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ديرالزور
شارع املتحف املؤدي إىل اجلسر العتيق  -خاص عني املدينة

االفتتاحية

من محاة إىل صيدنايا
قب��ل أي��ام أص��درت منظم��ة العف��و الدولي��ة تقريرها الذي اش��تهر بس��رعة «املس��لخ البش��ري» ،والذي
حتدثت فيه عن أوضاع املعتقلني املريعة يف س��جن صيدنايا العس��كري ،وعن إعدام ثالثة عش��ر ألفاً منهم،
على األقل ،إثر حماكمات شكلية .وبعد أسبوع على ذلك قالت  Human Rights Watchإن قوات النظام نفذت
هجم��ات باألس��لحة الكيميائي��ة عل��ى األحي��اء ال�تي كان��ت تس��يطر عليه��ا املعارض��ة خ�لال معرك��ة مدين��ة
حل��ب منذ ش��هرين.
�ار ع��ن الصح��ة مجل��ة
باملقاب��ل ،ردت وزارة «الع��دل» يف حكوم��ة األس��د عل��ى التقري��ر األول بأن��ه «ع� ٍ
وتفصي ً
ال» ،ألن أحكام اإلعدام يف سوريا «ال تصدر إال بعد حماكمة قضائية متر يف عدة درجات» ،ويشرف
عليه��ا قض��ا ٌة «مس��تقلون يف عمله��م وحمرتم��ون» .وت��وىل الراع��ي الروس��ي ال��رد عل��ى االتهام الثان��ي قائ ً
ال إن
تقري��ر هيوم��ان رايت��س ووت��ش أع�دّه «ه��واة» ،وه��و يدم��ر «الس��معة املث�يرة للج��دل أص� ً
لا» هل��ذه املنظم��ة.
م��ن املع��روف أن حق��وق اإلنس��ان ش��هدت تط��وراً كب�يراً خ�لال العق��ود األخ�يرة ،عل��ى صع��د البل��ورة
والتقن�ين واملنظم��ات ،مم��ا جعله��ا أح��د احملاور البارزة للتفكري احلديث .ويف ح�ين اندرجت يف مواثيقها دول
عدي��دة ،وآمن��ت بأهميته��ا جمتمع��ات وش��خصيات عامة ك�برى؛ فإن قوى العطالة يف الع��امل ما تزال ترغب
يف عرقلة العجلة وش ّد عربة البشرية إىل الوحشية اليت دخلت ،دون صدفة ،يف عنواني كتابني خمتلفني
للغاية؛ األول هو «سورية :الدولة املتوحشة» للمستعرب الفرنسي ميشيل سورا ،والثاني هو «إدارة التوحش»
ألب��ي بك��ر ناج��ي ،وال��ذي يع ّد الدلي��ل املنهجي االس�تراتيجي لـ«دول��ة» داعش.
كت��ب س��ورا كتاب��ه كدراس��ات منفصل��ة نش��رها باس��م مس��تعار يف النص��ف األول م��ن مثانين��ات
الق��رن املاض��ي ،قب��ل أن ختتطف��ه جمموع��ة مرتبط��ة حب��زب اهلل ويقض��ي عل��ى يده��ا ع��ام  ،1986لتبق��ى ه��ذه
األحب��اث حم��ل اهتم��ام خنب��ة م��ن املعني�ين ،حتى جترأت أس��رته على مجعها يف كتاب حيم��ل عنوان واحدة
منه��ا وأصدرت��ه ع��ام  ،2012ليرتج��م إىل العربي��ة مؤخ��راً .يتن��اول الكت��اب وحش��ية نظام األس��د األب يف محاة،
ال�تي مت��ر ذك��رى جمزرته��ا الفظيع��ة ه��ذه األي��ام ،ويف س��جن تدم��ر ،ال��ذي ال ميك��ن احلدي��ث ع��ن س��جن
صيدناي��ا دون اس��تحضاره.
ث��ار الس��وريون عل��ى ه��ذا كله ،وهم يقاتل��ون التوحش على جبهيت النظ��ام والتنظيم اليوم .وألنهم
كذل��ك فه��م يف س��ياق املث��ل اإلنس��انية العليا وقيم العص��ر احلديث ،ولذلك س��ينتصرون ولو طال الطريق.
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دير الزور بال أدوية وال لقاحات
مسهر اخلالد

دفع��ت ممارس��ات تنظي��م الدول��ة اإلس�لامية عامل�ين يف اجمل��ال الط�بي بدي��ر ال��زور إىل اهلج��رة أو إىل ت��رك
العم��ل ،لك��ن ذل��ك لي��س الس��بب الوحي��د واألساس��ي ل�تردي الوض��ع الصح��ي ،فهن��اك عل��ى الط��رف املقاب��ل ممارس��ات
النظ��ام املمنهج��ة ،واس��تغالل جت��ار أدوي��ة انف�لات الضواب��ط وغي��اب الرقاب��ة.

يف دي��ر ال��زور حالي �اً  12مس��تودعاً لبي��ع األدوي��ة ،حبس��ب
صيدل��ي ت��رك العم��ل مؤخ��راً .ال تغط��ي تل��ك املس��تودعات احتياج��ات
األهال��ي يف ظ��ل احلرب ،والتطورات األخ�يرة على احلدود الرتكية،
ومنع التنظيم السفر إىل خارج املناطق اليت يسيطر عليها ،وتضاف
إىل كل ذلك ظروف راكمتها -منذ ثالث سنوات -سياسات النظام
جت��اه املنطق��ة.
وق��د ح��اول إعالم��ي يعم��ل يف صفح��ة «إذاع��ة دي��ر ال��زور
احل��رة» حص��ر أصن��اف األدوي��ة املفق��ودة م��ن الس��وق واملش��ايف جملل��ة
«عني املدينة» فخرج بالقائمة التالية( :اللقاحات بشكل عام ،وأهمها
لقاح��ات اﻷطف��ال؛ ع�لاج داء الكل��ب الذي تفش��ى يف املنطق��ة منذ مدة؛
عالج��ات األم��راض الس��ارية واملس��تعصية كالس��ل والته��اب الكب��د
 CوB؛ خافض��ات الضغ��ط؛ خافض��ات الس��كري؛ أدوي��ة الرب��و؛ أدوي��ة
الكل��ى؛ أدوي��ة م��رض الناعور؛ األدوية النفس��ية؛ أدوية الصرع؛ أدوية
األطف��ال ،وبش��كل خ��اص خافض��ات احل��رارة) ،وق��د تس��بب فق��دان
بعضه��ا يف وفي��ات ع��دة .ويضي��ف صيدل��ي ،كان يعم��ل بش��كل س��ري
يف دي��ر ال��زور م��ع منظم��ات إنس��انية ،أن بع��ض ه��ذه األدوي��ة متواف��ر
عل��ى نط��اق حم��دود وبأس��عار مرتفع��ة ج��داً.
النظام وفقدان األدوية
يفي��د أح��د مس��توردي األدوية ،وهو صيدل��ي من دير الزور
أيض�اً ،أن النظ��ام ب��دأ من��ع دخ��ول األدوي��ة إىل احملافظ��ة بق��رار أم�ني
من��ذ الش��هر الراب��ع  .2014وص��ادر أح��د حواج��زه يف تدم��ر ،يف تل��ك
الف�ترة ،ش��حنة كب�يرة للصيدل��ي كان��ت متجه��ة إىل احملافظ��ة
مبوافق��ة وزي��ر الصح��ة .يق��ول الصيدل��ي إن��ه اش�ترى تل��ك الش��حنة
م��رة أخ��رى م��ن الرق��ة بع��د س��نة ،يف وق��ت ب��دأ في��ه النظ��ام حبص��ر
نق��ل األدوي��ة إىل املنطق��ة الش��رقية ع�بر الط�يران ليقص��ر توزيعه��ا
على مناطق س��يطرته يف املدينة ،بينما يضطر التجار يف الريف إىل
نقلها من دمش��ق إىل حلب فالرقة بتكاليف وخماطرة كبرية ،عرب
طري��ق توق��ف يف الف�ترة األخ�يرة .وخيض��ع التجار ،قب��ل القيام بتلك
املغام��رة ال�تي ق��د تنته��ي مبص��ادرة احلمول��ة ،لعملي��ة ابت��زاز كب�يرة
تقوم بها املستودعات الرئيسية من خالل «التحميل» ،بفرض أدوية
غ�ير مطلوب��ة ،أو غ�ير ذات فاعلي��ة ،عل��ى التاج��ر كش��رط لبيع��ه
األدوي��ة ال�تي يريدها ،حبس��ب أكثر من صيدلي وصاحب مس��تودع.
وق��د راف��ق ق��رار املن��ع غ��زو جت��ار األدوي��ة العراقيني الس��وق الس��وري،
عارض�ين أرباح�اً باهظ��ة تصل إىل مخس��ة أضعاف الس��عر احلقيقي،
ث��م ش��حنها إىل بغ��داد والبص��رة ،مم��ا يضط��ر أصح��اب املس��تودعات

والصيادل��ة يف دي��ر ال��زور إىل إع��ادة ش��راء األدوي��ة الس��ورية م��ن
الع��راق ،خاص��ة األدوي��ة اهلرموني��ة النس��ائية ،بأس��عار خيالي��ة.
يف الس��نتني املاضيتني ظلت األدوية تدخل من تركيا إىل
الرقة ثم إىل باقي مناطق س��يطرة التنظيم عرب مس��توردين كبار.
ويضي��ف كيميائ��ي م��ن دي��ر ال��زور أن ه��ؤالء كان��وا يتعاق��دون م��ع
ش��ركات صيني��ة أو هندي��ة لصناع��ة أدوي��ة مش��ابهة لألدوي��ة
الس��ورية ،تس��مح تركي��ا بدخوهل��ا إىل أراضيه��ا -بع��د دف��ع الرس��وم
اجلمركي��ة -لكنه��ا متن��ع بيعه��ا فيه��ا .عل��ى أن تل��ك العملي��ة توقفت
من��ذ بداي��ة مع��ارك الب��اب م��ن ش��هرين ونص��ف.
تنظيم الدولة وشح اللقاحات
أس��هم أطب��اء وصيادل��ة وعامل��ون يف اجمل��ال اإلنس��اني
واإلغاث��ي ،من��ذ مت��دد التنظي��م ،يف إدخ��ال أدوي��ة أم��راض مزمنة إىل
األراضي اليت يسيطر عليها ،رغم أنه مينع عمل املنظمات يف العموم.
باإلضافة إىل إدخال لقاحات األطفال اليت كانت ترسلها منظمات
عاملية ،كاليونيسيف ومنظمة الصحة العاملية ،عرب منظمة اهلالل
األمح��ر القط��ري أو وح��دة تنس��يق الدع��م  ACUوغريهم��ا .كان
آخره��ا لق��اح ض��د احلصب��ة األملاني��ة ،يف الش��هر الس��ادس م��ن الس��نة
الفائت��ة .وج��رت مح�لات التلقيح مع مضايق��ات مضاعفة من أمنيي
التنظي��م الذي��ن ألزم��وا املتطوع�ين يف احلم�لات عل��ى ملء اس��تمارات
مطبوع��ة مبعلوم��ات خت��ص توجهاتهم السياس��ية وأوض��اع وأماكن
س��كن أقاربه��م .لك��ن عناص��ر ومؤيدي��ن للتنظي��م اس��تثمروا مح�لات
اللقاح يف دعايتهم له ،واعتربوها من ضمن مظاهر «التمكني» ،بينما
ظه��رت تي��ارات داخل��ه من��ع أصحابه��ا أوالده��م م��ن تلق��ي اللقاح��ات
واعتربوها من قبيل العبث ،ألن «التداوي قبل نزول الداء هو اشتغال
بأم��ر يُش� ُّ
�ك يف حتقق��ه ،وحص��ول مثرت��ه أم� ٌر موه��وم».
وس��ط ه��ذه الظ��روف تش��هد املنطق��ة إقب��ا ً
ال كب�يراً عل��ى
املداوي��ن باألعش��اب ،الذي��ن حياك��ون ت��راث املنطق��ة وخرافاته��ا يف
طقوس��هم .وق��د واءم مش��عوذون ممارس��اتهم القدمي��ة م��ع أدعي��ة
ديني��ة لتتناس��ب م��ع توجه��ات التنظي��م الذي يالحق الس��حرة ويقيم
دورات لتعلي��م الرقي��ة الش��رعية.
أوص��ل النظام والتنظيم األهالي وجتار األدوية والعاملني
يف اجمل��ال الط�بي إىل ط��رق ش��تى األب��واب لله��روب م��ن ش��بح املرض،
لك��ن بط��رق ملتوي��ة .وخيش��ى الكث�يرون أن تصب��ح ه��ذه الط��رق ،م��ع
الزم��ن ،ه��ي الط��رق الرئيس��ية والوحي��دة ال�تي يس��لكونها.
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بينها مز ّورةٌ ..
سوق سوداء لألدوية السورية يف تركيا
وحتذيرات :بعضها قد يؤدي إىل املوت!
مصطفى أبو مشس
ً
�ت ب�ين الالجئني الس��وريني يف تركي��ا ،وخصوص�ا يف والياته��ا احلدودية كغازي
�كل الف� ٍ
اتس��عت ظاه��رة بي��ع األدوي��ة الس��ورية بش� ٍ
جتارية للمواد الغذائية واخلضار ،وسط جهل الباعة بالتعامل معها وشروط حفظها،
عينتاب وأورفا وأنطاكيا .تباع هذه األدوية يف حمال
ٍ
ً
�ام ّ
نوع من الرقابة ،وخصوصا يف بلد املنش��أ ،س��وريا ،ما فتح
غياب ت� ٍّ
م��ا ي��ؤدي إىل فس��ادها يف أغل��ب األحي��ان .وجت��ري ه��ذه التج��ارة وس��ط ٍ
ألي ٍ
الب��اب النتش��ار أدوي� ٍ�ة مز ّورة.
س��وريون يف الصفح��ات نفس��ها.
ٌ
أدوية مزوّرة
أك��د الدكت��ور «خال��د .ح» ،وه��و طبي��ب داخلي��ة يعم��ل يف مهرّبو األدوية املزوّرة ،من هم؟
ٍ
تعيش الصيدالنية «منال .ع» يف مدينة مرسني منذ سنتني،
أح��د املس��توصفات الس��ورية يف مدين��ة كيلي��س ،أن انتش��ار األدوية
ال« :من وأك��دت وج��ود أدوي� ٍ�ة م��ز ّور ٍة تنتش��ر ب�ين الس��وريني هن��اك ،وقال��ت
�توى كبري .وأضاف متس��ائ ً
ٌّ
وعلين وعلى مس� ً
امل��ز ّورة واض� ٌ�ح
ُمرت يف حديثه��ا للمجل��ة« :عن��د تذوق��ي نق��ط التيم�برا وج��دت طعمه��ا
أي��ن تأت��ي ه��ذه األصن��اف بع��د أن ُفق��دت من��ذ زم� ٍ�ن طوي��ل ،أو د ّ
األسواق لضررها بعد أن م�� ّراً كالعلق��م يف ح�ين كان��ت متت��از س��ابقاً
بطع��م حل��و .وفتح��ت
املعامل اليت كانت تنتجها ،أو ُسحبت من
ٍ
كبس��ولة املاكس��يبني ،املف�ترض أنه��ا م��ن إنت��اج معم��ل آس��يا ،فوجدت
حظرته��ا منظم��ة الصح��ة العاملي��ة؟!».
ال فق��ال« :توقف إنتاج ش��راب البييب كامل يف أن حمتوياته��ا ب��ودرة م��ن الطح�ين والس��كر».
وأعط��ى مث��ا ً
واس��تغربت الصيدالني��ة األس��عار الرخيص��ة لكرمي��ات
سوريا منذ أكثر من ثالث سنوات ،ونقط امليدرالني توقف إنتاجها
�عار تق� ّ�ل ع��ن ثلث أس��عارها يف الس��وق،
�
بأس
�اع
�
تب
إذ
�ال،
�
واإليدي
�ي
�
البوهل
من��ذ ع��ام  .2007كم��ا أن وزارة الصح��ة ح��ددت أمس��اء  25معم� ً
ٍ
لا
تع ّرض��ت مجيعه��ا للقصف وخرجت عن اخلدمة ،ومع ذلك تنتش��ر وأضاف��ت« :م��ن الواض��ح ،عن��د فح��ص ه��ذه الكرمي��ات بالع�ين اجمل� ّردة،
عطرية مل تكن موجود ًة يف
أدوي� ٌة مصنع� ٌة باس��م ه��ذه املعام��ل يف تركي��ا ويف املناط��ق احمل� ّررة ،أنه��ا غ�ير متجانس��ة ،كما أنها ذات رائح� ٍ�ة
ٍ
ومنه��ا الفولتاري��ن وس��يتامول تاميك��و .فم��ن أين تأتي ه��ذه األدوية ،السابق» .والالفت ،حبسب ما تقول الصيدالنية ،أن بائعي هذا الصنف
يتبدلون كل م ّرة ،وأضافت« :ليس من السهل تتبعهم أو التع ّرف إىل
أو باألح��رى م��ن يصنعه��ا وكي��ف؟».
�ات ميك��ن الذي��ن يتاج��رون باألدوي��ة امل��ز ّورة».
وبس��بب طريق��ة انتش��ار الس��وريني ،وغي��اب جه� ٍ
أي دواء؛ فإن��ه م��ن الصع��ب تتب��ع سر رواج هذه األدوية
اللج��وء إليه��ا يف ح��ال ثب��ت ض��رر ّ
اس��تطلعت «ع�ين املدين��ة» آراء العدي��د م��ن الس��وريني م��ن
مضاعف��ات ونتائ��ج انتش��ار ه��ذه األدوي��ة .إال أن الس��يدة يامس�ين،
ال�تي تس��كن يف مدين��ة كيلي��س ،قال��ت جملل��ة «عني املدين��ة»« :هناك ش��رائح خمتلف��ة ،وخلص��ت إىل أن أس��باب رواج ه��ذه األدوي��ة ،الص��احل
ع�لاج لبع��ض األم��راض منه��ا وامل��ز ّور ،يع��ود بالدرج��ة األوىل إىل معرف��ة الس��وريني بأمسائه��ا،
ٌ
�ات عل��ى أنه��ا ٌ
حم�لات س��وري ٌة تبي��ع خلط� ٍ
كثري
يف
�ل
�
تص
إذ
�عارها،
�
أس
�ص
�
رخ
وإىل
�ا،
�
بفعاليته
�ابقة
�
الس
�م
�
وثقته
اجللدي��ة وح��ب الش��باب ،وبع��د اس��تخدامها زادت آف��ة ح��ب الش��باب
ٍ
عندي وانتش��رت يف وجهي بطريقة غريبة .وعند مراجعة الطبيب م��ن األحي��ان إىل رب��ع أس��عار نظرياته��ا الرتكي��ة .وم��ن أب��رز األس��باب
ٍ
ٍ
ندبات أيضاً القوانني الصارمة لبيع األدوية يف تركيا ،وحصر صرف الكثري
ً
ً
ّ
حساسية كبرية للجلد ما أدى إىل
تبي أن هذه املادة سّببت
ٍ
طبية من املشايف أو من أطباء أتراك ،وهنا تربز مشاكل
منها
بوصفة ٍ
ٍ
دائم��ة».
وتس��هم صفح��ات مواق��ع التواص��ل االجتماع� ّ�ي ،باعتبارها التواص��ل واللغ��ة.
�زل تقيم يف كيليس ،تق��ول للمجلة:
الس��يدة س��عاد ،رب��ة من� ٍ
امل��كان ال��ذي جي��د في��ه الس��وريون م��ا تع � ّودوا علي��ه يف بالده��م ،يف
الرتوي��ج لع��دد كب�ير وأصن��اف متع �دّدة م��ن اخللط��ات واألدوي��ة« .ال ميكنن��ا الذه��اب إىل املش��فى يف ّ
كل م� ّر ٍة ترتف��ع فيه��ا درج��ة حرارة
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
طويل��ة بس��بب االزدح��ام أو البح��ث
لس��اعات
�رات يكتبه��ا أطب��اء طفل��ي ،فهن��اك نبق��ى
ٍ
ٍ
�
حتذي
�م
�
رغ
�ار
�
االنتش
يف
�رة
�
الظاه
وتس��تم ّر ه��ذه
ٍ
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دكان وأش�تري تيم�برا (نق��ط
ع��ن مرتج��م ،ل��ذا أتوج��ه إىل أق��رب
ٍ
خافض حرارة لألطفال)ُ ،
وت ّل املشكلة» ،وتضيف« :نشرتي نقط
الس�يروم (قط��رة أنفي��ة لألطف��ال) مث� ً
تركية من
يرات
لا بث�لاث ل� ٍ
ٍ
الدكاك�ين ،بينم��ا س��عرها يف الصيدلي��ات  11ل�يرة».
ٌ
جتارة مرحبة
تتواف��ر األدوي��ة الس��ورية يف الكث�ير م��ن حمالت الس��مانة
واخلض��ار ،وخصوص�اً يف األحياء الش��عبية من املدن الرتكية حيث
دكان
ري من السوريني .ويقول ياسر ،وهو صاحب
يسكن عد ٌد كب ٌ
ٍ
يف منطق��ة دوز تب��ة مبدين��ة غ��ازي عينت��اب« :هال�ني الطل��ب عل��ى
ه��ذه األدوي��ة فب��دأت بيعه��ا يف دكان��ي .هن��اك إقب� ٌ
�ال ش��ديد ،نص��ف
أرب��اح ال��دكان م��ن بي��ع األدوية» .اعرتف ياس��ر أنه لي��س صيدالنياً
وال خب�يراً باألدوي��ة ،إال أن��ه أردف قائ ً
بأصناف حمدد ٍة
ال« :أكتفي
ٍ
معروف��ة ،مث��ل حب��وب االلته��اب ومس��كن اآلالم وحق��ن الكري��ب،
ومث��ل ه��ذه األدوي��ة ال حتت��اج إىل خب�ير».
عل��ى أح��د رف��وف دكان��ه لبي��ع القه��وة يف مدين��ة ني��زب
يض��ع س��عيد جمموع� ً�ة م��ن األدوي��ة ،وعن��د س��ؤاله ع��ن خربت��ه فيه��ا
سنوات يف مدينة حلب .وحني
صيدلية لعشر
قال« :كنت أعمل يف
ٍ
ٍ
أتيت إىل هنا بدأت أساعد السوريني بشراء األدوية من الصيدليات
الرتكي��ة ألن��ي أع��رف الرتاكي��ب العلمي��ة ،كم��ا أعط��ي احلق��ن
جماني .وشيئاً فشيئاً صارت هذا
�كل
ّ
وبعض اإلس��عافات األولية بش� ٍ
عمل��ي هن��ا» .وع��ن طرق حصوله على األدوية يق��ول« :هناك الكثري
م��ن البائع�ين يأت��ون إلينا ويعرضون علينا الش��راء .ال تتوافر معظم
األدوي��ة ولك��ن هن��اك حوال��ي  100صن��ف» .وع �دّد س��عيد األدوي��ة
األكث��ر رواج��اً؛ ومنه��ا مس��كن األمل البوف�ين ،واملض��اد احلي��وي
املاكس��يبني ،ومض��اد االلته��اب غ�ير الس��تريوئيدي ديكل��ون ،وه��و
موج��و ٌد كحق��ن ،ونقط املنوم ميدرالني ،وخافض احلرارة تيمربا،
والس��يتامول.
أثن��اء وجودن��ا الحظن��ا أن معظ��م الذي��ن دخل��وا إىل حم��ل
القه��وة ال��ذي يدي��ره س��عيد كان��وا يدعون��ه «دكت��ور» ويصف��ون ل��ه
مرضه��م .وعندم��ا س��ألنا أحده��م ع��ن س��بب جميئ��ه ق��ال :األدوي��ة
الرتكي��ة ال تنف��ع ،وأس��عارها مرتفع��ة».
من أين تأتي هذه األدوية؟!
تأت��ي غال��ب الكمي��ات عن طري��ق التهريب ،وأك�بر املنافذ
من جهة مدينة كيليس املقابلة ملدينة اعزاز ،والرحيانية املقابلة
ملدين��ة س��رمدا .وهن��اك ع��د ٌد م��ن املهرب�ين بينه��م أت��راك.
يعي��ش س��امر .خ يف والي��ة كيلي��س من��ذ أرب��ع س��نوات،
ويعم��ل يف جت��ارة األدوي��ة وتهريبه��ا .يق��ول« :ه��ذه التج��ارة راحب��ة.
من��ذ س��نوات كان التهري��ب س��ه ً
ال فاحل��دود كان��ت أق��ل رقاب��ة،
�ات كث�يرة .وم��ع ذل��ك ازداد ع��دد الذي��ن
ونعان��ي الي��وم م��ن صعوب� ٍ
يعمل��ون يف تهري��ب األدوي��ة لتأم�ين لقم��ة العي��ش».

و يكم��ل :
«يق��وم أحد أصدقائي يف الداخل
بش��راء الطلبي��ات وإيصاهلا إىل امله� ّرب الذي يدخلها.
الن��وع لي��س مهم�اً ،فه��و يأخ��ذ ع��ن كل كرتون� ٍ�ة ب��وزن  20كيلوغ��رام
مبل��غ  1250-1000دوالراً ،ولذل��ك نتجن��ب األدوي��ة ذات األوزان الكب�يرة
كالش��رابات ونكتف��ي ببع��ض أن��واع احلب��وب واملراه��م والتحامي��ل
املطلوب��ة يف الس��وق» .وع��ن مص��در ش��رائها يق��ول س��امر« :نش�تريها من
مس��تودعات األدوي��ة يف س��وريا أو ع��ن طري��ق الصيدلي��ات».
علي اخلالد س� ٌّ
�وري من مدينة الدانا جلأ إىل تركيا وس��كن
�دوب إلحدى
يف الرحياني��ة من��ذ  ،2014وكان يعم��ل يف التوزي��ع كمن� ٍ
ش��ركات األدوي��ة يف س��وريا .ق��ال« :تفاج��أت عن��د دخول��ي إىل تركي��ا
�جعين عل��ى العم��ل .يف
بانتش��ار األدوي��ة الس��ورية يف الرحياني��ة ،م��ا ش� ّ
البداي��ة كن��ت أش�تري م��ن التج��ار وأو ّزع هن��ا ،ث��م تع ّرف��ت عل��ى بع��ض
األش��خاص الذي��ن يأت��ون ل��ي بالدواء م��ن األراضي الس��ورية وأنا أبيعه
هن��ا لتج��ار اجلمل��ة».
ويضي��ف« :صرن��ا ن��رى يف األس��واق بع��ض األدوي��ة ال�تي ال
توجد حتى يف الصيدليات السورية .ال أعرف من أين تأتي ،يف الغالب
يصنعونه��ا هن��ا يف تركي��ا».
جتارة املوت
وع��ن خماط��ر ه��ذه الظاه��رة يق��ول الدكت��ور ش��عبان ،وه��و
طبي��ب اختصاص� ٌّ�ي يعمل يف إحدى املنظمات يف مدينة غازي عينتاب:
«املش��كلة قدمي��ة .فمن��ذ كن��ا يف س��وريا واملري��ض يلج��أ إىل الصيدل��ي
ألخ��ذ دوائ��ه عوض �اً ع��ن الذه��اب إىل الطبي��ب ،ولك��ن الكارث��ة هن��ا أن
ه��ذه األدوي��ة توص��ف م��ن قبل بائع�ين ال يعرفون خماط��ر األدوية وال
جرعاته��ا وال ينظ��رون حت��ى إىل صالحيته��ا».
ويكم��ل الطبي��ب« :ال ثقة ل��ي بهذه األدوية وطريقة حفظها
ووصوهلا إىل أيدي املرضى .بعضها قد يس ّبب آثاراً
ً
جانبية كبري ًة وال
ميكن أن توصف دون معرفة .فمريض الضغط ،على س��بيل املثال ،ال
ميك��ن أن تعطي��ه إب��رة ديكل��ون ألنه��ا حت��وي عل��ى الصودي��وم م��ا ي��ؤدي
كعالج
إىل ارتف��اع ضغط��ه يف ح��ال أخذها ،ورغم ذلك تراها منتش��ر ًة
ٍ
للكري��ب وتعط��ى دون دراي��ة».
بينم��ا حي��ذر الصيدل��ي أمح��د .ح ،ال��ذي يعم��ل يف مدين��ة
الرحيانية ،من غياب الرقابة على املعامل السورية اليت يقع معظمها
يف مناطق سيطرة الثوار وال يقوم خرباء فيها بفحص معايري اجلودة
أو التعقي��م أو الصالحي��ة .ويتس��اءل« :يف الس��ابق كان��ت تص��ل إلين��ا
نش� ٌ
�رات دوري� ٌة ع��ن أدوي� ٍ�ة لس��حبها م��ن الصيدلي��ات خلل� ٍ�ل يف طريق��ة
التصني��ع أو زي��ادة الش��وائب ،فكي��ف يت��م األم��ر اآلن؟» .ويش�ير إىل أن
«بعض األدوية غري خطرة وآثارها اجلانبية قليلة ،كحبوب االلتهاب
والس��يتامول ،ولك��ن األم��ر تط��ور إىل بي��ع أدوي� ٍ�ة نوعي��ة».
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الرتكي
دمج الطالب السور ّيني يف التعليم
ّ
بني اآلمال واملخاوف
أمحد طلب الناصر
�نوات عل��ى مراك��ز التعلي��م الس��ورية املؤقت��ة ج��اء نب��أ إيقافه��ا وانتق��ال تعلي��م الطالب الس��وريني إىل
بع��د مض� ّ�ي أكث��ر م��ن أرب��ع س� ٍ
املدارس الرتكية وربطهم مبناهجها ،وفق خطة «الدمج» اليت كان وقعها على مسامع املعّلمني والطالب واألهالي السوريني وقع الصاعقة
خاص ،ال س��يما وأن القرار تزامن مع
�كل ّ
مبج ّرد إصدار الرتبية الرتكية قرارها .وبدأت حاالت اخلوف من املس��تقبل تس��ود بني املعّلمني بش� ٍ
إغ�لاق املراك��ز الس��ورية وحتوي��ل طالبه��ا إىل امل��دارس الرتكي��ة من��ذ بداي��ة الع��ام الدراس��ي احلال��ي.
أخ��ذت تل��وح يف األف��ق العدي��د
م��ن التس��اؤالت واالستفس��ارات ح��ول مص�ير
كل م��ن املعل��م والطال��ب على ح ّد
ومس��تقبل ٍّ
س��واء .فاملعّلم الس��وري كان قد خضع لدور ٍة
تأهيلي� ٍ�ة يف نهاي��ة العطل��ة الصيفي��ة املاضي��ة
نال يف نهايتها الشهادة اليت اشرتطتها الرتبية
الرتكي��ة ،م��ع منظمة اليونيس��يف املس��ؤولة
ع��ن روات��ب املعلم�ين الس��وريني ،لتعي�ين
الك��وادر التعليمي��ة واإلداري��ة يف املراك��ز.
فص��ار الس��ؤال الذي يل� ّ�ح على املعلمني هو :إن
كان��ت الرتبي��ة الرتكية قررت نقل الطالب
ودجمه��م باملنه��اج الرتك��ي مس��تقب ً
ال فلم��اذا
أج��رت لن��ا تلك ال��دورة؟ وما هي تبعات الدمج
عل��ى مس��تقبل معّلم��ي املنه��اج الس��وري؟
توجهن��ا به��ذا الس��ؤال إىل الس��يد
ّ
«عب��د الباق��ي» ،مس��ؤول مديري��ة الرتبي��ة
الفرعي��ة التاب��ع ملنطق��ة «كج��ك ش��كمجي»
يف مدين��ة إس��طنبول ،أثن��اء لقائن��ا معه ضمن
�اع لك��وادر املراك��ز الس��ورية يف املنطقة،
اجتم� ٍ
ّ
ف��كان اجل��واب« :يعم��ل املعلم��ون الس��وريون
يف املراك��ز املؤقت��ة بصف��ة متطوع�ين ،وم��ا
تقدّم��ه اليونيس��يف هل��م منح��ة ولي��س راتب�اً،
أم��ا احلكوم��ة الرتكي��ة فتق �دّم التس��هيالت
املمكن��ة للمعلم�ين والط�لاب لالس��تمرار يف
العملي��ة التعليمي��ة دون معوق��ات .وأدع��و
مجي��ع املعلم�ين الس��وريني إىل تعّل��م اللغ��ة

6

�ابقة يف
الرتكية هذه الس��نة للتقدّم إىل مس� ٍ
الع��ام الق��ادم والرتش��ح للتدري��س يف م��دارس
«إم��ام خطي��ب» وامل��دارس الرتكي��ة األخرى».
وق��د أمل��ح يف نهاي��ة حديث��ه إىل أن ه��ذا الع��ام
ه��و األخ�ير بالنس��بة إىل املراك��ز والتدري��س
باملناه��ج الس��ورية ،دون تأكي��د املوض��وع.
وعل��ى العم��وم ،تاب��ع املعلم��ون
أعماهل��م يف املراك��ز بع��د ص��دور التعيين��ات
تنف أو
وس��ط ختّب��ط وتباين األخبار ال�تي مل ِ
ّ
تؤكد اس��تمرار التعليم وفق املنهاج الس� ّ
�وري
قادم��ة أخ��رى.
لس��نوات
ٍ
ٍ
الدراس��ي
الفص��ل
انته��اء
وقبي��ل
ّ
األول هل��ذا الع��ام ،وضمن تنفيذ خطة الدمج،
أقدم��ت الرتبي��ة الرتكية على تغيري الربامج
ً
إضافة إىل
التدريسية ضمن املراكز املؤقتة،
إلغاء مواد التاريخ واجلغرافية والفلسفة من
املنه��اج الس� ّ
�وري امل ّتب��ع ،وم��ن ث� ّ�م إحل��اق 4200
معّل� ٍ�م ترك� ٍّ�ي بتل��ك املراكز لتعلي��م الطالب
الس��وريني اللغ��ة الرتكي��ة وتهيئته��م للدم��ج
الحق�اً ،بع��د أن ب��دأت بإحل��اق تالمي��ذ الص��ف
األول من��ذ ب��دء الع��ام الدراس��ي بالصف��وف
املدرس��ية احلكومية مع أقرانهم من األتراك.
دورة التأهيل الثانية تزيد من آمال املعلمني
قبي��ل انته��اء الفص��ل الدراس��ي
األول ،بداي��ة الش��هر الفائ��ت ،وبع��د وض��ع
برنام��ج احلص��ص اجلدي��د وتوزي��ع املعّلم�ين
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األت��راك عل��ى املراك��ز الس��ورية ،فوج��ئ
املعلمون الس��وريون بإعالن الرتبية الرتكية
تأهي��ل ثاني��ة برعاي��ة
ع��ن إجرائه��ا دورة
ٍ
اليونيس��يف ،تب��دأ أعماهل��ا م��ع ب��دء العطل��ة
االنتصافي��ة وتنته��ي بانتهائه��ا .عل��ى أن
ُت��رى دور ٌة ثالث�� ٌة يف منتص��ف الش��هر
الثام��ن م��ن ه��ذا الع��ام ،لين��ال بعده��ا املعل��م
الس� ّ
�وري ش��هاد ًة تس��اوي ،م��ن حي��ث القيم��ة
العلمي��ة واألكادميية ،ش��هادة دبلوم التأهيل
�وي ،إذ يك��ون ق��د أ ّ
مت حض��ور  240س� ً
الرتب� ّ
�اعة
ً
تدريبي��ة خ�لال ال��دورات الث�لاث .وق��د كان
طيب على نفوس املعّلمني،
خلرب الدورة ٌ
وقع ٌ
فق��د زاد م��ن ف��رص اس��تمرارهم يف العم��ل
الرتب� ّ
�وي خ�لال الس��نة أو الس��نتني املقبلت�ين
عل��ى أق��ل تقدي��ر .وم��ع ذل��ك يبقى أم��ام املعّلم
جت��اوز عقب��ة تعّل��م اللغ��ة الرتكي��ة بأس��رع
�ت ممك��ن ،لزي��ادة فرصه يف التعيني ضمن
وق� ٍ
امل��دارس الرتكي��ة الحق�اً ،خاص� ً�ة وأن دائ��رة
�اد خبط��وات من��ح
�كل ج� ٍّ
اهلج��رة ق��د ب��دأت بش� ٍ
اجلنس��ية الرتكية للكوادر العلمية السورية
العامل��ة عل��ى أراضيه��ا.
وبالع��ودة إىل دورة التأهيل الثانية،
ففي اليوم األخري منها ،الذي كان خمصصاً
لتقدي��م اختبار معلوماته��ا (الفحص) ،فوجئ
�اعة عل��ى تأديت��ه
املعلم��ون قبي��ل أق��ل م��ن س� ٍ
ألخب��ار ت��واردت ح��ول
بق��رار إلغائ��ه ،وذل��ك
ٍ
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تس� ّرب األس��ئلة املق ّررة يف ذلك اليوم ،على أن
يت��م اإلع�لان الحقاً عن موع� ٍد جدي ٍد لتقديم
االختب��ار .ووس��ط حال��ة االرتب��اك والتخّب��ط
ال�تي س��ادت أج��واء املراك��ز راح��ت التو ّقع��ات
والتحليالت الش��خصية تأخذ أبعاداً
ً
متفاوتة
لفري��ق دون آخ��ر يف
يف حتمي��ل املس��ؤولية
ٍ
التس��ريب احلاص��ل والنتائ��ج املرتتب��ة علي��ه،
ليعود القلق ويسيطر م ّر ًة أخرى على نفوس
بع��ض املعلم�ين.
انعكاس��ات الدم��ج عل��ى الط�لاب واألهال��ي
السوريني
تباين��ت ردود أفع��ال أهال��ي الط�لاب
ح��ول مس��ألة الدم��ج .ففي الوق��ت الذي أعرب
فيه البعض عن قلقه وختوفه من هذا القرار
الذي طال حتى اآلن أبناءهم يف الصف األول،
اس � ُتقبل الق��رار بالرتحي��ب م��ن ِقب��ل البع��ض
اآلخ��ر ،وخاص� ً�ة ذوي الدخ��ل احمل��دود ،نظ��راً
جملاني��ة التعلي��م يف امل��دارس الرتكي��ة وع��دم
متكنه��م م��ن دف��ع أقس��اط املراك��ز الس��ورية،
ال�تي كان معظمه��ا مأج��وراً ،أو امل��دارس
الدولي��ة .فض� ً
لا عن اإلس��راع يف تعّل��م أبنائهم
لغ��ة الدول��ة اليت باتوا يعيش��ون فوق أراضيها،
ً
إضاف��ة إىل لغته��م األم ،واحلص��ول عل��ى
الش��هادة ال�تي تتي��ح هل��م الدراس��ة يف جامع��ات
تركي��ا والع��امل مس��تقب ً
ال.
ويف ه��ذا الص��دد يق��ول األس��تاذ
املرّب��ي «علي��وي الذرع��ي»« :مش��كلة م��ا يس� ّ�مى
واضح وحمد ٍد
الدم��ج ه��و عدم وجود برنام� ٍ�ج
ٍ
ل��ه .كم��ا أن أغل��ب الط�لاب الس��وريني الذي��ن
يتوجه��ون إىل املدارس الرتكية يوضعون يف
ّ
�ية واحد ٍة على األرجح.
ٍّ
�نة دراس� ٍ
صف أقل بس� ٍ

عندي ثالثة أبنا ٍء يف املدارس الرتكية؛ ابنيت
الصغ�يرة يف الص��ف األول تش��هد هل��ا معلمتها
أن مستواها أعلى من مستوى أقرانها األتراك،
عربية وتتابع هلا
علم�اً أنها درس��ت يف روض� ٍ�ة
ٍ
والدته��ا تعل��م اللغ��ة العربي��ة مبنه��اج األول
االبتدائ��ي الس� ّ
�ط أو
�وري ،وال تعان��ي م��ن ضغ� ٍ
صعوب� ٍ�ة يف تعل��م املنهاج�ين ،وكذل��ك األم��ر
بالنس��بة البن�تي الثاني��ة يف الص��ف الثان��ي،
س��جلتها يف مدرس��ة تركي��ة ،فه��ي
ال�تي ّ
ال تعان��ي م��ن مش��اكل يف التعل��م رغ��م أنه��ا
درس��ت الص��ف الثان��ي يف مدرس� ٍ�ة س��ورية .أما
ابن�تي الثالث��ة ،ال�تي درس��ت الص��ف الس��ادس
يف مدرس� ٍ�ة س��ورية ،وق��د أج��ري هل��ا اختب��ا ٌر
مت قبوهل��ا عل��ى أساس��ه يف الص��ف الس��ابع يف
مدرسة «إمام خطيب»؛ فهي تعاني من مشكلة
اللغ��ة وع��دم قدرته��ا عل��ى اس��تيعاب احملت��وى
ً
ً
بالغ��ة يف
صعوب��ة
باللغ��ة الرتكي��ة ،فتج��د
االمتحان��ات وأثن��اء تلق��ي املعلوم��ات».
ع�بر عن عدم
وع��ن مهنت��ه
كمعلم ّ
ٍ
ٌ
ارتياحه حني اس��تطرد« :أنا قلق على فرصيت
يف التدري��س يف الع��ام الق��ادم أو ال��ذي يلي��ه .ال
نعل��م حتى الس��اعة ما ختبئه األي��ام القادمة».
ماذا بعد الدمج؟
يف احلقيق��ة ،حت��ى ه��ذه اللحظ��ة،
َرد من أخبار ،فإن مس��تقبل
ورغ��م مجي��ع م��ا ي ِ
الطال��ب الس��وري يف تركي��ا أضح��ى واضح�اً
�ام أو
أم��ام اجلمي��ع :الدم��ج الكام��ل خ�لال ع� ٍ
عامني على أبعد تقدير ،ما يفتح أمامه أبواب
اجلامع��ات الرتكي��ة دون عن��اء تعّل��م اللغ��ة
كما حصل مع الذين سبقوه ،ال سيما وأن ال
ح� ّ�ل قريب �اً يل��وح يف األف��ق الس��وري.

وختتل��ف املس��ألة بالنس��بة إىل
املعّل��م ،ف��كل م��ا حيي��ط مبص�يره يظ� ّ�ل ضم��ن
خان��ة التخم�ين واالحتم��ال والتأوي��ل.
فق��رارات الرتبي��ة الرتكي��ة غالب �اً م��ا تص��در
�كل فجائ� ٍّ�ي ودون متهي � ٍد أو س��ابق إن��ذار،
بش� ٍ
م��ا يفس��ح اجمل��ال أم��ام العدي��د م��ن املد ّرس�ين،
وعل��ى األخ��ص مش��ريف صفح��ات التواص��ل
املفس��رين ُ
خلط��ى
االجتماع��ي ،بلع��ب دور ّ
ّ
ّ
الرتبي��ة الرتكي��ة .فالبع��ض يؤك��د دميوم��ة
مبنهاج
عمل املعلمني واستمرار عمل املدارس
ٍ
تركي س��يتم تعريبه الحقاً ،والبعض اآلخر
ٍّ
يش�ير إىل ن ّي��ة األت��راك إبق��اء املعّل��م الس��وري،
كمش��رف أو ّ
إداري ،أو
بع��د دم��ج الط�لاب،
ٍ
تربوي للطالب الس��وريني ألنه خضع
مرش� ٍد
ٍّ
للدورات الرتبوية اليت تؤهله مستقب ً
ال لذلك
ال��دور .ويب��دو أن االحتم��ال األخري هو األقرب
يف ح��ال كان��ت ني��ة احلكوم��ة الرتكي��ة
احلف��اظ عل��ى اس��تمرار عم��ل املعل��م الس��وري.
م��ن خالل ما س��بق نس��تطيع القول
ّ
الس��وري دخ��ل ع��ام 2017
إن مل��ف التعلي��م
ضم��ن خطط واهتمامات احلكومة الرتكية
اجلادة يف احتواء أطرافه ،ال سيما بعد تقديم
املال��ي
العدي��د م��ن ال��دول العربي��ة الدع��م
ّ
مدرسية
أبنية
ٍ
لتغطية طباعة الكتب وإنشاء ٍ
خاصة بالس��وريني مس��تقب ً
ال ،كدوليت قطر
ٍ
ً
األوربي الذي
إضافة إىل االحتاد
والسعودية.
ّ
تك ّف��ل بدف��ع روات��ب املعلم�ين األت��راك الذي��ن
جئن��ا عل��ى ذكرهم من املش��رفني على تعليم
اللغ��ة الرتكي��ة ،ويبل��غ مرّت��ب الواح��د منه��م
أمريك��ي ش��هرياً.
دوالر
1000
ٍّ
ٍ

من الدورات التأهيلية املقامة يف غازي عنتاب
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يف مدارس كوباني ..الوالء قبل الكفاءة

ومسريات يف ذكرى والدة أوجالن ،وتـأسيس حزبه ،واعتقاله

قادر داوود
ارتبط��ت قضي��ة التعلي��م يف مدين��ة
كوباني/ع�ين الع��رب ،مثله��ا مث��ل بقي��ة
املناط��ق ذات األغلبية الكردية ،بقضية اللغة،
بوصفه��ا حق�اً م��ن احلقوق الثقافية املس��لوبة
م��ن األك��راد الس��وريني يف ظ��ل نظ��ام البع��ث.
وكان تعل��م الكردي��ة واح��داً م��ن املطالب اليت
ن��ادى به��ا متظاه��رو كوبان��ي وق��ت كان��ت
ج��زءاً م��ن املش��هد الس��وري الثائ��ر ض��د نظ��ام
األس��د .وجنح��ت اجملموع��ات الثائ��رة يف
كوبان��ي ،إىل جان��ب مؤسس��ة تعلي��م اللغ��ة
الكردي��ة ومحايته��ا – szkتأسس��ت س��راً يف
الع��ام  2006-يف افتت��اح أول مرك��ز لتعلي��م
اللغ��ة الكردي��ة يف حزي��ران  .2011ويف الع��ام
الالح��ق أُدخل��ت الكردي��ة كم��ادة ثانوي��ة إىل
املنه��اج التعليم��ي يف مدارس كوباني التابعة
آن��ذاك ل��وزارة تربي��ة النظ��ام .وبالرغ��م م��ن
أن تعلي��م اللغ��ة الكردي��ة كان أح��د األه��داف
العام��ة ملعظ��م األح��زاب والق��وى السياس��ية
الكردي��ة ،إال أن ح��زب االحت��اد الدميقراط��ي
 pydاس��تحوذ عل��ى ه��ذا املل��ف يف ظ��ل صع��وده
بتس��هيالت م��ن نظ��ام األس��د املنس��حب ،ويف
إطار تنافسه مع تلك األحزاب ،قبل أن ينجح
يف تقييد حضورها إىل حدود دنيا وشكلية .مل
تنقط��ع الصل��ة م��ع وزارة الرتبي��ة بالرغم من
نش��وء مؤسس��ات تعليمية موازية برعاية pyd
ت ّوج��ت ب��والدة هيئ��ة الرتبي��ة والتعلي��م –تغ�ير
امسه��ا الحق�اً يف كوبان��ي وحده��ا إىل هيئ��ة
الرتبي��ة -املنبثق��ة ع��ن حكوم��ة اإلدارة الذاتية
ال�تي أعلنه��ا  pydيف كان��ون الثان��ي  .2014يف
النصف الثاني من ذاك العام ،واألشهر األوىل
م��ن الع��ام الالحق ،توقفت العملية التعليمية
تقريب �اً يف املدين��ة بتأث�ير اهلجم��ات املدم��رة
اليت ش��نها تنظي��م داعش عليه��ا .وبالرغم من
التوس��ع الكب�ير يف تعلي��م الكردي��ة يف امل��دارس
إال أنه��ا مل تعتم��د بش��كل نهائ��ي إال يف الع��ام
الدراس��ي  .2016./2015ويعزى التأخر النس�بي
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يف ه��ذا اإلج��راء إىل افتق��ار هيئ��ة الرتبي��ة إىل
الع��دد ال��كايف م��ن املعلم�ين الذي��ن يتقن��ون
الكردية قراءة وكتابة ،فض ً
ال عما يستغرقه
إع��داد املناه��ج م��ن زم��ن.
دفع��ت احلاج��ة إىل معلم�ين
به��ذه املواصف��ات ،وكذل��ك الس��لوك املرجت��ل
ملس��ؤولي هيئ��ة الرتبي��ة ،إىل التس��اهل يف
املعايري األساس��ية الختي��ار املعلمني ،فتحللت
اهليئ��ة م��ن معي��ار الكف��اءة العلمي��ة بقبوهل��ا
عش��رات م��ن غ�ير احلاصل�ين عل��ى الش��هادة
يق��در ع��دد س��كان كوباني/ع�ين الع��رب
الي��وم حبوال��ي  40أل��ف نس��مة .وتدي��ر
هيئة الرتبية فيها سبع مدارس ابتدائية
وإعداديت�ين وثانوي��ة واح��دة .يق��در ع��دد
ط�لاب االبتدائي��ة بأكث��ر م��ن (،)4000
واإلعدادي��ة ب��ـ( )1300والثانوي��ة ب��ـ()400
طالب�اً وطالب��ة .ويفوق عدد املد ّرس�ين يف
ه��ذه امل��دارس ال��ـ( )350معلم�اً ومعلم��ة.
الثانوي��ة يف املعه��د اخل��اص بإع��داد املعلم�ين
ال��ذي افتتحت��ه .ف��كان ب�ين ه��ؤالء م��ن حيم��ل
االبتدائي��ة فق��ط ،وأنيط قبوهلم برغبتهم يف
أن يص�يروا معلم�ين ش��رط اجتيازه��م دورة
لتعل��م الكردي��ة وتأهيله��م فكري �اً وس��لوكياً
وف��ق أيديولوجي��ا ح��زب العم��ال الكردس��تاني
 PKKوه��دى مؤسس��ه عب��د اهلل أوج�لان وع�بر
امتداده السوري  .pydحتى يكاد الرتكيز على
«التأهيل الفكري والس��لوكي» لطالب املعهد
أن حيوله إىل ما يش��به مدرس��ة إعداد حزبي.
خترجت الدفعة األوىل من املعهد خالل ستة
أش��هرّ ،
وع�ين اخلرجي��ون ف��وراً كمعلم�ين
يف م��دارس كوبان��ي وقراه��ا .ويدي��ر بع��ض
امل��دارس الي��وم ش��بان بال��كاد جت��اوزوا 20
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عام �اً ،بدع� ٍ�م م��ن أقرب��اء نافذي��ن يف احل��زب.
واس� ُتبعدت كث�ير م��ن الش��خصيات الرتبوية
الشهرية عن التعليم بسبب ميوهلا السياسية،
أو جمل��رد الش��ك يف أن والئه��ا للح��زب لي��س
مب��ا يكف��ي ،أو لتبنيها رؤية تعليمية خمتلفة
عم��ا يري��ده .ويف م��رات ُط��رد بعضهم ألس��باب
مزاجية خاصة مبسؤولي اهليئة اليت ترتأسها
اليوم نس��رين كنعان احلاصلة على الشهادة
الثانوي��ة فق��ط ،وتعم��ل حت��ت إم��رة مباش��رة
م��ن املش��رف األعلى عل��ى التعليم يف كوباني
املع��روف بامس��ه احلرك��ي  ،NUDEMوه��و
عضو كردي/تركي يف ( PKKكادروا) جاء
م��ن جب��ال قندي��ل مش��ال الع��راق.
وتب��دو املناه��ج التعليمي��ة اجلدي��دة
املعتم��دة للمراحل الدراس��ية الثالث مبس��طة
وجمت��زأة إىل ح��د كب�ير مقارن��ة باملناه��ج
الطبيعي��ة يف أي منظوم��ة تعلي��م ناضج��ة.
وأدى إدخ��ال م��واد دراس��ية جدي��دة ع��ن حي��اة
أوجالن يف االبتدائية ،وفلسفته يف اإلعدادية
والثانوي��ة ،حبصت�ين أس��بوعياً ،فض� ً
لا ع��ن
املسريات واالحتفاالت اليت يساق إليها الطلبة
إجبارياً يف ذكرى أيام والدة القائد وتأسيسه
احلزب واعتقاله ،ثم ما يتصل بذلك كله يف
كت��ب التاريخ احلديث؛ إىل تس��ييس التعليم
وف��ق رؤي��ة  PKKوعقيدت��ه االجتماعي��ة
والسياس��ية .ويلح��ظ يف املناه��ج أيض�اً إهم��ال
الفك��رة القومي��ة الكردية الواس��عة ،وحصرها
تقريب��اً مبنتج��ات ه��ذا احل��زب الفكري��ة
وأدبيات��ه.
على هذه احلال ،لن يكون مستقبل
العملي��ة التعليمي��ة يف كوبان��ي –وغريها من
املناط��ق اخلاضع��ة لس��يطرة  -PYDمش��رقاً،
وس��يفقد جي��ل كام��ل من الطالب املنتس��بني
إىل منظومته��ا التعليمي��ة فرصته��م يف تلقي
تعلي��م طبيع��ي يؤهله��م لاللتح��اق مبعاه��د
وجامع��ات مع�ترف به��ا.
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مؤ ّيدو النظام يف املناطق احمل ّررة!

أبو حممد اإلدليب
�مالي قلي� ً
لا ع��ن س��واه
ختتل��ف احلي��اة يف ري��ف إدل��ب الش� ّ
من األرياف السورية احمل ّررة ،فقد كانت هذه املنطقة أقل تع ّرضاً
اهلمجي لقوات النظام
املدفعي
لقسوة اهلجمات الرببرية والقصف
ّ
ّ
الش��مالي ،ط��وال س��نوات
وميليش��ياته .ولذل��ك ع��اش ري��ف إدل��ب
ّ
الث��ورة ،اس��تقراراً نس��بياً
َّ
أمني��ة معقول��ة ،م��ا مك��ن م��ن
وبأوض��اع
ٍ
ٍ
إقام��ة بع��ض املش��اريع اخلدمي��ة ،م��ن بن��ا ٍء للمدارس واملس��توصفات
ومش��اريع تأم�ين مي��اه الش��رب وش��بكات كهرب��ا ٍء متواضع� ٍ�ة تل�بي،
نوع�اً م��ا ،احلاج��ات األساس��ية للس��كان .وق��د ّ
مت تأم�ين الدع��م امل� ّ
�ادي
الالزم هلذه املشاريع من املنظمات أو من بعض املواطنني املقتدرين
�ادي متواض� ٍ�ع تتواف��ر في��ه كاف��ة
�تقرار اقتص� ٍّ
مادي�اً ،م��ا أدى إىل اس� ٍ
امل��واد الغذائي��ة واحلاج��ات األساس��ية ،وإن مل مين��ع الفق��ر والبطال��ة
وارتف��اع األس��عار اجلنون� ّ�ي ،كم��ا يف كل أحن��اء س��وريا .لكن ما م ّيز
معارضة
احلي��اة هن��ا ه��و غنى األف��كار وتن ّوع املواقف السياس��ية ،م��ن
ٍ
شديد ٍة للنظام إىل تأيي ٍد شدي ٍد له .وما أسهم يف ظهور هذه املواقف
ني ه��و ع��دم وج��ود قبض� ٍ�ة أمني� ٍ�ة ش��ديد ٍة يف
ني أو ش��به عل� ٍّ
�كل عل� ٍّ
بش� ٍ
معظ��م األحي��ان ،كم��ا لعب��ت عالق��ات القراب��ة وتداخله��ا وقوته��ا
دوره��ا يف ه��ذا "الرخ��اء الدميقراط� ّ�ي" .إذ جت��د يف البي��ت الواح��د م��ن
�س للث��ورة ،وم��ن ال يعني��ه األم��ر.
ه��و م� ٍ
�وال للنظ��ام ،وآخ��ر متحم� ٍ
ومم��ا يث�ير الدهش��ة واالس��تغراب أن ري��ف إدل��ب كان
م��ن أوائ��ل األري��اف ال�تي خرج��ت مبظاه��رات التعب�ير ع��ن معارض��ة
�باب كثرية،
النظ��ام ،وم��ن أوائ��ل م��ن بدأ بالكفاح املس��لح ،وذلك ألس� ٍ
منه��ا الفق��ر والبطال��ة واهلامش��ية ال�تي كان يُعامل بها س��كان إدلب
ً
مدينة وريف�اً .إذاً ...ملاذا يؤيد بعض
والقم��ع املدي��د ال��ذي تع ّرضوا له
الن��اس فيه��ا النظ��ام املتوح��ش والظ��امل؟
�باب جتع��ل قس��ماً
يق��ول الش��يخ أب��و عب��دو" :هن��اك ع��دة أس� ٍ
م��ن الن��اس يؤي��دون النظام ،منه��ا ضعف ارتباطه��م بالدين .فاملؤمن
ال يق��ف م��ع الظ��امل الذي يقتل الناس ويس��تعبدهم ويهدم املس��اجد
ويه��زأ بالش��ريعة اإلس�لامية ،متباهي�اً بذل��ك أم��ام ال��دول الغربي��ة
�ام للعلمانية" ،أي
ك��ي يق��دم نفس��ه على أنه "حم� ٌ
�ارب لإلرهاب وح� ٍ
للكف��ر !".
أما احملامي أبو سعيد فريى أن "اخلوف واجلنب يف أساس
ش��خصيتهم وس��لوكهم .فمؤيد النظام ال ميكنه إال أن يكون عبداً،

صورة مؤرشفة ملدينة حارم

أي جبان�اً ،وه��و خي��اف أن ينتق��م منه النظام إذا انتصر ،كما حصل يف
جترب��ة اإلخ��وان املس��لمني أي��ام حاف��ظ األس��د".
وللدكت��ور ح��ازم ٌ
رأي آخ��ر ،إذ ي��ر ّد عل��ى م��ا س��بق بقول��ه:
"م��ن الظل��م نع� ُ
�ت مجي��ع املؤيدي��ن باجل�بن أو بضع��ف اإلمي��ان .إذ إن
طويلة مل تس��تطع خالهلا تأمني
�بب ه��و أن الث��ورة دامت لف�تر ٍة
ٍ
أه��م س� ٍ
بديلة عن النظ��ام ،لذلك تردد
�ات
ف��رص العم��ل للن��اس وإجياد ّ
مؤسس� ٍ
ٍ
الكث�يرون يف االلتح��اق بالث��ورة .إن ارتباط الناس بعملهم لدى النظام
بشكل متواضع -كي يستمروا متف ّرجني
َّ
أمن هلم لقمة العيش –ولو ٍ
أو مؤيدي��ن ،دون أن يكلف��وا أنفس��هم عن��اء التع��ب واخت��اذ املوق��ف".
أم��ا أب��و الولي��د ،ناش� ٌ
�ط سياس� ّ�ي ،ف�يرى أن األس��باب الس��ابقة
مهم��ة ،لك��ن األه��م أن ن��رى أن الكث�ير م��ن ش��عبنا ق��د ت��ردد ومل حيس��م
أم��ره ،وكان أق��رب إىل النف��اق م��ن خ�لال س��يطرة مقول��ة "كن��ا
عايش�ين" عل��ى فك��ره وس��لوكه .وه��ذا س��ببه اجله��ل واخل��وف وغي��اب
احلي��اة السياس��ية وس��يطرة الدول��ة بأجهزته��ا القمعي��ة عل��ى كل
مفاص��ل احلي��اة.
ٌ
أما أبو ملهم س��راج الدين ،باحث سياس� ّ�ي ،فريى أن "احلرية
الرئيسي الذي محله الثوار -كلم ٌة تعرب عن املسؤولية
وهي الشعارّ
والفع��ل وإرادة التغي�ير ودف��ع مثن��ه ،ولذل��ك ختي��ف الكث�ير م��ن الن��اس
الذي��ن ي��رون أن العبودي��ة واالس��تكانة والتصفي��ق حل��كام األم��ر الواقع
ال تكل��ف ش��يئاً ،وه��م ليس��وا عل��ى اس��تعداد ،ال نفس��ياً وال جس��دياً وال
فكري�اً ،للتم��رد والعم��ل عل��ى خل��ق حي��ا ٍة جدي��دة ،خمتلف� ٍ�ة وكرمي� ٍ�ة
وح��رة ،ولذل��ك اس��تمروا يف حي��اة العبودي��ة يلعق��ون أحذي��ة س��ادتهم
�كلي يعفيه��م م��ن ّ
أي مس��ؤولية".
ألنه��ا تبقيه��م يف اطمئن� ٍ
�ان ش� ٍّ
ويرى أبو اصطيف ،وهو قائ ٌد يف إحدى الفصائل العسكرية
الثوري��ة ،أن م��ن أه��م أس��باب ابتع��اد ع��د ٍد م��ن الن��اس ع��ن الث��ورة ه��و
ير م��ن الث��وار ،إن عل��ى مس��توى القي��ادات أو
املمارس��ات اخلاطئ��ة لكث� ٍ
عل��ى مس��توى األف��راد .إذ س��قطوا يف ف��خ الفس��اد ومج��ع امل��ال احل��رام
وغريه��ا م��ن األم��ور ال�تي أس��اءت إىل قدس��ية الث��ورة.
حاولن��ا أن نس��تعرض اآلراء ال�تي تلخ��ص النقاش��ات داخ��ل
األراض��ي احمل � ّررة ح��ول تفس�ير ه��ذه الظاه��رة مبوضوعي� ٍ�ة وص��دق،
ويبق��ى املوض��وع غني��اً ومفتوح��اً للتحلي��ل.
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ّ
مهجرو حلب الشرقيّة إىل مناطق سيطرة النظام
بني التصفية والسجن واإلحلاق جببهات القتال
يامسني حممد

بع��د أكث��ر م��ن ش��هرين عل��ى خ��روج ع��د ٍد يق� ّدر ب��ـ 90ألف�اً م��ن أهال��ي أحي��اء حل��ب الش��رقية حن��و مناط��ق س��يطرة نظ��ام
اهلمجي وإغالق مجيع أبواب النجاة؛ أخذ مصري الكثري من الش��باب بني ّس��ن الثامنة عش��ر وحتى األربعني
األس��د ،نتيجة القصف
ّ
�ب قس� ّ
�ري.
�اق بثكن��ات اجلي��ش إىل تصفي� ٍ
يتكش��ف ،م��ن إحل� ٍ
�ات ميداني� ٍ�ة أو تغيي� ٍ

تق��ول أم ماج��د إن عائله��ا خرج��ت
ح��ي طري��ق الب��اب يف  2016/12/2إىل
م��ن ّ
مرك��ز اإلي��واء يف منطق��ة جربي��ن حي��ث
احتج��زت اهلويات الش��خصية للتفييش .ويف
الي��وم التال��ي أخ��ذوا ماج��د واب��ن أخت��ه .وعن��د
س��ؤاهلا عنهم��ا ،بع��د أكثر من عش��ر س��اعات،
أجابوه��ا« :مت��ت تصفيتهم��ا ،فق��د تب�ين أنهم��ا
م��ن اجلي��ش احل�� ّر» .تق��ول أم ماج��د ،ال�تي
وصل��ت إىل الري��ف الغرب� ّ�ي مع من تبقى من
عائلته��ا« :م��ا عطون��ي اجلث��ث ألدفن��ن .ميك��ن
عبيكذب��وا عل� ّ�ي ،ميك��ن هن��ن معتقل�ين ب��س
بده��ون حيرقولن��ا قلوبن��ا».
بينم��ا تؤك��د زوج��ة عب��د اهلل ،ال�تي
قدم��ت بصحبت��ه حن��و مناط��ق النظ��ام م��ن
مع�بر جس��ر الس��نديانة يف  ،2016/12/9أنه��م
قتل��وه مبج��رد وصول��ه ،فقد تع� ّرف إليه أحد
العناص��ر عن��د مرورن��ا على احلاجز ،وهو ابن
حارتنا الشعار ،وقال له« :جيت على رجليك»!
عل��ى غ��رار عب��د اهلل وماج��د مئ��ات
املفقودي��ن من أهالي املدينة ،يذكر أقاربهم
أن ق��وات النظ��ام صفته��م أو اعتقلته��م عل��ى
املعاب��ر أو يف مح�لات املداهم��ة عل��ى األحي��اء
الغربي��ة م��ن حل��ب بع��د أن س��كنوا فيه��ا.
من بقوا يف بيوتهم أيضًا
تق��ول زوج��ة جه��اد ( 35س��نة
ح��ي اهلل��ك ول��ه  5أطف��ال)« :عندم��ا
م��ن ّ
دخ��ل اجلي��ش مل خن��رج .بقين��ا يف البي��ت
حوال��ي ش��هر ،قام��وا خالل��ه بتوزي��ع اإلغاث��ة
ومل يضايقن��ا أح��د» .ويف  2017/1/3قام��ت
عناص��ر م��ن قوات النظ��ام باقتحام بيت جهاد
واصطحاب��ه إىل جه� ٍ�ة جمهول��ة ،ومل تفل��ح
كل حم��اوالت زوجت��ه يف العث��ور علي��ه.
ومل يك��ن ح��ظ ولي��د ( 50عام��اً)،
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ال��ذي ميل��ك دكان �اً يف ح� ّ�ي س��يف الدول��ة،
أفض��ل .بع��د أن رف��ض اخل��روج م��ع أبنائ��ه
الثالث��ة يف احلاف�لات بع��د س��ريان االتف��اق
بإخ��راج املدني�ين م��ن حل��ب ،وآث��ر البق��اء يف
بيت��ه ودكان��ه مع زوجته .يقول حممد ،أحد
أبنائ��ه الذي��ن نزح��وا إىل الري��ف الغرب� ّ�ي ،أن
علي
وال��ده ق��ال هل��م« :أن��ا كب�ير بالس� ّ�ن ،وم��ا ّ
ش��ي .ما بدّي أترك بييت ليس��رقوه» .ولكن مل
مي��ض أس��بو ٌع واح� ٌد عل��ى دخ��ول قوات األس��د
حت��ى اعتق��ل األب يف  ،2016/12/29وم��ا زال
جمه��ول املص�ير حت��ى اآلن.
الشباب إىل الثكنات العسكرية
قال��ت الس��يدة فاطم��ة إن��ه خ�لال
عبوره��ا حن��و مناط��ق النظ��ام م��ن مع�بر
بس��تان القص��ر ،بصحب��ة ش��قيقيها ( 25و29
عام��اً) ،احتجزتهم��ا ق�� ّوات النظ��ام ،لتفاج��أ
�بوع وإخبارها أنهما
باتص��ال أحدهم��ا بع��د أس� ٍ
أحلق��ا بصف��وف جي��ش األس��د .يف حني حاول
الش��ابان أمح��د وعل��ي ،الل��ذان س��كنا يف ح� ّ�ي
ح��ي امليس��ر،
األش��رفية بع��د قدومهم��ا م��ن ّ
اهل��روب إىل الري��ف الش��مالي ولك��ن حاجز الـ
 pkkاعتقلهم��ا وس��لمهما لق��وات األس��د ال�تي
أحلقتهم��ا بإح��دى اجلبه��ات ،حس��بما يق��ول
والدهم��ا ال��ذي حي��اول جاه��داً تدب�ير أم��ر
انش��قاقهما.
م��ن جهت��ه أك��د لن��ا احل��اج أب��و
حمم��د ،ال��ذي كان يف مرك��ز إيواء جربين،
أن��ه ش��اهد الكث�ير م��ن الش��بان متوس��طي
العم��ر يت��م أخذه��م م��ن جربي��ن وإحلاقه��م
باخلدم��ة العس��كرية .وأك��د أن «العناص��ر
كان��وا دائم �اً يتوجه��ون إلين��ا باحلدي��ث ،يف
مرك��ز اإلي��واء ال��ذي قضيت فيه تس��عة أيام،
بأن على الشباب مساعدة اجليش وااللتحاق
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بالثكن��ات العس��كرية لتحري��ر املدين��ة م��ن
اإلرهابي�ين عل��ى ح��د قوهل��م».
مل تسلم النساء
قال��ت الس��يدة س��عاد ( 25عام��ا)ً
لـ«عني املدينة» إنها احتجزت عند عودتها إىل
بيته��ا يف ح� ّ�ي مس��اكن هنان��و بع��د أن نزح��ت
حي الس��ريان حيث س��كنت عند أقربائها.
إىل ّ
وعندم��ا أرادت االطمئنان على بيتها فوجئت
عن��د وصوهل��ا إلي��ه بأح��د عناص��ر اجلي��ش
يطل��ب منه��ا الذه��اب مع��ه إىل حاج� ٍ�ز يف ح� ّ�ي
الزبدي��ة .ويف قب��و أح��د املبان��ي ق��ام ضاب��ط
خماب��رات بالتحقي��ق معه��ا« :س��ألوني ع��ن
ٍ
�ات دقيق��ةً
زوج��ي وأخ��ي ،وأعطون��ي معلوم� ٍ
عنهم��ا .اس��تم ّر التحقي��ق لث�لاث س��اعات،
بعده��ا أخل��وا س��بيلي وطلبوا م�ني العودة بعد
يوم�ين».
ع��ادت س��عاد لتفاج��أ ه��ذه امل�� ّرة
بطل��ب احملق��ق منه��ا التع�� ّرف ،م��ن خ�لال
الص��ور ،عل��ى بع��ض املقاتل�ين الذي��ن كان��وا
يقطن��ون يف ح ّيه��ا ،وس��ؤاهلا ع��ن أماك��ن
وجوده��م حالي��اً ،وإن كان��ت تع��رف ّ
أي
�ات توص��ل إليه��م« :مل أس��تطع إن��كار
معلوم� ٍ
معرف�تي ببع��ض أصح��اب الص��ور .طل��ب
احملق��ق م�ني أن أتص��ل إن رأي��ت أحده��م يف
عل��ي العم��ل
حل��ب الغربي��ة ،كم��ا ع��رض ّ
معه��م».
أخل��وا س��بيل س��عاد ليطلب��وا منه��ا
الع��ودة بع��د أس��بوع ،ولكنه��ا اخت��ذت قراره��ا
الش��مالي حي��ث تس��كن
باهل��رب إىل الري��ف
ّ
اآلن يف مدينة اعزاز« :ال أعرف كيف جنوت.
ً
واثقة أنهم س��يعتقلونين إذا مل أصبح
كن��ت
خم�برة».
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« بيت األرامل»

مشه ٌد من حياة النازحني احللبيني يف مدينة إدلب
مريم أمحد

أم علي  -خاص عني املدينة

وج��دت أم عل��ي وابنته��ا أمين��ة ( 24عام�اً) ،م��ن ح� ّ�ي الش��عار حبلب ،نفس��يهما أرملتني بني ليل� ٍ�ة وضحاها ،فقد استش��هد األب والزوج
بكلمات جيللها أمل فراق الزوج املعيل واألب احلنون قالت أمينة« :متنيت أن أرافق جثمان زوجي إىل املقربة ،متنيت أن أدفنه
بصاروخ واحد.
ٍ
ٍ
م � ّر ًة واحدة!».
إث��ر تع � ّرض أحي��اء حل��ب الش��رقية ،نهاي��ة الع��ام  ،2016زوج��ي والثاني��ة عندم��ا أج�برت عل��ى ت��رك بي�تي والن��زوح م��ن حل��ب»،
�ف م��ن ق��وات النظ��ام والطائ��رات الروس��ية وامليليش��يات وراح��ت تك� ّرر« :متني��ت أن أدفن زوجي مثل كل الناس؛ حتول جس��ده
�وم عني� ٍ
هلج� ٍ
�وم يعث��ر اجل�يران عل��ى ج��ز ٍء من��ه ب�ين ال��ركام .راح
الطائفي��ة؛ أج�بر الث��وار عل��ى القب��ول بإخ�لاء األحي��اء احملاص��رة .إىل أش�لا ٍء وكل ي� ٍ
فخ��رج  45أل��ف مدن� ٍّ�ي
برعاية أممي��ة ،وكانت مدينة إدلب وريفها وترك�ني م��ع ثالث��ة أوالد ،ال أع��رف كي��ف س��نعيش».
ٍ
م�لاذ الكث�ير م��ن العائ�لات ،بع��د أن أمض��ى املئ��ات أيام �اً عدي��د ًة يف
أما علي ( 19عاماً) فيصف رحلة اخلروج من حلب« :تع ّرضنا
ضرب وشتائم ،لكن أكثر ما آملين هو أحد
الع��راء ،ال س��قف يؤويه��م وال ملج��أ م��ن موج��ة ال�برد ال�تي تزام��ن ملواقف ال حنسد عليها من
ٍ
اجتياحه��ا الب�لاد م��ع أي��ام نزوحه��م املري��رة.
عناص��ر النظ��ام ال��ذي أخ��رج عض��وه الذك��ري أم��ام عي��ون اجلمي��ع
أج�برت أمين��ة وأطفاهل��ا الثالث��ة عل��ى الن��زوح إىل مدينة حم��او ً
ال اس��تفزاز الرج��ال العاجزي��ن عن الدفاع عن أنفس��هم وإذاللنا..
�كن يف متني��ت حينه��ا أن أقتل��ه أو أن أقت��ل نفس��ي ،لك��ن أم��ي حاول��ت تهدئ�تي
إدل��ب م��ع أمه��ا ،األرمل��ة واألم ألربعة أوالد .مل يكن تأمني س� ٍ
مكان ليس مألوفاً من قبل أمراً سه ً
ّ
ال.
ٍ
وبشق األنفس استطاعت أم بكلم��ات التس��كني« :اص�بر ي��ا اب�ني ،م��و طال��ع باإلي��د ش��ي .أن��ت عندن ما
منزل يف «حارة الكس��يح» ،مك ّو ٍن من ٍ
عل��ي تأم�ين ٍ
غرفة وملحقاتها ،بتسوى غري طلقة» .ضربت جبيين بقو ٍة وأغلقت عيوني متحسراً من
بالكاد
حلب».
أيتام
«بيت
أو
األرامل»
«بيت
اسم
عليه
أطلق اجلريان
عج� ٍ�ز قيدن��ي» .أنه��ى حديث��ه وهو يفرك وجهه بيديه املتش��نجتني« :هلل
ٌ
تتسع الغرفة لساكنيها ،وهي مظلمة يتسلل إليها نور النهار من وح��ده املش��تكى» .يبح��ث عل��ي ع��ن عم� ٍ�ل يف مدين� ٍ�ة ي��كاد ينع��دم العم��ل
ناف��ذ ٍة صغ�يرة ،بينم��ا ميض��ون ليلته��م عل��ى ض��وء مشع� ٍ
�ات وضع��ت فيها ليعيل أمه املفجوعة بوالده وإخوته الصغار وأخته الفاقدة للزوج
على األرض اليت تكس��و نصفها س��جاد ٌة رث ٌة أحضرها هلم اجلريان
واألم لثالث��ة أطف��ال.
م��ع بع��ض األش��ياء البس��يطة ال�تي ميك��ن أن تش��عرهم بش��ي ٍء م��ن
أم��ا أم حس��ن اجلاس��م ،ال�تي جن��ت م��ع عائلته��ا م��ن ه��ول
ال��دفء ،والقلي��ل م��ن بطاني��ات اإلغاث��ة ال�تي بال��كاد تش��عر بوزنها.
القص��ف ،فل��م تس��لم م��ن حرق��ة ف��راق ابنه��ا الش��اب ال��ذي استش��هد
تق��ول أم عل��ي بلهجة العاجز« :مل يكن اخلوف من قصف
بالقص��ف عل��ى ح� ّ�ي الزبدي��ة حبل��ب .ويف البي��ت ال��ذي آوى العائل��ة م��ن
الط�يران ،واحلص��ار ال��ذي يضي��ق يوم�اً بع��د ي��وم ،س��بباً ل�ترك امل��كان
مظلم عليك أن تش� ّغل املصابيح يف
قبو
�وى
�
س
يكن
ومل
إدلب،
يف
د
جدي
ٍ
ٍ
ٍ
الذي أبصرته عيوننا منذ الصغر .فقد تعودنا مساع صافرة اإلنذار
بكالم متقطع« :ليت العمر مل
تقول
ومش��اهدة القتل��ى واجلرح��ى م��ن املدنيني .حتلين��ا بالصرب ملواصلة وسط النهار لتبصر طريقك فيه،
ٍ
�اعات ٌ
ميت��د ألش��اهد الباص��ات اخلض��ر تقلنا خارج أرضنا ..س� ٌ
طوال من
احلي��اة املري��رة رغ��م نزيفه��ا ،لك��ن اخل��وف م��ن انته��اك احلرم��ات
�فر مل تنقط��ع للحظ� ٍ�ة فيه��ا دم��وع احل��زن وآه��ات احلس��رة..
�
س
يرة
�
مس
ٍ
وكش��ف األع��راض والتش��في مم��ن خ��رج ع��ن الس��يطرة امتلك�ني،
وابنة حتتاج إىل
القلب،
ع�لاج
غياب
مع
�ي
�
الصح
�ه
�
وضع
�أزم
�
ت
زوج
�ع
�
م
ّ
ٍ
وخصوص�اً بع��د فق��د ال��زوج ،وكم��ا يق��ال «كس��ر ظه��ري».
ٍ
رغ��م تنق��ل أم عل��ي ب�ين أحي��اء حل��ب هرب��اً م��ن توغ��ل الرعاي��ة اخلاص��ة ألنه��ا ول��دت «منغولي��ة» .خرجن��ا م��ن حل��ب بلباس��نا،
النظ��ام ،واألرض تنحس��ر م��ن حت��ت قدميه��ا بالتدري��ج ،متس��كت واآلن ال نع��رف كي��ف س��نمضي األي��ام القادم��ة م��ع انع��دام الدخ��ل
حماولة وصعوب��ة العث��ور عل��ى عم� ٍ�ل يناس��ب زوج��ي .نواج��ه اجمله��ول وننتظ��ر
ً
أثن��اء نزوحه��ا ببع��ض الذكريات اليت ورثتها ع��ن زوجها،
احلف��اظ عل��ى آخ��ر م��ا تبقى .لك��ن األوضاع املفروضة خ�لال النزوح الف��رج واحل� ّ�ل».
ٌ
أمه��ات يتوقع��ن يف ّ
حلظ��ة
أي
أم عل��ي وأمين��ة وأم حس��ن
ً
مكرهة إىل حرق
منعتها حتى من محل مالبس الصغار ،ما دفعها
ٍ
ّ
أمله��ن ال ينقط��ع بالع��ودة إىل املن��زل ال��ذي
املالب��س وممتلكاته��ا الش��خصية .تش��ارك ابنته��ا يف احلدي��ث وه��ي تصاع��د األوج��اع ،لك��ن
تذرف دموعاً تأبى التوقف« :احرتق قليب مرتني؛ األوىل لعدم رؤية حيتض��ن الذكري��ات.
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«الدوالوية»
علي خطاب

GETTY IMAGES

م��ع م��رور األي��ام يتس��ع الش��رخ يف صف��وف املناصري��ن اإلعالمي�ين لتنظي��م الدول��ة اإلس�لامية ،األم��ر ال��ذي مل ختف��ه قنواته��م
االجتماعي .ويبدو هذا الشرخ على أشده بني فئتني؛ ميكن تصنيف إحداهما يف تيار السلفية اجلهادية
وصفحاتهم على وسائل التواصل
ّ
ً
منطية قياس�اً بالفئة الثانية اليت تطلق
ال��ذي ينه��ل التنظي��م م��ن قاعدت��ه النظري��ة جزءاً كبرياً من ش��رعيته ،على أن هذه الفئة أصبحت
عل��ى نفس��ها اس��م «الدوالوي��ة» (مفرده��ا دوالوي) ،يف إش��ار ٍة إىل انتمائه��ا إىل دول��ة التنظي��م أو دفاعه��ا عنه��ا ومناصرته��ا هل��ا.
يع� ّد «ترمج��ان األس��اورتي» أب��رز األمثل��ة مل��ا يس� ّ�مى «اإلع�لام وضعهم اجلديد يف أوس��اطهم االجتماعية بعد تبين أفكار التنظيم،
املناص��ر» ،ال��ذي يض��م جمموع� َ�ة كب�ير َة م��ن احلس��ابات ال�تي حتم��ل ومينحونه��م م��ا يش��به الدع��م النفس� ّ�ي ملواجه��ة اجل ّو الع��ا ّم دائم النيل
أمس��اء حركي��ة يف الغال��ب ،تنش��ط للدف��اع ع��ن تنظيم الدول��ة يف وجه م��ن دولته��م ،كم��ا يف إح��دى التغري��دات الرائج��ة «ال حت��زن ح�ين
خصوم��ه والرتوي��ج ل��ه .ويفض��ل غالبيته��م برنام��ج توي�تر لكنه��م ،بع��د تس��مع ش��تم أهلك لداعش ،اتركهم يش��تمونها ويلعنونها ،وحترتق
مح�لات إغ�لاق حس��اباتهم عليه ،أصبحوا ينش��طون على برامج أخرى أعصابه��م وه��م يطعن��ون فيه��ا ،فإن اهلل قد ص��رف ذلك عنها ...فليس
كالتيليغرام ،يعتربونها مبثابة «معس��كرات تدريب األنصار» ،للتوجه هن��اك ش��يء امس��ه داع��ش».
ً
بعده��ا إىل «جبه��ة توي�تر» ،كم��ا يس��مونها ،حي��ث ينش��ط الس��لفيون
تع� ّد قن��وات «ناش��ر سياس��ي» عل��ى التيليغ��رام ناف��ذة ألمه��ر
اجلهادي��ون والس��لفيون يف العم��وم .وه��ؤالء م��ن يك�ترث هل��م اإلع�لام املناصري��ن وأكثره��م حرفي��ة .ويق��دم املس��ؤولون عنه��ا أنفس��هم
املناص��ر أكث��ر م��ن س��واهم ،مس��تعم ً
ال مع��ارك التنظي��م ،واحل��رب عل��ى أنه��م جمموع��ة أكادميي�ين وخمتص�ين مناصري��ن للتنظي��م
كفاءات يف جماالت الربجمة
ال�تي يش��نها التحال��ف علي��ه ،وإعالن��ه تطبي��ق احل��دود ،وقطيعت��ه م��ع يعملون تطوعاً ،وحياولون استقطاب
ٍ
اجلمي��ع ،يف املواجه��ات اإلعالمي��ة ال�تي خيوضه��ا الفاعل��ون يف اإلع�لام والعم��ل اإلعالم� ّ�ي والكتابة للعمل معهم ،ويس��تعملون للوصول إىل
مفرتض
متابع
متحي من مواقف قيادته ذل��ك فك��ر ًة ملتبس� ً�ة بالدين ،تعتمد على حتريك الش��عور بلوم الذات
ٍ
ٍّ
املناص��ر ،ويتوجه��ون به��ا إىل ٍ
أو مم��ا جي��ري حول��ه ،وس��ط كل التعقي��دات على الس��احتني الس��ورية وتأني��ب الضم�ير ،تتلخ��ص يف دف��ع املتابع�ين إىل ب��ذل املمك��ن واملت��اح
أو العراقي��ة .وأق��ل م��ن ذل��ك ،يتوج��ه اإلع�لام املناص��ر إىل متابع�ين للتعوي��ض ع��ن ختلفه��م ع��ن القت��ال إىل جان��ب التنظي��م .لك��ن ه��ذا
العرب��ي
ناقم�ين يف اخللي��ج ،ث��م يف العامل�ين
واإلس�لامي ،يؤمن��ون ال ينف��ي تلق��ي مبال��غ مالي� ً�ة مقاب��ل ذل��ك العم��ل ،األم��ر ال��ذي يظه��ر
ّ
ّ
باإلسالم
كمرجعية للعمل يف اجملال العام .لذلك ليس من املستغرب من خالل املكافآت اليت خيصصها القائمون على «ناش��ر» لقاء بعض
ٍ
أن ّ
يسمي مناص ٌر حسابه «حرر عقلك» ،أو يقدّم آخر نفسه بعبارة «يف اخلدم��ات ال�تي تص��ل إىل االغتي��االت! كم��ا يف عمله��م ال��ذي يتطلب
ً
وقت تبدو فيه دولة مبال��غ كب�يرة ،كبثه��م ب��دال من إذاعة البيان التابع��ة للتنظيم ،بعد
ب�لاد التخل��ف ق��د حتاك��م بتهمة حيازة عقل» ،يف ٍ
ً
�ال
�
للمث
�ة
�
حمقق
التنظي��م يف نظ��ر ه��ؤالء يف أقص��ى درج��ات البس��اطة،
أن أغلق��ت من��ذ حوال��ي ش��هرين.
املتخي��ل.
الدوالوية والسلفيون اجلهاديون
اش��تهرت الكث�ير م��ن احلس��ابات املناص��رة ،فض� ً
الدوالوية كما يرون أنفسهم
لا ع��ن
ي��درك الدوالوي��ة أنه��م منب��وذون اجتماعي�اً ،وق��د يك��ون ذلك األس��اورتي ،كأب��و أمين��ة وأوي��س اخلالف��ة ،م��ن داخ��ل األراضي اليت
أح��د أس��باب تروجيه��م للتنظي��م املنب��وذ كذل��ك .ويتمس��كون بكونه��م يس��يطر عليه��ا التنظي��م أو م��ن خارجها .ويش��ارك مريدوهم يف نش��ر
ٌ
«غرباء» (باملعنى الذي يشري إليه
هالة تغريداته��م ال�تي تتس��م باضط��راب اللغ��ة واألف��كار ،ويس��يطر عليه��ا
حديث مشهو ٌر للرسول) إلضفاء ٍ
رمزي� ٍ�ة عل��ى وضعه��م االجتماع� ّ�ي والنفس� ّ�يّ .
ويع�بر ع��ن ذل��ك أحده��م االس��تفهام االس��تنكاري والس��خرية مم��ن يته��م التنظي��م بالتابعي��ة
بقول��ه «منب��وذون ألن صاح��ب احل��ق منب��وذ» .ويف ه��ذا اجمل��ال يق��دم للنظ��ام أو إلي��ران أو ألم�يركا ،وحتف��ل باملصطلح��ات النابي��ة
األكث��ر خ�بر ًة للمبتدئ�ين ،ولألصغ��ر س��ناً ،نصائ��ح ح��ول التعام��ل م��ع
اخلاص��ة ال�تي تن��ال خصومه��م «مح�ير العل��م ،خنازي��ر الصح��وات،
ّ
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املخاني��ث ،املفاحي��ص .»..وحي��اول أصح��اب
ه��ذه احلس��ابات الرتوي��ج النتص��ارات
التنظي��م ومنجزات��ه ،وتس��ليط الض��وء عل��ى
تناقضات «جبهة اجلوالني» ،كما يس��مونها،
وحتالفاته��ا مع الفصائل األخرى ومقارنتها
بالتنظي��م ،والس��خرية م��ن إعالمييه��ا،
العامل��ي،
والتهج��م عل��ى رم��وز اجله��اد
ّ
كاملقدس��ي والظواه��ري ،الذي��ن يطلق��ون
عليهم لقب «يهود اجلهاد» ،ويدعون إىل قتل
بعض الشخصيات الدينية ،ويشريون أحيانا
�رارات أو مع��ارك س��يخوضها
�داث أو ق� ٍ
إىل أح� ٍ
التنظيم .ويتابعهم املريدون على النهج ذاته
لك��ن م��ع الكث�ير م��ن املبالغ��ة والك��ذب ،األم��ر
ال��ذي يظه��ر ح�ين يق ّرعه��م مش��اهريهم يف
العلن وينصحونهم بااللتزام بأخبار وكالة
أعم��اق الرمسي��ة.
فيم��ا يب��دو الس��لفيون اجلهادي��ون
املناص��رون للتنظي��م أكث��ر ه��دو ًء واتزان��اً
وحتفظ��اً ،يس��لكون أس��لوب «املناقش��ة
واملناصح��ة» مقاب��ل أس��لوب املناكف��ات
اخل��اص بالدوالوي��ة .ويف ح�ين ينظ��ر
األخ�يرون إىل املخالف�ين عل��ى أنه��م
«مرتدون» ،ينظر إليهم السلفيون اجلهاديون
املناص��رون عل��ى أنه��م «ضال��ون» .ويرك��ز
الس��لفيون اجلهادي��ون يف حس��اباتهم عل��ى
تعلي��م «العل��وم الش��رعية» ،ومي��ارس بعضهم
قطعية ومحاس�اً
ً
اإلفت��اء ،وتظه��ر آراؤهم أقل
م��ن آراء الدوالوي��ة ،ويلج��أون -يف بع��ض
�كل ح��ادّ ،كم��ا
األحي��ان -إىل ال��رد عليه��م بش� ٍ
غرد أحدهم منذ أيام« :شلة مراهقني أغبياء
يش��وهون منهج وعقيدة دولة اإلس�لام .واهلل
إن الدول��ة بريئ��ة منه��م وم��ن كل ش��خص
يكف��ر املس��لمني».
الدوالوية وأمتتة «العلوم الشرعية»
تق��ف معرف��ة الدوالوي��ة باإلس�لام
عن��د ح��دود كلم��ات ق��ادة التنظي��م ال�تي
يش�يرون إليه��ا يف إحاالته��م واستش��هاداتهم،
كالم لألس��اورتي يق��ول في��ه «ال
كم��ا يف
ٍ
تنصر الدولة بالكذب الرخيص ...قال الشيخ
�يطاني
أب��و عم��ر البغ��دادي :والك��ذب وح� ٌ�ي ش�
ٌّ
رخيص!» .باإلضافة إىل إملامهم بالبوس�ترات
واإلنفوغرافات اليت جيهد إعالميو التنظيم
بانتقائية
لتبس��يط املع��ارف اإلس�لامية فيه��ا
ٍ
واضح��ة ،مركزي��ن عل��ى ما يدع��م توجهاته
م��ن املروي��ات واآلراء ال�تي يعتم��د عليه��ا
لدع��م ش��رعيته وقوانين��ه .ي��درج كل ذل��ك
فضفاض هو «ما ال يس��ع املس��لم
عنوان
حتت
ٍ
ٍ
جهل��ه» ،وتدخ��ل في��ه العقائ��د والعب��ادات
واملعام�لات .ويع� ّد التنظي��م أه��م تل��ك األم��ور

اإلمي��ان وال��والء وال�براء ،حبس��ب رؤي��ة اب��ن
تيمية وحممد بن عبد الوهاب وسيد قطب،
ّ
احل��ض عل��ى اجله��اد وحج��اب
إىل جان��ب
ع�بر ع��ن ذل��ك أح��د
امل��رأة وال��زكاة .وق��د ّ
�رعي مبكتب��ة
الدوالوي��ة حبص��ره العل��م الش� ّ
املتخصصة يف نش��ر
اهلمة التابعة للتنظيم،
ّ
اجلداري��ات واملطوي��ات واملرئيات واإلعالنات
الدعوية ،ومبجلة النبأ اليت تنشر نشاطاته.
وق��د دف��ع كل ذل��ك س��لفياً جهادي�اً مناص��راً
للتنظي��م ،ه��و أب��و اهليج��اء النج��دي ،إىل
الق��ول إن «دول��ة اخلالف��ة ليس��ت دلي ً
ال على
مش��روعية املس��ائل الش��رعية ،الدلي��ل ه��و
الق��رآن والس��نة ث��م اإلمج��اع والقي��اس».
لك��ن ذل��ك مل مين��ع م��ن ع��ودة
بع��ض الس��لفيني اجلهادي�ين إىل التنظي��م
حساس��ة الق��ت
كمرجعي��ة يف مس��ائل
ٍ
ٍ
الكث�ير م��ن االس��تهجان ،حت��ى وص��ل الش��ك
إىل املناصري��ن أنفس��هم .ويأتي حرق البش��ر
أحي��اء عل��ى رأس املس��ائل اليت أث��ارت اجلدل
إث��ر ح��رق الطي��ار األردن� ّ�ي مع��اذ الكساس��بة.
فبعد أن عرض النجدي ذاته األحاديث اليت
حت��رم احل��رق واحل��وادث التارخيي��ة ال�تي
اس��تعمل فيه��ا ،أش��ار إىل أن اإلص��دارات مت� ّر
م��ن خ�لال ش��رع ّيي التنظي��م قب��ل أن خت��رج
إىل العل��ن .وق��د اضط��رت «هيئ��ة البح��وث
واإلفت��اء» ،التابع��ة للتنظي��م ،أن تنش��ر أخ�يراً
فت��وى جتي��ز التحري��ق ،تداولته��ا الكث�ير من
احلس��ابات ألي��ام.
العقلية
الدوالوي��ة خلي� ٌ
�س
�ط غ�ير متجان� ٍ
�باب تب��دأ م��ن اإلمي��ان
م��ن املناصري��ن ،ألس� ٍ
الش��خصي وال تنته��ي بإغاظ��ة اخلص��وم
ّ
وختويفه��م .عل��ى أن احلماس��ة املفرط��ة
ٌ
مش�ترك بينه��م كش��ف ع��ن نفس��ه
قاس��م
ٌ
أفع��ال
مناس��بات خمتلف��ة ،ع�بر ردود
يف
ٍ
ٍ
ش��خصية متس�� ّرعة ،قب��ل أن يوض��ح
ٍ
الس��لفيون اجلهادي��ون املناص��رون «موق��ف
اإلس�لام» أو موقفه��م منه��ا .كم��ا ظه��رت
تل��ك املش�تركات يف ردود الدوالوي��ة عل��ى
الس��لفيني اجلهادي�ين وس��واهم .ويس��تطيع
تلم��س عقلي� ٍ�ة
املتاب��ع وس��ط ه��ذه الفوض��ى ّ
خاص� ٍ�ة أكث��ر فاعلي� ً�ة م��ن كونه��ا جم � ّرد
دي�ني حمتم��ل ،تظه��ر خصوص��اً يف
داف��ع
ٍّ
ٍ
ختص «املرأة» و«شخصية
التعامل مع قضايا ّ
القائ��د».
وكمث��ال عل��ى املوض��وع األول
ٍ
ً
رسالة ادعوا أنها من امرأ ٍة
تداول الدوالوية
يف حل��ب ،تطل��ب فت��وى تبي��ح هل��ا االنتح��ار
خوف �اً م��ن االغتص��اب ،عندم��ا كان��ت ق��وات

النظ��ام تش��ن محلته��ا األخ�يرة عل��ى األحي��اء
الشرقية للمدينة قبل خروج الفصائل منها.
ور ّد مناص��رون عل��ى الرس��الة بالتحري��ض
عل��ى االنتح��ار ،رغ��م أن س��لفيني كان��ت
هل��م مواق��ف خمالف��ة اس��تناداً إىل فت��اوى
تأث�ير حم��دو ٍد
نش��روها ،لك��ن ذل��ك ظ��ل ذا
ٍ
�ام حي��اول نف��ي امل��رأة أبع��د ،وحي� ّرم
يف ج� ٍّ�و ع� ٍّ
كالم
حتى مناصرتها للتنظيم ،استناداً إىل
ٍ
ّ
ملنظ��ره ترك��ي البنعل��ي« :النس��اء ال مناصرة
هل��ن».
أم��ا يف املوض��وع الثان��ي فف��ي
حماولة لقراءة سبب سقوط منبج غ ّرد أحد
ٍ
املناصرين أنه «عندما تسيطر على الشخص
القي� ّ
�ادي احملن��ك عملي��ة االنتق��ام م��ن م��ارع:
كان العدنان��ي يص��ب ج��ام غضب��ه عل��ى
مارع ،وال يرى غري اجتياحها بتفريغ القرى
احمليطة مبنبج لذلك» .لكن الدوالوية ش��نوا
وقت
هجوم�اً منقط��ع النظ�ير على املغ� ّرد ،يف ٍ
اس��تعملوا في��ه ص��ورة العدنان��ي بع��د موت��ه
كأيقونة ،حتى عّلق أحدهم أن ذلك «تش��به
بالنص��ارى يف متجيده��م للمس��يح».
مي��ور اإلع�لام املناص��ر باخلالف��ات
والتناق��ض ح��ول كاف��ة املس��تجدات ،كم��ا
تصط��دم آراء املناصري��ن كث�يراً باملواق��ف
ال�تي يعلنه��ا التنظي��م يف م��ا بع��د ح��ول بع��ض
الوقائ��ع واإلش��كاليات .ويتخ��ذ الدوالوي��ة
تع�بر ع��ن
اآلراء ال�تي ت��روج بينه��م كفت��وى ّ
توج��ه التنظي��م ،يف ظ��ل س��كوته ع��ن الكث�ير
م��ن القضاي��ا م��ن جه��ة ،وحاج��ة تابعي��ه إىل
مرش� ٍد م��ن جه� ٍ�ة أخ��رى ،حت��ى ميك��ن تش��بيه
أث��ر التنظي��م عل��ى أتباع��ه يف ه��ذا اجمل��ال
بوالي��ة الفقي��ه.
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بورتريه

فاضل السليم

حكاية خمرب وثائر وجماهد

فاروق محاد

قاض يف
يف حمطته األخرية ،انتس��ب احملامي فاضل حممد الس��ليم إىل ما يعرف بـ«قوات س��وريا الدميقراطية» ،قادماً من رتبة ٍ
تنظي��م داع��ش ،وقبله��ا ج��اء إىل داع��ش م��ن جبه��ة النص��رة ،إث��ر عضوي� ٍ�ة يف اجمللس الوط�ني املعارض ،ممث� ً
لا للحراك الث��وري عن «اجمللس
األعل��ى لقي��ادة الث��ورة» .وقب��ل ال��كل كان الس��ليم بعثي�اً خملص�اً للنظ��ام وعض��واً عام� ً
لا يف صف��وف حزب��ه.
يف رحلت��ه الطويل��ة تل��ك متنق� ً
لا ب�ين مجاع��ات متناقض��ة ،النظيف��ة تص��ارع اجل��وع وندرة الذخرية والس�لاح كان الس��ليم يهب
ظ��ل احملام��ي الش��اب راب��ط اجل��أش جس��وراً ال يرف له جف��ن من حياء جبه��ة النص��رة يف احلس��كة  10آالف دوالر كل ش��هر ،حس��ب م��ا ق��ال
أو خج��ل بُعي��د كل انتق��ال .كان اخنراط��ه املزع��وم يف مظاه��رات خال��د س��عود أب��و س��ليمان ،القائ��د يف صفوفه��ا يف مدين��ة رأس الع�ين
مدينة احلسكة ،أيام الثورة األوىل ،ثم ادعاؤه أنه يدافع عن املعتقلني وقته��ا ،مدافع�اً عن��ه أم��ام م��ن اتهم��ه بأن��ه ل��ص وعمي��ل للنظ��ام .وبني
يف احملاك��م ،س��بباً لش��هرته احمللي��ة آن��ذاك ،ال�تي مل تلب��ث أن اتس��عت تركي��ا وس��ورية كان الس��ليم يتغ�ير م��ن ثائ��ر ببنط��ال اجلين��ز إىل
إث��ر إعالن��ه االس��تقالة م��ن ح��زب البعث ومن نقاب��ة احملامني .وجاءت جماه��د بال��زي األفغان��ي ،مقيماً يف مقرات اجلبهة وراكباً س��ياراتها
حكاية توقيفه القصرية جداً يف فرع األمن العسكري ،وإدراج امسه يف برفق��ة األم��راء والقادة .ومل ُ
حتل إس�لاميته املزعوم��ة ،وال طائفيته،
قائمة املعتقلني اليت تنادي حبريتهم صفحات حقوقية وثورية على دون مد اجلس��ور وحيازة ثقة «علمانيني» كبار يف املعارضة ،فتنعم
موقع فيس��بوك ،لتكرس��ه كواحد من جنوم احلراك ،رغم التش��كيك بالس��فر من دولة إىل أخرى ،قبل أن يرش��حه منذر ماخوس لورش��ة
ال��ذي أب��داه كث�يرون م��ن أبن��اء احلس��كة يف حقيق��ة اعتقال��ه ويف تدريبي��ة للمحام�ين ع��ن جرائم احلرب يف فرنس��ا ،فآث��ر البقاء الجئاً
دوره الفعل��ي يف املظاه��رات املندلع��ة حينه��ا يف ح��ي غوي��ران .فق��د ق��ال هن��اك بع��د انقضائه��ا .ث��م مل يلب��ث أن ضعف أمام ميل��ه األصلي حنو
بعضهم إن فاضل كان يصور خلسة ومن أمكنة آمنة فقط ،ويرسل األقوي��اء ،فع��اد إىل تركي��ا فس��ورية مبايع�اً تنظي��م داع��ش أول الع��ام
املقاط��ع إىل مش��اهري م��ن معارض�ين معروف�ين وش��يوخ تلفزيوني�ين  ،2014بصحب��ة خال��د س��عود اب��ن قريت��ه األم الفدغم��ي –عل��ى نه��ر
س��تكون هلم أدوار الحقة يف صعوده .بل يؤكد بعض من اعتقل من اخلاب��ور جن��وب احلس��كة -املته��م بتصفي��ة عش��رات مقاتل��ي اجلي��ش
أبن��اء احلس��كة أن «حماميه��م» الس��ليم لي��س اال خم�براً عتيق�اً زرعت��ه احل��ر .وكم��ا يف كل امل��رات الس��ابقة ،متك��ن فاض��ل الس��ليم ،ال��ذي
غ� ّير امس��ه إىل «أب��و املغ�يرة اهلامش��ي» كناي��ة ع��ن «نس��به احلس��يين»،
املخاب��رات العس��كرية يف جس��م احل��راك ،وجن��ح يف تص��دره.
ً
ً
يف صي��ف ع��ام  2012وخريف��ه كان الس��ليم مرابط �ا ش��به من الرتقي يف صفوف داعش ليصري قاضيا يف حمكمتها اإلسالمية
دائم يف مكاتب اجمللس الوطين السوري املعارض يف مدينة إسطنبول ،يف مدين��ة الش��دادي .وورد امس��ه يف الصحاف��ة الرتكي��ة كواح ٍد من
متملق�اً الرج��ال النافذي��ن في��ه ،ليضمن عضويت��ه يف صفوف اجمللس وفده��ا املف��اوض للنظ��ام عل��ى عق��د صفق� ٍ�ة ليس�ّلم األخ�ير مدين�تي
عن��د توس��عته .وح�ين س��افر إىل الدوح��ة ،حيث انعق��د املؤمتر اخلاص تدم��ر والس��خنة لداع��ش مقاب��ل مواصل��ة تصدي��ر النف��ط إلي��ه.
يف حلت��ه الراهن��ة ،دميقراطي �اً يف صف��وف اإلدارة الذاتي��ة
غي السليم هيئته إىل الزي العربي بالكوفية والعقال
بهذه التوسعةّ ،
والث��وب األبي��ض والعب��اءة ليناغ��م اهل��وى القط��ري املؤث��ر آن��ذاك يف الكردي��ة وقواته��ا ،بُعي��د تس��وية وضع��ه بوس��اطات م��ن وجه��اء ع��رب
ٍ
صع��ود املعارض�ين الس��وريني وهبوطه��م .الحق��اً ،وبعضويت��ه تل��ك ،تابع�ين هل��ا ،ين��زع الس��ليم ورقة الت��وت ما قبل األخرية ع��ن عوراته .إذ
وبتزكي��ات خاص��ة م��ن ش��يوخ وازن�ين منه��م الراح��ل حمم��د عل��ي لن يكون انتماؤه احلالي إال مؤقتاً ،متهيداً لعودته إىل جذره األصلي
الصابون��ي ،اخندع��وا مجيع �اً باحملام��ي املتدي��ن الثائ��ر ،ص��ار الس��ليم يف حض��ن النظ��ام .وه��و م��ن ترع��رع في��ه ابن �اً ألح��د س��ائقي حس�ين
مستلم األموال األول من اجمللس وغريه حملافظة احلسكة بأجسامها حسون ،حمافظ احلسكة آنذاك (ثم وزير عدل) ،متنكراً -مثل أبيه-
الثوري��ة املش��كلة واآلخ��ذة يف التش��كل آن��ذاك ،م��ا ف��رض حض��وره يف مل��ن ناه��ض النظ��ام م��ن أبن��اء الفدغم��ي يف مثانين��ات الق��رن الفائ��ت،
مش��هدها الع��ام .ويف الوق��ت ال��ذي كان��ت في��ه كتائ��ب اجلي��ش احل��ر ومس��بحاً حبم��د األس��د ووالت��ه.

14

العدد  16 / 88شباط 2017

رأي

ٌ
عظمة يتناهشها الكالب
يف الوق��ت ال��ذي كان «مؤمت��ر فن��دق الريفي�يرا» يدش��ن م��ا سيس��مى مبنصة ب�يروت اليت س��تعلن «مقام» بش��ار الكيماوي خارج
الت��داول الدول� ّ�ي ،و«انته��اء احل��رب عل��ى النظ��ام» عل��ى ما قال لؤي حس�ين ،كان النظام املذكور يعيد نصب متثال حافظ األس��د يف قلب
مدين��ة مح��اة ،يف ذك��رى تدمريه��ا قب��ل  35عام�اً عل��ى ي��د صاح��ب التمث��ال.
ال تقتص��ر مهم��ة منص��ة ح��زب اهلل ه��و ردة الفع��ل الطبيعي��ة للمج��رم أم��ام ّ
أي حمكم��ة ،يف ح�ين يع��رف
ه��ذه ،فق��ط ،عل��ى التش��ويش عل��ى وف��د النظ��ام أن الس��وريني يعرف��ون أن م��ا ورد يف التقري��ر لي��س إال ج��زءاً
ً
�وم يف الس��جون ومراك��ز
املعارض��ة يف مفاوض��ات جني��ف املرتقب��ة صغ�يرا م��ن الفظاع��ات ال�تي يرتكبه��ا كل ي� ٍ
يف العش��رين م��ن الش��هر احلال��ي ،ب��ل االعتقال وخارجها على السواء .وهذا ما يريده بالضبط .أي أن يعرف
أي شيء ،فيعودوا عبيداً
تتج��اوز ذل��ك لتنض��م إىل محل��ة السوريون أنه جمر ٌم سفاح ،ال رادع يردعه عن ّ
التيئي��س الكب�يرة ال�تي انطلق��ت ،بع��د كم��ا كان��وا قب��ل ثورته��م العظيم��ة.
ه��ل ه��ذا ممك��ن؟ هل ميكن تكرار جتربة انتصار النظام على
سقوط حلب ،إلقناع الناس مبوت الثورة
ً
وع��ودة س��يطرة النظ��ام عل��ى س��وريا .س��وريا يف  1982وحتويل��ه الس��وريني إىل عبي�� ٍد م�� ّرة أخ��رى؟
بكر صدقي
ه��ذا م��ا يأمل��ه النظ��ام وقاعدت��ه الضيقة من امل��واالة اليت رأت
وترم��ز إع��ادة متث��ال حاف��ظ إىل مدين��ة
مح��اة إىل نوعي��ة املس��تقبل ال��ذي ينتظر يف الث��ورة خط��راً وجودي �اً عل��ى ذاته��ا .يغريهم��ا بذل��ك أن كل الدم��ار
�اب أو
الس��وريني يف ح��ال اس��تتب األم��ر م��ن جدي � ٍد للعصاب��ة احلاكم��ة :ال��ذي أحلق��اه بس��وريا ،جمتمع�اً وعمران�اً ودول� ً�ة ،ق��د م� ّر بال حس� ٍ
كاف إلس��قاط عش��رة أنظم��ة .فخالف�اً للش��ائع
نس��خ التجرب��ة األس��دية بع��د انتص��اره الكاس��ح عل��ى مح��اة يف الع��ام عق��اب ،عل��ى رغ��م أن��ه ٍ
 ،1982حبي��ث تتح��ول الكارث��ة ال�تي تع ّرض��ت هل��ا املدين��ة إىل أمثول� ٍ�ة م��ن أن املعارض�ين راهن��وا عل��ى اخل��ارج ،النظ��ام ومواالت��ه أكث��ر رهان�اً
متهم وحتت الطلب حتى بع��د عل��ى ذل��ك اخل��ارج .ليس فق��ط ال��دول احلليفة كإيران وروس��يا،
تضبع السوريني «إىل األبد» .كل
سوري ٌ
ٍّ
تثب��ت «براءت��ه» .أي بعك��س القاعدة القانونية املعروفة .وال يأمن ّ
أي ب��ل أكث��ر م��ن ذل��ك :ال��دول املعادي��ة ،أو املعت�برة كذل��ك .لذل��ك ن��رى
�وري عل��ى نفس��ه أو عائلت��ه أو أموال��ه إال برض��ى النظ��ام وأجهزت��ه كي��ف حيتف��ي إع�لام املمانع��ة ب� ّ
اخ�تراق م��ن تل��ك اجله��ة :وف��و ٌد
�أي
س� ٍّ
ٍ
ٌ
ٌ
برملاني�ة غربي�ة أو إع�لا ٌم غرب� ٌّ�ي أو تصرحي��ات الساس��ة الغربي�ين ال�تي
وشبيحته.
تع�بر ع��ن إمكاني��ة إع��ادة تأهي��ل النظ��ام واس��تعادته لش��رعيته ،أو ع��ن
وم��ن زاوي��ة النظ��ر ه��ذه ،ميك��ن اعتب��ار تقري��ر منظم��ة
ّ
ً
العف��و الدولي��ة املنش��ور حديث�اً بعن��وان «املس��لخ البش��ري» ال��ذي وث��ق تفضيل��ه عل��ى «اإلره��اب» باعتب��اره أق��ل س��وءا من��ه.
ال أح��د يهت��م بالس��وريني أنفس��هم ،فيتس��اءل عم��ا إذا كان��وا
�خص يف س��جن صيدناي��ا حت��ى نهاي��ة الع��ام ،2015
إع��دام  13أل��ف ش� ٍ
دلي� ً
لا مس��تقبلياً للس��وريني ،يف ح��ال اس��تعادة النظام س��يطرته على س��يقبلون بالع��ودة إىل نظ��ام االس��تعباد .ق��د يب��دو ه��ؤالء ه��م احللق��ة
س��وريا ،وأدا ًة لضبعه��م ،إذا أخذن��ا بنظ��ر االعتب��ار غي��اب ّ
تغي فيهم،
أي إراد ٍة األضعف يف التأثري على مصريهم ومصري بلدهم ،لكن ما ّ
ري جداً مبا ال يس��مح بتكرار جتربة
دولي��ة حملاس��بة بش��ار األس��د وصحب��ه املتهم�ين بإعط��اء األوام��ر خالل س��نوات الثورة واحلرب ،كب ٌ
ٍ
م��ا بع��د  .1982ورمب��ا أه��م عناص��ر ه��ذا التغ� ّير الكب�ير ه��و اكتش��افهم
ملرتك�بي الفظاع��ات ال�تي حيف��ل به��ا تقري��ر األمنس�تي.
ال أع�ني بالطب��ع أن ه��ذا م��ا قص��ده مع��دو التقري��ر ،ب��ل هم أن صمته��م عل��ى كارث��ة مح��اة مل جينبه��م مصريه��ا .ق��د ال يع��رف
أرادوا أن يوثق��وا أفع��ا ً
ال تدخ��ل يف إط��ار اجلرائم ضد اإلنس��انية ،من معظ��م الس��وريني الي��وم م��ا ال��ذي ميكن عمله يف هذه الش��روط األس��وأ
ش��أنها س��وق اجلن��اة ،بأيديه��م أو بأوامره��م ،إىل قف��ص املتهم�ين عل��ى اإلط�لاق ،لكنه��م بالتأكي��د يعرف��ون ما جيب أال يفعل��وه :القبول
يف احملاك��م الدولي��ة .املقص��ود أن النظ��ام ال��ذي اعت��اد ،من��ذ اغتي��ال بالعبودي��ة م� ّر ًة أخ��رى.
س��وريا الي��وم «عظم � ٌة يف ف��م كل��ب» عل��ى م��ا ق��ال ش��اعرها
احلريري ،على اإلفالت من العقاب ،وال خيش��ى ش��يئاً اليوم يف ظل
الدولي األوس��ع ،س��تخدمه تقارير اجلمي��ل الراح��ل ري��اض الص��احل احلس�ين ،تتناهش��ها ٌ
دول وميليش� ٌ
�يات
احلماية الروس��ية وغض النظر
ّ
ٌ
ومنص��ات وكالب .ق��د ال تصب��ح كم��ا أراد هل��ا الس��وريون ،لكنه��ا
م��ن ه��ذا الن��وع ليق��ول للس��وريني م��ن خالهل��ا «ه��ذا ه��و املص�ير ال��ذي
ينتظرك��م» ،عل��ى رغ��م إن��كاره ل��كل م��ا ورد يف التقري��ر .فاإلن��كار بالتأكي��د ل��ن تع��ود «س��ورية األس��د» م�� ّر ًة أخ��رى.
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Reuters

ّ
السوري وحمدوديته يف اجلنوب
اإلسالمي بني فصائل الشمال
يف أسباب انتشار التيار
ّ
د .حممد العمار

اختلف��ت دميغرافي��ا الق��وى ال�تي متث��ل الث��ورة 1يف اجلن��وب الس� ّ
�وري عنه��ا يف الش��مال ،حي��ث اجنل��ت الص��ورة األخ�يرة للق��وى
ً
كقوى متطرفة ،يف حني م��ا زال اجليش احل ّر
العاملي
إس�لامي تغل��ب علي��ه القوى اليت تص ّنف حبس��ب النظ��ام
�ون
ّ
املس��يطرة الي��وم ع��ن ل� ٍ
ٍّ
ّ
يعترب القوة رقم واحد يف اجلنوب ،من حيث العدد والعدة واحلضور اجلغرايف وعلى مستوى احلاضنة الشعبية ،رغم ما يشوب حركة
�ور وتراج��ع.
عناص��ره م��ن مظاه��ر ع��دم االنضب��اط أحيان�اً ،يف ح�ين تعي��ش احل��ركات اإلس�لامية حال��ة ضم� ٍ
2
�ار بع��د االمت��داد املفاج��ئ ال��ذي
دواع��ش اجلن��وب يف حص� ٍ
جنح��وا في��ه صي��ف ع��ام  ،2015وتتفاق��م حالة تراجعه��م يف ظل تنامي
مي� ٍ�ل كار ٍه هل��ذا التوج��ه بع��د عمليات��ه الوحش��ية وم��ا ختلله��ا م��ن
�ات ض��د أس��رى وعناص��ر اجلي��ش احل� ّر .ويف تص��وري ف��إن م��ا
ممارس� ٍ
يطيل عمر هذا الوجود هو انعدام العقيدة القتالية -يف ما يتعلق بهذه
املعركة -لفصائل اجليش احل ّر ،ونقص جدية قادته ،وعدم وعيهم
ملخاطر استمرار هذا الوجود والنزيف املستم ّر الذي ميثله ،ودوره يف
تده��ور ال��روح املعنوي��ة لعناصرهم وما ميك��ن أن يرتتب على ذلك من
عقابي��ل عل��ى الث��ورة واملنطق��ة.
كذل��ك ف��إن جبه��ة النص��رة ،ال�تي ش��هدت قم��ة تألقه��ا يف
الس��نوات املاضي��ة ،تعان��ي تراجع�اً ملحوظاً يف أحناء كث�ير ٍة من درعا،
خاص� ً�ة يف املناط��ق ال�تي كان��ت تع� ّد حواضره��ا وحواضنه��ا الرئيس��ة.
ّ
�ب ه��ذا النزيف الذي عانت منه النصرة يف طاحونة الدواعش
وق��د ص� ّ
ً
ً
ل��دى الن��اس األكث��ر محاس�ا واس��تعجاال ،حت��ى بداي��ة املع��ارك حي��ث
توق��ف .وكذل��ك عان��ت النص��رة م��ن النزي��ف لص��احل اجلي��ش احل � ّر
لدى الذين متكنوا من رؤية اهلوة الواسعة بني الشعارات اليت ترفعها
اجلبه��ة وممارس��اتها املنغمس��ة يف أوح��ال الواق��ع ومالبس��اته .كما أن
فريقاً ثالثاً اختذ قرار العمل احل ّر أو املش��اركة املس��تقلة الكيفية يف
املع��ارك دون أن يتب��ع ّ
ر م��ن هؤالء اخت��ذ هذا املوقف
أي فصي��ل ،وكث�ي ٌ
إث��ر مش��اركة النص��رة يف قت��ال ل��واء ش��هداء الريم��وك قب��ل أن تتض��ح
صلت��ه بداع��ش.
ً
وليس��ت حرك��ة أح��رار الش��ام أحس��ن ح��اال ،فق��د عانت هي
األخ��رى م��ن الرتاج��ع والضم��ور ،رغ��م أن املش��اعر العام��ة أق��ل عدائي��ة
جتاهه��ا مقارن��ة بالدواع��ش والنص��رة.
اإلس�لامي ،خاصة املتط ّرف منه ،مل
م��ا نري��د قوله إن اللون
ّ
يتمك��ن م��ن صب��غ املش��هد الع��ام يف اجلن��وب كم��ا ه��و يف الش��مال .وإذا
كان لطبيع��ة املنطق��ة اجليوسياس��ية تأث�ير يف م��ا يتعل��ق بإيقاع��ات
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العم��ل العس� ّ
�كري ،ونوعي��ة املع��ارك ،وتوقيته��ا ،واجتاهاته��ا؛ فإن��ه مم��ا ال
ً
ش��ك في��ه أن ه��ذا ال يؤث��ر كث�يرا عل��ى البنية األيديولوجي��ة .فالفصائل
ال�تي أحدث��ت الف��رق األك�بر يف م��ا يتعل��ق بانش��قاقات اجله��د الث��وري
وبعثرت��ه يف الش��مال هل��ا امت� ٌ
�دادات وحض��و ٌر يف اجلنوب ،لكنه��ا رغم ذلك
مل تتمكن من التحول إىل قو ٍة قادر ٍة على السيطرة على الساحة وشغل
البيئ��ة العس��كرية واأليديولوجي��ة يف املنطق��ة اجلنوبي��ة كم��ا حدث يف
الش��مال ،حي��ث تب�ين اخلرائ��ط العس��كرية تب��دل حض��ور اجلي��ش احل� ّر
�آكل ق��ارب ح��دود
م��ن رق� ٍ�م وحي� ٍد يش��غل الس��احة كله��ا إىل وج��و ٍد مت� ٍ
االنق��راض قب��ل عملية درع الف��رات .وحدث هذا التضاؤل لصاحل القوى
األساسي يف هذا التآكل.
اليت تص ّنف متطرفة ،بل إنها من لعب الدور
ّ
كعدو أساس� ٍّ�ي جيب
فف��ي الوق��ت ال��ذي ح��دد فيه النظام اجلي��ش احل ّر
ٍّ
التخل��ص من��ه حلص��ر املعرك��ة بني جيش��ه وبني الفصائل اإلس�لامية،
ك��ي يع��زز س��رديته يف أن��ه يقات��ل التط� ّرف؛ مل ت�تردد ه��ذه الفصائ��ل يف
قتال اجليش احل ّر واالستيالء على مواقعه وموارده كلما أمكنها ذلك
بذرائ��ع خمتلف� ٍ�ة وخمتلق� ٍ�ة مل تعدمه��ا يوماً .وهكذا وج��د اجليش احل ّر
نفس��ه أم��ام عد ّوي��ن توح��دت مصاحلهم��ا ضده.
اإلس�لامي
وأعتق��د أن اخت�لاف الص��ورة يف م��ا يتعل��ق بالل��ون
ّ
ب�ين مش��ال الب�لاد وجنوبه��ا يع��ود إىل األس��باب التالي��ة:
طبيع��ة التدي��ن يف اجملتم��ع الريف� ّ�ي يف درع��ا ،حي��ث ينتش��رً
نوع
نو ٌع من التدين الطقوس� ّ�ي البس��يط غري املس��يس ،املدين أساس�ا إىل ٍ
م��ن رج��ال الدي��ن متواضعي التحصيل العلم� ّ�ي ،الذي يقتصر على فقه
العب��ادات وبع��ض الق��رآن ،ووظيفتهم إقامة الش��عائر والطقوس ،مقابل
أجر ّ
مادي ،يف جمتمعاتهم الصغرية ،وليست هلم همو ٌم أبعد من القيام
ٍ
بهذه الوظائف الصغرية واحلصول على جعاالتهم القليلة ،مقارنة مبا
ميك��ن أن حيص��ل علي��ه امثاهل��م يف جمتم��ع املدين��ة .ولذل��ك ف��إن كل
معقول من أبناء درعا عاشوا يف مدينة
علمي
الذين متكنوا من
ٍ
ٍ
حتصيل ٍّ
دمشق ،فمن معظم قرى درعا توجد أمساء يف احلقل الدي ّ
ين هلا حضو ٌر

رأي

متمي� ٌز يف دمش��ق 3وه��م بال��كاد يُعرف��ون يف قراهم.
كحرك��ة ّ
رك��زت
طبيع��ة مجاع��ة اإلخ��وان املس��لمنيٍ
عل��ى البيئ��ات املديني��ة احملافظ��ة ومل تش��تغل كث�يراً عل��ى األري��اف ،ب��ل
نش��طت يف احلواض��ر التارخيي��ة املعروف��ة ،يف م��دن الوس��ط الس��وري
دمش��ق ومح��ص ومح��اة وحلب وإدلب إىل ح� ٍّ�د ما .ومتكن مالحظة هذا
التش��وه الفظي��ع يف نش��اط احلرك��ة األم م��ن خ�لال مالحظ��ة اللوح��ة
االجتماعي��ة الديني��ة يف مص��ر ،فرغم أن مجاعة اإلخوان تس� ّوق نفس��ها
إس�لامي ف��وق وطني��ة ،ورغ��م حضوره��ا الكثي��ف يف
�ث
كحرك��ة بع� ٍ
ٍّ
الس��احة السياس��ية املصرية يف العاصمة وبعض احلواضر الكربى ،فإن
م��دارس حتفي��ظ الق��رآن يف الصعي��د تفتق��ر إىل املعلم�ين إىل درج��ة أن
�يحي ه��ذا األم��ر ، 4كم��ا يوج��د يف الصعي��د مس��لمون
يت��وىل رج� ٌ�ل مس� ٌّ
5
�لفي ال��ذي ت�لا
ال يعرف��ون ق��راءة الفاحت��ة  .كذل��ك ف��إن احلض��ور الس� ّ
ري حمدودّ ،
فجل الذين محلوه من اخلليج
الفورة النفطية كان له تأث ٌ
عم� ٌ
�ال حم��دودو التأث�ير.
طائفي��ة
ضغين��ة
أح��داث الثمانيني��ات وم��ا خلفت��ه م��نٍ
ٍ
�روح غائ��ر ٍة يف الوج��دان اجلمع� ّ�ي يف املناط��ق الش��مالية .فق��د كان
وج� ٍ
للح��رب الطائفي��ة ال�تي قاده��ا (اجلي��ش) يف الق��رن املاض��ي ،وم��ا ارتكب��ه
م��ن جم��ازر وأعم��ال تنكي� ٍ�ل ومح�لات إذالل -مبا يش��به إىل ح� ٍّ�د بعي ٍد ما
ح��دث يف عم��وم س��وريا بع��د ث��ورة  - 2011أعظ��م األث��ر يف تغذية الش��عور
طائفي واحد ،وعاملوا
لون
ّ
الطائفي .فقد كان معظم قادة اجليش من ٍ
ٍّ
ً
ير مما تتصل
مواطنيه��م معامل��ة تتص��ل باالنتق��ام الطائف� ّ�ي أكثر بكث� ٍ
بدواع��ي األم��ن وضرورات��ه .ومل حيدث ما يش��به هذا األمر يف درعا ،فقد
كانت احلوادث األمنية حمدودة ،واقتصرت أساساً على املدينة وبعض
اجلامعي وبعض األس��ر .أما
احلواض��ر ،وطال��ت أساس�اً جي��ل الثمانين��ات
ّ
القمع فقامت به أجهزة األمن ،ومل يتدخل اجليش ومل حتدث املشاهد
ال�تي ش��هدها الش��مال .ال��دور اآلخ��ر ال��ذي لعبت��ه أح��داث الثمانين��ات ه��و
هج��رت النخ��ب والكف��اءات يف الش��مال ،وم��ع ع��ودة ه��ذه النخب بعد
أنه��ا ّ
نزعة
�ن
�
م
حتمله
�ا
�
وم
ير
�
التأث
�ى
�
عل
�درة
�
الق
�ن
�
م
�ه
�
متتلك
�ا
�
م
�ع
�
وم
الث��ورة،
ٍ

إسالمية حبكم البيئة اليت كانت تعيش فيها ،والذاكرة التارخيية
ٍ
اإلس�لامي ،وخاص� ً�ة
ال�تي حتمله��ا؛ كل ذل��ك أس��هم يف تغلي��ب الل��ون
ّ
يري تطوراً
�ادي ،يف الش��مال ،وال��ذي يعت�بر التيار التكف� ّ
�لفي اجله� ّ
الس� ّ
عن��ه خيتل��ف يف الدرج��ة ولي��س يف النوعي��ة.
التباي��ن الطائف� ّ�ي كثي��ف احلض��ور يف الش��مال الس� ّ�وري،
وال��ذي تتخلل��ه مظلومي � ٌة تارخيي � ٌة تلب��س اللب��اس الطائف� ّ�ي ب�ين
س��كان امل��دن واألري��اف ،رغ��م أن ه��ذه املعان��اة كان��ت متت��د عل��ى كل
اجلغرافي��ا الس��ورية ،فق��د وج��دت يف درع��ا عل��ى س��بيل املث��ال :حي��ث
البك��وات واألغ��وات م�لاك األرض يأكل��ون جه��د الفالح�ين .لك��ن
غي��اب االخت�لاف الطائف� ّ�ي ب�ين امل��دن واألري��اف مل خيل��ف مث��ل ه��ذه
املظلومي��ات ب�ين الس��كان ،بينم��ا يف الش��مال ،حي��ث تس��يطر طوائ��ف
كل م��ن األري��اف وامل��دن ،كانت للمرارات تفس� ٌ
يرات
خمتلف��ة عل��ى ٍّ
خمتلف� ٌة وأعم� ٌ
�اق أكث��ر ش��د ًة وكثاف��ة .ففي محص ومح��اة وإدلب
والالذقي��ة وطرط��وس غ��ذت املش��اعر الطائفي��ة يف كال االجتاه�ين
ه��ذه امل��رارات ،فش��حنت عالق��ة مال��ك االرض اجلائ��رة بالف�لاح
طائفي��ة حتم��ل مظ��امل التاري��خ ،إضاف��ة إىل محولته��ا
حبمول��ة
ٍ
ٍ
احلاض��رة ال�تي أيقظته��ا أح��داث الثمانيني��ات وغذته��ا.
خالص��ة الق��ول :يع��ود اخت�لاف أل��وان الق��وى املس��يطرة
�باب تلعب فيها احلركة اإلس�لامية دوراً حمدوداً جداً ،وهي
إىل أس� ٍ
منفعل � ٌة فيه��ا أكث��ر منه��ا فاعل��ة .وإن أكث��ر األث��ر ال��ذي تركت��ه
إمن��ا يع��ود إىل جم��رد حضوره��ا ،وتارخيه��ا ،ولي��س إىل اختياراته��ا
احلي��ة وتأثريه��ا الفاعل املباش��ر .وهذا يؤك��د ما أعتقده يف ما يتعلق
مبس��ار احلرك��ة االس�لامية عموم��اً ،م��ن أنه��ا فش��لت يف جتدي��د
أجهزته��ا املفهومي��ة عندم��ا تطلب��ت الظ��روف املوضوعي��ة منه��ا ذل��ك،
ولذل��ك فش��لت يف التح ّرر من تارخيه��ا ،ومواجهة أخطائها ،وحتديد
سياسية تعزز مساراتها وحتقق أهدافها وتوفر األمثان على
خيارات
ٍ
ٍ
حاضنته��ا.

SMO
�اص ال��ذي تقاتل من
 - 1بلغ��ة أدق :الق��وى ال�تي تقات��ل النظ��ام ،فهن��اك م��ن الق��وى احملس��وبة عل��ى الث��ورة ق��وى ال تع�ترف بالث��ورة ومش��روعها ،ب��ل هل��ا مش��روعها اخل� ّ
أجل��ه بغ��ض النظ��ر ع��ن ث��ورة الس��وريني ومش��روعها ،وم��ا ميك��ن أن تلحقه هذه الق��وى بالثورة الس��ورية من أضرار.
 - 2املعروف��ون كجي��ش خال��د ب��ن الوليد ،والذين ورثوا لواء ش��هداء الريموك.
 - 3حتضرن��ي أمس��اء املش��ايخ :ناي��ف العب��اس وخال��د اجلباوي من إخنل ،موس��ى اللكود من احلارة ،وحس��ن احلريري ونعي��م احلريري من علما.
https://www.youtube.com/watch?v=R16ep5i42c0 - 4
https://www.youtube.com/watch?v=rpKBGW1LPX0 - 5
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ترجمة

ٌ
مستبعد يف خطة ترامب إلنشاء مناطق آمنة
أمان السوريني
ليزي بورتر

موقع  9-newsdeeplyشباط

ترمجة مأمون حليب

مث��ة أس��ئل ٌة هام� ٌة عدي��د ٌة ح��ول السياس��ة احملتمل��ة للرئي��س ترام��ب خبص��وص إنش��اء مناط��ق آمن� ٍ�ة يف س��وريا ،لك��ن أي خط��ة،
واالجتماع��ي يف الب�لاد.
السياس��ي
انقس��امات أعم��ق يف املش��هد
س��تغي دينامي��ات الن��زاع وختاط��ر خبل��ق
مهم��ا كان��ت،
ّ
ّ
ّ
ٍ
عندم��ا أيّ��دت هي�لاري كلينت��ون إنش��اء منطق��ة حظ��ر
يران ومناط��ق آمن� ٍ�ة كج��ز ٍء م��ن سياس��تها يف خص��وص س��وريا ر ّد
ط� ٍ
ترامب ،املرش��ح الرئاس� ّ�ي وقتذاك ،أن اس�تراتيجيتها «س��توصل العامل
إىل احل��رب العاملي��ة الثالث��ة» .لكن��ه ق��ال مؤخ��راً إن��ه «س ُينش��ئ مناط��ق
آمن� ً�ة يف س��وريا للن��اس» ،وه��و م��ا أث��ار أس� ً
�ئلة هام� ً�ة ح��ول الطريق��ة
ال�تي س��تختلف به��ا خطط��ه عن االقرتاحات الس��ابقة .لق��د ّ
مت تضمني
املناط��ق اآلمن��ة يف مس��ودة األم��ر التنفي� ّ
�ذي الش��هر املاض��ي «محاي��ة
األم��ة م��ن اهلجم��ات اإلرهابي��ة للقومي�ين األجانب» ،هذه املس��ودة اليت
حدّدت أيضاً اخلطوط العامة لتعليق برنامج إعادة توطني الالجئني
ونصت أن لدى وزراء خارجية ودفاع الواليات
الس��وريني يف أمريكاّ .
املتح��دة تس��عني يوم �اً إلنت��اج «خط��ة تقدي��م مناط��ق آمن��ة يف س��وريا
واملنطق��ة احمليط��ة به��ا».
ُ
ّ
إن مقابل��ة السياس��تني م��ع بعضهم��ا تب�ين أن خط��ة املناط��ق
اآلمن��ة اآلن ته��دف إىل إبق��اء الالجئ�ين خ��ارج أم�يركا أكث��ر م��ن
محايتهم من العنف .وبالرغم من إسقاط مقرتح املنطقة اآلمنة من
الش��كل النهائ� ّ�ي لألم��ر التنفي� ّ
�ذي ،املُو ّق��ع يف  27كان��ون الثان��ي ،يق��ول
ترضية لسياس��ات تقييد تأش�يرات
احمللل��ون إن��ه م��ا ي��زال ُي ّثل جائزة
ٍ
الدخول إىل الواليات املتحدة .يف  29كانون الثاني ناقش ترامب فكرة
املناط��ق اآلمن��ة م��ع املل��ك س��لمان .وق��د اتف��ق القائ��دان ،وف��ق تصري��ح
ً
أفكار
البيت األبيض ،على «دعم فكرة املناطق اآلمنة،
إضافة إىل دعم ٍ
هجري��ن نتيج��ة النزاع��ات اجلاري��ة».
أخ��رى تس��اعد الالجئ�ين املُ ّ
مث��ة أس��ئل ٌة هام � ٌة م��ا ت��زال مطروح� ً�ة يف خص��وص خط��ة
ترام��ب ،م��ن بينه��ا م��كان إقام��ة املنطق��ة اآلمن��ة ومص��ادر متويله��ا
واجله��ة الكفيل��ة برعايته��ا ومحايته��ا وكيفي��ة نقل الس��وريني إليها.
وإضافة إىل الرتتيبات اللوجستية ،ما زال من غري الواضح إن كانت
حب��ت أو إن كان��ت ج��زءاً
اخلط��ة ته��دف إىل إقام��ة م�لا ٍذ
إنس��اني ٍ
ٍّ
ّ
الس��وري.
حماول��ة إلنه��اء الن��زاع
اس�تراتيجياً م��ن
ٍ
ٌ
السياسة حمكومة باجلغرافيا
ً
امل��كان األكث��ر احتم��اال ّ
آمنة هو مشال س��وريا،
ألي منطق� ٍ�ة ٍ
أراض تق��ع حت��ت س��يطرة ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة .ق��د خيل��ق
يف ٍ
ً
ه��ذا األم��ر توت��را م��ع تركيا ،ال�تي كانت تدعم فك��رة املنطقة اآلمنة
�ت طوي��ل ،غ�ير أن زي��ادة تع��اون أم�يركا م��ع
يف مش��ال س��وريا من��ذ وق� ٍ
املرج��ح أن يث�ير غض��ب األت��راك.
الق��وات الكردي��ة لتنفي��ذ الفك��رة م��ن ّ
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وإن ق ّررت أمريكا أن تكون املنطقة اآلمنة يف املنطقة اليت ح ّررتها
ق��وات عملي��ة درع الف��رات ،وكانت املنطقة حمم ّي ًة إنس� ً
�انية حصراً؛
فمن احملتمل أن يبتس��م األس��د وحلفاؤه هلذه السياس��ة ألنها ستكون
الس � ّنةدعم �اً إضافي �اً الس�تراتيجيتهم يف «إخ�لاء الس��كان املُعادي��ن ُ
ً
مس��توى ميك��ن التح ّك��م في��ه
بغالبيته��م -إىل أن يتناقص��وا إىل
�كان موالني ،عاد ًة من امليليش��يات الش��يعية
وضبط��ه ،وبعده��ا جل��ب س� ٍ
�كل أك�بر» ،وفق�اً ل��ـ كاي��ل
م��ع أس��رهم ،لتغي�ير النس��يج الس� ّ
�كاني بش� ٍ
أورت��ون ،وه��و زمي� ٌ�ل باح� ٌ
ناحية
�ث يف مجعي��ة هن��ري جاكس��ون .م��ن
ٍ
أخ��رى ،التص� ّرف ب��دون موافق��ة دمش��ق وحلفائه��ا س��يزيد م��ن خطر
املواجه��ة العس��كرية ب�ين أم�يركا وروس��يا .يف ه��ذه احلال��ة س��يكون
أم��راً أساس��ياً محاي��ة ّ
طريان يس��تطيع
أي م�لا ٍذ آم��ن ،ما يعين إحضار
ٍ
إس��قاط الطائ��رات الروس��ية أو الس��ورية ال�تي خت�ترق املنطق��ة،
وس��يحتاج األم��ر إىل مزي � ٍد م��ن اجلن��ود األمريكي�ين أو املدعوم�ين
أمريكي�اً حلماي��ة احل��دود الرب ّي��ة .ت�تراوح التقديرات الس��ابقة لعدد
دوالر
اجلن��ود ب�ين  15و 30ألف�اً ،م��ع تكاليف إمجالي� ٍ�ة تصل إىل مليار ٍ
شهرياً .
إعمار املناطق اآلمنة سكانيًا
كيفم��ا تط��ورت اخلطة ،ف��إن املناطق اآلمنة ذات التطبيق
األمريك��ي تزي��د م��ن خماط��ر وض��ع ح��دو ٍد للجغرافي��ا السياس��ية
ّ
واالجتماعي��ة لس��وريا .التوت��رات ب�ين اجملموع��ات العرقي��ة والديني��ة
واالجتماعي��ة ق��د حت� ّد م��ن إمكاني��ة الوصول إىل احملم ّي��ة املفرتضة.
أراض
فالسوريون األكراد قد خيافون من إجبارهم على العيش يف ٍ
يس��يطر عليه��ا األت��راك والس��وريون الع��رب خش��ية س��وء املعامل��ة،
والس��وريون الع��رب ق��د خيش��ون نقله��م إىل مناط��ق كردي� ٍ�ة ل��ذات
الس��بب .يق��ول أورت��ون« :الس��كان امله��ددون هربوا إىل مناط��ق «الدولة
اإلس�لامية» م��ن قب��ل -مث� ً
لا ،ح��ول الش��دادي -عوض �اً ع��ن أن يقع��وا
حت��ت حك��م الق��وات الكردي��ة».
يق��ول س��امر دعب��ول ،وه��و ناش� ٌ
�ط إعالم� ٌّ�ي يف حمافظ��ة
طائرات فوقنا.
إدلب« :ستعطينا املناطق اآلمنة الفرصة لنعيش دون
ٍ
لك� ّ�ن النقط��ة املهم��ة -واخل��وف األك�بر -ه��و إذا كان ذلك ه��و بداية
�ول مؤقت��ة .حنت��اج إىل معاجل��ة الس��بب
االنقس��امات .لس��نا م��ع حل� ٍ
الرئيس� ّ�ي للمش��كلة ،ويكون هذا بتخليص الش��عب من بش��ار األس��د».

صياد املدينة

عمارة قرب حافظ األسد وح ّراسه
ب��دأت قص��ة ضري��ح حاف��ظ األس��د ح�ين م��ات ابن��ه
أرض عل��ى
باس��ل ،حب��ادث س��يار ٍة يف الع��ام  ،1994ودف��ن يف ٍ
وح�دّد موق��ع الدف��ن وقته��ا حبي��ث يش� َ
�اهد
أط��راف القرداح��ةُ .
مس��افات بعي��دة.
الضري��ح ،ال��ذي سينش��أ الحق��اً ،م��ن
ٍ
حراس الضريح

ّ
الرئيس��ي ال��ذي صم��م املبن��ى ،لك��ن
املعم��اري
ال يُع��رف
ّ
مف��ردات
جتميع��ه
م��ن
يب��دو
م��ا
حس��ب
وال��ذوق،
افتق��اده املوهب��ة
ٍ
هندس� ً
�ية م��ن أعم��ال ش��هرية ،ي��دل عل��ى أن��ه واح � ٌد م��ن خ ّرجي��ي
جامعة تشرين أو «دكاترتها» البعثيني .ففي تقلي ٍد للمعبد البهائي
يف اهلن��د –رغ��م قش��رياته عل��ى ش��كل وردة -تأل��ف املس��قط األفق� ّ�ي
للضري��ح م��ن تقاط��ع مربع�ين ،ليب��دو جنمي �اً ب��ـ( )16ضلع �اً ،حت��دد
مثانية مثلثات ،تتوسط كل منها قب ٌة صغري ٌة يف السقف .يقع قرب
باس��ل حت��ت واح��د ٍة من هذه القب��اب ،وكذلك األمر مع قربي جمد
حمالت شاغرة ،لبشرى وبشار وماهر،
وأمهما أنيسة ،لتظل ثالثة
ٍ
فيما تش��غل مس��ارات الدخول واخلروج مس��قط القبتني األخريتني.
ويف املرك��ز ،حت��ت القب��ة الك�برى ،ق�بر حاف��ظ األس��د ال��ذي عرضت
علي��ه ،عل��ى األرج��ح ،املخطط��ات واجملس��مات التصميمي��ة للضري��ح
قب��ل الش��روع بالتنفي��ذ ،وحتم�اً ه��و م��ن أوص��ى املصم��م أن يدخ��ل يف
ق�بر ل��ه ،فم��ن جي��رؤ عل��ى هك��ذا توصي� ٍ�ة غ�يره!
خمططات��ه حس��اب ٍ
أراد املعم��ار أن حيم��ل الضري��ح أبع��اداً توح��ي باهليب��ة

مجلّ ة

والتف�� ّرد ،فج��اء املبن��ى مكتم� ً
قاب��ل لإلضاف��ة .وأراد ،يف بع�� ٍد
لا وغ�ير ٍ
�اءات ديني� ً�ة م��ن اخل��ارج وم��ن الداخ��ل أيض �اً ،إذ
آخ��ر ،أن يرس��ل إحي� ٍ
ميش��ي الزائ��ر م��ن الب��اب اخلارج� ّ�ي مس� ً
�افة ويصع��د أدراج�اً ليص��ل اىل
ً
ّ
املركزي وال
�اب غري واس� ٍ�ع مس��تقبال الق�بر
الضري��ح ،ث��م يدخ��ل م��ن ب� ٍ
�ب مث��ل الط��واف ح��ول الكعب��ة ،حس��ب
�
موج
يس��تدبره ،ليط��وف باجت��ا ٍه
ٍ
م��ا تف��رض مس��ارات احلرك��ة ،انطالق�اً من باب الدخ��ول .كانت كل
تل��ك الطق��وس حمرتم� ً�ة م��ن جان��ب ال��زوار قب��ل الث��ورة ،ولك��ن احل��ال
تغ� ّير بعده��ا ،فدب��ت مظاه��ر فوض��ى غ�ير مقص��ود ٍة بالطب��ع ،وص��ار
خرق «قدسية» املكان ،باستدبار القرب من قبل ملتقطي صور السيلفي
خاص� ً�ة ،أم��راً مألوف �اً .وبلغ��ت اخلروق��ات ح � ّد أن الفنان��ة رغ��دة زارت
مكان كان حم ّرماً
الضري��ح س��افر ًة
ببنطال مم� ّوه ،لتجلس تقريباً يف ٍ
ٍ
ً
على أمثاهلا من قبل ،فوق رأس حافظ األسد .فضال عن حتلل حراس
الرمسي ،ومن الضوابط األخرى،
الضريح أنفسهم أحياناً من اللباس
ّ
كشك أو جم ّرد
بالتدخني على الباب ورمبا قرقعة املتة ،كأنهم أمام
ٍ
مف��رزة.
ٌ
ٌ
ّ
اجلمهوري
تدير املوقع وحترس��ه وحدة خاصة من احلرس
تس��مى «س��رية الضري��ح» .يف األي��ام العادي��ة تقاب��ل كل ث�لاث س��اعات
حراس� ٍ�ة للعناص��ر س��ت س��اعات اس�تراحة .ويتغ�ير الربنام��ج كلي�اً يف
األي��ام النوعي��ة ال�تي تص��ادف ذكرى وف��اة أحد «الغوال��ي» املدفونني يف
الضري��ح ،إذ يس��تنفر اجلمي��ع طوال النهار ،وتش��غل االذاعة اخلارجية
مصحوبة
�ات منتق��ا ٍة حلاف��ظ األس��د
عل��ى ت�لاوة الق��رآن أو عل��ى كلم� ٍ
ٍ
مبوس��يقى تصويري� ٍ�ة مؤث��رة.
قب��ل الث��ورة كان ع��دد أفراد س��رية الضري��ح حنو مئتني من
جمندي��ن ومتطوع�ين ،ضباط�اً وصف ضباط ،بإمرة عقيد .ثم تقلص
الع��دد خ�لال ه��ذه الس��نوات م��ع كل جمموع� ٍ�ة تنق��ل منه��ا اىل جبه��ات
القتال ،ليصري لس��رية الضريح هي األخرى «ش��هداء» مبن لقي حتفه
م��ن عناصره��ا يف املع��ارك.

ـياسية مـــتنوعة م ُــــستقلة
نصــف شــــهرية ســ
ّ
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