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ما بعد حلب
مل تكللن خسللارة حلللب سللهلة... كانللت الظللروف أكللر منللا بالفعللل، وكان ميللزان القللوى خمتللاًل  	
لصللاحل عدّونللا، وكانللت النسللاء واألطفللال والشلليوخ احملاصللرون نقطللة ضعللٍف إضافيللٍة اسللتغلها؛ ولكننللا مل 
نسللتثمر كل إمكانياتنللا للصمللود لوقللٍت أطللول أو للتفللاوض علللى شللروٍط أفضللل للخللروج حتللى، مللا مّكللن 
أشللرس خصومنا من التمادي يف التحّكم باملهّجرين إىل درجة اإلذالل. ال شللك أن لنا عودًة إىل املدينة، وال 
شللك يف أن هلذا الطغيان حّداً سلليرتاجع بعده ويدفع مثن هذه الغطرسللة املراهقة، غري أن ذلك لن يتّم قبل 

أن جنللري مراجعللاٍت عميقللًة ألدائنللا يف شللتى اجملللاالت، ويصلللب عللود مللن سيسللتحقون النصللر.
ولعل التخّبط الذي يسود اآلن بني الثائرين ويف حاضنتهم يكون فاحتة عهٍد جديٍد من التعاطي  	
اجلّدّي مع مستحقات الطريق الذي شققناه منذ ست سنواٍت وال بديل عن متابعته حتى يصل إىل أهدافه. 
ولعللل اهلدنللة، اللليت بللدأت منللذ أيللام، فرصٌة مناسللبٌة لذلك، ال سلليما بعد ما بدا من شللروٍخ يف معسللكر العدّو، 
بني من حيتفظ حبدٍّ أدنى من التعقل واحرتام البيئة السياسية للعصر والعامل وتوازناته وبني من ال يلقي 
بااًل لكل هذا، ويبقى أسللري ثاراته الطائفية الدموية، حيشللد هلا ما اسللتطاع من محقى اإلقليم ومهووسلليه، 

ومللن عبيد البوط والبسلليه ومعتنقيه يف سللورية.
مللع بدايللة العللام يتسللارع العللّد النهائللي أليللام املشللروع اإليرانللّي املعربللد. فقبيللل اسللتالم الرئيللس  	
األمريكلليّ املنتخللب، دونالللد ترامللب، مهاّملله جللرى متهيدان أساسلليان؛ األول هللو التقارب الرتكّي الروسللّي 
علللى وضللع أسللس احلللّل السياسللّي واملرحلللة االنتقاليللة يف سللورية، ممللا ال ميكللن أن يتطابق مع أوهام بشللار 
األسد ومجهور الراقصني يف مسريات انتصاره احللبّية، والتمهيد الثاني هو حزمة من اإلجراءات والقرارات 
األمريكية على مستوى السياسة اخلارجية ودعمها عسكريًا، أتاحت لرتامب رفع العصا الغليظة فوراً يف 

وجلله إيللران، وال سلليما ميليشللياتها يف سللوريا ولبنللان والعللراق.
يف املسللتقبل القريللب مؤشللراٌت إجيابيللٌة ولكننللا، مللّرًة أخللرى، إن مل نكللن جاهزيللن السللتثمارها  	
والتفاعللل مللع معطياتهللا مبللا خيللدم مصاحلنللا، فسللتعر مللن فوقنللا ولن حنّصل منهللا إال فوائللد عَرضية بعد 

تقاسللم األقويللاء الوليمللة.
يطللال الللكالم السللابق املناطللق احملللّررة وباقللي األراضللي السللورية اللليت ما زال يسلليطر عليهللا النظام  	
وقواتلله املختلطللة، وتسللتثنى منلله املنطقللة الشللرقية لألسللف، ديللر الللزور والرقللة، طاملللا حيكمهللا الكابللوس 
الداعشللّي ويسللتجلب ألهلهللا املللوت والدمللار مللن كل مللن يريللد أن جيللّرب عضالتلله يف حماربللة اإلرهللاب!



األخللرية  حلللب  معركللة  قبيللل  	
طالبللت الكثللري مللن الصفحللات املواليللة علللى 
فيسللبوك بإبللادة سللكان األحيللاء الشللرقية من 
املدينللة، كل»شللبكة حلللب عاجللل« اللليت دعللت 
قيادتهللا إىل »الدعللس بالبللوط العسللكري ألن 
احلمللار بعمللرو مللا بصللري بللي آدم ويفهللم 
حكي«، ليحظى هذا املنشور بأكثر من 2300 
إعجللاب. يف وقللٍت نللال فيلله منشللور اإلعالمللّي 
احلللليّ املوالللي للنظللام، شللادي حلللوة، 15000 
القللرار...  »اختللذ  كتللب:  عندمللا  إعجابللًا 
السللحق... رفعللت األقالم وجفللت الصحف..«، 
لتأتللي التعليقللات علللى املنشللور مشلليدًة بهللذا 
»احلل األجنع«، واصفًة سللكان حلب األخرى 
بالصراصللري والفئللران الذيللن ال يسللتحقون 
احلياة، مطالبًة قوات األسد والنمر بإبادتهم.

أمللا مديللر غرفللة صناعللة حلللب،  	
سللليل احملسوبيات والفسللاد، فارس الشهابي، 
فكتللب علللى صفحتلله يف فيسللبوك: »جتمللع 
طوبللز كمللا أمللرت ودفع لللك« الفورجي قرر 
مغادرة أحياء حلب الشللرقية غداً اىل قندهار 
اإلدلبيللة.. نأمللل ذلللك!«. ويصللف، يف منشللوٍر 
آخللر، سللكان حلللب الشللرقية بالقللول: »هللل 

العقللل..؟!«.  لنللداء  البهائللم  ستسللتجيب 
هللذا التعايللش مللع واقللع العبوديللة  	
القائللم يقابللله الشللعور بالكرامة واإلحسللاس 
باحلريللة والسللعي إىل بنللاٍء جديللد، مللا شللكل 
اختالفًا بني سكان مدينة حلب اليت انقسمت 
بفعل ذلك إىل شللرقيٍة وغربية، وسللرعان ما 
غللرّي هللذا التقسلليم طريقللة التفكللري واللغللة 
والقيم بني أكثر السللكان يف ضفيت املدينة، 
إذ يتدنللى اخلطللاب إىل اإلسللفاف املريللع لدى 
معظم األصوات املنبعثة من الضفة الغربية 
اللليت تبعللد مئللات األمتللار فقللط عللن الذيللن 

تنفسللوا احلريللة ومحلوهللا.
يكتللب الثائللر Haleem Kawa علللى  	
املغللادرة: قبيللل  فيسللبوك  علللى  صفحتلله 

»سللُأهّجر قسللراً مللن مدينلليت اللليت  	
بالعللودة. أمللل  وبللال  فيهللا،  وعشللت  ولللدت 

يف  اآلن  لنللا  األخللرية  السللاعات  	
. حلللب

خليللط مللن املشللاعر بللني الفللرح  	
واألمل. واخليبللة  واحلللزن 

فللرح النجللاة مللن هللذه احملرقللة  	
ملللن بقي حيًا، وحللزن على املغادرة األبدية! 

املدينللة«. هللذه  أبنللاء  حنللن  لنللا 
ويكمل: 	

»ساحموني يا أهل حلب 	
ساحمونا على كل أخطائنا 	

السللالمة  قلللي  مللن كل  بتمنللى  	
والراحللة لللكل أهالللي املدينللة اللللي رح يبقللوا 

فيهللا
أعانكم اهلل على االحتالل األسللدي  	

واإليرانللي.. والروسللي 
يللا  خاطللرك  حلللب،  يللا  خاطللرك  	

. » . . م يللو
الناشللطني،  فيلله  جتللد  وقللٍت  ويف  	
وحتللى البسللطاء، يف األحيللاء الثائللرة ينتمللون 
إىل هللذا اخلطللاب اإلنسللانّي مرتفعللني عللن 
الضفللة  أبنللاء  مللن  جتللد  الدمللوّي،  النفللس 
املقابلة من يرقصون لألسد ويتبادلون صور 
السلليلفي علللى جثللث أبنللاء مدينتهللم وأمللام 
البيللوت املهدمللة. فهللم يرفضللون أّي تغيللرٍي 
يف الطريقللة اللليت يعيشللونها، واللليت متثللل 
مللن وجهللة نظرهللم احليللاة اآلمنللة واهلادئللة، 
حتللى لللو كانت حتت نظاٍم دكتاتوريٍّ قاتٍل 
وقبضللٍة أمنيللٍة حديديللة، طاملللا أن كل شلليٍء 
حُيللّل باملللال والرشللوة والفسللاد، باعتبارهللم 
»مواطنًا مثاليًا« بال أحالٍم تناقض ما يأمر به 

القائللد وشللّبيحته.
فتكتفللي نوار رمحوني، من احلزب  	
السللورّي القومّي االجتماعّي، بالتحسللر على 
شللجرة امليللالد يف الوقللت الللذي ُيهّجللر وميوت 
فيلله آالف األبريللاء يف الطللرف املقابللل: »متللل 
هاأليللام كانللوا احللبية ينزلوا عالسللليمانية 
والعزيزيللة ليتفرجللوا ع زينللة العيللد. متللل 

هاأليللام... بللس مللن 6 سللنني«.
اإلنسللان  الدكتللور  يكتللب  بينمللا  	
سللامل أبللو النصللر، قبللل اخلللروج مللن حلللب 

الشرقية، على باب مركز »دارنا« االجتماعّي، 
فيقللول: القادمللني  للغللزاة  رسللالته 

»انتبه!! 	
ال خترب!! 	

منهللا  يسللتفيد  أشللياء  يوجللد  هنللا  	
لللك أطفا

2016/12/15  

حلب/ سوريا 	
حرية«. 	

ويكتب عقب اخلروج: 	
ويف  الواقللع  يف  األصدقللاء  »لللكل  	
كل  ومللن  سللوريا  يف  االفرتاضللي،  العللامل 
والعرفللان  الشللكر  جزيللل  األرض،  شللعوب 
والتقديللر علللى كل محللالت التضامللن مللع 
كل النللاس الذيللن كانللوا يعانللون ويللالت 
األحيللاء  يف  والتشللرد  واحلصللار  القصللف 

حلللب.  مللن  الشللرقية 
وافللر  البيضللاء  القلللوب  لللكل  	
االمتنللان ملللا بذلللوه من جهللد لتخفيف معاناة 

 . س لنللا ا
لللكل القلللوب املفعمللة حبللب اخلللري  	
السللالم  األرض،  بقللاع  كافللة  يف  للنللاس 

. لللة ا لعد ا و
طبعللًا كل احملبللة ملللن ال يللزال على  	

اآلخريللن.  توحللش  رغللم  إنسللانيته 
مللي شللخصيًا كل االحللرتام لللكل  	
الذيللن مللا زالللوا مؤمنللني بكرامللة وحقللوق 
اإلنسللان. وأوهلللا حقلله أن يعيللش احلريللة..«.

لنتسللاءل  نقللف  أن  علينللا  وهنللا  	
عللن سللبب هللذه اهلللّوة الكبللرية اليت نشللأت بني 
جانللي املدينللة والبللالد يف اخلطللاب اإلنسللانّي 

احلللل؟ وشللكل  الللرؤى  يف  والتفللاوت 

مصطفى الدباغ

الدمللار الللذي خلفتلله قللّوات األسللد وحلفاؤهللا هائللٌل إىل الدرجللة اللليت اسللتطاع  	
فيهللا أن يتغلغللل يف عقللول وقلللوب مواليلله ليتحولللوا تدرجييللًا إىل أشللبه بالوحللوش، ويف 
أفضللل األحللوال إىل محقللى متعالللني، حمّملللني الثللورة مسللؤولية كل املآسللي اللليت 

شللهدتها البللالد، سللاعني إىل شلليطنة أبنائهللا ومللن يقللف إىل جانبهللم.
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»ما أخدت معي مفاتيح بييت«، قاهلا  	
أبللو حممللد وهللو يللرّد علللى الرسللائل الصوتيللة 
الكثللرية اللليت أرسلللتها إليلله دون جميللب، ثللم 
أكمللل: »فّكرتللك عبتتصللل فيللي لتعزمللي 
على مظاهرة. بتتذكر يا أسللتاذ وقت كنت 
ختّرنللا؟ مخللس سللنني راحوا هيك، كل شللي 
راح، كل النللاس الللي استشللهدت، كل النللاس 

الللي اعتقلللت، كللله راح«.
بللارداً  وتركللي  بالدمللع  غللّص  	
كالثلللج. أردت أن أسللأله عللن رحلتلله ولكللن 
أبللو  إشللعاراً وصلللي بتسللجيٍل صوتلليٍّ مللن 
حممللد، الشللاب األمللّي الللذي كان يعمللل يف 
»اخلراطللة« قبللل الثللورة، ليتحللول بعدهللا إىل 
ناطللور املدينللة، جتللده علللى كل اجلبهللات 
واالبتسامة ال تفارق وجهه النحيل. انتظرت 
حتللى أمسللع الصللوت كيللال أقتللل كلماتلله. 
أخللوي،  قللر  »وّدعللت  وهادئللًا:  حزينللًا  كان 
ومشيت يف الشوارع القدمية. وقفت على باب 
بيتك ودقيت، ما فتحتلي. كتري ناس كتبت 
ع احليطللان بللس أنللا مللا بعللرف أكتللب، جبلللت 
طني ولزقته ع احليط، ميكن الرتاب أهم من 
الكتابللة. حرقت السلليارة والبيللت، ما بدي حدا 
يدخللل علللى بيلليت، مللا بللدي الشللّبيحة يشللموا 

رحيتنللا«.
والصللورة  التسللجيل  اسللتوقفي  	
اللليت أرسلللها لسلليارته اللليت أضللرم النللار فيهللا 
ليحرق وراءه كل املراكب كي تهدأ روحه، 
ليحللرق اخلللذالن الللذي اعللرتاه والعجللز الذي 
مل يللزره يومللًا منللذ دخول الثللورة إىل باب بيته 
واسللتقباله هلللا بكلتللا يديلله وروحه. أرسلللت له 
دون أن أعي: »حسي اهلل ونعم الوكيل«، فرّد 
برسللالٍة صوتيللة: »نسلليت أنللو مللا بعللرف أقللرا؟ 

ميكللن خلللص احلكللي«.
قمللت إىل مفتللاح بيلليت الللذي جلبته  	
معي من حلب إىل منفاي ورميته من النافذة 
ليبتلعلله الثلللج. هللذه املللّرة مل تفلللح مدفللأة 

مصطفى أبو مشس
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الفحم يف تدفئة عظامي، كان الرد يتسلللل 
إىل داخلللي فأرجتللف كقشللٍة يف مهللّب ريللح.

يف  تبقللى  مللن  علللى  االطمئنللان  	
املدينة كان اهلاجس الذي يسيطر علّي. قلت 
يف نفسي فلتهدم كل احلجارة ويبقى أولئك 
الفرسللان. تسللّمرت أمام شاشللة التلفاز أنتظر 
خللر خروجهللم، مل يبللق يف املدينللة سللواهم، 
أعللرف أنهللم رمبللا سلليتخذون قللراراً مجاعيللًا 
باملوت، هم الذين عاهدوا اهلل على البقاء حتى 
النهاية. هل سلليذكر التاريخ أن رجااًل أهدوا 
أنفسهم للموت لنعيش؟ وهل كنا نستحق؟ 
هللل سللنرثيهم علللى صفحللات الفيسللبوك، 
ونتبللادل صورهللم ونؤلللف احلكايللا عنهللم، ثللم 
سللنعود إىل طوابللري اإلغاثللة ونتشللاجر مللن 
أجل كروت »الدامناركية والذهبية واهلالل 

األمحللر«؟
مللن  هاتفللي  صللوت  قلللي  أيقللظ  	
جديللد. كان أبللو إمساعيللل، اململلّرض الللذي 
رافق الثورة يف كل مشافيها، بوجهه األبيض 
املسللتدير وكلماتلله احلنونللة حيمللل األشللالء 
وخييط اجلروح ويتنقل يف املشفى بصدريته 
البيضاء املليئة بالدم، وحني جيلس ليسرتيح 
صيدليلليت  إىل  يأتللي  كان  سلليجارته  مللع 
القريبللة، يطلللب فنجانللًا مللن القهللوة ويبكللي.

»راحت حلب يا صديقي، هّجرونا«،  	
وكأنلله يعتللذر عللن جناتلله وتركلله املدينللة 
تضمد جراحها وحيدة. »الضرب كان كتري. 
أيللام مللا وقللف وال حلظللة؛ رامجللات، صواريللخ، 
براميللل، قصللف. بتعللرف بيللت أم سللليمان؟ 
حّولناه ملشللفى ميداني«. اكتفيت بل»أعرف يا 
صديقللي، احلمللد هلل علللى سللالمتك«. أجابي: 
»ليتللي مل أنللج. اجلثللث متللأل الشللوارع، مررنللا 
يف  شلليء.  فعللل  نسللتطع  مل  منهللا،  بالقللرب 
احلافالت كان كل شيٍء يبصق يف وجوهنا، 
جمّرد النظر إىل وجوه الشّبيحة كان له فعل 
البصللاق أيضللًا. النللاس مللا عللادت حتتمللل كل 

هاملللوت والللذل«. أردت أن أخرجلله مللن احلللزن 
الللذي أعللرف جازمللًا أنلله سلليبقى كعالمللٍة 
فارقٍة حتى العودة فسألته: »اشرتيت دخان؟«، 
فأجابللي: »مل يعد هناك وقٌت للتدخني... لقد 
أقلعللت عنلله، أريللد لقلللي أن ميتلللئ باحلللزن«.

أرق األسللئلة -اللليت مل يفلللح حللب  	
املنللّوم يف إبعادهللا عللن عقلللي املكتللّظ بالقلللق- 
وضعللي أمللام نفسللي عاريللًا. مللا الللذي محللله 
فرسللان املدينللة يف كيللس املسللافر؟ ومللا الذي 
سللتعنيه اجلهللات هلللم؟ هللم الذيللن اختارتهللم 
اجلهة الشللرقية لتسللتعيد امتدادها ووجودها 
الكثيللف أمللام طغيللان الغللرب ومبانيلله وفكللره 
وخذالنه الدائم هلم. يف حلب الشرقية عليك 
أن تكللون ثائللراً لتعيللش يف أرضهللا القاسللية 

التحللرر. ومتللارس دورك يف احلّريللة ال 
مللن  اجلهللة  هللذه  حتمللل  كيللف  	
أوليسللت غريللزة  الوفللاء؟  هللذا  املدينللة كل 
اإلنسان تقوم على احلياة وحبها وتكره املوت؟ 
هللل سلليتكفل الزمللن مبللداواة بعللض جللراح 
فرسللانه؟ كيللف ميكن ملللن قاهلا من قلبه ذات 
يوٍم حّرية أن يتنكر هلا أو أن تهدأ روحه دون 

السللماء؟!! أن يطلقهللا لتمللأل 

وّدعللت حلللب فرسللانها. أغلقللت البللاب وراءهم وانزوت تسللتمع إىل صللدى أغانيهم اليت مألت األزقة وتداوي جللراح أرصفتها وتلعب  	
وحيدًة بثلج املقابر. رائحة املوت وحدها تضّج يف مالحمهم القاسية، وأعينهم الدامعة ترسم تغريبتهم اجلديدة ونزوحهم األخري. بعضهم 

خللرج إىل احليللاة ورأسلله ممتلئللٌة بللآالف القصللص، وبعضهللم آثللر البقللاء يف شللوارع املدينللة اللليت ابتلعتلله.
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كان  بينمللا  	
حيبللس  العللامل 
أنفاسلله علللى أوتللار 
التغريبللة  متابعللة 
بللكل  احللبيللة 
فصوهلللا املأسللوية القاسللية، منتظللراً خللروج 
قوافللل الباصللات وهي تقللّل املدنيني واملقاتلني 
املتبقللني يف القسللم الشللرقّي مللن املدينللة إىل 
جهللاٍت عللّدة، قاطعللًة طريقللًا طويللاًل خطللراً 
النظللام  أزالم  احتمللال هجللوم  بسللبب  جللداً، 
وشللّبيحته وامليليشلليات الشلليعية عليهللا، بللكل 
ما حيملونه من حقٍد طائفيٍّ أعمى، لالنتقام 
مللن ركابهللا، كمللا حللدث يللوم اجلمعللة )16 
كانللون الثانللي 2016( عندمللا أطلقللت تلللك 
امليليشلليات النللار علللى قافلة النازحللني املكّونة 
مللن 25 باصللًا بعللد عبورهللا حللّي الراموسللة 
، متجهللة حنللو ريللف املدينللة الغربللّي،  احلللليّ
ممللا أسللفر عللن مقتللل وجللرح العديللد مللن 
املهّجريللن؛ ليفرضوا شللروطًا إيرانيًة جديدًة 
تتضّمللن إخللراج مئللات األشللخاص مللن بلدتي 
الفوعللة وكفريللا الشلليعّيتني بريللف إدلللب؛ 
جمموعللٌة  هامجللت  ذلللك  كل  خضللّم  يف 
مللن املتشللّددين اإلسللالميني قافلللة الباصللات 
البلدتللني،  هاتللني  حنللو  املتوجهللة  الفارغللة 
وقامللت باالعتللداء علللى سللائقيها، وإضللرام 
النللار يف بعضهللا، بالقللرب مللن النقطللة صفللر 
-احلاجللز األخللري جلبهللة فتللح الشللام عنللد 
مدخللل كفريللا- مللا أدى إىل عرقلللة خللروج 
احملاصريللن مللن حلللب لبعض الوقللت، وأدخل 
بعللد  سلليما  ال  الزجاجللة،  عنللق  يف  األمللور 
عللرض فيديللو يصللّور املهامجللني علللى خلفية 

احملروقللة! الباصللات 
للوهلللة األوىل بللدا الذيللن ظهللروا  	
يف التسللجيل قريبللني مللن زّي املنتمللني إىل 
داعللش أو النصللرة أو غريهللا مللن اجلماعللات 

اجلهاديللة املوجللودة علللى األرض السللورية؛ 
لكللن مللا إن تسللمع خطبللة متزعمهللم -عبللد 
الللرؤوف رمحللة- وتشللاهد ردة فعللل البقيللة 
بالتكبللري وترديللد شللعار »قائدنللا لألبد سلليدنا 
حممللد« الللذي ال تردده تلك اجلماعات؛ حتى 
تتأكللد بأنهللم جمموعٌة من الشللباب اإلدلّي 
الغاضللب، رمبللا انتمللى بعضهللم إىل تنظيماٍت 
جهاديللٍة يف السللابق، أرادوا أن يفعلللوا شلليئًا 
يلفللت االنتبللاه، فقامللوا بهللذا العمللل املللدان 
هللذه  مثللل  يف  سلليما  ال  متامللًا،  واملرفللوض 

القاهللرة. الظللروف 
بأعلللى  الللرؤوف  عبللد  يصللرخ  	
صوتلله أن اهلللدف هللو رد كرامللة أهللل حلللب 
اللليت أهينللت مللن قبللل املليشلليات الشلليعية، 
مسللتنفراً اهلمللم مللن خللالل اسللتبدال تعبللري 
»أمللة اإلسللالم« بل»العللرب« يف البيت الشللعرّي: 
»تنبهللوا واسللتفيقوا أيهللا العللرب/ فقللد طمللى 
اخلطللب حتللى غاصللت الركللب« إلبراهيللم 
اليازجللي؛ ملغيللًا توجهلله القومللّي، يف وقللٍت 
انقضت فيه موضة القومية العربية وذهبت 
أدراج الريح مع أفعال النظام األسدّي البعثّي 

الشللنيعة!  الدكتاتللورّي 
من هو عبد الرؤوف رمحة؟

مللن مواليللد إدلللب، عمللره 45 عامللًا،  	
وينحدر من أسرٍة معروفٍة بالتزامها الديّي. 
درس يف كليللة اآلداب جبامعللة حلللب، قسللم 
العربيللة؛ لكنلله مل يسللتطع إكمللال  اللغللة 
دراسللته بسللبب الفقللر الشللديد، مللا اضطللّره 
إىل تركهللا والسللفر إىل قللرص، حيث عمل 
قرابللة عشللر سللنواٍت بل»صللّب البيتللون«، مجللع 
خالهلللا مبلغللًا مللن املللال عللاد بلله إىل سللورية 
وفتللح حمللاًل لبيع العطور. أحب قراءة الكتب 
ورق  لعللب  وأدمللن  والتارخييللة،  الدينيللة 
الشللّدة. شللارك يف املظاهرات السلللمية، ولكن 
مللع مخودهللا وسلليطرة جيللش األسللد علللى 

حارق الباصات اخلضر

عبد الرؤوف رمحة

إدلللب لللزم بيتلله وعمللله. بعللد دخللول »جيللش 
الفتللح« إىل املدينللة حللاول أن يصبللح إمامللًا 
وداعية، مستفيداً من لغته العربية ومعارفه 
الدينية، لكنه مل يسللتطع بسللبب احتكار هذه 

األمللور مللن قبللل شللرعّيي جبهللة النصللرة!
إىل  انتسللب  قللد  رمحللة  كان  	
النصرة بعض الوقت، ثم إىل حركة أحرار 
الشللام، وتقللّرب مللن جنللد األقصللى، وسللرعان 
مللا ابتعللد عنهللم، مقللّرراً السللفر إىل تركيللا 
حبثللًا عللن عمللل؛ لكللن ظهللوره وهللو حيللرق 
الباصللات، مللع عللدٍد مللن الرجللال الغاضبللني، 

اجلميللع!  فاجللأ 
وبنللاًء علللى مللا سللبق يبللدو أن هللذا  	
الفعللل كان عمللاًل انتقاميللًا عشللوائيًا، غللري 
مدفوٍع -على األغلب- من أّي جهٍة عسكرية. 
وكل ما أشيع عن بيان أبو البهاء األصفري 
-أمللرٌي يف جنللد األقصى- الذي تبنى العملية، 
هو جمرد حماولٍة يائسللةٍ للتأكيد على أنه 
موجللوٌد مللع جنللده علللى السللاحة ال أكثللر. 
وقد يكون البيان مزّوراً، ألنه ال أحد اليوم يف 
إدلللب يسللتطيع التصريللح علنللًا باالنتماء إىل 
»اجلنللد«، بسللبب اخلللوف مللن اعتقللال »أحللرار 
الشللام« للله. وحتللى أبللو البهللاء ال يظهللر للناس 
منذ مّدٍة طويلة، وال أحد يعرف مكانه، ألنه 
موجللوٌد يف محايللة »اجلبهللة«؛ وال يتحللّرك أو 

يصللّرح إال بأمرهللا. 
بعللد الزوبعللة اللليت أحدثتها عملية  	
حللرق الباصللات، مّتللت إعادة سللائقيها -بينهم 
جثتان وجرحيان- مساء الثالثاء )20 كانون 
الثانللي(؛ واسللتمّر خللروج املدنيللني واملقاتلللني 
مللن حلللب، حتللى خرجللت الدفعللة األخللرية 
مسللاء اخلميس )22 كانون الثاني(؛ ليسللدل 
الستار على قضيٍة شغلت الرأي العام احمللّي 
والعاملللّي ردحللًا مللن الزمللن، وحرقللت قلوبنللا 

مجيعللًا!

د. علي حافظ
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تعتمللد املنطقللة علللى تربيللة املاشللية واخلدمللات أساسللًا،  	
ثللم ارتبطللت بالزراعللة أكثللر فأكثللر، خاّصللًة مللع انتشللار الزراعللات 
الصناعية، كالقطن والقمح والشللوندر، اليت عمل ارتباط تسللويقها 
باحلكومللة السللورية لنصللف قللرٍن علللى زيللادة التمركللز حللول املللدن 
الرئيسللية )مدينللة ديللر الللزور عاصمة احملافظللة، وامليادين والعشللارة 
والبوكمللال جنللوب النهللر( اللليت اسللتأثرت باجلسللور اللليت ربطللت 
الضفتللني. وأسللهم الطريللق الواصللل بللني تلللك املللدن يف إنعللاش ريللف 
الشامية، الذي صار ُينَظر إليه على أنه »أكثر وعيًا« من باقي مناطق 
احملافظللة، لكللن، قبللل ذلللك، أكثللر اندماجًا باقتصللاد دير الللزور، الذي 
صللارت تربيللة املاشللية والزراعللة والتجللارة ووظائللف الدولللة والنقللل 
ركائللزه األساسللية. علللى أن التهريللب مللن العللراق وإليلله، والعمللل يف 
اخلليج العربي، كانا ركيزتني إضافيتني يف اقتصاد خط اجلزيرة، 
أسللهما يف تشللكيل خيللارات وميللول األهالي بعد الثللورة، ومما كان هلا 
دوٌر كبللري، باإلضافللة إىل عوامللل أخللرى، يف انطللالق تنظيللم الدولللة 
مللن هللذا اخلللط للسلليطرة علللى كافللة أراضللي ديللر الللزور، ثللم جعللل 

املياديللن عاصمللًة إداريللًة ملللا أطلللق عليلله اسللم »واليللة اخلري«.
انهيار العاصمة

رغللم نللزوح سللكان املناطق اليت انتشللر فيهللا اجليش احلّر مل  	
تفقد مدينة دير الزور ثقلها، الحتكارها الدوائر الرمسية اليت ظلت 
حتللت سلليطرة النظللام، وتعلق البريوقراطيللني يف أرجاء احملافظة من 
موظفللي القطللاع العللام بتلللك املناطللق، لكنهللا فقللدت سللوقها املركللزّي 
واألكللر، الللذي تقامست وراثته أسللواٌق مركزيٌة يف امليادين خاّصًة 
والبوكمللال والعشللارة، وأسللواٌق أخللرى طرفيللٌة كسللوق الكسللرة يف 
الريف الغربّي. وبينما ترك قسٌم من موظفي القطاع العام وظائفهم 
طوعللًا، منللذ انتشللار احلللّر منتصف 2012، أسللهمت املالحقللات األمنية، 
الحقللًا، يف دفللع قسللٍم آخللر إىل اختيللار البقللاء يف مناطللق الثللوار، لكللن 
موظفللني كثللراً آخريللن ظلللوا يتنقلللون بللني تلللك املناطللق ومناطللق 
سلليطرة النظللام، إىل أن دفعهللم تنظيللم الدولللة، يف بدايللة 2015، إىل 
اختاذ موقٍف نهائّي، بفرضه حصاراً حمكمًا على األحياء اليت يسيطر 
عليهللا النظللام مللن مدينللة دير الللزور، مما اضطّرهم إىل املغللادرة تباعًا 

إىل القامشلللي ثللم إىل دمشللق.
يعامللل تنظيللم الدولللة املتبقللني مللن األهالللي يف األحياء اليت  	

يسلليطر عليهللا مللن املدينللة معاملللًة ينللدر وجودها يف أماكللن أخرى، 
ففللي حللني يفللرض عليهللم رقابللًة مضاعفللًة فإنلله، باملقابللل، يوفللر 
الكهربللاء واملللاء جمانللًا، وبسللاعات تقننٍي قياسلليٍة باملقارنة مع مناطق 
خارج املدينة. وكذلك يتدخل ماليًا، حبسب شهادات، خلفض أسعار 
املللواد األساسللية عللن طريللق دعللم بعللض التجللار الذين تعتمللد عليهم 
املدينة يف توفري احتياجاتها. ويفيد إعالميون من املدينة أن التنظيم 
مل يتأثر كثرياً بعد انهيار جسر السياسية جّراء استهداف الطريان 
الروسللّي يف تشللرين األول الفائللت، ألن جبهللات املدينللة فرضللت عليلله 
حللرب الشللوارع اللليت ال حتتللاج إىل آليللاٍت ثقيلللة، كما أنلله ميلك فيها 

مسللتودعاٍت ضخمللًة مللن السللالح والذخللرية.
الضفاف اليت ما زالت تتباعد

خسللرت ديللر الللزور أول جسللورها مبكللراً، بعللد أن دمللرت  	
الفصائللل اإلسللالمية يف املدينللة جسللر كنامللات، كحلللٍّ دفاعلليٍّ ضد 
هجمة قوات النظام يف نهاية 2012. وبدأ استعمال الزوارق الصغرية 
للدخول إىل املدينة واخلروج منها بسللبب احلصار املتبادل املضروب 
مللن قللّوات النظللام واجليللش احلللّر، أحدهمللا علللى األحيللاء اللليت حتللت 
سلليطرة اآلخر، يف 2013. وللسللبب ذاته استعملت الزوارق بني قرييت 
البوليل والصبحة شرق املدينة، ثم تطّور األمر إىل استعمال عّباراٍت 
ضخمللٍة )سللفن نهريللة مصنوعللة مللن الراميللل يف الغالللب( تنتقللل 
عليهللا السلليارات وحافللالت النفللط، فضللاًل عللن األفللراد، يف الريفللني 
الغربّي والشرقّي، إىل أن عّم ذلك على طول النهر بعد خروج كافة 

اجلسللور عللن اخلدمللة بسللبب قصللف طللريان التحالللف.
يتوخللى أصحاب العّبللارات األماكن اليت يكون فيها ارتفاع  	
املللاء مناسللبًا للتنقللل. وتفصللل بللني املعبار )مللكان وقوف العّبللارات على 
الضفللة( واآلخللر مسللافة 10-15 كيلومللرتاً. ويقللف عنللد كلٍّ منهللا 
عنصللٌر مللن التنظيللم أو أكثللر، لتنظيللم احلركللة. وظلللت املعابللر، 
منللذ إنشللائها، هدفللًا لطللريان النظللام ثللم روسلليا. يتقاضللى أصحللاب 
العّبللارات 100 لللريٍة سللوريٍة عللن كّل شللخص، و200 عللن الدراجللة، 
و500 عللن السلليارة. أّدت احلمولللة الزائللدة يف بعض األحيان إىل غرق 
عّبللاراٍت حتمللل براميللل نفللٍط أو سللياراٍت كبللرية، كمللا أدى سللوء 
تصنيللع بعضهللا إىل حللوادث مؤسللفٍة خلفللت ضحايللا مدنيللني. وميلك 
التنظيم عّباراٍت خاصٍة به، يف مناطق إسرتاتيجية، لنقل مركباته، 

كثر احلديث، بعد قصف آخر اجلسور يف دير الزور، منذ ثالثة أشهر، عن األعباء اليت صار يتحملها األهالي للتنقل بني ضفيت  	
الفرات، الشامية يف اجلنوب الغربّي للنهر واجلزيرة يف مشاله الشرقّي. وراح النشطاء اإلعالميون ينقلون األسعار اجلديدة للمواد، بعد أن 
أصبح التجار يدفعون تكاليف إضافيًة لنقل بضائعهم بالسفن )العّبارات( النهرية. على أن املشهد االقتصادّي اجلديد يشي بأبعد من ذلك، 

إذ جللاء تدمللري اجلسللور ليكلللل عمليللة انتقللاٍل يف البنية االقتصاديللة للمنطقة، بعد أن أنهكت احلروب والصراعللات بنيتها االجتماعية.

أسواق الضفتني وتنظيم الدولة اإلسالمية
بال جسور
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على أدوارهم اجلديدة.
الشللامية  يف  املياديللن  مدينللة  التنظيللم  تكريللس  ورغللم  	
عاصمًة لل»والية اخلري« )دير الزور(، يسهم فصل الضفتني اليوم يف 
النمّو املتسارع ألسواق اجلزيرة اليت كانت، إىل وقٍت قريب، تقتصر 
علللى جتللارة املفللّرق وتقديم بعض اخلدمات البسلليطة للجوار. بينما 
يللرز اليللوم سللوٌق لتجللارة اخلضار واملللواد االسللتهالكية باجلملة يف 
الطّيانللة واجلللرذي وذيبللان، وينطلللق حديثللًا ماكللٌف يف قريللة درنللج 
أنشللئ برعايللة تنظيللم الدولللة، تبلللغ تكلفللة اسللتثماره 25 مليللون لريًة 
يف السللنة، ويتوقللع أن يسللتقطب التجللار مللن قريللة شللحيل حتللى أبللو 
محام. كما يدور احلديث عن منطقٍة صناعيٍة يعمل التنظيم على 
إنشللائها بالقللرب مللن املاكللف، جتمللع فيهللا كافللة حمللالت صيانللة 

السلليارات يف اجلزيللرة.
ليسللت مصادفة أن ينتمي قادٌة حمليون كثٌر يف التنظيم  	
إىل مشللال النهللر، وبالتالللي بطانتهم والعناصللر اليت ميدون التنظيم 
بهللا، كمللا أن انتقللال جللزٍء مللن الثقللل االقتصللادّي إىل هنللاك ليللس 
مصادفللة. وتفيللد شللهاداٌت اليللوم أن عناصللر حمليللني يف التنظيللم 
يديللرون مناطقهللم دون الرجللوع إىل القيللادات يف مراكللز الواليللات 
والقواطللع، ممللا حللّول املنطقللة إىل مناطللق، تللدار مبللا يشللبه اإلدارة 
احملليللة، مللع وجللود سلللطٍة عليا تسللتمد »شللرعيتها« منها، هي سلللطة 

التنظيللم.
البوكمال ومركزيتها اجلديدة

ضللم التنظيللم مدينللة البوكمللال وريفهللا إىل مناطللق يف  	
العراق، حتت اسللم »والية الفرات«. وراحت تربطها، مّذاك، نشللاطاٌت 
اقتصاديللٌة مللع العراقيللني الذين وجدوا فيها مكانًا مناسللبًا لتبادالتهم 
التجاريللة، خاّصللًة يف ظللل التسللهيالت واملزايللا اللليت يتمتعللون بهللا يف 
»دولتهم« اإلسالمية، العراقية أساسًا، قياسًا بالسوريني. ورغم ظهور 
أسواٍق بديلٍة يف اجلانب السورّي تغطي ريف البوكمال يف اجلزيرة، 
كسللوق هجللني، إال أن املدينللة حافظللت علللى عالقاتهللا بكافة مناطق 
ديللر الللزور، الحتوائهللا علللى سللوٍق نفطلليٍّ كبللرٍي يتجمللع فيلله التجللار 
مللن ريللف الديللر لبيللع النفللط ومشللتقاته لتجللاٍر أكللر يتولللون بيعلله 
يف األطللراف اجلنوبيللة مللن البادية السللورية أو يف دمشللق والسللويداء، 
كما تستقطب البوكمال جتار املاشية من البادية الذين يتسوقون 

منهللا حاجاتهللم مللن اخلضللار واملللواد االسللتهالكية.
أو  األسللواق  انقسللام  يف  الظللروف  مللن  الكثللري  أسللهمت  	
انهيارها، ال سللقوط اجلسللور فقط. لكن سللقوط اجلسور، يف النهاية، 

طويللل. وقللٍت  إىل  السللابقة  احلصيلللة  هللذه  سلليكّرس 

اسللتهدفت بعضهللا رشاشللات طللريان التحالللف منللذ مللّدة، حبسللب مللا 
يتناقللل األهالللي.

حللاول تنظيللم الدولللة إعادة تأهيل بعض اجلسللور، وإصالح  	
الطللرق اللليت اسللتهدفها التحالللف خملفللًا عشللرات احلفللر اللليت يزيللد 
ارتفاعهللا علللى ثالثللة أمتللار، لكنلله مل ينجللح إال جزئيللًا. ففللي جسللر 
العشللارة ُردم اجلزء املنهار، لكنه بالكاد عاد طريقًا للمشللاة والدراجات 
الناريللة، ومل يسللتطع تقريللب املسللافات اللليت بعدتهللا، قبللل طائللرات 

التحالللف، نللرياٌن أخللرى.
أسواٌق جديدٌة وإداراٌت حملية

ُنشللرت علللى شللبكة اإلنرتنللت، يف اآلونللة األخللرية، العديللد  	
مللن لوائللح األسللعار اجلديللدة، اللليت مللن املفللرتض أن تكللون قللد ارتفعت 
بسبب ارتفاع أجور نقل البضائع بني ضفيت النهر، لكن دون أن ترفق 
بالئحللٍة لألسللعار قبللل قصللف اجلسللور، للمقارنللة. علللى أن تزامللن 
القصللف مللع قللدوم فصل الشللتاء، وخروج كمياٍت كبللريٍة من النفط 
اخلام أو املكّرر إىل أسواٍق خارج مناطق سيطرة التنظيم، جعل أسعار 
احملروقللات تتضاعللف، فقفللز سللعر برميللل املللازوت خللالل أيللاٍم مللن 18 
ألللف لللريٍة إىل 42 ألفللًا، مللا قللد يكللون أثللر، إىل جانللب سللقوط اجلسللور، 
يف أسللعار املللواد، اللليت مل ترتفللع أكثللر مللن %20، حبسللب أحللد التجللار. 
لكن ما حدث هو تذّرر األسللواق املركزية إىل أسللواٍق أصغر، للخضار 
واملواد االسللتهالكية واملاشللية، على الضفة املقابلة يف خط اجلزيرة، 

وانتعللاش أسللواٍق كانللت صغللريًة إىل وقللٍت قريللب.
بدأت األسواق الصغرية واهلامشية حتاول منافسة األسواق  	
املركزيللة منللذ انللدالع الثللورة. وأخللذت املنافسللة أشللكااًل صراعيللًة ذات 
وتللريٍة متصاعللدٍة وصلت إىل الصدام أحيانًا. فسللوق املاشللية )املاكف( 
الللذي بنللاه يف مدينللة العشللارة، مللع بدايللة الثللورة، أحللد أفللراد عائلللة 
النجللرس، رآه البعللض يف القوريللة تهديللداً لسللوقهم الصغللري، واقتتلللت 
بسببه فئاٌت أهليٌة من املنطقتني وجوارهما يف بداية 2013، إىل جانب 
فصائللل اسللتعملت يف االشللتباكات األسلللحة الثقيلللة اللليت أوقعللت 
ضحايللا مللن الطرفللني، ووقعللت بالنللار أول حماولللة اقتسللاٍم ملركزيللة 

سللوق املياديللن شللرق ديللر الللزور. 
صللرف اسللتثمار النفللط والدعللم اخلارجللّي األنظللار عللن  	
اقتصللاد املنطقللة األساسللّي، علللى أن تعطللل طريللق الشللامية بسللبب 
احلللرب، واعتمللاد طريللق مشللال النهللر، سللاعد يف منو حركللة التجارة 
واخلدمللات يف قللرى وبلللدات ونواحللي اجلزيللرة بنسللٍب متفاوتللة، مللع 
احتفللاظ املللدن مبكانتهللا. فكانللت الثللروة الطارئللة تشللبه إىل حللدٍّ بعيللٍد 
السلللطة يف ذلللك الوقللت، مللن جهللة توزعهللا وانتشللارها علللى طيللٍف 
بشللريٍّ واسللٍع متللوازن النفللوذ، وتبللادل املوافقللة الضمللّي بللني الفاعلللني 
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تعّرضللت البلللدة حلملللٍة عسللكريٍة مللن النظللام السللورّي  	
وحليفلله الروسللّي منللذ بدايللة عللام 2016، اسللتمّرت لعللّدة شللهور، 
وأسللفرت عللن تدمللري البنللى التحتيللة ومنهللا شللبكة الكهربللاء، بعللد 
أن عمللد الطللريان إىل اسللتهداف أبللراج التوتللر العالللي واحملللوالت 
الكهربائيللة، ممللا سللّبب انقطللاع الشللبكة الكهربائيللة بشللكٍل كامللل، 
وأدى اىل توقللف عمللل مضخللة البئللر الوحيللدة املوجللودة يف البلللدة، 

وأسللفر عللن نشللوء أزمللة ميللاه.
يقللول حممللد اخلليل، رئيس مكتب اخلدمات يف جملس  	
طلللف احمللللّي، لل»عللني املدينللة«: »مشللكلة امليللاه يف البلللدة مشللكلٌة 
قدميللة، ألن البلللدة كبللريٌة وحتللوي أعللداداً كبللريًة مللن النازحللني، 
وبئللٌر واحللدٌة ال تكفللي حاجللة النللاس. كنا نعانللي إلرواء األحياء مع 
وجللود الكهربللاء، فكيللف مللع احلملة العسللكرية اللليت أدت اىل تدمري 
شللبكة الكهربللاء وخروجهللا عللن اخلدمللة، ممللا تسللبب يف تضاعللف 
املشللكلة وانقطللاع ميللاه الشللرب عللن منللازل السللكان«. أمللا سللبب عللدم 
تشغيل مضخة البئر على حمّرك الديزل الذي يعمل على املازوت 
فهللو عللدم وجللود اإلمكانيللة املالية لدى اجمللللس احمللّي. ألن حمّرك 
الديللزل حيتللاج اىل 20 ليللرت مللازوت يف السللاعة، ويصللل سللعر الليللرت 
يف املناطللق احملاصللرة إىل 500 لللريٍة سللورية. وإلرواء األحيللاء حتتاج 
البلللدة إىل تشللغيل املضّخللة مللن سللت اىل مثانللي سللاعات يوميللًا، مللع 
تقسلليم األحيللاء إىل ثالثللة أقسللاٍم بشللكٍل تصللل فيه امليللاه إىل املنازل 
مّرًة كل ثالثة أيام. ولكن غياب اجلهات الداعمة حال دون تنفيذ 

ذلك.
وللحللّد مللن تفاقللم األزمللة عمللل اجمللللس احمللللّي علللى  	
تشللغيل املضخللة ملللدة سللاعٍة يوميللًا، وتعبئللة الصهاريللج التابعللة للله 
وإيصللال امليللاه إىل األهالللي بسللعر التكلفللة، فوصللل سللعر اخلللّزان 
سللعة ألللف ليللرٍت إىل 700 لللرية، وهللو مللا رآه البعللض مبلغللًا كبللرياً 
بالنسللبة إليهللم بسللبب أوضللاع املنطقللة. وقللد حدثنللا أبو أمحللد، أحد 
سللكان البلدة، أنه ال ميلك حتى مثن ملء اخلزان ألن وضعه املادي 

تقللع بلللدة طلِّللف غللرب ناحيللة حربنفسلله بريللف محاة اجلنوبّي. وتعللّد من القرى احملاصرة بسللبب قطع مجيع الطللرق املؤدية إليها.  	
ويبلللغ عللدد سللكانها حاليللًا حوالللي 12000 نسللمٍة مللن أهلهللا ومللن النازحللني مللن مناطللق أخللرى.

أزمة املياه يف ريف محاة اجلنوبّي تنذر بكارثٍة إنسانية

عبدو احلموي

سلليٌئ جللداً بسللبب عدم وجللود دخٍل يعينه وعائلته، فلجللأ إىل فتح البئر 
السللطحّية املوجودة يف منزله منذ زمٍن وتنظيفها وإعادة اسللتخدامها، 
باستخراج املياه عن طريق الدلو لتأمني احتياجاته واحتياجات جريانه 
مللن املللاء. وعملللت بعللض العائللالت على حفللر آباٍر سللطحيٍة يف منازهلم 
تصل إىل عمق 20 مرتاً، جلمع املياه يف الشتاء واستخدامها يف الصيف. 
ولكللن اسللتعمال ميللاه اآلبار السللطحية ينللذر بكارثٍة صحيللة، ألن هذه 

امليللاه ملوثللٌة وغللري صاحلللٍة للشللرب نتيجللة عللدم اسللتخدام املعقمللات.
خلفللت أزمللة امليللاه آثللاراً سلللبيًة علللى سللكان البلللدة، ودفعللت  	
العديللد مللن العائللالت اللليت تسللكنها إىل النللزوح إىل مناطللق أخللرى. 
ومن آثارها أيضًا انتشللار األمراض بشللكٍل كبري، فقد سللجلت النقاط 
الطبيللة واملركللز الطللّي يف البلللدة العديللد مللن حللاالت التسللمم بسللبب 
 A امليللاه وااللتهابللات املعويللة واجلللرب والتهللاب الكبللد الوبائللّي مللن نللوع
)املعللروف مبللرض الريقللان( الللذي انتشللر بشللكٍل كبللرٍي وخصوصًا بني 

األطفللال.
وأطلللق اجمللللس احمللللّي عللدة نللداءات اسللتغاثٍة للمنظمللات  	
اإلنسللانية والدوليللة، وجمللللس حمافظللة محللاة احلللّرة، ووضعهللم يف 
صللورة الوضللع وحجللم املشللكلة املتفاقمللة يف ظللل انقطللاع مياه الشللرب. 
وحدثنللا رائللد رفعللت، مسللؤول التواصللل يف اجمللللس احمللللّي، أنلله عمللل 
علللى دراسللة عللّدة مشللاريع حلللّل مشللكلة امليللاه وتقدميهللا إىل جملللس 
احملافظللة ليقّدمهللا بللدوره إىل املنظمللات املختّصللة يف دعللم قطللاع امليللاه 
ولكللن دون جللدوى، ألن املنظمللات واهليئللات الداعمللة ترفللض دعللم أّي 
مشللروٍع يف ريللف محللاة اجلنوبللّي حبّجللة أن املنظمللات غللري قللادرٍة علللى 
دخللول املنطقللة ألنهللا حماصللرة، رغللم وجللود كللوادر بللني األهالللي مللن 
االختصاصيني ذوي اخلرة وممن لديهم القدرة على تنفيذ املشاريع.

بالرغللم مللن كل هللذا التدهللور، املسللتمّر منللذ عللاٍم تقريبللًا،  	
يف قطللاع امليللاه، ال يوجللد أّي دوٍر ألّي منظمللٍة للمسللاهمة يف احلللّد مللن 
معانللاة السللكان وتوفللري أبسللط مقّومللات احليللاة هلللم يف ظللّل احلصللار 
املفللروض علللى ريللف محللاة اجلنوبللّي منللذ أكثللر مللن أربللع سللنوات.
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رادار املدينة

بلدة طلِّف - وكالة مسارت



يف »عللني املدينللة« كان لنللا لقللاٌء مللع السلليدة نبللال عسللكر،  	
صاحبللة الفكللرة ومديللرة هللذا املركز الذي أطلق عليه اسللم »مركز 
العبللور إىل املسللتقبل«، فقالللت: »بللدأ تفكللري املؤّسسللني واإلدارة واملكتب 
االستشللارّي يف إنشللاء املركللز مسللتهدفني الشللرحية العمريللة مللن 
12-18 عامللًا، اللليت تشللكل املرحلللة األكثللر أهميللًة يف حيللاة الطفللل. 

ولتحقيللق مللا نصبللو إليلله مّتللت االسللتعانة بللكادر عمللٍل متخّصللٍص يف 
كل اجملاالت، كما متت االستعانة باستشاريٍّ يف الشؤون القانونية 

واإلداريللة لإلشللراف علللى عمللل املركللز بشللكٍل مباشللر«.
وعللن البدايللة تقللول: »حتللت شللعار )معللًا أقللوى( مت اإلعللالن،  	
بتاريخ 2016/8/6، عن إطالق العمل. مل يكن هذا التاريخ إعالنًا عن 
تأسلليس املركز وإشللهاره فقط، بل كان إيذانًا ببدء العمل لتحقيق 
رؤيللة املركللز )جمتمللٌع سللليٌم معافللى مللن األمللراض االجتماعيللة(، 
وتكريللس رسللالته )اإلنسللان هللو اهلللدف والغايللة والوسلليلة( واقعللًا 
معاشللًا. ومللع اعتمللاد املركللز شللعار )معللًا أقللوى( شللعاراً رمسيللًا له علم 
اجلميللع أنهللم َيِعللدون بتقديللم األفضل يف املنطقة، وأنه ال بد هلم من 

النجللاح يف املهللام اللليت نللذروا أنفسللهم لتحقيقهللا«.
وعللن أهللم النشللاطات اللليت نظمهللا املركللز تبللنّي عسللكر:  	
»متثلللت األنشللطة املسللتمّرة يف إجيللاد أقسللاٍم تدريسلليٍة هللي: قسللم 
تعليللم مبللادئ الكهربللاء وامليكانيللك، وقسللم املعلوماتيللة والكمبيوتللر، 
وقسللم الفنللون النسللوية، وقسللم الرسللم، وقسللم اخلياطللة والتطريللز، 
وقسم الدعم النفسّي، وقسم الرياضة والرتفيه. وقد بوشر بتسجيل 
األطفللال يف الرنامللج التدريللّي األول، ولوحللظ أنهللم كانوا يرغبون 
يف التسللجيل يف مجيللع األقسللام، األمللر الللذي دعللا اإلدارة إىل التدخللل 
حتللى ال يتللم اقتطللاع وقللٍت كبللرٍي منهللم علللى حسللاب دراسللتهم، 

وبالفعل مّت التوفيق بني هذه وتلك. كما متثلت الفعاليات الدورية 
يف إطللالق عللّدة أنشللطٍة فكريللٍة وثقافيللة. واسللتطاع القائمللون علللى 
املركز حتقيق ثنائيٍة رائعٍة بتلك األنشطة، وهي الرتفيه والفائدة. 
كمللا مت إطللالق مسللابقة شللطرنج، ومسللابقاٍت شللعرية، ونشللاٍط 
لدهللان الرصيللف، وإعللادة تأهيللل املقاعللد الدراسللية، وزراعللة الللورود 
يف احلديقللة العامللة يف املدينللة، وغللري ذلللك. وألنلله مللن ضمللن أهللداف 
املركللز إخللراج األطفللال مللن حالللة االكتئللاب واليأس اللليت تعرتيهم 
إىل حالللٍة مللن التفللاؤل مبسللتقبٍل يسللهمون يف صناعتلله، مت اعتمللاد 
برنامللٍج أسللبوعيٍّ ألخذهللم إىل إحللدى مللزارع اخليللول وأحللد املسللابح 
ليقضللوا وقتللًا خللارج حللدود اهلمللوم. ومللع دخللول العام الدراسللّي أطلق 
املركللز نشللاطًا آخللر متثللل يف دورات تقويللٍة للطللالب يف مللواد اللغللة 

العربيللة واإلجنليزيللة والفرنسللية والرياضيللات«.
ظهللرت احلصيلللة األوىل هلللذا العمللل املمّيللز يف حفللٍل كان  	
األكللر مللن نوعلله يف املنطقللة، عمللل عليلله كلٌّ مللن كادر وأطفللال 
مركز العبور، والقى صدًى كبرياً يف مدينة جاسم والريف الغربّي 
حملافظللة درعللا عمومللًا. وللحديللث عللن هللذا احلفللل التقينللا املديللر 
اإلعالملليّ للمركللز، السلليد أمحللد احلسللني، الللذي قللال: »مللع حلللول 
موعللد ختريللج طللالب الرنامللج التدريللّي األول بدأنللا بالتحضللري 
هلللذا احلفللل، فقللام األطفللال بتحضللري لوحللاٍت رائعللٍة ممللا تعلمللوه يف 
املركللز وقّدموهللا علللى املسللرح لتعللّر عن عملهللم ونشللاطاتهم. كان 
2016/11/4، يللوم حفللل ختريللج طللالب الرنامللج التدريللّي األول، 

تارخيللًا مميللزاً. إذ قللّدم األطفللال أمللام ذويهللم وأمللام احلضللور لوحللاٍت 
ممللا نهلللوه يف املركللز، فللزادت ثقللة اآلبللاء بلله، وزاد إعجللاب املسللؤولني 

الذيللن حضللروا احلفللل مبللا ميكللن لإلنسللان السللورّي أن يقّدملله«.
طريللق أمللٍل جديللٌد فتللح لألطفللال يف مدينللة جاسللم، قّدملله  	
مركز العبور إىل املستقبل جبهود الكادر اإلدارّي والتدريسّي الذين 
يسود بينهم جوٌّ أسريٌّ مليٌء باحلب والسعادة بالعمل الذي يقّدمونه، 
والللذي نللال إعجاب األطفال املسللتهدفني وذويهم واهليئات املدنية يف 
املدينللة. وقللد أكللد السلليد عمللران احللقللي، والللد أحد األطفللال الذين 
خّرجتهللم الدفعللة األوىل مللن برنامللج املركللز، علللى السللعادة الكبرية 
اللليت رافقللت طفللله وأطفال احلّي بالنشللاطات اليت يقللوم بها املركز: 
»تزيللد هللذه الفعاليللات مللن إصللرار طفلللي علللى التعلللم. ال أقلللق عليلله 
يف ظللل وجللود هللذه الرعايللة اليت يقدمهللا املركز ألطفللال العبور إىل 

املسللتقبل«.

حممد شباط

ناشطات مدينة جاسم يؤّسسن جسرًا من األمل لألطفال

رادار املدينة

يف اجلنللوب السللوري تسللتمّر املبللادرات  	
اإلجيابية يف سللبيل احلّد من املعاناة اليت يعيشللها 
الكبللري والصغللري. وألن فئللة األطفللال هللي الفئللة 
األكثللر تهميشللًا يف ظللّل احلللرب الراهنللة، وألنهم 
هللم عمللاد املسللتقبل وثروتلله، كان جملموعللٍة مللن 
الناشللطات املدنيللات مللن مدينللة جاسللم، يف الريللف 
الغربللّي حملافظللة درعللا، دوٌر كبللرٌي يف العمل على 
تأسلليس مركللٍز يكون جسللرًا لألطفللال حنو واقٍع 
أفضللل مللليٍء باجلللّد والنشللاط علللى الرغللم مللن 

كل هللذه املآسللي.
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السرية
أمحللد مجيللل قللدور ابن مدينة حريتللان. من مواليد 1970.  	
متللزوٌج وللله أربعة أوالد. صناعلليٌّ مبدٌع وميكانيكيٌّ ماهر. عمل قبل 
الثللورة يف احلللدادة وإصللالح السللّيارات واملوّلللدات الكهربائيللة. ومللع 
انطللالق الثللورة كان، مللع إخوتلله االثنللني، من أوائللل املتظاهرين يف 
حريتللان، إىل جانللب )أبللو علللي منللذر( الللذي أصبللح قائللداً للمدينللة 
يف مللا بعللد، األمللر الللذي جعللل منللزل القللّدور هدفللًا لقللوات األمللن 
والشللّبيحة الذين حاولوا اعتقاله واسللتهداف املنزل أكثر من مّرة، 
إال أنلله كان يلللوذ بالفللرار مللع إخوتلله، مللّرًة تلللو األخللرى، عللر الباب 

اخللفللّي.
تسليٌح ذاتّي

بعللد حتريللر حريتللان عكللف قللّدور علللى خدمللة العمللل  	
املسلللح وتفّرغ له، مسللّخراً موهبته وخرته لتصنيع وتطوير بعض 

والّثقيلللة. املتوّسللطة  األسلللحة 
يقللول أحللد املقّربللني منلله: »أطَلَعللي الّشللهيد القللدور علللى  	
16 اخرتاعللًا نّفذهللا يف ورشللته، بينهللا قناصللٌة إلكرتونّيللٌة يتم التحكم 

بهللا ومراقبللة أهدافهللا عن بعٍد من خالل شاشللٍة صغرية، متّكنها من 
إصابللة أهدافهللا بدقللٍة عاليللة. كذلللك صنللع َعَربللة صغللرية حتللوي 
رشاشًا متحّركًا، يستطيع من خالهلا انتشال اجُلثث من األماكن 

املرصللودة مللن القّناصللني«.
اشللُتهر أيضللًا بتحريللك السلليارات والتحكللم بهللا عللن بعللٍد  	
بشللكٍل كامٍل ويف كافة االجتاهات، السللتهداف احلواجز والّنقاط 

»لللن ننتظللر الدعللم اخلارجللّي مللن أحللٍد وال نعللّول عليلله.  	
رّددنللا يف مظاهراتنللا مطلللع الثللورة السلللمّية )حنن ما حنتللاج الناتو، 
حنللن نشلليله مللن نللص بيتلله(. سللنقاومه ولللو باحلجارة، بل سللنجعل 
مللن أجسللادنا جسللراً ميتللّد إىل قصللره يف دمشللق«؛ كانللت هللذه آخللر 
الكلمات اليت قاهلا الشهيد مجيل قّدور يف مقابلٍة تلفزيونيٍة أخريٍة 
معلله. هللو أحد عشللرات بل مئللات القادة وامُلبِدعللني الذين ُفجعت بهم 

الثللورة ممللن كانللوا علللى قائمللة املطلوبللني لتنظيللم الدولللة.

مجيل قّدور... شهيد الصناعة احلربية

حممد سرحيل

العسكرية. ومن أبرز العملّيات اليت كانت له يٌد فيها استهداف حاجز 
الّنظام قرب املشللفى السللورّي الفرنسللّي حبلب بسيارٍة مسرّيٍة عن بعد. 
كمللا أسللهم يف تصنيللع وتطويللر أكللر مدفٍع حملّي الصنللع فاق مداه 
مجيللع املدافللع احمللّيللة األخللرى. سللالٌح بسلليٌط آخللر قللام بصناعتلله هللو 

منجنيللٌق يقللذف القنابللل علللى خطللوط االقتحللام القريبللة.
اعتقاله

بعللد استشللهاد منللذر أبللرص )أبللو علللي( الللذي كان يعللرف  	
بل»حجللي حريتللان« احتللل أخللواه التوأمللان احلسللن واحلسللني مكانللًة يف 
املدينللة وأصبحللت هلمللا كلمللٌة مسللموعة، بعللد أن كانللا عنصريللن 
يعمالن حتت إمرة »احلجي«. ومما جيدر يذكره أن احلسن واحلسني 
كانللا يدرسللان الطللّب يف بريطانيللا، وعادا إىل سللورية يف بدايللة الثورة، 
ثم ما لبثا أن بايعا تنظيم الدولة فور سيطرته على املدينة، وال يزاالن 
علللى رأس َعَملْيهمللا إىل اآلن كأمللراء لللدى داعللش يف »واليللة الرقللة«.

أواخللر عللام 2013، وعقللب احتللدام القتللال بللني داعللش ولللواء  	
شللهداء بللدر )خالللد حياني(، توّجه اأَلَخللوان إىل منزل القّدور يف مدينة 
حريتان، وقاما بطلب مجيل وأخيه )وهو صديق طفولتهما، وشللريك 
أخيهما أبو علي يف الّثورة ومحل السللالح(، وأخراهما أنهما سلليحالن 
ضيفللني عليهمللا لطللرح بعللض األسللئلة سللريعًا وإطللالق سللراحهما، 
لُيغّيللب املخللرتع مجيللل بعدهللا يف سللجون التنظيللم بتهمللة التعامللل مللع 
»شللهداء بللدر«. مل يشللفع للله اخلبز وامللح وال ِعشللرة العمللر واجِلوار بني 

عائلتلله وعائلللة األبللرص قبللل الثللورة وبعدهللا!
يف مقربٍة مجاعية

يف شباط 2014 انسحب تنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق  	
والشللام مللن مللدن وبلللدات حريتللان وكفللر محللرة واملللالح وباشللكوي 
ورتيللان باجتللاه مايللر وأعللزاز، بهللدف إحللكام السلليطرة علللى الشللريط 
احلللدودّي كامللاًل، بعللد أن سلليطر علللى الراعللي وجرابلللس ومعللر تللل 
أبيللض. ومللع عللودة حريتللان إىل عهللدة اجليللش احلللّر ُعثللر علللى جّثللة 
القللدور يف مقللرٍة مجاعيللٍة َحللَوت أكثللر مللن 30 جّثللًة مّت اسللتخراجها 

مللن املعهللد املتوسللط للكهربللاء.
ُطويللْت صفحللة اجلميللل قللّدور علللى يللد داعللش كمللا ُطويت  	
عشللرات الصفحللات قبللله وال تللزال؛ لتعللود إىل أذهاننللا قصللص عشللرات 
املبدعللني السللوريني الذيللن تغللّص بهللم سللجون البعللث، ممللن ال يللزال 

بعضهللم علللى قيللد احليللاة.
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علللى  األبعللد  القللرى  يف  سللنوات،  مثانيللة  قبللل  	
جبللال السللاحل السللورّي، تغللرّي لللون بعللض قبللاب املللزارات 
مللن األبيللض إىل األخضللر مللّراٍت عللّدة، دون معرفللة مللن 
قللام بذلللك. مل يكللن األمللر مهّمللًا لكثللرٍي مللن الشللبان الذيللن 
اكتفللوا بإعللادة لونهللا إىل سللابق عهللده، أمللا »اخلتايللرة« 
األكثللر ريبللًة فأخللذوا يتذكللرون نشللاط مجعيللة اإلمللام 
املرتضللى، وتصاعللدت شللكوكهم مللع ظهللور رجللال ديللٍن 

العللزاء. جمالللس  يف  كتيِّباتهللم  ويوّزعللون  خيطبللون 

منللذ  العلويللني  بللني  التشللّيع  نشللر  حمللاوالت  تتوقللف  مل  	
مثانينللات القللرن املاضللي، ولكنهللا كانللت تنشللط وتهللدأ تبعللًا للظللروف 
السياسللّية واألمنيللة. حمللاوالٌت مل تنجللح مللع مجعيللة املرتضللى )1981 
-1983( -بقيللادة مجيللل األسللد- لعللّدة أسللباب؛ منهللا وقوفلله إىل جانللب 
رفعت يف تطلعه النتزاع السلللطة من شللقيقهما األكر حافظ، وحزم 
األخللري جتللاه أي عبللٍث ديلليٍّ مللن هللذا النللوع، إضافللًة إىل طريقللة تعامل 
دعاة اجلمعية مع رجال الدين العلويني مبحاولة رشوتهم واالستهتار 
بالقيمة العاطفية والرمزية ألماكن خلواتهم. يقول احملامي عيسى 
إبراهيللم )معللارٌض سللوريٌّ مقيللٌم يف اخلللارج، وهللو حفيللد الشلليخ صاحل 
العلللي( لل»عللني املدينللة« عللن تلللك املرحلللة: »لعللب النظللام عللر مجعيللة 
املرتضللى بللرتاث الطائفللة الروحللّي عللر دسللائس معرفيٍة كثللريٍة حني 
كان مصدر املال والسلللطة يقتضيان ذلك، فتّم إتالف مزاراٍت علويٍة 
يف الساحل«. بعد رحيل حافظ األسد استعادت محالت التشّيع نشاطها 
بشكٍل أكر من خالل السفارة اإليرانية وأذرعها، وحاولت استقطاب 

شللخصياٍت علويللة، فنجحللت يف حللاالٍت وفشلللت يف أخللرى.
يف هللذه األيللام يبللدو العلويللون هدفللًا أسللهل ملشللروع واليللة  	
الفقيه، فنشللاط جمّمع الرسللول األعظم والثانويات الشللرعية التابعة 
للله يف الالذقيللة يبللدأ مللن مركللز املدينللة وال ينتهللي بالقرداحللة )بإدارة 
أوس مرهللج( وبقللرى سللطامو وكرسللانا يف الشللمال، إىل عللني شللقاق 
، سللليل العائلة املشلليخية التقليديللة( ورأس العني  )بللإدارة جمللد اخلللريِّ
ي نهللج  يف اجلنللوب. يقللول أميللن )مللن عللني شللقاق(: »هاملللدارس متقللرِّ
اإلمام الصادق، بلكي العلويني ينضبُّوا مع بعضن متل ما كانوا«. كان 
أميللن سللائقًا يف إحللدى املؤّسسللات احلكوميللة، ومع انللدالع الثورة أصبح 
مللن حمدثللي النعمللة بفضللل ما سللرقه من بيوت مدينللة دوما املنتفضة 
ضللد النظللام، لينتهللي بلله املطللاف اليللوم إىل العمللل حلسللاب ثانويللة عني 
شللقاق الشللرعية. ال يكرتث أمين -وسللواه من مؤّيدي التشّيع- للفروق 
العقائديللة واالجتماعيللة بللني العلويللني وأتبللاع اخلميللّي. ويقصد أمين 
بل»متل ما كانوا« السللنوات اليت سللبقت وصول آل األسللد إىل السلللطة، 
حللني كانللت للعلويللني مرجعيللاٌت روحيٌة-اجتماعيللٌة اسللتطاعت نبللذ 
اخلالفللات بينهللا ومجللع العلويللني قللدر اإلمللكان، وسللاعدتها يف ذلللك 

اجلغرافيللا ومظللامل العهللود الطويلللة املشللرتكة.
ترسلليخًا لسلللطة املسللتبد عمل حافظ األسللد على إزاحة هذا  	
النللوع مللن املرجعيللات، وجنللح يف ربللط الطائفللة مبرجعيتلله السياسللية 

على مدى سللّي حكمه، ومل يتعب بشللار األسللد لتثبيت ذلك. يؤكد 
احملامللي إبراهيللم: »سللحَق نظللام األسللدين بشللكٍل ممنهللٍج مشللايخ 
الطائفللة التقليديللني، الذيللن شللكلوا -مبللا هلللم ومللا عليهللم- ضمانللًة 
السللتقرار الطائفللة، ملصلحة جمموعٍة مللن متقاعدي أجهزة األمن 
الذيللن ال ميلكللون التحصيللل املعللريّف الواجللب. ومل ُيسللمح بإنشللاء 
أّي جملللٍس يديللر شللؤون الطائفللة الروحيللة واالجتماعيللة«. فللراغ 
ل علللى جمّمللع الرسللول األعظللم العمللل  املرجعيللة العلويللة هللذا سللهَّ
باجتاهني؛ فهو يركز، من جهٍة، على األطفال الذين فقدوا آباءهم 
يف طاحللون احلللرب وأصبحللوا عبئللًا علللى أمهاتهللم يف مصاريفهللم 
الدراسللية واملعيشللية، فيغريهللم ماديللًا وبفللرص دراسللتهم الحقللًا يف 
إيللران أو يف اجلامعللات السللورية. ومللن جهللٍة أخللرى يعمللل اجملّمللع 
علللى جللذب رجللال الديللن املؤثريللن يف أوسللاطهم، ورجللاٍل آخريللن 
كان هلم حضوٌر يف ما سبق، وأتاح هلم مشروع إيران استعادة ذلك 

احلضللور الضائللع.
عللن تدخللل إيللران يف سللوريا يقول أمين: »كللرتَّ خري إيران  	
نللا كلنللا«. ينتصللر خللوف أميللن على  وحللزب اهلل، لوالهللن كنللا تدحبَّ
م  عقللله، وُيغِفللل أن السياسللة تغلللب الديللن. فمللا يظنُّلله العلويللون ُيدعِّ
وجودهم اآلن سيبتلعهم يف املستقبل، وحماولة ضّمهم إىل مشروٍع 
خارجلليٍّ بللداًل مللن تعزيللز الللروح الوطنية لديهم سللتكون أشللدَّ خطراً 
ع اجملتمللع العلللوّي بللني مؤيللٍد لنشللر  عليهللم، وقللد تللؤدي إىل تصللدِّ
التشلليع ومعارٍض له يرى خصوصيتيه الدينية ضمن إطار اهلوية 

الوطنيللة.
يبللنّي احملامللي إبراهيللم الطبيعللة السياسللية لنشللاط إيران  	
يف السللاحل السللورّي: »هللذا اجملّمللع هللو فللرع خمابللرات ماللللي إيللران 
السياسللّي-الديّي يف الالذقيللة. ونشللاطه الثقللايّف ليسللت للله عالقللٌة 
بالديللن كعامللٍل وجدانلليٍّ فللردّي. هنللاك فللرٌق جوهللريٌّ بللني جتديللد 
اهلويللة الروحيللة عللر أبنائهللا وبللني النشللاط السياسللّي االسللتخبارّي 

املاللللي«.  لنظللام 
ال أحللد يللدري مللا ينتظللر العلويللني يف سللوريا فهللم بللني  	
نارين؛ ناٍر مل يبادروا إىل إطفائها حني ربطوا مصريهم مبصري فرٍد 
يعترهللم وباقللي السللوريني عبيللداً يف مزرعتلله، ونللار مشللروٍع بللدأت 
تتَّضللح معامللله يف حماولللِة تغيللري هويتهللم املذهبيللة واجملتمعيللة.

إيران تنشر التشّيع بني العلويني

الشيخ دريد قادرو

رافع حممود
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تؤنللس قراءة اإلهللداءات على الكتب  	
املسللتعملة قارئهللا، حتللى لو كان حتت جسللر 
الرئيللس، أحللد أشللد األمكنللة وحشللًة وتعبللرياً 
عللن سللورية اليللوم، وسللورية األمللس، منللذ أن 
دشللنه عبللد الللرؤوف الكسللم، رئيللس الللوزراء 
يف منتصللف مثانينللات القللرن املاضللي، نيابللًة 
عللن حافللظ األسللد الللذي محللل اجلسللر يف 
وسط دمشق امسه. مل يتغرّي يف هيئة اجلسر 
طللوال تلللك السللنوات شلليٌء تقريبللًا، غللري طالء 
أعمدتلله وحوافلله مؤخللراً باللونللني السللماوّي 
واألبيللض املصفللّر، يف بللادرٍة جتميليللٍة مللن 
الفرق الشبابية املؤيدة للنظام. وعلى الضفة 
الشللمالية مللن نهللر بللردى، وراء الرصيف، قام 
طللالب كليللة الفنون بقّص األشللجار وحنت 
جذوعهللا وأسللفل سللوقها، يف مشللروٍع تطوعلليٍّ 

والًء لسللورية األسللد.
بسللطات  أربللع  اجلسللر  حتللت  	
كتب، ثالٌث منها لبائعني من ما قبل الثورة، 
والرابعللة لعبللد اهلل، األربعيللّي املتشللّيع اهلارب 
مللن ديللر الللزور إىل دمشللق عللام 2012، بعللد 

أن لوحللق بشللبهة ارتباطلله وجتسسلله لصللاحل 
املخابرات. ويف هروبه، أو »نزوحه إىل الشللام«، 
اسللتأنف مهنتلله السللابقة يف بيللع الكتللب. علللى 
الللزور كان  ديللر  الصغللري يف  رأس اجلسللر 
عبللد اهلل يعللرض كتبللًا دينيللًة فقللط، سللّنيًة 
وشلليعّية، يف الفقلله والتفسللري واحلديللث، مللع 
بعض العناوين يف الرجمة اللغوية العصبية 
الرائجللة آنللذاك. تضخمللت أعمللال عبللد اهلل 
اليللوم بغنائللم جنللود األسللد مللن غزواتهللم إىل 
مللدن الريللف الدمشللقّي الثائللر ثللم املهّجللر. 
يتوقللف عنصٌر من »الدفللاع الوطّي« بدراجته 
النارية: »كيفك يا حبيب.. تعا استلم هالرزق 
مللن داريللا«، كيٌس كبرٌي من الكتب يتعاونان 
علللى نقللله جانبللًا للتفللاوض. يقللّرر عبللد اهلل: 
»10 آالف«. يعّدهللا فللوراً، مللع اسللتطالٍع سللريٍع 
جبانللب  اصطللّف  الللذي  الكيللس  حملتويللات 
أكيللاس أخللرى، كلهللا علللى األرجللح غنائللم 
املكتبللات  أو  اجلوامللع  مكتبللات  مللن  حللرٍب 

الشللخصية يف البيللوت.
رمبللا قتللل األسللتاذ حممللود الللذي  	
أهللدي إليلله الكتللاب بغللارٍة جويللٍة أو بصللاروخ، 
ورمبللا مللات قبللل وقللٍت طويللٍل وظلللت مكتبتلله 
لللدى وارثيلله ذكللرى مللن روحلله، أو أنلله نللزح 
هللو اآلخللر إىل مللكاٍن مللا يف البللالد أو خارجهللا، 
بعد الثورة، أو بعد األزمة، أو بعد املؤامرة اليت 
دبرتهللا الللدول الكللرى كمللا يقللول عبللد اهلل 
وبعللض زبائنلله حللني يطللول وقوفهللم وتنفتللح 
شللهيتهم للحديث يف الشللأن العام. »اقرأ منذر 
الدقاق يف كتابه حصاد السياسة«، ينصحي 
، »لتعللرف شللو رتبللت الللدول  كهللٌل دمشللقيٌّ
الكللرى لسللوريا مللن سللنني«. أجاريلله طبعللًا 
وأنللا أحللاول دفللع ثرثرتنللا العارضللة حنللو أّي 
ثرثللرٍة أخللرى، قبللل أن يأخذ بللكاٌء مفاجٌئ من 
عجللوٍز جالللٍس على الرصيف انتباهنللا: »ماتت 
العجللوز  قللال  أم والدي، وبنلليت، بالقصللف«، 
الللذي كللّف عللن البللكاء بسللرعٍة مللع اهتمامنللا 

ناظم الرشيد

حممللود:  األسللتاذ  األخ  »إىل  	
مبناسللبة املنزل اجلديد، وعذرًا، فال أعرف 

الكتللب. مللن  خللرياً  هديللة 
دمشق 5 أيلول 1969«. 	

علللى  مللّرت  اللليت  العقللود  رغللم  	
صفحللة  املتللني  الغللالف  حفللظ  اهلديللة، 
اإلهللداء والصفحللات األخللرى مللن كتللاب 
امللللل والنحللل للشهرسللتاني الللذي اختللاره 
صديللٌق مللا، بتوقيللٍع مل حيللّدد االسللم بدقللة، 

حممللود. لصديقلله  هديللًة 

بقصتلله، ومللع كأس الشللاي اللليت طلبهللا عبد 
اهلل، ليغللادر مسللرعًا دون أن نسللأله أيللن ومتللى 

قتلللت زوجتلله، كأنهللا ماتللت قضللاًء وقللدراً. 
بالرغللم مللن الشللبهات اللليت تالحللق  	
بائللع الكتللب -إىل درجللة أن ورد امسلله كعلللٍم 
مللن أعللالم التشللّيع يف ديللر الللزور يف دراسللٍة 
ترصد هذه الظاهرة يف احملافظات السورية- 
اال أنلله ظللل حمافظللًا علللى تهذيللٍب أصللليٍّ يف 
طبعلله، يبللدي تعاطفًا مللع »الديريللني« عاثري 
احلللظ يف الشللام، ومللع غريهللم، حللني يفاوض 
بعللض حاملللي »كراتللني« الكتللب الصغللرية 
املرتبكني خجاًل من بيعها. اشرتى مثاًل »إحياء 
علللوم الديللن« ناقصللًا أحد أجزائلله دون حاجته 
إليه، مع وجود نسٍخ أخرى لإلحياء يف حوزته، 
وردتلله مللّراٍت ضمللن ما يأتيه مللن الغنائم اليت 
حتمللل طيفللًا واسللعًا من العناويللن، الدينية يف 
معظمهللا، دون أن ختلللو مللن روايللاٍت وشللعٍر 
قدميللٍة  وجمللالٍت  ومذكللرات،  وفلسللفٍة 
متسلسلللة األعللداد. وال يبالللي بعللرض الكتللب 
املمنوعللة منهللا للبيللع، لسلليد قطللب والنللدوي 
واملودودي وحتى ابن تيمية، أو يف السحر مثل 
»مشس املعارف الكرى« أو »خصائص األحجار 

الكرميللة«، أو يف التاريللخ السللورّي املعاصللر.
املنهوبللة  الكتللب  أكللوام  بللني  مللن  	
حيللرص عبللد اهلل على فللرز املصاحف ووهبها 
ألّي شللخص، تعظيمللًا هلللا مللن العللرض علللى 
الرصيللف. وباجملللان مينللح الدفاتللر ألّي مهتمٍّ 
بهللا، مهمللا كانللت؛ مفكللرات، دفاتللر مدرسللية، 
شللديدة  يوميللات  جللاري،  ديللن  حسللابات 
اخلصوصية لبشٍر مل يظنوا يومًا أن أسرارهم 
ستتبعثر على األرصفة دون أن يأبه بها أحد.

العللام 1998، كتبللت شللابة  يف عيللد األم، يف 
يف دفرت مذكراتها »بعيدك يا سللت احلبايب، 
قرينللا ختمللة، وسللاوينا حسللنة علللى روحللك...

ماما لساكي معنا، لكن من رحيت صار بيتنا 
فارغ وبللارد...«

غنائم الكتب حتت جسر الرئيس
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يتمتللع العانللي بقللدٍر مللن احليلللة  	
واحلللذر، ممللا جعللله يفكللر يف أياملله القادمللة. 
فهللو يريللد، بابتعللاده املزعللوم عللن التنظيللم، 
أن يفلللت مللن املصللري البائللس الللذي ينتظللر 
»الدواعللش« وأن يتنصللل ممللا اقرتفللت يداه يف 
صفوفهللم مللن قتللٍل وخيانللٍة وسللرقة، ومللن 
دوره يف متكللني داعللش مللن أبناء عشللريته، ثم 
ارتكابهللا املذحبللة الفظيعللة بهم، صيف 2014.

يف أول ذلللك العللام، وُبعيللد طللرده  	
مللن جبهللة النصللرة، اختللذ العانللي لقللب »أبللو 
املهاجللر« تزامنللًا مللع بيعتلله السللّرية للتنظيللم. 
ثللم، ويف أول املعللارك ضللد داعللش حينللذاك، 
القتللال  قللرب جبهللات  القبللض عليلله  ألقللي 
صفللوف  يف  عللرب  مهاجريللن  بصحبللة 
التنظيللم، أعدمللوا مجيعللًا وجنللا هللو بإقنللاع 
هللؤالء  ينقللل  سللائٍق  جمللّرد  أنلله  آسللريه 
كللركاٍب باألجللرة. أطلللق سللراحه لكنه ظل 
علللى والئلله لداعللش، يللؤدي مللا يكلللف بلله مللن 
التجسللس وإطللالق الشللائعات اليت حتط من 
عزميللة الرافضللني للتنظيللم. وخللالل تنقللله 
مللن مللكاٍن إىل آخللر، قبللل سلليطرة داعللش، 
كان يصطحللب ابنتلله ذات السللنوات الثللالث 
السللتجالب الرأفللة وإثللارة الشللفقة يف أنفس 
طالبيلله حتسللبًا لوقوعلله يف قبضتهللم. وحللني 
رجحت كفة داعش يف صراعها ضد اجليش 
احلللّر والفصائللل األخللرى، أخللذ أبللو املهاجللر 
يتوعللد اجلميللع، قللادة كتائللب، إعالميللني، 
عاديللني،  ناسللًا  نفللط،  آبللار  علللى  مسللتولني 
وكل مللن ال يللروق للله. وصللار يدعللو علنللًا 
إىل بيعللة التنظيللم ويبشللر بدولتلله الوشلليكة: 
»هللاي دولللة نللاس مثللل الصحابللة، مللا يهمهللا 
دنيتكللم، ومللا تريللد شللي غللري تعلمكللم الدين«. 
وعندما شّردت داعش عشريته وقت املذحبة، 
راح يسللاوم شللبان الشللعيطات اهلاربللني مللن 

يف بلدتلله الكشللكية، إحللدى بلللدات  	
عشللرية الشللعيطات الثللالث، حيللاول صللاحل 
يظهللر  أن  لداعللش،  البللارز  املبايللع  العانللي، 
مبظهللر املعتللزل عللن التنظيللم. ويللرّدد أمللام 
أهللل البلللدة أنلله تركه ألنه مشللغوٌل بشللؤونه 
الشللخصية وليللس لديلله مللا يكفي مللن الوقت 

لاللتللزام.

رضوان الشعيطي

املللوت علللى دفللع 10 آالف دوالر مقابللل ورقللة 
تزكيللٍة وهميللٍة بتوقيعلله بصفته »األمري أبو 
املهاجللر« وخبتللم »الدولللة اإلسللالمية« املزّور. 
قللادت أوراق التزكيللة تلللك عشللرات الشللبان 
إىل حتفهللم علللى حواجللز داعللش يف طللرق 
حمافظللة ديللر الللزور. وفضللاًل عللن انشللغاله 
مبالحقللة املطلوبللني واإليقللاع بهللم تتبللع أبللو 
املهاجللر األمللوال واألسلللحة املخبللأة، وخاصة 
لللدى املسلليطرين سللابقًا علللى آبللار النفللط. 
وارتكللب يف تتبعلله هللذا جرائللم عللّدة، كان 
أشللهرها اعتقاللله طفللاًل يف الثالثللة عشللرة 
مللال عملله  ليدللله علللى خزنللة  العمللر  مللن 
املتحّكللم يف أحللد اآلبللار. وبعللد أن عثللر عليهللا، 
بإرشللاد الطفللل، قتللله بذريعللة بلوغه وبتهمة 
الللردة. وبنللاًء علللى هللذه التهمللة بللّرر هوايتلله 
الللرؤوس  تقللاذف  الدواعللش  مشللاركة  يف 
املقطوعة أو ركلها يف أوقات التسلللية عقب 
كل واقعللة ذبللح، كمللا ينقللل أهللل الكشللكية 
الللذي  الرجللل  عللن  وغرانيللج  محللام  وأبللو 
حللرص -رغللم اسللتهتاره بالدمللاء- أن يبللي 
مسعللًة مضللادًة بأنلله يسللاعد النللاس ويبللذل 
مللا يسللتطيع إلنقللاذ أبنائهللم. إذ روى بعللض 
األسللرى أنلله كان سللبب جناتهللم مللن الذبللح 
يف إصللدار داعللش الشللهري »فشللّرد بهللم مللن 
خلفهللم«، واتهللم، يف الوقللت عينلله، أنلله حللاول 
أن يللزّج ببعللٍض آخللر مللن األسللرى يف حقللل 
العمر النفطّي، آنذاك، يف اإلصدار ذاته، لوال 
تدخل أبو عثمان الليي، أحد أبرز املسؤولني 
عن مذابح الشعيطات، الذي طرد أبو املهاجر 
مللن احلقللل مقابللل رشللًى ضخمللٍة تلقاها من 

ذويهللم.
قبللل الثللورة، عللرف صللاحل العانللي  	
مبغامراتلله الطائشللة وفشللله املتكللّرر يف كّل 

يزعللم قربلله مللن  امتهنهللا، مسسللاراً  مهنللٍة 
مسؤولني حكوميني تارة، أو تقنيًا يف صيانة 
التلفزيونللات تللارًة أخللرى. وبللني حللنٍي وآخللر 
الللذي يسللتهويه يف  العمللل  كان يعللود إىل 
تهريب املواشي من العراق إىل سورية، ورمبا 
تهريللب »جماهديللن« يف الطريللق املعاكللس 
بعللد الغللزو األمريكّي للعراق، حسللب بعض 
مللا يللروى عللن سللرية الرجللل الللذي سللجن 
مللّراٍت عللدة، إحداهللا يف سللجن صيدنايا حيث 
مللّر بسلللفيني جهاديللني اّدعللى أمامهللم أنلله 
حيمللل الفكللر الللذي حيملللون. وبعللد خروجه 
مللن صيدنايللا كان يثرثللر ببعللض مللا مسعلله 
هنللاك عللن اجلهللاد والكفللر والتوحيللد، ممللا 
أّهله، فضاًل عن جتربة سفٍر إىل ليبيا بغاية 
العمللل، ثللم تهريبللًا بسللفٍر آخللر إىل العللراق، 
ليكللون ابللن اجلللّو الللذي حللّل علللى ديللر الللزور، 
مللع مهاجللري جبهللة النصللرة يف العللام 2012 
والعللام التالللي، فللرع يف التقللّرب مللن أمرائهللا 
والفللوز بثقتهللم، فبايللع اجلبهللة وتسلللم منهللا 
أمللوااًل طائلللًة لوظائللف شللتى، قبللل أن ختلللع 
بيعتلله عقوبللًة علللى سلسلللة سللرقاٍت أكيللدٍة 

اتهللم بهللا.
يف عهللد داعللش كان ألبللو املهاجللر  	
حظللوة الفتللة لدى مهاجريهللا أيضًا، خباصة 
باللسللان  خرتلله  تعززهللا  منهللم،  الليبيللني 
والطبللاع والنللزوات، ممللا مكنلله مللن إحللراز 
نفوذ واسللع اسللتغله جلي األمللوال، والتنصل 
عللن أي مشللاركة خطللرة بللأي مللن معللارك 
التنظيللم خشللية املللوت، إذ فللرغ نفسلله شللكليًا 
كمسللؤول صغللري يف ديللوان اخلدمللات، قبللل 
أن »يعتزل« اعتزاله األخري، بل»مالي شغل مع 
اجلماعة« ويتفرغ لتجارة الوقود والسلليارات 

والبضائللع.

صاحل العاني »أبو املهاجر«
حكاية داعشي من عشرية الشعيطات

صاحل العاني )أبو املهاجر(
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بعد أقل من أسبوٍع حّدد يوم الثالثني 	 	
مللن كانللون األول لبللدء تطبيللق وقللف 
إطللالق النللار، بعللد حصللول موسللكو على 
موافقللة كلٍّ مللن النظللام والقسللم األهم 
للمعارضللة.  العسللكرية  الفصائللل  مللن 
بالقيللاس إىل احملللاوالت السللابقة لوقللف 
احلللرب وإطللالق حلللٍّ سياسللّي، نالحللظ 
زمخللًا كبللرياً ال سللابقة للله، يعللّر عللن 
احلللرب.  إنهللاء  حنللو  للدفللع  قويللٍة  روسلليٍة  إرادٍة 
قللد يكللون مللن املبكللر التكهللن بنجاح وقف إطللالق النار من  	
عدملله، وقللد دخللل حّيللز التنفيللذ قبللل سللاعاٍت قليلٍة مللن كتابة هذه 
السللطور. ومتتلئ سللوق التكهنات بتوقعات إفشللال العملية من قبل 
إيران على رغم مشللاركتها يف اجتماع موسللكو الثالثّي الذي أطلق 
ديناميللة احلللل علللى الطريقللة الروسللية، وذلللك بالنظللر إىل التباين 
الواضللح يف األهللداف بينهللا وبني روسلليا، كما بالنظر إىل سللوابقها.

لكللن هللذا اجلنللوح الروسللّي املفاجللئ حنللو السلللم حباجللٍة  	
إىل تفسللري. فللال يقتصللر األمللر على حماولٍة لتثمللري االنتصار على 
حلللب، بالنظللر إىل الواقعللة اجلوهريللة التاليللة: ختلللي الللروس عللن 
وصللف كّل مللن رفللع السللالح يف وجه النظللام الكيمللاوّي باإلرهابّي، 
واعرتافهم بوجود معارضٍة مسلحٍة معتدلٍة يدعونها للجلوس إىل 
طاولللة املفاوضللات مقابللل وفد النظام. بل هناك لغٌط حول اسللتثناء 
جبهة فتح الشام )النصرة سابقًا( من عدمه من اتفاق وقف إطالق 
النللار، األمللر الللذي قللد يعللي خضللوع هللذا األمللر ملسللاوماٍت بعيللداً عللن 

اإلعالم.
الللروس  اعللرتاف  إن  أخللرى،  بطريقللٍة  القللول،  ميكللن  	
باملعارضللة املسلللحة هللو مللن متطلبللات التثمللري السياسللّي النتصللار 
حلب. مبعنى أن حتويل النصر العسكرّي إىل اتفاٍق سياسيٍّ يتطلب 
اعرتافللًا بالعللدو، قبللل أن جتلللس معلله وتتفللق علللى حلٍّ للصللراع. ويف 
حني ال ميلك النظام، ومن ورائه إيران، غري السحق الكامل للعدو، 
ال يفكللر الروسللّي بالطريقللة نفسللها، بللل بفللرض حلللٍّ علللى العللدو 
يتناسللب مللع نتائللج النصللر امليدانللّي. وهللذا مللا يفللرتض وجللود العللدو 

بكر صدقي

روسيا من طرٍف يف الصراع السورّي إىل حكٍم بني طرفني؟

علللى طاولللة املفاوضللات، أي االعللرتاف بلله كطللرف. 
مللن ناحيللٍة أخللرى، ال يبللدو الطللرف املعللارض، وفقللًا لالتفاق  	
–تركّي، يف موقللٍف شللديد الضعللف  الللذي مت توقيعلله بإشللراف روسلليٍّ
كمللا قللد توحللي هزميتلله الطازجة يف حلللب. بل هو نللدٌّ للنظام يفرض 
بعض الشللروط قبل التوقيع، كما تقول تسللريباٌت شللائعة. كذلك ال 
يبللدو ظهللريه الرتكّي يف وضع امللتحق الذليل باملوقف الروسللّي كما 
يفللرتض مسللار العالقللات الروسللية الرتكيللة بعد اعتللذار أردوغان من 
بوتني وختليه عن شرط اإلطاحة باألسد، وبصورٍة خاصٍة بعد اغتيال 
السللفري الروسللّي يف قلب العاصمة الرتكية، ما يرتب مسللؤوليًة على 

احلكومللة، علللى األقللل جلهللة التقصللري يف احلمايللة األمنيللة للسللفري.
اخلالصللة أن روسلليا، اللليت دخلللت احلللرب السللورية طرفللًا،  	
تبللدو وكأنهللا تريللد اخلللروج منهللا َحَكمللًا بللني طرفللني، وإن كانللت قد 
أوقفللت الطللرف الللذي دعمته طوال 15 شللهراً علللى قدميه، لتجعل منه 
شللريكًا نداً لعدوه. رمبا يتعلق األمر بأن العملية العسللكرية الروسللية 
قد وصلت، بإسقاط حلب، إىل أقصى ما ميكن لروسيا تقدميه للنظام 

السللورّي، أو بالشللرخ الللذي أخللذ يتسللع مؤخللراً مللع إيللران.
لكللن األهللم، برأيللي، هو اسللتعداد روسلليا بوتني لفتللح صفحٍة  	
جديدٍة مع الواليات املتحدة بقيادة دونالد ترامب، خاّصًة وأن الفريق 
الللذي مجعلله ترامللب للعمللل معلله ال ينبللئ بللأّي اسللتمراٍر يف السياسللة 
اخلارجيللة كمللا كانللت عليلله طللوال السللنوات الثمانللي السللابقة. أراد 
أوبامللا زرع إسللفنٍي بللني ترامللب وبوتللني، حللني قللرر طللرد 35 شللخصًا 
مللن البعثللة الدبلوماسللية الروسللية، علللى أمللل أن يللرد بوتللني باملثللل. 
لكللن بوتللني تصللرف بللل»ذكاء« علللى حللد تعبللري ترامب، فلللم يوافق على 
طللرد عللدٍد مماثللٍل مللن البعثللة األمريكيللة يف روسلليا علللى مللا اقرتحللت 

اخلارجيللة الروسللية.
هللذه واقعللٌة ذات داللللٍة كبللرية، قللد تشللكل منللط العالقللة  	
الروسللية–األمريكية يف املرحلة املقبلة: أي االحنناء الروسلليّ املسللبق 
للقوة األمريكية، بداًل من إرغامها على االحنناء. ينطبق املبدأ نفسه، 
إذا صللح، علللى حتللول روسلليا مللن طللرٍف يف احلللرب السللورية إىل حكم، 
وابتعادهللا املتللدّرج عللن إيران مبا يتفق مع توجهات إدارة ترامب املعلنة 

جتللاه اجلمهوريللة اإلسللالمية.

رأي

يف  الروسللّي  السللفري  جثمللان  يكللن  مل  	
تركيللا، أندريلله كارلللوف، قللد دفللن بعللد حللني اجتمللع 
وزراء اخلارجيللة والدفللاع لروسلليا وإيللران وتركيللا يف 
موسللكو، حيللث أصللدروا بيانللًا مشللرتكًا لوضللع تصللّوٍر 
حللللٍّ سياسلليٍّ للمشللكلة السللورية، بللدءاً بوقللف إطللالق 
ناٍر شامٍل على األراضي السورية، تستثنى منه داعش 
والنصللرة، وصللواًل إىل عقللد طاولللة مفاوضللاٍت بللني 

كازاخسللتان. عاصمللة  يف  واملعارضللة  النظللام 
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حيقللق اتفللاق اهلدنللة بللني نظللام األسللد وفصائللل املعارضللة السللورية املسلللحة مكاسللب هامللًة للمعارضللة تبللدو يف أمللّس  	
احلاجللة إليهللا يف ظللّل النكسللات العسللكرية املتتاليللة اللليت منيت بها، وحالللة اخلذالن من أصدقائها املزعومني، وتنّمر داعمي بشللار 

األسللد ووالة أمللره.
فتغللدو أّي فرصللٍة تتللاح ألذرع الثللورة  	
املقاتلة لوقف إطالق النار، واحلفاظ على 
مللا تبقللى مللن أرٍض يف حوزتهللا، فرصللًة 
مثينللًة ينبغللي عليهللا التمسللك بهللا، مهمللا 
املطللروح  السياسللّي  املقللرتح  شللكل  كان 
كحلللٍّ بعيللد، إىل حللني التغللرّي املأمللول، 
مللع اإلدارة األمريكيللة اجلديللدة، ملوازيللن 
القللوة علللى جبهللات الصللراع وبللني األطراف املعنية بالشللأن السللورّي.

ينطوي توقف احلرب عند خرائط السيطرة الراهنة على  	
مصلحللٍة مللن مصللاحل الثللورة ألنه يعّطل سياسللة التهجللري اجلماعّي 
اليت يزمع النظام تطبيقها يف كّل اجليوب واملدن احملاصرة، مثلما 
فعل يف بعض مدن الريف الدمشقّي واجلزء احملّرر من مدينة حلب، 
وألنلله مينللع آلللة القتللل يف يد النظام مللن إزهاق املزيد من األنفس يف 
صفللوف السللكان املدنيللني يف املناطللق احملللّررة، ومينللح القللوى الثائرة 
-من غري املقاتلني- القدرة جمدداً على استعادة دورها الذي قّوضته 
احلللرب ومحاقللات بعللض الفصائللل املسلللحة وغطرسللتها. وعلى هذه 
الفصائللل وغريهللا أن تغتنم الوقللت ملراجعة الذات وتكّف عن األوهام 
وتتذكللر، أو يتذكللر قادتهللا، أن أصللل كل مللا جللرى وجيري كان 
انتفاضللًة ضللد الظلللم والفسللاد وطلبللًا ألهللداٍف شللديدة الوضللوح يف 
احلريللة والكرامللة واملسللاواة، مل يكللن بينهللا ولللن يكللون أهللداٌف أو 
مشللاريع أخللرى. يصعللب التنبللؤ هنا بذكاء هللؤالء ووعيهم وقدرتهم 
علللى تعلللم الللدروس، لكللن، ووفللق مللا مّر مللن جتارب كانت مؤسللفًة 
علللى الللدوام، جيللب علللى قللوى الثورة بأشللكاهلا كافللًة أال تراهن مّرًة 
أخرى على حكمة من أسهم يف تكريس دعاية النظام، وكاد جيعل 

مللن أكاذيبلله حقيقًة بأنه »يواجه إرهابيني فحسللب«.
اسللتثنى االتفللاق جبهللة فتح الشللام وغريها مللن احلركات  	
واجلماعللات املصّنفللة علللى قائمة اإلرهاب مللن اهلدنة، دون أن حيّدد 
األسلللوب العملللّي للتعاطللي مللع هللذا االسللتثناء. لكللن مللع مللا يتسللّرب 
مللن أنبللاٍء غللري مؤكدٍة سللتكون مقللّرات اجلبهة والفصائل املسللتثناة، 
ونقاط متركزها، أهدافًا للهجمات اجلوية فقط. لن يفّوت طريان 

األسد هذه الفرصة إلحلاق أكر قدٍر من األذى بالسكان أو مبقّرات 
الفصائللل املشللمولة باهلدنللة قللرب هللذه األهللداف، مللا قللد يفللرغ االتفاق 
كللله مللن حمتللواه، وميحللو منعكسللاته البنللاءة علللى األرض، ويرفللع 
مللن درجللة االسللتقطاب بللني القوى املسللتثناة وتلك املشللمولة باالتفاق، 
ويعللّزز مللن احتمللاالت االقتتللال بينهللا، وهللي االحتمللاالت القائمللة على 

أّي حللال. 
وإن سلللوك الفصائللل املسلللحة، ثللم قللوى الثللورة األخللرى،  	
وشللكل اسللتجابتها جلملللة حتديللاٍت وخماطللر ناشللئٍة ينفتللح عليهللا 
البللاب مللع اسللتقرار اهلدنللة، إن حتقللق، سلليحّدد، إىل جانللب عوامللل 
أخللرى، فشللل رهانللات النظللام يف االتفللاق أو جناحهللا. فهللو يسللتطيع 
اآلن أن يفّعللل أذرعلله املزروعللة يف بنللى الثللورة ويف عمللق اجملتمعللات 
احلاضنللة هلللا لتعيللد مللن تتمكللن مللن إعادتلله إىل بيللت الطاعللة علللى 
شللكل مصاحلاٍت وتسللويات وضع، ولنا يف ما ُيسللمع أو حيدث يف درعا 
بللني حللنٍي وآخللر مثللاٌل قللد يتكللّرر يف مللدٍن وبلللداٍت وقللرى أنهكهللا املللوت 
واجلللوع وتبللدد اآلمللال. وليللس سللراً عللودة النظللام كخيللاٍر مطللروٍح يف 
وعللٍي عللامٍّ ألوسللاٍط جمتمعيللٍة معظمهللا وجللد نفسلله فجللأًة يف بيئللاٍت 
حمللّررة، ومل جيتذبهللا منللوذج الثللورة وقللت تألقلله لتصللر عليلله اليللوم 
وقللت االنكسللار. ومثلهللا زمللرة االنتهازيللني يف صفللوف الثللورة وغريهم 

مللن املفلسللني أصللاًل أو عَرضللًا مللن القيللم امللهمللة للصمللود.
لللن تشللكل هللذه اهلدنللة نهايللة املطللاف، وسللتندلع النللريان  	
جمللدداً. فقللد يعجللز الضامللن الروسللّي عللن الوفللاء بتعهداتلله حتللى لللو 
أخلللص هلللا، وسللوف تظللل إليللران، غللري املستسلليغة لالتفللاق، القللدرة، 
متللى اضطللّرت، علللى نسللف مللا اتفللق عليلله وإشللعال احلللرب ثانيللة، مما 
يفللرض علللى الفصائللل املقاتلللة أن تسللتعد وتعيللد تشللكيل ذاتهللا يف 
جسللٍم أو أجسللاٍم موحللدٍة ومهنيللٍة ومنضبطللة، وأن تتحلللى بالوعللي 
وباملسللؤولية لتللدرك األهللوال احملدقللة واملآالت األليمة اللليت يراد هلذه 

الثللورة أن تللؤول إليهللا. 
يفسللح اتفللاق اهلدنللة، إن صمللد، اجملللال ألن ُتطللرح الثللورة  	
مللّرًة أخللرى كمشللروٍع وطلليٍّ إن أحسللن الثللوار اسللتثمار الفرص اليت 
يتيحهللا االتفللاق، وإال سللتحمل األشللهر القادمللة املزيللد مللن االحنللدار.

يف اهلدنة..
امتحاٌن آخر أم فرصٌة اللتقاط األنفاس؟

مظاهرة يف أول ايام اهلدنة - إدلب - عدسة لؤي أبو مصعب - سرييا غراف

* قائللد اجلبهللة الشللرقية األسللبق، وعضو وفد اهليئللة العليا للمفاوضات.

املقدم حممد العبود*
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وألن أول أيللام اهلدنللة صللادف يللوم اجلمعللة، علينللا أن  	
نتذكللر مجعللة »ال للحللوار« وصفحللة »الثللورة السللورية« ونتسللاءل 
حللول »فللداء السلليد - اإلخوجنللي«، أحللد أهللم مؤسسللي الصفحللة 
اللليت تالشللت بعدمللا وصلللت احلالللة السللورية إىل نقطللة الللال عودة. 
أتللت مجعللة ال للحللوار بعللد 4 أشللهٍر فقللط من انطالقللة التظاهرات، 
يف سللياق التأسلليس لتخويللن أي طللرٍف يذهللب حلللوار النظللام أو 

التفللاوض معلله.
وعلينللا أن نتذكللر مظاهللرة بللاب هللود يف محللص 12-31- 	

2011، واليت رفعت البطاقات الصفراء يف وجه برهان غليون، رئيس 

اجمللللس الوطللّي آنللذاك، لتوقيعلله علللى مللا يشللبه وثيقللة مبللادئ مللع 
هيئة التنسيق )دفع ماجد سليمان »أبو الراء«، أحد أعضاء »جملس 
ثللوار ديللر الللزور«، مبلغ نصف مليون لريٍة سللوريٍة إلخراج مظاهرة 
مثيلللٍة يف ديللر الللزور إلسللقاط جللورج صللرا(، ونفتللح بللاب األسللئلة 
حللول اجلهللة اللليت تبّنللت النمللوذج الليللّي وشللكلت اجمللللس الوطللّي 
كمقدمٍة إلقناع اجلماهري بقرب التدخل العسكرّي الغربّي كما 
حللدث يف ليبيللا بعللد تشللكيل جملسللها الوطللي االنتقالللّي. وهنللا ُيقللّر 
»معاذ السراج«، القيادي البارز يف اإلخوان املسلمني، أن اجلماعة هي 

مللن دفعللت األمللوال ومّجعللت املعارضللني وشللكلت اجمللس.
وألن الشلليء بالشلليء يذكللر، علينللا أن نتسللاءل مَل كل  	
ذلك السللخط على هيئة التنسلليق، ونعود بهذا التسللاؤل إىل مؤمتر 
حلبون يف 17-09-2011 والالءات الثالث )ال للتدخل العسكري – ال 
للطائفية – ال للعنف(. فل»الال« األخرية هنا كانت تؤرق مستثمري 
احلللروب مللن دول اخلليللج اللليت دعمللت بللكل طاقتها عسللكرة الثورة 
عر التنظيمات االسالمية، وبالتالي القضاء على أمل »الال« األوىل.

متقدمللًا  بللدا  باحلمللاس  يفيللض  الللذي  الشللارع  وألن  	
بالتضحيللات حينللًا وباملللزاودة أحيانللًا علللى كل أطيللاف املعارضللة 
السياسللية؛ كان علللى بعللض املعارضللني مللن أمثللال ميشلليل كيلللو 
اخلللروج فللوراً إىل اإلعللالم بعللد مؤمتللر حلبللون ليعلللن عللدم انتمائلله 
إىل هيئة التنسلليق وحضوره املؤمتر كضيف، ومن أمثال صبحي 

ال يكفي الكثري من جلد الذات الجرتاع اهلزمية اليت متت،  	
اخلميللس 29-12-2016، بالتوقيللع علللى هدنٍة شللاملٍة بني النظام من 
جهٍة وأحفاد عبد اهلل علوش من جهٍة أخرى. لكن إنعاش الذاكرة 
ببعض ما حصل قد يفتح العقول على اليسار الغّي املسامل واليمني 

املتذاكللي اجملرم.

حديللدي الشلليوعي الللذي ينتمللي إىل صفللوف حللزب الشللعب والللذي 
آثللر البقللاء علللى مسللافٍة مللن مجيللع أطيللاف املعارضللة للتفللرغ لنقدهللا. 
حديدي، ويف مقاله الالذع عن مبادرة هيئة التنسيق*، مل يأُل جهداً يف 
تسللخيف وتتفيلله اهليئللة والءاتهللا الثللالث وإفراغ املبللادرة من حمتواها، 
خامتًا مقالته بل: »مثة خالصة واقعية، قدمية ولكنها تتجدد اليوم مع 
مبادرة »هيئة التنسيق«، سبق أن بلغها قياديون يف اهليئة ذاتها: هنالك 
معارضة تريد إسقاط النظام، وأخرى تريد تغيريه من داخله. الدرس 
املرير، يف املقابل، هو أّن النظام سللاقٌط لتّوه، وانهياره اخلتامي مسللألة 
وقللت؛ والطاحمللون إىل مصاحلتلله مللع الشللعب واملسللتقبل واحلياة هم، 
يف أفضللل توصيللف رحيللم، مراهنللون علللى رمللاد متطايللر، وسللط هليللب 
متصاعللد!«. مل يتمهللل حديللدي، ولللو حلظللًة واحللدة، لينظللر يف كلفة 
الللدم املقابلللة إلسللقاط نظللاٍم مشوللليٍّ حّصللن نفسلله ملللدة أربعللني عللام، 
وعللّر بشللّدٍة عللن قصللور املثقللف السللورّي يف استشللراف املسللتقبل، هللذا 
املسللتقبل الللذي جتلللى باألمس باتفاٍق أسلللم للريح دمللاء نصف مليون 
شللهيد، ببنللوٍد مل تللرَق إىل مبللادرة هيئللة التنسلليق ذاتهللا، واللليت رفضهللا 

اجلميللع متاشلليًا مللع غوغائيللة الشللارع.
وعلينللا أن نتذكللر أيضللًا أن صقللور هيئللة التنسلليق، مللن  	
أمثللال هيثللم منللاع وريللاض درار، الذيللن مل يكونللوا علللى سللوية خطللاب 
اهليئللة املتمسللك بالسلللمية املطلقللة وحللوار النظللام علللى عكس اجمللس 
الوطللّي. فبمجللّرد خروجهللم مللن اهليئللة توجهللوا إىل التحالللف مللع 
أبشللع الفصائل العسللكرية الكردية »حزب االحتاد الدميقراطي«، أول 

البللالد. مللن  املقتطعللني حصتهللم 
مل نقللّدر حجللم قوتنللا وأدواتنللا كمللا جيللب، ومل نللدرك أنلله  	
ال بواكللي لنللا، وصّعدنللا املطالللب دون أي رؤيللٍة سياسلليٍة واضحللة، 
وقمعتنللا الفصائللل اإلسللالمية يف منتصللف الطريللق ليصبللح احلديللث 
عللن احلريللة والدميقراطيللة ضربًا مللن الُكفر والشللرك، تلك الفصائل 
ذاتها اليت وقعت على اتفاق أنقرة، حبجة حقن دماء السوريني اليوم، 

بعدمللا أهدرتهللا باألمللس.

* مبادرة هيئة التنسلليق:
أواًل: التوافللق علللى هدنللة مؤقتللة بللني مجيع األطراف اللليت متارس العمل املسلللح، ويف مقدمتها قوى النظام.

ثانيًا: يطلق الطرفان، خالل أسللبوع من بدء سللريان اهلدنة، سللراح مجيع املعتقلني واألسللرى واملخطوفني.
ثالثللًا: يسللمح الطرفللان هليئللات اإلغاثة بإيصال املعونللات الغذائية والطبية وتسللهيل معاجلة اجلرحى.

رابعللًا: يف حللال التللزام األطللراف املعنيللة مبللا سللبق، يكللون املناخ قد توفر إلطالق عملية سياسللية، تقوم على التفاوض بني قللوى املعارضة وبني وفد من النظام ميلك 
صالحيللات تفاوضيللة مطلقللة، يضللم شللخصيات مل تتلللوث أيديهللا بالدمللاء، مللن أجل البدء مبرحلة انتقالية حمددة املدة )سللنة(، تهللدف إىل حتضري البالد من أجل 

التوصللل إىل نظللاٍم دميقراطيٍّ تعدديٍّ برملانّي.

نشوان الصاحل

إنعاش الذاكرة على وقع إعالن اهلدنة
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أمحد عيشة

فقللد شللاءت الظللروف والصراعللات  	
تقسللم  أن  العوامللل  مللن  وغريهللا  والللوالءات 
حلللب إىل غللرٍب وشللرق. يسلليطر علللى القسللم 
الغربللّي مللا تبقللى مللن قللوات النظللام مللن جيٍش 
امليليشلليات  فسللاداً  فيلله  وتعيللث  وشللّبيحة، 
الشيعية من لبنان والعراق وأفغانستان حتت 
القيللادة والرعايللة اإليرانيللة، اللليت يبللدو أن هلا 
السلليطرة األوىل حتللى علللى عناصللر النظللام 
وشللّبيحته، ومللا ختتزنلله أو تّدعللي اختزانلله 
مللن مظلوميللٍة زائفللٍة تللّرر نزعللة االنتقللام 
الالحمللدودة جتللاه املدينللة وسللكانها. اجلللزء 
الغربللّي هللو القسللم املنّظم من حلب، واألكثر 
غنى وختدميًا، فضاًل عن وجود أغلب الدوائر 
احلكومية فيه، واألهم من ذلك وجود الفروع 
املخابراتيللة واملراكللز العسللكرية الرئيسللية، 

ويقطنلله السللّنة واملسلليحيون واألرمللن.
املدينللة،  مللن  الشللرقّي  القسللم  أمللا  	
الللذي متكللن اجليش احلّر من السلليطرة عليه 
يف منتصللف عللام 2012، فللكان قبللل ذلللك مكانللًا 
للتظاهللرات السلللمية. ويتكللّون، يف غالبيتلله، 
من أحياٍء عشوائيٍة تسكنها غالبيٌة من أصوٍل 
ريفيللة، مللن العللرب والرتكمللان واألكللراد، 
كلهم من املسلللمني السللّنة، ورمبا يفّسللر هذا 
جزئيللًا التوحللش اإليرانللّي يف معاملللة البشللر 

هنللاك.
املاضيللة  األربللع  السللنوات  طيلللة  	
مل ميللرّ يللوٌم، تقريبللًا، مل يتعللّرض فيلله اجلللزء 
الشللرقّي لعمليللات قصللٍف وقتللل، ناهيللك عللن 
احلصللار والتجويللع مؤخللراً، إىل أن متكنللوا يف 
الشللهر املاضللي مللن إخضاعه بعد تدمريه شللبه 
الكامللل. فنتجللت عللن االجتيللاح عمليللات نللزوٍح 
مجاعلليٍّ إىل األحيللاء الواقعللة حتللت سلليطرة 
النظام أو قوات البيدا الكردية، أو اخلروج من 

املدينة. فسللادت، بعد كّل ذلك القتل، مناذج 
االعتقللال  يف  تتمثللل  الرعللب  مللن  جديللدٌة 
واالختفللاء واملعاملللة املهينللة اللليت تسللتهدف 
اآلدميللة قبللل كل شلليء. أما األكثر بشللاعًة 
فهللو كيفيللة تلقي األهالي أو السللاكنني يف 
اجلللزء الغربللّي هلللؤالء املشللّردين واهلاربللني 
مللن املللوت ليعانللوا مظاهللر تنكيللٍل جديللدًة 
الشلليعّية، ومللن  املخابللرات والفصائللل  مللن 
فللرح بعللض األهالللي بتشللريدهم وموتهللم. 
فاملظاهر اليت اجتاحت بعض شوارع املدينة، 
مللن املسللريات بالسلليارات واهلتافللات لألسللد 
ولبوتللني ولنصللر اهلل، أي للقتلللة حتديللداً، 
لتعللّر عللن شللكرهم علللى »حتريللر« مدينتهم 
مللن »اإلرهابيللني«؛ كانللت اخلنجللر األكثللر 
إيالمللًا يف صللدور هللؤالء اهلاربللني مللن مللوٍت 
والزغاريللد يف طللرف،  اهلتافللات  مللوت.  إىل 
يف  اجلرحللى  وأنللني  واملللوت  واالسللتغاثات 

الطللرف اآلخللر!
يكشللف هللذا عللن إحللدى الركائللز  	
اللليت اعتمدهللا النظللام يف دعم حكملله املزمن، 
وهللي زرع الكراهيللة بللني النللاس، بللني كل 
يف  تسللخريها  وحماولللة  اجملتمللع،  فئللات 
الوقللت املناسللب، ملصلحتلله أواًل، والسللتكمال 
كان  الللذي  االجتماعللّي،  التفتيللت  عمليللة 

ثانيللًا. األول،  هملله 
القللوة  علللى  اعتمللاده  فغللري  	
يف  خمابراتلله  أجهللزة  وتوغللل  العسللكرية 
حليللاة  الصغللرية  التفاصيللل  مللن  كثللرٍي 
يف  أخللرى  وسللائل  النظللام  اعتمللد  النللاس، 
عملية التفتيت، من تقديم امتيازاٍت لبعض 

أحللد اجلوانللب املؤملللة يف مللا تعّرضللت  	
له حلب، وما زالت تئّن حتت ثقله، جانٌب غري 
عسللكرّي. فبعللد احلمللم الناريللة اللليت مل تنلهللا 
أّي مدينة، يف تلك املسللاحة املمتدة من صالح 
مسللاكن  حتللى  الغربللّي  جنوبهللا  يف  الديللن 
هنانللو يف مشاهلللا الشللرقّي، واليت كسللت كّل 
مللرٍت مربللٍع منهللا بقذيفللٍة أو برميللٍل وبللآالف 
الرصاصات؛ يأتي القتل املعنوّي الذي مارسلله 
وميارسلله جزٌء من سللكان املدينة نفسللها جتاه 

شللطرها اآلخللر.

يف حلب:
حيتفل بعض األهالي مبوت آخرين!

رمللوز العشللائر عللر مناصللب ال تقللل تفاهللًة 
عللن أصحابهللا وحرمللان رمللوٍز أخللرى منهللا، 
وربللط فئللة حمدثللي النعمللة باسللتمرارية 
العطللاء مبقللدار االرتبللاط والللوالء، ناهيللك 
عللن الصللراع احلضللرّي الريفللّي التارخيللّي يف 
بلداننللا، الللذي عمللل النظام علللى تقويته بدل 
حماولللة التخفيللف مللن آثللاره. حتللى متكللن، 
عللر تلللك اآلليات، مللن زرع وتنمية حالٍة من 
الكراهيللة يف نفللوس غالبيللة سللكان املناطللق 
اللليت يسلليطر عليهللا، وحتويل تلللك العواطف 
غللري  سلللوٍك  يف  جتّسللدت  ماديللٍة  قللّوٍة  إىل 
أخالقلليٍّ جتاه أخوٍة هلم تعّرضوا لكل أشللكال 

والدمللار. والرعللب  القتللل 
احلللروب  زمللن  يف  تتشللكل  رمبللا  	
هوياٌت معينة، غالبًا ما تكون »قاتلة«، تسللتند 
إىل عصبياٍت دينيٍة أو قبليٍة أو عقائدية. أما 
يف حلللب فغالبيللة السللكان يف الطرفللني مللن 
عللرٍق واحللٍد هللو العربللّي، ومللن ديللٍن واحللٍد هو 
اإلسللالم، وحتللى من مذهٍب واحٍد هو السللّي. 
وهنللا نصبللح أمللام عصبويللٍة جديللدٍة قائمللٍة 
علللى الكراهيللة مقابللل نللوٍع مللن االسللتقرار 
املوهللوم، وخوفللًا مللن حالٍة افرتاضيللٍة قد تنال 
أصحابلله. رمبللا هللي حالللٌة جديللدة، ولكنهللا 

فجائعيللٌة علللى كّل حللال.
بللأن  األسللد  بشللار  تغّنللى  حللني  	
حتّسللن  قللد  السللورّي  االجتماعللّي  النسلليج 
القمللع  القائللم علللى  النسلليج  كان يقصللد 
واخلللوف والكراهية، عندما يرقص جزٌء من 
أبنللاء املدينللة على أجسللاد آخريللن منها مقابل 

اخلبللز. مللن  فتللاٍت 
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تروي النسللوة اللواتي احُتجزن يف السللجون السللورية عن انتهاكاٍت نفسلليٍة واعتداءاٍت جنسلليٍة وحاالت تعذيب. لكن بالنسللبة إىل  	
كثللرياٍت منهللّن فللإن املعانللاة العاطفيللة واجلسللدية اللليت يعشللنها بعللد إطللالق سللراحهّن هللي أسللوأ.

أقدار سجينات سوريا السابقات

ترجمة

معلومللاٍت  أّي  عللن  الكشللف  وطفللة  لونللا  رفضللت  عندمللا  	
للمحققني أخذوا ابنها، 17عامًا، وهددوا بتعذيبه. تقول: »وضعوا يديه 
وراء ظهللره وقميصلله فللوق رأسلله واقتادوه«. وطفللة، البالغة من العمر 
35 عامللًا حاليللًا، كانللت طالبللة حقللوٍق عندمللا اندلعللت الثورة الشللعبية 

يف سللوريا عللام 2011. عندمللا شللِهدت قللوات األسللد تطلللق النللار علللى 
النللاس وتضللرب احملتّجللني قللّررت أن تكّرس نفسللها لتوثيق ما كانت 
تشللاهده. يف كانللون الثانللي 2014 اعتقلهللا رجللال الشللرطة مللن أحللد 
شللوارع دمشللق، واصطحبوهللا إىل منزهلللا وطلبللوا حاسللوبها واعتقلللوا 
ابنها مهّددين إياه أيضًا. تقول: »حاولت أن أقول إنهم ال ميلكون احلق 
يف أخللذه. نظللر الشللرطي إلللّي وضحك جميبًا: »أنا القانون، وأسللتطيع 

أن أفعللل مللا أشللاء«.
بدايللة  يف  معلمللًة  عامللًا،   29 عبللود،  حممللد  منللى  كانللت  	
الثللورة، وخصمللًا صرحيللًا وعنيللداً للنظللام. اعتقلتهللا أجهللزة األمللن 
مّرتني. تقول إنها، أثناء مّدة اعتقاٍل دامت 63 يومًا، عام 2014، كانت 
عرضللًة للتعذيللب، مبا يف ذلك الصعللق بالكهرباء والضرب والتجويع، 
ومللا تللزال تعانللي آالمللًا جسللدية مللن آثللار التعذيب. »مل يكللن مثة عيٌش 
يف املعتقللل. جمللّرد جحيللٍم وجللوع. قللّوات األمللن ال حتللاول قتلللك. إنهللم 

يريللدون إبقللاءك حيللًا، فقللط حيللًا، ال أكثللر«.
لونللا ومنللى غيللٌض من فيٍض من اللواتي اعتقلهّن النظام يف  	
سللوريا منذ بداية الثورة. ال توجد أّي أرقاٍم رمسيٍة حول عدد النسللوة 
اللواتي احُتجزن يف السجون احلكومية، لكن تقريراً صدر يف تشرين 
الثاني املاضي عن الشبكة السورية حلقوق اإلنسان أشار إىل أن أكثر 
مللن 8400 أنثللى، بينهللّن 300 فتللاة، موجللوداٌت حاليللًا يف سللجون النظللام، 
وحوالللي 5000 أنثللى ُأبلللغ عللن وجودهللّن لللدى جمموعللاٍت متشللّددة. 
كثللرياٌت مللن احملتَجللزات يواجهللن الوحشللية والعنللف اجلنسللّي، لكللن 
الصراعللات اللليت يواجهنهللا بعللد إطللالق سللراحهّن -اإلقصللاء والعللار 
والعالقللات احملطمللة ومسللائل صحية- قد يكللون التأقلم معها أصعب 

مللن التأقلللم مللع االحتجاز.
عندمللا كانللت لونللا يف سللجن اخلطيب يف دمشللق ُضربت يف  	
إحللدى املللّرات بقسللوٍة شللديدٍة إىل درجللة أنهللا ظلت ثالثة أيللاٍم عاجزًة 

عن املشي. مل تغتصب. لكنها كانت، ونسوٍة أخريات، هدفًا للتحرش 
اجلنسللّي. وتقللول منللى إن مديللر سللجن عللدرا املركللزّي كان يقللول 
للمعتقلة إنه يستطيع تأمني طعاٍم أفضل وإيصال رسائل إىل أهلها 

إن نامللت معلله. 
لكن لدى إطالق سللراحهّن اكتشللفت كلٌّ من لونا ومنى  	
أن بعللض األمللور أسللوأ مللن أهللوال االعتقللال. جزئيللًا، بسللبب االعتقللاد 
الثابللت أن السللجينات قللد اغتصللن فللإن كثللرياٍت منهّن تبتعللد عنهّن 

احللقللة الصداقيللة واألسللرية حاملللا خيرجللن مللن السللجن. 
يقللول صخللر إدريللس، مللن جمموعللة العمللل مللن أجللل  	
معتقللالت سللوريا، إن فريقلله كثللرياً مللا يلتقللي سللجيناٍت سللابقاٍت 
يعانللني الرفللض االجتماعللّي وانهيار العالقات بعد إطالق سللراحهّن. 
»كثرياٌت يطلقهّن أزواجهّن بعد إطالق سراحهّن، أو يزوَّجن قسراً 
لشللخص ال يِردنلله، أو، كللرّدة فعللٍل علللى اجملتمللع، خيلعللن حجابهللّن 
ويسللافرن إىل أوروبللا بعيللداٍت عللن أمهاتهللّن وآبائهللّن وجمتمعاتهّن«. 
تقول لونا: »يشعر املرء أن النظام مل يأخذ أّي شيٍء منه، لكنهم أخذوا 
روحلله. أكثللر مللا يؤملللي هللو أنللي بعللد إطللالق سللراحي ومشللاهدة 
أطفالللي مل أشللعر بللأّي شللعور! أسللوأ مللا يف االعتقللال هللو أنهللم أخللذوا 
مشللاعري«. توصلللت سلليما نصللار، مؤلفللة تقريللٍر حللول هللذا املوضللوع، 
إىل أن اعتقللال النسللوة يف سللوريا يسللهم يف تفللكك اجملتمللع يف البللالد 

ويف اهلجللرة القسللرية. 
إجيللاد  علللى  السللابقات  املعتقللالت  بللني  تصميللٌم  هنللاك  	
بصيص ضوٍء يف الفصول املعتمة من ماضيهن. لونا ومنى كلتاهما 
تعمللالن علللى التخفيللف مللن الوصمللة اليت حتيللط باللواتللي اعتقلن. 
تقللول منللى: »بالنسللبة إلّي، اهلللدف األكر هو عدم خيانة صديقاتي 

يف سللجن عللدرا«.
يف تشللرين الثانللي املاضللي تلقللت لونللا أخبللاراً تفيللد بأنلله  	
سُيسللمح ألوالدهللا باالنضمللام إليهللا يف أملانيا. تقول يف رسللالٍة مؤخراً 
عر الواتسللاب: »إنهم هنا. كل شلليٍء على ما يرام. أسللتطيع أن أرتاح 

اآلن بشللكٍل أفضللل«.

ليزي بورتر
موقع newsdeeply-22 كانون األول
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صياد املدينة

 عضو الشــبكة السورية
لإلعــام المطبوع

بهللذا الظهللور والتكريللم مللن قبللل  	
زهللري رمضللان، نقيللب فنانللي األسللد، تقديللراً 
لدورهللا يف متويللل املهرجللان، تبللدو دعللدوع 
متغلبللًة علللى احملنللة اللليت أملّللت بعائلتهللا يف 
حمللل إقامتهللا يف مدينللة بانيللاس، حللني ثللار 
أهالي حّي القصور املوالي للنظام هناك ضد 
عائلللة الطبللل، إثللر تعللدي أبنائهللا بالضللرب 
وإطللالق النللار علللى بائللع مللازوٍت مللن أبنللاء 
احلللّي، مللا آمل قاطنيلله الذيللن تشللّدهم روابط 
الطائفة واملنبت الريفّي والفقر، إزاء »سّنية« 
العائلللة الوافللدة مللن حمافظللة إدلللب، وإزاء 
الدعم والثروة الطائلة اليت تتمتع بها. خرج 
أهالللي احلللّي يف مظاهللرٍة انتهللت باعتصللاٍم 
أمللام مقللّر شللركة قسللورة، ليحّيللوا »سلليادة 
الرئيللس« وجيللددوا للله الفللداء بالللدم والللروح 
ويناشللدوه أن يؤدب »دواعش الداخل« هؤالء.

آل الطبل وسناء دعدوع والفيل يا ملك الزمان

أحللرج السلللوك الطائللش ألبنائهللا،  	
وأوالد عمهللم وأتباعهللم، سللناء دعللدوع، وهللي 
ووجههللا  الطبللل  لعائلللة  الروحللّي  القائللد 
احلكيللم الللذي تللوىل كتابللة بيللان االعتللذار 
والتللّرؤ مللن تصللّرف بعللض األبنللاء املسلليئني. 
اجلميللل  ونكللران  باحلللزن  طبعللًا  وأحّسللت 
وهللي صاحبللة اليللد البيضللاء اللليت مل تتخلللف 
عللن رعايللة االحتفللاالت اخلرييللة يف مللدن 
السللاحل مللن الالذقيللة إىل طرطللوس، وال 
أرامللل وأيتللام قتلللى مللن قللوات  عللن مجللع 
األسللد يف والئللم كبللريٍة يف كّل مناسللبٍة 
وطنيللٍة ودينيللة، بللل إنهللا أنفقللت الكثللري على 
تركيللب أطللراٍف بديلللٍة جلرحللى، وتكفلللت 
بتزويللج بعضهللم أحيانللًا. مل يشللفع هلللا كل 
ذلك أمام احلاقدين ممن أطلقوا محلًة على 
أسللاٍس طائفيٍّ ضللد أبنائها، طالبت بطردهم 
مللن بانيللاس، واتهمتهللم بالوهابيللة والغللدر 
واجلللن باهلللروب مللن إدلللب و»التشللبيح على 
أهللل الشللهداء«. بللل ذهللب البعللض إىل تفسللري 
اللليت  قسللورة  وشللركتهم  الطبللل  آل  ثللراء 
تشللّغل، إىل جانب أعماٍل أخرى، أسللطواًل من 
الذخللرية  الشللاحنات والصهاريللج، بتهريللب 
والسللالح إىل جبهللة النصللرة، وبشللراء النفط 

عللن  غيابهللا  مللن  أشللهٍر  بعللد  	
االحتفللاالت واألنشللطة العامللة اللليت متّوهلللا 
باسللم شركتها قسورة، ظهرت سناء دعدوع 
مللًة قبللل أيللاٍم يف افتتللاح مهرجللان محللاة  مكرَّ
املسللرحّي يف دورتلله اجلديللدة اللليت أقيمللت 

صمودنللا«. »مسللرحنا..  شللعار  حتللت 

ومشللتقاته مللن تنظيللم داعللش.
بللدأ صعللود دعللدوع مللع مقتللل ابنها  	
حممللد الللذي كان منخرطللًا مللع امليليشلليات 
يف  النظللام  صللّف  يف  تقاتللل  اللليت  احملليللة 
حمافظللة إدلللب. وانتقامللًا للله أخللذت أخويلله 
للله:  وقالللت  احلسللن  سللهيل  إىل  املراهقللني 
»خذهللم لللك، أنللت أبوهللم، ليأخللذا بالثللأر«. 
كللرت دعللدوع يف عللني العقيللد فعللنّي التللوأم 
الشللخصية  مرافقتلله  يف  ورؤوف  رأفللت 
ليصللريا، منللذ ذلللك الوقت، سللبب قللوة العائلة 

التضخللم. يف  اآلخللذة  وثروتهللا 
يف أواخللر سللبعينات القللرن املاضللي  	
كانت سللناء شللابًة أنيقًة ومثقفًة يسللتهويها 
التمثيل، فانضّمت إىل فرقٍة مسرحيٍة جادٍة 
اهلل  لسللعد  أعمللاٍل  يف  رئيسلليًة  أدواراً  وأدت 
ونللوس، كان منهللا »الفيللل يللا ملللك الزمللان« 
اليت تدور قصتها عن ملٍك ظامٍل يطلق فيله 
يف املدينللة فيقتللل وحيطللم ويدهللس دون أن 
جيللرؤ أحللٌد مللن الرعية على شللكايته للملك.

مللّرت سللنواٌت طويلللٌة منللذ ذلللك،  	
عجللوزاً،  لتصللري  املمثلللة  خالهلللا  كللرت 
ولتؤدي، أو يؤدي أوالدها، دور الفيل، ويؤدي 

امللللك. دور  احلسللن  سللهيل 

سناء دعدوع وزهري رمضان

على ميني ويسار العقيد
التوأم رؤوف ورأفت الطبل ابنا سناء



	 	 	

الزواج
 

علللى الالجئللني وطالللي اللجللوء واألجانب اتبللاع قوانني الدولة 
اللليت يقيمللون فيهللا من الناحية الشللكلية عند الزواج والطالق. 
ولذلللك جيللب عليك االلتللزام بالقانون الرتكللّي املتعلق باحلد 
األدنللى لسللّن الللزواج، وكيفيللة احلصللول على رخصللة الزواج، 
ومتطلبللات الللزواج األخللرى. ينطبللق هللذا يف حللال مّت الللزواج يف 
تركيا، سللواء أكان الزواج من سللوريني أم مواطنني أتراك أو 

أجانب.
يشللرتط القانللون الرتكللّي إلمتللام الللزواج بللاإلرادة املنفللردة 

للزوجللني إمتللام الثامنللة عشللرة )18( مللن العمللر.
• وميكللن ملللن أمّت السللابعة عشللرة )17( مللن العمللر   

القانونيللني. األوصيللاء  أو  األوليللاء  مبوافقللة  الللزواج 
• وملللن أمّت السادسللة عشللرة )16( مللن العمللر الللزواج   

مبوجللب إذٍن مسللبٍق مللن حمكمللة العائلللة، ويتللّم أخللذ رأي 
الللرأي  يلللزم هللذا  أن  القانونيللني دون  أو األوصيللاء  األوليللاء 

. حملكمللة ا
• مينللع القانللون زواج مللن هللو دون سللت عشللرة سللنة   

)16(، ويتعللّرض الللزوج وأوليللاء األمللر للمسللاءلة القانونيللة يف 
هللذه احلالللة.

• جيب على اخلاطبني الذهاب معًا إىل دائرة الزواج   

يف بلديللة املدينللة اللليت يقيم أحدهما أو كالهما فيها من أجل 
التقللّدم للحصللول علللى رخصة الزواج. حتى لو ُعقدت مراسللم 
احتفاٍل دينيٌة للزواج فإنه غري قانونيٍّ إذا مل يتّم تسجيله، وال 
ترتتب عليه أي آثاٍر قانونية، مبا يف ذلك حقوق اإلرث وامللكية 

والنفقللة واحلصللول علللى جنسللية الزوج. 
عللالوة علللى ذلللك فللإن العالقللة القانونيللة بللني األب والطفللل 
سللتحتاج إىل املصادقللة عليهللا مللن قبللل األب أمللام احملكمللة أو 

دائللرة النفللوس أو الكاتللب بالعللدل.
• ال يسمح القانون الرتكّي بتعدد الزوجات.  

• ال يعللرتف القانللون الرتكللّي بالللزواج الديللي عنللد   

. لشلليخ ا
• ال يوجللد يف تركيللا تثبيللت زواج، هنللاك تسللجيل   

البلديللة. يف  الللزواج  دائللرة  عنللد  الللزواج  عقللد 

الوثائق املطلوبة لعقد الزواج 
جيللب علللى كلٍّ مللن الرجللل واملللرأة التقللّدم إىل دائللرة الللزواج 
ببطاقللة السللجل املدنللّي )اهلويللة(، والقيللد املدنللّي )إخللراج قيللد 
مدنللّي(، والوثيقللة املتعلقللة بالللزواج األول إذا كان منتهيللًا، 
إذا كان  القانونللي  املمثللل  وتوقيللع  اإلذن اخلطيللة  ووثيقللة 
حمجللوراً عليلله أو صغللرياً، والتقريللر الطللّي الللذي يثبللت عللدم 

وجللود مانللٍع طلليٍّ مللن الللزواج. 

جيللب أن يكللون إخللراج القيللد املدنللّي للسللوريني مصدقللًا مللن 
القنصليللة السللورية يف تركيللا، ولكللن ميكللن الللزواج عللن 

طريللق اسللتخراج قيللٍد مللن إدارة اهلجللرة )حسللب املدينللة(.

)احلضور أمام املوظف شخصيٌّ وال تقبل الوكاالت(

مّل مشل األسرة
 )GiGM( ميكنللك التقدم بطلللٍب إىل مديريللة إدارة اهلجرة
جلمللع مشلللك بزوجللك، أو بأطفالللك القّصللر، أو بللأوالدك 

الكبللار امُلعالللني واملقيمني يف خارج سللوريا.

الطالق 
إىل  اللجللوء  الطللالق  يف  الراغللب  الللزوج  علللى   •  

حمكمة األسرة اليت يقيم يف دائرتها أحد الزوجني، أو حيث 
سللابقًا. الزوجللان  عللاش 

• إذا كنللت راغبللًا يف الطللالق عليللك التقللّدم بطلٍب   

إىل احملكمللة يوضللح أسللباب ذلللك، وقللد حتتللاج إىل حمللاٍم 
علللى  للحصللول  التقللّدم  الطلللب. كمللا ميكنللك  لصياغللة 
مسللاعدٍة قانونيللٍة جمانيللٍة إذا كنللت غللري قللادٍر علللى حتمللل 

احملامللي. نفقللات 
• إذا كان للزوجللني طفللٌل )أطفللال( فللإن عليهمللا   

التقللّدم بطلللٍب للحصللول علللى حضانتلله. ويقللّرر القاضللي يف 
هللذا الشللأن حسللب املصلحللة العليللا للطفللل.

• يسللّمى الطللالق الللذي يتللّم مبوافقللة الزوجللني   

طالقللًا غللري متنللازٍع عليلله )بالرتاضللي(، ويف هللذه احلالللة 
جيب على الزوجني أن يقّدما طلب الطالق ويسللجاله لدى 
احملكمة املختصة. ويشرتط يف هذا الطالق مرور سنٍة على 

الللزواج كحللدٍّ أدنللى.
• ويسللّمى الطللالق بالتنللازع إذا مل يتفللق الزوجللان   

على شللروط الطالق. ويقّدم أحدهما طلب الطالق يف هذه 
احلالللة، وتعقللد احملكمللة جلسللة اسللتماٍع إىل كال الطرفني، 

وتتخللذ قللراراً حللول حتقللق شللروط الطللالق. 
وعللادًة مللا يسللتغرق الطالق بالتنازع وقتللًا أطول من الطالق 

بالرتاضي.

حقوق العائلة


