياس��ني الش��اطر،  	
حج��م إصابت��ه: "... تقّدمن��ا مس��افة 1 ك��م بع��د مف��رق خرب��ة غزال��ة. 
ولك��ن انفج��رت عب��وة ناس��فة يف طريقن��ا. ط��رت يف اهل��واء وأحسس��ت 
ب��دم يف عيون��ي وطن��ني يف أذن��ي، وأثناءها تهيأ لي ص��ورة بناتي وأهلي. 
فق��دت الوع��ي. وأدت إصاب��ي إىل فق��دان النظ��ر يف عي��ّي والس��مع يف 
أذنّي، إضافة إىل بقايا شظايا يف اجلمجمة والوجه وتفتيت يف كعب 

الرج��ل...".
احل��رس  جرح��ى  أح��د  كنع��ان،  مسي��ع  كن��ان  ويس��رد  	
اجلمه��ورّي يف دي��ر ال��زور، آخ��ر حلظ��ات خدمت��ه العس��كرية يف ح��ي 
اجلبيلة: "... لتأتي رصاصة غدٍر بيدي. مسكت ساحي باليد األخرى 
وع��دت إلط��اق الرص��اص، ألص��اب بطلق��ة قّن��اٍص حارق��ٍة يف وجه��ي، 
فب��دأت الدماء تس��يل لتغطي جس��مي كله. بعدها فق��دت الوعي. وأّدت 
إصاب��ي إىل ش��لٍل يف عص��ب الوج��ه وصعوب��ة احلرك��ة يف اليد اليمنى 

والرج��ل اليمن��ى ونق��ص الس��مع...".
يع��زو اجلرح��ى دائم��ًا أس��باب هزائمه��م إىل أوص��اف الع��دّو،  	
ال��ي تأت��ي يف تص��ّوراٍت ال ختل��و من خيال. يق��ول علي حممود كنعان، 
كثيف��ة...  بأع��داٍد  "هامجون��ا  ص��دره:  يف  ناري��ًا  طلق��ًا  تلق��ى  ال��ذي 
وكاجل��راد هجم��وا للدخ��ول م��ن األب��واب والنواف��ذ...". أو م��ا ج��اء عل��ى 
ذك��ره أمح��د مرتك��وش، أح��د جن��ود احل��رس اجلمه��ورّي يف ري��ف 
دمش��ق: "...وكعادته��م اس��تخدموا أس��لوب الغ��در واخليان��ة، بالتف��اف 
جمموع��ة مس��لحة م��ن اخلل��ف. فأصب��ت برصاص��ة غ��در يف الظه��ر، 
وطلق��ة أخ��رى توغل��ت يف رجل��ي...". إذاً، تب��دو صفت��ا الغ��در واألع��داد 
الكثيف��ة للع��دّو -كتائ��ب الثورة- امل��ّررات الوحي��دة لتفّوقه وللهزمية 
املوضعية لألس��ديني. دون اإلش��ارة، ولو بكلمٍة، إىل س��وء إدارة القيادات 
العس��كرية أو السياس��ية الي تزّج بهم يف احملرقة. وهذا يعي ما يعنيه 
أيض��ًا، م��ن اع��راٍف ضم��يٍّ بكث��رة أعداد ه��ذا العدّو يف خمتل��ف املناطق 
ال��ي يقات��ل جي��ش النظ��ام فيه��ا. وباإلضاف��ة إىل ذل��ك، تكش��ف ه��ذه 
املقابات عن حجم توّرط جمتمع ريف الاذقية يف املعركة، إذ تأتي 

مبجمله��ا عل��ى لس��ان اجلرح��ى املتحّدرين من قرى ه��ذا الريف، الذين 
تبلغ أعمار معظمهم أوائل العشرينات، باستثناء الضباط.

تق��ول أّم باس��ل هيث��م صقور، ذي العش��رين عام��ًا، الذي كان  	
خي��دم يف الفرق��ة الرابع��ة يف ري��ف دمش��ق: "ول��دي وس��ام ش��رٍف أقّدم��ه 
للوط��ن. وأخ��وه الثان��ي خي��دم يف صف��وف مح��اة الدي��ار. أس��تمد منه��م 
األم��ل والثق��ة بالنص��ر. مح��ى اهلل بلدن��ا وقائدن��ا املف��دى بش��ار حاف��ظ 
األسد". وعلى غرار أبيهم؛ خيدم ثاثٌة من إخوة هال عماد أمحد يف 
صف��وف اجلي��ش، أصيب أحدهم مّرتني يف محاة ودمش��ق. فيما س��قط 
أخوا اجلريح وائل حممود سلطان قتلى أثناء خدمتهم يف قّوات األسد 
خ��ال الث��ورة. لتق��ول أمه��م: "... مح��ى اهلل س��ورية وقائده��ا. والنص��ر 

امل��ؤزر ب��إذن اهلل". 
إذاً، هك��ذا متس��ي ش��عارات البطول��ة والش��هادة وقائ��د الوط��ن  	
الزم��ًة وحي��دًة وملج��ًأ أخ��راً يس��ّكن اجل��راح النفس��ية واجلس��دية ال��ي 
يعان��ي منه��ا املقاتل��ون املؤّي��دون، دون أن يعن��ى أح��ٌد مب��ا يّدعون��ه م��ن 
ج��روٍت إال الس��اخرين من��ا، أو الذي��ن يصّدق��ون منهم م��ا يرويه النظام 
ع��ن القّوة الس��احقة جليش��ه، وانتصاراته يف تفكي��ك العبوات وماحقة 
فل��ول اإلرهابي��ني املتدفق��ني دوم��ًا، فض��ًا ع��ن الوع��د واحلل��م بع��ودة 

"األم��ن واألم��ان".
كنع��ان  كف��ى  تلع��ب  الفّج��ة،  الرواي��ات  هل��ذه  وبنش��رها  	
-أم جم��د- م��ع الرع��ب والف��زع اللذي��ن اخترتهم��ا بنفس��ها، واللذي��ن 
تش��اهدهما يومي��ًا يف وج��وه اجلرح��ى الكث��ر الذي��ن تلتقيه��م ل��روي 
قصصه��م كم��ا ه��ي عل��ى العلن، عس��ى أن حيّقق ذلك ش��يئًا من األمان 
املفقود، ويؤنس وحشة اخلوف من املستقبل الذي بات مجهور املؤيدين 

ي��درك أن��ه ل��ن يع��ود إىل ال��وراء كم��ا يِع��د النظ��ام.
م��ن أج��واء اخل��وف واالضط��راب ه��ذه ُتصَن��ع اجملّس��مات.  	
ومنه��ا أيض��ًا ُتش��يَّد النص��ب التذكاري��ة للب��وط العس��كرّي يف الش��وارع 
أخ��رى  ص��ورٍة  يف  مرقع��ًة،  ب��دالٍت  العرائ��س  وترت��دي  والس��احات، 

األم��ل. وفق��دان  البش��ريتني...  واهلشاش��ة  للضع��ف 

من عرس مجاعي جلنود االسد
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معاوية محاد

العلويــون... حيــن يتحّول الوعي إلى غير بشــار األســد

من��ذ أن ُأطلق الش��عار الدامي "األس��د  	
أو حن��رق البل��د"، قب��ل أرب��ع س��نواٍت تقريب��ًا م��ن 
اليوم، ومنذ أن ُطّبق بالفعل، مل يتذكر الكثر 
م��ن أبن��اء الطائف��ة العلوي��ة -م��ع األس��ف- أنهم 
ج��زٌء م��ن ه��ذا البلد، وأّن هلم، بعي��داً عن فّوهات 
، ال بّد أن لظى  الن��ار، حي��اًة عاديًة كأّي س��وريٍّ
احلري��ق س��تمتّد إليه��ا. ومن��ذ أن أطل��ق الش��عار 
كذلك، ُصّنف جمّرد املتظاهر عدّواً ال رمحة 
يف اجتثاث��ه، أو خمدوع��ًا ال يصح��و إال حت��ت 
س��ياط التعذي��ب، يف ألط��ف األح��وال. وعل��ى 
الط��رف اآلخ��ر، وكما هو معلوٌم، مل تكن لدى 
أيٍّ من أجسام املعارضة، ورغم شكليات خطابها 
املتج��اوز للطائفي��ة، حماول��ٌة جدي��ٌة حقيقي��ٌة 
لبن��اء جس��ور ثق��ٍة م��ع اجملتم��ع املؤي��د للنظ��ام، 
يف انقي��اٍد غ��ر مس��ؤوٍل لش��عارات املتش��ّددين 
يف ه��ذه املعارض��ة. وعل��ى األرض، كان آكل 
قل��وب اجلندّي امليت -ضحيًة آلالمه الس��ابقة، 
وف��ق تري��ر البع��ض- وغ��ر ذلك م��ن تصّرفات 
بع��ض الث��وار الطائش��ة، م��ا زّود إع��ام األس��د، 
يل��زم  م��ا  ب��كّل  والردي��ف،  الرمس��ّي  جبزأي��ه 
قب��ل  جلمه��وره،  الطائفي��ة  املش��اعر  لتغذي��ة 
أن تتط��ّوع داع��ش لت��ؤّدي ه��ذا ال��دور مبنته��ى 
النج��اح. ولتص��دق دعاوى النظ��ام أمام مؤيديه 
بأن حربه هي حرب وجود، ولن يتحقق النصر 

فيه��ا إال مبزي��ٍد م��ن التضحي��ة.
للنظ��ام  الواقعي��ة  اإلمكان��ات  أن  إال  	
كش��فت عج��زه عن حتقي��ق هذا النص��ر، وعن 
محاي��ة جن��وده املنتش��رين يف القطعات املقاتلة، 
الظ��روف  يف  املتس��ارع  ال��رّدي  وق��ف  وع��ن 
االقتصادي��ة واخلدمية واألمنية كذلك. وقد 
أّدى هذا العجز إىل تذّمٍر متناٍم لدى العلويني، 
مما يشر إىل دالالٍت هامٍة عن حتّوٍل يف وعي 
الطائف��ة الع��ام، ال��ذي أدرك أخ��راً أن م��أزق 
الث��ورة أو "األزم��ة" ال ف��كاك من��ه، وأن املراهن��ة 
عل��ى النظ��ام مل تك��ن راحب��ة. فيوم��ًا وراء ي��وم، 
وخ��ال س��نواٍت م��ن احل��رب، مل تب��ق ألفض��ال 
آل األس��د بقي��ة، وانقل��ب نعي��م االنتم��اء إليه��م، 
، إىل جحي��م. ويتض��اءل األمل  كنس��ب معن��ويٍّ
يف أن يرج��ع الزم��ن إىل م��ا كان؛ فل��م تع��د 
س��الة األس��د، ال��ي حّول��ت الطائف��ة والنظ��ام 
والدول��ة إىل أج��زاء تابع��ٍة هل��ا، ق��ادرًة أن ت��ؤّدي 
دوره��ا "الرس��الّي" بوصفها الضمان��ة الوجودية 
للعلوي��ني يف وط��ٍن يش��كل "الس��ّنة أكثري��ة 

في��ه". ب��ل إنها تعج��ز، حتى أثناء دف��اع العلويني 
املس��تميت م��ن أجله��ا، ع��ن حتس��ني ش��روط 
ه��ذا الدف��اع. "فلم��اذا تنقط��ع الكهرب��اء؟ ومل��اذا 
ال تقض��ي الدول��ة عل��ى الغ��اء وتقط��ع أي��دي 
لص��وص احملروق��ات؟"، تتس��اءل األم ويتس��اءل 
األب اللذان أرسا أوالدهما إىل جبهات القتال. 
ويأخ��ذ الب��وح الغاض��ب، بع��د جن��ازة كّل قتيٍل، 
ش��كًا م��ن أش��كال االعراض املنفع��ل على قيم 
املوت يف سبيل القائد والفداء له، وخاّصًة حني 
يعج��ز ه��ذا القائ��د ع��ن العناي��ة، أو حت��ى ع��ن 
تكريم هذا الفداء مبا يليق. ليكون الس��ؤال عن 
جدوى مقتل أبناء الساحل يف حلب ودير الزور 
ودرعا سؤااًل شائعًا، دون أن يكون الرد اإلنشائّي 
"دفاع��ًا عن س��وريا األس��د" جواب��ًا "بطوليًا" كما 
كان. فليست كّل سوريا اآلن لألسد، وليست 
ل��ه وح��ده حت��ى يف األج��زاء ال��ي تس��يطر عليها 
قّواته. ففي كلٍّ منها شركاء ال يتوّرعون، يف 
س��لوكهم النفع��ّي املتهّور، ع��ن خرق مصلحة 
اجملم��وع يف لقم��ة عيش��ه وأمن��ه وكرامت��ه. 
به��ذا  الثق��ة  إضع��اف  إىل  ه��ذا  كّل  لي��ؤّدي 
الكي��ان املعن��وّي وامل��ادّي الكب��ر )األس��د؛ النظ��ام؛ 
الدول��ة( حلس��اب ثقٍة/ثق��اٍت أخ��رى أق��ّل ش��أنًا 

وقدرًة على الصمود. فمن أسد سوريا، منطلق 
الق��ّوة والعراقة وال��دوام، حتّول الوعي إىل منر 
الضيع��ة –س��هيل حس��ن وأمثال��ه- ال��ذي ل��ن 
يتوان��ى ع��ن االنعطاف بدراجت��ه النارية –كما 
ظه��ر احلس��ن بالفع��ل يف أح��د املش��اهد- حن��و 
الضيعة للتمرس والذود عن األهل والعرض 
وأبن��اء العمومة، يف اللحظ��ة املصرية القادمة 
املتش��ّكل حديث��ًا يف  ال حمال��ة وف��ق اإلمي��ان 
أنف��س مؤي��دي األس��د من العلوي��ني. ولكن، إىل 
أن حت��ني تل��ك اللحظ��ة، ل��ن يغ��ّر ه��ذا اإلمي��ان 
م��ن س��لوكهم املنقاد إىل احلرب، يف استس��اٍم 

يائ��ٍس لألقدار.
تس��أل س��يدٌة علوي��ٌة طيب��ة القل��ب  	
ابنه��ا الضاب��ط، العائ��د يف إج��ازٍة، ع��ن تفس��ٍر 
ملقت��ل أطف��اٍل ونس��اء حتت القذائ��ف والراميل 
يف امل��دن والق��رى الثائ��رة، فيجيبه��ا أن ذل��ك 
حيدث بسبب تضليل اجلواسيس احملليني من 
أبناء هذه القرى أنفس��هم، فهم من يزّود غرف 
العملي��ات بإحداثي��ات األه��داف. ال تقتن��ع األم 
كثراً بهذا التفسر. وتوصي ابنها أن يتجّنب 
قت��ل أح��ٍد، أّي أح��د. وتلع��ن يف س��ّرها، للم��ّرة 

األوىل، بش��ار ث��م حاف��ظ األس��د.
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»تحليل رفعت األسد«؟!

يب��دأ املؤل��ف كتاب��ه بتقري��ر حقيق��ة  	
ب��ل  األس��د،  حاف��ظ  حيّب��ون  ال  الس��وريني  أن 
يكرهون��ه أش��ّد الك��ره. وال يري��دون أن ي��روه 
س��لطاناً عليهم. وهو، وإن قطع ألس��نتهم بأنواع 
وجوهه��م  ف��إن  واملراقب��ة،  واخل��وف  التس��ّلط 
تتكلم بالتقطيب، وحركاتهم تنطق بألف لوٍن 
م��ن التعب��ر ع��ن الرف��ض والنف��ور. ومجيعه��م 
يش��رون إىل اجمله��ول عن��د احلدي��ث ع��ن منب��ع 
ش��قائهم، وه��و عنده��م معل��وم. وإذا س��نحت 
ألحده��م الفرص��ة فإن��ه يصّرح بامسه، ويش��عر 

أن��ه بذل��ك ق��د أظه��ر بطول��ًة ن��ادرة.
وإذا ق��ال البع��ض إن س��بب ه��ذا الك��ره  	
هو أن حافظ األس��د »من هذه الفئة وليس من 
تل��ك الفئ��ة«، ف��إن املؤل��ف ي��رى أن��ه »ق��د يك��ون 
لذل��ك ش��يٌء م��ن ظ��لٍّ أو ش��يٌء م��ن أث��ر«، ولك��ن 
السبب الرئيس هو االستفحال الشديد لعناصر 
للس��لطة  الفاق��ع  الب��ارز  والتميي��ز  الفس��اد، 

والغ��رور! والبط��ر  واحلاش��ية، 
وإذا كان الش��عب مع��ذوراً، فالعج��ب  	
عندما ترى هذه احلاش��ية نفس��ها ترمي األس��د 
بال��ذم والق��دح، ويتهمون��ه مب��ا ي��رّدد الش��عب 
املؤل��ف  املس��كني أن يتهم��ه مبثل��ه. وال ينق��ل 
ه��ذا ع��ن ف��اٍن وع��ان، ب��ل عما مسع��ه منهم يف 

جمالس��هم.
ب��ل إن��ه يفيدن��ا، م��ن موق��ع اّطاع��ه  	
طبع��اً، أن تف��ّرد حاف��ظ األس��د بأزّم��ة األم��ور 
ه��و من »كريات املس��ائل« الي عّجل��ت يف تأّزم 
»الفتن��ة« ب��ني األخوي��ن حاف��ظ ورفع��ت. ف��إذا 
كان��ت الديكتاتوري��ة م��ن أب��رز خص��ال األّول، 
كم��ا ه��و مع��روف، ف��إن الثان��ي يرف��ض إطاعة 
األمر ما مل يكن مقتنعاً به، وما أكثر ما تنازل 
ألخيه، لئا »ُيدّق بينهم عطر ِمْنَشم«! وما كان 
أسهل عليه أن ينتزع السلطة من أخيه األكر، 
»يف ليل��ٍة داجي��ٍة ش��اتية«. ولكن��ه آثر االس��تجابة 
لعاطف��ة القرب��ى م��ن جه��ٍة، وأن حي��ّرر ه��ذا 
الشعب من أثر الفتنة، ويعيد إليه فرحه وأمنه، 
م��ن جه��ٍة أخ��رى! ومن هنا كانت ه��ذه القرابة 
وبااًل على رفعت ال نعمة، حني حالت بينه وبني 
أن تكم��ل مواهب��ه تفّتحه��ا، وأن تأخ��ذ مداه��ا، يف 

نفس��ه  حيي��ط  أن  يؤث��ر  ال��ذي  حاف��ظ  ظ��ّل 
باألتباع اخلاملني، ممن ليسوا على غرار رفعت، 
الذي هو، حبسب املؤلف، أشبه ما يكون بنابليون 
بوناب��رت م��ن جوان��ب كث��رة! ل��وال أن��ه مل يكن 
لألخر أٌخ مثل حافظ، يغلق يف وجهه أبواب ما 

يس��تحقه من جمد!
عندم��ا  رفع��ت،  إىل  املؤل��ف  تع��ّرف  	
خلدمت��ه  األوىل  األش��هر  يف  األّول  كان 
أح��د أصدقائ��ه يف جمل��ة  ي��زور  العس��كرية، 
»الفرس��ان«، ف��كان أن دع��اه »القائ��د« ف��وراً ليكون 
ضمن قّوته الضاربة، »سرايا الدفاع«، عند إنهائه 
دورة األغرار. وعن الس��رايا يقول املؤلف املّطلع 
إنه��ا كان��ت قطعًة من اجليش ومفصولًة عنه 
يف الوق��ت نفس��ه، تتج��اور فيه��ا مظاه��ر النظ��ام 
والفوض��ى، كم��ا تتج��اور األس��لحة الثقيل��ة 
واحلديث��ة والن��ادرة، ال��ي حتم��ل رائيه��ا عل��ى 
الق��ول إن��ه يف بل��ٍد ال ميك��ن أن ُيقه��ر، جبان��ب 
الس��يارات  صناع��ة  إلي��ه  وصل��ت  م��ا  أح��دث 
أربكت��ك  ف��إن  الع��امل.  يف  والفخم��ة  الفاره��ة 

مظاهر التناقض فإن ذلك سيظّل ضئيًا أمام 
عجب��ك وذهول��ك م��ن توّح��د القل��وب عل��ى ح��ّب 
رفع��ت واالجتم��اع عل��ى طاعت��ه وفدائ��ه. وإي��اك 
–عندم��ا تبح��ث ع��ن تفس��ر ذل��ك- أن تعي��ده 

إىل أن��ه كان ميل��ك ضباط��ه وجن��وده بالق��ّوة، 
أو بالك��رم واألعطي��ات، أو بتمييزه��م ع��ن باق��ي 
قطع��ات اجلي��ش، أو ألنه��م كان��وا ينتم��ون إىل 
فئ��ٍة معين��ٍة وم��كاٍن مع��نٍي، »كم��ا زعم��وا«، ب��ل 

الس��ّر ال��ذي حي��ّل اللغ��ز ه��و »ف��ن القي��ادة«!
***

عل��ى م��دى صفح��ات الكت��اب يرتك��ب  	
املؤل��ف الكث��ر م��ن اإلنش��اء، ويته��ّرب م��ن القول 
إن منهج حافظ األسد يف احلفاظ على شكليات 
الدول��ة، ول��و باحل��ّد األدن��ى، يبع��ث الضي��ق يف 
نفوس كثٍر من عشاق بوعلي شاهني، ورفعت 
األس��د، وماهر، وس��هيل احلسن. ممن يفّضلون 
احلرية املفتوحة الي تتمتع بها »العصابة« على 
رتاب��ة »الدول��ة«. وأنه��م –هل��ذا الس��بب- كان��وا 
احملضن املخرّي للشّبيحة، قبل الثورة وبعدها.

حممد عثمان

مؤل��ف ه��ذا الكت��اب ه��و »الدكت��ور« ص��احل عضيم��ة، ال��ذي كان أس��تاذاً يف جامع��ة دمش��ق )ول��و مل��ّدة عام��ني(. وعلى م��دى 700  	
صفحٍة تقريبًا يفيض يف شرح العنوان الفرعّي لكتابه: »مقولة يف حكمة السياسة وسياسة احلكمة«! صدر الكتاب عن مؤسسة االثي 

عش��ر، باري��س، 1992، رغ��م أن��ه أجن��ز ع��ام 1991. ولك��ن نش��ره تأخ��ر، عام��ًا كام��ًا، بس��بب »نذال��ة األن��ذال«.
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مــا معنــى هدم ضريح الشــيخ محّمد النبهان؟
عمر الباشا

»أحج��ار الضري��ح تؤملن��ا« )م��ن تعلي��ٍق ألح��د املريدي��ن على قيام فصائل إس��اميٍة وس��واها بهدم ضريح الش��يخ حمم��د النبهان  	
حبل��ب، ونق��ل رفات��ه إىل مق��رٍة عام��ٍة، ليل��ة اجلمع��ة 16/1/2015(.

تق��وم مدرس��ة الكلتاوي��ة )نس��بًة إىل  	
منش��ئها األمر طقتمر الكلتاوي، املتوفى س��نة 
787 ه���( عل��ى هضب��ٍة تط��ّل عل��ى ب��اب احلدي��د، 
أح��د أب��واب املدين��ة القدمي��ة، م��ن داخ��ل الس��ور. 
وق��د ع��دا عليه��ا الزم��ن حت��ى ص��ارت، وق��ت أن 
أوى إليها الشيخ حممد النبهان )1900 – 1974( 
بقص��د اخلل��وة واجملاه��دة الصوفي��ة، مس��جداً 
طيني��ًا بس��يطًا ال يتس��ع إال لع��دٍد قلي��ٍل م��ن 
املصّل��ني. وبالتع��اون م��ع مريدي��ه املتكاثري��ن، 
النبه��ان بن��اء املدرس��ة ووّس��عها، وأع��اد  ج��ّدد 
افتتاحه��ا س��نة 1964، حت��ت اس��م )دار نهض��ة 

العل��وم الش��رعية(.
متّي��زت املدرس��ة بنظامه��ا الص��ارم  	
يف التدري��س والس��لوك. يقي��م الطال��ب فيه��ا 
لي��ل نه��اٍر، ويغادره��ا لزي��ارة أس��رته يف عطل��ٍة 
حم��ّددة. وعلي��ه أن يلت��زم بلباس��ها املش��يخّي 
التقلي��دي، املؤل��ف م��ن اجلّب��ة والعمام��ة، داخل 
املدرسة وخارجها. بينما تتكفل املدرسة بكّل ما 
حيتاج��ه من مصاريف معيش��ة، باالس��تناد إىل 
مجعيٍة خريٍة أّسسها النبهان، الذي مل يفتقر 
يوم��ًا إىل التج��ار وامليس��ورين من ب��ني مريديه، 
قب��ل تأمي��م نظ��ام حافظ األس��د للجمعي��ة عام 

.1984
تس��تقبل املدرس��ة الط��اب احلائزين  	
على الشهادة االبتدائية، وتدّرسهم لسّت سنواٍت 
منهاج��ًا ش��رعيًا منضبط��ًا حرفي��ًا بالتقليدي��ة 
السّنية، مع مامح صوفيٍة واضحٍة يف الربية 
ويف يومي��ات املدرس��ة الداخلي��ة، باإلضاف��ة إىل 
ن��زٍر يس��ٍر م��ن »العل��وم الكوني��ة«، كاجلغرافيا 
والرياضي��ات واللغة اإلنكليزي��ة. ونتيجة عدم 
التزامه��ا باملنه��اج الرمس��ّي املعتم��د للم��دارس 
الش��رعية، ورغب��ة نظ��ام البع��ث يف التضيي��ق 
عل��ى ه��ذا الن��وع م��ن التعلي��م؛ مل حت��ز املدرس��ة 
االع��راف الرمس��ّي بش��هادتها. ولكنه��ا تدّب��رت 
أم��ر إمت��ام م��ن يرغب من خرجييها دراس��ته يف 

األزه��ر.
ويق��ول مؤّرخ��و النبه��ان ومدرس��ته  	
إنه رغب -منذ إنشائها- يف تقديم أبناء الريف، 
وهو من هجر والُده قرية »الصّفة« شرق حلب، 
وسكن حّي باب النرب الناشئ وقتها عن نزوح 
عش��ائر إىل أطراف املدينة. وكان دافع الش��يخ 

هو »حاجة الريف املاّسة للعلماء والدعاة«. وصار 
ذلك طابعًا ثابتًا للمدرس��ة حتى إغاق أبوابها 
قس��راً أثن��اء الث��ورة، بس��بب القص��ف وخط��ورة 

االس��تمرار عل��ى حي��اة الط��اب واملدّرس��ني.
وإذا كان��ت الكلتاوي��ة ق��د تقامس��ت  	
س��احة التعلي��م الش��رعّي املنّظ��م يف حل��ب م��ع 
مدرستني هما اخلسروفية )الثانوية الشرعية 
الرمسي��ة( والش��عبانية )ال حتظ��ى باالع��راف 
اجتماعي��ًة  ف��وارق  ف��إن  أيض��ًا(؛  احلكوم��ّي 
ومس��ت  وس��لوكيًة  ومناطقي��ًة  واقتصادي��ًة 
ط��اب كلٍّ م��ن ه��ذه امل��دارس. فق��د كان��ت 
اخلس��روفية مقص��د احللبي��ني عل��ى العم��وم، 
نتيج��ة عراقته��ا النس��بية وخترجيه��ا ألكث��ر 
ش��يوخ حل��ب ش��هرًة يف الق��رن العش��رين. ومل 
يكن الس��لك الديّي مصر أو هدف قس��ٍم يزداد 
باّط��راٍد م��ن طابه��ا، بق��در م��ا كان حتصي��ل 
ق��دٍر م��ن العل��وم الش��رعية والع��ودة إىل العم��ل 
يف  الدراس��ة  متابع��ة  أو  العائل��ة،  جت��ارة  يف 
كلية الشريعة والتحّول إىل »أفندية« ببدالٍت 
الدراس��ة للحص��ول  حديث��ة، ورمب��ا متابع��ة 
والدني��ا«.  »الدي��ن  الدكت��وراه وضم��ان  	عل��ى 
أم��ا ط��ّاب الش��عبانية فكان��وا خليط��ًا م��ن أبن��اء 
عائ��اٍت  م��ن  أطرافه��ا  واملقيم��ني يف  املدين��ة 
ريفي��ٍة متوطن��ة. ومتّي��ز خرجيوه��ا بش��يٍء م��ن 
اللط��ف واالنفت��اح عل��ى اجملتمع، ال س��يما أنهم 
مل يكون��وا ملزمني باللباس الش��رعّي »الثقيل«، 
وال باإلقام��ة الدائم��ة واملغلقة، أثناء دراس��تهم.

بينم��ا ق��دم معظ��م ط��اب الكلتاوي��ة  	
أحيان��ًا  إلي��ه  وع��ادوا  مباش��رًة،  الري��ف  م��ن 
كث��رة. وتعّرض��وا لقولب��ٍة صارم��ٍة، وه��م يف 
العم��ر ب��ني 12 و18 س��نة، قام��ت عل��ى الش��ّدة 
ومفاهي��م قي��ادة الن��اس واالس��تعاء عليه��م. 
ونتيج��ة ه��ذه األس��باب جمتمع��ة، وطيل��ة م��ا 
يقرب من أربعني عامًا من عمل املدرسة، فقد 
خّرج��ت القس��م األك��ر من املش��ايخ يف الريف 
واملدين��ة، من خطباء وأئمٍة ومدّرس��ني دينيني 
عاليي الصوت متصّدرين على مقعد الوجاهة 

االجتماعي��ة للش��يخ.
وإذا كان ه��ؤالء، مب��ا يتمتع به كلٌّ  	
، وال س��يما يف الري��ف  منه��م م��ن ثق��ٍل حمل��يٍّ
الش��رقّي املش��تعل ثورًة، ويف س��واه من األرياف 
الثائ��رة ه��ي األخ��رى، ويف األحي��اء احمل��ّررة 
م��ن املدين��ة نفس��ها، مل يس��تطيعوا فع��ل ش��يٍء 
أمام هدم مقّدس��هم املباش��ر؛ قر »سيدنا« الذي 
يعتق��دون بواليت��ه ويتّرك��ون بزيارت��ه، ف��ا 
ب��ّد أنن��ا نش��هد ذروًة م��ن ذرى التح��ّول املباغ��ت 
لإلس��ام الس��ّيّ الس��ورّي إىل السلفية، خاّصًة 
وأّن مجي��ع م��ن حتّدث��وا يف الفيدي��و الذي بثته 
الفصائل املشاركة تكلموا بلهجٍة سورية، وأن 
ه��ذه الفصائ��ل مل تك��ن جبه��ة النص��رة وجبه��ة 
أنصار الدين فقط، بل أيضًا اجلبهة الشامية، 
وه��ي أك��ر جتّم��ٍع لل�������مقاتلني امل������حليني 
	وم��ن ال����جيش احل��ّر، واحمل�������كمة الش��رعية 

حبلب وريفها. 

صورٌة للهدم نشرتها جبهة أنصار الدين 
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صورٌة للهدم نشرتها جبهة أنصار الدين 

الجــّراح البريطانــّي ديفيــد نوت: خداُع الموت يمنحني النشــوة
إليزابيث غريس/ دايلي تلغراف

ترمجة مأمون حلي

اهلي��اج ه��و آخ��ر عاطف��ٍة ميك��ن هلا أن  	
تق��رن باجل��ّراح الريطان��ّي صاح��ب األعصاب 
الفوالذي��ة. فأثن��اء الف��رات ال��ي أمضاه��ا يف 
مناط��ق احل��روب ش��اهد كّل ش��يء. يق��وم نوت 
بإجراء عملياته بس��رعٍة وس��ط ظروٍف بدائيٍة 
ونق��ٍص دائ��ٍم يف التجهي��زات. يف بع��ض املش��ايف 
امليداني��ة يش��ّكل ص��وت ارتط��ام القناب��ل خلفيًة 
بعي��دًة ع��ن انتباه��ه. إن��ه غائ��ٌص يف ال��دم. أثن��اء 
الف��رة األخ��رة ال��ي قضاه��ا يف مدين��ة حل��ب، 
محل��وا إلي��ه فت��ًى ُقطع��ت س��اقاه وُس��لخ عجزاه، 
وكانت على وجهه لطٌخ بيضاء غر مفهومة. 
بعد ذلك مت إدخال أخته ورأسها مهّشم. اللطخ 
البيض��اء عل��ى وج��ه الفت��ى كان��ت م��ن دم��اغ 
أخت��ه. ه��ذه الص��ورة، كم��ا يق��ول نوت، جتّس��د 

ه��ول األم��ر برمت��ه. 
الع��ودة  ه��و  األم��ر  يف  م��ا  أصع��ب  	
إىل احلي��اة العادي��ة. يق��ول ن��وت: "مث��ة ن��وٌع م��ن 
اهلي��اج ال ميكن��ك الس��يطرة علي��ه. لدي��ك تل��ك 
اجلم��رة ال��ي تب��دأ باالش��تعال وتنم��و متحّول��ًة 
إىل مرج��ٍل يه��در يف ال��رأس. التوت��ر ال��ذي يل��ي 
التجرب��ة القاس��ية جيع��ل امل��رء يعان��ي أحيان��ًا 
م��ن اضط��راٍب عص��ّي. وذك ه��و أح��د األس��باب 
الع��راق  قاتل��وا يف  تفّس��ر دخ��ول جن��وٍد  ال��ي 
وأفغانس��تان إىل الس��جن؛ إنه��م ال يس��تطيعون 
ضب��ط هياجه��م. أعاني من ذات املش��كلة لكني 
أفهمها وأعرف أني لس��ت على ما يرام". حتى 
مع وجود مساندٍة نفسيٍة، يستغرق األمر منه 
شهوراً ليتكّيف مع احلياة العادية. لقد كانت 
الع��ودة م��ن حلب أس��وأ جتربٍة عاناه��ا، ال فقط 
بالنسبة إليه، ولكن أيضًا لكّل من كان حوله.

"ل��دّي خطيب��ة، ولق��د عان��ت ف��رًة  	
العم��ل  م��ن  عام��ًا  عش��رين  خ��ال  قاس��ية". 
اإلنس��انّي، ويف مناط��ق النزاع��ات، كان ن��وت 
يّدعي دائمًا أنها مزيٌة إجيابيٌة، ال بل ضرورٌة، 
عائلي��ة.  مس��ؤولياٌت  امل��رء  ل��دى  تك��ون  ال  أن 
"كان م��ن املمك��ن أن أخت��ار ال��زواج"، ق��ال ذل��ك 
العام املاضي، "لكي مل أكن أريد ذلك. ليس��ت 
ل��ي زوج��ٌة وال أطف��ال، وال أمٌّ أو أٌب يقلق��ان 
بش��أني". يف حزي��ران تغ��ّر األم��ر، عندم��ا قاب��ل 
جراُح األوعية الشهر إيلي جوب، وهي حمللٌة 
لش��ؤون الش��رق األوس��ط، يف مناس��بٍة خري��ة. 

لق��د حص��ل اجن��ذاٌب ف��ورّي. "أب��داً مل أك��ن 
أظ��ن أن ه��ذا ق��د حيص��ل، وال يف ملي��ون س��نة. 
كان يب��دو أم��ر مس��تحيًا". ن��وت يف السادس��ة 
واخلمس��ني م��ن العم��ر، لك��ن وج��ود ام��رأٍة يف 
ه��ذا  س��يتزّوجان  وهم��ا  رائع��ًا،  يب��دو  حيات��ه 
الس��بت. إنهم��ا يري��دان أن يس��افرا مع��ًا، وينجبا 
األطب��اء  لتدري��ب  مؤسس��ًة  ويبني��ا  أطف��ااًل 
وتبادل خرات أولئك الذين خدموا يف مناطق 
النزاعات يف شتى أحناء العامل. نوت، يف الوقت 
احلاض��ر، عل��ى مف��رق ط��رٍق ش��خصّي: "رمب��ا 
اآلن ه��و الوق��ت املناس��ب ألرّك��ز عل��ى التعليم. 
لقائ��ي إيل��ي ورغب��ي أن أك��ون معه��ا رمب��ا 
جعان��ي أفك��ر أن أس��لك طريق��ًا خمتلف��ًا. م��ن 
الواض��ح أنه��ا تظ��ّن أن��ه قد ح��ان الوقت ألتوقف 
رعاي��ة  ب��ذرة  داخل��ي  يف  إن  هل��ا  قل��ت  اآلن. 
اآلخرين قبل نفسي، هذه البذرة الي انفتحت 
وترف��ض االنغ��اق. أظ��ن أنه��ا تتفهم��ي. وق��د 
قال��ت إنه��ا ال تريدن��ي أن أذه��ب، لك��ن إن كان 

عل��ّي الذه��اب فإنه��ا ال تس��تطيع إيق��ايف". 
ع��ام 1993 ذه��ب ن��وت إىل البوس��نة  	
م��ع منظم��ة )أطب��اء ب��ا ح��دود(، وعم��ل يف 
املش��فى احلكوم��ّي. "اس��تمتعُت ب��كّل دقيق��ٍة من 
وقي. كوني قادراً على مساعدة الناس الذين 
كان��وا حيتاج��ون إىل مس��اعدتي، والذي��ن لوال 
وج��ودي مل��ا حصل��وا عل��ى ه��ذه املس��اعدة، كان 

أم��راً رائع��ًا". من��ذ ذل��ك الوق��ت ق��ام ن��وت بعم��ٍل 
والع��راق  أفغانس��تان  يف  تطوع��يٍّ  إنس��انيٍّ 
وس��راليون والبوس��نة وليبي��ا وغ��ّزة وس��وريا. 
مل��ا يق��وم بذل��ك؟ لي��س بوس��ع كّل ش��خٍص أن 
جيي��ب ع��ن ه��ذا الس��ؤال بنف��س الص��دق ال��ذي 
جيي��ب ب��ه ن��وت. "بغ��ّض النظ��ر ع��ن اجلان��ب 
اليائس��ني،  مس��اعدة  يف  والرغب��ة  اإليث��ارّي، 
هن��اك نش��وٌة حم��ّددٌة أحص��ل عليه��ا م��ن القيام 
وتق��رب  بعي��داً  تذه��ب  عندم��ا  األم��ر.  به��ذا 
م��ن امل��وت وختدع��ه فإن��ك حتص��ل عل��ى نش��وٍة 
احل��روب  مناط��ق  يف  الصحافي��ون  مذهل��ة. 
يشعرون بهذا أيضًا. إنها حالٌة من الوجد تشبه 

عق��اراً خم��دراً".
م��ن   70% س������وريا،  يف  امل��ّرة،  ه��ذه  	
حل��ب  ُقص�����فت  أطف��ااًل.  كان��وا  اإلصاب�����ات 
بالرامي��ل املتفج��رة، تقريب��ًا مثل س��تالينغراد. 
حّواماٌت تطر على ارتفاع 6 كم تلقي حاوياٍت 
بزن��ة 500 ك��غ م��ن م��ادة ت. ن. ت عل��ى أحي��اء 
املدين��ة. وعندم��ا غ��ادر ن��وت س��وريا، ع��ام 2013، 
ط��رق أب��واب ال��وزراء ليناق��ش قضي��ة املم��ّرات 
فظاع��ات  عل��ى  الدلي��ل  وليق��ّدم  اإلنس��انية، 
نظ��ام األس��د. يف إح��دى حف��ات االس��تقبال 
غ��ّر أح��د ال��وزراء املوض��وع إىل م��رض إيب��وال، 
	وخ��رج بع��د وق��ٍت قص��ر. "ال أح��د اس��تمع إل��ّي. 

لقد شّجعوني فقط".
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قصــة عاشــَقين تحــّوال إلــى مجاهَدين في صفوف داعش
إعداد: بكر صدقي

)عن تقريٍر صحفيٍّ يف جريدة "حرييت" الركية(

يف السادس من كانون الثاني 2015، أي قبل يوٍم واحٍد من هجمات باريس اإلرهابية، قامت امرأٌة منقبٌة وجملببٌة باهلجوم  	
عل��ى مرك��ٍز للش��رطة الركي��ة يف س��احة الس��لطان أمح��د يف قل��ب إس��طنبول. ُقت��ل ش��رطيٌّ يف احل��ادث، وُقتل��ت املرأة ال��ي اتضح أنها 

داغس��تانية األص��ل وتدع��ى ديان��ا رمضانوف��ا.
وفق��ًا لتحقي��ق يومّي��ة "حريي��ت"، املس��تند إىل املعلوم��ات  	
االنتحاري��ة  كان��ت  الركي��ة،  األم��ن  ألجه��زة  تواف��رت  ال��ي 
متزوج��ًة م��ن جه��اديٍّ ُقت��ل، يف مع��ارك كوبان��ي، يف صف��وف تنظي��م 
"الدول��ة اإلس��امية" )داع��ش(. مّت التع��ارف ب��ني رمضانوف��ا وزوجه��ا 
أص��ٍل  م��ن  يتح��ّدر  ال��ذي  أدلبيجي��ف،  علويت��ش  أب��و  النروجي��ّي، 
، ع��ام 2012، ع��ر ش��بكات التواص��ل االجتماع��ّي. وه��و الع��ام  شيش��انيٍّ
نفس��ه ال��ذي اعتن��ق في��ه أدلبيجيف األفكار املتش��ّددة، ثم بدأ تعاطفه 

م��ع تنظي��م الدول��ة.
العاق��ة، ال��ي ب��دأت كصداق��ٍة، س��رعان م��ا حتّول��ت إىل  	
. وتغ��ّرت حي��اة رمضانوف��ا بص��ورٍة جذري��ة.  ح��بٍّ ث��م زواٍج ع��ريفٍّ
فبعدم��ا أمض��ى الزوج��ان يف إس��طنبول ثاث��ة أش��هٍر، رمب��ا كش��هر 
عس��ل، انتقا إىل س��ورية بطرٍق غر ش��رعيٍة، حيث التحقا بصفوف 
داع��ش. بع��د مقت��ل زوجه��ا، اجت��ازت رمضانوف��ا احل��دود م��ّرًة أخ��رى 
إىل تركي��ا. م��ن مدين��ة غ��ازي عنت��اب اس��تأجرت س��يارة تاكس��ي 
أوصلته��ا إىل إس��طنبول. ومل ُيع��رف بع��ُد م��ا إذا كان��ت ق��د التق��ت 
بأح��ٍد يف غ��ازي عنت��اب أو إس��طنبول قب��ل تنفي��ذ م��ا ج��اءت م��ن أجل��ه.

اس��تقّرت أس��رة أدلبيجي��ف، الشيش��انية األص��ل، عام 2002،  	
أب��و علويت��ش  النروجيي��ة، وكان عم��ر  يف مدين��ة فريدريكس��تاد 
12 عام��ًا. اس��تمّرت حي��اة الفت��ى وأس��رته هن��اك بص��ورٍة  حين��ذاك 
طبيعي��ٍة حت��ى ع��ام 2012. ث��م تغ��ّر، يف الثانية والعش��رين من عمره، 

ح��ني ب��دأ يتبّن��ى األف��كار املتش��ّددة.
2014 دخل��ت رمضانوف��ا م��ن روس��يا إىل تركي��ا  يف أي��ار  	
بفي��زا س��ياحيٍة، يف ح��ني مل يت��ّم العثور على قيود دخ��ول أدلبيجيف، 
وم��ن احملتم��ل أن��ه دخ��ل بطريقٍة غر مش��روعة. كما مل ُيعرف أين 
ُعق��د ق��ران الزوج��ني، أيف إس��طنبول أم يف س��وريا؟ وال ُعرف��ت أي��ة 
تفاصي��ل ع��ن األش��هر ال��ي أمضياه��ا يف إس��طنبول. حصل��ت األجهزة 
األمني��ة عل��ى ص��وٍر تفي��د بأنهم��ا جت��ّوال يف مناط��ق الس��لطان أمح��د 

وفات��ح وأورتاك��وي.

وفق��ًا ملعلومات أجهزة االس��تخبارات الركي��ة والنروجيية،  	
اجت��از الزوج��ان احل��دود إىل س��وريا، يف مت��وز، حي��ث انضّم��ا إىل تنظي��م 
الدول��ة بامس��ني مس��تعارين هم��ا إدري��س ومس��رة. يف غض��ون ذل��ك 
كان��ت حتّري��اٌت أمني��ٌة جت��ري يف النروي��ج ح��ول األنش��طة اإلرهابي��ة 
ألدلبيجي��ف وع��دٍد م��ن أصحابه، صدر بنتيجتها قراٌر قضائيٌّ بتجميد 
األرص��دة املصرفي��ة ل��ه ولش��خٍص آخ��ر يدع��ى عب��د احلكي��م سانش��يز 
هام��ر، بدع��وى وج��ود ش��بهاٍت قويٍة ح��ول توّرطهما يف أنش��طٍة إرهابيٍة. 
وال ُيع��رف م��ا إذا كان األنرب��ول ق��د الح��ق أدلبيجي��ف أثن��اء األش��هر 

ال��ي أمضاه��ا يف إس��طنبول.
قت��ل أدلبيجي��ف يف كان��ون األول 2014. ويف 26 م��ن الش��هر  	
نفس��ه اجت��ازت زوجت��ه احل��دود عائ��دًة إىل إس��طنبول، وكان��ت حام��ًا 
بطف��ٍل يف ش��هره الثان��ي. أمض��ت أح��د عش��ر يوم��ًا يف أح��د الفن��ادق إىل 
ح��ني تنفيذه��ا اهلج��وم. ومل تص��ل االس��تخبارات الركي��ة إىل ج��واٍب 
ع��ن س��ؤال: م��ن أي��ن حصل��ت عل��ى القنبلت��ني، ه��ل أحضرتهم��ا معها من 
س��ورية، أم حصل��ت عليهم��ا داخ��ل األراضي الركي��ة؟ املعروف هو أنها 
جتّولت يف الساحة وقرب جامع السلطان أمحد حنو ساعٍة ونصف قبل 
اهلجوم. مل تنفجر القنبلة األوىل بعد س��حب مس��مار األمان، فأصيبت 
رمضانوف��ا بطل��ٍق ن��اريٍّ م��ن عناص��ر املرك��ز الذي��ن انتبهوا إليه��ا. لكنها 

اس��تطاعت س��حب مس��مار أم��ان القنبل��ة الثاني��ة املميت��ة.
كان��ت ديان��ا رمضانوف��ا، قب��ل زواجه��ا م��ن أدلبيجي��ف، فت��اًة  	
حاس��رة ال��رأس ترت��دي ثياب��ًا عصريًة ومتخففًة، كم��ا تظهر يف صوٍر 
هل��ا م��ع أصدقائه��ا وأخ��رى منف��ردة. ث��م تغ��ّر من��ط حياته��ا متام��ًا بع��د 
ارتباطها بأدلبيجيف، فظهرت باجللباب األسود والنقاب يف كثٍر من 

الص��ور م��ع زوجه��ا، س��واًء يف إس��طنبول أم يف س��وريا.
أم��ا أب��و علويت��ش ف��كان بط��ًا يف رياض��ة رف��ع األثق��ال، ال��ي  	
ورث االهتمام بها عن أبيه. وقد حصل على امليدالية الذهبية يف مسابقة 
الع��ام 2008 هل��ذه اللعب��ة. وكان أب��وه م��ن الع��ي رف��ع األثق��ال البارزي��ن 
على مستوى بلده األصلّي الشيشان، يف عقدي السبعينات والثمانينات.
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- ال تعرب املقاالت املنشورة عن رأي املجلة بالضرورة.
- ترحب املجلة بمساهماتكم غري املنشورة سابقًا.

تويتر

19صّياد المدينة

الربيعــة.. مسلســل كشــف الفســاد على الفيســبوك

أغل��ق احل��اق الش��اّب ل��ؤي عب��اس مشال��ي صالون��ه يف قري��ة  	
لواج��ب  تلبي��ًة  18- ك��م غ��رب مح��اة- والتح��ق باجلي��ش  الربيع��ة 
االحتي��اط. قات��ل يف حل��ب وأصي��ب هن��اك، ث��م ع��اود الك��ّرة بع��د ش��فائه. 
تل��ك قص��ٌة حقيقي��ٌة م��ن الربيع��ة، يس��تدّل به��ا ناش��ٌط متخّص��ٌص 
مبكافح��ة الفس��اد يف ه��ذه القري��ة عل��ى أن��ه ينظ��ر إىل النص��ف امل��آن 
لل��كأس، باإلضاف��ة إىل الفارغ أيض��ًا. وأنه -خباف ما يقول منتقدوه- 
ال يريد التشهر بالضيعة بل بالفاسدين فيها فقط، وأوهلم ضرار ابن 
عض��و جمل��س الش��عب ياس��ر باك��ر. وال يب��دو أن مكاف��ح الفس��اد يهتّم 
كث��راً بتاري��خ ه��ذا األب، ال��ذي تكش��ف ش��هاداٌت مكتوب��ٌة وش��فويٌة أن��ه 
أحد سفاحي سجن تدمر قبل 35 عامًا، يف املذحبة ذائعة الصيت، حني 
كان ضابطًا برتبة مازم أّول يف س��رايا الدفاع. مّرت الس��نوات س��ريعًا 
وحت��ّول امل��ازم أّول العني��ف إىل ش��يٍخ ودي��ٍع يواس��ي أمه��ات القتل��ى، 
بوصف��ه عض��واً يف جمل��س الش��عب وركن��ًا ب��ارزاً يف مجعي��ة البس��تان. 
فيما يتهم مطارُد الفساد ابَنه ضرار بأنه يرأس عصابًة تبيع الذخرة 

ملس��لحي الضي��ع القريب��ة الكف��ار.
ومع كل حلقٍة من مسلس��ل كش��ف احلقائق تثار عاصفٌة  	
من اجلدل واالنقسام، فيناشد بعضهم الطرفني أن يكّفا عن التشامت، 
ويضع��ا هل��ذه الفضائ��ح -ال��ي تس��يء للضيع��ة- ح��ّداً. ويص��ّر مؤي��دو 
"املكاف��ح" عل��ى مزي��ٍد م��ن احلقائ��ق، حت��ى يعل��م الن��اس م��ن ه��م جّت��ار 
الدم يف الربيعة "منبع الش��هداء". فكل ضيعٍة، مبا فيها "القرداحة اللي 
ه��ّي القرداح��ة، فّي��ا فاس��دين"؛ يداف��ع كاش��ف احلقائ��ق ع��ن نفس��ه يف 
وج��ه م��ن يتهّم��ه "ببهدل��ة الربيع��ة". مؤك��داً أن��ه خي��ّص اخلائن فقط، 
وال ذن��ب لعائلت��ه. وض��رار باك��ر ال يس��يء إال لنفس��ه. وكذل��ك بائ��ع 
وح��دات الس��رياتيل ومتط��ّوع الدف��اع الوط��ّي حمم��ود ن��داف، ال��ذي 
ح��ّول حم��ّل االتص��االت إىل وك��ر خيان��ٍة وبي��ع ذخ��رٍة لإلرهابي��ني، 
مش��ّغًا مع��ه أتباع��ًا تافه��ني مث��ل أمح��د دي��ب اخلائ��ن ومّص��اص الدم��اء 
هو اآلخر. وعلى صفحات الفيس��بوك يناظر ش��قيُق أمحد ديب مكافَح 
الفس��اد، مطالب��ًا إي��اه أواًل أن يع��ّرف عن امس��ه احلقيقّي إن كان رجًا 
بالفع��ل، قب��ل أن يتع��ّرض للش��رفاء الذي��ن حيمل��ون أرواحه��م عل��ى 
أكّفهم. يسخر املكافح من حكاية الكّف الي تعود كّل "يومني ثاثة 
حمّمل��ًة بصنادي��ق الذخ��رة املس��روقة م��ن مس��تودعات اجلي��ش"، ل��رّد 
الش��قيق ب��أن كّل اجلن��ود يبيع��ون بع��ض الذخ��رة املس��ّلمة إليه��م: "إزا 
خّب��ى العس��كري الفقر اجلوع��ان 100 طلقة، وباعهن خرجية لياكل، 

بيتس��ّمى خاي��ن؟!". فبن��اًء عل��ى قان��ون مكاف��ح الفس��اد س��يتحّول جن��ود 
اجلي��ش الس��ورّي كله��م إىل خون��ة! كم��ا يق��ول الش��قيق س��اخراً م��ن 
قان��ون املكاف��ح. ويعل��ن، م��ن جهت��ه، قاعدت��ه اخلاّص��ة بس��رقة الذخ��رة: 
"أفين��ا نق��ول ع��ن كّل عس��كري مياخ��د حق��ه م��ن الدول��ة إن��ه حرام��ي، 

وأفين��ا نق��ول إن��ه خاي��ن، بش��رط أبيض��ّر والد ضيعت��ه".
" ح��ول متيي��ز الل��ص املضط��ّر ع��ن  ويف كّل س��جاٍل "قانون��يٍّ 	
اخلائ��ن ال��ذي يث��ري ث��راًء فاحش��ًا، يتذّك��ر اجلمي��ع أن قائم��ة "ش��هدا 
الضيع��ة ت��زداد"، وتق��رب م��ن 400 م��ن أصل 10 آالٍف، هم كّل س��كانها.
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في ذكرى مجزرة حماة...

من كتاب: أحداث مدينة محاة يف صور - شباط 1982
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