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عشرة ماليين الجٍئ ونازح..
عشرة ماليين وجٍه للتغريبة الســورية

ب��ات  ال��ذي  الع����اّم  العن�����وان  حت��ت  	
معروف��ًا، م��ن وص��ول ع��دد م��ن اضط��ّروا إىل 
مغادرة أماكن س��كنهم يف س��ورية إىل عشرة 
مالي��ن، ثلثه��م م��ن الجئ��ي اخل��ارج وثلثاه��م 
نازح��ون داخ��ل الب��الد، وف��ق إحصائي��ات األم��م 

املتح��دة؛ تقب��ع عش��رة مالي��ن قص��ة...
التفك��ر يف ذل��ك ش��يٌء  إن جم��ّرد  	
كّل  خط��وات  سيس��ّجل  تاري��ٍخ  أّي  مذه��ل! 
ه��ؤالء البش��ر... يغ��ادرون منازهل��م بب��طٍء أو 
على عجٍل... يرتكون ألفة حاراتهم وغرفهم 
ومعيش��تهم... ميضون يف اجملهول. حيّضرون 
جوازات السفر، أو يقطعون احلدود مذعورين 
م��ن الرص��اص أو الدوري������ات، أو يركب��ون 
ليال��ي يف  البح������ر خماطري��ن... ميض�������ون 
امليزاني��ة الطارئ��ة بع��د دف��ع أج��رة  حس��اب 
الس��كن الباهظة، أو ينتظرون قبوهلم يف أحد 
املخّيم��ات... يبحث��ون ع��ن العم��ل؛ أّي��ة فرص��ة 

عم��ل.
ولك��ن األخط��ر ه��و أن األم��ر لي��س  	
ف��وق كّل تص��ّوٍر أو ق��درٍة عل��ى االس��تيعاب 
املنطق��ّي فق��ط، ب��ل أن��ه يف��وق أّي��ة إمكاني��ٍة 
عملي��ٍة للمعاجلة والتدب��ر. ففي داخل البالد 
ينه��ار االقتصاد وتنحس��ر األعم��ال، وتتضاءل 
قدرة األقارب وامليسورين على املساعدة، كما 
جرت عادة جمتمعاتنا. ويف اخلارج تغّص دول 
اجل��وار ع��ن تأم��ن املس��كن والعم��ل ل��كّل ه��ذه 
األع��داد املتزاي��دة، وبعضه��ا ين��وء أص��اًل حت��ت 

وق��ع مش��كالته.
ه��ل ميك��ن فع��اًل أن نش��رح ألحفادن��ا  	
أن كّل هذا قد حدث ألن شخصاً واحداً قّرر، 
ذات يوٍم يف منتصف آذار 2011، أنه لن »يتنازل« 
للش��عب ع��ن أّي ش��يٍء مم��ا ورث��ه م��ن الب��الد 
وم��ا عليه��ا، م��ن م��دٍن وبل��داٍت وقرى و... بش��ر!
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ح�������ّدد نائ������ب وزي����ر ال���������خارجية  	
الروس��ّي، ميخائي��ل بوغدان��وف، ي��وم 26 م��ن 
ب��ن  لق��اءاٍت  لب��دء  موع��داً  اجل��اري،  الش��هر 
ممثل��ي النظ��ام الس��ورّي وبع��ض الش��خصيات 
ال��ي حتس��ب نفس��ها عل��ى املعارض��ة، يف ظ��ّل 
مقاطع��ة االئت��الف الوط��ّي، ال��ذي ش��كك يف 
نزاه��ة الراع��ي الروس��ّي هلذه املفاوض��ات. وقال 
االئتالف إن روسيا: "ال تعمل على إنهاء األزمة 
الس��ورية. وإن الروس غر جاّدين، بس��بب أنهم 
يرعون نظام بشار األسد يف كّل شيء". وأعلن 
مع��اذ اخلطي��ب، الرئي��س األس��بق لالئت��الف، 
والذي يعمل بصفته الشخصية، أنه هو اآلخر 
س��يقاطع ه��ذه اللق��اءات، ال��ي س��تقتصر عل��ى 
وفد النظام وأفراٍد قادمن من دمشق بتشجيٍع 
ورعاي��ٍة منه��ا، س��يمثلون وف��د املعارض��ة، مم��ا 
يقلل من أهمية لقاءات موسكو إىل حدٍّ كبٍر، 

وجيعله��ا مفاوض��اٍت ب��ن النظ��ام والنظ��ام.
تتواص��������ل  متزام�����ٍن  س������ياٍق  ويف  	
التح��ّركات املصرية لعقد مؤمت��ٍر يف القاهرة 
وهيئ��ة  االئت��الف  م��ن  ل��كلٍّ  وفدي��ن  يض��ّم 
التنس��يق، ي��وم 22 م��ن الش��هر اجل��اري. وقلل��ت 
هيئ��ة التنس��يق م��ن أهمي��ة مؤمت��ر القاه��رة، 
إذ اعتربت��ه جم��ّرد مش��روع، مش��ككًة بالت��زام 
االئت��الف مب��ا س��يتّم التوافق عليه، كما حدث 
يف االجتم��اع األخ��ر بينهم��ا، حبس��ب اهليئ��ة.

خوج��ة  خال��د  ف��از  إس��طنبول  ويف  	
برئاس��ة االئت��الف ب���56 صوت��ًا، وس��ط انقس��اٍم 
وتناح��ٍر ب��ن الكت��ل والتي��ارات، مم��ا يس��هم يف 
زي��ادة التش��ظي ال��ذي تعان��ي من��ه املعارض��ة 
السياسية بشكٍل عامٍّ واالئتالف الوطّي بشكٍل 
االجتماع��ات  خ��اّص. ولوح��ظ يف كوالي��س 
ال��ي س��بقت عملي��ة التصوي��ت، تراج��ٌع كب��ٌر 
خاّص��ًة،  واإلقليم��ّي  الدول��ّي،  لالهتم��ام 
باالئت��الف. فق��د أحجم��ت الس��عودية ع��ن دعم 
أّي مرش��ٍح للتناف��س م��ع خوج��ة، كم��ا ج��رت 

الع��ادة س��ابقًا.
كري يشيد بروسيا

وع��ن االجتم��اع ال��ذي س��تغيب عن��ه  	
أكرب جتمعات املعارضة، قال وزير اخلارجية 
، ج��ون ك��ري، إن روس��يا تب��ذل  األمرك��يّ

جهوداً حلّل األزمة الس��ورية، مش��يداً مبا تدعو 
إلي��ه م��ن مج��ٍع ب��ن خمتل��ف الفرق��اء. وأش��اد 
ك��ري أيض��ًا باملبع��وث الدول��ّي اس��تيفان دي 
ميس��تورا قبل زيارته املزمعة إىل دمش��ق، قائاًل 
"إن مهم��ة املبع��وث معق��دة ج��داً، ومهم��ٌة م��ن 
أجل دفع املساعي السلمية يف سوريا، خصوصًا 
الرتكي��ز عل��ى اجله��ود لوق��ف إط��الق الن��ار يف 

حل��ب".
أهمي��ة  عل��ى  ميس��تورا  دي  وش��ّدد  	
ض��رورة  وعل��ى  س��وريا،  يف  السياس��ّي  احل��ّل 
وق��ف القت��ال يف حل��ب ويف خمتل��ف املناط��ق 
الس��ورية، ودخ��ول املس��اعدات اإلنس��انية إىل 
مؤمت��ٍر  يف  وق��ال،  واملتضّرري��ن.  احملاصري��ن 
صحف��يٍّ عقب لقائ��ه بوزراء خارجية دوٍل عّدٍة 
من بينها الواليات املتحدة وروسيا، إن اجلميع 
متفقون على ضرورة "وقف الصراع يف سوريا، 

واخل��روج حب��لٍّ سياس��يٍّ لألزم��ة".
األسد خيفي األسلحة الكيماوية

األس��د،  لبش��ار  لق��اٍء صحف��يٍّ  بع��د  	
قال فيه إنه ضّد قتل أّي مدنيٍّ بريء، كش��ف 
تقري��ٌر أن النظ��ام األس��دّي ق��د جّه��ز خم��ازن 
احتف��ظ فيه��ا باألس��لحة  يف مدين��ة دمش��ق 
للجن��ة  بتس��ليمها  يق��م  مل  ال��ي  الكيماوي��ة 
اخلاّصة بذلك. وقال موقع اجلزيرة نت، نقاًل 
ع��ن قي��اديٍّ وصف��ه بالكب��ر يف ق��ّوات احل��رس 
اجلمه��ورّي الس��ورّي، إن األس��د احتف��ظ بالك��ّم 

األك��رب م��ن الرتس��انة الكيماوي��ة يف أماك��ن 
س��ريٍة، أغلبه��ا داخ��ل العاصم��ة، بالق��رب م��ن 

مق��ّراٍت عس��كريٍة وأمني��ة.
وكان��ت منظم��ة حظ��ر األس��لحة  	
الكيماوي��ة ق��د كش��فت، قب��ل أس��بوٍع، ع��ن أن 
نظ��ام األس��د اس��تخدم الس��الح الكيم��اوّي ع��ّدة 
م��ّراٍت يف مناط��ق م��ن س��وريا مؤخ��راً، وذل��ك 
بع��د أن ص��ّرح ع��ن تس��ليمه لتل��ك األس��لحة 
للمنظم��ة م��ن أج��ل التخل��ص الس��ليم منه��ا.

كش��فت  ذل��ك  ع��ن  بعي��داً  ولي��س  	
صحيف��ة دي��ر ش��بيغل األملاني��ة، نق��اًل ع��ن م��ا 
وصفته باملصادر املطلعة، أن نظام األسد جيّهز 
منشأًة نوويًة بالقرب من مدينة القصر على 
محايته��ا  س��ّلم  اللبناني��ة،  الس��ورية  احل��دود 
حل��زب اهلل اللبنان��ّي، وأطلق على املش��روع اس��م 

"زم��زم".
مصلحة إسرائيل يف بقاء األسد

رأى رئي��س هيئ��ة أركان اجلي��ش  	
اإلسرائيلّي األسبق، دان حالوتس، أن مصلحة 
إسرائيل والدول الغربية هي يف بقاء األسد يف 
س��ّدة احلكم يف س��وريا. مش��راً، يف لقاٍء له على 
اإلذاع��ة العربي��ة، إىل أن "مصلح��ة إس��رائيل 
والغ��رب ه��و أال حتق��ق التنظيم��ات اإلس��المية 
وق��ال  األس��د".  نظ��ام  عل��ى  نص��راً  املتش��ّددة 
حالوت��س إن "الغ��رب س��رتكب خط��ًأ كبراً يف 

ح��ال مس��ح بس��قوط نظ��ام بش��ار األس��د".

 لقاٌء تشاوريٌّ للمعارضة في القاهرة.. 
وإسرائيل تجّدد تمسكها باألسد

هيئة التحرير
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يف  الث��ّوار  كتائ��ب  تق��ّدم  اس��تمّر  	
حمافظ��ة حل��ب عل��ى عّدة جبه��ات. فقد أخذت 
املواجهات مع قّوات النظام طابع االش��تباكات 
القريب��ة واملباش��رة يف حّي بس��تان الباش��ا داخل 
مدين��ة حل��ب، ومتّكن��ت كتائ��ب اجلي��ش احلّر 
هن��اك م��ن حتقي��ق تق��ّدٍم عل��ى حس��اب ق��ّوات 
األس��د واجملموع��ات العس��كرية الطائفي��ة الي 
تقات��ل معه��ا. وعل��ى طري��ق الدائرّي الش��مالّي، 
احمل��اذي حل��ّي بس��تان الباش��ا وأحي��اٍء أخ��رى 
جم��اورٍة ل��ه، رّجح��ت نتائ��ج املواجه��ات كّف��ة 
اجلي��ش احلّر الذي س��يطر على نق��اٍط وأبنيٍة 
ع��ّدٍة عل��ى ه��ذا احمل��ور اهل��اّم، بع��د سلس��لٍة م��ن 
العملي��ات الناجح��ة. ويف مط��ار حل��ب متّكن��ت 
حرك��ة ح��زم م��ن إصاب��ة طائ��رٍة م��ن ط��راز 
مي��غ 23، كان��ت رابض��ًة عل��ى م��درج املط��ار، 
باستخدام الصواريخ املضاّدة للدروع، املعروفة 
بصواري��خ ت��او. وش��هدت جبه��ة ح��ّي العامري��ة، 
يف مش��ال غ��رب املدين��ة، اش��تباكاٍت عنيف��ًة، 

دون أن يس��ّجل أّي ط��رٍف تقّدم��ًا يذك��ر.
أم��ا يف الري��ف فق��د ه��دأت يف األي��ام  	
املاضي��ة جبه��ات بلدتي نّبل والزهراء املواليتن 
بع��د هجم��اٍت ضاري��ٍة ش��ّنها  األس��د،  لنظ��ام 
مقاتل��و جبه��ة النصرة عل��ى كلٍّ من البلدتن 
بغي��ة الس��يطرة عليهم��ا، حمقق��ن س��يطرًة 
قلق��ًة عل��ى أط��راف بع��ض أحيائهم��ا، مقاب��ل 
مقاوم��ٍة شرس��ٍة أبدته��ا امليليش��يات الطائفي��ة 
املدافع��ة ع��ن البلدت��ن احملاصرت��ن من��ذ م��ّدٍة 

طويل��ة.
القلمون من جديد..

القلم��ون،  جب��ال  مع��ارك  تع��د  مل  	
اللبناني��ة،  الس��ورية  احل��دود  عل��ى  وخاص��ًة 
تقتص��ر عل��ى هجم��ات الكّر والف��ّر الي كانت 
تقوم بها فصائل وتش��كيالت املعارضة املقاتلة 
هن��اك. ب��ل حقق��ت تل��ك التش��كيالت، وال س��يما 
جبه��ة النص��رة، تقدم��ًا الفت��ًا يف املنطق��ة، إث��ر 
عملي��ٍة نوعي��ٍة أج��ربت مقاتل��ي ح��زب اهلل على 
الرتاج��ع بع��د أن قت��ل بعضه��م وأصي��ب بع��ٌض 

آخ��ر.
م�������حيط  يف  املع���������ارك  وجت��ّددت  	
حّي��ي جوب��ر والقاب��ون الدمش��قين، يف س��ياق 

قب��ل  م��ن  أش��هٍر  من��ذ  املس��تمّرة  احمل��اوالت 
ق��ّوات األس��د لتحقي��ق اخ��رتاٍق يف كلٍّ م��ن 
احلّي��ن، وخاص��ًة يف ح��ّي جوب��ر ال��ذي جن��ح 
املقاتل��ون املدافع��ون عن��ه يف ص��ّد هجمات قّوات 
األس��د املدعوم��ة بس��الح الط��ران واملدفعي��ة 
والصواري��خ ال��ي مل يتوق��ف س��قوطها عل��ى 

احل��ّي. 
جبهات درعا بقيادة اجليش األّول

اس��تمّرت عملي��ات توحي��د الفصائ��ل  	
املعارض��ة يف درع��ا جن��وب الب��الد، حي��ث أعلن��ت 
جمموع��ٌة م��ن كربي��ات الفصائ��ل توّحده��ا 
العقي��د  يق��وده  ال��ذي  األّول  اجلي��ش  باس��م 
الرك��ن صاب��ر س��فر، وال��ذي يض��ّم أكث��ر 
م��ن عش��رة آالف مقات��ل، حبس��ب تصرحي��اٍت 
منس��وبٍة لق��ادة ه��ذا اجلي��ش. بالتزام��ن م��ع 
اس��تمرار الطلع��ات اجلّوي��ة لطائ��رات األس��د 
عل��ى م��دن وبل��دات حمافظ��ة درع��ا، وخاّص��ًة 
يف اجلي��زة وإبط��ع ومعرب��ة وبص��رى احلري��ر، 
إضاف��ًة إىل ح��ّي املنش��ية داخ��ل املدين��ة، مم��ا 
أوق��ع عش��رات الضحاي��ا ب��ن قتي��ٍل وجري��ح.

حميط عن العرب حتت مرمى 
نران التحالف

صّع��دت طائ��رات التحال��ف الدول��ّي  	
الع��رب/  ع��ن  بل��دة  حمي��ط  عل��ى  غاراته��ا 
كوبان��ي، م��ا أّدى إىل تراج��ع مقاتل��ي تنظي��م 

"الدول��ة اإلس��المية" ع��ن أج��زاء م��ن البل��دة. 
الكردي��ة  الش��عب  محاي��ة  ق��ّوات  اس��تعادت  إذ 
الس��يطرة عل��ى ع��ّدة مواقع كان��ت قد فقدتها، 
وأهمها املرّبع األمّي الذي يضّم مقاّر احلكومة 
احمللي��ة ووح��دات محاي��ة الش��عب، وال��ي كان 

التنظي��م ق��د س��يطر عليه��ا مل��ّدة ثالث��ة أش��هٍر.
ومل تقتص��ر ن��ران التحال��ف عل��ى  	
حميط عن العرب، بل ترّكزت على منش��آٍت 
"الدول��ة اإلس��المية"  نفطي��ٍة تتب��ع لتنظي��م 
يف حمافظ��ة دي��ر ال��زور، م��ا أّدى إىل تدم��ر 
ه��ذه املنش��آت ال��ي تض��ّم مص��ايف نف��ٍط صغرًة 

وصهاري��ج. وخزان��اٍت 
ويف دي��ر ال��زور، فتح مقاتلو التنظيم  	
جبهًة جديدًة مع قّوات األسد يف اجلهة الغربية 
للمدينة، يف كلٍّ من حميط اإلذاعة وعياش. 
أبرزه��ا  التنظي��م هجم��اٍت ع��ّدًة كان  وش��ّن 
تل��ك ال��ي متّك��ن فيه��ا مقاتل��وه م��ن التس��لل 
ع��رب الق��وارب إىل الضف��ة اجلنوبي��ة للنه��ر، 
يف عم��ق س��يطرة ق��ّوات األس��د، بالتزام��ن م��ع 
هج��وٍم مرّك��ٍز ي��راد به انتزاع مزي��ٍد من املواقع 
م��ن ق��ّوات األس��د الختاذه��ا كنق��اط مترك��ٍز 
وقاع��دة انط��الٍق هلجم��اٍت ك��ربى الحق��ة، قد 
يكون أبرز أهدافها الس��يطرة على مس��تودعات 
الذخ��رة املعروف��ة مبس��تودعات عي��اش، ال��ي 
س��بق أن هامجه��ا التنظي��م يف نهاية ع��ام 2013، 

وم��ي وقته��ا خبس��ائر فادح��ٍة يف األرواح.

 تقّدٌم للثّوار في حلب.. 
ومعارك القلمون إلى الواجهة من جديد

هيئة التحرير

حلب - مقاتالن من احلر - صحيفة إيالف
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أمحد الصاحل

م��ن مدين��ة امليادي��ن، تنطل��ق بن��ا احلافل��ة الصغ��رة "الس��رفيس" فج��راً، وغايتن��ا احل��دود الرتكي��ة. كان الس��ائق مرح��ًا  	
	وه��و ينّبهن��ا إىل ض��رورة التخل��ص ع��ن كّل م��ا مي��ّت إىل ع��ادة التدخ��ن بصل��ة، وأن نقل��ل م��ن "األخ��ذ والعط��اء" م��ع عناص��ر "الدول��ة" 

على احلواجز.

يق�������درون  الظه�������ر،  وص���ّ��لنا  "إذا  	
يف  راك��ٌب  س��أل  ف��ورًا؟"،  يعّدون��ا  املهرب��ن 
األربع��ن الس��ائق ال��ذي طالب��ه أن ندع��و اهلل 
أن نص��ل س��املن فق��ط، ث��م يفّك��ر بع��د ذل��ك 
باحل��دود. اس��تجاب الراك��ب مدمدم��ًا بدع��اٍء 
وابنتي��ه يف  يلتف��ت إىل زوجت��ه  س��ريٍع وه��و 
املقعد اخللفي. وبعد احلاجز األول عند جس��ر 
امليادي��ن، ال��ذي اكتف��ى أح��د عناص��ره بفت��ح 
الب��اب والس��الم علين��ا، ث��م إغالق��ه م��ع الدع��اء 
بالتوفي��ق؛ ع��ّرف الرج��ل يف ج��واري عن نفس��ه 
بأنه حمامّي، وأنه نازٌح إىل تركيا مع عائلته. 
وكّرر السؤال عن املّدة الي يتطلبها "العبور"، 
فأجبت��ه ب��أن ذل��ك يتوق��ف على الظ��روف. لكن 
ش��ابًا جيل��س أمامن��ا تدّخ��ل يف احلدي��ث مقّدمًا 
الئح��ًة باخلي��ارات املمكن��ة يف طريق��ة وزم��ن 
"التهريب" لكّل شخٍص ليس لديه جواز سفر، 
أو انته��ت صالحي��ة جوازه، وه��ذا حال احملامي 
ال��ذي ع��رّب ع��ن ندم��ه ألن��ه تراخ��ى يف مس��ألة 
جتديد اجلوازات. وتساءل متوجهًا إىل السائق 
إن كان��ت توج��د أّي��ة طريق��ٍة للعب��ور بش��كٍل 
حم��رتٍم ع��رب البواب��ة، مم��ا أث��ار غض��ب الس��ائق 
ال��ذي طالب��ه ب��أن "يصّل��ي عل��ى الن��ي، ويقل��ل 
من هذه األسئلة يف هذا الصباح". همست املرأة 
لزوجه��ا ب��أن يه��دأ قلي��اًل. وه��و طل��ٌب يف حمّل��ه 
م��ن ه��ذا الرج��ل ال��ذي وق��ع، من��ذ حتّرك��ت 
الس��يارة، يف أخط��اء ع��ّدٍة جيب على املس��افرين 
أن ال يقع��وا فيه��ا، حبس��ب التقالي��د اجلدي��دة 
ال��ي تش��كلت م��ع س��يطرة التنظي��م عل��ى دي��ر 
ال��زور. فق��د ب��اح ل��ي، وه��و ال يعرف��ي م��ن قب��ُل 
ودون مرّبٍر، مبهنته الي تعّد حمّرمة. وتعّجل 
بالس��ؤال ع��ن أم��ٍر ال جي��ب عل��ى مس��افرين يف 
رحلٍة قد تكون خطرًة التفكر فيه. وبدا باحثًا 
عن الرتف باستفساره عن "طريقٍة حمرتمٍة" 
للعب��ور يف ه��ذه الظ��روف ال��ي مل يب��َق فيه��ا 
ش��يٌء عل��ى حال��ه. لك��ن خ��رق تقالي��د الس��فر 
ه��ذا، وبأس��لوب احملامّي، حي��دث يف كّل رحلٍة 
تقريبًا، إذ مييل الناس إىل التعارف دون هدٍف 
س��وى تقطي��ع الوق��ت. وينف��ع احل��ظ وح��ده يف 
جن��اة الكثري��ن م��ن براث��ن االعتق��ال بس��بب 

أخط��اء ال يكّف��ون ع��ن ارتكابه��ا، وخاص��ًة أثن��اء 
مروره��م حبواج��ز تنظي��م "الدول��ة" يف ري��ف 
حل��ب، ال��ي عل��ق خالهل��ا كث��ٌر م��ن أبن��اء دي��ر 
ال��زور املس��افرين إىل تركي��ا، حي��ث ختض��ع 
بع��ض  يف  واألجس��ام  واجل��ّواالت  احلقائ��ب 

احل��االت لتفتي��ٍش دقي��ق.
"حواج��ز حل������ب" ه��ي ف����قط ال��ي  	
حواج��ز  ب��ن  م��ن  الش��اّب  الراك��ب  ختي��ف 
"الدول��ة" كله��ا: "يعي مثاًل أنا حالق، وش��ايل 
عّدت��ي مع��اي، وطال��ع أت��رّزق اهلل بأورفا. جيوز 
هالع��ّدة ه��اي توّقف��ي عندهم كذا ي��وم". "أنت 
حالق!"، استنكر احملامّي مهنة الشاب الذي بدا 
بالفعل أخش��ن من أن يكون حالقًا، لكنه فّس��ر 
ذل��ك بأن��ه ت��رك املهن��ة من��ذ ش��هرين تقريب��ًا، 
وأهمل نفس��ه هكذا بعد أن تعّرض لالعتقال، 
حبس��ب م��ا روى حكايت��ه ال��ي ب��دأت بصفع��ه 
ألج��ره ألن��ه ي��رتك العم��ل ب��ال إذٍن و"يصي��ع" 
الش��وارع، مم��ا دف��ع األج��ر إىل  لس��اعاٍت يف 
الوش��اية مبعّلم��ه للحس��بة، بتهم��َي "حنجرة" 
ذق��ون الزبائ��ن، والس��خرية من قوان��ن الدولة 
اخلاّصة باحلالقن. إضافًة إىل صفع األجر 
، واعتب��ار ال��دروس  ال��ذي كان يف درٍس دي��يٍّ

"صياع��ة". ش��ّدت القص��ة ال��ركاب والس��ائق 
أيض��ًا، ال��ذي ب��دا مصغي��ًا جملري��ات التحقي��ق 
إىل  املوّجه��ة  الته��م  الئح��ة  اتس��عت  ح��ن 
احلالق. "قلت له، أقسم باهلل من دخلت الدولة 
عاحملافظ��ة م��ا حّفي��ت حواج��ب زب��ون، وم��ا ب��ي 
زبون يس��تجري حيّف حواجبه أصاًل، أو حتى 
حينج��ر دقن��ه. وأنه كل ش��غلي هو قّص ش��عر 
ال��راس وتعدي��ل اللحي��ة باملق��ّص. وم��ا أع��رف 
لي��ش صّدق��و أج��ري املهب��ول وكّذبون��ي، وم��ا 

عنده��م وال دلي��ل ض��دي". 
عل��ى احلاج��ز األخ��ر يف األراض��ي  	
ال��ي يس��يطر عليه��ا تنظي��م "الدول��ة"، قب��ل أن 
ندخ��ل مناط��ق اجلي��ش احل��ّر يف ري��ف حل��ب، 
س��ئل احل��الق ع��ن احلقيب��ة، وع��ن التزام��ه 
الس��ابق مبحّرم��ات احلالق��ة، وس��ئل احملام��ي 
حكوم��يٌّ  موظ��ٌف  بأن��ه  فأج��اب  مهنت��ه  ع��ن 
لتأدي��ة ص��الة  مفص��وٌل م��ن عمل��ه. ونزلن��ا 
أخ��رى، عل��ى  م��ّرًة  ننطل��ق  أن  قب��ل  الظه��ر، 
وق��ع أغني��ٍة مس��ّجلٍة م��ن حفل��ة عرٍس، ش��ّغلها 
السائق وهو خيرج علبة تبٍغ ويضّيفنا بإحلاح. 
كش��فت زوجة احملامي وابنتاه عن وجوههّن. 

واقرتبن��ا م��ن احل��دود.

فــي "الســرفيس" إلى تركيا

عبور احلدود الرتكية تهريبًا
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ثــالث أمنيــاٍت لزوجــة صــّف ضابــٍط فــي المخابرات العســكرية
عايدة عبد الكريم

اعتادت الس��يدة )م( على هذا التنّوع،  	
وتعّلم��ت كي��ف ختاط��ب اجلمي��ع وتكس��بهّن 
للع��ودة إليه��ا م��ّرًة أخ��رى. وتعّلم��ت كذل��ك 
كي��ف حتص��ل عل��ى كث��ٍر م��ن التس��هيالت 
ال��ي تنف��ع أف��راد عائلته��ا ع��ن طري��ق بع��ض 
زبوناته��ا م��ن زوج��ات ذوي النف��وذ، وم��ن دون 
أن حُتس��ب يف ع��داد مؤّي��دي النظ��ام؛ رغ��م م��ا 
تق��وم ب��ه أحيان��ًا م��ن دف��اٍع ع��ن بعضه��ّن أم��ام 
املعارضات مثلي، حن سألُتها همسًا عن املرأة 
"الغربتلي��ة" ال��ي تتزّي��ن مبكي��اٍج ثقي��ٍل يف هذا 
الصب��اح: "ه��اي أم زي��ن. علوي��ة. جوزه��ا باألمن 
العس��كري، ب��س درويش��ة. وَخطّي��ة م��ا هلا ضنا 
بع��د عش��ر س��نن زواج". وأضاف��ت الس��يدة )م(، 
بع��د أن طلب��ت مّن��ا مجيع��ًا أن نوافقه��ا عل��ى 
ش��رب القه��وة: "فق��رة –أي طيب��ة وبس��يطة 
ه��ّو  زيدي��ن.  دروي��ش  وجوزه��ا  وضعيف��ة- 
بالدي��ر م��ن زمان. ويس��اعد الناس. وحبياته ما 
آذى أح��د". وهمس��ًا أيض��ًا تواص��ل )م( تعريف��ي 
بزبوناته��ا الالت��ي كّن يتحّدث��ن عن الربد: "أم 
النظ��ارات الطبي��ة جوزه��ا معتق��ل م��ن س��نة. 
وه��اي بنته��ا، والي��وم خطبته��ا. والل��ي ش��عرها 
ممّي��ش أخوه��ا ش��هيد وجوزه��ا مؤّي��د. وه��اي 
املصروع��ة أم املوباي��ل الل��ي م��ا يوّق��ف بالدف��اع 
الوط��ّي. م��ن بي��ت .... وتق��ول الي��وم قن��اة الدنيا 

تصّوره��م". راح 
املواضي��ع  تع��ّددت  القه��وة،  م��ع  	
ال��ي حتدث��ت به��ا النس��وة، تعطي��ٌل حمتم��ٌل 
ال��ي  داع��ش  العاصف��ة؛  بس��بب  للم��دارس 
تدعمه��ا كلٌّ من أمريكا والس��عودية وتركيا 
وإس��رائيل؛ الذك��رى العاش��رة ل��زواج أم زي��ن، 
م��ع مب��اركاٍت وأمني��اٍت محيمي��ٍة ب��أن يأت��ي 
الع��ام الق��ادم ويك��ون زي��ن يف أحضانه��ا. وتتأثر 
عل��ى  اآلن  زوجه��ا  أن  تذّك��رت  ال��ي  امل��رأة 
جبهة املطار، وأنها بعيدٌة عن أهلها يف برّمانة 
املش��ايخ يف ري��ف طرط��وس، وأنه��ا ب��ال أطفال: 
"أَبَق��ى أص��رب ي��ا رّب... أَبَق��ى أصرب ي��ا رّب. أَبقى 
ترزقي ش��قفة ولد!". تأثرت النس��وة مجيعهّن 
تعاطف��ًا  معه��ا  وتعاطف��ن  زي��ن،  أم  مبناج��اة 
أنثوي��ًا خاّص��ًا، مب��ن فيه��ّن زوج��ة املعتق��ل ال��ي 
ق��د يك��ون أب��و زي��ن واح��داً م��ن الذي��ن ألق��وا 
القب��ض عل��ى زوجه��ا. وه��ي حتدي��داً م��ن قالت 

هل��ا، وبإخ��الٍص، ورغ��م فارق الس��ّن غر الكبر 
بينهم��ا: "اهلل كري��م ي��ا بني. خلي أملك باهلل". 
واس��تأنفت أم زي��ن مناجاته��ا: "ي��ا رّب تفّرحن��ا 
بص��ي، وترّج��ع لي ابن عمي، وحتمي لي هّو". 
وختم��ت أم زي��ن مناجاته��ا العلني��ة يف صال��ون 
احلالق��ة بدع��اٍء ع��اّم: "رّب��ي حتم��ي دي��ر ال��زور، 
تتمال��ك  ومل  كال".  وس��وريا  وطرط��وس، 
زوج��ة املعتق��ل نفس��ها من املش��اركة بالتأمن 
عل��ى الدع��اء، رغ��م ص��دوره ع��ن زوج��ة جم��رٍم 
وابن��ة عائل��ة جمرم��ن، كم��ا ينظ��ر معظ��م 
س��كان دي��ر ال��زور إىل منتس��ي جي��ش األس��د 

وخمابرات��ه.
أحادي��ث  إىل  احلدي��ث  ينش��طر  	
فرعيٍة بن كّل اثنتن من النس��وة، متطّوعة 
الدفاع الوطّي حتاول إقناع أم زين مبرافقتها 
الي��وم عص��راً إىل م��كاٍن م��ا. وزوج��ة املعتق��ل 
وابنتها وش��قيقة الشهيد زوجة املؤيد ينشغلن 
حبدي��ٍث ع��ن وف��اة رج��ٍل باجللط��ة القلبي��ة يف 
أبنائ��ه للنصيح��ة بدفن��ه  احلس��كة، وإذع��ان 
هن��اك، خمالف��ن وصّيت��ه ب��أن يدف��ن يف دي��ر 
قب��ل  النازح��ن  م��ع  ن��زح عنه��ا  ال��ي  ال��زور، 
عام��ن ونص��ف. وعث��رت الس��يدة )م( بدوره��ا 
عل��ى موض��وٍع خ��اصٍّ بن��ا حن��ن االثنت��ن ع��ن 
حم��اوالت داع��ش املتك��ّررة القتح��ام اجل��ورة 
م��ن جه��ة الغ��رب. ث��م مل تلب��ث أن اس��تعادت أم 

زي��ن كم��ادٍة رئيس��يٍة للحديث، ب��أن نّبهت إىل 
تأث��رات الرع��ب احملتمل��ة إجيابي��ًا يف حتق��ق 
احلمل: "هذيك صار هلا 18 سنة متجّوزة. نزل 
ه��اون ضرب��وه اجلي��ش احل��ّر ببي��ت جرانه��م، 
وحبل��ت بع��د ش��هر. وهذيكياه��ا هّس��ع عنده��ا 
ول��د ص��ار عمره س��نة". ملعت عين��ا أم زين فرحًا 
بقّص��ة مح��ٍل مث��ل ه��ذه. وعّلق��ت متطوع��ة 
الدف��اع الوط��ّي بأنه��ا ال تس��تطيع أن تدع��و ألم 
زي��ن ب��أن يس��قط ه��اوٌن قريب��ًا منه��ا، ف��رّدت أم 
زي��ن: "ادع��ي حبيب��ي معلش. امله��م يصر صي 
كيف ما كان يكون". ثم أظهرت نزقًا مفاجئًا 
جب��ّوال املتطّوع��ة ال��ذي مل يتوّق��ف ع��ن الرن��ن 
عل��ى نغم��ة "دكت��ور الع��رب بش��ار... رئي��س 

اجلمهوري��ة".
اللهج��ة  تقلي��د  زي��ن  أم  حت��اول  	
الديرية. ومل ينقطع وّدها ملعارفها وأصدقائها 
من أهل دير الزور بعد اندالع الثورة. ومل تسافر 
مثل غرها من الزوجات الغريبات حرصًا على 
س��المتهّن. لكنها ال تكّف عن إبداء تعّجبها من 
معارضة بعض الناس لبش��ار األس��د، وتعّجبها 
م��ن الطائفي��ن والطائفي��ة ال��ي تفّرقن��ا حن��ن 
األخ��وة، حبس��ب م��ا تق��ول. وتستش��هد حبّبه��ا 
وحّب زوجها لدير الزور، الي قضى فيها شبابه 
متطّوع��ًا يف املخاب��رات خ��الل 17 عام��ًا كان 
"خي��دم فيه��ا الوط��ن"، عل��ى طريقت��ه بالطب��ع.

يف صالون حالقٍة نسائيٍة، يف أحد األحياء الي ما زال يسيطر عليها النظام يف مدينة دير الزور، كانت زبونات السيدة )م(  	
متنّوع��اٍت، ب��ن م��ن تؤّي��د نظ��ام بش��ار األس��د وم��ن تعارض��ه معارض��ًة صامت��ة.
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انهياٌر متســارٌع في الواقع الطبّي لدير الزور
وتنظيم الدولة يتدخل بافتتاح كليٍة للطّب في الرقة

فراس العمري

تصّن��ف منظم��ة الصح��ة العاملي��ة س��ورية يف حال��ٍة طارئٍة إنس��انيًا من الدرجة الثالثة، وهي الدرجة األش��ّد خطورًة يف الس��ّلم  	
ال��ذي تعتم��ده املنظم��ة. ويف دي��ر ال��زور، وه��ي احملافظ��ة املتخلف��ة أص��اًل يف مس��توى الرعاية الصحي��ة العامة قبل الث��ورة، باملقارنة مع 

احملافظ��ات الس��ورية الك��ربى، يب��دو الوض��ع أس��وأ.
فق��د ش��هد واق��ع اخلدم��ات الصحي��ة  	
تراجعًا كبراً خالل السنوات القليلة املاضية، 
األش��هر  خ��الل  الرتاج��ع  ه��ذا  ح��ّدة  وازدادت 
الس��تة األخ��رة، ال��ي وقع��ت فيه��ا احملافظ��ة 
حتت سيطرة تنظيم "الدولة اإلسالمية". فقد 
تناق��ص، م��ّرًة أخ��رى، ع��دد العامل��ن يف احلقل 
االختصاصي��ن  األطب��اء  وخاّص��ًة  الط��ّي، 
والعامن، الذين شهدت احملافظة موجة نزوح 
جدي��دة هل��م. ويق��ّدر بع��ض العامل��ن الطبي��ن 
نس��بة م��ن هاج��ر م��ن أطب��اء دي��ر ال��زور بع��د 
الث��ورة بأكث��ر م��ن %80 م��ن الع��دد الكل��ّي هل��م 
قبله��ا. وترّك��زت موج��ة الن��زوح األخ��رة يف 
الطواق��م العامل��ة يف املش��ايف العام��ة وامليداني��ة، 
أي املؤّسس��ات الصحي��ة ال��ي تق��ّدم خدماته��ا 
باجمل��ان، بالتزام��ن م��ع عج��ز معظ��م الس��كان 
ع��ن حتّم��ل تكالي��ف العالج والكش��ف الطّي يف 
املش��ايف والعيادات اخلاصة، أو دفع مثن الدواء، 
نظ��راً الرتف��اع مق��دار ه��ذه التكالي��ف باملقارن��ة 
مع املتوس��ط الع��ام للدخل، نتيجة االخنفاض 

الكب��ر يف قيم��ة الل��رة الس��ورية.
وكان هلج��رة العامل��ن يف احلق��ل  	
الصح��ّي، م��ن أطب��اء وفني��ن وممّرض��ن، دوٌر 
املش��ايف  بع��ض  إغ��الق  أو  تراج��ع  يف  كب��ٌر 
ت��كاد  إذ  واخلري��ة.  العام��ة  واملس��توصفات 
مش��فى البوكم��ال العامة أن تغل��ق أبوابها بعد 
ن��زوح معظم موظفيه��ا. يف حن كان للغارات 
اجلّوية إس��هامها يف إغالق مش��اٍف أخرى، مثل 
مش��فى الطّب احلدي��ث يف مدينة امليادين، الي 
دّم��رت طائ��رات األس��د أج��زاء واس��عًة منه��ا. 
وتتع��ّرض كلٌّ م��ن مش��فى موحس��ن امليدان��ّي 
يف ري��ف دي��ر ال��زور الش��رقّي، ومش��فى الكس��رة 
يف الري��ف الغربّي، الس��تهداٍف متكّرر. ويفّس��ر 
أح��د األطب��اء امليداني��ن، رافض��ًا الكش��ف ع��ن 
امس��ه، س��بب مغادرت��ه، وكث��ٌر م��ن زمالئ��ه، 
حبال��ة الي��أس واإلحباط الع��اّم وتراجع اآلمال 
أيض��ًا،  إنس��اٌن  "فالطبي��ب  أفض��ل:  مبس��تقبٍل 
يعي��ش يف ه��ذا اجملتم��ع ويعان��ي م��ا يعاني��ه 
أف��راده، م��ن واق��ٍع ينتق��ل م��ن س��ّيٍء إىل أس��وأ".

يف  العامل��ن  مغ��ادرة  جان��ب  وإىل  	
احلق��ل الط��ّي، ت��ربز مش��اكل نق��ص ال��دواء 
واملس��تلزمات الطبي��ة كأح��د أب��رز مس��ّببات 
االنهيار املتسارع للمنظومة املؤقتة، الي كان 
النش��طاء الطبي��ون احمللي��ون ق��د متكن��وا م��ن 
تأسيس��ها كبدي��ٍل ع��ن منظوم��ة وزارة صّح��ة 
النظام. إذ ختتفي بعض أنواع األدوية الضرورية 
ألس��ابيع عّدٍة من الصيدليات واملش��ايف. ويفّسر 
أحد الصيادلة يف مدينة امليادين هذه املشكالت 
برتاجع نشاط املنظمات واهليئات الطبية بسبب 
العوائق القانونية واللوجستية الي ظهرت بعد 
الش��هر الس��ادس م��ن الع��ام املاض��ي، وه��و الش��هر 
الذي أكمل فيه تنظيم "الدولة" سيطرته على 
حمافظ��ة دي��ر الزور. إذ تقلصت املرونة املتاحة 
أم��ام ه��ذه املنظم��ات يف دع��م ومتوي��ل مش��اريع 
صحي��ٍة جدي��دة، أو اكم��ال رعايته��ا ملش��اريع 
قائم��ة. كم��ا خل��ق إغ��الق كلٍّ م��ن معربي تل 
أبي��ض وجرابل��س احلدودي��ن عائق��اً كب��راً 
أم��ام وص��ول املس��اعدات الطبي��ة إىل احملافظ��ة، 
وخاص��ًة مع صعوب��ات وخماطر النقل انطالقًا 
م��ن املعابر األخرى، حبس��ب ما يقول الصيدلّي 
الصحي��ة  اإلمكان��ات  نب��ه إىل هشاش��ة  ال��ذي 
أم��ام أي��ة جائح��ٍة أو وب��اٍء قد ينتش��ر فج��أة. وهو 

تهديٌد قائٌم بالفعل، حسب ما يؤكد كثٌر من 
العامل��ن يف احلق��ل الط��ّي. 

وأث��ارت خط�������وة تنظي������م "الدول��ة  	
يف  للط��ب  كلي��ٍة  بافتت����������اح  اإلس�������المية" 
أوس��اط  يف  كب��رًة  س��خريًة  الرق��ة  مدين��ة 
األطب��اء، وخاص��ًة م��ع اختص��ار ع��دد س��نوات 
الدراس��ة فيه��ا إىل ث��الٍث فق��ط، وف��ق م��ا ج��اء 
يف اإلع��الن ال��ذي ص��در ح��ول ه��ذه الكلي��ة، 
م��ن  إليه��ا  االنتس��اب  ش��روط  خّفف��ت  ال��ي 
مكتفي��ًة  املرتفع��ة،  النج��اح  مع��ّدالت  ش��رط 
مبع��ّدل %80 مل��ن حص��ل عل��ى ش��هادة الثانوي��ة 
العلم��ّي، أو خيض��ع احلاصل��ون عل��ى  	الف��رع 
املع��ّدل ذات��ه يف الش��هادة اإلعدادي��ة المتح��اٍن 
تنافسيٍّ للذين مل حيصلوا على شهادة الثانوية، 
حبس��ب اإلع��الن. ويؤك��د أطب��اء أن مصر هذا 
املش��روع ه��و الفش��ل، بس��بب افتق��ار التنظي��م 
إىل الك��وادر املؤهل��ة للتدري��س يف ه��ذه الكلي��ة، 
إضافًة إىل الشروط "الغريبة" لالنتساب إليها، 
فض��اًل ع��ن االفتقار إىل البنية الفني��ة الالزمة. 
ويكشف إعالن افتتاح هذه الكلية عن إحساٍس 
ب��دأ يتك��ّون ل��دى التنظي��م خبط��ورة الوض��ع 
الصحّي العام، وعن حماولته لتقديم احللول، 

وإن ج��اءت غ��ر منطقي��ٍة ومرجتل��ة.

من أرشيف مشفى موحسن امليداني
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 من يقرأ اليــــــوم لــم يعد فــي دير الزور "تكايا"
في دير الــزور؟! منذر إبراهيم

قب��ل أي��اٍم، أجه��ز تنظي��م "الدول��ة اإلس��المية" )داع��ش( عل��ى م��ا تبّق��ى م��ن تكي��ة  	
"ال��راوي" يف مدين��ة دي��ر ال��زور، بتدمره��ا باملتفجرات. ليمحو بذلك بن��اًء، يتجاوز عمره 

130 عام��ًا، ع��ن الوج��ود.
بع��د العص��ر، يف األوق��ات الكس��ولة  	
ال��ذي مت��ّر به��ا امل��دن الصغ��رة أي��ام اجلم��ع، 
كان بع��ض املتصّوف��ة جيتمع��ون يف التكي��ة 
للنش��يد وم��دح الرس��ول، م��ع م��ا يراف��ق ذل��ك 
م��ن ح��ركاٍت تش��به الرق��ص، تس��ّمى عنده��م 
كان  ومري��ٍح  نش��ٍط  مش��هٍد  يف  باحلض��رة، 
ميك��ن للعاب��ر يف الش��ارع الع��ام بدي��ر ال��زور أن 
ي��راه إن توق��ف عن��د ب��اب تكي��ة ال��راوي، وه��ي 
م��كان احتف��اٍل باألعي��اد واملناس��بات الديني��ة.

لدي��ر  احلدي��ث  التش��ّكل  ج��اء  إذ  	
ال��زور يف النص��ف الثان��ي م��ن الق��رن التاس��ع 
عش��ر، عندم��ا توّس��عت خ��ارج موقعه��ا القدي��م 
املعروف بالدير العتيق، مع إقامة سكاٍن جدد 
فيه��ا، قدم��وا م��ن حواض��ر قريب��ٍة وبعي��دة، من 
بينه��ا راوة، املدين��ة العراقي��ة ال��ي خ��رج منه��ا 
الس��يد أمح��د ال��راوي، الص��ويّف الكب��ر ال��ذي 
بن��ى التكي��ة وأّس��س فرعًا للطريق��ة الرفاعية 
بدي��ر ال��زور، تن��اوب أف��راٌد م��ن س��اللته بع��ده 
ال��راوي ش��خصًا  عل��ى ترؤس��ه. كان أمح��د 
حمبوب��ًا وحمرتمًا بن أبناء مدينته اجلديدة. 
وخلع عليه السلطان عبد احلميد رتبة نقيب 
األش��راف، ال��ي متنح عادًة ألبرز الش��خصيات 
املنسوبة إىل ساللة النّي ملسو هيلع هللا ىلص. وخالل عشرات 
السنن كانت التكية منرباً من منابر الدعوة 
والعلم الشرعّي. وترّبى يف أرجائها كثٌر من 

أبن��اء دي��ر ال��زور، الذي��ن يصع��ب عليه��م الي��وم 
تص��ّور مدينته��م م��ن دونه��ا.

للتكي��ة  داع��ش  ه��دم  أحل��ق  وق��د  	
حزن��ًا إضافي��ًا يف أنف��س ه��ؤالء، ف��وق أحزانه��م 
املتج��ّددة كّل ي��وٍم م��ن أي��ام احل��رب، حبس��ب 
م��ا يق��ول عب��د اهلل، املتص��ّوف –س��راً يف عه��د 
داعش- وطالب اجلامعة السابق: "قبل سنتن 
ضرب��ت طي��ارة بش��ار التكي��ة وتهّدم��ت القب��ة، 
املهم��ة".  كّمل��ت  داع��ش  مفخخ��ات  والي��وم 
ويضي��ف عب��د اهلل، ال��ذي خّب��أ كت��ب التصوف 
خوف��ًا م��ن الس��لطة احلالي��ة ال��ي تع��ّد ه��ذه 
الكتب رّدًة وخروجًا عن اإلسالم: "داعش مثل 
نظ��ام البع��ث، اثنيناته��م احت��الل للبلد وحلياة 

الن��اس".
قوائ��م  يف  يك��ن  مل  الث���������ورة،  قب��ل  	
مديري��ة اآلث��ار واملتاح��ف بدي��ر ال��زور الكث��ر 
م��ن األبني��ة احملمّي��ة كمواق��ع تراثي��ٍة، بع��د 
القدمي��ة،  املدين��ة  البع��ث  س��لطة  أزال��ت  أن 
املعروفة باسم الدير العتيق، عام 1968. وأثناء 
االعتداءات املتكّررة لقّوات األسد على املدينة، 
خالل السنوات القليلة املاضية، ُدّمرت معظم 
األبني��ة الرتاثي��ة. لتأتي خطوة داعش األخرة 
يف الس��ياق الرببرّي ذاته، من حيث اس��تهتارها 
بدع��اوى فقهي��ٍة  ال��ذي ال يعجبه��ا  باملاض��ي 

خاّص��ة.

خليل عبد اهلل
ت��ودي  ق��د  ال��ي  املغام��رات  م��ن  	
كت��اٍب  مح��ل  املخاط��ر،  إىل  بصاحبه��ا 
اإلس��المية"  "الدول��ة  تنظي��م  يعج��ب  ال 
)داع��ش( والتج��ّول ب��ه يف الش��ارع. والكت��ب 
ال��ي ال تعج��ب التنظي��م ه��ي كّل الكت��ب، 
ال��ي توّزعه��ا نقاط��ه  باس��تثناء الكتيب��ات 
اإلعالمي��ة والدعوي��ة، تل��ك املطبوع��ة على 
عج��ٍل وبأح��رٍف كبرٍة، حتّض على بيعة 
"الدول��ة"  يناص��ب  م��ن  وتكّف��ر  اخلليف��ة 

الع��داء.
يف  ك�������ما  ال�������زور،  دي��ر  ويف  	
لس��يطرة  اخلاضع��ة  امل��دن  م��ن  غره��ا 
"داع��ش"، حي��اول م��ن اعت��ادوا ق��راءة الكتب 
التكّي��ف م��ع الظ��روف الراهن��ة، اذ تنق��ل 
يف  بعناي��ٍة  وختّب��أ  ش��ديٍد  حب��ذٍر  الكت��ب 
أمكن��ٍة وزواي��ا ال ختط��ر عل��ى ب��ال عناص��ر 
"داع��ش" إن تع��ّرض املن��زل للتفتي��ش. وقد 
متّك��ن حمم��د، وه��و واح��ٌد م��ن ق��ّراء الكت��ب 
النادري��ن أص��اًل، م��ن مواصل��ة عادت��ه يف 
الق��راءة اليومي��ة رغ��م الظ��روف الصعب��ة 
واخلط��رة ال��ي م��ّرت به��ا املدين��ة س��ابقًا. 
لكن��ه يش��عر الي��وم باخل��وف عندم��ا يتخّيل 
ويش��وفون  البي��ت  يداهم��ون  "الدواع��ش 
هالكت��ب". حتم��ًا س��يكون حمم��د يف ورط��ٍة 
إن وق��ف أّي رقي��ٍب من داع��ش أمام روايات 
وكوندي��را  حمف��وظ  وجني��ب  ماركي��ز 
وكويلل��و. ولكن الش��اّب يضيف أنه، ورغم 
خوف��ه ه��ذا، مل يتوق��ف ع��ن اس��تعارة الكتب 
م��ن صدي��ٍق "يق��رأ الكتب" ه��و اآلخر، كان 
ل��ه دوٌر يف نق��ل ج��زٍء م��ن مكتب��ة املرك��ز 
الثق��ايّف وحفظه��ا يف م��كاٍن أمٍن، لو عرفت 
ب��ه داع��ش حلّول��ت الكت��ب إىل كوم��ٍة م��ن 
ن��اٍر ورم��اد، كم��ا فعل��ت م��ّراٍت ع��ّدًة يف 

أمكن��ٍة خمتلف��ة.

عين المدينة | العدد )41( | 16 كانون الثاني 2015

تكية ال��راوي



عين المدينة | العدد )41( | 16 كانون الثاني 2015رادار المدينة8

كيف تقاوم نساء دير الزور تسّلط "داعش"
علي خطاب

تنظي��م  أن  األخ��رة  اآلون��ة  ب��دا يف  	
تعامل��ه  م��ن طرائ��ق  ش��يئًا  غ��ّر  ق��د  الدول��ة 
اخلش��نة م��ع الس��كان يف مدين��ة دي��ر ال��زور، 
وخاص��ًة بع��د تعي��ن مس��ؤوٍل جدي��ٍد للحس��بة 
ُتنق��ل أخب��اٌر ع��ن لط��ٍف وليون��ٍة  يف املدين��ة، 
الفت��ن يف س��لوكه، وإلي��ه يعود "فض��ل" توقف 
العقوب��ات الغريب��ة ال��ي كان س��لفه ينزهل��ا 
باملعتقل��ن واملوقوف��ن الرتكابه��م "املخالف��ات". 
ويعزو كثٌر من السكان "إصالحات" التنظيم 
ه��ذه إىل بع��ض النس��وة اللوات��ي ك��ّن طرف��ًا يف 
ح��وادث ع��ّدٍة فّج��رت النقم��ة الش��عبية عل��ى 
مس��ؤولي احلس��بة الس��ابقن، وخاص��ًة عل��ى 
كلٍّ م��ن املدعّوي��ن أب��و أس��امة وأبو ش��ّداد. فبعد 
كّل حادث��ٍة تتع��ّرض فيه��ا امل��رأة الضطهاٍد ما، 
تندل��ع املواجه��ات الكالمية، ال��ي قد تتطّور إىل 
التضارب باأليدي واحلجارة، بن بعض شبان 
املدين��ة وعناص��ر التنظي��م. إضاف��ًة إىل ح��االت 
التجمه��ر والتحش��يد الس��ريعة ال��ي أحبط��ت 
حم��اوالت اعتق��اٍل كث��رة، بالتزامن مع مئات 
الش��كاوى املرفوع��ة إىل "احملكم��ة"، وغ��ر ذل��ك 
التنظي��م  ال��ي ترب��ك  املقاوم��ة  أس��اليب  م��ن 
وجت��ربه عل��ى الرض��وخ -ول��و مؤقت��ًا- لطلب��ات 

الس��كان.
تق��ول أم هاني، وهي معلمة مدرس��ٍة  	
س��ابقٌة، إن ه��دف التنظي��م ه��و "إلغ��اء امل��رأة، 
وإبعاده��ا نهائي��ًا ع��ن احلي��اة العام��ة". وتع��زو 
فش��له يف حتقيق مس��عاه حتى اآلن إىل العادات 
والتقالي��د والعواط��ف والرتبي��ة والثقاف��ة، الي 

أّدت جمتمع��ًة إىل ذل��ك الفش��ل. 

للم��رأة مكان��ٌة جي��دٌة نس��بياً يف عموم  	
جمتم��ع مدين��ة دي��ر ال��زور، فه��ي تتعل��م ح��ن 
يك��ون التعل���������يم متاح��ًا، وتعم��ل يف كث��ٍر م��ن 
األحي��ان أكث��ر م��ن الرجل، وحي��دث يف حاالٍت 
ع��ّدٍة أن ُتس��ّمى البي��وت بأمس��اء س��يداتها، )بي��ت 
فالن��ة وأوالد فالن��ة(. لك��ن التنظي��م ال يقي��م 
اعتب��اراً ل�������هذه العوام��ل. وال ميك��ن، حبس��ب م��ا 
يؤك��د الس��كان هنا يف دير الزور، فت��ح أّي حواٍر 
منطقيٍّ مع عناصره أو مس��ؤوليه. ومع����������ظم 
ح��االت اس��تجابة التنظي��م ملطال��ب عام��ٍة تنب��ع 
م��ن إدراك��ه ملصاحل��ه فق��ط. وه��ذا م��ا فهم��ه 
األهالي مبكراً، وخاصًة النس��وة الالتي س��رعان 
م��ا ينتفض��ن يف رّدات فع��ٍل غاضب��ٍة، وخاص��ًة 
كب��رات الس��ّن منه��ّن، مس��تثمراٍت مكانته��ن 
الب��ارزة يف الوع��ي الع��ام، ف��ال يتوّرعن عن فضح 
ب��دون س��بب  أو  التنظي��م، بس��بٍب  انته��اكات 
-وه��و م��ا ال جي��رؤ علي��ه الرج��ال- و)بهدل��ة( 
عناص��ره ومواجهته��م، والدع��اء عليه��م )وه��و 
م��ا يث��ر حفيظته��م(. وه��ذا م��ا تفّضل��ه أم هاني 
على النقاش، حن يتعّرض��������ون هلا )إذ اضطّر 
التنظيم إىل السماح للمسّنات بكشف وجوههّن، 
لك��ن ه��ذا ال ي������عفيهّن م��ن التع��ّرض للتوبي��خ 
والنصيحة القسرية من عناصر احلس�����بة يف 
الش��ارع(. وع��ن طري��ق الولول��ة والصي��اح: "وي��ن 
أه��ل امل��رّوة"، تتمك��ن امل��رأة م��ن حش��د كّل م��ن 
يص��ل إلي��������ه الص��وت، أو يلح��ظ واقع��ة إزع��اج 
" مق��ّدرٍة، ض��ّد س��يارة احلس��بة ال��ي تضط��ّر  "أمٍّ
االن������سحاب يف معظ��م احل��االت، جتنب��ًا  إىل 

لتده��وٍر مفاج��ٍئ ق��د ال حتم��د عقب��اه. 

إىل  س��نًا  األصغ��ر  النس��اء  وتلج��أ  	
أس��لوب )الضل��ع القاص��ر(، إن ص��ّح تعب��ر أم 
هان��ي. فف��ي ظ��ّل غي��اب قوان��ن واضح��ٍة، ال 
ميك��ن للفتي��ات أو لألمه��ات الش��ابات مواجه��ة 
إال  تق��ول،  كم��ا  "داع��ش"،  ظ��ّل  يف  احلي��اة 
مبس��اعدٍة مس��تمّرٍة م��ن رج��ال العائل��ة، الذين 
ال يطيق��ون تط��ّور احتق��ار "داع��ش" النظ��رّي 
ع��ّدة  بإيق��اع   ، م��اديٍّ احتق��اٍر  إىل  للنس��اء 
ضرب��اٍت بط��رف العص��ا عل��ى ظه��ور النس��وة أو 
أكتافه��ّن يف احل��االت ال��ي خُت��ّل فيه��ا امل��رأة 
بالتزامه��ا بقوان��ن "احلش��مة"، بارخت��اء نق��اٍب 
العب��اءة هن��اك.  أو ظه��ور تطري��ٍز عل��ى  هن��ا 
وأعقب��ت كّل حادث��ة تعنيٍف علني��ٍة مثل هذه 
هّب��اٌت ش��عبيٌة أج��ربت "داع��ش" عل��ى مراجع��ة 
حس��اباتها. وتستش��هد أم هان��ي حبادث��ة ض��رب 
فت��اٍة م��ن ح��ّي احلميدي��ة، دفع��ت إخوته��ا إىل 
مهامج��ة دوري��ة احلس��بة، ث��م إىل العصي��ان 
داخ��ل الس��جن بع��د اعتقاهل��م. وتزام��ن هذا مع 
ح��وادث أخ��رى عل��ى امت��داد احملافظ��ة، لع��ّل 
أبرزه��ا مواجه��ات بل��دة صبيخ��ان، ال��ي س��قط 
فيه��ا العدي��د م��ن القتل��ى م��ن عناص��ر تنظي��م 

"الدول��ة اإلس��المية" وم��ن أبن��اء البل��دة.
لي��س للحس�������بة قان������وٌن واض�����ٌح،  	
خاّص��ًة يف م��ا خي��ّص النس��اء، لك��ن الش��ائع ه��و 
املف��روض  اللب��اس  عل��ى  املش������ّددة  املراقب��ة 
رمسي��ًا م��ن قب��ل التنظي��م. لتبق��ى س��لوكياٌت 
يف  للموباي��ل  امل��رأة  اس��تعمال  مث��ل  أخ��رى، 
الطريق، أو سفرها إىل مناطق خارج سيطرة 

عناص��ره. مل��زاج  خاضع��ًة  التنظي��م، 
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شــهاداٌت عن سبي اإليزيديات
مئة "ســبّيٍة" في ســوريا، ُأجبرت معظمهّن على اعتناق اإلســالم

تقرير خاّص

م��ا زال الغم��وض يكتن��ف الكث��ر م��ن التفاصي��ل املتعلق��ة بس��ي مقاتل��ي تنظي��م "الدول��ة اإلس��المية" لنس��اء م��ن الطائف��ة  	
اإليزيدية، إثر اهلجوم الذي ش��نته داعش على جبل س��نجار يف العراق، صيف العام املاضي. حاولت "عن املدينة"، خالل أش��هٍر، تتبع 
وقائع انتقال عدٍد من األسرات اإليزيديات إىل سوريا، وتوّصلت إىل بعض املعطيات الي نعرض جزءاً منها هنا، مع إغفال التفاصيل 

ال��ي ق��د تق��ود إىل الش��هود.

شهادات:
ش��ابٌّ  وه��و  األول،  الش��اهد  يق��ول  	
م��ن الري��ف الش��رقّي لدي��ر الزور، إن��ه متكن، يف 
نهاية الشهر التاسع من العام الفائت، من رؤية 
10 نس��اٍء يف بي��ٍت واس��ٍع يف مدين��ة أب��و مح��ام، 
ال��ي هّج��ر مقاتل��و داع��ش أهله��ا، بع��د املع��ارك 
مع أبناء عشرة الشعيطات الي ينتمون إليها. 
ويق��ول الش��اهد إن النس��وة ك��ّن مكش��وفات 
ال��رأس، مب��ا خيالف إلزامات داعش خبصوص 
لب��اس امل��رأة. وب��ّرر ح��ّراس املن��زل ذلك للش��اهد 
ب�"أنه��ن يزيدي��ات" أي جواري. وال ُيفرض على 
اجلارية تغطية الرأس أو الوجه حبسب الفقه 
الذي تعتمده داعش. والحظ الشاهد حالًة من 
اإلره��اق والذه��ول يف أوج��ه األس��رات، الالت��ي 

ق��ّدر أعماره��ّن مب��ا ب��ن 18 و35 عام��ًا.
الري��ف  م��ن  آخ��ر،  ش��اهٌد  وحت��ّدث  	
القريب ملدينة امليادين، أن مقاتاًل تونس��يًا بارزاً 
يف صف��وف داع��ش، يدع��ى أب��و مال��ك، حيتج��ز 
أس��رتن إيزيديت��ن يف الثالثين��ات م��ن العم��ر 
بصف��ة س��بايا يف مس��كٍن خ��اصٍّ ب��ه، إضاف��ًة إىل 
مخس��ة أطف��اٍل، أكربه��م يف الثاني��ة عش��رة 
م��ن العم��ر، هم أبناء واحدٍة من األس��رتن. وال 
يس��مح أب��و مال��ك أليٍّ من األس��رتن باخلروج 
م��ن املن��زل، يف ح��ن يس��مح لألطف��ال باللع��ب 
قريب��ًا. ويصطح��ب أب��و مال��ك أك��رب األطف��ال 
وينق��ل  اجلماع��ة.  ص��الة  ألداء  املس��جد  إىل 
عن��ه أن األطف��ال ق��د أس��لموا، وكذل��ك فعل��ت 

األس��رتان، وأن��ه س��يعتقهما قريب��ًا.
الري��ف  يف  ذيب��ان،  بل��دة  وم��ن  	
الش��رقّي لدي��ر ال��زور، يق��ول ش��هوٌد إن اثنت��ن 
م��ن جمموع��ة النس��وة احملتج��زات يف املدين��ة 
السكنية التابعة حلقل العمر النفطّي، القريب 
من البلدة، قد متكّن من اهلرب يف أوائل الشهر 
11 من العام الفائت، مما أدى إىل استنفاٍر أميٍّ 
كب��ٍر يف املنطق��ة، وال يعل��م إن كان مقاتل��و 
داع��ش ق��د متكن��وا م��ن القبض على األس��رتن 

اهلاربت��ن.

ويف قري��ٍة قريب��ٍة م��ن ذيب��ان أّك��د  	
ش��هوٌد آخ��رون أن مس��ؤواًل ش��رعيًا يف داع��ش، 
يدعى أبو أسامة املغربي، حيتجز فتاًة إيزيديًة 
ال يزي��د عمره��ا ع��ن العش��رين، حبس��ب تقدير 
الش��هود ال��ذي اس��تطاعوا رؤيته��ا، إذ مس��ح هل��ا 
املغرب��ّي باالحت��كاك باجل��وار القريب للمس��كن 
ال��ذي اخت��ذه، قب��ل أن مينعه��ا ع��ن ذل��ك نهائي��ًا. 
ويش��رح أب��و أس��امة لبع��ض مبايع��ي داع��ش 
م��ن أبن��اء املنطق��ة أن��ه حص��ل عل��ى "اجلاري��ة" 
كهدي��ٍة م��ن أحد أصدقائه الذين ش��اركوا يف 
هجمات سنجار، وأنه مل يقم أّي اتصاٍل جنسيٍّ 

به��ا، ب��ل يس��تفيد منه��ا كخادم��ٍة فق��ط.
نتائج:

مناط��ق  م��ن  ال������شهادات  اتفق�������ت  	
خمتلف��ٍة م��ن حمافظ��ة دي��ر ال��زور، وبعضه��ا 
لداع��ش،  حملي��ن  مس��ؤولن  ع��ن  منق��وٌل 
معظمه��م م��ن ال�������مهاجرين، عل��ى املعطي��ات 

التالي��ة:
- ال يتج��اوز الع��دد الكل��ّي "للس��بايا"  	
اإليزيدي��ات اللوات��ي مّت نقلهّن إىل س��وريا املئة. 
توّزع��ن عل��ى حمافظ��ات دي��ر ال��زور والرق��ة 
واحلس��كة، إضاف��ًة إىل ري��ف حل��ب اخلاض��ع 

داع��ش. لس��يطرة 
- أج��رب احلائزون من مقاتلي داعش  	
على نسوٍة إيزيدياٍت بصفة سبايا، كلٌّ بشكٍل 
منفص��ٍل، "س��بّيته" عل��ى اعتن��اق اإلس��الم وق��ام 

بتغي��ر امسه��ا. وكذل��ك ح��ال األطف��ال الذي��ن 
وقع��وا مع أمهاتهم يف األس��ر.

األس��رات  حمتِج��زو  ينقس��م   - 	
س��نجار،  هجم��ات  يف  ش��اركوا  عناص��ر  إىل 
وعناص��ر "اش��رتوا" األس��رات م��ن املش��اركن، 
وعناص��ر حصل��وا عليهّن ك�"هداي��ا" من زمالء 
هل��م يف داع��ش. ومجي��ع ه��ؤالء احملتِجزي��ن م��ن 

خمتلف��ة. وبل��داٍن  دوٍل  م��ن  املهاجري��ن، 
- خُيض��ع عناص��ر داع��ش األس��رات  	
لفحوصاٍت طبيٍة يف العيادات النسائية للكشف 
ع��ن ح��االت احلم��ل. وال ُيعل��م ش��يٌء عن مصر 
األجّن��ة م��ن آب��اء م��ن داع��ش، أو مص��ر األمهات 

احلوام��ل بع��د والدته��ّن، ال��ي مل حت��ن بع��د.
داع��ش  عناص��ر  بع��ض  يغ��ري   - 	
املراهق��ن م��ن أبن��اء املنطق��ة باالنضم��ام إىل 
التنظي��م والقتال يف صفوف��ه طمعًا باحلصول 
عل��ى "س��بّية". إذ حت��ّدث أبو بكر الفنلندي، وهو 
مقات��ٌل ب��ارٌز يف صف��وف داع��ش، ع��ن س��هولة 
احلص��ول عل��ى إيزيدي��اٍت ل��كّل م��ن ش��ارك يف 
مع��ارك س��نجار، س��واًء بالقس��مة أو بال�"ش��راء".

- أث��ارت عملي��ات الس��ي اس��تهجانًا  	
واس��عًا يف الق��رى والبل��دات ال��ي حيتج��ز فيه��ا 
ال��رأي  واعت��رب  األس��رات.  داع��ش  عناص��ر 
الع��ام احملل��ّي ذل��ك فع��اًل بال��غ الش��ناعة. وتث��ر 
األسرات تعاطفًا كبراً جداً لدى األهالي، إال 
أن إج��راءات داع��ش املش��ّددة حت��ول دون القدرة 

عل��ى مس��اعدتهّن عل��ى اهل��رب.

من وثائقي "سبايا اخلالفة" لقناة BBC العربية
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جنود "الدولة اإلسالمية"...
حمقــى ومرتزقٌة ومؤمنون

معاوية محاد

مل يتع��ّرض تنظي��م "الدول��ة اإلس��المية"، من��ذ مت��ّدده  	
األخ��ر يف س��وريا، لتهدي��ٍد ج��ادٍّ خيت��رب قدرت��ه عل��ى الصم��ود، 
ويكش��ف م��دى متاس��ك بنيت��ه البش��رية، وإخ��الص املنتس��بن إليه 
يف الظ��روف الش��اقة، وخاص��ًة اجل��دد منه��م، مم��ن "بايع��وا" خ��الل 
الع��ام الفائ��ت، والذين يش��ّكلون أغلبيًة عدديًة الي��وم، باملقارنة مع 
ع��دد املنتس��بن إلي��ه قب��ل ع��اٍم، عندم��ا اندلع��ت احل��رب بين��ه وب��ن 
الفصائ��ل والتش��كيالت األخ��رى، وال��ي انته��ت باحتالل��ه ملس��احاٍت 
شاسعٍة من األراضي السورية. وال ميكن اعتبار هجمات طائرات 
التحال��ف تهدي��داً وجودي��ًا، بس��بب حمدودي��ة آث��ار ه��ذه الضرب��ات 

غ��ر املتزامن��ة م��ع عملي��اٍت واس��عٍة عل��ى األرض.

قب��ل ع��اٍم، مل تك��ن أع��داد مقاتل��ي التنظيم الفّعالن يف س��وريا  	
وحده��ا، تتج��اوز األلف��ن إىل ثالث��ة آالف مقات��ل، حبس��ب تقدي��راٍت 
حمليٍة دقيقة. يضاف إليهم ما عرف يف حينه باخلاليا النائمة، وهي 
تس��ميٌة فضفاض��ٌة جملموع��اٍت صغ��رٍة م��ن املقاتل��ن )10 إىل 15( بايع��وا 
س��ّراً وُكلف��وا مبهم��اٍت أمني��ٍة وعس��كريٍة يف قراه��م وبلداته��م ال��ي مل 
يغادروه��ا، بانتظ��ار وقوعه��ا حت��ت س��لطة التنظيم. وكان��وا معروفن، 
أو مشتبهًا فيهم باالنتماء إىل "الدولة"، يف أوساطهم احمللية. وصمدوا 
بالفع��ل أم��ام مالحق��ات اجلي��ش احل��ّر وجبه��ة النص��رة خ��الل األش��هر 
الس��تة األوىل م��ن ع��ام 2014. وكان��ت هل��م أدواٌر ب��ارزٌة يف إخض��اع 
بلداتهم بش��كٍل متسلس��ٍل لس��يطرة التنظيم يف األماكن الي اس��تطاع 

التم��ّدد إليه��ا، وال س��يما يف حمافظ��ة دي��ر ال��زور.
وبالنظ��ر إىل التط��ور الع��ددّي والنوّع��ي ال��ذي ط��رأ عل��ى  	
بني��ة "الدول��ة اإلس��المية"، بع��د بس��ط س��لطتها يف اجلغرافي��ا احلالي��ة، 
ميك��ن تصني��ف املنتس��بن إليه��ا يف ث��الث فئاٍت هي: املؤمن��ون واحلمقى 

واملرتزق��ة.
املؤمنون ب�"الدولة اإلسالمية"

ه��م العناص��ر املتدين��ون بالفع��ل، مم��ن دفع به��م االعتقاد بأن  	
"الدولة اإلسالمية يف العراق والشام" –بعد اإلعالن عنها يف ربيع العام 
-2013 عل��ى ص��واب، وب��أن هل��ا وحده��ا احل��ق الش��رعّي بقي��ادة املس��لمن 
وتول��ي ش��أنهم، وعليه��ا واج��ب س��حق "املرتّدي��ن" بأنواعه��م املختلف��ة. 
واملرت��ّد ه��و كّل مس��لٍم س��ّيٍّ –غ��ُر الس��ّنة كف��اٌر حبس��ب التنظي��م- 
ناص��ب "الدول��ة اإلس��المية" الع��داء، أو اختل��ف معه��ا يف قضي��ٍة م��ن 
القضايا الرئيسية أو الفرعية يف العقيدة. وهو أيضًا كّل من تقتضي 
مصلح��ة التنظي��م اللحظي��ة أو الدائمة أن يوصم بالرّدة تس��ويغًا هلدر 

دمه.
وإىل فئ��ة "املؤمن��ن" ينتم��ي القس��م األك��رب م��ن املهاجري��ن،  	
مع متايزاٍت الفتٍة بينهم يف الدوافع والسلوك ودرجة النضج واحلياة 

الس��ابقة. فيم��ا ينف��رد العراقي��ون بتصني��ٍف ممّي��ٍز وخ��اصٍّ يف "الدول��ة"، 
ميك��ن احلدي��ث عن��ه الحق��ًا. وينظ��ر املؤمن��ون املهاج��رون إىل جترب��ة 
"الدولة" باعتبارها حلظًة تارخييًة قياميًة ستتسع لتشمل العامل كله، 
وتعيد للمسلمن جمدهم الضائع . وتصعب معرفة مدى اندماج هؤالء 
–كلٍّ يف بل��ده- مبجتمعاته��م األصلي��ة، ومدى انتمائهم إليها. ويصعب 

كذل��ك تصدي��ق دعاويه��م املتكّررة بأنهم مجيعًا ترك��وا حياًة رخّيًة يف 
بلدانه��م، لتلبي��ة ن��داء اهلل. فق��د تك��ون "الدولة" فرص��ًة لنزوعات التطّهر 
واخل��الص، وق��د تك��ون كذل��ك وس��يلًة لكس��ر إيق��اع احلياة ال��ي تفتقد 
إىل "ال��روح" أو إىل املغام��رة. وتث��ر بع��ض املعطي��ات يف س��لوك املهاجرين 
وثقافاته��ا. فاخلليجي��ون  بلدانه��م  تن��ّوع  متنّوع��ًة  أس��ئلًة  وِصفاته��م 
ه��م األكث��ر لطف��ًا م��ع عام��ة الن��اس. ويتف��ّوق الشيش��انيون واألوزب��ك 
والطاجيكيون يف الدموية والتطّرف، وال سيما يف املعارك. فيما مياثلهم 
التوانسة، وآخرون من املغرب العربّي، يف التطّرف واحلّدة عند التعامل 
م��ع الن��اس عل��ى احلواج��ز أو كعناص��ر حس��بة. وميي��ل األوربي��ون، رغم 
دماث��ة أخالقه��م، إىل العزل��ة وجتن��ب االحت��كاك بس��كان املناط��ق ال��ي 

يقيم��ون فيها.
وإىل جان��ب فئ��ة املؤمن��ن بالدول��ة م��ن املهاجري��ن، يأت��ي أش��ّد  	
اجلهادين السورين جنونًا وقسوة، وخاصًة ممن كان له تاريٌخ جهاديٌّ 
سابٌق للثورة )بدأ يف معظم احلاالت يف انطالقتن؛ 11 أيلول، واالحتالل 
األمريكّي للعراق( سواًء أكان هذا التاريخ جمّرد فكٍر ومشاعر ساكنٍة 
يف األنفس والعقول، أم كان سلوكًا حركيًا تراوح عادًة بن سياحات 
قتاليٍة يف العراق واعتقاٍل ألشهٍر أو لسنواٍت يف سجون األسد، الي زادت 

بدوره��ا م��ن قطيع��ة ه��ؤالء واغرتابهم عن اجملتمع الس��ورّي –الس��ّيّ-
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 الغ��ارق وقت��ذاك يف "هل��وه ورّدت��ه". جمتم��ٌع فاجأه��م حق��ًا بانتفاضت��ه 
عل��ى نظ��ام األس��د. وأرب��ك حس��اباتهم، مؤقت��ًا، بطرح��ه لوس��ائل أخ��رى 
كادت تنج��ح ملقارع��ة الطغي��ان. وطرح��ه كذل��ك لقي��ٍم ومب��ادئ أوس��ع 
مم��ا ألف��وه يف السياس��ة واألخ��الق، كادت تتحق��ق ه��ي األخ��رى، قبل أن 
ينف��ض جهادي��و صيدناي��ا و"اجلّوي��ة" و"املخاب��رات العس��كرية" وغره��م 
ما خالط أنفس��هم من إعجاٍب يس��ٍر بآخرين ليس��وا منهم، وخاصًة بعد 
احنس��ار موج��ة النب��ل املؤقت��ة يف س��لوك الث��ّوار يف األش��هر األوىل للثورة. 
ليح��زم اجلهادي��ون الس��وريون الش��بان، أو بعضه��م، أمره��م م��ع جبه��ة 
النص��رة أله��ل الش��ام يف األري��اف املنتفض��ة يف ش��رق الب��الد ومشاهل��ا 
وجنوبه��ا. ورغ��م جنونه��م، يب��دو اجلهادي��ون الس��وريون أق��ّل اهتمام��ًا من 
أقرانهم املهاجرين باجلانب الرومانتيكي من التجربة. فاملهّم عندهم أن 
	يتمّسكوا جبهادهم، وأن ال تفرت هممهم يف االنصياع لواجبات التكليف.

كم��ا تض��ّم فئ��ة املؤمن��ن ب�"الدول��ة" نوعًا ثانيًا من الس��ورين،  	
هم بعض الثّوار من مقاتلن ومدنين، ممن ضاقوا ذرعًا بتشّتت اجليش 
احل��ّر يف تش��كيالٍت متنافس��ٍة وضعيف��ة، تعج��ز ع��ن بن��اء جبه��ٍة قوي��ٍة 
ومتماس��كٍة يف وجه قّوات األس��د، وتعجز كذلك عن وضع حدٍّ للفس��اد 
والسرقة والفوضى يف املناطق احملّررة. ووقع هؤالء حتت تأثر الدعاية 
ال��ي ب��رع "التنظي��م" يف تروجيه��ا ع��ن نفس��ه، م��ن أن��ه الوس��يلة الناجح��ة 
ملكافحة الفساد وهزمية األسد. وتعّمق انتماؤهم إىل الدرجة الي أقدم 
فيه��ا بعضه��م عل��ى تنفي��ذ عملي��اٍت استش��هاديٍة/ انتحاري��ٍة اخت��ّص به��ا 
املهاجرون العرب عادًة. وشّكل أفراد هذا النوع وقوداً ملعارك "الدولة" مع 
النظ��ام، وف��ق ما تكش��ف قوائم الش��هداء عل��ى جبهات القت��ال، وخاصًة يف 

حمافظ��ة دي��ر الزور.

احلمقى
جمتمع��ه،  ي��ؤذي  م��ن  أق��ّل  التنظي��م  يف  احلمق��ى  طائف��ة  	
وأكث��ر م��ن ينش��ط يف الدعاي��ة العفوي��ة هل��ذه "الدول��ة". يس��تغرب 
احلمق��ى مل��اذا ال ينض��ّم الث��ّوار احملرتم��ون مجيع��ًا إىل ه��ذا "الكي��ان 
الرائ��ع"، حي��ث مي��زق األملان��ّي جواز س��فره مبجرد الوص��ول، ويقتحم 
مخس��ون شيش��انيًا جبه��ًة أس��ديًة كامل��ة، ويط��ر الصيني��ون حف��اًة 
خلف صفوف العدّو. وحيث جُيلب اللصوص واملفس��دون إىل منّصة 
االع��دام، وتته��اوى ق��ّوات األس��د أم��ام جي��ش الصادق��ن. فاإلعج��اب 
ب�"بط��والت الدول��ة اإلس��المية" وبنق��اء مقاتليها –خاص��ًة املهاجرين- 
وحده من جلب جمموعات احلمقى. وكثٌر منهم كان ثائراً عاديًا 
يريد اخلالص من نظام األس��د والعودة إىل حياته الس��ابقة. وكثٌر 
منه��م أيض��ًا مل يك��ن عل��ى قناع��ٍة ب��أن "الث��ورة ل��ن تنج��ح إال بتطبي��ق 
ش��رع اهلل وإع��الء كلمت��ه"، عل��ى الطريق��ة اجلهادي��ة هل��ذا التطبي��ق. 
والواقع أن احلمقى كانوا مجهوراً متعاطفًا مع احلركات املسلحة 
ذات الطاب��ع اجله��ادّي، أو أنص��اراً ومنتم��ن إليه��ا بع��د أن تراجع��ت 
مسع��ة اجلي��ش احل��ّر وتقلص��ت كفاءت��ه القتالي��ة، قب��ل أن خيضع��وا 
للمفاضل��ة ب��ن "الدول��ة" وس��واها حبك��م األم��ر الواق��ع، وحت��ت تأث��ر 

اهلال��ة الدرامي��ة ال��ي رافق��ت صعوده��ا يف الع��ام الفائ��ت.
ه��ؤالء يف س��هولة خداعه��م،  ل��دى  وتكم��ن صف��ة احلم��ق  	
وبكونه��م مأخوذي��ن دوم��ًا بفصي��ٍل م��ا، مرّبري��ن ثابت��ن، وع��ن قناع��ٍة، 
ألخطائه. وُيعثر على احلمقى اليوم بن املقاتلن والعناصر املدنين 
يف املواق��ع التنفيذي��ة يف صف��وف التنظي��م، إذ ين��در أن يتب��ّوأ أيٌّ منهم 

منصب��ًا ذا قيم��ة.
املرتزقة

وه��م املنتس��بون إىل التنظي��م ألس��باٍب مصلحي��ٍة خاّص��ة،  	
بش��خوصهم أو عائالته��م أو مجاعاته��م، حلماي��ة مكتس��باٍت س��ابقٍة 
أو لتحقي��ق مكتس��باٍت حمتمل��ة، وخاص��ًة مم��ن دخل��وا يف منافس��اٍت 
م��ع خص��وٍم حملي��ن عل��ى "خ��رات" املمتل��كات العام��ة وخرج��وا خالي��ي 
الوفاض من هذه املنافس��ات. وقد كان التناحر والكيدية من األس��باب 
اهلام��ة للوق��وف إىل جان��ب التنظي��م، والفش��ل يف بن��اء موق��ٍف عس��كريٍّ 
ومدن��يٍّ موّح��ٍد ض��ّده يف دي��ر ال��زور. وب��ن "املرتزق��ة" أف��راٌد وج��دوا يف 
االنضم��ام إىل "الدول��ة" فرص��ة عم��ٍل متن��ح مرتب��اٍت ش��هريًة ثابت��ًة 
وجمزي��ًة يف ظ��روٍف معيش��يٍة قاس��يٍة يصع��ب فيه��ا العث��ور عل��ى عم��ل. 
كم��ا ميك��ن ض��ّم حم��ّي التق��ّرب إىل الس��لطات احلاكم��ة، للظه��ور 
مبظه��ر ذوي الق��ّوة والنف��وذ، إىل ه��ذه الفئة. وق��د كان قبول التنظيم 
ل��كّل م��ن "يت��وب" م��ن املتهم��ن بته��ٍم عام��ٍة، قب��ل القب��ض علي��ه، س��ببًا 
النضمام خمربين س��ابقن ألجهزة أمن النظام، ولصوٍص مش��هورين 
"قام��وا بتس��وية أوضاعه��م"، إىل صفوفه. ومييل املرتزقة إىل العمل يف 
األنش��طة املدني��ة واألمني��ة دون القتالي��ة. وميك��ن لل���بارعن منه��م أن 

يصل��وا إىل مرات��ب معقول��ة. 
حتمًا، لن يصمد املرتزقة يف أوقات الشّدة واحملن، إذ سرعان  	
م��ا س��ينقلبون عل��ى صيغته��م احلالي��ة. فيم��ا س��يقع احلمق��ى يف ح��رٍة 
مس��تدامٍة بانتظار ما ستس��فر عنه األمور، قبل أن يس��تأنفوا أنش��طتهم 
العام��ة يف أط��ٍر جدي��دة. وس��يواصل املؤمن��ون رس��التهم، وحت��ت عن��واٍن 

متج��ّدٍد ب��أن احل��رب ج��والٌت، ل��ك وعلي��ك.
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"بســطات" الرقة وســيلة عيٍش، تحاربها داعش
مرفت أمن

ليس��ت ظاه��رة البي��ع عل��ى "البس��طات" جدي��دًة يف الرق��ة، لكنه��ا اس��تفحلت يف عهد تنظيم "الدولة اإلس��المية"، وش��ّكلت جزءاً  	
أساس��يًا م��ن أس��واقها، ومنح��ت الكثري��ن ف��رص عم��ٍل س��هلًة نس��بيًا يف أج��واء احل��رب ال��ي تش��هدها املدين��ة، وكذل��ك يف ظ��ّل التضييق 
املتزايد من قبل تنظيم "الدولة" على الس��كان. وال ميكن تقدير عدد العاملن يف هذه املهنة، إال أن جولًة واحدًة يف أّي س��وٍق أو ش��ارٍع 

رئيس��يٍّ تؤّك��د أنن��ا أم��ام وج��ٍه م��ن أوج��ه اقتص��اد املدينة.
ش�������ارع  يف  أرٍض  قط��������عة  عل��ى  	
1500 م��رٍت، ح��اول  "23 ش��باط"، تق��ّدر بنح��و 
تنظي��م "الدول��ة اإلس��المية" إنش��اء مش��روٍع 
اخل��ر"،  "أس��واق  تس��مية  علي��ه  أطل��ق  ع��امٍّ 
يتك��ّون م��ن ع��دٍد م��ن الدكاك��ن الصغ��رة 
انتف��اٍع  ب��دل  لق��اء  م  ُتق��دَّ واملتالصق��ة،  ج��داً 
بقيم��ة 3000 ل��رٍة يدفعه��ا املس��تثمر ش��هريًا 
لصن��دوق التنظي��م. وج��اء املش��روع، حبس��ب 
أهدافه، للحّد من ظاهرة "البسطات" والباعة 
اجلّوالن، الذين يشغلون معظم األرصفة يف 
الش��وارع الرئيس��ية يف املدين��ة. وأس��واق اخل��ر 
ه��ذه جترب��ٌة فاش��لٌة، كم��ا يعتربه��ا كث��ٌر 
تق��ّدم احلل��ول  الرق��ة، ألنه��ا مل  م��ن س��كان 
العملي��ة، وقّل��دت جت��ارب مش��ابهًة وفاش��لًة 
م��ن عه��د النظ��ام. وأص��درت "دائ��رة اخلدم��ات 
اإلس��المية" ق��راراٍت تنّظ��م عم��ل "البس��طات"، 
تش��ّددت عل��ى وج��ه اخلص��وص م��ع بائع��ي 
احملروق��ات فجمعته��م يف م��كاٍن واحد، حفاظًا 
على مجال املدينة، حبسب ما يقول أبو خّباب، 
أح��د عناص��ر التنظي��م، ال��ذي ب��ّرر خش��ونة 
التعام��ل يف ه��ذا الش��أن ب��أن ه��ؤالء -يقص��د 
الباع��ة عل��ى البس��طات- ال يفهم��ون إال به��ذه 
بالغض��ب  ه��ؤالء  يش��عر  الطريق��ة! يف ح��ن 
كم��ا  عن��ه،  التعب��ر  م��ن  يتمكن��وا  أن  دون 
يق��ول رام��ز، أح��د باع��ة احملروق��ات، هامس��ًا: 
ق��وا حاهل��م إنه��م دول��ة وبلدية وش��رطة،  "صدَّ
وص��اروا يتس��ّلطون عالن��اس". ويضي��ف رامز، 
وه��و طال��ٌب جامع��يٌّ س��ابٌق، أن طريق��ة البي��ع 
احل��ّرة أتاح��ت ف��رص عم��ٍل كث��رًة حيت��اج 
إليه��ا أبن��اء الرق��ة العاطل��ون ع��ن العم��ل، فمن 
املمك��ن ألّي ش��ابٍّ أن يب��دأ مش��روعه اخل��اّص 
يف بي��ع مش��تقات النف��ط مببل��ٍغ ال يتج��اوز 
15 أل��ف ل��رة. لك��ن ق��رار "داع��ش" أض��اع س��بل 
ال��رزق عل��ى الكثرين، ليضي��ف همومًا أخرى 
تدف��ع إىل التفك��ر بالن��زوح بعي��داً ع��ن ه��ذه 
املدين��ة، ال��ي يقصفه��ا ط��ران بش��ار وط��ران 
التحال��ف م��ن الس��ماء، وخينقه��ا "الدواع��ش" 

عل��ى األرض، حبس��ب م��ا خّل��ص رام��ز واق��ع 
مدينت��ه ال��ي مل يك��ن يتوق��ع أن تضي��ق علي��ه 

إىل ه��ذه الدرج��ة.
أبي��ض  ت��ل  ش��ارعي  تقاط��ع  عن��د  	
و23 ش��باط، جيل��س أب��و حس��ن يومي��ًا ليبي��ع 
متحّم��اًل  الش��توية،  والقف��ازات  اجل��وارب 
الظ��روف اجلوي��ة القاس��ية. ويذك��ر مي��زات 
موقع��ه ل�"ع��ن املدين��ة": "ه��ن قريب��ن وب��ن 
الناس، يش��وفون ش��عندنا بس��هولة ويشرتون". 
ويرفض الرجل التعليق على "أسواق اخلر"، 
رغ��م أنه اس��تأجر دكانًا هن��اك، ولكنه يفّضل 
أن يبيع بضاعته هنا على الرصيف. وكذلك 
عرب��ٍة  عل��ى  متنق��ٌل  حلوي��اٍت  بائ��ع  يفع��ل 
ت��ذرع ش��ارع ت��ل أبي��ض، والش��وارع املتفّرع��ة 
عن��ه، جيئ��ًة وذهاب��ًا ط��وال النه��ار. وم��ن أم��ام 
حديق��ة البجع��ة مل يوق��ف عل��ي، بائع األدوات 
الكهربائي��ة، أعم��ال "بس��طته" ه��و اآلخر، رغم 

اس��تئجاره ل��دكاٍن يف أس��واق اخل��ر. 
انض��ّم إىل  يف األش���������هر األخ��رة،  	
الرق��ة  يف  العم��ل  ع��ن  العاطل��ن  "مجاع��ة" 
مئ��اٌت م��ن املوظف��ن احلكومين املفصولن أو 

احملروم��ن م��ن الروات��ب، بن��اًء عل��ى توصي��اٍت 
أمني��ٍة بض��رورة مراجع��ة أف��رع املخاب��رات يف 
دت  امل��دن الواقع��ة حتت س��يطرة النظ��ام، وُحدِّ
ملوظف��ي الرق��ة الس��تالم الروات��ب الش��هرية 
الطري��ق  خماط��ر  ذل��ك  إىل  تض��اف  منه��ا. 
ال��ي ال تنته��ي، س��واًء عن��د الس��فر إىل اجل��زء 
دي��ر  مبدين��ة  النظ��ام  لس��يطرة  اخلاض��ع 
ال��ي  مح��اة  إىل  أو  احلس��كة،  إىل  أو  ال��زور، 
كان آخ��ر ضحاي��ا حواج��ز ش��ّبيحتها ركاب 
حافلٍة صغرٍة، كانوا يف طريقهم من الرقة 
الس��تالم رواتبه��م قب��ل أن يتعّرض��وا إلط��الق 
ن��اٍر مرّك��ٍز، وحت��ى التأك��د م��ن مقت��ل كّل 
من كان فيها، حبس��ب ما أّكد ش��هوٌد كانوا 

قريب��ن م��ن موق��ع احلادث��ة. 
ويص��ف ع��ادل، وه��و موظ��ٌف س��ابٌق  	
ومهت��مٌّ بأح��وال املدين��ة، ما حي��دث للرقة بأنه 
كارث��ٌة بطيئ��ٌة و"متوي��ٌت" بالتدري��ج: "وي��ن 
ت��روح هالن��اس؟ م��ا بق��ى قّدامه��ا غ��ر تص��ر 
م��ع داع��ش أحس��ن ش��ي! أو ته��ّج ب��ّرا هالبل��د 
	حلت��ى رّب العامل��ن يفرجها بش��ي يوم ما أظّنه 

قريب أبدًا".

سيارات احلسبة جتوب شوارع الرقة - رويرتز
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البحــث عن المعتقلين في دمشــق
نور أمحد

يعان��ي ذوو املعتقل��ن واملفقودي��ن يف س��جون النظ��ام األس��دّي م��ن صعوب��ة احلص��ول عل��ى أّي��ة أخباٍر خت��ّص أبناءه��م وبناتهم،  	
نظ��راً الس��تمرار النظ��ام بانته��اج سياس��ة إخف��اء املعلوم��ات بش��أن مص��ر وأماك��ن املغّيب��ن يف زنازين��ه. فنش��أت إث��ر ذل��ك ش��بكاٌت م��ن 
السماس��رة، تس��تغّل قل��ة حيل��ة األهال��ي. وهك��ذا حتّولت س��احة املرج��ة، واملقاهي والكافيرتي��ات القريبة من احملكم��ة املدنية، إىل ملعٍب 
لعمليات النصب والتزوير. يقوم بها جيٌش من احملامن املغمورين، وموظفو احملاكم والعاطلون عن العمل، يطوفون حول مراكز 

جتم��ع األهال��ي ليعرض��وا خدماته��م يف حتدي��د م��كان احتج��از أوالده��م، أو يف اإلف��راج عنه��م لق��اء مبال��غ مالي��ٍة ضخم��ة.

آليات النصب واالحتيال
أفل��ح  مل  ح��ن  حس��ن:  أم  تق��ول  	
يف معرف��ة مص��ر اب��ي، ال��ذي اعتقل��ه األم��ن 
العسكرّي يف حمافظة دير الزور؛ سافرُت إىل 
دمش��ق لتوس��يع دائ��رة حبث��ي هن��اك. فق��د قيل 
ل��ي إّن الف��رع ال حيتف��ظ باملعتق��ل ألكث��ر من 
س��تن يوم��ًا، ث��م حيّول��ه إىل دمش��ق. وكن��ت 
ق��د عيي��ت م��ن س��ؤالي عن��ه ب��ال نتيج��ٍة وال 
معلوم��ٍة تس���ّكن قل��ي ال��ذي ه��ّده اخل��وف. ويف 
دمش��ق انضمم��ت إىل طواب��ر األمه��ات واآلب��اء 
املتجّمع��ن ح��ول احملكم��ة املدني��ة، فكانت هذه 
البح��ث  عملي��ة  النط��الق  األوىل  حمط��ي 

عن��ه. وهن��اك رأيت العج��ب؛ حمامن متنقلن 
مهرتئ��ة،  حقائ��ب  يف  وكاالته��م  يعرض��ون 
يقف��ون عل��ى نف��س الرصي��ف ال��ذي نتجّم��ع 
علي��ه، ومساس��رًة يلكزون��ك فج��أًة وخيربون��ك 
أنه��م ق��ادرون عل��ى املس��اعدة، لق��اء دفع��ٍة أوىل 
فقط، والثانية عندما يتّم أمر اإلفراج املزعوم. 
وق��د يدع��وك أحده��م لفنج��ان قه��وٍة لي��ربز 
عضالت��ه وقدرات��ه اخلارق��ة يف معرفة مصائر 
املوق��ويف؛. فه��و عل��ى صل��ٍة م��ع العمي��د ف��الن أو 
ع��الن، وكلمت��ه عن��ده ال تص��ر اثنت��ن. أو ق��د 
يك��ون قريب��ًا ألحد موظفي احلكومة الكبار، أو 

حت��ى مقّرب��ًا م��ن آل األس��د!

وتق��ول حن��ان، ال��ي اعتق��ل زوجه��ا:  	
وعدن��ي أحده��م باملس��اعدة، بع��د أن أخربن��ي 
أن��ه يعم��ل بش��كٍل س��ّريٍّ م��ع أح��د أف��راد عائل��ة 
األسد. وأخذ مي عهداً أال أفشي "سّره الكبر" 
ه��ذا. ث��م ق��ال إّن هن��اك م��ن س��يأتي ل��ي بصورٍة 
لزوج��ي. وبع��د يوم��ن، اتص��ل ب��ي ليطلب مثن 
الص��ورة 50 ألف��ًا، وليبلغ��ي أّن لدي��ه واس��طًة 
أخ��رى تس��تطيع إخ��راج زوج��ي م��ن املعتق��ل 
لق��اء مبل��غ 500 أل��ف ل��رة. فوجئ��ت، ورفض��ت 
العرض��ن. لكن��ه، وبأس��لوٍب مه��ّذٍب، أحّل عل��ّي 
ه��و ع��ي!  الص��ورة فق��ط، وس��يدفع  أرى  أن 
كان��ت الص��ورة عبارة  عن ورق��ٍة تضّم الئحًة

AP توجيه ملعتقلن قبل إطالق سراحهم - وكالة 

ملف عين المدينة | العدد )41( | 16 كانون الثاني 2015



عين المدينة | العدد )41( | 16 كانون الثاني 2015ملف14

توّصل��ت جلن��ة األم��م املتح��دة املختّص��ة بالتحقي��ق يف انتهاكات حقوق اإلنس��ان يف س��وريا، يف تقريٍر هلا نش��ر يف كانون  	
األّول 2013، إىل أّن الس��لطات الس��ورية ترفض إعطاء أّية معلوماٍت بش��أن مصر أو أماكن وجود األش��خاص املخفين. ويبدو أن 
ه��ذه سياس��ٌة متبع��ٌة م��ن قب��ل الس��لطات حلرم��ان األس��ر م��ن احلص��ول عل��ي أّي��ة معلومة. ويف بع��ض احلاالت يت��ّم اعتق��ال األقارب 
الذي��ن يقرتب��ون م��ن أجه��زة األم��ن، مم��ا ينت��ج عن��ه مزي��ٌد م��ن االنته��اك م��ن قب��ل الس��لطات الس��ورية حل��ّق ه��ذه األس��ر يف معرف��ة 

احلقيق��ة فيم��ا يتعل��ق بظ��روف االختف��اء القس��رّي ومص��ر األش��خاص املختف��ن.

بأمس��اء مؤرش��فة، وكان اس��م زوج��ي واس��م 
أبي��ه وأم��ه ضم��ن ه��ذه الالئح��ة، باإلضاف��ة 
إىل رق��ٍم م��ن إح��دى عش��رة خان��ة. وحينم��ا 
استفس��رت ع��ن الرق��م ق��ال إن��ه الرق��م الوط��ّي 
لزوج��ي. أمعن��ت النظ��ر في��ه. مل يك��ن رقم��ه 
الوطّي الذي بّت أحفظه عن ظهر قلب، كان 
خمتلف��ًا. ول��وال أني أحتفظ بصورٍة هلويته يف 
حقيبي لكنت وقعت يف فّخ نصبهم واحتياهلم.

تق��ول فاطم��ة بغض��ب: ننتظ��ر هن��ا  	
من��ذ ش��هوٍر، وال خي��رج إال حديث��و االعتق��ال. 
أوالدن��ا "خّت��وا" يف الس��جون، س��نتن وث��الث. 
أي��ن ه��م؟ طلب��وا م��ي تس��جيل اس��م اب��ي م��ع 
املفقودي��ن ومراجعته��م الحق��ًا. عش��ر م��ّراٍت 
سجلته واجلواب يف كّل مّرٍة غر موجود. أين 

بأوالدن��ا؟؟ ذهب��وا 
الفوضى املقصودة

تع��ّد  املرج��ة،  س��احة  ع��ن  بعي��داً  	
حمكم��ة "مكافح��ة اإلره��اب" اجمل��اورة ل��وزارة 
الع��دل، إح��دى أه��ّم وجه��ات ذوي املعتقل��ن. 
إذ يتجّم��ع مئ��اٌت م��ن اآلب��اء واألّمه��ات أم��ام 
احملكم��ة، قاصدي��ن الوص��ول إىل داخله��ا حبث��ًا 
ع��ن أّي��ة معلوم��اٍت عن األبناء والبن��ات واألزواج 
املفقودي��ن، خصوص��ًا بع��د اهلل��ع ال��ذي أث��اره 
نش��ر وكاالت األنب��اء لص��ور الش��هداء الذي��ن 
قض��وا حت��ت التعذي��ب يف أف��رع املخاب��رات العام 
املاض��ي. وبالطب��ع، يلت��ّم السماس��رة أينم��ا ح��ّل 
األهالي، لكن بفارٍق يف أسعار "الواسطات" هنا. 
فقد طلب أحد احملامن من والد معتقٍل مبلغ 
مليوني لرٍة مقابل التوّس��ط لإلفراج عن ابنه 
الذي حياكم يف هذه احملكمة، بعد أّن اختفى 
ألشهٍر يف أقبية املخابرات دون أن يعرف ذووه 
عن��ه ش��يئًا. فيما عزا "احملام��ي" ارتفاع املبلغ إىل 
أن: "القاض��ي ال يرض��ى بأق��ّل م��ن ذلك. وأنا لي 

أتعاب��ي فق��ط!". 
اإلره��اب"  "مكافح��ة  حمكم��ة  يف   	
ت��رتاّص وتتداف��ع أرت��ال املراجع��ن حت��ت درٍج 
طوي��ٍل وعل��ى أطراف��ه يف انتظ��اٍر ال ينتهي، بعد 
أن مسح هلم عناصر األمن بالدخول بعد جولة 
تفتيٍش دقيقة. ويعّد قس��م "األجبدية" املقصد 
الرئيس��ّي لألهال��ي، نظراً الحتوائ��ه على لوائح 

أمس��اء املعتقل��ن احملّول��ن م��ن أف��رع املخاب��رات 
إىل حمكمة مكافحة اإلرهاب. لكن هذا القسم 
ال يلّي الغرض دائمًا يف ظّل الفوضى املتعمدة 
ه��ذه. "عش��رون م��ّرًة حبث��ت يف األجبدي��ة، وال 
وج��ود الس��م ولدي. س��نتان ونص��ف والتحقيق 
معه مل ينتِه بعد؟ ثم يقولون لي راجعي األمن 
الوط��ّي. وعن��د املراجع��ة ع��ودي بع��د ش��هرين. 
م��اذا ينتظ��رون؟ مَل كّل ه��ذا التأجي��ل؟"، تقول 

أّم معتقل.
يق��ول عدن��ان: أكثرت الس��ؤال 
يف  فأخربون��ي  ول��دي  ع��ن 
الش��رطة العسكرية يف القابون 
أن اب��ي مي��ت. س��لموني هويت��ه 
إىل  أذه��ب  أن  م��ي  وطلب��وا 
مش��فى تش��رين ألخ��ذ ش��هادة 
وفات��ه. حينم��ا وصل��ت املش��فى 
كن��ت حمّطم��ًا. م��ددت ي��دي 
إىل جيب سرتتي، حيث وضعت 
هوي��ة ابي، وناولته��ا للموظف 
املس��ؤول دون أن ألق��ي عليه��ا 
نظ��رة. بعد حلظاٍت عاد حيمل 

ظرف��ًا. أخذت��ه وخرج��ت. ارمتي��ُت عل��ى مقع��د 
سيارتي حزينًا مهدوداً. فتحت الظرف، كانت 
ش��هادة الوف��اة ل��ي، إذ أخطأت يف إعطاء املوظف 
اهلوي��ة املطلوب��ة. ابي حّي، وه��م كاذبون. نعم 

ه��م كاذب��ون.
خارجون من اجلحيم 

يق��ول عب��د اهلل: س��نُة ونّي��ٌف قضيتها  	
ف��رع  أقبي��ة  يف   11 رق��م  املهج��ع  يف  مرمّي��ًا 
فلس��طن. كن��ا مغّيب��ن ومعّذبن، أن��ا والكثر 
م��ن زم��الء االعتق��ال. هن��اك م��ن مض��ت علي��ه 
س��نتان يف املهج��ع. ومل حت��دث أي��ة زي��ادٍة يف 
أعدادنا إال حينما توارد همسًا أّن عفواً سيصدر 
عم��ا قري��ب. عّم��ت الفوض��ى أيام��ًا وامت��ألت 
الش��واغر الكث��رة ال��ي أحدثها موت الكثر مّنا، 
وافُتتح��ت مهاج��ع إضافي��ٌة أخ��رى، وغّص��ت 
األقبي��ة بالوافدي��ن اجل��دد، ث��م فج��أًة ع��ادت 
احلرك��ة إىل م��ا كان��ت علي��ه م��ن اهل��دوء. 
حينم��ا دخل��ت املعتق��ل يف هذا الف��رع كان عدد 
املهاج��ع اجلماعي��ة س��تة عش��ر. وبع��د مثاني��ة 

أش��هٍر ص��ار أربع��ًا وعش��رين مهجع��ًا، رغ��م أنن��ا 
كن��ا نفق��د م��ن مهجعن��ا معتقَل��ن أو أكث��ر 

حت��ت التعذي��ب أس��بوعيًا.
س�������جن  م��ن  اخل�������ارج  حمم��ود،  	
صيدناي��ا، يق��ول: ث��الت س��نواٍت كن��ت ميت��ًا 
يف نظ��ر أهل��ي. إذ بع��د إنهائ��ي خلدم��ة العل��م 
بش��هرين اعتقلوني بتهمة حماولة االنش��قاق، 
وس��اقوني إىل س��جن صيدناي��ا، وأعلم��وا أهل��ي 
مبوت��ي. م��ورس علين��ا التعذي��ب الوحش��ّي، لكن 
جس��دي كان قوي��ًا فبقي��ت حيًا. 
زم��الء كث��ر مات��وا أم��ام عي��ي، 
وآخرون سيقوا لُيعدموا ميدانيًا. 
س������أقضي  ان��ي  أظ��ن  كن��ت 
هن��اك، لكن��ي خرج��ت. وحينم��ا 
ت��ال الس��جان امس��ي مل أص��ّدق. 
ك�������برٍة  غرف��ٍة  يف  مجعون��ا 
وأوس��عونا ضربًا بأسياخ احلديد 
وأعق��اب البواري��د. لق��د أفرغ��وا 
جام غضبهم فينا ألننا سنخرج. 
ث��م محلون��ا يف ش��احنٍة ورمون��ا 
املؤدي��ة  الط��رق  مف��رتق  عن��د 
	إىل دمش��ق. هن��اك رأي��ت الن��ور ألّول م��ّرٍة بع��د 

ثالث سنوات. 
بع��د الثاني��ة عش��رة ظه��رًا، وأم��ام  	
الب��اب الكب��ر للقص��ر العدل��ّي، يش��تّد زح��ام 
أهالي املعتقلن يوميًا، إذ تبدأ احملكمة عملها 
وخي��رج احملظوظ��ون م��ن الف��روع والس��جون. 
مهلهل��ٍة  بثي��اٍب  اآلن  خي��رج  ش��ابٌّ  ع��الوي 
فتتجّم��ع  ش��اخصة،  وعي��وٍن  أش��عث  وش��عٍر 
األمه��ات حول��ه حام��الٍت ص��ور أبنائه��ّن. ه��ل 
جي��دًا.  انظ��ر  أرج��وك،  ه��ذا؟  ول��دي  رأي��ت 
إن��ه يف عم��رك؟ م��ن أّي ف��رٍع خرج��ت؟ أي��ن 
كن��ت؟ خ��ذ الش��اي ي��ا ب��ي وه��ذه املعروك��ة. 
اجل��س، اجل��س هنا، تعال! ينظر مش��دوهًا إىل 
اجلمي��ع ويق��ول: مل أَر ش��يئًا. الظ��الم كان 
دامسًا حتت. ال أعرف أين كنت. يقفز بقدٍم 
واح��دٍة. يس��نده أحده��م. جيل��س على رصيف 
الش��ارع خيب��ط بي��ده عل��ى س��اقه اخلالي��ة م��ن 
ق��دم. يعل��و صراخ��ه وجيه��ش بالب��كاء: أري��د 

رجل��ي، م��ا ب��ّدي ش��ي، أري��د رجل��ي.

أع��������داد  ب��لغ��������ت  	
املعتقل��ن ل��دى النظ��ام، من��ذ 
بداي��ة الث��ورة وحت��ى نهاي��ة 
تش��رين األول من ع��ام 2014، 
265 ألف معتقٍل تقريباً. فيما 
بل��غ ع��دد املفقودي��ن املوثقن 
حبس��ب  تقريب��اً،  ألف��اً   102
مركز دراس��ات اجلمهورية 

الدميوقراطي��ة.
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انتقل األهل...
عن أحوال السجناء اإلسالميين في الثمانينات

مل يكن هناك أّي تفسٍر للعبارات الي ُكتبت على ورقٍة ألصقت على اجلدار جبانب باب إحدى الشقق: »يا أخ فائز... انتقل  	
األه��ل إىل العن��وان التال��ي: س��يف الدول��ة � موق��ف العل��وم � جان��ب صيدلية العل��وم � بناية املدينة...«! يتطّلب األم��ر كثراً حتى تفهم أن 

عائل��ة أح��د مفق��ودي الثمانين��ات ق��د اضط��ّرت إىل تغي��ر منزهل��ا، وكتب��ت ه��ذه الورق��ة أم��اًل يف ظه��وره املفاج��ئ!
كان الزم��ن يف أوائ��ل التس��عينات. وكان��ت الدفع��ات األوىل  	
م��ن املف��رج عنه��م م��ن س��جن تدم��ر –وس��واه- تظهر فج��أًة كش��بٍح عائٍد 
من املوت، يطرق باب منزل عائلته دون س��ابق إنذاٍر، زائغ البصر، يش��به 
ذاك ال��ذي غ��اب من��ذ عق��ٍد م��ن الزم��ن، أو أكث��ر، وخيتل��ف عن��ه وكأن��ه 
أطالله أو حطامه، ال بسبب النحافة الشديدة جلسده واألمسال البالية 
ال��ي ج��اء مرتدي��ًا هل��ا فق��ط، ب��ل بتأث��ٍر وش��ٍم ال مُيح��ى أث��ره يف النف��س، 
سيستمّر يف الظهور حتى بعد أن يعاود القريب/ الغريب تناول أطعمة 
األم، واجلل��وس ب��ن املهنئ��ن صامتًا وكأنه مذع��ور، ولزمٍن طويٍل جداً 

يف املس��تقبل.
***

كان��ت غالبي��ة الس��جناء اإلس��المين م��ن ن��زالء س��جن تدمر،  	
حي��ث ينقط��ع امل��رء ع��ن الع��امل اخلارج��ّي متام��ًا، وينقط��ع الع��امل عن��ه. 
إذ لي��س يف »نظ��ام« تدم��ر زي��اراٌت، كتل��ك ال��ي يف الس��جون السياس��ية 
األخرى، حيث أودع املعتقلون اليساريون أساسًا. كما مل تلتزم األجهزة 
األمنية أو س��واها بإبالغ ذوي املفقودين أّي ش��يٍء عنهم، مما ترك هؤالء 
األهالي فريسة التناوب بن األمل واليأس، ويف مهّب اإلشاعات واألخبار 
الطائشة والقصرة، فضاًل عن تفسر »منامات« األم أو األب أو أّي قريٍب 

حمتمل.
فعل��ى خ��الف عق��د الس��بعينات، عندم��ا كان ذوو املعتقل��ن  	
يعرف��ون، عل��ى األق��ّل، أماك��ن احتج��از أبنائه��م، ويطمئن��ون عموم��ًا إىل 
أنه��م أحي��اء هن��اك، م��ا مل حي��دث م��ا ه��و خ��ارج املأل��وف، ويزورونه��م، وإن 
وسط جوٍّ من البروقراطية األمنية املعادية؛ جاءت الثمانينات دامسًة يف 
هذا امللف، كما كانت مظلمًة يف كّل شيٍء تقريبًا. فقد جرى التعتيم 
على مصر من ُسجن بتهمة االنتماء إىل مجاعة اإلخوان املسلمن. ومل 
جُتب اجلهات املعنّية على الس��ؤال البديهّي وامللّح: أُهم أحياٌء أم أموات؟!

***
يف روايت��ه التوثيقي��ة »القوقع��ة«، ي��روي مصطف��ى خليف��ة  	
حكاية الزيارات يف سجن تدمر، والي كانت خارج »النظام«، واستمّرت 
لس��تة أش��هٍر فقط، حتى ُنقل مدير الس��جن الذي كانت والدته تس��تلم 
م��ن ذوي أّي معتق��ٍل كيل��و غرام��ًا م��ن الذه��ب مقاب��ل ورق��ٍة بالس��ماح 
بالزي��ارة. وخ��الل األش��هر الس��تة ه��ذه أحص��ى الس��جناء 665 كيل��و م��ن 

الذه��ب ق��د وصل��ت إىل مدي��ر الس��جن.
أم��ا يف حل��ب، ال��ي كان كث��ٌر م��ن س��جناء اإلخوان املس��لمن  	
ينتمون إليها، فقد لعبت والدة زهر مش��ارقة، األمن القطري املس��اعد 
حل��زب البع��ث ونائب رئيس اجلمهورية، وفق تعريف اإلعالم الرمسّي، 
ه��ذا ال��دور. ولك��ن يب��دو أن قل��ب الس��يدة مش��ارقة كان أرح��م، إذ كانت 
تكتف��ي بأس��اور ذهبي��ٍة معت��ربة ال��وزن مقاب��ل الزي��ارة، دون أن يص��ل به��ا 

الطم��ع إىل اش��رتاط الكيلوغ��رام، كم��ا يف »التس��عرة« آنف��ة الذك��ر!

عمر الباشا

لتوف��ر  األساس��ية  املب��ادئ  بش��أن  اإلع��الن  يتضم��ن  	
العدال��ة لضحاي��ا اجلرمي��ة وإس��اءة اس��تعمال الس��لطة، ال��ذي 
اعتم��د م��ن قب��ل اجلمعي��ة العام��ة لألم��م املتح��دة بتاري��خ 1985، 
مجلًة من املبادئ املنصوص عليها يف القسم املعنون ب�»العالقات 
االجتماعي��ة والرعاي��ة بع��د الس��جن«، تتن��اول بع��ض التفاصي��ل 

ال��ي تتعل��ق حبي��اة الس��جن ث��م املف��رج عن��ه:
-79 ُتب��ذل عناي��ٌة خاّص��ٌة لصيان��ة وحتس��ن عالق��ات الس��جن 

بأس��رته، بق��در م��ا يك��ون ذل��ك يف ص��احل كال الطرف��ن.
-80 يوض��ع يف االعتب��ار، من��ذ بداي��ة تنفي��ذ احلك��م، مس��تقبل 
ع ويساَعد على أن يواصل،  الس��جن بعد إطالق س��راحه، ويشجَّ
أو يقيم، من العالقات مع األشخاص أو اهليئات خارج السجن، 
وكّل ما من ش��أنه خدمة مصاحل أس��رته وتيس��ر إعادة تأهيله 

االجتماعّي.
ال��ي  اخلاّص��ة،  أو  واهليئ��ات احلكومي��ة  اإلدارات  عل��ى   1/81-
تس��اعد اخلارج��ن م��ن الس��جن على الع��ودة إىل احتالل مكانهم 
يف اجملتم��ع، أن تس��عى بق��در اإلم��كان جلعله��م حيصل��ون عل��ى 
والعم��ل  املس��كن  وعل��ى  الضروري��ة،  اهلوي��ة  وأوراق  الوثائ��ق 
املناس��بن، وعل��ى ثي��اٍب الئق��ٍة تناس��ب املن��اخ والفص��ل، وأن توّف��ر 
هلم من املوارد ما يكفى لوصوهلم إىل وجهتهم ولتأمن أس��باب 
العي��ش هل��م خ��الل الف��رتة ال��ي تل��ي مباش��رًة إط��الق س��راحهم.
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دروب مــا بعــد المعتقل... تقريٌر حقوقّي
حممد عثمان

وإذا كان��ت س��ورية حت��ت حك��م البع��ث ق��د غ��دت مس��رحًا  	
النته��اكاٍت جس��يمٍة حلق��وق اإلنس��ان، ف��إن ظاه��رة االعتق��ال السياس��ّي 
فيها أخذت تنحو منحًى ممنهجاً ومنتظماً مع مطلع عقد الثمانينات من 
القرن املاضي. وهي املرحلة الي ينتمي إليها من قابلهم معّدا هذا التقرير 

 .2006 الص��ادر يف 
إذ تق��ّدر األح��زاب السياس��ية واملنظم��ات احلقوقي��ة ع��دد م��ن  	
جرى اعتقاهلم، بدءاً من أواخر السبعينيات إىل نهاية الثمانينيات، بعشرات 
اآلالف. آخذين يف االعتبار األعداد الكبرة ملن تعّرضوا لالختفاء القسرّي، 
وانقطع��ت أخباره��م نهائي��اً عن ذويه��م، والذين تقّدر املنظمات احلقوقية 

أعداده��م ب���17 أل��ف مفق��ود.
وق��د متح��ورت أس��ئلة املقاب��الت ح��ول نق��اط: القب��ول األس��رّي )الوالدي��ن، 
اإلخوة، الزوجة، األوالد(؛ القبول االجتماعّي )األقارب، األصدقاء، احلّي(؛ 
اخت��الف القي��م وأثره��ا يف االندم��اج االجتماع��ّي للس��جن الس��ابق؛ تقييم 
التجرب��ة، س��لباً وإجياب��اً، وأث��ره يف جتاوزه��ا؛ تأث��ر التجرب��ة يف الطب��اع 

الش��خصية والتعاط��ي م��ع احمليط.
وقد الحظ الباحثان أن وجود جوٍّ من القبول األسرّي لضرورة  	
العمل السياسّي، أو حلّق الفرد داخل األسرة باختيار توجهاته السياسية، 
أس��هم إىل حدٍّ كبٍر يف التعامل مع جتربة الس��جن كعامل دفٍع وحتدٍّ 
ال عامل إحباط. فالتقدير األسرّي والعائلّي لتجربة السجن يزيل الكثر 
من املعوقات احلياتية أمامه. وقد أس��همت بعض األس��ر يف ترس��يخ جّدية 
وإجيابية التجربة، وكذلك يف جتنيب السجن اإلرباكات االقتصادية 
املعيشية أثناء االعتقال، ويف املراحل األوىل بعد خروجه. خبالف التجارب 
الي أسهم فيها اللوم والعتاب وسوء التقدير يف تكريس مشكالٍت حقيقيٍة 

يف العالقة األس��رية.
ويزداد األمر صعوبًة بوجود األطفال الذين كربوا أثناء وجود  	
املعتق��ل يف الس��جن. فغي��اب األه��ل ع��ن مراح��ل مهم��ٍة م��ن حي��اة وتربي��ة 
أبنائه��م خيل��ق أزم��اٍت واضح��ًة يف العالق��ة ب��ن الطرف��ن. وه��و أم��ٌر يب��دو 
جت��اوزه صعب��اً يف بداي��ة العالق��ة املس��تأنفة ب��ن اآلباء، بع��د خروجهم من 

الس��جن، وب��ن األبن��اء.
أم��ا م��ن الناحي��ة االجتماعي��ة فيعان��ي اخل��ارج م��ن املعتق��ل م��ن  	
إش��كالية اندماٍج، تبدو سياس��ات الس��جن وآليات عملها هي املس��ؤولة عنها 
بالدرج��ة األوىل. فف��ي الس��جن يتش��ّكل جمتم��ٌع صغ��ٌر وضي��ق، خيتل��ف 
ع��ن اجملتم��ع يف اخل��ارج. وحتك��م ه��ذا اجملتم��ع ثقاف��ٌة ومعاي��ر تتمركز 
حول الش��عور بالظلم والغنب والنزوع إىل العنف. وتتش��كل قواعد رئيس��ٌة 
وخط��وٌط عام��ٌة داخ��ل الس��جن، من احملتم��ل مواجهة صعوبٍة كب��رٍة يف 
جتاوزها بعد اخلروج، ال سيما بعد جهوٍد كبرٍة عاناها السجناء للتكّيف 
مع وضعهم. وبهذا جيد الس��جن الس��ابق نفس��ه مضطّراً إىل إعادة إنتاج 
وخلق آليات متّكنه من التعاطي مع العامل اخلارجّي، ألن هذه املشكلة هي 

مش��كلته، حس��ب املعاي��ر اجملتمعية.

واختل��ف التأث��ر عل��ى الطب��اع والعادات الش��خصية من س��جٍن  	
آلخ��ر، وحبس��ب ظ��روف الس��جن وط��ول م��ّدة االعتق��ال أو قصرها. ففن 
ح��ال ق��ال املعظ��م إن طباعه��م تغ��َرت حن��و األفض��ل، باكتس��اب اهل��دوء 
وال��رتّوي، وه��ذا طبع��اً بس��بب التحك��م باألمزجة والطب��اع احل��اّدة الي من 
شأنها أن تسّبب العقوبة داخل السجن؛ فقد اعرتف البعض اآلخر أن طباعًا 
سيئة متّلكتهم بسبب السجن، منها سرعة الغضب واملزاجية وسرعة امللل 

والتعام��ل بش��كل ح��ّديٍّ م��ع اآلخري��ن، يف كث��ٍر م��ن األحي��ان.
أم��ا اقتصادي��اً فق��د لعب��ت ع��ودة الس��جن إىل عمل��ه الس��ابق، أو  	
، دوراً هاماً يف االخنراط يف اجملتمع، وبدء جتاوز  إجياد عمٍل جديٍد مستقرٍّ
آثار السجن، ووضع جتربته يف سياقها اإلجيابّي. وقد حتقق هذا بسهولٍة 
ل��دى البع��ض، وال س��يما يف أعم��ال القط��اع اخل��اّص. أما م��ن كان موظفًا 
حكومياً قبل اعتقاله، فقد خضع لقرار األجهزة األمنية بعودته إىل عمله 

م��ن عدمه��ا. ومل توج��د قاع��دٌة حم��ّددٌة يف ه��ذا اإلط��ار.
وقد عجزت منظمات اجملتمع املدنّي، حديثة النشأة يف سوريا،  	
عن تقديم مس��اعدٍة ملموس��ٍة للمفرج عنهم. أما املنظمات الدولية، فقد 
قّدمت مساعداٍت حمدودًة لعدٍد قليٍل جداً من املعتقلن السابقن، متثلت 

أساس��اً مبن��ٍح لتلق��ي الع��الج يف احل��االت الصحي��ة الصعب��ة.

ال تتوق��ف معان��اة جترب��ة الس��جن السياس��ّي مبج��رد اإلف��راج ع��ن املعتق��ل، ب��ل متت��ّد لتط��ال حيات��ه ومس��تقبله. وهل��ذا خّصص  	
مع��ّدا ه��ذا التقري��ر، الناش��طة احلقوقي��ة رزان زيتون��ة والدكت��ور حس��ام الس��عد، جهدهم��ا هن��ا للحدي��ث ع��ن معان��اة معتقل��ي الرأي يف 
س��وريا بعد اإلفراج عنهم، معتمدين بش��كٍل أساس��يٍّ على ش��هادات الس��جناء الس��ابقن، لالطالع على اآلثار الي خّلفتها هذه التجربة، 

عل��ى املس��توين االجتماع��ّي والنفس��ّي.

عين المدينة | العدد )41( | 16 كانون الثاني 2015 ملف
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بعد التضامن مع ضحايا جريمة شارلي ايبدو
	سولي أوزل/ كاتٌب تركيٌّ خمتصٌّ يف الشؤون الدولية

ترمجة بكر صدقي. عن يومية خرب ترك 14\1\2015

مجاع��ات  بش��ؤون  اخلب��ر  الباكس��تانّي  الصحف��ّي  كت��ب  	
القاع��دة أمح��د رش��يد، يف موق��ع جملة "نيوي��ورك ريفيو أوف بوكس" 
اإللكرتون��ي يق��ول: "إن اجت��اه أنظ��ار الع��امل، يف العام��ن األخري��ن، 
وبصورٍة أخّص منذ سقوط املوصل، حنو تنظيم داعش، قد أفاد الفرع 
اليم��ّي ملنظم��ة القاع��دة". كذل��ك نبه��ت الكاتب��ة بن��ار ترمي��الي، يف 
مقالته��ا يف موق��ع T-24 اإللكرتون��ي الرتك��ّي، إىل وج��وب ع��دم إهم��ال 
مراقبة أنش��طة الفرع اليمّي املذكور، مش��رًة إىل الفوارق بن منهج 
عملياته��ا ومنه��ج عملي��ات "داع��ش"، والتناف��س القائم ب��ن اجملموعتن 

اجلهاديت��ن.
ولع��ل أه��ّم الف��وارق ب��ن املنظمت��ن ه��و تركي��ز "داع��ش"  	
عل��ى "الع��دّو القري��ب" مقاب��ل مواصل��ة القاع��دة تركيزه��ا عل��ى "العدّو 
البعيد". وفقًا ألمحد رشيد "ميكن هلجمات باريس أن تدفع احلكومات 
يف ال��دول الغربي��ة إىل إج��راء تغيراٍت كبرٍة يف طريقة عملها، متامًا 
كم��ا أرادت القاع��دة م��ن وراء هجومه��ا عل��ى الربج��ن التوأم��ن ملبن��ى 
منظم��ة التج��ارة العاملي��ة يف نيوي��ورك". ستس��تمّر منظم��ة القاع��دة يف 
اليم��ن يف اعتب��ار تركي��ع الرأمسالي��ات الغربي��ة هدف��ًا اس��رتاتيجيًا هل��ا. 
أو باألحرى، دفع دول الغرب إىل رّدات فعٍل جتعلها تتخلى عن قيمها 

َلته��ا نتيج��ة تاري��ٍخ طوي��ٍل م��ن املعان��اة واآلالم.  املؤّسس��ة ال��ي حصَّ
رّدة ال��������فعل األم���������ركية على هجمات 11 أيلول تش��كلت،  	
يف عه��د ج��ورج دبلي��و ب��وش، عل��ى أي��دي احملافظ��ن اجل��دد. وكان 
اهل��دف الصريح ملش��روعهم هو ف��رض اهليمنة األمركية على العامل 
م��ن جدي��ٍد بواس��طة الق��ّوة العس��كرية. فق��د أرادوا إظه��ار أبع��اد الق��وة 
األمركي��ة أم��ام الع��امل، جنبًا إىل جنٍب مع إنش��اء نظاٍم إقليميٍّ جديٍد 
يف الش��رق األوس��ط. وكان يتوّج��ب احلف��اظ عل��ى مظه��ٍر دميوقراطيٍّ 

يف النظ��ام اجلدي��د للش��رق األوس��ط. 

العنص��ر اآلخ��ر ال��ذي ب��رز يف تص��ّورات احملافظ��ن اجل��دد  	
ه��و فك��رة دع��م "اإلس��الم املعت��دل" يف مواجه��ة احل��ركات اإلس��المية 
الراديكالي��ة. صحي��ٌح أن العالق��ات األمركي��ة الوثيق��ة م��ع نظ��ام 
مب��ارك يف مص��ر منعته��م م��ن ممارس��ة ضغ��وٍط ش��ديدٍة علي��ه، لك��ن 
الضغ��وط األمركي��ة ه��ي الي فتحت الطريق أمام اإلخوان املس��لمن 

لدخ��ول الربمل��ان بصف��ة مرّش��حن مس��تقلن. 
يف تلك الفرتة ارتفعت أس��هم النموذج الرتكّي بس��بب حزب  	
ع م��ن خطوات��ه  العدال��ة والتنمي��ة ذي اخللفي��ة اإلس��المية، ال��ذي س��رَّ
عل��ى طري��ق االنضم��ام إىل االحت��اد األوروب��ّي، واخت��ّط وجه��ًة حن��و 
دميوقراطي��ٍة أكث��ر انفتاح��ًا وأكث��ر احرتام��ًا للقان��ون. كان لوجه��ة 

النظ��ر األمركي��ة، الداعي��ة إىل دع��م اإلس��الم املعت��دل يف مواجه��ة 
احل��ركات الراديكالي��ة، نصي��ٌب كب��ٌر يف حتمي��ل مس��ؤولية رف��ض 
الربمل��ان الرتك��ّي للمش��اركة يف غ��زو الع��راق، م��ن خالل فت��ح احلدود 
أم��ام ق��ّوات احللف��اء، للمؤسس��ة العس��كرية الرتكي��ة ب��داًل م��ن حكومة 
ح��زب العدال��ة والتنمي��ة؛ كم��ا يف ازدراء واش��نطن ملعارض��ي العدال��ة 

والتنمي��ة م��ن األح��زاب الرتكي��ة.
ح��زب  م��ن  األملان��ّي  اخلارجي��ة  وزي��ر  أن  مجيع��ًا  نتذّك��ر  	
اخلض��ر "يوش��كا فيش��ر" كان ق��د أعل��ن دعمه الت��اّم لعضوية تركيا يف 
االحتاد األوروبّي، يف الشروط الي نتجت عن هجمات 11 أيلول. القت 
فك��رة النظ��ام ال��ذي جيم��ع ب��ن الدميوقراطي��ة القائم��ة عل��ى دعام��ي 
الليربالي��ة املمأسس��ة والتش��ريع العلمان��ّي م��ن جه��ة، والتفضي��الت 
الثقافي��ة اإلس��المية م��ن جه��ٍة أخ��رى، مس��اندًة دوليًة كب��رًة، إضافًة 

إىل م��ا أثارت��ه م��ن فض��وٍل مع��ريف.
احلماس��ة لل�"من��وذج الرتك��ّي"، ال��ي ظهرت مبناس��بة ثورات  	
الربي��ع العرب��ّي، كان��ت امت��داداً للنظ��رة نفس��ها. لك��ن فش��ل حرك��ة 
احل��ركات  وإخف��اق  خاّص��ة،  بص��ورٍة  مص��ر  يف  املس��لمن  اإلخ��وان 
اإلس��المية عموم��ًا يف احلف��اظ على مس��افٍة بينها وب��ن العنف، أّديا إىل 
تالش��ي تل��ك النظ��رة الرومانس��ية لل�"إس��الم املعت��دل". ازداد الغم��وض 
باّط��راٍد بش��أن مفهوم اإلس��المين عن البني��ة االجتماعية، وفيما ميّيز 
املعتدلن عن املتشّددين يف فهمهما ملوقع الدين يف احلياة االجتماعية، 
وموق��ع الف��رد -وامل��رأة بص��ورٍة خاّص��ة- يف اجملتم��ع املس��لم، وحق��وق 

األف��راد وحّرياته��م. 
حدث��ت جرمي��ة باري��س يف هذا املن��اخ. تلّقى النظ��ام الليربالّي  	
الغرب��ّي ومفهوم��ه ضربًة كب��رة. رّدة الفعل األوروبية )ويف مقدمتها 

فرنس��ا( س��تحّدد أس��س نظ��ام املس��تقبل.

م��ن احملتم��ل أن تش��ّكل جم��زرة باري��س نقط��ة انعط��اٍف يف ش��ؤون العامل، متامًا كهجمات احلادي عش��ر م��ن أيلول، ولكن مع  	
فوارق مهمٍة أيضًا. مّثة ما يقارب اإلمجاع يف الرأي أخذ يتش��كل حول ربط اجلناة بفرع اليمن لتنظيم القاعدة )قاعدة اليمن وش��به 
اجلزي��رة العربي��ة(. صحي��ٌح أن منّف��ذ اهلج��وم عل��ى املتج��ر اليهودّي، املدع��و "كوليبالي"، قد أعلن مبايعته ل�"داعش" يف ش��ريط فيديو، 

لك��ن ه��ذه العالق��ة مل تتأّك��د بأدلٍة يقيني��ٍة بعد.
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الالجئون الســوريون يواجهون شــتاًء عصيبًا في لبنان
روث شرلوك - دايلي تلغراف

ترمجة مأمون حلي
مألت حنان وثالٌث من صديقاتها أوانيهّن بالثلج ثم أفرغنها  	
ليش��ّكلن أبراج��ًا للقلع��ة ال��ي ك��ّن يبنينه��ا. كان��ت حلظ��ة راح��ٍة بريئٍة 
للطف��الت –مجيعه��ّن دون الثامن��ة– اللوات��ي أمض��ن نص��ف حياته��ّن 
يتحّمل��ن العن��ف وحرم��ان احل��رب. لك��ن، يف اخليم��ة وراءه��ّن، كان��ت أم 
حن��ان يف حال��ة ي��أس. لق��د تس��ّببت العاصف��ة، األعن��ف ال��ي حت��ّل بلبن��ان 
عل��ى م��دى عش��ر س��نواٍت، حبالٍة م��ن الفوضى يف خمّي��م الالجئن الذي 
اعتربت��ه أم حن��ان موطنه��م طيل��ة الس��نتن املاضيت��ن، من��ذ أن ف��ّرت مع 
عائلتها من احلرب يف سوريا. كاز موقد الطبخ الصغر مّت استهالكه، 
ومل يكن لديهم نقوٌد لشراء املزيد. البطانيات والفرش كانت مبللًة بعد 
أن انهار سقف اخليمة جزئيًا حتت ثقل الثلج. كان من الظاهر أنه ما 
م��ن س��بيٍل إلبق��اء أطفاهل��ا دافئ��ن م��ع حل��ول ليل��ٍة درج��ة حرارتها حتت 
الصف��ر. "اخليم��ة ش��ديدة ال��ربودة ورطب��ة"، قال��ت أم حن��ان، الي رفضت 
ب��أدٍب إعط��اء امسه��ا، وه��و أم��ٌر ش��ائٌع ب��ن الالجئ��ن الس��ورين الذي��ن 

يعيش��ون يف خ��وٍف دائ��ٍم م��ن ردود الفع��ل االنتقامي��ة.
تعاون��ت وكاالت إغاث��ٍة حملي��ٌة ودولي��ٌة ملس��اعدة مئ��ات آالف  	
الس��ورين الذي��ن يعيش��ون يف لبن��ان يف ظ��روٍف مزري��ة. لك��ن، حت��ى يف 
أفضل املخّيمات، هناك نساٌء ينتظرن يف طابوٍر وأقدامهّن مكشوفٌة ودون 
مالبس شتوية. لقد مضت أربع سنواٍت منذ أن بدأت احلرب يف سورية، 
وما زال كثٌر من الالجئن ميلكون فقط املالبس املمزقة الي فّروا بها. 
كثٌر من النسوة اهلاربات من إطالق النار، ودون أن تكون لديهّن فكرٌة 
عم��ا كان بانتظاره��ّن، التقطن على عجٍل مقنياته��ّن املفّضلة. البارحة 
ضّج املخّيم بأصوات دّق املطارق والكنس والصراخ، عندما حاولت بعض 
العائ��الت إص��الح س��بعة بي��وت إي��واٍء خش��بيٍة وقماش��يٍة انه��ارت جزئي��ًا. 
رجاٌل وفتيٌة صغاٌر مشوا بتثاقٍل يف طٍن يصل إىل مستوى قصبة الساق 
وهم يرتحّنون، وأحيانًا يقعون على ركبهم، أثناء حماولتهم جَر ألواٍح 
خش��بيٍة وأقمش��ٍة إىل خيامه��م. يف زق��اٍق ضي��ٍق ب��ن اخلي��ام طف��ٌل، عمره 
أقّل من ثالث سنواٍت، ميشي حافيًا وينشج باكيًا ألنه أضاع والديه. فتاٌة 
ترتدي فيزونًا رقيقًا وكنزًة خفيفًة وكالشًا صيفيًا كانت جتهد يف 

محل أخيها األصغر لتحمي قدميه من األرض املتجّمدة. نارميان، من 
مح��ص، م��ألت أرض اخليمة باألواني لتجمع املاء الذي كان يتس��اقط 
نقاطًا من س��طح خيمتها. مريم، 19 عامًا، وصفت اخلوف الذي ش��عرت 
ب��ه يف الليل��ة الس��ابقة، عندم��ا ب��دأت اجل��دران تنح��ي حت��ت ثق��ل الثلوج: 
"ركضنا من اخليمة يف منتصف الليل، ألننا كنا خائفن من أن تهوي 
فوقن��ا. منن��ا يف بي��ت أح��د جراننا. تقريب��ًا كّل اخليام تضّررت بش��كٍل أو 

بآخ��ر، واخلي��ام ال��ي مل تتض��ّرر تنام فيها مخس أو س��ت عائالت حاليًا".
ب��دأت مفوضي��ة الالجئ��ن، من��ذ اخلري��ف، باخت��اذ إج��راءاٍت  	
ملواجهة احتمال الطقس الس��يء، فوّزعت النقود ومواقد الطبخ وقس��ائم 
الوقود والبطانيات لألكثر ضعفًا. وقرابة 250 ألف شخٍص يعيشون يف 
عناب��ر حمّطم��ٍة ومبان��ي غ��ر مكتمل��ٍة مّت إعطاؤه��م ع��وازل بالس��تيكيًة 
لأَلس��ّرة وخش��بًا وأدواٍت عازل��ًة أساس��ية. لك��ن بني��ت كيل��ي، ممثل��ة 
املفوضي��ة يف لبن��ان، قال��ت إن ه��ذا كل��ه ال يكف��ي: "بالرغ��م م��ن جهودن��ا 
القص��وى، يبق��ى وض��ع الالجئ��ن يف لبنان خطراً، بالنظ��ر إىل الظروف 
شديدة البؤس الي يعيشون فيها، وكذلك تبعثرهم. إنه لتحٍد مستمرٌّ 
ضم��اُن أن يبق��ى الالجئ��ون، املبعث��رون يف أكث��ر م��ن 1700 م��كاٍن، آمن��ن 

ودافئ��ن يف الش��تاء".
حوالي نصف عدد س��كان س��ورية، الذي يبلغ حوالي 22 مليون  	
نس��مة، هج��روا بيوته��م يف الن��زاع ال��ذي حص��د أرواح أكثر م��ن 200 ألف 
شخص. وشهدت الكارثة هروب حوالي 1,5 مليون شخٍص عرب احلدود 
إىل لبن��ان الصغ��ر، ال��ذي يعان��ي أصاًل من آثار حرب��ه األهلية الي دامت 
15 عام��ًا. لق��د وضع��ت التأث��رات االقتصادي��ة واالجتماعية هل��ذا التدفق 
عبئًا ال ُيطاق على اجلماعات املضيفة. وحتى عندما ازداد عدد الذين هم 
يف حاجٍة ماّسٍة إىل املساعدة، شهد مستوى املساعدات الدولية اخنفاضًا 
كب��راً، ت��اركًا عش��رات اآلالف يف ش��روٍط يائس��ٍة ودون أي��ة وس��ائل 

للنجاة.
لك��ن الع��ودة إىل س��ورية ليس��ت خي��اراً، كم��ا تق��ول إح��دى  	
السيدات الي كان منزهلا مدمراً: "اهلل سيحمينا. هذا هو أملنا الوحيد".
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أتباع رفعت األسد
"الرفعتي��ون، حمب��و القائ��د" و"البش��اريون الداعم��ون لع��ودة  	
الدكت��ور رفع��ت األس��د" مجاعت��ان، تع��رّب كلٌّ منهم��ا ع��ن نفس��ها يف 
من��رٍب خ��اصٍّ عل��ى موق��ع الفايس��بوك. وحي��دو كاًل منهم��ا األم��ل ب��أن 
تك��ون ع��ودة "القائ��د الدكت��ور" إىل س��وريا قريب��ة. وتنطل��ق الدع��وات 
ب��أن يع��ود رفع��ت ويص��احل اب��ن أخي��ه، ليجتم��ع مش��ل العائل��ة األس��دية 
ويلتئ��م عقده��ا م��ّرًة أخ��رى، فينع��م الوط��ن به��ذا االلتئ��ام. ويكتب كبر 
وّراق��ي القائ��د، أن��ور أصف��ري، وه��و صحف��يٌّ حل��يٌّ متخّصٌص يف ش��ؤون 
رفع��ت، أمض��ى يف س��جون عائل��ة األس��د 21 عام��ًا، أن "الع��ودة ق��د حان��ت، 
وأن الوط��ن حباج��ٍة ملب��ادرة، وأنه��م يف التجم��ع القوم��ي الدميقراط��ي 
املوح��د اجتمع��وا يف إس��بانيا، للت��داول يف حل��ول لألزم��ة". وينش��ر ص��ورًة 
الجتماعه��م ه��ذا ال��ذي مل يظه��ر في��ه رفع��ت األس��د، إمن��ا ظه��ر عش��رون 
ش��خصاً م��ن أتباع��ه بينه��م ام��رأٌة حمجب��ة. وي��رّوح أصف��ري ع��ن أنف��س 
"الرفعتي��ن" قلي��اًل بص��ورٍة حديث��ٍة ج��داً للقائد، التقطها هو بنفس��ه قبل 
يومن. وحتصد الصورة عدداً وافراً من اإلعجابات، وتشاركها صفحة 
"البش��اريون الداعم��ون...". وتلته��ب احلماس��ة يف قل��وب أبن��اء اجلماعت��ن؛ 
فتكت��ب "لول��و البح��ر" معّلق��ًة عل��ى الص��ورة: "منحب��ك ي��ا دكت��ور رفعت، 
اخلون��ة".  مندع��س  رئيس��نا  ووج��ود  وبوج��ودك  وأخون��ا،  أبون��ا  	أن��ت 
ويعل��ن "أب��و س��برو األس��د" موقف��ه السياس��ّي: "أن��ا رئيس��ي بش��ار وقائ��دي 
رفع��ت"، ث��م يش��يد بالتاري��خ احلاف��ل مبج��د إب��ادة اإلخ��وان املس��لمن، 
واجلغرافي��ا ال��ي زرعه��ا القائ��د "فخ��اراً". وتع��رّب نس��وٌة ميق��ن خصوم��ات 
ذوي القربى عن يقينهّن بأن الدم األس��دّي لن يصر ماًء. ويربز الش��وق 

إىل املاضي يف صوٍر شخصيٍة يرسلها املشتاقون إليه، ملناسباٍت عسكريٍة، 
أو دورات مظلي��ن، أو أي��اٍم "وطني��ٍة"، ألق��ى فيه��ا القائ��د كلم��ًة، وكان 
مرسل الصورة أحد احلاضرين. فرتفع الدعاء من اجلميع، "الرفعتين" 

و"البش��ارين"، ب��أن يعي��د اهلل تل��ك األي��ام اجلميل��ة، أي��ام رفعت األس��د.

حكاياٌت تؤلم الشّبيحة
يفرتض مؤّيدو األسد أن يف كّل دولٍة من دول العامل "شهداء"  	
عسكريون سقطوا يف حروب جيشها مع عدوٍّ ما، وأن يف كلٍّ منها برنامج 
رعايٍة لذوي هؤالء الشهداء. وجيعلون برامج البلدان األفريقية يف أسفل 
س��لم برامج الش��هداء الدولية، ويقيس��ون عليها تنّكر املس��ؤولن لعائالت 
من ضّحوا بأرواحهم فداًء لس��وريا األس��د. فتتناقل صفحاٌت مؤيدٌة عّدٌة 
حكاي��ة زوج��ة الش��هيد ال��ي توّس��لت إىل أصغ��ر مس��ؤولي الالذقي��ة م��ن 
أج��ل عق��د وظيف��ٍة مل��دة ثالثة أش��هٍر يف مديري��ة الزراعة. "وأين مرس��وم 
السيد الرئيس؟" تطرح احلكاية تساؤهلا األخالقّي وختتم باستنكاٍر: "لو 
كان الشهيد باملوزمبيق، لكانت زوجته قد توظفت بعقد دائم". وال تهدم 

الصوم��ال بيوت��اً استش��هد بعض أبنائه��ا ويقاتل آخرون منه��م يف صفوف 
اجلي��ش؛ تنف��ي صفح��ٌة أخرى فعاًل مش��يناً مل تقم به دول��ٌة متأخرٌة جداً 
مث��ل الصوم��ال يف ح��ّق ش��هدائها، وقام��ت ب��ه بلدية الالذقي��ة يف هجومها 
األخ��ر " لته��دم أبني��ًة خمالف��ة، يف حش��ٍد آللي��اٍت وق��ّوة محاي��ٍة كان 
ميكن هلا "أن حترر جوبر"، كما يأسف الشّبيحة الذين تداولوا مقطعًا 
مصّوراً يوّثق هذه احلادثة، مش��فوعاً بس��يٍل من الش��تائم حبق مس��ؤولي 
الالذقية احمللين. وإىل جانب الوظيفة واملسكن، يذكر املؤيدون مازوت 
التدفئة، مع تصّوٍر لعائلة "شهيٍد" ترجتف من الربد، وعائلٍة أخرى حتلم 

بأس��طوانة غاٍز، بينما يقاتل ابنها على جبهة حقل الش��اعر للغاز.
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