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االفتتاحية

هل حانت نهاية األسد؟!
كانت الشهور املاضية تسري على ما يرام بالنسبة إىل بشار األسد ،فامليليشيات متعددة اجلنسيات
اليت تدافع عن بقاء كرس��يه حتقق انتصاراتها الدموية على قوى الثورة املنهكة ،ومن مل يرضخ باألرض
احملروق��ة غلب��ه اجل��وع فه��ادن وخ��رج إىل إدل��ب.
أم��ا الع��امل فق��د تراخ��ى غضب��ه م��ن وحش��ية النظ��ام بتك��رار املن��اورات ،نتيج��ة اندفاع��ات غ�ير مثمرة
م��ن ه��ذا الغض��ب ،كان��ت تدخ��ل يف متاه��ات احل��ل السياس��ي املزع��وم وتضي��ع ب�ين جني��ف وأثين��ا واألس��تانة
واملوفدي��ن الدولي�ين ،وتباط��ؤ كل ذل��ك فيم��ا ع�دّاد املوت��ى مس��تمر ويف تزاي��د ،حت��ى أص��اب الع��امل م��ا يش��به
التطبي��ع م��ع دم الس��وريني ال��ذي مل يع��د يث�ير إال األس��ف غ�ير اجمل��دي.
رمب��ا اس��تاء كث�يرون م��ن أن الرئي��س األمريك��ي دونال��د ترام��ب ج��اء م��ن خ��ارج ن��ادي االح�تراف
السياسي ،غري أن هذا ما نفعنا هذه امل ّرة .فالرجل الذي يعرف عن سورية أقل مما ينبغي بكثري ،إىل درجة
أنه استغرب اإلصرار اللفظي إلدارة سلفه أوباما على رفض استمرار بشار األسد يف احلكم؛ استيقظ يوماً
ليش��اهد عين��ة مم��ا فعل��ه طريان األس��د الكيماوي يف مدينة خان ش��يخون .وبعي��ون مل تر ّوضها برودة أوباما
وتالعب��ات مح��اة األس��د م��ن عت��اة اجملرمني/املفاوض�ين اإليراني�ين والروس ،ق��رر الرجل أن ه��ذا مريع ،وأن
فاعله «حيوان».
إدارة ترامب ،اليت كانت تص ّرح قبل أيام قليلة أن ليس من أولوياتها إزاحة األسد ،أخذت تتصدر
اليوم محى من التصرحيات حول ضرورة معاقبة النظام وحت ّذر داعميه من االستمرار .وإذا كانت روسيا
بوت�ين حم��ل تقدي��ر ترام��ب وحس��اباته اإلجيابية ،فإن تقليم نفوذ طهران هو من أبرز حمددات سياس��ته يف
الش��رق األوس��ط .وحتى لو مل تس��تفز وحش��ية األس��د ترامب فإن دور بش��ار على أجندة الرئيس األمريكي
كان س��يأتي بع��د تقلي��ص ق��درات حلفائ��ه اإليراني�ين وميليش��ياتهم ال�تي ال تنظر إليه��ا اإلدارة األمريكية
عل��ى أنه��ا أفضل بكث�ير من داعش.
يف اخلالصة ،يبدو أن املشهد املريع آلالم السوريني ،والذي مدّده حمور الغطرسة العاملي لسنوات
وس��ط اس��تعصاء اجملتمع الدولي عن الفعل؛ يبدو أنه س��ينتهي أخرياً .ورمبا اقرتبت س��اعة اس��تخراج آمالنا
الزاهية يف  2011من كهوفها املعتمة واجملللة بالدم ،والتفكري يف كيفية بناء البالد من جديد بعد كابوس
بش��ار األس��د ومؤيدي��ه يف الداخ��ل واخلارج.
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العراقيون ..نازحو داعش املدللون يف دير الزور
همام محد
يف األيام املاضية حذر تنظيم داعش األهالي يف بلدات أبو محام والكشكية وغرانيج وهجني وغريها من اإلساءة إىل النازحني
العراقي�ين ،ودعاه��م إىل اللج��وء إىل احلس��بة حل��ل أي مش��كلة أو ش��جار معه��م.

بس��بب مع��ارك داع��ش والق��وات العراقي��ة ش��هدت مناط��ق
الرق��ة ودي��ر ال��زور حركة نزوح غري مس��بوقة ،خاصة بعد انطالق
معرك��ة املوص��ل من��ذ حوال��ي  5أش��هر .مدين��ة البوكم��ال ومدين��ة
امليادي��ن وق��رى الري��ف الش��رقي كان هل��ا النصي��ب األك�بر م��ن
الالجئني بسبب قربها من احلدود العراقية وبُعدها عن اي مناطق
اش��تباكات .ال توج��د إحصائي��ة دقيق��ة لع��دد الالجئ�ين العراقي�ين،
لكنه يقدر حبوالي  200ألف نسمة وفق مصادر حملية .ويُصنفون،
حبس��ب أهالي دير الزور ،إىل قس��مني :األول ناس بس��طاء مغلوبون
عل��ى أمره��م هرب��وا م��ن وي�لات احل��روب ،والثان��ي أنص��ار لداع��ش
ومصريه��م مرتب��ط مبص�ير التنظي��م ،أغلبه��م خيف��ي تأيي��ده ل��ه
والباق��ي معل��ن ومس��تقو بعناص��ره.
يتحت��م عل��ى التنظي��م تأم�ين مس��اكن وبي��وت ألغل��ب
النازحني ،خاصة للمناصرين ،فاستوىل عناصره على كل البيوت
ال�تي يقي��م أصحابه��ا خ��ارج نط��اق س��يطرته وأعطاه��ا لعناص��ره
وللعائ�لات العراقي��ة .يق��ول حمم��د ،وهو من مدين��ة امليادين« :ذهب
أح��د أبن��اء عم��ي يف زي��ارة إىل بي��ت أهل��ه لليل��ة واح��دة ،وعن��د عودته
وج��د عائل��ة عراقي��ة يف منزله .وبعد أي��ام من مراجعة ديوان املظامل
وافق��وا عل��ى إعادت��ه ل��ه» .وحدث��ت قص��ة مش��ابهة يف بل��دة السوس��ة
بري��ف البوكم��ال عندم��ا ذهب��ت عائل��ة يف زي��ارة لع��دة أي��ام عن��د
أقربائه��ا يف مدين��ة البوكم��ال ،ليفاج��أوا عن��د عودته��م أن منزهل��م
مسكون من قبل عائلة عراقية وبيتهم مكتوب عليه «مالك للدولة
اإلس�لامية» .يق��ول أب��و حمم��د ،أح��د أبن��اء بل��دة أب��و مح��ام« :تزاي��دت
أعداد العوائل العراقية يف الش��عيطات ،وأغلبهم مناصرون لداعش،
حتى أصبح عددهم يضاهي عدد أبناء املنطقة ،ألن أكثر من % 60
م��ن س��اكين مناط��ق الش��عيطات نزح��وا ،ومعظ��م بيوته��ا خالي��ة».
ورغ��م ذل��ك ال تس��لم الكث�ير م��ن العوائ��ل النازح��ة م��ن
بط��ش التنظي��م ومالحق��ة األمني�ين ،حاهل��م ح��ال أبن��اء املنطق��ة.
وهن��اك ف��روق اجتماعي��ة ب�ين املناصري��ن والن��اس العادي�ين الذي��ن
تع��ج الس��جون بهم ،فللمناصرين امتي��ازات ومعاملة خاصة تتجلى
يف اهتم��ام داع��ش به��م م��ن جهة تأمني املس��اكن والدخل واملعيش��ة.
وحت��دث بع��ض املش��اكل ب�ين النازح�ين وأهال��ي املنطق��ة أحيان �اً،
مث��ل ع��دة ح��االت كس��ر أب��واب البي��وت واس��تمالكها إىل درج��ة

كس��ر ب��اب أح��د املنازل وأهله داخله يف إح��دى املرات اليت انتهت بطرد
س�ير ده��س أح��د أبن��اء الكش��كية ،وه��و
املعتدي��ن وتوبيخه��م .ويف ح��ادث ٍ
األستاذ محيد اإلمساعيل الكحيالت ،بسيارته طفلة عراقية مما أدى
إىل مقتلها ،ففرض عليه دفع مثن  100ناقة (وهي دية اإلسالم كما
قال القاضي الش��رعي) ،لكنها خففت بعد عدة جلس��ات حماكمة إىل
 14ملي��ون ل�يرة س��ورية ( 30أل��ف دوالر) .اجلدي��ر بالذك��ر أن حادث��ة
ده��س أح��د العناص��ر العراقي�ين طف� ً
لا م��ن أبن��اء الش��عيطات ،يبل��غ م��ن
العم��ر  13عام �اً ،م��رت دون حماس��بة الس��ائق ال��ذي مل يتوق��ف حت��ى
إلس��عاف الطف��ل .ح��وادث ومش��اكل كث�يرة مش��ابهة زادت م��ن نقم��ة
األهال��ي عل��ى الالجئ�ين وعناص��ر التنظي��م .يق��ول أمح��د ،وه��و أس��تاذ
مدرس��ة« :هناك عالقة اجتماعية قوية بني عدد من العوائل العراقية
النازحة املناصرة «للدولة» وعوائل األنصار .وهناك خماوف ،مع ازدياد
التدف��ق ،م��ن تغي�ير أش��به بالدميوغ��رايف للرتكيب��ة الس��كانية».
بينم��ا حت��اول العوائ��ل العراقي��ة النازح��ة ،مم��ن تصن��ف
كضحايا داعش والقوات العراقية واحلشد الشعيب ،اهلروب إىل خارج
مناط��ق س��يطرة التنظي��م ،لك��ن الضع��ف امل��ادي والتش��ديد األمين حاال
دون بلوغه��م غايته��م .أب��و مس��عود ،أح��د أبن��اء مدين��ة املوص��ل ،موظ��ف
حكومي متقاعد اضطر إىل النزوح إىل البوكمال مع انطالق معارك
حتري��ر املوص��ل ،وبعدها حاول الس��فر إىل تركي��ا لكن التنظيم متكن
م��ن إلق��اء القب��ض علي��ه وإعادت��ه واعتق��ال اثن�ين م��ن أبنائ��ه وتعذيبهم
لع��دة أي��ام ث��م اإلف��راج عنه��م بع��د دف��ع غرام��ة قدره��ا  800دوالر .وبع��د
فرتة قصرية جنح أبو مسعود يف اخلروج من أراضي التنظيم ،ويروي
لنا قائ ً
ال« :فوق ضيم احلش��د الش��عيب اعتقلوا أخوي وأبناءه بتهمة أنو
داعشي؛ كملتها داعش وذحبوا ابين البكر بتهمة الردة بس ألنه كان
مس��جل ت��ا ينتس��ب عالش��رطة قب��ل س��يطرتهم عاملوص��ل .إحن��ا ش��عب
منح��وس ،م��ا نري��د املعون��ة غ�ير م��ن اهلل».
كان��ت عالق��ة أهال��ي املناط��ق الش��رقية م��ن س��وريا والش��عب
العراق��ي عالق��ة وطي��دة بس��بب تق��ارب الع��ادات والتقالي��د واللهج��ة،
إضاف��ة إىل التعاط��ف م��ع الع��راق وخصوصاً بعد االحت�لال األمريكي.
لك��ن داع��ش خلقت فجوة كبرية يف الوقت احلالي ،بتس��لط عناصرها
وظلمه��م ألهال��ي املناط��ق الش��رقية الس��ورية.
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حني ُأغلق مشفى الشيخ ياسني يف دير الزور

ممارسات تنظيم الدولة الوحشية يف جمال الصحة
علي خطاب

عصام أبو عنزة

رغ��م كل الوحش��ية الس��افرة وامل��روج هل��ا يلج��أ تنظي��م الدول��ة اإلس�لامية ،يف كث�ير م��ن األحي��ان ،إىل إخف��اء بع��ض أش��نع
ممارساته .ومن ذلك ما فعله يف مشايف دير الزور ،خاصة مشفى الشيخ ياسني ،على يد طبيبه أبو عبيدة الغزاوي ،قبل أن يغلق املشفى
نهائي �اً وحيول��ه إىل مرك��ز تولي��د.
يعم��ل يف مدين��ة دي��ر ال��زور مش��فى وحي��د إس��عايف
(فارمكس) ومركز توليد (الشيخ ياسني) جيري املعاينات لقاء 1000
ل�يرة س��ورية .ويضم��ان قراب��ة  60عام� ً
لا ،بينه��م ممرض��ون وطبيب��ان
مبتدئ��ان ي�ترددان إىل املدين��ة كل أس��بوع (عصبي��ة وجلدي��ة) ،يف
ظ��ل انتش��ار األوبئ��ة واألم��راض ،كاجل��رب وش��لل األطف��ال ،دون أن
يك��ون باس��تطاعة التنظي��م التعام��ل معه��ا بش��كل مناس��ب ،وال الس��ماح
للمنظم��ات الطبي��ة بالدخ��ول إىل األراض��ي ال�تي يس��يطر عليه��ا
للتدخ��ل .فعل��ى س��بيل املث��ال ارتفع��ت اإلصاب��ات باللش��مانيا م��ن 60
حال��ة مس��جلة من��ذ س��نتني إىل مئ��ات احل��االت غ�ير املعاجل��ة بس��بب
عدم اس��تجابة املصابني للقاحات اخلاصة ،واكتفاء املش��فى بعد ذلك
بإعط��اء مض��ادات االلته��اب ،بع��د أن اس��تقر رأي العامل�ين في��ه على أن
ال��داء املنتش��ر لي��س اللش��مانيا ولكن��ه م��رض غ�ير مصن��ف.
يف مش��فى دي��ر ال��زور فارمك��س بداي��ة  2015اس��تقر املط��اف
بالطبي��ب الربيطان��ي الفلس��طيين األص��ل عص��ام أب��و عن��زة ،بع��د أن
انض��م إىل التنظي��م حت��ت اس��م أب��و عبي��دة الغ��زاوي .ويف املدينة تزوج،
واش��تهر كطبي��ب متنف��ذ ي��دس أنف��ه يف كل االختصاص��ات ،حت��ى
وصف��ه األهال��ي س��اخرين بأن��ه «حيي��ي العظ��ام وه��ي رمي��م» ،فقد أتاح
له القصف الدائم فرصة ممارسة اجلراحة ،عدا عن معاينة املرضى
ال�تي تش��مل حت��ى األم��راض اجللدي��ة ،يرافق��ه العدي��د م��ن املبايع�ين
الذي��ن ت��وىل تدريبه��م عل��ى ممارس��ة الط��ب .وينقل أحد ش��هود العيان
أن متدرب�اً طل��ب م��ن أب��و عن��زة ،وه��م ف��وق س��رير جري��ح ج��يء ب��ه إىل
املش��فى ،بأن يس��مح هلم بالعمل« :مو قلت لنا إنه رح تعلمنا اخلياط»،
ل�يرد علي��ه« :ه��ذا أخ ،م��و م��ن ع��وام املس��لمني أو ف��أر جت��ارب».
خ�لال الس��نوات ال�تي س��بقت مت��دد التنظي��م عم��ل يف اجمل��ال
الصح��ي مبدين��ة دي��ر ال��زور أطب��اء وممرض��ون ذوو خ�برة عالي��ة؛ إىل
جان��ب متطوع�ين وط�لاب جامع��ات متفان�ين كان��وا يدرس��ون الط��ب
وقتها ،توزعوا يف مخس��ة مش��ايف (فارمكس ،الش��يخ ياس�ين ،القحطان،
الن��ور ،مش��فى أطف��ال) ومراك��ز استش��فاء منفصل��ة ،أغل��ق بعضه��ا
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بع��د دخ��ول التنظي��م املدين��ة بس��بب التضيي��ق ،وأغلقت أخ��رى بطلب
م��ن أم�ير الصحي��ة وقته��ا أب��و آدم املص��ري ،ليصم��د ،باإلضاف��ة إىل
فارمك��س ،مش��فى الش��يخ ياس�ين ،ال��ذي أطل��ق عليه التنظيم اس��م ذو
النورين ،حتى منتصف  ،2015حني أغلق حبجة حظر التجول الذي
عم��م أثن��اء إح��دى املعارك اليت ش��نها التنظيم م��ن املدينة ضد جيش
النظام.
عمل كادر ذو النورين ،أثناء احلظر ،يف مش��فى فارمكس
حت��ت س��لطة املبايع�ين بقي��ادة أبو عن��زة .ويس��مح التنظيم لألخريين
خب��رق قوانين��ه ،وحي��رم ذل��ك عل��ى البقي��ة ،كالكش��ف عل��ى النس��اء،
بدع��وى أن مبايعي��ه حت��ت القس��م ،مم��ا وض��ع اجلرح��ى حت��ت أي��دي
مبتدئني ومستهرتين تسببوا يف حاالت وفاة عدة .وبعد رفع احلظر،
وحماولة الكادر العودة إىل العمل يف مش��فى الش��يخ ياس�ين ،أخربهم
أب��و عن��زة حباج��ة التنظي��م إليه ،وطل��ب منهم الذه��اب يف إجازة .ويف
تلك الفرتة بالتحديد انتش��رت ش��ائعات حول وجود ش��خصية مهمة
تتلقى العالج يف املشفى املقفل بزرد حديدي ،رجح عاملون فيه أنها
أب��و حمم��د العدنان��ي ،يف وق��ت خرج��ت في��ه إىل العل��ن تقاري��ر تفي��د
بإجراء عمليات بيع أعضاء يشرف عليها التنظيم ،لكن مقربني منه
ينف��ون ذل��ك ،ألن��ه ببس��اطة ال ميل��ك اإلمكاني��ات الالزم��ة ،رغ��م أن��ه
يبي��ح نق��ل األعض��اء م��ن الناحي��ة النظري��ة عرب فت��وى خاصة.
ع��اد املش��فى إىل العم��ل بعده��ا بإش��راف الطبي��ب قاس��م
ع��زاوي ،ال��ذي باي��ع التنظي��م يف وق��ت س��ابق ،وظ��ل س��ر إغالق��ه
جمه��و ً
ال ،لك��ن أح��د املطلع�ين عل��ى احلادث��ة يفي��د أن أب��و عن��زة كان
يس��تخدم املش��فى لغرض تعليم املبتدئني املبايعني ،وذلك باستخدام
معتقل�ين أحي��اء حمك��وم عليه��م باإلع��دام جي��ري عليه��م عملي��ات
تش��ريح مبش��اركة طالبه أولئك ،األمر الذي تؤكده مش��اهدة أحد
اجلوار مخس��ة أش��خاص يدخلون إىل املستش��فى يف أحد الليالي ،ثم
خيرج��ون بع��د وق��ت طوي��ل أربع��ة حيمل��ون كيس �اً في��ه جث��ة!

رادار املدينة

مواقف نجوم الفتوة من الثورة

عمر السومة يف طريقه إىل حضن النظام
ربيع محيدي

عدنان اجلاسم

عمرالسومة

يع��د ن��ادي الفت��وة ،املؤس��س يف ثالثين��ات الق��رن املاض��ي باس��م ن��ادي غ��ازي ،وه��و م��ن أع��رق األندي��ة الس��ورية وم��ن أكثره��ا فوزاً
ومش��اركة بالبط��والت؛ مث��ا ً
ال للتغي�ير ال��ذي حل��ق بالوس��ط الرياض��ي بع��د الث��ورة ،فق��د انقس��م أعضاؤه ب�ين من اخنرط فيه��ا وضحى يف
س��بيلها وب�ين م��ن وق��ف ضده��ا وأي��د النظ��ام.
الكاب�تن عدن��ان اجلاس��م أح��د الع�بي العص��ر الذه�بي
للفت��وة ،وحق��ق مع��ه الكثري من البطوالت احمللية ،من مواليد ،1962
لع��ب ل��كل الفئ��ات العمرية يف النادي ،الكابنت أبو الدولة كما مساه
مجه��ور الفت��وة حتبب �اً ،حيم��ل مجي� ً
لا كب�يراً هل��ذا اجلمه��ور ألن��ه
«صان��ع انتص��ارات الفت��وة يف عص��ره الذه�بي» كم��ا يق��ول متحدث�اً
ع��ن «بيت��ه الثان��ي» ،وجيع��ل م��ن انضمام��ه إىل الث��ورة واملش��اركة
فيه��ا وجه�اً م��ن أوج��ه الوف��اء ل��ه ،وج��زءاً من دي��ن حي��اول رده للناس
الذين جعلوا الفتوة واحداً من تعريفاتهم وجزءاً ال يتجزأ من هوية
الدي��ر ،فالوق��وف «م��ع ث��ورة دير الزور يف وجه النظ��ام اجملرم واجب
أخالق��ي قب��ل أن أي ش��يء آخ��ر».
اعتق��ل أب��و الدول��ة وع��ذب م��ع أبنائ��ه ث�لاث م��رات ،حت��ى
م��ات أحده��م حت��ت التعذي��ب يف الس��جن .ومل تق��ف معانات��ه هن��ا ب��ل
عان��ى م��ن اللج��وء والغرب��ة ،فه��و يعي��ش الي��وم يف خيم��ة متواضع��ة
يف أح��د خميم��ات والي��ة أورف��ا الرتكي��ة ،ويقاس��ي مث��ل معظ��م
الالجئ�ين ظروف�اً معيش��ية صعب��ة .كان يس��تطيع أن حي��ذو ح��ذو
م��ن وقف��وا م��ع النظ��ام أو التزم��وا احلي��اد ليجن��ب نفس��ه وعائلت��ه
ه��ذه الظ��روف لكن��ه يقول« :املبادئ ال تتجزأ ،فالرياضي اخللوق هو
نفس��ه الذي يش��عر مبعاناة إخوته واجلماهري اليت حتبه وتش��جعه».
وم��ن س��احات املخي��م حي��ث يقي��م حي��اول أن ي��زرع ح��ب الفت��وة يف
قل��وب الفتي��ة والصغ��ار القادمني من دير الزور ،بتنش��يط احلركة
الرياضي��ة هن��اك ،وتدريب الناش��ئة على لع��ب الكرة وفق ما يتاح له
م��ن إمكان��ات ،ألن��ه حيل��م بوق��ت تع��ود احلي��اة فيه��ا إىل الدي��ر ويع��ود
الن��ادي حمتاج�اً إىل ك��وادر ش��ابة ترف��د صفوف��ه ،بع��د أن تنقض��ي
هذه املرحلة اليت يبدو فيها الفتوة أس�يراً بأيدي من جعلوا أنفس��هم
ألعوب��ة بي��د النظ��ام وحول��وه إىل من�بر وأداة لتمجي��ده.
ومث��ل أب��و الدول��ة وق��ف إىل جان��ب الث��ورة واخن��رط فيه��ا
عش��رات م��ن الع�بي الفت��وة بفئات��ه العمري��ة املختلف��ة ،يف مقدمتهم
جنومه الس��ابقون مثل وليد مهيدي وبس��ام النوري ومقداد س��وادي
وهش��ام خل��ف وماه��ر وخال��د وأكث��م اهلمش��ري وإبراهي��م الدخي��ل
وجاس��م النوجي��ي وأس��امة الغض��ب وامح��د الفن��دي وغريه��م .فيم��ا
استش��هد بع��ض الع�بي الن��ادي؛ ومنه��م زي��اد حميمي��د ال��ذي قنصته
ق��وات النظ��ام ،وس��عد الط��ه ال��ذي قض��ى يف املعتق�لات ،وخلي��ل
البوردان��ي قائ��د الكتيب��ة ال��ذي قض��ى يف قص��ف بالطائ��رات.
ح��ول نظ��ام األس��د املؤسس��ات الرياضي��ة وإداراته��ا إىل

دوائ��ر تابع��ة له ،وصارت بعض املنش��آت الرياضية س��جوناً ومعتقالت.
وم��ن بق��ي يف إدارة ن��ادي الفت��وة حالي�اً ،أو انتق��ل إىل ن��واد أخ��رى تلعب
يف دوري النظ��ام ،ه��م عناص��ر خيدم��ون غايات��ه السياس��ية واألمني��ة
واالجتماعية ،وهم جزء من جيش مؤيديه الفعليني حتى لو أضمروا
مواق��ف س��رية مناهض��ة .يت��ذرع هؤالء بأعذار واهية مث��ل أن الرياضة
ش��أن منفص��ل عم��ا جي��ري ،وبأنه��ا وج��ه م��ن وج��وه احلي��اة جي��ب أن
يس��تمر رغ��م كل ش��يء ،متناس�ين م��ا ط��ال أحي��اء دي��ر ال��زور -وبي��وت
كث�ير منه��م فيه��ا -م��ن خ��راب وتدم�ير ب��آالت ح��رب النظ��ام .ب�لا ش��ك
ق��دم ه��ؤالء مصاحله��م الش��خصية وس�لامتهم عل��ى مص��احل أهله��م
وناس��هم ،مهما التمس��وا ألنفس��هم من أعذار ،ويبدو أن عد أنفس��هم يف
ش��رحية النخ��ب فع��ل فعل��ه يف اصطفافه��م.
أن��ور عب��د الق��ادر ومج��ال س��عيد وحمم��ود حب��ش وفات��ح
العم��ر وولي��د ع��واد وعيس��ى وحمم��د ش��ريدة وهان��ي ن��وارة وض��رار
رداوي وط��ارق الغض��ب وإمساعي��ل الس��هو وغريه��م ،وقف��وا يف النهاي��ة
م��ع النظ��ام ألنه��م ظل��وا يف فضائ��ه ومؤسس��اته الرياضي��ة ،رغ��م تباي��ن
مواقفه��م وق��ت ان��دالع الث��ورة.
واأله��م م��ن ه��ؤالء ،الي��وم ،م��ا يص��در ع��ن عم��ر الس��ومة
جن��م الفت��وة ث��م القادس��ية الكوي�تي ث��م األهل��ي الس��عودي ،م��ن مواق��ف
رجراجة تغازل االحتاد الرياضي ،على أمل عودته إىل منتخب األسد،
مرتداً عن موقفه األول يف تأييد الثورة ورفع علمها يف حادثة شهرية
عام  .2012رفض السومة أن جييب عن أسئلتنا لتفسري ما أصدره من
تصرحي��ات ،ويب��دو أن��ه عائد بالفع��ل إىل حضن النظام يف تصرف غري
م�برر وه��و م��ن يعي��ش وأهل��ه يف نعي��م نادي��ه الس��عودي.
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أيهم أبو حوران

درعا  -منطقة خان احلالبات األثرية  -عدسة حممد شباط  -خاص

آثار املنطقة اجلنوبية ...بيع وتهريب من دون ضوابط

خ�لال اآلون��ة األخ�يرة انتش��رت يف املنطق��ة اجلنوبي��ة أعم��ال البح��ث ع��ن اللق��ى األثري��ة ،وغص��ت العدي��د م��ن املواق��ع
التارخيية بأعداد مما بات يعرف بـ«احل ّفرية» ،وهم جمموعة من األشخاص الذين يعملون يف احلفر سوياً كشركاء يف ما يتم
اس��تخراجه وبيع��ه ،وكذل��ك يف دف��ع م��ا ينف��ق عل��ى العملي��ة.
الس��يد حمم��د أب��و من��ذر ،وه��و أح��د أعم��اق حم��ددة ،م��ا جيع��ل البح��ث ع��ن املغ��ر تب��اع تل��ك القط��ع إىل جت��ار آخري��ن يقوم��ون
العامل�ين اآلن يف جم��ال البح��ث ع��ن اللق��ى احملتملة واللقى املعدنية كالذهب والفضة بتهريبها لقاء مبالغ ميكن أن تصل إىل آالف
األثري��ة ،ق��ال جملل��ة «ع�ين املدينة» إن��ه ،وبعد أكث��ر س��هولة.
الدوالرات من خالل منافذ غري ش��رعية إىل
حتري��ر بلدت��ه م��ن قبض��ة ق��وات النظ��ام ،مل
يضي��ف الس��يد أب��و من��ذر أن البل��دان اجمل��اورة ومنه��ا إىل دول أخ��رى أو
تع��د هن��اك رقابة على احلفريات كما كان احلف��ر يب��دأ بن��اء عل��ى إش��ارة حم��ددة توج��د حت��ى إىل متاح��ف ك�برى».
احل��ال عندم��ا كان��ت مف��ارز النظ��ام األمني��ة يف األرض يك��ون ق��د عث��ر عليه��ا ش��خص أو
م��ن جهت��ه ق��ال الس��يد حمم��د أب��و
تطوق املوقع يف حال عثور األهالي على مواد جمموع��ة أش��خاص ،يعملون على تفس�يرها ع��دي ،وه��و عض��و أح��د اجملالس احمللي��ة« :إن
أثرية ،فيسرق الضباط القسم األكرب منها بن��اء عل��ى خربة عاملني س��ابقني يف احلفر أو بيع اآلثار وتهريبها أصبح ش��ائعاً يف املنطقة
وما تبقى يسجل يف ضبوط رمسية .أما اآلن باالس��تعانة مبا يتوافر على مواقع اإلنرتنت .اجلنوبية .قد ال يدرك البعض خماطر ذلك
ً
ً
ً
فب��ات احلف��ر عمال رائجا يقوم به غالبا أناس وق��د يت��م احلف��ر يف أح��د املواق��ع املكتش��فة عل��ى تاري��خ املنطق��ة الغين ،وق��د يرى آخرون
م��ن الطبق��ة الفق�يرة عل��ى أم��ل تأم�ين لقم��ة صدف��ة خ�لال عملي��ات البن��اء أو متدي��د يف حالتهم املادية السيئة حجة ملمارسة هذه
العي��ش أو حت��ى الوص��ول إىل م��ا ه��و أبعد من ش��بكة الص��رف الصح��ي وغريه��ا .ويت��م األعم��ال ،لكنه��ا تبق��ى أعم��ا ً
ال غ�ير ش��رعية
ذل��ك من ث��راء.
احلفر إما يدوياً أو باس��تخدام معدات ثقيلة وجي��ب تنبي��ه اجملتم��ع إىل خماطره��ا م��ن
إن
من��ذر
أب��و
الس��يد
يق��ول
كالرتك��س وس��يارات نق��ل حبس��ب الوض��ع خ�لال مناش�ير توعوي��ة أو جلس��ات عام��ة
تاري��خ املنطق��ة اجلنوبي��ة مت��درج ب�ين عه��ود
امل��ادي للمش��اركني يف العملي��ة وحبس��ب تش��رح القيم��ة اهلام��ة هل��ذه اللق��ى».
حضاري��ة متعاقب��ة ،فهن��اك حفري��ات عل��ى
طبيعة األرض ووضع املنطقة .وقد تستعني
وي��رى الس��يد أب��و ع��دي أن هن��اك
خت��ص العه��د اليه��ودي
أعم��اق خمتلف��ة
ّ
اجملموع��ة بصاح��ب أح��د أجه��زة الكش��ف تقص�يراً واضح��اً يف جم��ال احملافظ��ة عل��ى
والعه��د البيزنط��ي وكذل��ك العه��د الرتك��ي
ليدخ��ل ش��ريكاً يف العملي��ة أو يأخ��ذ أجرت��ه اآلث��ار م��ن قب��ل هيئ��ات املعارض��ة ،وحتدي��داً
وغريه��ا م��ن العه��ود ال�تي تتال��ت يف املنطق��ة
وخلف��ت الكث�ير م��ن الكن��وز والدفائ��ن .ويف فق��ط بغ��ض النظ��ر عما يتم اس��تخراجه ألن اجملال��س احمللي��ة ،لكن��ه ي��رى أن ذل��ك يع��ود
غال��ب األحي��ان يت��م احلف��ر وفق��اً لتقاط��ع احتم��ال اخلس��ارة وارد .وتس��تمر م��دة احلفر بش��كل أساس��ي إىل ع��دم وج��ود جه��از أم�ني
جمموع��ة م��ن الدالئ��ل ال�تي تزخ��ر به��ا أش��هراً مس��تمرة أحيان �اً بغي��ة الوص��ول إىل موحد وذي انتش��ار واس��ع يف املناطق احملررة
األحج��ار ،كإش��ارات العق��رب واألفع��ى اهل��دف.
م��ن املنطق��ة اجلنوبي��ة يس��اعد اجملال��س
الس��يد حس�ين ،وه��و أح��د جت��ار احمللي��ة يف محاي��ة املواق��ع األثري��ة ومعاقب��ة
ودعس��ة الف��رس وق��دم اإلنس��ان والصلي��ب
ٍ
املدين��ة»:
لـ«ع�ين
ق��ال
املنطق��ة،
يف
اآلث��ار
املعتدي��ن عليه��ا .ويؤك��د أن العش��وائية
واهلالل ،وكذلك األجران بأنواعها واألثالم
احلف��ر
مواق��ع
عل��ى
دائ��م
بش��كل
«أجت��ول
املس��تمرة يف احلف��ر س��تؤدي إىل خس��ائر
وغريه��ا .وباإلضاف��ة إىل ه��ذه الدالئ��ل ب��دأ
�واء
�
س
عليها
�ور
�
العث
�م
�
يت
ال�تي
�ى
�
اللق
تري
�
ألش
كب�يرة ،س��واء م��ن ناحي��ة فق��دان قط��ع ذات
اس��تخدام األجهزة اإللكرتونية ينتشر بشكل
ً
ً
قط��ع
أي
أو
ا
آث��ار
أم
نقدي��ة
ا
قطع��
أكان��ت
قيمة أثرية عالية أم من ناحية تردد السياح
واس��ع مؤخ��راً .وتعتم��د بع��ض األجه��زة عل��ى
ً
�تخراجها
�
اس
�ت
�
يثب
�ة
�
أثري
�ة
�
قيم
ذات
�رى
�
أخ
عل��ى املنطق��ة مس��تقبال بعد اس��تقرار الوضع
مب��ادئ الفيزياء يف كش��ف املع��ادن ،وكذلك
�م
�
ث
�ر.
�
التزوي
�ة
�
صف
�ا
�
عنه
�ي
�
وتنتف
�ع
�
املوق
�ن
�
م
األم�ني للب�لاد.
الفج��وات والتجاوي��ف يف باط��ن األرض على
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لقاء مع أحد املفرج عنهم من سجون وحدات احلماية الكردية
حممد سرحيل
ظروف االعتقال
كح��ال الكثريي��ن ،اضط��ر (ع.
ش) إىل الس��فر م��ن ري��ف حلب الش��مالي إىل
ريفه��ا الغرب��ي س��الكاً الطري��ق الوحي��د ع�بر
عفرين ،فز ّور هوية شخصية باسم مستعار،
ويف عفري��ن أوقف��ه حاج��ز للح��زب ،وأثن��اء
التدقي��ق اع�ترف الش��اب بامس��ه احلقيق��ي
وأن��ه اب��ن ثائ��ر يف الش��مال ،ف ُنق��ل إىل خمف��ر
قري��ب خض��ع في��ه للتحقي��ق ،وبع��د س��اعات
نقل إىل «فرع مكافحة اإلرهاب» أو ما يطلق
عليه «الس��جن األس��ود» يف منطقة راجو ،وهو
معصرة زيتون قدمية بنيت داخلها  8مهاجع
وقرابة  40منفردة ،حيوي املهجع الواحد بني
 60إىل  80س��جيناً .بعد أربعة أيام يف املنفردة
خض��ع خالهل��ا للتحقي��ق م ّرت�ين -نق��ل إىلاملهج��ع الع��ام.
حفلة التعذيب
س��بقت التحقي��ق س��اعة م��ن
التعذي��ب ال��ذي تراوح��ت أس��اليبه بني ّ
الش��بح
والضرب بـ��الكرباج والتعليق على «البلنجو»،
إىل استخدام الكهرباء وقلع أظافر الرجلني.
ث��م ب��دأ التحقي��ق م��ع ش��اهدنا جاثي �اً عل��ى
ركبتي��ه معص��وب العين�ين ،واحملق��ق يتل��ذذ
حبص��ة قاس��ية م��ن اإلره��اب النفس��ي ،فت��ار ًة
يهدده بتس��ليمه إىل حاجز قوات النظام عند
خي�يره ب�ين حرك��ة
نّب��ل والزه��راء ،وت��ارة ّ
النجب��اء العراقي��ة وح��زب اهلل ،وت��ارة يطمئنه
قائ� ً
لا :حن��ن إخ��وة أح��رار مثلك��م ض��د ه��ذا
النظ��ام.
السجناء عن كثب
ال حي��وي الس��جن ش��بيحة وال
خمربي��ن للنظ��ام ،ب��ل ينتم��ي  %95م��ن
معتقلي��ه إىل اجلي��ش احل��ر أو م��ن أقربائهم،
فالقراب��ة تهم��ة يف ح��د ذاته��ا ،وحي��ازة صورة
ملقاتل��ي احل� ّر عل��ى اهلاتف م��ن الكبائ��ر أيضاً.
خل��ف القضب��ان معاق��ون وأطف��ال وكب��ار يف
الس��ن ،أم��ا ع��ن املظلوم�ين فح�دّث وال ح��رج،
ّ
وه��ذه قص��ص بعضه��م:
مهج��ري
ب�ين الس��جناء بع��ض ّ
خ��ان الش��يح وغريه��ا م��ن بلدات ريف دمش��ق،
الذين ُنقلوا بالباصات اخلضراء إىل إدلب ،إذ
أراد بعضه��م االنتق��ال إىل مدين��ة اع��زاز ع�بر
عفري��ن فاعتقل��وا عل��ى مدخله��ا.
اس��تقبل الس��جن األس��ود أيض �اً 36
شخصاً من حلب -معظمهم مدنيون -وعلى

إفراج عن معتقلني من سجون عفرين

أجس��ادهم آث��ار تعذي��ب .كان��وا مم��ن ف � ّروا
باجت��اه ح� ّ�ي الش��يخ مقص��ود خ�لال احلص��ار،
ح�ين أعلن ح��زب « PYDم ّد ذراع��ه للمدنيني
واس��تعداده لتسوية أوضاعهم» إال أنه اعتقل
قرابة  350شخصاً منهم ،قضوا شهراً يف فرع
الش��يخ مقص��ود ،ونقل��وا بعده��ا إىل س��جن
«املغ��ارة» يف عفرين حي��ث تع ّرضوا للتعذيب،
ث��م نقل��وا أخ�يراً إىل س��جن راج��و األس��ود.
يتاب��ع ضيفن��ا :أح��د الس��جناء
طف��ل ك��ردي ( 15عام��اً) كان مقات� ً
لا يف
صف��وف وح��دات محاي��ة الش��عب ،واعتق��ل
اعتق��ل أح��د الس��جناء بس��بب ص��ورة
ل��ه م��ع مقات��ل م��ن جبه��ة النص��رة ،فت��م
الضغ��ط علي��ه لتس��جيل فيدي��و يع�ترف
في��ه بتبعيت��ه للقاع��دة ،وأن��ه ق��دم إىل
عفري��ن لتنفي��ذ عملي��ات داخله��ا بطل��ب
م��ن جبه��ة النص��رة ،وكان ذل��ك مقاب��ل
نقل��ه م��ن املنف��ردة إىل املهج��ع الع��ام!
عل��ى خلفي��ة اعتزال��ه القت��ال ،وه��ي جرمي��ة
يف عرف احلزب الذي ي ّتبع سياس��ة التجنيد
ّ
اإلجب��اري .مقات��ل ك��ردي آخ��ر ( 17عام��ا)
قض��ى أكث��ر م��ن  3أش��هر يف س��جن املغ��ارة،
واعتق��ل عل��ى خلفي��ة اعتزال��ه القت��ال أيض �اً
بع��د إصابت��ه يف مدين��ة ت��ل رفع��ت ،ونتيج��ة
ع��دم تلقي��ه الع�لاج داخ��ل الس��جن أصيب��ت
قدم��ه بالغرغرين��ا وبُ�ترت.
س��جني آخ��ر ( 45عام�اً) اعتق��ل على
خلفي��ة مطالبت��ه باس�ترداد دي��ن ل��ه م��ن أح��د
عناص��ر احل��زب ،فقض��ى  3أش��هر يف املنفردة.
�اب م��ن دي��ر ال��زور م� ّر
ب�ين الس��جناء أيض�اً ش� ّ
بعفري��ن قاص��داً تركي��ا ،فاعتق��ل بس��بب
ص��ورة عل��ى هاتف��ه م��ع ابن عمه م��ن اجليش
احل��ر .وب�ين الن��زالء ،الذي��ن يق��دّر عدده��م
ب��ـ( ،)700-600مخس��ة أجان��ب فق��ط ينتم��ون
إىل داع��ش م��ن فرنس��ا وليبي��ا وتون��س.

يقي��م ن��زالء الس��جن األس��ود حت��ى حيال��وا
للمحاكم��ة ،وق��د ينتظ��ر الواح��د منه��م 5-3
أش��هر ريثم��ا يأت��ي موع��ده.
سجن املغارة
يع��رف م��ن س��جون احل��زب يف
مدينة عفرين «السجن املركزي» و«السجن
األس��ود» و«س��جن املغ��ارة» .ع��دد م��ن الس��جناء
الذي��ن التقاه��م ضيفن��ا حدّث��وه ع��ن س��جن
املغ��ارة ،وه��و مغ��ارة طبيعي��ة يف جب��ل وس��ط
مقوم��ات احلي��اة،
عفري��ن ،ختل��و م��ن أدن��ى ّ
أس��وأ م��ا فيه��ا انتش��ار الق��وارض واحلش��رات،
إنارته��ا خافت��ة ج��داً ،وهل��ا فتح��ة ض ّيق��ة
يت��م إدخ��ال الطع��ام م��ن خالهل��ا ،ويق��ال إنه��ا
خمصص��ة للضغ��ط عل��ى الس��جناء الذي��ن
يرفض��ون اإلدالء باالعرتاف��ات.
ظروف إطالق سراحه
يق��ول ضيفن��ا :بع��د أربع�ين يوم��اً
فوجئت -مع تس��عة أشخاص -بقرار إطالق
س��راحنا بـ«بادرة حس��ن نية من جيش الثوار»
ال��ذي نقلن��ا إىل ت��ل رفع��ت .بقين��ا ليل��ة عنده،
اس��تمعنا خالهل��ا إىل حماض��رات يف الوطنية
واألخ�لاق وحس��ن التعام��ل ،اخ ُتتم��ت بدع��وة
إىل االنضم��ام إىل جي��ش الث��وار ،وه��و م��ا
فعل��ه س��جينان م��ن اجلي��ش احل��ر كان��ا
معن��ا .والالف��ت أن بع��ض م��ن التقيناه��م يف
السجن كانوا ممن استدرجهم جيش الثوار
م��ن مناط��ق احل� ّر للقت��ال إىل جانب��ه ،وقب��ل
وصوهل��م إلي��ه اعتقل��وا عل��ى حاج��ز للق��وات
الكردي��ة!
ويف الي��وم التال��ي ٌخ ّين��ا ب�ين
إيصالنا إىل حاجز «كفر ج ّنة» ّ
باتاه اعزاز
�مالي ،أو حاج��ز «الغ ّزوا ّي��ة»
بري��ف حل��ب الش� ّ
الغرب��ي.
باجت��اه دارة ع��زة يف الري��ف
ّ
بع��د أن تق��رر إط�لاق س��راحنا مل
يس��تعد ّ
أي من��ا أمانات��ه ،م��ن هوات��ف ونق��ود
وس ّيارات ،سوى مبلغ زهيد بالعملة السورية
بال��كاد مي ّكنن��ا م��ن الع��ودة إىل مناطقن��ا ،رغم
أن بعضن��ا كان حيم��ل آالف ال��دوالرات.
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سوء التغذية وضعف الرعاية الصحية

فصل جديد من معاناة احلوامل
مريم أمحد

ريف إدلب الغربي  -خاص عني املدينة

عانت النس��اء يف املناطق اخلارجة عن س��يطرة النظام من ظروف معيش��ية وصحية صعبة ،نظراً الس��تهداف املش��ايف واملراكز
الطبي��ة م��ن قب��ل الط�يران بش��كل مس��تمر وخروجه��ا ع��ن اخلدم��ة كلي�اً أو جزئي�اً ،فض� ً
لا عن نق��ص املعدات واألجه��زة األساس��ية الالزمة
للعملي��ات اجلراحي��ة ،وعزوفه��ن ع��ن اللج��وء إىل املش��ايف يف مناط��ق النظ��ام خش��ية م��ن االعتقال أو م��ن مضايقات العناص��ر على احلواجز
وال�تي ق��د تص��ل إىل درج��ة االعت��داء عليه��ن بالض��رب أو االغتص��اب.
يف امل��دن احملاص��رة منع��ت النس��اء م��ن اخل��روج كم��ا من��ع طبي��ب هاج��ر وختل��ى ع��ن مس��ؤوليته اهلل ال يس��احمه» ،هك��ذا أنه��ت أم
الرجال ،واستخدم التجويع سالحاً إلخضاع الناس وقبوهلم باألمر عب��د اهلل حديثه��ا وه��ي تبكي.
الواقع ،وكانت احلوامل املتضرر األكرب بسبب ارتفاع أسعار الغذاء
املهجري��ن م��ن مح��ص:
فيم��ا يق��ول حمم��د ،وه��و طبي��ب م��ن ّ
عش��رات األضع��اف وفق��دان غالبية األدوية وهج��رة معظم األطباء« .اس��تقبلنا ح��االت س��وء التغذي��ة واإلغم��اء املتك��رر وفق��دان الوع��ي
تق��ول أم عب��د الرمح��ن ( 35عام�اً) م��ن أهال��ي داري��ا الذي��ن النصف��ي ،بس��بب افتق��ار الطع��ام إىل املكم�لات الغذائي��ة أو حت��ى إىل
ّ
هج��روا إىل إدل��ب« :كان��ت قدم��اي النحيلت��ان ال تس��اعداني عل��ى الغذاء بالنسبة إىل احلامل واملرضع ،فتفاقم سوء التغذية يهدد مبوت
النه��وض جبس��دي املتع��ب واملنه��ار بس��بب فق��ر ال��دم وانع��دام امل��واد األم واجلن�ين .وألنن��ا مل نك��ن منل��ك أكي��اس الدم أو الس�يروم الغذائي
ً
املغذي��ة يف طعام��ي ،فق��د أمضي��ت أس��بوعا بأكمل��ه أتن��اول فتي��ت بش��كل كاف لتقدمي��ه للم��رأة احلام��ل غ��دت احلال كارثي��ة .ما تكثر
ً
اخلب��ز الياب��س بقلي��ل م��ن احلام��ض .كان الطع��ام موج��ودا لك��ن مالحظت��ه عل��ى احلوام��ل يف املناط��ق احملاص��رة تره�لات واضح��ة يف
ً
أسعاره فوق ما يتخيله عقل؛ فاحلصار كان خانقا واحلاجة ملحة البط��ن؛ فب��دل أن يك�بر بطن احلامل وينمو اجلنني يف األش��هر األخرية
ومل يك��ن بوس��عي حتس�ين نوعي��ة طعام��ي ليأت��ي اب�ني ق��وي البني��ة.
ينكم��ش ويرته��ل م��ن س��وء التغذي��ة الش��ديد وفق��ر ال��دم .ورغ��م ذل��ك
فكان هاجس أن يأتي املولد مشوهاً ال يفارقين ،وعندما ولدته كان
الوض��ع الس��يء يأت��ي اجلنني على قي��د احلياة بقدرة اهلل ،ورمبا نتيجة
وزن��ه  2ك��غ دون ال��وزن الطبيع��ي ،لكن��ه اآلن بصح��ة جي��دة».
رغب��ة األمه��ات يف االس��تمرار يف إجن��اب األبن��اء لبناء الوط��ن الذي فقد
وم��ن القص��ص ال�تي تداوهل��ا الن��اس كث�يراً قص��ة امل��رأة
الكث�ير م��ن أبنائ��ه».
ال�تي وضع��ت جنينه��ا وه��ي يف األس��بوع ال��ـ 27م��ن احلمل بس��بب عناء
س��لمى ( 24عام��اً) إح��دى املريض��ات اللوات��ي أج��رى هل��ا
الوق��وف عل��ى حواج��ز ق��وات النظام مل��دة طويلة ،ما ق�دّم الوالدة قبل
الدكت��ور حمم��د عملي��ة دون اس��تخدام املخدر ،حتدثن��ا ً
قائلة« :كان
موعده��ا .إذ خرج��ت تل��ك الس��يدة م��ع نس��اء م��ن معضمي��ة الش��ام
كل من الدفاع األمل فظيعاً مع غياب املس��كن .مل ينل طفلي س��وى القليل من احلليب
لتأمني بعض املواد الغذائية ،وبعد أن عربت حواجز ٍّ
ألني أعاني أص ً
ال من سوء التغذية وليس بوسعي تأمني الطعام بشكل
الوط�ني والفرق��ة الرابع��ة واملخاب��رات اجلوي��ة والس��ومرية هامجه��ا
كاف ألنه غري موجود وإن وجد فبأسعار خيالية .بكاء طفلي اجلائع
ٍ
املخ��اض فج��أة ،وب��دأ صوته��ا يعل��و بصرخ��ات مل يأب��ه هل��ا العناص��ر
ب��ل تركوه��ا تل��د مبس��اعدة النس��اء األخري��ات دون أن يس��محوا هل��ا زاد م��ن أوجاع��ي ،وم��ع عج��زي ع��ن فع��ل ش��يء ل��ه متني��ت امل��وت ع��دة
م��رات».
بالعب��ور أو يطلب��وا هل��ا س��يارة إس��عاف.
تق��ف غالبي��ة املنظم��ات الطبي��ة عاج��زة ع��ن حتس�ين الوض��ع
وتق��ول أم عب��د اهلل ،املهج��رة حديث �اً إىل إدل��ب م��ن حل��ب
الش��رقية« :كان قلق��ي ش��ديداً عل��ى ابن�تي احلام��ل بولده��ا األول ،بس��بب ضع��ف اإلمكان��ات واحلاج��ات الكب�يرة وغي��اب الك��وادر املؤهل��ة
فبكاؤه��ا مس��تم ّر خوف�اً عل��ى اجلن�ين املتبق��ي هل��ا م��ن زوجه��ا املعتقل والقص��ف املس��تمر للمش��ايف والنق��اط الطبي��ة .وحتاول ه��ذه املنظمات
ل��دى ق��وات النظ��ام من��ذ مخس��ة ش��هور ،وتده��ورت صحته��ا بس��بب اس��تحداث نق��اط طبي��ة جدي��دة يف املناط��ق احمل��ررة وتدري��ب ك��وادر
اضط��راب يف إف��راز الغ��دد لديه��ا .حبث��ت ع��ن طبيب��ة اختصاصي��ة وتأمني معدات خاصة باملرأة ،مثل أجهزة التوليد والعيادات النسائية،
بأم��راض الغ��دد فل��م أج��د ألن غالبي��ة األطب��اء ترك��وا البل��د .كل لك��ن ه��ذه احمل��اوالت تبق��ى ضعيف��ة وس��ط االحتياج��ات الكب�يرة.
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إغالق عشرة مراكز صحية سورية يف تركيا و«احلبل عاجلرار»

مصطفى أبو مشس
أنهت تركيا ،يف الس��ابع من نيس��ان اجلاري ،اجلدل حول سياس��ة الس��ماح للمراكز الصحية الس��ورية بالعمل داخل أراضيها
دون التبعية لوزارة الصحة الرتكية .األمر الذي بدأ على شكل شائعات منذ بداية  ،2017ليتحول إىل حقيقة مع إغالق عشرة مراكز
صحية تابعة ملنظمة  ،IMCتتوزع يف مخس واليات ومدن تركية (كيليس ،نيزب ،مرعش ،مرسني ،كرك خان) ،بعد أن أغلقت أربعة
مراك��ز يف آذار املاض��ي يف إس��طنبول وعنت��اب.
وللوق��وف عل��ى ظ��روف هذا الق��رار وتبعاته عل��ى الالجئني حنو املشايف الرتكية.
الس��وريني أجرت «عني املدينة» هذا التحقيق يف والية كيليس بعد
ووص��ف حس��ام ق��رار اإلغ�لاق باجلائ��ر ،وأن��ه س��يزيد م��ن
إغ�لاق ثالث��ة مراك��ز صحي��ة فيه��ا.
معان��اة الس��وريني ،إذ كان املس��توصف يق��دم املعاين��ة الطبي��ة لـ5000
مرضى احلاالت املزمنة إىل أين؟
مري��ض ش��هرياً يف خمتل��ف االختصاص��ات ،باإلضاف��ة إىل  50حال��ة
قال��ت الس��يدة أم حمم��د ( 55عام�اً) ،وه��ي تعاني من مرض المشاني��ا (حب��ة الس��نة) ،كما كان يق��دم -من خالل تعاقد املنظمة
الس��كري« :كان املس��توصف يؤمن لي أدوييت ،كاألنسولني ومنظم م��ع مش��فى أتات��ورك -التحالي��ل الطبي��ة باجمل��ان ،إذ تق��وم املنظم��ة
الس��كر ،باس��تمرار ودون انقطاع منذ ثالثة س��نوات .بعد أن أغلقوه ال بدف��ع تكلفته��ا ،باإلضاف��ة إىل األدوي��ة ال�تي كان��ت تص��رف جمان �اً
أع��رف إىل أي��ن س��أذهب» .ويف حديثه��ا ع��ن املش��ايف الرتكي��ة العام��ة م��ن صيدلي��ة املس��توصف .ويق��ول الصيدل��ي حمم��د إن املس��توصف
ً
قال��ت أم حمم��د إنه��ا عان��ت كث�يرا يف الس��ابق منه��ا ،وتب��دأ املعان��اة كان ينف��ق م��ا يق��ارب  50000دوالر كل ثالث��ة أش��هر مث��ن أدوي��ة،
من��ذ الدخ��ول إىل املش��فى برحل��ة البح��ث ع��ن املرتج��م ال��ذي يرف��ض وإن معظ��م األدوي��ة األساس��ية كان��ت متوف��رة.
مس��اعدة املرض��ى إال بالرش��وة« ،وأن��ا ال أمل��ك امل��ال» .باإلضاف��ة إىل األطباء والعاملون يف املستوصفات إىل منازهلم
الساعات الطويلة يف انتظار الدور الذي رمبا يطول ألكثر من يوم،
يق��در ع��دد العامل�ين يف املس��توصفات املغلقة ب��ـ 300موظفاً،
ع�لاوة عل��ى التعقي��دات ال�تي تواج��ه املرض��ى م��ع األطب��اء أنفس��هم.
جاءه��م ق��رار اإلغ�لاق دون س��ابق إن��ذار ،حبس��ب حس��ام ال��ذي قال إن
بينم��ا ق��ال أمح��د ناص��ر ،وه��و وال��د أح��د األطف��ال الذي��ن
ق��رار اإلغ�لاق مل يناق��ش ومل نس��مع ب��ه إال قب��ل أيام م��ن تنفيذه .ويف
يعانون من الربو التحسس��ي ،إن املس��توصف كان يقدم هلم األدوية
بي��ان ملنظم��ة  IMCالراعي��ة هل��ذه املس��توصفات أوضح��ت أن الق��رار
وجلس��ات اإلرذاذ ،بينم��ا يضط��ر إىل الوق��وف لس��اعات يف املش��فى يف
ج��اء نتيج��ة ع��دم اس��تكمال األوراق وتصاري��ح العم��ل ال�تي خت��ص
كل مرة حيتاج فيها طفله للعالج ،األمر الذي يضطره إىل التغيب
العامل�ين فيه��ا .وق��ال أح��د أطب��اء املس��توصف ،رفض ذك��ر امسه ،إن
ع��ن عمل��ه أيض�اً.
مديري��ة العم��ل الرتكي��ة تش�ترط لرتخي��ص أي مؤسس��ة أن تك��ون
أما غياث األمحد ،القادم منذ شهرين إىل والية كيليس،
فق��ال إن املش��كلة تكم��ن يف ع��دم حي��ازة بع��ض الالجئ�ين بطاق��ة نس��بة املوظف�ين األجان��ب واح��د إىل مخس��ة ،أي أن��ه جي��ب عل��ى
الكيمل��ك إىل اآلن ،وال ميك��ن الدخ��ول إىل املش��ايف الرتكي��ة دون املنظم��ة تش��غيل  5أت��راك مقاب��ل كل موظ��ف س��وري ،وإن املنظم��ة
احلص��ول عليه��ا« .كان��ت املس��توصفات «تقدر حالتن��ا» وتعاجلنا دون أخربته��م بع��دم قدرته��ا عل��ى تطبيق هذا الش��رط ،م��ا أدى إىل إغالق
ه��ذه اهلوي��ة .علم�اً أن دور احلص��ول عل��ى الكيمل��ك يس��تغرق أكث��ر املس��توصفات.
البدائل الرتكية
م��ن س��تة أش��هر ،ف��إىل أي��ن س��نذهب؟».
قال��ت وكال��ة األناض��ول إن احلكوم��ة الرتكي��ة أطلق��ت،
ويوضح غياث أن املعاينة املأجورة يف املش��فى تصل إىل «80
لرية تركية ،أي ما يقارب  25دوالراً» ،عالوة على التحاليل والصور يف منتص��ف ش��هر آذار املاض��ي ،باالش�تراك م��ع االحت��اد األوروب��ي،
دورات لألطب��اء واملمرض�ين الس��وريني مدته��ا  6أس��ابيع لتدريبه��م
واألدوي��ة غالي��ة الثم��ن.
ويقول حس��ام .ر ،أحد العاملني يف املس��توصف الس��وري ،إن عل��ى آلي��ة عم��ل نظ��ام الصح��ة يف البالد .وس��يتم تعيينه��م ،عند إنهاء
هن��اك م��ا يق��ارب  500م��ن مرض��ى احل��االت املزمنة (الضغ��ط ،القلب ،الدورة بنجاح ،يف مراكز طبية لالجئني س��يتم إنش��اؤها مس��تقب ً
ال،
الس��كري) كان خيدمه��ا ه��ذا املس��توصف ال��ذي ه��و أح��د املراك��ز وسيس��دد االحتاد األوروبي مصاريف اس��تئجارها وجتهيزها ويدفع
الثالثة اليت أغلقت يف كيليس ،أما اآلن فليس هلم بديل إال التوجه أج��ور العامل�ين فيه��ا.
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رادار املدينة

املهاجرون الكازاخ وقود داعش الرخيص
د .علي حافظ
اس��تطاعت داع��ش اس��تقطاب أع��دا ٍد هائل��ة م��ن املتطوع�ين الع��رب واألجان��ب خ�لال م��دة قص�يرة م��ن وجوده��ا عل��ى اخلارط��ة
اجليوسياس��ية للمنطق��ة .وب�ين ه��ؤالء مهاج��رون من مجهورية كازاخس��تان البعيدة ،اليت يعتنق معظم س��كانها املذهب احلنفي ،وتعد
م��ن أه��م دول آس��يا املنتج��ة للغ��از.
أول ظه��ور إعالم��ي لل��كازاخ يف
مناط��ق داع��ش كان يف منتص��ف تش��رين
األول  ،2013عندما ص ّور إصدار حيمل عنوان
«رس��ائل م��ن أرض املالح��م ( )10يف ضياف��ة
عائل��ة مهاج��رة» عائل��ة كازاخي��ة ممت��دة،
كان��ت ق��د قطع��ت آالف األمي��ال ،وبذل��ت
أم��وا ً
ال طائل��ة م��ن أج��ل الوص��ول إىل س��وريا.
يف أغل��ب مقاط��ع ه��ذا الفيدي��و ،ال��ذي تراف��ق
أغنية «لنا جمد يف الفلبني ويف بغداد احلزينة
والصوم��ال لن��ا تن��ادي مرحب��ا» ،حياول الش��اب
عب��د الرمح��ن التح��دث بلغت��ه األصلي��ة ع��ن
حياته��م اجلديدة وعن س��بب قدومهم ،قائ ً
ال:
«هاجرن��ا م��ن كازاخس��تان إىل أرض الش��ام
بهدف اجلهاد يف س��بيل اهلل واإلس��راع بدخول
اجلن��ة».
ً
بع��د ع��ام تقريب �ا نش��رت مؤسس��ة
«احلي��اة» اإلعالمي��ة التابع��ة لداع��ش إص��داراً
آخ��ر بعن��وان «فاس��تبقوا اخل�يرات» ،يظه��ر
في��ه مهاج��رون كازاخ م��ع أطفاهل��م الذي��ن
يرت��دون زي�اً عس��كرياً ويتدربون عل��ى اللياقة
البدني��ة ومح��ل الس�لاح والرم��ي .وفي��ه
ذك��ر عب��د اهلل ،وه��و يف العاش��رة تقريب�اً ،أن��ه
ج��اء م��ن كازاخس��تان إىل أرض اخلالف��ة
ليصب��ح جماه��داً ويقط��ع رؤوس الكف��ار،
مس��تخدماً كلم��ة  ،bauyzdaymyzال�تي تع�ني
يف الكازاخي��ة ذب��ح احليوان��ات .لتظه��ر ص��ور
ه��ؤالء األطف��ال يف الع��دد اخلامس من جملة
داب��ق  ،Dabikوتنتش��ر بعده��ا يف أغل��ب وس��ائل
اإلع�لام العاملي��ة.
يف ه��ذا الص��دد ذك��رت مؤسس��ة
جيم��س ت��اون األمريكي��ة غ�ير احلكومية أن
ه��ذا اإلص��دار ع��رض ع��دداً قلي� ً
لا من ال��كازاخ،
م��ا ق��د يش�ير إىل م��وت الرج��ال الذي��ن ظه��روا
يف اإلص��دار األول ليبق��ى األطف��ال اليتام��ى.
يف ح�ين ق��ال احملل��ل السياس��ي الكازاخس��تاني
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يرالن كارين إنه مت التالعب بالشريط وبث
لقط��ات قدمية خللق الش��عور ب��أن متطوعني
كازاخ ج��دد ق��د وصل��وا إىل أرض اخلالف��ة.
بع��د ش��هرين م��ن ع��رض ه��ذا
الفيديو ظهر الفتى الكازاخي عبد اهلل ،امللقب
بـ«شبل اخلالفة» ،جمدداً يف إصدار آخر ،وهو
يطلق النار من مس��دس على رجلني أحدهما
كازاخ��ي يدع��ى جنب�لاط ماماي��ف ،والثان��ي
روس��ي يدع��ى س�يرغي أش��يموف ،متهم�ين
بالتجس��س لص��احل االس��تخبارات الروس��ية.
وق��د ذي��ل الفيدي��و بن��ص صغ�ير باللغت�ين
العربي��ة واإلنكليزي��ة ميج��د فتي��ان داع��ش:
«العزة ش��اخمة يف أرض اخلالفة واقفة على
جث��ث الكف��ار املوضوع��ة حت��ت أق��دام ه��ؤالء
الفتي��ة اجملاهدي��ن».
ويف آذار  2016نشر مركز «الفرات»
اإلعالم��ي التاب��ع لداع��ش إص��داراً جدي��داً
يظهر معلم اللغة الروسية القادم من جنوب
كازاخس��تان إىل مناط��ق داع��ش م��ع زوجت��ه
وأوالده .يصف هذا األستاذ الرئيس الكازاخي
نور سلطان نزارباييف بالكافر ،وكازاخستان
بـ«كافرستان» .ترى دراسة ملعهد بروكينغز
أن ه��ذا الفيدي��و خمتل��ف عم��ا س��بقه م��ن
إص��دارات ،ألن��ه يأخ��ذ يف االعتب��ار الس��ياق
احملل��ي ملؤسس��ة األس��رة وقيمته��ا العالي��ة يف
اجملتم��ع التقلي��دي آلس��يا الوس��طى.
صرحت الس��لطات الكازاخس��تانية،
عل��ى لس��ان رئي��س جلن��ة األم��ن القوم��ي
نورت��اي أبيكايي��ف ،يف تش��رين الثان��ي ،2014
أن أكث��ر م��ن  300كازاخس��تاني ،بينه��م
 150ام��رأة ،هاج��روا إىل مناط��ق داع��ش
وأنش��أوا وحدة قتالية .أما كارين فقدّر عدد
الدواعش الكازاخيني ،يف أيلول  ،2014حبوالي
 250ش��خصاً .يف ح�ين ذك��رت مص��ادر أخ��رى
أن عدده��م وص��ل إىل .400
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متي��ز املهاج��رون ال��كازاخ بأنه��م
متدين��ون صادق��ون خملص��ون عفيف��ون
مطيع��ون ،وحي��وزون تعليم��اً علمي��اً عالي��اً،
ولذل��ك لق��وا معامل��ة خاص��ة م��ن ق��ادات
داع��ش احمللي�ين .لك��ن بع��د انكش��اف أم��ر قائد
كتيبة «أبو أنس الشامي» ،املدعو أبدو يارتب
ي��رزان وامللق��ب بـ«أب��و فائ��زة الكازخ��ي» ،ال��ذي
س��رق أم��وا ً
ال تق��در مبلي��ون دوالر أمريك��ي
إب��ان وج��وده يف «والي��ة الربك��ة» (حمافظ��ة
احلس��كة) ،ووزع ج��زءاً منه��ا عل��ى املقاتل�ين
ال��كازاخ ،يف تش��رين الثان��ي  ،2016تغ�ير األم��ر
متام�اً وأصبح��وا موض��ع ش��ك وارتي��اب .وم��ع
ذل��ك فق��د ش��ب اجلي��ل الثاني م��ن أوالد هؤالء
املهاجري��ن ،وراح��وا حيارب��ون ضم��ن «كتيبة
ال��كازاخ» ال�تي خاض��ت مؤخراً معارك شرس��ة،
وش��اركت يف فت��ح الطري��ق ب�ين حمافظ�تي
ديرالزور والرقة ،بعدما سيطرت قوات «قسد»
علي��ه يف ش��باط  ،2017وال��ذي يع��د ش��ريان
اإلم��داد الرئي��س لداع��ش.
م��ن املؤك��د أن غالبي��ة ال��كازاخ
الذين وصلوا إىل «الدولة اإلسالمية» ،خالفاً
ألمثاهل��م م��ن الشيش��ان أو الداغس��تان الذي��ن
شاركوا يف حروب عديدة ،هم أناس عاديون
ليس��ت لديه��م خ�برة عس��كرية كافي��ة،
ويس��تخدمون وق��وداً رخيص �اً حل��رب داع��ش
ض��د اجلمي��ع .لق��د اندفع��وا للمش��اركة يف
اجله��اد بع��د اطالعه��م عل��ى م��ا تنش��ره املواقع
اإلس�لامية الدعائي��ة ،أو ع�بر التواص��ل م��ع
أئمة مساجد غري مصرح بها يف كازاخستان،
أو بع��د التدري��ب يف امل��دارس الس��لفية يف
اخل��ارج ،أو ق��د يكون��ون متأثري��ن بدعاي��ة
تنظي��م «جن��د اخلالف��ة» الكازاخس��تاني ال��ذي
تأس��س ع��ام  ،2011وهدف��ه اجله��اد العامل��ي.

ملف خاص

يف انتظار طويل  -نازحون من الطبقة  -عني عيسى  -خاص

الطبقة قبل داعش وبعدها
تقرير خاص
تق��ع مدين��ة الطبق��ة عل��ى الضف��ة اليمن��ى لنه��ر الف��رات ،وتبع��د ع��ن مدين��ة الرق��ة –مرك��ز احملافظ��ة )55( -ك��م .جت��اوز عدد
س��كانها قب��ل الث��ورة ( )80أل��ف نس��مة ،وارتب��ط حتوهل��ا م��ن قري��ة إىل مدين��ة مبش��روع س��د الف��رات ال��ذي انطلق��ت أعمال��ه ع��ام .1968
نظرة على اجملتمع
ت��وزع الس��كان قب��ل الث��ورة عل��ى جزئ�ين رئيس��يني هم��ا:
املدين��ة العمالي��ة ال�تي بني��ت لس��كن العامل�ين يف الس��د وامللحق��ات
احلكومي��ة املرتبط��ة ب��ه وعائالته��م ،والقري��ة ال�تي اتس��عت بدوره��ا
من��ذ ذل��ك التاري��خ .ورغ��م االتص��ال املعم��اري الالح��ق ،ظ��ل النس��يج
االجتماع��ي يف مدين��ة الطبق��ة منفص� ً
لا إىل ح��د كب�ير ب�ين فئت�ين
أساسيتني ،األوىل متثل السكان األصليني قبل السد ،والثانية متثل
الوافدي��ن  25-أل��ف نس��مة تقريب�اً -م��ن حمافظ��ات خمتلف��ة للعمل
يف الوظائف احلكومية اليت أتاحها مشروع السد واملشاريع األخرى
املنبثق��ة عن��ه.
بان��دالع الث��ورة ث��م خ��روج النظ��ام م��ن الطبق��ة ،يف ش��باط
 ،2013غادره��ا القس��م األك�بر م��ن الوافدي��ن ،وبق��ي فيه��ا األش��د
ارتباط�اً منه��م مبجتمعه��ا األصل��ي ،مث��ل كث�ير م��ن الوافدي��ن م��ن
ري��ف دي��ر ال��زور ،أو م��ن كان مس��تق ً
ال يف أعم��ال ومه��ن ح��رة مث��ل
مئ��ات العائ�لات الواف��دة م��ن قري��ة م ّن��غ يف ري��ف حل��ب الش��مالي.
حال��ه كح��ال معظ��م جمتمع��ات وادي الف��رات ،يتأل��ف
جمتم��ع الطبق��ة والري��ف التاب��ع هلا من عش��ائر ،تتح��در يف الطبقة
مبعظمها من بطن الولدة من قبيلة البوشعبان ،القبيلة األكرب يف
حمافظة الرقة .يقيم يف الطبقة وجوارها من الولدة فروع الناصر
والعجي��ل واحلوي��وات .ويقي��م فيه��ا أيض �اً البوجاب��ر وه��م ف��رع م��ن
قبيل��ة اجلب��ور ،والوه��ب وه��م ف��رع صغ�ير يتص��ل يف األعل��ى بقبيل��ة
مشر.
تق��ع يف الناص��ر رئاس��ة عش�يرة الول��دة بعائلت�ين
مش��يخيتني ،األوىل ه��ي عائل��ة ف��رج الس�لامة للول��دة املقيم�ين يف
الش��امية جن��وب نه��ر الف��رات ،م��ن دبس��ي عفن��ان غرباً وحت��ى هنيدة
يف الش��رق م��روراً بالطبق��ة ،والثاني��ة ه��ي عائل��ة البورس��ان للول��دة
املقيمني يف اجلزيرة (مشال النهر)  .للناصر تاريخ حافل يف مقارعة
الس��لطات منذ االنتداب الفرنس��ي على س��ورية ،انقطع بتصاحل مع
احلكوم��ات الوطني��ة بع��د االس��تقالل ،وجت��دد بانقالب ح��زب البعث
عام  1963ليغيب منذ ذلك التاريخ آخر النواب الربملانيني من عائلة
الف��رج .تعمق��ت اخلصوم��ة م��ع البع��ث يف مرحل��ة حكم��ه الثاني��ة
ب�ين عام��ي ( )1970-1966بس��بب قوان�ين التأمي��م واإلص�لاح الزراعي

ال�تي طال��ت مس��احات شاس��عة من أراضي العش�يرة ،قب��ل أن تغمر مياه
البح�يرة خل��ف س��د الف��رات مس��احات أخرى ،وتنش��أ من حينه��ا ظاهرة
عرب الغمر الذين أعطاهم حافظ األس��د ،بدل أرضهم املغمورة مبياه
البح�يرة ،أراض عل��ى احل��دود الس��ورية الرتكي��ة مش��ال حمافظ��ة
احلس��كة ،ليكون��وا حاج��زاً بش��رياً ب�ين األك��راد عل��ى جان�بي احل��دود.
بالغم��ر ،ث��م بالتعوي��ض عن��ه بعي��داً ،ظلم��ت الول��دة مرت�ين ،م��رة
بس��لب األرض وأخ��رى بتفتي��ت العش�يرة .وكان هل��ذه املظلم��ة ،إىل
جان��ب مظ��امل أخ��رى يف القم��ع واالضطه��اد والتوزيع الظ��امل للثروات
واخلدم��ات والوظائ��ف ،دور أساس��ي يف اصطف��اف الول��دة -جبزئه��ا
الش��امي خاص��ة -إىل جان��ب الث��ورة ويف اخنراطه��ا احلاس��م فيها .وبعد
س��يطرة تنظيم داعش على الطبقة ،ورغم انتس��اب العش��رات من أبناء
ه��ذا اجل��زء إىل صف��وف التنظي��م ،ظ��ل موق��ف العش�يرة الع��ام مناهض�اً
ل��ه ،وقض��ى عش��رات آخ��رون حت��ت التعذي��ب يف معتقالت��ه.
بع��د الرحي��ل املؤك��د لداع��ش ع��ن الطبق��ة يف األش��هر
القادم��ة ،يب��دو جن��اح مؤسس��ات احلك��م احملل��ي الناش��ئة مرهون��اً
مبش��اركة الولدة ،أو الناصر حتديداً ،فرعها األكرب يف املدينة .ومع
اإلدراك الظاهر من جانب «قوات سوريا الدميقراطية» (قسد) ألهمية
الول��دة ،بتس��مية الش��يخ س��عيد حمم��ود البورس��ان رئيس �اً مش��اركاً
جملل��س الرق��ة املدن��ي؛ ال ب��د عليه��ا م��ن املض��ي أكث��ر الس�ترضاء ق��ادة
الف��رع الش��امي هل��ذه العش�يرة م��ن آل الف��رج ،وه��و االس�ترضاء الصع��ب
حس��ب م��ا يؤك��د معظمه��م .لق��د تناقل��ت وس��ائل إع�لام تابع��ة لق��وات
س��وريا الدميقراطية ،قبل يومني ،تصرحياً منس��وباً للش��يخ حامد عبد
الرمح��ن الف��رج يق��ول في��ه إن��ه انض��م وعش�يرته مبح��ض إرادته��م إىل
ه��ذه الق��وات ،لك��ن أق��ارب الش��يخ يس��ردون رواية أخرى تق��ول إن قوات
س��وريا الدميقراطية اعتقلته يوم س��يطرتها على مزرعة الصفصافة
ق��رب الطبق��ة .ويق��ول ف��رج مح��ود الف��رج ،وه��و عض��و س��ابق يف هيئ��ة
أركان اجليش احلر وناش��ط معروف يف مدينة الطبقة ،إن ابن عمه
الش��يخ حام��د حمتج��ز ل��دى قس��د ،وإن التصري��ح املنس��وب إلي��ه انت��زع
من��ه باإلك��راه لرتوي��ج دعاي��ة أن أهال��ي الطبق��ة وش��خصياتها املؤث��رة
يؤي��دون ه��ذه الق��وات ،وإن ه��ذا التصري��ح يس��يء للعش�يرة ويظل��م
تارخيه��ا يف التص��دي للظل��م والطغي��ان .ويقل��ل ف��رج مح��ود الفرج من
تأثري هذا التصريح على عشرية الولدة وعلى أبناء الطبقة بشكل عام.
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ويتس��اءل« :كي��ف لرج��ل قتل��ت ق��وات بش��ار
األس��د أبي��ه ،بقص��ف بيت��ه يف ع��ام  ،2013أن
ينض��م إىل حلف��اء بش��ار وتابعي��ه يف قس��د
الي��وم؟»« .رج��ال النظام وخمربوه وش��بيحته
يف الرق��ة معظمه��م يف صف��وف قس��د الي��وم»،
وف��ق م��ا يق��ول .وجيعل فرج م��ن عالقة هذه
الق��وات بالنظ��ام س��بباً لرفض��ه االعرتاف بأي
س��لطة هل��ا ،ويعدّه��ا ق��وة احت�لال تس��عى إىل
ف��رض إرادته��ا ومش��روعها السياس��ي بالق��وة
مثلم��ا فعل��ت داع��ش ،وإن كان��ت قس��د أخف
وطأة.
يق��ول احل��اج عب��د الفت��اح اجملي��د
احل��اج عب��د ،وه��و واح��د م��ن الوج��وه الب��ارزة
يف عشرية الناصر ،إن أي تعامل من األهالي
مع س��لطات قس��د يف الطبقة س��يكون تعايش�اً
حت��ت األم��ر الواق��ع ،وه��و يتفه��م مواق��ف
الن��اس ورغبته��م يف اخل�لاص م��ن داع��ش
ب��أي ش��كل ،دون أن يتن��ازل ع��ن إخالص��ه
العمي��ق للث��ورة ومبادئه��ا .ش��ارك احل��اج،
ال��ذي يبل��غ ( )62عام �اً الي��وم ،يف املظاه��رات
وكان له تأثري واسع فيها ،ورفض الرضوخ
للتهدي��دات ولإلغ��راءات ال�تي عرضه��ا علي��ه
ق��ادة خماب��رات النظ��ام يف حمافظ��ة الرق��ة.
فقد الرجل أحد أبنائه شهيداً يف املعارك ضد
جي��ش األس��د ،قب��ل أن تأت��ي داع��ش وتالحقه
ث��م تس��تولي عل��ى ممتلكات��ه كله��ا ،م��ن بيت
وآالت ومع��دات زراعي��ة وأرض .وه��و يقض��ي
معظ��م يوم��ه -يف جرابل��س حي��ث يقي��م -يف
مس��اعدة أبن��اء الطبق��ة النازح�ين إىل هن��اك.
إىل جان��ب إقن��اع اجلماع��ات
األهلي��ة باملش��اركة العام��ة ت�برز مهم��ات
ثقيلة أخرى أمام أي سلطة حتل يف الطبقة
بع��د رحي��ل داعش ،تتجس��د يف إصالح البنية
التحتي��ة وإط�لاق اخلدم��ات احليوي��ة يف
حق��ول الصح��ة والتعلي��م والقض��اء واألم��ن.
وعل��ى ف��رض توق��ف األض��رار ال�تي حلق��ت
باملنش��آت العام��ة عن��د حدوده��ا احلالي��ة،
وه��و ف��رض مس��تحيل م��ع االحتم��االت
املن��ذرة مبدين��ة مدم��رة بالكام��ل تقريب �اً يف
نهاي��ة املط��اف ،س��تواجه الس��لطة بع��د داعش
مش��كالت ك�برى ل��ن تتمك��ن م��ن التغل��ب
عليه��ا دون دع��م دول��ي ودون خط��ة إع��ادة
إعمار شاملة تشارك فيها هيئات ومنظمات
دولي��ة ذات صل��ة.
فف��ي قط��اع التعلي��م دم��رت ( )8من
أصل ( )21مدرس��ة تدمرياً كام ً
ال ،وخرجت
امل��دارس األخ��رى ع��ن اخلدم��ة مل��ا حل��ق به��ا
م��ن أض��رار متفاوت��ة الدرج��ة .وم��ن ب�ين ()5
أفران س��ويت ( )3باألرض وبقي اثنان ميكن
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تش��غيلهما بع��د الصيان��ة وتأمني م��ا يلزم من
طح�ين وحمروق��ات .وكذل��ك ح��ال القط��اع
الصحي مع الدمار اهلائل الذي حلق باملشفى
احلكوم��ي ،ث��م باملس��توصفني الرئيس��يني يف
القري��ة واألحي��اء ،وباملس��توصفات التابع��ة
للمؤسس��ات الرمسي��ة الس��ابقة .ووف��ق م��ا
قدر مس��ؤول س��ابق يف مديرية صحة الرقة
قب��ل الث��ورة ،يزي��د ع��دد العي��ادات اخلاص��ة
يف الطبق��ة ع��ن ( ،)50والصيدلي��ات ع��ن
( ،)20مؤك��داً عل��ى ض��رورة أن يب��دأ العم��ل
الصح��ي بتش��غيل املش��فى احلكوم��ي قب��ل
أي منش��أة أخ��رى ،م��ع االنتب��اه إىل ض��رورة
إدخ��ال جتهي��زات طبي��ة بأس��رع وق��ت ممك��ن
إىل املدين��ة لع�لاج احل��االت احل��ادة واملزمنة،
بالتزام��ن م��ع إط�لاق مح�لات لق��اح واس��عة.
وطامل��ا كان��ت املعرك��ة والغ��ارات
اجلوية والقصف املدفعي مس��تمرة ،ال قيمة
ألي حص��ر لألض��رار أو تقديره��ا ،لك��ن ق��د
تنفع األرقام واملعطيات السابقة يف األسابيع
األوىل بعد رحيل داعش حني تطلق األعمال
اإلس��عافية األوىل للس��كان املنكوب�ين حتم��اً
وقت��ذاك ،إىل جانب من يفضل من النازحني
الع��ودة الباك��رة.
الطبقة اليوم
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يف الي��وم الثان��ي للحص��ار طاف��ت
س��يارة لتنظي��م داع��ش يف الش��وارع وأذاع��ت
بالغ�اً ع�بر مكربات الصوت ،حذر األهالي من
التحل��ل م��ن «تعالي��م دينه��م» يف حال انش��غال
احلس��بة والش��رطة اإلس�لامية بالقت��ال.
وكذل��ك فع��ل خطب��اء اجلمع��ة األخ�يرة يف
املس��اجد القليل��ة اليت أقيم��ت فيها الصالة ،إذ
أوص��وا املصل�ين ،يف خط��ب قص�يرة عل��ى غ�ير
الع��ادة ،بالص�بر ،ألن ه��ذا احلص��ار م��ا ه��و إال
«حمن��ة وش��دة زائل��ة».
وس��وى ال��كالم مل يق��دم التنظي��م
م��ا يس��اعد الن��اس عل��ى التحم��ل ،م��ع انقط��اع
الكهرب��اء لألس��بوع الثال��ث عل��ى التوال��ي،
وكذلك مياه الشرب ،قبل أن تتوقف األفران
واملش��ايف واخلدم��ات العام��ة األخ��رى ع��ن
العمل .وتتناقص يوماً بعد يوم كميات املواد
الغذائي��ة واألدوي��ة والس��لع الضرورية ،س��واء
منه��ا م��ا خ ّزنه األهال��ي يف األيام األخرية قبل
احلصار أم ما خ ّزنه التجار يف مس��تودعاتهم.
ومل يظه��ر التنظي��م أي اس��تجابة أو اهتم��ام
بإعان��ة الس��كان س��وى بأعم��ال وق��رارات
مرجتل��ة ،مث��ل اس��تيالئه عل��ى الطح�ين م��ن
مس��تودعات التج��ار وعرض��ه للبي��ع بأس��عار
خمفضة ،مطالباً األهالي أن يتدبروا أمرهم
ويصنع��وا اخلب��ز يف البي��وت.
تفص��ل األنب��اء الش��حيحة
ال
ّ
اآلتي��ة م��ن داخ��ل الطبق��ة ع��ن أح��وال الن��اس
هن��اك ،يف ظ��ل انقطاعه��م ع��ن الع��امل وحت��ى
ع��ن مناط��ق داع��ش األخ��رى املنعزل��ة أص� ً
لا.
وم��ن ث��م يصع��ب االط�لاع عل��ى مواقفهم مما
جي��ري ،لك��ن اخل��وف والرتق��ب املذع��ور م��ن
األي��ام القادم��ة ه��و عن��وان انش��غاهلم األول.
يق��ول أس��امة –اس��م وهم��ي -وه��و ن��ازح يف
األربعين��ات م��ن العم��ر جن��ح م��ع زوجت��ه
وأطفال��ه يف الوص��ول إىل بل��دة املنص��ورة قبل

ملف خاص

احلص��ار ،إن��ه يع� ّد نفس��ه حمظوظ�اً بهروب��ه
م��ن الطبق��ة ،رغ��م أن��ه م��ا ي��زال حتت س��لطة
داع��ش ويقي��م الي��وم يف خيم��ة أو ش��به خيمة
ويكاد ما ادخره وزوجته من املال ينفد« .طبعاً
أمتن��ى متش��ي داع��ش بأس��رع وق��ت وبأق��ل
خس��ائر ب�ين الن��اس» ألن بقاءه��ا ،حس��ب م��ا
يقول ،هو اخليار األس��وأ ،وإن كانت «س��وريا
الدميقراطي��ة» ،ال�تي يلف��ظ امسه��ا بال��كاد،
ليس��ت البدي��ل املثال��ي ،لكنه��ا «أفض��ل م��ن
داعش بكل األحوال» .تتشابه اآلراء اليت تقال
همس �اً خوف �اً م��ن آذان داع��ش يف مس��تقرات
الن��زوح القريب��ة ،أم��ا يف األحن��اء األبع��د يف
ق��رى دي��ر ال��زور فتظهر أص��وات تؤيد داعش
ب�ين النازح�ين إىل هن��اك.
تس��تقبل اإلدارة الذاتي��ة ،ال�تي
تعم��ل ك��ذراع مدني��ة يف مناط��ق ق��وات
س��وريا الدميقراطي��ة ،النازح�ين م��ن الطبقة
يف أمكن��ة مؤقت��ة أهمه��ا مدرس��ة بقري��ة
(احملمودل��ي) وأخ��رى يف بل��دة (اجلرني��ة)
مش��ال ومش��ال غرب الطبقة ،قبل أن تنقلهم
حن��و خميم�ين يف قري��ة ع�ين عيس��ى وق��رب
مدين��ة منب��ج ،وتف��رض -ألس��باب أمني��ة-
عل��ى كل م��ن يري��د اإلقام��ة الطبيعي��ة يف
مناط��ق س��يطرتها احلص��ول عل��ى كفال��ة
م��ن ش��خص يعرف��ه ويزكيه بأن��ه غري موال
لداع��ش.
تتطاب��ق آراء النازح�ين إىل هن��اك
بع � ّد داع��ش أذى مطلق �اً «يتخ��ذ م��ن الدي��ن
وس��يلة خل��داع الن��اس واس��تعبادهم» ،كم��ا
يق��ول معل��م مدرس��ة س��ابق يف اخلمس��ينات
م��ن العم��ر ،طل��ب إخف��اء امس��ه خوف �اً عل��ى
حي��اة بع��ض أش��قائه الذي��ن م��ا يزال��ون يف
مناط��ق داع��ش .ويق��ارن املعلم بني م��ا يدعيه

التنظيم من متس��ك بالش��رع اإلسالمي وبني
م��ا يفعل��ه ،ويكش��ف مس��الك ش��ائنة لبع��ض
أش��هر ش��رعييه .ينتظ��ر املعل��م كفال��ة م��ن
قري��ب ل��ه مقي��م يف اجلرني��ة ليتمك��ن م��ن
اخل��روج ف��وراً م��ن م��كان انتظ��اره املؤق��ت ،وال
يكش��ف ع��ن خطط��ه مل��ا بع��د ذل��ك ،لكن��ه رمب��ا
يظ��ل يف اجلرني��ة إن تيس��رت ل��ه ف��رص
عي��ش واقام��ة مناس��بة ،ورمب��ا انطل��ق مش��ا ً
ال
إىل منب��ج ث��م إىل الري��ف الش��مالي احمل��رر
م��ن حل��ب حي��ث وصل��ت مئ��ات العائ�لات إىل
جرابل��س والراع��ي والب��اب وغريه��ا .حي��رص
املعل��م أن يك��ون ح��ذراً يف إجابات��ه ع��ن م��ا بع��د
داعش ويكتفي بالقول إنه متفائل وإن أيامه
القادم��ة أفض��ل ،مهم��ا كان��ت ،م��ن الس��نوات
الث�لاث ال�تي قضاه��ا حت��ت حك��م التنظي��م.
ويف منب��ج يتك��رر املوق��ف ذات��ه إزاء داع��ش
يف أوس��اط النازح�ين م��ن الطبق��ة .يق��ول أب��و
مصطف��ى ،املتقاع��د م��ن وظيف��ة حكومي��ة،
إن��ه ال جي��د بأس�اً يف أي س��لطة جدي��دة غ�ير
داع��ش ألنه��ا -عل��ى األق��ل -ستس��مح للن��اس
«بش� ّ�م اهل��وا مثلم��ا يري��دون» ،لكن��ه يع� ّبر ع��ن
خم��اوف م��ن أن تق��ع مظ��امل جدي��دة وتظهر
ن��وازع انتق��ام وس��يطرة و ُتف��رض على الناس
غصب�اً «ش��غالت م��ا يريدونها» .ويب��دو أن هذا
املتقاع��د واح��د م��ن قل��ة تس��تجمع ش��جاعتها
عل��ى ال��كالم يف منب��ج ،مقاب��ل أغلبي��ة تكتف��ي
ب��ذم داع��ش وإب��داء رضاه��ا ع��ن أي طريق��ة
للخ�لاص ،فض� ً
لا ع��ن قل��ة أخ��رى (انظ��ر
نتائج اس��تطالع الرأي) تبدي محاساً إضافياً
لس��يطرة قس��د وحكمه��ا احملتم��ل للطبق��ة.
أب��و عل��ي ،ال��ذي ع ّرف عن نفس��ه بأنه موظف
حكوم��ي حت��ى اآلن يقي��م يف منب��ج مؤقت��اً
بانتظ��ار رحي��ل داعش عن الطبقة ،واحد من

احلاج عبد الفتاح جميد العبد

تلك القلة املتحمس��ة للعهد اجلديد احملتمل
يف املدين��ة .وي�برر محاس��ه ه��ذا ب��أن «س��وريا
الدميقراطي��ة» ق��وة منظم��ة وق��ادرة عل��ى
تأمني املس��تلزمات األساس��ية للس��كان ،مثلما
كان��ت قب��ل «األحداث» عام  .2011ويش��كو أبو
عل��ي م��ن الظل��م ال��ذي حلق��ه يف عه��د داع��ش
خ�لال عام�ين خض��ع خالهلم��ا لسلس��لة م��ن
دورات االس��تتابة اإلجباري��ة ألن��ه «حزب��ي
بعث��ي» كم��ا يق��ول.
يف الب��اب وجرابل��س واع��زاز ،ويف
كل الق��رى الواقع��ة حت��ت س��يطرة اجلي��ش
احلر يف ريف حلب الش��مالي الش��رقي ،حيث
وصل��ت مئات العائ�لات النازحة من الطبقة؛
ت��كاد وجه��ات النظ��ر جتم��ع عل��ى أن داع��ش
ه��ي اخلي��ار األس��وأ ،وعل��ى أن «ق��وات س��وريا
الدميقراطي��ة» ليس��ت البديل ال��ذي يتمنون،
وعل��ى أن حكمه��ا للطبقة س��يكون أم��راً واقعاً
يف��رض عل��ى الن��اس فرض �اً .بينم��ا ينقس��م
ال��رأي ح��ول الع��ودة إىل الطبق��ة والبق��اء ب�ين
م��ن ه��و مس��تعد للتعاي��ش م��ع قس��د هن��اك
وم��ن ه��و رافض لذلك ،مؤثراً اس��تمرار حياة
الن��زوح إىل أن تتغ�ير األح��وال.

استطالع رأي:
أج��رت «ع�ين املدين��ة» اس��تطالع رأي جزئ��ي عل��ى نازح�ين م��ن الطبق��ة يف قرى عني عيس��ى واحملمودلي واجلرني��ة يف الرقة ،ويف
منب��ج وجرابل��س والراع��ي واع��زاز يف حمافظ��ة حل��ب؛ س��ألت في��ه ( )100م��ن النازح�ين ع��ن موقفه��م م��ن داع��ش وع��ن احتم��ال عودته��م إىل
الطبق��ة يف ح��ال س��يطرت عليه��ا ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة ،وع��ن مش��اركتهم يف األنش��طة والفعالي��ات املنبثق��ة ع��ن س��لطاتها.
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رأي

بني اهلولوكوست اليهودي
واحملرقة السورية
ارتك��ب الناط��ق باس��م البي��ت األبي��ض
ش��ون سبايس��ر ،قب��ل أي��ام« ،غلط��ة العمر»
ح�ين ق��ال ع��ن الس��فاح بش��ار األس��د إن��ه
«أس��وأ م��ن هتل��ر».
نظ��ر إلي��ه الصحفي��ون احلاض��رون
يف املؤمت��ر الصحف��ي ،بدهش��ة .فقد خرج
الرج��ل ،به��ذه «الغفل��ة» ،على إح��دى أهم
احملرم��ات يف ع��امل اليوم .ليس هناك من
بكر صدقي
ه��و أس��وأ م��ن هتل��ر ونظام��ه الن��ازي .هذه
ه��ي القناع��ة الراس��خة ،من��ذ احل��رب العاملية الثاني��ة ،يف الرأي العام
الغرب��ي .مع��روف أن اللوبي��ات اليهودية-الصهيوني��ة بذل��ت جه��وداً
كب�يرة لتكري��س ه��ذه الفك��رة ،وخاص� ً�ة م��ا تف��رع منها م��ن موضوع
احملرقة اليهودية (اهلولوكوست) .وما زالت الدولة األملانية تدفع،
إىل الي��وم ،تعويض��ات إلس��رائيل ع��ن ضحاي��ا احملرق��ة ال�تي يق��ول
اليه��ود إن عدده��م بل��غ س��تة مالي�ين يه��ودي.
على رغم ش��بهة املبالغة الكبرية يف الرقم املذكور ،وعلى
رغم تغطية ما أصاب اليهود على يد النظام النازي على ضحايا من
أقوام أخرى كالغجر ،نالوا بدورهم نصيبهم من احملرقة ،فالثابت
يف ال��رأي الع��ام الغرب��ي ه��ذا االنطباع :اليه��ود هم أكثر قوم تعرض
لإلب��ادة ،لذل��ك فمأس��اتهم تتف��وق عل��ى مجي��ع املآس��ي ،وال جت��وز
مقارن��ة أي إب��ادة أخ��رى ،م��ن حي��ث القس��وة والش��مول ،بإبادته��م.
الواق��ع أن عملي��ات التطه�ير العرق��ي ال تقتص��ر عل��ى م��ا
ن��ال اليه��ود عل��ى ي��د النازيني .فقد س��بقتها مأس��اة التهجري األرمين،
وتبعتها مأس��اة التهجري الفلس��طيين ،إذا أردنا االقتصار على هذين
املثال�ين القريب�ين ،تارخيي�اً وم��ن حي��ث القس��وة والش��مول .وال ت��زال
جم��زرة حلبج��ة الكيماوي��ة ال�تي أب��اد فيها نظام صدام حس�ين 5000
م��ن الك��رد ،طري��ة يف ذاكراتن��ا .ومثله��ا جم��زرة سربرنيتش��ا يف
البوس��نة واهلرس��ك عل��ى ي��د امليليش��يات الصربي��ة ،واملذاب��ح املهول��ة
ب�ين قبيل�تي التوتس��ي واهلوت��و يف روان��دا ،وجم��ازر دارف��ور يف غ��رب
الس��ودان .وأخ�يراً املأس��اة الس��ورية املس��تمرة من��ذ س��ت س��نوات ب�لا
توق��ف.
القص��د أن احملرق��ة اليهودي��ة ،عل��ى فظاعته��ا ،ليس��ت
وحي��دة يف نوعه��ا ،وال «تتف��وق» يف مأس��اويتها
عل��ى غريه��ا .لك��ن السياس��ة جعل��ت منه��ا تاب��و
(حم��رم) س�� ّنت كث�ير م��ن ال��دول الغربي��ة
جت��رم م��ن ينكره��ا ،أو يش��كك يف
قوان�ين
ِّ
وقوعه��ا ،أو حت��ى يق��ارن أي مأس��اة إنس��انية
فظيع��ة أخ��رى به��ا.
ردات الفع��ل الغاضب��ة عل��ى «غفل��ة»
املس��كني سبايس��ر ال��ذي مل يرغ��ب ،بالتأكي��د،
يف «اإلس��اءة» إىل «مش��اعر» اليهود واملتعاطفني
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م��ع مأس��اتهم ،دفعت��ه إىل االعت��ذار يف كل ظه��ور إعالم��ي بعده��ا.
وهناك من طالبوا باستقالته من منصبه .ال نعرف هل يكفي االعتذار
م��رات وم��رات ،أم أن «الغلط��ة» س��تكلفه وظيفت��ه .كم��ا ال نع��رف ه��ل
متس غلطة الش��اطر هذه الرئيس ترامب نفس��ه الذي ينطق سبايس��ر
بامس��ه .ذل��ك أن أع��داء ترام��ب كث��ر ،يتلقطون علي��ه كل زلة ،أبرزها
فضيح��ة عالقت��ه املفرتض��ة م��ع ال��روس ال�تي دف��ع مستش��اره الس��ابق
لألم��ن القوم��ي أول مث��ن هل��ا فأرغ��م عل��ى االس��تقالة .وال نع��رف م��ا إذا
كان��ت ه��ذه الفضيح��ة ،مضاف�اً إليه��ا مآخ��ذ كث�يرة أخ��رى يأخذه��ا
علي��ه معارض��وه ،س��تكلف ترام��ب كرس��ي الرئاس��ة نفس��ه.
الواق��ع أن ه��ذه العالق��ات املتوت��رة ب�ين ترام��ب وال��رأي الع��ام
األمريك��ي ،وخباص��ة يف موضوع عالق��ة إدارته بالروس ،رمبا كانت
أح��د أه��م دوافع��ه يف اخت��اذ ق��رار ضرب مطار الش��عريات التاب��ع للنظام
الكيم��اوي بصواري��خ توماه��وك .فالضرب��ة كان��ت موجه��ة إىل روس��يا
الوصي��ة عل��ى النظ��ام الكيم��اوي ،أكث��ر م��ن كونه��ا موجه��ة إىل ه��ذا
األخ�ير بس��بب اس��تخدامه لغ��از الس��ارين احمل��رم دولي �اً.
ذل��ك ألن روس��يا ضمن��ت نظ��ام بش��ار الكيم��اوي ،يف صفق��ة
تسليم هذا السالح ،بعد جمزرة الغوطة يف  .2013وأكد بوتني ،وقتها،
أن النظ��ام س��لم كل خمزون��ه م��ن ه��ذا الس�لاح .بضرب��ة ترام��ب ملط��ار
الش��عريات أصب��ح هن��اك تواف��ق دول��ي عل��ى أن النظ��ام م��ا زال ميلك غاز
السارين الذي ضرب به بلدة خان شيخون .من هنا تأتي ورطة روسيا
ال�تي دفعتها إىل االس��تماتة يف تربئ��ة النظام وتكذيب القناعة الغربية
الراس��خة بأنه اس��تخدم غاز الس��ارين يف خان ش��يخون ،ورمبا مبعرفة
ال��روس أنفس��هم.
وجاءت «غلطة» املسكني سبايسر يف إطار حرب التصرحيات
الكالمي��ة ه��ذه ب�ين الوالي��ات املتح��دة وفرنس��ا وبريطاني��ا ،م��ن جه��ة،
وروس��يا وحده��ا م��ن جه��ة ثاني��ة .كان منطقي �اً أن يعك��س الناط��ق
تصعي��د رئيس��ه غ�ير املس��بوق ض��د «احلي��وان» بش��ار الكيم��اوي عل��ى م��ا
وصف��ه ترام��ب يف مقابل��ة تلفزيوني��ة .وكان التش��بيه األق��رب إىل
الذهن الس��وي هو هتلر! فنزل غضب الس��ماوات واألرض على الرجل.

رأي

اليسار الدكتاتوري
أمحد عيشة
ل��ن نغ��وص بعي��داً يف تاريخ اليس��ار
س��وى تذك��ر ادّعائ��ه الدف��اع ع��ن مص��احل
احملروم�ين .وس��نكتفي مبواقف��ه يف العص��ر
احلدي��ث وخ�لال احلرب الب��اردة وما أنتجته
م��ن حال��ة اس��تقطاب ،ح�ين ع� َّبر عن��ه املثق��ف
املش��بع بالسياسة ،واملناصر لقضايا الشعوب،
واملع��ادي يف تكوين��ه وثقافت��ه لإلمربيالي��ة
كحال��ة اس��تعمارية عموم��اً ،وأمريكي��ة
خصوص �اً ،ف��كان تعب�يراً مكثف �اً ع��ن الص��راع
ال��ذي س��اد وقته��ا ب�ين االحت��اد الس��وفياتي
وأم�يركا.
بع��د انهي��ار االحت��اد الس��وفياتي مل
خيت��ف املثق��ف التقدم��ي بش��كل كام��ل ،ب��ل
حتول إىل مثقف ليربالي مناصر للحريات،
متخلي��اً ع��ن الكث�ير م��ن قيم��ه إىل درج��ة
االنق�لاب عليه��ا ل��دى كثريي��ن ،فانكش��ف
إىل ح��د كب�ير ارتباطه بالس��لطة السياس��ية
أكث��ر من��ه بقي��م التق��دم .لك��ن قل��ة م��ن
املثقف�ين اليس��اريني ظل��ت وفي��ة الرتباطه��ا
بالسلطات «التقدمية» وعدائها لإلمربيالية،
كقضي��ة وس��بب مرك��زي لكاف��ة الش��رور
والب��ؤس يف الع��امل ،رغ��م اندهاش��ها مبظاه��ر
الغ��رب وقوت��ه.
مل تك��ن بالدن��ا بعي��دة ع��ن ه��ذه
احلال��ة ال�تي س��ادت أواخ��ر الق��رن املاض��ي
وبداي��ة احلال��ي ،خاص��ة وأن الكث�ير م��ن
أحزابن��ا مس��تهلكة لألف��كار ،أي أنه��ا ص��دى
تيارات عاملية أكثر مما هي نتاجات حملية.
ف��كان انتق��ال الكث�ير م��ن املثقف�ين واألح��زاب
م��ن الص��ف املاركس��ي إىل الليربال��ي يش��به
تبدي��ل الش��كل ،فأعل��ن الكث�ير منه��م تبنيه��م
للدميقراطي��ة واحلري��ات ،دون فه��م
واس��تيعاب ال للماركس��ية وال لليربالي��ة،
وه��ي املذه��ب اجلدي��د ال��ذي اختب��أ خلف��ه
وغ�ير البع��ض أمس��اء أحزابه��م،
الكث�يرونّ .
وكأن تغي�ير اليافط��ة كفي��ل بفه��م وتب�ني
الفك��ر اجلدي��د .وميك��ن أن نطل��ق عل��ى
ه��ؤالء الدميقراطي�ين حب��ق دميقراط ّي��ي
م��ا بع��د س��قوط االحت��اد الس��وفياتي ،فه��م
م��ع الدميقراطي��ة طامل��ا أنه��ا ختدمه��م
كوس��يلة للوص��ول إىل الس��لطة وممارس��ة
دكتاتوريته��م.

م��ع انط�لاق الربي��ع العرب��ي،
وتهمن��ا هن��ا الث��ورة الس��ورية ،س��ارع الكث�ير
م��ن املثقف�ين إىل تأييدها والعمل مع ش��بابها
والدف��اع ع��ن حقه��ا وضرورته��ا يف وجه نظام
ق� َّ�ل مثيل��ه ب�ين األنظم��ة الديكتاتوري��ة ،م��ن
حي��ث درج��ة القم��ع ووس��ائل قت��ل الن��اس.
وخالف��ت يف ذل��ك فئ��ة م��ن مثقف��ي اليس��ار
املغرم�ين بالدكتاتوري��ات ال�تي يعتق��دون
أنه��ا متن��ع اإلمربيالية من تنفيذ مش��اريعها.
واإلمربيالي��ة ،وف��ق تص��ور ه��ؤالء ،مفه��وم
جم��رد م��ن الزم��ان وامل��كان ،وتتطل��ب
مواجهته��ا الوق��وف يف وج��ه كل احل��ركات
ال�تي تطال��ب حبق��وق الن��اس وخاص��ة
باحلري��ات ،ألنه��ا تضع��ف الص��ف املع��ادي
لإلمربيالي��ة .وتأكي��داً م��ن ه��ؤالء املثقف�ين
ملصداقيته��م فه��م يق�� ّرون بوج��ود بع��ض
األخط��اء والنواق��ص ال�تي ال ب��د م��ن تقوميه��ا
يف األنظم��ة التقدمي��ة ،ويعرتف��ون بقضاي��ا
احلري��ات واحلق��وق األساس��ية للن��اس،
ولكنه��م يؤك��دون أنه ال بد من اختيار زمان
حتم��ل كل
املطالب��ة به��ا بعناي��ة ،وال ب��د م��ن ّ
الظ��روف وأش��كال القه��ر أثن��اء املعرك��ة م��ع
اإلمربيالي��ة ،وإن تطل��ب األم��ر القض��اء عل��ى
جمموع��ة كامل��ة م��ن الس��كان ،مب��ا يف ذل��ك
التصفي��ة اجلس��دية ،ألن مطالباته��ا توظ��ف
يف معرك��ة ق��وى الظ�لام والتط��رف.
ال تقتص��ر موج��ة اليس��ار
الدكتات��وري عل��ى س��ورية فقط ،بل تنتش��ر
يف الوطن العربي وأوروبا وأمريكا الالتينية.
ويف كثري من األحيان نلحظ أنها مرتكزة
ح��ول قضاي��ا خت��ص منطقتن��ا ،وخاص��ة م��ع
ظه��ور الربي��ع العرب��ي .فمعظ��م م��ا كان
يُع��رف باألح��زاب الش��يوعية العربي��ة،

والتي��ارات الناصري��ة ،ه��م يف ص��ف األس��د
مبواجه��ة البش��ر ،ألن نظام��ه يش��كل «بوصلة
النض��ال ض��د اإلمربيالي��ة» وعل��ى الرف��اق أال
يض ّيع��وا البوصل��ة.
رمب��ا يرج��ع بن��ا التفك�ير يف
ج��ذر املش��كلة إىل أن ه��ذا املثق��ف ترب��ى إم��ا
يف األح��زاب الش��يوعية أو عل��ى أطرافه��ا،
وه��ي األح��زاب ال�تي تعت�بر غاي��ة ثوراته��ا
االش�تراكية ،املنج��زة أو املنتظ��رة ،حتقي��ق
دكتاتوري��ة الربوليتاري��ا ،وال�تي اختص��رت
عل��ى م� ّر الزم��ن لتبق��ى دكتاتوري��ة الزعي��م
ال��ذي جيس��د ويع��ي مص��احل الربوليتاري��ا،
وخاص��ة يف منطقتن��ا ألن ه��ذه الطبق��ة مل
ُتش��كل بع��د ،وف��ق حتلي�لات اليس��ار العظي��م،
مبعن��ى أنه��ا مل تتش��كل كطبق��ة واعي��ة
ملصاحلها ،فيحضر دور الزعيم الذي جيس��د
مص��احل ه��ذه الطبق��ة الغائب��ة ،ودور املثق��ف
ال��ذي يضطل��ع مبهم��ة نق��ل الوع��ي إليه��ا
وتثويرها ،وبالتالي يش�ترك الزعيم واملثقف
يف جتس��يد وتثوي��ر الطبق��ة أو اجلماه�ير.
ورمبا من هنا نفسر موقف الكثري من هؤالء
اليس��اريني الذي��ن اخت��ذوا موق��ف احمل��ذر
والناصح واملوجه ،وعندما مل تلق نصائحهم
القيم��ة ص��دى ب�ين املس��حوقني الذي��ن قرروا
الث��ورة عل��ى الظل��م ،كان املوق��ف الطبيع��ي
هل��ذا املثق��ف والسياس��ي اليس��اري ه��و أن
الثورة ُس��رقت وحرفت عن مس��ارها املرس��وم
يف اخليال املريض واملليء بكل أشكال العفن
ال�تي حتتويه��ا احلي��اة.
وحده��ا احلري��ة م��ا يع � ّري ه��ؤالء
املثقف�ين املرتبط�ين بأنظم��ة القم��ع ويس��مح
حبي��اة كرمي��ة للجميع ،مب��ا فيهم منظري
الدكتاتوري��ة ه��ؤالء!
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تطبيع
د .أنس الفت ّيح

م��ا أحدثت��ه ث��ورات الربي��ع العرب��ي م��ن ح��راك فك��ري وإبداع��ات أدبي��ة وازده��ار إعالم��ي كان فرص��ة س��احنة لتس��تعيد بع��ض
املصطلحات عافيتها وتس�ترجع ش��يئاً من ألقها .طائفة واس��عة من األلفاظ اليت ظلت لفرتات طويلة يف حالة خصومة مع الش��ارع صارت،
م��ع انطالق��ة الربي��ع ،مستس��اغة ملس��امع العام��ة وجاري��ة عل��ى ألس��نتهم.
مف��ردات م��ن قبي��ل احل��س الوط�ني
وإرادة الش��عب والتغي�ير الث��وري ودور
املثق��ف ،ال�تي طامل��ا كانت حمص��ورة ببيانات
االنقالب��ات العس��كرية وخطاب��ات األح��زاب
املهلهل��ة وحماض��رات املس��تحاثات الثقافي��ة،
ع��ادت لتحت��ل مكانته��ا الطبيعي��ة يف قل��وب
الش��باب الثائ��ر ف ُتق��دَّم دونه��ا األرواح وامله��ج.
نع��م ،كان��ت الفرص��ة متاح��ة
بق��وة عل��ى امت��داد عام��ي  2011و 2012لتأخ��ذ
الكلم��ات معانيه��ا واالصطالح��ات مفاعيله��ا،
ث��م ب��دأت تتقلص مع النص��ف األول من عام
 .2013ال ش��ك أن الس��بب الرئي��س ه��و ه��ول
اإلج��رام ال��ذي مارس��ته الطغ��م احلاكم��ة
وال��ذي خن��ق الكث�ير م��ن األح�لام يف مهده��ا.
ولع��ل حت��ول الط��رق الثوري��ة م��ن النش��اط
الس��لمي إىل العس��كرة ،م��ع م��ا يرتت��ب عل��ى
ذل��ك حتم�اً م��ن تراج��ع يف العم��ل اإلبداع��ي،
أس��هم بطريق��ة م��ا يف تفوي��ت الفرص��ة،
يض��اف إىل ذل��ك امل��د الس��لفي العس��كري
واملال��ي وم��ا رافق��ه م��ن تأث�يرات جمتمعي��ة.
إال أن أح��د العوام��ل ال�تي مل تأخ��ذ
نصيبه��ا م��ن الدراس��ة ،وألس��باب معلوم��ة يف
ه��ذا املد واجلزر ،ال��دور الذي لعبته منظمات
اجملتم��ع املدن��ي يف إجه��اض احمل��اوالت
العفوي��ة أو عل��ى األق��ل من��ع إنضاجه��ا.
فم��ع أن م��ا تطرح��ه تل��ك املنظم��ات ه��و قي��م
احلري��ة واملس��اوة والعدال��ة االجتماعي��ة
والدميقراطي��ة وغريه��ا ،مم��ا يب��دو للوهل��ة
األوىل أن��ه يع��زز ه��ذه املصطلح��ات احملا َرب��ة
وجيل��ي معانيه��ا ،إال أن الواق��ع كان مغاي��راً.
فمن��ذ اللحظ��ة األوىل تعل��ن تل��ك املؤسس��ات
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أن قب��ول «اآلخ��ر» هو بداي��ة الطريق ،واآلخر
هن��ا لي��س املختل��ف مع��ك يف أدوات الث��ورة أو
م��ن ميتل��ك س��رداً مغايراً ألحداثه��ا ،وإمنا هو
الس��فاح وزبانيت��ه وم��ن وااله .وحيت��اج األم��ر
إىل دورة تدري��ب وورش�تي عمل لتس��بغ على
صاحب احلظ لقب «ناشط» .والناشط إنسان
مثق��ف حماي��د ق��ادر عل��ى التحلي��ل ب�برود
وحنك��ة ،تس��تقبله القن��وات وتتس��ابق علي��ه
املنتدي��ات ،عل��ى عك��س الثائر ،ذل��ك العاطفي
ال��رث الن��زق .ويب��دأ مسلس��ل الناش��ط ال��ذي
م��ن أه��م حلقات��ه اس��تنكار الس�لاح ،كل
الس�لاح م��ن كل األط��راف ،وق��د أمس��وا
أطراف�اً ال ج��زاراً وضحية .تس��مع ذلك ال من
وزي��ر خارجي��ة دول��ة عظم��ى ،ب��ل على لس��ان
إعالم��ي كان قب��ل أش��هر مقدم�اً عل��ى امل��وت
يف سبيل صورتني أو ثالث جملاهد أمام دبابة
حمرتقة مليليشيات الدكتاتور .حلقة أخرى
يع � ّرج فيه��ا املسلس��ل عل��ى حق��وق األطف��ال
فرتكز الناشطة الفنانة على مسرح الطفل
كض��رورة وجودي��ة للطفول��ة املنتهك��ة،
فيم��ا بلغ��ت أع��داد األطف��ال احملروم�ين م��ن
التعلي��م والذي��ن ال يعرفون الق��راءة والكتابة
أرقام��اً خميف��ة .وعن��وان حلق��ة أخ��رى ه��و
احلري��ة املس��لوبة للم��رأة يف اختيار مالبس��ها
يف مناط��ق أصح��اب اللح��ى ،لتك��ون مداخل��ة
ناش��ط يف ن��دوة تتن��اول أم��ر املغتصب��ات
واملعتق�لات« :تعاني املرأة يف مناطق س��يطرة
الفصائ��ل بش��كل أش��د وأعت��ى مم��ا جت��ده يف
مناط��ق النظ��ام» .وللتذك�ير ،لي��س إع�لام
النظ��ام م��ن يتح��دث هن��ا ب��ل ناش��ط ومعتق��ل
س��ابق .أم��ام ه��ذه املواضي��ع اجلوهري��ة ال�تي
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يتص��دى هل��ا الناش��ط ترتاج��ع ،ورمب��ا تغي��ب،
قضاي��ا أق��ل ش��أناً كمصاب��ي احل��رب وعوائ��ل
الش��هداء والتهج�ير والتطه�ير .وهك��ذا يصبح
خط��اب اب��ن الث��ورة القدي��م نس��خة مكربن��ة
عم��ا تقدم��ه فضائي��ات ال��دول الصديق��ة.
ّ
وم��ا مل تنج��زه الربامي��ل املتفج��رة حتقق��ه
لعب��ة املصطلح��ات ،والعزمي��ة ال�تي مل تفّله��ا
ش�لاالت الدم��اء تته��اوى عل��ى طاول��ة فخمة
يف قاع��ة فاخ��رة وعط��ر أخ��اذ وكالم منم��ق
ع��ن التس��امح والعدال��ة االنتقالي��ة ،وباس��م
التعددي��ة تتج��دد حال��ة الغرب��ة املوج��ودة
أص� ً
لا ب�ين اجملتم��ع وممثلي��ه ،وب�ين اجلم��وع
وإرادته��ا ،واألخط��ر ب�ين الش��عب ولغت��ه.
يف ظ��ل ه��ذا الس��حق املتعم��د
للمصطل��ح واالغتي��ال املمنه��ج للكلم��ة،
حي��دث يف منظم��ة إنس��انية عامل��ة برتكي��ا
م��ا كان��ت لتوجد أساس�اً لوال ان��دالع الثورةالسورية املباركة -أن يطرح خالل (مقابلة
عم��ل) الس��ؤال (احلرب��وق) التال��ي« :م��اذا
س��تكون ردة فعل��ك ل��و رأي��ت طف� ً
لا يرس��م
العل��م األخض��ر وآخ��ر يرس��م األمح��ر؟».
واإلجاب��ة املطلوب��ة ه��ي أن األم��ر س��يان ،وه��و
ما س��يطرب مس��امع صاحبة السؤال ،السيدة
احملرتم��ة ،بن��ت إح��دى الطوائ��ف الكرمي��ة
(وكل األقلي��ات يف ب�لادي كرمي��ة ،وحدها
األكثري��ة ه��ي الوضيع��ة).
م��ع التأكي��د أن م��رد اإلعج��اب
باجل��واب لي��س رمادي��ة الس��ائلة -ال مس��ح
اهلل -وإمن��ا ألن املهني��ة واالح�تراف يقتضيان
ذلك ،ليسقط تعبري آخر صريعاً حتت أقدام
املم��ول.

		

رأي

ملاذا كل هذه اجملازر؟
أبو حممد اإلدليب
الوحش��ية وآل األس��د توأمان .فمنذ
أن اس��تلم الدكتات��ور الكب�ير حاف��ظ األس��د
زج برفاقه يف
احلكم ،يف تشرين الثاني ّ ،1970
السجن إىل أن قضوا فيه ،أو أُخرجوا مرضى
ومات��وا بعد مدة قصرية .وبرز ش��قيقه رفعت
كمج��رم ول��ص كب�ير يقت��ل بي��د وينه��ب
باألخ��رى ،حت��ى كان يُوص��ف بأخطب��وط
الفس��اد .وعندما تعرض حكم األس��د للخطر
يف بداي��ة الثمانين��ات كان ال��رد الدم��وي،
فدم��ر مدين��ة مح��اة ،وقت��ل ،وس��جن عش��رات
ّ
األل��وف .وكان��ت مذحب��ة تدم��ر الش��هرية،
ال�تي راح ضحيته��ا مئ��ات الش��هداء يف ي��وم
واح��د ،عالم��ة على مدى همجية هذا النظام
وبربريت��ه ،والدلي��ل القاطع على أنه مس��تعد
ألن يفع��ل املس��تحيل للبق��اء يف الس��لطة.
قام��ت الث��ورة بعد عقود طويلة من
القه��ر والظل��م ،لتنف��ض عن ظهر الس��وريني
امل��وت والعج��ز واخل��وف ،ولتثب��ت أن الرباب��رة
«ما ّرون بني الكلمات العابرة» ،وأن جمازرهم
الرهيبة لن تثين الشعب عن تقديم الشهداء.
واس��تمر الطاغي��ة يف إجرام��ه متنق�لا م��ن
جم��زرة إىل أخ��رى ،م��ن باني��اس إىل احلول��ة
إىل غوط��ة دمش��ق إىل خ��ان ش��يخون م��روراً
مبئات اجملازر ،ليعلن أن السلطة وحب القتل
والس��طوة أق��وى م��ن ص��راخ األطف��ال وه��م
ي��رون امل��وت أمامه��م ،وأن حني��ب النس��اء على
ش��هدائهن ال يث�ير في��ه إال اإلحس��اس بالل��ذة،
وأن دم��وع الرج��ال عل��ى فل��ذات أكباده��م ال
حت��رك في��ه إال االندف��اع أكث��ر حن��و القت��ل
والتدم�ير واحلرائ��ق ،تس��انده روس��يا وإي��ران
وامليليش��يات الش��يعية ال�تي دخل��ت املش��هد
تلطم على الصدور وتنادي بالثأر من الس ّنة،
يف لوح��ة دموي��ة مث�يرة لالمشئ��زاز م��ن ه��ذا
الغب��اء والتخل��ف والبدائي��ة.
وأخ�يراً ج��اء دونالد ترامب ليضفي
عل��ى املش��هد إث��ارة أك�بر .فس��ليل القناب��ل
أح��س باحل��زن عل��ى
النووي��ة عل��ى الياب��ان َّ
أطف��ال خ��ان ش��يخون ،وكأن��ه قدي��س ج��اء
م��ن ع��امل الرباب��رة ك��ي ينه��ر األس��د ويؤنبه،
وب��دا وكأن��ه متخ��رج م��ن معه��د مس��رحي
يف خطاب��ه ع��ن أطف��ال خ��ان ش��يخون ،وكأن
دموع��ه تنهم��ر وه��و يق��ول إن األس��د يه��دد
املص��احل العلي��ا للوالي��ات املتح��دة باس��تخدام

الس�لاح الكيم��اوي ،مذك��راً اجلمي��ع أن
أم�يركا -وه��ي يف ذروة حربه��ا م��ع تنظي��م
الدولة -ليس��ت بعيدة عن اللعبة يف س��ورية،
وأنه��م جي��ب أال ينس��وا ب��أن هل��ا جمازره��ا
القادم��ة يف س��ورية كم��ا حص��ل يف املوص��ل،
والق��ادم أده��ى وأم � ّر وأكث��ر فظاع��ة.
أم��ا القاب��ع يف الكرمل�ين ،ووزي��ر
خارجيته الفروف ،فال يرتكان مناس��بة إال
ويذكران العامل الغربي بأنه خيرق القانون
الدول��ي وعلي��ه أن يتص��رف وفق��ه ،وكأنهما
حماض��ران يف أك�بر معاه��د احلق��وق يف
الع��امل ،وعن��د أي خط��ر حيي��ق مبصاحلهم��ا
يرسالن إىل سورية أحدث األسلحة املدمرة
يف الع��امل م��ن طائ��رات وس��فن وصواري��خ.
لق��د أفق��دت الث��ورة الس��ورية
عقل��ه!
الع��امل
وصموده��ا
تك��ف الصواري��خ الفراغي��ة
مل
ِ
والقناب��ل العنقودي��ة والناب��امل والفوس��فوري
والربامي��ل واخلراطي��م املتفج��رة ،فلج��أوا
إىل الكيماوي ليقضوا عليها ،ورمبا يفكرون
باألس��لحة النووي��ة بع��د ذل��ك! أمل تفع��ل
الوالي��ات املتح��دة ذل��ك يف احل��رب العاملي��ة
الثاني��ة ك��ي تستس��لم الياب��ان؟
ملاذا كل هذه اجملازر؟
أعتق��د أن م��ا حيص��ل ه��و تض��ارب
مص��احل الس��وريني م��ع املص��احل اإلقليمي��ة
والدولي��ة .فروس��يا هل��ا مطام��ع يف ب�ترول

البح��ر املتوس��ط عل��ى الش��واطئ وب�ترول
املنطق��ة الش��رقية يف دي��ر ال��زور ،وإي��ران
تس��عى إىل تغيري دميغرايف ُت ُّل فيه الش��يعة
حم��ل الس��نة ليك��ون هل��ا الق��رار السياس��ي
بع��د أن يك��ون «اهل�لال الش��يعي» ق��د بل��غ
مرحل��ة متقدم��ة ،والوالي��ات املتح��دة عينه��ا
عل��ى ب�ترول املنطق��ة الش��رقية أيض�اً ،ورمب��ا
ختط��ط إلقام��ة قاع��دة جوي��ة ضخم��ة يف
مش��ال أو ش��رق س��ورية تك��ون بدي� ً
لا لقاع��دة
إجنرلي��ك الرتكي��ة .والنظام الس��وري يهمه
أن يبقى يف السلطة للمحافظة على مكاسبه
املادي��ة م��ن س��رقة الش��عب؛ فها ه��ي احلكومة
اإلس��بانية جتم�� ّد أم��وال وممتل��كات رفع��ت
األس��د ال�تي ق��دّرت بأكث��ر م��ن س��بعمائة
ملي��ون دوالر بع��د دع��وى قضائي��ة ُرفع��ت
ضدّه يف فرنس��ا بتهم تتعلق بالفساد وغسيل
األم��وال .و«احتف��ل» ف��واز األس��د قب��ل الث��ورة
بس��نوات بوص��ول ثروت��ه إىل مبل��غ ملي��ار
دوالر ،ورامي خملوف وش��ريكه بش��ار األس��د
م��ن س��ادة الفس��اد ،ناهي��ك ع��ن كب��ار ضب��اط
اجلي��ش واملخاب��رات الذي��ن مل يك��ن همه��م
سوى نهب البلد وتكديس الثروة احلرام ،وال
ي��رى مجيعه��م يف س��ورية إال دجاج��ة تبيض
ذهب �اً ،فكي��ف بع��د ه��ذا س�يرحلون؟
يُق��ال ب��أن الث��ورة ه��ي تغي�ير
للعالق��ات الفكري��ة والثقافي��ة والسياس��ية
ا ال جتما عي��ة . . .
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حني يغدو عدو الوطن صديقًا لضعفنا
مصطفى خطيب
مل نعث��ر عل��ى تربي��ر منطق��ي
مل��ا ح��دث يومه��ا ،ح�ين رأين��ا الكث�ير م��ن
العراقي�ين يرحب��ون بدخ��ول اجلن��ود
األمريكي�ين إىل بالده��م .كي��ف
احتفل��وا بس��قوط بغ��داد ،كي��ف صفع��وا
متث��ال ص��دام حس�ين باألحذي��ة.
REUTERS

بكين��ا وقته��ا عل��ى احت�لال بل��د عرب��ي ،ورمب��ا حقدن��ا عل��ى
أولئ��ك الذي��ن نعتناه��م باخليان��ة .اس��تعرنا قص��ة معاوي��ة م��ع مل��ك
الروم وحتفزنا يف داخلنا .ذهب الكثري من شبابنا إىل العراق وحاربوا
على اجلبهات واستشهدوا هناك ،أما الذين عادوا فكانت اخليبة متأل
أفواههم ،واألمن الس��وري الذي أس��هم يف إرس��اهلم بات يرتصدهم يف
كل زاوي��ة.
كما نعتنا العامل كله باخليانة بعدما رأينا صورة الطفل
الفلس��طيين حمم��د ال��درة ،ودهش��نا النقس��ام الفلس��طينيني أنفس��هم
بني مؤيد حلرب غزة ورافض هلا ،وأتعبنا موقف حممود عباس حني
قال يف القمة العربية إنهم مضطرون للتعاون األمين مع «إسرائيل»،
فحنقن��ا علي��ه وخ ّون��اه.
جلس��نا نرتق��ب عل��ى شاش��ات التلف��از خطاب��ات حس��ن نص��ر
اهلل يف حرب متوز ،وبصقنا يف وجوه من اتهموه جب ّر لبنان إىل حرب
مدم��رة.
أ َوكلم��ا أرادوا تصفي��ة حس��اباتهم احتل��وا الكوي��ت م��ن
جدي��د ،وضيق��وا علين��ا ذاك��رة طفولتن��ا ،حبيباتن��ا األوائل ،وش��وارعنا
البك��ر القدمي��ة ،وأس��نانا اللبني��ة ،وخوفن��ا م��ن ال��كالم ،وعجزن��ا ع��ن
التعبري ،حني يصري الوطن عد ّواً متمث ً
ال بشخوصه ،وحني يغدو عدو
الوط��ن صديق��اً لضعفن��ا.
الي��وم ،وم��ع «الضرب��ة األمريكي��ة لس��وريا» ،تع��ود تل��ك
الذاك��رة إىل ذه�ني .وكأن احلي��اة تس��عفين بتربي��ر منطق��ي على ما
ح��دث ،ألنقس��م ب�ين ثالث��ة أش��خاص:
أن��ا احلاق��د الباح��ث ع��ن تفس�ير مل��وت األطف��ال والنس��اء
والرج��ال م��ن حل��ب حت��ى خان ش��يخون ،م��روراً بكل قري��ة ومدينة يف
ب�لادي ،بع��د أن غ��دا التقوي��م مليئ�اً بأع��داد القتل��ى وذاك��رة اجمل��ازر.
وأن��ا املس��تغرب م��ن فرح م��ن كانوا يوماً ش��ركاء يف الوطن
م��ن التدخ��ل الروس��ي اإليران��ي وتلوحيه��م لتل��ك الطائ��رات القاتل��ة
وشعورهم باالنتصار بعد كل ضربة توجهها لنا وتربيرهم هلا حني
ينعتونا باإلرهابيني ويصفون القتلة باألصدقاء ،يف فصام عن الواقع
وغي��اب للوط��ن.
وأن��ا املقه��ور م��ن انتظ��ار رج��ل كرتام��ب ليداف��ع ع��ن
اإلنس��انية خمتتماً حديثه بالدعاء لش��عب أمريكا باحلياة ومنتصراً
ألطف��ال ال��رب كم��ا دعاه��م.
ً
ً
لس��ت حزين �اً مل��ا ح��دث ،ولس��ت فرح �ا أيض �ا .ه��و اخت�لاط
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املش��اعر يدفعين يف كلتا احلالتني إىل الدفاع عن ش��يء أنكره وأجد
فيه اخلالص ،غري أني من أولئك املتشائمني الذين خيافون اجللوس
على كرسي على املائدة اخلاوية فأجدني أستعري قناعاً من األقنعة
الثالث��ة ألكم��ل حيات��ي دون وج��ه واض��ح ،بث�لاث صفق��ات طليعي��ة
وأغنية «سبعة نيسان يا رفاق ،ميالد احلزب العمالق» والكثري الكثري
م��ن القيء.
س��نوات مرت على التهديد الذي أطلقه أوباما يوم جمزرة
الكيم��اوي يف الغوط��ة الش��رقية .وقته��ا كن��ا يف ح� ّ�ي طري��ق الب��اب
حبل��ب ،جمموع��ة م��ن الش��باب الثائ��ر .أطفأن��ا س��عار مول��دة الكهرب��اء
ال�تي كان��ت تنق��ل لن��ا عواج��ل اإلعالم احلم��راء .مل نناقش األمر ومل
نتجادل يف رغبتنا واختالفنا .افرتش��نا فراغ البيت العربي الذي كنا
نس��كنه وأخذن��ا ننظ��ر إىل الس��ماء املليئ��ة بالنجوم وقته��ا .مننا وحنن
نعدها غري آبهني مبكان سقوط تلك الصواريخ ،لعل املوت بـ«صواريخ
أمريكي��ة» كان أخ��ف وط��أة عل��ى أرواحن��ا ،كان��ت حل��ب وقته��ا لنا.
أردت الي��وم أن أس��تعري وجوهه��م .املن��ايف ال�تي س��كناها
أهدتن��ا بيوت�اً ب�لا أس��طحة ،وعلمتن��ا أن ال ننظ��ر إىل الس��ماء ،ولكنه��ا
مل تس��تطع القض��اء عل��ى إنس��انيتنا وانتماءاتن��ا كم��ا فعل��ت ح�ين
فرح��وا بقت��ل أطفالن��ا يف كل ي��وم ،وح�ين اس��تطاعوا أن يصدق��وا
كذبته��م ويبتع��دوا ع��ن احلقيق��ة برواي��ات ه��م م��ن يصنعه��ا وه��م
فق��ط م��ن يصدقه��ا .ح�ين يش��عرون أن كل طائ��رة ،وإن كان��ت
تقص��ف أحالمن��ا ،ه��ي طائ��رة ملا يس��مونه «اجليش العربي الس��وري»،
وأن مثنه��ا ج��اء م��ن دمه��م وعرقه��م ،رغ��م معرفته��م أن دمن��ا وعرقن��ا
كان ش��ريكاً ال ينفص��ل يف دف��ع الثم��ن لنحم��ي وطنن��ا ال كذب��ة
احلاكم ورجاالته ،وليحصرونا يف زاوية واحدة لنقبل مبا نكره .يف
الوق��ت ال��ذي ّ
يذكرون��ا فيه -حني يريدون -بأننا ش��ركاء يف الوطن
خائن��ون ل��ه ،وب��أن أطفالن��ا إرهابي��ون جي��ب أن ميوت��وا يف كل وق��ت.
من حنن بالنسبة إليهم تلك هي القضية اليت تشغلهم دون الوقوف
عل��ى س��ؤال م��ن ن��وع آخر :ما ال��ذي تركتموه لنا لنقف معاً يف خندق
واح��د؟
مل تقص��ف أمري��كا قلوبن��ا ب��ل قصف��ت وجوهه��م .ولكنه��ا،
وه��ي تفع��ل ذل��ك ،م��رت عل��ى جباهن��ا دون أن ن��دري وألصق��ت طابع�اً
م��ن التبعي��ة ،عل��ى الرف��اق الذي��ن غادرون��ا وه��م حيم��ون ثورته��م
ومبادئه��م ،عل��ى ش��ركاء األمل م��ن مدين�تي يف منافيه��م وعجزه��م،
عل��ى أطفالن��ا ،عل��ى ق�بر أبي ،عل��ى ثورتنا اليت لن تع��ود كما كانت.

صياد املدينة

املفيت عبد القادر الراوي
حني يعيش التكسب كأسلوب حياة
كم��ا كان يتج��ول ب�ين
ق��رى اخل��ط الغرب��ي لدي��ر ال��زور ،يف
أيام��ه اخلوال��ي كـ«س��يد» ،الس��تجداء
بع��ض الغ�لال م��ن الفالح�ين؛ يتج��ول
املف�تي عب��د الق��ادر ال��راوي الي��وم أم��ام
األف��رع األمني��ة وأب��واب احملاك��م يف
دمش��ق طمع�اً بزوجة لس��نواته اليت
جت��اوزت الس��بعني.
غ�ير أن��ه ،يف كلت��ا احلالت�ين ،مل
يك��ن ليغام��ر باإلق��دام عل��ى فعلته ل��وال املزايا
ال�تي يتمت��ع به��ا ،بوقاحت��ه املعروف��ة ولس��انه
الس��ليط ،اللذي��ن كلف��اه منصب��ه كمدي��ر
لألوق��اف لس��نة واح��دة ،باإلضاف��ة إىل قيادة
موس��م احل��ج .فاعتم��اداً عل��ى اس��م عائلت��ه،
ال��ذي ارتب��ط يف الذاك��رة الش��عبية بالتدي��ن
واالنتس��اب آلل البيت ،كان الش��يخ حيصل،
م��ن مريدي��ن وبس��طاء ومنتظ��ري خدم��ات،
على حصة بعد كل حصاد ،تشبه يف النتيجة
اخلم��س ،مقاب��ل دعوات رنان��ة .واعتماداً على
منصبه وعالقاته باملسؤولني يعرض ،مقابل
التوس��ط هلن ،الزواج اآلن على نس��اء يبحثن
أم��ام دوائ��ر النظ��ام ع��ن واس��طة لإلف��راج عن
قري��ب معتق��ل .ويف هذه احلاالت يفرد املفيت
بضاعة خمتلفة عن نسبه وحليته ودعواته،
كش��هادتيه اجلامعيت�ين يف األدب العرب��ي
م��ن دمش��ق والش��ريعة من لبن��ان ،أو بيتيه يف
دير الزور والش��ام ،وصحته املمتازة وضغطه
الطبيع��ي عن��د !12/8
مف��ت
م��ن الصع��ب ،يف حال��ة
ٍ

مجلّ ة

حملافظ��ة طرفي��ة كدي��ر ال��زور ،تب�ين الدور
الذي كان يلعبه الراوي قبل الثورة بالنيابة
عن أحد املسؤولني الكبار يف النيل واالستهزاء
م��ن الش��يعة علن �اً ،إىل ح��د وص��ل مع��ه إىل
الق��ول يف خطب��ة مجع��ة «أب��ول باحل��وزة»؛
لك��ن املؤك��د أن ش��أنه املتنام��ي ،آن��ذاك ،عل��ى
صلة بلقائه ببش��ار األس��د أثناء زيارة األخري
للمدينة ،ثم باستعمال مزاياه مرة أخرى يف
قصائ��ده ال�تي يلقيها هنا وهن��اك ،كقصيدة
رث��اء العمي��د حمم��د س��ليمان.
عل��ى أن مواهب��ه الش��عرية ليس��ت
حك��راً عل��ى املتنفذي��ن ،فف��ي بع��ض األحي��ان
يتعطف بها على شعراء احتاد الكتاب العرب
ح�ين حيض��ر أماس��يهم ويتحفه��م باملخ��زون
الش��عري ال��ذي ميلك��ه ،خاص��ة لش��اعره
لا ديني�اً
املفض��ل ن��زار قبان��ي ،ويلقنه��م تأصي� ً
حل��ب الش��عر يع��ود إىل العص��ور األوىل ح�ين
كان األئم��ة يتس��ابقون عل��ى حف��ظ الش��عر
واالخت�لاط بالش��عراء ،ليحج��ز بذل��ك يف

النهاي��ة اعرتاف��اً م��ن ش��عراء احت��اد الكت��اب
مبوهبت��ه ،ومكان�اً إىل جانبه��م كش��اعر ف��ذ.
ولي��س بعي��داً ع��ن هذا اجلو ينش��ط
الش��يخ يف املناس��بات االجتماعي��ة كأح��د
أش��هر م��ن يس��مون «أه��ل اجلفن��ات» يف دي��ر
ال��زور ،وه��م الش��يوخ الذي��ن يأت��ون دون
دع��وة يف أي مناس��بة يتوقع��ون فيه��ا تقدي��م
الوالئ��م .لكن��ه ،رغ��م كل ه��ذا ،ح��از عل��ى
ش��عبية ل��دى قس��م م��ن األهال��ي كادت ،من��ذ
عش��ر س��نوات ،أن جتلس��ه يف أوج شهرته على
مقع��د يف جمل��س الش��عب .إذ تن��وس عالقت��ه
م��ع احمليط�ين ب��ه ب�ين ال��والء ل��ه واالنتف��اع
من��ه واتق��اء ش��ره والتن��در بأخب��ار مالس��ناته
املقذع��ة ،دون أن ينس��وا صراع��ه م��ع رج��ال
عائلته بسبب اخلالفات حول وراثة املشيخة
واقتس��ام مري��دي التكي��ة!

ـياسية مـــتنوعة م ُــــستقلة
نصــف شــــهرية ســ
ّ
 ال تع�بر املق��االت املنش��ورة بالض��رورة ع��ن رأي اجملل��ة. ترح��ب املــ��جلة مبســـ��اهماتكم غ�ير املنشــــ��ورة س��ابقاً./3aynAlmadina
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عضو الشــبكة السورية
لإلعــام المطبوع

الباب بعد التحرير
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