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انقالٌب يف تركيا!!!
ع��اش الس��وريون -واألت��راك طبع��ًا- عل��ى أعصابه��م ليل��ة 16/15 مت��وز اجل��اري بع��د ب��دء تس��ّرب األخب��ار  	
ع��ن احملاول��ة االنقالبي��ة الرتكي��ة، ال��ي ب��دت أّول األم��ر قوي��ًة ومتماس��كًة... وخط��رًة بالطب��ع. وأع��ادت إىل األذهان 
ذكرياٍت قريبًة عن االنقالب املصرّي وما تاله من تغّي أحوال الالجئني السوريني هناك، وأخرى بعيدًة من تاريخ 
االنقالب��ات العس��كرية الرتكي��ة وم��ا تب��ع كاًل منه��ا م��ن تضيي��ٍق على احلّريات واحلي��اة احلزبية والعم��ل الربملانّي 

وغ��ي ذل��ك مم��ا أعج��ب ب��ه الس��وريون الالجئ��ون إىل تركي��ا وقاعدته��م االجتماعي��ة يف املناط��ق احمل��ّررة وس��واها.

وق��د ع��ّزز م��ن ه��ذه املخ��اوف م��ا أب��داه النظ��ام وأنص��اره م��ن احتف��اٍل ع��ارٍم ومشات��ٍة غام��رٍة باالنق��الب   
املف��رتض عل��ى ح��زب العدال��ة والتنمي��ة والرئي��س الرتك��ّي رج��ب طي��ب أردوغ��ان، إذ ال ي��زال هذا املعس��كر يرفض 

أن ي��رى يف الث��ورة الس��ورية أكث��ر م��ن مؤام��رٍة حتّركه��ا ال��دول اخلارجي��ة.

واحل��ّق أن م��ا قّدمت��ه تركي��ا للس��وريني عموم��ًا، وملعارضته��م ولثورته��م خصوص��ًا، م��ن األهمي��ة إىل   
درج��ة أن فقدان��ه سيش��ّكل بالفع��ل كارث��ًة عل��ى اس��تقرار وأم��ان وإغاث��ة وتطبي��ب وإس��عاف مالي��ني الن��اس الذين 

س��ُيرَتكون حت��ت الربامي��ل، وه��ذا بالضب��ط م��ا يتمن��اه »ش��ركاء« لن��ا يف الوط��ن...

تقّدم��ت الس��اعات وبان��ت ركاك��ة االنق��الب. ودع��ا الرئي��س الرتك��ّي مواطني��ه إىل الن��زول إىل الش��ارع   
حلماي��ة خياره��م املدن��ّي والدميقراط��ّي، وه��و م��ا كان. وب��دأت وط��أة الكاب��وس تن��زاح. وأش��رق صب��اح الي��وم 
التال��ي حيم��ل تغي��ياً عميق��ًا يف تركي��ا والش��رق األوس��ط، فق��د ترك��ت مش��اهد املقاوم��ة اجلماهيي��ة للدباب��ات 
أثرها يف متكني املدنيني يف مواجهة العس��كريني، وهو ما يعاكس تاريخ املنطقة، يف القرن العش��رين على األقل، 

ويض��ّخ الكث��ي م��ن ال��دم الش��اّب يف ش��رايني دميقراطيته��ا.

نب��ارك للش��عب الرتك��ّي، »الش��قيق« بالفع��ل، ونأم��ل أن تتع��ّزز دميقراطيت��ه وحّريات��ه وازده��اره، وأال   
يعرتضه��ا أّي ن��زوٍع طغيان��ّي، عس��كريًا أكان ه��ذا الن��زوع أم مدني��ًا، فردي��ًا أم مجاعي��ًا. ونذّك��ر أن الس��وريني 
أيضًا واجهوا بأجس��ادهم الدبابات وش��تى أنواع األس��لحة، ولكنهم مل جيدوا يف وجههم من يّتس��م باحلّس الوطيّن 

أو األخالق��يّ أو اإلنس��انّي ال��الزم، ال ب��ل إن »إخوتن��ا« يس��تكثرون علين��ا املنف��ى!!
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الواق��ع الطيّب يف مدينة حلب احملّررة
أمحد أبو زيد

مش��فى  اس��تهداف  يك��ن  ومل  	
»الق��دس« بغ��ارٍة جوي��ٍة قب��ل حوال��ي ش��هرين، 
وال��ذي راح ضحيت��ه طبي��ب األطف��ال الوحيد 
يف مدينة النصف مليون نس��مة، هو الوحيد؛ 
فق��د تبع��ت ذل��ك غ��اراٌت عدي��دٌة اس��تهدفت 
مستش��فياٍت ومراك��ز طبي��ٍة أخ��رى، كان 
عب��د  ب��ن  »عم��ر  مش��فى  اس��تهداف  آخره��ا 
جوي��ٍة  بغ��ارٍة  »املع��ادي«،  ح��ّي  يف  العزي��ز«، 
أج��ربت القائم��ني علي��ه عل��ى تعلي��ق العم��ل 

اخلدم��ة. خ��ارج  وإعالن��ه  في��ه 
ثالثة أطباء لكّل اختصاٍص يوميًا يف حلب

يبل��غ ع��دد أطب��اء اجلراح��ة العام��ة  	
يف كاف��ة املش��ايف داخ��ل األحي��اء احمل��ّررة م��ن 
مدين��ة حل��ب س��بعة أطب��اء، يتناوب��ون عل��ى 
تغطية كافة العمليات اجلراحية واحلاالت 
اإلس��عافية ال��ي ترده��م، يف ح��ني يبل��غ ع��دد 
أطب��اء اجلراح��ة العظمي��ة مخس��ًة يتناوب��ون 
أيض��ًا عل��ى العم��ل وتغطي��ة العملي��ات، بينم��ا 
يبل��غ ع��دد أطب��اء اجلراح��ة البولي��ة أربع��ة، 
يوج��د  ال  ح��ني  يف  واح��د،  عصبي��ٍة  وج��ّراح 
أّي ج��ّراح وعائي��ٍة وال ج��ّراح جتمي��ل، وذل��ك 
حس��ب مس��ٍح ميدان��يٍّ أعّدت��ه »ع��ني املدين��ة«.

أب��و  ياس��ر  الدكت��ور  واعت��رب  	
مخي��س، وه��و طبي��ب جراح��ٍة عام��ٍة يف أح��د 
املش��ايف امليداني��ة حبل��ب، أن أصع��ب م��ا يواج��ه 
األطب��اء العامل��ني يف املدين��ة حالي��ًا ه��و عب��ور 
طري��ق »الكاس��تيلو«، ُمش��ياً إىل أن عب��ور هذا 
الطري��ق أصب��ح اهلاج��س الوحيد ال��ذي يؤّرق 
مجي��ع م��ن يقص��د دخ��ول حل��ب أو اخل��روج 
ال��ذي  املتك��ّرر  لالس��تهداف  نظ��راً  منه��ا، 

يتع��ّرض ل��ه م��ن الط��يان احلرب��ّي.

امنحونا إجازاتكم
ووّج��ه أب��و مخي��س، خ��الل كالمه  	
ل�»عني املدينة«، رسالًة إىل األطباء السوريني 
يف دول املهج��ر كاف��ة، س��واء يف اخللي��ج أو 
أوروب��ا، طالبه��م فيه��ا ب��أن مينح��وا إجازاته��م 
الس��نوية ألبن��اء بلده��م، وذل��ك بالس��فر إىل 
مل��ّدة  امليداني��ة  املش��ايف  يف  والعم��ل  س��ورية 
ش��هٍر أو حت��ى أس��بوع، لتخفي��ف الضغ��ط عن 

زمالئه��م الذي��ن يعمل��ون داخ��ل الب��الد.
ب��دوره ق��ال الدكت��ور عب��د الس��الم  	
يف تصري��ٍح ل�»ع��ني املدينة«، وه��و اختصاصّي 
جراحٍة بوليٍة يعمل يف مشايف حلب امليدانية 
من��ذ بداي��ة الث��ورة: »يوج��د اآلن يف املناط��ق 
رة م��ن مدين��ة حل��ب قراب��ة 7 مش��اٍف  احمل��رّ
تق��ّدم اخلدم��ات الطبي��ة واجلراحي��ة بش��كٍل 
جمان��يٍّ لس��كان املدين��ة، إال أن مجي��ع ه��ذه 
املش��ايف ال يوج��د فيه��ا طبي��ب ختدي��ٍر واح��ٌد 
بش��كٍل دائم، األمر الذي دفعنا إىل االس��تعانة 

بفني��ي التخدي��ر«.
الس��الم:  الدكت��ور عب��د  وأض��اف  	
يف  اآلن  يعمل��ون  الذي��ن  الفني��ني  »حت��ى 
معظمه��م  والتمري��ض  واألش��عة  التخدي��ر 
ال حيم��ل ش��هادًة به��ذه االختصاص��ات، وإمن��ا 
العم��ل. فمنه��م  اكتس��بوا خرباته��م خ��الل 
طال��ب احلق��وق ومنه��م خري��ج أدب عرب��ي، 
وبعضه��م ال حيم��ل ش��هادة الثانوي��ة العام��ة«. 
عازي��ًا ه��ذا احل��ال إىل »غي��اب ذوي اخل��ربة 
واالختص��اص، وهجرته��م إىل دول اللج��وء 
أو إىل املناط��ق الواقع��ة حت��ت س��يطرة نظ��ام 
األس��د. حت��ى أنن��ا بدأن��ا مؤخ��راً نفق��د بع��ض 
الذي��ن عمل��وا معنا يف املش��ايف امليدانية، بعدما 

نف��د صربه��م وقدرته��م عل��ى االس��تمرار يف 
قاصدي��ن  اليومي��ة  واجمل��ازر  القص��ف  ظ��ّل 

أوروب��ا«. أو  تركي��ا 
غياب الفنيني له دور

وحتت��اج األجه��زة الطبي��ة وعرب��ات  	
خت��دم  ال��ي  الكهرب��اء  ومول��دات  اإلس��عاف 
املش��ايف امليداني��ة إىل عملي��ات صيان��ٍة دوري��ٍة 
ورعاي��ٍة خاّص��ٍة يق��وم به��ا فني��ون وأصح��اب 
خ��ربة، إال أن غي��اب ه��ؤالء املختّص��ني زاد م��ن 
الصعوب��ات ال��ي يفرضه��ا واق��ع احل��ال عل��ى 

العامل��ني يف احلق��ل الط��ّي.
وق��ال الدكت��ور عب��د العزي��ز، وه��و  	
مدي��ر أحد املش��ايف امليداني��ة يف حلب: »كثياً 
م��ا نضط��ّر إىل حتوي��ل العدي��د م��ن احل��االت 
املدين��ة،  أخ��رى خ��ارج  الطبي��ة إىل مش��اٍف 
وحتى إىل تركيا، بس��بب تعطل أحد أجهزة 
التصوي��ر أو األجه��زة الطبي��ة األخ��رى ال��ي 
تس��تخدم يف عملن��ا. وتبق��ى ه��ذه األجه��زة 
خارج اخلدمة ملّدٍة طويلٍة بس��بب عدم وجود 
الف��يّن الق��ادر عل��ى صيانتها، علم��ًا أنه كثياً 
م��ا نكتش��ف -بع��د م��ّدٍة طويل��ٍة- أن العط��ل 

بس��يٌط ج��دًا«.
العزي��ز،  عب��د  الدكت��ور  وأض��اف  	
يف تصري��ٍح ملراس��ل »ع��ني املدين��ة«: »هن��اك 
مش��كلٌة أخ��رى كث��ياً م��ا نعان��ي منه��ا، وه��ي 
تتع��ّرض  ال��ي  اإلس��عاف  عرب��ات  صيان��ة 
الطرق��ات  س��وء  نتيج��ة  كث��يٍة  ألعط��اٍل 
املناط��ق  يف  تب��اع  ال��ي  احملروق��ات  وس��وء 
رة وتع��ّرض بعضه��ا للقص��ف، وذل��ك  احمل��رّ
بس��بب ع��دم توافر قط��ع التبديل وعدم وجود 
الفنيني القادرين على صيانتها وإعادتها إىل 

اخلدم��ة«.

العامل��ون  يعان��ي  	
األحي��اء  يف  الط��ّي  احلق��ل  يف 
حل��ب  مدين��ة  م��ن  احمل��رّرة 
م��ن  العدي��د  م��ن  أريافه��ا  ويف 
الصعوب��ات ال��ي ُتعي��ق عمله��م 
م��ن  منه��م  الكثيي��ن  ومتن��ع 
اإلنس��انية  مهنته��م  ممارس��ة 
كم��ا جي��ب. وق��د يك��ون نق��ص 
الف��رق الطبي��ة واملختّص��ة م��ن 
أبرز الصعوبات الي يواجهونها، 
أخ��رى  صعوب��اٍت  جان��ب  إىل 
كنق��ص املع��ّدات وامل��واد الطبية 
األساس��ية، واالس��تهداف املتكّرر 
وحليف��ه  األس��د  نظ��ام  م��ن 
واملنش��آت  للمش��ايف  الروس��ّي 

. لطبي��ة ا
مشفى القدس بعد استهدافه - خاص عني املدينة
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احلرب العاملّية يف حلب! 
حممد إقبال

كث��يٌة ه��ي األس��باب ال��ي جتعل م��ن حلب به��ذه األهمية،  	
إال أنن��ا سنس��تدعي التاري��خ ه��ذه امل��ّرة ليحدثن��ا ع��ن ج��زٍء يس��ٍي م��ن 

املدين��ة. مركزي��ة ه��ذه 
فّتش عن إسرائيل! 

ليس خافيًا على أحٍد أن الوصول إىل أّي تس��ويٍة أو حلٍّ يف  	
س��ورية ال بد أن ميّر عرب إس��رائيل، بوصفها الطرف األكثر تضّرراً 
م��ن أّي حت��رٍر وانس��الٍخ للش��عوب عن حكم األنظم��ة احلامية حلدود 
فلس��طني احملتل��ة. وق��د قاهل��ا صراح��ًة رئيس املوس��اد الس��ابق )أفرايم 
هاليفي(، يف مقاٍل نشرته جملة »فورين أفيز« األميكية منتصف 
2013، ب��أن بش��ار األس��د ه��و »رج��ل ت��ل أبي��ب يف دمش��ق«، وأن إس��رائيل 

تض��ع يف اعتباره��ا -من��ذ ان��دالع الث��ورة الس��ورية- أن ه��ذه العائل��ة 
متّكن��ت م��ن احلف��اظ عل��ى ه��دوء جبه��ة اجل��والن طيل��ة 40 عام��ًا! 

صالح الدين األيوبي من حلب إىل القدس
حني أراد صالح الدين حترير بيت املقدس من الصليبيني  	
أدرك أن ذل��ك غ��ي ممك��ٍن م��ا مل تك��ن لدي��ه حاضن��ٌة وخ��ّزاٌن بش��ريٌّ 
ح��ول الق��دس، م��ا دفع��ه إىل االلتف��ات والب��دء بتطه��ي دمش��ق وحل��ب 
والقاه��رة م��ن حك��م الفاطمي��ني والُعبْيدي��ني. وكان��ت قناع��ة الفات��ح 
ت��رى يف حل��ب »الب��اب الذي س��يفتح له األراض��ي، وأن هذه املدينة هي 
ع��نُي الش��ام وقلعته��ا وبؤبؤه��ا«، ومن وجهة نظره فإن الس��يطرة على 

حل��ب س��تمكنه الحق��ًا م��ن تهدي��د الس��احل الصلي��ّي كل��ه! 
متك��ن األيوب��ّي م��ن ض��ّم مص��ر إىل ُمْلك��ه، والتف��ت إىل  	
دمش��ق الجتث��اث حك��م الفاطمي��ني، ث��م أدار معرك��ة حل��ب الش��هية 
وانتصر فيها؛ اآلن أصبح ظهره آمنًا من غدٍر كان خيش��اه، ليتوجه 
بعده��ا إىل الق��دس ويق��ود معرك��ة حط��ني، ث��م يدخله��ا فاحت��ًا يف 

الس��ابع والعش��رين م��ن رج��ب ع��ام 583 للهج��رة، املوافق لتش��رين 
مي��الدي.  1187 ع��ام  م��ن  األول 

وحدة الدم واملصري...
ال ش��ك أن مص��ي فلس��طني مره��وٌن مب��ا حوهل��ا،  	
للفلس��طينيني،  الف��رج  اق��رتاب  يع��ين  الس��وريني  وحت��ّرر 

ففلس��طني ه��ي ذاك احلل��م امل��زروع يف وج��دان كّل عرب��يٍّ ومس��لٍم 
غي��ور، وال ي��زال الث��رى الفلس��طييّن عِبق��ًا بدم��اء الس��وريني الذي��ن 

ل��ه. ف��داًء  واستش��هدوا  ألجل��ه  انتفض��وا 
فم��ن جبل��ة كان اجملاه��د حمم��د ع��ز الدي��ن القس��ام، أح��د  	
أب��رز رم��وز املقاوم��ة يف فلس��طني، وم��ن حل��ب كان اجملاه��د حس��ن 
خربوطل��ي وغ��يه كث��ي مم��ن لب��وا ن��داء فلس��طني وش��دوا الرح��ال 
إليه��ا، بع��د تش��كيل فرق��ة أس��ود الش��هباء الي ضمت خنبًة من ش��باب 
املدين��ة توجه��وا للدف��اع ع��ن الق��دس حت��ت ل��واء جيش اإلنق��اذ بقيادة 
ف��وزي القاوقج��ي إب��ان اإلع��الن ع��ن قي��ام الكي��ان الصهيون��ي؛ نع��م 
لق��د كان��ت س��ورية بواب��ة العب��ور إىل فلس��طني، ومنه��ا َوَف��َد آالف 

اجملاهدي��ن إىل امل��دن الفلس��طينية.
نكبة العرب يف فلسطني ويف حلب! 

بفلس��طني  تاج��رت  ال��ي  األنظم��ة  ه��ي  كث��يٌة  	
وبالفلس��طينيني، إال أن األس��د »املمان��ع« كان أش��دها س��وءاً؛ فف��ي 
الواق��ع مل يك��ن ح��زب البع��ث يوم��ا داعم��ًا لفلس��طني أو لقضيته��ا، ب��ل 
إن الفلسطينيني كانوا وال زالوا من أكثر الشعوب تعّرضًا إلجرام 
النظ��ام من��ذ م��ا يق��ارب اخلمس��ني عامًا؛ ف��ال تزال جمزرة ت��ل الزعرت 
يف لبن��ان ش��اهدًة عل��ى نظ��ام البع��ث ال��ذي س��اعد امليليش��يات حينه��ا 
عل��ى تل��ك اجلرمي��ة، وكذل��ك جم��ازر الثمانين��ات ض��د الالجئ��ني 
الفلس��طينيني يف لبن��ان ومنظم��ة التحري��ر الفلس��طينية بدع��ٍم م��ن 

النظ��ام حلرك��ة أم��ل.
فلس��طني عن��د أنظم��ة املقاوم��ة ليس��ت س��وى أداة سياس��ية  	
يتاجرون بها يف احملافل العربية والدولية، وورقة توٍت يسرتون بها 

ختّل��ف الب��الد ونه��ب خياته��ا يف ظ��ّل حكمه��م.
من حاصر خمّيم الريموك لن حيّرر القدس! 

ق��د يق��ول قائ��ل: ألي��س م��ن املمك��ن أن يتج��ه جي��ش األس��د  	
وميليش��ياته لتحري��ر الق��دس بع��د الس��يطرة عل��ى حل��ب وإع��ادة 

دمش��ق؟  إىل  »األم��ان« 
أق��ول: إّن م��ن اتهم الفلس��طينيني بالوق��وف وراء مظاهرات  	
درع��ا األوىل، وم��ن من��ع دخ��ول الطع��ام وحت��ى حلي��ب األطف��ال إىل 
خمّيم اليموك بدمش��ق، ومن س��اَم الس��وريني والفلس��طينيني س��وء 
العذاب يف فرٍع أمساه فلسطني، ومن أّسس لواء القدس وأطلق يده 
يف دماء وأموال السوريني؛ هل يعقل أن حيّرر أّي شرٍب من فلسطني 

وي��ذود ع��ن أهلها؟
إن م��ن يقت��ل باس��م احلس��ني، ويذب��ح ويس��لخ باس��م زين��ب،  	
م��ن يش��تم الصحاب��ّي عم��ر فات��ح الق��دس، وم��ن يقت��ل 
عل��ى اهلوي��ة باس��م الوطني��ة... ل��ن يك��ون ل��ه م��ن 
إال  األوط��ان  وال  اإلنس��ان  حتري��ر 
ح��زب  ش��عارات 
البع��ث وجعجعة 
أنظم��ة املمانع��ة!

ال ت��زال إي��ران ترس��ل املزي��د م��ن قّواته��ا إىل حل��ب، وقب��ل  	
أي��اٍم خ��رج األم��ني الع��ام حل��زب اهلل ليؤك��د أن معركت��ه يف حل��ب 
مس��ألٌة مصيي��ة، ويرتاف��ق ذلك مع اس��تمرار وص��ول أفواٍج جديدٍة 
م��ن املرتزق��ة العراقي��ني واألفغ��ان وغيه��م؛ فلم��اذا وم��ا ه��ي أهمية 

حل��ب؟ 

متثال صالح الدين األيوبي
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مش��اهد مؤمل��ٌة أصبح��ت ج��زءاً من حياتن��ا املعت��ادة... نراهم  	
يومي��ًا يتجّول��ون يف ش��وارع امل��دن الس��ورية، وخباّص��ٍة احمل��ّررة منه��ا. 
فف��ي إدل��ب وأريافها تش��اهد العش��رات م��ن أبنائها جيوبون ش��وارعها 
حيمل��ون أكياس��ًا عل��ى ظهوره��م جيمع��ون فيه��ا م��ا ميك��ن أن يب��اع 
)قط��ع حدي��د، قط��ع حن��اس، زج��اج، بالس��تيك مكس��ور، بطاري��ات، 

خب��ز ياب��س....(.
يتي��ح ل��ك التج��ّول يف ش��وارع مدين��ة إدل��ب باك��راً رؤي��ة  	
مش��اهد ق��د يصع��ب عل��ى الكثيي��ن رؤيته��ا؛ ستش��اهد طف��اًل داخ��ل 
احلاوي��ة يبح��ث عم��ا يضيفه إىل كيس��ه، أو معاق��ًا يفتح األكياس 
امللق��اة إىل جان��ب احلاوي��ة الكب��ية ال��ي ال يس��تطيع الوصول إىل ما 
يف داخله��ا، وتش��اهد ثالث��ًا عل��ى دراج��ٍة ناري��ٍة يض��ع عليه��ا أكياس��ًا 
كب��يًة معب��أًة مب��ا ق��د مجع��ه مم��ا ألق��اه الن��اس. مهنٌة بات ميارس��ها 
الكث��يون يف ظ��ّل الظ��روف االقتصادية الصعبة، فهي ال حتتاج إىل 
رأس م��ال، وال تكل��ف أكث��ر من بضعة أكي��اٍس على عربٍة جيّرها 
محاٌر أو على دراجٍة هوائية. والكثي منهم ليس��ت لديه الوس��يلتان، 
فيضط��ّر إىل ج��ّر عربت��ه بنفس��ه أو مح��ل أكياس��ه عل��ى ظه��ره، 

متنق��اًل م��ن حاوي��ٍة إىل أخ��رى.
أب��و أمح��د )51 عام��ًا( م��ن س��كان إدل��ب، تس��ّبب القص��ف  	
ال��ذي ط��ال املدين��ة يف إصاب��ٍة بقدم��ه جعلته ال يس��تطيع أن ميارس 
األعم��ال اجمله��دة، ق��ال لنا: »أمجع املع��ادن، وخاّصًة النحاس املوجود 
يف قط��ع كاب��الت الكهرب��اء لغ��الء مثن��ه، وكذل��ك النايل��ون، وعل��ب 
العص��ي املصنوع��ة م��ن األملني��وم إلع��ادة تصنيعه��ا م��ّرًة أخ��رى. 
اضط��ّررت إىل ه��ذا العم��ل لتأمني دخٍل ألس��رتي ولو قليل، بس بّتّم 

البش��كرة )الرم��د( أفض��ل م��ن العم��ى«.
واملالح��ظ أن األطف��ال ه��م الفئ��ة األكث��ر ممارس��ًة ملهن��ة  	
التنقي��ب يف النفاي��ات؛ فأغلبه��م ت��رك مقاعد الدراس��ة بعد أن دمرت 
احلرب املدارس وهّجرت الناس واضطّر األهالي إىل االعتماد على 
عم��ل أطفاهل��م ملواجه��ة الغ��الء الكب��ي النات��ج ع��ن تراج��ع العمل��ة. 
حدثنا خالد، ابن ال�14 عامًا، وهو نازٌح من ريف محاة: »حبثت كثياً 
ع��ن عم��ٍل ولكن��ين مل أج��د م��ن يقبل بتش��غيلي ألن��ي ال أتقن صنعة. 
ترك��ت املدرس��ة من��ذ س��نتني بع��د أن هربن��ا م��ن قري��ي إىل جب��ل 

التنقيب يف النفايات:

الزاوي��ة، وبعده��ا انتقلن��ا إىل مدين��ة إدل��ب، فاضط��ررت إىل أن أعم��ل 
يف مجع النفايات، أحسن من الشحاذة وطلب املال من املاّرة. أبي عتاٌل 

وهو ال يعم��ل دائمًا«.
أم��ا أب��و عل��ي، م��ن ري��ف إدل��ب اجلنوب��ّي، فه��و يعم��ل يف جتارة  	
امل��واد ال��ي جيمعه��ا املنقبون، وقد حدثنا قائاًل: »قبل الثورة كانت هذه 
املهنة مرحبًة أكثر بكثي، فاألش��ياء الي يس��تغين عنها الناس كانت 
كث��ية. أم��ا اآلن فأغلب الناس تعتمد على املس��تعمل ومتّش��ي أمورها. 
نش��رتي كيل��و البالس��تيك حبس��ب نوع��ه، في��رتاوح س��عره ب��ني 30 و80 
لية سورية، واحلديد بني 5 و40 لية، اما النحاس فهو نوعان؛ األمحر 
ال��ذي يص��ل س��عر الكيل��و من��ه إىل 2000 ل��ية، واألصف��ر وه��و أرخ��ص 

قلياًل«.
ينقس��م اجملتم��ع ب��ني مؤي��ٍد هل��ذا العم��ل وآخري��ن يدع��ون  	
إىل إجي��اد حل��وٍل هل��ذه الظاه��رة والقض��اء عليه��ا. فالبع��ض جيده��ا 
مهن��ًة مرحب��ًة وأفض��ل م��ن التس��ول، باإلضاف��ة إىل أنه��ا تس��هم يف ف��رز 
النفاي��ات وإع��ادة تدويره��ا يف ظ��ّل غياٍب كامٍل للمؤّسس��ات الي تعمل 
عل��ى االس��تفادة منه��ا. ويقول آخ��رون إن هذا العمل خيفف من كمية 
القمام��ة املرتاكم��ة يف الش��وارع. أم��ا البع��ض فيجدها ظاه��رًة مزعجًة 
ألن ه��ؤالء املنقب��ني يفتح��ون األكي��اس وينث��رون م��ا حتوي��ه خ��ارج 
احلاوية، مما يصّعب مهمة عمال البلدية، ويؤدي إىل انتش��ار الروائح 
الكريهة واحلش��رات يف احلارات، باإلضافة إىل األخطار الصحية الي 
يتع��ّرض هل��ا ه��ؤالء الفتي��ة من أم��راٍض وإصاباٍت أو ج��روٍح ناجتٍة عن 
اإلهمال الكبي وعدم اتباع وس��ائل وقاية، مما يس��هم يف ظهور أمراٍض 

أو إصاب��اٍت ق��د تك��ون خط��يًة ج��داً عليه��م وعل��ى أس��رهم.
أب��و أمح��د وخال��د مث��االن عن واق��ع مئات الس��وريني، واحلياة  	
أو  احلل��ول  ينتظ��رون  الذي��ن  اآلالف  حلي��اة  من��وذٌج  يعانونه��ا  ال��ي 
املبادرات من املنظمات الي تعمل بش��كٍل عش��وائيٍّ دون أهداٍف واضحٍة 
أو اهتم��اٍم به��ذه الش��رحية م��ن الن��اس ال��ي ي��زداد عدده��ا م��ع الوق��ت، 
فق��د أصب��ح مألوف��ًا أن نش��اهد األطف��ال وهم ينبش��ون النفاي��ات دون أن 
ي��رّف لن��ا جفن. فهل س��تعمل املؤّسس��ات واجلمعيات عل��ى احتواء هؤالء 

وعائالته��م ال��ي تعي��ش أصع��ب الظ��روف؟

مريم أمحد

55555

ضاق��ت به��م الس��بل وقّل��ت اخلي��ارات، أطف��ااًل أكان��وا أم بالغ��ني، ومل جي��دوا مهن��ًة يعيش��ون منه��ا، ليصب��ح التنقي��ب يف النفاي��ات  	
مص��در رزٍق ي��دّر عليه��م دخ��اًل يس��ّد ق��وت يومه��م.

إدلب - خاص عني املدينة

55555

مهنٌة أم ظاهرٌة مسيئٌة جيب عالجها؟
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أمحد مهيدي

يس��ود الظ��ن ب��أن مقاتل��ي تنظي��م داع��ش ه��م بالكام��ل م��ن املبايع��ني ل��ه، لكن جبه��ات القتال ضد ق��وات النظام يف مدين��ة دير الزور  	
حت��وي فئ��ًة -ليس��ت قليل��ة الع��دد- تقات��ل حت��ت إم��رة التنظي��م دون بيع��ٍة تدع��ى باملناصري��ن، فم��ن ه��م املناص��رون...

عل��ى  داع��ش  تنظي��م  س��يطر  	
بع��د   ،2014 مت��وز  يف  ال��زور  دي��ر  حمافظ��ة 
مع��ارك طاحن��ٍة اس��تمّرت أكث��ر م��ن س��تة 
أش��هر، اس��تطاع التنظي��م يف نهايته��ا تصفي��ة 
خصوم��ه يف املنطق��ة ممثلني جببه��ة النصرة 
وأح��رار الش��ام وع��دٍد م��ن فصائ��ل اجلي��ش 
احلّر وأبناء العش��ائر، ليجد املئات من مقاتلي 
اجلي��ش احل��ّر عل��ى جبه��ات القت��ال ض��د قوات 
يف  ومثله��م  ال��زور،  دي��ر  مدين��ة  يف  النظ��ام 
مطاره��ا العس��كرّي، مم��ن آث��روا الرب��اط يف 
هذه اجلبهات على قتال التنظيم. كان هؤالء 
يعيشون اضطرابًا كبياً بسبب الدعاية الي 
س��بقت التنظيم وما رافقتها من مؤش��راٍت مل 
يس��تطع معه��ا الكث��يون حس��م أمره��م من��ه؛ 
فب��ني مش��كٍك مباهيت��ه وعالقت��ه بالنظ��ام، إذ 
س��اد اعتق��اٌد ل��دى الكثيي��ن يف تل��ك الف��رتة أن 
داعش حليفٌة للنظام ألنها مل تقم مبجابهته 
يف دير الزور والرقة وحلب وإدلب كما فعلت 
بفصائ��ل املعارض��ة يف هذه املناطق، باإلضافة 
إىل جتن��ب النظ��ام اس��تهداف ق��وات التنظي��م 
بش��كٍل الف��ٍت رغ��م وحش��يته يف قص��ف س��واها 
م��ن مدني��ني وعس��كريني، وب��ني مرتي��ٍث يظن 
أن سيطرة داعش ستزول قريبًا باعتبارها يف 
س��ياق الص��راع على النف��ط. إال أن اخلوف من 
اقتحام النظام »للمحّرر« وما سيتبع ذلك من 
جرائم يف حّق املدنيني كان السبب األساسّي 
لبق��اء ه��ؤالء املقاتل��ني عل��ى اجلبه��ات رغ��م 

س��يطرة التنظي��م.
ال توج��د إحص��اءاٌت دقيق��ٌة بأع��داد  	

املناصري��ن، لك��ن عدده��م يف املدين��ة -حبس��ب 
عدٍد من املنشقني عن التنظيم- كان يرتاوح 
ب��ني 600-900 مقات��ل، وكان��ت جبه��ات املط��ار 

حت��وي ع��دداً أك��رب.
أم��ا داع��ش فق��د كان��ت مش��غولًة  	
مبالحق��ة معارضيه��ا وتطبي��ق منهجه��ا على 
األهال��ي يف املنطق��ة، وكان مقاتلوه��ا عل��ى 
جه��ٍل ت��امٍّ جببه��ات القتال ضد النظ��ام، عالوة 
عل��ى أن ه��ذه اجلبه��ات تتأل��ف م��ن 11 قط��اٍع 
عس��كريٍّ يف املدين��ة و17 يف املط��ار العس��كرّي، 
وحتت��اج إىل أكث��ر م��ن 1500 مقات��ل، وه��ذا ما 
يصع��ب عل��ى التنظي��م، ول��ذا أرس��ل ع��دداً م��ن 
قادت��ه إىل تل��ك اجلبه��ات يطل��ب م��ن املقاتل��ني 
فيه��ا البق��اء يف القطاع��ات وج��رد األس��لحة 
وح��ّل  العس��كرية  اإلدارة  مس��ؤولي  ل��دى 
الكتائ��ب والعم��ل حت��ت إم��رة الق��ادة الذي��ن 
التنظي��م كأم��راء للجبه��ات، عل��ى  عّينه��م 
أن يق��وم بدف��ع مرتب��اٍت ش��هريٍة للمقاتل��ني 
وتأم��ني الذخائ��ر. وتعه��د التنظي��م حينه��ا أال 
يطل��ب منه��م البيع��ة وال القت��ال يف معارك��ه 
خ��ارج جبه��ات دي��ر ال��زور، وأطلق عليهم اس��م 

»مناص��ري الدول��ة اإلس��المية«.
دورات االستتابة

مل يك��ن تنظي��م داع��ش عل��ى دراي��ٍة  	
اخنرط��وا  الذي��ن  املقاتل��ني  بكاف��ة  كامل��ٍة 
يف املع��ارك ض��ده، ول��ذا أص��در ق��راراً -ُبعي��د 
س��يطرته عل��ى احملافظ��ة- يطل��ب في��ه م��ن 
ه��ؤالء املقاتل��ني التوج��ه حلض��ور دوراٍت مل��دة 
أس��بوعني ينظمه��ا ش��رعيون م��ن التنظي��م 

يف مدين��ة امليادي��ن ش��رق دي��ر ال��زور، تقض��ي 
العف��و  التنظي��م مقاب��ل  قت��ال  ع��ن  بالتوب��ة 
عنه��م. وكان القائم��ون عل��ى ه��ذه ال��دورات 
يطلب��ون البيع��ة م��ن احلضور بش��كٍل مس��تمّر. 
وبعد مّدٍة وّس��ع التنظيم القرار ليش��مل كّل 
م��ن محل الس��الح م��ع اجليش احل��ّر، وكانت 
ه��ذه إح��دى الوس��ائل الي ضغط بها التنظيم 
على املناصرين خصوصًا من أجل دفعهم إىل 

البيع��ة. 
اجليل الثاني من املناصرين

س��يطرة  عل��ى  أش��هٍر  ع��دة  بع��د  	
التنظي��م فق��د الكث��ي من املناصري��ن األمل يف 
زواله من جهة، أو حتقيقه تقدمًا يذكر على 
حساب النظام من جهٍة أخرى. ومع التضييق 
الش��ديد ال��ذي مارس��ه عليه��م لدفعه��م إىل 
البيع��ة ب��دأوا ب��رتك القت��ال ش��يئًا فش��يئًا. مل 
تستوجب هذه العملية معاقبة التنظيم هلؤالء 
يف كث��يٍ م��ن األحيان، وق��د ابتكر حلّل وضع 
الباق��ني م��ا أمس��اه »بيعة القط��اع«. فقد دعاهم 
-من��ذ س��نٍة- إىل بيعت��ه بيعًة يبق��ون مبوجبها 
اجلغرافي��ة  بقعته��م  ويف  أوضاعه��م  عل��ى 
اجلبه��ات  ختل��و  ال  وك��ي  يش��غلونها.  ال��ي 
م��ن املقاتل��ني كان أم��راء القطاع��ات يس��ألون 
املبايع��ني احمللي��ني ع��ن حاجته��م إىل بع��ض 
املناصري��ن لس��د النق��ص، وحيت��اج املناص��ر 
اجلدي��د إىل تزكي��ة اثنني من املبايعني. وهنا 
ب��دأت تدخ��ل إىل املناصري��ن فئ��ٌة جدي��دٌة م��ن 
ش��رائح عمري��ٍة خمتلف��ٍة مل حتم��ل الس��الح 
من قبل، دفعتها احلاجة املادية إىل الرباط يف 

»املناصرون« يف دير الزور

رادار املدينة
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اجلبهات. وحبسب مصادر حمليٍة تشكل هذه 
الفئة ما يزيد على %90 من املناصرين حاليًا. 
وق��د اضط��ّر التنظيم إىل القب��ول بهذه الفئة، 
رغم رفضها البيعة، خلوفه من خلّو اجلبهات 

م��ن املقاتل��ني.
عالقة داعش باملناصرين

أعط��ى التنظي��م املبايع��ني امتي��ازاٍت  	
فيح��ق  املناصري��ن؛  م��ع  باملقارن��ة  كب��يًة 
للمباي��ع فق��ط تزكية الناس ل��دى التنظيم، 
وش��هادته أصدق من ش��هادة املناصر، كما أن 
دوري��ات احلس��بة ال تالح��ق املباي��ع يف ح��ني 
تعامل املناصر معاملة »عوام املسلمني«، كما 
حيص��ل املباي��ع عل��ى مرتٍب ش��هريٍّ يزيد على 
200 $ بينم��ا حدد التنظيم مرتبات املناصرين 
ب���7 آالف ل��يٍة لألع��زب و15 ألف��ًا للمت��زوج. 
ح��اول التنظي��م م��ن خ��الل ه��ذه االمتي��ازات 
إغ��راء املناصري��ن بالبيعة لكنه فش��ل، وهذا ما 
يفس��ر حقد قادته وعناص��ره على املناصرين. 
إذ ي��روي أحده��م أن الكث��ي م��ن أم��راء داع��ش 
ينعت��ون املناصرين باملرتزقة ألنهم يرفضون 
البيع��ة، ويقول��ون إن قتاهلم ضد النظام ليس 
جه��اداً ب��ل طلٌب للم��ال. وكانت ثقة املقاتلني 
األجان��ب )املهاجري��ن( باملناصري��ن معدوم��ة، 
ه��ؤالء  كان  املناصري��ن  أح��د  فبحس��ب 
يتجنب��ون القت��ال إىل جان��ب املناصري��ن خوف��ًا 

م��ن أن يق��وم األخ��يون بتصفيته��م. 
اعتم��د التنظي��م عل��ى املناصري��ن  	
بش��كٍل كب��ٍي يف الرب��اط على اجلبهات، كما 
س��بق الق��ول، وذل��ك بس��بب تس��ّيب عناص��ره، 
لكن��ه أص��ّر على إخ��الء منطقة حوجية صكر 
م��ن املناصري��ن باعتباره��ا منف��ذاً للمدين��ة 

)تق��ع احلوجي��ة ضم��ن املدين��ة عل��ى ضف��ة 
نه��ر الف��رات اجلنوبي��ة وتع��ّد منف��ذاً رئيس��يًا 
للخ��روج م��ن أحي��اء املدينة، إضافًة إىل جس��ر 

السياس��ية(.
حوجي��ة  النظ��ام  اقتح��ام  ويع��ّد  	
صكر، يف تش��رين الثاني 2014، ألول مّرٍة منذ 
خروجها عن سيطرته يف نهاية 2012، اجملابهة 
األوىل بني قوات النظام وداعش يف دير الزور 
من��ذ إع��الن األخ��ية اخلالف��ة. وق��د خ��اض 
التنظي��م بعده��ا مع��ارك طاحن��ًة م��ع النظ��ام 
مل حيق��ق فيه��ا أّي تق��ّدٍم يذك��ر -باس��تثناء 
سيطرته على البغيلية غرب دير الزور- على 
الرغ��م من حماصرته مناطق النظام ألكثر 
م��ن ع��اٍم ونص��ف. كان املناص��رون عنص��راً 
أساس��يًا يف ه��ذه املع��ارك، لك��ن عالقة املبايعني 
بهم كانت سببًا يف فشل الكثي منها؛ إذ يتهم 
املناص��رون ق��ادة التنظي��م بالرعون��ة وس��وء 
التخطي��ط، وي��رّد األخ��يون ب��أن ع��دم بيع��ة 

املناصري��ن س��بٌب رئي��ٌس يف »تأخ��ر النص��ر«.
داعش تستجدي املناصرين

املتزاي��د  الطل��ب  ضغ��ط  حت��ت  	
للعنصر البشرّي، منذ معركة عني العرب/ 
كوباني، جلأ بعض قادة داعش يف دير الزور 
إىل خ��داع عناص��ر حملي��ني بأخ��ذ بيع��ة امل��وت 
منه��م دون إخباره��م بامل��كان ال��ذي س��يقاتلون 
في��ه، ليكتش��فوا يف الطري��ق أنه��م يس��لكون 
طري��ق الرق��ة. وعنده��ا فّر بعضه��م واعرتض 
البع��ض اآلخر عن��د وصوهلم إىل أول حمطٍة 
ب��أن قادته��م أوهموه��م أنه��م س��يقاتلون يف 
املط��ار العس��كرّي بدي��ر ال��زور، فأعادوه��م إىل 
املدين��ة. وبع��د ازدي��اد هزائم التنظي��م وفقدانه 

ع��دداً كب��ياً م��ن عناص��ره ح��اول اس��تمالة 
املناصري��ن م��ّرًة أخ��رى وبطريق��ٍة خمتلف��ة، 
القت��ال  جبه��ات  إىل  أم��راءه  يرس��ل  فب��دأ 
يعرض��ون على املناصرين امتيازاٍت متس��اويًة 
م��ع املبايع��ني من جه��ة املرتب الش��هرّي، ودون 
بيع��ة، ش��رط ان يقاتل��وا م��ع التنظي��م خ��ارج 
املدين��ة، يف الع��راق أو احلس��كة أو ري��ف حل��ب. 
وق��ام التنظي��م حينه��ا برفع رات��ب املناصر إىل 
مل  العملي��ة  ه��ذه  لك��ن  لألع��زب،  دوالراً   50

تفل��ح يف اس��تقطاب الكثيي��ن.
موقف املناصرين من التنظيم

م��ن  أنفس��هم  املناص��رون  يع��ّد  	
عناصر اجليش احلّر. ويرّبر بعضهم بقاءه يف 
القت��ال ب��أن التنظي��م س��يزول يومًا م��ا وحينها 
هج��وم  لص��ّد  حاضري��ن  يكون��وا  أن  جي��ب 
النظام، ويس��وقون مثااًل لذلك حادثة اقتحام 
حوجية صكر، حني فّر عناصر التنظيم وقام 
األهال��ي بالتص��دي، أم��ا البع��ض اآلخ��ر فق��د 
ظ��ّل يعت��رب التنظي��م حمت��اًل جت��ب مقاومت��ه 
م��ن الداخ��ل. ويف الف��رتة األوىل م��ن س��يطرة 
التنظيم تعّرض عناصره لعمليات اغتياٍل يف 
املدينة وريفها، لكن متّكنه يف املنطقة وبطشه 
بأهله��ا وانتش��ار جواسيس��ه وقف��ت عائق��ًا أم��ام 
أّي حماول��ٍة م��ن ه��ؤالء لتجمي��ع أنفس��هم 
يف أّي كي��اٍن خ��اّص. ورغ��م انتش��ار أخب��اٍر 
تفي��د بوج��ود خالي��ا للجي��ش احل��ّر الغتي��ال 
عناص��ر التنظي��م واهلج��وم عل��ى مقّرات��ه، إال 
ان ن��درة تل��ك العملي��ات تدف��ع إىل الظ��ن أنه��ا 
نتيج��ة ختطي��ٍط ف��ردّي، ورمب��ا لدواعي الثأر 

الش��خصّي ال أكث��ر.
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أث��ار اإلص��دار ال��ذي نش��ره تنظي��م الدول��ة اإلس��المية  	
يف اخلام��س والعش��رين م��ن ش��هر حزي��ران املاضي باس��م »وحي 
الش��يطان«، وال��ذي ص��ّور عملي��ات إع��داٍم مريع��ٍة خلمس��ٍة م��ن 
اإلعالمي��ني الث��ّوار يف مدين��ة دي��ر ال��زور، موج��ًة م��ن احل��زن 
واألمل والغض��ب اجتاح��ت وس��ائل التواص��ل االجتماع��ّي ال��ي 
امت��ألت بصوره��م ومبنش��وراٍت ترثيه��م، وجت��ّرم وتهجو وتلعن 
قاتليهم، نظراً ملا محله هؤالء الناشطون من أخالٍق ثورية، مع 
إمجاٍع على أن طرق اإلعدام الي مورست عليهم تكاد تكون هي 
األبش��ع واألكث��ر ش��ناعًة، يف دي��ر ال��زور على األق��ل، منذ ظهور 
التنظي��م. وكان اإلص��دار ق��د أظه��ر اعرتاف��اٍت للناش��طني حول 
تس��ريب أخب��ار التنظي��م والتعام��ل م��ع جه��اٍت خارجي��ٍة معادي��ٍة 
ل��ه، مبتدئ��ًا بتوجي��ه رس��الٍة قص��يٍة للمخاب��رات األميكي��ة 
باللغ��ة اإلنكليزي��ة بلس��ان الناش��ط اإلعالم��ّي مصطف��ى حاس��ة 
وه��و مقي��د اليدي��ن على ش��رفة أح��د منازل ح��ّي العرضي املطّل 
على الفرع الصغي لنهر الفرات، ترّوج للجهاز األميّن للتنظيم 

واحرتافيت��ه، وع��دم إمكاني��ة اخرتاق��ه. 
س��امر العب��ود )م��ن موالي��د 1982(، املع��روف ب��ني الثوار  	
يف احملافظ��ة ب�»أب��و جعف��ر«. أظه��ره الش��ريط وه��و يتج��ّول ب��ني 
الباع��ة يستفس��ر منه��م ع��ن أس��عار امل��واد الغذائي��ة. وق��د ُع��رف 
بالتزامه األخالقّي والدييّن والثورّي يف أوساط العمل والثورة. 

درس هندس��ة الكومبيوت��ر يف جامع��ة حل��ب واخت��ّص يف هندس��ة 
الش��بكات، وعم��ل مدرس��ًا لتقني��ات احلاس��وب يف معه��د الرصاف��ة 
للعل��وم واللغ��ات من��ذ 2007 وحت��ى بداي��ة الث��ورة، ف��كان م��ن أوائ��ل 
الثائرين على النظام السورّي، وأسهم يف إغاثة العائالت النازحة، 
وأّس��س -م��ع جمموع��ٍة م��ن الناش��طني اإلعالمي��ني- ش��بكة إذاعة 
دي��ر ال��زور احل��ّرة اإلعالمي��ة يف الع��ام 2011. عم��ل عل��ى تغطي��ة 
املظاه��رات وانته��اكات النظ��ام يف دي��ر ال��زور، وأس��هم يف تغطي��ة 
املع��ارك بع��د عس��كرة الث��ورة. عم��ل يف اجملل��س احملل��ّي ملدين��ة دي��ر 
الزور يف العامني 2013-2014 كعضو مكتٍب إداريٍّ ورئيس��اً ملكتب 
التنمية البشرية. أصّر على البقاء يف املدينة حتى بعد أن اعتقله 

التنظي��م يف م��ّرٍة س��ابقٍة مل��دة ثالث��ة عش��ر يوم��ًا.
الناش��ط الثاني الذي ظهر يف االصدار هو س��امي جودت  	
الرب��اح، أو »أب��و إس��الم« كم��ا يدع��وه أصدق��اؤه. ولد يف دي��ر الزور 
ع��ام 1987. وحيم��ل ش��هادة املعه��د املتوس��ط لإللك��رتون. ش��ارك يف 
احل��راك الث��ورّي من��ذ بدايت��ه، واعتق��ل مّرت��ني ل��دى ف��روع األم��ن. 
ن��زح م��ع أهل��ه إىل الرق��ة م��ع بداي��ة املع��ارك ب��ني النظ��ام واجليش 
احل��ّر يف مت��وز 2012، باعتب��اره أك��رب أبن��اء العائل��ة، وع��اد إىل 
دي��ر ال��زور بع��د حتري��ر مدين��ة الرق��ة يف بداي��ة ع��ام 2013. وعم��ل 
كناشٍط إغاثيٍّ يف هيئة دير الزور اخليية، ونشط بعد ذلك يف 
اجمل��ال اإلعالم��يّ مبتدئ��ًا العم��ل م��ع وكال��ة مسارت، ثم مراس��اًل 
للمرص��د الس��وري حلق��وق اإلنس��ان. وحص��ل، بع��د دخ��ول تنظي��م 
الدول��ة إىل املدين��ة، عل��ى بطاق��ة إعالم��يٍّ مس��تقلٍّ ممنوح��ٍة م��ن 

«، تتي��ح ل��ه إمكاني��ة التصوي��ر والعمل.  »األم��ي اإلعالم��يّ

سرية ثّوار
إصدار  داعش »وحي الشيطان«

 سامي الرباح

سامر عبود 
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كلي��ة اآلداب قس��م اللغ��ة اإلنكليزي��ة جبامع��ة الف��رات. 
وتط��ّوع أثن��اء دراس��ته يف العدي��د م��ن املنظم��ات واجلمعي��ات 
وداعم��ًا جلمعي��ة  األس��رة،  تنظي��م  اخليي��ة، كجمعي��ة 
النهض��ة النس��ائية ودار رعاي��ة املس��ّنني بدي��ر ال��زور. عم��ل 
واجت��ه  لالتص��االت.  س��ييتل  ش��ركة  يف  خترج��ه  قب��ل 
يف بداي��ة الث��ورة إىل العم��ل اإلعالم��ّي، فاهت��ّم بالتصوي��ر 
وكتاب��ة التقاري��ر باللغ��ة اإلنكليزية، وعمل مراس��اًل لقناة 
دي��ر ال��زور الفضائي��ة وش��بكة ش��ام اإلخباري��ة باس��م س��تيف 
حاس، وأّس��س صفحة مرآة دير الزور. وحصل من تنظيم 
الدولة على بطاقة اعالميٍّ مس��تقلٍّ بالش��روط الي حّددها 

التنظي��م لعم��ل اإلعالمي��ني م��ن غ��ي املبايع��ني ل��ه.
 

حمم��ود ش��عبان احلاج خض��ر »أب��و ش��عبان« هو  	
ثالث من تناوله االصدار، واتهمه باملسؤولية عن إذاعة 
قن��اة اآلن يف احملافظ��ة. ول��د يف مدين��ة دي��ر ال��زور ع��ام 
1985. وه��و مت��زّوٌج وأٌب لطفل��ني، مل يبل��غ أكربهم��ا 

الثالثة من العمر. عمل قبل انطالق الثورة يف شركة 
دي��ر ال��زور للنف��ط، إضاف��ًة إىل امتالك��ه حم��اًل ل��رواد 
بدايت��ه،  الس��لمّي من��ذ  اإلنرتن��ت. ش��ارك يف احل��راك 
وبق��ي مط��ارداً م��ن قب��ل ف��روع األم��ن حت��ى عس��كرة 
الثورة. تعّرض لإلصابة مخس مّرات. التحق بصفوف 
اجلي��ش احل��ّر صي��ف 2012 إىل ح��ني احت��الل داع��ش 

لدي��ر ال��زور صي��ف 2014.
حمم��د م��روان العيس��ى »أب��و م��روان«، املوقوف  	
بتهم��ة تواصل��ه م��ع أخي��ه العام��ل م��ع موق��ع اجلزي��رة 
ن��ت وتلقي��ه بع��ض املس��اعدات اإلنس��انية. م��ن موالي��د 

دي��ر ال��زور ع��ام 1975. حيم��ل ش��هادة املعه��د املتوس��ط 
التابع��ة  للمس��احة، وكان موظف��ًا يف دائ��رة احل��راج 
انض��ّم إىل  ول��دان.  ولدي��ه  الزراع��ة. مت��زّوٌج  ملديري��ة 
صف��وف الث��وار من��ذ بداي��ة احل��راك، ش��أنه ش��أن باق��ي 
عائلت��ه ال��ي خس��رت قب��ل ذل��ك ابنها املس��ؤول ع��ن هيئٍة 
إغاثيٍة مع طفلتيه. توّجه حممد، بعد سيطرة اجليش 
احلّر على أجزاء من مدينة دير الزور يف حزيران 2012، 
إىل العم��ل يف اجمل��ال اإلعالم��يّ ضم��ن ش��بكة »الناط��ق« 
إىل حني س��يطرة التنظيم، ليتوقف عن العمل، ويبقى 
يف املدين��ة حم��اواًل تقدي��م املس��اعدات اخلدمي��ة وإغاثة 

األهال��ي. 
ب��دأ  ال��ذي  الش��خص  ب��ذات  انته��ى اإلص��دار  	
ب��ه، مصطفى حاس��ة، أو »س��تيف« كما حي��ب أصدقاؤه 
1986. خت��ّرج يف  أن ين��ادوه. ول��د يف مدين��ة احلس��كة 

حممد العيسى

حممود احلاج خضر

مصطفى حاسة
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بني اخلري والشّر
من��ذ ب��دأ تنظي��م الدول��ة بالتم��دد م��ن س��نتني خلت��ا وه��و  	
حياول -بدرجاٍت متفاوتة- أن يغّيب الواقع املعاش يف األراضي الي 
يس��يطر عليها، بالتوازي مع تصدير فكرة الصراع بني اخلي والش��ّر 
وق��د ب��دأ اإلص��دار به��ا قب��ل أن يب��دأ، إذ إن اس��م وح��ي الش��يطان ي��دل 
عل��ى أن م��ا س��يحمله م��ن أفعال التنظيم هو م��ن وحي الرمحن. على 
أن ص��ورة الص��راع ه��ذه ب��ني النح��ن واهل��م، ال��ي يصّوره��ا ويصّدره��ا 
تنظي��م الدول��ة، حت��رص عل��ى أن ختف��ي الص��ور ال��ي بينهم��ا. وم��ع 
بع��د الواق��ع املتزاي��د ع��ن تل��ك الص��ورة مل يع��د التنظي��م يف حاج��ٍة إىل 
ه��ذا التصوي��ر والتصدي��ر فق��ط، ب��ل أصب��ح يف حاج��ٍة إىل فرضهم��ا 
عل��ى الواق��ع ال��ذي م��ا ب��رح يبتع��د يف ظ��ّل اغتصاب الس��لطة وضحالة 
املمس��كني به��ا وفس��ادهم وس��وء اإلدارة ومص��ادرة املمتل��كات والقس��وة 
املفرط��ة وه��روب األهال��ي إىل خ��ارج األراض��ي ال��ي يس��يطر عليه��ا 

وإىل خ��ارج التاري��خ ال��ذي حي��اول رمس��ه واحتالل��ه.
وق��د رص��دت مقالٌة بعن��وان »تنظيم الدولة واإلعالم: واقع  	
العمل الصحفي يف ظل داعش«*، نشرتها جملة »عني املدينة« يف أيار 
2015، العديد من األمور الي ختّص اإلعالم يف ظل تنظيم الدولة يف 

مدينة دير الزور، واحلالة املعقدة الي كان يعيشها اإلعالميون يف 
ذل��ك الوق��ت. وق��د حمّل��ت امل��ادة إىل أن اإلعالميني جيمعه��م بالتنظيم 
ه��دف التخل��ص م��ن النظ��ام، أو الدف��اع ع��ن النف��س يف احل��د األدن��ى. 
واس��تنتجت أن ق��ادة التنظي��م أرادوا كس��ب اإلعالمي��ني إىل جانب��ه 
بعد تشكيل التحالف الدولّي. ونّوهت إىل خوف األمراء احملليني من 
اإلع��الم وم��ا حيمل��ه م��ن تهدي��ٍد ملراكزه��م -إن مل يك��ن حليواته��م- 
يف ظ��ّل احلس��اب الص��ارم ال��ذي خيضعون ل��ه من قياداته��م. وذكرت 
إح��دى تناقض��ات التنظي��م يف من��ع اإلعالمي��ني م��ن التع��اون م��ع 
اجلزيرة والعربية وأورينت )املوجهة لقتال الدولة؛ حبسب ضوابط 
العمل الصحايف الي وضعها التنظيم( رغم أن مكاتبه الدعوية ظلت 
-لف��رتٍة طويل��ة- تب��ث لقاء الصحايف األملاني )يورغن تودنهوفر( على 
قن��اة اجلزي��رة يف الش��وارع واألس��واق. وأش��ارت امل��ادة إىل إعالمي��ني 
مس��تقلني كان��وا يش��اَهدون إىل جان��ب إعالمي��ي التنظي��م يف مواق��ع 

القص��ف وإقام��ة احل��دود، لتق��ف امل��ادة عند ه��ذا احلّد.

عل��ى  صفح��ٍة  يف  يعمل��ون  اإلعالمي��ون  ه��ؤالء  كان  	
الفيس��بوك تس��مى )مرك��ز دي��ر ال��زور اإلخب��اري dz.n.c( كان��ت، 
م��ن جه��ٍة، عل��ى اتص��اٍل بأكث��ر إعالمي��ي وناش��طي احملافظ��ة داخ��ل 
احل��دود وخارجه��ا، وم��ن جهٍة أخرى على اتصاٍل بإعالميي التنظيم 
وعل��ى رأس��هم أب��و أن��س املص��ري أم��ي املكت��ب اإلعالم��ّي يف »والي��ة 
اخلي«، والذي مل يعرتض كثياً على اس��م دير الزور الذي حتمله 
الصفح��ة. ورغ��م أن��ه كان يطل��ب يف بع��ض األحي��ان إطالع��ه عل��ى 
املقاط��ع والص��ور ال��ي تنش��رها الصفح��ة أو إعالميوه��ا يف أكثر من 
م��كان، لكن��ه كان ي��رتك األم��ر لتقدي��ر ه��ؤالء اإلعالمي��ني. وكان 
مفهوم��ًا أن��ه يوافقه��م يف م��ا خيّص بعض اجلهات )أّي جهٍة إعالميٍة 
ع��دا اجلزي��رة والعربي��ة وأورين��ت(، ومصّرح��ًا بذل��ك يف م��ا خي��ّص 
جه��اٍت أخ��رى يعمل��ون لصاحله��ا خ��ارج صفح��ة مرك��ز دي��ر ال��زور 

)وكال��ة مس��ارت ال��ي كان يش��اهد معداته��ا يف املرك��ز(.
ت��ارًة  لألهال��ي  هزائم��ه  التنظي��م  حتمي��ل  س��ياق  ويف  	
ولإلعالمي��ني ت��ارة، ب��دأ أمني��وه يف املدين��ة جبم��ع املعلوم��ات ع��ن 
اإلعالمي��ني ع��ن طري��ق جواسيس��ه )يس��ميهم الرّص��اد أو املؤمن��ني(، 
وراح��وا يس��ألون معارفه��م ع��ن الس��بب ال��ذي يدف��ع اإلعالمي��ني إىل 
ت��رك املدين��ة والتوج��ه إىل تركي��ا )يف حماول��ٍة اس��تباقيٍة -عل��ى م��ا 
يب��دو- ملعرف��ة أم��ر رحيله��م إن كان��وا ق��د أزمع��وا علي��ه(. وكان��ت 
مشاهد من الدمار الذي خلفه قصف النظام حّي خسارات يف املدينة 
سببًا معلنًا للقبض على اإلعالميني، رغم أن هذا األمر -وهو تصوير 
آثار القصف- هو ما اس��تمّروا يف فعله ألكثر من س��نٍة بعد س��يطرة 
التنظي��م، ومبوافق��ة أب��و أن��س املص��ري. ولك��ن بع��د أن ظه��رت ص��ور 
دم��ار ح��ّي خس��ارات عل��ى أكث��ر م��ن جه��ٍة إعالمي��ٍة اعتق��ل األمنيون 
الش��ابني مصطف��ى حاس��ة وس��امي رب��اح يف بداي��ة الش��هر العاش��ر من 

الس��نة املاضي��ة.
ه��ؤالء  ح��اول  ال��ذي  الواق��ع  البعي��د  املتاب��ع  يع��رف  ال  	
الوثيق��ة  اإلعالمي��ون نقل��ه، كم��ا مل خي��ربه اإلص��دار حبيثي��ات 
ال��ي منحه��م إياه��ا التنظي��م للعم��ل قب��ل أن يغ��در به��م. فمتاب��ع ه��ذه 
اإلص��دارات متحم��ٌس للتنظي��م يف الغال��ب، يبح��ث في��ه ع��ن معان��ي 
»البطول��ة« ال��ي زرعته��ا يف خيال��ه اقتباس��اٌت تارخيي��ٌة بس��يطٌة حل��ت 

توقف الكثيون عند بش��اعة إعدام الصحفيني يف اإلصدار الذي أنتجه املكتب اإلعالمّي ل�»والية اخلي« )دير الزور( حتت اس��م  	
»وحي الش��يطان«، لكن أحدا مل يقف على الواقع الذي غّيبه اإلصدار عن عمد. كما تأمل بعض اإلعالميني رس��ائل التنظيم يف اإلصدار 

باعتباره��ا رس��ائل طارئ��ًة جلس��ٍم ط��ارئ، لك��ن أح��دًا -س��وى القلي��ل- مل يذه��ب أبع��د م��ن ذل��ك.

مسهر اخلالد

 وما مل يقلهما قاله اإلصدار
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يبحث��ون متام��ًا لكنه��م، عن��د ه��ذا احل��د، ص��ار 
لديه��م م��ا يبحث��ون عن��ه )جتهي��زات املرك��ز 
ال��ي مل جيدوه��ا عن��د مداهم��ة البي��ت(، إىل 
ودفعه��م  اإلعالمي��ون  خيفي��ه  )م��ا  جان��ب 
إىل اهل��روب(. األم��ر ال��ذي أوص��ل األمني��ني 
مصطف��ى  يضرب��ون  فراح��وا  اجلن��ون  إىل 
وس��امي للحص��ول على أمس��اء أصدقاء أفراد 
الطاق��م، والتوج��ه العتق��ال ه��ؤالء األصدق��اء 
أصدق��اٍء  إىل  للوص��ول  ضربه��م  ث��م  ف��وراً، 
آخري��ن واعتقاهل��م. فراح��ت دائ��رة املعتقل��ني 
تك��رب لتش��مل يف يوم��ني أكث��ر م��ن عش��رين 
ش��خصًا، ووص��ل األمر إىل اصطحاب حاس��ة 
اهلارب��ني،  أهال��ي  إىل  للوص��ول  الرق��ة  إىل 
وهن��اك اعتقل��وا ش��قيق س��عد ووال��ده )م��ات 
حت��ت وط��أة التعذي��ب( وياس��ني ال��ذي فّض��ل 
البق��اء يف الرق��ة العتق��اده أن��ه مل خي��رج ع��ن 
ضوابط العمل الي اتفق عليها مع التنظيم.

مل يك��ن م��ا ج��رى م��ع املعتقل��ني -وخاص��ًة 
األمني��ني  س��راديب  أح��د  يف  اإلعالمي��ني- 
يف الش��هر العاش��ر حتقيق��ًا، ب��ل كان أح��د 
طق��وس الش��بح إىل اخلل��ف والض��رب امل��ربح 
ل��كّل م��ن ذك��ر امس��ه يف الس��رداب املقط��ع 
زنازين��ه  البن��اء واجمله��زة  جب��دراٍن حديث��ة 
اجل��الدون/  كان  املرقب��ة.  بكام��يات 
احملققون يس��لمون املتهم��ني أوراقًا ويطلبون 
وق��اد  يعرفون��ه.  ش��يٍء  ب��أي  مأله��ا  منه��م 
عملي��ات البح��ث والتحقي��ق والتعذي��ب أب��و 
حمم��ود ال��زر وأب��و املثن��ى و»اجله��از األم��ين« 
ال��ذي ال يتج��اوز عناص��ره العش��رة بكث��ي، 
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وأب��و الولي��د يف العالق��ات العام��ة وأب��و أن��س 
األم��ي اإلعالمّي، باالش��رتاك مع العديد من 
اإلعالمي��ني، األم��ر ال��ذي يؤك��ده اإلص��دار 
ح��ني يق��ول بلس��ان اإلعالمي��ني »ل��ن تؤت��ى 

الدول��ة م��ن قبلن��ا«.
للم��وت  ورب��اح  حاس��ة  استس��لم  	
وكان��ت  األوىل.  اللحظ��ة  من��ذ  احملق��ق 
الش��بح  م��ن  ق��دِر  أك��رب  جتن��ب  خطتهم��ا 
كّل  األوراق  يف  يكتب��ان  فراح��ا  والض��رب، 
م��ا خيط��ر عل��ى باليهم��ا م��ن أمس��اء منظماٍت 
وناش��طني وإعالمي��ني، ورغ��م ذلك مل يش��فع 
األمني��ون/  اصطح��ب  فعندم��ا  هلم��ا.  ه��ذا 
الرق��ة  إىل  حاس��ة  مصطف��ى  اإلعالمي��ون 
كان القي��ح والصدي��د ين��ّز من كل مكاٍن يف 
جس��ده إىل درج��ة أن األمني��ني هن��اك عطفوا 
علي��ه ونقل��وه إىل املش��فى لتلق��ي الع��الج. أم��ا 
خط��ة اجلالدي��ن، والي تثبت عدم معرفتهم 
ع��ن م��اذا يبحث��ون، فكان��ت ض��رب املعتق��ل 
بالتوازي مع ترديد مجلة »شتعرف؟« أو »أنت 
راح حتكي كلشي«، حتى يعرتف بأقصى ما 
ميك��ن توقع��ه لتجن��ب م��ا ال ميك��ن ختيله من 

اآلالم.
كان  ال��ي  املع��ّدات  أصبح��ت  	
حيويه��ا املرك��ز هاج��س األمني��ني. وحت��ت 
وط��أة التعذي��ب توصل��وا إليه��ا، وق��د كان��ت 
برس��م األمان��ة ل��دى أحد األش��خاص. احتفل 
األمنيون اإلعالميون بها يف وقٍت كانت فيه 
دائرة االعتقال تتسع وتكسي األعضاء يزداد 
املعتقل��ني  ب��ني  ينتش��ر  ال��الإرادي  والتب��ول 
الذي��ن ص��اروا يبحث��ون باعرتافاته��م ع��ن أّي 
خ��الٍص حت��ى لو كان املوت، حتى أن ياس��ني 
العب��د اهلل ح��اول إنه��اء حيات��ه بش��رب قنين��ة 
كل��ور وجدها يف طريق��ه إىل الزنزانة. وهنا 
أخ��ذ اجلن��ون ال��ذي بل��غ ذروت��ه ينح��در. وم��ع 
ق��دوم )ش��رعي/ قاض��ي( كوي��ي م��ن خ��ارج 

فيه��ا الي��وم صور اإلص��دارات حم��ل الكلمات، 
وصارت صورة قطع الرأس بدياًل عن مجلة 
ح��ز رأس��ه ال��ي كان��ت تغني��ه ع��ن الكثي من 
التفاصي��ل. وكم��ا يداع��ب ال��كالم الش��اعرّي 
خي��ال وأحاس��يس العاطفي��ني، يداع��ب ه��ذا 
الكالم )الصور( خيال الباحثني عن »البطولة 

وإحي��اء األجم��اد«.
أنه��م  التنظي��م  ق��ادة  ي��درك  	
فيه��ا  انتش��رت  أرٍض هش��ٍة  يس��تثمرون يف 
ع��ن  معين��ٌة  فك��رٌة  بقلي��ل-  ظه��وره  -قب��ل 
اإلس��الم ق��دم التنظي��م نفس��ه فيه��ا عل��ى أن��ه 
ولذل��ك  املطل��ق؛  واخل��ي  القص��وى  احلال��ة 
يتجن��ب إعالم��ه الي��وم نش��ر أخب��ار خس��ائره 
كم��ا جتن��ب -يف أوق��اٍت س��ابقة- ذك��ر أّي 
منظم��اٍت  عم��ل  عل��ى  اعتم��اده  ع��ن  ش��يٍء 
إنس��انيٍة أميكي��ٍة يف بع��ض املناط��ق ال��ي 
يس��يطر عليه��ا، أو مساح��ه بإدخ��ال وعب��ور 
بضائ��ع خت��ّص جت��اراً عل��ى عالق��ٍة بالنظ��ام 
عرب أراضيه، أو عقده صفقات تبادل خدماٍت 
والكهرب��اء  والنف��ط  الغ��از  يف  النظ��ام  م��ع 

وغيه��ا.
اجلهاز األميّن احملرتف املؤيد من اهلل

كان��ت  ال��ي  العالق��ة  حُت��ل  مل  	
املدين��ة  يف  التنظي��م  إعالمي��ي  جتم��ع 
اإلخب��ارّي،  ال��زور  دي��ر  مرك��ز  بإعالمي��ي 
واطالعه��م عل��ى عمل��ه، دون حب��ث األمني��ني 
املعتقل��ني  للش��ابني  مناس��بٍة  تهم��ٍة  ع��ن 
مصطف��ى حاس��ة وس��امي رب��اح. لكنه��م، حني 
داهم��وا املرك��ز بعد ثالثة أي��اٍم من االعتقال 
ووج��دوه فارغ��ًا، وبقية طاقمه )س��عد الس��عد 
وياس��ني العب��د اهلل( غ��ي موج��ود؛ عث��روا على 
تهم��ٍة يتتبعونه��ا. ويف احلقيق��ة كان هروب 
الطاق��م س��ببه اخل��وف م��ن بط��ش األمني��ني 
دون معرف��ة القضي��ة ال��ي حيقق��ون فيه��ا، 
عم��ا  يعرف��ون  ال  ذاته��م  األمني��ني  أن  عل��ى 
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»الوالي��ة« ب��دأت تص��در أح��كام اإلع��دام بع��د اس��تجواٍب س��ريٍع ُيس��أل 
فيه املعتقل: »عطيين العامل اللي تتواصل معاها«، ويصاحبه الضرب 
أحيان��ًا. وص��ار األمني��ون يس��تعملون بع��ض احملكوم��ني إلقن��اع البقية 
باالع��رتاف بش��يٍء ال يعرف��ون ماهيت��ه، وص��ار ُيس��مح للمحكوم��ني 
باجلل��وس إىل موائ��د األمني��ني والس��هر معه��م، بينما ص��ار األخيون 
يلقن��ون الذي��ن س��يفرج عنه��م دروس��ًا يف كيفي��ة التعام��ل املطلوب��ة، 
وحّضه��م عل��ى ت��رك النخوة الي بس��ببها أجه��دوا األمنيني يف البحث 
ع��ن املع��دات، وعرض��وا عل��ى بعضه��م مكاف��آٍت مالية، وص��اروا يبدأون 

احلدي��ث معه��م بكلمة »ي��ا ابين«، ويطلبون منهم مس��احمتهم.
ليس اجلهاز األميّن للتنظيم )املخابرات( حماوالٍت هزيلًة  	
الستنس��اخ خماب��رات األنظم��ة الدكتاتوري��ة يف املنطق��ة فق��ط، وال 
حماولة استكمال رسم صورٍة لدولٍة متخيلٍة أخذت شكلها وطابعها 
م��ن دول املنطق��ة ال��ي ع��اش ق��ادة التنظي��م يف كنفه��ا؛ ب��ل ه��ي جهاٌز 
وهميٌّ ميأله عند الضرورة أشخاٌص من شتى »األجهزة«، يتعاملون 
مع��ه -عل��ى ما يبدو- حبس��ب درجة خوفه��م أو إخالصهم للقيادة، أو 
بق��در اخلدم��ات املتبادل��ة ال��ي يقدمونه��ا لبعضه��م. وه��م يعتم��دون 
يف حبثه��م وتتبعه��م مزجي��ًا م��ن ص��ورة األب ال��ذي يقس��و عل��ى أبنائه 
والش��خصية املخابراتية الي تكتش��ف املؤامرات. وهي صوٌر تعش��عش 
فيه��م أعم��ق بكث��ٍي من أّي رمٍز ديينٍّ ميكن أن يطمحوا إليه أو ميكن 

أن يتخيل��ه متاب��ٌع ع��ن بعد.
قوة إعالم دولة اإلسالم

الس��رداب  داخ��ل  والش��بح  التحقي��ق  جلس��ات  إح��دى  يف  	
انتف��ض اجل��الدون لرؤية ص��ور الركام والقمامة يف ذاكرة إحدى 
الكام��يات فق��ال أحده��م: »يعين املدينة وس��خة وحم��د ينظف؟ إحنا 
خنل��ي الن��اس تعان��ي!«. لي��س م��ن املع��روف م��ن ه��م »إحن��ا«، لكنه��ا إذا 
كانت ختّص التنظيم يف العموم فقد قّدم من خالل اإلصدار دعوًة 
لالحت��ذاء مبصداقي��ة إعالميي��ه )تصوير املفخخات واالش��تباكات(، 
ومساع منطق »الدولة« أواًل قبل اختاذ موقف العداء منها. وهو ما عرّب 
عن��ه اإلص��دار برب��ط قص��ة أح��د الصحاب��ة بقص��ة س��امي رب��اح ال��ذي 
ص��ّوره اإلص��دار كش��خٍص مل يك��ن يع��رف ش��يئًا ع��ن أف��كار »الدول��ة 
اإلس��المية«، ث��م تعل��م الكث��ي عنه��ا يف الس��جن، ليقت��ل بعده��ا! أم��ا إذا 
كانت »إحنا« ختّص احلكام احملليني -وهو األرجح- فذلك ما يؤكد 
س��عيهم إىل إجي��اد عم��ٍل ينف��ي عنه��م الش��بهات ويبع��د عنه��م ش��بح 

التقري��ع واحملاس��بة ال��ي تالحقه��م.

يق��ول املعل��ق يف آخ��ر اإلص��دار ع��ن »اإلعالمي��ني املوحدين«  	
كم��ا يصفه��م، ويقص��د بذل��ك نفس��ه والعامل��ني مع��ه: »كلم��ا زاد 
ترب��ص الكف��ار بإع��الم دولتن��ا زاد يقينن��ا أنن��ا عل��ى ثغ��ٍر عظي��ٍم ي��ود 
الذي��ن كف��روا أن نغف��ل عن��ه أو نرتك��ه. ف��واهلل مل ول��ن وال نرتك��ه، 
ول��ن تؤت��ى دول��ة اإلس��الم م��ن قبلن��ا، يف مقاب��ل ه��ؤالء اإلعالمي��ني 
املرتدي��ن الذي��ن رض��وا أن يكون��وا عيون��ًا للصليبي��ني«. يف حماول��ٍة 
إليه��ام املتاب��ع أن ه��ؤالء اإلعالمي��ني كان��وا يتعاون��ون م��ع التحال��ف 
الدول��ّي -األم��ر ال��ذي يعتق��د بصحت��ه الكثيون يف ح��ّق أي إعالمّي- 
رغ��م أن اإلعالمي��ني املقصودي��ن باالته��ام كان��وا يعمل��ون يف مدين��ة 

دي��ر ال��زور ال��ي تق��ع خ��ارج بن��ك أه��داف التحال��ف.
لك��ن اإلص��دار -عل��ى م��ا يب��دو- ال يس��تهدف املتاب��ع البعي��د  	
فق��ط، ب��ل أكث��ر م��ن ذل��ك ق��ادة التنظي��م أنفس��هم. إذ يعتم��د ق��ادة 
التنظيم والقادة احملليون على التقارير الدورية الي يعّدونها حول 
مجي��ع النواح��ي العام��ة وبي��ان أس��باب األوض��اع الطارئ��ة، وقد درجت 
عادته��م عل��ى إلق��اء الل��وم عل��ى ق��ادٍة منافس��ني يف البقع��ة اجلغرافي��ة 
ذاته��ا ال��ي يديرونه��ا، وتربي��ر مواقفه��م أم��ام قياداته��م وحماول��ة 
الته��رب م��ن املس��ؤولية. ويف ظ��ل ه��ذه املعطي��ات، باإلضاف��ة إىل م��ا 
ورد يف اإلصدار أعاله، فهناك احتماٌل يفرض نفس��ه لفهم ما حدث 
م��ن انق��الٍب يف مواق��ف اإلعالمي��ني واألمني��ني يف م��ا خي��ّص عم��ل 
اإلعالميني يف مدينة دير الزور خاصًة، والتنكيل بهم بهذه الصورة 
البش��عة. وه��ذا االف��رتاض ه��و أن هن��اك ق��ادًة ميداني��ني ب��دأوا برف��ع 
تقارير حيّملون فيها اإلعالميني مس��ؤولية اخلس��ائر العس��كرية يف 
املدين��ة، بوصفه��م متعامل��ني م��ع جي��ش النظ��ام حي��ددون ل��ه املواق��ع 
املهمة. وجاء اإلصدار كعربون والٍء وإثبات براءة الساحة وتبييض 
صفح��ٍة أم��ام القي��ادة، األم��ر الذي يفس��ر مح��اس إعالمي��ي التنظيم 

واش��رتاكهم يف اعتق��ال زمالئه��م اإلعالمي��ني وقتله��م.
م��ا زال��ت أرت��ال التنظي��م ُتقص��ف، وأه��م قيادات��ه ُتقت��ل،  	
وأكث��ر اجتماعات��ه س��رية ُتس��تهدف؛ م��ا يب��نّي أن االخ��رتاق داخل��ّي. 
كم��ا أن االخب��ار والص��ور م��ا زال��ت خت��رج من دي��ر ال��زور وغيها، ما 
يوض��ح أن م��ا فعل��ه التنظيم ال يعدو قت��ل اإلعالميني الذين يعملون 
بالعل��ن ومبوافقت��ه املس��بقة. بينم��ا يذه��ب إعالم��ه إىل مزي��ٍد م��ن 
التخب��ط واخلي��ال، حت��ى تب��دو الدول��ة ال��ي يعرضه��ا وقادته��ا الذي��ن 

يقّدس��هم ب��ال أخط��اء.
5942=3ayn-almadina.com/?p.http: //www *
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اعتم��دت ه��ذه امل��ادة عل��ى العدي��د م��ن ش��هادات املعتقل��ني يف احلادث��ة الذي��ن أف��رج عنه��م يف م��ا بع��د، باإلضافة إىل إف��ادات مقّربني  	
م��ن ق��ادة التنظي��م يف املدين��ة، وجت��ارب مراس��لي »ع��ني املدين��ة« وعالقته��م املباش��رة بش��خصيات اإلص��دار.
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حني تلهم داعش السفهاء

عمرو دياب

»ش��هادة حية.. س��جون سرية وتهم جاهزة
يف قبضة التطرف.. س��وريات يتحولن إىل س��بايا يف دير الزور«

ه��ذا عن��وان م��ا كتبت��ه س��يين عب��د الن��ور يف جري��دة عن��ب  	
بل��دي* ع��ن س��ي داع��ش -وقبله��ا فصائ��ل أخرى- لنس��اٍء س��ورياٍت يف 
دي��ر ال��زور. العن��وان مث��ٌي حق��ًا، لكنه طائٌش طيش ما س��يليه، ألن ما 
كتبت��ه عب��د الن��ور مل يك��ن ش��هادة، حي��ًة كانت أو ميت��ة، بل حمض 
اختالٍط جيمع النس��وية املفرطة مع انزياٍح متعدد األنواع: يف املكان 
م��ن الع��راق إىل س��ورية، ويف الزم��ان م��ن ما بعد داع��ش إىل ما قبلها، 

فض��اًل ع��ن انزياح��اٍت أخ��رى ب��ني احلقيق��ة والتوه��م.
ولعل��ه ض��رٌب م��ن خي��اٍل يهب��ط باملتخيل��ة حت��ى الق��اع  	
لتكتب »يبدو األمر معممًا على نساء دير الزور واملناطق الي يسيطر 
عليها التنظيم«. هكذا... جبملٍة واحدٍة سبيت ماليني النسوة الالتي 
أشار إليهن التعميم مستنداً إىل »ناشطي دير الزور« الذين كشفوا 
-وألول مّرٍة- لعبد النور »األمر«، متوحدين يف كتلٍة صلبٍة واحدٍة 
وعل��ى قل��ب أج��رأ ناش��ٍط منه��م، دون أن يس��ّرب أيٌّ منه��م »األم��ر« 
قب��ل ذل��ك، أو يلم��ح ع��ن ه��ذا الس��بق الس��رّي! وباإلضاف��ة إىل كتل��ة 
الناش��طني املوح��دة عث��رت عب��د الن��ور عل��ى سلس��لٍة متكامل��ٍة م��ن 
الش��هود املعني��ني بقضاي��ا س��ي الس��وريات؛ م��ن ضحاي��ا وأق��ارب هل��ّن 
وممّرضني وباحثني اجتماعيني ومقاتلني سابقني يف اجليش احلّر 
وغيهم من شهود العيان الذين انتشروا يف كّل مكان، ومل يغمض 

هل��م جف��ٌن قب��ل أن يبّلغ��وا األمان��ة لعب��د الن��ور وُتكش��ف 
ال��زور مل جي��رؤ  مظلم��ٌة ك��ربى يف دي��ر 

عل��ى ال��كالم عنه��ا، ول��و إش��اعة، أح��د.
أم��ا أظ��رف م��ن يف فري��ق عب��د النور  	

املزعوم فهو نازٌح شابٌّ أطلقت عليه اسم رامز، 
ش��رب حليب الس��باع ليكشف سراً عبوديًا آخر يف 

دي��ر ال��زور، ينت��زع في��ه ب��راءة اخ��رتاع الس��ي م��ن 
تنظي��م داع��ش، إذ مل تك��ن أول م��ن اس��تعبد امل��رأة 

الس��ورية هن��اك، ب��ل س��بقتها فصائ��ل وتش��كيالٌت 
أخرى، إذ يقول رامز، أو تقول عنه عبد النور: »معظم 

الفصائ��ل املس��لحة س��واء يف املدين��ة أو الري��ف، متتل��ك 
س��جونًا س��رية، وم��ن بينه��ا اهليئ��ة الش��رعية وجبه��ة 

ال��زور،  دي��ر  مدين��ة  ف���»إن  كالم��ه  وحس��ب  النص��رة«. 
كان��ت تض��م أكث��ر م��ن عش��ر س��جون تابع��ة لفصائ��ل 

يعامل��ن  ك��ن  املعتق��الت  معظ��م  أن  مضيف��ًا  خمتلف��ة، 
كالس��بايا ل��دى الفصائ��ل«.

وعل��ى الرغ��م م��ن تقدمي��ه ك�»جي��ش ح��ر« تف��رتض  	
في��ه الش��جاعة، تأخ��ر أب��و خال��د، ممث��ل العس��كر يف ن��ادي عب��د 

الن��ور، يف اإلدالء بش��هادته خبص��وص الس��وريات املس��بّيات ل��دى 
جبه��ة النص��رة، الالت��ي حتول��ن إىل غنيم��ٍة م��ن ب��ني غنائ��م أخ��رى 

مث��ل الس��يارات ومول��دات الكهرب��اء والس��الح، انتزعته��ا داع��ش وق��ت 
احتالهل��ا دي��ر ال��زور. أم��ا م��ن قط��اع الصح��ة فج��اءت املمرض��ة عب��ي 
لتتح��دث مبهني��ٍة قلي��اًل، قب��ل أن تس��بح به��ا عب��د الن��ور وتنس��ج عل��ى 

لس��انها حكاي��اٍت م��ن أج��واء أل��ف ليل��ة وليل��ة ع��ن س��بايا س��ورياٍت 
دائم��ات التع��ّري والط��واف على الدواعش غ��ي املهتمني بالتمييز بني 

اجلامعي��ة منه��ّن وغ��ي اجلامعي��ة.
وال ب��د م��ن وقف��ٍة مع العلوم، يف ه��ذه امللحمة، تتوقفها عبد  	
النور مع باحٍث اجتماعيٍّ منحته هو اآلخر امسًا يبدو حركيًا أيضًا، 
إذ مل يعث��ر حم��رك البح��ث غوغ��ل على هذا الباح��ث )طه الطه( الذي 
حل��ق إىل بع��ٍد جدي��د، إذ كش��ف أو كش��فت ب��ه س��يين مظلومي��ة 
السبايا السوريات يف اإلعالم، كما كشفت أيضًا خصلًة جديدًة من 
خص��ال تنظي��م داع��ش ه��ي إنس��انيته حن��و س��باياه، إذ »مل مييز بينهن 
ال يف الع��رق وال الدي��ن وال اللغ��ة«. والغري��ب أن تتس��اءل عب��د الن��ور 
ويتس��اءل »ناش��طوها« ع��ن ش��روط احملاكم��ة العادل��ة وح��ّق الدف��اع 
ع��ن النف��س ل��دى قض��اة داع��ش، مض��رب املث��ل يف الظل��م والوحش��ية 

واالس��تعباد.
ه��و متري��ٌن متعث��ٌر عل��ى الصحاف��ة الصف��راء إذاً، فش��لت  	
في��ه س��يين عب��د الن��ور ه��ذه امل��ّرة. لك��ن ال ينبغ��ي هل��واة ه��ذا الن��وع أن 
ييأس��وا ف��وراً، إذ ل��ن تك��ّف داعش ع��ن اإلحياء خبرافاٍت جديدٍة تش��تّق 
م��ن أه��وال م��ا تصنع بالفعل. وال ينبغي لوم الصحفية احلس��ناء على 
تأليفها بل تالم داعش... مالئة األرض بالقبائح، وملهمة الس��فهاء... 

والسفيهات.

* العدد 229.  
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يتن��اول  إص��دارًا  مؤخ��رًا  املدين��ة«  »ع��ني  نش��رت  	
»احل��ركات الس��لفية اجلهادي��ة الصغ��رى يف س��ورية«*، رص��د 
ح��ركاٍت كجن��د األقص��ى وصق��ور الع��ز والكتيب��ة اخلض��راء 
وحرك��ة ش��ام اإلس��الم وأجن��اد القوق��از واحل��زب اإلس��المي 
الرتكس��تاني وس��واها. ويف م��ا يل��ي اس��تعراٌض لإلص��دار ع��رب 

وخامتت��ه. مقدمت��ه 

م��ع تصاع��د عن��ف نظ��ام بش��ار األس��د ض��د املنتفض��ني علي��ه،  	
واخت��اذ ممارس��اته طابع��ًا طائفي��ًا ك��ّف عن س��رت نفس��ه يومًا بع��د يوم، 
ث��م م��ع التدخ��ل اإليران��ّي لدع��م ه��ذا النظ��ام ب��أذرٍع طائفي��ٍة متع��ددٍة 
خالل العام 2012، ومع غياب إجراءاٍت رادعٍة من قبل اجملتمع الدولي؛ 
نشأت طبقٌة جديدٌة من طبقات الصراع الذي أفرزته الثورة السورية. 
قوبلت فيها هذه املمارس��ات الوحش��ية واجلهاد الش��يعّي، املنطلق حتت 
ش��عار محاي��ة »املراق��د«، جبهاٍد س��يّنٍّ أس��همت يف ترس��خه واتس��اع دائرة 
املنجذب��ني إلي��ه دع��وات ع��دٍد م��ن مش��اهي ش��يوخ الس��ّنة التقليدي��ني 
يف الع��امل العرب��ّي، فض��اًل ع��ن املراج��ع والرم��وز اجلهادي��ة، للقت��ال يف 
سوريا نصرًة ألهلها املستضعفني. لتتوافد طالئع املهاجرين الباحثني 
عن معركٍة مقدس��ٍة يف »أرض الش��ام« ضد حش��وٍد س��بقتهم لفصائل 
وجمامي��ع ش��يعيٍة منظم��ٍة ج��اءت لتخوض، ه��ي األخ��رى، معركتها 

»املهدوية« عل��ى ذات األرض.
يف اجلان��ب الس��يّنّ حظي��ت احل��ركات الس��لفية اجلهادي��ة  	
الك��ربى، وه��ي التش��كيل املعروف بالدولة اإلس��المية )داعش(، وجبهة 
النص��رة الف��رع الرمس��ّي لتنظيم القاع��دة، وإىل حدٍّ م��ا حركة أحرار 
الش��ام يف طوره��ا الس��لفّي اجله��ادّي األول، باهتم��اٍم إعالم��يٍّ وسياس��يٍّ 

وحبث��يٍّ كب��ي.
غ��ي أن الواق��ع الس��ورّي أف��رز ع��دداً كب��ياً م��ن احل��ركات  	
الس��لفية اجلهادي��ة األق��ل ش��هرًة، وال��ي كان الص��راع ب��ني الفرع��ني 
الكبيي��ن هل��ذا التي��ار، داع��ش وجبه��ة النص��رة، أح��د أب��رز أس��باب 
حمافظتها على اس��تقالليتها جتنبًا للدخول يف حرب اإلخوة. عاش��ت 
هذه اجملموعات الصغية مساراٍت تراجيديًة خاّصًة بكلٍّ منها، يف ظّل 
ضعفه��ا امل��ادّي وجتاذباته��ا الداخلي��ة ال��ي غالب��ًا م��ا توّزع��ت على ثالثة 
تياراٍت مصطرعة الرأي، بني من يفّضل بيعة داعش أو بيعة النصرة 
أو ي��رى احملافظ��ة الصعب��ة عل��ى االس��تقاللية واحلي��اد بينهم��ا. وغالب��ًا 
كان مص��ي ه��ذه احل��ركات انفص��ام ش��رائحها الث��الث، وتوّج��ه كّل 

م��ن يري��د بيع��ًة إىل خي��اره اخل��اّص، واضمح��الل م��ن تبق��ى.
وق��د عرّبن��ا ع��ن ه��ذه احل��ركات بوص��ف »طي��ف القاع��دة«  	
بس��بب إميانه��ا الواض��ح واملعل��ن بأف��كار ه��ذا التنظي��م وأدبيات��ه، وتبنيها 
ش��عاراته وقادت��ه التارخيي��ني، ورموزه البصرية وتنويع��اٍت من »رايته«، 
وكذلك بسبب تكّون هذه احلركات أساسًا على يد مهاجرين ينتمون 
إىل من��ط اجله��ادّي العامل��ّي الذي أش��اعته القاعدة. ورغم تنوع خلفيات 
كثٍي من املؤّسس��ني مل يظهر بينهم -حس��ب رصدنا على األقل- من 
طّور مشروعه اجلهادّي بناًء على التجربة السورية، أو من جاء أصاًل 

مبش��روع جدي��د أكث��ر »حداث��ة نظري��ة« وإن كان مش��تقًا م��ن وح��ي 
القاع��دة. ودون ق��دٍر كاٍف م��ن األدل��ة نق��ول: قد يكون هذا االستنس��اخ 
النظ��رّي هل��ذا الوح��ي س��ببًا إضافي��ًا للضع��ف أم��ام قط��ي اجلهادي��ة 
السلفية، داعش وجبهة النصرة، سيلعب دوره يف دفع هذه اجلماعات 

إىل مصائره��ا بالتالش��ي أو بالذوب��ان يف أح��د هذي��ن القطب��ني.
يق��ّدم ه��ذا البح��ث ثالث��ة أن��واٍع م��ن املعطي��ات؛ أوهل��ا ه��و  	
التقاري��ر الوصفي��ة ال��ي أجنزناه��ا ع��ن كّل حرك��ة، باالعتم��اد عل��ى 
توي��رت أساس��ًا، وه��و الس��احة اإلعالمي��ة والس��جالية األب��رز للجهادي��ة 
اإلس��المية الراهنة، وعلى بعض األخبار واملقاالت يف وس��ائل اإلعالم، 
وعل��ى معلوم��اٍت ميداني��ة. أما النوع الثاني فهو بع��ض املواد »اخلام« من 
تل��ك القليل��ة املتداول��ة هل��ذه احل��ركات أو عنه��ا، ش��هاداٍت أكانت هذه 
امل��واّد أم س��ياً ش��خصيًة لقي��اداٍت أو مقاتل��ني او نعي��ًا رمسي��ًا هل��م أم 
سلسلة تغريداٍت هامًة على تويرت. والقصد من هذا النوع من املعطيات 
ه��و إدخ��ال الق��ارئ يف ج��ّو ومن��ط ولغ��ة انش��غاالت ه��ذه اجلماع��ات 
وحياتها وحراكها الداخلّيني. ويف هذا القسم مل نفعل سوى االختيار 
والتش��ذيب واالختصار أحيانًا. ويأتي النوع الثالث من املعطيات بش��كل 
ص��وٍر نش��رتها ه��ذه اجملموع��ات، عل��ى معّرفاته��ا الرمسي��ة عل��ى توي��رت، 
ونش��اطاتها  وقياداته��ا ومقاتليه��ا ومعاركه��ا  وأعالمه��ا  لش��عاراتها 
املدني��ة. وق��د قصدن��ا م��ن ه��ذه الص��ور تقدي��م مش��هديٍة حي��ٍة هل��ذه 
اجملموع��ات تكم��ل م��ا ق��ام ب��ه التعريف املعلوماتّي وس��اندته امل��واد اخلام 
املكتوب��ة، ولذل��ك اخرتن��ا ع��دداً كب��ياً من الص��ور. آمل��ني أن تقّدم كّل 

ه��ذه املعطي��ات، متكامل��ًة، »ص��ورًة« كب��يًة حي��ًة هل��ذا املش��هد الغ��يّن.
حاولن��ا تقدي��م كّل حرك��ٍة بش��كٍل منفص��ٍل م��ن جوان��ب  	
وانتمائه��م اجلغ��رايّف ومص��ادر  املقاتل��ني  وع��دد  والق��ادة  التأس��يس 
التموي��ل وأب��رز املع��ارك ومواق��ع االنتش��ار يف س��ورية. كان��ت معرف��ة 
كّل ذلك تتاح لنا حينًا وتغيب بعض املعلومات يف أحياٍن أخرى بسبب 
طابع »األمنّيات« احلذر لدى السلفية اجلهادية. ولذلك بدأنا ب�»الكتيبة 

ص

طيف القاعدة 
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اخلض��راء« ال��ي توافرت عنها معلوماٌت ش��به كاملة، 
وش��هادٌة داخلي��ٌة غني��ٌة ع��ن صراع��ات تياراته��ا وأيامها 
األخ��ية، به��دف أن تك��ون منوذج��ًا إيضاحي��ًا ونوع��ًا 
م��ن »بورتري��ه« مثال��يٍّ جلماع��ٍة م��ن ال��ي نس��تهدف 
دراس��تها يف ه��ذا البح��ث. كم��ا أحلقن��ا به��ا ش��هادًة يف 
س��ية مؤّسس��ها، من األوس��اط الدينية السعودية إىل 
اجلهادي��ة، م��روراً مبعس��كرات التدري��ب يف الس��ودان 
بع��د تع��ّذر الوص��ول إىل أفغانس��تان، فس��جن احلاي��ر 
الس��عودّي الش��هي ال��ذي خ��ّرج كث��ياً م��ن أبط��ال 

قصتن��ا.
وق��د أهملن��ا، حس��ب م��ا تقتض��ي اش��رتاطات  	
البح��ث املبّين��ة أع��اله، اجلماع��ات ال��ي ب��دأت رحلته��ا 
القتالي��ة كتش��كيالٍت أو ألوي��ٍة م��ن اجلي��ش احل��ّر 
قب��ل أن تنض��ّم إىل احل��ركات الس��لفية اجلهادي��ة، 
وكذل��ك تل��ك ال��ي حتّول��ت هويته��ا ش��يئًا فش��يئًا م��ن 
اإلس��المية العام��ة إىل الس��لفية اجلهادي��ة. ومل نعث��ر 
أص��اًل س��وى عل��ى مث��اٍل وحي��ٍد هل��ذا النم��ط األخ��ي 
جتّس��د يف حرك��ة املثن��ى اإلس��المية يف درع��ا، وال��ي 

انته��ت أخ��ياً يف أحض��ان داع��ش.
وبع��د الرص��د، ال��ذي حرصنا عل��ى أن يكون  	
ش��اماًل ق��در اإلم��كان، للح��ركات الس��لفية اجلهادي��ة 
الصغ��ية يف س��ورية، أمك��ن تلخي��ص مش��هد »طي��ف 

التالي��ة: الس��مات واملالحظ��ات  القاع��دة« ه��ذا يف 
1. أّدت خلخل��ة بني��ة الدول��ة يف س��ورية،   
وفوض��ى الس��يطرة عل��ى املعاب��ر واملناط��ق احلدودي��ة، 
إىل انتع��اٍش يف س��ية اجله��اد العامل��ّي، بع��د أن كان 
يعي��ش احنس��اراً ورتاب��ًة يف أب��رز س��احاته قب��ل ذل��ك، 

والصوم��ال. والع��راق  كأفغانس��تان 
2. خيتل��ف برنام��ج ه��ذه احل��ركات ع��ن   
برنامج الثورة السورية، وال سيما يف مراحلها األوىل، 
الذي طرح مس��ائل العدالة والكرامة واحلّرية. بينما 
ين��درج نش��اط ه��ذه احل��ركات ضم��ن مش��روعها 
اجله��ادّي، مب��ا في��ه م��ن مواق��ف مبدئية ضّد الش��يعة، 
و»النصيي��ة« )العلوي��ني( بش��كٍل خ��اصٍّ يف الس��احة 
الس��ورية، ومواق��ف مبدئي��ة مض��اّدة للدميقراطي��ة 
واحلري��ات. ولك��ن احل��ركات ال��ي درس��ناها هن��ا مل 
تصطدم عمليًا، على األغلب، جبمهور الثورة وقواتها 
)اجلي��ش احل��ّر(، خب��الف م��ا فعلت��ه الكت��ل الس��لفية 
جبه��ة  أق��ل  وبنس��بة  )داع��ش،  الكب��ية  اجلهادي��ة 
النص��رة(. وهل��ذا أس��بابه املختلف��ة ل��دى احل��ركات 
موضوع حبثنا؛ فمنها من يعّد مجهور الثورة وقّواتها 
م��ن »ع��واّم املس��لمني« الذي��ن يش��كلون حاضن��ة اجلهاد 
الش��عبية وم��ورداً متاح��ًا عل��ى ال��دوام لتغذيت��ه بش��ريًا 
بع��د التأث��ر بالدع��وة والتحريض. وقد يكون حتاش��ي 

بعضه��ا اآلخ��ر إص��دار مواق��ف واضح��ٍة م��ن اجلي��ش 
احلّر، تتماشى ومنطلقاتها العقدية، نامجًا عن دوافع 
نفعيٍة أو أس��لوب عمٍل يؤجل ذلك إىل الوقت املناس��ب. 
وأخ��ياً رمب��ا كان بعضه��ا الثال��ث ال يع��ّد »الس��احة 
الشامية«، على أهميتها، إال حلبًة مؤقتًة للجهاد قبل 
االنتق��ال أو الع��ودة إىل جه��اد القاع��دة التارخي��ّي ض��د 
الواليات املتحدة وحلفائها الغربيني، أو جهاد الروس.

3. كان الص��دام ب��ني داع��ش والنص��رة أح��د   
أب��رز األس��باب ال��ي دفع��ت إىل وج��ود ه��ذه احل��ركات 
كان  كم��ا  اس��تقالليتها،  عل��ى  حمافظته��ا  وإىل 
الس��احل الس��ورّي واالنهم��اك مبعرك��ٍة واضحٍة ضد 
»النصيية« خيار كثٍي من هذه احلركات للخروج 
من »الفتنة«. لكن التملص من اس��تحقاقات املس��تقبل 
ل��ن ي��دوم طوي��اًل، إذ س��تعمل العوام��ل الذاتي��ة عمله��ا 
ل ه��ذه احل��ركات حن��و جبه��ة النص��رة، وه��و  يف حت��وّ
االحتم��ال األكث��ر ترجيح��ًا اآلن، أو حن��و داع��ش، أو 
باجت��اه التب��ّدد واالضمح��الل. ويب��دو أنن��ا ل��ن نش��هد 
والدة املزيد من هذه احلركات بعد أن اكتمل صراع 
داع��ش والنص��رة إىل أقص��اه، وبع��د أن أغلق��ت احلدود 

أم��ام مهاجري��ن ج��دد.
اآليديولوج��ي  الراب��ط  ع��ن  فض��اًل   .4  
األساس��ّي، نالح��ظ اجتماع ه��ذه احل��ركات، بدرجاٍت 
بالبل��دان  ترتب��ط  أس��ٍس جغرافي��ة  متفاوت��ة، عل��ى 
األوىل هلؤالء املهاجرين )شيشان، خليجيون، مغاربة، 

مصري��ون(.
5. م��ن خ��الل الس��ي املتاح��ة لبع��ض ق��ادة   
وب��ارزي ه��ذه احل��ركات ُيلح��ظ تك��ّرر خروجه��م من 
س��جون مكافح��ة اإلره��اب اخلاّص��ة يف بلدانه��م، ب��دءاً 
م��ن احلاير )الس��عودية( وحتى رومية )لبن��ان(، مروراً 
بصيدناي��ا بالنس��بة إىل الس��وريني. مما حيي��ل الصراع 
إىل جذوٍر أعمق يف بلداٍن خمتلفة، ويؤّشر مّرة أخرى 
إىل ضرورة وجود احللول السياس��ية ملش��كالت العامل 
اإلس��المي ومظلوميات��ه دون االكتف��اء باملعاجل��ات 
األمنية أو القمعية أو العسكرية الي كثياً ما زادت 

األم��ور س��وءاً.
6. وإن أول احلل��ول السياس��ية املطلوب��ة ه��و   
يف سورية، بشكٍل تلّبى فيه املطالب الشعبية باالنتقال 
السياس��ّي، وتف��رض هيب��ة الدول��ة العادل��ة واحلديث��ة 
وس��يطرتها عل��ى مجي��ع أراض��ي الب��الد. ودون ذل��ك 
ستبقى أبواب النزوعات املتطّرفة والثأرية والطائفية 

مفتوح��ة.

* ميكن حتميل اإلصدار من الرابط:
http://www.3ayn-almadina.com/?p=8743 

رأي



رأي

العدد 75 / 16 تموز 16

أربع صوٍر يف »حربية«

وقف��ت أتأم��ل م��ع ش��يٍء م��ن االس��تغراب، رغ��م معرف��ي  	
املس��بقة ب��أن قس��مًا م��ن ع��رب ل��واء إس��كندرون ينتم��ون إىل املذه��ب 
العل��وّي )النص��يّي( ومواقفه��م معلن��ٌة يف تأيي��د الس��فاح الس��ورّي. 
ب��ل أع��رف أن ش��بانًا منهم التحقوا بتش��كيالت الش��بيحة يف الس��احل 
الس��ورّي، وخاص��ًة ما يس��ّمى »املقاومة الس��ورية« ال��ي كان يقودها 
مع��راج أورال )عل��ي كيال��ي( قب��ل مصرع��ه مؤخ��رًا. وقّدم��ت عوائ��ل 
لوائيٌة من أصوٍل س��وريٍة »ش��هداء« دفاعًا عن نظام بش��ار الكيماوّي. 
م��ع ذل��ك أث��ار اس��تغرابي أن ُتع��رض صورٌة هلذا الكائ��ن الذي جيمع 
يف بروفايل��ه ب��ني القات��ل احمل��رتف املتوح��ش، واملعت��وه التاف��ه، والعبد 
الوضي��ع ال��ذي يفتق��د الكرام��ة، والك��ذاب احمل��رتف ال��ذي ال يرّف له 
جف��ن، يف حم��ٍل جت��اريٍّ يف منطق��ٍة س��ياحية، ب��ني ص��ور ش��خصياٍت 
هل��ا ش��عبيتها بس��بب قيمته��ا االجتماعي��ة أو إجنازاته��ا... وذلك خارج 

س��وريا، حت��ى ل��و كان يف »الل��واء الس��ليب«!
لك��ن دهش��ي ازدادت أكث��ر ح��ني رأي��ُت أن ص��ورة الس��فاح  	
جتاور ثالث صوٍر أخرى، يف إطاٍر واحٍد يفصل األربعة عما حييط 
به��ا م��ن ص��وٍر كث��يٍة لنج��وٍم آخري��ن. وه��ي عل��ى التوال��ي: القائ��د 
الطالب��ّي اليس��ارّي الش��هي دني��ز غيزم��ش ال��ذي يع��رف ب�»غيف��ارا 
تركي��ا«، وق��د أعدمت��ه الس��لطة االنقالبي��ة لس��ليمان دميي��ل يف 
الع��ام 1971، م��ع رفيق��ني آخري��ن من ق��ادة »اجليش الس��ري لتحرير 

تركي��ا«.. 
و»اإلمام��و عل��ي« الذي تزي��ن صورته بي��وت علويي تركيا  	

ودور عبادته��م املس��ماة »ج��م أيف« )دار اجلم��ع، 
اجلام��ع(.. أي 

رئي��س  دمرت��اش،  الدي��ن  وص��الح  	
ال��ذي  الدميوقراط��ّي،  الش��عوب  ح��زب 
العم��ال  حل��زب  السياس��ية  الواجه��ة  يعت��رب 
الكردس��تاني، ول��ه يف الربمل��ان احلال��ّي 59 نائب��ًا، 
الربملاني��ة  معظمه��م مه��دٌد برف��ع احلصان��ة 
عنه��م وطرده��م خ��ارج الربمل��ان بته��ٍم أبرزه��ا 
»الرتوي��ج ملنظم��ٍة إرهابي��ة« مقص��وٌد به��ا حزب 
العمال الكردس��تانّي الذي ختوض ضده قوات 

ع��ام، ح��رب كس��ر عظ��م. احلكوم��ة، من��ذ 
الص��ور األرب��ع، إذًا، ختاط��ب مجهوراً  	
حم��ددًا وحساس��يًة اجتماعي��ًة واح��دة. التاج��ر 
ه��و أفض��ل م��ن يفه��م ب�»م��ا يطلب��ه اجلمه��ور«، 
مجه��ور الزبائن، ويع��رض بضاعته بالطريقة 

ال��ي خياط��ب فيه��ا اجلمه��ور املس��تهدف بأجن��ع م��ا ميك��ن. وه��ذا م��ا 
فعل��ه بائ��ع الص��ور للس��ياح ح��ني وض��ع ص��ور جنومن��ا األربع��ة جنب��ًا 
إىل جن��ب. ذل��ك أن م��ن يص��ّوت لدمرت��اش يف االنتخاب��ات حي��ب 
اإلمام��و عل��ي، ويس��تمّد م��ن س��ية غيفارا تركي��ا وش��هيد مقاومتها 
البطول��ة والنض��ال والتضحي��ة، ليتجس��د كل  اليس��ارية معان��ي 
ذل��ك، يف نهاي��ة املط��اف، برج��ٍل )بش��ار األس��د( ب��ات الرم��ز املعاص��ر 
احل��ّي للمقاوم��ة الوطني��ة ض��د اإلمربيالي��ة األميكي��ة، والكف��اح 

العلمان��ي ض��د جي��وش الظ��الم م��ن التكفيي��ني.
م��ن  كلٍّ  ش��عبيات  ب��ني  كام��ٌل  تطاب��ٌق  هن��اك  لي��س  	
العلوي��ني  تقاط��ع  أن  االعتب��ار  أخذن��ا يف  إذا  األرب��ع،  الش��خصيات 
والك��رد يف االجتم��اع الرتك��ّي ال حيت��ل إال مس��احًة صغ��ية، مقاب��ل 
أكثري��ٍة س��نيٍة ل��دى الك��رد وأكثري��ٍة تركي��ٍة ل��دى العلوي��ني. 
لك��ن عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب ش��خصيٌة تارخيي��ٌة حمبوب��ٌة ل��دى عم��وم 
املس��لمني، س��نًة وش��يعة، ك��ردًا وأت��راكًا. يف ح��ني جتم��ع ب��ني دني��ز 
غيزمش ودمرتاش علمانيتهما، وبني األول وبش��ار األس��د عداؤهما 
لإلمربيالية األميكية، وبني دمرتاش واألس��د عداؤهما للرئيس 

الرتك��ّي رج��ب طي��ب أردوغ��ان.
من��ذ س��بعينات الق��رن املاض��ي، ازدهرت التيارات اليس��ارية  	
يف تركي��ا يف البيئ��ات االجتماعي��ة العلوي��ة أكث��ر م��ن غيها. كان 
اليس��ار عص��رذاك حيم��ل قيم��ًا حترريًة اجتذبت كثيًا من الش��بان 
العلوي��ني، بس��بب تهمي��ش املك��ّون العل��وّي وش��عوره باملظلومي��ة من��ذ 
عه��د الس��لطان س��ليم. ومل تنص��ف مجهوري��ة أتات��ورك العلماني��ة 
س��لم  أدن��ى  والك��رد– يف  –ه��ي  ب��ل ظل��ت  املذهبي��ة،  األقلي��ة  ه��ذه 
الرتاتبي��ة االجتماعي��ة يف النظ��ام اجلدي��د. وق��د انبثق��ت حرك��ة 
عب��د اهلل أوج��االن م��ن رح��م اليس��ار الرتك��ّي وابتع��دت عن��ه، الحق��ًا، 
بس��بب ش��وفينية ه��ذا اليس��ار يف مقاربت��ه للمس��ألة الكردي��ة. لك��ن 
صع��ود ح��زب العدال��ة والتنمي��ة، يف 2002، ه��و ال��ذي وح��د جناح��ي 
املظلومي��ة الكردي��ة والعلوي��ة م��ن جدي��د، أم��ام اخلص��م اإلس��المّي 
املش��رتك. وهك��ذا اس��تطاع ح��زب دمرت��اش أن يس��تقطب أصوات��ًا م��ن 
خ��ارج قاعدت��ه االجتماعي��ة الكردي��ة أيض��ًا، األمر الذي س��اعده على 
جت��اوز حاج��ز العش��رة يف املئ��ة ودخ��ول الربمل��ان يف حزي��ران 2015.

يربط��ه  ش��يء  ال  معاص��ر،  ح��زٌب  الك��ردّي  احل��زب  	
باحلساس��ية اليس��ارية لعق��د الس��بعينات، ولي��س لدي��ه ع��داٌء ض��د 
أميكا. بل إن الدالل الذي حظي به PYD الس��ورّي لدى أميكا، 
يف السنتني األخيتني، فعل فعله يف حزب دمرتاش. لكن العداء مع 
ح��زب العدال��ة والتنمية، وأردوغان بالذات، اس��تقطب كّل كارهي 
احلكوم��ة، وبينه��م بقاي��ا اليس��ار ال��ذي م��ا زال يتعي��ش عل��ى إرث 

ورفاق��ه. غيزم��ش 

بكر صدقي

بص��وٍر  ممل��وءٌة  احمل��ل  واجه��ة  	
ورأي��ت  س��بق  القم��اش.  عل��ى  منس��وجٍة 
حم��الٍت يف غ��ازي عنت��اب تع��رض من��اذج 
م��ن ه��ذا الف��ن الي��دوّي. ومل ألتف��ت يف زيارٍة 
س��ابقٍة إىل »حربي��ة« -قرب أنطاكية- إىل 
ص��ور املش��اهي املصنوع��ة به��ذه الطريق��ة. 
ه��ذه امل��ّرة، مث��ة م��ا ش��ّد انتباه��ي وجعل��ين 
الف��ن  جن��وم  ص��ور  عدي��د  ب��ني  ألتف��ت: 
والرياض��ة والسياس��ة حمل��ُت ص��ورة بش��ار 

األس��د!
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األيديولوجيا.. قاتٌل آخر!

إذ تذّكرن��ا املواق��ف والتعليق��ات ال��ي ص��درت خبص��وص  	
ه��ذه احلادث��ة حبال��ة األنظم��ة »التقدمي��ة« يف س��ورية ومص��ر بع��د 
هزمية حزيران الي مضى عليها حوالي اخلمسني عامًا، يف حرٍب مل 
تدم أكثر من أياٍم قليلٍة ال تتجاوز أصابع اليدين، وبغّض النظر عن 
تفاصيلها الي تصل إىل حّد اخليانة -خاّصًة من الطرف الس��ورّي- 
ال��ي متثل��ت يف إع��الن حاف��ظ األس��د، وزي��ر الدفاع وقتها، االنس��حاب 
م��ن مدين��ة القنيط��رة قب��ل دخ��ول قوات االحت��الل اإلس��رائيلّي إليها؛ 
فبع��د تل��ك الفاجع��ة ال��ي ضرب��ت أربع عواص��م عربيٍة خ��رج اإلعالم 
الثورّي، إعالم األنظمة »التقدمية«، ليعلن كسب املعركة وخسارة 
إس��رائيل، ألن غاي��ة األخ��ية م��ن احل��رب كان��ت إس��قاط األنظم��ة 
التقدمية يف كلٍّ من سورية ومصر، ومل تتمكن من حتقيق هدفها!

بالطب��ع، وبالنس��بة إىل تل��ك األنظم��ة، وخاّص��ًة الس��ورّي  	
منه��ا يف حين��ه، ال��ذي كان يتش��دق لي��ل نه��اٍر مبكافح��ة اإلمربيالي��ة 
كنم��ٍط  االش��رتاكية  يتبن��ى  كم��ا  الش��عبية،  التحري��ر  وح��رب 
وأس��لوب إدارٍة وحي��اة؛ مل تك��ن مس��اندة قضاي��ا حتّرر الش��عوب -كما 
كان��ت ُتع��رف وقته��ا- والنض��ال ض��د اإلمربيالية وحترير فلس��طني 
حبربه��م الش��عبية، أكث��ر م��ن جم��ّرد ش��عاراٍت جوف��اء تش��ابه كث��ياً 
حال��ة املدخ��ن ال��ذي ق��رر أن حي��رق اإلمربيالي��ة ع��رب حرق��ه تبغه��ا 
)املارلب��ورو(، ومل تك��ن اش��رتاكيتهم أكث��ر م��ن ممارس��ٍة فعلي��ٍة 
لتعمي��م الفق��ر، وإدارته��م وأس��اليب حكمه��م تعمي��ٌم للقه��ر والقم��ع 

والس��جون بواس��طة أجه��زة خمابراته��م ومنظماته��م الش��عبية.
وال تنف��رد األنظم��ة الش��عبوية واملمانعة ج��داً بهذه احلالة،  	
بالرغ��م م��ن أن درج��ات االلتزام واالخت��الف يف األيديولوجيات بينها 
متباين��ة، فأح��زاب املعارض��ة الس��ورية، بتالوينه��ا املختلف��ة القوم��ّي 
واإلس��المّي واليس��ارّي، ال خت��رج كث��ياً ع��ن العب��اءة األيديولوجي��ة 
خلطابه��ا من��ذ التأس��يس وحت��ى اآلن رغم التب��دالت واهلزائم الكربى 

ال��ي حلق��ت بالب��الد. 
ملص��احل  الث��ورة  قضي��ة  ُرهن��ت  اخلم��س،  س��نواتها  فع��رب  	
وأيديولوجي��ات ال��دول اإلقليمي��ة والدولي��ة ال��ي تّدع��ي دع��م الثورة، 
وانقس��مت ب��ني تل��ك احمل��اور إىل درج��ٍة أصابتها بالش��لل ومنعتها من 
اختاذ أّي موقٍف مستقل، مما انعكس سلبًا على السوريني وثورتهم، 

وجع��ل مم��ا تس��ّمى معارضته��م ألعوبًة ختض��ع لله��وى األيديولوجّي 
ال��ذي أبقاه��ا يف حال��ة عج��ٍز ع��ن اخت��اذ مواق��ف خ��ارج أيديولوجي��ة 
الداع��م، ناهي��ك ع��ن سياس��اته ومصاحل��ه. وبالطب��ع مل يك��ن ه��ذا 
االرتهان نابعًا من أسباٍب ختّص الداعم فقط، بل من طبيعة النشأة 
األيديولوجي��ة اخلاص��ة بأح��زاب املعارض��ة، وكله��ا ذات طاب��ٍع عاب��ٍر 
للوطن، إس��الميًة أو غيها، فضاًل عن أنها مزّودٌة بقناعاٍت وإجاباٍت 

ش��افيٍة وافي��ٍة ل��كّل مش��اكل العص��ر.
ما يهمنا هنا هو كيف تعاملت اهليئات السورية املعارضة  	
م��ع إط��الق الرص��اص عل��ى س��وريني هارب��ني م��ن امل��وت يت��ّم قتله��م 
حت��ت حج��ٍج خمتلف��ة، أو م��ع ح��االٍت أخرى يتعّرض هلا الس��وريون؟ 
جن��د أواًل اهل��دوء وب��رودة األعص��اب وحماول��ة التأك��د، وغيه��ا م��ن 
مواق��ف ال تلي��ق إال مبس��ؤوٍل أمم��يٍّ يعان��ي م��ن حال��ة قل��ٍق دائ��م، يف 
الوق��ت ذات��ه ال��ذي تدي��ن فيه ه��ذه املعارضة أّي تفج��ٍي مهما كان يف 
تركي��ا، وه��و أم��ٌر إجياب��يٌّ جتاه بلٍد اس��توعب املاليني من الس��وريني. 
لكن عندما يتعلق األمر بقضايا ودم السوريني تظهر للعلن، وبقّوٍة، 
األيديولوجي��ة ال��ي تفس��ر وتبح��ث ع��ن م��رّبراٍت الغاي��ة منه��ا تعوي��م 
اجلرمي��ة وع��دم الق��درة عل��ى اخت��اذ موق��ٍف واض��ح. فمنه��م م��ن ع��زا 
احلادثة إىل تصرٍف فردّي، وآخر فّسرها بإشاراٍت مبطنٍة إىل هوية 
الدوري��ة ورئيس��ها، ب��دل إدانة اجلرمية واملطالبة باحملاس��بة والعمل 
س��ويًة ملن��ع تكراره��ا واخت��اذ إج��راءاٍت تس��هل عب��ور الفاري��ن من هليب 

احلم��م اليومّي. 
ال يش��ي ه��ذا املوق��ف مما جرى مؤخ��راً، وغيه من احلوادث  	
والعالق��ات  املواق��ف  إدارة  الس��وريني وثورته��م، وكيفي��ة  يف ح��ّق 
الداخلي��ة واإلقليمي��ة والدولي��ة؛ س��وى إىل أم��ٍر واح��ٍد ه��و أن ه��ذه 
األح��زاب والتكت��الت واجلماع��ات املعارض��ة مل خت��رج م��ن عب��اءة 
األيديولوجية يف سياس��تها، فإما كّل ش��يٍء أو ال ش��يء، معنا كاماًل 
أو ضدن��ا عل��ى ط��ول اخل��ط. وبكلمٍة أخ��رى ما زالت السياس��ة لديهم 
خاضع��ًة ملنط��ق احلس��اب القدي��م املغل��ف باليقيني��ات، بينم��ا جم��ال 
السياس��ة الوقائ��ع واملمكن��ات، أي االخت��الف والتواف��ق. وبالتالي ما مل 
تتح��ّرر السياس��ة م��ن األيديولوجي��ة س��تبقى تس��اهم، بش��كٍل ما مهما 
كان حجم��ه، يف قت��ل الس��وريني، فالقات��ل وم��رّبر القت��ل ش��ريكان!

أمحد عيشة
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رأي

حزي��ران   18 ي��وم  	
املاض��ي وق��ع ح��ادٌث عل��ى احل��دود 
الس��ورية الرتكي��ة، راح ضحيت��ه 
-ب��ني قتي��ٍل ومص��اب- حوال��ي 12 
إنس��انًا كان��وا هارب��ني م��ن امل��وت 
حن��و ب��الٍد يعتق��دون أنه��ا صديقٌة 
وأن ال م��وت فيه��ا، لك��ن البولي��س 
الرتك��ّي خي��ب آماهل��م ه��ذه امل��ّرة 
الرص��اص  حب��رارة  واس��تقبلهم 
احل��ّي. احل��ادث مفج��ٌع م��ن جه��ٍة 
لكن��ه، م��ن جه��ٍة أخ��رى، يكش��ف 
تعيش��ه  ال��ذي  السياس��ّي  العق��م 
املعارض��ة  الس��ورية  األح��زاب 
وأخ��ّص  املختلف��ة،  بتالوينه��ا 
اإلس��الم  ح��ول  املتمح��ورة  منه��ا 

. س��ّي لسيا ا
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ته��در الطائ��رات يف الس��ماء، وتنفج��ر القناب��ل، ويعل��و ص��راخ األهال��ي اخلائف��ني؛ لك��ّن م��رام حّل��ام، 7 أع��وام، تكافح من أجل أن تس��مع  	
أص��وات احل��رب األهلي��ة يف س��وريا.

أن تصب��ح صّم��اء  آخ��ذٌة يف  م��رام  	
تدرجيي��ًا، وحص��ار الق��وات احلكومي��ة ملدين��ة 
داريا، مسقط رأسها، منعها من تلقي الرعاية 
الطبي��ة، ومم��ا يكفي من الطع��ام. إنها عاجزٌة 
ع��ن أن يك��ون لديه��ا أي ش��يٍء يش��به احلي��اة 
العادي��ة. »ال يس��تطيع امل��رء أن يتخي��ل م��دى 
صعوب��ة مش��اهدة ه��ذا األم��ر حي��دث البنت��ه 
وهو غي قادٍر على فعل أّي ش��يٍء جتاه ذلك«، 

قال��ت فاطم��ة حّل��ام، أم م��رام. 
داري��ا، إح��دى ضواح��ي العاصم��ة  	
حص��اراً   2012 من��ذ  حماص��رٌة  الس��ورية، 
يف  أخ��رى  منطق��ٍة  أّي  يف  مم��ا  أكث��ر  دام 
س��وريا. يف األس��ابيع األخ��ية ب��دا أّن الضغ��ط 
الدبلوماس��ّي جي��رب احلكوم��ة عل��ى أن تس��مح 
بش��كٍل مؤق��ٍت لقواف��ل املس��اعدات املدعوم��ة 
إىل  حم��دودًة  إم��داداٍت  ُتدِخ��ل  ب��أن  أممي��ًا 
داري��ا. لك��ّن احلص��ار تواص��ل تقريب��ًا مباش��رًة 
املوالي��ة  والق��وات  املس��اعدات،  وص��ول  بع��د 
لبش��ار األس��د كّثف��ت اهلجم��ات، مس��تعملًة 
املدين��ة.  ألهال��ي  وفق��ًا  املدّم��رة،  الربامي��ل 
عج��ُز األم��م املتح��دة ع��ن إجب��ار األس��د عل��ى 
الس��ماح بدخ��ول مس��اعداٍت كافي��ٍة إىل ه��ذه 
املناط��ق س��بٌب أساس��يٌّ يف انهي��ار حمادث��ات 
الس��الم ب��ني احلكوم��ة واملعارض��ة يف جني��ف 
ه��ذا الع��ام. وينتق��د الكث��يون األم��م املتح��دة 
لعدم دفعها احلكومة بشكٍل أقوى ألن توقف 
حاالت احلصار. يقول جيمس سادري، مدير 
احلمل��ة الس��ورية: »م��ن املده��ش أن اجملتم��ع 
ال��دوالرات م��ن  ق��د ض��ّخ ملي��ارات  الدول��ّي 
املس��اعدات إىل س��وريا ع��رب حكوم��ة دمش��ق، 
لكن��ه ال يس��تطيع أن يقن��ع ه��ذه احلكوم��ة 

أن تفت��ح الطري��ق إىل داري��ا ال��ي تبع��د بض��ع 
دقائ��ق فق��ط ع��ن العاصم��ة«. أم��ا مس��ؤولو 
األم��م املتح��دة فيقول��ون إّن عليه��م أن يعملوا 
م��ع معظم أط��راف النزاع املعق��د لكي يقدموا 

املس��اعدات بأم��اٍن وبش��كٍل فع��ال.
ض��د  للث��ورة  األوىل  األي��ام  أثن��اء  	
األس��د أق��ام احملتج��ون يف داري��ا اعتصام��اٍت 
العنفي��ًة جذب��ت أع��داداً كب��يًة م��ن الن��اس 
وأهلم��ت الكثيي��ن. لك��ّن احلكوم��ة ردت عل��ى 
وقتل��ت  فاعتقل��ت  عنيف��ة،  بطريق��ٍة  ذل��ك 
الن��اس  آالف  عش��رات  وأج��ربت  احملتج��ني 
عل��ى الرحي��ل مع تزاي��د أعداد القتل��ى. رفُض 
داريا املس��تمّر أن ختضع لألس��د حّول املدينة 
إىل رم��ٍز للتح��دي بالنس��بة إىل الكث��ي م��ن 
متم��ردي  إن  احلكوم��ة  تق��ول  املعارض��ني. 
داري��ا إرهابي��ون ومتطرف��ون إس��الميون، أم��ا 
األهالي فيقولون إنهم جمّرد رجاٍل حمليني 
يدافع��ون ع��ن دياره��م. وبس��بب قربه��ا م��ن 
العاصم��ة وم��ن قاع��دٍة جوي��ة، ف��إّن للمدين��ة 
أهميًة اسرتاتيجيًة بالنسبة إىل قوات األسد. 
حافظ أهالي داريا، البالغ عددهم حاليًا 8000 
شخص، على بقائهم على امتداد أيام احلصار 
جب��ين احملاصي��ل ال��ي يزرعونه��ا، وتهري��ب 
األدوي��ة واألش��ياء األخ��رى، وإذاب��ة زجاج��ات 
البالس��تيك إلنت��اج وق��وٍد حمل��ّي الصن��ع م��ن 
أج��ل مول��دات الطاق��ة. يق��ول حممد ش��حادة، 
ال��ذي يعمل يف اجملل��س احمللّي لداريا: »يوجد 
الكث��ي م��ن الب��ؤس هن��ا، لك��ن الن��اس م��ع ذلك 
يس��تمّرون يف العي��ش بطريق��ٍة أو بأخ��رى«.

حتدث��ت عائل��ة مرام عرب الس��كايب  	
إىل الواش��نطن بوس��ت. قال��ت األم إن ابنته��ا 

تعان��ي م��ن نق��ص ال��وزن. فه��ي، باإلضاف��ة 
إىل إخوته��ا وأخواته��ا الس��تة، ت��أكل عموم��ًا 
وجب��ًة أو وجبت��ني يف الي��وم. تتك��ون الوجب��ة 
م��ن ش��وربٍة حمّض��رٍة م��ن البقدون��س املزروع 
يف املن��زل وم��ن العش��ب املس��لوق. آخ��ر م��ّرٍة 
ش��هرين،  قب��ل  كان��ت  حلم��ًا  فيه��ا  أكل��وا 
بع��د أن قتل��ت قذيف��ٌة حكومي��ٌة نعجت��ني يف 
منطقته��م. يف اآلون��ة األخ��ية أخ��ذ يفزعه��ا 
صم��م م��رام املتفاق��م. معظم األطب��اء يف داريا 
هرب��وا قب��ل وق��ٍت طوي��ل، مب��ن فيه��م األطب��اء 
ص��وت  يس��معون  عندم��ا  االختصاصي��ون. 
لك��ّن  املالج��ئ.  إىل  العائل��ة  تف��رُّ  الطائ��رات 
م��رام »ب��كل بس��اطة، ال تس��تطيع مس��اع قدوم 
الطائ��رات«. قب��ل عام��ني دّم��رت قذيف��ٌة ج��زءاً 
م��ن منزهل��م، فأرغمته��م عل��ى االنتق��ال إىل 
ش��قٍة مهج��ورة. ح��دث ه��ذا قب��ل وق��ٍت قص��ٍي 
م��ن قت��ل قن��اٍص لع��الء، اب��ن زوج فاطم��ة. يف 
أواخ��ر 2014، قت��ل قن��اٌص آخ��ر زوجه��ا، وال��د 
مرام، بينما كان يساعد املتمردين على بناء 
حائ��ٍط حيم��ي الناس من إط��الق النار. تقول 
فاطمة: »ما تزال مرام تس��تيقظ أحيانًا وهي 
س��عيدة، وتقول »ش��اهدت أبي يف املنام«. تلّقت 
مرام أجهزة مسٍع من املنشأة الطبية الوحيدة 
يف املدين��ة، لك��ن البطاري��ات ال��ي تش��حن هذه 
األجهزة يصعب تأمينها. حاليًا، تفعل فاطمة 
ما بوسعها لتزّود مرام بإحساٍس من طبيعية 
األم��ور. تش��جعها عل��ى الرس��م. »إنه��ا ترس��م 
ص��وراً لعائل��ٍة تفّر من القناب��ل، وأثناء فرارها 
هناك فتاٌة صغيٌة ال تهرب ألنها ال تستطيع 
أن تس��مع. م��ن الصع��ب أال يبك��ي امل��رء عندم��ا 

ي��رى ه��ذه الص��ور«.

طفل��ٌة صّم��اء ال حول هلا يف مدينٍة س��وريٍة واقعٍة حت��ت حصاٍر ال يرحم

هيو نايلور
الواشنطن بوست/ 20 حزيران
ترمجة مأمون حلي
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صياد املدينة

 عضو الشــبكة السورية
لإلعــام المطبوع

قومي سوري من عني دليمة
قب��ل أي��اٍم، وبعالقات��ه األمني��ة الوازن��ة، تس��ّبب العض��و الفع��ال يف احل��زب القومّي الس��ورّي االجتماعّي، أمحد كام��ل أمحد من قرية  	
ع��ني دليم��ة بري��ف طرط��وس، يف اعتق��ال عدٍد من مفتعلي حرائق األحراش وقاطعي األش��جار م��ن الغابات القريبة من قريته. كان معظم 

املعتقل��ني م��ن أه��ل ضيع��ة ع��ني بال��وج، مم��ا آمل أهله��ا، وخاص��ًة م��ع تهدي��دات أمح��د بقط��ع كل ي��ٍد متت��د إىل ش��جرة.

يش��كك أه��ل ع��ني بال��وج يف نواي��ا أمح��د  	
ويؤك��دون  العام��ة،  املصلح��ة  عل��ى  باحل��رص 
طمع��ه يف احت��كار ه��ذه املهن��ة الناش��ئة هن��اك ع��رب 
ما يش��به الش��ركة الي أّسس��ها حلرق األحراش. 
فه��و م��ن يأم��ر حب��رق مس��احٍة معين��ة، ث��م يبّل��غ 
وح��دة اإلطف��اء يف الوقت املناس��ب، وعندما تهدأ 
النيان ينطلق رجاله لقطع األشجار املتيبسة 
بفع��ل احلري��ق ونقله��ا إىل املس��تودعات لبيعها 
يف الش��تاء. وق��د نش��رت صفح��ة »ع��ني بال��وج« 
حممل��ٍة  ش��احنٍة  ص��ور  الفيس��بوك  عل��ى 
باحلط��ب وقال��ت إنه��ا ألمح��د ال��ذي »أح��رق 
غابة الني متى« وخّزن حطبها يف مستودٍع 
بع��ني دليم��ة، يف وقٍت يرتبص فيه بفقراء 
ع��ني بال��وج مم��ن ال جي��دون غ��ي اقتط��اع 

القلي��ل ونقل��ه بالدراج��ات الناري��ة كوس��يلة رزق، 
حس��بما تقول الصفحة الي فتحت الباب لطفّو حساس��ياٍت مركبٍة 

ب��ني القريت��ني املتجاورت��ني.
الس��ورّي،  القوم��ّي  احل��زب  ينش��ط  دليم��ة  ع��ني  فف��ي  	
وحتدي��داً من��ه الكتل��ة املدعوم��ة م��ن رام��ي خمل��وف، بروات��ب حلمل��ة 
الس��الح أعلى من تلك الي يتلقاها منتس��بو »الدفاع الوطين« يف عني 
بال��وج ال��ي م��ا ي��زال األب��رز فيه��ا بعثي��ني م��ن املتقاعدي��ن العس��كريني 
واملدنيني، وما تزال اجتماعات احللقات الكئيبة تعقد لتكّرر املطالب 
اخلدمي��ة ذاته��ا. بينم��ا يف ع��ني دليم��ة -ورغ��م بع��ض جن��ون وخراق��ة 
طق��وس القومي��ني الس��وريني- تب��دو ه��ذه الطق��وس مرح��ًة وحيوي��ًة 
بع��ض الش��يء، وخاص��ة يف حف��الت التنس��يب اجلماعي��ة لعش��رات 

املراهق��ني واملراهق��ات ب��ني ح��نٍي وآخ��ر.
وحس��ب رس��الٍة مفتوحٍة وردت إىل الصفحة ذاتها، وّجهها  	
كاتبها إىل »احلزب القومي الس��وري الش��ريف«، فإن أمحد يستعمل 
وس��ائل دنيئًة يف نش��اطه العام. وتفضح الرس��الة ممارس��اته الي تبدأ 
بالك��ذب بأن��ه املؤس��س األول للح��زب يف طرط��وس، ورجل��ه األق��وى 
ال��ذي يس��تطيع »تكس��ي اك��رب راس باحل��زب القوم��ي وكلمت��ه م��ا 
بتص��ي تنت��ني وخاص��ة يف حمافظة طرط��وس«. وينّوه املعّلق إىل أنه 

يستثين »الراس الكبية يف هذا احلزب«، قاصداً 
رامي خملوف، قبل أن يسرتس��ل يف فضح أمحد األمّي الذي 

يزع��م أن��ه »ضاب��ط ام��ن منطق��ة الدريكي��ش«، إلره��اب األهال��ي يف 
املنطق��ة كله��ا. وتتس��اءل الرس��الة: »ه��ل يرضيك��م ان امح��د كام��ل 
امح��د يدع��ي ب��أن احل��زب القوم��ي الس��وري ح��زب عش��ائري؟« بينم��ا 
ه��و م��ن يرب��ي أوالده تربي��ًة عش��ائرية، وعم��ل عل��ى ضّم معظ��م أبناء 
عش��يته يف ع��ني دليم��ة إىل هذا احل��زب، وبينهم كثي من البعثيني 
الس��ابقني. وغي هذا تقول الرس��الة إن أمحد يثي الفتنة باس��تهزائه 
الدائ��م م��ن البع��ث واعتب��اره حزب��ًا ميت��ًا، ب��ل إن��ه ي��ردد –مث��ل قومي��ني 
كث��ر غ��يه- أن الس��لطة س��تؤول إىل احل��زب القوم��ّي بع��د أن تنتهي 

»األزمة«.
يس��تذكر كات��ب الرس��الة »الش��هيد« القوم��ي أيه��م ب��ن  	
أمح��د باخل��ي، قب��ل أن يش��ي إىل ع��داوة وال��ده للدي��ن بس��بب رفض��ه 
املش��اركة يف الص��الة علي��ه، وألن��ه -يف حادث��ٍة أخ��رى- أح��رق مق��ام 

الش��يخ عل��ي ال��ذي جيل��ه أهال��ي ري��ف طرط��وس كل��ه.
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