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بني داريا وحلب

محل��ت األي��ام املاضي��ة لن��ا انتكاس��تن موجعت��ن؛ متثل��ت األوىل يف إج��اء من تبقى م��ن أهالي داريا،  	
مقاتل��ن ومدني��ن، ع��ن ه��ذه املدين��ة ال��ي غ��دت إحدى أيقون��ات الثورة م��ن نواحي متع��ّددة. وتبعته��ا الثانية 
باس��تعادة النظام الس��يطرة على الكليات العس��كرية جنوب حلب وإعادة إحكام طوق حصاره على ثامثائة 

أل��ٍف م��ن س��كان األحي��اء احمل��ّررة م��ن ه��ذه املدينة.
قي��ل الكث��ر ع��ن هات��ن الواقعت��ن الثقيلت��ن، وُوّجه اللوم إىل أطراٍف هن��ا وفصائل هناك، كما هي  	
ح��ال اخلس��ارات دوم��ًا، يتقاذفه��ا الن��اس كك��رة ن��اٍر عل��ى وش��ك االنفج��ار، حمّمل��ن بعضهم املس��ؤوليات. لن 
ندخ��ل هن��ا يف ه��ذا الب��اب م��ن الت��اوم، إلميانن��ا أن الظ��روف ثقيل��ٌة على اجلمي��ع على حدٍّ س��واء، مقتدين يف 
ذل��ك بق��ول أح��د مقاتل��ي داري��ا: »مل خيذلنا أحد«. فاألجدر يف مثل هذه األوقات النظر إىل البس��الة امللحمية 
الي أبداها مقاتلو املعركتن يف كلٍّ من داريا وحلب أمام كثافٍة وحشيٍة يف النران متتلكها قوات العدّو 
األس��دّي م��ع تفّوقه��ا مبي��زة اس��تخدام س��اح اجلّو، واس��تعانتها بالروس واإليرانين وش��ّذاذ في��ايف الطائفية 
م��ن لبناني��ن وعراقي��ن وأفغ��ان. ورغ��م ذلك اس��تطاع ثّوار داريا الصمود لس��نوات، ومتكن جماهدو حلب من 

اجتي��اح الكلي��ات يف ي��وٍم واح��ٍد يس��تعّدون لتك��راره قريب��ًا.
غ��ر أن م��ا تقول��ه التجربت��ان ال يقتص��ر عل��ى ه��ذا التش��ابه، ب��ل يتع��ّداه إىل اخت��اٍف يف الطبيع��ة  	
والبنية يلقي الضوء على ما تعانيه هذه الثورة اليتيمة من عجز اجملتمع الدولّي وتردده. ففي حلب قامت 
املعركة على أكتاف جيش الفتح أساسًا، مع الثقل الوازن فيه جلبهة فتح الشام )النصرة سابقًا(، وبدوٍر 
فاع��ٍل للرتكس��تان وس��واهم م��ن »املهاجري��ن« الذي��ن مينح��ون الش��مال صفت��ه »اإلرهابي��ة« يف نظ��ر اجملتم��ع 
الدولّي. أما يف داريا املهذبة، الي قّدمت الورود لقامعي مظاهراتها عّلهم خيجلون قليًا، فقد كان مجيع 
املقاتل��ن م��ن اجلي��ش احل��ّر بأفض��ل أش��كاله، وم��ن املؤمن��ن مبس��تقبٍل مدن��يٍّ دميقراط��يٍّ للب��اد، ولكن ذلك 
مل ُيدث فرقًا لألس��ف. فمع صورة قاس��م س��ليماني جنوب حلب وصورة بش��ار األس��د يقرتف ما يزعم أنه 
ص��اة العي��د يف داري��ا وصل��ت الرس��الة ذاته��ا م��ن كلت��ا املعركت��ن للس��ورين الثائرين: مهم��ا كنتم فأنتم 

مرتوك��ون ملع��ادالت الق��ّوة احملضة.
ويسألونك عن أسباب التطّرف... ويلومونك على عدم وجود شريٍك »موثوق«. 	
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ال يري��د أب��و إي��اد )70 عام��ًا( مغ��ادرة  	
بيت��ه يف ح��ّي الوع��ر احلمص��ّي احملاص��ر، رغ��م 
اجل��وع وامل��رض واخل��وف، فه��و خيش��ى »ذل 
الن��زوح والبهدل��ة ببي��وت الن��اس«، ويأم��ل يف 
أن يف��ظ »كرام��ة آخ��ر هالعمر«، ولقد قرر 
»رح م��وت ببي��ي، م��ا ض��ل ش��ي يس��تاهل أهرب 

في��ه م��ن القص��ف وم��ن امل��وت«.

كان أب��و إي��اد م��ن أوائ��ل س��كان ح��ّي الوع��ر اجلدي��د يف  	
مثانين��ات الق��رن املاض��ي. مّكن��ه حس��ن اقتص��اٍد م��ن دف��ع أقس��اط ه��ذا 
البي��ت يف مجعي��ٍة س��كنية ش��كلت -م��ع مجعي��اٍت س��كنيٍة أخ��رى- ح��ّي 
الوع��ر اجلدي��د، املنبث��ق ع��ن القديم الناش��ئ يف الس��تينات ع��ر مجعيٍة 
س��كنيٍة للمعلم��ن وأخ��رى للقض��اة ش��كلتا حينه��ا ق��وام احل��ّي ال��ذي 
اخت��اره أبن��اء الطبق��ة الوس��طى املتعلم��ون م��ن س��ّنة املدين��ة ونس��بة 
م��ن مس��يحييها س��كنًا هل��م. ومل تتغ��ر ه��ذه الرتكيب��ة خ��ال العق��ود 
الاحق��ة م��ع هج��رات الري��ف العلوّي الي اختارت توس��عاٍت عش��وائيٍة 
وش��به عش��وائيٍة بعيدٍة عن الوعر، يف أحياء عكرمة والنزهة والزهراء 
وغرها، »مس��توطناٍت« هلا. خال الثورة اضطرب املش��هد الس��كانّي يف 
الوع��ر بفع��ل موج��ات الن��زوح املتتالي��ة إلي��ه يف كّل م��ّرٍة جتت��اح ق��وات 
األس��د األحياء الثائرة، ليصل عدد س��اكنيه إىل )400( ألٍف أول العام 
2013. قبل أن يصر احلّي اآلمن هدفًا عسكريًا لتلك القوات، لتنعكس 
وجه��ة الن��زوح وينخف��ض الع��دد بالتدري��ج إىل حن��و )50( ألف��ًا الي��وم. 
يفس��ر أب��و اي��اد ع��دم اقتح��ام ق��وات األس��د الوع��ر بأنه��م أش��بعوا غرائ��ز 
»حيونتهم قبل؛ باخلالدية وبابا عمر والبياضة ودير بعلبة. ما صفيان 

إال الوع��ر، وإميت��ى م��ا رجع��و جّن��و رح يفوت��وه«.
عل��ى عك��س زوجه��ا ال��ذي اعت��اد عل��ى أص��وات االنفج��ارات  	
والقذائ��ف، م��ا زال��ت أم إي��اد تفزع مع كل رش��قة )ش��يلكا( من املش��فى 
الوط��ي حي��ث تتمرك��ز ق��وات األس��د، أو من قرية املزرعة وبس��اتينها 
حي��ث تنتش��ر ق��وات الرض��ا. وم��ن س��كان ه��ذه القري��ة الش��يعة وس��كان 
ش��قيقتها احليدري��ة خت��اف أم إياد أكثر مما خت��اف من أّي مجاعاٍت 
أخ��رى، ألنه��م »خيطط��ون لطرد الس��نة واالس��تيطان مكانهم« حس��ب 
ش��ائعاٍت يتداوهل��ا أه��ل الوع��ر كخط��ٍة مؤك��دٍة أعّده��ا ح��زب اهلل 
»ليؤّم��ن طريق��ه م��ن ح��دود لبن��ان إىل قل��ب مح��ص«. وعل��ى وق��ع هذه 
الش��ائعات يت��ار أب��و فه��د يف انتق��اء خمب��ٍأ حمّصٍن ض��د احلريق أثناء 
القصف، خيّبئ فيه أوراق ملكية بيته املهدد من »الشيعة؛ سورين من 
ه��ون، وعراقي��ن ولبنانين ومن أفغانس��تان«، حس��ب ما يعدد املخاطر 

متع��ددة اجلنس��يات.
أس��هم املوق��ع اجلغ��رايّف للح��ّي يف تش��ديد احلص��ار علي��ه، إذ  	
يقل��ص انقطاع��ه ع��ن املدين��ة بأكث��ر م��ن )4( ك��م م��ن جه��ة الش��رق، 

 يف حّي الوعر..
حيث يطلق كنان النار على األهالي كلما غضب

سناء احلمصي

ووقوع الكلية احلربية يف مشاله، ثم كتيبة املدفعية وقريي املزرعة 
واحليدري��ة م��ن الغ��رب واجلن��وب، م��ن إمكاني��ات تهري��ب األغذي��ة، 
وجعلها رهينًة برغبات العناصر على حاجز الفرن مشااًل، حيث املمّر 
الوحي��د ال��ذي تس��مح ب��ه ق��وات األس��د للموظف��ن وط��اب اجلامع��ات 
باخل��روج والع��ودة، بش��رط أال يتج��اوز وزن م��ا يمل��ه العائ��د م��ن 
خض��رواٍت الكيل��و غ��رام الواح��د، ومين��ع إدخ��ال أي م��ادٍة غذائي��ٍة قابل��ٍة 
للتخزين. وشكلت ثاث شحناٍت من مساعدات األمم املتحدة، املصدر 
الغذائّي الرئيس ملعظم السكان. ومن الطحن والعدس والفاصولياء 
اجلاف��ة يف ه��ذه الش��حنات نش��أت س��وق مقايض��ٍة مقاب��ل م��واد أخ��رى 
ينجح بعض الباعة يف تس��ريبها إىل احلّي. يقول حممد، وهو ناش��طٌ 
مطلوٌب لقوات األسد، إن )20-30( كيلو غرام من الفاصولياء اجلافة 
تقاي��ض ب�»فروج��ة أو ببطاري��ة 7 أمب��ر أو 100 غ��رام دخ��ان ل��ف. لك��ن 
مهم��ا مج��ع الواح��د فاصوليا أكي��د راح ختلص«. ليلجأ إىل التقش��ف 
الش��ديد أو اخ��رتاع البدائ��ل، مث��ل تولي��د الكهرب��اء بالدراج��ات اهلوائي��ة 
وف��ق النوات��ج التالي��ة »س��اعة حرك��ة بالبس��كليت تش��حن املوباي��ل 60 

باملي��ة، وس��اعة ون��ص تش��غل ض��ّو صغ��ر تات س��اعات«.
وم��ن ب��ن جن��ود وضب��اط جي��ش األس��د، و»ش��ّبيحة« دفاع��ه  	
الوط��ي، وق��وات الرض��ا، احملاصري��ن للوعر؛ مييز الن��اس اثنن فقط، 
هم��ا القائ��دان املتناوب��ان حلاج��ز الف��رن، كن��ان وأب��و خل��دون. وينق��ل 
املاّرون عر هذا احلاجز حتديثاٍت يوميًة بآخر أفعاهلما: »كنان اليوم 
معّص��ب م��ا خل��ى اخلي��ار يف��وت، وفع��س كي��اس البن��دورة«، أو »أب��و 
خلدون احليوان بزق على سّت مقّدرة وقال هلا: انقلعي وليه ارجعي، 
آيف طلعة«. ويبدو أن كنان املتحّدر من حّي الزهراء أسرع غضبًا من 
أبو خلدون ابن ريف طرطوس وأشد رعونة، ففي واحدٍة من جرائمه 
املزاجي��ة الش��هرة مس��ح كن��ان، عل��ى غ��ر عادت��ه، لعش��رات الرج��ال 
والنس��وة م��ن كب��ار الس��ّن بش��راء اخلبز م��ن الفرن املاص��ق حلاجزه، 
وعن��د اقرتابه��م غض��ب فج��أًة وأخ��ذ يطل��ق الن��ار، ل��ردي ثاث��ة رج��اٍل 

وام��رأًة ويصي��ب أكث��ر م��ن عش��رٍة جب��روح. 
يس��ب أه��ل الوع��ر لعناص��ر ق��وات الرض��ا حس��نًة واح��دة،  	
هي قتلهم أو إصابتهم كنان يف اشتباٍك جانيبٍّ بن الطرفن، خّلص 
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جاس��ر واح��ٌد م��ن عش��راٍت قتله��م وصلبه��م تنظي��م »داعش«  	
يف منب��ج، لك��ن مصطف��ى يتف��ظ -إضافًة إىل ذكرى ه��ذا اإلعدام- 
بص��ورٍة خاّص��ٍة اس��تطاع أن يلتقطه��ا خ��ال تنفي��ذ احلك��م. مّت إلق��اء 
القبض على األخوة، جاسر وعدنان وإبراهيم، ُبعيد سيطرة »داعش« 
عل��ى املدين��ة، ليطل��ق س��راحهم بع��د ش��هر. لك��ن مطّلق��ة إبراهي��م 
وش��ت ل�»داع��ش« ب��أن األخ��وة الثاث��ة قاتل��وا يف صف��وف اجلي��ش احلّر 
ض��د التنظي��م يف مع��ارك س��ابقة، متهم��ًة زوجه��ا الس��ابق، غ��ر املس��لح 
باألس��اس، باالنتم��اء إىل إح��دى الكتائب. عان��ى األخوة الثاثة كافة 
أن��واع التعذي��ب النت��زاع االعرتاف��ات عل��ى جرائ��م قت��ٍل مل يقرتفوه��ا 
بالطب��ع. وخ��ال س��بعة أش��هٍر بع��د ذل��ك، م��ات جاس��ر وأخ��واه حت��ت 
التعذي��ب ع��ّدة م��ّراٍت حس��ب ش��ائعاٍت تداوهل��ا الن��اس خفي��ة، إىل أن 
أص��در قاض��ي »داع��ش« حكم��ه بإعدامه��م يف مواق��ع خمتلف��ة ويف 
التوقي��ت ذات��ه: )ُيقت��ل إبراهي��م ويصل��ب عند مدخل مدين��ة جرابلس، 
وُيقت��ل عدن��ان عن��د دوار اجلزيرة يف منبج، أما جاس��ر فيقتل ويصلب 
عل��ى دوار جرابل��س يف منب��ج أيض��ًا(. ولق��رب ه��ذا ال��دوار م��ن منزل��ه، 
اس��تطاع مصطف��ى حض��ور إعدام جاس��ر. »مسعنا أن��ه اليوم بعد صاة 
العص��ر يعدم��ون عنص��ر جي��ش حر، وعاألغل��ب يكون جاس��ر العوني«، 
يق��ول مصطف��ى متذك��راً ذل��ك الي��وم، حن جتمع الناس عن��د الدوار 
ينتظ��رون س��يارات »داع��ش« ال��ي مل تتأخ��ر، لينزل منها جاس��ر يقوده 
أربع��ة عناص��ر بس��بب ضخام��ة جس��مه. وعل��ى غ��ر الع��ادة مل يت��ُل 
قاضي »داعش« احلكم أمام الناس، ألن أخباراً ترددت بأن أهل جاس��ر 
وعش��رته س��يحولون دون تنفي��ذ احلك��م. رمب��ا مس��ع جاس��ر به��ذه 
األخب��ار م��ن بع��ض األص��وات ال��ي تعالت م��ن بن اجلمهور، حس��ب ما 
يفس��ر مصطف��ى حماول��ة جاس��ر اإلف��ات م��ن امل��وت، ح��ن متك��ن من 
فك احلبال عن جسمه ثم اهلجوم على عناصر »داعش« حوله والعراك 
معهم باأليدي، قبل أن يطلق أحد »الدواعش« الرصاص على قدميه 

فيق��ع أرض��ًا، ث��م ُيم��ل إىل أق��رب عم��وٍد إمسن��يٍّ ويوثق م��ن جديد، 
وه��و يص��رخ براءت��ه. وبس��رعٍة، ودون أن ترب��ط عصاب��ة عل��ى عينيه، 

أطلق��ت رصاصت��ان م��ن بندقي��ٍة عل��ى رأس��ه. 
م��ات جاس��ر، وظ��ل ع��دٌد م��ن عناص��ر »داع��ش« يرس��ون  	
جثت��ه. ح��اول أهل��ه وأقارب��ه أخ��ذ اجلث��ة وخاض��وا ش��جاراٍت كامي��ًة 
م��ع ه��ؤالء العناص��ر، قب��ل أن يعتقل��وا مجيعهم، وظ��ل مصطفى وابن 
عمٍّ جلاسر يراقبان اجلثة عن بعد. حسب تقاليد »داعش« تظل جثة 
احملك��وم معروض��ًة للم��اّرة ثاث��ة أي��ام، ورمب��ا نقل��ت خال ه��ذه املدة 
م��ن م��كاٍن إىل آخ��ر إلره��اب أك��ر ع��دٍد ممك��ٍن م��ن الن��اس ولتعمي��م 
عرتها الوحشية، وملزيٍد من التنكيل بضحاياها وأهلهم أيضًا. يقول 
مصطفى: »الفجر، بعد ثاث أيام من اإلعدام، جابوا تركتور وتريا 
تبع زبالة وشالوا جثة جاسر بيها«. حلقناهم لنعلم أين تدفن اجلثة 
أو ترم��ى لك��ي نعي��د دفنه��ا بش��كٍل الئ��ق. لكنه��م، وبع��د مس��افٍة عل��ى 
الطري��ق خ��ارج املدين��ة، اكتش��فوا أمرن��ا واعتقلونا ملدة ش��هٍر ونصٍف 

بتهم��ة التعق��ب واملراقب��ة.
اليوم، وبعد أن ُطردت »داعش« من منبج، يظل البحث عن  	
جثة جاس��ر وأخوته، وعش��راٍت آخرين ممن قتلتهم »داعش«، هاجس��ًا 
لألهالي. ويظل تتبع أخبار املعتقلن يف س��جون التنظيم، من س��جٍن 
إىل آخر ومن مدينٍة إىل أخرى، هاجسًا أيضًا لذويهم املعذبن بأنباء 

متضارب��ٍة ح��ول مصره��م.
خ��ال عام��ن ونص��ٍف م��ن احت��ال منب��ج، ش��كلت س��احات  	
املدين��ة مس��رحًا مفض��ًا للتنظي��م لتنفي��ذ أح��كام اإلع��دام. وأس��همت 
الص��ور ومقاط��ع الفيدي��و ال��ي نش��رها التنظيم من هذه الس��احات يف 
تش��كيل االنطب��اع املرع��ب عن��ه. يقول مصطفى: »ذحبوا كثر بالس��ر 

وبالعل��ن، وم��ا ظ��ل بي��ت مبنب��ج تقريب��ًا م��ا آذت��ه داع��ش«.

يش��رح مصطفى )البالغ من العمر 17 عامًا( حادثة إعدام جاس��ر، وهو مقاتٌل س��ابُق يف صفوف كتائب الفاروق يف مدينة منبج.  	
تطف��ح ذاك��رة مصطف��ى مبش��اهد القت��ل والتنكي��ل ال��ي مارس��ها تنظي��م »داعش« يف حّق أهال��ي منبج طيل��ة احتاله للمدين��ة منذ كانون 

الثان��ي ع��ام 2014؛ لكن��ه كان يتناس��اها -حس��ب م��ا يق��ول- كلم��ا م��ّر ق��رب حاج��ٍز أو مق��رٍّ للتنظي��م.

خليفة اخلضر

هنا ذحبوا جاسر، وعلى هذا العمود صلبوه

رادار املدينة
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ومناصري��ه  عناص��ره  التنظي��م  حتض��ر  خافي��ًا  يع��د  مل  	
نفس��يًا لتقب��ل فك��رة س��قوط دولته املوج��ودة حاليًا، وال��ي ارتبطت يف 
وع��ي الكث��ر م��ن العناص��ر اجل��دد باجلغرافي��ا ال��ي يش��غلها التنظيم، 
ث��م ال��ي ين��وي التم��ّدد إليها. على أن التحض��ر مل يكن نتيجة طرده 
م��ن ثل��ث األراض��ي ال��ي س��يطر عليها فق��ط، بل كذلك بس��بب وعي 
مؤّسس��يه -الثاث��ة واألربع��ن كم��ا يش��اع- من��ذ البداي��ة أن التم��دد 
جم��ّرد مغام��رٍة ق��د ت��ؤول إىل الفش��ل. ولذل��ك، فمن��ذ وصوهل��م إىل 
س��وريا ب��دأ ش��رعيوهم بإقن��اع العناص��ر أن »الدولة اإلس��امية فكرة« 
أكث��ر منه��ا كينون��ة، خاص��ًة أن أولئ��ك العناص��ر مل يكونوا يعرفون 
ش��يئًا ع��ن التنظي��م العراق��ّي وه��و يف حال��ة ضعف��ه وانكماش��ه قب��ل 

التم��دد.
ويف إص��داره اجلدي��د »خّذل��وا ع��ن دولتك��م«، الص��ادر ع��ن  	
املكت��ب اإلعام��ّي يف »والي��ة اخل��ر«، يذكر التنظيم ش��روطه لوقف 
اهلجمات على الغرب، الصليبين حبسب تعبره: »خيرجوا من أرض 
املس��لمن وعلى رأس��ها القدس واألندلس، ويرتكوا دعم الطواغيت، 
ويتوقفوا عن تنصر املسلمن، وخيرجوا األسارى، ويعطوا اجلزية«. 
وخياط��ب مناصري��ن افرتاضي��ن يف الغرب، فيح��اول إقناعهم جبواز 
قتل املدنين هناك، ألنهم، كما يقول اإلصدار: »عندما تأتي قراراٌت 
م��ن حكومته��م عل��ى معيش��تهم أو وظائفه��م تهت��ز الدني��ا وال تقع��د، 
حتى يرتاجعوا عن القرار. وعندما أصدر القرار بقتالنا وقتل األبرياء 
م��ن املس��لمن واجملاهدي��ن، مل يفعل��وا ش��يئًا«. وخيتم اإلص��دار بقوله: 
»انتظروا فإن القادم أدهى وأمّر أيها الصليبيون، س��تتواىل غاراتنا ما 

دام طرانك��م يقص��ف أهلن��ا. ه��ذه بتل��ك، واألي��ام بيننا«.
إذاً، رغ��م كل الش��روط ال��ذي يضعه��ا لوقف العمليات ضد  	
املدني��ن، مل يع��د التنظي��م يرغ��ب يف خ��وض معرك��ٍة مفتوح��ٍة م��ع 
الغرب وجّر مليون مقاتٍل من الصليبين إىل مرج دابق، كما كان 
يريد، بل تراجع عن ذلك بإرس��ال الرس��ائل املزدوجة إىل املدنين يف 
الغ��رب؛ فم��ن جه��ٍة خيّوفه��م ويتوعده��م بعملي��اٍت مش��ابهٍة لعملي��ات 
بروكس��ل وباري��س وغره��ا، وم��ن جه��ٍة يقايضه��م األم��ان بالضغط 
عل��ى دوهل��م، ح��ن يدعوه��م إىل التظاه��ر ض��د حكوماته��م لوق��ف 

عملي��ات التحال��ف ض��ده.
يأتي هذا بالتزامن مع إعادة ترتيب األعداء، إذ يقفز العدو  	

املؤج��ل والبعي��د »إس��رائيل«، حبس��ب أدبي��ات التنظي��م، إىل الص��دارة، 
وذل��ك ع��ن طري��ق الرتويج إلط��اق صواريخ باجتاه »إس��رائيل« عر 
»والية سيناء«، عدا عن استعمال إعام التنظيم املأساة الفلسطينية 
مؤخ��راً يف منافس��ة مش��ايخ مش��هورين وكيان��اٍت وفصائ��ل موج��ودٍة 
عل��ى األرض من��ذ زم��ن، باإلضاف��ة إىل احلكوم��ات العربي��ة، األم��ر 
ال��ذي م��ّر ب��ه ذات اإلص��دار يف مقدمت��ه، يف ح��ن كان الع��دو األق��رب 
ه��و »املرتدي��ن« واحلكوم��ات العربي��ة واإلس��امية وق��ت التم��دد. وق��د 
انتش��رت آنذاك أنش��ودة »يا عاصب الراس« الي يرّد أحد أبياتها على 
م��ن يدع��و التنظي��م إىل ش��ّن هجم��اٍت ض��د إس��رائيل، ويق��ول: »غ��زة 
م��ن مّي��ك قريب��ة/ وتعّده��ا ل��ي معيب��ة«، )مبعن��ى: ال تع��ْب عل��ّي ع��دم 

حمارب��ي إس��رائيل، فأن��ت أيض��ًا ال حتاربه��ا، أو حاربه��ا أن��ت!(.
ع��رض  إىل  أش��هٍر  من��ذ  التنظي��م  إع��ام  حت��ّول  كم��ا  	
الدم��ار ال��ذي يس��ّببه القص��ف، وص��ار يرك��ز عل��ى الضحاي��ا املدني��ن 
ج��راء اس��تهداف الط��ران املناط��ق ال��ي يس��يطر عليه��ا، وكان ذل��ك 
غائب��ًا كلي��ًا ع��ن إعام��ه يف مرحل��ة التمدد والتف��اؤل بقضم مناطق 
أخ��رى، عل��ى أن ه��ذا الرتكي��ز مل خي��رج ع��ن منط��ق االس��تخدام 
املصلح��ّي والتوظيف��ّي. وق��د ج��اء »خّذلوا عن دولتك��م« لتأكيد ذلك، 
م��ن خ��ال ع��رض ش��هاداٍت م��ن القوري��ة يف دي��ر ال��زور، بع��د اجمل��زرة 
ال��ي ارتكبه��ا الط��ران الروس��ّي هن��اك بتاري��خ 2016/6/25، يف س��ياق 
التحري��ض عل��ى دول التحال��ف ال��ي ال تض��ّم روس��يا أص��ًا. ويص��ّب 
ذلك يف احلملة الي يشنها التنظيم لتحريض »ذئاٍب منفردة« خارج 

أراضي��ه، بع��د أن خب��ا وه��ج املع��ارك ال��ي كان خيوضه��ا.
يف النهاي��ة، لطامل��ا ع��زف التنظي��م عل��ى الوت��ر الطائف��ّي  	
املش��دود إىل أقص��ى ح��دوده ل��دى س��كان دول املنطق��ة، وح��اول بش��تى 
الط��رق حتريكه��م ض��د حكوماته��م، أو دعوته��م إىل دولت��ه، لك��ن 
إعاميي��ه ومناصري��ه يتحدث��ون من��ذ مّدٍة عن الندم الذي س��يصيب 
حكام اخلليج »لتحالفكم مع أمريكا يف العراق، ومتدد الش��يعة على 
حس��اب أه��ل الس��نة«، كم��ا يس��تبق أحده��م، و»عندم��ا يق��رع الش��يعة 
أب��واب حدودك��م املصطنع��ة، س��تقولون ي��ا لي��ت مل حن��ارب الدول��ة 
التنظي��م ع��ر كل ه��ذا تقدي��م أورق  اإلس��امية«. فه��ل ي��اول 
عل��ى  ليحاف��ظ  ودولي��ن  وإقليمي��ن  اعتم��اده لاعب��ن حملي��ن 
كياٍن يرتك الغرب و»إسرائيل« وشأنهم، ويقف يف وجه خطر متّدٍد 

إيران��يٍّ مس��تمّر!؟

تنظيم الدولة اإلسالمية يعيد ترتيب أولوياته
من حلم التمدد إىل توسل البقاء

رادار املدينة

ٍ

جاء االحنس��ار املس��تمّر لس��يطرة تنظيم الدولة اإلس��امية، وتقلص موارده وعناصره، خبطاٍب يائم اخلس��ارة واالنهيار الذي  	
ينتظره قادته املؤّسس��ون، الذين مل يبق منهم -حبس��ب البعض- س��وى اثنن )طارق اجلربا اجلزراوي وإياد اجلميلي األنصاري(. يرافقه 
خط��اٌب أق��ل رمسي��ًة ي��اول اس��تثمار املت��اح م��ن الوس��ائل للحف��اظ عل��ى م��ا تبق��ى م��ن مكاس��ب التنظي��م، والتوس��ل للقب��ول ب��ه كغ��ره م��ن 

كيان��اٍت موج��ودٍة حبك��م األم��ر الواق��ع يف املنطق��ة.

علي خطاب
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أج��واٌء خمتلف��ٌة تعيش��ها حمافظ��ة درع��ا يف الع��ام الس��ادس  	
للثورة الي انطلقت منها ش��رارتها األوىل، وس��طرت فيها العديد من 
االنتص��ارات والبط��والت ال��ي كان أبرزها حترير الل��واء 61 الذي يعّد 
أك��ر األلوي��ة يف س��ورية، وال��ذي ي��وي ت��ل اجلابي��ة اإلس��رتاتيجّي، 
ومّت��ت الس��يطرة علي��ه خ��ال أق��ّل م��ن اثن��ي عش��رة س��اعة، وكتب��ت 
الصحف العاملية وقتها عن قّوة املعارضة وحنكتها يف حتريره. وكان 
آخ��ر تل��ك االنتص��ارات حترير الل��واء 52 مدّرعات. ومل تش��هد درعا بعد 
ذلك أّي نصر، بل كان احلدث األكر مؤخراً خسارة قوات املعارضة 
ألكر نقطٍة اسرتاتيجية يف املنطقة وهي مدينة الشيخ مسكن بعد 
معارك عنيفٍة مع قوات النظام وامليليش��يات املس��اندة له، وباملشاركة 
. ويف غضون ذلك س��يطرت قوات النظام  األوىل لس��اح اجلو الروس��يّ

عل��ى بلدة عتم��ان أيضًا.
ورافق��ت ذل��ك ع��ّدة انكس��اراٍت ش��هدتها اجلبه��ة اجلنوبي��ة  	
كان أبرزه��ا إع��ان حرك��ة املثنى اإلس��امية، ال��ي كان هلا التأثر 
النق��اط واملناط��ق اإلس��رتاتيجية،  األق��وى يف حتري��ر العدي��د م��ن 
مبايعته��ا تنظي��م الدول��ة اإلس��امية، متح��دًة ضم��ن جي��ٍش واحٍد مع 
ل��واء ش��هداء الرم��وك، املباي��ع اآلخ��ر للتنظي��م، باس��م جي��ش خال��د ب��ن 
الوليد. وحدثت إثر ذلك معارك عنيفٌة بن فصائل اجلبهة اجلنوبية 
والفصائ��ل املبايع��ة للتنظي��م، فق��دت حمافظ��ة درع��ا خاهل��ا صف��وة 
مقاتليه��ا عل��ى تل��ك اجلبه��ات ال��ي اس��تنزفت أكر الفصائ��ل العاملة 
يف اجلبه��ة اجلنوبي��ة، فض��ًا عم��ا خلف��ه ه��ذا االقتت��ال الداخل��ّي م��ن 
توت��ٍر وس��وٍء يف األوض��اع األمني��ة، حت��ى ش��هدت احملافظ��ة العدي��د م��ن 
االغتي��االت ال��ي اس��تهدفت كب��ار القي��ادات، باإلضاف��ة إىل عملي��ات 

الس��طو والس��رقة ال��ي ُس��ّجلت معظمه��ا ض��د جمه��ول.
ويف الوق��ت نفس��ه اس��تغلت ق��وات النظ��ام ه��دوء جبهاته��ا  	
وانشغال الفصائل باالقتتال حملاولة إرسال رسائل إىل بعض القرى 
والبلدات تّدعي فيها نيتها الصلح والعفو عن أّي مطلوبن، تبتغي من 
ذلك تسجيل نصٍر إعاميٍّ من جهة، ولتزيد الفرقة بن أبناء املناطق 
اخلاضع��ة لس��يطرة ق��وات املعارضة من جهٍة أخ��رى. وكان آخر تلك 
احملاوالت ما شهدته بلدة موثبن حبضور وفوٍد من مدينة الصنمن 
وإزرع وغباب ودرعا احملطة، وبوجود مفي األسد أمحد حسون، ولكن 
سرعان ما انتهت تلك االجتماعات بعد أن استهدفتها قوات املعارضة. 

ومع رفض العديد من املدن والبلدات املصاحلات عمدت قوات النظام 
إىل استهداف تلك املناطق بشتى أنواع األسلحة، كما حدث يف مدينة 
جاس��م بع��د إصداره��ا بيانًا تعلن فيه رفضه��ا أّي مصاحلٍة مع النظام، 
فت��ّم اس��تهدافها بغارت��ن حربيت��ن طالت��ا املش��فى امليدان��ّي الوحي��د يف 

املدين��ة، وراح ضحيتهم��ا تس��عة قتل��ى وعدٌد كبٌر م��ن اجلرحى.
وع��ن احل��ال ال��ي وصل��ت إليه��ا احملافظ��ة يؤك��د الناش��ط  	
اإلعام��يّ أيه��م احلوران��ي ل�»ع��ن املدين��ة«: »عل��ى الرغ��م م��ن الواق��ع 
الصع��ب ال��ذي تعيش��ه حمافظ��ة درع��ا، م��ن اقتت��اٍل ب��ن الفصائ��ل 
واالضطراب��ات األمني��ة الكب��رة؛ تبق��ى احلاضن��ة الش��عبية للثورة هي 
األق��وى. مل يتقب��ل أح��ٌد فك��رة املصاحل��ة م��ع النظ��ام، وذل��ك ملعرفته��م 
التامة بغدره. وإن وجد بعض األش��خاص ممن خيالفون ذلك، س��واء 
أكانوا مدنين أم عسكرين، فهؤالء مزروعون من قبل قوات النظام 

ليزي��د م��ن التفرق��ة احلاصل��ة وإلضع��اف ال��روح املعنوي��ة«.
م��ن املاح��ظ أن الغالبي��ة العظم��ى ألهال��ي احملافظ��ة ض��ّد  	
املصاحل��ة مجل��ًة وتفصي��ًا، ولك��ن، يف الوق��ت نفس��ه، ُوج��د أش��خاٌص 
دفعته��م الظ��روف الصعب��ة إىل »تس��وية وض��ٍع« م��ع النظ��ام. فمنه��م 
املصاب��ون بأم��راٍض مزمن��ٍة وصُع��ب عليه��م الع��اج ضم��ن املناط��ق 
رة فاضط��روا إىل الت��داوي يف مناط��ق س��يطرة النظ��ام يف ظ��ّل  احمل��رّ
اس��تمرار دول اجل��وار يف إغ��اق معابره��ا، ومنه��م موظف��ون ال زال��وا 
عل��ى رأس عمله��م يف املؤّسس��ات املدني��ة للدول��ة وال ميلك��ون مص��در 
دخ��ٍل آخ��ر، ومنه��م أيض��ًا أش��خاٌص لديه��م معتقل��ون أو معتق��اٌت يف 
س��جون النظ��ام أقدم��وا عل��ى املصاحل��ة عله��ا تك��ون -بنظره��م- س��بيل 
اإلف��راج ع��ن ذويه��م. ولك��ن معظ��م الذي��ن ذهبوا ع��ادوا وأق��ّروا بأن تلك 
املصاحل��ات ه��ي مصاحل��اٌت ش��كليٌة وليس��ت أكث��ر م��ن وع��وٍد بّراق��ة.

وم��ن جهت��ه أك��د أب��و غ��ازي، القاض��ي الش��رعي مبحكم��ة  	
دار العدل، ل�»عن املدينة« أن: »حمكمة دار العدل، والي تعتر اجلسم 
األساسّي حملافظة درعا، ترفض رفضًا قطعيًا عقد أّي مصاحلاٍت مع 
النظام، مما يعتر خيانًة لدم الشهداء وللثورة بشكٍل عام. ويف الوقت 
نفس��ه ال يص��ّح االنف��راد بعق��د مصاحل��اٍت م��ع النظام دون تنس��يٍق مع 

اجلان��ب العس��كرّي والث��ورّي يف كل املناط��ق«.
س��يناريوهاٌت عديدٌة تش��هدها حمافظة درعا. فهل س��تفتح  	
معركة »قادسية اجلنوب«، الي انطلقت مؤخراً، باب العودة إىل أيام 

االنتص��ارات؟

مل تع��د ُتس��مع أص��وات الرش��قات اخلارج��ة م��ن بن��ادق أبط��ال درع��ا معلن��ًة الف��رح بتحري��ر حاج��ٍز أو قطع��ٍة عس��كريٍة م��ن ق��وات  	
النظ��ام، ومل تع��د النس��اء خت��رج إىل الش��رفات حام��اٍت األرز وقطع��ًا م��ن الس��كاكر لينثرنه��ا ف��وق رؤوس أولئ��ك القادم��ن، ب��ل أصبح��ت 

الرش��قات املخيف��ة دالل��ًة -يف معظمه��ا- عل��ى اش��تباٍك حمل��ّي.

درعا بني مطرقة االقتتال وسندان املصاحلات

حممد شباط
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آملار طعمة

خّلف��ت الس��نوات املنصرم��ة الكث��ر  	
م��ن اإلصاب��ات م��ن خمتل��ف الفئ��ات العمرية 
العدي��د  وعان��ى  املس��تمّر.  القص��ف  نتيج��ة 
الس��فر لتلق��ي  م��ن املصاب��ن م��ن صعوب��ة 
وتكاليف��ه  احمل��ّررة  املناط��ق  ضم��ن  الع��اج 
الباهظ��ة يف اخل��ارج، وم��ن هن��ا ب��رزت أهمي��ة 
املعاجل��ة الفيزيائي��ة الي بات��ت حاجًة ملحًة 

الب��اد. ظ��روف  يف  وضروري��ًة 

الع��اج  م��ن  الن��وع  ه��ذا  يع��ّد  	
الصحي��ة  الرعاي��ة  إح��دى مه��ن  الطبيع��ّي 
ال��ي تق��دم خدم��اٍت لألفراد من أج��ل تطوير 
إىل  وإعادته��ا  احلرك��ة  عل��ى  واحلف��اظ 
احل��ّد األقص��ى والق��درة الوظيفي��ة يف مجيع 
مراح��ل احلي��اة. وم��ن املع��روف أن الع��اج 
واملهن��ة  الطبيع��ّي  الع��اج  ه��و  الفيزيائ��ّي 
املوج��ودة منذ الق��دم، ويعتمد على احلركة 
األجه��زة  بع��ض  واس��تخدام  والتماري��ن 
العاجية، ويعّد جزءاً مكمًا لاختصاصات 

األخ��رى. الطبي��ة 
وكغره��ا م��ن املناط��ق ال��ي اش��تد  	
فيه��ا الن��زاع وتعّرض��ت للكث��ر م��ن القص��ف 
حمافظ��ة  تفتق��ر  س��ورية؛  يف  والدم��ار 
القنيط��رة إىل مراك��ز إع��ادة تأهيل مصابي 
إىل  يضط��رون  الذي��ن  واملع��ارك،  القص��ف 
السفر لتلقي العاج يف دول اجلوار، ليصبح 

حالته��م  تفاق��م  يف  إضافي��ًا  س��ببًا  التنق��ل 
املرضي��ة.

تع��ّرض نص��ر عب��د اهلل، وه��و م��ن  	
أبن��اء القنيط��رة، إلصابت��ن يف ي��ده وس��اقه، 
أثن��اء قص��ف ق��وات النظام بلدت��ه الرويينة، 
عّم��ان  يف  فيزيائي��ًا  حالت��ه  ع��اج  فح��اول 
ب��األردن، لكن��ه مل يس��تطع حتّم��ل تكالي��ف 
ذل��ك مادي��ًا. يقول ل�»عن املدين��ة«: »أنا بأمّس 
احلاج��ة إىل املعاجل��ة الفيزيائي��ة. ول��و كان 
مرك��ٌز  عم��ان-  إىل  س��فري  ف��رتة  -يف 
مل��ا  القنيط��رة  يف  الفيزيائي��ة  للمعاجل��ة 
توقف��ت ع��ن معاجل��ة حال��ي عن��ده، ولكن��ت 

ح��ال«. بأحس��ن  اآلن 
تع��ّد املعاجل��ة الفيزيائي��ة حاج��ًة  	
ماّس��ٌة  حاج��ٌة  أنه��ا  إال  العم��وم،  يف  ثانوي��ًة 
ومهم��ٌة بالنس��بة إىل الكث��ر م��ن املصاب��ن. 
وانطاق��ًا م��ن ه��ذه األهمي��ة عم��ل أس��امة أبو 
هم��ام، املس��اعد اجمل��از باملعاجل��ة الفيزيائي��ة 
عل��ى   ،2008 الع��ام  يف  دمش��ق  جامع��ة  م��ن 
إنش��اء »مركز اهلمام للمعاجلة الفيزيائية« 
يف مت��وز2016، يف قري��ة بريق��ة مبحافظ��ة 
القنيط��رة، لتقدي��م اخلدم��ات للعدي��د م��ن 
احل��االت ال��ي حتت��اج إىل ع��اٍج فيزيائ��ّي. 
وعل��ى الرغ��م م��ن قل��ة الدع��م وع��دم تواف��ر 
يف  املعني��ة  اجله��ات  م��ن  ال��ازم  التموي��ل 
املعارض��ة خارج��ًا أو م��ن اجملل��س احملل��ّي، إال 
أن ذل��ك مل مين��ع أس��امة أب��و هم��ام من إنش��اء 
مرك��ٍز بس��يٍط للتأهي��ل والع��اج الطبيع��ّي.

يق��ول أب��و هم��ام ل�»ع��ن املدين��ة«:  	
الوط��ّي.  جاس��م  أعم��ل يف مش��فى  »كن��ت 
ويف بداي��ة الث��ورة عمل��ت يف مش��فى جاس��م 
امليدان��ّي، ث��م معاجل��ًا فيزيائي��ًا ج��وااًل ب��ن 
ق��رى وبل��دات حمافظ��ي القنيط��رة ودرع��ا، 
حي��ث عاجل��ت العدي��د م��ن احل��االت املرضي��ة 
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للمدنين والكثر من اإلصابات للعسكرين 
ج��راء املع��ارك، فعاجلت حوالي 450 حالًة من 

بينه��ا 300 إصاب��ة ح��رب«.
وق��ال: »مل أتل��ّق أّي دعم، وافتتحت  	
املرك��ز م��ن مال��ي اخل��اّص. ي��وي املرك��ز 
عل��ى كام��ل املع��ّدات احلركي��ة م��ن جه��از 
مس��اٍج وتنبي��ٍه كهربائ��يٍّ ودوالٍب للكت��ف، 
باإلضاف��ة إىل الس��اونا«. وأك��د أب��و هم��ام: 
»قم��ت بصناع��ة مجي��ع ه��ذه األجه��زة خبرٍة 
مي ومبساعدة حمّل حدادٍة يف املدينة. ومن 
احل��االت ال��ي ابت��دأت عاجه��ا يف املرك��ز 
حالة املريض نصر عبد اهلل«. ويضيف: »عمل 
املرك��ز، من��ذ تأسيس��ه، عل��ى اس��تقبال كل 
احل��االت الواف��دة، م��ن اإلصاب��ات احلربي��ة 
نس��تقبل  ع��ام.  بش��كٍل  املرضي��ة  واحل��االت 
حوال��ي 10 ح��االٍت يوميًا، م��ن القنيطرة ومن 
ق��رى وبلدات ري��ف درعا الغربّي والش��مالّي«.

املعاجل��ة  أهمي��ة  عل��ى  ي��دل  وم��ا  	
الفيزيائي��ة م��ا جرى م��ع الكثر من احلاالت، 
وم��ا جي��ري م��ع الطف��ل معت��ز الطح��ان الذي 
يرت��اد املرك��ز يوم��ن يف األس��بوع، ويق��ول 
ل�»ع��ن املدين��ة«: »أصب��ت يف قدم��ي بس��بب 
قذيف��ة. عوجل��ت إثره��ا يف مش��فى القنيطرة 
الوط��ي، لك��ن ركب��ي أصيب��ت بالتكل��س. 
حاول��ت معاجلته��ا فيزيائي��ًا يف املن��زل إال أن 
املعاجل��ة كان��ت ضعيف��ة«، مضيف��ًا: »من��ذ 
افتتاح املركز بدأت معاجلة قدمي فيه وبّت 

اآلن أفض��ل م��ن الس��ابق«.
رغ��م أن »مرك��ز اهلم��ام« من��وذٌج  	
حق��ق  أن��ه  إال  التأهي��ل،  ملراك��ز  مصغ��رٌّ 
إمكانيات��ه  إىل  بالنظ��ر  اإلجن��ازات  بع��ض 
البس��يطة وحداثة إنش��ائه، من خال عنايته 
وتأهيل��ه ع��ّدة حاالٍت من املرض��ى واملصابن، 
ومساعدتهم يف العودة إىل حياتهم الطبيعية 

ف��ردّي. وجبه��ٍد  فش��يئًا،  ش��يئًا  والصحي��ة 

خطة عمٍل بيضاء يف ظروٍف متلبدة بالسواد

مركز  للمعاجلة الفيزيائية يف القنيطرة
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معاناة احلصول على املاء البارد
انعدم��ت الكث��ر م��ن مقّوم��ات احلي��اة حت��ى اعت��اد الن��اس  	
عل��ى العي��ش م��ن دونه��ا، عل��ى الرغم م��ن احلاجة امللح��ة إىل بعضها. 
وأصب��ح م��ن الصع��ب حتصي��ل مث��ن زجاج��ة امل��اء الب��ارد يف ظّل نس��بة 
البطال��ة العالي��ة واخنف��اض األج��ور وانهي��ار الل��رة. وزاد ارتف��اع 
درج��ات احل��رارة -ال��ي جت��اوزت األربع��ن درج��ًة يف بع��ض أي��ام ه��ذا 
الصي��ف- م��ن معان��اة الن��اس. كم��ا زاد الغ��اء الكب��ر يف أس��عار املي��اه 
دة الط��ن بل��ة، وأض��اف إىل أعب��اء حياته��م الكث��رة هم��ًا آخ��ر ه��و  امل��رّ
البحث اليومّي عن لوح »البوظ« )الثلج( الذي وصل س��عره يف بعض 
األي��ام إىل 1500 ل��رة، أي م��ا يع��ادل 3 دوالراٍت أمركي��ة، وه��ذا رق��ٌم 
كب��ٌر يف بل��ٍد ال يزي��د في��ه األج��ر اليوم��ّي للموظ��ف أو العام��ل عل��ى 

دوالري��ن.
عب��د الرمح��ن العبي��د )52 عام��ًا، م��ن ري��ف مح��اة الش��مالّي(  	
قال ل�»عن املدينة«: »يف رمضان أكر همومي هو تأمن املاء البارد. 
يف السابق كنا نفكر ما الذي ستحويه مائدة اإلفطار من طعام، أما 
اآلن فأصب��ح تفكرن��ا ينحصر يف هل س��نوّمن م��اءاً بارداً هذا اليوم أم 

ال؟ بع��د ظه��ر كّل ي��وٍم تب��دأ رحل��ي للبح��ث ع��ن ل��وح ب��وظ«.
ثـمانية قتلى بسبب لوح بوظ

كث��راً م��ا يص��ل ش��جاٌر ب��ن املش��رتين والبائع��ن بس��بب  	
جش��ع األخري��ن واس��تغاهلم ارتف��اع درج��ات احل��رارة لرفع��وا س��عر 
لوح البوظ عدة أضعاف، ويف بعض األحيان حتصل مشاّداٌت لفظيٌة 
ب��ن املش��رتين أنفس��هم نتيج��ة االزدح��ام ح��ول البائ��ع. أصب��ح ه��ذا 
املش��هد مألوف��ًا لألس��ف، لك��ن غ��ر املأل��وف أن يتطور الش��جار ليصبح 
ب��ن أهال��ي بلدت��ن ويس��قط ثاث��ة قتل��ى و12 جريًا. ه��ذا ما حصل 
يف بل��دة الب��ارة بري��ف إدل��ب اجلنوب��ّي، عندم��ا تدافع رج��ان أحدهما 
م��ن أهال��ي البل��دة واآلخ��ر م��ن بل��دة م��ورك بري��ف مح��اة أم��ام بائ��ع 
الب��وظ، ليتط��ور التداف��ع إىل ش��جاٍر كب��ٍر وتب��ادٍل إلط��اق الن��ار، 
انتهى بعدٍد من القتلى واجلرحى وخروج نازحي مورك من البلدة. 
ويف ذل��ك الي��وم ق��ام النظ��ام باس��تهداف الب��ارة بالرامي��ل والصواريخ 
بسبب دخول عدٍد كبٍر من الثوار لفّض االشتباك بن املتشاجرين، 
فس��قط مخس��ة ش��هداء م��ن املدني��ن م��ن البل��دة بالقص��ف، وش��ّيع 

األهال��ي يف الي��وم التال��ي مثان��ي جنائ��ز.

يعي��ش س��كان املناط��ق احمل��ّررة حال��ًة إنس��انيًة صعبًة بس��بب تضييق النظ��ام بقطع الكهرباء وامل��اء واملواد التمويني��ة وحتى الطبية  	
ع��ن املناط��ق اخلارج��ة ع��ن س��يطرته. وبس��بب قط��ع الكهرب��اء أصب��ح م��ن الرفاهي��ة أن حتص��ل عل��ى م��اٍء ب��ارٍد يف الكث��ر م��ن امل��دن والبل��دات، 

مصدر دخلوص��ارت املش��روبات الب��اردة حك��رًا عل��ى امليس��ورين.
يف ظ��ّل النق��ص الكب��ر يف ف��رص العم��ل وج��د الكث��ر م��ن  	
الش��باب يف جت��ارة الب��وظ وس��يلًة لكس��ب الرزق وتأم��ن مصدر دخل، 
فمتوس��ط دخ��ل بائ��ع البوظ يرتاوح ب��ن ال�3000 و5000 لرٍة يف اليوم، 
وص��ارت الش��وارع واألزق��ة ومراك��ز الق��رى والبل��دات تش��هد وج��وداً 

دائم��ًا للعامل��ن يف ه��ذه املهن��ة.
يق��ول عب��د املنع��م أب��و أمح��د )39 عام��ًا(: »يف كّل صي��ٍف،  	
من��ذ ث��اث س��نوات، أعمل ببيع الثلج يف ري��ف إدلب اجلنوبّي. يرتاوح 
س��عر القال��ب ب��ن 600 و1500 ل��رة، وي��زداد الس��عر مع ارتف��اع درجات 
احل��رارة. ويبل��غ وزن القال��ب الواح��د 6 ك��غ. يؤّم��ن بي��ع الثل��ج دخ��ًا 
جي��داً، وه��و عم��ٌل مري��ٌح وال يت��اج إىل رأس م��اٍل كب��ر«. ويتاب��ع: 
»يلق��ى بي��ع الثل��ج إقب��ااًل جي��داً م��ن األهال��ي وم��ن أصح��اب حم��ات 

اللح��وم الذي��ن يش��رتونه بش��كٍل كب��ٍر حلف��ظ بضاعته��م«.
معامل البوظ

جعلت مجلٌة من العوامل من صناعة البوظ عمًا مرحبًا؛  	
أهمه��ا انقط��اع الكهرب��اء احلكومي��ة وارتف��اع أس��عار بدائله��ا، وانتش��ار 
املخيم��ات غ��ر املخّدم��ة بالتي��ار الكهربائ��ّي يف الش��مال الس��ورّي، 
ووج��ود كثاف��ٍة س��كانيٍة كب��رٍة يف األري��اف الش��مالية إلدل��ب، م��ا 
دف��ع املس��تثمرين وأصح��اب األم��وال إىل إنش��اء عش��رات املعامل، الي 
ت��رتاوح كلف��ة الواح��د منه��ا ب��ن 10 و15 أل��ف دوالر، وغالبيته��ا م��ن 

امل��اركات القدمي��ة نص��ف اآللي��ة.
حمم��د ج��راح، صاح��ب أح��د ه��ذه املعام��ل، ق��ال ل�»ع��ن  	
املدين��ة«: »نبي��ع غالبي��ة املنت��ج لتج��اٍر يبيعون��ه بدوره��م يف املخيم��ات 
والق��رى يف ري��ف إدل��ب. ي��رتاوح إنتاجن��ا ب��ن 5 و20 ط��ن حبس��ب 
ح��رارة اجل��و. للعم��ل صعوب��اٌت كب��رٌة أهمه��ا القص��ف، فتجم��ع 
السيارات للتحميل يعّرضنا للخطر ألن طائرات االستطاع ترصد 
التجمع��ات، باإلضاف��ة إىل صعوب��ة تأم��ن املل��ح اخل��اّص للمعم��ل، 

ولذل��ك ترتف��ع األس��عار يف بع��ض األي��ام«.
أس��همت معام��ل الب��وظ يف إجي��اد ف��رص عم��ٍل للكث��ر م��ن  	
الش��باب الذي��ن يعان��ون األمّري��ن لتأم��ن دخ��ل، وخفف��ت م��ن صعوبة 
احلص��ول عل��ى امل��اء البارد، رغ��م ارتفاع الثمن يف كث��ٍر من األحيان. 
ولكنه��ا حل��وٌل تبق��ى قاص��رًة ومكلف��ًة لإلنس��ان الصاب��ر واملتمس��ك 

ب��األرض رغ��م الثم��ن الكب��ر ال��ذي يدفع��ه.

املاء البارد يف زمن احلرب

معرة حرمة - ريف إدلب اجلنوبي - خاص عن املدينة
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حممد سرحيل

الس��ورية  الث��ورة  نع��ت   2016 آب  م��ن  عش��ر  احل��ادي  يف  	
أح��د أوف��ى أبنائه��ا، لتض��ّج األوس��اط الثوري��ة بنب��أ استش��هاده، ومت��أَل 
صفح��ات اإلنرتن��ت مناقب��ه، كي��ف ال وه��و الب��اّر ال��ذي مل يتخ��ّل أو 
جيُب عن االلتحاق بها والّذود عنها مّرًة تلو األخرى، رغم ما حلقه 

وأصاب��ه خاهل��ا.

ُول��د يوس��ف يي��ى زوع��ة، قب��ل س��بعة وثاث��ن عام��ًا، يف  	
قري��ة بوزغ��ار التابع��ة حملافظ��ة إدل��ب مش��ال س��ورية. مت��زوٌج ول��ه 
أربعة أطفال. خّريج املعهد املتوّسط لآلثار واملتاحف بدمشق، وشغل 

منص��ب مدي��ر متح��ف الّط��ب والعل��وم اإلنس��انية يف حل��ب.
مولٌع باآلثار

لل��رتاث  م��ا مي��ّت  ب��كل  الش��ديد وولع��ه  ُع��رف عن��ه حّب��ه  	
واحلض��ارة اإلس��امّين بصل��ة، ب��ل جت��اوز اهتمام��ه باآلث��ار درج��ة 
احلب ليصل إىل درجة اهلوس. ومل تكن زياراته إىل مدينة حلب بن 
احل��ن واآلخ��ر ختل��و م��ن جولٍة يف أحيائه��ا وأزّقتها القدمي��ة؛ إذ ال بّد 

م��ن االطمئن��ان عل��ى س��امة بع��ض آثاره��ا الّصام��دة!
إال أنه كان يرى أن صمود اآلثار السورّية واحلفاظ عليها  	
ال يتأّت��ى إال بإس��قاط نظ��ام األس��د، فق��د كان يق��ول: »ليس هناك أي 
معن��ًى أو قيم��ٍة حلف��ظ اآلث��ار م��ا مل ُنس��قط ه��ذا النظام، ألّنه س��يزّور 

كل تارخين��ا وحضارتن��ا ل��و انتص��ر علين��ا«.
ثائٌر من اجليل األول

عرفت��ه الث��ورة مبّك��راً، ابت��داًء م��ن املظاه��رات ولي��س انته��اًء  	
حبم��ل الس��اح. عم��ل يف بداي��ة االحتجاج��ات عل��ى تنظي��م املظاه��رات 
واملش��اركة فيه��ا متنّق��ًا ب��ن قرى وبلدات حلب وإدلب، حيث اش��تهر 
باصطحاب مكّرات الصوت. وكذلك شارك يف العديد من النشاطات 
الس��لمّية األخرى، الي كان أش��هرها إطاق »بوالن احلرية« وإلقاء 
عدٍد من الافتات الثورية يف نهر »قويق« الذي عرف يف ما بعد ب� »نهر 

الش��هداء«.
ل الّسالح َحْ

كم��ا الكثري��ن م��ن أبن��اء الثورة، مح��ل )أبو ييى( الّس��اح  	
دفاع��ًا ع��ن س��ورية وش��عبها، وانتق��ل م��ع زوجت��ه وأوالده إىل مس��كٍن 
قريٍب من إحدى اجلبهات الي يش��رف عليها، لئا ينش��غل بأهله عن 
جه��اده ورباط��ه، ولتش��اركه زوجت��ه ثورت��ه وتع��اجل رفاق��ه املصاب��ن، 

وتع��ّد هل��م الطع��ام والش��راب.
ح��از ع��دة رت��ٍب عس��كريٍة يف صف��وف اجلي��ش احل��ّر، فم��ن  	
قائد كتيبٍة إىل قائد لواء األنصار، لرحل أخراً وهو يش��غل منصب 
قائد اجمللس العسكرّي جليش اجملاهدين، وأحد أبرز مؤّسسي غرفة 

عملي��ات فت��ح حل��ب والفاعل��ن فيه��ا.
خ��اض وق��اد العدي��د م��ن املع��ارك، م��ن أبرزه��ا معرك��ة  	
حتري��ر األت��ارب وب��اب اهل��وى وخ��ان العس��ل والف��وج 46 والراش��دين، 
كذل��ك املعرك��ة الش��هرة »فاملغ��رات صبح��ًا« مبراحله��ا اخلم��س.

يق��ول الش��يخ يي��ى، صديق��ه املق��ّرب يف جي��ش اجملاهدي��ن:  	

ل ختّلف��ه ع��ن أّي معرك��ٍة م��ن مع��ارك حل��ب، ب��ل كان  »مل ُيس��جَّ
يش��ارك أحيان��ًا بصفت��ه الش��خصّية إن مل يش��ارك فصيل��ه بش��كٍل 
رمس��يٍّ ومباش��ر. كان جيم��ع وال يف��ّرق، يلت��ّف حول��ه ويّب��ه كّل 
م��ن عرف��ه والتق��ى به، يعم��ل للمصلحة العامة وال يع��رف التعّصب 

لفصي��ٍل دون غ��ره«.
بق��ي مازم��ًا للجي��ش احل��ّر إىل أن اسُتش��هد يف صفوف��ه،  	
إذ كان يراه مش��روع ش��عٍب ثائر، وليس مش��روع حزٍب أو تنظيٍم أو 

مجاع��ة.
من السجن إىل املعركة

أوائ��ل الع��ام 2013 ُأِس��َر يوس��ف لدى تنظي��م داعش، ليطلق  	
سراحه بعد عّدة أياٍم مبوجب صفقة تبادل، حتّدث خاهلا عن سوء 

املعامل��ة ال��ي تلّقاه��ا، وُبع��د الّتنظي��م ع��ن أدن��ى تعالي��م اإلس��ام.
ع��اد ليق��ع يف األس��ر م��ّرًة أخ��رى أواخ��ر ع��ام 2014 عل��ى ي��د  	
إح��دى امليليش��يات الش��يعية ق��رب قري��ة نّب��ل بري��ف حل��ب الش��مالّي. 
وبعد تس��عة أش��هٍر ُأطلق س��راحه مّرًة أخرى، مبوجب صفقة تبادٍل 
أيض��ًا. وُنق��ل عن��ه أّنه وضع خطًة لتحرير حلب خال أس��ره يف نّبل.

ومم��ا ُروي عن��ه عق��ب خروج��ه م��ن األس��ر الّثاني أن��ه أصّر  	
على زيارة مقاتليه يف املعسكر، لئّا يشغلهم باستقباله عن التدريب 

واإلع��داد!
قائٌد مقدام

ُع��رف بش��جاعته وإص��راره. يتق��دم صف��وف مقاتلي��ه يف  	
املع��ارك، ليك��ون االقتحام��ّي األول بينهم. َوْح��دُه املوت ما يول بينه 
وب��ن أّي ه��دٍف يضع��ه نص��ب عيني��ه كم��ا كان يق��ول، وق��د ح��ال 

امل��وت فع��ًا بين��ه وب��ن حلم��ه بتحري��ر حل��ب.
ُسِئل أحد مقاتليه، بعد أن ُأصيب وفقد بصره، عن أكثر ما يشتاق 
إىل رؤيته فأجاب: »أشتاق لرؤية ظهر يوسف زوعة وحنن مقبلون 

على املعركة«.
ُع��رف أيض��ًا بإع��داده اجلي��د وختطيط��ه، إذ كان يق��ول:  	
»علينا أن نعّد أنفسنا ونعرف عدّونا بشكٍل جيد، أما النتائج فهي من 

صن��ع اهلل نص��راً كان��ت أم ش��هادة«!
أّس��س قب��ل رحيل��ه مدرس��ًة داخلي��ًة مش��ال س��ورية، أطل��ق  	
عليها اس��م مدرس��ة إعداد القادة، فلئن رحل فإن غرس��ه سيثمر بعد 

ح��ن!
غادرن��ا يف مع��ارك ف��ّك احلص��ار ع��ن مدين��ة حل��ب، ووّدعنا  	
كم��ا ينبغ��ي لقائ��ٍد مثل��ه أن يرح��ل... ش��هيداً مجي��ًا مضّرج��ًا بدماٍء 

زكّي��ٍة يف أش��رس وأنب��ل مع��ارك حل��ب.

يوسف زوعة... قّصة بطولة
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د. أنس فتّيح

كانت دراس��ي الثانوية )1998 - 2000( يف مدرس��ة املتفوقن يف مدينة دير الزور، عندما كانت تس��ّمى مدرس��ة »الش��هيد باسل«،  	
قبل أن يطلق عليها الثوار الحقًا اسم الفتى الشهيد حممد ما عيسى. يف ذلك الوقت كان هناك اهتماٌم مصطنٌع من اجلهات احلكومية 
به��ذه التجرب��ة احلديث��ة، م��ا اس��تدعى زي��ارة وزي��ر الرتبي��ة للمدرس��ة مرت��ن يف عام��ن متتالي��ن، إضاف��ًة إىل زي��ارات املس��ؤولن احمللي��ن 

وإط��االت اجلرائ��د الرمسي��ة.

يــوم انتحر عفلق

وطبعًا، ألننا يف س��وريا األس��د، جيب أن ينس��حب االهتمام  	
إىل احل��زب. ول��ذا مل يكت��ف ف��رع ح��زب البع��ث العرب��ّي االش��رتاكّي 
يف دي��ر ال��زور بتنس��يب الط��اب املتفوق��ن كأعض��اء أنص��ار )مج��ع 
نص��ر(، كم��ا يفع��ل يف كل م��دارس س��وريا، ب��ل زاد علي��ه أن جع��ل 
االجتماع��ات احلزبي��ة تت��ّم أس��بوعيًا يف مكتب��ة املدرس��ة، بع��د انته��اء 
ال��دوام مباش��رًة، مم��ا ال ي��رتك جم��ااًل ألّي طال��ٍب -أقص��د ألّي رفي��ٍق 
بعث��ّي- أن يته��رب م��ن حض��ور االجتم��اع. وكان أن انت��دب احل��زب 
الرفي��ق أب��و عب��د اهلل ليك��ون أمين��ًا حللقتن��ا احلزبي��ة. زاول الرفي��ق 
أب��و عب��د اهلل مهمت��ه منذ اليوم األول على أكمل وجه، فبعد ترديده 
الشعار قسم االجتماع إىل ثاثة حماور؛ األول عن النظام الداخلي، 
والثان��ي للنش��رة السياس��ية، والثال��ث يفت��ح في��ه ب��اب النق��اش. كان 
احمل��وران األول والثان��ي هم��ا األس��هل بالنس��بة إلين��ا، ف��كل م��ا علين��ا 
ه��و االس��تماع إىل ه��راٍء تعودن��ا مساع��ه، وال ب��أس م��ن بع��ض التثاؤب 
خال��ه، إال أن احمل��ور الثال��ث، أي النق��اش، كان أم��راً ال يط��اق. مل 
ي��ظ الرفي��ق أب��و عب��د اهلل يف االجتم��اع األول -بع��د كّل التش��جيع 
والتحفي��ز- إال عل��ى س��ؤاٍل واح��د، تع��ّرض س��ائله لنظ��راٍت ح��ادٍة من 
الط��اب الرف��اق الذي��ن ينتظ��رون حلظ��ة انته��اء االجتم��اع والع��ودة 
إىل البي��ت بف��ارغ الص��ر. كان الرفي��ق أب��و عب��د اهلل أكث��ر خبث��ًا يف 
االجتم��اع الثان��ي، فأعل��ن أن االجتم��اع لن ينتهي قب��ل أن تكون هناك 
ث��اث مش��اركاٍت م��ن األنص��ار عل��ى األق��ل، كان��ت هذه ورط��ًة بكل 
م��ا يف الكلم��ة م��ن معن��ى لنا. لكن، لألمانة، علّي أن أذكر أن الرفيق 
أب��و عب��د اهلل ق��د س��هل املهم��ة علين��ا كث��راً، فيكف��ي أن ُيطرح س��ؤال، 
أي��ًا كان ه��ذا الس��ؤال صغ��راً أو كب��راً، تافه��ًا أو هام��ًا، لينطل��ق يف 
احلدي��ث مط��واًل ومط��واًل ج��داً، لي��س عم��ا خي��ص الس��ؤال وح��ده، بل 
ع��ن كل م��ا يرغ��ب ه��و يف احلدي��ث عن��ه، دون أن يتمك��ن أح��ٌد م��ن 

إيقافه. 

واح��دٌة م��ن أه��م مي��زات الرفي��ق أبو عبد اهلل، الي يتش��اطرها  	
م��ع كث��ٍر م��ن البعثين، هي الك��ذب بتلقائية؛ كان الك��ذب أمراً عفويًا 
لدي��ه، ال يت��اج إىل تأم��ٍل أو وق��ٍت الخ��رتاع الكذب��ة، مهم��ا كان نوعه��ا 
أو حجمه��ا. فعندم��ا س��ئل ع��ن س��بب إلغ��اء نتنياهو زيارته لفرنس��ا امتّد 
جواب��ه حلوال��ي ثل��ث س��اعة، جّم��د فيه القائ��د املناضل أواًل، ثم كش��ف 
أن الس��بب هو اكتش��اف املوس��اد اإلس��رائيلّي كمينًا كانت قد جهزته 
املخاب��رات الس��ورية الغتي��ال نتنياهو يف باري��س! تكلم طالٌب آخر حول 
حصار العراق وبرنامج النفط مقابل الغذاء، وهنا فرح الرفيق أبو عبد 
اهلل وكأن��ه التق��ط صي��داً مثين��ًا، وأخ��ذ خيط��ب بن��ا ع��ن مواقف س��وريا 
القومية وحكام اخلليج املتخاذلن ووقوف القيادة إىل جانب الشقيقة 
الع��راق رغ��م كل الضغوط��ات ورغ��م كل احن��راف بع��ث الع��راق. ومل 
يقن��ع الرفي��ق أب��و عب��د اهلل بالوقوف عند تلك الكليش��يهات فحس��ب، بل 
حدثن��ا ع��ن قص��ٍة مل يس��مع به��ا أح��ٌد غ��ره، وراح ي��روي بتفاصي��ل أدّق 
م��ن الدقيق��ة كي��ف تدخ��ل القائ��د املناض��ل بإنس��انيته املعه��ودة حل��ّل 
مشكلٍة عائليٍة داخل بيت صدام، وتوّسط بن األخر وابنه الغر عدي، 
فحل��ت القضي��ة وع��ادت املي��اه إىل جماريها!! ويف س��رديٍة أخرى حلكايا 
الرفي��ق أب��و عب��د اهلل ال��ي ال تنض��ب، حدثن��ا بفخٍر ع��ن التطوير التقّي 
ال��ذي أج��راه اجلي��ش العرب��ّي الس��ورّي لدبابات��ه، وكي��ف أن البنتاغ��ون 
حاول احلصول على معلوماٍت -ولو مبسطٍة- عن هذا التطوير، وباءت 

حماولته بالفش��ل!
دون أن يرّف له جفن، أمام ش��باٍن وش��اباٍت يف الس��ابعة عش��ر  	
م��ن العم��ر؛ مض��ى الرفي��ق أب��و عب��د اهلل يف دجل��ه دون وازع. وج��اءت 
أب��رز إبداعات��ه وأش��دها تألق��ًا يف إجاب��ٍة ع��ن س��ؤاٍل طرح��ه أح��د الرف��اق 
الدراوي��ش ع��ن ماهي��ة الرس��الة اخلال��دة لألم��ة العربي��ة يف ش��عار 
احل��زب؛ ف��رّد الرفي��ق أب��و عبد اهلل: ُس��ئل الرفي��ق القائ��د املناضل حافظ 
األس��د ه��ذا الس��ؤال فأج��اب: )الرس��الة اخلال��دة لألم��ة ه��ي اإلس��ام(.
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ش��ارك اب��ن اجل��ران يف تنفي��ذ اإلع��دام، وب��ادر، م��ن تلق��اء  	
نفس��ه، إىل إش��راك أم إبراهي��م يف الفرج��ة عل��ى رأس ابنه��ا. مل جت��د 
م��ا تفعل��ه وقت��ذاك س��وى الدع��اء علي��ه ب���»روح إن ش��اء اهلل م��ا يلتق��ى 
ل��ك أث��ر«. ص��ارت ه��ذه الدع��وة مض��رب مث��ٍل يف االنتق��ام اإلهل��ّي م��ن 
اجملرم��ن بع��د أن ُقت��ل اب��ن اجل��ران بغ��ارٍة لطائ��رات التحال��ف ومل 
ُيعث��ر ل��ه عل��ى أث��ٍر فع��ًا، كم��ا يؤك��د الن��اس هن��ا يف جرابل��س ال��ي 
يتب��ادل أهله��ا الي��وم التهان��ي خباصه��م م��ن »داع��ش«. ولك��ن ال يب��دو 
أن تقهق��ر التنظي��م س��يخفف م��ن ه��ول م��ا القت��ه ه��ذه امل��رأة وغره��ا 
م��ن أمه��ات وآب��اء الضحاي��ا. يق��ول صاح��ب دكاٍن يط��ّل عل��ى الس��احة 
ذاته��ا أن��ه ش��اهد معظم اإلعدامات الي نفذته��ا »داعش« لكنه ال يريد 
أن يتذك��ر: »إش أحك��ي؟ ش��ي م��ا ينوص��ف... كان��و بع��د م��ا يذحب��ون 
الزملة ويعلقونه هناك جيون ياكلون كباب هن بهاملطعم«. حس��ب 
نش��طاء يبلغ عدد من قتلتهم »داعش« من أبناء املدينة )80(، ومثلهم 

م��ا زال��وا جمهول��ي املص��ر يف س��جون التنظي��م.
تس��أل ام��رأٌة وقف��ت أم��ام بيته��ا امل��اّرة ع��ن وجه��ة عناص��ر  	
»داع��ش« املطرودي��ن م��ن املدين��ة، وتق��ول إنه��ا مش��غولة الب��ال عل��ى 
مص��ر ابنته��ا املتزوج��ة م��ن عنص��ٍر يف التنظي��م، وت��روي حكاية ذلك 
ال��زواج املش��ؤوم: »جتوزه��ا غص��ب بع��د ما كانت مرة أخ��وه اللي مات، 
وأخذه��ا مع��اه. يقول��ون راح��و عالب��اب، ويقول��ون عالرق��ة، وم��ا أدري 
ع��ن هالبنّي��ة ش��ي«. ويكش��ف قل��ق هذه األم نوعًا آخر م��ن الضحايا هو 

الفتي��ات اللوات��ي أكره��ن عل��ى ال��زواج م��ن »دواع��ش«.
األغ��راض  متع��ددة  حفري��اٍت  بفع��ل  املغ��رة  الش��وارع  يف  	
)صيان��ة ش��بكات املي��اه والكهرب��اء، وانت��زاع األلغ��ام، وغره��ا( يس��هل 
متييز من تبقى يف املدينة خال احتال »داعش« عن الوافدين اجلدد 
بع��د حتريره��ا، مب��ا يظه��ر م��ن عام��ات ب��ؤٍس يف وج��وه األول��ن رغم 
ختلص كثٍر من الرجال من الزّي الذي تفرضه داعش. يف صالون 
حاق��ٍة تزاح��م الراغبون يف التخلص م��ن اللحى اإلجبارية، ويؤكد 
احل��اق أن أكث��ر م��ن )500( ش��خٍص ق��د زاروا حمل��ه خ��ال أس��بوٍع 
واحد. ختلصت معظم النسوة والفتيات من غطاء الوجه أيضًا، وعاد 

املدخن��ون إىل تب��ادل الس��جائر وإش��عاهلا علن��ًا دون خش��يٍة م��ن أح��د. 
ويس��هم حض��ور مقاتل��ي اجلي��ش احل��ّر يف تطبي��ع األج��واء وأنس��نتها 
مقاب��ل م��ا كان أي��ام »داع��ش«. يق��ول معل��م مدرس��ٍة س��ابٌق، كان 
منش��غًا بتوصيل املاء إىل بيته، إنه كاد يصاب باجلنون من حاالت 
الضغ��ط والرع��ب يف كّل حلظ��ٍة دون انقط��اع، وخاّص��ًة م��ع إقام��ة 
بع��ض ق��ادة »داع��ش« يف ج��واره: »هذا البيت أخذو أب��و محزة العراقي، 

وه��ذا أب��و بطي��خ املص��ري، وه��ذا م��ا أع��رف من!«.
تتواف��ق آراء أه��ل جرابل��س، م��ن مواق��ع توّزعه��م املختلف��ة  	
داخ��ل املدين��ة وخارجه��ا، عل��ى ض��رورة بن��اء مؤّسس��اٍت إلدارة املدين��ة 
وجتنيبه��ا الفوض��ى. ويؤك��د ناش��طوها عل��ى أهمي��ة تأس��يس قض��اٍء 
ع��ادٍل وح��ازٍم ونزي��ٍه ينظ��ر يف مئ��ات اجلرائ��م ال��ي ارتكبه��ا مبايع��و 
»داعش« من أبناء املدينة. وهي »جرائم تبدأ من األذى واإلهانات الي 
أحلقه��ا »دواع��ش« بكث��ٍر م��ن أهل البل��د، وتنتهي باإلع��دام والتعذيب 
حت��ى امل��وت يف الس��جون«، كم��ا يق��ول حمم��د، وه��و ناش��ط يف جلن��ٍة 
أهلي��ٍة تهت��م بش��ؤون الس��لم االجتماع��ّي. وتب��دو املخ��اوف م��ن وق��وع 
حوادث انتقاٍم عش��وائيٍة خماوف حمقًة مع مس��توى الضرر العميق 
ال��ذي أحلقت��ه »داع��ش« بالنس��يج االجتماعّي للمدين��ة، فقد حرصت 
على اس��تقطاب أكر عدٍد ممكٍن هلا، من مجيع املكونات العش��ائرية 
والعرقي��ة يف جمتم��ع جرابل��س. ويعّد حممد ه��ذه القضية التحدي 
األك��ر املط��روح أم��ام الق��وى والفعالي��ات الثوري��ة واألهلية، ويذر 
من »االرختاء وتكرار أخطاء املاضي الي تراكمت من وقت حترير 
املدين��ة م��ن النظ��ام لتفت��ح الب��اب أخ��راً الحت��ال داع��ش هل��ا«. ومث��ل 
غ��ره م��ن أبن��اء البل��د ي��رى أن فق��دان االحس��اس باملس��ؤولية العام��ة، 
والعصبي��ات العائلي��ة والعش��ائرية، وكذل��ك اجله��ل والطي��ش؛ ه��ي 

األس��باب الرئيس��ية ل��كل »الوي��ات الي مّرت به��ا البلد«.
رغم تلك اهلموم الي يتقامسها كثرون خرج مصطفى،  	
وهو من أشد الكارهن لتنظيم »داعش«، يفتش عن علب دهاٍن ليبدأ 

محلت��ه اخلاّص��ة لرس��م عل��م الث��ورة وحم��و آث��ار »داع��ش«.

حممد محدان

أول اهلموم.. األمن والقضاء العادل وحمو آثار »داعش«
جرابلس بعد التحرير

قب��ل عام��ن تقريب��ًا، وم��ن ب��اب بيته��ا املط��ّل عل��ى س��احة الري��د وس��ط املدينة، ش��اهدت أم إبراهي��م رأس ابنها ع��دّي معلقًا جبدار.  	
مل تك��ن ت��دري م��ا ي��دث يف اخل��ارج ل��وال أن ط��رق ابن جرانها املباي��ع لتنظيم »داعش« الباب، لتفتح وتش��اهد التجمهر الصامت أمام رأس 

ابنه��ا املقط��وع قب��ل حلظ��ات.
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حاوره: هيئة التحرير

أدى احت��ال تنظي��م »داع��ش« ملدين��ة جرابل��س، أول الع��ام 2014، إىل تف��كك جملس��ها احملل��ّي ث��م حل��ه نهائي��ًا، قبل أن يعاد تأسيس��ه  	
يف تركي��ا، من��ذ بضع��ة أش��هر، به��دف بن��اء مؤّسس��ٍة ق��ادرٍة عل��ى إدارة ش��ؤون املدين��ة ف��ور حتريره��ا، إضاف��ًة إىل تقديم ما ميكن م��ن رعايٍة 

ألبن��اء جرابل��س الاجئ��ن يف م��دن قرقمي��ش ون��زب وعنت��اب الرتكي��ة، حي��ث ترتك��ز أغلبيته��م.
	 وخ��ال األي��ام األوىل بع��د التحري��ر كث��ف اجملل��س أنش��طته حتض��رًا ملباش��رة أعمال��ه، بالتزام��ن م��ع توس��يع دائ��رة احل��وار م��ع 
املش��ككن بكف��اءة بع��ض أعض��اءه. وكان ال��رأي الع��ام جملتم��ع املدين��ة مي��ااًل إىل تقب��ل هذا اجملل��س ولو ملّدٍة حمددٍة إىل ح��ن تهيؤ الظروف 
إلج��راء انتخاب��ات الختي��ار جمل��ٍس جدي��د. ولك��ن ه��ذا التقب��ل مل ي��ل دون تفاق��م املش��كات باجتاه��اٍت غ��ر متوقع��ة، إذ تش��كل -وبص��ورٍة 
غامض��ة- جمل��ٌس حمل��يٌّ آخ��ر م��ن أعض��اء أث��اروا ج��داًل واس��عًا بس��بب الش��بهات الي حت��وم حول بعضه��م، وتطع��ن يف انتمائه��م وإخاصهم 
للث��ورة حس��ب م��ا ي��رتدد يف الس��جاالت العام��ة لناش��طي جرابل��س الذين يذه��ب بعضهم إىل حّد اتهام أعضاء من ه��ذا اجمللس بالوالء لنظام 
األسد أو بالتواطؤ مع تنظيم "داعش" أثناء احتاله املدينة. ويربط أحد الفاعلن يف هذا امللف )طلب إغفال امسه( ما حدث يف هذا الشأن 
بال��دور اهل��دام "لبع��ض ذوي النف��وذ" م��ن أه��ل جرابلس، الذين "ضللوا األتراك املس��ؤولن عن هذا املوضوع". ويف خطوٍة الفتٍة أعلن احملامي 
حمم��ود العل��ي، رئي��س اجملل��س احملل��ّي األول، اس��تقالته يف بي��اٍن مص��ّوٍر ب��ث عل��ى ش��بكة اإلنرتن��ت، ب��ّرر فيه االس��تقالة حبرص��ه على "قطع 
الطري��ق عل��ى أصح��اب الفتن��ة الطاحم��ن لض��رب النس��يج االجتماع��ي ب��ن مكون��ات منطق��ة جرابل��س". وطال��ب أعض��اء اجملل��س بانتخ��اب 
رئي��ٍس جدي��د، ومتن��ى عل��ى احلكوم��ة الرتكي��ة "إجناح��ًا ملش��روع درع الف��رات أن تتعام��ل م��ع ه��ذا اجملل��س احملل��ّي الش��رعّي، ألن في��ه خ��رة 

الث��وار..."، ودع��ا ث��وار جرابل��س إىل تفعي��ل اهليئ��ات والتجمع��ات الثوري��ة يف املنطق��ة "كس��ابق عهده��ا يف بداي��ة الث��ورة".
ونظ��رًا ألهمي��ة األدوار ال��ي جي��ب عل��ى اجملل��س أن يضطل��ع به��ا، أج��رت "ع��ن املدين��ة" ه��ذا اللقاء م��ع أحد أعض��اء اجمللس احمللّي  	

األول، وال��ذي طل��ب ه��و اآلخ��ر إغف��ال امس��ه بس��بب اجل��دل الدائ��ر الي��وم.

ة اليت حّددها اجمللس  ما هي املهّمات األساســيّ
احمللــيّ ضمن برنامج عملــه بعد اخلالص من 

»داعش«؟
واملراف��ق  املؤّسس��ات  كّل  تش��غيل  	
وج��ٍه  أكم��ل  وعل��ى  وق��ٍت  بأس��رع  العام��ة 
اآلل��ّي  الف��رن  بتش��غيل  أواًل  فنب��دأ  ممك��ن، 
)احلكوم��ّي س��ابقًا( بع��د أن فّكك��ت »داع��ش« 
معظ��م أجزائ��ه وس��رقتها أثن��اء رحيله��ا ع��ن 
احلكوم��ة  مبس��اعدة  س��نرّكب،  املدين��ة. 
ليباش��ر  الازم��ة  التجهي��زات  الرتكي��ة، 
العم��ل بأس��رع وق��ٍت ممك��ن. وس��نعيد تش��غيل 
حمط��ة معاجل��ة وض��ّخ مي��اه الش��رب عل��ى 
ضف��ة نه��ر الف��رات ف��ور االنتهاء م��ن صيانتها 
ال��ي ب��دأت بالفع��ل، بالتزام��ن م��ع صيان��ة م��ا 
يل��زم من ش��بكة األنابيب. وجي��ري اآلن أيضًا 
ن��زع األلغ��ام ال��ي زرعته��ا »داع��ش« يف بع��ض 
النق��اط واملقاطع يف ش��بكة الص��رف الصحّي 
بغاي��ة تفجره��ا أثن��اء انس��حابها، واحلم��د هلل 
أنه��ا مل تتمك��ن م��ن ذل��ك. بدأنا أيض��ًا بصيانة 
ش��بكة الكهرباء وُوعدنا من اجلانب الرتكّي 
بتأم��ن مص��دٍر للطاق��ة؛ إم��ا بتمدي��د خ��ط 
تغذي��ٍة مرتب��ٍط بالش��بكة الرتكية يف مدينة 
قرقمي��ش، أو بتزويدن��ا مبول��دات كهرب��اء 
تركيبه��ا  ليت��ّم  كب��رٍة  اس��تطاعاٍت  ذات 
بش��كٍل م��دروٍس يف مراك��ز ع��ّدة يف أحي��اء 

املدين��ة. وج��اري العم��ل والتحض��ر ملباش��رة 
عم��ل املؤّسس��ات والقطاع��ات األخ��رى.

األمــّي  امللفــني  يف  خططكــم  هــي  مــا 
؟ ئــّي لقضا ا و

اجلان��ب  احملل��ّي  اجملل��س  يول��ي  	
األم��يّ أهمي��ًة خاص��ة، إذ تتوق��ف علي��ه كل 
أعمال اجمللس، بل وتتوقف عليه أيضًا عودة 
النازح��ن والاجئ��ن من أهلنا الذين ُش��ّردوا 
داخ��ل س��وريا وخارجه��ا. جي��ب تأس��يس ق��وة 
ش��رطٍة أو أم��ٍن منّظم��ٍة ومنضبط��ٍة يقوده��ا 
واألم��ان  األم��ن  م��ن  ضب��اط، إلش��اعة ج��وٍّ 
لألهال��ي، وكذل��ك لتخدم اجله��از القضائّي 
م��ع  واتفقن��ا  املدين��ة.  يف  تأسيس��ه  املزم��ع 
الرتكي��ة عل��ى ض��رورة خ��روج  احلكوم��ة 
الفصائ��ل املقاتل��ة إىل مق��ّراٍت خاّص��ٍة خ��ارج 
املدينة فور انتهاء األعمال العسكرية املباشرة 
يف حمي��ط جرابل��س. ويف مل��ّف القضاء بدأنا 
املش��اورات األولي��ة م��ع التجمع��ات واجملال��س 
القضائية واحلقوقية احلّرة لتأس��يس جهاٍز 
قضائ��يٍّ عل��ى مراح��ل، بداي��ًة م��ن احملاك��م 
األولي��ة وانتهاًء بتغطي��ة كل االختصاصات 
القضائي��ة املطلوب��ة. وطبع��ًا س��يعمل يف ه��ذه 
احملكم��ة أو احملاك��م قض��اٌة مؤهل��ون علمي��ًا 
م��ن القض��اة املنش��قن عن النظ��ام بعد اندالع 
بع��د  الس��ورية،  القوان��ن  وس��تكون  الث��ورة. 

حوار عن اجمللس احمللّي يف جرابلس وريفها:
األتراك سيزّودونا بالكهرباء، وسيعاقب القضاء املتوّرطني مع »داعش«

تعدي��ل بع��ض مواده��ا، ه��ي املعتم��دة يف ه��ذه 
الراهن��ة.  الظ��روف  م��ع مراع��اة  احملاك��م، 
عل��ى  اق��رتف جرمي��ًة  م��ن  س��ُيعرض كّل 
القض��اء وس��يلقى حماكم��ًة عادل��ًة إن ش��اء 
اهلل. ال بغاي��ة العقوب��ة واالنتص��ار للضحاي��ا 
واملظلوم��ن فق��ط، بل لضمان الس��لم األهلّي 
القض��اء  لتمك��ن  جرابل��س،  جمتم��ع  يف 
واحل��ؤول دون وق��وع أّي أعم��ال ث��أٍر وانتق��اٍم 
ق��د تتع��ّدى املتهم��ن إىل ذويه��م وعائاته��م، 

مم��ا يه��دد الس��ام اجملتمع��ّي يف املدين��ة.
ويف اجلانب التعليمّي والرتبوّي؟

م��ع  اآلن  التعلي��م  مكت��ب  يعم��ل  	
نظ��ره يف جمل��س حمافظ��ة حل��ب -ال��ذي 
خط��ٍة  إع��داد  عل��ى  ل��ه-  جملس��نا  يتب��ع 
م��دارس  يف  التعليمي��ة  العملي��ة  إلط��اق 
جرابل��س، بع��د انقط��اع أطف��ال املدين��ة ع��ن 
الدراس��ة ألكث��ر م��ن عام��ن ونص��ف خ��ال 
م��ّدة س��يطرة »داع��ش« ال��ي دم��رت املنظوم��ة 
التعليمي��ة بالفع��ل. وال ب��ّد هن��ا م��ن تكلي��ف 
جهازن��ا التعليم��ّي بوظيف��ٍة أخ��رى إىل جانب 
وظائف��ه املعت��ادة، وهي إع��ادة تأهيل األطفال 
واملراهق��ن الذين خضع��وا لتأثرات »داعش« 
اهلدام��ة، وذل��ك ع��ر برام��ج تأهي��ٍل خاّص��ٍة 

جي��ب إعداده��ا بعناي��ٍة ودق��ٍة فائقت��ن.
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فاضل العيساوي

تواج��ه مدين��ة جرابل��س الي��وم، بع��د حتريره��ا م��ن تنظي��م  	
»داعش«، التحديات ذاتها الي واجهتها بعد حتريرها من نظام األسد 
قب��ل أرب��ع س��نوات، وق��د أضيف��ت إليه��ا الرتك��ة الثقيل��ة ال��ي خلفتها 

»داعش«.
يبل��غ ع��دد س��كان جرابل��س وريفه��ا حن��و )35( أل��ف نس��مة.  	
ويتأل��ف نس��يجها االجتماع��ّي م��ن عش��ائر ط��ي وجي��س والدماخل��ة 
العربية، ومن عائاٍت تركمانية، ثم كرديٍة بدرجٍة أقل. ويف حقبة 
حكم��ه عب��ث نظ��ام األس��د به��ذا النس��يج مس��تعمًا وس��ائل ع��ّدة، كان 
أوضحها إشاعة روح التنافس بن أفراٍد بعثين من خمتلف املكّونات 
عل��ى مناص��ب حزبي��ٍة وحكومي��ٍة حم��ّددٍة س��لفًا وف��ق حماصصٍة غر 
معلن��ٍة لتوزي��ع ه��ذه املناص��ب. وق��د أراد به��ذا التخصي��ص اس��رتضاء 
املكّون��ات ومنحه��ا اإلحس��اس باملش��اركة وباالنتم��اء الي��ه، وأراد ب��ه 
أيض��ًا ب��ث الفرق��ة والتناح��ر املنضب��ط حت��ت س��قف س��طوته. وكم��ا 
يف أّي جمتم��عٍ س��وريٍّ آخ��ر أضع��ف النظام مراك��ز القوى التقليدية 
أو أفس��دها، لضم��ان تابعي��ة اجلمي��ع ووالئه��م ل��ه كق��ّوٍة وحي��دٍة 

ومس��يطرة.
جرابل��س  جمتم��ع  مكون��ات  وس��ّجلت  الث��ورة  اندلع��ت  	
مش��اركًة متفاوت��ًة فيه��ا. ث��م ج��اء اخل��اص م��ن النظ��ام ليخض��ع 
اجملتم��ع كل��ه لتجرب��ٍة غريب��ٍة علي��ه، وه��ي أن يك��ون ح��ّراً وحاكم��ًا 
لنفس��ه، ومرتبط��ًا -يف الوق��ت ذات��ه- بتح��والت ص��راٍع كب��ٍر متع��دد 
األقط��اب. ومثل��ه مث��ل معظ��م اجملتمع��ات الس��ورية خض��ع جمتم��ع 
جرابل��س حلم��والت ماضي��ه اخل��اّص، فافتقد إىل مرجعياٍت راس��خٍة 
تق��در عل��ى حتقي��ق احل��ّد األدنى من الوح��دة يف وجه األزمات، وظلت 
العصبي��ات العش��ائرية والعرقي��ة والعائلي��ة، باإلضاف��ة إىل الطي��ش 
واملطام��ع واالرجت��ال، تفع��ل أفعاهل��ا املعوق��ة ألّي خط��وٍة ق��د ختطوها 
بع��ض الق��وى الثوري��ة الواعي��ة حن��و إنت��اج مؤّسس��اٍت تتمك��ن م��ن أداء 
مهماته��ا كم��ا ينبغ��ي. وأدى التعام��ل الرخ��و والتس��اهل م��ع مظاه��ر 
الفوضى، ورمبا تواطؤ البعض مع اجملرمن بأنواعهم، بعّدها قدراً ال 
ف��كاك من��ه وق��ت األزم��ات؛ إىل كوارث صُعبت النج��اة منها يف ما بعد 
على اجلميع. يصعب التنبؤ الدقيق مبآالت تلك التجربة يف حال مل 
تظه��ر »داع��ش« عل��ى مس��رح األحداث، لكنه��ا، وعلى أس��وأ التقديرات، 
كان��ت س��تكون أرح��م م��ن احت��ال »داعش« أو ع��ودة س��يطرة النظام.

بتحري��ر مدين��ة جرابل��س الي��وم أتيح��ت الفرص��ة م��ّرًة  	
أخرى لقوى الثورة ألن تطلق مشروعها من جديد، يف بناء مؤّسساٍت 
تف��رض األم��ن واالس��تقرار وتوف��ر خدم��اٍت ورعاي��ًة صحي��ًة وتعليم��ًا 
للس��كان. ويب��دو التكه��ن باحتم��االت جناحه��ا يف ذلك مرهون��ًا بدرجة 
استخاصها العر من دروس ماضيها القريب، ومبقدار عزمها على 
التغلب على عوامل ضعفها السابقة. وهي ستخفق حتمًا يف النهوض 
بواجبه��ا كس��لطٍة بديل��ٍة وضروري��ٍة يف ه��ذه األوق��ات إن مل تتوح��د 
يف أط��ٍر وهي��اكل متماس��كة. وس��تؤثر اجلدي��ة ال��ي تبديه��ا ال��دول 

الصديق��ة للش��عب الس��ورّي إزاء ه��ذه الس��لطة يف أدائه��ا بالتأكي��د، 
إذ يرتت��ب عل��ى ه��ذه ال��دول أن تس��اعد اإلدارة اجلدي��دة يف تأم��ن 
م��وارد تغط��ي النفق��ات العام��ة وتس��هم يف حتس��ن الواق��ع االقتصادّي 
املنه��ار م��ن خ��ال مش��اريع تنموي��ٍة صغرٍة ومتوس��طٍة تتي��ح وظائف 
آلالف العاطل��ن ع��ن العم��ل، كم��ا تش��جع آالف��ًا آخري��ن عل��ى الع��ودة 
اىل دياره��م. وألن انصه��ار فصائ��ل اجلي��ش احل��ّر وكتائب��ه املختلف��ة 
يف جي��ٍش موح��ٍد ومنضب��ٍط ش��رٌط رئيس��يٌّ حلماي��ة البقع��ة احمل��ّررة 
اآلخ��ذة باالتس��اع، جي��ب عل��ى تل��ك ال��دول، وخاص��ًة تركي��ا -حبك��م 
موقعه��ا اجلغ��رايّف ودوره��ا املباش��ر يف حترير جرابلس- أن تس��اعد يف 

هذا الش��أن. 
أحلق��ت »داع��ش« ضرراً عميقًا مبجتم��ع جرابلس، فجعلت  	
م��ن كّل ف��رٍد مم��ن تبق��ى حت��ت س��لطتها هن��اك ضحي��ًة أو جمرم��ًا 
أو صامت��ًا ع��ن جرمي��ة. وحس��ب تقدي��راٍت باحل��دود الدني��ا يفوق عدد 
»الدواعش« املتوّرطن جبرائم مثبتٍة من أبناء املدينة )200( شخص، 
ف��ّروا مجيع��ًا م��ع قواف��ل »داع��ش« املط��رودة إىل مدين��ة الب��اب. ويت��وزع 
اجملرم��ون يف منابته��م عل��ى كّل املكّون��ات االجتماعي��ة، مثلم��ا يت��وزع 
الضحاي��ا. تع��ّد ه��ذه القضي��ة واح��دًة م��ن أه��ّم التحدي��ات الراهن��ة، 
مم��ا جيع��ل م��ن تأس��يس حمكم��ٍة خاصٍة تنظ��ر يف اجلرائ��م املرتبطة 
ب�»داع��ش« خط��وًة ضروري��ة، بالتع��اون م��ع اجملتم��ع احمللّي، الس��رتداد 
م��ا ميك��ن اس��رتداده م��ن حقوق، وحملاس��بة كل من اق��رتف جرميًة أو 
ش��ارك فيه��ا أو تواط��أ، ال م��ن أج��ل الع��دل فحس��ب، إمنا لف��رض هيبٍة 
وشرعيٍة وحضوٍر طاملا افتقدتها بنى الثورة الناشئة أمام اجملتمعات 

احلاضن��ة هلا.

جرابلس بني حتريرين، من »داعش« ومن األسد

خاص عن املدينة
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الس��وق  حس��اب  ينطب��ق  مل  نع��م،  	
عل��ى حس��اب الصن��دوق كم��ا يق��ول املث��ل 
الشعيّب، وأغلب الظن أننا مل حنسب جيداً ما 

الصن��دوق. يف 
االس��تبدادية  األنظم��ة  تلج��أ  	
ع��ادًة إىل بن��اء رواب��ط خ��ارج أط��ر املؤّسس��ات 
بكام��ل  فالدول��ة  بلدن��ا  يف  أم��ا  التقليدي��ة، 
قانوَن��ي  عل��ى  تق��وم  كان��ت  مؤسس��اتها 
الرواب��ط  لبن��اء  ف��كان  والتميي��ز،  االس��تثناء 
املختلفة دوٌر هامٌّ يف سياس��ة النظام للحفاظ 

اس��تمراريته. عل��ى 
يف  املتضخ��م  األول  العام��ل  كان  	
عه��د الس��الة األس��دية ه��و كتل��ة املخاب��رات 
تتج��اوز  ال��ي  وتفريعاته��ا  األرب��ع  بإدارته��ا 
الثاث��ن، ال��ي ضم��ت يف عداده��ا عش��رات 
مس��امات  كاف��ة  يف  وتغلغل��ت  األل��وف 
اجملتم��ع لتفكك��ه وتعي��د تركيب��ه كأف��راٍد 
ب��ا هويٍة ال يثقون ببعضه��م. والعامل الثاني 
ه��و اجلي��ش ال��ذي كان عقائدي��ًا حلماي��ة 
غ��ر  ل��والءاٍت  برتاتبيت��ه  وخيض��ع  النظ��ام، 
وطنية كذلك. أما العامل الثالث، الذي بناه 
النظ��ام أثن��اء الث��ورة، فه��و تش��كيل ميليش��يات 
الدف��اع الوط��ي )الش��ّبيحة(، وه��م م��ن الفئات 
اهلامش��ية يف املدين��ة والري��ف، الذي��ن متكن��ت 
اجتذابه��م  م��ن  للنظ��ام  اإلعامي��ة  اآلل��ة 
حبّج��ة الدف��اع ع��ن الوط��ن، ونتيج��ة الوض��ع 
الش��باب  آالف  أصب��ح  أن  بع��د  االقتص��ادّي 
عاطل��ن ع��ن العمل فكانوا اجلمهور األس��هل، 
العرقي��ة  امليليش��يات  بع��ض  إىل  إضاف��ًة 
)األرمن( والطائفية )املسيحين( واملناطقية.

لق��د س��عى النظام جاه��داً إىل إعادة  	
تأس��يس تراتبي��ٍة ال وطني��ٍة ضم��ن كلٍّ م��ن 
اجلي��ش واملخاب��رات، م��ن خ��ال خل��ق روابط 
بقص��د  هات��ن اجلهت��ن  أف��راد  م��ع  أخ��رى 
تعزي��ر والئه��م م��ن خ��ال االمتي��ازات ال��ي 
عس��كرية،  بعث��ات  )س��كن،  عليه��م  يغدقه��ا 
مكافآت سخية، بعثات دراسية لألبناء، جلان 
خمتلفة يف ش��راء الس��اح والتموين(، إضافة 

العوامــل الداخلّية يف قّوة أو اســتمرارية النظام

عندما اندلعت الثورة الس��ورية يف ربيع 2011 كان أكثر املتش��ائمن يتوقع أنها  	
س��تنتهي باخل��اص م��ن النظ��ام يف م��ّدٍة ال تتج��اوز الس��تة أش��هر، وإن امت��دت كث��رًا فل��ن 
تص��ل إىل الع��ام. ولكنه��ا جت��اوزت اخلم��س س��نن ونص��ف، قت��ل النظ��ام فيه��ا حوال��ي نص��ف 
ملي��ون، واعتق��ل مئ��ات األل��وف، وهّج��ر قس��رًا املاي��ن، وم��ا زال املبع��وث الدول��ّي العظي��م 
يس��عى إىل إقناع��ه بض��رورة االنتق��ال السياس��ّي ال��ذي يك��ون لبش��ار األس��د دوٌر مقي��ٌد في��ه 

ولي��س غائب��ًا بالكام��ل. فم��ا ه��ي العوام��ل الداخلي��ة ال��ي كان��ت خل��ف م��ا وصلن��ا إلي��ه؟
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إىل ما ُعرف بظاهرة التفييش )دفع رش��اوى 
عيني��ة أو مبال��غ نقدي��ة للضاب��ط املس��ؤول 
مقاب��ل ع��دم الذه��اب إىل القطعة العس��كرية، 
أو مقاب��ل إج��ازاٍت متك��ررة، أثن��اء اخلدم��ة 
أو  مراقب��ٍة  ألّي  التع��ّرض  دون  اإللزامي��ة( 
مس��اءلة، فهيئ��ات الرقاب��ة العس��كرية ولي��دة 

نف��س اآللي��ة.
العام��ل األكث��ر أهمي��ة يف تدعي��م  	
النظ��ام ه��و العام��ل العكس��ي، أي ال��ذي يكم��ن 
يف مواق��ف خصوم��ه ومعارضي��ه العس��كرين 
والسياس��ين، ف��كا النوع��ن ق��ّدم خدم��اٍت 
كب��رًة لص��احل اس��تمرار النظ��ام م��ن خ��ال 

مواجهت��ه. يف  املتبع��ة  األس��اليب 
فعل��ى الصعي��د السياس��ّي تش��كلت  	
هيئ��اٌت من��ذ الع��ام األول للث��ورة وم��ا زال��ت 
إىل الي��وم خاضع��ًة للتجدي��د وفق��ًا للمص��احل 
أكث��ر  والدولي��ة  اإلقليمي��ة  والض��رورات 
م��ن املص��احل الس��ورية، فكان��ت تعك��س خطاب��ًا 
جام��داً يكتف��ي بالدع��وة إىل ض��رورة إس��قاط 
النظ��ام، وملحق��ًا مبواق��ف ال��دول الراعي��ة.

وعل��ى الصعي��د العس��كرّي كان��ت  	
األع��داد املتزاي��دة م��ن التش��كيات املتناف��رة، 
والباحثة عن مناطق نفوذ ومكاسب )غنائم(، 
ع��ن  الباحث��ن  الش��رعين  وج��ود  يعّززه��ا 

رأي

تري��راٍت لقادته��م م��ن جه��ة، ودعم��ًا ملواقعهم 
ولنفوذه��م اجلدي��د م��ن جه��ٍة أخ��رى.

وال  األخ��ر،  العام��ل  أن  يب��دو  	
س��يما بالنس��بة إىل الس��ورين الذي��ن خرج��وا 
بثورته��م، ه��و األكث��ر أهمي��ة، وذل��ك لس��بب 
والعوام��ل  للوقائ��ع  املعقول��ة  الق��راءة  ع��دم 
املركب��ة لبنية النظ��ام وتش��ابكاته وتأثراتها 
فسياس��ات  املع��ارض.  اآلخ��ر  الط��رف  عل��ى 
اجملتم��ع  تفتي��ت  يف  ومفاعيله��ا  النظ��ام، 
وزرع الكراهي��ة ب��ن أبنائ��ه، خلق��ت العقلي��ة 
االنعزالي��ة ال��ي تق��وم عل��ى الش��ك واالرتي��اب 
باآلخر، مما أسهم بشكٍل كبٍر -بن صفوف 
خل��ق  ع��دم  يف  والعس��كرين-  السياس��ين 
كي��اٍن وط��يٍّ فعل��ّي، مبعن��ى جام��ٍع مناه��ٍض 
لاس��تبداد ومناص��ٍر لقي��م احلري��ة والكرامة 
ال��ي دف��ع م��ن أجلها الس��وريون مئ��ات األلوف 
من البش��ر وُغّيب وُش��ّرد املاين. بل أس��هم يف 
خل��ق كيان��اٍت حزبي��ة، أو مناطقية، ش��رطها 
األساس��ّي التن��ازع يف م��ا بينه��ا والتش��كيك يف 
بعضه��ا وص��واًل إىل ح��ّد التخوي��ن، والغ��وص 
بعي��داً يف التفاصي��ل ال��ي تف��ّرق أكث��ر مم��ا 
تق��ّرب، وبالتال��ي االبتع��اد عن اهل��دف اجلامع 
وه��و مناهض��ة نظ��ام االس��تبداد. فلع��ب تن��ّوع 
الافت��ات احلزبي��ة والراي��ات العس��كرية، مب��ا 
ه��ي نت��اٌج للعقلي��ة األمني��ة ال��ي ب��رع النظ��ام 
وحلفاؤه يف زرعها، والي تأّسست بعد تفتيت 
النس��يج االجتماع��ّي األهل��ّي الس��ورّي، عام��ًا 
يف التفتي��ت أكث��ر من��ه يف التق��ارب، لتعي��د 
تركي��ب ه��ذا النس��يج وف��ق ثواب��ت جدي��دٍة 
أهمه��ا تقاس��م الكراهي��ة وتب��ادل االتهام��ات.

العقلي��ة  إىل  دع��وٌة  ليس��ت  ه��ذه  	
الواح��دة ومن��ع التن��ّوع واالخت��اف، ب��ل إىل 
التخل��ص م��ن العق��ل االنعزال��ّي حن��و العق��ل 
املنفت��ح والتعام��ل بإجيابي��ة، واضع��ن نص��ب 
أعينن��ا الغاي��ة الك��رى وه��ي اخل��اص م��ن 
االس��تبداد، ومص��ر الوط��ن ال��ذي حت��ول إىل 

للمس��اومة. جغرافي��ٍة  قط��ٍع 

أمحد عيشة



املغ��رب  م��ع  املراك��ب  »َحّل��وا  	
وفاتون��ي« و»ي��ا مس��افر وح��دك وفايت��ي« 
أغنيت��ان طلب��ُت م��ن مصطف��ى اجل��رف 
أن يغنيهم��ا، ليل��ة ودعن��اه وبت��ول، قب��ل 
س��نٍة وبضع��ة أش��هر، قبي��ل س��فرهما إىل 
فرنس��ا. أب��دع أب��و عب��د العزي��ز يف غنائهما 
الس��هرة  فكان��ت  املؤث��ر،  الق��وّي  بصوت��ه 
حلظ��ًة فالت��ًة م��ن الزم��ن، ال ميك��ن أن 

تتك��رر.
كان ذل��ك يف س��اعٍة متأخ��رٍة م��ن اللي��ل. لي��ل غ��ازي عنت��اب  	
املخّص��ص للن��وم من��ذ س��اعاته املبك��رة، ال للس��هر كش��قيقتها الك��رى 
حل��ب. وهك��ذا اضط��ررت إىل مس��اع ل��وٍم مبط��ٍن م��ن جارت��ي، يف الي��وم 
التالي، حن صادفتي على الدرج. لكن الثمن بدا لي مقبواًل بالقياس 

إىل املش��اعر الغني��ة ال��ي عش��تها يف س��هرة البارح��ة.
س��افر آخ��رون، قب��ل مصطف��ى وبت��ول وبعدهما، حن��و مناٍف  	
بعي��دٍة مل يك��ن أيٌّ منه��م يتخي��ل، قب��ل بض��ع س��نوات، أن��ه س��يقصدها 
هارب��ًا مضط��راً. وكُث��َر املغادرون، ش��هراً بعد ش��هر، إىل ح��ّد أني بدأت 
أش��عر ب��أن املدين��ة ب��دأت ختل��و؛ ورمب��ا يأت��ي ي��وٌم، غ��ر بعي��د، ل��ن جن��د 
في��ه م��ن نتح��دث إليه. يع��ود األمر، يف جانٍب منه، إىل انغاق عاقاتي 
الش��خصية عل��ى دائ��رٍة ضيق��ٍة ممن أعرفهم عن قرب، غالب��ًا، من أيام 
سوريا، وطبيعة عملي الذي ال يتطلب االحتكاك بالناس. لكي أملك 
من األسباب ما جيعلي أفرتض أن حال كثرين ليست بأحسن من 
حال��ي. ذل��ك ألن رائح��ة املوت الي تاحق الس��ورين أينما حلوا ختلق 
مزاج��ًا عام��ًا ال ميك��ن التغل��ب عل��ى مفاعيله بالعاقات الش��خصية، أو 

بكث��رة اللق��اءات وتب��ادل الكام.
كان��ت فجيعتن��ا بناجي اجل��رف، أواخر العام املاض��ي، ذروة  	
هذا اإلحساس بالرتاجيديا السورية. ال أعرف إن كان من سوء حظي 
أو حسنه أني حضرت سهرة وداع ذلك الشاب اجلميل بابتسامته الي 
ال تف��ارق وجه��ه. كانت س��هرًة صاخبًة ومزدمح��ًة باحلضور. لوال أن 
جملسي وقع، بالصدفة، لصق جملسه، ملا متكنا من تبادل أّي كام. 

حدث��ي ع��ن التهديدات الي تلقاها، وعن حماولة اغتياٍل تعّرض هلا، 
قب��ل أي��ام، وجن��ا منها بأعجوبة. فعّرت ع��ن خويف عليه بالقول: حدث 
م موع��د س��فره املق��ّرر بع��د  كل ه��ذا وم��ا زل��ت هن��ا؟ ورجوت��ه أن يق��دِّ

بضعة أيام.
بع��د يوم��ن ج��اء خ��ره. عاجل��ه القتل��ة قبي��ل الس��فر بي��وٍم  	

واح��د.
يغيب��ون، إذاً، اغرتاب��ًا أو قت��ًا أو غرق��ًا يف حب��ر إجي��ة كح��ال  	
الطفل إيان الذي استحال رمزاً للمأساة السورية. والبعض ُيقتلون 
برصاص حرس احلدود الرتكّي قبل الوصول إىل املنفى األقرب، يف 

طريقه��م إىل ذل��ك األبع��د.
كث��ٌر ميض��ون يف رحلته��م خلس��ة، م��ن غ��ر أن يودع��وا  	
األصدق��اء واملع��ارف. رمب��ا ينتابه��م ش��عوٌر بالذن��ب أو احل��رج، أو ال 
يري��دون ش��هوداً عل��ى هروبه��م وهزميته��م وقهره��م. نس��مع، م��ن غ��ر 
س��ابق إن��ذار، أنه��م وصل��وا إىل أملاني��ا أو الس��ويد أو فرنس��ا أو هولن��دا أو 
غرها من باد اهلل الواس��عة. قلٌة فقط يتس��نى لنا أن نودعهم. ش��عوٌر 
باملرارة والقهر يظهر على شكل دموٍع ال ميكن ضبطها، تسيطر دائمًا 
عل��ى حلظ��ات ال��وداع. ه��ل ي��ا ت��رى س��يتاح لنا أن نلتق��ي مّرًة أخ��رى، يف 
م��كاٍن م��ا، أم أن��ه العن��اق األخ��ر؟ ه��ل يكف��ي م��ا تبق��ى م��ن العم��ر للق��اٍء 
جديٍد مع أشخاٍص اعتدنا وجودهم قربنا، كاملاء واهلواء، حتى لو مل 

يك��ن ذل��ك يف س��وريا ال��ي تبتع��د عن��ا كل ي��وٍم أكث��ر وأكث��ر؟
مب��رور األش��هر والس��نوات حتول��ت غ��ازي عنت��اب، بالنس��بة  	
لكثري��ن، إىل وط��ن، وكأن م��ن يغادرون��ه إمن��ا يغ��ادرون الوط��ن إىل 
الغرب��ة. رمب��ا ه��ي نفس��ها ح��ال أورف��ة أو أنطاكي��ة أو إس��طنبول أو 
ب��روت أو القاه��رة، أو أن ح��ال عنت��اب خمتلف��ة ألنه��ا أك��ر من��ايف 
الس��ورين يف تركيا، مبا يقارب النصف مليون الجئ. وهو ما يش��كل 

رب��ع ع��دد س��كان املدين��ة.
ع��اديٌّ يف عنت��اب، الي��وم، أن تلتق��ي بس��ورين ال تعرفه��م،  	
وال تس��عى إىل التعارف معهم. كأّي س��وريٍّ يف دمش��ق أو حلب أو أّي 
مدينٍة سوريٍة أخرى، يلتقي يوميًا بكثٍر من الوجوه الي يراها للمّرة 
األوىل، يف الش��ارع أو الب��اص أو املقه��ى أو اجلام��ع، ف��ا يس��تثار فضوله 
للتع��رف إىل أصحابه��ا. ه��ذه ح��ال كث��ٍر م��ن الس��ورين يف عنت��اب 
املزدمح��ة به��م. تش��رتي حاجيات��ك م��ن حملٍّ س��ورّي، وال ينش��أ تعارٌف 
بينك وبن أصحابه. تلتقي حبش��دٍ من الس��ورين أمام دائرة اهلجرة، 
ج��اؤوا للحص��ول عل��ى إذن الس��فر، ف��ا يس��عى أح��ٌد إىل التع��رف عل��ى 

أح��د. كلٌّ منش��غٌل بهموم��ه ومأس��اته الوطني��ة اخلاص��ة ب��ه.
»وّدع��ي م��ن غ��ر م��ا تس��ّلم.. وكفاي��ة قل��يب أن��ا مس��ّلم.. دي  	

بتتكل��م«. دموعه��ا  دموعه��ا..  عي��ّي 

بكر صدقي

يتسّربون كقطٍع من الروح
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ّ

يقع املشفى الذي أعمل فيه يف مدينة حلب يف أحد األقبية. ُقصف املبنى الذي فوقه مّراٍت كثرًة إىل درجة أن استعمال الطوابق  	
العلي��ا ب��ات ش��ديد اخلط��ورة. الرامي��ل وأكي��اس الرم��ل تصط��فُّ كس��اتٍر عل��ى املدخ��ل لتحصين��ه.

تق��ع حل��ب عل��ى مس��افٍة بعي��دٍة م��ن مدين��ة ش��يكاغو ال��ي  	
أعي��ش فيه��ا، وال��ي هل��ا نصيبه��ا م��ن املعان��اة اإلنس��انية. لك��ن املش��فى 
الذي أعمل فيه يف شيكاغو ميتلك أحدث املعّدات الطبية وبعضًا من 
أفضل األطباء وكوادر التمريض يف العامل؛ فاملشارط حاّدٌة وغرف 
العملي��ات معّقم��ة، م��ع وف��رٍة يف االختصاصي��ن. حل��ب، أيض��ًا، فيه��ا 
بعٌض من أفضل األطباء وكوادر التمريض يف العامل، لكن من بقي 
منهم قليلون للغاية، وهم منهكون ومعّرضون للخطر، ويتاجون 
إىل املس��اعدة. م��ن أج��ل ه��ذا أتط��ّوع للعم��ل الط��يّب يف س��وريا. فحت��ى 
األس��ابيع القليل��ة ال��ي أس��تطيع أن أقّدمها كّل ع��اٍم مُتدُّ اجلراحن 
القائل الذين خيدمون 300 ألف ش��خٍص يف منطقٍة حربيٍة بش��يٍء 
م��ن الراح��ة والتخفي��ف. إنه��ا ملس��ؤوليٌة كب��رة، لك��ي أش��عر أن��ي ال 
أس��تطيع أن أطل��ب م��ن ق��ادة الع��امل أن جيازف��وا ب��أرواح مواطنيه��م 
أن��ا نفس��ي غ��ر مس��تعدٍّ للقي��ام  الن��اس هن��اك إن كن��ُت  إلنق��اذ 
مبخاطراٍت كهذه. أسابيعي يف حلب فيها عمٌل مكّثف. يف شيكاغو، 
حي��ث أخت��صُّ باملعاجل��ة اجلراحي��ة ل��ألورام، أعاي��ن مريض��ًا واح��داً 
كّل م��ّرة. يف حل��ب، أعاي��ن عش��رين مريض��ًا دفع��ًة واح��دة. هن��ا، يف 
حلب، يعيش املرء جمزرًة تلو األخرى: جمزرة ألطفاٍل يف املدرسة، 
أو لعائاٍت وهي نائمٌة يف بيوتها أو تتبضع يف أحد األس��واق. نس��مع 
الطائ��رات وه��ي ت��زأر واحلوام��ات وه��ي ته��در يف الس��ماء، ومداف��ع 
اهل��اون وه��ي ترم��ي، بعده��ا نس��مع القناب��ل وه��ي تنفج��ر، يتب��ع ذل��ك 
ص��وت صف��ارات اإلن��ذار وزعي��ق الن��اس. يف بع��ض األي��ام يب��دو أن 
ص��وت الزعي��ق ال ينته��ي أب��داً. يندفع عدٌد كبٌر جداً من الناس عر 
بواب��ة املش��فى. لي��س هناك ما يكفي من األس��ّرة، ل��ذا على املرضى أن 
يشاركوا بعضهم النقاالت أو يتمّددوا على األرض. أحيانًا ال يكون 
هناك متسٌع للحركة لوجود املصابن متمددين على األرض وقد 
غطته��م الدم��اء وأج��زاء م��ن األجس��اد البش��رية. لقد تبّقى ع��دٌد قليٌل 
ج��داً م��ن املش��ايف امليدانية يف حلب، ل��ذا فاملرضى العالقون خارجًا وال 

يس��تطيعون الدخ��ول ميوت��ون أحيان��ًا عل��ى عتب��ة مش��فانا.
بعده��ا، وبش��كٍل فجائ��ّي، ينته��ي األم��ر. أمش��ي مبتع��داً.  	
يأخذون��ي ع��ر أزق��ٍة يرصده��ا القناص��ون، وع��ر مناط��ق معّرض��ٍة 
للضرب��ات اجلوي��ة، وم��روراً بنق��اط تفتي��ٍش لك��ي أع��ر احل��دود إىل 
تركي��ا. وم��ن هن��اك أس��افر ج��واً إىل بل��دي. يّطم��ي ه��ذا األم��ر يف 
كّل م��ّرة. يف حلظ��ٍة م��ا، أن��ا يف مش��فًى واق��ٍع حت��ت األرض يهت��ز 
م��ن انفج��ارات الصواري��خ، وحن��ن نق��وم بإنق��اذ م��ن نس��تطيع إنق��اذه 
ونراق��ب أولئ��ك الذين ال نس��تطيع إنقاذه��م وهم ينزفون حتى املوت. 
يف اللحظ��ة التالي��ة، أن��ا يف مقه��ى املط��ار أراق��ب رج��ًا يرت��دي بدل��ًة 
عصرّي��ًة وه��و يقط��ع طاب��ور الناس، أو ام��رأًة توّبخ الن��ادل ألنه وضع 
أكث��ر مم��ا ينبغ��ي م��ن مكعب��ات اجلليد يف فنجان الش��اي. ال ش��يء له 
معن��ى، ويش��عر امل��رء كم��ا ل��و أن��ه ش��بح. حامل��ا تك��ون هن��اك، فإن��ك يف 

الواق��ع ال تغ��ادر حل��ب أب��داً.
لدى عودتي إىل شيكاغو فإن مرضاي هم من يساعدوني  	
على أن أحافظ على تركيزي. كانت لدّي مريضٌة عانت من ورٍم 
خبي��ٍث يف الس��اق عندم��ا كان��ت يف الثامنة من عمره��ا. حتّملت عامًا 
من العاج الكيماوّي ومتَّ اس��تئصال قس��ٍم من عظمة الس��اق السفلى 
للتخل��ص م��ن الس��رطان، وت��ا ذل��ك عاٌج باألش��عة. أعاق��ت املعاجلة 
من��و س��اقها وش��ّوهت كاحله��ا، لكنه��ا كان��ت تري��د أن تتمك��ن م��ن 
اجلري ولعب كرة القدم. يف رحلٍة إىل كولورادو من أجل التزجل، 
ش��اهدت الفت��اة أناس��ًا يتزجل��ون عل��ى أط��راٍف اصطناعي��ة، وه��ذا م��ا 
كان��ت تري��ده. عندم��ا أصبح��ت يف احلادي��ة عش��رة نظ��رت يف عي��ّي 
وطلب��ت م��ي أن أب��رت س��اقها اليس��رى. لق��د أب��دت الفت��اة كث��راً م��ن 
الق��وة. ذّكرت��ي بأمح��د، فت��ًى س��وريٌّ فق��د كلت��ا س��اقيه وفق��د أم��ه 
عندم��ا دّم��رت قذيف��ٌة منزهل��م. كان يأم��ل أن يص��ل ذات ي��وٍم عل��ى 
أط��راٍف اصطناعي��ٍة تش��به أط��راف اإلنس��ان اآلل��ي لك��ي يتمك��ن م��ن 

سبب ذهابي إىل حلب

16

ترجمة

سامر عطار
	نيويورك تاميز/ 26 آب

ترمجة مأمون حليب

العدد 78 / 16 أيلول 2016



املش��ي. قدرت��ه عل��ى الش��فاء كان��ت ُملهم��ة. 
أس��وأ،  الظ��روف  تك��ون  حل��ب  إىل  أع��ود  م��ّرٍة  كّل  يف  	
وإمكاني��ات العي��ش أضع��ف. األس��واق، واألطف��ال يف الش��وارع، وجلب��ة 
العي��ش اليومي��ة ي��ّل حمله��ا ال��ركام. قف��اٌر تذّك��ر بالقيام��ة، فيه��ا 
مب��اٍن كئيب��ٌة هل��ا أس��طٌح منه��ارٌة وس��امل متصّدع��ة. لك��ن الن��اس م��ا 
زالوا يعيش��ون وس��ط اخلرائب. تراهم ينش��رون الغس��يل من غرفٍة يف 
الطاب��ق الثال��ث ملبن��ًى مقس��وٍم إىل نصف��ن. وت��رى األطفال يتس��ّلقون 
تّل��ًة م��ن األنق��اض ارتفاعه��ا 10 أق��داٍم وه��م يف طريقه��م إىل البي��ت 
يمل��ون ش��يئًا م��ن اخلب��ز وامل��اء. على احلياة أن تس��تمر، وعلى الناس 
أن جي��دوا طرق��ًا للتأقل��م. إنه��م يفّضل��ون أن يواجهوا امل��وت يف بيوتهم 
عل��ى أن يعان��وا يف خمي��ٍم لاجئ��ن، أو خياط��روا بالغ��رق يف مركب. 
بالنس��بة إىل طبي��ٍب ج��ّراٍح يف ه��ذه األجواء، ق��رارات حتديد  	
املصاب��ن الذي��ن هل��م أولوي��ة املعاجل��ة تعي الفرق بن احلي��اة واملوت. 
أمٌّ تتوس��ل إل��ّي أن أعن��ى بابنه��ا. مججمته مفتوحة ودماغه مكش��وف. 
لق��د م��ات. لي��س مث��ة ما نس��تطيع فعله. أنتقل إىل فتاٍة لديها ش��رياٌن 
متم��زٌق يف س��اقها املبت��ورة. ق��د تن��زف حت��ى امل��وت يف غض��ون دقائ��ق، 
لكننا نشرتي الوقت بالضغط والربط بقطعة قماش. جبوارها شابٌة 
أخ��رى. يده��ا اليمن��ى فق��دت معاملها: أربط��ة منفلتة وأصاب��ع ملتوية 
وعظام مهش��مة. متس��ك أمها كتفي وهي تتوس��ل إليَّ أن آخذ ابنتها 
إىل اجلراح��ة أواًل. لك��ن الفت��اة عل��ى قي��د احلياة وتس��تطيع االنتظار. 
ق��د ي��دوم ه��ذا األم��ر لس��اعات. ال أع��ود أش��عر بالزم��ن. أخ��راً تتاش��ى 
حالة التشّوش والفوضى. أرضيات الغرف مُتسح وُتنّظف، ويتّم لّف 
املوت��ى بأكف��اٍن بيضاء ويوضعون يف الش��ارع إلفس��اح جم��اٍل للموجة 
التالي��ة م��ن اجلرحى واحملتضرين. يش��عر امل��رء بالعجز. ال توجد أياٍد 
كافيٌة للمس��اعدة، وليس باإلمكان إنقاذ اجلميع. أينبغي أن نعطي 
كل خمزونن��ا م��ن ال��دم لننق��ذ حي��اًة واح��دة؟ أم ينبغ��ي أن ُنقّن��ن هذا 
املخ��زون لننق��ذ مخ��س أش��خاٍص يت��اج كلٌّ منه��م إىل بعض الدم؟ 

اخلي��ارات مس��تحيلة، وم��ع ذل��ك خنتار.
ضّح��ى األطب��اء الس��وريون وعم��ال اإلنق��اذ يف حل��ب ب��كل  	
ش��يء، وبعضه��م ضّح��وا حت��ى بأرواحه��م. إنه��م يصل��ون إىل م��كان 

الذي��ن  أولئ��ك  املرعب��ة.  الفظاع��ات  كل  رغ��م  ي��وٍم  كّل  عمله��م 
يتطّوعون مّنا ال يستطيعون إيقاف القنابل، لكننا نستطيع أن خندم 
متضامنن مع منقذي األرواح يف س��وريا. إن مل أس��تطع أن أس��اندهم 
وأمش��ي عل��ى خطاه��م لبض��ع أس��ابيع يف الع��ام، فم��ن س��أكون؟ إنه��م 
م��ن ب��ن أكث��ر الن��اس الذي��ن قابلته��م قط بطول��ًة وش��جاعًة ونكران 
ذات– مثله��م مث��ل رج��ال إطف��اء مدين��ة نيوي��ورك الذي��ن قابلته��م يف 
11 أيلول 2001. احنش��رُت، أنا الذي كنت طالب طبٍّ يف ذلك الوقت، 

يف سيارة إسعاٍف مع ممرضن وأطباء واجتهنا حنو الدخان والرماد 
لنس��اعد. ش��اهدت رجال إطفاٍء ومس��عفن ورجال ش��رطٍة ومواطنن 
يندفعون إىل مركز التجارة العاملّي. ذاك كان الطرف الذي كنت 
أري��د أن أك��ون يف صف��ه. كتبن��ا أمساءن��ا عل��ى قف��ا صدارين��ا الطبي��ة 
بأق��اٍم حره��ا أس��ود يف ح��ال كان��ت هن��اك حاج��ٌة للتع��رف عل��ى 
أجس��ادنا. كن��ت خائف��ًا، لك��ي كن��ت حماط��ًا بأن��اٍس طيب��ن يفعل��ون 
م��ا ه��و صحي��ح. مل خياجل��ي ذل��ك الش��عور ثاني��ًة إىل أن ع��دت إىل 
حل��ب يف آب 2013. كن��ت ق��د زرت س��وريا ع��ّدة م��ّراٍت من قبل وكنت 
أع��رف حل��ب، لك��ن زي��ارة آب كان��ت س��فرتي األوىل من��ذ أن ب��دأ 
الن��زاع. احل��زن واهلل��ع الل��ذان ش��عرت بهم��ا يف أيل��ول 2001 أش��عر بهما 
كّل ي��وٍم يف حل��ب. ذات ي��وٍم عاجلن��ا طف��ًا أصي��ب يف انفج��ار. كانت 
ش��ظايا عظمّي��ة ألح��د امل��اّرة مغ��روزة يف جل��ده. ضرب��ٌة جوي��ٌة أصابت 
مدرس��ته أثن��اء مناس��بٍة خري��ٍة للت��ّرع مباب��س للفق��راء. آخ��ر ش��يٍء 
تذك��ره الطف��ل كان رؤي��ة صديقه املفضل يتمّزق أمامه. ش��اهدني 
وال��د الطف��ل وس��أل م��ن أن��ا ومل��اذا كن��ت أتكل��م بلغ��ٍة غريب��ة. ش��رح له 
أح��د املمرض��ن أن��ي طبي��ٌب أمركّي. قال لي إن��ه مل يقابل أمركيًا 
أب��داً. مل يك��ن يعتق��د عل��ى اإلط��اق أن س��يأتي ي��وٌم جي��يء في��ه طبيٌب 
أمركيٌّ –طبيٌب ذو دٍم سوريٍّ لكنه ولد وتربى وسط حريات وترف 

الوالي��ات املتح��دة– إىل حل��ب ليس��اعد يف زم��ن احل��رب.
أعط��ى ه��ذا األم��ر عمل��ي ُبع��داً جدي��داً: ارتب��اٌط حمس��وٌس  	
للتخفي��ف م��ن معان��اة ش��عٍب مّت التخل��ي عن��ه طوي��ًا. ه��ذا االرتب��اط 
جيع��ل الن��اس يعرف��ون أنه��م ليس��وا وحيدي��ن، وه��و ق��د جعل��ي أكثر 

امتنان��ًا حليات��ي يف أم��ركا. إن��ه أيض��ًا الس��بب يف عودت��ي.
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يب��دأ الكت��اب باس��تعراض مس��ار الث��ورة يف مح��ص، من��ذ  	
مظاهراته��ا الس��لمية وحت��ى مح��ل الس��اح، تأسيس��ًا عل��ى الص��راع 
الدميوغ��رايّف الصام��ت ال��ذي ش��هدته املدين��ة يف الس��نوات الس��ابقة، 
بانتق��ال نس��بٍة كب��رٍة م��ن علوّي��ي األري��اف إليه��ا وس��كنهم يف أحي��اٍء 
خاص��ٍة قّدم��ت الكث��ر م��ن أبنائه��ا عل��ى مذب��ح النظ��ام بع��د أن اخت��ذوا 
موقف��ًا مناهض��ًا للث��ورة من��ذ البداي��ة، واس��تلموا الس��اح م��ن أجه��زة 
النظ��ام لقمعه��ا، وجت��اوزوا أوام��ر أجه��زة األم��ن يف أحي��اٍن كث��رٍة 
لرتكب��وا جمازره��م اخلاص��ة، كم��ا يف ح��ّي ك��رم الزيت��ون وح��ّي 
الس��بيل ومنطق��ة احلول��ة. وهك��ذا عّم��ت املقاوم��ة الش��عبية املس��لحة 
األحي��اء الثائ��رة، وأخ��ذت تنح��و بب��طٍء م��ن اجملموع��ات الصغ��رة إىل 

التنس��يق والتكت��ل.
وبالنظر إىل مسعتها ك� »عاصمٍة للثورة«، وخروج معظم  	
أحيائه��ا ع��ن س��يطرته فعلي��ًا، ق��رر النظ��ام القي��ام حبمل��ٍة عس��كريٍة 
واس��عٍة على محص يف مطلع 2012، متّكن يف بدايتها من اقتحام حّي 
بابا عمرو الش��هر، ثم أخذ يقصف األحياء األخرى ويداهمها بأعداٍد 
كب��رٍة م��ن املقاتل��ن، حتى اس��تطاع إغ��اق املنفذ األخر ب��ن األحياء 
األربع��ة عش��ر ال��ي س��تغدو حماص��رًة وبن حّي الغوط��ة، لتبدأ بذلك 

املعان��اة ال��ي اس��تمّرت حوال��ي س��نتن.
كان��ت أع��داد العائ��ات يف ه��ذه املناطق كب��رًة عند إغاق  	
املنفذ، فبدأت عملية إجاٍء س��ريعٌة اس��تمرت ثاثة أياٍم عر بس��اتن 
خطرة ومكش��وفة، قبل أن يس��تهدفها قّناصو النظام فتتوقف املغادرة 
إال عل��ى م��ّراٍت متقطع��ة عر أنفاٍق كانت ُتكتش��ف وُت��ردم كّل مّرة.

اس��تهلك س��كان املنطق��ة احملاص��رة أغل��ب امل��ؤن املوج��ودة  	
يف املن��ازل واحمل��ات خ��ال األش��هر الس��تة األوىل. وتزام��ن ش��ّح امل��واد 
الغذائي��ة م��ع توق��ف الف��رن الوحيد يف املنطقة عن إنتاج اخلبز بس��بب 
ع��دم وج��ود اخلم��رة، وم��ع قص��ٍف عني��ٍف عل��ى م��دار الس��اعة، فح��ّل 
الش��تاء كئيب��ًا م��ع افتق��ار املنطق��ة إىل احملروق��ات. وبع��د م��رور ع��اٍم 
على احلصار خسر الثوار حّي اخلالدية الذي كانت مطاحن القمح 
في��ه توف��ر للمحاصري��ن اجلزء األكر من القم��ح الذي صار ُيطحن 
وخُيبز يف البيوت. وبدأت معاناة الناس احلقيقية، حتى أصبحت مثار 
الزيت��ون الوجب��ة الرئيس��ية، وص��ار االعتم��اد عل��ى الش��وربة الفق��رة 

بالعناص��ر أساس��يًا.
وم��ن جان��ٍب آخ��ر كان��ت احمل��اوالت العس��كرية والسياس��ية  	
لفّك احلصار مس��تمّرة، وإن ش��ابها الكثر من االرجتال واالضطراب 
ومل تثمر يف حقيقة األمر عن ش��يء. ومن أبرز احملاوالت العس��كرية 
محل��ة »قادم��ون ي��ا مح��ص« ال��ي أع��ّد هل��ا العقي��د فات��ح حّس��ون، قائ��د 

املعروف��ن  الش��يخن  احملافظ��ة، مبس��اعدة  العس��كري يف  اجملل��س 
س��هل جني��د وحمم��ود الداالت��ي وعاقاتهم��ا، ودع��ٍم م��ن هيئ��ة محاي��ة 
املدنين. وبعد بدء احلملة مبّدٍة قصرٍة، وحتقيقها بعض اإلجنازات 
يف طريقه��ا الطوي��ل للتق��دم إىل مح��ص، تب��ّن أن ع��دداً كب��راً م��ن 
قّوات كتائب الفاروق اإلس��امية -املش��اركة يف احلملة- قد بايعت 
داع��ش وأخ��ذت الس��اح ال��ذي يف حوزته��ا وانس��حبت إىل ش��رق الب��اد، 
وم��ن ث��ّم ع��ادت إىل أرض املعرك��ة بصحبة قّواٍت أخرى من التنظيم 
لاستياء على باقي العتاد اخلاّص باحلملة الي صارت قّواتها تقاتل 
النظام من األمام وداعش من اخللف. واستطاع التنظيم أسر 250 من 
مقاتل��ي احلمل��ة ومؤازريهم، واالس��تياء على ثاثن س��يارًة حمّملًة 

بالس��اح والذخ��رة، وفش��لت احلمل��ة بالطب��ع!
أما الضغط بالوسائل السياسية فيكفي اختصاره بتصريح  	
ميشيل كيلو أنه طلب من ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير اخلارجية 
الروس��ّي، إدخ��ال م��واد إنس��انيٍة إىل مح��ص ال��ي تعاني اجل��وع وميوت 
بعض مرضاها وجرحاها نتيجة نقص األدوية والتجهيزات الطبية، 

ف��كان رّد األخ��ر ه��و الس��ؤال ع��ن مقاب��ل ذلك..
وف��ّوض الث��ّوار أم��ن احللوان��ّي، الطبيب احلمص��ّي املقيم يف  	
اإلم��ارات، يف ش��أن إج��اء املدني��ن وإدخ��ال م��واّد طبي��ة. ف��زار القي��ادات 
العس��كرية واألمني��ة يف النظ��ام، وس��عى إىل تقدي��م مب��ادرٍة متكامل��ٍة 
ترضي الطرفن، ولكن هؤالء »املسؤولن« طلبوا منه مراجعة السفارة 
اإليراني��ة ال��ي ب��دت غ��ر مهتم��ة، إذ ق��ال أح��د مس��ؤولي خارجيته��ا 
للحلواني إن الثورة قد انتهت وإن بضعة صواريخ س��تتكفل بالقضاء 
عل��ى م��ن تبق��ى يف س��ورية م��ن املس��لحن. وبع��د ه��ذا الفش��ل أحال��ت 
»القيادات« األمنية والعسكرية يف النظام احللواني إىل مسؤول »الدفاع 
الوط��ي« )الش��ّبيحة( يف مح��ص لاتف��اق مع��ه عل��ى أّي بن��وٍد مناس��بة!

وأخ��راً ج��رت املفاوض��ات النهائي��ة ع��ر اجلبه��ة اإلس��امية  	
الي كانت تعتقل عناصر إيرانين وآخرين حمس��وبن على النظام 
يف مع��ارك س��ابقة، وحتاص��ر نّب��ل والزهراء الش��يعّيتن يف ريف حلب، 
فت��ّم االتف��اق عل��ى إخ��راج مجي��ع احملاصري��ن إىل الري��ف الش��مالّي 

بأس��لحتهم الفردي��ة وذخائره��م، يف أي��ار 2014.
يف الكت��اب معلوم��اٌت غني��ٌة أخ��رى ع��ن فصائ��ل مح��ص  	
احملاص��رة، وقياداته��ا، وحم��اوالت توحيده��ا، ومعاركها الب��ارزة لصّد 
تق��ّدم النظ��ام أثناء احلصار. وكذلك عن النش��اطات املدنية، والكوادر 
واخل��رات ال��ي كان��ت موج��ودة، وجهوده��ا السياس��ية واإلعامي��ة 

والرتبوي��ة.

أكل م��ن تبق��ى م��ن مقاتل��ن ومدني��ن يف أحي��اء مح��ص  	
القدمية احلشائش وأوراق الشجر وجلود األبقار، وذحبوا القطط 
والس��احف والضف��ادع. ه��ذا ج��زٌء مم��ا يوثق��ه ولي��د الف��ارس، عض��و 
اجملل��س الث��ورّي حلم��ص وأح��د احملاصرين، يف كتاب��ه الصادر عن 

املرك��ز العرب��ي لألحب��اث ودراس��ة السياس��ات ع��ام 2015.

حص
700 يوٍم من احلصار

حممد عثمان
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- ال تع��ر املق��االت املنش��ورة بالض��رورة ع��ن رأي اجملل��ة.
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صياد املدينة

 عضو الشــبكة السورية
لإلعــام المطبوع

فضل الدين ميكائيل

مث��ل جن��م ك��رة ق��دٍم عائ��ٍد إىل فري��ٍق متهال��ك، احتف��ى  	
مجه��ور املؤيدي��ن بقائ��د دفاعه��م الوط��ّي الس��ابق ال��ذي س��يجعل 
م��ن كّل ش��يٍء يف ه��ذه احملافظ��ة عل��ى م��ا ي��رام. إذ سيس��حق مج��وع 
»اإلرهابي��ن الكف��ار« يف حلفاي��ا وطيب��ة اإلم��ام وص��وران وغره��ا، 
وس��يحارب اللص��وص وقط��اع الط��رق وبائع��ي »الذخ��رة وامل��ازوت 
للمس��لحن«، وس��يعيد تنظي��م »الدف��اع الوط��ي« وجيع��ل من��ه حش��داً 
ش��عبيًا يش��به حش��د الع��راق. وال تتوق��ف األمني��ات عن��د ه��ذا احل��ّد ب��ل 
تذه��ب إىل تش��كيل قّوت��ن هائلت��ن؛ األوىل بقي��ادة العقي��د س��هيل 
احلس��ن والثاني��ة بقي��ادة العقي��د ميكائي��ل ال��ذي أطلق��وا علي��ه لق��ب 

»العق��اب« تناظ��راً م��ع »النم��ر« س��هيل. 
قب��ل أرب��ع س��نواٍت ب��دأت ش��هرة ميكائيل عندم��ا قاد محات  	
تصفي��ٍة وقت��ٍل وتهج��ٍر عل��ى أس��اٍس طائف��يٍّ يف ع��ّدة ق��رى وبل��داٍت 
يف ري��ف مح��اة، كان أش��هرها مذحب��ة قري��ة قني��ز ح��ن قت��ل أكث��ر 
م��ن مئ��ٍة م��ن أهله��ا دفع��ًة واح��دة، قض��ى نصفه��م ذحبًا بالس��كاكن، 
واحتفظ بآخرين منهم أحياء ليطوف بهم يف الضيع ذات األغلبيات 
املوالي��ة للنظ��ام، متكين��ًا ل��ذوي املقتول��ن يف جيش األس��د من تنفيس 
نقمته��م بض��رب ه��ؤالء األس��رى وإهانته��م قب��ل أن يقتل��وا يف س��احات 
تل��ك الضي��ع. مكاف��أًة على ذلك عّن ميكائيل قائ��داً ل�»الدفاع الوطّي« 
لتبدأ مرحلٌة إجراميٌة أخرى يف سرة هذا الضابط، إذ وّسع عمليات 
اخلط��ف واالعتق��ال بذريع��ٍة أو دون ذريع��ة، وحّول مقّره يف معس��كر 
دي��ر مشي��ل إىل س��جٍن كب��ر، ال ينج��و املعتق��ل في��ه م��ن امل��وت حت��ت 
التعذي��ب إال بدف��ع فدي��ٍة مالي��ٍة كب��رة. وعم��ل أيض��ًا عل��ى تقلي��ص 
نف��وذ الق��ادة الفرعي��ن جملموع��ات الش��بيحة بانت��زاع م��ا يصادرون��ه 
م��ن بضائ��ع وس��ياراٍت ونقله��ا إىل مس��تودعاته ث��م بيعه��ا أو إعادته��ا 
إىل أصحابه��ا مقاب��ل مبال��غ حت��ّدد حس��ب قيم��ة ه��ذه املس��روقات. 
ويف الوق��ت ال��ذي كان في��ه مساس��رته يس��اومون الن��اس على إطاق 
س��راح أبنائه��م أو إع��ادة ممتلكاته��م كان ميكائي��ل يظه��ر، ب��ن ح��ٍن 
وآخ��ر، يف مقاط��ع مص��ّورٍة يق��ّرع فيه��ا أتباع��ه عل��ى انش��غاهلم بالنه��ب 
والس��رقة دون القت��ال، مم��ا وّس��ع م��ن دائ��رة املعجب��ن ب��ه يف صف��وف 
مؤي��دي النظ��ام. ويب��دو أن جش��ع ميكائي��ل املنفلت ورغبت��ه يف احتكار 
اخلط��ف ومص��ادرة البضائ��ع وس��رقة الس��يارات صنع��ت ل��ه أع��داًء 
كثرين جنحوا يف إزاحته ونقله بعيداً عن حمافظة محاة، قبل أن 

يعود إثر اهلزائم الي منيت بها قوات األسد مؤخراً يف ريف احملافظة 
الش��مالّي.

يف اهتمامات��ه األخ��رى يتباه��ى ميكائي��ل بانتمائه إىل قرية  	
الربيع��ة »أم الش��هداء« ال��ي ق��ارب ع��دد القتل��ى منه��ا يف صف��وف قّوات 
األس��د األل��ف، ويتباه��ى أيض��ًا بثقافت��ه الديني��ة وبنس��به ال��ذي مي��ّر 
باألم��ر فض��ل الدي��ن حاك��م مصي��اف قب��ل بضع��ة ق��رون، ث��م باملع��ّز 

لدي��ن اهلل الفاطم��ّي، لينته��ي باحلس��ن ب��ن عل��ي كم��ا يق��ول.

بتعيينه قائدًا ملعارك بش��ار األس��د يف ريف محاة عاد العقيد فضل الدين ميكائيل إىل صدارة املش��هد، بعد غياٍب حلوالي العامن  	
قضاهم��ا مهّمش��ًا يف قط��ٍع عس��كريٍة عل��ى أط��راف دمش��ق.
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