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مازوخية الدواعش وغريهم
ه��ا ه��ي الطبق��ة الي��وم توش��ك أن تق��ع بي��د م��ا يع��رف ب�»ق��وات س��وريا الدميقراطية« بعدما انس��حبت  	
داع��ش م��ن معظ��م أحيائه��ا دون قت��ال. ينكش��ف هن��ا، كم��ا يف م��رات س��ابقة، زي��ف الدع��اوى البطولي��ة ال��ي 
يطلقه��ا الدواع��ش ع��ن أنفس��هم، مبحبته��م للموت أكثر من حمبتهم احلياة. فه��ا هم يفّرون، أو أكثرهم، 
كيفم��ا اتف��ق ع��ر الق��وارب، متجاهلني أم��ر واليهم بالبقاء ووعيده للهاربني بالعقاب. فيما تصّر فئة منهم 
عل��ى القت��ال، متمثل��ة وع��ي التنظي��م وعقيدت��ه العدمي��ة بتحوي��ل امل��وت اجملان��ي إىل مث��ل علي��ا، مم��ا س��يظل 
جي��ذب مرض��ى نفس��يني وط��الب ث��أر م��ن احلياة. فهل ترفع هزمية الطبقة الغش��اوة ع��ن عيون املضللني يف 
صفوفهم، أم أن لوثة داعش ال ش��فاء منها مهما أبرزت الوقائع احنراف التنظيم ودحضت أسس��ه الباطلة؟

ال يع��رّ الذي��ن يتحين��ون ف��رص النج��اة اآلن عن كل الدواعش، فإىل جانبه��م مؤمنون فعاًل، وبهم  	
س��تمضي داع��ش يف رحلته��ا التالي��ة بع��د الس��قوط، مجاع��ة س��رية ال يبال��ي أفرادها بالعذاب بل يس��تمرئونه 
دلياًل، من أدلة أخرى، على الصواب. ويصري الش��يء وضده، احلدث وعكس��ه برهانًا على احلق، ودومًا تقدم 
نص��وص منتق��اة ومقطوع��ة ع��ن س��ياقها، ما جيعل من اهلزمية درس��ًا صغرياً واالنهي��ار جمرد حمنة عابرة 

ول��و امت��دت مائة عام.
ه��ل يفن��ى احلمق��ى املازوخي��ني م��ن ه��ذا الع��امل، وهل هم الدواع��ش فقط؟ ال بالطب��ع، فلكل مجاعة  	
محقاه��ا، عل��ى اليم��ني واليس��ار، يف الش��رق والغ��رب، ويف احلاض��ر واملاض��ي واملس��تقبل. يف مجاع��ات أخ��رى، 
مثاًل، ال تكفي كلمات أنطون سعادة وال قصة إعدامه إلهلام احلمقى املؤمنني من السوريني القوميني مبا 
يكف��ي ليص��ريوا خط��راً جمنون��ًا كام��ل األوص��اف، إذ ال حي��اة رغي��دة يف ع��امل آخر بعد وقفة الع��ز، إمنا بذل 
وتضحية فقط يف سبيل خريطة عجيبة تضم، إىل جانب بالد الشام، قرص وأجزاء من اخلليج وتركيا 

وإيران.
يكم��ن الف��رق ال��ذي ميي��ز محق��ى داع��ش ع��ن أش��قائهم يف اجلماع��ات التعصبي��ة األخ��رى بغس��يل  	
ال��رأس والقل��ب وال��روح، وتعبئ��ة النف��س إىل ح��دود قصوى تقطع مع األرض والواق��ع نهائيًا، ليكونوا جمرد 

أجس��ام مش��حونة يس��ريها التنظي��م حي��ث يش��اء.



ٍ

م��ا زال قس��م م��ن أهال��ي مدين��ة  	
دي��ر ال��زور يقبع��ون حت��ت س��لطة ق��وات 
النظ��ام يف األحي��اء ال��ي حياصره��ا تنظي��م 
عام��ني؛  حن��و  من��ذ  اإلس��المية  الدول��ة 
األمح��ر  اهل��الل  منظم��ة  فيه��ا  وتت��وىل 
توزي��ع اخلب��ز اجملان��ي من��ذ بداي��ة الع��ام 
اجل��اري، لك��ن ذل��ك عن��وان فرع��ي حلكاي��ة 

ومعق��دة. طويل��ة 

مسهر اخلالد

بالطب��ع ال تت��م عملي��ة التوزي��ع  	
بوت��رية واح��دة، فه��ي تتع��رض النقطاع��ات 
يص��ل بعضه��ا إىل مخس��ة أي��ام، أش��اع ع��ن 
أحدها العاملون يف اهلالل أنه جاء رداً على 
املضايق��ات ال��ي يتعرض��ون هل��ا أثناء جتمع 
األهال��ي النتظ��ار اس��تالم حصصه��م م��ن 
مراك��ز التوزي��ع. رغم أن صفحات حملية 
ت��دار م��ن داخ��ل املناط��ق احملاص��رة ذك��رت 
أن العامل��ني كث��رياً ما يش��تمون املنتظرين 
ويكف��رون يف وجوهه��م، باإلضاف��ة إىل بي��ع 
قس��م م��ن اخلب��ز يف الس��وق، دون أن جي��رؤ 
أح��د عل��ى ال��كالم خوف��ًا من توق��ف التوزيع. 
وق��د نق��ل إعالمي��ون حمليون، م��ن املنطقة 
احملاص��رة أيض��ًا، مناش��دات أهلي��ة لرئي��س 
ف��رع اهل��الل أمح��د دهم��وش إلع��ادة توزي��ع 
اخلب��ز م��ن طاق��ات أف��ران )الضاحية وخالد 
واملوظف��ني  والبيئ��ة  والش��اهر  الولي��د  ب��ن 
واجلوه��ر(، وهي األفران الي يعتمد عليها 
اهل��الل إلنت��اج الكمي��ات املوزع��ة، بع��د أن 
حت��ول التوزي��ع إىل مراك��ز خاص��ة يت��م 
فيه��ا التالعب بش��كل أك��ر لصاحل عناصر 
األخ��رى  وامليليش��يات  الوط��ي  الدف��اع 
والدائرين يف فلكهم. يضاف كل ذلك إىل 
التدن��ي الكب��ري يف نوعي��ة اخلب��ز، إذ يطح��ن 
ختزين��ه  م��دة  رغ��م  تعقي��م  دون  قمح��ه 

الطويل��ة.
هراب��ش  ح��ي  اعتم��د  بينم��ا  	
عائل��ة  و1200  ل��ه،  املالصق��ة  واألحي��اء 
يس��كنون فيه��ا حبس��ب األرق��ام الرمسي��ة، 
عل��ى إلق��اء كمي��ات اخلب��ز م��ن اجل��و م��رة 
قط��ع  أن  بع��د  األس��بوع،  يف  مرت��ني  إىل 
تنظي��م الدول��ة الطري��ق ال��ي تص��ل تل��ك 

األحي��اء بباقي أج��زاء املدينة اخلاضعة للنظام، 
حي��ث خم��زون احلب��وب، يف منتص��ف الش��هر 
األول من الس��نة اجلارية. وخيلو حي هرابش، 
األكث��ر فق��راً، من األفران اخلاصة الي تعمل 
يف القس��م املقاب��ل يف املدين��ة )اجل��ورة واألحي��اء 

هل��ا(. املالصق��ة  واألراض��ي 
يف الش��هر العاش��ر من الس��نة املاضية  	
وعد وزير التجارة الداخلية ومحاية املستهلك 
يف حكوم��ة النظ��ام، عب��د اهلل الغرب��ي، بتوزي��ع 
اخلب��ز جمان��ًا يف األحي��اء احملاص��رة. وكان��ت 
األف��ران وقته��ا تبي��ع ربط��ة خب��ز كح��د أقصى 
للش��خص، مبئة لرية. ومل يطل االنتظار حتى 
بدأ التوزيع بالفعل. وحبسب أكثر من مصدر 
يف ف��رع اهل��الل األمح��ر بدي��ر ال��زور فإن��ه ي��وزع 
20 أل��ف ربط��ة خب��ز يومي��ًا، وزن الربط��ة 1300 

غ، ل���18 أل��ف عائل��ة، ويس��كن اآلن يف املناط��ق 
احملاص��رة، حبس��ب إحص��اءات اهل��الل، 95 أل��ف 

ش��خص.
حصيل��ة  تق��دم  م��ا  كل  كان  	
ظاهري��ة مل��ا دار خبص��وص اخلبز هن��اك. أما يف 
اخلف��اء ف��إن اللجن��ة الدولي��ة للصلي��ب األمحر 
أرادت إج��راء مناقص��ة به��دف توقي��ع عق��د م��ع 
آالف  س��بعة  وتوزي��ع  إلنت��اج  حمل��ي  ط��رف 
ربط��ة خب��ز يومي��ًا عل��ى الس��كان احملاصرين يف 
املناط��ق اخلاضع��ة لقوات النظ��ام، والذين يبلغ 
عدده��م، حبس��ب األم��م املتحدة، 72150 نس��مة، 
ويقدره��م مطلع��ون بعش��رة آالف عائل��ة. ويعد 

عرف��ًا يف املنظم��ات الدولي��ة ع��دم إش��هار تل��ك 
وأصح��اب  االنتهازي��ني  إلبع��اد  املناقص��ات، 
فاس��تعملت  عنه��ا،  الرحبي��ة  األه��داف 
الصليب األمحر قائمة حتوي على ش��ركاء 
حمتمل��ني م��ن املرغ��وب بش��راكتهم يف ه��ذا 
الن��وع م��ن املش��اريع، كان أحده��م التاج��ر 
حمم��د س��عيد الس��ليمان األش��رم، املع��روف 
بأبو س��عيد، ذو الصيت الس��يء، الذي كس��ب 
املناقص��ة بدف��ع أي��د خفي��ة، لق��اء 650 ل.س 
عل��ى الربط��ة الواح��دة )بزن��ة 1100 غ وقط��ر 
الرغي��ف 40 س��م( أي أن قيم��ة الكمي��ة املتف��ق 
عليه��ا تص��ل إىل م��ا يق��ارب 50 ملي��ون ل��رية 

خ��الل ثالث��ة أش��هر فق��ط.
نظري��ًا يبل��غ كف��اف الف��رد 250 غ  	
يومي��ًا، أي م��ا يعادل نص��ف رغيف يف الوجبة 
تقريب��ًا، األم��ر ال��ذي انت��زع م��ن س��ياقه وروِّج 
عل��ى أن��ه نص��ف رغي��ف يف الي��وم كحص��ة 
للفرد على أرض الواقع يف مدينة دير الزور.

اخلب��ز  مش��روع  قب��ل  م��ا  ومن��ذ  	
اجملاني وحتى اآلن، ترس��ل مديرية التموين 
يف املدينة 15 طنًا إىل املطحنة، س��بعة أطنان 
منه��ا خمصص��ة للجي��ش، وس��بعة أطن��ان 
لألف��ران األخ��رى الي تعاقد معها أبو س��عيد، 
ويذه��ب الط��ن الباقي ملخب��ز اجلاز املخصص 
لألف��رع األمني��ة، بينم��ا تلق��ى اخلم��رية م��ن 
األغذي��ة  برنام��ج  م��ن  مقدم��ة  الطائ��رات 
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النشأة والتأسيس
ألصح��اب  جامع��ة  مؤسس��ة  ه��و  	
وريفه��ا  حل��ب  يف  الش��رعي  االختص��اص 
)ذك��وراً وإناث��ًا(، ترع��ى مصاحله��م وتتاب��ع 
ش��ؤونهم، وتس��عى إىل س��د الف��راغ الش��رعي 
حل��ب  حمافظ��ة  يف  والوقف��ي  والتعليم��ي 
التأسيس��ي  اجملل��س مؤمت��ره  عق��د  احل��رة. 
سلس��لة  بع��د   2013 حزي��ران  يف  األول 
مشاورات شارك فيها معظم العلماء وطالب 
العلم الش��رعي يف حلب أفراداً وهيئات. ويعّد 
أول مؤسس��ة ش��رعية يف حمافظة حلب يتم 
اختي��ار رئيس��ها وجمل��س أمنائه��ا بعملي��ة 
انتخابية شارك فيها أكثر من 120 شخصًا. 
ويبل��غ ع��دد أعضائ��ه يف الوق��ت احلالي أكثر 
450 مقيم��ني داخ��ل  800 عض��و، منه��م  م��ن 

احملافظ��ة.
العثم��ان،  اهلل  عب��د  الش��يخ  يق��ول  	
األم��ني الع��ام للمجلس: »َهَدْفنا عند تأس��يس 
واح��دة  ش��رعية  مرجعي��ة  إجي��اَد  اجملل��س 
للش��ؤون الديني��ة يف حمافظ��ة حل��ب، م��ن 
والتعلي��م  املس��اجد  ش��ؤون  إدارة  حي��ث 
الش��رعي واإلفت��اء والدع��وة وإدارة األم��الك 
باالس��تقاللية  اجملل��س  ويتمت��ع  الوقفي��ة. 
الكامل��ة فكري��ًا وإداري��ًا ويف عالقت��ه بس��ائر 

الس��لطات«.
ويق��ول الش��يخ حمم��د ياس��ر أب��و  	
كش��ة، رئي��س اجملل��س الش��رعي، يف لق��اء 
م��ع »ع��ني املدين��ة«: »أبرز م��ا ميّيز اجمللس هو 
إمي��ان أعضائ��ه بفكرت��ه وأهميته��ا ودعمه��م 
هل��ا م��ن ماهل��م اخل��اص، وه��و أح��د األس��باب 
الرئيس��ية ال��ي حافظ��ت عل��ى متاس��ك عم��ل 
أف��راده خ��الل أربع��ة أع��وام خل��ت، رغ��م ش��ّح 
يف  ومدّرس��يه  لدعات��ه  املقّدم��ة  اإلمكان��ات 
الثانوي��ات الش��رعية عل��ى وج��ه اخلص��وص«.

يف منتص��ف نيس��ان 2014 اجتمع��ت  	
قراب��ة 40 رابط��ة علمي��ة وش��رعية يف أحن��اء 
س��ورية، بعد سلس��لة من املناقش��ات واجلهود، 
وأعلنت تأسيس »اجمللس اإلسالمي السوري« 
به��دف »تكوي��ن مرجعي��ة ش��رعية وس��طية 
دة للش��عب السوري حتافظ على هويته  موحِّ
ومسار ثورته« كما جاء يف بيانه التأسيسي، 
ليكون اجمللس الش��رعي من أبرز مكوناته يف 

حل��ب. حمافظ��ة 
اهلوية واالنتماء

ول��د اجمللس الش��رعي يف حمافظة  	

حل��ب م��ن رحم الث��ورة، وينتمي إليها ببعدها 
الوط��ي واألخالق��ي فك��راً وتطبيق��ًا، إذ يع��ّد 
وح��َدُه  احل��ّر  اجلي��ش  ومش��روع  الش��عَب 
م��ن ميّث��ل الث��ورة، وخ��رُي م��ن يع��ّر ويداف��ع 
احلزبي��ة  ع��ن  بعي��داً  أهدافه��ا  وع��ن  عنه��ا 
والفصائلية. ومن هذا املنطلق جاءت مواقف 
اجملل��س وفت��اواه من��ذ تأسيس��ه وحت��ى الي��وم، 
إذ كان ل��ه قص��ب الس��بق يف إص��دار فت��وى 
ل��رد ع��دوان تنظي��م دول��ة الع��راق والش��ام يف 
حمافظ��ة حل��ب، أم��ا مؤخ��راً فق��د كان م��ن 
أب��رز مواقف��ه فتوى بنّي فيها حرمة »التغلب« 
حبجة توحيد الفصائل )يف إش��ارة إىل هيئة 
حتري��ر الش��ام ال��ي هامج��ت ع��دة فصائ��ل 

مؤخ��رًا(.
نشاطات اجمللس

املس��اجد  إدارة  ع��ن  فض��اًل  	
وش��ؤون األوق��اف يق��وم اجملل��س بنش��اطات 
بعضه��ا  ع��ّدة،  وتعليمي��ة  علمي��ة  دعوي��ة 
واملس��ابقات  الرمضاني��ة  آن��ّي كالنش��اطات 
كالزي��ارات  مس��تمر  وبعضه��ا  وغريه��ا، 
التوعوي��ة للث��وار عل��ى اجلبه��ات. وكذل��ك 
التعلي��م الش��رعي وه��و م��ن أب��رز امللف��ات ال��ي 
يتواله��ا اجملل��س، إذ يعت��ُر أن تفكي��ك ثقاف��ة 
الغلو والتكفري ثغرة عظيمة ال بد من سّدها 
وع��دم تركه��ا فارغ��ة جله��ات أخ��رى ق��د 
متلؤه��ا ب�»أف��كار بعي��دة ع��ن الفه��م الصحي��ح 

القوي��م«. النب��وي  واهل��دي  لإلس��الم 
 32 يق��ارب  م��ا  اجملل��س  افتت��ح  	
ثانوي��ة ش��رعية تعل��م خالهل��ا 2500 طال��ب 
وطالب��ة، متوزع��ني يف حل��ب املدين��ة )س��ابقًا( 
وأريافه��ا. وحالي��ًا يدي��ر مكت��ب التعلي��م يف 
اجمللس 24 ثانوية ش��رعية للذكور واإلناث 
تت��وزع يف أري��اف حل��ب كاف��ًة، ويبل��غ ع��دد 
وإداري��ًا،  معلم��ًا  و313  طالب��ًا   2096 طالبه��ا 
ويس��عى إىل افتت��اح م��دارس أخ��رى يف بعض 

اجمللس الشرعي يف حمافظة حلب

الق��رى البعي��دة، ضم��ن خط��ة لزي��ادة الع��دد 
إىل 30 مدرس��ة يف ح��ال تواف��رت اإلمكاني��ات 
املادي��ة واألمني��ة. ويأت��ي عمل��ه بالتنس��يق مع 
مديري��ة الرتبي��ة يف حمافظ��ة حل��ب احل��رة 
التابع��ة للحكوم��ة الس��ورية )املؤقت��ة س��ابقًا(.

يوّجهه��ا  انتق��ادات  عل��ى  ورداً  	
»إن  كش��ة:  أب��و  ق��ال  للمجل��س  البع��ض 
معظ��م أعض��اء اجملل��س الفاعل��ني مقيم��ون 
داخ��ل س��ورية مب��ن فيهم رئيس��ه، ول��وال دعم 
أعضائ��ه يف اخل��ارج أيض��ًا مل��ا اس��تمّر عمل من 
ه��م يف الداخ��ل، العملي��ة تكاملي��ة كجناحي 

طائ��ر!«.
اجمللس الشرعي ودرع الفرات

عل��ى  الدول��ة  تنظي��م  ط��رد  بع��د  	
تركي��ا  م��ع  احل��دودي  الش��ريط  امت��داد 
أع��اد اجملل��س افتت��اح الثانوي��ات الش��رعية يف 
ريفي حلب الش��مالي والش��رقي، ومن أبرزها 
ثانوي��ة تركم��ان بارح الي بلغ عدد الطالب 
والطالبات فيها ما يقارب 250. ويقول رئيس 
اجملل��س: س��اءنا عدم تنظيم الش��ؤون الدينية 
يف جرابل��س وغريه��ا م��ن مناطق درع الفرات 
كم��ا ينبغ��ي، إذ ال ن��ود تكرار جتارب فاش��لة. 
نري��د ه��ذه املناط��ق خالي��ة متامًا م��ن أي بيئة 
حاضن��ة ألف��كار الغل��ّو والتط��رف، ونتطّل��ع 
الري��ادة  دور  لن��ا  يك��ون  أن  إىل  كمجل��س 
فيه��ا، ويف س��بيل ذل��ك وّجهن��ا كتاب��ًا رمسي��ًا 
للمجل��س اإلس��المي الس��وري للتواص��ل م��ع 
الس��لطات الرتكي��ة به��ذا الص��دد؛ إذ تعت��ُر 
األخ��ريُة اجملل��سَ اإلس��المّي جه��ًة رمسّي��ًة 
معرتف��ًا به��ا. وق��د ب��دأت احلكوم��ة الرتكي��ة 
خبط��وات جي��دة على ه��ذا الصعيد من خالل 
أنن��ا  إط��الق دورات لألئم��ة واخلطب��اء، إال 
نأم��ل ب��أن تت��م ه��ذه اخلط��وات والنش��اطات 
ع��ر تنس��يق أك��ر معن��ا كمؤسس��ة فاعل��ة.

حممد سرحيل
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كان��ت غرف��ة التفتي��ش عل��ى حاج��ز الس��ومرية كابوس��ًا  	
مرهق��ًا أله��ل املدين��ة الذي��ن يس��مح هل��م مبغادرته��ا والع��ودة. واعتر 
اجلمي��ع ه��ذه الغرف��ة م��كان إذالل للرج��ال والنس��اء واألطف��ال، ال 
ميك��ن أن تغ��ادره دون أن تس��مع ال��كالم الب��ذيء أو تتع��رض للضرب 
وأحيان��ًا لالعتق��ال بع��د الوق��وف لس��اعات طويلة بانتظ��ار التفتيش. 
على اجلميع أن ميروا على أربعة حواجز خالل مسافة 2 كم، وقد 
ع��رف ع��ن حاج��ز الس��ومرية أنه األصعب، واعتق��ل املئات من املارين 

عليه.
حدثتن��ا دع��اء النج��ار )30 عامًا(، وهي من أهالي املعضمية  	
الذين وصلوا إىل مدينة إدلب، وهي حتاول أن تس��تجمع ذاكرتها 
ال��ي أتعبته��ا األح��داث، فقال��ت: »كان عل��ّي الوق��وف ملا يق��ارب بني 3 
و4 س��اعات بع��د الع��ودة م��ن عمل��ي ليأت��ي دوري يف التفتي��ش ال��ذي 
ينته��ك كل كرام��ة عن��د اإلنس��ان. مل يك��ن لدين��ا طع��ام، فغام��رت 
بإحض��ار قطع��ة ش��وكوال ورغي��ف خب��ز لول��دي اجلائ��ع وأخفيتهما 
يف مالبس��ي. دخل��ت وأن��ا أرجت��ف وأتصب��ب عرق��ًا م��ن اخل��وف. كان 
التفتي��ش دقيق��ًا فطل��ب م��ي خل��ع املالب��س اخلارجي��ة واحلج��اب. 
اكتش��فت ملي��س )املس��ؤولة ع��ن تفتي��ش النس��اء( أم��ري، فصفعت��ي 
على وجهي وركلتي وقالت: »يا حيوانة عم ختّب اخلبز جبسمك، 
م��و ح��رام عليك��ي ي��ا جوعان��ة«. رددت دع��اء حبرقة: »على أس��اس هم 
بيعرف��وا احل��الل م��ن احل��رام الكالب«. تابع��ت: »ترجيتا أنو ترتكلي 
رغي��ف اخلب��ز وأن��ا ع��م أت��أمل م��ن ال��ذل واإلهان��ة ألن��ي ع��م أترجاه��ا، 
ب��س معل��ش كرم��ال طعم��ي اب��ي. متنيته ي��اكل ش��وكوال«، فكان 

ج��واب مليس: »انقلعي أحس��ن م��ا اعتقلك«. 
قال مجال حممد )23 عامًا(، وهو طالب جامعي: »التأخري  	
عاحلواج��ز لي��س ناجت��ًا ع��ن االزدح��ام. عالغال��ب بنك��ون ك��م واح��د، 
ب��س ي��ا بيكون��وا ع��م يطق��وا حن��ك ويتس��لوا بإذاللن��ا أو ع��م يأكل��وا 
أو ع��م يش��ربوا مت��ة، بق��ى ليج��ي عل��ى باهل��م ميش��ونا بيمش��ونا. م��رة 
كن��ت واق��ف ع��م أس��تنى دوري وأن��ا خم��ّب حبذائ��ي ظ��رف دوا 

الضغط ألمي، كان قلب عم يرجف من اخلوف بس حاولت أتظاهر 
بالقوة. مّرت حلظات أحسستها سنوات ألنهم كانوا أحيانًا يطلبوا منا 
خل��ع أحذيتن��ا. ق��ال املفت��ش: تع��ا ي��ا عرع��وري. ش��و معك؟ إحك��ي قبل ما 
فتش��ك. قلتل��و باكي��ة دخان. وكنت قد جلبتها للتمويه، بش��ان يلتهي 
فيه��ا وانف��د بال��دوا. وعم قول يا رب ياخدها ويرتكي روح. ما تركت 
دع��اء وم��ا دعيت��ه. ق��ال ل��ي: ه��ات علب��ة الدخ��ان وانقل��ع وال بق��ى تعي��دا، 
صاح��ب م��زاج ي��ا حي��وان. فرح��ت ودمعت عيون��ي رغم اإلهان��ات والذل، 
ب��س ألن��ي ق��درت جيب ال��دوا. ما صدقت حال��ي وركضت كأني بطل 

أس��طوري ألعطيه��ا ال��دوا ألم��ي ب��راس مرف��وع«. 
نس��رين )26 عام��ًا( حتدثت ع��ن جتربتها مع احلواجز قائلة:  	
دخل��ت عل��ى دمش��ق حبالة إس��عافية للوالدة. وعند عودت��ي، بعد 5 أيام، 
وقف��ت بانتظ��ار دوري مث��ل اآلخري��ن وأن��ا أمح��ل رضيع��ي حتت أش��عة 
الش��مس وال م��كان للجل��وس. بع��د س��اعتني ونص��ف تقريب��ًا دخل��ت وأنا 
أمحل رضيعي وأرجتف خوفًا وتعبًا، ومل أعد قادرة على الوقوف خوفًا 
عل��ى علب��ة احللي��ب ال��ي أحضرته��ا مع��ي. قالت لي عائ��دة، وهي وحدة 
م��ن املفتش��ات األربع��ة يلل��ي كان��وا عل��ى حاج��ز الس��ومرية: جبي بنت 
وال ص��ب؟ قل��ت هل��ا: ص��ب. عصب��ت وصرخ��ت وقال��ت: إرهاب��ي يع��ي! 
ص��اروا يفتش��وني بدق��ة وأن��ا منهك��ة م��ن التع��ب. وج��اء دور رضيع��ي، 
أخدته وصارت تفتشه وكأنه ماسكة شي حديدة مو طفل، وفّكت له 
احلفوض��ة بهمجي��ة خايف��ة يك��ون في��ا دوالرات، وأنا عل��ى أعصابي من 
خ��ويف عل��ى طفل��ي ودمي عم حيرتق حرق م��ا بدي ياهن يقربوا عليه. 
معل��ش يضربون��ي ويهينون��ي ب��س م��ا يقرب��وا عل��ى اب��ي. ي��ا أخ��ي الول��د 
ع��ن ج��د بيكس��ر الضه��ر. عش��ت إحس��اس بش��ع كت��ري وص��ار جس��مي 
كل��ه ع��رق م��ن القه��ر ومان��ي قدران��ة ال آخ��ده وال أحكي ش��ي، وغصب 
ع��ي ب��دي أبتس��م وس��ايرن كم��ان. إذا اب��ي يلل��ي عم��ره 5 أي��ام م��ا نف��د 
م��ن إجرامه��ن، م��ني رح ينف��د! وم��ا مسحول��ي أدخ��ل الل��وازم األساس��ية 
البي، من حليب وحفاضات وأدوية املقوي يللي عطانياهن الدكتور، 

وصادروه��م.

من استقبال أهالي ريف دمشق يف قلعة املضيق - خاص

حوصرت معضمية الشام ملدة 3 سنوات بشكل متواصل. وختللت احلصار فرتات هدن مزعومة يسمح فيها للطالب واملوظفني  	
باخل��روج والع��ودة، دون أن حيمل��وا معه��م أي ش��يء. ويف منتص��ف تش��رين األول من العام املاضي أجر النظ��ام 1100 من أهالي املدينة على 

اخل��روج منه��ا متجه��ني إىل مدين��ة إدل��ب، حامل��ني عش��رات القص��ص ال��ي تدم��ي القل��ب.

مريم أمحد

قصص من حصار املعّضمية
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بلغ عدد الالجئني الس��وريني يف لبنان، حبس��ب املفوضية الس��امية لش��ؤون الالجئني، 1.2 مليون مس��ّجل، وأكثر من ذلك من  	
غ��ري املس��ّجلني الذي��ن ال تتواف��ر إحص��اءات دقيق��ة ع��ن أعداده��م.

الالجئون السوريون حتت وصاية الكفالة اللبنانية

باتت عملية العثور على كفيل لبناني مكلفة للغاية، سواء  	
من الناحية املادية أو املعنوية. وعلى الرغم من إصدار املديرية العامة 
لألم��ن اللبنان��ي، يف 2017/2/12، ق��راراً بإعف��اء الالجئ��ني الس��وريني  
م��ن رس��وم اإلقام��ة وجت��اوز م��دة إقاماته��م املنتهي��ة؛ إال أن الش��روط 
ال��ي وضعته��ا املديري��ة للمس��تفيدين م��ن ه��ذه الق��رارات حرمت %85 
م��ن الالجئ��ني الس��وريني م��ن االس��تفادة منه��ا، إذ اش��رتطت أن يك��ون 
الس��وري ق��د دخ��ل األراضي اللبنانية بصورة ش��رعية قب��ل 2015/1/1، 
وأن ال يك��ون م��ن ممارس��ي أي عم��ل مأج��ور يف لبن��ان، وأن يك��ون ق��د 
جدد إقامته سابقًا مبوجب األمم املتحدة يف العام 2015 أو 2016، أو أن 
لدي��ه مس��تنداً يثب��ت أن��ه س��ّجل ل��دى املفوضي��ة قب��ل 2015/1/1، وأن ال 
يكون قد جدد س��ابقًا مبوجب تعهد مس��ؤولية أو مبوجب س��ند ملكية 

أو مبوج��ب عق��د إجي��ار.
تقس��م ه��ذه الق��رارات، ال��ي ح��ددت إج��راءات احلص��ول على  	
أوراق اإلقامة حبسب القانون اللبناني عام 2015، الالجئني السوريني 
إىل فئت��ني: املس��جلون ل��دى مفوضي��ة األم��م املتح��دة لالجئ��ني، وغ��ري 

املس��جلني ل��دى املفوضي��ة وعليه��م احلص��ول عل��ى إقام��ة ش��رعية.
ويش��رتط عل��ى الالج��ئ الس��وري املس��جل ل��دى املفوضي��ة،  	
حلصول��ه عل��ى اإلقام��ة، أن يتعه��د بع��دم القي��ام ب��أي عم��ل مأج��ور يف 
لبن��ان وإال س��يتعرض للمالحق��ة القانوني��ة أو للتوقي��ف ع��ن العم��ل، 
م��ا اضط��ر الكث��ري م��ن الالجئ��ني إىل التوج��ه حن��و نظ��ام الكفال��ة عل��ى 
الرغم من الصعوبات الكثرية للعثور على كفيل لبناني، سواء أكان 
رب العم��ل نفس��ه أم غ��ريه. ويواف��ق اللبناني��ون عل��ى كفال��ة الس��وري 
مقاب��ل مبل��غ ق��د يصل إىل 1500 دوالر أمريكي، باإلضافة إىل حتكم 
الكف��الء مبوظفيه��م وعماهل��م مم��ا جيعله��م عرض��ة لالس��تغالل يف 

كث��ري م��ن األحي��ان. 
ت��رى منظم��ة هيوم��ن رايتس ووت��ش، يف تقرير أصدرته يف  	

ش��باط املاض��ي، أن ه��ذا الق��رار خط��وة إجيابية، مع أنه يس��تثي مئات 
اآلالف م��ن الالجئ��ني الس��وريني. وج��اء ه��ذا البي��ان خالف��ًا مل��ا كان��ت 
املنظم��ة ق��د نش��رته يف تش��رين الثان��ي 2015 يف تقري��ر بعن��وان »أري��د 
فق��ط أن ُأعاَم��ل كإنس��انة«، أك��دت في��ه أن ه��ذه اإلج��راءات ختالف 
القانون الدولي بشكل صريح، ألن تكلفة الوثائق ورسومها الباهظة 
متن��ع الس��وريني م��ن جتديد إقاماتهم. وأوضح��ت املنظمة أن غالبية 
الس��وريني مل يتمكن��وا م��ن دف��ع رس��وم التجدي��د الس��نوي البالغة 200 
دوالر، إذ قال��ت إن 70% منه��م يعيش��ون حت��ت خ��ط الفق��ر، باإلضافة 
عرض��ة  جيعله��م  م��ا  لبنان��ي،  كفي��ل  عل��ى  العث��ور  صعوب��ة  إىل 
لالس��تغالل الوظيف��ي واجلنس��ي م��ن أصح��اب العم��ل، دون الق��درة 

عل��ى اللج��وء إىل الس��لطات للحماي��ة.
الس��وريات يف  الالجئ��ات  )23 س��نة( إح��دى  هب��ة حمم��د  	
لبن��ان، كان��ت تعم��ل يف حم��ل لبي��ع األلبس��ة، وصف��ت نظ��ام الكفال��ة 
بأن��ه »ش��كل م��ن أش��كال العبودية«. رفضت هب��ة أن خترج مع صاحب 
العم��ل لتقدي��م تن��ازالت جنس��ية فطرده��ا م��ن العم��ل. تق��ول هب��ة 
إن »بع��ض الكف��الء وأصح��اب العم��ل حياول��ون اس��تغالل الفتي��ات 
ويتحرش��ون بهن«، وتعزو س��بب ذلك إىل »ش��روط السلطات وقوانني 

الكفال��ة« ال��ي جعلته��ن أكث��ر عرض��ة لالنته��اك والتهمي��ش.
قص��ي ش��اب س��وري دخ��ل إىل لبن��ان بداف��ع الدراس��ة فه��و  	
طالب يف اجلامعة اللبنانية، ولكنه مل يستطع تأمني قسط اجلامعة 
فاضط��ر إىل التوج��ه حن��و العم��ل يف ورش��ة ح��دادة، معزي��ًا نفس��ه 
بعبارة يدمدمها على حد قوله: »بكرة برجع وبكمل بسوريا. هونيك 

أرخ��ص م��ن ه��ون«.
تع��رض قص��ي إلصاب��ة بالغ��ة يف ظه��ره أثن��اء العم��ل، م��ا  	
اس��تدعى خضوع��ه لعم��ل جراح��ي. ي��روي م��ا ح��دث مع��ه بع��د انته��اء 
العملي��ة: »دخ��ل ثالث��ة عناص��ر م��ن الدرك ألخ��ذ إفادت��ي. طلبوا مي 

مصطفى أبو مشس وحممد كنعان
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بطاق��ي الش��خصية وأوراق إقام��ي فأعطيته��م إياه��ا ظن��ًا م��ي 
أنه��م يري��دون التأك��د م��ن دخول��ي إىل لبن��ان بطريقة ش��رعية، ثم 
س��ألوني ع��ن س��بب ع��دم جتديدي إلقام��ي، وقالوا إنهم س��يتكلمون 
يف األمر الحقًا. وبعد خروجي من املش��فى وذهابي إىل مكان عملي 
أخرن��ي صاح��ب العم��ل أن ال��درك يس��ألون ع��ي ألن أوراق��ي غ��ري 
نظامي��ة، وع��رض عل��ي أن يكفل��ي، ولك��ي رفض��ت وترك��ت العمل 
أله��رب إىل منطق��ة أخ��رى، فنق��ل الكفال��ة م��ن ش��خص إىل آخ��ر 
يف��رض عل��ّي الدخ��ول إىل األراضي الس��ورية جم��دداً ثم العودة إىل 
لبنان، وأنا مطلوب للخدمة العسكرية وال أريد العودة إىل سوريا«.

أم ق��دور س��يدة س��ورية م��ن حمافظ��ة إدل��ب، لي��س لديه��ا  	
بعد أن مات زوجها إال ابنها الوحيد الذي يس��كن يف لبنان، ولكنه مل 
يس��تطع تأم��ني كفي��ل هل��ا فاضط��رت إىل الدخول تهريب��ًا بطريقة 
غ��ري ش��رعية، ومن��ذ ذل��ك الوق��ت وه��ي تعي��ش يف غرف��ة ابنه��ا وال 
تس��تطيع اخل��روج منه��ا خوف��ًا م��ن تعرضه��ا ألي دوري��ة. تق��ول أم 
قدور: »يف تسوية عبيقول ابي، بس املوضوع مكلف كتري. الرسوم 
دوالر«.   1000 ب��دو  واح��د  وأق��ل  كفي��ل،  الق��ي  والزم  دوالر،   600

تضح��ك قائل��ة: »أن��ا أص��اًل م��و مبس��وطة ه��ون، ب��دي تنح��ل األم��ور 
ألرج��ع عل��ى س��وريا م��ن الصب��ح«.

اخلدم��ة  م��ن  الس��عيد  أس��امة  ختل��ص  فرح��ة  ت��دم  مل  	
العسكرية يف سوريا ألكثر من شهر أمضاه يف لبنان قبل أن جير 
عل��ى مغ��ادرة األراض��ي اللبناني��ة. ي��روي أخ��وه حس��ام أن��ه دف��ع 1500 
دوالر لتأم��ني كفي��ل لبنان��ي ألخي��ه، لك��ن أس��امة ُرّح��ل إىل س��وريا 
بع��د أن أوق��ف األم��ن الع��ام كفيله الذي تب��نّي أنه يقوم بأعمال غري 

قانوني��ة، ومن��ذ ذل��ك الوق��ت ضاع��ت كل أخب��اره.
يتع��رض الس��وريون م��ن أصح��اب اإلقام��ات املنتهي��ة، أو  	
الذين دخلوا األراضي اللبنانية بطريقة غري شرعية، إىل االعتقال 
والض��رب عل��ى حواج��ز التفتيش املنتش��رة أو يف املداهمات الي يقوم 
به��ا األم��ن اللبنان��ي عل��ى مس��اكن الالجئ��ني، حبس��ب كالم الكثري 
م��ن الس��وريني الذي��ن أضاف��وا إىل ذل��ك صعوبة احلص��ول على عمل 
وغالء األسعار وإجيارات املنازل واملعاملة العنصرية الي يتلقونها، 
إذ فرض��ت الكث��ري م��ن البلدي��ات من��ع التج��ول عل��ى الس��وريني يف 
املناطق الي يعيش��ون فيها بعد السادس��ة مس��اء يف الش��تاء والس��ابعة 

مس��اء يف فص��ل الصي��ف.
األستاذ عبد الكريم، وهو حمام لدى مجعية »كاريتاس«  	
ومفوضي��ة األم��م املتح��دة يف منطق��ة صي��دا واجلن��وب، أج��اب عن��د 
س��ؤالنا ع��ن الفئ��ات ال��ي مل يش��ملها اإلعف��اء فأوض��ح أن الق��رار ج��اء 
بالتنس��يق ب��ني مفوضي��ة األم��م املتح��دة واحلكوم��ة اللبناني��ة، إذ 
وضعت األخرية الفئات الي يشملها اإلعفاء، ألن »احلكومة اللبنانية 

هل��ا س��يادة عل��ى مواطنيه��ا ورعاياه��ا، وحن��ن ال نتدخ��ل يف قرارته��ا«.
وع��ن س��ؤالنا ع��ن نظ��ام الكفال��ة والقضاي��ا ال��ي حتص��ل م��ن  	
استغالل وابتزاز وترحيل، مع تبيان احلاالت السابقة، أجاب: »بالنسبة 
إىل دخ��ول الالج��ئ حن��ن ال ندق��ق يف ه��ذه األم��ور، ألن األم��ر حيص��ل 
بالرتاضي بني الكفيل واملكفول، أما بالنس��بة إىل الرتحيل فإننا نس��عى 
جاهدي��ن لئ��ال تق��وم الس��لطات برتحي��ل أي الج��ئ س��وري حت��ت أي 
ذريع��ة. لك��ن نع��رتف أن هن��اك مش��كلة كبرية هي غياب التنس��يق بني 

احلكوم��ة واملفوضي��ة يف كث��ري م��ن األم��ور«.
وزي��ر العم��ل اللبنان��ي، س��جعان ق��زي، كش��ف أن وزارت��ه  	
تعم��ل عل��ى برنام��ج ش��امل لع��ودة الس��وريني املوجودي��ن يف لبن��ان إىل 
بالده��م، خ��الل مؤمت��ر صحف��ي ل��ه يف تش��رين الثان��ي 2016، ح��ني ق��ال 
إن: »عن��وان املرحل��ة املقبلة س��يكون س��وريا للس��وريني، والس��وريون إىل 
س��وريا«، مطالب��ًا ال��دول العربي��ة املاحن��ة بتأم��ني تكالي��ف عودته��م إىل 
بالده��م ألنه��م »بات��وا يش��كلون خط��راً عل��ى اهلوي��ة الوطني��ة اللبناني��ة 

والكي��ان اللبنان��ي ال��ذي أصب��ح معّرض��ًا للتغي��ري«.
وع��ّد ج��ران باس��يل، وزير اخلارجية اللبنان��ي ورئيس التيار  	
الوط��ي احل��ر، أن املخيم��ات الس��ورية ال��ي جت��اوز عدده��ا 1300 خميمًا 
بات��ت تش��كل خط��راً عل��ى لبن��ان. فيم��ا اعت��ر س��عد احلري��ري، رئي��س 
ال��وزراء اللبنان��ي ال��ذي كان يف األم��س القريب من أب��رز املدافعني عن 
القضية السورية، يف كلمة له يف بروكسل، أن الالجئني سيتسببون 

يف انهي��ار لبن��ان، واصف��ًا الوض��ع ب�»القنبل��ة املوقوت��ة«.
يبق��ى الص��وت الرمس��ي يف لبن��ان مناش��داً اجملتم��ع الدول��ي  	
بتحم��ل مس��ؤولياته جت��اه الالجئ��ني الس��وريني، ويبق��ى ص��وت الش��عب 
متمث��اًل يف  الوج��ود،  ومع��ارض هل��ذا  مؤي��د  ب��ني  منقس��مًا  اللبنان��ي 
املظاه��رات ال��ي خرج��ت مطالبة بإخراج الس��وريني م��ن لبنان ومنعهم 
م��ن العم��ل، بينم��ا كان ج��زء م��ن اللبناني��ني والكث��ري م��ن املنظم��ات 
احلقوقي��ة واإلنس��انية يقف��ون ض��د ه��ذه الدع��وات ويتهم��ون أصحابها 
بالعنصري��ة، أم��ا ص��وت الالجئ��ني فيبق��ى متمثاًل يف آخ��ر مجلة قالتها 

أم ق��دور لن��ا عن��د مغادرتن��ا: »حنن��ا الس��وريني إلن��ا اهلل، إلن��ا اهلل«.



م��ن  ع��دداً  اجتمعن��ا،  املاض��ي  الع��ام  ليال��ي  إح��دى  يف  	
األصدق��اء، لنش��اهد مب��اراة لك��رة الق��دم ب��ني فريق��ي ري��ال مدري��د 
وبرش��لونة، ج��رت عل��ى أرض األخ��ري يف ملع��ب »الكامبانو«، وكانت 
مليئ��ة باحلم��اس والندي��ة، وانته��ت بفوز ريال مدري��د بنتيجة 1/2. 
أح��د  اتص��ل  ذروتهم��ا.  يف  والص��راخ  التصفي��ق  كان  	
املوجودي��ن م��ع أصدقائ��ه يف قري��ة م��ن ري��ف حل��ب الغرب��ي، وعندم��ا 
فت��ح الص��وت لنس��مع كان اهلت��اف والتكب��ري عالي��ني، وكان ع��دد 
منه��م يطل��ق الرص��اص يف اهل��واء ابتهاجًا. ثم اتص��ل بصديق آخر له 
كان م��ن مش��جعي برش��لونة، وه��و ملت��زم دينيًا، فقال له: »يا ش��يخ، 
كي��ف تش��جع ه��ذا الكاف��ر "ميس��ي"؟«، فأجاب��ه صديق��ه ب��كل ب��رود: 

»وه��ل "كريس��تيانو رونال��دو" م��ن أه��ل الس��نة واجلماع��ة؟!«.
ويف إح��دى األمس��يات، وكان��ت م��ن أمجله��ا، اجتم��ع ع��دد  	
من األصدقاء املثقفني والناشطني السياسيني املعروفني يف املنطقة. 
ابت��دأ ال��كالم ع��ن الث��ورة والوض��ع السياس��ي والعس��كري، وانتق��د 
املوج��ودون اهل��دن واحلل��ول السياس��ية والتن��ازالت ال��ي يقدمه��ا 
الوفد املعارض، وفجأة شّغل أحدهم على هاتفه اجلوال قصيدة »ال 
تص��احل« للش��اعر الراح��ل أم��ل دنق��ل. اس��تمع اجلمي��ع بانتب��اه وتأثر: 

»ال تص��احل ول��و منح��وك الذه��ب!«.
كان أحده��م يعل��ق عل��ى كل بي��ت وه��و يق��ول: »إنه��ا  	
إح��دى أمج��ل قصائ��د الكف��اح ض��د التفت��ت والتش��رذم واالنهزامي��ة 
واالستس��الم. جي��ب أن ننش��رها ب��ني الن��اس لنرف��ع فيه��م العزمي��ة 
ع��ر  الطغي��ان  نظ��ام  إس��قاط  يف  اس��تمرارهم  وإرادة  واملعنوي��ات 

املس��لحة«. املقاوم��ة 
وق��ال آخ��ر: »ل��ي رأي خمتل��ف، العم��ل املس��لح ال مين��ع أب��داً  	
م��ن العم��ل السياس��ي واملفاوضات، بل تقديم التنازالت البس��يطة يف 
بع��ض األحي��ان للحص��ول عل��ى أهدافن��ا يف النهاي��ة يف إقام��ة نظ��ام 

بدي��ل هل��ذه الطغم��ة احلاكم��ة«.
فقاطع��ه أحده��م: »أمل تس��مع للت��و م��ا قال��ه أم��ل دنق��ل؟،  	
س��أعيد ل��ك: ال تص��احل ول��و قال من مال عند الص��دام... "ما بنا طاقة 
المتشاق احلسام..." عندما ميأل احلق قلبك: تندلع النار إن تتنفس.. 

ولس��ان اخليان��ة خي��رس. ال تص��احل.. ول��و قي��ل م��ا قي��ل م��ن كلم��ات 
الس��الم... كي��ف تنظ��ر يف عي��ي ام��رأة.. أن��ت تع��رف أن��ك ال تس��تطيع 
محايته��ا؟ كي��ف تصب��ح فارس��ها يف الغ��رام؟ كي��ف ترجو غ��داً... لوليد 
ينام، وهو يكر بني يديك بقلب منكس؟ ال تصاحل.. وال تقتسم مع من 

قتل��وك الطع��ام! وارِو قلب��ك بال��دم... وارِو ال��رتاب املق��دس!«.
هن��ا بل��غ احلم��اس أش��ده، وأي��ده الكث��ريون يف هذا االستش��هاد  	
مستحس��نني كالمه، ثم س��كت اجلميع قلياًل ليس��محوا لألول بالرد، 
فق��ال به��دوء: »الش��عر غ��ري السياس��ة، يف السياس��ة ال ب��د م��ن تقدي��م 
بع��ض التن��ازالت املؤمل��ة. املوقف الدولي ليس لصاحلنا بل لصاحل نظام 
الطاغي��ة، وه��ذا ال يع��ي أن نرتاج��ع ع��ن مطالبن��ا، لك��ن تقدي��م بع��ض 
التن��ازالت يف بع��ض األوق��ات ض��روري، وإال فق��د خنس��ر باحلرب كل 
ش��يء مع وحش��ية روس��يا وإيران والنظام وميليش��ياته وس��كوت العامل 

ع��ن جم��ازره«.
ف��ردَّ األول: »حس��نًا، إن تنازل��ت قلي��اًل س��يطلبون من��ك أن  	
تستمر يف التنازل إىل أن يأخذوا منك كل شيء. ويبدو أنك مل تفهم 
القصيدة، أمل تسمع الشاعر إذ يقول: »ال تصاحل.. ولو قيل إن التصاحل 
حيلة! إنه الثأر، تبهت شعلته يف الضلوع... إذا ما توالت عليها الفصول، 
ثم تبقى يد العار مرسومة )بأصابعها اخلمس( فوق اجلباه الذليلة!«.

وهن��ا تدخ��ل أح��د احلاضري��ن قائ��اًل: »يف املفاوض��ات ال ميك��ن  	
أن حنص��ل عل��ى كل ش��يء. أساس��ًا أح��د معان��ي التف��اوض أن تتن��ازل 
ع��ن بع��ض املطال��ب وحتص��ل عل��ى البع��ض اآلخ��ر، وه��ذا جوهره��ا. 
املفاوضات الي جتري يف جنيف متثل إرادة الدول الكرى أكثر مما 
متث��ل إرادة ثورتن��ا. حن��ن مش��رذمون وبعي��دون ع��ن بعضن��ا، وفصائلن��ا 
العس��كرية غري موحدة، وقوانا السياس��ية متعددة ومتعارضة، والدول 
ال��ي تدعمن��ا -أو تّدع��ي دعمن��ا- ه��ي يف الواق��ع تدع��م مصاحله��ا. حن��ن 
حنص��ل بالسياس��ة م��ا حنقق��ه عس��كريًا عل��ى األرض، ف��إذا مل تتوح��د 
فصائلنا سنخس��ر كثرياً، ورمبا -ال مسح اهلل- س��ينتصر النظام علينا 

وس��يكلفنا ذل��ك غالي��ًا، وس��يكون دم الش��هداء ق��د ذه��ب ه��درًا«.
اجلمي��ع  فنه��ض  الكهرب��اء  انقطع��ت  اللحظ��ة  ه��ذه  ويف  	
التالي��ة. األي��ام  النق��اش يف  الع��ودة الس��تكمال  أم��ل  مغادري��ن عل��ى 

أمسيات ريف إدلب الشمالي

لليال��ي ري��ف إدل��ب الش��مالي طع��م لذي��ذ. بع��د ي��وم متع��ب يبح��ث الش��باب ع��ن بعضه��م. تفتت��ح الس��هرة بال��كالم ع��ن األس��عار  	
وارتفاعه��ا اجلنون��ي، ب��دءاً باخلض��ار والفواك��ه واللح��وم، ث��م امل��واد الغذائي��ة م��ن الس��كر والش��اي وال��ن وال��رز والس��من والزي��ت النبات��ي، 
وأخ��رياً الغ��از وامل��ازوت والكهرب��اء وامل��اء )حتت��اج العائلة املؤلفة من س��ت أش��خاص إىل حوالي 400 دوالر ش��هريًا(. ميت��د الكالم ليصل إىل 

اجملل��س احملل��ي ال��ذي ينتق��ده احلاض��رون يف الغال��ب، ويلق��ون بع��ض النمائ��م ع��ن أف��راد من��ه أو معظمه��م.

أبو حممد اإلدلب
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الح��ق بوتني معارضيه السياس��يني  	
تولي��ه  من��ذ  واإلعالمي��ني،  واالقتصادي��ني 
الس��لطة ع��ر صفق��ة تن��ازل فيه��ا بوري��س 
يلتس��ن عن كرس��ي الرئاس��ة مقابل احلفاظ 
عل��ى حيات��ه ومن��ع الس��لطات القضائي��ة م��ن 
مالحقت��ه بته��م الفس��اد، وع��دم االق��رتاب م��ن 
)بزن��س العائل��ة( ال��ذي كان��ت تدي��ره ابنت��ه 
تاتيان��ا وزوجه��ا. وت��دور ح��ول بوت��ني الش��بهات 
يف تصفي��ة ع��دد منه��م، مث��ل معلم��ه وعراب��ه 
السياس��ي حمافظ سانت بطرسبورغ أناتولي 
الس��ابق  املخاب��رات  وضاب��ط  سوبتش��اك، 
ألكس��ندر ليتفيننك��و، ورئي��س ح��زب »يابلك��ه« 
)التفاح��ة( بوري��س نيمتس��وف ال��ذي ع��ارض 
بش��دة انضم��ام الق��رم إىل روس��يا. كذل��ك 
جم��ال  يف  والناش��طة  والكاتب��ة  الصحفي��ة 
حقوق اإلنسان آنا بوليتكوفسكايا، الي ُعرفت 
بانتقادها الشديد للرئيس الروسي، إذ نشرت 
كتاب��ًا ع��ن فس��اده ع��ام 2004 بعن��وان »روس��يا 

بوت��ني«.
اإلجرامي��ة  أعمال��ه  إىل  إضاف��ة  	
ه��ذه مج��ع بوت��ني ث��روة هائل��ة خ��الل وج��وده 
يف الس��لطة، تص��ل إىل أكث��ر م��ن 250 ملي��ار 
دوالر أمريكي حسب بعض التقديرات؛ رغم 
ذكره يف كشف بيانات الدخل عام 2014 أنه 
كسب ما يعادل 119 ألف دوالر فقط، إضافة 
إىل امتالك��ه قطع��ة أرض وش��قة ومرآب��ًا و3 
س��يارات ومقط��ورة، لك��ن ه��ذا ال��كالم ال يقن��ع 

حت��ى الس��اذجني. 
ث��روة بوت��ني موض��وع دائم احلضور  	
من��ذ صدور كتاب »بزن��س بوتني« للمؤلفني 
وفالدمي��ري  بيلكوفس��كي  ستانيس��الف 
غوليش��يف ع��ام 2006، وال��ذي ميك��ن اعتم��اده 
أساسًا يف تقييم تلك الثروة الي كانت تقدر 

دوالر! ملي��ار   55 حينه��ا حبوال��ي 
الفعل��ي  الدخ��ل  ف��إن  ذل��ك  وم��ع  	
للرئيس الروسي معروف جيداً لألمريكيني 
فقط -حسبما أكد احمللل السياسي والباحث 
الب��ارز يف معه��د نظ��ام التحلي��ل بأكادميي��ة 
العلوم الروس��ية أندريه بيونتكوفس��كي- فقد 
أدىل الرئي��س الس��ابق جله��از االس��تخبارات 
املالية األمريكية ديفيد كوهني بتصرحيات 

أن��ه  مؤك��داً  مباش��رة 
وأص��ول  أم��الك  يع��رف 
الغ��رب.  املالي��ة يف  بوت��ني 
نف��س املعلوم��ات متتلكه��ا 
أيض��ًا القي��ادة الريطانية. 

كتب��ت  	
»سفنس��كا  صحيف��ة 
الس��ويدية  داغبالدي��ت« 
واس��عة االنتش��ار أن بوتني 
م��ن  متكن��وا  وعصابت��ه 
عملي��ة  بأك��ر  القي��ام 
احتي��ال وس��رقة يف تاري��خ 
العامل؛ عندما استولوا على 

مؤسسات وشركات تصل قيمتها اإلمجالية 
إىل أكث��ر م��ن مائ��ة ملي��ار دوالر: يوك��وس، 
س��ورجوت، ش��ركة تيمتش��ينكو، وش��ركات 
أبراموفيت��ش. كذل��ك كت��ب الصحف��ي جان 
بلومغرين مقااًل آخر شغل أربع صفحات من 
تل��ك الصحيف��ة، كش��ف فيه باس��تفاضة عن 
أفع��ال بوت��ني من��ذ دخول��ه الس��لطة ع��ام 2000، 
حم��اواًل نب��ش كل ش��يء ع��ن أنش��طته غ��ري 
الش��رعية، الس��يما يف جم��ال جت��ارة الكح��ول 
ال��ي جلب��ت دخ��اًل مل يس��بق ل��ه مثي��ل، ليق��رر 
على الفور السيطرة على هذا القطاع املهم يف 

الروس��ي. االقتص��اد 
البخي��ل  اجلش��ع  بوت��ني  حقيق��ة  	
وابت��زاز  للس��لطة  واحمل��ب  احملت��ال،  الل��ص 
اآلخري��ن، ميك��ن تلمس��ها بوض��وح م��ن خ��الل 
قص��ة اخل��امت املاس��ي ال��ذي س��لبه م��ن رج��ل 
أعمال أمريكي وبندقية الكالشينكوف الي 
أخذه��ا م��ن متح��ف غوغنهاي��م بنيوي��ورك.

ماش��ا  والكاتب��ة  الصحفي��ة  تق��ول  	
يف  وج��ه«:  ب��ال  »رج��ل  كتابه��ا  يف  جيس��ني 
رحل��ة رج��ال األعم��ال األمريكي��ني إىل س��ان 
بطرس��رج ع��ام 2005، حلض��ور حف��ل تنصيب 
بوت��ني رئيس��ًا للب��الد، كان معه��م امللياردي��ر 
األمريك��ي روب��رت كراف��ت، مال��ك ن��ادي »نيو 
انغالن��د« لك��رة الق��دم الفائ��ز ب��كأس الس��وبر، 
وكان يلب��س خامت��ًا حيت��وي عل��ى 124 قطعة 
أملاس تبلغ قيمته 25 ألف دوالر، ما جعل لعاب 
بوت��ني يس��يل لرؤيت��ه وه��و يتج��اذب أط��راف 

بع��د انهي��ار االحت��اد الس��وفياتي واس��تقالل روس��يا أخ��ذت  	
املافي��ات تظه��ر فيه��ا كالفط��ر، واحن��در أغل��ب مؤسس��يها م��ن ضب��اط 
املخاب��رات والرياضيني الس��ابقني. وفالدميري بوت��ني، الرئيس احلالي، 
ال��ذي يع��د الي��وم أك��ر رج��االت املافي��ا لي��س يف روس��يا فحس��ب ب��ل يف 
الع��امل، مج��ع اجمل��د م��ن طرفيه: ضابط خمابرات ورياض��ي يف آن معًا!

احل��ال  يف  فتناول��ه  صاحب��ه،  م��ع  احلدي��ث 
وقاس��ه عل��ى إصبع��ه، ث��م وضع��ه يف جيب��ه 
واس��تمر يف حديث��ه. وعندم��ا وص��ل اخل��ر 
زع��م كراف��ت  األمريكي��ة  الصحاف��ة  إىل 
أن »اخل��امت كان هدي��ة للرئي��س الروس��ي«، 
متس��رتاً عل��ى الفضيح��ة. وتتح��دث جيس��ني 
أيضًا عن زيارة بوتني إىل متحف غوغنهايم، 
عندم��ا توق��ف أم��ام صن��دوق زجاج��ي في��ه 
لبندقي��ة كالش��ينكوف  قطع��ة تذكاري��ة 
الروسية الشهرية، ما لبث أن طالب بإخراجها 
ملشاهدتها وأمسكها يف يده ثم سلمها إىل أحد 
حراس��ه الش��خصيني ومضى، مما أثار استياء 

واس��تغراب إدارة املتح��ف. 
اخل��امت  بوت��ني  أخ��ذ  قص��ص  	
ح��ول  الوحي��دة  األدل��ة  ليس��ت  والبندقي��ة 
ش��هيته الزائ��دة لألش��ياء الثمين��ة، ب��ل هن��اك 
مؤش��رات أخ��رى كث��رية مش��ابهة. فكت��اب 
»النف��ط وبوت��ني«، مث��اًل، يوث��ق بش��كل واض��ح 
عل��ى  الكرمل��ني  قيص��ر  اس��تيالء  كيفي��ة 
احتياطيات النفط يف البالد، مستخدمًا كل 
أن��واع التالع��ب واالحتي��ال. وكذل��ك يذك��ر 
تقرير »كم سرقوا يف دورة االلعاب األوملبية 
بسوتش��ي؟«، ال��ذي أع��ده بوري��س نيمتس��وف 
وليوني��د مارتيني��وك عل��ى أس��اس بيان��ات من 
مص��ادر خمتلف��ة، أن بوت��ني ورفاق��ه س��رقوا، 
األوملبي��ة  األلع��اب  ل��دورة  التحض��ري  أثن��اء 
الش��توية، ال��ي ج��رت يف مدين��ة سوتش��ي ع��ام 

دوالر. ملي��ار   25 حوال��ي   ،2014

د. علي حافظ

بوتني سيد اخلوامت املسروقة
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يف الس��نوات الس��ت األخ��رية م��ّرت مدين��ة الرق��ة مبنعطف��ات ح��ادة، وكان��ت مس��رحًا ألح��داث ك��رى متث��ل أبرزه��ا بالتعاق��ب  	
السريع أو باالنتقال من سلطة إىل أخرى؛ نظام بشار األسد، فاجليش احلر، فتنظيم داعش، وها هي توشك اليوم أن تنتقل إىل سلطة 
جديدة. حتاول »عني املدينة« هنا أن تعرض مواقف جمموعات وشخصيات عامة إزاء ما جيري من أحداث، وقبل ذلك تعود إىل اجلذور 

والرواف��د املؤسس��ة للرق��ة كمدين��ة وجمتم��ع، م��ا ق��د يس��اهم يف صياغ��ة فه��م أوس��ع هلا.

تقرير خاص

النشأة واجملتمع
ق��رب خمف��ر عثمان��ي، يف الرب��ع األخري من القرن التاس��ع  	
عش��ر، عّم��رت الن��واة األوىل ملدين��ة الرق��ة يف تش��كلها احلدي��ث م��ن 
بضع��ة بي��وت لعائ��الت تنتم��ي إىل عش��ائر عربي��ة قريبة م��ن املدينة 
أو مالصقة هلا )فرع العفادلة من قبيلة البوشعبان(، أو بعيدة عنها 
)مث��ل العكيدات والبوب��دران( وكذلك )الكَلعيني(. ثم –بعد عقدين 
وثالثة- جاءت عائالت تتحدر من عش��ائر عربية أخرى )بوس��رايا، 
دلي��م، جب��ور، ط��ي وغريه��ا(. وس��ريعًا، يف مطل��ع الق��رن املاض��ي، 
توس��ع طي��ف القادمني إىل ش��ركس وتركمان وأك��راد، ثم أرمن 
هاربني من احلرب يف السنوات األخرية من عمر الدولة العثمانية. 
مل ينقط��ع تي��ار املهاجري��ن إىل الرق��ة بع��د ذل��ك ب��ل اس��تمر بدواف��ع 
خمتلفة؛ جتاراً مثل الوافدين من السخنة يف عشرينات وثالثينات 
الق��رن املاض��ي، أو موظف��ني يف الدوائ��ر احلكومي��ة ال��ي أنش��أتها 
س��لطة االنت��داب الفرنس��ي مث��ل بع��ض الوافدي��ن م��ن مدين��ة دي��ر 
ال��زور، أو فالح��ني لدى العائالت اإلقطاعية واملش��يخية العش��ائرية 
املالك��ة ل��ألرض عل��ى أط��راف الرق��ة وجواره��ا مث��ل بع��ض الوافدي��ن 
م��ن قري��ة الس��فرية بريف حلب. جتددت موج��ات اهلجرة إىل الرقة 
يف العق��ود الالحقة، للس��خانة م��رة أخرى أواخر األربعينات، وملئات 
ت��ادف والب��اب والس��فرية يف اخلمس��ينات  القادم��ة م��ن  العائ��الت 
والس��تينات. وفرض��ت س��وق العم��ل ال��ي أحدثه��ا س��د الف��رات موجة 

أخ��رى م��ن املهاجري��ن أش��د تنوع��ًا يف العقدي��ن الالحق��ني.
املختلف��ة،  الزمني��ة  بطبقاته��م  ه��ؤالء،  جمم��وع  ش��كل  	
جمتمع��ًا ش��ديد االنفت��اح والتس��امح واحتض��ان الغري��ب، متي��زت ب��ه 
مدين��ة الرق��ة ال��ي م��ّر فيها، إىل جانب تلك الكتل املس��توطنة، أفراد 
أس��هموا يف تاري��خ س��ورية، مث��ل س��لمان املرش��د مؤس��س الطائف��ة 
املرش��دية املنش��قة ع��ن العلوي��ني، إب��ان نفي��ه يف العش��رينات، وأدي��ب 
الشيش��كلي )الرئي��س الس��وري الالح��ق( ال��ذي التج��أ إىل الرق��ة قبل 
أن ينض��م إىل ث��ورة رمض��ان باش��ا ش��الش ح��ني كان ضابط��ًا برتبة 
الش��يوعي  للح��زب  التارخي��ي  الزعي��م  بك��داش،  وخال��د  صغ��رية، 
الس��وري، ال��ذي نف��ي اىل الرق��ة يف الس��نوات األخ��رية م��ن االنت��داب 

الفرنس��ي. وعلى هامش هؤالء ولد يف الرقة، ألس��رة قادمة من تادف، 
النقي��ب إبراهي��م اليوس��ف، أح��د أب��رز وج��وه تنظي��م الطليع��ة املقاتل��ة 

لإلخ��وان املس��لمني.
إىل اآلن جند من يتحدث بلهجات سورية خمتلفة ويعّرف  	
نفس��ه ويعّرف��ه اآلخ��رون عل��ى أن��ه م��ن الرق��ة. ق��د يك��ون ه��ذا اخللي��ط 
الس��كاني، القائ��م عل��ى أس��س انتم��اء راس��خة حملل واحد، ق��د لعب دوره 
يف تشكيل الطابع اخلاص حلراك مدينة الرقة املنتفض على النظام، 
م��ن ناحي��ة ال��والدة الباك��رة ث��م الكم��ون قلي��اًل ث��م التحري��ر، يف آذار 
2013، كأول مرك��ز حمافظ��ة س��ورية خي��رج ع��ن س��يطرة النظ��ام، 

وم��ا تب��ع التحري��ر م��ن إقب��ال هائ��ل على االخن��راط يف هيئات وأجس��ام 
مدني��ة ش��به منظم��ة، مل ت��رتك هل��ا داع��ش فرص��ة كافي��ة للنم��و.

احلياة السياسية
جلب أبناء العائالت الثرية الدارسون يف مدينة حلب، خالل  	
أربعين��ات الق��رن املاض��ي، أول املظاه��ر السياس��ية إىل الرق��ة، ليع��رف 
آن��ذاك ش��يوعيون ش��بان م��ن عائ��الت )العجيل��ي والف��واز والبج��ري 
والش��عيب( وغريه��ا. ويف العق��د التال��ي ظه��ر بعثي��ون وإخوان مس��لمون 
وحت��ى س��وريون قومي��ون. وش��اغب عل��ى اجلمي��ع، قب��ل أن يلغيه��م يف 
س��نوات الوح��دة مع مصر، ناصري��ون وناصرية، صارت بعد االنفصال 
حال��ة معزول��ة ومنفردة بأش��خاص، ليظل احلزبان الش��يوعي والبعث 
)بنس��ختيه القي��ادة القومي��ة و23 ش��باط( األنش��ط واألوس��ع تأث��رياً 
خ��الل عق��د الس��تينات. حينه��ا كان��ت األح��زاب واالنتماءات السياس��ية 
ش��أنًا جاداً، وكانت الرقة تنقل خطاها األوىل حنو احلداثة، تعضدها 
يف ذلك تركيبة سكانية متنوعة ومنفتحة ومستقبل اقتصادي واعد، 
خاصة حبامله الزراعي، وبدا أن الريف العشائري قابل لالنقياد وراء 
املدينة. لكن انقالب حافظ األسد وتوليه السلطة غرّي املآالت احملتملة 
كله��ا، فس��رعان م��ا لوح��ق البعثي��ون األش��د مبدئي��ة، ث��م، ومع انقس��ام 
احل��زب الش��يوعي بتأث��ري م��ن األس��د، إىل جناح��ي بك��داش واملكت��ب 
السياس��ي، لوح��ق »املكتبي��ون« واضطه��دوا وزج به��م يف املعتقالت ابتداء 
من أول العام 1980. يف عهد حافظ األسد نشأ بعث آخر منقطع تقريبًا 
مع س��لفه الذي متيز باملثاليات والراءة حد الس��ذاجة يف حاالت، بعث 

الرقة وحتوالتها.. جمتمعًا وسياسة وادارة آتية
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بطبيع��ة وأداء خمتلف��ني، انتقل��ت في��ه احلزبي��ة م��ن املدين��ة إىل 
األري��اف ليفت��ح الب��اب على مصراعيه أمام آالف ثم عش��رات اآلالف 
فيه��م كث��ري م��ن »اجلهل��ة واالنتهازي��ني والنك��رات« وف��ق وص��ف 
عص��ب لبعث��ي س��ابق، ليصريوا مس��ؤولني يف احل��زب والدولة وقادة 
للمجتمع كذلك. وبالفعل رّيف حافظ األسد بعثه يف الرقة –ويف 
حمافظات أخرى- بأقل أبناء الريف كفاءة و»أصالة«. ويؤيد النظر 
إىل مناب��ت أمن��اء ف��رع البع��ث يف حمافظة الرقة منذ العام 1970 هذا 
ال��رأي، إذ يغي��ب أبن��اء املدين��ة متام��ًا عن قائمة 4 أمن��اء يف عهد االبن 
بش��ار، ويغيب��ون أيض��ًا عنه��ا يف عه��د حاف��ظ األس��د، خ��ال واح��د ع��زل 

بتهم��ة م��واالة رفعت األس��د.
من التصوف إىل نبذ البدع إىل اجلهاد.. وتشيع

مل يش��كل اإلخ��وان املس��لمون ظاه��رة مؤث��رة ب��أي جان��ب  	
سياس��ي أو دي��ي، وظ��ل جمتم��ع الرق��ة عل��ى ص��ورة تدين��ه الش��عب 
البس��يط، مبتع��داً ع��ن االلتزام ببعض املظاهر والتعاليم اإلس��المية 
الفردي��ة والعام��ة. ومل تؤث��ر الكتل��ة ذات األص��ل الباب��ي والتاديف، ثم 
احلل��ب األكث��ر التزام��ًا، يف املش��هد، رغ��م أنها قدم��ت اجليلني األول 
والثان��ي م��ن رج��ال الدي��ن يف مدين��ة الرق��ة، مث��ل الش��يوخ حمم��د 
رش��يد خوج��ة وحمم��د عج��ان احلدي��د وأمح��د إبراهي��م وعم��ر 
درب��وك وغريه��م، وق��د مثل��وا التي��ار الص��ويف األش��د اهتمام��ًا بالعلوم 
الديني��ة م��ن س��ابقه التقلي��دي عل��ى ص��ورة »الس��ّياد« والدراوي��ش. 
رمب��ا ج��اء التأث��ري ع��ر ط��الب أولئك الش��يوخ من أبن��اء الرقة، فضاًل 
ع��ن التأث��ريات األعم��ق واألوس��ع ال��ي تع��رض هل��ا اجملتمع الس��وري 
كل��ه خ��الل عق��ود حك��م حاف��ظ األس��د الثالث��ة، لت��زداد، على س��بيل 
املث��ال، يف العق��د األخ��ري م��ن حكم��ه، أع��داد احملجب��ات واملصل��ني يف 
اجلوام��ع وط��الب العل��م الش��رعي يف دمش��ق، تزامن��ًا م��ع املنخرط��ني 
األصغ��ر س��نًا يف معاه��د األس��د لتحفي��ظ الق��رآن. كان كل ش��يء 
عل��ى م��ا ي��رام بالنس��بة للنظ��ام وحت��ت األع��ني والس��يطرة. ويف ه��ذا 
العق��د اهلان��ئ لألس��د األب ج��رى يف الرق��ة اس��تيعاب أول احل��االت 
الس��لفية وف��ق منوذجه��ا الدع��وي، وق��د مثله��ا الش��يخ س��امل احلل��و 
م��دّرس الرتبي��ة اإلس��المية العائ��د م��ن اخللي��ج، ث��م الش��يخان عب��د 
اهلل العس��اف وإمساعي��ل الكج��وان. كان الثالث��ة م��ن الرق��ة وقراه��ا 
أص��اًل، وأخ��ذوا عل��ى عاتقه��م حماول��ة إط��الق دع��وة س��لفية علمية 

»حت��ارب الب��دع وتصح��ح عقائ��د املس��لمني«، وحت��رص عل��ى التأكي��د 
دوم��ًا أن اخل��روج عل��ى ول��ي األمر إثم ش��رعي وخمالفة دينية كرى 
ألنه يفتح باب الفنت. يقّدر ش��اب س��لفي عاصر الش��يوخ عدد املتأثرين 
به��م بأق��ل م��ن مائ��ة يف مدين��ة الرق��ة كله��ا، خ��رج عش��رات منه��م إىل 
العراق إبان الغزو األمريكي له، ففقدت آثار بعضهم هناك وتعرض 
العائدون ملضايقات أمنية خمتلفة؛ اعتقااًل يف سجن صيدنايا بأوقات 
متفاوت��ة، أو اس��تدعاءات متك��ررة للرقاب��ة م��ع طل��ب العم��ل لص��احل 

أجه��زة أم��ن النظ��ام.
ابت��داًء م��ن عه��د بش��ار أضي��ف إىل أس��باب نقم��ة أه��ل الرق��ة  	
على نظام األسد سبب جديد، جتسد بالتسهيالت املفرطة الي أتاحها 
حلركة التش��يع الي تقودها إيران وترعاها. اغتصبت هذه احلركة 
مزاراً تارخييًا يضم قبوراً ثالثة يعتقد أهل الرقة أنها تعود للصحابي 
عم��ار ب��ن ياس��ر والتابع��ي الش��هري أوي��س القرن��ي ولكات��ب وح��ي الن��ب 
)ص( أبّي بن كعب. حتول املزار البسيط إىل صرح فخم على صورة 
العمارة الفارس��ية للمراقد املقدس��ة لدى الش��يعة، ونش��طت فيه حوزة 
متكن��ت م��ن اجت��ذاب عش��رات االنتهازي��ني الذي��ن رأوا يف التش��يع س��ّلم 
صع��ود س��ريع وس��الك بعدم��ا ازدح��م طري��ق البع��ث، إىل جان��ب محق��ى 
ومعدم��ني وقل��ة م��ن املنتقل��ني إىل املذه��ب الش��يعّي ع��ن إمي��ان ص��ادق، 
وفق ما يس��تذكر أبناء الرقة ظاهرة التش��يع الي ظلت هامش��ية رغم 
م��ا بذل��ت إي��ران فيه��ا م��ن جه��د وأم��وال طائل��ة. ولك��ن رغ��م هامش��يتها 
وتضاؤل احتمال ان تهدد عقيدة األغلبية السنية، كان ملشاهد الزوار 
القادم��ني أفواج��ًا م��ن إي��ران والع��راق ولبن��ان وق��ع م��ؤمل عل��ى عام��ة 
الس��كان املغلوب��ني عل��ى أمره��م، وحت��ول ل��دى قلة قليلة منه��م إىل ردة 

فع��ل وج��دت متنفس��ها يف املض��ي حن��و الس��لفية بتياراته��ا املختلف��ة.
وكب��ار  الس��لفيون  الش��يوخ  أخ��ذ  الث��ورة  اندلع��ت  عندم��ا  	
طالبه��م موقف��ًا م��رتدداً، ونص��ح بعضهم باإلحجام عن املش��اركة فيها 
متذرعني ب�»اخلروج على ولي األمر«، ثم مل يلبثوا أن اخنرطوا بها هم 
أنفسهم حني تأكد أن االنتفاضة على النظام أعتى من أن يسحقها.

بع��د حتري��ر الرق��ة، وم��ع الزخ��م ال��ذي دخل��ت ب��ه حرك��ة  	
أح��رار الش��ام، انتس��ب ج��زء م��ن س��لفيي الرق��ة األوائ��ل إىل احلرك��ة. 
ووج��د ج��زء آخ��ر طريق��ه إىل جبه��ة النص��رة بع��د والدته��ا الثاني��ة إث��ر 
إعالن »الدولة اإلس��المية يف العراق والش��ام« يف نيس��ان 2013. والتحق 
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ج��زء ثال��ث م��رتدد ب�»الدول��ة« بع��د س��يطرتها 
عل��ى الرق��ة مطل��ع الع��ام الالح��ق، مأخوذي��ن 
مبظاه��ر الق��وة والتم��دد الس��ريع ال��ي ب��دت 

عليه��ا.
م��آالت  عل��ى  الوق��وف  يصع��ب  	
لك��ن  الي��وم،  الرق��ة  يف  الس��لفية  الظاه��رة 
الش��يوخ  لقي��ه  ال��ذي  املأس��اوي  املص��ري 
املؤسس��ون الثالثة قد يكون عالمة واضحة؛ 
مضطه��داً  احلل��و  س��امل  الش��يخ  يعي��ش  إذ 
عل��ى أي��دي أمني��ي داع��ش وش��رعييها الذي��ن 
ال يتوقف��ون ع��ن اتهام��ه باإلرج��اء، واعتق��ل 
الش��يخ العس��اف ورمب��ا م��ات حت��ت التعذي��ب 
يف س��جون التنظي��م، وقبلهم��ا قض��ى الش��يخ 

غامض��ة.  اغتي��ال  بعملي��ة  الكج��وان 
صفح��ة  في��ه  تق��رتب  وق��ت  ويف  	
داع��ش م��ن الط��ي تتج��ه األنظ��ار اىل الي��وم 
التالي الذي تبدو قوات سوريا الدميقراطية 
األوف��ر حظ��ًا يف احتالل��ه حت��ى اآلن. وكم��ا 
يف مرات سابقة حتاول »قسد« توجيه رسائل 
جاذب��ة أله��ل الرق��ة، لع��ل »جمل��س الرق��ة 
املدن��ي« ال��ذي ش��كلته مؤخ��راً واح��دة منه��ا.

قسد وجملسها املدني
قبل أسبوعني تقريبًا أعلنت »قوات  	
س��وريا الدميقراطي��ة«، املعروف��ة اختص��اراً 
ب�»قس��د«، ع��ن جمل��س الرق��ة املدن��ي، ومّس��ت 
)زعي��م  البورس��ان  ش��واخ  حمم��ود  الش��يخ 
عش��رية الولدة يف اجلزيرة( رئيس��ًا مشرتكًا 
ل��ه. مل تعل��ن قس��د كل أمس��اء األعضاء حتى 
اآلن، خاصة العرب منهم. يقول عبد السالم 
محس��ورك، عض��و اجملل��س، ل�»ع��ني املدين��ة«، 
إن جملس��هم »مؤق��ت، يدي��ر ش��ؤون املناط��ق 
احمل��ررة خدمي��ًا واجتماعي��ًا وأمني��ًا«، وإن��ه 
أس��س بالتواف��ق وبع��د م��داوالت ومش��اورات 
االجتماعي��ة  واملكون��ات  »العش��ائر  م��ع 
أنه��م  ويؤك��د  املعروف��ة«،  والش��خصيات 
يتمتع��ون بصالحي��ات كامل��ة، وحامل��ا »تقوم 
القوات العسكرية بتحرير أي منطقة، فإنها 
تس��لم إدارته��ا للمجل��س«. ينف��ي محس��ورك، 
وه��و العض��و الكردي، وعض��وان عربيان طلبا 
أن تغفل »عني املدينة« ذكر امسيهما، وجود 
أه��داف سياس��ية ل��إلدارة الذاتي��ة أو حل��زب 
تأس��يس  م��ن   PYD الدميقراط��ي  االحت��اد 
اجملل��س. عض��و راب��ع، طل��ب هو اآلخ��ر إغفال 
امس��ه، ملّ��ح إىل حال��ة أم��ر واق��ع ال ب��د م��ن 
التكّي��ف معه��ا، وه��ذا م��ا فعل��ه انطالق��ًا م��ن 
أس��باب عملي��ة دفعت��ه، ش��خصيًا عل��ى األق��ل، 
حس��ب م��ا يق��ول، إىل املش��اركة، عل��ى أم��ل 
أن يس��هم من خالل اجمللس يف القيام بش��يء 
ناف��ع خيف��ف املعاناة الي يالقيها أبناء الرقة 

املش��ردون يف خميم��ات الن��زوح.
النص��اب  أن  يب��دو  ال  اآلن  حت��ى  	
اكتم��ل،  ق��د  للمجل��س  ال��الزم  الع��ددي 
ي��ؤدي  مكتب��ًا  أو  جلن��ة   )14( تش��كيل  رغ��م 
كل منه��ا عم��اًل خ��اص. ويش��كو أعض��اؤه 
الذي��ن حتدث��ت إليه��م »ع��ني املدين��ة« م��ن 
بوظائفه��م  للمباش��رة  املالي��ة  امل��وارد  قل��ة 
اقتص��رت حت��ى  ال��ي  اإلغاثي��ة واخلدمي��ة 
اآلن عل��ى توزي��ع مس��اعدات غذائي��ة قليل��ة 
ومتفرق��ة عل��ى النازح��ني الذي��ن مل يس��معوا، 
ومل يس��مع املقيم��ون يف الرق��ة حت��ى اآلن، 
مبجلس��ها املدن��ي، وف��ق م��ا اس��تنتجت اجملل��ة 
ال��ي ج��اءت عل��ى ش��كل  م��ن اس��تقصاءاتها 
اس��تطالع رأي يف أوس��اط النازح��ني )انظ��ر 
االس��تطالع( وأس��ئلة متفرق��ة غ��ري مباش��رة 
طرحه��ا عامل��ون يف ه��ذه املل��ف عل��ى عين��ة 
صغرية من الناس )15 شخصًا( داخل مدينة 

الرق��ة. 
كان��ت  املقاب��ل،  الط��رف  عل��ى  	
متابع��ة املنتم��ني إىل الش��رائح الثوري��ة أعل��ى 
م��ن غريه��ا لش��ؤون »جمل��س قس��د« كم��ا 
البورس��ان،  س��عيد  حمم��د  الش��يخ  يس��ميه 
الوج��ه العش��ائري املع��ارض للنظ��ام. يق��ول 
البورس��ان إن ه��ذا اجملل��س »فاق��د للش��رعية 
مجل��ة وتفصي��اًل، وال أهمي��ة تذك��ر ملزاع��م 
مؤسسيه«، بل اخلطورة يف »النوايا احلقيقية 
هل��م، وه��ي خل��ق فتن��ة عش��ائرية وعائلي��ة 
تزي��د االنقس��ام يف جمتم��ع الرق��ة، وتضعف��ه 
كل��ه«، م��ا يس��هل عل��ى PYD حتقي��ق أهداف��ه 
السياس��ية املتمثل��ة يف خدم��ة نظ��ام األس��د 
الي��وم وتقس��يم س��ورية غ��داً، كم��ا يق��ول. 
يوج��ه البورس��ان الب��ن عم��ه األك��ر س��نًا، 
الش��يخ حممود، رئيس اجمللس، رس��الة حادة 
يأسف فيها للحال الي آل اليها، ويدعوه إىل 
االنس��حاب ف��وراً م��ن ه��ذه »الورط��ة أو اللعبة 
الي��وم  امله��دد  االجتماع��ي«  ملوقع��ه  احرتام��ًا 

خبس��ارته. وي��رى البورس��ان يف ت��رؤس قريبه 
هل��ذا اجملل��س عماًل فرديًا ال تتحمل العش��رية 
مسؤوليته، »فهو ميثل نفسه فقط«، وكذلك 
العش��ائريني  والوجه��اء  الش��يوخ  بقي��ة  أم��ر 
البورس��ان  وينص��ح  اجملل��س.  اىل  املنضم��ني 
»ش��يخ الول��دة حمم��ود ب��أن يتذك��ر إرث أبيه 
وج��ده الناص��ع والراف��ض للظل��م والطغيان«.

أول الثورة اعتقل س��عيد البورس��ان  	
وتعرض للتعذيب وحطمت أسنانه يف أقبية 
املخاب��رات العس��كرية. وح��ني ج��اءت داع��ش 
س��لبته ممتلكات��ه وفج��رت منزل��ه و»ديوان��ه«. 
وهو يعيش اليوم يف خميم لالجئني يف والية 
أورفا الرتكية، وال يبالي -كما يقول- بأي 
م��ال أو عش��رية أم��ام الث��ورة ال��ي يؤك��د أن 

انتم��اءه إليه��ا ب��ات »عش��ريته احلقيقي��ة«.
نبي��ل الف��واز، وهو معارض سياس��ي  	
األب،  األس��د  س��جون  يف  عام��ًا  ل���15  اعتق��ل 
يؤي��د م��ا ذه��ب إلي��ه البورس��ان ح��ول »جملس 
قس��د« ال��ي يراه��ا »ق��وة احت��الل لي��س إال، 
وكل م��ا يص��در عنه��ا باط��ل كأن��ه مل يك��ن«. 
وحس��ب الف��واز ال مي��ت ه��ذا اجملل��س بصل��ة 
أله��ل الرق��ة، ول��ن يلق��ى حتم��ًا أي حاض��ن 
جمل��س  ألول  رئيس��ًا  الف��واز  كان  ش��عب. 
حمل��ي ملدين��ة الرق��ة آخر الع��ام 2012، قبل أن 
تتح��رر, ومث��ل كثريين م��ن معارضي الرقة 
اضط��ر إىل النج��اة حبيات��ه هرب��ًا م��ن داع��ش 
بع��د احتالهل��ا املدين��ة. والحق��ًا، ح��ني ط��ردت 
كان   ،2015 صي��ف  الش��مالي  الري��ف  م��ن 
ضم��ن م��ن لب��وا دع��وة قائ��د ل��واء ث��وار الرق��ة 
)أب��و عيس��ى( ليعلن��وا م��ن هن��اك ع��ن تأس��يس 
اجملل��س احملل��ي حملافظ��ة الرق��ة، غ��ري آبه��ني 
بتهدي��دات وإغ��راءات PYD. يرف��ض الف��واز 
الع��ودة إىل الرق��ة يف ح��ال س��يطرت عليه��ا 
»قس��د«، ويع��ّد كل م��ن ش��ارك ويش��ارك يف 
م��ا ينبث��ق عنه��ا »دمي��ة« يف يده��ا، حتركه��ا 

كي��ف تش��اء خدم��ة ألهدافه��ا.

نبيل الفواز
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استطالع رأي: 
أج��رت »ع��ني املدين��ة« اس��تطالع رأي حم��دود مش��ل 200 ش��خص يف أوس��اط نازحني م��ن الرقة إىل )عني عيس��ى؛ منبج؛ جرابلس؛  	
الباب؛ اعزاز( والجئني منها يف والية عنتاب ووالية أورفا وخميماتها يف تركيا. وقسمت العينة املستطلعة إىل شرحيتني؛ األوىل وبلغت 
)50( من الناشطني واملنخرطني يف مواقف وأدوار سياسية تركزت يف عنتاب وأورفا سألتهم »عني املدينة« عن نواياهم بالعودة بعد طرد 
داعش من الرقة أو البقاء وعن آرائهم باجمللس املدني للرقة الذي أعلنته قسد. والثانية وبلغت )150( ألشخاص يف القطاعات األوسع من 
النازحني والالجئني »غري املنخرطني« يف مواقف وأدوار سياسية ويعيشون ظروفًا اقتصادية سيئة، سألتهم اجمللة عن نواياهم بالعودة أو 

البق��اء بع��د داع��ش، وعن مش��اركتهم احملتملة يف احلي��اة العامة بعد ذلك.

منى فريج

ملف خاص

احملامي��ان والناش��طان السياس��يان  	
يرفض��ان  ش��ويش  وس��عد  ال��دادا  أك��رم 
»جمل��س قس��د« أيض��ًا ألن��ه »فاق��د للش��رعية 
احت��الل«.  ق��وة  »صنيع��ة  باملطلق«وألن��ه 
وميي��زان ث��الث فئ��ات م��ن أعض��اء اجملل��س؛ 
»ش��بيحة وموال��ون للنظ��ام«، ث��م »انتهازي��ون 
وج��دوا يف ه��ذا اجمللس فرص��ة انتفاع«، وفئة 
ثالثة أجرت على املش��اركة حتت التهديد، 
أوق��ات س��ابقة  وبعضه��ا »س��جنته قس��د يف 
وع��ذب وأه��ني يف معتقالته��ا« كم��ا يق��ول 

وش��ويش. ال��دادا 
من��ى فري��ج ناش��طة معروف��ة م��ن  	
مدين��ة الرق��ة، كان��ت م��ن أوائ��ل املنخرطات 
يف حراكه��ا الث��وري، تش��كك، ه��ي األخ��رى، 
»قس��د«  أعلنت��ه  ال��ذي  اجملل��س  ش��رعية  يف 
ألن��ه مل يؤس��س بطريق��ة س��ليمة وإمن��ا ع��نّي 
تعيين��ًا، وتس��أل ع��ن »اجلمه��ور ال��ذي انتخ��ب 
اجمللس واملعايري الي مت على أساس��ها انتقاء 
أعضائه«. وتعد الفريج احلضور النس��ائي يف 
ه��ذا اجملل��س ش��كليًا، لتعزي��ز صورت��ه بأن��ه 

يراع��ي مش��اركة النس��اء. كان��ت فري��ج أول 
ام��رأة يف أول جمل��س تش��كل ملدين��ة الرق��ة، 
وه��ي ت��رى أن مش��اركة النس��اء وتوليه��ن 
أدواراً قيادي��ة يف اجملال��س وغريه��ا جي��ب أن 
تناط مبا متلكه املرأة من كفاءة وقدرات »ال 
مبجرد جنس��ها لنقول للعامل إن يف جملس��نا 
نس��اء«. تتنب��أ فري��ج أن ينج��ح اجملل��س ال��ذي 
أعلنت��ه »قس��د« يف أداء بع��ض مهمات��ه، ألن��ه 
مدع��وم م��ن الق��وة العس��كرية ال��ي حتك��م 
األرض ومتلك املوارد، لكن شرعيته وأهداف 

تأسيس��ه األخ��رى س��تظل موض��ع تس��اؤل.
إن  س��تعود  إنه��ا  فري��ج  تق��ول  	
خرج��ت داع��ش م��ن الرق��ة، بغ��ض النظر عن 
م��ن يأت��ي بعده��ا، وستش��ارك يف األنش��طة 
حري��ة  للن��اس  أتيح��ت  ح��ال  يف  العام��ة 
املش��اركة واالنتخ��اب والرتش��ح يف األجس��ام 
اإلدارية املفرتض تأسيسها بعد طرد داعش. 
وتؤكد أنها لن ختفي إميانها مببادئ الثورة 
عندم��ا تع��ود. وتب��دي عزمه��ا عل��ى اس��تئناف 
وظيفته��ا االصلية كمدرس��ة ل�»تعويض ما 

ميك��ن تعويض��ه مما فات عل��ى الطالب خالل 
الس��ابقة«. الس��نوات 

يف القطاع��ات األوس��ع يف أوس��اط  	
نازح��ي الرق��ة ي��رز ال��رأي الع��ام ال��ذي يؤي��د 
األق��ل  »فعل��ى  داع��ش  رحي��ل  بع��د  الع��ودة 
وش��أنهم«،  أخ��رى  س��لطة  أي  س��ترتكهم 
وعل��ى األق��ل كذل��ك، مهم��ا كان احل��ال، 
س��يكونون يف بيوته��م حي��ث ال يعان��ون م��ن 
تكالي��ف العي��ش الباهظ��ة ال��ي يعج��زون عن 
حتمله��ا، وال م��ن م��رارات اللج��وء األخ��رى.
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األخ��رية،  اآلون��ة  يف  كث��رت،  	
التكهنات بش��أن حرب إس��رائيلية جديدة 
مفرتض��ة عل��ى ح��زب اهلل اإليران��ي يف 
لبن��ان. ب��ل ميك��ن الق��ول إن احلزب نفس��ه 
أصب��ح يتس��اءل ع��ن توقي��ت الضرب��ة، ال 
ع��ن احتم��ال وقوعه��ا ال��ذي ي��راه حمتم��ًا. 
وعموم��ًا ميي��ل املراقبون إىل اإلش��ارة إىل 
أش��هر الصي��ف املالئم��ة أكث��ر للغ��ارات اجلوي��ة، كم��ا ألي توغ��ل 
بري حمتمل للقوات اإلسرائيلية. وسينتظر اإلسرائيلي، كعادته، 
وق��وع ح��ادث ما، من ش��أنه أن يش��كل ذريعة مناس��بة للح��رب. ومهما 
جتن��ب احل��زب اإليران��ي إعط��اء ذريع��ة م��ن ه��ذا الن��وع، ف��ال تع��دم 
االس��تخبارات اإلس��رائيلية عم��الء هل��ا ب��ني صف��وف احل��زب، عل��ى 
م��ا بين��ت س��وابق كث��رية يف س��جله األس��ود، ميكنه��م اخت��الق ذريعة 
مناسبة من نوع حادثة »لو كنُت أعرف« الشهرية حلسن نصر اهلل.

كالق��در ال��ذي ال مف��ر من��ه، إذاً، ينتظ��ر اللبناني��ون وق��وع  	
كارث��ة جدي��دة، ل��ن يك��ون بوس��ع حس��ن أن يصفه��ا، ه��ذه امل��رة، 
ب�»النص��ر اإلهل��ي« وال ب��أي جتميل آخر جلن��ازة حزبه وخراب لبنان. 
حلربه��ا  السياس��ي  الغط��اء  جت��د  فس��وف  إس��رائيل  أم��ا  	
اجلدي��دة بأوس��ع مم��ا وج��دت يف ح��رب الع��ام 2006. ف��إدارة دونال��د 
أنه��ا بص��دد حتجي��م  ترام��ب يف واش��نطن تعل��ن صباح��ًا ومس��اًء 
النف��وذ اإليران��ي يف اإلقلي��م، وطلب��ت م��ن ح��زب اهلل املوج��ود عل��ى 
لوائ��ح املنظم��ات اإلرهابي��ة يف اخلارجي��ة األمريكي��ة، علن��ًا، س��حب 
قوات��ه م��ن س��وريا. ال حيتم��ل األم��ر، إذاً، تأوي��الت متباين��ة للسياس��ة 
األمريكي��ة جت��اه إي��ران وح��زب اهلل، عل��ى م��ا كان��ت علي��ه األم��ور 
يف عه��د ب��اراك أوبام��ا. بكلم��ة واح��دة: ب��ات ح��زب اهلل يف املرم��ى 
األمريك��ي. ويكف��ي واش��نطن إط��الق ي��د إس��رائيل لتحقي��ق ه��ذا 

اهل��دف، م��ن غ��ري أن تتكل��ف بنفس��ها أي جمه��ود خ��اص. 
وه��ذا م��ا تري��ده إس��رائيل أيض��ًا. فاجلي��ش اإلس��رائيلي  	
حباج��ة دوري��ة ل�»ش��حذ اهلم��م« يف صفوف��ه، للحف��اظ عل��ى دوره 
»املص��ريي« يف »حتقي��ق أم��ن إس��رائيل«، ولتحاف��ظ النخ��ب اليمينية 
احلاكم��ة عل��ى ش��عبيتها و»ضرورته��ا« لضم��ان مس��تقبل الكي��ان. 

إسرائيل وحزب اهلل: هل آن أوان القطاف؟

وأخ��رياً حتت��اج إس��رائيل إىل احلف��اظ عل��ى ص��ورة »البل��د احملاص��ر 
باألع��داء« والق��ادر –باملقاب��ل- عل��ى »الدف��اع ع��ن نفس��ه«.

ولن يقتصر الغطاء السياسي على الواليات املتحدة وحدها،  	
ب��ل س��يتبع األخ��رية حلفاؤه��ا التقليدي��ون م��ن ال��دول األوروبي��ة، كما 
رأين��ا يف اس��تعادتهم ملوقفه��م احل��اد م��ن النظ��ام الكيم��اوي، يف أعق��اب 
الضرب��ة الصاروخي��ة األمريكي��ة ملط��ار الش��عريات، بعدم��ا كان��وا ق��د 
اس��تكانوا للسياس��ة الروس��ية يف س��وريا، وس��لموا ملوس��كو ب��إدارة املل��ف 

الس��وري حرب��ًا وتس��وية سياس��ية.
كذل��ك س��يكون موق��ف دول اخللي��ج وبع��ض دول ما يس��مى  	
ب�»االعت��دال العرب��ي«، م��ن غ��ري تهلي��ل عل��ي لالعت��داء اإلس��رائيلي 
املف��رتض، رمب��ا، ولك��ن بتحمي��ل ح��زب اهلل مس��ؤولية إش��عال الفتي��ل، 
عل��ى م��ا رأين��ا يف موق��ف تل��ك ال��دول م��ن ح��رب 2006 أيض��ًا. فم��ا بالكم، 
وق��د بل��غ التوت��ر السي-الش��يعي العاب��ر لل��دول أقص��ى درجات��ه، بس��بب 
التم��دد اإليران��ي يف أكث��ر م��ن دول��ة، وخباص��ة يف اليم��ن والبحري��ن، 

دون أن نغف��ل أهمي��ة س��وريا والع��راق ولبن��ان. 
ويف س��وريا بال��ذات س��تكون الش��ماتة العلني��ة، يف ال��رأي الع��ام  	
الش��عب، بأي ضربة يتلقاها هذا احلزب اجملرم حبق الش��عب الس��وري، 
حت��ى ل��و ج��اءت م��ن إس��رائيل ال��ي ال يك��ن هلا ال��ود أي س��وري مهما بلغ 
تض��رره م��ن ح��زب اهلل أو غ��ريه م��ن الق��وى املس��اندة لنظ��ام الكيم��اوي 
والرامي��ل. صحي��ح أن الش��ماتة ليس��ت موقف��ًا سياس��يًا، ولك��ن إذا أدت 
الضرب��ة اإلس��رائيلية املتوقع��ة، أو الضغ��وط األمريكي��ة مبختل��ف 
وجوهها، إىل س��حب احلزب اإليراني يف لبنان لقواته من س��وريا، فمن 
ش��أن تط��ور مماث��ل أن يغ��ري موازي��ن القوى العس��كرية بص��ورة كبرية 

لغ��ري مصلح��ة النظ��ام الكيم��اوي.
السياس��ية  والق��وى  عموم��ًا،  اللبناني��ني  موق��ف  س��يكون  	
املناهض��ة حل��زب اهلل خصوص��ًا، ه��و األصع��ب. فالضرب��ة املفرتضة الي 
ق��د حتّج��م م��ن هيمنة احل��زب اإليراني عل��ى الدول��ة اللبنانية، إضافة 
إىل احتم��ال س��حب قوات��ه م��ن س��وريا، س��تدمر أيض��ًا البني��ة التحتي��ة 

.2006 املدني��ني، كم��ا ح��دث يف  اللبناني��ة وتقت��ل رمب��ا آالف 
اخلالص��ة أن ح��زب اهلل ال��ذي أصب��ح يف املرم��ى اإلس��رائيلي- 	

علي��ه. يبك��ي  م��ن  جي��د  ل��ن  احملتم��ل،  األمريك��ي 

بكر صدقي

   رأي
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اإلرهابي��ة  التنظيم��ات  كل  تس��عى  	
خصوص��ًا، واألصولية-العقائدي��ة عموم��ًا، 
اجتماعي��ة- حتّك��م  أنظم��ة  تكري��س  إىل 

اقتصادية؛ تتيح هلا االستقرار ك�»أنظمة« 
يف البيئ��ات البش��رية ال��ي تتواج��د فيه��ا، أو 

تس��يطر عليه��ا.
ليس��ت  س��وريا  يف  داع��ش  جترب��ة  	
اس��تثناء هن��ا، بالرغ��م م��ن أنه��ا تتماي��ز ع��ن 
س��وابق مماثل��ة صنعته��ا القاع��دة وطالب��ان 
يف أفغانس��تان، والش��باب يف الصوم��ال، يف أنه��ا متث��ل ش��ططًا مفرط��ًا 
يف حماول��ة تكري��س الالمعق��ول على أنه الواق��ع املمكن، بل والوحيد 

للحي��اة حت��ت س��لطة التنظي��م.
تق��ارب بوك��و ح��رام يف نيجريي��ا بع��ض مس��تويات إنت��اج  	
الالمعقولي��ة ل��دى داع��ش، لكنه��ا تبق��ى حمص��ورة يف إط��ار دم��ج 
اإلره��اب بأعم��ال النخاس��ة الرخيص��ة، وتفتق��ر حب��دة إىل ح��ّس 
الظه��ور الدعائ��ي املف��رط ال��ذي ميتلك��ه التنظي��م ش��رق األوس��طي.

جي��ب اإلق��رار أواًل أن داع��ش كتنظي��م ميّث��ل خروج��ًا  	
ع��ن العق��ل يف أساس��ه، ويف مبن��اه، ويف طرائ��ق تعب��ريه ع��ن وج��وده، 

واس��تمراره.  اس��تقراره  وادع��اءات 
وال يرتب��ط ه��ذا اخل��روج فق��ط ب��أن داع��ش ميث��ل س��ياقًا  	
منقطع��ًا يف الزم��ان احلاض��ر؛ يب��دو وكأن��ه حماول��ة إلع��ادة حق��ن 
س��رديات منقرض��ة ع��ن الدول��ة يف ط��ور عتيق هلا، ضم��ن كل املتاح 
م��ن اس��تخدام هل��ذا احلاض��ر، ب��ل هو مرتب��ط كذلك بتعم��د إظهاره 
دعائي��ًا كأن��ه مظه��ر ق��وة ناف��ذة وحمقق��ة، ومتط��ورة يف كل م��رة 

تع��رض نفس��ها فيه��ا علن��ًا.
مث��ة يف واق��ع داع��ش الالعقل��ي مف��ردات يع��اد إنتاجه��ا  	
ببش��اعة متعم��دة -وه��ذا التعّم��د يف إظه��ار البش��اعة ب��ات خصيص��ة 
عن��د التنظيم��ات االرهابي��ة الش��رقية- حبث��ًا ع��ن تكري��س الواق��ع 
اجلديد، غري العاقل يف ظلمه ويف ادعاءات اإلنصاف فيه.. غري عاقل 
إىل درج��ة أن اإلنص��اف يف عرض��ه عل��ى املظل��وم يتح��ول إىل إرغ��ام 

عل��ى ممارس��ة الظل��م بقس��وة.
كيف ذلك؟ 	

حي��دث يف يومي��ات احلياة القس��رية حتت س��لطة ما يقول  	
التنظيم إنها »دولته« املتقلصة بتسارع واضح أن تتعارض اعتيادات 
البش��ر القانوني��ة م��ع النظ��م املزاجي��ة حلس��بة وقض��اء وش��رعيي 
داعش، فيتعرض أحدهم لعقوبة ما -ليست الذبح وال الصلب هنا- 
ثم يصار إىل اكتشاف أنه مظلوم أو يعاد تصويره على أنه تعرض 
للظل��م أو س��وء التقدي��ر، ويف ه��ذه احلال��ة س��يكون علي��ه مرغم��ًا أن 
يقبل تعويض »الدولة« السخّي الذي قد يصل يف حاالت معينة إىل 

منح��ه »س��بّية« ليتس��رى به��ا أو ليبيعه��ا.
ه��ذا ص��ادم ب��ال ش��ك، واألم��ر خيرج ع��ن نط��اق الالمعقول  	
-إذ أن الالمعق��ول ه��و املنط��ق الس��ائد قب��ل ه��ذا الش��طط الوحش��ي 
أساس��ًا- ليدخ��ل يف إط��ار فع��ل غ��ري عاق��ل، وش��اذ باملعن��ى الفعل��ي.

س��يكون عل��ى ه��ذا املظل��وم أن يقب��ل انتص��اف »الدول��ة« ل��ه  	
بدفع��ه إىل ممارس��ة ظل��م أك��ر، ال يس��تطيع رفض��ه كمب��دأ ألن��ه 
س��ريجم بالكف��ر ويذب��ح، وال ميكنه رفضه تعلاًل ألنه س��يكون كمن 

يق��ّر بذنب��ه األول.

الفك��رة هن��ا ه��ي تكري��س ه��ذا املفه��وم اجتماعي��ًا، ألن أعت��ى  	
عت��اة املتطرف��ني الس��وريني قب��ل داع��ش، مب��ن فيه��م منظ��ري القاعدة 
ذاته��ا، مل يك��ن خيط��ر يف ذهن��ه ان يتح��ول تبادل الس��بايا اىل منط من 
العالق��ة ب��ني اجملتم��ع والس��لطة... هن��اك آلي��ات ردع اجتماعي��ة متن��ع 

ه��ذا االحن��دار حت��ى ب��ني غ��الة املتطرف��ني.
ه��ذا يف واق��ع األم��ر »س��ب للعق��ل« أكث��ر من��ه تعوي��ض ع��ن  	
ظلم وقع ضمن الالمعقول الس��ائد، وإرغام البش��ر على ربط أحزمة 
م��ن االعتق��ادات املتفج��رة ح��ول م��ا كانوا يعرف��ون أنه »املنط��ق العام« 
حلياتهم ونس��فها لصاحل ثنائية تفس��ر اخلري بالظلم والش��ر بالذبح.

لي��س يف وع��ي وال ذاك��رة الرق��ة ش��يء ع��ن الس��بايا. وه��ي  	
فك��رة، يف أقص��ى ح��االت ظهوره��ا، ال تع��دو كونه��ا س��طراً أو اثنني يف 
كت��ب التاري��خ ع��ن احل��روب يف الق��رون الوس��طى.. الس��ب الداعش��ي 
أبع��د بكث��ري حت��ى م��ن ش��ناعة االغتص��اب ال��ي م��ا زال��ت مت��ارس يف 
حروب اليوم؛ إنه حتويل جرمية االغتصاب إىل حّق وإنصاف.. طعن 

للعق��ل وس��لطة العق��ل يف حتدي��د الش��رف واجلرمي��ة.
والسب، أيضا، يستخدم هنا كمادة للروباغندا -وظيفته  	
تتج��اوز جت��ارة رقي��ق علني��ة متارس��ها بوك��و ح��رام مبراح��ل- ال��ي 
حتاول إنتاج واقع جديد متاح للقبول مبغريات جنسية ال ممنوعات 

. فيها
ه��ذا  يف  داع��ش  ممارس��ات  تتضام��ن  الطراف��ة  وببع��ض  	
الس��ياق التكريس��ي م��ع مس��ار دول��ة البع��ث.. إنها جمرد نس��خة أكثر 
بش��اعة م��ن تلفيق��ات البع��ث التارخيي��ة. لك��ن بينم��ا كان البعثي��ون 
-األسديون والصداميون- يعيدون تزوير التاريخ فإن داعش -وقسم 
م��ن كب��ار قادت��ه ضب��اط صدامي��ون- يعي��د تزوي��ر احلاض��ر باعتب��اره 
ج��زءاً م��ن تاري��خ يع��اد إحي��اؤه. فداع��ش يس��تخدم نف��س حي��ل خل��ق 
الش��عبية البائس��ة ال��ي اس��تمرأها البعثي��ون، وال��ي تق��وم عل��ى تروي��ج 
كذب��ة يع��رف كل األط��راف -املنتج��ون واملس��ّوقون واملتلق��ون- أنه��ا 

تلفيق��ة رديئ��ة لك��ن ال أح��د جي��رؤ عل��ى نقضه��ا.
يف ح��دث ينتم��ي إىل عقلي��ة املس��ريات العفوي��ة، ق��ام جه��از  	
دعاي��ة داع��ش بإع��الن »إس��الم وتوب��ة« مط��رب أرم��ي »مش��هور« م��ن 

ب��ه. الرق��ة واحتف��ل  س��كان 
الواق��ع أن كل س��كان الرق��ة، مب��ن فيهم دواعش��ها، يعرفون  	
أن ه��ذا الش��خص -وه��و جن��م مع��روف فع��اًل- ال��ذي قدم��ه داع��ش 
باعتب��اره »الفن��ان واه��ي« مل يك��ن س��وى املس��كني »واه��ي«. وه��و إنس��ان 
»عالرك��ة« كم��ا يق��ال، كان حي��ب الغن��اء بص��وت ع��ال يف أس��واق 
الرق��ة أي��ام كان��ت املدينة تس��تمتع بالغناء »العاقل« وتبتس��م مش��فقة 
على »غري العاقل«. وهو يغي يف األسواق عبثًا وتسلية ال أكثر.. قبل 
أن يس��ب داع��ش نعم��ة اهلل علي��ه وجيع��ل »بركت��ه« انتص��اراً موهوم��ًا 

لدولت��ه عل��ى عق��ل اجملتم��ع.

غرائب داعش... سلطة اخلروج عن العقل
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بالطب��ع مل يقتص��ر هذا الغي��اب على األحزاب القومية الي  	
وصل��ت إىل الس��لطة، مث��ل الناصري��ة والبع��ث، وإمن��ا مش��ل من كان 
خارجها، أو متحالفًا معها، وال س��يما األحزاب اليس��ارية والش��يوعية 

منه��ا خصوص��ًا.
إذ كان ُينَظ��ر إىل الدميقراطي��ة عل��ى أنه��ا آلية برجوازية  	
للس��يطرة عل��ى الكادحني )العمال والفالح��ني(، وأداة يف يد الطبقات 
نق��ل  م��ن  ومنعه��ا  الثوري��ة  الطليع��ة  أم��ام  للوق��وف  الرجوازي��ة 
الوع��ي الث��وري إىل تل��ك الطبق��ات وتثويره��ا بغي��ة االنق��الب عل��ى 
س��لطة الرجوازي��ة وإقام��ة س��لطة الطبق��ات الكادح��ة، أو م��ا يع��رف 
بدكتاتوري��ة الروليتاري��ا، وه��ي التعب��ري األكث��ر انتش��اراً يف أدبي��ات 

ووثائ��ق األح��زاب اليس��ارية والش��يوعية.
ال يلغ��ي ه��ذا التعمي��م وج��ود نوي��ات صغ��رية يف األح��زاب،  	
طويل��ة،  مراجع��ات  بع��د  ال��ي،  الش��خصيات  بع��ض  إىل  إضاف��ة 
واس��تناداً إىل تراثه��ا املاركس��ي الليني��ي، وج��دت يف مقول��ة لين��ني: 
»الدميقراطي��ة ه��ي أقص��ر الط��رق حن��و االش��رتاكية« م��رراً ملقاربة 
جدي��دة للدميقراطي��ة، ول��و كان��ت البداي��ة غائي��ة، أي ألنه��ا خت��دم 
القضي��ة الك��رى وه��ي االش��رتاكية، الغاي��ة وامل��آل، حي��ث الس��عادة 
الك��رى والنهائي��ة للطبق��ات الكادح��ة، وال��ي متاث��ل جن��ة املؤمن��ني.

أنتج هذا االقرتاب من الدميقراطية، مع نهاية السبعينات،  	
حالة جديدة لدى بعض التيارات والشخصيات الوطنية والشيوعية، 
ال��ي جعل��ت م��ن الدميقراطي��ة حم��وراً لتفكريه��ا وحمفزاً لنش��اطها، 
وعرت عن نفسها عام 1980 يف صيغة التجمع الوطي الدميقراطي 
ال��ذي ط��رح صيغ��ة التغي��ري الوط��ي الدميقراطي، ومن الش��خصيات 
املرح��وم الي��اس مرق��ص ال��ذي كان م��ن أوائ��ل املثقف��ني الس��وريني 
الذي��ن اعت��روا قضي��ة الدميقراطي��ة الش��رط األساس��ي لنم��و وتطور 
اجملتمع��ات العربي��ة، ومع��روف أن��ه أعل��ن يف تأب��ني املرح��وم ياس��ني 

احلاف��ظ: »نريده��ا دميقراطية، ودميقراطية 
حاف!«.

وذل��ك يف مع��رض رده عل��ى الصي��غ  	
أصح��اب  به��ا  يتزي��ن  كان  ال��ي  الش��مولية 
ويف  االش��رتاكية،  الدميقراطي��ة  مق��والت 
الش��عبية،  الدميقراطي��ة  األح��وال  أحس��ن 
كغط��اء ألفظ��ع األنظم��ة الدكتاتوري��ة يف 
العامل، ومنها النظام الس��وري، الذي اس��توحى 
ج��زءاً كب��رياً م��ن نهج��ه مم��ا كان ُيع��رف 

االش��رتاكية.  باألنظم��ة 
نال��ت تل��ك األح��زاب والش��خصيات  	
م��ن االتهام��ات ما يكفي، وص��واًل إىل التخوين 
واالته��ام بالعمال��ة، لي��س فق��ط م��ن أجه��زة 
م��ن  كذل��ك  ب��ل  وخمابراته��ا،  الس��لطة 

الدميقراطيون اجلدد
أمحد عيشة

األح��زاب اليس��ارية، مب��ا فيها م��ن كان منها يف صف املعارضة، ومن 
دخ��ل الس��جون وذاق وي��الت التعذي��ب فيها، حبج��ة أن الدميقراطية 
للش��عب فق��ط، وليس��ت الدميقراطي��ة ال��ي ال خت��دم إال الرجوازية!

بس��رعة  وكتلت��ه،  االش��رتاكي،  املعس��كر  انهي��ار  بع��د  	
كب��رية يف أواخ��ر مثانين��ات وبداي��ة تس��عينات الق��رن املاض��ي )1989-

1991(، وج��د ه��ذا اليس��ار العتي��ق نفس��ه يف حال��ة م��ن الضي��اع واليت��م، 

يف حال��ة م��ن الف��راغ الوج��ودي إىل درج��ة قاتل��ة، فكان��ت مراجعات��ه 
ال��ي مل تتع��ّد القش��ور، ح��ني ق��رر خل��ع العب��اءة احلم��راء وارت��داء 
العب��اءة الليرالي��ة دون مراجع��ة وفه��م ال للماركس��ية، ال��ي تبناه��ا 
كأيديولوجي��ة طيل��ة س��بعني عامًا، وال لليرالية ال��ي عاداها طيلة 
تل��ك امل��دة، فم��ا كان من��ه إال البحث ع��ن أيديولوجية جديدة، فوجد 
يف الدميقراطي��ة ضالت��ه؛ ألنه��ا القيم��ة ال��ي جيمع عليه��ا الكثريون، 
وين��ادي به��ا الغ��رب الليرال��ي ال��ذي هزم الش��رق االش��رتاكي بش��كل 
م��ا، فتحول��ت إىل ح��ل لكاف��ة املش��اكل ال��ي تنخ��ر جس��د اجملتم��ع 

والس��لطة، كم��ا كان��ت املاركس��ية م��ن قب��ل.
فك��ر  كل  حت��ّول  ال��ي  املتمذهب��ة،  العقلي��ة  وف��ق  	
حن��و  ه��ؤالء  توج��ه  كان  أعم��ى،  تدي��ن  وإىل  أيديولوجي��ة،  إىل 
الدميقراطي��ة، دون التخل��ي ع��ن العم��ق الديكتات��وري للعق��ل ال��ذي 
شكّلهم طيلة الفرتة السابقة. فكانت الصدمة األوىل عندما جنحت 
جبه��ة اإلنق��اذ اجلزائري��ة يف االنتخاب��ات البلدي��ة والعام��ة عام 1991، 
إذ وقف��ت غالبي��ة ه��ؤالء الدميقراطي��ني اجل��دد ضده��ا، حبج��ة أنه��ا 
فصي��ل رجع��ي وإح��دى أدوات اإلمريالي��ة، كاش��فني ع��ن قناعاته��م 
احلقيقي��ة الكامن��ة حت��ت ه��ذه القش��رة اجلدي��دة، وال��ي تؤم��ن ب��أن 
لإلمريالي��ة! ومناه��ض  واش��رتاكي  تقدم��ي  اجلزائ��ري  النظ��ام 

تكرر ذات املوقف مع االنتخابات الي جرت يف غزة وجناح  	
حركة محاس، ويتكرر اليوم مع انتخابات تركيا، ومع أي جتربة 
بعي��دة ع��ن الص��ف التقدمي الذي يظن أنه ميتلك احلقيقة واملوقف 

الصحي��ح الوحي��د.
ل��ن نق��ول إال أن الدميقراطي��ة ه��ي آلي��ة إلدارة الصراع��ات  	
بش��كل س��لمي، وه��ي تقب��ل التع��دد واالخت��الف والتش��ارك والتصارع، 
وقب��ول نتائ��ج االنتخاب��ات مهم��ا كان��ت، والتداول الس��لمي للس��لطة 
بناء على تلك النتائج، إضافة إىل استقاللية السلطات، وعدم حتكم 
ال املخاب��رات وال الطليع��ة الثوري��ة مب��زاج وعق��ل الن��اس، وإمكاني��ة 
حماس��بة الس��لطات ومس��اءلتها، مهم��ا كان��ت، وف��ق القوان��ني ال��ي 
تساوي بني اجلميع. الدميقراطية هي اآللية الي من خالهلا ميكن 

لق��اٍض أن يوق��ف ق��راراً رئاس��يًا.

غاب��ت الدميقراطي��ة ع��ن الفك��ر السياس��ي العرب��ي بش��كل  	
ع��ام، والس��وري خصوص��ًا، م��ع بداي��ة حك��م األح��زاب ال��ي رفع��ت 
القومي��ة كأيديولوجي��ة مشولي��ة، من��ذ أواخ��ر مخس��ينات الق��رن 
العش��رين، وحتدي��داً م��ع جترب��ة الوح��دة ال��ي مل ت��دم طوي��اًل، وال��ي 

رمب��ا كان أح��د أه��م أس��باب انهياره��ا غي��اب احلري��ات العام��ة.
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ألكث��ر م��ن عام��ني س��يطر تنظي��م الدول��ة اإلس��المية عل��ى مدين��ة املوص��ل العراقي��ة، مب��ا يف ذل��ك م��دارس املدين��ة. ومب��ا أن  	
التحال��ف ال��ذي تق��وده الوالي��ات املتح��دة ق��د ط��رد التنظي��م م��ن هن��اك، يواج��ه معلم��و املدين��ة خي��اراً صعبًا: كي��ف ميكن إعادة تش��كيل 

ذهني��ات أطف��ال مت تعليمه��م القت��ال والقت��ل؟
ذات صب��اح يف أواخ��ر ش��هر آذار كان عش��رون طف��اًل  	
واقف��ني ب��ني بي��وت مقصوف��ة وس��يارات حمرتق��ة أم��ام مدرس��ة 
ابتدائية يف أحد ش��وارع املوصل الش��رقية. عندما تس��أهلم ما الذي 
تعلموه يف املدرسة يتكلمون عن القتل. كان معلمهم ينتمي إىل 
تنظي��م الدول��ة. »داع��ش، داع��ش«، يص��رخ األطفال بأص��وات قوية 
منفعلة، كما لو أن الصوت كان خيفي سراً ال ميكن تصديقه.

حقائ��ب  كان��ت  عام��ًا.  و13   6 ب��ني  أعماره��م  ت��رتاوح  	
الظهر أكر مما ينبغي بالنس��بة إىل أجس��ادهم. كانوا ينتعلون 
صن��ادل، والثق��وب متأل قمصانهم. تناول بعضهم البيض يف ذلك 
الصب��اح، وبعضه��م اآلخ��ر مل يأكله. بينما كان��وا ينتظرون فتح 
بواب��ة املدرس��ة كان��وا يصرخ��ون ويضحك��ون. كان��ت س��عادتهم 
يف  احل��رب  ي��رى  أن  للم��رء  ميك��ن  العم��ق  يف  لك��ن  حقيقي��ة، 
وجوهه��م الصغ��رية القاس��ية. عندم��ا ح��اول التنظي��م إقام��ة دولة 
بع��د س��يطرته عل��ى املوص��ل يف حزي��ران 2014 مل يتوق��ف عن��د 
متلك��ه ل��ألرض والن��اس، والعقيدة وَعَلم، بل تغلغل أيضًا يف كل 
مناح��ي احلي��اة االجتماعي��ة؛ س��يطر عل��ى االقتص��اد وأدار النظ��ام 
القضائي ووضع خططًا تعليمية تناس��ب منظوراته. منذ حترير 
املوص��ل الش��رقية قب��ل بضع��ة أس��ابيع وحت��ى اآلن ع��اد حوال��ي 20 
أل��ف طف��ل إىل املدرس��ة. ورغم خط��ر هجمات التنظي��م بطائرات 
دون طي��ار، ع��اودت 70 مدرس��ة م��ن أص��ل 400 فت��ح أبوابه��ا. ي��راد 
لألمور أن تكون كسابق عهدها يف الصفوف املدرسية. لكن أهذا 
ممكن؟ وماذا كانت جتربة األطفال هنا يف ظل حكم التنظيم؟ 
عب��د، 10 س��نوات، يق��ول: »كث��رياً م��ا كن��ا جنل��س دون  	
فع��ل ش��يء. أحيان��ًا يس��ألنا أح��د م��ا: م��ن أفض��ل، اجلي��ش العراق��ي 
أم الدول��ة اإلس��المية؟ وكن��ا نزع��ق عالي��ًا ’الدول��ة اإلس��المية‘«. 

يق��ول عام��ر، 9 س��نوات: »لق��د جعل��وا احليوان��ات ختتف��ي م��ن كت��ب عل��م 
األحياء. غابت األس��ود. فقط الدولة اإلس��المية«. ويقول حس��ن، 12 عامًا: 
»رم��وا طف��اًل م��ن مبن��ى مرتف��ع، وضرب��وا عم��ي بزجاج��ة مكس��ورة إىل أن 
انشقت بطنه«. أما قيصر، 13 عامًا، فيقول: »علمونا كيف نقطع رؤوس 
الن��اس. كن��ا نتم��رن على دمية. كانت أكر مي بقليل، وهي مبالبس 

عس��كرية«. 
حٌي حيكمه اخلوف

إنه��ا الثامن��ة صباحًا. يطلق املعل��م صافرته فريكض األطفال  	
إىل مدرس��ة اب��ن م��روان، وه��ي مبن��ى منخف��ض َجّوف��ت واجهت��ه ثق��وب 
الرص��اص. إن أط��ل امل��رء م��ن ع��ٍل عل��ى املدرس��ة فس��ريى حج��م الدم��ار 
ال��ذي أحلقت��ه غ��ارات التحال��ف بقي��ادة أم��ريكا بالش��وارع احمليط��ة يف 
مطل��ع ه��ذا الع��ام. البي��وت ال��ي كان��ت ُتع��رف مبراك��ز قي��ادة التنظي��م 
حمرتق��ة. قب��ل بضع��ة ش��هور فق��ط قط��ع أتب��اع التنظي��م رؤوس أربع��ة 
أش��خاص أم��ام املدرس��ة وتدحرج��ت رؤوس��هم عل��ى م��رأى األطف��ال. أم��ا 
اآلن، فنس��وة حمجبات حيملن ماًء من أحد الصنابري إىل بيوتهن، وفتى 
يبي��ع س��كراً، وآخ��رون يلعب��ون الك��رة يف أرض ج��رداء م��ن احملتم��ل أنها ما 
زال��ت مزروع��ة باأللغ��ام. الن��اس الذي��ن يتحرك��ون هن��ا ميش��ون حب��ذر 
وتس��اورهم الش��كوك. ال أح��د يع��رف م��ا يفك��ر ب��ه ج��اره، أو ك��م م��ن أتباع 
التنظي��م خمتبئ��ون يف البي��وت دون أن مييزه��م أح��د. احل��رب يف املوص��ل 

الش��رقية ق��د تك��ون أصبح��ت صامت��ة، لكنه��ا قائم��ة. 
ط��وال 18 ش��هراً ح��اول التنظي��م أن يش��كل أف��كار األطف��ال يف  	
مدرس��ة اب��ن م��روان. كان نظام��ه التعليم��ي يتطل��ب 5 س��نوات للتعلي��م 
وق��د  للتعلي��م.  وزارة  لدي��ه  كان��ت  للمتوس��ط.  س��نوات  و4  االبتدائ��ي 
ق��رر م��ا يس��مى دي��وان التعلي��م م��ا كان جي��ب عل��ى عش��رات اآلالف م��ن 
معلم��ي املوص��ل أن يعلموه لتالميذه��م. باإلضافة إىل التلقني العقائدي 

كاترين كونتس
دير شبيغل/ 14 نيسان

ترمجة مأمون حلب

ترجمة

احلياة يف املوصل بعد تنظيم الدولة اإلسالمية )1 من 2(
»علَّمونا كيف نقطع رؤوس البشر«
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إىل  به��م  يأت��ي  التنظي��م  كان  لألطف��ال، 
املس��اجد وجيمعه��م يف الش��وارع ليع��رض هلم 
ال��رؤوس. يق��ول ش��اكر  فيديوه��ات قط��ع 
مدرس��ي  »كان��ت  املدرس��ة:  مدي��ر  أمح��د، 
ب��ذرة ي��راد لدول��ة ميأله��ا جن��ون العظم��ة 
أن تنم��و منه��ا«. ش��اكر، 52 عام��ًا، رج��ل ذو 
د من حالة الضياع  حلي��ة بيض��اء حيب أن حَيّ
بنت��ف ش��عرية م��ن احلكم��ة. قات��ل يف احل��رب 
العراقي��ة اإليراني��ة، ومنذ 25 عامًا وهو يعمل 
معلم��ًا. جيل��س إىل منضدت��ه وحول��ه 4 م��ن 
معلمي��ه عل��ى أرائ��ك جدي��دة وق��د اس��تغرقوا 
أحرقن��ا  »لق��د  يق��ول ش��اكر:  يف احلدي��ث. 
األرائ��ك القدمي��ة يف بيوتن��ا لنحظ��ى بالدفء 
يف الش��تاء، كم��ا أحرقن��ا أحذيتن��ا وكتبن��ا«.

كي��ف تس��ري األم��ور بع��د رحي��ل  	
التنظي��م؟ جيي��ب ش��اكر: »يف ظ��ل التنظي��م 
كان لدين��ا قراب��ة 100 طالب، لكن معظمهم 
كان��وا يبق��ون يف منازهل��م«. اآلن مجيعه��م 
يأت��ون. ق��ام ش��اكر بتس��جيل 800 طف��ل يف 
جمموع��ات  عل��ى  يوزعه��م  وه��و  املدرس��ة، 
إىل  يأت��وا  أن  ميكنه��م  معظمه��م  متناوب��ة؛ 
املدرس��ة مرت��ني أو ثالث��ًا فق��ط كل أس��بوع. 
أرس��لت منظم��ة اليونيس��يف دفات��ر وأدوات 
مدرس��ية. يقول أح��د املعلمني: »طوال عامني 
مل نتل��ق رواتبن��ا م��ن بغ��داد«. ويق��ول معل��م 
آخ��ر: »كن��ا نعم��ل أثن��اء حك��م التنظي��م ألنن��ا 
كنا خائفني. أما اآلن فنعمل ألن لدينا أماًل 
للمس��تقبل«. عندم��ا س��ألت املدي��ر م��اذا فعل��وا 
بعد طرد التنظيم قال: »غنينا أغنيات للمرة 
األوىل بع��د زم��ن طوي��ل. نس��تطيع أن ندخ��ن 
من جديد ونس��تمع إىل املوس��يقى ونستخدم 

اهلات��ف«. 
»إننا نغرّي اخلطط التعليمية«

كان ش��اكر ينتظر وصول رجال  	
الدولة اإلس��المية بعد اجتياحهم املوصل يف 

صيف 2014. جلس يف بيته على طرف املدينة 
ألن��ه كان وق��ت عطل��ة مدرس��ية. أخ��رياً أت��ى 
3 م��ن رج��ال التنظي��م. واح��د مص��ري وآخ��ر 
أردن��ي، وقدم��وا أنفس��هم بأنه��م يعمل��ون م��ع 
»وزارة التعليم« التابعة للتنظيم، الي مقرها 
املش��رف  كان  الس��ورية.  الرق��ة  مدين��ة  يف 
التعليم��ي املس��تقبلي عل��ى الثالث��ني مدرس��ة 
يف منطقة ش��اكر بصحبة الرجلني. أوضح 
الرج��ال للمدي��ر أنه��م كانوا يعتم��دون على 
عمل��ه معه��م، واتفق��وا عل��ى ع��ودة معلمي��ه 
إىل املدرس��ة. وص��ل املش��رف التعليم��ي إىل 
مدرس��ة اب��ن م��روان، وب��دا ودوداً. ق��ال هل��م 
أب��و زين��ب، املش��رف التعليم��ي: »تس��تطيعون 
االس��تمرار يف ظ��ل حكمن��ا كم��ا م��ن قب��ل«. 
وزع التنظيم يف املدينة خبزاً وكازاً للفقراء 
وأعط��ى األطف��ال س��اعات ي��د يف املس��اجد. ال 
أح��د كان مرتاب��ًا يف البداي��ة. اس��تغرق األمر 

ش��هرين أو ثالث��ة قب��ل أن تتغ��ري اللهج��ة.
ذات يوم أتى أبو زينب إىل املدرس��ة  	
ومع��ه س��يف. جع��ل كل املعلم��ني جيلس��ون 
عل��ى كراس��ي ووض��ع الس��يف يف الوس��ط. 
جل��س متصال��ب الس��اقني على الكرس��ي وبدأ 
حديث��ه بآي��ات م��ن الق��رآن، وتكل��م ع��ن دور 
التنظي��م دفاع��ًا ع��ن اإلس��الم ومس��ؤوليته يف 
التص��دي للغ��رب، وق��ال إن للمعلمني أهمية 
خاص��ة ل��دى »اخلالف��ة«. »إمن��ا نغري اخلطط 
التعليمي��ة والكت��ب«. زعم أبو زينب أن الكتب 
القدمية ممتلئة كفراً وأنه سيوجد تدريب 
إض��ايف للمعلم��ني. »أولئ��ك الذي��ن يقاوم��ون 

ه��ذا س��يموتون«.
طال��ب التنظي��م املعلم��ني حب��رق  	
بالش��عر  ممتلئ��ة  كان��ت  القدمي��ة.  الكت��ب 
واألغان��ي وحبكاي��ات ع��ن عجائ��ب الع��راق، 
وم��ن بينه��ا ملحم��ة جلجام��ش. رم��وا كل 
ه��ذا طعم��ًا للنريان. غ��رّي التنظيم اجلغرافية 
س��وريا  ب��ني  احل��دود  أزال  الكت��ب.  يف  ال��ي 

ترجمة

ليعط��ي  الس��كان  أع��داد  ومج��ع  والع��راق 
ووص��ف  عظم��ى،  بإمراطوري��ة  االنطب��اع 
تع��ارض  كجماع��ات  والش��يعة  األك��راد 
اإلس��الم واعترهم »كفارًا« جيب أن ُيقتلوا. 
ِس��رَي  حت��وي  جدي��دة  تاري��خ  كت��ب  أح��لَّ 
ش��خصياته القيادي��ة. عل��ى العم��وم، كان يف 
ه��ذه الكت��ب الكث��ري م��ن األدب الدي��ي املب��ي 

جزئي��ًا عل��ى كتاب��ات م��ن الق��رن 13.
التف��اح املس��تخدم يف تعلي��م اجلم��ع  	
الرياضي��ات  كت��ب  م��ن  اختف��ى  والط��رح 
وحل��ت حمل��ه الدباب��ات والقناب��ل اليدوي��ة. 
ألن   Z ح��رف  حمله��ا  ح��ل  اجلم��ع  إش��ارة 
كب��ري  ش��به  هل��ا  كان  القدمي��ة  اإلش��ارة 
الط��الب  عل��ى  كان  املس��يحي.  بالصلي��ب 
يس��تطيع مصن��ع  قنبل��ة  أن حيس��بوا ك��م 
أح��د  معين��ة.  م��دة  يف  ينت��ج  أن  للتنظي��م 
الواجب��ات يف اللغ��ة اإلنكليزية كان: »كيف 
أس��أل ش��خصًا إن كان يس��تطيع تنظي��ف 
س��الحي؟«. ألغي��ت دروس الف��ن واملوس��يقى 
لع��دم فائدته��ا للجه��اد. كان عل��ى املعلم��ات 
احلص��ة  أثن��اء  بالكام��ل  وجوهه��ن  تغطي��ة 
الدراس��ية. وح��ددت األنظم��ة: ممن��وع وض��ع 
املوباي��ل،  مح��ل  ممن��وع  والعط��ور،  املكي��اج 
ممن��وع التدخني. مت فصل البنني عن البنات، 
ومل يك��ن مس��موحًا أن يتقاب��ل املعلم��ون م��ع 
املعلمات حتت أي ظرف. يقول املدير: »قتلوا 
جب��وار  باجلل��وس  التهام��ه  الس��ابق  املدي��ر 
ام��رأة يف املدرس��ة«. لق��د أق��ام التنظي��م حك��م 

إره��اب وحق��ل ألغ��ام للمعلم��ني.
دم��ج تنظي��م الدول��ة ع��دة م��دراس  	
يف املوص��ل ألن مئ��ات اآلب��اء س��حبوا أوالدهم. 
لك��ن التعليم املنزلي كان »حرامًا«. األنظمة 
يف مدرس��ة اب��ن م��روان أصبح��ت س��خيفة 
بش��كل متزاي��د. يق��ول أح��د املعلم��ني: »أحيان��ًا 
كان��وا  لكنه��م  نضح��ك،  أن  نري��د  كن��ا 

س��يقتلوننا عل��ى الف��ور ل��و فعلن��ا ذل��ك«.

املعلمة الوحيدة يف املدرسة
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- ال تع��ر املق��االت املنش��ورة بالض��رورة ع��ن رأي اجملل��ة.

- ترح��ب امل����جلة مبس�����اهماتكم غ��ري املنش������ورة س��ابقًا.
3ayn-almadina.com 
info@3ayn-almadina.com

@3aynAlmadina /3aynAlmadina

ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ مجّلة

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

- ترح��ب امل����جلة مبس�����اهماتكم غ��ري املنش������ورة س��ابقًا.
ayn-almadina.com 
info@ayn-almadina.com

@AynAlmadina /3aynAlmadina

ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ  عضو الشــبكة السوريةمجّلة
لإلعــام المطبوع

صياد املدينة

أخ��رياً وج��دت هدي��ة عب��اس  	
آغ��ا م��ا تقول��ه بعي��داً ع��ن مونول��وج 

من��ذ  ت��ردده  ظل��ت  ال��ذي  الفس��اد 
س��نة، ح��ني  م��ن ثالث��ني  أكث��ر 
كان��ت يف احت��اد الطلب��ة، تش��ق 
يف  متنم��رة  كبعثي��ة  طريقه��ا 

مدينته��ا دي��ر ال��زور، يق��ف وراءه��ا ضاب��ط 
املخاب��رات الش��هري حمم��د منص��ورة؛ فهن��اك 
اليوم: »سنحتفل قريبًا مع أشقائنا اإليرانيني 
بالنصر على اإلرهاب«، و»نظام سعود انطلق 
افتع��ل  و»ترام��ب  س��وريا«،  عل��ى  باهلجم��ة 
اهلجم��ة الكيماوي��ة«… و»مجهوري��ة الق��رم 

ه��ي ج��زء ال يتج��زأ م��ن روس��يا«.
مل تتخ��ل عب��اس ع��ن موضوعه��ا  	
لكنه��ا  النض��ال،  تزوج��ت  أن  من��ذ  األث��ري 
ضم��ت إلي��ه اآلن أف��كاراً أكثر ج��دة وثورية، 
»كتعدي��ل بني��ة جمل��س الش��عب ونظام��ه 
الداخل��ي وتغي��ري هيكلي��ة العم��ل في��ه وآليات��ه 
عمل��ه«،  لتطوي��ر  الكافي��ة  املرون��ة  ومنح��ه 
الرملاني��ة«  »الدبلوماس��ية  إىل  باإلضاف��ة 
ال��ي تنش��ط فيه��ا بفاعلي��ة بالغ��ة بني روس��يا 
وإي��ران، اللت��ني ال ترتكانه��ا تتنظ��ر طوي��اًل 

الزي��ارة. تباداله��ا  حت��ى 
براق��ة  العناوي��ن  ه��ذه  تب��دو  	
مكافح��ة  م��ن  أكث��ر  ومرحي��ة  ومغري��ة 
الفس��اد ومناطح��ة املس��ؤولني يف مدينته��ا، 
م��ا جّره��ا يومًا، كما أش��يع يف املاضي، لتقف 
ة من حافظ األسد، حني مل يْدعها إىل  َ موخبَّ
اجلل��وس عندم��ا طلب��ت مقابلته إث��ر خالفها 
م��ع ن��واف الف��ارس ال��ذي كان يومه��ا رئيس��ًا 

لف��رع احل��زب، حيث قض��ت عباس 
آخ��ر أيامه��ا. لتظ��ل واقف��ة طيل��ة حك��م 

بش��ار األس��د، ال��ذي أجل��س غرميته��ا ش��هيناز 
فاكوش عضواً يف القيادة القطرية، رغم أن 
هدي��ة ش��ككت علن��ًا يف ش��هادة األدب العرب��ي 
ال��ي حتمله��ا فاكوش. كما ظلت واقفة يف 
بداية الثورة، رغم أنها اس��تطاعت أن تس��اعد 
بعض أبناء بلدها احملتجزين يف أفرع األمن، 
الرمسي��ة  األطق��م  بعضه��م  عل��ى  وختل��ع 
واألحذية اللماعة ملقابلة بشار، حني كانت 
يف جلن��ة املصاحل��ة. واس��تمرت يف الوق��وف 
ح��ني اختارت مس��اكن الضباط قرب املطار، 
ومل ت��رتك دي��ر ال��زور بع��د انتش��ار اجلي��ش 
احلر، وحاولت أن تقف يف وجه فساد ضباط 

اجلي��ش واألم��ن يف املدين��ة.
الطوي��ل  الوق��وف  ذل��ك  يف  	
تلتق��ط  أن  الزراعي��ة  املهندس��ة  اس��تطاعت 
وحت��ى   2003 من��ذ  األوىل  مرت��ني؛  أنفاس��ها 
2007 بعضوي��ة جمل��س الش��عب، فاطمأن��ت 
حينها إىل مستقبل أخيها غازي الذي حتول 
ونال��ت  مق��اول،  إىل  لس��يارتها  س��ائق  م��ن 

ش��هادة الدكت��وراه يف »الرتب��ة واس��تصالح 
األراض��ي« بدرج��ة ٪87  ع��ن رس��الة كتبه��ا 
ب��داًل عنه��ا الدكت��ور عب��اس ح��زوري، بع��د 
أن نف��ذ جتاربها وأرس��ل النتائ��ج العاملون يف 

البولي��ل.  قري��ة  يف  نيس��ان   7 مزرع��ة 
وامل��رة الثاني��ة ح��ني أصبح��ت أح��د  	
ح��كام دي��ر ال��زور، من��ذ 2013، فاطمأن��ت عل��ى 
طري��ق جي��دة لآلث��ار والبش��ر اهلارب��ني م��ن 
احلص��ار، بالتع��اون مع الل��واء حممد خضور، 
أخيه��ا أمح��د مع��اون مدي��ر  م��ع  وبالطب��ع 
املؤسس��ة الس��ورية للط��ريان للش��ؤون املالي��ة. 
جلس��ت هدي��ة عب��اس يف النهاي��ة  	
رئيس��ة جملل��س الش��عب، لك��ن عل��ى كرس��ي 
مل يكن موجوداً إال يف خيال الطاحمني إليه، 
وس��تفتح ملف��ات الفس��اد بداي��ة كل جلس��ة، 
دون تهي��ب، لك��ن م��ع علمه��ا املس��بق أنه��ا ل��ن 
تفع��ل ش��يئًا إال إغالقه��ا يف خت��ام اجللس��ة.

الدكتورة هدية عباس وتارخيها يف الوقوف

https://twitter.com/3aynAlmadina
https://www.facebook.com/3aynAlmadina
https://twitter.com/3aynAlmadina
https://www.facebook.com/3aynAlmadina
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