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معارك حلب واستتباعاتها
مل يعد »التوّرط« الروس��ّي جمّرد مش��اركٍة فعالٍة يف معركة بش��ار األس��د ضد معظم الس��وريني  	
فحس��ب، فاألس��لحة اإلس��راتيجية القص��وى ال��ي ترس��لها موس��كو تباع��ًا إىل األراض��ي الس��ورية، م��ن جه��ٍة، 
وانف��راد روس��يا مبوق��ٍف سياس��يٍّ متعّن��ٍت ت��زداد عزلت��ه يف ن��ادي ال��دول الك��رى، من جه��ٍة أخرى؛ بات��ا ينذران 

بص��داٍم عامل��يٍّ ق��د ال تك��ون املس��ألة الس��ورية في��ه إال خلفي��ًة وأرض��ًا للمنازل��ة.
العامل يستشعر، يومًا بعد يوم، خطر الطموحات اإلمراطورية للرئيس الروسّي فالدميري بوتني،  	
وخيش��ى م��ن متت��ني معس��كر الش��ّر ال��ذي ب��ات يق��وده، وتن��درج في��ه إي��ران وملحقاته��ا الطائفي��ة يف ع��دٍد م��ن 
البلدان وما تبقى من أطالل النظام السورّي. وجيري تدارس الوسائل الكفيلة مبنع تضّخم جنون العظمة 
البوتي��ي م��ن حتوي��ل صاحب��ه إىل هتل��ر العص��ر، سياس��يًة أكان��ت ه��ذه الوس��ائل، ولكن حازمة، أم عس��كريًة 

رادع��ًة دون الوص��ول إىل خط��ر ان��دالع ح��رٍب عاملي��ة.
ومب��ا أن مدين��ة حل��ب ه��ي »مكس��ر العص��ا« احلال��ّي، وق��ت أن انقط��ع احل��وار ب��ني روس��يا والغ��رب أو  	
ي��كاد، ويف ظ��ّل أم��اراٍت عل��ى نض��وج التوّفز الدولّي؛ فمن املرّجح أن يبدأ ضبط وحتجيم معس��كر املارقني من 
معركتها. مل تتّضح صورة ذلك عمليًا بعد، وما زالت الصور والفيديوهات القادمة من هناك تفطر القلب، 
من آثار انفراد الطريان الروسّي واألسدّي باجلّو واستهداف كّل شيء، األبنية السكنية واملشايف واألسواق، 
بأسلحٍة شديدة الفتك. ولكن األرجح أن تكون لكّل هذا نهايٌة قريبة، إذ يبدو أن العامل قد أدرك أن عليه أن 

ينق��ذ نفس��ه ابت��داًء م��ن حل��ب، بع��د أن ختاذل طوي��اًل عن نصرة أهلها املس��تضعفني.
ومن طرٍف آخر تبدو مس��رية حترير ريف حلب من داعش مبّش��رة، فبينما نضع اللمس��ات األخرية  	
عل��ى ه��ذا الع��دد وردت األنب��اء بتمك��ن ق��ّوات اجلي��ش احل��ّر، املدعوم��ة تركيًا، من الس��يطرة على ع��ّدة بلداٍت 
وق��رى م��ن بينه��ا »داب��ق« ال��ي حت��وز أهمي��ًة رمزي��ًة كب��ريًة يف أس��طورة التنظي��م ع��ن نفس��ه وب��ني مؤيدي��ه.

ولك��ن األم��ر مل مي��ّر دون تفج��رٍي يف مدين��ة غ��ازي عنت��اب الركي��ة، يف الوق��ت نفس��ه تقريب��ًا ال��ذي  	
ُأعلن فيه عن حترير دابق. ما زال من املبّكر احلكم بارتباط احلدثني من عدمه، بانتظار نتائج التحقيقات، 
ولك��ن البديه��ّي أن اإلره��اب، األس��ود أو األصف��ر، ل��ن يتوان��ى ع��ن االنتح��ار عل��ى األراض��ي الركي��ة، معّرضًا 

وج��ود مالي��ني الالجئ��ني الس��وريني لإلرب��اكات.



حممد سرحيل

التاب��ع  األس��رى،  ش��ؤون  مكت��ب  	
حلرك��ة أحرار الش��ام اإلس��المية، أحُد أبرز 
هيئ��ات التف��اوض ال��ي جنح��ت يف إط��الق 
ع��دٍد م��ن املعتقل��ني ل��دى النظ��ام. يع��ّد ه��ذا 
املكت��ب أح��د املكات��ب الرئيس��ّية يف احلرك��ة 
من��ذ تأسيس��ها. ويقوم باس��تالم قوائم أس��رى 
لتت��ّم  احلرك��ة  ختوضه��ا  ال��ي  املع��ارك 
بش��كٍل  النظ��ام  ل��دى  مبعتقل��ني  مبادلته��م 
رئيسّي، بعد أرشفة أمسائهم وفرزها حسب 
أو  العس��كرية  الرتب��ة  حي��ث  م��ن  األهمي��ة 
اجلنس��ّية، خصوص��ًا بع��د دخ��ول ميليش��ياٍت 
أجنبي��ٍة عل��ى خ��ط القت��ال إىل جان��ب ق��وات 
األس��د، أو كبدي��ٍل مباش��ٍر عنه��ا يف بع��ض 
األحي��ان. وللوقوف أكث��ر على طبيعة عمل 
هذا املكتب ودوره التقت »عني املدينة« يف هذا 
العدد »الفاروق أحرار« مسؤول مكتب شؤون 

احلرك��ة. يف  األس��رى 
املكت��ب  إن  بداي��ًة  الف��اروق  يق��ول  	
يتأل��ف م��ن كادٍر يعم��ل بش��كٍل مس��تقلٍّ ع��ن 
بقّي��ة مكات��ب احلرك��ة، إاّل أن��ه يتب��ع القيادة 
تنس��يٍق  دون  عملّي��ٍة  أّي  تت��ّم  وال  العلي��ا، 
وتش��اوٍر مباش��ٍر معه��ا. ويش��مل عمل��ه مجي��ع 
واخلارجّي��ة. الداخلي��ة  التب��ادل  صفق��ات 

وه��ل  لديك��م؟  املعتقل��ني  طبيع��ة  ه��ي  م��ا 
الفصائ��ل؟ م��ن  غريك��م  م��ع  تنس��قون 

أس��رى  لدين��ا  األس��رى  معظ��م  	
حرب، إضافًة إىل معتقلني من خاليا النظام 
وداعش و»قوات سورية الدميقراطية« كانوا 
ينشطون يف املناطق احملّررة للقيام بعملّيات 
ل��كّل  ف��إن  وبالّطب��ع  واغتي��االت.  جتّس��ٍس 
صفق��ٍة طبيع��ًة ختتل��ف ع��ن األخ��رى، م��ن 
حي��ث ع��دد األس��رى واملقاب��ل ال��ذي نقّدم��ه 
تبع��ًا ألهميته��م. وأش��ري إىل أن مكتبن��ا حم��ّل 
ثق��ٍة ل��دى الفصائل األخرى؛ إذ ننّس��ق معهم 
لنش��مل األس��رى لديه��م يف عملي��ات التب��ادل، 
حت��ى أن العدي��د من الصفق��ات اخلاصة بهم 

مت��ت بالتنس��يق معن��ا.
من ميثل النظام يف املفاوضات؟

هن��اك أش��خاٌص مكّلف��ون مبه��ام  	
التف��اوض بش��كٍل رمس��ّي م��ن قب��ل النظ��ام، 
عن��ده  املتنّف��ذة  الش��خصيات  بع��ض  أّن  إال 
والّسماس��رة يش��ّكلون دوراً مهم��ًا يف عملي��ات 
التف��اوض. وبدورن��ا نق��وم بالتواص��ل معه��م 

الصفق��ات. إلجن��اح  مباش��ٍر  بش��كٍل 
ه��ل تتقاض��ى احلرك��ة مقاب��اًل من األس��رى 

احملّررين؟ 
ال تأخ��ذ »أح��رار الش��ام« أّي مقاب��ٍل  	
م��ن ذوي املعتقل��ني أو األس��رى )أك��د أس��رى 
حم��ّررون ل�»ع��ني املدين��ة« أيض��ًا ع��دم دفعهم 
ب��ل إنن��ا ندف��ع  أّي مبل��ٍغ لق��اء حتريره��م( 
تكالي��ف صفق��ات التب��ادل. ولألس��ف ال يت��ّم 
معظمه��ا إال بع��د دف��ع أم��واٍل طائل��ٍة ملرتزق��ة 
النظ��ام والّسماس��رة، الذي��ن ال يعب��أون وال 
يعمل��ون قب��ل م��لء جيوبه��م، ب��ل إنن��ا نضط��ّر 
يف بع��ض األحي��ان إىل الدف��ع مقاب��ل تس��ريع 

العملي��ة أيض��ًا.
كي��ف يت��ّم تأم��ني س��المة األس��رى؟ وه��ل 

تلتزم��ون باالتفاقي��ات الدولي��ة حياهل��م؟ 
لتأم��ني  إمكانياتن��ا  كل  نب��ذل  	
األس��رى لدين��ا واحلف��اظ عل��ى حياته��م يف 
أماك��ن بعي��دٍة ع��ن القص��ف، إال أنن��ا جن��د 
صعوبًة يف هذا األمر، فاجملرم الذي يقصف 
املستش��فيات واألس��واق واملناطق الس��كنّية لن 
يتوان��ى ع��ن اس��تهداف الس��جون واملس��اجني، 

حت��ى ل��و كان��وا عناص��ره!
لدين��ا،  مصون��ٌة  األس��رى  حق��وق  	
ال��ذي  احلني��ف  ش��رعنا  م��ن  ونس��تمّدها 
أن  قب��ل  معاملته��م،  حس��ن  علين��ا  يف��رض 
تن��ّص عل��ى ذلك املواثي��ق الدولي��ة »الورقّية«. 
ومل جنع��ل م��ن املعتقل��ني ورق��ة ضغ��ٍط عل��ى 
إلين��ا مس��ألٌة  بالنس��بة  اإلط��الق، فاملس��ألة 

حبت��ة. إنس��انيٌة 

رادار املدينة

آخر صفقات التبادل
مكت��ب  جن��ح  ش��هٍر  حن��و  قب��ل  	
س��ورّيتني،  س��ّيدَتنْي  حتري��ر  يف  األس��رى 
إحداهم��ا جن��الء جزمات��ي ال��ي كان��ت ق��د 
اعُتقل��ت م��ع أخته��ا ن��ور مطل��ع االحتجاج��ات 
يف مظاه��رة ب��اب احلدي��د الش��هرية حبل��ب 
وج��اء  حينه��ا.  أّي��اٍم  بع��د  عنهم��ا  وأف��رج 
حتريره��ا األخ��ري بع��د أح��د عش��ر ش��هراً على 
اعتق��ال األم��ن العس��كرّي هل��ا م��ن مناط��ق 
س��يطرة النظام يف حلب، بهدف ابتزاز الثوار 
وحترير أسرى لدى »أحرار الشام« على وجه 

. ص خلص��و ا
اس��تغرقت عملي��ة التب��ادل -حس��ب  	
رئي��س املكت��ب- أكث��ر م��ن س��تة أش��هر، رغ��م 
املوافق��ة عليه��ا م��ن ط��رف النظ��ام ال��ذي راوغ 
إىل  ذهبن��ا  ويضي��ف:  العملي��ة.  يف  وماط��ل 
مكان التسليم املّتفق عليه أكثر من 5 مّراٍت 

نتيج��ة. دون 
حتّدث��ت بع��ض األنب��اء ع��ن إطالق  	
حرك��ة أح��رار الش��ام ضابط��ًا برتب��ٍة رفيع��ة 
املس��توى يف ه��ذا التب��ادل إال أّن الف��اروق نف��ى 
بش��دة، مؤك��داً أن م��ا أورده مكت��ب األس��رى 
-يف تقريٍر حول العملّية– يش��ري بوضوٍح إىل 
أّن الصفق��ة مّت��ت بإط��الق س��راح جمّنَدْي��ن 
أمض��ى  املع��ارك،  يف  احلرك��ة  أس��رتهما 
أحدهم��ا أكث��ر من عاٍم يف س��جونها، يف حني 

جت��اوز اآلخ��ر عام��ه الراب��ع!

املعتقل��ون ج��رٌح غائ��ٌر ومطل��ٌب متعث��ر، حّب��ت أص��وات املطالب��ني بتحريره��م، وفش��ل السياس��ّيون يف حتقيق��ه. مل تس��تطع األم��م  	
املتح��دة، وال أّي منظم��ٍة دولي��ٍة أو حملي��ة، الضغ��ط عل��ى نظام األس��د لإلف��راج عن املعتقلني، إال ما ُأرغم عليه بالقوة ع��ر عمليات التبادل 

ال��ي كان��ت وال ت��زال ط��وق النج��اة الوحي��د!
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صفقات التبادل أمل املعتقلني الوحيد
إطاللٌة على مكتب شؤون األسرى يف حركة أحرار الشام اإلسالمية

الفاروق أحرار



البيع��ة باحل��رص عل��ى »حق��ن دم��اء  البي��ان ه��ذه  وب��ّرر  	
املسلمني وجتاوزاً لالقتتال الداخلي احلاصل بيننا وبني أحرار الشام 
ال��ذي ال يس��تفيد من��ه اال النظ��ام وحلف��اؤه«، ون��ّوه إىل إحالة »املش��كلة 
األخ��رية والقضاي��ا العالق��ة إىل قض��اء ش��رعي يتف��ق علي��ه م��ع قي��ادة 

فت��ح الش��ام«.
مل تك��ن املواجه��ات األخ��رية وليدة وقتها، ب��ل جاءت حصيلة  	
ح��رٍب ب��اردٍة واحت��كاكاٍت مس��تمّرٍة ب��ني الطرف��ني، ظه��رت مفرزاتها 
إىل العل��ن خب��روج جن��د األقص��ى م��ن جي��ش الفت��ح يف ش��هر تش��رين 
جبه��ة  قادته��ا  وس��اطاٌت  ت��ؤدي  أن  قب��ل  املاض��ي،  الع��ام  م��ن  األول 
النص��رة –آن��ذاك- والش��يخ الس��عودي عب��د اهلل احمليس��ي إىل ع��ودٍة 
ش��كليٍة ومش��روطٍة للجند. ولكن رغم عودة اجلند إىل جيش الفتح، 
ال��ذي تع��ّد حرك��ة أح��رار الش��ام أح��د أب��رز مكّونات��ه، ظل��ت عالقته��م 
باحلركة متوترة. ففي ش��باط املاضي داهمت أحرار الش��ام مقّراً يف 
مدين��ة س��راقب عث��رت في��ه عل��ى عب��واٍت متفج��رٍة الصق��ة، واعتقل��ت 
ع��دداً م��ن األش��خاص بعّده��م خلي��ًة أمني��ًة تتبع تنظي��م داعش، كان 
بينه��م اثن��ان م��ن جند األقصى حس��ب ما قالت مص��ادر من احلركة. 
ويف آذار اش��تبك مقاتل��و األح��رار م��ع مقاتل��ني م��ن جن��د األقص��ى يف 
بل��دة س��رمني بإدل��ب بع��د أن أق��ام اجلن��د خيم��ًة لتقّب��ل الع��زاء مبقت��ل 
حس��ان عب��ود، قائ��د ل��واء داوود ال��ذي انض��ّم إىل تنظي��م داع��ش. ووق��ع 
اش��تباٌك آخ��ر بينهم��ا يف قري��ة الرام��ي يف جب��ل الزاوي��ة قي��ل وقته��ا 
إن��ه ح��دث عل��ى خلفي��ة ش��جاٍر ب��ني عائلت��ني م��ن القري��ة. ويف نيس��ان 
تعّرض��ت ش��خصياٌت ومق��ّراٌت لألح��رار لع��ّدة اعت��داءاٍت كان أبرزه��ا 
هج��وٌم انتح��اريٌّ بدراج��ٍة ناري��ٍة مفخخ��ٍة اس��تهدف مق��ّراً للحرك��ة 

يف مدين��ة بن��ش بري��ف ادل��ب، أدى إىل مقت��ل ماج��د الص��ادق، القائ��د 
العس��كرّي يف األح��رار، وثالث��ٍة آخري��ن. وأعق��ب ه��ذا اهلج��وم بأي��اٍم 
اغتي��ال قائ��ٍد عس��كريٍّ آخ��ر ه��و س��عود العس��اف بعب��وٍة ناس��فٍة عل��ى 
طريٍق قرب معّرة النعمان. ويف حينها استنفرت احلركة عناصرها 
ونصبت احلواجز على الطرق، مقابل استنفاٍر آخر من جند األقصى، 
وخاصًة عقب حماولة اغتيال أمري اجلند يف مدينة أرحيا. ويف متوز 
تع��ّرض القي��ادّي يف أح��رار الش��ام حمم��ود س��يف حملاول��ة اغتي��اٍل ث��م 
اخُتط��ف بع��د اس��عافه إىل مش��فًى يف إدل��ب لُيقت��ل بع��د ذل��ك. عق��ب 
مقت��ل س��يف اجتم��ع ممثل��ون ع��ن الفصيل��ني أم��ام جمل��س ش��ورى 
جي��ش الفت��ح، وانته��ى االجتم��اع إىل اتف��اق صل��ٍح من ع��ّدة بنوٍد كان 
أهمه��ا تس��ليم القات��ل، ووق��ف الراش��ق اإلعالم��ّي، واحل��ّض عل��ى حّل 
اخلالف��ات ب��ني اجلانب��ني بأس��رع وق��ٍت ممك��ن. يف معظ��م االعت��داءات 
الس��ابقة، واعت��داءاٍت أخ��رى طال��ت األح��رار وس��واهم م��ن الفصائ��ل، 
ُوّجه��ت أصاب��ع االته��ام إىل جند األقصى الذين كان رّدهم اإلنكار أو 

التمل��ص أو اتهام��اٌت مض��ادة.
من سرية جند األقصى

بإع��الن م��ا يس��ّمى »الدول��ة اإلس��المية يف الع��راق والش��ام«،  	
يف نيس��ان 2013، عصف��ت جببه��ة النص��رة أزم��ٌة ش��رعيٌة وتنظيمي��ٌة 
ك��رى، كان��ت م��ن نتائجه��ا والدة مجاع��اٍت وفصائ��ل جهادي��ٍة عدة، 
اختذ قادتها موقفًا مستقاًل يف السجال احلاصل آنذاك بني »الدولة« 
واجلبه��ة، وش��كلت جن��د األقص��ى إح��دى أه��م ه��ذه اجلماع��ات. يرجع 
تأس��يس اجلماع��ة عل��ى األرج��ح إىل حزيران من الع��ام 2013، على يد 
حممد يوس��ف العثامنة املعروف ب� »أبو عبد العزيز القطري«. ورمبا 

يف األس��بوعني األخريي��ن اندلع��ت مواجه��اٌت عنيف��ٌة ب��ني حرك��ة أح��رار الش��ام ومجاع��ة جن��د األقص��ى، كان��ت حصيلته��ا عش��رات  	
القتل��ى واجلرح��ى م��ن الطرف��ني، إضاف��ًة إىل عملي��ات أس��ٍر وخط��ٍف متبادل��ٍة يف مناطق عّدة. وكان اعتقال أحرار الش��ام أح��د عناصر اجلند 
يف مدينة سراقب بتهمة تبعيته لتنظيم » داعش «، ثم اختطاف اجلند مسؤواًل أمنيًا من األحرار يف املدينة ذاتها، يف يومي 4 و5 من هذا الشهر، 
الشرارة األخرية الي أشعلت املواجهات الي امتّدت إىل مدٍن وقرًى عّدٍة يف ريفي إدلب ومحاة، ومل تتوقف إال بإعالن اجلند بيعتهم جلبهة 

فت��ح الش��ام )النص��رة س��ابقًا(، يف بي��اٍن وقع��ه عنه��م أب��و دي��اب س��رمني، القائ��د الثان��ي أو الثالث للجن��د، إىل جانب اجلوالنّي أمري فتح الش��ام

من سرية جند األقصى وعن اقتتاهلا مع أحرار الشام

سعد عبد الباري
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أس��هم يف والدته��ا القوي��ة متاي��ز معظ��م أفراده��ا قب��ل ذل��ك يف كتل��ٍة 
تنظيمي��ٍة حم��ددٍة داخ��ل جبه��ة النص��رة، أخذت اس��م س��رايا القدس. 
كما أسهمت الكاريزما اخلاصة ألبو عبد العزيز القطري وتارخيه 
اجله��ادي يف س��رعة ب��روز جن��د األقص��ى عق��ب تأسيس��ها. فحس��ب 
دراسٍة جمللة »عني املدينة«، صدرت باسم »طيف القاعدة«، كان أبو 
عبد العزيز القطري »مدربًا للفنون القتالية يف أفغانس��تان، ثم عاد 
إىل العراق وشارك يف تأسيس مجاعة أنصار اإلسالم. تعاون مع أبو 
مصع��ب الزرق��اوي إث��ر التدخ��ل األمريكي يف الع��راق يف العام 2003«. 
ث��م انتق��ل بع��د ذل��ك إىل قط��ر حي��ث عم��ل إىل ح��ني ان��دالع الث��ورة 
الس��ورية وانطالق حراكها املس��لح، ليتوجه إىل س��ورية ويعمل مع 
األح��رار ث��م م��ع جبه��ة النص��رة*. وحت��ى مقت��ل القط��رّي يف الش��هر 
األول م��ن الع��ام 2014، عل��ى ي��د جبه��ة ث��وار س��ورية يف دي��ر س��نبل 
بري��ف إدل��ب، مل يالح��ظ يف أداء اجلن��د أّي غل��وٍّ أو تط��ّرٍف زائ��د، ب��ل 
قاد القطري مبادرة صلٍح بني تنظيم داعش وبعض فصائل الشمال 
الس��ورّي، وه��ي ال��ي أّدت إىل مقتل��ه حس��ب م��ا يق��ال. لك��ن م��ع تس��لم 
أب��و ذر اجل��زراوي أو احلارث��ي القي��ادة الفعلي��ة للجن��د خلف��ًا ألب��و 
مصع��ب س��راقب )عم��ار جعبور، ق��اد اجلماعة بع��د القطري وقتل يف 
أي��ار 2014( تنام��ى اخلط املتش��دد داخل اجلند وهيمن على صبغتهم 

العامة.
خ��الل األع��وام الثالث��ة الس��ابقة م��ن عم��ر جن��د األقص��ى  	
تف��اوت ع��دد املنتس��بني إليه��ا ب��ني بض��ع مئ��اٍت إىل أكث��ر م��ن أل��ٍف 
بقليل، لكن ش��دة البأس الي عرفت بها اجلماعة، وحتالفها الوثيق 
م��ع جبه��ة النص��رة ض��د جبه��ة ثوار س��وريا وحركة ح��زم أول العام 
الفعال��ة يف  الفت��ح ومش��اركتها  ث��م انضمامه��ا إىل جي��ش   ،2015

معاركه ضد قوات األسد يف مدن إدلب وأرحيا وجسر الشغور ربيع 
ذلك العام، هيأت للجند تأثرياً أوسع مما تتيحه قدراتهم املوضوعية. 
كم��ا كان الس��تقالهلم الواضح ع��ن التأثريات اخلارجية املعروفة، 
ولصالبته��م يف رف��ض التعاط��ي أو التكّي��ف ول��و ش��كليًا م��ع املخاط��ر 
ال��ي ته��دد احل��ركات الس��لفية اجلهادي��ة برمته��ا، دوٌر يف اجلاذبي��ة 
النس��بية ال��ي أحرزوه��ا يف بع��ض البيئ��ات املتطّرف��ة يف حمافظ��ي 
إدل��ب ومح��اة عل��ى وج��ه اخلص��وص. واس��تهوى اجلن��د معجب��ني 
بتنظي��م داع��ش، ح��ال بعده��م اجلغ��رايّف عن��ه دون االنتس��اب إلي��ه، 
ليش��كل االنتم��اء إىل اجلن��د انتماًء بدي��اًل وقريبًا يغنيهم عن الرحيل 
إىل أرض داع��ش ويعفيه��م م��ن الت��ورط املص��ريّي معه��ا، ال س��يما يف 
ظ��ل احل��ال البائ��س واملته��اوي ال��ذي مي��ّر ب��ه التنظي��م. وبالرغ��م م��ن 
النف��ي الدائ��م ألي عالق��ٍة أو تع��اوٍن جيمعانه��م بتنظي��م داع��ش، إال 
أن أداء اجلن��د الع��ام ظ��ّل يذك��ر ب��أداء داع��ش قب��ل متكنه��ا، فش��ابهت 
االتهام��ات ال��ي يطلقه��ا عناص��ر اجلن��د عل��ى الفصائ��ل األخ��رى 
اتهام��ات داع��ش هل��ا، وش��ابه س��لوكهم األم��ّي س��لوكها، فض��اًل ع��ن 
األدل��ة ال��ي تس��وقها حرك��ة أحرار الش��ام منذ ع��اٍم وأكثر عن هذه 

العالق��ة ُبعي��د كّل احت��كاٍك ب��ني الطرف��ني.
يف البي��ان الص��ادر ع��ن جن��د األقص��ى مبناس��بة خروجه��م  	
م��ن جي��ش الفت��ح، قبل عاٍم من اليوم، بّرر اجلند هذا اخلروج بس��بب 
»تأييد بعض الفصائل يف جيش الفتح للمشاريع الصادمة للشريعة 
اإلس��المية«. وس��اق البي��ان واقع��ًة -مل حت��دث- كدلي��ٍل عل��ى ه��ذا 
التأييد، هي توقيع هذه الفصائل على بيان املبعوث األممي لسورية، 
ستيفان دميستورا، مرّكزاً على البند القائل ب�»احرام إرادة الشعب 
الس��وري ال��ذي ميل��ك وح��ده س��لطة تأس��يس الدس��تور املس��تقبلي...« 
م��ن ه��ذا البي��ان، وكذل��ك »الرحي��ب بالتدخل الرك��ي واخلطابات 

االنهزامي��ة«، حس��ب بي��ان اجلن��د ش��ديد األهمية حين��ذاك من ناحية 
إظهار اخلالف العميق مع حركة أحرار الشام الي »تضغط علينا 
لقت��ال مجاع��ة الدول��ة«. وكذل��ك م��ن ناحي��ة موق��ف اجلن��د املزع��وم 
م��ن تنظي��م داع��ش الذي عّد البي��ان خالفته »غري منعقدٍة وال تصح«، 
وت��رأ مم��ا »وقع��و في��ه م��ن تكف��ري املس��لمني واس��تباحة دمائه��م بغ��ري 
ح��ق«. وأخ��رياً م��ن ناحي��ة تذك��ري البي��ان بوقف��ة اجلن��د م��ع »ش��يخ 
اجملاهدي��ن الي��وم، صاح��ب الفضيل��ة، الش��يخ أمي��ن الظواه��ري..«، 
القاع��دة.  الوقف��ة م��ع زعي��م تنظي��م  دون أن يش��رح ماهي��ة ه��ذه 
وعل��ى الط��رف اآلخ��ر أب��دى تنظي��م داع��ش، يف دعايته ض��د الفصائل 
اجلهادي��ة وغ��ري اجلهادي��ة، الكث��ري م��ن التفه��م ملوق��ف اجلن��د املعل��ن 
يف بيانه��م ذاك وبياناته��م األخ��رى، ب��ل وق��ف أنص��اره اإللكروني��ون 
عل��ى مواق��ع التواص��ل االجتماع��ّي إىل جان��ب جن��د األقص��ى وكال��وا 
ته��م ال��ردة والتبعية ألجهزة املخاب��رات الغربية واإلقليمية خلصوم 
اجلن��د. وكان إدراج الوالي��ات املتح��دة جن��د األقص��ى عل��ى الئح��ة 
اإلرهاب يف الش��هر املاضي، ثم معارك اجلند واألحرار، دلياًل، حس��ب 

أنص��ار داع��ش –وأنص��ار اجلن��د بالطب��ع- عل��ى تل��ك التبعي��ة.
م��ا زال الغم��وض يش��وب تفاصي��ل بيع��ة جن��د األقص��ى  	
جلبه��ة فت��ح الش��ام، إذ يق��ول مقّرب��ون من اجلبهة إنها بيع��ٌة إفراديٌة 
ستذيب اجلند مع مرور الوقت، فيما ُينسب ألبي ذر اجلزراوّي، قائد 
اجلند، إصراره على أنها بيعة مجاعٍة كاملٍة ستظل كتلًة واحدًة 
يف صف��وف اجلبه��ة. ويف كل األح��وال س��يؤدي ه��ذا االنضم��ام إىل 
تعزي��ز التي��ار املتش��دد يف جبه��ة فت��ح الش��ام، إن مل تنج��ح يف صهرهم 
وانت��زاع آث��ار داع��ش م��ن أنف��س ع��دٍد كب��رٍي م��ن مقاتلي اجلن��د وفكر 

قادته��م.
* »طي��ف القاع��دة: احل��ركات الس��لفية اجلهادي��ة الصغرى يف س��ورية«، إصدار خاص ع��ن جملة »عني املدينة«، متوز 2016.
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أراضي الدولة
باس��تثناء األراض��ي اململوك��ة لألش��خاص، تع��ود معظ��م  	
األراضي يف دير الزور للدولة، وتضم مجيع األراضي خارج املخططات 
التنظيمي��ة للبلدي��ات. وق��د جه��د الكث��ري م��ن أبن��اء احملافظ��ة إلش��غال 
أج��زاء م��ن ه��ذه األراض��ي واس��تثمارها لتملكه��ا الحق��ًا، األم��ر ال��ذي 
أق��ّره القان��ون ذات��ه، جريًا على قانون أراضي اخلراج. لتبقى »العقارات 
املروك��ة احملمي��ة« خ��ارج ه��ذه األراض��ي، وكان��ت تدي��ر اس��تثمارها 
وحتميها مؤّسساٌت حكومية، كمصلحي البادية واحلراج التابعتني 
لوزارة الزراعة، بتضمينها ملرّبي احليوانات لرعيها مّرًة كل س��نتني 
م��ع مراع��اة محول��ٍة رعوي��ٍة معين��ٍة حفاظ��ًا عل��ى بني��ة الربة؛ حبس��ب 
مهندٍس زراعيٍّ عمل س��ابقًا يف مديرية الزراعة. وقد الحقت الدولة 
مس��تزرعي تل��ك األراض��ي وقته��ا بتحري��ر خمالفات تع��دٍّ على أمالك 
الدول��ة وبتخري��ب احملص��ول امل��زروع، وذل��ك بإرس��ال مح��الٍت تض��ّم 

أكث��ر م��ن عش��رة ج��راراٍت لقل��ب الرب��ة املزروع��ة. 
لك��ن رَخ��ص اآلب��ار ال��ي كان��ت متن��ح للوجه��اء والش��يوخ  	
واألثري��اء واملس��ؤولني، وتس��مح هل��م باس��تثمار أراٍض واس��عة، إىل 
جان��ب غ��ّض الط��رف ع��ن بع��ض األفخاذ القوي��ة أثناء زراع��ة أراضيها 
اململوكة حبسب العرف؛ جعال »محاية الدولة األراضي« ُتفهم على 
أنه��ا حماص��رٌة للنزاع��ات، خاص��ًة أنه��ا ج��اءت بع��د نزاع��اٍت عش��ائريٍة 
مريرٍة على مناطق الرعي والنفوذ امتدت لعشرات السنني يف القرن 

املاض��ي، أش��هرها ب��ني مّش��ر يف احلس��كة والعكي��دات يف دي��ر ال��زور.

يف العرف العشائرّي
م��ن حي��ث املب��دأ، تدخ��ل مجي��ع أراض��ي الدول��ة املس��تثمرة  	
من قبل األهالي حتت مسمى »الگْضبات«، مبعنى »القبضات«. ومبوجب 
ه��ذا الع��رف ف��إن كّل م��ن حيف��ر بئ��راً يف أّي أرض، أو يزرعه��ا مومسًا 
بعلي��ًا، أو يض��ع نقط��ة ع��الٍم فيه��ا، تصب��ح ملك��ه )گضبة ذراع(. وحبس��ب 
أحد شيوخ عشائر دير الزور، تتوزع أراضي احملافظة على جانيب نهر 

الف��رات كاآلت��ي:
 10-5 م��ن  بع��رض  أراٍض  وه��ي  بالتالص��ق:  گضبــات   -1  
كيلوم��رات. كان األهال��ي يدفع��ون إجي��اراً س��نويًا بس��يطًا للدول��ة 
لق��اء اس��تثمارها. وق��د حتول��ت م��ع الزم��ن إىل مل��ٍك مجاع��يٍّ يس��مى 
»الواجه��ات«، ث��م حت��ول قس��ٌم منها إىل ملٍك ش��خصيٍّ بع��د رفع قضية 
إزال��ة ش��يوع ض��د الدول��ة. تب��اع أراض��ي الواجهات وتش��رى ع��ن طريق 
»عق��د الع��رب« ال��ذي يكف��ل في��ه البائ��ع للمش��ري ع��دم تع��ّرض أقاربه 
ل��ه. وق��د امت��د إليه��ا البن��اء من��ذ أع��واٍم نتيجة النم��و الس��كانّي. وتقع يف 
بعضها آبار النفط. وكان عدم وضوح ملكيتها سببًا يف نزاعاٍت دمويٍة 

كث��ريٍة ب��ني األقرب��اء واجل��ريان.
2- »الس��وحات«: تل��ي الواجه��ات م��ن جه��ة البادي��ة، بع��رض   
10-15 كيلوم��راً. جي��ري عليه��ا م��ا جي��ري على الواجه��ات، لكنها أقل 

اس��تثمارًا.
3- يليه��ا م��ا يس��مى »الگضبات«: وتعّد مناطق نفوٍذ للعش��ائر،   
فتمتد گضبات العكيدات من شرق اخلابور حتى حدود العراق، ومشااًل 
إىل احلدود اإلدارية للحسكة، وللبكارة من غرب اخلابور حتى الرقة، 

يعم��ل الكث��ري م��ن أهال��ي ري��ف دي��ر ال��زور الي��وم بزراع��ة موس��م القم��ح البعل��ّي بع��د اس��تصدار تراخي��ص زراع��ة أراض��ي املش��اع  	
م��ن تنظي��م الدول��ة اإلس��المية، وذل��ك بع��د مومس��ني جيدي��ن اس��تفاد منهم��ا فق��راء ومتوس��طو احل��ال يف غالبي��ة الري��ف، إىل جان��ب وجه��اء 
وأثري��اء. وق��د عم��ل األهال��ي عل��ى تنظي��م زراع��ة ه��ذه األراض��ي مجاعي��ًا بش��كٍل ذات��يٍّ دون مش��اكل تقريب��ًا، لك��ن م��ع الكث��ري م��ن املعوق��ات 

القائم��ة والع��داءات املضم��رة ال��ي ق��د تنفج��ر يف أّي وق��ت.

مسهر اخلالد

رادار املدينة

موسم احلنطة السنة املاضية يف حميط الروضة على احلدود العراقية - خاص عني املدينة

زراعة أرايض الدولة )الگْضبات( وملكّيتها
بني الدولة السورية واألهالي وتنظيم الدولة اإلسالمية

حبس��ب املادة 86 من القانون املدنّي الس��وري:
العق��ارات األمريي��ة: ه��ي ال��ي تك��ون رقبتها للدولة وجيوز أن جي��ري عليها حّق التصرف.

العق��ارات املروك��ة: ه��ي ال��ي خت��ّص الدول��ة ويك��ون جلماعٍة ما حّق اس��تعماٍل عليها حتدد مميزاته ومداه الع��ادات احمللية واألنظمة اإلدارية.
العق��ارات املروك��ة احملمي��ة: ه��ي ال��ي خت��ّص الدول��ة أو احملافظ��ات أو البلدي��ات وتكون جزءًا من األم��الك العامة العقارات. العق��ارات اخلالية املباحة 
أو املوات: هي األراضي األمريية الي ختّص الدولة إال أنها غري معينٍة وال حمددٍة فيجوز ملن يش��غلها أواًل أن حيصل برخيٍص من الدولة على حّق 

أفضليٍة ضمن الش��روط املعينة يف أنظمة أمالك الدولة.
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ويف جن��وب النه��ر تنحص��ر الگضبات بني حقل 
التدمري��ة،  والصح��راء  والبوكم��ال  ال��ورد 
وتنوس بني املشاهدة والبدو والعكيدات، وإىل 
الغ��رب م��ن طري��ق الش��ام أراض��ي البوس��رايا. 
وق��د تتخل��ل الگضبــات مناط��ق جلماع��اٍت م��ن 

خ��ارج العش��رية املس��يطرة عليه��ا بالع��رف.
دأب��ت الدول��ة الس��ورية يف الس��ابق  	
عل��ى محاي��ة الگضبــات، إىل جان��ب كل أرٍض 
تش��ري إليه��ا الصحيف��ة العقاري��ة ب���»مل جي��ر 
عليه��ا أعم��ال التحدي��د والتحري��ر« )أي ف��رز 
األراض��ي ال��ذي ج��رى يف مخس��ينيات الق��رن 
الفائ��ت(، حبس��ب موظ��ٍف س��ابٍق يف املص��احل 
العقاري��ة. ويعتق��د األهال��ي أن تل��ك األراض��ي 
هي األخصب خارج الزور )وادي النهر(، حتى 
أن منطق��ة »الروض��ة« عل��ى احل��دود العراقية 
تأخ��ذ ص��ورة األرض األس��طورية يف املخي��ال 

الش��عيّب.
التنظيم اجلماعّي األهلّي لالستثمار

مل ُيق��م تنظي��م الدول��ة أّي اعتب��اٍر  	
للكث��ري م��ن األمور ال��ي كانت تراعى س��ابقًا، 
كاحلف��اظ عل��ى الرب��ة أو درء التنازع القبلّي 
األرض.  عل��ى  االس��تيالء  حم��اوالت  بس��بب 
ويف ظ��ل انع��دام الكث��ري م��ن مص��ادر الدخ��ل، 
كالوظائ��ف احلكومي��ة والعم��ل يف النف��ط، 
وتوق��ف الكث��ري م��ن الدع��م اخلارج��ّي؛ ع��اد 
الكث��ري م��ن الس��كان إىل الزراعة. لكن الضغط 
الس��كانّي، وارتف��اع تكالي��ف الزراع��ة املروي��ة، 
خاّص��ٍة  أراٍض  متيي��ز  يف  الكثريي��ن  ورغب��ة 
به��م وحي��ازة گضبــاٍت جدي��دة؛ دفع��ت األهال��ي 
األكثر فقراً إىل التوجه إىل الزراعة البعلية 
ــات خاص��ة،  يف الواجه��ات والس��وحات، والگضب
إن  الفالح��ني  أح��د  يق��ول  كب��رية.  بأع��داٍد 
 1000 )ال��دومن  مروي��ة  دوامن  تس��عة  زراع��ة 
م��ر مرب��ع( يف ال��زور كلفت��ه 143 أل��ف ل��ريٍة 
سورية، إذ وصل سعر كيس السماد الروسّي 
إىل 60 ألف��ًا، ومل يس��ّدد احملص��ول التكلف��ة. 
األهال��ي زرع��وا مومس��ني  أن  م��ن  وبالرغ��م 
يب��دون  س��ابقني بتكالي��ف بس��يطة، لكنه��م 
غ��ري مقتنع��ني بالقس��مة القدمي��ة لألراض��ي، 
إذ يش��رح أح��د الش��بان الذي��ن نظم��وا زراع��ة 
الگضبــات، وهو مقاتٌل س��ابٌق يف اجلي��ش احلّر، 
أن بع��ض االفخ��اذ الصغ��رية، ال��ي ال يتج��اوز 
ع��دد أفراده��ا 200 ش��خص، متل��ك أكث��ر م��ن 
ال��ي  أل��ف دومن، وبع��ض األفخ��اذ الكب��رية، 
دومن.   200 متل��ك  ش��خص،   1500 إىل  تص��ل 
فالتقسيم العريّف القديم الذي استقّر يف ظّل 
النظ��ام كان حتت ضغط الس��لطة والتهديد 
بالس��الح ضم��ن العش��رية أو الفخ��ذ الواح��د.

الزراع��ة  تنظي��م  أم��ور  يتس��لم  	
وتس��جيل تكاليفها متعلٌم من الفخذ، أو أحد 
العاملني يف الشأن العام. ومبساعدة العارفني 
جيم��ع م��ن أقارب��ه مبال��غ أولي��ًة لب��دء العم��ل، 
ش��خٍص  كّل  م��ن  ل��ريٍة  آالف  ال���5  تتج��اوز 

مت��زوٍج ولدي��ه أوالد. ويغطي هذا املبلغ تكلفة 
ب��ذار 10 دوامن )مط��ش ش��وال( يدفعه��ا أف��راد 
الفخ��ذ املعدم��ون ب��ذاراً. وغالب��ًا ما يعّر الفخذ 
اليوم عن ما يسّمى »الگوم«، أي العائلة الكبرية 
ال��ي تتص��ل بأح��د اجل��دود القريب��ني. وين��دب 
أف��راده عنه��م ش��ابني م��ن كل أس��رٍة للعم��ل 
احتياجاته��م  معه��م  حيمل��ون  األرض،  يف 
وسالحهم الفردّي حتسبًا ألّي نزاٍع مع اجلوار 
)مسدس��اٌت وبن��ادق صيٍد يس��كت عنها تنظيم 
الدول��ة يف الغال��ب(. ويف بع��ض األحي��ان تدفع 
األجور للعاملني يف األرض ولنواطريها، وقد 
يتكف��ل بع��ض الوجه��اء بتكالي��ف الزراع��ة إىل 
ح��ني مجعه��ا مراع��اًة لألوض��اع الصعب��ة ال��ي 

مي��ّر به��ا الكث��ريون.
احملصول

م��ن  س��ابٌق  ف��يٌّ  مراق��ٌب  يق��ول  	
ري��ف العش��ارة، ش��ارك يف احملص��ول املاض��ي، 
إن جمم��وع م��ا دفع��ه كّل ف��رٍد م��ن أقربائ��ه 
وص��ل إىل 37 أل��ف ل��رية، بينم��ا كانت حصته 
900 ك��غ حنط��ة تقريب��ًا، وص��ل س��عرها إىل 
144 ألف��ًا )س��عر الكيل��و 160(، باإلضاف��ة إىل 
ط��ن ت��ن، وق��د ضّمن��وا بقاي��ا ال��زرع للغنام��ة 
احملص��ول  أن  عل��ى  ل��رية.  أل��ف   600 مببل��غ 
كان لالكتف��اء الذات��ّي فق��ط، األم��ر ال��ذي 
أك��ده أكث��ر من ش��خص. وقد ذك��ر املقاتل 
الس��ابق نس��بًا قريب��ًة ح��ول احملص��ول بأرق��اٍم 
خمتلفة. ويف املقابل يس��تثمر بعض األثرياء 
أراٍض يبيع��ون حمصوهل��ا للماك��ف كعلٍف 

للحيوان��ات.
موقف تنظيم الدولة

التاب��ع  الزراع��ة  دي��وان  مين��ح  	
للتنظي��م رَخص��ًا لزراع��ة أراض��ي الدول��ة لقاء 
300 لريٍة عن كل دومٍن يف املوسم، ويتقاضى 
دي��وان ال��زكاة يف نهايته الُعش��ر من احلنطة، 
ليبيعه��ا للتج��ار. وال يتقي��د األهال��ي غالب��ًا 
باملس��احات املرّخص��ة، إذ يس��تثمر الكث��ريون 
رّخصوه��ا،  ال��ي  األرض  أضع��اف  عش��رة 
حبس��ب أكث��ر م��ن ش��خٍص يف الري��ف. وال 

* يفه��م الكث��ريون م��ن زراعته��م األرض تثبيت��ًا حلقه��م يف ملكيته��ا حت��ى ل��و كان��ت عائ��دًة لعش��ريٍة 

أخرى بالعرف، وهذا باٌب جديٌد للخالف. على أن األمر حيسم يف الغالب لصاحل القوة والعالقات 
بالسلطات.

وجهاء حمليون يرفعون مطالب زراعية لداعش

يكرث التنظيم لألمر إال يف حاالت األراضي 
املتنازع عليها )كما بني املشاهدة والشويط(، 
أو ال��ي من��ح ترخيصه��ا ألش��خاٍص م��ن خارج 
العش��رية الي متلكها بالعرف* )مسح ألهالي 
بع��ض الق��رى باس��تثمار أراٍض تع��ود للب��دو(. 
ويف مث��ل ه��ذه احل��االت يس��رّي دي��وان الزراع��ة 
دوري��اٍت مس��لحة، برفق��ة أعض��اء اجلمعي��ة 
الفالحية يف القرية املعنية، ملطابقة األراضي 
مع السجالت، أو لفّض نزاعاٍت خّلف بعضها 
عدداً من املصابني. وقد يبيع التنظيم رخصة 
الزراعة لغري مستصدريها يف حال مل يزرعوا 

األرض.
الس��ابق يف اجلي��ش  املقات��ل  يفي��د  	
احل��ّر ب��أن التنظي��م نّب��ه األهال��ي إىل أن ح��ّق 
وأن  التمل��ك،  ح��ّق  يع��ي  وال  آن��يٌّ  الزراع��ة 
التنظي��م غ��ري مع��يٍّ باألم��ر يف ح��ال انس��حابه 
»مال��و ش��غل بيه��م«. وق��د ح��اول ح��ّل نزاع��اٍت 
يف  األراض��ي،  ملكي��ة  ح��ول  عالق��ٍة  قدمي��ٍة 
حماول��ٍة لكس��ب العش��ائر، وعق��د اجتماع��اٍت 
عشائريًة عّدًة لذلك الغرض، لكنه مل ينجح. 
كم��ا أن��ه أق��دم عل��ى خط��وٍة غ��ري مفهوم��ٍة يف 
هذا اجملال حني أزال -حبسب شهود- أساسات 
أبنيٍة خاصٍة يف واجهات بعض القرى، وطرح 

لالس��تثمار.  أراضيه��ا 
مل حتسم األنظمة املتعاقبة ملكية  	
األرض، مم��ا أذك��ى الصراع��ات عليه��ا حت��ى 
بداي��ة الثمانين��ات. توقف��ت ه��ذه الصراع��ات 
نسبيًا حتت ضغط القوة، ثم عادت مع الثورة، 
العش��رية والفخ��ذ  امل��ّرة ضم��ن  لكنه��ا ه��ذه 
والقري��ة الواح��دة. وانتص��رت األع��راف عل��ى 
القان��ون يف مواط��ن عدي��دة، فُط��رد مالك��ون 
ج��دد م��ن أراضيه��م ودارت نزاع��اٌت دموي��ٌة 
ثرواته��ا.  وبالتال��ي  األرض،  ملكي��ة  مداره��ا 
ويزي��د األم��ر س��وءاً م��ا يفعل��ه تنظي��م الدول��ة، 
ال��ذي يعت��ر ه��ذه األراض��ي مص��دراً مالي��ًا ب��ال 
رأمس��ال، بينم��ا يراه��ا األهال��ي مص��در رزٍق 
غري مكلٍف ونظيف، أو فرصًة جديدًة لتملٍك 

جدي��د.
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رادار املدينة

من��ذ مطل��ع الع��ام 2014، وبع��د أن أحكم��ت س��يطرتها عل��ى  	
الرق��ة، ب��دأت داع��ش تدخالته��ا يف احلق��ل التعليم��ّي ال��ذي ظ��ّل عل��ى 
حاله السابقة قبل الثورة، تقريبًا، بعد حترير املدينة من قوات األسد 
يف آذار 2013. فمن��ع التنظي��م االخت��الط ب��ني اجلنس��ني يف امل��دارس 
االبتدائي��ة، ومدرس��ة املتفوق��ني اإلعدادي��ة والثانوي��ة، ويف ثانوي��ات 
التج��ارة والزراع��ة والصناع��ة، وه��ي امل��دارس ال��ي كان ُيس��مح فيه��ا 
باالختالط، وحصر تدريس املعلمات باإلناث واملعلمني بالذكور من 
الط��الب، بالتزام��ن مع فرض النقاب على مجيع الطالبات واملعلمات.

خ��الل األش��هر الالحق��ة واصل��ت م��دارس الرق��ة عمله��ا،  	
وحاول املعلمون التكيف مع قرارات داعش وبياناتها اخلاّصة بالشأن 
التعليم��ّي، ومنه��ا إخضاعه��م لدورات اس��تتابٍة عن ماضيهم الوظيفي 
يف »م��دارس النظ��ام«، وح��ذف بع��ض امل��واد م��ن املناه��ج، وح��ذف بعض 
املفاهيم من املواد املسموح بتدريسها. ويف كانون األول من العام 2014 
أص��در دي��وان التعلي��م ل��دى التنظي��م )البي��ان والتعمي��م رق��م 9(، ال��ذي 
ألغى وبشكٍل نهائيٍّ املنظومة التعليمية، وقال إن »الدولة اإلسالمية«، 
بع��د أن نظ��رت يف »املناه��ج التعليمي��ة للحكوم��ات الكفري��ة املرت��دة«، 
وج��دت أن »املنظوم��ة التعليمي��ة احلالي��ة.... منظوم��ة منحرفة، تقوم 
عل��ى الدع��وة إىل الكف��ر وترس��يخ مب��ادئ العلماني��ة«، وهل��ذا، حس��ب 
البي��ان، ق��ررت »الدول��ة« إغ��الق م��دارس الرق��ة –وامل��دارس األخرى يف 
مناطق سيطرتها- إىل حني إعداد مناهج جديدة »منضبطٍة بضوابط 
شرعنا احلنيف«. ونّوه البيان إىل أن مرجعيته هي حبٌث أعدته هيئة 
البح��وث واإلفت��اء بعن��وان »رس��الة توضيحي��ة يف بي��ان حك��م املنظوم��ة 

التعليمي��ة يف احلكوم��ة النصريي��ة«.
بعد ش��هٍر من هذا البيان اجلذرّي افتتحت داعش مدارس��ها  	
يف مدين��ة الرق��ة، ورّوج أنصاره��ا –يف خري��ف ع��ام 2014 وبع��ده- ص��ور 
أغلف��ة بع��ض الكت��ب املدرس��ية ال��ي قال��وا إنه��ا يف طريقها م��ن املوصل 
إىل الرق��ة، لكنه��ا مل تص��ل، أو عل��ى األق��ل مل ت��وّزع –ورمب��ا مل تطب��ع- 
حت��ى اآلن عل��ى الط��الب واملعلم��ني، كم��ا يف��رض بالكت��ب املدرس��ية 

»الطبيعية«.
األم��ر اآلخ��ر ش��ديد األهمي��ة يف ه��ذه القضي��ة ه��و تقلي��ص  	
عدد املدارس إىل حدٍّ كبري. إذ بلغ عددها، وفق ما أعلن ديوان تعليم 
داع��ش يف الرق��ة، 12 مدرس��ًة للذك��ور ومثله��ا لإلن��اث، فيم��ا كان��ت 
مدين��ة الرق��ة حت��وي، حس��ب معلم��ني س��ابقني، 115 مدرس��ة، منه��ا 
64 ابتدائي��ًة و36 إعدادي��ًة و10 ثانوي��اٍت للبن��ني والبن��ات، عام��ٍة وفني��ة، 
إضافًة إىل املدارس املهنية. وجتاوز عدد املعلمني املس��جلني يف مالك 
مديرية تربية الرقة )احلكومية( 4000 معلٍم ومعلمة، نصفهم تقريبًا 

يعمل يف مدارس املدينة. وفاق عدد طالب الرقة –مدينًة وريفًا- 300 
أل��ف طال��ٍب يف الع��ام 2010، يف ح��ني مل يتع��ّد ع��دد الط��الب الذين مّروا 
على مدارس داعش املفتتحة املئات وفق أعلى التقديرات، هذا يف العام 
األول م��ن إط��الق داع��ش تعليمه��ا اخل��اّص، قب��ل أن ينخف��ض الع��دد 
بالتدريج إىل حدٍّ كبرٍي يف العامني التاليني من سيطرتها على الرقة.

يف الع��ام الدراس��ّي الفائ��ت، ومطل��ع ه��ذا الع��ام، ك��ّف دي��وان  	
تعلي��م داع��ش ع��ن إص��دار املزي��د م��ن البيان��ات والق��رارات، ال��ي أوح��ت 
أول عه��ده بق��دٍر م��ن اجلّد واالهتمام يوليه الدواعش ملس��ألة التعليم. 
وكشفت يوميات املعلمني ومرويات آباء الطالب خبصوص تعاطيهم 
مع مسؤولي داعش يف ديوان التعليم عن جهٍل فاضٍح لدى األخريين 
ببديهي��ات العم��ل املدرس��ّي. وأدت تعليم��ات ه��ذا الدي��وان املتناقض��ة 
ووع��وده الكاذب��ة إىل انع��دام الثق��ة ب��ه حت��ى م��ن طرف أش��د املصّدقني 
واملتملقني له. وتضاءلت الكتلة العددية –الصغرية أصاًل- للمفّرغني 
للتعليم من مبايعي داعش بإرغامهم على القتال يف معارك التنظيم، 

إىل ح��دٍّ يب��دو مع��ه الي��وم وكأن جه��از تعلي��م داع��ش ق��د تالش��ى.
خ��الل الش��هر األخ��ري، وم��ع بداي��ة ع��اٍم دراس��يٍّ افراض��يٍّ  	
جدي��د، افتتح��ت داع��ش بع��ض امل��دارس يف بع��ض البي��وت املص��ادرة، 
واقتص��ر منهاجه��ا التعليم��ّي عل��ى امل��واد الديني��ة واللغ��ة العربي��ة 
واحلس��اب، وس��جل فيه��ا ب��ني 300-200 طال��ٍب، حس��ب تقدي��راٍت غ��ري 
دقيق��ة، اضط��ر ذووه��م إىل إرس��اهلم لغي��اب البدي��ل، قب��ل أن يتوق��ف 
العم��ل به��ا كم��ا ح��دث يف الع��ام املاضي. ومس��ح التنظيم يف ه��ذا العام 
بافتتاح مدرس��تني خاّصتني -يف بيوٍت أيضًا- تعمالن بإش��راف داعش 
وحت��ت رقابته��ا، واحدٍة للمرحلة االبتدائي��ة وأخرى إعدادية، ميزتها 
الرئيس��ية ه��ي تدري��س امل��واد األخ��رى احملذوف��ة، لك��ن ع��دد التالمي��ذ 
فيها لن يتجاوز رتبة العشرات، فيما سيضاف هذا العام عشرات ألوٍف 

آخ��رون م��ن األطف��ال يف الرق��ة إىل طائف��ة األمي��ني.

تعليم الرقة:
ثالثة أعواٍم من اجلهل يف ظّل داعش

مها األمحد
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مريم أمحد

تعّددت األسباب والنتيجة ندرٌة يف املياه
كان قص��ف ق��وات النظ��ام املس��تمّر للمناط��ق اخلارج��ة  	
ع��ن س��يطرته كفي��اًل بتدم��ري البن��ى التحتية وش��بكات املياه وبوقف 
حمط��ات الض��ّخ. وم��ا مل يدم��ره القص��ف أوقفت��ه األعط��ال وغ��الء 
الوق��ود، باإلضاف��ة إىل غي��اب التخطي��ط والعم��ل املؤسس��اتّي وع��دم 
وج��ود جه��ٍة خمتّص��ٍة حت��ّل حم��ّل املؤّسس��ة العام��ة للمي��اه ال��ي 
انس��حبت م��ن الش��مال الس��ورّي. جعل��ت كل ه��ذه األس��باب ش��رحيًة 
واس��عًة م��ن س��كان الش��مال تعان��ي م��ن نق��ص املياه بش��كٍل ع��امٍّ وندرة 

املي��اه الصاحل��ة للش��رب بش��كٍل خ��اص.
حدثن��ا مصطف��ى ق��ّدور، رئي��س اجملل��س احملل��ّي ببل��دة  	
النق��رّي بري��ف إدل��ب اجلنوب��ّي، قائ��اًل: »تثق��ل أزم��ة املي��اه كاه��ل 
رة وتزي��د م��ن األعباء املالي��ة عليهم. ومن  املواطن��ني يف املناط��ق احمل��رّ
أه��م أس��باب ه��ذه األزم��ة تعم��د النظ��ام قص��ف خزان��ات املي��اه، وقط��ع 
التي��ار الكهربائ��ّي ع��ن مناطقن��ا من��ذ بداي��ة ع��ام 2012، وع��دم ق��درة 
املنظمات على تلبية االحتياجات الكبرية والتكاليف الباهظة حلفر 

اآلب��ار أو إع��ادة تأهي��ل القدمي��ة منه��ا«.
نتائج نقص املياه

ضاع��ف تده��ور قط��اع املي��اه يف إدل��ب م��ن معان��اة الن��اس.  	
اليوم��ّي  الالزم��ة لالس��تخدام  املي��اه  تأم��ني  الصعوب��ة يف  فليس��ت 
والش��رب فق��ط، ب��ل يف زي��ادة االعب��اء املالي��ة املرتب��ة. إذ يص��ل س��عر 
خّزان املاء سعة 3 آالف لر إىل 5 آالف لريٍة سوريٍة يف بعض املناطق، 
وحتت��اج األس��رة املكّون��ة م��ن مخس��ة أفراٍد إىل خّزانني يف الش��هر، أي 
أن املوظ��ف حيت��اج إىل رب��ع راتب��ه مثن��ًا للم��اء. يعم��ل أب��و س��ليم، م��ن 
أهال��ي مع��رة حرم��ة يف ري��ف إدلب، يف نقل املي��اه إىل املنازل، ويقول: 
»يعود سبب ارتفاع مثن صهريج املاء إىل ارتفاع تكاليف النقل بسبب 
غالء الوقود واملسافة الي نقطعها للحصول على املياه. وليس هناك 

س��عٌر ثاب��ٌت للصهري��ج بس��بب ع��دم اس��تقرار س��عر احملروق��ات«.
بينم��ا راح البع��ض يعتم��د عل��ى املي��اه املعب��أة يف قواري��ر  	
بس��بب صعوب��ة احلص��ول عل��ى املي��اه النظيف��ة. ولكن غالء ه��ذه املياه 
دف��ع الن��اس إىل االقتص��اد يف اس��تعماهلا، م��ا نت��ج عن��ه الكث��ري م��ن 
األم��راض املتعلق��ة بالنظاف��ة وأدى إىل انتش��ار القم��ل يف بع��ض 
التجمع��ات، وخاّص��ًة ب��ني النازح��ني يف املخيم��ات. ومب��ا أن نق��ل املي��اه 
وختزينه��ا يتّم��ان يف الغال��ب بطرٍق بدائيٍة أو بصهاريج غري نظيفة، 
فق��د أس��هم ذل��ك يف انتش��ار األم��راض الناجت��ة عن التلوث، وس��جلت 

التيفي��ة،  باحلم��ى  وإصاب��ٍة  تس��مٍم  ح��االت  واملس��توصفات  املش��ايف 
وح��ذرت منظم��اٌت حملي��ٌة ودولي��ٌة م��ن خط��ورة تل��وث املي��اه.

حلوٌل خففت من تفاقم األزمة
عملت بعض اجملالس احمللية على تأهيل الش��بكات وإعادتها  	
إىل العم��ل وصيان��ة املضخ��ات، كم��ا حص��ل يف مدين��ة كفرنب��ل. ويف 
بع��ض الق��رى ق��ام األهال��ي حبفر آباٍر خاّصٍة بالق��رب من املنازل بعمٍق 
ي��راوح ب��ني 6 إىل 8 أمت��ار لتجمي��ع مي��اه الش��تاء وإع��ادة اس��تخدامها يف 
الصي��ف. ويف بل��داٍت كث��ريٍة يف الريف��ني الش��مالّي واجلنوب��ّي إلدل��ب 
تع��اون بع��ض األهال��ي حلف��ر آب��اٍر بعم��ٍق يص��ل إىل 400 م��ٍر للوص��ول 
للمي��اه اجلوفي��ة وضخه��ا إىل املن��ازل مبس��اعدة املنظم��ات املهتم��ة. 
واضط��ّر س��كان بع��ض املناط��ق إىل نق��ل املي��اه باس��تخدام اجل��ّرارات 
الزراعي��ة والس��يارات م��ن آب��اٍر خاّص��ٍة إىل املن��ازل، واس��تخدم أهال��ي 
بع��ض الق��رى احلمري للتخفيف م��ن التكاليف، فيقوم صاحب احلمار 
بتعبئ��ة امل��اء يف )الراوي��ة(، وه��ي كيس��ان ملتصق��ان م��ن البالس��تيك 

القاس��ي، وتتس��ع ل���100 ل��ر.
يق��ول إبراهي��م، أح��د س��كان بل��دة القيس��ية يف ري��ف جس��ر  	
الش��غور: »مل ن��َر قط��رة م��اٍء تن��زل م��ن احلنفية منذ أربع س��نوات، األمر 
الذي اضطّرنا إىل البحث عن طرٍق بديلٍة ختتلف بني فصلي الصيف 
والش��تاء، فف��ي الش��تاء نعتم��د عل��ى جتمي��ع مي��اه املط��ر يف اآلب��ار، أما يف 

الصي��ف فنم��أل تل��ك اآلب��ار بش��راء امل��اء م��ن الصهاري��ج املتنقل��ة«.
للمنظمات دوٌر خجول

أطلق��ت احلمل��ة الوطني��ة الس��عودية لنص��رة الس��وريني، يف  	
بداي��ة ش��هر آب املاض��ي، مش��روع »ش��قيقي اش��رب نقي��ًا«، به��دف إدخ��ال 
التجهيزات الالزمة لتطوير حمطات تنقية املياه إىل الشمال السورّي 
وتغطي��ة احتي��اج النازح��ني مبي��اه الش��رب، وتأم��ني خّزان��اٍت إضافي��ٍة 
حلفظه��ا، والعم��ل عل��ى توس��يع نق��اط توزيعه��ا ضم��ن ش��بكة أنابي��ب 
كامل��ة. كم��ا عمل��ت بع��ض املنظم��ات اإلنس��انية عل��ى تأم��ني مي��اه 
الشرب من خالل عدة مشاريع صغرية يف بلداٍت وقرى يف ريف إدلب، 
أو نقل املياه بالصهاريج للمحتاجني كحلٍّ مؤقت. واحنصرت معظم 
مساهمات املنظمات حتى اآلن يف إعادة تأهيل بعض اآلبار واملضخات 
دون خطٍة إس��راتيجيٍة حتكم عملها أو تنظمه، ما نتج عنه ضعٌف يف 
فاعلي��ة املش��اريع الصغ��رية لتوزيع املياه، وه��دٌر يف املخّصصات الدولية 

لدع��م ه��ذا القطاع.

أزمة املياه تفاقم معاناة السوريني

رادار املدينة

كفرنبودة - ريف محاة الشمالي - خاص عني املدينة
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حاضنات األطفال همٌّ يؤّرق عائالت اجلنوب السورّي

مل تس��لم خمتل��ف املراح��ل العمري��ة م��ن تأث��ريات س��نواٍت م��ن احل��رب الدائ��رة عل��ى األرض الس��ورية. فمن��ذ والدته��م بات��ت ش��فاه  	
األطفال حديثي الوالدة واخلّدج معلمًا للحزن، وحتولت بسمات آبائهم حلظة الوالدة إىل جمّرد حلظاٍت عابرٍة ميكن أن ختطفها حاضنة 

أطف��اٍل عاطل��ٌة ع��ن العم��ل أو مش��غولٌة بولي��ٍد جدي��ٍد آخ��ر.
الف��روح،  ياس��ر  الدكت��ور  	
االختصاص��ّي يف ط��ب األطف��ال، ق��ال ل�»ع��ني 
املدين��ة«: »تعان��ي املنطق��ة اجلنوبي��ة، وبش��كٍل 
خ��اصٍّ حمافظ��ة القنيط��رة، م��ن نق��ٍص ح��ادٍّ 
يف جم��ال اخلدم��ات الطبي��ة التخصصي��ة. 
وتتجل��ى أب��رز النواقص يف عدم توافر أقس��ام 
معظ��م  ضم��ن  ال��والدة  حلديث��ي  حواض��ن 

احمل��ّررة«. املناط��ق  مش��ايف 
األقس��ام،  ه��ذه  أهمي��ة  تكم��ن  	
حبس��ب الف��روح، يف أن »نس��بًة م��ن األطف��ال 
حديث��ي ال��والدة املرض��ى، أو املولودي��ن قب��ل 
رعاي��ٍة  إىل  حيتاج��ون  ج(،  )اخل��دّ األوان 
إضافيٍة وخدماٍت أساسية، ألن أجسامهم مل 
تنُم وأجهزتهم مل تتطّور بش��كٍل كامٍل بعد. 
فه��م غ��ري حمّصن��ني وميك��ن أن يتعّرض��وا 
ملش��اكل صحيٍة خطرية. وتتّم هذه الرعاية 
ع��ادًة ع��ر وض��ع املول��ود يف حاضن��ٍة صغ��ريٍة 

متكن من خالهلا احملافظة على جسم املولود 
ضمن درجة حرارٍة حمددٍة، وكذلك ضبط 
مستوى الرطوبة فيها، كما ميكن تزويدها 
بأجه��زة رص��ٍد ومراقب��ٍة وأجه��زٍة مس��اعدٍة 

عل��ى التنف��س«.
مش��اكل  إن  الف��روح  ويق��ول  	
عدي��دًة حت��ول دون تش��كيل أقس��اٍم لألطف��ال 
حديث��ي الوالدة يف مش��ايف األراض��ي احملّررة: 
ع��دم  إىل  لذل��ك  الرئيس��ّي  الس��بب  »يع��ود 
لتفعي��ل  الالزم��ة  الطبي��ة  األجه��زة  تواف��ر 
ه��ذه األقس��ام، كاحلاضن��ات يف ح��ّد ذاته��ا، 
وأجه��زة الدعم التنفس��ّي مث��ل جهاز التنفس 
اجمل��رى  ضغ��ط  وجه��از  )املنفس��ة(  اآلل��ي 
التنفسي اإلجيابي )CPAP(، وأجهزة مراقبة 
العالم��ات احليوي��ة عن��د الطف��ل املقب��ول يف 
احلاضنة. إضافًة إىل عدم توافر املستهلكات 
الطبية املخصصة لألطفال حديثي الوالدة، 
كمع��ّدات قثط��رة الوري��د الس��رّي وأنابي��ب 
باخل��ّدج  اخلاص��ة  املف��رزات  امتص��اص 
حيت��اج  كم��ا  الس��وائل.  تس��ريب  وأجه��زة 
اخلدي��ج إىل دواٍء نوع��يٍّ ينق��ذ حيات��ه يدع��ى 
)الس��ورفاكتانت(، يع��ّد ضروري��ًا جداً لنضج 
رئ��ة اخلدي��ج، وه��و غ��ري متواف��ر نهائي��ًا يف 
املناطق احملّررة. ويعّد عدم وجود جهاز عالٍج 
ضوئ��يٍّ مكث��ٍف حل��االت ف��رط البيلريوب��ني 
املرض��ّي عن��د الولي��د عائق��ًا آخ��ر، إذ ال يوج��د 
يف املنطق��ة س��وى جه��از واح��د، مم��ا يضط��ر 
الك��وادر الطبي��ة إىل وض��ع وليدي��ن مع��ًا في��ه، 

م��ا ي��ؤدي إىل نق��ص الفائ��دة والفعالي��ة«.
ويع��ّد نق��ص الك��وادر املتخّصص��ة  	
معضل��ًة أخ��رى حبس��ب الدكت��ور الف��روح، 
ال��ذي يق��ول إن قس��م حواض��ن األطف��ال يع��ّد 
مبثاب��ة قس��ٍم للعناي��ة املش��ددة وحيت��اج إىل 

أيهم أبو حوران

رادار املدينة

درعا - الناصرية - مشفى النور للتوليد - خاص

م��الزٍم  متخّص��ٍص  أطف��اٍل  طبي��ب  وج��ود 
األم��ر  الس��اعة،  م��دار  عل��ى  الط��يّب  لل��كادر 
ال��ذي يره��ق األطب��اء العامل��ني يف ه��ذا اجملال 
اجلنوبي��ة،  املنطق��ة  يف  حالي��ًا  املوجودي��ن 
الي��د  أصاب��ع  عدده��م  يتج��اوز  ال  والذي��ن 
الواح��دة. وكم��ا حيت��اج القس��م إىل طبي��ٍب 
متم��ّرٍس حيت��اج أيض��ًا إىل ممّرض��ني ذوي 
خ��رٍة طويل��ٍة قادري��ن عل��ى تقدي��م الرعاي��ة 
الفائق��ة ال��ي ال ميك��ن أن يقّدمه��ا املم��ّرض 

الع��ادي.
م��ن  الكث��ري  إن  الف��روح  ويق��ول  	
األدوي��ة النوعي��ة اخلاص��ة بالطف��ل املقب��ول 
يف احلاضن��ة ال تتواف��ر يف املناط��ق احمل��ّررة 
يف  العامل��ة  الطبي��ة  املنظم��ات  تقّدمه��ا  وال 
اجلن��وب؛ ولذل��ك يت��م الس��عي إىل تأمينه��ا 
ع��ر الس��وق الس��وداء م��ن مناط��ق النظ��ام، 
فتبل��غ تكلفته��ا أكث��ر م��ن 5 أضعاف س��عرها 
احلقيق��ّي، وق��د تص��ل إىل 10 أضعافه أحيانًا.

م��ن  اجلن��وب  احتياج��ات  وع��ن  	
احلاضن��ات يق��ول الف��روح: »حتت��اج املنطق��ة 
إىل م��ا ال يق��ّل ع��ن 10 حواض��ن لك��ي تغط��ي 
احل��االت ال��ي حتتاج إىل قب��ول، إذ إن كثرياً 
م��ن احل��االت ال��ي حتت��اج إىل قب��وٍل يغام��ر 
ال��كادر الط��يّب بتخرجيه��ا ومراقبته��ا منزلي��ًا 
أو حتويله��ا إىل مناط��ق النظ��ام. وهن��ا ت��رز 
صعوب��ٌة أخ��رى تكم��ن يف أن وال��د الطف��ل أو 
والدت��ه ال جي��رؤان عل��ى الذه��اب إىل تل��ك 
التجني��د  أو  املناط��ق ختوف��ًا م��ن االعتق��ال 
املقاتل��ة،  ميليش��ياته  ضم��ن  لالحتي��اط 
عقب��اٍت  فس��يواجهان  وذهب��ا  غام��را  وإن 
أس��طوانة  إدخ��ال  إمكاني��ة  كع��دم  أخ��رى 
األكس��جني ال��ي ال ُيس��مح مبروره��ا ع��ر 

النظ��ام«. ق��وات  حواج��ز 
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أب��و حمم��د ن��ازٌح إىل القنيط��رة، وه��و أح��د العامل��ني يف  	
جم��ال البن��اء باألحج��ار، إذ ميتل��ك ماكن��اٍت خاص��ًة بق��ص وتزي��ني 
تلك األحجار، حيدث »عني املدينة« قائاًل: »قبل انطالق الثورة كنت 
أعم��ل باملاكن��ات املوج��ودة ل��دّي بق��ّص أحج��ار الرخ��ام والغراني��ت 
ال��ي كان��ت تعط��ي مجالي��ًة كب��ريًة ألّي بن��اٍء كان. ولك��ن يف ظ��ل 
ه��ذه األوض��اع ال��ي من��ّر به��ا، وم��ع ع��دم ق��درة الن��اس على ش��راء تلك 
األحج��ار، أو حت��ى بن��اء من��ازل، نظ��راً للغ��الء الكب��ري يف أس��عار م��واد 
البن��اء؛ اجت��ه معظ��م الس��كان إىل البن��اء باألحج��ار البازلتي��ة املتواف��رة 
عل��ى أرض القنيط��رة، فأصبح��ت املاكن��ات ال��ي أملكه��ا خمّصص��ًة 
لقّص هذه األحجار الصلبة وإعادة هيكلتها لتصبح مالئمًة للبناء«.

وع��ن تكلف��ة البن��اء باحلج��ر البازل��ي وأماك��ن تواف��ر تل��ك  	
األحجار وطريقة جلبها يقول أبو حممد: »يكلف بناء املر الواحد من 
البلوك والرمل واإلمسنت ما يقارب 17 ألف لريٍة س��ورية )33 دوالراً 
أمريكي��ًا(، بينم��ا يكل��ف امل��ر الواح��د م��ن البن��اء باحلج��ر البازل��ي م��ا 
يق��ارب ال���7 آالف ل��رية )12 دوالرًا(. وباإلضاف��ة إىل ذل��ك يبق��ى البن��اء 
باحلجر البازلي أمنت وأقوى يف ظل القذائف املدفعية والصاروخية 
ال��ي تنه��ال عل��ى املنطقة، ويبقى أكثر مالئمًة لظروف املناخ احلاّر 

والبارد«.
وتع��ّد أرض القنيط��رة غني��ًة بش��كٍل كب��رٍي بتل��ك األحج��ار  	

ال��ي تتواف��ر يف البس��اتني واحلق��ول. ويتّم مجعها عن طريق ورش��اٍت 
خمتّص��ٍة جتمعه��ا م��ن األراض��ي الزراعي��ة، مم��ا يس��ّبب تنظيفه��ا 
وجعله��ا مناس��بًة للزراع��ة أكث��ر. وتوج��د ه��ذه األحج��ار بأحج��اٍم 
متنوع��ٍة صغ��ريٍة وكب��رية. ويبل��غ س��عر احلم��ل الواح��د منه��ا 2000 
ل��رية )4 دوالرات(. وق��د أوج��دت ظاه��رة البن��اء باحلج��ر ف��رص عم��ٍل 
جدي��دٍة للعدي��د م��ن الش��باب العاطل��ني ع��ن العم��ل، م��ن خ��الل مج��ع 

األحج��ار وبيعه��ا.
ال��ي يتمت��ع به��ا  البازل��ي واملي��زات  أن��واع احلج��ر  وع��ن  	
حيدثنا املهندس خالد: »لألحجار البازلتية عدة أشكاٍل وأنواع؛ فمنها 
احلج��ر املب��ّوز واحلج��ر األمل��س واحلج��ر الس��ادة واحلج��ر بوش��ارده. 
ويك��ون ملاكن��ات الق��ص ال��دور الكبري يف جعل تلك األحجار مناس��بًة 
لعملية البناء، وخاصًة بناء الواجهات. كما أن صالبة تلك األحجار 

تس��اعد بش��كٍل كب��رٍي يف مقاوم��ة العوام��ل اجلوي��ة«.
ويكمل املهندس خالد: »بدأ السكان يف حمافظة القنيطرة  	
بالتفنن يف أس��اليب البناء باس��تخدام تلك األحجار، إذ عمل بعضهم 
عل��ى بن��اء واجه��ات منازهل��م بش��كٍل دائ��ريٍّ أو مت��درج، كم��ا عم��ل 
آخ��رون عل��ى بن��اء ناف��وراٍت مائي��ٍة أم��ام منازهل��م، باإلضاف��ة إىل ع��دة 

أش��كاٍل خمتلف��ة«.
أما علي أبو حس��ني، أحد أبناء القنيطرة الذي أجنز منزاًل  	
صغ��رياً ل��ه ولعائلت��ه م��ن احلج��ر البازل��ّي، فيؤك��د ل�»ع��ني املدين��ة«: 
»هّجَرن��ا إج��رام األس��د م��ن منطق��ة الس��بينة بري��ف دمش��ق، مم��ا 
أجرن��ي عل��ى الع��ودة إىل مس��قط رأس��ي يف القنيط��رة حي��ث س��كنت 
مل��ّدٍة طويل��ٍة م��ع أهل��ي، ولك��ن احلاج��ة أصبح��ت ماّس��ًة لبن��اء من��زٍل 
خ��اصٍّ ب��ي وبعائل��ي. وج��دت البن��اء باحلج��ر البازل��ّي أوف��ر بكث��رٍي 
م��ن البن��اء بالرم��ل والبل��وك فجمع��ت -بالتع��اون م��ع أصدق��اٍء ل��ي- 
ع��دداً كب��رياً م��ن األحج��ار الالزم��ة للبناء، ومت إجناز س��كي اجلديد 

بتكلف��ٍة أق��ل بكث��رٍي م��ن تكلف��ة أّي بن��اٍء آخ��ر«.
العص��ور  ع��ر  ارتب��ط  ال��ذي  الصل��ب،  البازل��ي  احلج��ر  	
مبحافظ��ة القنيط��رة، إذ ال يوج��د مس��جٌد أو بي��ٌت أو أّي موق��ٍع أثريٍّ 
فيه��ا إال وه��و مب��يٌّ به��ذا احلج��ر الن��ارّي الركان��ّي األس��ود؛ يع��ود 

الي��وم م��ن جدي��ٍد يف ظ��ّل ه��ذه احل��رب وبش��كٍل واس��ع.

البناء باحلجر البازليّت يعود من جديٍد يف القنيطرة

رادار املدينة

الكب��ري  االرتف��اع  ظ��ل  يف  	
ألس��عار م��واد البناء اإلمسنتية، وعدم 
توافره��ا يف معظ��م األحي��ان، يالح��ظ 
اجتاه العديد من األشخاص إىل بناء 
األحج��ار  عل��ى  باالعتم��اد  منازهل��م 
البازلتي��ة املوج��ودة بكمي��اٍت كب��ريٍة 

القنيط��رة. حمافظ��ة  بس��اتني  يف 
خاص عني املدينة

حممد شباط
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»بش��ار يس��عى للحفاظ على كرس��يه، وال يهّمه العلوية واجليش أو غريهم«؛ هكذا بدأ أبو علي حديثه وهو جيلس حتت ش��جرة  	
زيت��وٍن ب��ني جمموع��ٍة م��ن مقاتل��ي جبه��ة النصرة )فتح الش��ام حاليًا(. وأخ��ذ يكّرر مجلة العقيد عمار زيدان، الضابط الذي كان مس��ؤواًل 

عن��ه يف جي��ش األس��د، ال��ي قاهل��ا عندم��ا ُط��رح امس��ه للتب��ادل: »ما حّدا ب��ّدو ياه«!
عم��ل النظ��ام عل��ى زّج الطائف��ة العلوي��ة يف معركت��ه ألجل  	
بقاء بش��ار األس��د يف احلكم، فكانت من اخلاس��رين الكبار يف معركة 
النظ��ام م��ع الث��ورة، إذ تش��ري األرق��ام إىل مقت��ل أكث��ر م��ن 100 أل��ف 
ش��ابٍّ من الطائفة وإعاقة أعداٍد هائلة. واعرفت وس��ائل إعالٍم تابعٌة 
للنظ��ام بزي��ادة ع��دد حاالت الفرار من اخلدمة العس��كرية أو التخلف 
عنه��ا ب��ني العلوي��ني. انض��م الكث��ري م��ن أبن��اء الطائف��ة إىل املعارض��ة 
السياس��ية، وش��ارك آخرون يف احلراك الس��لمّي واملظاهرات يف بداية 

الث��ورة، ولك��ن ن��درًة منه��م م��ن ش��ارك يف القت��ال ض��د النظ��ام.
وم��ن األخريي��ن عم��ار مح��زة الراش��د، امللق��ب بأب��و عل��ي  	
العم��ري، م��ن قري��ة منط��ار يف ري��ف محص الش��رقي. قاتل الراش��د يف 
صفوف قوات النظام إىل أن أس��رته جبهة النصرة، يف تش��رين الثاني 
2013، وه��و يف طريق��ه اىل حاج��ز العب��ود ق��رب مدين��ة م��ورك بري��ف 
مح��اة الش��مالّي. وأثن��اء أس��ره عوم��ل معامل��ًة حس��نًة دفعت��ه يف ما بعد 
إىل االنضم��ام إىل النص��رة والقت��ال ض��د النظ��ام، كم��ا روى يف لق��اٍء 

خ��اصٍّ م��ع مراس��ل ش��بكة املن��ارة البيض��اء.
فبع��د تس��عة أش��هٍر م��ن أس��ره ُأرس��ل الراش��د إىل منطق��ة  	
اإلي��كاردا يف حل��ب إلمتام عملية تبادٍل كانت جتريها حركة أحرار 
الش��ام م��ع النظ��ام. وهن��اك اتف��ق الراش��د م��ع زميل��ه يف الصفق��ة عل��ى 
اهل��روب قب��ل أن يت��ّم تس��ليمهما للنظام، وبالفع��ل الذا بالفرار. كانت 
وجه��ة الراش��د مح��اة بينم��ا اجته رفيق��ه حنو إدلب. وصل الراش��د إىل 
مق��رٍّ للنص��رة بع��د أن مش��ى عل��ى قدميه ليل��ًة كاملة، وانضّم بش��كٍل 
رمس��يٍّ إىل اجلبه��ة. ش��ارك يف مع��ارك ع��ّدٍة يف ري��ف مح��اة وإدل��ب 
وحلب، وأثبت جدارًة يف العمليات االنغماس��ية مما عزز ثقة النصرة 
ب��ه بع��د أن كان��ت ضعيف��ة، فت��م نقل��ه إىل اجلبه��ة ال��ي كان يقات��ل 
فيها قبل أن يؤسر، ومت تسليمه دبابة. شارك يف معارك بلدة العيس 
وجن��ا ع��ّدة م��ّراٍت من املوت، قب��ل أن تتلقى دبابته صاروخًا على جبهة 

احلم��رية بري��ف حل��ب اجلنوب��ّي، أدى إىل استش��هاده يف أي��ار املاض��ي.
أم��ا يوس��ف رزوق )47 عام��ًا( فه��و حم��اٍم م��ن بل��دة ع��ني  	
الكروم املوالية يف سهل الغاب، عرف مبناهضته للنظام. شارك رزوق 
يف احلراك السلمّي الذي شهدته البلدات القريبة، فعرفه أبناء مدينة 

قلعة املضيق جيداً وهو العلوّي املثقف الذي شاركهم مظاهراتهم. 
وق��ف يبك��ي يف إح��دى مظاه��رات بل��دة كفرنب��ودة متأث��راً بالش��عار 
ال��ذي كان ي��رّدده املتظاه��رون: »واحد واحد واحد، الش��عب الس��وري 
واح��د«، وق��ال: »ث��ورة راقي��ة ل��ن يوقفه��ا اجلزار. عش��ت أكث��ر من 30 
عام��ًا وأن��ا أنتظ��ر م��ا أمسعه اليوم م��ن مطالبٍة باحلري��ة ومن الثورة 
ض��د ظل��م وطغي��ان آل االس��د«. ح��اول الوق��وف يف وج��ه حم��اوالت 
جتييش أبناء الطائفة العلوية يف منطقته ضد الثورة، فقام عناصر 
من األمن العس��كرّي حبرق مكتبه يف مدينة الس��قيلبية ومنزله يف 
ع��ني الك��روم، ويف منتص��ف 2012 وج��د مقت��واًل عل��ى أط��راف بلدت��ه.

أم��ا النقي��ب حس��ني فيصل األمح��د، من مدين��ة القرداحة،  	
فق��د كان م��ن م��الك الفرق��ة اخلامس��ة اللواء 12 دباب��ات. وقد عرف 
عن��ه حس��ن اخلل��ق ومس��اعدته األهالي يف العبور عل��ى حاجز البقعة 
يف إزرع قب��ل أن يأس��ره ث��وار درع��ا. ودفع��ت معاملت��ه احلس��نة وجهاء 
املنطق��ة إىل التوس��ط إلط��الق س��راحه يف حزي��ران 2012، وبعده��ا 
ق��رر املش��اركة يف القت��ال ض��د ق��وات النظ��ام يف اجلن��وب. ش��ارك يف 
العدي��د م��ن املع��ارك خالل أربع س��نواٍت أمضاها بني الث��وار، وكانت 
مس��اهمته األك��ر يف صيان��ة الدباب��ات وإع��ادة تأهيله��ا. ويف بداي��ة 
العش��ائر، إح��دى فصائ��ل  2015 مت تعيين��ه قائ��داً ألركان فرق��ة 

اجلي��ش احل��ّر، فعم��ل عل��ى تدري��ب الفرق��ة وتنظي��م صفوفه��ا. ويف 
نهاي��ة ع��ام 2015 اختف��ى بع��د أن عرض��ت قن��اة اجلزي��رة تقري��راً ع��ن 
حيات��ه وعمل��ه يف الث��ورة، ورّج��ح نش��طاء وقتها احتمال قي��ام عصابٍة 
خبطف��ه وتس��ليمه لق��ّوات النظام بعد تس��ليط الضوء علي��ه إعالميًا. 
وه��و م��ا يب��دو أن��ه ح��دث بالفع��ل، إذ تش��ري األنب��اء إىل وج��وده اآلن يف 
س��جن صيدناي��ا العس��كرّي وخيض��ع حملكم��ة امليدان بتهم��ة التعاون 
م��ع »املس��لحني«، التهم��ة ال��ي اع��رف به��ا بوض��وٍح أثن��اء التحقيق��ات 
كم��ا يؤك��د النظ��ام، فيم��ا حي��اول ذووه )كان وال��ده حالق��ًا يف 
القص��ر اجلمه��ورّي( التم��اس العف��و ل��ه حبّج��ة أن »املس��لحني رمب��ا 
أعطوه حبوبًا وحقنًا خمّدرًة وغسلوا دماغه، حتى أنه ميكن اعتباره 

فاق��داً لوعي��ه وإدراك��ه وصواب��ه حت��ى اآلن«!!!

علويون يف صفوف الثورة
أكرم األمحد

النقيب فيصل األمحد
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مصطفى أبو مشس

كان��ت ش��رفة منزل��ي، يف الطاب��ق الراب��ع م��ن أح��د أبني��ة  	
ح��ّي مس��اكن هنان��و الواق��ع يف أح��د أط��راف مدين��ة حل��ب، تط��ّل على 
مدرسٍة مّسيت »حممد قصار«. كانت املدرسة، كما يف كل البالد، 
تقلق صباحاتنا يف ما مضى بصريخ املوجهني والطالب وأداء الشعار، 
ويف أحس��ن األح��وال أغني��ة ف��ريوز »خبط��ة قدمكن عاألرض ه��ّدارة«. 
على جدرانها ُكتبت تلك احلكم الي تبتدئ ب�»إني أرى يف الرياضة 
حي��اة« وال تنته��ي عن��د »ال رقاب��ة عل��ى الفك��ر إال رقاب��ة الضمري«. تلك 
اجلم��ل ال��ي أرضعون��ا إياه��ا م��ع مس��ة اخلل��ود للمعل��م األول والفالح 

األول والرج��ل األول يف كل ش��يء، حاف��ظ األس��د.
كان اهلدوء يسيطر على املدرسة هذا اليوم من عام 2014.  	
فمنذ غدت »مدينة هنانو« حمّررًة والنظام يستهدف املدارس والثوار 
يتخذونها مقّراٍت هلم. أحالي اهلدوء إىل التساؤل عن الطريقة الي 
كان��ت تأخ��ذ امل��دارس يف بلدي أمساءه��ا. خطر لي مّرًة أن أحبث عن 
أمس��اء الش��هداء املركون��ة عل��ى واجه��ات امل��دارس، يف أّي احل��روب 
استشهدوا ومن كان العدّو يف الطرف املقابل؟ رغم أني من جيٍل بدأ 
عقده الرابع بالتورط يف احلياة ومل أشهد حربًا وال أطلقنا رصاصًة 

إال على أنفس��نا.
للحظ��ٍة قل��ت: يف ح��رب تش��رين، ثم اس��تبعدت الفك��رة. قال  	
لي والدي مّرًة إنه يف حرب تش��رين، ويف ثكنة هنانو، املقّر العس��كرّي 
لتجم��ع اجلن��ود اجل��دد واالحتي��اط، كان��وا 750 ش��ابًا طلبه��م اجليش 
لالحتي��اط ح��ني أت��ى أح��د الضب��اط ليطل��ب ثالث��ة جن��وٍد للجبه��ة، 
ثالث��ًة فق��ط! أخ��ر الضاب��ط املوجودين أن األمر اختي��ارّي، ومل يفلح 
يف إخ��راج ثالث��ٍة م��ن احلش��د. أت��ى بع��ده ضاب��ٌط أك��ر ق��ال أب��ي إن��ه 
كان عقي��داً يف التوجي��ه السياس��ّي، حت��دث ع��ن الوط��ن، وع��ن أهمي��ة 
التضحي��ة، وتط��رق للدي��ن والش��هداء واجلنة، وأهمي��ة النضال. باءت 
حماولت��ه بالفش��ل أيض��ًا. ليأت��ي بعده��ا ضاب��ٌط صغ��ري الس��ن برتب��ة 
م��الزٍم ب��دأ بالس��باب علين��ا، كم��ا ق��ال أب��ي، واتهمن��ا باخليان��ة، وب��دأ 
بانتقاء أضخمنا وأليقنا للخدمة امليدانية. كنا خنتبئ خلف بعضنا 
وكان��ت نعم��ة الط��ول والضخامة نقمًة يف ذلك اليوم. أخذ املالزم ما 
يقارب عش��رين ش��ابًا من املوجودين، ورمقنا بنظرة ازدراء، ثم بصق. 

م��ّر حدي��ث وال��دي أمام��ي كلحظ��ة يق��نٍي أردت خالهل��ا اس��تبعاد أن 
يك��ون االس��م لش��هيٍد كان يف ح��رب تش��رين.

قل��ت لعل��ه كان يف ح��رب لبن��ان. اس��تبعدت الفك��رة أيض��ًا  	
بس��رعة، اجلن��ود الذي��ن مات��وا يف ح��رب لبن��ان كان��وا م��ن الدرج��ة 
الثاني��ة، وال يلي��ق به��م أن يكونوا أمساء تزين مدارس البعث. البعث... 
هذه هي! لعلهم كانوا شهداء يف حرب »سحق األداة اجملرمة عصابة 
اإلخ��وان املس��لمني العميل��ة«، ال��ي كان��ت ش��عار مدارس��نا اليوم��ّي 
لثالث��ني س��نًة ماضي��ة. أع��رف من أحد أبناء الش��هداء وقته��ا أن الذين 
حاربوا »اإلخوان املسلمني« كانوا يف مرتبٍة عالية، شهداء من الدرجة 
األوىل، وح��از أبناؤه��م منح��ًا دراس��يًة ملفاض��الٍت خاّص��ٍة به��م بع��د 
جناحه��م يف ني��ل الش��هادة الثانوي��ة ب��أّي جمم��وٍع ليدخلوا م��ا يريدون 
من كلياٍت كانت عصيًة علينا حنن الذين كتب اهلل على آبائنا أن 

ال يكون��وا ش��هداء حس��ب مفه��وم البع��ث.
لين��ال  الث��ورة  انته��اء  عن��د  س��نحتاج  امل��دارس  م��ن  ك��م  	
ش��هداؤنا حقه��م يف أن تك��ون المسه��م الفت��ٌة م��ن املع��دن توض��ع عل��ى 
واجهات املدارس اجلديدة »غري البعثية«؟ وكيف س��نمّيز وقتها بني 
الش��هداء عل��ى أس��س الدرج��ات، من ح��ارب حتت الراية اإلس��المية أو 
حتت فصيٍل ما أو اجليش احلّر؟ وتتالت التسميات أمامي إىل درجٍة 

عج��زت فيه��ا ع��ن إكم��ال الع��ّد.
نظ��رت إىل املدرس��ة ال��ي هدم��ت س��ورها طائ��رٌة س��ورية،  	
وأزال��ت الالفت��ة املعدني��ة الس��وداء م��ع الب��اب بالكام��ل. رمب��ا اح��رق 
االسم الذي كان مكتوبًا بدهاٍن أبيض، رمبا أحرقوا من اعرفوا بهم 
كش��هداء م��ن الدرج��ة األوىل ومنحوه��م س��كنًا على »تنك��ٍة معدنية«.

مل أج��د طالب��ًا يف املدرس��ة، فق��د مات معظ��م روادها وهاجر  	
القسم املتبقي أما األطفال اجلدد فال حاجة إىل تعليمهم. يف الباحة 
كان أحد الش��بان يكس��ر ببندقيته ما تبقى من مقعٍد خش��يبٍّ ليضعه 
يف م��ا يش��به املدف��أة عليه��ا إبري��ٌق م��ن الش��اي. كل م��ا خط��ر يف بال��ي 

وقته��ا بي��ٌت م��ن الش��عر ارجتلت��ه عل��ى عج��ل:
يف كوب شاٍي من حطب خشب املدارس حيرق	 	

خشب املدارس حيرتق
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»معارض��و املعارض��ة« ه��ؤالء كان��وا،  	
الث��ورة  يس��تهدفون  قري��ب،  وق��ٍت  إىل 
باعتبارها إسالميًة أو مسلحًة أو طائفيًة 
مس��عًى  يف  دول،  ألجن��دات  مرتهن��ًة  أو 
للتس��ر عل��ى دفاعه��م الضم��ّي اليائ��س 
ع��ن النظ��ام. ولك��ن م��ع اش��تداد القص��ف 
الروسّي–األس��دّي عل��ى مدين��ة حل��ب، يف 
أعق��اب فش��ل التفاهم األخري بني موس��كو 
وواش��نطن، واالس��تهداف اليومّي للمدنيني واملستش��فيات واألسواق 
الش��عبية، أزال بع��ض املوال��ني املتنكري��ن يف هيئ��ة معارض��ني كل 
أقنعتهم وباتوا يعّرون عما خيجل النظام الفاجر واحملتل الروسّي 
اجمل��رم م��ن التعب��ري عن��ه علنًا. فحت��ى رأس النظام الكيماوّي نفس��ه، 
وه��و املع��روف ببالهت��ه ووقاحته وكذبه، مل يتجاوز حّد الس��خرية 
يف تعليق��ه عل��ى احتم��ال من��ح جائ��زة نوب��ل ملنظم��ة الدف��اع املدن��ّي، 
ح��ني تس��اءل عم��ا فعل��ه ذوو اخلوذ البيضاء ليس��تحقوا اجلائزة. فلم 
يتهمهم بشيء، بل اكتفى بإنكار حقهم يف احلصول على اجلائزة. 
أم��ا بع��ض منتحل��ي صف��ة املعارض��ة فق��د كش��روا ع��ن أنيابه��م 

املس��مومة أم��ام احتم��ال تكري��م منق��ذي احلي��اة.
م��ا ه��و تفس��ري كّل ه��ذا احلق��د على أش��خاٍص خياطرون  	

منكوب��ني؟! حي��اة  إلنق��اذ  حبياته��م 
أظ��ن أن ه��ؤالء ُأخ��ذوا بالتعبئ��ة اإلعالمي��ة الكب��رية ح��ول  	
معرك��ة حل��ب باعتباره��ا، يف ظنه��م، معرك��ة الفص��ل يف س��ياق 
الص��راع الدام��ي يف س��وريا وعليه��ا. إع��الم النظ��ام وكام��ل ش��بكة 
بكام��ل  الروس��ّي، يعمل��ون  اإلع��الم  املمان��ع، إضاف��ًة إىل  اإلع��الم 
طاقاتهم للقول إن الثورة ستنتهي ب�»تطهري حلب«، وسوف يستتب 
األم��ر للنظ��ام للس��يطرة عل��ى كام��ل األراض��ي الس��ورية. طبع��ًا 
باستثناء أراضي دولة داعش الي مل يعودوا معنيني بها، وقد سلموا 

أمره��ا للتحال��ف الدول��ّي بقي��ادة الوالي��ات املتح��دة.
م��ن ه��ذا املنظ��ور تصب��ح املهم��ة ه��ي إف��راغ حل��ب الش��رقية  	
م��ن س��كانها وم��ن الفصائ��ل العس��كرية املعارض��ة، ليس��تلمها النظ��ام 
خراب��ًا ويعي��د هندس��ة س��كانها اجلدد بعد إع��ادة إعمارها، على مثال 

بكر صدقي

اخلوذ البيضاء والقلوب السوداء

م��ا ب��دأ يف مح��ص، مؤخ��راً، بأم��وال األم��م املتح��دة. القص��ف اجلنون��ّي 
املس��تمّر، منذ أكثر من أس��بوعني، على حلب، ودعوة الوس��يط الدولّي 
دي مس��تورا إىل إخراج مس��لحي جبهة النصرة، على زعمه، والدعوات 
الروس��ية للس��كان املدني��ني باالنف��كاك ع��ن »اإلرهابي��ني« واخل��روج 
م��ن املدين��ة احملاص��رة.. كله��ا تس��تهدف اإلف��راغ املذك��ور ال��ذي يب��دو 
ملنتحل��ي صف��ة املعارض��ة »نهاي��ة حمنته��م«. وكل عم��ٍل يعرق��ل ه��ذه 
»النهاي��ة الس��عيدة« أو يؤخره��ا ه��و، يف نظره��م، عمٌل إرهابيٌّ من ش��أنه 
وض��ع حلمه��م بع��ودة عبوديته��م لنظ��ام الكيم��اوّي على ك��ف عفريت. 
فإنق��اذ طف��ٍل م��ن حت��ت األنقاض قد يؤخر حتقيق ه��ذا احللم، خاّصًة 
وأن ه��ذا الطف��ل م��ن »احلاضن��ة« االجتماعي��ة ل�»اإلره��اب«. ومب��ا أن 
ه��ذه احلاضن��ة املزعوم��ة حم��ّددٌة طائفي��ًا، ف��كل ن��اٍج م��ن اجمل��زرة ع��دٌو 

مس��تقبليٌّ جلّن��ة عبوديته��م األقلياتي��ة.
كانوا ميجدون »بطوالت اجليش العربي السوري« للتمويه  	
على بطلهم املغوار بش��ار األس��د وجزاريه. مع أنهم يعرفون أنه مل يعد 
هن��اك جي��ٌش مقات��ٌل يف إم��رة النظ��ام، ب��ل عصاب��اٌت مس��لحٌة بقي��ادة 
أم��راء ح��رٍب خ��ارج الس��يطرة، يقف��ون على احلواج��ز وحياصرون املدن 
والبل��دات ويقوم��ون ب��كل أن��واع اإلج��رام. يف ح��ني أن م��ن يقات��ل بالفع��ل 
ه��ي ميليش��ياٌت ش��يعيٌة متع��ددة اجلنس��يات غ��ري ق��ادرٍة، بدوره��ا، عل��ى 
خ��وض مع��ارك ناجح��ٍة عل��ى األرض، والبدي��ل الوحي��د ه��و القص��ف 

الروسّي–األس��دّي ال��ذي ال يس��تطيع غ��ري إنت��اج الدم��ار والتهج��ري.  
حيق��د ه��ؤالء على منقذي األرواح من حتت األنقاض ألنهم  	
أدرك��وا أن��ه ال س��بيل لتعايش��هم، يف بل��ٍد واح��د، م��ع األكثرية الس��ّنية 
»حاضن��ة اإلره��اب«. واحل��ّل، يف رأيه��م، هو »تطه��ري« األرض من هؤالء، 
لتعي��ش األقلي��ات الس��عيدة بعبوديته��ا يف س��ورياهم املفي��دة، بعي��داً ع��ن 

الذي��ن ال يفقه��ون ِنَع��م العبودي��ة وملذاته��ا.  
ال أع��رف م��ن أي��ن ج��اؤوا بتهم��ة أن مجاع��ة الدف��اع املدن��ّي  	
تابعون لإلخوان املس��لمني. ولكن لنس��لم معهم بذلك؛ هل كونهم من 
البطول��ّي؟ ي��ّرر احلق��د عل��ى دوره��م اإلنس��انّي  املس��لمني  اإلخ��وان 

صحي��ٌح أن جائ��زة نوب��ل مل تذه��ب ألصحاب اخل��وذ البيضاء،  	
لك��ن تأيي��د ملي��وٍن ونص��ف ملي��ون ش��خص، م��ن كاف��ة أحن��اء الع��امل، 
ملنحه��م ه��ذه اجلائ��زة ش��ّكل صفع��ًة مدويًة ألصح��اب القلوب الس��وداء.

ترافق��ت احلمل��ة الدولي��ة تأيي��داً  	
ملنح الدفاع املدنّي يف املناطق احملّررة جائزة 
نوبل للسالم مع هجوٍم شنيٍع ضد »أصحاب 
اخل��وذ البيض��اء« م��ن قب��ل بع��ض منتحل��ي 
صف��ة »املعارض��ة«، بوص��ف رج��ال الدف��اع 
املدن��ّي »إخواني��ني« أو »إرهابي��ني« وم��ا إىل 

ذل��ك م��ن صف��ات.
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اإلقليمية والدولية شكوك الشباب، وبرهنت 
ه��ؤالء  أالعي��ب  م��ن  خماوفه��م  كل  عل��ى 
حبج��ة  املفه��وم  وغ��ري  املف��رك  وخطابه��م 
التحالفات التكتيكية والرؤى اإلس��راتيجية 
ال��ي رهن��ت الش��باب والث��ورة كام��اًل ملص��احل 
وأيديولوجي��ات دول، بع��د أن ق��دم املعارضون 
احملرف��ون أنفس��هم كأدواٍت هل��ذه ال��دول يف 
صراعه��ا وتناف��س مصاحله��ا عل��ى س��ورية. 
الش��باب  مت��ّرس  ع��دم  ورغ��م  	
بالعم��ل السياس��ّي، ال��ذي كان غائبًا بالكامل 
بفع��ل سياس��ات النظ��ام املفرط��ة يف قمع��ه، 
لكنه��م كان��وا يدركون حبّس��هم العفوّي أن 
ه��ؤالء املعارض��ني كان��وا ج��زءاً م��ن احلال��ة 
العامة الي تعيشها البالد، وأن البعض منهم 
كان ق��د ش��ارك فيه��ا بالفعل. كم��ا أدركوا 
بتجربته��م القص��رية رغبة وإرادة »القيادات« 
التارخيية يف التس��لط أكثر من رغبتهم يف 

املش��اركة يف صن��ع املس��تقبل. 
العس��كرّي  العم��ل  يك��ن  ومل  	
بعي��داً ع��ن تل��ك العالق��ة ب��ل أكث��ر ارتهان��ًا 
هل��ا، مم��ا مّه��د متام��ًا الرتب��اط التش��كيالت 
ال��ي  الداعم��ة  بال��دول  الناش��ئة  العفوي��ة 
تس��ّيد  بع��د  الحق��ة،  مرحل��ٍة  يف  متكن��ت 
الطاب��ع العس��كرّي، م��ن ره��ٍن كام��ٍل للث��ورة 
ورق��ة  وتس��ليمها  ال��دول  لتل��ك  ومطالبه��ا 
الس��وريني. تناف��ٍس ومس��اومٍة مثنه��ا دم��اء 

التقليدي��ة  القي��ادات  اس��تمّرت  	
للمعارض��ة، وال��ي دخل��ت طواعي��ًة يف لعب��ة 
ال��دول املتصارع��ة عل��ى س��ورية، يف تقدي��م 

يع��ّد ان��دالع الث��ورات العربي��ة، يف  	
نهاية العام 2010 وبداية 2011، احلدث األبرز 
يف عصرن��ا الراه��ن، مل��ا ج��رى وجي��ري خالهلا 
م��ن عملي��ات تص��ارٍع ك��رى عل��ى أراضين��ا. 
جتليات��ه  ب��كل  الكب��ري  احل��دث  ه��ذا  فاج��أ 
اجلميع؛ من دوائر غربيٍة وصناع السياس��ات 
واألنظمة احمللية واملعارضة التقليدية الي 
ذاقت الكثري من عس��ف تلك األنظمة ولكنها 
رفض��ت أن جت��ري وراء »الش��ارع«، خملص��ًة 
لعقله��ا القدي��م واملس��تمّر رغ��م حماوالته��ا 
التجدي��د، العق��ل امل��ؤدجل ال��ذي يعطيها احلّق 
التارخي��ّي يف قي��ادة الش��ارع ال الس��ري وراءه.

عّم��ت  م��ا  س��رعان  س��ورية  يف  	
املظاهرات الي اندلعت يف درعا كامل البالد 
تقريب��ًا، يقوده��ا ش��باٌن وش��اباٌت تعارف��وا ع��ر 
وس��ائل التواص��ل االجتماع��ّي، دون رواب��ط 
انتم��اءاٍت  ودون  سياس��يٍة  أو  أيديولوجي��ٍة 
حن��و  الش��ديد  توقه��م  جيمعه��م  حزبي��ة، 
احلري��ة والعيش بكرام��ٍة مل يعرفوها عمليًا، 
فقد ُولدوا يف عصر األسد األب وتعرفوا على 
وريثه االبن كاستمراٍر له. مل يدركوا هذه 
القي��م جمّس��دًة يف حياته��م اليومي��ة، فكان��ت 
هل��م احلل��م واإلهل��ام للمواجه��ة بأجس��ادهم 
مقاب��ل الصعق بالكهرباء وبصدورهم مقابل 

الرص��اص.
والش��ابات،  الش��بان  ه��ؤالء  س��ارع  	
الث��ورة وبفعله��ا، إىل  أثن��اء  الذي��ن تعارف��وا 
نش��اطاتهم  تنس��ق  ال��ي  اهليئ��ات  تش��كيل 
فأف��رزوا  السياس��يني،  أالعي��ب  ع��ن  بعي��داً 
الصدف��ة  قي��ادات  تس��ميتها  ميك��ن  قي��اداٍت 
أو اللحظ��ة، مل تس��تطع أن تؤّس��س لقي��ادٍة 
مؤّسس��يٍة تصم��د طوي��اًل يف م��ا بينه��م وأم��ام 
حم��اوالت املعارض��ني التقليدي��ني وخرته��م 
الطويل��ة باملكائ��د واألالعي��ب، وال��ي هدف��ت 
إىل االخ��راق ولي��س إىل التفاع��ل م��ع ه��ؤالء 
التوظي��ف  أو  التجي��ري  وبقص��د  الش��باب، 
سياس��يٍة  برام��ج  أو  أيديولوجي��ٍة  لقضاي��ا 
عتيق��ة، مم��ا ش��ّكل اللحظ��ة األوىل املؤّسس��ة 
واملعارض��ني  الث��ّوار  ب��ني  االف��راق  لعوام��ل 

والتكام��ل. التق��ارب  م��ن  أكث��ر 
الوج��وه  ممارس��ة  أك��دت  	
السياس��ية التقليدي��ة املعاِرض��ة وارتباطاته��ا 

جذور عدم الثقة بني الثّوار واملعارضني

إىل ظالل صاحلاني وزميالتها... 	

األوهام لش��باب الثورة غري مدركني ملصاحل 
ال��دول، أو رمب��ا ألن رغب��ة ه��ذه القي��ادات يف 
الوص��ول إىل الس��لطة أعمته��ا ودفعته��ا إىل 
التمس��ك بأوه��ام القي��ادة، ه��ذه األوه��ام ال��ي 
فهمه��ا الش��باب وكان��ت اللحظ��ة الفارق��ة يف 

العالق��ة ب��ني الطرف��ني.
ورغ��م تتالي الدع��وات إىل التقارب  	
واالحت��واء م��ن ط��رف املعارض��ة التقليدي��ة 
جت��اه الث��وار املدني��ني واملقاتلني، لكنها مل تلق 
آذانًا صاغية منهم. ويف الوقت ذاته مل تتمكن 
قيادات الش��باب الثورّي من اس��تثمار اللحظة 
التارخيية يف تش��كيل قيادٍة حقيقيٍة تؤّس��س 
لعوام��ل االس��تمرار. مم��ا س��ّهل، م��ن جه��ٍة 
أخ��رى، إمكاني��ة تطوي��ع القي��ادات الناش��ئة 
وإدخاهل��ا يف دهالي��ز اللعب��ة الدولي��ة كه��واٍة 
ش��رك  يف  وإيقاعه��م  اصطياده��م  يس��هل 

الزعام��ة املوهوم��ة. 
كم��ا كان لعق��ود القم��ع الطويلة  	
الي عاش��ها الس��وريون، والي قاربت النصف 
زرع��ت  ال��ي  العرفي��ة  األح��كام  م��ن  ق��رٍن 
الكراهي��ة والش��ك واالرتي��اب م��ن اآلخر ومن 
الش��ريك أيضًا، وبكلماٍت أخرى االنعزال عن 
اآلخ��ر، دوٌر كب��رٌي يف تأس��يس ج��ذور ع��دم 
الثق��ة وص��واًل إىل ح��ّد التناف��ر، إضاف��ًة إىل 
العوام��ل األخ��رى ال��ي ذك��رت يف م��ا س��بق.

هل��ا  وصل��ت  ال��ي  احلال��ة  أم��ام  	
سورية أواًل، والثورة ثانيًا، من وضٍع كارثّي، 
ال بد من مراجعة األمور من طريف العملية، 
البش��ر،  مص��احل  وض��ع  تقتض��ي  مراجع��ًة 
الذي��ن يتعّرض��ون لإلب��ادة والتهج��ري عل��ى 
أي��دي النظ��ام وداعمي��ه ال��روس واإليراني��ني، 
كقضي��ٍة وحي��دٍة تف��رض الس��عي اجل��اّد إىل 
عم��ٍل وطيٍّ يأخ��ذ يف االعتبار مصاحل مجيع 
املتضّرري��ن م��ن حال��ة االس��تبداد، والتمس��ك 
بقي��م الث��ورة مب��ا ه��ي ث��ورة حّري��ٍة وكرامة، 

ألن اخلي��ارات األخ��رى ه��ي الكارث��ة.

أمحد عيشة
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يف صالة مؤّسسة »بيتنا سوريا« مبدينة غازي عينتاب الركية، يف الثامن من تشرين األول اجلاري، قّدم الكاتب املعروف ياسني  	
احلاج صاحل والدكتورة تهامة معروف كتاب مسرية اخلليل الذي صدر مؤخراً »يوميات احلصار يف دوما 2013«، بعد عامني وعشرة أشهٍر 

عل��ى اختط��اف اخللي��ل وزمالئه��ا، رزان زيتون��ة ووائ��ل مح��ادة وناظ��م مح��ادي، يف مدين��ة دوم��ا بري��ف دمش��ق.
ب��دأ احل��اج ص��احل، زوج مس��رية وحم��ّرر الكت��اب، بع��رٍض  	
س��ريٍع حملت��وى الكت��اب، ال��ذي قّس��م إىل ثالث��ة أقس��ام، تضم��ن أوهل��ا 
حمتوى أوراٍق كتبتها مسرية خبط اليد، والثاني منشوراٍت هلا على 
صفحتها الفيسبوكية، فيما يتكون القسم الثالث من ثالث مقاالٍت 

تعريفي��ٍة كتبه��ا ع��ن زوجت��ه املخطوف��ة. 
وإح��دى  مس��رية  صديق��ة  مع��روف،  تهام��ة  ق��رأت  ث��م  	
املعتق��الت السياس��يات الس��ابقات، خمت��اراٍت م��ن الكت��اب، كتبته��ا 
املعتقل��ة السياس��ية الس��ابقة املخطوف��ة بعد املذحب��ة الكيماوية يف آب 
2013 وقب��ل خطفه��ا يف كان��ون األول م��ن الع��ام نفس��ه. ث��م ع��اد احلاج 

ص��احل ليتح��دث عن قضي��ة املخطوفني األربعة وتطوراتها إىل اليوم، 
وع��ن القرائ��ن ال��ي ُب��ي عليها اتهام »جيش اإلس��الم« خبطف املرأتني 
والرجل��ني، كم��ا تط��رق إىل رس��ائل ُوجه��ت إىل هيئ��اٍت سياس��يٍة 

وديني��ٍة متنوع��ٍة خبص��وص القضي��ة. 
أن  عينت��اب،  إىل  زي��ارٍة  يف  كان  ال��ذي  الرج��ل،  واعت��ر  	
القضي��ة مل تن��ل م��ا تس��تحقه م��ن قب��ل الرأي الع��ام، وقال إن لس��مرية 
رمزي��ًة خاص��ًة م��ن أكث��ر م��ن وج��ه. فه��ي، كمعتقل��ٍة س��ابقٍة عن��د 
»الدول��ة األس��دية« )ب��ني 1987 و1991(، ث��م كمخطوف��ٍة م��ن قب��ل 
جي��ش اإلس��الم الي��وم؛ ترم��ز إىل اس��تمرار كف��اح الس��وريني خ��الل 
جيل��ني. وه��ي، كمنح��درٍة م��ن منب��ٍت عل��ويٍّ وكان��ت تقي��م يف دوم��ا، 
وتعت��ر س��كانها أهله��ا وتش��اركهم مش��اّق حياته��م حت��ت احلص��ار، 
عل��ى م��ا ُيظه��ر الكت��اب؛ ترم��ز إىل الصف��ة العاب��رة للطوائ��ف للكف��اح 
الس��ورّي. وه��ي، كام��رأٍة، ترم��ز، م��ع رزان وم��ع نس��اٍء كث��ريات، إىل 
املرأة السورية املكافحة وما حتملته من عناٍء هائل، غري مرئيٍّ غالبًا. 
وأخرياً، كمخطوفٍة ومغيبٍة من قبل تشكيٍل سلفّي، ترمز إىل تعدد 
جبه��ات كف��اح الس��وريني وع��دم اقتص��اره عل��ى املعت��دي األس��دي. 

كم��ا ق��ال أيض��ًا إن األربع��ة، مس��رية ورزان ووائ��ل وناظ��م،  	
كان��وا مطلوب��ني م��ن قبل »الدولة األس��دية« وق��ت قدومهم إىل دوما 
ب��ني ربي��ع وخري��ف 2013، وإنه��م يرم��زون إىل تص��وٍر دميقراط��يٍّ 

جدي��دة.  لس��ورية  واس��تيعابيٍّ 
قرائن ومعلومات

وق��ال احل��اج ص��احل ال��ذي قض��ى حن��و 100 ي��وٍم يف دوم��ا  	
والغوط��ة الش��رقية يف ع��ام 2013: »لي��س ل��دّي مش��كلٌة م��ع جي��ش 
اإلس��الم ك��ي أتهمه��م جزاف��ًا، ولس��ُت م��ن يس��تخدم قضي��ة خط��ف 

زوجته وأصدقائه للنيل من أّي جهة«. لكنه قال إنه يستند يف اتهامه 
جيش اإلس��الم إىل اعتباراٍت موثوقة، منها أن هذا التش��كيل الس��لفّي، 
وهو س��لطة األمر الواقع يف دوما، مل حيقق يف اجلرمية يف أّي وقت، 
ومنه��ا أن ش��خصًا م��ن »جي��ش اإلس��الم« ه��و م��ن دخ��ل عل��ى حواس��يب 
املخطوفني. واألهم أننا نعرف باالس��م الش��خص الذي كتب تهديداً 
بالقت��ل ل��رزان يف أيل��ول 2013، حس��ني الش��اذلي، وه��و أم��يٌّ يف جي��ش 
اإلس��الم، وأن��ه كت��ب التهدي��د بأمٍر من مسري كعكة، ش��رعّي جيش 
اإلس��الم، وأن زهران علوش ش��خصيًا زار الش��اذلي الذي أوقف لوقٍت 
قص��رٍي ع��ام 2014 عل��ى ذم��ة القضي��ة، وتوعد بضمان إطالق س��راحه، 

وبالفع��ل ج��رى تهري��ب الش��اذلي م��ن غرف��ة توقيف��ه بع��د أي��ام. 
مراسالٌت ومطالبات

وع��رض املعتق��ل السياس��ّي الس��ابق سلس��لة مب��ادراٍت مل  	
ُيس��تجب أليٍّ منه��ا، أواله��ا دع��وٌة للتحكي��م املس��تقل ُقّدم��ت للعم��وم 
وق��ت زي��ارة زه��ران عل��وش إىل تركي��ا ب��ني نيس��ان وأي��ار م��ن الع��ام 
2015، ومنه��ا رس��الٌة س��لمت بالي��د حملم��د مصطف��ى، رئي��س املكت��ب 

السياس��ّي جلي��ش اإلس��الم يف الرحياني��ة، يف ش��باط 2016، بالضب��ط 
بعد مرور أربعني يومًا على »وفاة« علوش، ووقتها وعد الرجل -الذي 
أق��ّر باملس��ؤولية السياس��ية جلماعت��ه عن واقعة اخلط��ف- بالرد، وهو 
م��ا مل حي��دث إىل الي��وم. ويف آذار ُوّج��ه ن��داٌء عل��يٌّ م��ن أج��ل الع��دل 

يطل��ب املس��اعدة يف معاجل��ة القضي��ة، ونال��ه املص��ري نفس��ه. 
اإلس��المّي  اجملل��س  إىل  رس��الٍة  توجي��ه  مّت  أن��ه  وأض��اف  	
الس��ورّي مبناس��بة م��رور عام��ني ونص��ف عل��ى االختط��اف، تتضم��ن 
طلبًا للمس��اعدة مل حيظ باس��تجابٍة بدوره. ومثله كان حال رس��الة 
اع��راٍض عل��ى إدراج اس��م حمم��د عل��وش ضم��ن قائم��ة اهليئ��ة العلي��ا 
للمفاوض��ات، بوص��ف ذل��ك »إهان��ًة للمخطوف��ني وذويه��م«. وُس��لمت 
رس��الٌة بالي��د ألن��س العب��دة، رئي��س االئت��الف الس��ورّي املع��ارض، يف 

التاس��ع م��ن حزي��ران 2016، وال ت��زال دون ردٍّ كذل��ك.
ورّد احل��اج ص��احل عل��ى أس��ئلٍة م��ن بع��ض احلض��ور، وتوّج��ه  	

يس��تطيعون.  مب��ا  القضي��ة  يف  يس��اعدوا  أن  برج��اء  هل��م 
وق��د وزع��ت 30 نس��خًة م��ن الكت��اب يف نهاي��ة الفاعلي��ة ال��ي  	

الس��اعة.  وثل��ث  س��اعٍة  حن��و  اس��تغرقت 

ياسني احلاج صاحل: قضية خمطويف دوما األربعة نالت أقّل مما تستحق
يف عرض كتاب مسرية اخلليل: يوميات احلصار يف دوما 2013،
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- يف ع��ام 1987 دخ��ل األم��ن وط��ّوق احل��ارة واقتح��م البي��ت.  	
ركض��ت، ومل��ا ص��رت بالش��ارع ركض��وا وراي وش��حطوني. الن��اس 
كان��ت ع��م تتف��ّرج من الرندات علّي. وحل��د هلق يف ناس عم تتفّرج.

- عندم��ا علم��ت أن��ي مطلوب��ة لف��رع فلس��طني ق��ررت أال  	
أخ��رى. م��ّرة  االعتق��ال  جترب��ة  أعي��ش 

- كان ياس��ني س��اكن باملليح��ة، وإجي��ت أن��ا لعن��دو. وليش  	
سكنت بالطابق اخلامس؟ قلي البيوت األرضية للعائالت اللي معهن 

أطف��ال.
- رفقاتي بسجن دوما: أمّر كثرياً أمام باب السجن، أحّس  	
بأن قليب خيفق بش��دة. أرغب يف الدخول ألس��تحضر اجلميع. تدخل 
ذاكرتي املكان وتدور الغرف. غرفي هي الثالثة على اليمني، وأخي 
يف قس��م اإلس��ناد م��ع بقي��ة السياس��يات. كن��ا يف املهج��ع كث��ريات، 

وتقامسن��اه م��ع األخ��وات ]املس��لمات[.
- م��ا بع��رف بهاملناس��بة ش��و ب��دي ق��ول. باملختص��ر كان  	
السجن مزحة. من فرع محص لفرع التحقيق لفرع فلسطني )كلو 
م��زح( لس��جن دوم��ا. كن��ا ن��اكل قتل فرة التحقيق أس��بوع بكل فرع، 
بعدي��ن جييب��وا أكل... ون��أكل. احلص��ار ما يف ش��ي، ال دواء ال مّي وال 

كهرب��ا...
- قال��ت ل��ي: رح أطب��خ جم��درة، أنق��ع الع��دس والرغ��ل قب��ل  	
ي��وم م��ن طبخ��ه. يف الي��وم التال��ي يوض��ع عل��ى ن��ار احلطب. ه��ي أكلة 

فيه��ا الكث��ري م��ن الرفاهي��ة. البق��ول مرتفع��ة أس��عارها.
- منظم��ة الصح��ة العاملي��ة تالق��ي مم��رات إنس��انية لعب��ور  	
األدوي��ة، ويكّث��ر خريه��ا. ومل��ا يق��ال ل��ك ح��رارة ارتفع��ت، م��ا يف دوا، ومل��ا 
يق��ال ل��ك ب��دي دوا رب��و، ومل��ا بتقل��ك ب��دي دوا س��كر، وضغ��ط وغ��ريو... 
والزم يؤخ��ذ بع��د كل وجب��ة، باله��ا الوجب��ات. بدن��ا أدوي��ة عل��ى معدة 

فارغ��ة متام��ًا، م��و قب��ل األكل بس��اعتني.
- صب��اح الي��وم الس��اعة مخس��ة يف الغوط��ة، خب��ط عالب��اب،  	
هيج��ان  أص��وات  كيم��اوي!  ضرب��وا  كيم��اوي!  ضرب��وا  وأص��وات: 
مجاع��ي يف الش��ارع، س��يارات اإلس��عاف، أهال��ي ته��رب بأطفاهل��ا، ش��باٌب 
يضع��ون بش��كري في��ه خ��ّل يق��ال إن��ه يفيد، وبع��ض االقراح��ات بطحن 
فحم��ة توض��ع بقطع��ة قم��اش عل��ى األن��ف، أص��واٌت تطال��ب الن��اس 
اخل��روج للطواب��ق العلي��ا هربًا من الكيماوي، بعد قليٍل صوت الطيارة 
وأص��وات قص��ف اهل��اون، من صعد للطوابق العليا خوفًا من الكيماوي 

ن��زل بس��رعٍة خوف��ًا م��ن القذائ��ف.
- شو وجهة نظرك؟ 	

مل��ا بينام��وا أهل��ك وم��ا ع��اد يفيق��وا، خمتنق��ني. بقذيف��ة أو ص��اروخ، أو 
حت��ت التعذي��ب، أو برص��اص قن��اص، أو أو. ومل��ا النظ��ام بيقتل��ك ب��كل 
شي عندو من عدة قتل وموت، وملا ميّوت والدك ويدمر بيتك، وملا ما 
بتعرف وين اندفن ابنك؟ تعا ش��وف املوت بعيونك، كلها نص س��اعة 
بتك��ون بالغوط��ة، أكي��د جاي��ني كتري ه��ون [أيام زمان[ لتش��موا اهلوا.

- مقاب��ل بي��ت صديق��ي حديق��ة أللعاب األطف��ال، هي اآلن  	
موحش��ة، فيه��ا بع��ض القط��ط والعصافري العابرة. ح��ني يبدأ القصف 
يهرب��ون ب��كل االجتاه��ات. نزل��ت قذيف��ة م��ن ف��رة، انصاب��ت ش��جرة.

- كان افتت��اح مرك��ز »النس��اء اآلن« بالبناي��ة، يومها ش��ّرف  	
عاحلي��اة ت��وأم ص��يب وبن��ت وق��رروا النس��اء يعمل��وا هدي��ة م��ن صناع��ة 
إيديهن للطفلني. بعد أسبوع توفى الطفل، وأسبوع تاني توفت البنت. 

مل��ا ص��ار املع��رض طلع��ت اجل��ارة حض��رت املع��رض.
- أرس��لته أم��ه ليجل��ب بع��ض احلاجي��ات املنزلي��ة، وعندم��ا  	
أت��ى كان��ت القذيف��ة ق��د هدم��ت بيت��ه. ب��دأ بالص��راخ: ه��ذا بي��ي، أمي 

وأخ��ي وخال��ي هن��اك!
- وه��ي طالع��ة م��ن املدرس��ة نزل��ت القذيف��ة بعي��دة عنه��ا.  	
ش��افتها ن��ور بعينه��ا، دخن��ة وص��راخ... م��ا صابه��ا ش��ي وال حت��ى ج��رح 
صغ��ري، ب��س انرعب��ت وبلش��ت ترجف وتس��تفرغ. بعد تل��ت أيام رحلت 

ع��ن الع��امل قب��ل م��ا ت��درس ص��ف الس��ابع.
- قال��ت ل��ي: ضربت��و قذيف��ة، حاولنا جنيبو م��ا قدرنا، كان  	
القن��اص ع��م يض��رب. ض��ل ثالث��ة أي��ام ب��األرض م��ا حدا ق��ادر جييبوا 
لعمي. بعدين جابوا ش��ريط وس��يخ وس��حبوه. ضل قسم منيح منو ما 
قدرن��ا جنيب��و. عرفن��اه م��ن كنزت��و وم��ن كبكوب��ة الص��وف الل��ي راح 

ياخده��ا لبنت��و.
- قالت لي: حاولت تدفئتها، وضعتها قبالة الشمس، لكنها  	
بقي��ت كل��وح الب��وظ. ل��ن تدفئه��ا أش��عة الش��مس وال حض��ي. أخذه��ا 
والده��ا لدفنه��ا، وأطلق��ت عليه��ا امسه��ا الس��ري: هاج��ر. بكيته��ا كل 

ي��وم، مل أضعه��ا عل��ى ص��دري، رحل��ت جائع��ة.
- قال��ت ل��ه: أن��ت رج��ال البي��ت! ه��و يف العاش��رة م��ن عم��ره،  	
البي��وت خل��ت م��ن معيليها. ذهب حيضر اخلبز، لكن ش��ظايا القذائف 

اخرق��ت جس��ده الصغ��ري. مل ي��أكل م��ن خب��ٍز أت��ى ب��ه.
- س��المتك حس��ان، خرت��ي أم��ك إن��و القذيف��ة كان��ت  	
قريبة ورجعت مغّر ومليان جس��مك ش��ظايا وقدرت تس��عف حالك. 
إن��ت املس��عف أس��عفت كتريي��ن. وإن��و رفيق��ك تذك��ر أم��ك ودموعها 

وغط��اك حبال��و مش��ان م��ا تت��أّذى، والش��ظايا تقامسه��ا مع��ك.
- أعي��ش بالغوط��ة م��ن ش��هور، م��ع »العصاب��ات املس��لحة«،  	
الطف��ل وامل��رأة وكل م��ن يف امل��كان ينتم��ي للعصاب��ة، وأن��ا منه��م 

. . ومثله��م.
- م��ع العس��كر خلدم��ة الث��ورة. لك��ن أي رصاص��ة عل��ى  	

الن��اس. وأرواح  للث��ورة  خيان��ة  ه��ي  املدني��ني 
ب��كل  ثورت��ي  ه��ي  ثورت��ي.  ليس��ت  ه��ذه  يق��ول  الكث��ري   - 	

. . . صيله��ا تفا
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أع��اد أن��درو ميتش��ل، عض��و الرمل��ان اإلنكلي��زّي، الوزي��ر الس��ابق، إىل األذه��ان أش��باح غريني��كا يف حديث��ه ع��ن حل��ب. من وج��ه الرضيع  	
املي��ت إىل الش��خص املوج��ود وس��ط الن��ار، س��تبقى ص��ورة الدم��ار ال��ي قّدمه��ا بيكاس��و حتمل��ق يف وج��وه الدكتاتوري��ني املتعطش��ني للدم��اء.

يف ع��ام 1937 قام��ت الق��وات اجلوية  	
األملاني��ة بقص��ف مدين��ة غريني��كا القدمي��ة 
الواقع��ة عل��ى ت��الل إقلي��م الباس��ك. كان هذا 
الفع��ل الن��ازّي يص��ب يف مصلح��ة الط��رف 
اإلس��بانية.  األهلي��ة  احل��رب  يف  الفاش��ّي 
 1600 م��ن  أكث��ر  أرواح  اهلج��وم  حص��د 
ش��خص، وفض��ح فظاع��ة الغ��ارات اجلوي��ة 
الي تس��تهدف املدنيني، الي س��تصبح قاعدًة 
عندم��ا س��تندلع احل��رب العاملي��ة بع��د عام��ني 
م��ن اس��تهداف غريني��كا. يف ه��ذا األس��بوع أعاد 
أن��درو ميتش��ل إىل األذه��ان أش��باح غريني��كا. 
قال يف جملس العموم الريطانّي: »ما تفعله 
روس��يا م��ع األم��م املتح��دة ه��و بالضب��ط م��ا 
فعلت��ه كلٌّ م��ن إيطالي��ا وأملاني��ا م��ع عصب��ة 
األمم قبل احلرب العاملية الثانية. إن الروس 
يفعل��ون م��ع حلب مثلما فع��ل النازيون متامًا 
م��ع غريني��كا يف احل��رب األهلي��ة اإلس��بانية«.

عل��ى  غريني��كا  اللوح��ة  ق��درة  إن  	
جعلن��ا ن��رى اجلرائ��م احلاصل��ة يف زمانن��ا 
الفعالي��ة  عل��ى  دلي��ٌل  ه��ي  أك��ر  بوض��وٍح 
األخالقي��ة ال��ي ميتلكه��ا الف��ن. مث��ة س��بٌب 
جيع��ل كّل ش��خٍص ي��رى يف غريني��كا صورًة 
ع��ن بربري��ة القص��ف. لق��د ش��هدت احل��رب 
العاملي��ة الثانية هجماٍت جويًة أكثر إجرامًا 
بكث��ري، ومع ذلك تبق��ى مدينة غرينيكا املثال 
األكث��ر حض��وراً يف الذاك��رة عل��ى املس��توى 
العامل��ّي ع��ن الش��فقة والتعاط��ف م��ع ضحاي��ا 
الغ��ارات اجلوي��ة؛ ألن بيكاس��و هو من رمسها. 
لق��د أش��ار ميتش��ل إىل قص��ف عاصم��ة إقليم 
الباس��ك على س��بيل املقارنة كي يوقظنا. يف 
غض��ون ذل��ك، جل��أ فاس��كو غارغال��و، الرس��ام 
لوح��ة  حم��اكاة  إىل  الس��اخر،  الرتغال��ّي 

بيكاس��و ذاته��ا. ُتدخ��ل لوحت��ه ع��ن حلب وجوه 
بوتني واألس��د إىل كابوس بيكاس��و، وحتّول 
حصان��ًا مطعون��ًا وُمس��ّمراً إىل رم��ٍز للوالي��ات 

املتح��دة. 
رس��م بيكاس��و ه��ذه الرائع��ة الفني��ة  	
بس��رعٍة يف مرمس��ه يف باري��س، وعرضه��ا يف 
املع��رض العامل��ّي هن��اك ع��ام 1937. مل توق��ف 
اللوح��ة أه��وال احل��رب األهلي��ة اإلس��بانية، 
ومل تنق��ذ إس��بانيا م��ن 36 عام��ًا م��ن احلك��م 
الفاشّي. ومع ذلك، إن نظرنا إليها اآلن فهي 
لوح��ٌة تنبؤي��ة، ألن كل قنبل��ٍة ُتلق��ى عل��ى 

كائ��ٍن بش��ريٍّ تزي��د م��ن عمقه��ا.
تارخيي��ًة  لوح��ًة  غريني��كا  ليس��ت  	
تقليدي��ة، كم��ا أنها ليس��ت تس��جياًل وقائعيًا 
الع��امل  نهاي��ة  ع��ن  ص��ورٌة  إنه��ا  ح��دث.  مل��ا 
رمسه��ا الفن��ان األكث��ر ثوري��ًة م��ن الفنان��ني 
ن��داً  لي��س  البش��رّي  اجلس��د  احلديث��ني. 
لتكنولوجي��ا القص��ف، ويرين��ا بيكاس��و م��اذا 
يع��ي هذا بالضب��ط؛ بقايا حمطمٌة ومبعثرٌة 
حمل��ارب، الوج��ه املي��ت لرضي��ٍع مرس��وٍم ب��كّل 
تفاصيل��ه م��ن خ��الل بض��ع عالم��اٍت بس��يطٍة 
تفط��ر القل��ب، ش��خٌص م��ا حماص��ٌر يف بن��اٍء 
حي��رق. تدف��ع لوح��ة غريني��كا أذهانن��ا إىل 
الركي��ز عل��ى جوه��ر الوحش��ية والفظاع��ة. 
إنه��ا جتعلن��ا ن��رى احل��دود القص��وى ل��ألذى 

بينما حترتق حلب يف عصرنا، عصر األكاذيب، ما تزال غرينيكا بيكاسو تصدح باحلقيقة
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وامل��وت، ه��ذه احل��دود ال��ي تتجنبه��ا حب��قٍّ 
معظ��م الص��ور الفوتوغرافي��ة، ألن بيكاس��و 
يرس��م املعان��اة البش��رية الداخلي��ة عوض��ًا عن 

القاس��ية.  التفاصي��ل  يف  التحدي��ق 
يف ع��ام 1937 ُكِت��ب هل��ذه اللوح��ة  	
أن تقول احلقيقة يف عصر تلّفه األكاذيب، 
وه��ذا م��ا ال ت��زال تفعل��ه إىل الي��وم. التش��ابه 
الق��رن  وثالثيني��ات  حاضرن��ا  ب��ني  امل��رّوع 
املاض��ي ه��و أن األكاذي��ب والدعاي��ة امُلزيِّف��ة 
أمث��ال  م��ن  سياس��يون  احلقيق��ة.  تس��حق 
بوتني وترامب يقولون ما يشاؤون. اإلنرنت 
معاكس��ة،  مبعطي��اٍت  املعطي��ات  خيل��ط 
وتكث��ر نظري��ات املؤام��رة لدرج��ة أن ال أح��د 
يص��ّدق أّي ش��يء. م��ع ذل��ك، كّن��ا موجودي��ن 
هن��ا م��ن قب��ل. يف ثالثيني��ات الق��رن املاض��ي 
ش��ّن هتل��ر وس��تالني حرب��ًا متواصل��ًة عل��ى 
والس��ينما  اإلذاع��ة  مس��تخدمني  احلقائ��ق 
اهلادف��ة  اجلماهريي��ة  واملس��ريات  والرقاب��ة 
النازي��ة  ألملاني��ا  كان  األدمغ��ة.  غس��ل  إىل 
الس��تالينية جناح��ان ضخم��ان يف  وروس��يا 
مع��رض 1937 ال��ذي ُعرض��ت في��ه غريني��كا، 
لك��ن بيكاس��و –جم��رد إنس��اٍن واح��ٍد يش��هد 
على احلقيقة– رس��م الواقع اإلنس��انّي لذلك 
الزم��ن اخلس��يس. لقد اس��تمّرت هذه اللوحة 
حّي��ًة بع��د م��وت كّل تل��ك الدعاي��ات امُلزيِّف��ة.
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صياد املدينة

 عضو الشــبكة السورية
لإلعــام المطبوع

املنتج��ات  ه��ذه  حت��ى  تص��ري  الالمعق��ول  أرض  ألنه��ا  	
القبيح��ة للعم��ارة االش��راكية يف القرداح��ة أش��ياء أنيس��ة، فق��ط 
منب��ت  وألنه��ا  األرض.  ه��ذه  خ��ارج  أخ��رى  بس��ياقاٍت  الرتباطه��ا 
الش��خصيات فائق��ة الطي��ش واإلج��رام يص��ري أّي ش��خٍص منها ميكن 
العثور على من يش��بهه يف مكاٍن آخر، إنس��انًا ميكن تقبله ولو جزئيًا. 
أم��ني الفرق��ة الثاني��ة حل��زب البع��ث، خل��دون وفي��ق عل��ي، ممث��ٌل هلذا 
الن��وع. فه��ذا الش��اب الثالثي��ّي ال��دؤوب يف خّط��ي حيات��ه املتالزم��ني، 
احلزبّي كنصرٍي ثم عضٍو عامٍل ثم أمني فرقة، والوظيفيٍّ كمعلٍم 
ث��م مدي��ر مدرس��ة؛ أبل��ى ب��الًء حس��نًا يف ترقي��ه درج��ًة درج��ة دون أن 
خيرق القوانني بشكٍل فظٍّ على طريقة بعض أبناء العائالت البارزة 
يف مدينت��ه. ورمب��ا كان ألبي��ه، م��زارع احلمضي��ات والزيت��ون، أث��ٌر يف 
س��ريته املنضبط��ة ه��ذه وس��رية ش��قيقيه؛ األك��ر علي معّلم املدرس��ة 
ه��و اآلخ��ر، واألصغ��ر ح��ازم، املهن��دس املدن��ّي، قبل أن ُيطل��ب للخدمة 

العس��كرية ويقت��ل قب��ل عام��ني ونص��ف عل��ى جبه��ات حل��ب. 
مبقت��ل ح��ازم وضي��اع جثت��ه، وبوف��اة والده من قب��ل، صارت  	
ألم��ني الفرق��ة مأس��اٌة أضاف��ت املزي��د م��ن الكآب��ة وثق��ل ال��روح إىل 
ش��خصه. لكنه مل يستس��لم لألحزان، فقد ش��ارك، بعد أياٍم من مقتل 
أخي��ه، يف محل��ة الوف��اء ل�»القائ��د اخلال��د« ال��ي تب��دأ بده��ن األرصف��ة 
وتنته��ي بق��راءة الفاحت��ة والتق��اط الص��ور داخل الضري��ح، ومل يفّوت 
واحدًة من هذه احلمالت الي ال تتوقف يف القرداحة. ورغم انشغاله 
الدائ��م بواجبات��ه الرمسي��ة، مل يقّص��ر يف تهنئ��ة أيٍّ م��ن أبن��اء مدينت��ه 
على »ثقة القيادة السياسية به« عندما يعنيَّ كمديٍر –دومًا- ملؤّسسٍة 
م��ا م��ن املؤّسس��ات احلكومي��ة، حس��بما يظه��ر عل��ى صفح��ة الفرق��ة 
الثانية الي يديرها على موقع فيسبوك. كما مل يقّصر أيضًا –على 
صفحته الشخصية- يف التعزية، باسم أوالد وفيق علي، بأّي »شهيٍد« 

يس��قط م��ن أبن��اء حّي��ه ش��هاب الدي��ن أو األحي��اء األخرى.
عندم��ا تعص��ف بروحه الذكريات يعيد أمني الفرقة نش��ر  	
صور شقيقه »الشهيد« يف اجلامعة أو أثناء خدمته العسكرية، ونشر 
ص��وٍر عائلي��ٍة قدمي��ة، أو ص��ورًة ل��ألب وح��ده داخ��ل قل��ب. وبع��د كل 
زي��ارٍة م��ن زيارات��ه املتك��ّررة إىل مق��ام الش��يخ يوس��ف ال��رّداد القري��ب 
م��ن بيت��ه، يظه��ر مدي��ر املدرس��ة عل��ى ب��اب املق��ام باملالم��ح ذاته��ا يف 
كّل ص��ورة. وخ��الل ثالث��ة أع��واٍم، يف كّل م��ّرٍة تنج��ح فيه��ا ابن��ة 

ش��قيقته م��ن ص��فٍّ دراس��يٍّ إىل آخ��ر، يتمن��ى هل��ا، وبالعب��ارة ذاته��ا، أن 
تكون متفوقًة مثل خاهلا املهندس »الشهيد«. وبأقصى درجات التأثر 
يعيد أمني الفرقة نش��ر صورٍة ملا كتبه األخري قبل مقتله بأس��ابيع: 
»إلمي��ت راح ض��ل أمسع باستش��هاد زينة الش��باب... ي��ا اهلل فرجا علينا، 

واهلل تعبن��ا، وآآآه ي��ا دني��ااا«.
يف القرداح��ة، أيض��ًا، ن��اٌس عادي��ون، مثلن��ا تقريب��ًا، ل��وال  	

هن��اك. وضعه��م  ال��ذي  العاث��ر  حظه��م 

يف القرداح��ة، تل��ك املدين��ة غريب��ة األط��وار، حي��ث يش��اهد الزائ��ر أول م��ا يش��اهد ذلك املضّل��ع املوحش، ضريح حافظ األس��د، تغدو  	
، مثل مدرسٍة أو مستوصٍف، أو حتى خمفر شرطة، صورًة مطمئنًة للنفس، رغم غرابة أن تبنى هكذا أبنيٍة أصاًل  صورة أّي بناٍء حكوميٍّ

يف م��كاٍن ف��وق الدول��ة مث��ل هذا.

رجٌل عادي من القرداحة
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