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السورّي المتشائم
النواي��ا  الس��وريني ح��ول  قل��ق  نع��م،  	
»الدول��ة  تنظي�������م  مب������حاربة  األممي�������ة 
اإلس��امية« م��ّرٌر، وخماوفه��م يف حمله��ا. 
ف��ا ش��يء يوح��ي بالثق��ة مبجتم��ٍع دول��يٍّ 
كان ش��اهداً متحّج��ر القل��ب عل��ى حف��ات 
قتله��م وتهجريه��م وخنقه��م بالغاز. من فعل 
ه��ذا كان بش��ار األس��د. واألوىل يف العق��ل 
ه��و  يعاق��ب  أن  األخ��اق  ويف  القان��ون  ويف 
أواًل، وقب��ل أن يعاق��ب اجمل��رم اآلخ��ر املتمث��ل 
بالتنظيم. »ولكن أولويات السياسة شيٌء غري 
هذا«؛ يقول املتحمس��ون لضرب التنظيم من 
»ساس��ة« املعارض��ة الس��ورية. ويتوس��ع علماء 
السياس��ة ه��ؤالء بفائ��ٍض م��ن الش��رح ع��ن 
احتم��اٍل م��ا بتوس��يع الضرب��ة لتش��مل مواق��ع 
م��ا جلي��ش األس��د ول��و عل��ى س��بيل اخلط��أ. 
أو، بالعك��س، أن يق��وم األس��د يف م��كاٍن م��ا 
يف حلظ��ةٍ م��ا بارت��كاب محاق��ة. فيف��ور رأس 
الع��امل حين��ذاك بغضب��ٍة تقتل��ع ه��ذا النظ��ام 
تأك��د  ش��يء  ال  أن  والواق��ع  ج��ذوره.  م��ن 
حت��ى اآلن ح��ول مص��ري النظ��ام، بالرغ��م م��ن 
اس��تبعاده فع��ًا م��ن أّي��ة ش��راكٍة يف ح��رب 
تنظي��م الدول��ة. فمن يكون اخلاس��ر األكر، 
واحلال هذه، س��وى الس��وريني املغلوبني على 
أمره��م، الذي��ن خيش��ون أن تتن��اوب طائ��رات 
التحال��ف واألس��د عليهم؟ ومن يكس��ب؟ هما 
حتم��ًا التنظي��م والنظ��ام. ف��األّول س��يكمن 
إىل أن يتس��ّرب املل��ل إىل مفاص��ل الطياري��ن 
مع��ّززاً  م��ن جدي��د،  ينق��ّض  ث��م  األممي��ني 
بره��اٍن عمل��يٍّ عل��ى أن »مل��ة أع��داء الس��ّنة 
واح��دة«. والثان��ي س��يتنفس الصع��داء ب��زوال 
أعمال��ه  اآلخ��ر،  ه��و  ويس��تأنف،  العاصف��ة 
الدموي��ة بهّم��ٍة أعل��ى وبره��اٍن عمل��يٍّ أيض��ًا 

عل��ى أن��ه »خ��ري م��ن حي��ارب اإلره��اب«.
ولكن، للثورة ربٌّ حيميها.
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بش��كٍل  الدولي��ة  املواق��ف  تط��ّورت  	
متس��ارٍع خ��ال الف��رة األخ��رية جت��اه الوض��ع 
الس��ورّي. مل يك��ن ه��ذا التط��ّور ولي��د هجم��اٍت 
جدي��دٍة ش��نها نظ��ام األس��د عل��ى املدني��ني، وال 
نتيج��ة اس��تخدام أس��لحٍة حمظ��ورٍة دولي��اً، أو 
ارتف��اع ع��دد القتل��ى، أو ثب��وت اس��تخدام نظ��ام 
األسد للساح الكيميائّي وتكرار هذا االستخدام 
مؤخ��راً يف جوب��ر ش��رق دمش��ق، إمن��ا ه��و تدخ��ٌل 
لوقف امتداد تنظيم الدولة اإلسامية يف كلٍّ 
من العراق وسوريا. ومل تنَس اإلدارة األمريكية، 
ال��ي س��تتزعم ه��ذا التدخ��ل أو رمب��ا تق��وم ب��ه 
منف��ردًة، أن تكس��وه بغطاء تدخٍل ع��امٍّ ضد كلٍّ 
من تنظيم الدولة اإلس��امية ونظام األسد. إال 
أن م��ا تس��ّرب م��ن خط��ط البنتاغ��ون وخرائ��ط 
الضربة الي من املتوقع تنفيذها لتشمل مواقع 
التنظيم يف سوريا، يبني أن التدخل مؤطٌر ضد 
مواق��ع التنظي��م دون أه��داٍف من مواق��ع النظام. 
إال أن مشروع الضربة ترافق مع حتريك قضية 
تسليح اجليش احلّر أو كتائب معارضٍة معينٍة 
م��ن قب��ل القي��ادة األمريكي��ة، مبي��ٍل واض��ٍح م��ن 
قب��ل الدميوقراطي��ني يف أمري��كا حن��و التس��ليح 
والدعم. ويبدو أن قضية التس��ليح والدعم تلك 
تتماشى مع قضية الضربة حالياً، لتظهر اإلدارة 
األمريكية بأنها تفتح جبهتني ملواجهة "دولتني"؛ 
اإلس��امية يف الش��رق ونظ��ام األس��د 
يف دمشق، وهو ما قد ال يدعمه 

الواق��ع القريب.
		

	

يف  األس��د  نظ��ام  ش��روط  وج��اءت  	
قضية تدخل أمريكا ضد "الدولة اإلسامية" 
لتع��ّزز م��ن موق��ف أوبام��ا ض��د نظ��ام األس��د، 
أو م��ا يس��ّوق إعامي��ًا ح��ول ه��ذا املوق��ف. فم��ا 
أوجبت��ه م��ن التنس��يق م��ع النظ��ام مس��بقًا إذا 
أمري��كا بالضرب��ة الق��ى تصرحي��اٍت  فك��رت 
عندم��ا  األمريكي��ة،  القي��ادة  عن��د  هجومي��ًة 
يف  ش��عبان،  بثين��ة  األس��د،  مستش��ارة  قال��ت 
تصري��ٍح لقن��اة cnn، ب��أن دمش��ق ق��د تس��قط 
الطائ��رات األمريكي��ة ألنه��ا أت��ت م��ن دون 
إذٍن واعت��دت عل��ى س��يادة س��وريا، ورّد أوبام��ا 
بالق��ول: "إذا فك��ر األس��د وأم��ر قوات��ه بإط��اق 
الن��ار عل��ى الطائ��رات األمريكي��ة ال��ي تدخ��ل 
اجمل��ال اجل��وّي الس��ورّي فس��ندمر الدفاع��ات 
اجلوي��ة الس��ورية ع��ن آخره��ا. وس��يكون ه��ذا 
داع��ش". مواق��ع  ض��رب  م��ن  لقّواتن��ا  أس��هل 

بريطانيا لن تشارك، وتركيا 
تتحفظ، وروسيا ترفض

أن  وتأكي��د  أوبام��ا،  خط��اب  أم��ام  	
أمري��كا س��وف توج��ه ضرب��ًة عس��كريًة ملواق��ع 
تنظيم الدولة اإلس��امية يف س��وريا والعراق، 
أعلن��ت احلكوم��ة الريطانية أنها لن تش��ارك، 
تبع��ًا للتصوي��ت الس��ابق يف جمل��س العم��وم 
الريطان��ّي، ال��ذي رف��ض أّي تدخ��ٍل عس��كريٍّ 
لريطاني��ا يف الش��أن الس��ورّي، وذل��ك عق��ب 

تهديداٍت أمريكيٍة بالتدخل 
العس��كرّي بعد اس��تهداف 

األس���������د  نظ��������ام 
ني������ني  للمد

يف ري��ف دمش��ق بالس��اح الكيم��اوّي احملظ��ور 
دولي��ًا. وج��اء إع��ان بريطانيا رفضه��ا التدخل 
عل��ى لس��ان وزي��ر خارجيته��ا فيلي��ب هامون��د، 
ال��ذي أعل��ن م��ن العاصم��ة األملاني��ة برل��ني أن 
"بريطاني��ا ل��ن تش��ارك يف ضرب��اٍت جوي��ٍة يف 

س��وريا".
وحتفظ��ت القي��ادة الركي��ة جت��اه  	
احلش��د الدول��ّي ال��ذي تس��عى حن��وه أمري��كا 
لتوجي��ه الضرب��ة، م��ررًة ذل��ك بأن��ه ال فائ��دة 
م��ن ض��رب تنظي��م الدول��ة اإلس��امية م��ع 
احلف��اظ عل��ى نظ��ام األس��د يف دمش��ق. وق��ال 
رئي��س ال��وزراء الرك��ّي، أمح��د داود أوغل��و، 
"حّذرن��ا  بالتدخ��ل:  أوبام��ا  خط��ة  متن��اواًل 
اجلمي��ع س��ابقًا، مب��ن فيهم واش��نطن واألس��د، 
من أنه من دون إنهاء األزمة يف سوريا وعودة 
االس��تقرار السياس��ّي، ف��إن املنطق��ة س��تتحّول 

غض��ب". ب��ركان  إىل 
روس��يا  عارض��ت  جانبه��ا  وم��ن  	
الضرب��ة، معت��رًة أن أي��ة ضرب��اٍت أمريكي��ٍة 
دون  م��ن  س��وريا  يف  "داع��ش"  تنظي��م  ض��ّد 
"انته��اكًا  ستش��كل  املتح��دة  األم��م  موافق��ة 
فاضح��ًا" للقان��ون الدول��ّي. وج��اء ذل��ك عل��ى 
لس��ان املتح��دث باس��م اخلارجي��ة الروس��ية، 
"أن  ال��ذي ص��ّرح  ألكس��ندر لوكاش��يفيتش، 
مث��ل ه��ذه املب��ادرة، يف غي��اب ق��راٍر م��ن جملس 
األمن الدولّي، ستشكل عمًا عدائيًا وانتهاكًا 
فاضح��ًا للقان��ون الدول��ّي".
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 أمركيا تعّد العّدة لضرب داعش... 
وروسيا ترفض.. واألسد بال موقٍف محّدد

هيئة التحرير
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 الثّوار قريبًا من دمشق.. 
والُهَدن باتت بإدارة الفصائل المعارضة ال النظام

هيئة التحرير

ج��اء رّد الث��ّوار س��ريعًا عل��ى س��يطرة  	
قّوات النظام على بلدة املليحة يف ريف دمشق، 
وهي املدخل الرئيس��ّي حنو الغوطة الش��رقية، 
املس��احة األك��ر ال��ي ختض��ع لس��يطرة الثّوار 
يف حمي��ط العاصم��ة. فق��د حق��ق الث��ّوار تقدمًا 
ش��رق العاصم��ة م��ن خ��ال س��يطرتهم عل��ى 
الدخاني��ة  الدويلع��ة وعل��ى  أج��زاء م��ن ح��ّي 
وتقدمه��م عل��ى طري��ق جرمان��ا وس��يطرتهم 
عل��ى احل��ّي الش��رقّي منه��ا. وم��ن جه��ة اجلنوب 
تقّدم الثّوار حنو خان الشيح واملزارع احمليطة، 
بعد إمتام السيطرة على القنيطرة وحميطها، 
باس��تثناء مدين��ة خ��ان أرنب��ة ومدين��ة البع��ث 
وبلدت��ي اخلض��ر وجبا، ما يعتر مبثابة حصاٍر 
جزئيٍّ لدمشق من خال إخضاعها لتهديدات 
القذائ��ف الصاروخي��ة، إضاف��ًة إىل التهدي��دات 

اليومي��ة باقتحامه��ا.
قص��ٍف  بع��د  التق��ّدم  ه��ذا  ويأت��ي  	
شديٍد لقّوات النظام على حّي جوبر ملحقًا به 
دماراً هائًا، وس��ط اتهاماٍت باستخدام الغازات 

الث��وار. مص��ادر  حبس��ب  الس��امة، 
وُس��ّجلت خ��ال األي��ام املاضي��ة ع��ّدة  	
مواجهاٍت يف عمق العاصمة بتقّدم عناصر من 
اجلي��ش احل��ّر باجت��اه حّي��ي املي��دان والزاه��رة، 
الس��ريعة  والف��ّر  الك��ّر  عملي��ات  يش��به  مب��ا 
هدفه��ا اس��تنزاف ق��ّوات النظ��ام يف اخلاص��رة 
الش��رقية واجلنوبي��ة، وال��ي م��ن املتوق��ع أن 
تشّن اهلجمات من خاهلا مع بدء التقدم حنو 
العاصم��ة، الذي أعلنت عّدة كتائب معارضٍة 

ع��ن اقراب��ه.
ُهَدٌن بالتتالي والثّوار يهّددون 

باخلرق
كان��ت هدن��ة داري��ا ه��ي األوض��ح  	
خ��ال األي��ام املاضي��ة. وق��د ف��رض فيه��ا الث��ّوار 
ش��روطهم عل��ى النظ��ام بع��د أكث��ر م��ن ع��اٍم 
م��ن مفاوض��اٍت متقطع��ٍة ب��ني الطرف��ني، وبعد 
صم��وٍد كب��رٍي أب��داه ث��ّوار املدينة أم��ام هجماٍت 
قص��ٍف  وعملي��ات  األس��د  لق��ّوات  كث��ريٍة 
متواص��ٍل وحص��اٍر خان��ق، اذ ش��ارك اآلالف من 
جن��ود الفرقة الرابعة واحلرس اجلمهورّي يف 
ه��ذه اهلجم��ات، دون أن يتمكن��وا من الس��يطرة 
عل��ى املدين��ة ذات املوق��ع االس��راتيجّي اهل��ام يف 
حميط دمشق؛ إذ جتاور مطار املزة العسكرّي 

ومق��ر املخاب��رات اجلوي��ة، وتقاب��ل مس��اكن 
املعاق��ل  أح��د  الس��ومرية،  ح��ّي  يف  الضب��اط 

الك��رى ملؤي��دي النظ��ام.
إال أن ه��ذه اهلدن��ة، ورغ��م التوقي��ع  	
الرمسّي عليها، ما تزال موضع جدل، وخاصًة 
مع انعدام الثقة بني اجلانبني. وقد هّدد الثّوار 
بع��دم االلت��زام به��ا يف ح��ال أخ��ّل النظ��ام ب��أّي 
بن��ٍد م��ن بنودها. وتأتي اهلدنة يف إطار سياس��ٍة 
عسكريٍة خاصٍة حرص النظام على اتباعها يف 
دمش��ق، ته��دف إىل حتييد الب��ؤر الثائرة بوقف 
إط��اق الن��ار والس��ماح للمس��اعدات اإلنس��انية 
بالوص��ول إىل املناط��ق احملاص��رة، كم��ا ح��دث 

يف ب��رزة واملعضمي��ة وأحي��اء جن��وب دمش��ق.
وم��ن جان��ٍب آخ��ر جاءت هدن��ة الوعر  	
يف مح��ص عل��ى غ��رار هدن��ة ب��رزة يف دمش��ق، 
إذ يت��وىل فيه��ا الث��وار املتمرس��ون داخ��ل احل��ّي 
مسؤولية حفظ النظام والطرقات، وال تدخله 
ق��ّوات النظ��ام بش��كٍل رمس��ّي. إال أن التوقي��ع 
النهائي عليها ما زال بني أخٍذ وردٍّ بني مندوب 
رئاس��ة اجلمهوري��ة للتفاوض، بس��ام احلس��ن، 
وب��ني ق��ادٍة ورج��اٍل ذوي ش��أٍن حمل��يٍّ يف ح��ّي 
الوع��ر ال��ذي يس��كنه أكث��ر م��ن نص��ف ملي��ون 

مدن��ّي، أغلبه��م نازحون من األحياء الرئيس��ية 
يف مح��ص، وال��ي تعّرض��ت للدم��ار نتيج��ة 

القص��ف.
حزب اهلل: إصراٌر جديٌد على البقاء 

يف سوريا
األخ��رية  عرس��ال  مع��ارك  تك��ن  مل  	
وأس��ر جن��وٍد لبناني��ني م��ن قب��ل جبه��ة النص��رة 
ل��ردع ح��زب اهلل اللبنان��ّي ع��ن القت��ال يف ع��ّدة 
مناط��ق م��ن أري��اف دمش��ق ومح��ص وحل��ب. 
فق��د ص��ّرح نائ��ب رئي��س اجملل��س التنفيذّي يف 
احل��زب، نبي��ل ق��اووق، أن ق��ّوات ح��زب اهلل ل��ن 
خت��رج م��ن س��وريا، معت��راً أن املرحل��ة تفرض 
عل��ى احل��زب ذل��ك أكث��ر م��ن أّي وق��ٍت مض��ى.

ولف��ت ق��اووق إىل أن ح��رب ح��زب  	
اهلل يف س��وريا ه��ي ح��رٌب ض��د تنظي��م الدول��ة 
اإلسامية والفصائل الي وصفها بالتكفريية، 
وكّل  داع��ش  وب��ني  بينن��ا  م��ا  "إن  قائ��ًا: 
التكفريي��ني ال ميك��ن أن يك��ون حربًا كامية، 
ب��ل إن م��ا بينن��ا وبينه��م ه��و املي��دان فق��ط ال��ذي 
نهزمه��م ونس��حقهم في��ه. فل��ن نس��تدرج إىل 
حرب بياناٍت معهم وال إىل سجاالٍت سياسية".

غوطة دمشق - لواء احلبيب املصطفى
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 مأساة الحصبة... 
لوٌن جديٌد للموت يختبره السوريون 

ليلى الظاهر

عش��رات  أن  أدرك��ت  املش��فى  يف  	
األطف��ال مث��ل طفله��ا، يعان��ون م��ن إس��هاٍل 
ش��ديٍد وقصوٍر تنفس��يٍّ حاّد. وجيمع بينهم أن 
مجيعه��م م��ن جرجناز، ومجيعه��م أيضًا تلقوا 

احلصب��ة. ض��د  لقاح��ًا  الصب��اح  يف 
قليل��ٍة  بأي��اٍم  املأس��اة  ه��ذه  "قب��ل  	
ب��دأت محل��ة اللق��اح، يف اخلام��س والعش��رين 
يف  مس��ؤوٌل  ذك��ر  حس��بما  2014"؛  آب  م��ن 
وزارة الصح��ة رف��ض ذك��ر امس��ه، "ومشل��ت 
م������حافظاٍت  س��بع  يف  امل��������خيمات  احلمل��ة 
طف��ل.  و500  ألف��ًا   42 خاهل��ا  ُلّق��ح  س��وريٍة، 
يف  االثن��ني  ي��وم  الثاني��ة  جولته��ا  وب��دأت 
اخلام��س عش��ر م��ن أيل��ول، دون أّي��ة عوائ��ق 
إىل أن وردت أنب��اٌء ع��ن وفي��ات ب��ني األطف��ال 
الثاث��اء،  ي��وم  صب��اح  املنطق��ة  يف  	امللقح��ني 
جرجن��از،  النعم��ان،  مع��رة  ش��رق  يف  وذل��ك 
س��نجار، ش��يخ برك��ة، أم موي��ات. ووص��ل 
ع��دد الوفي��ات إىل 15 طف��ًا، باإلضاف��ة إىل 50 

طف��ًا مصاب��ًا".
املؤقت��ة  ال�����حكومة  تعام��ل  وح��ول  	
م��ع ه��ذه القضي��ة أك��د فري��ق عم��ل احلصبة 
يف بي��اٍن "أن حتقيق��ًا ميداني��ًا ب��دأ بع��د الكارثة 
مباش��رًة، بأخ��ذ عين��ات دٍم وب��وٍل م��ن املصاب��ني 
الركي��ة.  الرمسي��ة  املخاب��ر  إىل  وإرس��اهلا 

وزارة  بإش��راف  حتقي��ٍق  جلن��ة  وُش��كلت 
الصح��ة ومش��اركة وزارة الع��دل، وبرئاس��ة 
القاض��ي خال��د احلل��و، وتض��ّم ثاث��ة أعض��اٍء 
مس��تقلني ال عاق��ة هل��م باحلكوم��ة الس��ورية 

املؤقت��ة".
االحت���������مال  اللق�������اح كان  فس��اد  	
األك��ر ال��ذي رّجح��ه الكثي�������ر م��ن أهال��ي 
ع������ليوي  رام��ي  للدكت��ور  وفق��ًا  املنطق��ة"، 
أخصائ��ي أم��راض األطف��ال. إال أن الدكت��ور 
علي��وي نف��ى ذل��ك، مبينًا أن "مرض احلصبة، 
تارخيي��ًا، مل يش��هد أب��داً ه��ذا الع��دد الكب��ري من 
الصدمة التحّسس��ية. فالنسبة الطبيعية ملثل 
ه��ذه الصدم��ة ه��ي واح��د ل��كّل ملي��ون طف��ل. 
وإن فس��اد اللق��اح أو انته��اء صاحيت��ه يؤّدي��ان 

إىل بط��ان مفعول��ه وال يس��ببان الوف��اة.
األتراكوري��وم يف ترامس اللقاح 

ولع��رض النتائ��ج األولي��ة للتحقيق  	
دع��ت احلكوم��ة الس��ورية املؤقت��ة إىل مؤمت��ٍر 
صحف��يٍّ كش������ف في��ه رئي��س احل�������كومة، 
الدكت��ور أمح��د طعم��ة اخلض��ر، أن الوف��اة 
ج��اءت نتيج��ة خطأ بش��ريٍّ مل ُيثبت التحقيق 
تب��ني  إذ  بع��ٍد جنائ��ّي.  أّي  ل��ه  بع��د إن كان 

وجود أمبوالٍت من دواٍء يدعى األتراكوريوم 
يف أح��د الرام��س ال��ي اس��تعملت يف ناحي��ة 
س��نجار. أي أن األتراكوري��وم - وه��و مرخ��ي 
اجلراح��ّي،  التخدي��ر  يف  ُيس��تعمل  عضل��ي 
يس��ّبب فق��دان ق��درة اإلنس��ان عل��ى التحك��م 
الع��������ضات  ويش��ّل  اإلرادي��ة  بع��������ضاته 
الاإرادي��ة - اس��تعمل كمذي��ٍب عوض��ًا ع��ن 
أّك��د  كم��ا  للحصب��ة.  املخص���ّ��ص  املذي��ب 
طعم��ة أن وزي��ر الصح��ة، عدن��ان ح��زوري، 
وضع استقالته بتصّرف رئيس احلكومة إثر 

ه��ذه احلادث��ة.
إج��راءاٌت  هن��اك  كان��ت  إذا  وعّم��ا  	
اجلي��ش  "ُأوق��ف  املقّصري��ن،  حب��ّق  قانوني��ٌة 
احل��ّر، بأم��ٍر م��ن اهليئ��ة الش��رعية، مخس��ًة 
م��ن املس��ؤولني املباش��رين ع��ن عملي��ة اللقاح"، 
حبس��ب ع��اء الدي��ن الناص��ر، وه��و م��ن أبن��اء 

جرجن��از. 
قضي��ة وف��اة أطفال جرجناز ليس��ت  	
حادث��ًة معزول��ة، ب��ل يعتق��د الناص��ر أن "آالف��ًا 
مثلهم س��يكونون يف املس��تقبل القريب عرضًة 
يف  حبّقه��م  يع��رف  ال  نظ��اٍم  ب��ني  للخط��ر 
الرعاي��ة الصحي��ة، ومعارض��ٍة حتت��اج وقت��ًا 
طوي��ًا قب��ل أن تب��ي ثق��ة الن��اس بها جم��ّددًا".

مل خيط��ر يف ذه��ن وال��دة حمم��د وه��ي تس��تضيف فري��ق لق��اح احلصب��ة، وتراق��ب طفله��ا وه��و يتلق��ى اللق��اح، أن تل��ك  	
احلقن��ة س��تكون آخ��ر عه��ده بال��دواء. نص��ف س��اعٍة كان��ت كافي��ًة لتش��عر أن طفله��ا لي��س عل��ى م��ا ي��رام، إن��ه حي��اول التش��بث 

بأنف��اٍس ب��دأت تتقط��ع ث��م تتفل��ت من��ه.

أطفال من جرجناز بعد التلقيح - قناة العربية

م����رض  ح�������االت  ع������دد  بل��غ  	
وزارة  حس������ب  عنه��ا،  املبّل��غ  احلص�����بة 
الصح��ة يف احلكوم��ة الس��ورية املؤقت��ة، 
8300 حال��ٍة يف الف��رة م��ا ب��ني األس��بوع 

الوبائ��ّي 30 م��ن الع��ام 2013، واألس��بوع 28 
.2014 الع��ام  م��ن 

ب��دأ اللق��اح يف املرحلة األوىل 25-8-2014. 
ومشلت احلملة 42 ألفًا و500 طفل.

15-9- الثاني��ة  املرحل��ة  ب��دأت  	
2014 يف يومه��ا األول. ومشل��ت 15,000 

ال��زور، وحوال��ي 12,000  دي��ر  طف��ًا يف 
يف إدل��ب، 1,500 طف��ًا منه��م يف مرك��ز 

وح��ده. جرجن��از 
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المتســّولون في عينتاب... اعتياد التشــّرد وافتراش األرصفة
هنادي عبد الوهاب

مثاني��ة أش��خاٍص يفرش��ون األرض أم��ام ك��راج عينت��اب، وطف��ان حيب��وان. تلتف��ت إليهم��ا إح��دى النس��وة ب��ني وق��ٍت وآخ��ر.  	
ع��دٌد كب��رٌي م��ن احلقائ��ب وأكي��اس النايل��ون تتناثر حوهل��م. كانوا يتجادلون ح��ول الوجهة األفضل لرزقه��م. رّدوا بعنٍف على اقراح 
أحدهم بأن يذهب كلٌّ منهم حيث يشاء. وبعد جدٍل توصلوا إىل حتديد الوجهة: أورفة؛ رّددها أكرهم سنًا وكأنه حيسم النقاش.

اجملموع��ة  نس��اء  إح��دى  فاطم��ة،  	
واألق��رب إل��ّي مكان��ًا، أجابت��ي بص��وٍت أق��رب 
إىل اهلمس: "من حلب"، حني س��ألتها "من أين 
أن��ت؟ وماذا تفعلني هن��ا؟". غادر أقاربها مدينة 
إس��طنبول بس��بب تهجري العديد من العائات 
إىل خميماٍت حديثٍة شرق األناضول، والتقوا 
هنا للبحث عن وجهٍة مجاعيٍة جديدة. "حنن 
نن��ام هن��ا من��ذ يوم��ني بانتظ��ار محات��ي ال��ي 
س��تصل الي��وم إىل عينت��اب. أن��ا ووال��د زوج��ي 
فق��ط نع��رف املنطق��ة، ألنن��ا س��بقناهم إىل هنا 
بع��ّدة أش��هر. حن��ن يف الع��ادة نتنقل على ش��كل 
جمموع��اٍت، وال نف��رق إال يف س��اعات الصب��اح 
ح��ني نس��عى وراء رزقن��ا. ت��ويف زوج��ي يف حلب. 
وأهل��ي غ��ادروا إىل مص��ر بع��د قدومه��م إىل 
تركيا. مل تطب هلم احلياة هنا، ش��أنهم ش��أن 
الكث��ري م��ن القرب��اط . "يف مص��ر الن��اس تفه��م 
اللغة العربية الي نتقنها"، هذا ما قاله والدي 
وه��و يأم��ر أف��راد عائل��ي باالس��تعداد للس��فر. 
أم��ي، ال��ي حت��ب ق��راءة الطال��ع، أك��دت أنه��ا 
غ��ادروا  أكث��ر.  مص��ر  يف  مرتاح��ًة  س��تكون 
إىل مص��ر ع��ن طري��ق قن��اة الس��ويس، وأقام��وا 

خميم��ًا هل��م عل��ى أط��راف مدين��ة نص��ر".
أس��ندت فاطم��ة رأس��ها إىل عم��وٍد  	
معدن��يٍّ عل��ى الرصي��ف. ودون تفكرٍي حتدثت: 
"مل نتمك��ن م��ن البق��اء يف م��كاٍن واح��د، وه��ذه 

أول مش��كلٍة واجهتن��ا. حن��ن معت��ادون عل��ى 
البق��اء مع��ًا، وه��ذا م��ا مل نس��تطع أن نق��وم ب��ه 
هن��ا. ال ميك��ن أن جن��د مكان��ًا يف مدين��ٍة واح��دٍة 
وننص��ب في��ه 40 أو 50 خيم��ة، وه��و م��ا أجرن��ا 
على التفّرق داخل تركيا وخارجها. أما األمر 
الثان��ي فيتمث��ل يف أن القرب��اط يف تركي��ا ال 
جيي��دون غ��ري التس��ول. يف س��وريا كن��ا نق��رأ 
الطال��ع ونع��اجل األس��نان ونصن��ع أوت��ار اآلالت 
م��ن أمع��اء احليوانات، وكثريون منا ميتهنون 
الرق��ص والغن��اء. هن��ا ال عم��ل لن��ا إال التس��ّول. 
أنن��ا  أي  احللبي��ة،  باللهج��ة  نتح��دث  حن��ن 
س��وريون والن��اس تتعاط��ف معن��ا. يف األش��هر 
األخ��رية ب��دأ ه��ذا التعاطف خيتف��ي، وهم اآلن 
يس��عون العتقالنا وحش��رنا يف املخيمات. حنن 
معت��ادون عل��ى احلري��ة وعل��ى من��ط حي��اٍة ال 
يتناس��ب مع األس��ر من جهة، ومن جهٍة ثانيٍة 
ق��د ال نك��ون يف خمي��ٍم واح��ٍد م��ع بقي��ة أف��راد 

عائلتن��ا".
ترك��ُت الك��راج وتوجه��ت إىل س��وق  	
التشارشي. العديد من النسوة كّن يهربن مي 
ح��ني يرتطم��ن باألس��ئلة، ولك��ن أم مصطف��ى 
كان��ت أق��ّل حتفظ��ًا. رافقته��ا وه��ي تبحث عن 
كي��ٍس م��ن النايل��ون تض��ع في��ه النق��ود ال��ي 
تأمل أن جتنيها من املصّلني. ويبدو أن هاجس 
الشرطة مل يغب عن ذهنها ألنها ظلت تتلفت 

ميين��ًا ويس��اراً، حتض��رياً للحظ��ة اهل��روب ال��ي 
تتك��ّرر ع��ّدة م��ّراٍت يف الي��وم الواح��د. وبالرغ��م 
اهل��رب،  يف  ماه��رًة  نفس��ها  تعت��ر  أنه��ا  م��ن 
مقارن��ًة بغريه��ا، إال أنه��ا حتدث��ت بكث��رٍي م��ن 
اخلوف عن املّرات العشرين الي اعتقلت فيها، 
وحلظ��ات الرع��ب الي عاش��تها يف امل��ّرة األوىل. 
تق��ول بصوته��ا املنخف��ض: "ح��ني يت��ّم اعتق��ال 
أحدن��ا تعم��ل الش��رطة عل��ى نقل��ه إىل احلج��ز. 
ولك��ن، قب��ل دخ��ول احلجز يت��ّم تفتيش��نا بدقٍة 
ش��ديدة، وأخ��ذ كّل م��ا جنين��اه خ��ال النه��ار. 
ولس��وء حظ��ي كث��رياً م��ا يت��ّم اإلمس��اك بي يف 
املس��اء. يتّم االحتجاز ملدة س��اعتني أعود بعدها 

إىل الش��ارع للحص��ول عل��ى رزق��ي جم��ّددًا".
الش��رطة  بتعام��ل  يتعل��ق  وفيم��ا  	
معه��ا ومع مثياته��ا، أكدت أن األمر خيتلف 
م��ن منطق��ٍة إىل أخرى يف غازي عينتاب؛ ففي 
بع��ض املناط��ق يت��ّم االعتقال بطريق��ٍة عنيفٍة 
ويت��ّم التفتي��ش بطريق��ٍة مهين��ة، وق��د توج��ه 
إليهّن الش��تائم يف بعض األحيان، ويف مناطق 
أخ��رى يتعامل��ون معه��ّن بن��وٍع م��ن الش��فقة 

وش��يٍء م��ن الغض��ب.
أس��ئلٌة كثريٌة مل ميهلي الشرطّي،  	
مصطف��ى  أم  خل��ف  بالرك��ض  ب��دأ  ال��ذي 
يف  معلق��ًة  فركته��ا  ألطرحه��ا،  وأوالده��ا، 

تشارش��ي. وغ��ادرت  رأس��ي 
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"االبتــزاز العراقــّي" يســتنزف ســوق ماشــية دير الزور
فراس العمري

شهدت أسواق املاشية يف دير الزور هبوطًا حاّداً يف األسعار وصل إىل %50، حبسب جّتاٍر حمليني. وعزا بعضهم هذا االحندار  	
إىل ندرة األعاف، بينما أعاد البعض السبب إىل الوضع األمّي وارتفاع سعر املازوت، فيما اتفقوا على أن املستفيد األكر هم التّجار 

العراقيون.

جّتاٌر جدد يف الس��وق..
أكم��ل   2014 مت��وز  مطل��ع  من��ذ  	
عل��ى  س��يطرته  اإلس��امية  الدول��ة  تنظي��م 
م��ن  الش��رقية  الش��مالية  املنطق��ة  معظ��م 
الب��اد، حت��ى احل��دود العراقي��ة. يتح��دث أب��و 
أمح��د، وه��و تاج��ر ماش��يٍة يف س��وق امليادي��ن، 
ع��ن التّج��ار العراقي��ني وتواجده��م املكث��ف يف 
أس��واق املنطق��ة. تلم��س يف ن��رة كامه عدم 
الس��تخدامهم  اجل��دد،  الضي��وف  ع��ن  رض��ا 
مهاراته��م لكس��ر الس��عر، مس��تغلني -حس��ب 
رأي��ه- حال��ة الكس��اد ج��ّراء انقط��اع الط��رق 
م��ع الداخ��ل الس��ورّي والش��مال الغرب��ّي، م��ع 
اس��تمرار االش��تباكات ب��ني تنظي��م الدول��ة 
وفصائ��ل املعارض��ة يف ري��ف حل��ب الش��مالّي. 
فالنعجة الي كان أبو أمحد يبيعها ب� 40000 
ل��ريٍة ال يتج��اوز س��عرها 25000 الي��وم. أم��ا أب��و 
خال��د، التاج��ر العراق��ّي م��ن األنب��ار، فيب��دي 
ارتياحه للوضع: "بعد فتح الدولة اإلسامية 
مش��قة  علين��ا  س��هلت  س��وريا  إىل  الطري��ق 
وامليادي��ن  العراقي��ة  القائ��م  فب��ني  الرحل��ة. 
100 ك��م، فيم��ا تتج��اوز املس��افة إىل البص��رة 

ومناط��ق اجلن��وب يف الع��راق -حي��ث ترك��ز 
جت��ارة املواش��ي- 650 ك��م. وال خيل��و الطري��ق 
م��ن املخاط��ر مع وجود امليليش��يات الطائفية".

أم��ا عن��د س��ؤاله عن اتهام الس��وريني  	
ل��ه باالبت��زاز ف��ا خيف��ي ابتس��امته قائ��ًا: "ي��ا 

ش��طارة". التج��ارة  عّم��ي 
توّقف املطاحن وارتفاع س��عر املازوت 

وراء نقص األعاف
ع��زا أب��و أمح��د ت��رك بع��ض التج��ار  	
للمهن��ة إىل قل��ة األع��اف وارتف��اع أس��عارها 
النص��رة  جبه��ة  انس��حاب  بع��د  تواف��رت،  إن 
واجلي��ش احل��ّر م��ن املنطق��ة، اللذي��ن كان 
امل��زّودة  املطاح��ن  تش��غيل  يف  الفض��ل  هلم��ا 
للس��وق باألع��اف. يض��اف إىل ذل��ك االرتف��اع 
األخ��ري يف س��عر الوق��ود، م��ا أّدى إىل إحج��ام 
تنق��ل  ال��ي  الش������احنات،  س��ائقي  م��ن  ع��دٍد 
	األع��اف م�������ن احل�������سكة إىل دي��ر ال��زور، 

عن العمل.

يق��ول خض��ر، وه��و س��ائق ش��احنٍة  	
مّم��ن توقف��وا ع��ن جل��ب األعاف من احلس��كة: 
"س��عر برميل املازوت تضاعف بالفرة األخرية 
ل��رية"، م��ا جيع��ل نق��ل   12000 6000 إىل  م��ن 
احلمول��ة خاس��راً. إضاف��ًة إىل اخلط��ورة ال��ي 
أش��ار إليه��ا خض��ر، ج��ّراء املع��ارك املتواصل��ة يف 
حمي��ط احلس��كة. فعل��ى كل حاج��ٍز، وألّي��ة 
جه��ٍة مقاتل��ٍة )دولة أو بش��ار أو بي كي كي(، 
بتهم��ة  الش��احنة  تص��ادر  أن  احتم��ال  هن��اك 

التعام��ل م��ع الط��رف اآلخ��ر.
االقتتال يف مناطق سيطرة التنظيم 

يقلق التّجار
ب������دأت  ش������هٍر  م��ن  أك�������ثر  قب��ل  	
اش��تباكاٌت ب��ني م��ن يعرف��ون بالش��عيطات، 
وه��م س��كان ث��اث بل��دات متج��اورٍة يتج��اوز 
عدده��م 100 أل��ٍف، م��ن جه��ة، وتنظي��م الدول��ة 
اإلس��امية م��ن جه��ٍة أخ��رى. انته��ت املع��ارك 
مئ��ات  ذل��ك  ع��ن  ونت��ج  التنظي��م.  بس��يطرة 
القتل��ى واملفقودي��ن م��ن الش��عيطات، وس��وٌق 
م��ن  ممتل��كات  بع��ض  فيه��ا  بيع��ت  جدي��دٌة 
مّساهم التنظيم باملرتّدين. فاملواش��ي املسلوبة 
م��ن الق��رى ال��ي اقتحمته��ا "الدول��ة" بيع��ت 

"بأخب��س االمث��ان" حبس��ب أب��و أمح��د، وجعلت 
الكث��ري م��ن التج��ار خيش��ى عل��ى م��ا لدي��ه م��ن 

ماش��يٍة خوف��ًا م��ن تك��رار م��ا حص��ل.
التّج��ار يرقبون األضحى..

تس��ويٍق  مناس��بة  األضح��ى  عي��د  	
كب��ريٌة ميك��ن هل��ا أن تع��ّدل األس��عار، ول��و 
ويف  البع��ض.  يأم��ل  كم��ا  طفي��ٍف،  بش��كٍل 
مقارن��ٍة أخ��رى مل تنخف��ض أس��عار اللح��وم 
كث��ريًا يف أس��واق دي��ر ال��زور، وم��ا زال��ت ف��وق 
فالكيل��و  الس��كان.  ملعظ��م  الش��رائية  الق��درة 
الواح��د م��ن حل��م الض��أن يب��اع ب��� 1700 ل��رية. 
وه��و رق��ٌم كب��رٌي يعجز الكثريون ع��ن تأمينه، 

امليادي��ن. يف  اجلّزاري��ن  أح��د  حبس��ب 
عل��ى  احل�������صول  نس��تطع  مل  	
إحصائي��اٍت خبص��وص الث��روة احليواني��ة يف 
س��وريا إال م��ن مص��ادر تابع��ٍة حلكوم��ة األس��د، 
الي قّدرت قيمتها ب� 3.17 مليار دوالر يف العام 
2012، أي ما يعادل ربع ميزانية هذه احلكومة 
لنفس العام. وحبسب املهندس الزراعّي عامر: 
"تعان��ي الث��روة احليواني��ة يف س��وريا الي��وم من 
مش��اكل ك��رى ته��ّدد وجوده��ا باس��تنزاٍف 
كبرٍي وألسباٍب عّدة، مما قد حيّول سوريا يف 
الس��نوات القادم��ة إىل مس��تورٍد هل��ذه الث��روة".
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رأي أهالــي الرّقــة بالقــرار األمريكــّي بضــرب مواقــع تنظيــم "الدولــة اإلســالمية"

كمال الفواز

األمني��ة اخلط��رة،  الظ��روف  رغ��م  	
التنظي��م  يفرض��ه  ال��ذي  الكب��ري  والتعتي��م 
الناش��طني اإلعامي��ني  املدين��ة، مبن��ع  عل��ى 
والصحافيني من القيام بأعماهلم؛ اس��تطاعت 
"ع��ني املدين��ة" مقابل��ة 100 ش��خٍص م��ن أهال��ي 
املدين��ة، بطرائ��ق خمتلف��ة، وطرح��ت الس��ؤال 
التال��ي عل��ى كلٍّ منه��م: ه��ل تؤي��د الضرب��ة 
"الدول��ة  مواق��ع  عل��ى  احملتمل��ة  األمريكي��ة 
 56 فأج��اب  ومل��اذا؟  الرق��ة؟  يف  اإلس��امية" 
ش��خصًا بأنه��م يؤي��دون أّي عم��ٍل عس��كريٍّ من 
جان��ب الوالي��ات املتح��دة ض��ّد مواق��ع التنظيم، 
كره��ًا ل��ه. ورف��ض 26 ه��ذه الضرب��ة، تأيي��داً 
لتنظي��م الدولة، بدواف��ع خمتلفة. ورفض 18 
آخ��رون الضرب��ة أيض��ًا، بالرغ��م م��ن عداوته��م 
املضمرة للتنظيم، النعدام الثقة يف السياسات 

األمريكي��ة يف س��وريا.
فأّي��د مح��زة، وه��و طال��ٌب جامع��يٌّ  	
س��ابٌق، ق��رار أمري��كا احملتم��ل: "أن��ا أؤي��د القرار 
الدول��ة  تنظي��م  مواق��ع  بض��رب  األمريك��ي 
س��وادهم  م��ن  اختنقن��ا  ألنن��ا  اإلس��امية، 
وأرهقون��ا بقوانينه��م وقمعه��م لن��ا، وف��رض 
س��لطتهم بي��ٍد م��ن حدي��ٍد بدون رمح��ة. وقتلوا 
كث��رياً م��ن الث��ّوار وم��ن عناص��ر اجليش احلّر 
وم��ن املدني��ني لتعاطفهم مع الث��ّوار أو لعاقٍة 
معه��م حبج��ٍج باطل��ة، فق��ط لريهب��وا الن��اس 

وك��ي ال جي��رؤ أح��ٌد عل��ى معارضته��م".
و"داع��ش"، حبس��ب مح��زة، أغلق��ت  	
اجلامع��ات وأرهب��ت الناس كما أرهبهم بش��ار 

األس��د. وال خيش��ى ه��ذا الش��اّب عل��ى الس��كان 
املدني��ني م��ن الضرب��ات األمريكي��ة: "املدن��ي م��ا 
مي��وت إال يك��ون خلص��ان عم��ره. كايف قم��ع. 
بدن��ا خنل��ص، اخننقن��ا. بدن��ا نعي��ش مث��ل كل 

هالن��اس".
ورف��ض عم��اد، وه��و ش��ابٌّ معج��ٌب  	
اجلرمي��ة،  حمارب��ة  يف  "داع��ش"  بإجن��ازات 
حمارب��ة  يرف��ض  فه��و  األمريكي��ة.  النواي��ا 
جه��ٍة  أي��ة  قب��ل  م��ن  اإلس��امية"  "الدول��ة 
األمريك��ّي،  الق��رار  أع��ارض  "أن��ا  دول��ة:  أو 
وأع��ارض أّي حتال��ٍف دول��يٍّ أو عرب��يٍّ ض��ّد 
مثلن��ا  مس��لمون  فه��م  اإلس��امية،  الدول��ة 
وحيكم��ون بش��رع اهلل ويقيم��ون احل��دود ال��ي 
أن��زل اهلل. نش��روا األم��ان يف مناطقه��م، فل��م 
وخط��ٍف  وس��رقٍة  قت��ٍل  جرائ��م  هن��اك  تع��د 
كم��ا كان م��ن قب��ل". وأض��اف عم��اد: "الدولة 
	ح��ّررت الفرق��ة 17 والل��واء 93 ومط��ار الطبقة. 
يري������دون  والع��رب  وأمري������كا  الغ��رب  ول��و 
مصلحتن��ا كان��وا ضرب��وا بش��ار وع�����صابات 
إي��ران الش��يعية الل��ي قتل��ت مئ��ات اآلالف م��ن 
يتف��ّرج".  والع��امل  ماي��ني  وش��ّردت  الن��اس 
حت��ارب  أمري��كا  ب��أن  رأي��ه  عم��اد  ويلّخ��ص 
اإلس��ام واملس��لمني فق��ط. ويب��دى عزمه على 
"القتال جبانب الدولة يف حال أقدمت أمريكا 

عل��ى ضربه��ا".
وأم��ا أب��و حمم��د، وهو أحد مؤّسس��ي  	
محل��ة )#الرقة_تذبح_بصم��ت(، فق��د رف��ض 
النواي��ا األمريكي��ة، بالرغ��م من عدائه الش��ديد 

لتنظي��م الدول��ة. ويفّس��ر موقف��ه ه��ذا بالق��ول: 
"حنن قمنا بالثورة من أجل احلرية والكرامة 
واملس��اواة والدميوقراطي��ة، فل��م نك��ن نري��د أن 
نتخل��ص م��ن حكٍم ديكتات��وريٍّ ليحكمنا حكٌم 
بالدي��ن اإلس��امّي، والدي��ن  مس��تبٌد متنك��ٌر 
احلني��ف ب��راٌء من��ه. ولك��ن، يف نف��س الوق��ت، أنا 
أرف��ض الق��رار األمريك��ّي ألن سياس��ة أمري��كا 
اإلره��اب، فصنع��ت  فّزاع��ة  ه��ي م��ن يصن��ع 
تنظي��م الدول��ة بطريق��ٍة غ��ري مباش��رٍة لره��ق 
الثورة، ولتأتي بصفة املخّلص ليكون هلا نفوٌذ 
يف سورية، ولتفرض سياستها ومطالبها على 

الث��ّوار".
وتس��اءل أب��و حمم��د: "مل��اذا مل تق��ّرر  	
أمري��كا ض��رب النظ��ام واملليش��يات الش��يعية 
الذي��ن  اهلل،  وح��زب  والعراقي��ة  اإليراني��ة 
يقاتلون يف سوريا منذ 3 سنوات وقاموا بأبشع 
اجملازر واجلرائم؟! وجود هؤالء واس��تمرارهم 
يف إجرامه��م ه��و س��بب ظه��ور تنظي��م الدول��ة. 
وكان��ت أمري��كا ق��ادرًة عل��ى إنه��اء التنظي��م 
قب��ل أن يق��وى ل��و أنه��ا س��ّلحت اجلي��ش احل��ّر 
أو بش��رائه لألس��لحة  أو مسح��ت بتس��ليحه 

النوعي��ة".
وأض��اف: "أن��ا ال أث��ق بأمري��كا، فه��ي  	
ل��ن تنه��ي وج��ود تنظي��م الدول��ة ول��ن تض��رب 
مواق��ع للنظ��ام. س��وف تقت��ل مدني��ني وختل��ف 
فوض��ى وذع��راً وتش��ريداً لألهال��ي بضرباته��ا، 
كم��ا فعل��ت يف الع��راق. )واللي جيرب جمّرب 

يك��ون عقل��و خم��ّرب(".

مرًة أخرى تعود الرقة إىل األنظار، بعد موجاٍت سابقٍة من االهتمام بها كان أّوهلا يوم حترير املدينة قبل عاٍم ونصف، ثم  	
عن��د هزائ��م النظ��ام الك��رى يف األش��هر املاضي��ة هناك، وآخره��ا ما يرّدد اآلن عن نية الواليات املتح��دة االمريكية ضرب مواقع تنظيم 
"الدولة االس��امية" يف س��وريا ويف الرقة على وجه اخلصوص كونها عاصمًة إقليميًة هلذا التنظيم. لتصبح هذه الضربة احملتملة 

حدي��ث الش��ارع الرق��اوّي ه��ذه األي��ام، ومص��در قل��ٍق إض��ايفٍّ ل��ه، وس��ببًا ملوجة ن��زوٍح جديدٍة للس��كان.
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من��ذ أن تصاع��دت املواق��ف الدولّي��ة، ال��ي انته��ت إىل اخت��اذ  	
ق��رار ض��رب املراك��ز األمنّي��ة التابع��ة لتنظي��م الدول��ة اإلس��امّية يف 
كلٍّ من العراق وس��وريا، بدأ األهالي يهاجرون مدنهم حبثًا عن مكاٍن 
آم��ن. ويعي��ش م��ن تبّقى يف املدن املس��يطر عليها من قب��ل التنظيم اليوم 
حال��ًة كب��ريًة م��ن القلق والتخ��ّوف، خاّصة بعدما ثبت حتليق طائرات 

اس��تطاٍع أمريكّي��ٍة ف��وق ري��ف حل��ب، حس��بما ذك��ر ناش��طون.
حظر جتّول

الس��ماء  ف��وق  حتّل��ق  األمريكّي��ة  الطائ��رات  ب��دأت  أن  من��ذ  	
الس��ورّية غ��رّي تنظي��م الدول��ة اإلس��امّية م��ن طريق��ة إدارت��ه لبع��ض 
املناط��ق. فف��ي ري��ف حلب فرض التنظيم حظراً للتج��ّول، أبلغ األهالي 
ب��ه ع��ن طري��ق اجلوام��ع، يب��دأ كّل ي��وٍم م��ن بع��د ص��اة العش��اء وحّت��ى 

الس��اعة الس��ابعة صباح��ًا.
الغريب يف األمر هو تغرّي احلركة األمنّية، حبس��ب ش��هادات  	
بع��ض أهال��ي منب��ج، الذي��ن رفض��وا االفص��اح ع��ن هوياته��م، وقال��وا إّن 
س��ّيارات "احلس��بة" –تق��وم مبه��ام الش��رطة- مل تع��د تتج��ّول يف ش��وارع 
املدين��ة كم��ا كانت تفعل س��ابقًا، كما مل تع��د مراقبة الناس وأمرهم 

بالتوج��ه اىل املس��اجد يف أوق��ات الص��اة صارم��ًة كم��ا يف الس��ابق.
أمي��ن، اب��ن مدين��ة منب��ج، حت��ّدث ل�"ع��ني املدينة" ع��ن حركة  	
التنظيم يف الش��وارع يف األّيام املاضية قائًا: "خال األس��بوع املاضي قام 
التنظي��م باعتق��ال ع��دٍد قلي��ٍل من الن��اس مقارنًة بالس��ابق، فقط بضعة 
ش��باٍب يف ح��ّي اجلزي��رة الرتدائه��م ثياب��ًا ضيق��ة. وق��ي ه��ذه األي��ام يبدو 
أّن عناص��ر التنظي��م خّف��ت حركته��م يف األس��واق، خاّص��ة أّنن��ا اعتدن��ا 
عليه��م س��ابقًا وه��م يرت��ادون املطاع��م وحم��اّل بي��ع اهلوات��ف النّقال��ة..".

إعداٌم وصلب
فوج��ئ األهال��ي قب��ل أي��اٍم حبادث��ي إع��داٍم وصل��ٍب الثن��ني من  	
أبن��اء منب��ج، كّل واح��ٍد منهم��ا يف م��كاٍن خمتل��ف؛ هم��ا حس��ني البنش��ي 
وإبراهيم علي. ومحل كلٌّ منهما تهمًة خمتلفة؛ فاألّول كانت تهمته 
أّنه عنصٌر من اجليش احلّر، قاوم التنظيم وقت دخوله إىل املدينة، ومّت 
اعتقاله مؤخراً بعدما وش��ى به أحد املوالني للتنظيم من منبج. اعتقلوا 

البنشي بسّيارٍة سوداء ومعها أربع سّيارات مرافقة. وعندما أرادوا ذحبه 
ح��اول مقاومته��م، فأطلق��وا علي��ه الن��ار وأردوه قتي��ًا. كّل ه��ذا ح��دث 

أم��ام مجٍع م��ن الناس.
أّم��ا اآلخ��ر فق��د اس��تيقظ أهال��ي ح��ي احلزاون��ة مبنب��ج عل��ى  	
جّثت��ه وه��و مذب��وٌح ومصل��وٌب يف منتصف احلّي. وب��ّرر عناصر التنظيم 
" ينتم��ي إىل ح��زب اهلل، فيم��ا  عملي��ة القت��ل ه��ذه حبج��ة أن��ه "ش��يعيٌّ
ك��ّذب بع��ض الس��كان ه��ذه التهم��ة، مؤّكدي��ن أن الرج��ل يتح��در م��ن 

قري��ة الرمان��ة القريب��ة م��ن منب��ج ناحي��ة الغ��رب.
نزوٌح مجاعيٌّ

كان للتصرحيات السياسّية الي توّعدت التنظيم بضرباٍت  	
موجع��ٍة أث��ٌر كب��رٌي يف نف��وس املدني��ني، مّما دعا الكثري منهم إىل حس��م 
الق��رار بالرحي��ل. وس��ّجل األس��بوع املاض��ي ن��زوح عش��رات العائ��ات إىل 
تركي��ا، يف ح��ني ق��ّررت عائ��اٌت أخ��رى التوّج��ه إىل الق��رى احمليط��ة 
مبنب��ج، كونه��ا أكث��ر أمان��ًا م��ن الس��كن يف املدين��ة امله��ّددة بالغ��ارات 

اجلوي��ة يف أي��ة حلظ��ة.
يفّس��ر أب��و عل��ي، وه��و من س��كان منبج، س��بب نزوح��ه وعائلته  	
إىل مدين��ة غ��ازي عنت��اب الركي��ة: "ملّ��ا مسعن��ا أّن الضربات العس��كرّية 
حبّق تنظيم الدولة اقربت، بدأُت والعائلة نفّكر بالنزوح، بسبب موقع 
منزلي اجلغرايّف القريب من أحد مقّرات التنظيم، وهذا ما يثري قلقي 
كّل حلظ��ٍة هن��اك". وأردف كام��ه: "مل ننزح وحدنا، فقد خرجُت مع 
أقربائ��ي وصديق��ني ل��ي مع عوائلهم. ح��اول عناصر التنظيم منعنا من 
اخل��روج م��ن املدين��ة يف البداي��ة، ث��م م��ا لبث��وا أن مسح��وا لن��ا بذل��ك. ومل 
نس��تطع اجتي��از احل��دود تهريب��ًا إال بع��د منتص��ف اللي��ل، بس��بب تش��ديد 

البولي��س الرك��ّي عل��ى معاب��ر التهري��ب يف ه��ذه األي��ام".
وتوحي تصّرفات عناصر التنظيم جتاه النازحني عن مناطق  	
س��يطرتهم يف ري��ف حل��ب الش��مالّي، وكذل��ك ماحقته��م للمهّرب��ني 
عل��ى احل��دود، بأنه��م حياول��ون ف��رض م��ا يش��به اإلقام��ة اجلري��ة عل��ى 
م��ن تبق��ى م��ن الس��كان، يف ظل التهديدات الغربي��ة بضرباٍت جويٍة على 

مواق��ع التنظي��م.

من مشاهد الريف الحلبّي المحكوم بتنظيم الدولة:

حظــر تجــّوٍل وإعداماٌت ميدانّيٌة ونــزوح األهالي
مياد بهنو

إقامة حد يف منبج
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بعد المعاناة... مياٌه نظيفٌة ألهالي الشــميطية
خليل عبد اهلل

مل يك��ن اهلاج��س األم��ّي يف املناط��ق  	
ال��ي تتع��ّرض للقص��ف ه��و املعان��اة الوحي��دة 
للس��كان يف حمافظ��ة دي��ر ال��زور. فف��ي ريفه��ا 
الغرب��ّي، وبالتحدي��د يف بل��دة الش��ميطية وم��ا 
جياوره��ا م��ن قرى "زغري ش��امية" و"اخلريطة 
جب��ل"، يعي��ش 45 أل��ف نس��مٍة يف ظ��ّل نق��ٍص 
الطاق��ة  تراج��ع  بع��د  الش��رب،  مي��اه  يف  ح��ادٍّ 
ذك��ر  كم��ا  الطري��ف،  حملط��ة  اإلنتاجي��ة 
ناش��طون حملي��ون. مم��ا دف��ع اجملل��س احملل��ّي 
لبلدة الش��ميطية إىل اس��تكمال مش��روع إنش��اء 
حمط��ة مي��اٍه يف البل��دة. وه��ي حمط��ٌة كان��ت 
أعم��ال إنش��ائها ق��د ش��ارفت عل��ى االنته��اء، ث��م 
توق��ف العم��ل فيه��ا مع اندالع الثورة. وحبس��ب 
مصادر مؤسس��ة املياه التابعة حلكومة األس��د، 
تبل��غ الطاق��ة اإلنتاجي��ة للمحط��ة 200 م��ٍر 
مكع��ٍب يف الس��اعة. وه��و رق��ٌم كفي��ٌل حب��ّل 
مش��كات النق��ص يف إم��دادات مي��اه الش��رب.
يف ظ��ّل تراجع حمطة طريف.. مياٌه 

ملوثٌة وإصابات...
بع��د حتري��ر ق��ّوات املعارض��ة مدين��ة  	
الطري��ف "ُس��رقت" بع��ض جتهي��زات احملط��ة، 
عل��ى ح��ّد وص��ف الناش��ط اإلعام��ّي أب��و خالد، 
ال��ذي ي��رى أن انش��غال اجلي��ش احل��ّر بقت��ال 
النظ��ام، وغي��اب احل��ّس األم��ّي، كان��ا وراء م��ا 
أص��اب احملط��ة، مضيف��ًا إىل ذل��ك اس��تجرار 
بع��ض أهال��ي الطري��ف وقراه��ا مي��اه الش��رب 
الزراعي��ة.  األراض��ي  لس��قاية  واس��تخدامها 
حبس��ب  الش��ميطية،  يف  الس��كان  جع��ل  م��ا 
الناش��ط اإلغاث��ّي عب��د اهلل، يلج��ؤون إىل مي��اه 
اآلب��ار رغ��م املخاط��ر الصحي��ة لذل��ك، ورغ��م 
احل��وادث ال��ي تس��ّبب بها اس��تخدام مي��اه اآلبار 
ألغ��راض الش��رب، إذ أجري��ت ع��ّدة عملي��ات 
استئصاٍل للزائدة الدودية بسبب املياه امللّوثة. 
كم��ا يش��رح عب��د اهلل ل�"ع��ني املدين��ة" صعوب��ة 
احلصول على مياٍه صاحلٍة للشرب، إذ ترتفع 
أس��عار مي��اه الصهاري��ج ويعج��ز معظ��م س��كان 
البل��دة ع��ن ش��رائها. كّل ذل��ك دف��ع بأعض��اء 
اجملل��س إىل البح��ث ع��ن حل��وٍل جذري��ٍة هل��ذه 
املش��كلة، ومل يك��ن أمامه��م س��وى التفك��ري يف 
تش��غيل احملط��ة رغ��م صعوب��ة ذل��ك، إذ يرت��ب 
عليه��م قب��ل ذل��ك اس��تكمال األعم��ال املدني��ة 

وامليكانيكي��ة فيه��ا، ف��ا يكف��ي وج��ود البن��اء 
وخزان��ات الرقي��د وش��بكة األنابي��ب وغري ذلك 
مم��ا أجنزت��ه مؤسس��ة املي��اه لتش��غيل احملط��ة 
واس��تثمارها، ب��ل حيت��اج األم��ر إىل جتهي��زاٍت 
ع��ّدٍة ال يتواف��ر بعضه��ا يف األس��واق احمللي��ة، 
حس��ب م��ا يقول الناش��ط أبو ع��اء، إضافًة إىل 
ضع��ف اإلمكان��ات املالية للمجلس، مما أفش��ل 
حماولة التشغيل األوىل يف صيف العام 2013.

حماولة التش��غيل الثانية.. وأبو 
دحام

رئي��س  دّح��ام،  أب��و  يستس��لم  مل  	
دون  حال��ت  ال��ي  للعوائ��ق   ، احملل��يّ اجملل��س 
تش��غيل احملط��ة. فب��ذل جه��وداً جب��ارة إلجن��اح 
املش��روع، ودف��ع م��ن ماله اخل��اّص مبالغ ماليًة 
وصل��ت إىل ثاث��ة ماي��ني ل��رية، حبس��ب م��ا 
يتح��دث املهتم��ون باملش��روع، قب��ل أن تواف��ق 
املنظمة الداعمة على دفع مبلغ 15 ألف دوالر، 
وساهم جملس الشميطية ب� 5 آالف، وجملس 
بلدة اخلريطة من طرفه مببلغ 6 آالف دوالر. 
التش��غيل اإلمجالي��ة تص��ل  علم��ًا أن تكلف��ة 
إىل 13 ملي��ون ل��رية، مم��ا يرت��ب دين��ًا كب��رياً، 
باملقارن��ة م��ع اإلمكان��ات املتواف��رة، يص��ل إىل 8 
ماي��ني ل��رية، منها ثاثٌة ألب��ي دحام، الذي ال 
يب��دو قلق��ًا م��ن عدم اس��رداد ماله أم��ام النجاح 
احملط��ة.  تش��غيل  يف  حقق��ه  ال��ذي  الكب��ري 

ويذك��ر العامل��ون يف املش��روع ال��دور الذي قام 
به متطوعو اهلال األمحر، واملساعدات اهلامة 
ال��ي تلقوه��ا منه��م، وخاص��ًة يف تأم��ني م��ادة 

الكل��ور الازم��ة للتعقيم.
الغرب��ّي  الري��ف  نش�������طاء  يعت��ر  	
اجملال��س  عم��ل  يف  هام��ًة  خط��وًة  املش��������روع 
احمللي��ة للم������نطقة، وكس��ب ثق��ة الس��كان 
به��ذه املؤسس��ات األهلي��ة الولي��دة ال��ي حت��اول 
تأم��ني  يأت��ي  كث��ريٍة  ملش��كاٍت  تتص��ّدى  أن 
مي��اه الش��رب، بش��كٍل مناس��ٍب ودون انقط��اع، يف 

. مته��ا مقد

جنح جملس الش��ميطية احمللّي يف تش��غيل حمطة تصفية املياه، بعد عمٍل مضٍن بذله أعضاء هذا اجمللس يف مش��روٍع يؤّمن  	
املي��اه الصاحل��ة للش��رب لعش��رات اآلالف م��ن س��كان ه��ذه البل��دة وجواره��ا.

جانب من حمطة الشميطية
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يف اجتماع��ه م��ع ممثل��ي املنظم��ات  	
اإلغاثي��ة العامل��ة يف دي��ر ال��زور، تعه��د مندوب 
"الدول��ة" بتلبي��ة احتياج��ات املنظم��ات يف ح��ال 
موافقته��ا عل��ى ش��روط العم��ل اجلدي��دة، وهي 
تس��ليم نص��ف وارادت ه��ذه املنظم��ات، العيني��ة 

للتنظي��م. والنقدي��ة، 
وج��اءت اس��تجابة ناش��طي اإلغاث��ة  	
لش��روط الدول��ة ضعيف��ة. فق��د آث��ر الكث��ريون 
منه��م إيق��اف نش��اطهم واخل��روج م��ن املدين��ة، 
نظراً الستحالة العمل وفقًا لشروط التنظيم، 
كم��ا أوقف��ت كث��رٌي م��ن اهليئ��ات الداعم��ة 
تعامله��ا م��ع م��ن تبق��ى م��ن منظم��ات اإلغاث��ة 
احمللي��ة، مم��ا س��يخلف آث��اراً كارثي��ة عل��ى 
العم��ل اإلغاث��ّي وعل��ى آالف العوائ��ل املعتم��دة 
عليه بشكٍل رئيسيٍّ يف تأمني متطلبات حياتها 

اليومي��ة.
املطابخ اخلريية

ميي��ز ناش��طو اإلغاث��ة يف دي��ر ال��زور  	
املطابخ اخلريية عن باقي الفعاليات اإلغاثية. 
وب��دأت جتربة ه��ذه املطابخ مع منظمة روافد 
ال��ي كان��ت رائ��دًة يف ه��ذا اجلان��ب بافتتاحه��ا 
 .2012 أّول مطب��ٍخ خ��رييٍّ يف املدين��ة يف ع��ام 
ومتكن��ت رواف��د من مواصلة تش��غيل مطبخها 
خ��ال أوق��اٍت صعب��ٍة م��ّرت به��ا دي��ر ال��زور. وما 
زال مطبخه��ا يعم��ل رغ��م التضيي��ق الكبري من 
جان��ب التنظي��م، يف ح��ني عج��زت منظم��اٌت 
أخ��رى ع��ن ذل��ك، مب��ا فيه��ا مكت��ب اإلغاث��ة 
التاب��ع للمجل��س احملل��ّي، ال��ذي أوق��ف العم��ل 
يف مطبخ��ه اخل��ريّي، مم��ا ح��رم أكثر من 350 
عائل��ٍة م��ن وجب��ة طع��اٍم يومي��ة. يف ح��ني مي��ّر 
مطب��خ منظم��ة "بني��ان" بأيام��ه األخ��رية، بع��د 

توق��ف الدع��م املق��ّدم ل��ه م��ن هيئ��اٍت كويتي��ٍة، 
بانتظ��ار م��ا ستس��فر عن��ه ق��رارات احلكوم��ة 
يف  اإلغاث��ة  أنش��طة  خبص��وص  الكويتي��ة 
األراض��ي اخلاضع��ة لتنظيم الدولة يف س��وريا. 
ومن��ذ س��يطرة التنظيم على مدين��ة دير الزور 
قب��ل ش��هرين، ط��رأت تغي��رياٌت كب��ريٌة عل��ى 
العمل اإلغاثّي، بدأها التنظيم بتتبع ممتلكات 
املكاتب اإلغاثية التابعة للتشكيات العسكرية، 
فصودرت أدوات مطابخ وحمتويات مستودعات 
كلٍّ من جبهة النصرة وحركة أبناء اإلسام 
وغريه��ا م��ن الفصائ��ل املس��لحة ال��ي ناصبت��ه 
العداء. وافتتح التنظيم، مستخدماً التجهيزات 
املص��ادرة، مطبخ��ه اخل��اص. يف ح��ني تع��ّرض 
بع��ض أعض��اء ومس��ؤولي املنظم��ات اإلغاثي��ة 
للماحق��ة م��ن قب��ل مس��لحي التنظي��م، كم��ا 
حدث مع مس��ؤوٍل يف"هيئة الش��ام اإلس��امية" 
اعتقل��ه التنظي��م ف��ور س��يطرته عل��ى املدين��ة. 
وص��ودرت ممتل��كات اهليئ��ة حبجة بياٍن س��ابٍق 
ص��در عنه��ا اعترت في��ه إعان اخلافة "فتنًة 
وخمالفًة للش��ريعة وتش��ويهًا لصورة اإلسام 
وإظهار دولته كدولة قتٍل وإرهاٍب وجرمية". 
وحاول��ت معظ��م املنظم��ات اإلغاثي��ة  	
اتب��اع سياس��ة الن��أي بالنف��س ع��ن الصراع��ات 
م��ن  أيٍّ  إىل  االحني��از  وجتن��ب  العس��كرية، 
الفصائ��ل، حرص��ًا على اس��تمرار عملها يف ظّل 
واقٍع تتغري فيه القوة الس��ائدة بني وقٍت وآخر. 
غري أن هذه السياس��ة مل تش��فع هلذه املنظمات 
أمام تعنت تنظيم الدولة ورغبته يف السيطرة 
عل��ى مفاصل احلياة، الصغ��رية منها والكبرية. 
وأخ��رياً، ج��اء ق��رار التنظي��م باقتس��ام واردات 
املنظم��ات اإلغاثي��ة مناصف��ًة ليؤك��د نزع��ة 

الس��يطرة املطلق��ة لدي��ه.

تنظيم الدولة يقاسم المنظمات الخيرّية في وارداتها
أمين سليمان

بعدم��ا س��يطر تنظي��م "الدول��ة اإلس��امية" على مدينة دير ال��زور أصدر  مجلًة  	
م��ن الق��رارات املتعلق��ة بالعم��ل اإلغاث��ّي فيه��ا، مما يضاع��ف األعباء الي يتحملها ناش��طو 

اإلغاث��ة، ويه��ّدد حبرم��ان آالف املس��تفيدين منه��ا.

من أمام أحد املطابخ اإلغاثية | خاص عني املدينة

 تراجٌع متواصٌل
 في أسواق الميادين

فايز خلوف

امليادي��ن،  أس��واق مدين��ة  ش��هدت  	
وه��ي حالي��ًا املرك��ز االقتص��ادّي األّول يف 
حمافظة دير الزور، تراجعًا متواصًا خال 
حال��ة  اس��تمّرت  إذ  الفائت��ني.  األس��بوعني 
الرك��ود، ومل ي��ؤّد اق��راب الع��ام الدراس��ّي 
اجلدي��د إىل أّي ارتف��اٍع يف مع��ّدل اإلقب��ال 
عل��ى ش��راء األلبس��ة واألحذي��ة وغريه��ا م��ن 
اللوازم املدرسية للطاب، كما جرت العادة 
يف السنوات السابقة. ويفّسر جتاٌر حمليون 
اجلدي��د  الدراس��ّي  املوس��م  تأث��ري  غي��اب 
باخنفاض القدرة الش��رائية لدى الشرحية 
الغم��وض  وحال��ة  الس��كان،  م��ن  األك��ر 
العم��ل  طرائ��ق  تكتن��ف  ال��ي  والتخّب��ط 
التعليمي��ة يف ظ��ّل س��يطرة تنظي��م "الدول��ة 
اإلس��امية"، إضاف��ًة إىل املخ��اوف املتعلق��ة 
بالنوايا األمريكية بشّن هجماٍت جويٍة على 
مناطق س��يطرة التنظيم. ويف سياٍق متصٍل 
واصل��ت الل��رية الس��ورية اخنفاضه��ا أم��ام 
العم��ات الرئيس��ية، ولوح��ظ إقب��اٌل كب��رٌي 
عل��ى ش��راء ال��دوالر األمريك��ّي. كما لوحظ 
املالي��ة  التحوي��ات  اخنف��اٌض يف حرك��ة 
يف مكات��ب حتوي��ل األم��وال، بس��بب انكم��اش 
الكتل��ة املالي��ة املتداول��ة يف الس��وق نتيج��ة 
تراج��ع مع��ّدل التج��ارة البينية داخل س��وريا 
ومع اخلارج. فيما س��جلت الس��لع الرئيس��ية 
ارتفاعًا جديداً يف األسعار خال األسبوعني 
احملروق��ات  أس��عار  فارتفع��ت  الفائت��ني، 
األس��واق  م��ن  الطل��ب  اس��تمرار  -نتيج��ة 
العراقي��ة- فوص��ل س��عر لير البنزي��ن املكّرر 
لي��ر  س��عر  وت��راوح  ل.س،   75 إىل  حملي��ًا 
املازوت، املكّرر حمليًا كذلك، بني 50 إىل 60 

ل��رية.
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 التعليم في سوريا.. 
مناهج يكتبها أمراء الحرب ومدارس تخضع لسلطة القذائف

جود حسون

الكارثة الي يقصدها االختصاصّي  	
هن��ا، ليس��ت فق��ط دم��ار البني��ة التحتي��ة، عل��ى 
اعتبار أن آخر تقريٍر صدر عن منظمة األمم 
املتحدة يقول إن أكثر من نصف املدارس يف 
س��وريا بات��ت غ��ري صاحل��ٍة للتعلي��م، وال فق��ط 
بس��بب انقط��اع الط��اب ع��ن مدارس��هم بس��بب 
نزوٍح أو قطع طريٍق أو أّي سبٍب آخر؛ إمنا هو 
باخت��اف املناه��ج واألس��اليب التعليمي��ة ب��ني 
منطق��ٍة وأخ��رى، وحرم��ان ج��زٍء م��ن الط��اب 
م��ن التعلي��م نهائي��ًا مقابل اس��تمرار ج��زٍء آخر، 
مبعن��ى تعميق ش��رٍخ ثقايفٍّ وعمل��ّي، وتهميش 
فئ��ٍة مقاب��ل االهتم��ام بأخ��رى، أو تعلي��م كّل 
منطق��ٍة وفق مفهوم ووجهة التيار العس��كرّي 

املس��يطر عليه��ا.
يف مناطق النظام:

ال تتش��ابه مجي��ع مناط��ق النظ��ام يف  	
وضعه��ا التعليم��ّي. والقص��د هنا لي��س املناهج، 
فمناه��ج البع��ث ه��ي ذاته��ا يف كّل م��دارس 
سيطرته، مل يتغرّي فيها سوى تعميق مفاهيم 
النظ��ام وتس��ويق أخب��اره وتأيي��د جيش��ه، إمن��ا 
امليدان��ّي  الوض��ع  حبس��ب  االخت��اف  يكم��ن 
للمنطق��ة. فمناط��ق يف ري��ف دمش��ق وبع��ض 
أحن��اء العاصم��ة تعت��ر مفتوحًة عل��ى ميادين 
م��ا جيع��ل  واش��تباكات،  عملي��اٍت عس��كريٍة 
توت��ر،  حال��ة  تعي��ش  املناط��ق  تل��ك  م��دارس 

يوم��ًا  ال��������طاب  فتس��تقبل 
وتغل��ق أيام��ًا، فيم��ا يرف��ض 
الكث��ري م��ن األهال��ي إرس��ال 
أبنائه��م إىل امل��دارس، كم��ا 
حي�����صل الي��وم يف جرمان��ا. 
بينم��ا تعي������ش الاذق���������ية 
وطرطوس وغالبية أريافهما 
حي��اًة تعليمي��ًة تقليدي��ة، ال 
يش��وبها -وف��ق مص��دٍر م��ن 
مدينة بانياس- سوى ارتفاع 
أس��عار القرطاس��ية والب��ذات 

واس��تخدام  يط��اق"،  ال  "ح��دٍّ  إىل  املدرس��ية 
الط��اب كحمل��ة أع��اٍم وص��وٍر وهّتاف��ني يف 

جن��ازات قتل��ى اجلي��ش النظام��ّي.
يف مناطق تنظيم الدولة 

اإلسامية:
تش��هده  ال��ذي  األك�����ر  التغ�������يري  	
العملية التعليمية يف سوريا جيري يف مناطق 
س��يطرة تنظيم الدولة اإلس��امية، من خال 
إلغ��اء بع��ض الكت��ب من املناهج املدرس��ية، مثل 
الفلس��فة والربي��ة القومي��ة 
والرك�������������يز  والتاري�������خ، 
عل��ى الع������لوم الش�����������رعية 
إىل  إضاف��ًة  اإلس���������امية، 
فص��ل املدارس املختلطة بني 
وتغي��ري  والذك��ور،  اإلن��اث 

املاب��س.
يأخ��ذ عب��د املع��ني طفلي��ه  	
ال�������توأم بعي��داً ع��ن الرق�����ة 
تركي��ا،  خميم��ات  باجت��اه 
ليس فقط هربًا من منطقٍة 

إذ يق��ول  ي��وم،  بات��ت مه��ددًة بالقص��ف كل 
إن بيت��ه مل يص��ب ب��أّي أذًى حت��ى اآلن، إال أن 
جممل سياس��ات التنظيم، وخاصًة التعليمية 
منها، ال تناسب "اجليل اجلديد". ويضيف عبد 
املع��ني "أي��ًا كان وض��ع التدري��س يف املخيم��ات 
فه��و أفض��ل م��ن تدري��س األطف��ال يف م��دارس 

تنتم��ي إىل العص��ر احلج��رّي".
يف لبنان:

يف  الس��وريني  تعلي��م  خيتل��ف  ال  	
لبن��ان كث��رياً ع��ن نظ��ريه يف الداخل الس��ورّي، 
خاص�������ًة بع��د أح������داث عرس��ال وتب�������عاتها. 
يف  ي��درس  كان  ال��ذي  الس��ورّي  فالطال��ب 
حم��روٌم  املاض��ي  الع��ام  يف  لبناني��ٍة  مدرس��ٍة 
يف ه��ذا الع��ام م��ن التعلي��م، بأم��ٍر رمس��يٍّ م��ن 
أمست��ه  م��ا  بس��بب  اللبناني��ة،  الربي��ة  وزارة 
الضغ��ط الكثي��ف عل��ى مدارس��ها القليل��ة. إال 
أنه��ا مل متن��ع تدريس��هم يف م��دارس خاص��ة، 
وه��و م��ا يش��به املس��تحيل بالنس��بة إىل غالبي��ة 
الس��وريني النازح��ني، بس��بب االرتف��اع الكب��ري 

املالي��ة. للتكلف��ة 

ما مينع أم فادي، يف حّي باب توما الدمش��قّي، عن إرس��ال ابنها إىل مدرس��ته، مع بداية العام الدراس��ّي اجلديد، خمتلٌف عما  	
مين��ع عب��د الب��اري يف خمي��م الن��زوح يف عرس��ال اللبناني��ة. وذه��اب نص��ر إىل مدرس��ته يف الرق��ة خيتل��ف ع��ن ذه��اب مري��م يف الاذقي��ة، 
ولو أن جوانب التشابه هنا حاضرٌة إىل حدٍّ ما، حبكم تشابه اهليئات القائمة على اإلدارة التعليمية بني منطقٍة يسيطر عليها تنظيم 
الدولة اإلس��امية، وأخرى يس��يطر عليها البعث... ويقول همام، وهو أس��تاٌذ جامعيٌّ س��وريٌّ هاجر منذ أش��هٍر إىل أملانيا: "كّل الكوارث 

الس��ورية مؤمل��ة، إال أن الكارث��ة التعليمي��ة ه��ي األش��ّد ألنه��ا تنذر بك��وارث متتالي��ٍة طويلة األمد".

دير الزور - من صفحة "حركة نشطاء" على الفيسبوك

"ه��در  تق������رير  وف��ق  اإلنس��انية"، الصادر عن برنامج 	
األم��م املتح��دة اإلمنائ��ي، تق��ّدر 
نس��بة األطف��ال الس��وريني غ��ري 
ب���51,8%.  بامل��دارس  امللتحق��ني 
وختتل��ف ه��ذه النس��بة حبس��ب 
 94% إىل  لتص��ل  امل�������حافظة، 
يف الرق��ة. وق��د ح�����ّلت س��ورية 
 136 ب��ني  م��ن   135 املرتب��ة  يف 
االلتح��اق  مع��ّدالت  يف  بل��داً 
بالتع�������ليم األساس������ّي. وذل��ك 
حت��ى نهاي��ة ع��ام 2013 فق��ط.
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قصص اخراقات اهلاكرز
التجّس��س عن��وان عملهم الرئيس��ّي،  	
كم��ا أخرن��ا أح��د العامل��ني يف ه��ذا اجمل��ال. 
الش��خص  يش��عروا  أن  البداي��ة  حياول��ون يف 
املستهدف بالثقة واألمان عن طريق التحّدث 

وفق��ًا الهتمامات��ه ومواقف��ه مهم��ا كان��ت.
العملي��ة ليس��ت س��هلة، مثلم��ا ق��ال  	
الش��اب "كارس��و" ل�"عني املدينة"، فهي حتتاج 
إىل ختطي��طٍ كب��رٍي ووق��ٍت طوي��ل. وهن��اك 
أن��اٌس ال ميكن اخراق حس��اباتهم الش��خصّية 
بس��هولة. لك��ن، يف كّل ح��اٍل، ال يوجد حس��اٌب 
االخ��راق  ط��رق  بس��بب  اخراق��ه،  ميك��ن  ال 
الكث��رية واملعّق��دة، الي ال تش��عر به��ا الضحّية. 
ويضي��ف: "أح��د احلس��ابات ال��ي مّت اخراقه��ا 
كان��ت لش��ابٍّ امس��ه ن��وح حي��در، م��ن الطائفة 
الش��يعّية. وكان عمل��ه يف بل��دة نّب��ل، مش��ال 
ش��رقّي حل��ب. وعرفن��ا أّن��ه م��ن أص��ٍل عراق��يٍّ 
راتب��ًا  ويتقاض��ى  س��ورّية.  يف  للقت��ال  وج��اء 
ش��هرّيًا قدره 1000 دوالر، كما قال ألخته يف 
إح��دى الرس��ائل". ويش��ري "كارس��و": "اخرقنا 
مئ��ات احلس��ابات الش��خصّية واملواق��ع املهّم��ة؛ 
م��ن بينه��ا اخ��راق موق��ع قن��اة الدني��ا وموق��ٍع 
الس��نة  يف  العام��ة،  املخاب��رات  جله��از  تاب��ٍع 

املاضي��ة".
شهيد اهلاكرز

هاك��رز  فري��ق  أعض��اء  يك��ن  مل  	
الثورة السورّية مبنأًى عن األذّية الي حلقت 
باملواطن��ني والث��ّوار، ف��كان م��ن ه��ذه اجملموع��ة 
م��ن قض��ى عل��ى أي��دي ق��ّوات النظ��ام داخ��ل 

األمنّي��ة. الف��روع 
"ب��اك بريش��ر"، هك��ذا كان لقب��ه  	
عل��ى اإلنرن��ت، وه��و قائ��د فري��ق هك��ر الث��ورة 
بع��د  أش��هٍر،  بضع��ة  من��ذ  اعتق��ل  الس��ورّية، 
قيام��ه ه��و ورفاقه باخ��راق العديد من أجهزة 
الضباط واملوالني للنظام وتعطيل حس��اباتهم 

االجتماع��ّي. التواص��ل  مواق��ع  عل��ى 
يق��ول وال��د الش��اب ل�"ع��ني املدين��ة":  	
"وص��ل إلين��ا خ��ر استش��هاد اب��ي ع��ن طري��ق 
بع��ض املع��ارف يف س��لك األم��ن، عندم��ا قال��وا 

ع��دم  بس��بب  التعذي��ب  حت��ت  م��ات  إن��ه  لن��ا 
اعراف��ه بأمس��اء باق��ي الفريق. حتى اجلثة مل 
نس��تلمها منه��م. كان��ت احلس��رة ت��أكل قل��ب 

والدت��ه ال��ي متن��ت أن ت��راه قب��ل أن ُيدف��ن".
جمموع��ة  م��ن  أكث��ر  وقام��ت  	
هاكرز، منها فريق هاكرز الثورة السورّية، 
اإللكرون��ّي،  اجلن��اح  الس��ورية  والث��ورة 
س��ورد؛  س��امي  والش��اب  س��ورّيا،  وجمهول��ي 
بتأس��يس صفح��ٍة عل��ى الفي��س ب��وك أمسوه��ا 
االنتق��ام لب��اك بريش��ر،عرضوا فيها عش��رات 
االخراق��ات ال��ي نس��بوها لصديقه��م الش��هيد، 

وف��اًء ل��ه.
آراٌء من الشارع

يف  جبول��ٍة  املدين��ة"  "ع��ني  قام��ت  	
أح��د ش��وارع ري��ف حل��ب، لاط��اع عل��ى آراء 
البع��ض فيم��ا يتعّل��ق مباهّي��ة اآلث��ار الناجت��ة 
ع��ن اخ��راق حس��ابات عناص��ر النظ��ام، وم��دى 

الفع��ل. ه��ذا  وس��لبّية  إجيابّي��ة 
يق��ول ش��عبان احلس��ن، وه��و ناش��ٌط  	
ألّن  أث��ر،  أّي  النش��اط  هل��ذا  لي��س  إعام��ّي: 
أع��داد الش��بيحة كب��رية. وهن��اك م��ا يس��ّمى 
اجلي��ش الس��ورّي اإللكرون��ّي، ال��ذي يس��ارع 

إلنش��اء بدي��ٍل ع��ن كّل حس��اٍب أو صفح��ٍة مّت 
اخراقه��ا. كم��ا ه��و ح��ال صفح��ات املعارض��ة. 
ه��ي لعب��ٌة ليس��ت هل��ا نهاي��ة". يف ح��ني كان 
رأٌي  اهلل  العب��د  للناش��ط احلقوق��ّي حمم��ود 
آخ��ر، إذ يق��ول ل�"ع��ني املدين��ة": "بالطب��ع هل��ا 
آث��اٌر إجيابّي��ة. ه��ذه العملّي��ة تص��ّب يف ص��احل 
الث��ورة، ألنه��ا تعطينا معلوماٍت ووثائق ختدم 
ثورتن��ا إعامّي��ًا أو أمنّي��ًا، وألنه��ا تض��ّر النظ��ام 
بشكٍل من األشكال". أّما الشاب مأمون املعادي 
فق��د قال ل�"ع��ني املدينة": "باعتقادي أن هناك 
تأث��رياٌت هل��ذا العم��ل، ألن��ه يس��هم يف كش��ف 
الكث��ري م��ن املعلوم��ات ال��ي ق��د تك��ون س��رّيًة، 
وخمّطط��اٍت مهّم��ٍة للطرف��ني العس��كرّي أو 
الكب��ري يف  ال��دور  املدن��ّي. وألعم��ال اهلاك��ر 

إحب��اط ه��ذه املهّم��ات".
تنّوع��ت األدوار يف الث��ورة، بع��د أربع  	
س��نواٍت م��ن انطاقه��ا، ب��ني مقات��ٍل يف اجلي��ش 
انته��اكات  ينق��ل  إعام��يٍّ  وناش��ٍط  احل��ّر، 
لإلف��راج  يعم��ل  حقوق��يٍّ  وناش��ٍط  النظ��ام، 
الث��ورة  يناص��رون  ومغن��ني  املعتقل��ني،  ع��ن 
بأحلانه��م الوطنّي��ة، وأخ��رياً اهلاك��رز الذي��ن 
يهامج��ون صفح��ات احملس��وبني عل��ى النظ��ام 

وخيرقونه��ا.

 الثورة اإللكترونّية السورّية... 
منجزاتها وقصصها

حممد نزار
من��ذ بداي��ة الث��ورة ونش��طاٌء كث��ر أعلن��وا ع��ر اإلنرن��ت ع��ن عّدة مح��اٍت إنس��انيٍة وسياس��ّيٍة وحت��ى اجتماعّيٍة، تدع��م الثورة  	
عمومًا أو تدعم أفراداً لسبٍب ما، كاملصابني وذوي الشهداء... إخل. لكن كان خلراء االخراق واهلاكرز الدور األكر يف حرٍب يصفها 
البع��ض بأّنه��ا ح��رٌب ثاني��ٌة موازي��ٌة للح��رب عل��ى األرض، بس��بب اجملابه��ة املباش��رة يف ميادي��ن صفح��ات مواق��ع التواص��ل االجتماع��ّي.
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مئذنة الجامع األموّي الكبير بحلب
ضحيٌة أخرى لالشتباكات

موسى جال
يف 24 نيس��ان 2013 س��قطت مئذن��ة اجلام��ع األم��وّي حبل��ب أم��ام م��رأى اجلمي��ع. كث��رت االتهام��ات والتقاري��ر واألقاوي��ل  	
ح��ول م��ن دّمره��ا، ولك��ن النتيج��ة واح��دة، فاملئذن��ة أصبح��ت ركام��ًا. وإن كن��ا مل نس��تطع فع��ل ش��يٍء أم��ام دماره��ا فيج��ب علين��ا، 

عل��ى األق��ّل، أن نعم��ل للمحافظ��ة عل��ى ه��ذا ال��ركام ال��ذي نس��تطيع م��ن خال��ه إع��ادة بنائه��ا وترميمه��ا.
يع��ود بن��اء هذه املئذن��ة إىل عام 1090  	
مي��ادي، يف العه��د الس��لجوقّي. وه��ي مربع��ة 
املسقط. ويبلغ ارتفاعها 45 مراً، وطول ضلعها 
4،95 م��راً. وتق��ع يف اجلهة الش��مالية للجامع. 
وحت��وي عناص��ر معماري��ة مث��ل املقرنص��ات، 
كم��ا حت��وي زخ��ارف كالنقوش الب��ارزة الي 
تعود إىل عهد املماليك وقيامهم بإضافاٍت إىل 
عم��ارة اجلام��ع. وق��د تّوج��ت املئذن��ة بقّم��ٍة هل��ا 
ش��رفة. تع��ّرض اجلام��ع، وم��ن ضمن��ه املئذنة، 
للعدي��د م��ن احلرائ��ق واحل��روب، كم��ا حصل 
عندم��ا ق��ام البيزنطي��ون حبرق��ه وق��ام املغ��ول 
بهدم��ه أثن��اء دخوهل��م مدين��ة حل��ب. وق��د ق��ام 
الس��اطني، خ��ال عهود الس��اجقة واملماليك 
والعثماني��ني، بإع��ادة بناء أج��زاٍء منه وترميمه 
وإضاف��ة بع��ض العناص��ر إليه. وق��د كان آخر 
ترمي��ٍم للجام��ع ع��ام 2003، عندم��ا مّت ترمي��م 
ال��ي تع��ّد  صح��ن اجلام��ع واملئذن��ة نفس��ها، 
فريدًة من نوعها يف عموم العمارة اإلسامية، 
وذهب أحد اآلثاريني األملان إىل وصف أسلوب 
عمارته��ا بأن��ه "نت��اج حض��ارة البحر املتوس��ط".

الباح�������ثني  م��ن  الك��������ثري  وي��رى  	
بن��اء  إع��ادة  ميك��ن  أن��ه  باآلث��ار  واملختّص��ني 
املئذن��ة وترميمه��ا، بالرغ��م م��ن تهّدمها بش��كٍل 

كامل، ولكن جيب أن حنافظ على أحجارها 
املتهدم��ة، ال��ي م��ا زال��ت حي��ث وقع��ت، نظ��راً 
لوج��ود قّن��اٍص تاب��ٍع للنظ��ام الس��ورّي يط��ّل 
عليه��ا. وحبس��ب رأي ه��ؤالء الباحث��ني جي��ب 
أن تبق��ى األحج��ار يف مكانه��ا وال يت��ّم نقله��ا 
إىل أّي م��كاٍن آخ��ر، وذل��ك خوف��ًا م��ن تكس��ريها 
أثن��اء التحري��ك. وإذا كان باإلم��كان تغطيته��ا 
، أو طمرها  بأّي ش��يء، س��واًء بغطاٍء باس��تيكيٍّ
بالراب، فإن ذلك سيس��اعد على احلفاظ على 
احلج��ارة م��ن التلف بفعل األمط��ار واحلرارة.

الرمي��م  عملي��ة  ع��ن  وللحدي��ث  	
وكي��ف س��تكون ق��ال باح��ٌث س��وريٌّ يف اآلث��ار: 
احلج��ارة  بنف��س  الرمي��م  يك��ون  أن  ميك��ن 
املوج��ودة، والس��بب أن مجي��ع حج��ارة املئذن��ة 
موثق��ٌة ومرس��ومٌة ومص��ّورٌة يف مكانه��ا قب��ل 
اهلدم، لدى اجلهات الدارس��ة واملعنية حبماية 
ال��راث س��واًء داخ��ل س��ورية أم خارجه��ا. ول��و 
بقي��ت احلج��ارة س��تتّم عملي��ة فرزه��ا حج��رًة 
حج��رة، وكّل حج��رٍة تأخ��ذ رقم��ًا خيّص��ص 
هلا، وبعدها يتّم وضع مجيع احلجارة جبانب 
بعضه��ا، وم��ن ث��ّم يت��ّم البح��ث ع��ن م��كان كّل 
حج��رٍة حس��ب الص��ور واملخطط��ات. وحبس��ب 
اعتقاد هذا الباحث وخرته يف هذا اجملال فإنه 

ميك��ن إع��ادة البن��اء بنفس الش��كل الذي كانت 
املئذن��ة علي��ه. وق��د أش��ار إىل أن هن��اك أمثل��ًة 
عدي��دًة يف الع��امل، كم��ا ه��و احلال يف البوس��نة 
واهلرس��ك، حي��ث مّت��ت إع��ادة بن��اء العدي��د م��ن 

األبني��ة األثري��ة ال��ي تهّدم��ت.
واح����دٌة  ه��ذه  الرم������يم  وطريق��ة  	
م��ن أه��ّم الط��رق ال��ي س��تعتمد يف احل��االت 
املش��ابهة للمئذن��ة، م��ع وج��ود ال��ركام املته��دم 
املتهّدم��ة،  األثري��ة  األبن������ية  م��ن  أج��زاء  أو 
	وم��ع وج��ود خمطط��اٍت وص��وٍر هل��ذه األبني��ة. 
وهن��اك ط��رٌق أخ��رى يت��ّم اختياره��ا حبس��ب 
كاف��ة  إىل  ن��داًء  نوّج��ه  هن��ا  وم��ن  احلال��ة. 
األف��راد واجله��ات املعني��ة وغري املعني��ة باآلثار، 
باحملافظ��ة عل��ى ال��ركام أو أج��زاٍء من��ه يف أّي 
بناٍء أثريٍّ تعّرض للهدم بشكٍل كامٍل أو فقد 
أج��زاء من��ه، وذل��ك م��ن أجل اس��تعادة ش��يٍء من 
ش��كله وحجم��ه ومضمون��ه وقيمت��ه األثري��ة 
أثن��اء عملي��ات إع��ادة البن��اء والرمي��م، ال��ي 
س��تتّم فيم��ا بع��د. وال ننس��ى أن هن��اك العدي��د 
من األشخاص االنتهازيني املهتمني ببيع هذه 
البقاي��ا إىل ال��دول اجمل��اورة، كم��ا ح��دث م��ع 
الب��اط احلج��رّي لش��وارع حل��ب القدمي��ة، إذ 

بي��ع يف لبن��ان.
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 »فتنة« داعش
)2 من 3(

مداخــل سياســّية وعســكرّية
عمر الباشا

م��ن جوان��ب واقعي��ة، تضاف��رت ع��ّدة عوام��ل يف مس��ار الث��ورة  	
السورية على األرض، أّدت إىل وقوع عدٍد من أبنائها أسرى ما أمسيناه 

»فتن��ة« داع��ش. ولع��ّل أب��رز ه��ذه العوام��ل ه��ي التالي��ة:
1- وحش�������ية نظ������ام بش��ار األس��د وأنص��اره: م��ن  	
املع��روف أن الث��ورة الس��ورية ب��دأت بالفع��ل كث��ورة ش��عٍب أع��زل يف 
مواجه��ة ترس��انٍة مدجج��ٍة باألس��لحة والعصبي��ة الطائفي��ة والتعّن��ت 
ق��د  و الذي ال يرى للناس حقوقًا إال ما ميّن عليهم به من فتات.	
اس��تخدم النظام دومًا عتبًة أعلى من القمع كلما زادت االحتجاجات 
ض��ّده. فمن��ذ البداي��ة نش��طت أجهزت��ه األمني��ة املتكاث��رة يف االعتق��ال 
والتعذي��ب واإلهان��ة. ومبج��ّرد م��ا كانت هذه األجهزة تش��عر باحتمال 
خ��روج الوض��ع ع��ن الس��يطرة، هن��ا أو هن��اك، كان��ت تلج��أ إىل قن��ص 
األشخاص املركزيني يف بؤر التظاهر، وتفريق مجوعهم بالرصاص 
احل��ّي. وم��ا أن اس��تخرج بع��ض الثائري��ن بنادقه��م الصدئ��ة حت��ى ن��زل 
اجلي��ش إىل الش��وارع وس��يطر عل��ى امل��دن. وم��ا أن رف��ض أف��راٌد م��ن هذا 
اجلي��ش اس��تخدامهم كآل��ة قت��ٍل وقم��ٍع، وانضم��وا إىل أهله��م الث��ّوار، 
حتى أخذ النظام يقصف التجمعات الس��كنية بالس��اح الثقيل. وما أن 
خرج��ت م��دٌن ع��ن س��يطرته حت��ى أم��ر الطائ��رات احلربي��ة باالنط��اق 
حنوه��ا. وم��ا أن اختّل��ت موازي��ن الق��وى لغ��ري صاحل��ه حت��ى اس��تقدم 
امليليش��يات الطائفي��ة م��ن الع��راق ولبن��ان وس��واهما، ليكمل��وا م��ا ب��دأه 
ش��ّبيحته وعناص��ر دفاع��ه »الوط��ّي« م��ن ذب��ح الن��اس بط��رٍق وحش��يٍة 
ش��ّكلت صدم��اٍت عميق��ًة وأورث��ت ذه��واًل خميف��ًا يف نف��وس مجه��ور 
الثائري��ن. ولنتذك��ر هن��ا سلس��لة جم��ازر الس��كاكني ال��ي حصل��ت يف 
محص وأريافها. فهل نستغرب بعد هذه املشاهد الدموية، الي أضحت 
يومي��ًة، أن يفت��ح ع��دٌد م��ن الس��وريني أذرعه��م للنص��ري ال��ذي ج��اء م��ن 
أقاص��ي األرض، يف ص��ورة مهاجري��ن متفان��ني أش��ّداء، يعاجل��ون العدّو 

مبث��ل م��ا يفع��ل وه��م يصرخ��ون: »بالذب��ح جيناكم«؟
2- تلك��ؤ اجملتم��ع الدول��ّي ع��ن ال��������تدخل الفاع��ل:  	
رغم أرضيٍة من التشكيك يف نزاهة الغرب، ورثها السوريون من تربية 
البعث ومن الرؤية السياسية لنظام األسدين، فقد عّول مجهور الثورة 
عل��ى تدّخ��ٍل يش��به م��ا س��بق أن ح��دث يف ليبي��ا، ينقذه��م م��ن الوحش��ية 
املتنامي��ة املوصوف��ة فيم��ا س��بق. فم��اذا كان��ت النتيج��ة؟ أه��و س��وء حّظ 
الس��وريني أن وقع��وا ب��ني انكف��اء »احلقب��ة األوبامية« واليقظ��ة املفاجئة 
لروس��يا وع��دم رغب��ة ال��دول الوازن��ة يف التدخ��ل، أو ع��دم قدرته��ا عل��ى 
ذلك بشكٍل مؤثر؟ أم هو خطأهم إذ مل ينتجوا قياداٍت مقنعًة ومشاريع 
معقولًة إلدارة البلد يف مرحلٍة انتقاليٍة مفرضة، واحلفاظ على بنى 
الدول��ة فيه��ا، وع��دم تش��كيلها خط��راً عل��ى دول اجل��وار وس��واها؟ امله��م 
أنه��م يف النتيج��ة مل حيصل��وا عل��ى م��ا أرادوه م��ن بس��ط أدن��ى درج��ات 
احلماي��ة عل��ى مدنه��م ال��ي تتع��ّرض ل��كّل أن��واع القصف، فاس��تصرخوا 

العون حتى من »الش��يطان«.
3- تراج��ع فعالي������ة الق��وى املس��������لحة للث�����ورة:   
ارتفع��ت ش��عبية، وإجن��ازات، املظل��ة الواس��عة للمقاتل��ني ض��د النظ��ام، 

والي عرفت باالس��م الفضفاض »اجليش احلّر«، خال س��نٍة أو أكثر 
م��ن نش��وء ه��ذه الق��وى. ولك��ن، م��ا إن حت��ّررت مناط��ق، واس��تقّر الوض��ع 
فيه��ا عس��كريًا، حت��ى ب��دأت عي��وب ه��ذه الق��وى بالظه��ور؛ كالفوض��ى 
وغياب القيادة املركزية الضابطة، الي متنع أفراداً من هذه القوى من 
الظل��م العش��وائّي حملكوميه��م اجل��دد من األهالي، إىل س��يطرة الكتائب 
عل��ى م��ا ورثت��ه بالق��وة ع��ن الدولة/ النظ��ام من مق��ّراٍت وجتهيزاٍت، بل 
وآب��ار نف��ط، وص��واًل إىل إخ��اد كثرٍي من التش��كيات إىل واقع احلال، 
واالكتف��اء باملرابط��ة الروتيني��ة وغ��ري اجملدي��ة عل��ى اجلبه��ات ال��ي 
أخذت باالستنقاع، مع كلفٍة بشريٍة مستمّرة، واستمرار معظم أبناء 
املناط��ق احمل��ّررة يف حي��اة الط��وارئ. وم��ن هن��ا جنم��ت احلاج��ة إىل ق��ّوٍة 

حامس��ة، وه��و م��ا قّدم��ت داع��ش نفس��ها ب��ه.
4- األداء العسكرّي للتنظيم: الذي استفاد من اإلنهاك   
ال��ذي أص��اب خصمي��ه؛ ق��وى الث��ورة وق��ّوات النظ��ام. ب��ل إن��ه جتّن��ب 
الص��دام م��ع ه��ذا األخ��ري طوي��ًا م��ا دام قوي��ًا –مم��ا أطل��ق أوهام��ًا ع��ن 
عمال��ٍة وخط��ٍط تآمري��ٍة مش��ركة- به��دف اقتص��اد اإلمكاني��ات وعدم 
الدخ��ول يف مع��ارك مكلف��ة. وبالفع��ل، نلح��ظ أن خمط��ط التنظيم هو 
حش��د ق��دٍر كب��رٍي م��ن الق��وة ملهامج��ة نقطٍة منف��ردٍة وس��حقها بأكر 
درجٍة ممكنة، كما العناية بالس��يطرة على النقاط االس��راتيجية يف 
املع��ارك، كالبواب��ات احلدودي��ة وخط��وط اإلم��داد وخم��ازن األس��لحة. 
وق��د أث��ارت ه��ذه الق��ّوة املنّظمة -ال��ي حرص التنظيم عل��ى مواكبتها 
بأفض��ل دعاي��ٍة ومبالغ��اٍت ممكن��ة، لتقريبه��ا م��ن ص��ورة الق��ّوة ال��ي ال 
تقه��ر- إعج��اب مقاتل��ني اس��تهلكت املرابط��ة ونق��ص الذخ��رية أيامه��م، 
فانض��ووا حت��ت الرك��ب ال��ذي ب��دا أن��ه األق��وى، وال س��يما بعدم��ا فت��ح 

التنظي��م معارك��ه م��ع النظ��ام أخ��رياً.
وللحديث تتمة...
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أحرار الشام.. رحلة حياٍة وموت
سعد عبد الباري

نشأة احلركة
2012 ب��دأ حّس��ان عب��ود،  يف مطل��ع  	
املع��روف ب�"أب��و عب��د اهلل احلم��وي"، اب��ن قري��ة 
تش��كيل  مح��اة؛  بري��ف  الغ��اب  يف  الش��ريعة 
كتيب��ة اخلّط��اب، منتقيًا عناصرها من رفاق 
سجنه يف صيدنايا، مثل أبو أمين رام محدان، 
ال��ذي كان يتمت��ع مبكان��ٍة هام��ٍة يف الف��رع 
العراق��ّي لتنظي��م القاع��دة، وأبو اخلري طعوم، 
ال��ذراع األمي��ن للحم��وّي، والذي ص��ار نائبًا له 
فيما بعد. كما فتح باب االنتساب إىل الكتيبة 
أم��ام بع��ض أبن��اء قريته والق��رى اجملاورة من 
الش��بان ذوي التوجه��ات الس��لفية، إضاف��ًة إىل 
أف��راٍد م��ن عائلت��ه. يف بدايته��ا، كان��ت الكتيبة 
منغلق��ًة نوع��ًا م��ا، تعتم��د فق��ط عل��ى عناص��ر 
ذوي ميوٍل جهاديٍة باملفهوم السلفّي. ركزت 
الكتيب��ة عل��ى العملي��ات األمني��ة والعس��كرية 
اخلاّص��ة، يس��اعدها عل��ى ذل��ك ق��رب معقله��ا 
م��ن الطري��ق املع��روف بطري��ق امل��وت، الواص��ل 
إىل  جناحاته��ا  وأّدت  مح��اة.  و  إدل��ب  ب��ني 
صع��ود جنمه��ا ب��ني التش��كيات الناش��ئة يف 
ذل��ك الوق��ت، مم��ا ج��ذب جهاديني ج��دداً إليها، 
ولف��ت انتب��اه داعم��ني مهّم��ني. لتتح��ّول، وبعد 
ب��ن اخلط��اب،  ل��واء عم��ر  أش��هٍر قليل��ٍة، إىل 
وال��ذي أعل��ن يف بيان تأسيس��ه تبعيت��ه لكتائب 
أح��رار الش��ام، غ��ري املعروف��ة م��ن قب��ل. وخال 
األش��هر الس��تة األوىل م��ن عم��ر هذا التش��كيل 
النام��ي متك��ن احلموّي ورفاقه من اس��تقطاب 
العش��رات م��ن الش��خصيات اجلهادي��ة من غري 
"أح��رار  يف  أواًل  رحاهل��م  حّط��وا  الس��وريني، 
، عل��ى  الش��ام"، قب��ل أن تنفت��ح، وبش��كٍل جزئ��يٍّ
احل��ّر،  واجلي��ش  الس��ورية  الث��ورة  جمتم��ع 
ابت��داًء م��ن منتص��ف 2012، وبتأث��رٍي م��ن أب��و 
خالد الس��ورّي، ذي التاريخ اجلهادّي الطويل، 
وق��د  األح��رار.  يف  اجلدي��د  الكب��ري  والعض��و 
نّف��ر ه��ذا االنفت��اح بع��ض مهاج��ري األح��رار 
املهّم��ني، مث��ل أبو عب��د العزيز القط��رّي، الذي 
انفص��ل مؤّسس��ًا جن��د األقصى، ال��ي تركزت 
عملياتها يف ريف محاة. كما غادر احلركة 
أيض��ًا الس��عودّي املع��روف ب�"صق��ر اجله��اد"، 
ترك��ز  ال��ي  الع��ز،  صق��ور  كتيب��ة  قائ��د 

ويف  الس��ّي.  الاذقي��ة  ري��ف  يف  عملياته��ا 
ش��باط م��ن ع��ام 2013، وبع��د الس��يطرة عل��ى 
مس��تودعات الس��اح يف "خ��ان طوم��ان" حبلب، 
توح��دت كلٌّ م��ن حرك��ة الفج��ر وكتائ��ب 
اإلمي��ان ول��واء راي��ات النصر-مجي��ع قادة هذه 
التش��كيات م��ن خرجي��ي س��جن صيدناي��ا- 
إىل جان��ب كتائ��ب أح��رار الش��ام يف جس��ٍم 

اندماج��يٍّ واح��ٍد ه��و حرك��ة أح��رار الش��ام. 
االقتت��ال مع تنظيم الدولة نقطة 

حتّوٍل لدى األحرار
يف الرب��ع األخ��ري م��ن الع��ام الفائ��ت،  	
ق��ام تنظي��م "الدول��ة اإلس��امية" باعت��داءاٍت 
م��ن  وش��خصياٍت  عناص��ر  عل��ى  متفرق��ٍة 
حرك��ة أح��رار الش��ام. ومل ختف��ف مناظ��رات 
أب��و عب��د املل��ك الش��رعّي م��ن ط��رف احلرك��ة 
م��ع قض��اة "الدول��ة" يف ري��ف إدل��ب م��ن ح��ّدة 
احل��رب  لتندل��ع  الطرف��ني.  ب��ني  االحتق��ان 
يف األي��ام األوىل م��ن الع��ام احلال��ي، وته��زم 
احلرك��ة يف حصيلته��ا هزميًة ش��به كاملة، 
وخاص��ًة يف حمافظ��ة الرق��ة، مم��ا أضع��ف 
بع��ض  ويع��زو  الكثريي��ن.  عي��ون  يف  هيبته��ا 
تقهقره��ا  عل��ى ش��ؤون احلرك��ة  املطلع��ني 
اإلع��داد  ضع��ف  إىل  الدول��ة  تنظي��م  أم��ام 

كان  إذ  مقاتلت��ه.  خي��ّص  مب��ا  العقائ��دّي 
ش��رعيو احلرك��ة حيّض��ون منتس��بيها، وال 
س��يما يف معس��كرات التدري��ب، عل��ى اح��رام 
"أخّوة املنهج". مما أّدى إىل مزيٍد من التخبط 
يف مواجه��ات احلرك��ة م��ع التنظي��م، ال��ذي 
كان ق��د حس��م أم��ره النفس��ّي م��ع احلرك��ة 
بتصني��ف مقاتليه��ا يف خان��ة املرتّدي��ن. وبع��د 
ح��رب "الدول��ة" اختف��ت "أخ��ّوة املنه��ج" م��ن 
"واج��ب  حمله��ا  ليح��ّل  الش��رعيني،  برنام��ج 
قت��ال اخل��وارج"، وتصب��ح احلرك��ة -بع��د ه��ذا 
التطور النوعّي- أكثر جرأًة يف التحلل شيئًا 
فش��يئًا م��ن أدبي��ات اجملتم��ع اجله��ادّي. حتل��ٌل 
انته��ى بتوقي��ع األح��رار عل��ى ميث��اق الش��رف 
الث��ورّي، ودف��ع باحلرك��ة مس��افاٍت بعيداً عن 
اجلهادي��ة.  للح��ركات  الش��مولية  الصبغ��ة 
ويب��دو أن احلرك��ة، وحت��ت دواع��ي املصلح��ة 
والتكّي��ف العاق��ل م��ع الواق��ع، كانت س��تخطو 
أن  ل��وال  االجت��اه  ه��ذا  يف  أخ��رى  خط��واٍت 
أودى  ح��ني  العاص��ف،  احل��ادث  ذل��ك  وق��ع 
تفج��رٌي غام��ٌض حبي��اة 36 م��ن قي��ادات الص��ف 
يب��دو أن  األّول والثان��ي فيه��ا. ويف رأين��ا، ال 
ه��ذه  بع��د  الصم��ود  يف  احلرك��ة  	حظ��وظ 

احلادثة كبرية.

مل يك��ن قائ��د حرك��ة أح��رار الش��ام يعل��م مبا ينتظ��ره بعد أياٍم، عندما نصحه صديٌق مقّرٌب للحركة: "ش��يخ أبو عبد اهلل؛ ال  	
ب��ّد أن تع��ّدوا الص��ّف الثان��ي وال تقتص��روا عل��ى األّول... فأجاب��ه مبتس��مًا: ال تقل��ق؛ حن��ن نعم��ل عل��ى الص��ّف الثال��ث".
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ص�����عوبًة  الي��وم  املتاب�������ع  جي��د  ال  	
م��ن  واملتزاي��د  الاف��ت  الع��دد  ماحظ��ة  يف 
الصفحات الساخرة من اجلميع، ومن تنظيم 
الدول��ة بالتحدي��د، عل��ى موق��ع الفايس��بوك. 
كما أن هذا املتابع س��ياحظ الكّم الكبري من 
اإلعجاب��ات ال��ي حتظ��ى به��ا الن��كات املوّجه��ة 
ض��ّد التنظي��م دون غ��ريه، مم��ا  حيي��ل عل��ى أن 
قم��ع التنظي��م وقس��وته، وحماولت��ه إك��راه 
اجملتم��ع عل��ى قناعات��ه وتصّورات��ه، ه��و م��ن 
يق��ف وراء ه��ذا املوق��ف الس��ليّب، ال��ذي اخت��ذه 
أكث��ر الن��اس، وال��ذي يعّر عن حّدٍة يف املزاج، 
ويس��تند إىل رّدات الفع��ل يف مقاوم��ة املواق��ف 
الطارئ��ة. دون أن نع��ي بذل��ك أن الس��خرية 
س��لبيٌة يف ح��ّد ذاته��ا، لك��ن الس��لبية ه��ي يف 
ضم��ن  توّظ��ف  أن  دون  عش��وائيًة،  تأت��ي  أن 

النكت��ة  كاس��تخدام  كب��رية،  إس��راتيجيٍة 
وتهيئ��ة اجملتم��ع  والقي��ود،  احلواج��ز  لكس��ر 
تلب��س  أن  حت��اول  ال��ي  اإلم��اءات  لرف��ض 
اللب��وس الدي��ّي )يف حال��ة التنظي��م( والوطّي 

)يف حال��ة النظ��ام(.
ومل ختتل��ف ه��ذه اآللي��ة الي��وم عم��ا  	
كانته يف ظّل حكم األسد األب واالبن، إال يف 
طريقة تداوهلا، فقد كانت يف السابق تنتقل 
ش��فويًا، أم��ا الي��وم فه��ي تعتم��د عل��ى صفح��ات 
التواص��ل االجتماع��ي، دون أن يؤث��ر ذلك على 
التناقل الشفوّي للنكتة. على أن تداول النكات 
عل��ى تل��ك الصفح��ات أث��ر يف طريقة طرحها، 
والتكثي��ف  القص��ر  إىل  متي��ل  فأصبح��ت 
واعتم��اد الص��ورة. لكن حمتواه��ا ما زال يدور، 
كما يف السابق، حول جهل عناصر اجلهتني، 

وانتهازي��ة رأس��يهما السياس��ية.
أم��ا  الس��خرية،  ناحي��ة  م��ن  ه��ذا  	
م��ن ناحي��ة البط��ش )أو اإلمي��ان ب��ه( ف��إن 
املتتب��ع لألحاديث ال��ي تدور بني القّطاع 
األك��ر م��ن الناس الواقع��ني يف مناطق 
س��يطرة هذا التنظيم، والذين حيلمون 
بزوال��ه، ولإلش��اعات ال��ي يتناقلونه��ا، 
ش��فويًا وعل��ى صفح��ات الفايس��بوك، 
)ع��ن تنظيم��اٍت س��ّريٍة لتنفي��ذ 
االغتي��االت، كالكف��ن 

األبي��ض( واألمان��ي ال��ي يبنونه��ا )يف التدخ��ل 
الغربّي(؛ جيد أن هؤالء قد وصلوا إىل مرحلٍة 
م��ن الي��أس أرخ��ت معه��ا لتل��ك األم��ور العن��ان. 
وه��ي أم��وٌر ت��دور، يف احملصل��ة، ح��ول ق��وًى 
ضارب��ٍة تزي��ل التنظي��م واملتعاطف��ني مع��ه عن 
بك��رة أبيه��م. وال نغف��ل هن��ا أن جم��ّرد ظه��ور 
تنظي��م الدول��ة، يف حّد ذات��ه، قد يكون ترمجًة 
وانعكاس��ًا هل��ذه اآللي��ة )احلل��م( عل��ى أرض 
الواق��ع ل��دى الكثريي��ن، مع م��ا صاحب ظهوره 
م��ن بط��ٍش منقطع النظ��ري، وإراقة الكثري من 
الدم��اء، والتنكي��ل بامله��زوم بقص��د الرهي��ب. 
وال يغي��ب عن��ا هن��ا التذك��ري بالقناع��ة ال��ي 
وص��ل إليه��ا املناهض��ون لنظ��ام األس��د قب��ل 
الث��ورة، وال��ي رأت أن��ه م��ن املس��تحيل إزاحت��ه 
، أو  ، أو تدخ��ٍل خارج��يٍّ دون انق��اٍب عس��كريٍّ

ح��رٍب ش��املٍة خيوضه��ا الش��عب ض��ده.
وم��ن خ��ال تس��ليط الض��وء عل��ى  	
هات��ني اآلليت��ني، ق��د نك��ون وضعن��ا يدن��ا عل��ى 
أح��د األس��باب ال��ي كان��ت تق��ف وراء ظاه��رة 
الرواج منقطع النظري الذي حظيت به عندنا 
قصائ��د مظف��ر الن��واب السياس��ية. إذ إن تل��ك 
أن  تع��دو  األخ��ري، ال  التحلي��ل  القصائ��د، يف 

تك��ون س��اخرًة أو ممّج��دًة للبط��ش. 
إن اجملتمع، بقواه األهلية القدمية،  	
وق��واه  وغريه��ا،  وأحي��اٍء  وعش��ائر  أس��ٍر  م��ن 
احلديث��ة، م��ن منظم��اٍت وهيئ��اٍت ومجعي��اٍت 
وغريه��ا، مل ي��درك بع��د مكام��ن ق��واه 
الذاتي��ة، وقابلي��ة اس��تخدامها بط��رٍق 
س��لميٍة منظم��ٍة ذات آث��اٍر بعي��دة، 
الس��اح  اس��تخدام  ع��ن  مبن��أًى 
االس��تثنائية،  احل��االت  إال يف 
ق��������د  الط�������رق  ه�����ذه  وأن 
تك�����ون هل��ا نتائ�������ج رمب��ا ال 
	تس��تطيع اجلي��وش اجلّرارة 

الوصول إليها.

السخرية وحلم البطش..
من وسائل الناس في مواجهة االستبداد

هما آليتان دفاعيتان، ينخرط فيهما اجملتمع ال شعوريًا ودون ختطيط، يف مواجهة الظلم واحلكم االستبدادّي. وال ترتبطان  	
يف حالتنا بظهور تنظيم الدولة، مع أنه أسهم يف إعادة اجملتمع إليهما، بعد أن أصابته احلرب الطويلة واملفتوحة باإلحباط، وجعلته 
يكفر جبدوى احلراك السلمّي )السّرّي واملنظم( يف تغيري الواقع السياسّي. وقد كانت السخرية ومتّي البطش هما الساح الوحيد 
ال��ذي كان ميلك��ه اجملتم��ع طيل��ة حك��م البع��ث، بع��د أن حظ��رت أجه��زة األم��ن مجي��ع النش��اطات السياس��ية واالجتماعي��ة والثقافي��ة 

املعارض��ة، وج��ّردت األح��زاب من قاعدتها الش��عبية.

مالك مصطفى
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من البيانونّي إلى طيفور:
الجهاز العسكرّي يسيطر على اإلخوان السوريين

حممد عثمان

يف مقدم��ة ه��ذا الكت��اب، ال��ذي ظه��ر  	
إلكروني��ًا من��ذ م��ّدٍة قص��رية، تأت��ي كلم��ٌة 
لزوج��ة الش��يخ، توض��ح فيه��ا أن��ه طل��ب م��ن 
أس��رته نش��ر ه��ذا القس��م بع��د وف��اة حاف��ظ 
ع��ن  نش��ره  لتأخ��ر  تري��ٍر  أّي  دون  األس��د. 
ذل��ك التاري��خ حت��ى اآلن، وع��ن س��بب غي��اب 
الب��اب الثال��ث م��ن ه��ذا القس��م نفس��ه، واملتعّل��ق 
مبرحل��ة م��ا بع��د أح��داث مح��اة، كم��ا يش��ري 
ح��ّوى يف املقّدم��ة، بعد أن يذكر أنه س��يتناول 
يف الب��اب األول مرحل��ة م��ا قب��ل املواجه��ة م��ع 
النظ��ام، وأس��بابها وش��خصياتها، ويف الثان��ي 
وقائ��ع ه��ذه املواجهة حتى نهاية أحداث محاة.

يب��دو  إذ  هن��ا،  اخليب��ة  تتوق��ف  وال  	
الرؤي��ا،  ضّي��ق  اخلاص��ة  متواض��ع  الكت��اب 
يهت��ّم أساس��ًا بتري��ر مواق��ف قي��ادة اإلخ��وان 
عض��واً  املؤل��ف  كان  وال��ي  األح��داث،  أثن��اء 
ش��به دائ��ٍم فيه��ا، والدف��اع عم��ا ُوّج��ه إليه��ا م��ن 
اتهاماٍت كثريٍة، وال سيما من أعضاء وأنصار 
تنظي��م »الطليع��ة املقاتل��ة لإلخ��وان املس��لمني« 
الش��قيق. وإذا كان��ت رواي��ة الطليعة جملريات 
الثمانينات، وال س��يما الش��هادة املطّولة لعدنان 
عقلة، تلقي بالائمة على عدنان سعد الدين 
بش��كٍل رئيس��ّي، وكان��ت رواي��ة س��عد الدي��ن، 
ال��ي أثبته��ا يف مذكرات��ه ومقاب��اٍت عدي��دة، 
ت��رّد التهم��ة باجت��اه ته��ّور عقل��ة نفس��ه؛ ف��إن 
س��عيد ح��ّوى يأتين��ا ب�»مته��ٍم« جدي��ٍد ال ي��زال 
العب��ًا مركزي��ًا يف قي��ادة اإلخ��وان املس��لمني 
الس��وريني، ه��و عل��ي ص��در الدي��ن البيانون��ي.

اضط��ّرت  ح��ّوى،  رواي��ة  فوف��ق  	
مبواجه��ة  الق��رار  اخت��اذ  إىل  األم  اجلماع��ة 
مل  أن  بع��د  عس��كريًا،  األس��د  حاف��ظ  نظ��ام 
يف��ّرق ه��ذا النظ��ام بينه��ا وب��ني الطليع��ة ال��ي 
ضغ��ط  ونتيج��ة  املدفعي��ة،  مبج��زرة  قام��ت 
قواع��د مجاع��ة اإلخ��وان املتأثري��ن بالطليع��ة 
وأدائه��ا عل��ى األرض. ونتيج��ًة لذل��ك أنش��ئ 
جه��اٌز عس��كريٌّ يف القي��ادة ت��واله البيانون��ي، 
ال��ذي كان نائب��ًا للمراق��ب الع��اّم س��عد الدي��ن. 

ونتيج��ة الس��ّرية ال��ي أحي��ط به��ا ه��ذا العم��ل 
العس��كرّي، واملركزية الشديدة الي اعتمدها 
م��ن  القلي��ل  يف  إال  ثقت��ه  وع��دم  البيانون��ي، 
أنفس��هم  القي��ادة  أعض��اء  وج��د  مس��اعديه؛ 
بع��د م��ّدٍة –مب��ن فيه��م املراق��ب الع��ام نفس��ه- 
بعيدي��ن ع��ن معرف��ة تفاصي��ل م��ا جي��ري، بعد 
أن رب��ط البيانون��ي كل اخلي��وط يف يدي��ه.

ومن جهٍة أخرى، وجد هذا املسؤول العسكرّي 
نفس��ه مثق��ًا باألعب��اء ال��ي ال يس��تطيع الوفاء 
به��ا كله��ا، ويرفض بشراس��ٍة التخل��ي عنها أو 
تقليصه��ا، ف��كان مص��ري كث��ري م��ن التقاري��ر 
الراك��م عل��ى مكتب نائب املراق��ب العام، على 
أهميته��ا وحساس��ية املرحل��ة. وم��ن ذل��ك أن 
القي��ادة طلب��ت من مراك��ز احملافظات تقديم 
خط��ٍط عس��كريٍة خاص��ٍة ب��كلٍّ منه��ا، وأجن��زت 
املراك��ز ه��ذه اخلط��ط ال��ي بقيت أش��هراً على 
مكت��ب البيانوني دون أن جيد الوقت لقراءتها. 
وكذلك قل عن املعلومات املسّربة عن أوضاع 
اجلي��ش الس��ورّي، م��ن قب��ل ضب��اٍط عامل��ني أو 
مسّرحني. كما قدم نائب املسؤول عن العمل 
اخلارجّي للقاء البيانوني، الذي مل يستطع أن 
خيّصص وقتًا هلذا اللقاء طيلة أسابيع قضاها 

الزائ��ر يف انتظ��اره دون ج��دوى. وإذا طرح��ت 
البيانون��ي  انفج��ر  القي��ادة  يف  املس��ائل  ه��ذه 
غاضب��ًا، ورمب��ا انس��حب م��ن اجللس��ة أو ل��ّوح 
باالس��تقالة، حت��ى لت��كاد ت��رى يف اجتماع��ات 
املش��احنات. م��ن  سلس��لًة  اإلخ��وان  قي��ادة 

أن  ح��ّوى  أراد  الس��بب  هل��ذا  ورمب��ا  	
كاٍف،  وق��ٍت  بع��د  إال  مذكرات��ه  تنش��ر  ال 
وم��ّددت أس��رته ه��ذا الزم��ن إىل اآلن، مل��ا ميك��ن 
أن تنبش��ه ه��ذه الص��ور م��ن خاف��اٍت داخ��ل 
خلصوم��ه  األدل��ة  إعط��اء  وم��ن  التنظي��م، 
عل��ى م��دى قص��ور قيادت��ه ع��ن املس��ؤولية ال��ي 
كان��ت ملق��اًة عل��ى عاتقه��ا يف ذل��ك الوق��ت 
العصي��ب. ورمب��ا عل��ى املس��ؤولية ال��ي س��عى 
ه��ذا التنظي��م ب��كل ق��واه لإلمس��اك به��ا، م��ن 
فوف��ق  الس��ورية.  الث��ورة  أثن��اء  س��تاٍر،  وراء 
كت��اب ح��ّوى، وبع��د أح��داث مح��اة وانهي��ار 
فش��ل  وثب��وت  للتنظي��م  العس��كرّي  اجله��از 
أدائ��ه، وحماولت��ه –رغ��م ذل��ك- الس��يطرة على 
اجلماعة؛ اضطّر البيانوني إىل االستقالة من 
رئاس��ته. وبع��د م��ّدٍة م��ن التخب��ط والقي��ادات 
املؤقت��ة الس��ريعة ال��ي مل تس��تطع اس��تيعاب 
امللف��ات، آل اجلهاز أخ��رياً إىل... فاروق طيفور!

ح��ني ظه��ر اجل��زء األّول م��ن كت��اب »ه��ذه جتربي وهذه ش��هادتي«، الذي تضّم��ن مذكرات القيادّي واملنّظ��ر اإلخواني البارز  	
الشيخ سعيد حّوى، عام 1987م، كان خميبًا للكثريين. إذ جتنب اخلوض يف تفصيات مرحلة الصدام الدامية بني اإلخوان املسلمني 
ونظ��ام حاف��ظ األس��د، وه��ي املرحل��ة ال��ي يهت��ّم به��ا الق��ارئ أكث��ر م��ن ظروف نش��أة ح��ّوى وش��بابه... إخل. واآلن، وبعد م��رور كّل هذه 

الس��نوات، يظه��ر اجل��زء الثان��ي م��ن ه��ذه املذك��رات، ولك��ن منقوص��ًا ه��و اآلخر.
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هذه شبه نظريٍة طّبقها كهول دير الزور، يف برنامٍج يوميٍّ  	
ورث��وه جي��ًا وراء جي��ل، بداف��ٍع أعل��ى م��ن التس��لية وأق��رب إىل اللج��وء 
حن��و م��كاٍن متس��امٍح يقب��ل امل��رء بأّي��ة صف��ٍة كان. وليس��ت مغام��رًة أن 
اعُت��ر املقه��ى، بصورته التقليدية، معق��ًا للرجال ناقصي الطموح من 
ذوي األنف��س الريئ��ة ال��ي ال تطي��ق املطام��ع وانش��غاالتها املعق��دة. ويف 
عم��ر دي��ر ال��زور غ��ري الطوي��ل كان املقه��ى ج��زءاً عضوي��ًا م��ن نس��يجها 
الع��ام. وكان ارت��داء اجللب��اب األبي��ض واملش��ي عصراً باحل��ذاء الصيفي 
املصّن��ع حملي��ًا )ال��كاش الدي��ري(، م��ع ماعب��ة أصاب��ع الي��د لس��بحٍة 
كبرية احلبات، طقس��اً من طقوس املقهى قد تتخلله صاة مغرٍب أو 
عشاٍء يف مسجٍد قريب، مع انطاقٍة يف بعض األحيان حنو واجب عزاٍء 

ث��م عودة.
تغ��رّيت األح��وال، وتف��ّرق الزبائ��ن يف أراض��ي ن��زوٍح ش��تى،  	
وُهج��رت ك��ؤوس ش��اٍي وصح��ون س��جائر وط��اوالت ن��رد، واختف��ت 
س��حب الدخ��ان وضجي��ج جمموع��اٍت مقيمٍة تعرف حب��ّق كّل واحدٍة 
منه��ا يف الص��راخ. كان املقه��ى بيت��ًا ثاني��ًا يس��تقبل في��ه الزب��ون املقي��م 
بع��ض الضي��وف عل��ى طاول��ٍة جانبي��ة، ويب��دي الس��اقي حينه��ا تأدب��ًا 
إضافي��ًا أم��ام الغري��ب. لق��د ذه��ب كّل ه��ذا وتوق��ف هات��ف مقه��ى "اب��ن 
س��تيتة"عن الرن��ني، ليطل��ب متواري��ًا ع��ن البي��ت لزوجت��ه الغاضبة. ومل 
تع��د مقاه��ي عصم��ان ب��ك والس��رايا ونقاب��ة املعلمني إال أط��ااًل يف ديار 
حرٍب، يس��تعيد منها العش��اق النازحون إىل اجلورة والقصور ما ش��اؤوا 
من صوٍر أنيس��ٍة يف وحش��ة أمكنٍة جديدٍة حتّولت، بني ليلٍة وضحاها، 
إىل مق��اٍه، بع��د أن أنش��ئت ألغ��راٍض أخ��رى. لت��رز ق��ّوة احلي��اة جماورًة 
متام��ًا هلشاش��تها، ق��ّوٌة تغ��ذي الرغبة يف االس��تمرار وهشاش��ٌة تثقلها يف 

اخلض��وع. مرب��ع 
أرض النزوح يف اجلورة والقصور

لي��س للعب��ة "البوراك��و" نكه��ة األي��ام الس��الفة، ومل يبَق منها  	
اال أكل الوق��ت جري��ًا وراء نهاياته��ا البعي��دة. وال يس��ّخر الاعب��ون، هن��ا 
يف مقه��ى "اجل��از"، كام��ل خراته��م الس��ابقة أثن��اء اللع��ب. ف��ا ش��يء 
يوح��ي باهلن��اءة أو راح��ة الب��ال، ب��ل كّل ش��يٍء هن��ا منف��ٌر وغ��ري أصي��ل. 
ب��دءاً بامل��كان نفس��ه، ال��ذي أّس��س ليك��ون جممع��ًا جتاريًا ث��م حّوله املالك 
إىل مقه��ى، اس��تجابًة لطل��ٍب نتج عن ق��دوم آالف الزبائن النازحني، ثم 
بالديك��ور املتكل��ف يف جان��ٍب م��ن الصالة واملهمل يف جوانب أخرى منها، 
وكذل��ك مقاع��د الباس��تيك غ��ري املرحي��ة والط��اوالت زائ��دة االرتفاع. 
ولك��ن األنك��ى م��ن كّل ه��ذا عل��ى قل��وب الزبائ��ن النازح��ني ه��و ختلخ��ل 
س��لم األهمي��ة يف جمتم��ع املقه��ى، اذ تب��ّوأ عناص��ر م��ا يس��مى ب�"بالدف��اع 
وص��ار  الص��دارة،  ط��اوالت  هل��م  وُحج��زت  األوىل،  املرتب��ة  الوط��ّي" 
"لص��وص الدراج��ات الناري��ة وموّزع��و حب��وب اهللوس��ة، وغريه��م م��ن 
النكرات، رجااًل يطلبون النارجيلة بصوٍت عاٍل ويدفعون اإلكراميات 
لعام��ل الن��ارة". ويش��ري س��ادة مقاه��ي األم��س ناحي��ة أش��خاٍص بعينه��م 
كان��وا "ال جي��رؤون عل��ى االق��راب م��ن عصم��ان ب��ك، والي��وم يتملقه��م 

الس��قاة بعناي��ٍة فائق��ة".
		

ينجح الزبائن النازحون يف اختيار األحاديث املناسبة من دون  	
إب��داء ال��والء لعائل��ة األس��د، فأخبار الس��لع واألس��عار والطرقات مواضيع 
آمنة. وحيّبون تذكر مقاهيهم اخلاصة -فلكّل رجٍل مقهاه اخلاّص، ال 
يغرّيه إال ألس��باٍب وجيهة- فتس��مع عبارات املقارنة مش��حونًة باحلنني: 
"مل يك��ن الس��اقي يس��ألي م��اذا أش��رب يف الس��رايا، وجي��ّدد الش��اي كلم��ا 
وج��ب دون أن أنادي��ه"، و"كرس��ي اخلش��ب والق��ش ه��و األفض��ل آلالم 
الظه��ر"، و"قل��ت ل��ه: ال تغل��ق املقه��ى ي��ا عب��ود، ه��ي مصلحت��ك ومصلح��ة 
املرح��وم أب��وك". يب��دي الزب��ون الن��ازح ضيق��ًا أك��ر مباحق��ات الزوج��ة 
أكث��ر م��ن ذي قب��ل. ويش��تم اجل��ّوال -يربط��ه همس��ًا بعه��د بش��ار- ألن��ه 
خيضع��ه لطلبه��ا يف كّل حلظ��ة، ث��م ي��ّرر هل��ا م��ا تفعل��ه بالف��راغ بع��د 
ابتعاده��ا ه��ي األخ��رى ع��ن عاملها الس��ابق. وقد يقفز س��نواٍت كث��ريًة إىل 
اخلل��ف ليرّح��م عل��ى س��اٍق بعين��ه كان يتواط��أ مع��ه عن��د كّل اتص��اٍل 
م��ن البي��ت عل��ى اهلات��ف األرض��ّي، فم��ّرًة جيي��ب: "لق��د خ��رج قب��ل قلي��ل.. 
ذهب��وا إىل تعزي��ٍة ث��م يع��ودون"، أو "ال ي��ا أم ف��ان مل ي��أِت اليوم.. س��أخره 
عندما يأتي"، حني يكون الزوج مستغرقًا مبسلسل "البوراكو"، ويكتفي 
باستفس��اٍر س��ريٍع: "ش��كون؟"، فريّد الساقي "ال ش��يء". أياٌم مجيلٌة دّمرها 
بشار األسد؛ هكذا يصّنف الزبائن، الذين حافظوا على مزاجهم الثورّي، 
الذكري��ات. فيم��ا حي��رص م��ن استس��لم لألس��د عل��ى ت��داول أخب��ار 
"داعش": "يف مقاهي امليادين مُينع التدخني والنارجيلة ولعب الورق". 

هجاء مقهى النازحين

يف اجلوّ  احلاّر، ويف اجلّو البارد أيضًا، ال ش��يء ميكن فعله عصراً، وبعد قيلولة الغداء، س��وى اهلروب إىل كرس��يٍّ على طاولٍة يف مقهى. 	

هادي الفيصل
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نازحون يف مقهى مستحدث يف حي اجلورة - دير الزور
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- ال تعرب املقاالت املنشورة عن رأي املجلة بالضرورة.
- ترحب املجلة بمساهماتكم غري املنشورة سابقًا.

تويتر

19صّياد المدينة
صوٌر من أرض الخالفة

ليس��ت احلي��اة يف ظ��ّل داع��ش ش��اقًة فحس��ب، ب��ل ه��ي غريب��ٌة  	
كذل��ك. فتحاي��ل الس��يد )م(، وه��و صاح��ب دكاٍن يف س��وق منبج، على 
بن��د التدخ��ني، حيم��ل كث��رياً م��ن الصبياني��ة يف س��لوك الرج��ل ال��ذي 
ج��اوز اخلمس��ني. إذ يتحاي��ل )م( عل��ى قان��ون عقوب��ات داع��ش ببض��ع 
خط��واٍت فق��ط خيطوه��ا م��ن واجه��ة ال��دكان، ليل��وذ كمراه��ٍق يف 
حّي��ٍز خلف��يٍّ ضيٍق-يفصل��ه ل��وح خش��ٍب رقي��ٌق- م��ن دكان��ه. ليش��هق، 
خ��ال ع��ّدة ث��واٍن، ش��هقاٍت عنيفة من س��يجارته قب��ل أن يطفئها مؤقتًا 
ويع��ود مبتس��مًا اىل الواجه��ة. لق��د ك��ّف )م( ع��ن االنش��غال بش��وقه إىل 
الس��يجارة خ��ال س��اعات عم��ٍل طويلة، بانتظار الع��ودة إىل البيت، بعد 
أن تعلم كيف ميارس التدخني وخيفي هذه املعصية وهو يف دكانه 

يف الس��وق، وعل��ى ع��ني جن��ود احلس��بة.
يتس��اءل مدخ��ٌن عج��وٌز، ص��ودرت علب��ة تبغ��ه عل��ى حاج��ز  	
يتأّمره سعودّي: " يا ابن أخي؛ هل جئت من السعودية إىل هذه القرية 
يف منب��ج لك��ي تأخ��ذ باكي��ي؟!". يضح��ك الس��عودّي ويدع��و للمدخ��ن 

باهلداي��ة. العج��وز 
***

الطبق��ة،  املغ��رب والعش��اء، ويف مس��جٍد م��ن مس��اجد  ب��ني  	
جيي��ب ش��رعيٌّ مهاج��ٌر ع��ن أس��ئلة احلض��ور. يقّل��ب الش��رعّي بض��ع 
قصاص��ات ورٍق ُخّط��ت عليها األس��ئلة، ويس��تنكر متأمل��ًا إعراض الناس 
ع��ن الدي��ن: "س��ؤاٌل واح��ٌد ع��ن احل��ال واحل��رام، والباق��ي ش��كاوى عل��ى 
جن��ود الدول��ة!!". الش��كوى األوىل: عل��ى حاج��ز الصفص��اف، وعندم��ا 

تأخ��رت يف إخ��راج هوي��ي، ص��اح ب��ي ول��ٌد حيم��ل ب��ارودًة أط��ول من��ه: 
اس��تح عل��ى ش��يبتك وطل��ع اهلوي��ة وال تك��ذب. الش��كوى الثاني��ة: دفع��ي 
ش��رطّي احملكم��ة اإلس��امية وهّددن��ي باجلل��د ألن��ي حاول��ت مقابل��ة 
القاض��ي. الش��كوى الثالث��ة: بي��ي وب��ني ج��اري مش��كلٌة قدمي��ة. وعندم��ا 
س��يطرت الدول��ة عل��ى الطبق��ة بايعك��م ليس��تقوي عل��ّي. ومن��ذ ذل��ك 
الوق��ت وأن��ا أتلق��ى التهدي��دات من��ه بأنه س��يصلبي بعد أي��اٍم قليلٍة على 
دّوار الش��رطة العس��كرية. تنتهي الش��كوى بطلب نصيحة: ماذا أفعل يا 

ش��يخ؟
ي��ا أخ��وة -يق��ول الش��رعّي- ميكنك��م أن ت��رّدوا ف��وراً عل��ى أّي��ة  	
إس��اءة. وال ختافوا من س��اح اجلندّي فهو ال يس��تطيع إطاق النار إال 
بأم��ر. واعلم��وا أن س��لوكات ه��ؤالء اجلن��ود أخط��اٌء فردي��ٌة يتحمل��ون 
ه��م مس��ؤوليتها وال تتحم��ل الدول��ة ذل��ك. ذات م��رة نه��رُت أحد األخوة 
األنص��ار ع��ن تصرف��اٍت خش��نٍة يقوم بها يف حّق الن��اس فأجابي: الناس 
هنا فاسدون باألصل يا شيخ. أنا منهم، وأعرف أن اللغة الوحيدة الي 

يفهمونه��ا ه��ي لغ��ة الق��ّوة.
***

يف حلظ��ة صف��اٍء، أم��ام مطع��ٍم للوجب��ات الس��ريعة قريب��ًا  	
م��ن دوار النعي��م يف الرق��ة، يفض��ي مهاج��ٌر لي��يبٌّ لصديق��ه األنص��اري 
مبكنون��ات نفس��ه: ظنن��ت، عندم��ا تركت بلدي، أني س��أكون حمبوبًا 
جداً يف أرض الشام، وسريّحب بي أّي شخص ب�"أهًا باملهاجر". لكني، 
ولألس��ف وس��بحان اهلل، اكتش��فت أن الن��اس هن��ا خياف��ون م��ي فق��ط.
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جنديان من "احلسبة" يف شوارع الرقة
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الجسر اليوغسالفي... قتيٌل بين الضّفتين
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