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بعض دالالت مقتل ريان مشعل
توات��رت األنب��اء مؤخ��راً ع��ن مقت��ل حمم��د ب��راء كادك املع��روف باس��م ري��ان مش��عل، أح��د أش��هر  	

»أعم��اق« اإلخباري��ة  ش��بكته  مؤسس��ي  وأح��د  داع��ش  تنظي��م  اعالمي��ي 
ملقت��ل مش��عل ه��ذه األي��ام دالالت عدي��دة، أوهل��ا أن��ه دلي��ل إض��ايفٌّ م��ن مع��امل تف��كك الدول��ة املزعومة  	
وجهازه��ا اإلعالم��ي ال��ذي ح��از فيه��ا موقع��ًا مركزي��ًا. وثانيه��ا أن��ه إش��ارة عل��ى زم��ن دف��ع الثم��ن بعد س��نواٍت 
خداع��اٍت م��ن التج��ّر عاش��ها التنظي��م وزه��ا فيه��ا عناص��ره وطغ��وا، ومنه��م مش��عل ال��ذي ُينس��ب إلي��ه تس��ليم 
عدد من إعالميي حلب للتنظيم، أحدهم عبد الوهاب املال كما يقال، وعدد من اإلصدارات املريعة يف حق 

إعالمي��ني م��ن دي��ر ال��زور وس��واها.
ولك��ن خرتن��ا يف الكتاب��ة ض��د داع��ش دلتن��ا أن جمرم��ًا كه��ذا ل��ن يع��دم م��ن يرتّح��م علي��ه واقع��ًا  	
وعل��ى اإلنرتن��ت. وتأت��ي الرمح��ة بتأث��رات خمتلف��ة تتالق��ى فيها الش��فقة عل��ى امليتني باإلعج��اب املتعاطف 
م��ع »جن��وم اجله��اد« حت��ى ل��و كان��وا س��فاحني وقتلة، وتزي��د وتنقص بق��در املظلمة اليت يتع��ّرض هلا املكّون 
الس��ّي يف املنطق��ة. ف��إذا ص��ودف خ��ر مقت��ل مش��عل م��ع خ��ر اس��تيالء ميليش��يا احلش��د الش��عيب الطائفي��ة 
العراقية على أراض س��ورية، مع ما عرف عن هذه امليليش��يا من وحش��ية وتطرف وتبعية إليران، فإن عدد 
من س��يفقدون أعصابهم بس��بب إضعاف »درع الس��ّنة« الداعش��ي الوحيد س��يكون كبراً، وهذا ما مل يتوقف 
»العقالء« عن التحذير منه طيلة السنوات األخرة دون جدوى، فها هي أرض العرب تعطى حلزب كرديٍّ 
متعصب، وأرض السّنة تقع حتت سيطرة خليط من امليليشيات الشيعية متعددة اجلنسيات من لبنان إىل 

أفغانس��تان، واملظ��امل ترتاك��م.
تعليقنا األخر تعليق ش��به خاص، فقد كتب ش��قيق مش��عل على صفحته يف فيس��بوك أن إعالمّي  	
داعش قتل »إثر غارة جوية للتحالف استهدفت منزله يف منطقة امليادين بدير الزور«. األرجح يف مثل هذه 
احل��االت أن يك��ون املن��زل مص��ادراً م��ن ملكي��ة أحد ضحايا داعش، وأن يكون مش��عل غاصبًا حمتاًل، مما يزيد 
م��ن م��رارة ش��عورنا يف ه��ذه اجملل��ة، الديري��ة يف اهتمامه��ا ومعظ��م كوادرها الذين ال يس��تطيعون أن يوزعوا 
جملتهم وال أن يصلوا إىل منازهلم بس��بب أمثال مش��عل. رحم اهلل طفلته اليت قضت معه، وحاس��به حس��ابًا 

عس��راً على م��ا اقرتفت يداه.



ٍ

»وأن��ا كم��ان... أكي��د... رح تبق��ي ذك��رى حل��وة حبيات��ي...«؛ بتل��ك الكلم��ات هم��س ل��ؤي من س��ريره يف املش��فى حلبيبته س��هر  	
عندم��ا كان��ت ختاب��ره هاتفي��ًا لتطمئ��ن عل��ى صحت��ه.

أكرم األمحد

كان 21 آذار 2013 يوم��ًا ال ينس��ى  	
يف مص��ر قص��ة احلب الكب��رة اليت مجعت 
ل��ؤي وس��هر ودام��ت س��بع س��نوات، عندم��ا 
تع��رض املكت��ب اإلعالم��ي ال��ذي يعم��ل في��ه 
الش��اب للقص��ف. أصي��ب احلبي��ب امله��ذب. 
نق��ل إىل تركي��ا. ب��رتت س��اقه ودخ��ل يف 
غيبوبة. ال تكف سهر عن البكاء، وال تعرف 
كي��ف تطمئ��ن عليه، تري��د رؤيته. حصلت 
والدت��ه  م��ع  املوج��ود  اهلات��ف  رق��م  عل��ى 
وكان��ت ترافق��ه يف املش��فى. م��ا أن عرف��ت 
األم أن املتص��ل ه��و س��هر حت��ى انفج��رت 
بالب��كاء ومل تع��رف م��اذا تق��ول. وق��ع خ��ر 
ب��رت س��اق ل��ؤي كالصاعقة على س��هر اليت 
أصرت على خمابرته يوميًا، وكان يتمتم 
بص��وت منخف��ض متع��ب: »وأن��ا كم��ان... 
أكي��د أكي��د«. بع��د اخل��روج م��ن املش��فى 
ق��رر قط��ع عالقت��ه م��ع س��هر رأفة به��ا، فهو 
ال يريدها أن تكمل حياتها مع معاق، وقرر 
إكم��ال  يس��تطع  عّل��ه  أورب��ا  إىل  الس��فر 
دراس��ته وتركي��ب ط��رف ذك��ي. وكان 
آخر ما مسعته منه: »ما بدي أظلمك معي.. 
أن��ا ص��رت مع��اق، وم��ا في��ي عّيش��ك. م��ا عاد 
في��ي أمش��ي مع��ك وال أمحل��ك ب��ني ي��دي. 
ش��ويف نصيب��ك«. من��ذ ثالثة ش��هور تزوجت 
س��هر م��ن ش��اب ن��ازح م��ن ري��ف مح��اة إىل 

. ته��م بلد
* 	* 	* 	

جب��ل  م��ن  عام��ًا(   24( فاطم��ة  	
الزاوي��ة. تعرف��ت عل��ى أن��س ال��ذي ينح��در 
م��ن قري��ة قريب��ة إث��ر تضحي��ة كب��رة 
قدمه��ا ألجله��ا، بع��د أن وص��ل رق��م جواهل��ا 

لضاب��ط املخاب��رات املس��ؤول ع��ن أم��ن جامع��ة 
حل��ب حي��ث كان��ت ت��درس، وح��اول ابتزازه��ا. 
إح��دى  عل��ى  بلده��ا  بأبن��اء  وقته��ا  اس��تعانت 
غ��رف الس��كايب للخ��الص من��ه، فق��رر أن��س 
مس��اعدتها رغ��م صعوب��ة الوض��ع حبل��ب وع��دم 
معرفت��ه بالفت��اة ال��يت تطل��ب املس��اعدة، إذ رمب��ا 
تري��د توري��ط الش��باب الذي��ن يتظاه��رون يف 
اجلامع��ة وكش��فهم. ورغ��م ذل��ك اس��تطاع أن 
 ،2012 ربي��ع  يف  الضاب��ط  ذاك  م��ن  خيّلصه��ا 
ف��زرع احل��ب يف قلبيهم��ا وتعاه��دا عل��ى ال��زواج. 
اضط��رت فاطم��ة إىل مغادرة اجلامعة والعودة 
إىل بلدته��ا يف منتص��ف ذل��ك الع��ام والتح��ق 
أن��س بالث��وار يف حلب. حاول��ت كثراً التواصل 
األم��ل  تفق��د  مل  ولكنه��ا  ج��دوى،  دون  مع��ه 
ببقائ��ه عل��ى قي��د احلي��اة. ب��دأت ضغ��وط األه��ل 
عل��ى فاطم��ة للقب��ول بالطبي��ب ال��ذي تق��دم 
خلطبته��ا فرفض��ت وأص��رت عل��ى انتظ��ار أنس 
ال��ذي اس��تطاعت التواص��ل مع��ه م��ن جديد عر 
الن��ت يف بداي��ة 2015، وع��اد احل��ب ليزه��ر يف 
حياته��ا ويتعم��ق يف نفس��ها. يف آب م��ن ذل��ك 
العام حتدث معها مطواًل وشعرت أنه احلديث 
األخ��ر، أخره��ا أن��ه يتجه��ز ملعرك��ة يف مشال 
حل��ب. يف الي��وم التالي كانت تقلب الفيس��بوك 
فش��اهدت صورته مضرجًا بالدماء. مل تس��تطع 
ق��راءة الكلم��ات، كاد قلبه��ا يتوقف عن النبض 
وه��ي حت��اول الق��راءة. استش��هد أن��س لي��رتك 
فاطم��ة غارق��ة يف حب��ر م��ن الدم��وع. بع��د ع��ام 
ُأج��رت عل��ى ال��زواج م��ن قري��ب هل��ا لكنه��ا مل 
تس��تطع االس��تمرار، فص��ورة أن��س ال تفارقه��ا. 
وبعد شهور من زواجها قررت االنفصال، وهي 

تعي��ش اآلن عل��ى ذكري��ات احل��ب.
* 	* 	* 	

أمل  س��اوي.  ش��و  أع��رف  ع��اد  »م��ا  	
االنتظ��ار بيقتل��ي كل ي��وم ألف م��رة«؛ بهذه 
الكلمات اليت ترافقها الدموع خاطبتنا إميان 
حمم��د )25 عام��ًا( م��ن أهال��ي س��هل الغ��اب. 
أرب��ع  من��ذ  اعتق��ل  ال��ذي  خطيبه��ا  تنتظ��ر 
س��نوات عل��ى حاج��ز احلاك��ورة بالق��رب م��ن 
بل��دة الزي��ارة. تق��ول: »ه��و بالنس��بة ل��ي كل 
ش��يء، ال أختي��ل أن تس��تمر حيات��ي بدون��ه. 
س��أنتظره مهم��ا ط��ال الزم��ن. حت��اول أم��ي 
إقناع��ي أنه مات ألن أخباره مقطوعة بش��كل 
كام��ل، لك��ي أش��عر أن��ه ح��ي، أش��عر بوج��وده 
مع��ي. ال أس��تطيع االقتن��اع بأن��ي ل��ن أراه«.

* 	* 	* 	
س��امر خلي��ف )29 عام��ًا(، م��ن ري��ف  	
مح��اة، يق��ول: أحبب��ت جهي��دة كم��ا مل حي��ب 
بش��ر بش��راً آخ��ر، مل أختي��ل أن ترتك��ي، مل 
أتص��ور يف حيات��ي أن��ه س��يأتي ي��وم وال نس��هر 
مع��ًا عل��ى الوت��س أب لس��اعات. التقيته��ا يف 
نزوحنا األول، وتعارفنا ألننا جران وكالنا 
ن��ازح، وس��رعان م��ا ش��عرت أنه��ا امل��الك ال��ذي 
أنتظ��ره من��ذ س��نني. بادلت��ي املش��اعر، وبارك 
وبتن��ا  الع��ذري،  احل��ب  ه��ذا  وأهل��ي  أهله��ا 
حديث األسرتني. بعد سنتني من قصة غرام 
طويل��ة تقدم��ت خلطبته��ا فب��دأت متاط��ل 
ك��رر  أباه��ا  إن  ب��ل  أهله��ا،  موافق��ة  رغ��م 
عل��ى مس��معي م��رات أن��ه س��يكون س��عيداً جداً 
يف ح��ال تزوج��ت ابنت��ه. لك��ن جهي��دة احلامل��ة 
بالذه��اب إىل أورب��ا وج��دت ضالته��ا يف أح��د 
الذي��ن هاج��روا إىل هن��اك، إذ اتفق��ت م��ع اب��ن 
جرانهم املوجود يف مشال أملانيا على التقدم 
خلطبته��ا، وطلب��ت من��ه اإلس��راع بلّم الش��مل!
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كعادتها، خترج أم علي )57عامًا( كل صباح للعمل يف أحد حقول الريف الشمالي ملدينة اعزاز، لتأتي ألحفادها مبا يسد رمقهم،  	
بع��د أن فق��دت ابنه��ا مصطف��ى يف غ��ارة لط��ران النظ��ام عل��ى مدين��ة حل��ب ال��يت كان��ت تقطنه��ا م��ع زوجه��ا وولديه��ا مصطف��ى وعل��ي، ال��ذي 
استشهد بعد أخيه بأشهر قليلة، خملفني لوالدتهما 11 حفيداً أكرهم ال يتجاوز الثالثة عشرة، بعد أن فقدت أم علي زوجها يف نهاية عام 

2015 أيض��ًا بغ��ارة جوي��ة عل��ى مدين��ة حريت��ان ال��يت نزح��وا إليه��ا بع��د استش��هاد ولديها.

أرامل الشهداء يف خميمات الداخل
عمل يف احلصاد وتنظيف احلمامات العامة 

وانتظار كفالة املنظمات اإلنسانية

أم��ام  حمبب��ة،  بدوي��ة  بلهج��ة  	
الري��ان يف منطق��ة  »كرفانته��ا« يف خمي��م 
الري��ف  يف  اع��زاز  ملدين��ة  التابع��ة  مشاري��ن 
الش��مالي حلل��ب، تس��تقبلك أم عل��ي بالس��ؤال 
عن أحوالك وتصنع لك كأس��ًا من الش��اي. ال 
تك��رتث بالدمام��ل ال��يت مألت قدميه��ا ويديها. 
تواظ��ب عل��ى عمله��ا ف�»لي��س هن��اك م��ن يق��وم 
به��ذا احلمل عنه��ا« كما تقول، رافعة بصرها 
إىل الس��ماء وه��ي ترج��و اهلل أن يدي��م عليه��ا 
الصح��ة لتس��تطيع إكم��ال املهم��ة، وخترن��ا 
أن ه��ذه الدمام��ل جاءت »نتيج��ة القهر وليس 

العم��ل«.
دفع��ت أم عل��ي مثنًا مضاعفًا بعد أن  	
فق��دت زوجه��ا وولديه��ا وصارت مس��ؤولة عن 
عائل��ة كب��رة ينوء حبملها الرج��ال، ووجدت 
نفسها يف خميم الريان بعد أن تنقلت يف قرى 
كثرة. تشر إىل كرفانتها اليت حتميها من 
برد الش��تاء وحر الصيف، كما قالت، وتغص 
بدمعته��ا وه��ي تش��كو ظروفه��ا الصعب��ة، ه��ي 
املليئ��ة بالع��زة وال��يت أجرته��ا الظ��روف عل��ى 
الشكوى. تقول: »حننا مو بعازة ال كفالة وال 
معونة«، فقد انتظرت الكفالة لسنتني بعد أن 
وّثقت املنظمات بياناتها وبيانات أحفادها دون 
العم��ل يف احلص��اد  ج��دوى، فاضط��رت إىل 
والقط��اف مخ��س س��اعات يومي��ًا مببل��غ 1250 
ل��رة س��ورية )2,5 $ تقريب��ًا( ال تكفيه��ا مث��ن 
اخلب��ز أم��ام الغ��الء الفاح��ش ال��ذي تش��هده 

املنطق��ة كم��ا تق��ول.
ت��وزع املنظم��ات االنس��انية بع��ض  	
امل��واد الغذائي��ة واملنظفات. ولك��ن القاطنني يف 
 Mercy خمي��م الري��ان، بعد أن توقفت منظمة
Corps )ف��وج الرمح��ة، الش��هرة بني النازحني 
باس��م مرس��ي ك��ور( ع��ن العم��ل يف املخي��م 
من��ذ مخس��ة أش��هر، مل ي��روا أي ن��وع م��ن أن��واع 
املس��اعدات رغم أن ما كان يصل قليل، ولكن 
»حبص��ة بتس��ند ج��رة«. األم��ر ال��ذي أك��ده 
ناصر حسني، أحد العاملني يف مرسي كور، 
ال��ذي ق��ال: »أوقف��ت املنظمة عمله��ا يف الريف 
الش��مالي حلل��ب من��ذ مخس��ة أش��هر ألس��باب 
إداري��ة تتعل��ق بإلغ��اء ترخي��ص املنظم��ة يف 
تركي��ا. وهن��اك حدي��ث ع��ن إع��ادة ترخي��ص 
الوحي��د  فالطري��ق  جدي��د،  باس��م  املنظم��ة 
لوص��ول امل��واد اإلغاثية ه��و من تركيا«. كما 
حل��ول  دراس��ة  ط��ور  يف  املنظم��ة  إن  يق��ول 
بديل��ة كتوزي��ع »قس��ائم مالي��ة« ب��دل الس��لل 
م��ع حم��ال  والتعاق��د  واملنظف��ات،  الغذائي��ة 
جتاري��ة م��ن أجل صرف هذه القس��ائم، ولكن 
األمر ما زال يف طور الدراسة ومل تتضح آليته 

حت��ى اللحظ��ة.
بع��ض  هن��اك  إن  عل��ي  أم  تق��ول  	
امل��واد الغذائي��ة اليت تصل إىل املخيم ولكنها ال 
توزع بشكل عادل يف الغالب. وحتكي لنا قصة 
الف��روج ح��ني رفضوا إعطاءه��ا حبجة أن أحد 
أحفاده��ا بل��غ الثالثة عش��رة م��ن العمر فليس 

مصطفى أبو مشس

هل��ا احل��ق باملطالب��ة، لكنه��ا، وبع��د الش��كوى 
إىل إدارة املخي��م، متكن��ت م��ن احلص��ول عل��ى 

فروج��ة واح��دة ل��كل أحفاده��ا. 
م��ن  أس��وأ  ليس��ت  عل��ي  أم  ح��ال  	
ح��ال الكث��رات م��ن األرام��ل اللوات��ي يقط��ّن 
يف املخيم��ات بع��د استش��هاد أزواجه��ن، ليب��دأن 
رحل��ة ش��قاء جدي��دة متجاه��الت حزنه��ن، 
وباحث��ات ع��ن لقم��ة عي��ش »مغمس��ة بال��دم« 
كم��ا تق��ول أم س��ليم، وه��ي أم لثالث��ة أطفال 
استشهد زوجها منذ سنوات يف إحدى املعارك 
م��ع ق��وات النظ��ام يف الري��ف اجلنوب��ي حلل��ب، 
لتب��دأ -كم��ا قال��ت- رحل��ت تنقله��ا ب��ني عش��ر 
قرى عند أقربائها وأقرباء زوجها ومبساعدات 
قليلة، ليحط بها الرحال يف خميم رفضت أن 
نذكر امسه خوفًا من إدارته: »بعد ما استشهد 
زوجي الناس عّزونا وراحوا، وكل حدا التهى 

ب��والدو وحيات��و. وحنن��ا إلن��ا اهلل«.
قال��ت أم س��ليم إنه��ا راجع��ت إدارة  	
املخي��م أكث��ر م��ن م��رة للعم��ل يف تنظي��ف 
احلمامات العامة »التواليتات« فيه، وهو العمل 
الذي حيق لكل امرأة فقرة أن تعمله خلمسة 
عش��ر يومًا كل س��تة أش��هر مقابل أجر مادي 
يس��اعدها عل��ى حتم��ل نفقات احلي��اة، فهي ال 
تس��تطيع العم��ل يف احلص��اد والقط��اف ألن 
أي��ن ترتكه��م.  تع��رف  أطفاهل��ا صغ��ار وال 
»بتدّي��ن م��ن عند ال��دكان حق امل��ازوت للبّبور 

وش��وية خض��رة، وب��س اش��تغلت بوّفي��ه«.
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قصف��ت  أن  فبع��د  حمم��د  أم  أم��ا  	
الطائرة منزهلم واستش��هد زوجها، مش��ت مع 
أطفاهل��ا الثالث��ة لعدة أيام لتص��ل إىل مدينة 
اع��زاز كأرمل��ة ش��هيد وأم طفل فقد كليته 
نتيجة القصف، وحيط بها الرحال يف خميم 
رفض��ت  املنظم��ات  إن  تق��ول  وه��ي  الري��ان. 
كفال��ة أوالده��ا ألن أعماره��م جت��اوزت 12 
س��نة، وأكمل��ت: »والدي قرف��وا الدني��ا، كل 
يوم معكرونة. ربطة اخلبز ب�200 والباذجنان 
ب�400 والبندورة ب�500«. ساخطة تقول: »يا ريت 
ما صارت هالثورة وال طلعنا وال متنا. والدي 
فاقدين كل ش��ي«. لتنتقد املنظمات بالقول: 
»بيصوروا الوالد وبروحوا بيشحدوا عليهون 

وحنن��ا م��ا بيصرلن��ا ش��ي«.
أم عل��ي ورفيقاته��ا ج��زء من املأس��اة  	
ال��يت خلفته��ا احل��رب، إذ تقدر إحص��اءات غر 
رمسية أن عدد األرامل جتاوز 200 ألف امرأة، 
فيم��ا بل��غ ع��دد النازح��ني يف خميم��ات الريف 
الش��مالي يف منطق��ة اع��زاز وحده��ا، وفق آخر 
إحص��اء مأخ��وذ م��ن الوثائ��ق الرمسي��ة إلدارة 
 26039 يكون��ون  نازح��ًا،   147955 املخيم��ات، 

عائل��ة تت��وزع عل��ى تس��عة خميم��ات.
قس��م  مس��ؤول  س��راج،  حمم��ود  	
التعلي��م واأليت��ام يف هيئ��ة اإلغاث��ة الرتكي��ة 
والري��ف  الس��المة  ب��اب  ملخيم��ات   IHH
الش��مالي، ق��ال ل�»ع��ني املدين��ة« إن »املنظم��ة 
تتكف��ل ببع��ض عائ��الت األيت��ام يف خميم��ات 
الش��هداء  ضاحي��ة  وخمي��م  س��جو  ضاحي��ة 
القط��ري يف مشاري��ن ومدين��ة اع��زاز وريفه��ا 
وم��ارع وريفه��ا. وق��د بلغ عدد األطف��ال الذين 
كفلته��م املنظم��ة حت��ى اآلن 1678 طف��اًل«. 
وع��ن الكفال��ة أوض��ح س��راج أنه��ا يف منظم��ة 
IHH ختتلف عنها يف باقي املنظمات، إذ تبلغ 
قيمته��ا 90 ل��رة تركي��ة ش��هريًا ل��كل طف��ل 

يتيم حتى ينتهي من دراسته، وللفتيات حتى 
س��ن ال��زواج، بينم��ا تنته��ي الكفال��ة يف باق��ي 

املنظم��ات يف س��ن الثاني��ة عش��رة.
املنظم��ة  أن  س��راج  ويؤك��د  	
أحص��ت مجي��ع األطف��ال يف خميم��ات الري��ف 
الش��مالي ووثقته��م. وجي��ري التنس��يق م��ع 
باق��ي املنظم��ات، كمنظم��ة غ��راس وأف��كار 
واملس��تقبل والفج��ر والش��هيد وغره��ا، م��ن 
ه��ؤالء  لكفال��ة  مش��رتكة  منص��ة  خ��الل 
األطف��ال، وس��تتم يف الش��هر الق��ادم كفال��ة 
2000 طف��ل جدي��د يف املخيم��ات وم��ا حوهل��ا.

توج��د  اإلحص��اءات  آخ��ر  ووف��ق  	
1800 عائل��ة م��ن أرام��ل الش��هداء يف املخيم��ات 
النظامي��ة، وه��ي خميم��ات س��جو وضاحي��ة 
واإلمي��ان  واحلرم��ني  والري��ان  الش��هداء 
والرس��الة والن��ور. وحي��وي خمي��م املقاوم��ة 
اجلديد 500 عائلة، كما توجد يف العشوائيات 
500 عائلة أخرى. ويرى سراج أن العدد يزداد 
كل ي��وم، وأن إمكاني��ات املنظم��ات غ��ر قادرة 
الوق��ت  احتياج��ات اجلمي��ع يف  تلبي��ة  عل��ى 

5 العدد 95 / 1 حزيران 2017

رادار املدينة

احلال��ي، فالع��دد كب��ر وطاق��ات املنظم��ات 
حم��دودة.

أم��ا العائ��الت ال��يت مل يش��ملها نظام  	
الكفالة فتقوم املنظمة، حبسب سراج، بتوزيع 
من��ح مالي��ة عليه��ا كل س��تة أش��هر، كان 
آخرها يف نيسان املاضي عندما قامت املنظمة 
بتوزيع 500 ألف لرة تركية على 500 عائلة 
م��ن األرام��ل غ��ر مش��مولة بنظ��ام الكفالة، يف 
املخيم��ات والق��رى احلدودي��ة ال��يت ُح��ّررت يف 
الف��رتة األخ��رة. كما تق��وم املنظمات بتوزيع 
سلة غذائية وسلة منظفات وسلة حفوضات، 

ولأليت��ام األولوي��ة يف ه��ذا التوزي��ع.
أم��ا األطف��ال فاق��دو األبوين فيقول  	
س��راج إن املنظم��ة أنش��أت دار أيت��ام هل��م يف 
جرابل��س بالتع��اون م��ع منظم��ة أف��كار. كم��ا 
افتتحت يف الرحيانية  داراً بس��عة 1000 طفل 
فاق��دي األبوي��ن، وه��ي مدين��ة متكامل��ة فيه��ا 

اخلدم��ات.  كل 
وع��ن العوائ��ق والصعوب��ات يق��ول  	
س��راج إن العدي��د م��ن املنظم��ات فق��دت الثق��ة 
بالكث��ر م��ن س��كان املخيم��ات نظ��راً لعملي��ات 
البيان��ات  تزوي��ر  م��ن  املنتش��رة  التحاي��ل 
وتقدميها ألكثر من منظمة، فتجد عائالت 
مكفول��ة م��ن منظمت��ني أو أكث��ر وعائ��الت 
الكث��ر م��ن  غ��ر مكفول��ة. كم��ا أن هن��اك 
النس��اء اللوات��ي يدع��ني أنه��ن أرامل لنكتش��ف، 
يعمل��ون  أزواجه��ن  أن  كث��رة،  ح��االت  يف 
يف تركي��ا أو يف مناط��ق أخ��رى، ليس��تفدن 
م��ن نظ��ام الكفال��ة، أو أنه��ن مطلق��ات، ونظ��ام 
النس��اء،  م��ن  الفئ��ة  الكفال��ة ال يدع��م ه��ذه 
م��وت  تثب��ت  بيان��ات  تزوي��ر  إىل  فيلج��أن 
أزواجه��ن، م��ا يعق��د عم��ل املنظم��ات وحي��رم 

أطف��ااًل م��ن نظ��ام الكفال��ة.
يزداد عدد أرامل الش��هداء كل يوم،  	
وغالبيته��ن يعان��ني م��ن مصاع��ب اجتماعي��ة 
واقتصادي��ة تضاع��ف م��ن همومه��ن وآالمهن، 
بع��د أن وج��دن أنفس��هن وحده��ن مس��ؤوالت 
ع��ن عائ��الت يف ظ��روف حياتي��ة قاس��ية، بع��د 
أن قدم أزواجهن حياتهم فداء للثورة والوطن.

اللوحة ل� يوسف عبدلكي

خميم أطمة - 

صورة مؤرشفة من االنرتنت 



رادار املدينة

فتاوى الثورة... من وملاذا؟

املرحلة األوىل
أخ��ذت طاب��ع املواق��ف املبدئية من النظ��ام وانتهاكاته، وهي  	
ت��دور يف فل��ك م��ا يع��رف باألم��ر باملع��روف والنه��ي ع��ن املنك��ر. إذ نظ��ر 
العلم��اء فيه��ا لألح��داث يف س��ورية ومتغّراته��ا م��ن جه��ة موافقته��ا أو 
خمالفتها للشرع، آخذين يف االعتبار قيم احلرية والعدالة والكرامة 

ال��يت ج��اء به��ا اإلس��الم.
م��ن مح��ص كان��ت البداي��ة، فبع��د أي��ام قليل��ة م��ن ب��دء  	
االنتفاض��ة الس��ورية وّق��ع قراب��ة 25 عامل��ًا م��ن أبنائه��ا )مطل��ع نيس��ان 
2011( عل��ى بي��ان مح��ل اس��م )مجعي��ة علماء محص( طالب��وا فيه رأس 

النظ��ام جبمل��ة مطال��ب واضح��ة وصرحي��ة، م��ن أبرزه��ا: الس��ماح 
بالتظاه��ر الس��لمي، وتعدي��ل امل��ادة الثامن��ة م��ن الدس��تور، ورف��ع حال��ة 
الط��وارئ، وك��ّف ي��د األجه��زة األمني��ة، والس��ماح بع��ودة الس��وريني 
يف املنف��ى، إضاف��ة إىل إط��الق املعتقل��ني وحماس��بة القتل��ة، ومطال��ب 

أخ��رى س��قفها مرتف��ع!
يف دمشق أيضًا كان للعلماء يف األشهر األوىل للثورة عدٌد  	
م��ن املواق��ف ال��يت أخ��ذت طابع��ًا فردّيًا إىل حّد ما. فعلى س��بيل املثال يف 
أي��ار 2011، وم��ن من��ر جام��ع احلس��ن يف املي��دان، أعل��ن ش��يخ ق��راء بالد 
الش��ام حمم��د كرّي��م راج��ح اس��تقالته احتجاج��ًا عل��ى التعامل األمي 
واعت��داء الش��بيحة عل��ى رّواد اجلوام��ع. وكذل��ك ع��ّر الش��يخ أس��امة 
الرفاعي عن مواقفه الرافضة للظلم ولالعتداء على املتظاهرين من 
منره يف جامع الرفاعي مبنطقة كفر سوسة، حتى أنه أصيب على 
خلفية اقتحام اجلامع من قبل األمن والشّبيحة يف ليلة القدر يف آب 

.2011

أم��ا املوق��ف اجلماع��ي األص��رح لعلم��اء دمش��ق فق��د ج��اء يف  	
ش��باط 2012، ح��ني ص��در بي��ان محل اس��م )رس��الة مفتوح��ة من علماء 
الش��ام/ مع��ذرة إىل ربك��م ولعله��م يتق��ون(، وذي��ل بتوقي��ع كباره��م 
)األخوي��ن أس��امة وس��ارية الرفاع��ي وكرّي��م راج��ح ورات��ب النابلس��ي 
وهش��ام الرهاني(. افُتتح البيان بالرتحم على ش��هداء س��ورية والترؤ 
إىل اهلل م��ن الدم��اء املراق��ة، ث��م أعل��ن بوض��وح موق��ف العلم��اء م��ن 
انته��اكات اجلي��ش الذي دع��وا عناصره )ضباطًا وجمندين( إىل عدم 
املش��اركة يف القت��ل وقص��ف امل��دن حتت أي ذريعة، وعدم االس��تجابة 

ألي أوام��ر يتلقونه��ا به��ذا الش��أن.
أم��ا يف حل��ب فق��د ح��اول بع��ض »املش��ايخ« احملس��وبني عل��ى  	
النظام تعطيل عدة بيانات تداعى لتوقيعها عدد من العلماء وطالب 
العلم أكثر من مرة. وكان حممود عّكام من أبرز هؤالء املعّطلني، 
ولكن��ه وج��د نفس��ه مضط��راً للتوقي��ع عل��ى بي��ان ص��در بتاري��خ 7 آب 
2011 مح��ل اس��م )بي��ان علم��اء حل��ب( بع��د أن حص��د تواقي��ع قراب��ة 20 

عامل��ًا عل��ى رأس��هم مف��يت حل��ب د. إبراهي��م س��لقيي وحمّدثه��ا د. ن��ور 
الدي��ن ع��رت، اس��تنكروا في��ه إراق��ة الدم��اء واعت��داءات الش��بيحة عل��ى 
املتظاهري��ن الس��لميني وانتهاكه��م للمس��اجد، حمّمل��ني »القي��ادة« 
املس��ؤولية األك��ر، كم��ا طالب��وا حبماي��ة املظاه��رات وإفس��اح اجملال 

حلري��ة التعب��ر واإلس��راع يف تعدي��ل الدس��تور.
املرحلة الثانية

متي��زت ه��ذه املرحلة بأنها اختذت طابع الفتاوى الرمسية  	
الواضح��ة والتفصيلّي��ة، ال��يت أصبح��ت حاج��ة ملّح��ة بع��د دخ��ول 
السالح على خط املواجهة، وبالتالي كان ال بد من التصدي لعشرات 
النوازل اجلديدة اليت أملت بالثوار واملقاتلني، كأحكام محل الس��الح 
وكل م��ا يتعل��ق باجملاه��د، وأح��كام التص��ّرف بأم��وال ومؤسس��ات 
الدول��ة ال��يت س��يطر عليه��ا اجلي��ش احل��ّر، وأح��كام ص��رف ال��زكاة، 
وأح��كام التعام��ل مع الدول، وأحكام األس��رى واملعتقل��ني واملفقودين، 

وأيض��ًا أح��كام الغل��و والتكف��ر وغره��ا م��ن املس��ائل املس��تجدة.
يف ه��ذه املرحل��ة ب��دأ معظ��م العلم��اء وط��الب العل��م، مم��ن  	
ش��اركوا يف املرحل��ة األوىل، بتش��كيل جتّمع��ات ُعلمائّي��ة ومكات��ب 
علمّي��ة ومراك��ز للفت��وى يف معظ��م أحن��اء س��ورية، كّل من موقعه. 
وبعيداً عن ملّف القضاء واحملاكم الش��رعية، الذي لن نتطرق إليه 
يف ه��ذه امل��ادة، واص��ل معظ��م العلم��اء والباحث��ني دوره��م يف دراس��ة 
وإص��دار الفت��اوى. فف��ي حل��ب مث��اًل مت اإلع��الن رمسي��ًا ع��ن تش��كيل 
جبه��ة علم��اء حل��ب بعضوّية 70 عاملًا وداعية، مت التحّفظ على أمساء 
املوجودي��ن منه��م داخ��ل س��ورية )مناط��ق س��يطرة النظ��ام(، فيم��ا مت 
إش��هاُر أمس��اء املوجودي��ن منه��م خ��ارج س��ورية. أصدرت اجلبه��ة عدداً 
من البيانات ولعبت دوراً مهمًا يف توجيه دفة احلراك الثوري وضبط 
عم��ل الفصائ��ل يف حمافظ��ة حل��ب إىل ح��ّد م��ا، ع��ر بع��ض املطوّي��ات 

حممد سرحيل
لعب��ت الفت��اوى دورًا مؤث��رًا )س��لبًا وإجياب��ًا( يف مس��ار األح��داث الس��ورية، س��واًء عل��ى الصعي��د السياس��ي أو العس��كري وحت��ى  	
الث��وري، وذل��ك ألن الش��رائح احملافظ��ة تش��ّكل الس��واد األعظ��م للثائري��ن عل��ى نظ��ام األس��د، وبس��بب طبيع��ة الش��عب الس��وري املتدّي��ن 
عموم��ًا. يف ه��ذه امل��ادة نرج��ع إىل ال��وراء قلي��اًل لنس��تذكر بع��ض الفتاوى املتقّدمة يف الّثورة الس��ورية، ثم نس��تعرض أبرز اجلهات اليت 

عني��ت به��ا.
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ووس��ائل اإلع��الم ال��يت تناقل��ت 
فت��اوى اجلبه��ة، وم��ن أش��هر 
بياناته��ا الدع��وة إىل رّد عدوان 
التعام��ل  وأح��كام  الش��بيحة 
م��ع عناص��ر األم��ن واجلي��ش، 
ع��دوان  ب��رد  بيانه��ا  كذل��ك 
داع��ش بعد توجيه عدة بيانات 
حتذيري��ة لعناص��ر التنظي��م. 
يف نيسان 2014 أعلنت اجلبهة 

توقفه��ا ع��ن إص��دار البيان��ات به��دف حتقي��ق االندم��اج م��ع اجملل��س 
اإلس��المي الس��وري.

اجملتم��ع  منظم��ات  إح��دى  الس��وريني:  العلم��اء  رابط��ة  	
املدني املسجلة رمسيًا يف تركيا، وهي من أبرز اجلهات اليت اعتنت 

مبوضوع الفت��اوى والتعليم، 
بداي��ات  عنه��ا  َص��َدَر  فق��د 
الثورة، وعن رئيس��ها يف تلك 
الف��رتة الش��يخ حمم��د عل��ي 
الصابون��ي، عدد من الفتاوى 
والبيان��ات املص��ّورة. وتصّدى 
مكت��ب الفت��اوى يف الرابط��ة 
واألح��كام  املس��ائل  ملئ��ات 
الفقهي��ة، وه��و يض��م ع��دداً 

م��ن العلم��اء والباحث��ني املختّص��ني داخ��ل س��ورية وخارجها، برئاس��ة 
د. م��روان الق��ادرّي. وق��د طبع��ت الرابطة عش��رات الكت��ب واملطوّيات، 
من أبرزها كتاب فتاوى الثورة الس��ورية، وكتّيب فقه األولوّيات. 
كم��ا أقام��ت العدي��د م��ن ال��ّدورات التدريبي��ة للدع��اة داخ��ل س��ورية 
وخارجه��ا. وأيض��ًا بع��د تش��كيل اجملل��س اإلس��المي الس��وري توقف��ت 
الرابط��ة ع��ن إص��دار الفت��اوى املتعلق��ة بالش��أن الع��ام واكتف��ت 
بإص��دار الفت��اوى اخلاص��ة أو العام��ة ال��يت ال تتعّل��ق بقضاي��ا س��ورية 

الك��رى.
اإلس��المّية  اهليئ��ات  إح��دى  اإلس��المية:  الش��ام  هيئ��ة  	
الس��ورية الب��ارزة، احملس��وبة عل��ى تّي��ار الس��لفّية العلمي��ة. جيي��ب 

ع��ن  العلم��ّي  مكتبه��ا 
اخلاّص��ة  االس��تفتاءات 
واملرّقم��ة  املبوب��ة  والعاّم��ة، 
االلكرتون��ي.  موقعه��ا  يف 
ويض��ّم ه��ذا املكتب جمموعًة 
م��ن طلب��ة العل��م والباحث��ني 
الس��وريني،  الش��رعيني 

بعضه��م م��ن محل��ة الش��هادات وآخ��رون مم��ن الزم��وا كب��ار العلم��اء 
املعاصري��ن. اهتّم��ت اهليئ��ة بطباع��ة وتوزي��ع املطوّي��ات م��ن الفت��اوى 

مطب��وع  كت��اب  وهل��ا  وغره��ا، 
م��ن  األول  اإلص��دار  بعن��وان: 

الس��ورية«. الث��ورة  »فت��اوى 
الش��رعي  اجملل��س  	
يف حمافظ��ة حل��ب: وه��و جتم��ع 
ل��ذوي االختص��اص الش��رعي يف 
احملافظ��ة )انظر العدد 93(. أصدر 
يف  والدراس��ات  البح��وث  مكت��ب 

اجملل��س ع��دداً م��ن الفت��اوى املتعّلقة بقضايا الش��أن الع��ام، إال أنه توّقف 
أيض��ًا. الس��وري  اإلس��المي  اجملل��س  تأس��يس  عق��ب 

مرك��ز ش��امنا للدراس��ات واألحب��اث: وه��و مرك��ز علم��ي  	
حبث��ي ُيعن��ى بقضاي��ا اجملتمع والثورة يف س��وريا من الناحية الش��رعية 
التأصيلي��ة. ختص��ص يف إع��داد الدراس��ات ح��ول القضاي��ا املس��تجدة، 
وعم��ل عل��ى تزوي��د اجملالس واهليئ��ات والتجمعات الثورية والش��رعية 
بالنتائ��ج ال��يت خُل��ص إليه��ا. وق��د أجن��ز ع��ّدة أحب��اث مهمة م��ن أبرزها: 
الش��ورى وتطبيقاتها املعاصرة؛ اهلدنة وتطبيقاتها يف الثورة الس��ورية؛ 
القان��ون العرب��ي املوح��د: دراس��ة نقدية؛ ودراس��ات أخ��رى. إال أنه توقف 

ع��ن العم��ل مؤخ��راً بس��بب توق��ف متوي��ل أحباث��ه.
اجملل��س اإلس��المي الس��وري: وه��و هيئ��ة مرجعي��ة ش��رعية  	
وس��طية. أعل��ن ع��ن تأسيس��ه منتص��ف نيس��ان 2014. وق��د ض��ّم قراب��ة 
40 رابطة علمية وش��رعية من أحناء س��ورية، بهدف »تكوين مرجعية 

��دة  موحِّ وس��طية  ش��رعية 
للش��عب الس��وري حتاف��ظ عل��ى 
كم��ا  ثورت��ه«  ومس��ار  هويت��ه 
جاء يف بيانه التأسيس��ي. تصّدى 
قضاي��ا  م��ن  للعدي��د  اجملل��س 
الش��أن الع��ام يف س��ورية، وم��ن 
التدخ��ل  حك��م  فت��وى:  أبرزه��ا 
مش��ال  ال��ري  األمرك��ي 
س��ورية )انظ��ر الع��دد 79(، وفتوى 

التغل��ب ب��ني الفصائ��ل، وحك��م التنس��يق م��ع األت��راك يف قت��ال تنظي��م 
داع��ش، وغره��ا م��ن الفت��اوى. وم��ن أب��رز إجيابي��ات اجملل��س أن��ه ش��ّكل 
إط��اراً جامع��ًا ملعظ��م اهليئ��ات العلمي��ة الس��ورية على اختالف مش��اربها 
الفكرية، واليت توقفت عن إصدار الفتاوى والبيانات، باستثناء فصائل 
الس��لفية اجلهادي��ة ال��يت انس��حبت إب��ان تأس��يس اجملل��س عل��ى خلفي��ة 
نس��بة متثيله��ا داخل��ه، وال ي��زال كّل فصي��ل منها حيوي مكتبًا ش��رعيًا 
خاصًا به يصدر الفتاوى والبيانات، مما أّدى إىل إضعاف ثقل اجمللس 
على األرض إىل حد ما، إذ من الصعوبة مبكان إرضاء فصائل السلفية 
اجلهادية اليت ال تزال منتش��ية بالس��الح الذي بني أيديها، واليت لطاملا 
س��عت إىل التماي��ز ع��ن الث��ورة وتقدي��م مش��روعها عل��ى مش��روع الثورة 

وأهدافه��ا.
يف 14 أي��ار املاض��ي أعل��ن اجملل��س اإلس��المي الس��وري ع��ن  	
تشكيل جملس اإلفتاء الذي يضم بعض علماء اجمللس وعلماء آخرين 
م��ن خارج��ه، وتأت��ي ه��ذه اخلط��وة –وف��ق بي��ان اجملل��س-  به��دف تعزيز 
الفتاوى املتعلقة بأمور الشأن العام والنوازل اليت حتتاج إىل اجتهادات 
فقهية تفي بضرورات العصر وحاجته وعدم تفّرد اجمللس بها. ويف لقاء 
أجرته »عني املدينة« مع د. عماد الدين خييت، عضو اجمللس اإلسالمي 
الس��وري، ق��ال: إن إح��داث جمل��س اإلفت��اء ه��و أم��ر يف غاي��ة األهمي��ة، 
ألن��ه يس��توعب ع��دداً أك��ر م��ن أه��ل العل��م ممن ه��م خ��ارج اجمللس، ما 
يع��ي زي��ادة املش��ورة والتباح��ث يف الن��وازل بينه��م، كم��ا أن��ه خيص��ص 
الفت��وى مبؤسس��ة ب��داًل م��ن جلن��ة للفتوى فحس��ب، األمر الذي يس��هم 
يف تطوي��ر الفت��اوى ويزيده��ا حّجة وبيانًا. وحول إمكانية الوصول إىل 
مرجعّي��ة موّح��دة للث��وار الس��وريني من خ��الل جملس اإلفت��اء اجلديد 
قال د. خييت: إن بناء مرجعية موحدة جيتمع عليها السوريون حيتاج 
وقتًا طوياًل، خصوصًا مع حالة الرفض اليت تنتهجها بعض الفصائل. 
ويضي��ف: التحّدي��ات ال��يت نواجهها كبرة جداً، يف ظل احنس��ار الثورة 

وكراهي��ة الن��اس للحدي��ث بالدي��ن ورفضه��م املتدّينني!
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السويداء قبل الثورة
كان��ت عالق��ة احملافظ��ة بنظ��ام األس��د متوت��رة نتيج��ة  	
التهمي��ش ال��ذي مارس��ه عليه��ا، وكذل��ك بس��بب حصته��ا م��ن عموم 
سياس��اته يف مجي��ع املناط��ق الس��ورية. فكم��ا ذكرن��ا عم��ل عل��ى 
تهمي��ش العائ��الت الك��رى ال��يت هل��ا دور وط��ي كب��ر س��ابق وهل��ا 
حض��ور عل��ى صعي��د اجملتمع احمللي، والعمل عل��ى دعم عائالت أقل 
ش��أنًا، ورمب��ا غ��ر معروف��ة، همه��ا الوحي��د ه��و البق��اء يف املكان��ة ال��يت 
أوصله��ا إليه��ا األس��د، ولذل��ك فه��ي مت��ارس دور الدعاية ل��ه والدفاع 
عن��ه، وه��و م��ا فعل��ه يف مجي��ع املناط��ق الس��ورية. لك��ن العائ��الت مل 
تك��ن تق��ف مبجمله��ا يف خ��ط مع��ني ثاب��ت، فق��د انقس��مت ب��ني مؤيد 
للنظ��ام ومع��ارض ل��ه. وق��د عرف��ت عائ��الت بغالبيته��ا بدع��م النظ��ام 
-م��ع وج��ود ش��خصيات فيه��ا ال تواف��ق عل��ى ه��ذا التوج��ه- كعائالت 
أبو محرة وزهر الدين اليت ينتمي إليها عصام زهر الدين أحد أبرز 
ضب��اط اجلي��ش م��ن الس��ويداء، كم��ا هّم��ش النظ��ام عائ��الت أخ��رى 
وإن حاف��ظ عل��ى بع��ض أبنائه��ا مم��ن عرف��وا بال��والء ل��ه، م��ن أمث��ال 

عائ��الت الش��ويف والنبوان��ي واملغ��وش وغره��ا.
وال يق��ف االنقس��ام عن��د احل��دود الس��ورية، ب��ل يتعداه إىل  	
موق��ف الطائف��ة وانقس��اماتها اللبناني��ة واصطفاف��ات زعمائه��ا ب��ني 
مؤي��د لألس��د، مث��ل طالل أرس��الن، ووليد جنب��الط املناهض لنظام 
األس��د، وبالتال��ي ينتق��ل ه��ذا االنقس��ام إىل الس��ويداء بفع��ل تأث��ر 
الزعيم��ني. لك��ن ال��دور األك��ر يلعب��ه وئ��ام وه��اب املع��روف بوالئ��ه 
املطل��ق لألس��د، وال��ذي حش��د ل��ه مس��تقبلني م��ن األهال��ي ح��ني زار 
السويداء أكثر من مرة، وعمل على تشكيل ميليشيا داعمة له من 

أبنائه��ا.
الس��ويداء  أبن��اء  أب��رز  القاس��م  فيص��ل  اإلعالم��ي  ويع��ّد  	
املعارض��ني الذي��ن ق��ام النظ��ام باالنتق��ام منه��م، إذ اعت��دى الش��بيحة 
عل��ى منزل��ه وحّول��وه إىل مق��ر للدف��اع الوط��ي رفع��ت فوق��ه ص��ور 
رأس النظ��ام. كم��ا كان ألغني��ة »ي��ا حي��ف« ال��يت انطلق��ت يف بداية 
الث��ورة بص��وت الفن��ان مسي��ح ش��قر دوٌر يف نق��ل معان��اة الث��وار م��ن 
فنان عارض النظام. وكذلك هناك العديد من املفكرين واملثقفني 

املعارض��ني م��ن أبن��اء الس��ويداء.

مشاركة نسائية
أخ��ذت مظاه��رات الس��ويداء طاب��ع املش��اركة م��ن اجلنس��ني،  	
فكان��ت الثائ��رة إىل جان��ب الثائ��ر يف االحتجاج��ات ال��يت ن��در أن تق��وم 
دون وج��ود العنص��ر النس��ائي، إذ اعت��ر الث��وار أن احلري��ة ال تتج��زأ. 
ومل تك��ن نس��اء الس��ويداء يوم��ًا عل��ى احلي��اد م��ن احل��راك املدن��ي، وق��د 
أكدن هذا بعدة اعتصامات منددة باجملازر وباستباحة الدم السوري، 
منه��ا اعتص��ام يف س��احة تش��رين وس��ط املدين��ة، واعتص��ام دوار اجل��رة، 
واعتصام��ات ومظاه��رات نس��ائية ع��دة. كم��ا مل خت��ل املدين��ة م��ن 
الناش��طات، س��واء إنس��انيًا أو إعالمي��ًا أو سياس��يًا، الالت��ي رفض��ن حك��م 
االس��تبداد. وق��د ملع��ت أمس��اء كث��ر م��ن الس��يدات واحلرائ��ر يف الث��ورة 
م��ن حمافظ��ة الس��ويداء، ورغ��م احلص��ار األم��ي ال ي��زال العدي��د منهن 

ينش��طن حت��ى اآلن ضم��ن احل��راك الث��وري ب��كل أش��كاله.
رجال الدين

مدين��ة الس��ويداء ذات ل��ون إث��ي واح��د، إذ ينتم��ي أهله��ا إىل  	
طائف��ة املوحدي��ن ال��دروز ال��يت يس��ّر أموره��ا ش��يوخ العق��ل، وه��ؤالء 
ينتم��ون إىل ث��الث عائ��الت معروفة ه��ي اهلجري واحلن��اوي وجربوع. 
مهم��ة ش��يوخ العق��ل قي��ادة الطائف��ة ديني��ًا وحفظه��ا اجتماعي��ًا وضمان 
وحدته��ا ومتاس��كها، وكان��ت هل��م أدوار كب��رة يف تاري��خ احملافظ��ة، 
وق��د وقف��وا م��ع أبن��اء الس��ويداء يف ثورته��ا األوىل إىل جان��ب س��لطان 
باش��ا األط��رش. لك��ن ذل��ك مل مين��ع اس��تغالل بعضه��م من نظام األس��د 
وجتي��ر مواقعه��م ملصلحت��ه، كم��ا فعل مع رجال الدي��ن من الطوائف 
األخ��رى اإلس��المية أو املس��يحية، يف تنحي��ة م��ن يق��ف يف وجهه ودعم 
من حيقق مصاحله. إذ يتهم ناشطو السويداء النظام بتصفية الشيخ 
أمح��د اهلج��ري ال��ذي ع��رف بدعمه للح��راك، من خ��الل افتعال حادث 
س��ر، وتعي��ني أخي��ه حكم��ت بداًل عن��ه، وهو املوالي لنظام األس��د والذي 
اس��تقدم م��ن فنزوي��ال حي��ث كان يقي��م ليح��ل حم��ل أخي��ه. وكذل��ك 
عم��ل النظ��ام عل��ى حتجي��م بع��ض الش��يوخ الذي��ن هل��م دور اجتماع��ي 

فع��ال يف الس��ويداء وم��ا حوهل��ا.
حركة رجال الكرامة 

مل يقتص��ر احل��راك عل��ى الوج��ه املدن��ي الش��عيب ب��ل انتق��ل  	
إىل بع��ض املش��ايخ الذي��ن عمل��وا عل��ى جتني��ب الس��ويداء االخنراط مع 

حراك السويداء الثوري )2 من 2(
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ال��درزي. املك��ون  الوق��ت ذات��ه الدف��اع عنه��ا وع��ن  النظ��ام، ويف 
تق��ول مش��س، وه��ي ناش��طة يف اجملتم��ع املدن��ي: انطلق��ت  	
احلرك��ة يف بداي��ة الع��ام 2015 حلماي��ة الس��ويداء م��ن تدخ��الت 
تري��د  النص��رة  جبه��ة  أن  النظ��ام  رّوج  بعدم��ا  خاص��ة  اآلخري��ن، 
مهامجته��ا، إذ افتع��ل معرك��ة بل��دة دام��ا وال��يت غ��رت م��ن توج��ه ما 
مّس��ي بعده��ا رج��ال الكرام��ة، ح��ني اكتش��ف م��ن حض��ر املعرك��ة 
أن إط��الق الن��ار عليه��م كان م��ن قب��ل ق��وات األم��ن، وق��د قت��ل فيه��ا 
أح��د إخ��وة الش��يخ أبو فه��د وحيد البلعوس. فتغ��رت بعدها توجهات 
احلركة، وطالب مش��اخيها بوقف جتنيد أبناء الس��ويداء وإبقائهم 
فيه��ا للدف��اع عنه��ا وع��دم ذهابه��م للقت��ال يف مناط��ق أخ��رى، كم��ا 
عمل��وا عل��ى حتيي��د الق��وى األمني��ة. ح��اول النظ��ام اعتق��ال بع��ض 
رج��ال الدي��ن جل��س نب��ض الش��ارع ومعرف��ة قدرت��ه واس��تفزازاً ل��ه 
ف��كان ال��رد س��ريعًا ع��ر اهلج��وم عل��ى املق��ّرات األمني��ة وإخالء س��بيل 
من اعتقل. وقال الش��يخ البلعوس مجلته الش��هرة: »يا فوق األرض 

بكرام��ة ي��ا حت��ت األرض بكرام��ة«.
رحب��ت الطبق��ات االجتماعي��ة املختلف��ة بالعم��ل الوط��ي  	
ال��ذي كان يق��وده البلع��وس، وإن حتفظ��ت بع��ض األص��وات لع��دم 
به��ذه  البلع��وس  رح��ب  ورجاهل��ا.  للحرك��ة  دي��ي  طاب��ع  إعط��اء 
األص��وات فأطل��ق ومن معه على أنفس��هم وصف »مش��ايخ الكرامة«، 
وح��ّول أع��الم وش��عارات احلركة إىل بيارق أطلقوا عليها تس��ميات 
خت��ص الكرام��ة، مث��ل بي��ارق الع��ز وبي��ارق احل��ق وبي��ارق الكرام��ة. 
وأصبح��ت حلرك��ة مش��ايخ الكرام��ة كلم��ة حقيقي��ة، خ��رج م��ن 
خالهل��ا بع��ض أبن��اء احملافظ��ة م��ن املؤسس��ة العس��كرية وتوقف��وا 
ع��ن االلتح��اق باخلدم��ة اإللزامي��ة، كم��ا عمل��وا عل��ى من��ع الضغط 
العس��كري م��ن الس��ويداء عل��ى درع��ا، ومنع��وا خ��روج الس��الح م��ن 
الثكن��ات، وكذل��ك عمل��وا عل��ى منع خ��روج احملاصي��ل الزراعية إىل 
خ��ارج احملافظ��ة به��دف حتقي��ق االكتف��اء الذات��ي. اعت��رت ه��ذه 
األعم��ال رس��ائل تهدي��د للنظ��ام. ورغ��م أن البلع��وس مل يتدخ��ل يف 
السياسة العامة للبالد إال من خالل انتقاد ظلم النظام وعنجهيته 
واملالحقات األمنية احمللية، ولكن هذا األمر مل يرق للقوى األمنية 
فعمل��ت عل��ى إنه��اء احلرك��ة باس��تهداف الش��يخ وحي��د مبفخخ��ة 
أدت إىل مقتل��ه عل��ى الف��ور وإصاب��ة الكثري��ن، ث��م تفج��ر ث��ان أمام 
املش��فى بعد نقل املصابني إليه حبوالي النصف س��اعة، راح ضحيته 
50 شخصًا معظمهم من رجال الكرامة ومن أفراد عائالتهم الذين 

حض��روا لالطمئن��ان عليه��م. أدى هذا العم��ل إىل تراجع دور احلركة 
وأفول جنمها، واستطاع النظام فرض حضوره جمدداً باالعتماد على 
األجه��زة األمني��ة والق��وى احمللي��ة ال��يت أنش��أها ودعمه��ا يف احملافظ��ة.

الوضع االقتصادي
تعيش الس��ويداء، الفقرة أصاًل واملهمش��ة، حص��اراً اقتصاديًا  	
وجتويعًا متعمداً الغرض منه إبقاء األهالي يف دائرة احلاجة والبحث 
ع��ن لقم��ة العي��ش. وبس��بب س��يطرة الش��بيحة وبع��ض أبن��اء العائ��الت 
املؤي��دة تش��هد احملافظ��ة حال��ة م��ن التده��ور األم��ي وانتش��ار الس��الح 
وح��وادث القت��ل والس��لب واخلط��ف بغ��رض احلص��ول عل��ى الفدي��ة. 

وبس��بب البطال��ة ظه��رت ح��االت التعاط��ي واإلدم��ان ب��ني الش��باب.
امل��واد  ونق��ص  الغ��الء  م��ن  حال��ة  احملافظ��ة  تعي��ش  كم��ا  	
األساسية، إذ يلعب جتار األزمات من بعض أصحاب حمالت اجلملة 
واملس��تودعات دوراً يف احت��كار امل��واد لتحقي��ق أرباح كبرة على حس��اب 
املهمش��ني والالجئ��ني. وكذل��ك ازده��رت جت��ارة النف��ط واحملروق��ات، 
وال��يت تت��م حبماي��ة وعل��م امليليش��يات ورج��ال األم��ن الذي��ن حقق��وا 
أرباح��ًا كب��رة م��ن تهري��ب النف��ط م��ن الق��رى احلدودي��ة وم��ن قل��ب 
الس��ويداء وبيعه��ا لداع��ش وللمناط��ق احمليط��ة ولدرع��ا، وق��د مت بي��ع 
صهاري��ج امل��ازوت والبنزي��ن املخصصة للمحافظة أيضًا مما تس��بب يف 
أزم��ة حمروق��ات. كذل��ك تعان��ي احملافظة من تراج��ع البنية التحتية 
واخلدم��ات العالجي��ة والدوائي��ة واالنقط��اع الطوي��ل للكهرب��اء وامل��اء، 
مما تس��ّبب يف أعباء إضافية دفعت الكثرين إىل اهلجرة إىل أوربا، يف 
موج��ة جدي��دة تذك��ر مبوج��ة بداي��ة الق��رن املاض��ي إىل األمريكيتني.

* 	* 	* 	 	
ه��ذه، يف النهاي��ة، إض��اءة بس��يطة على ما حدث يف الس��ويداء.  	
ق��د ال تك��ون أحاط��ت مبختل��ف اجلوان��ب لك��ن دون إغف��ال مقص��ود، ب��ل 
بس��بب قل��ة التفاصي��ل نتيج��ة التعتي��م عل��ى احملافظ��ة. وتبق��ى ه��ذه 
الصفح��ات حماول��ة لرص��د حاهل��ا وإخ��راج قلي��ل مم��ا ح��دث فيه��ا إىل 

دائ��رة الض��وء.
رغ��م ذل��ك، وباعرتاف أبناء الس��ويداء أنفس��هم، ف��إن حراكها  	
البس��يطة  التج��ارب  ع��ن  يتط��ور  مل  ضعيف��ًا  ح��راكًا  ظ��ل  الث��وري 
واحمل��اوالت اخلجول��ة. وهن��اك من يصفه بأن��ه حراك خنبوي ختوضه 
النخ��ب الفكري��ة واالجتماعي��ة والعلمي��ة، وه��ي، يف طبيعتها، حماربة 
من قبل النظام، وأغلبها ينتمي إىل عائالت معارضة للبعث، وبعضهم 

يقي��م خ��ارج س��وريا من��ذ س��نوات.
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دم��ث األخ��الق ومس��تقيم يف كل ش��يء. خي��دم الن��اس ول��و  	
عل��ى حس��ابه. ي��ؤدي بش��كل دائم واجبات��ه االجتماعية من ف��رح أو عزاء 
أو م��رض. يس��هر كل ي��وم تقريب��ًا يف ح��ّي اهلل��ك حبل��ب م��ع أصدقائه 

وأقارب��ه.
يف بداي��ة العم��ل املس��لح أخ��ذ عائلت��ه إىل مدين��ة عنت��اب  	
الرتكي��ة حي��ث اس��تأجر بيت��ًا متواضع��ًا أس��كنهم في��ه، وعاد وح��ده إىل 
حل��ب. كان يأت��ي كل ش��هر أو ش��هرين إىل عنت��اب مي��د عائلت��ه مب��ا 
تبقى من راتبه، ويبقى ليومني ثم يعود إىل عمله. استطاع ابنه البكر، 
وه��و يف حوال��ي العش��رين م��ن عمره، أن جيد عماًل يف ش��ركة خاصة 

يؤم��ن ل��ه دخ��اًل معق��واًل ليس��اعد وال��ده يف مص��روف العائل��ة.
ال��ذي يق��ع يف مناط��ق  املش��فى  يف أح��د األي��ام ذه��ب إىل  	
س��يطرة النظ��ام فوج��د جث��ة ش��اٍب عل��ى األرض، جيل��س عل��ى مس��افة 
منها شرطي.. حيرسها. سّلم على الشرطي الذي يعرفه جيداً، وسأله 
عن اجلثة وصاحبها، فقال إنها ألحد أفراد اجليش احلر، ُقتل يف اليوم 
الس��ابق ووض��ع يف املش��فى، وُكّلف الش��رطي حبراس��ته، ف��إن أتى أحد 

م��ن أقارب��ه يلق��ي القب��ض علي��ه، ويعرف��ون صاح��ب اجلث��ة.
أكم��ل عب��د اللطي��ف طريق��ه إىل غرف��ة الصيان��ة. وأثن��اء  	
عمل��ه وإذ بهاتف��ه ي��رن وأح��د أصدقائ��ه يطل��ب من��ه موع��داً لزيارت��ه يف 
البي��ت. اتفق��ا عل��ى اللق��اء مس��اء. جاء الش��اب عل��ى املوعد. وبعد أن ش��ربا 
الشاي وجتاذبا أطراف احلديث قلياًل، قال: »البارحة صار اشتباك بيننا 
وب��ني ق��وات النظ��ام عل��ى أطراف حي اهللك، واستش��هد أح��د الثوار من 
أقاربنا، وجثته موجودة يف مشفى الرازي، ووالده يريد أخذها ودفنها 
يف احل��يّ بع��د أن يودع��ه أهل��ه وأحباب��ه، ونري��دك أن تس��اعدنا يف ه��ذا 

العمل«.
فك��ر عب��د اللطي��ف لدقائق ثم أجاب: »تعال غداً يف السادس��ة  	
والنصف صباحًا ومعك ش��اب آخر يف س��يارة س��وزوكي، وتوقفوا قبل 
املش��فى خبمس��ني م��رتاً. يف الس��ابعة تدخل��ون املش��فى حبال��ة إس��عاف، 
وتوقف��ون الس��يارة يف امل��كان ال��ذي توج��د في��ه اجلث��ة، فتحملونه��ا إىل 
الس��يارة وتضع��ون غط��اء عليه��ا، بينم��ا أك��ون ق��د أخ��ذت الش��رطي 

لنش��رب القه��وة«.
يف الي��وم التال��ي مت كل ش��يء كم��ا ه��و خمط��ط ل��ه، ودف��ن  	
الش��هيد بني أهله يّف حي اهللك. وملا عاد الش��رطي ومل يَر اجلثة عرف 
أن أح��داً م��ا ق��د أخذه��ا لكن��ه مل يب��اِل، كم��ا أن أح��داً مل يس��أله عنه��ا 

نتيج��ة البروقراطي��ة املنتش��رة يف أجه��زة الدول��ة.
بع��د أش��هر طويل��ة اس��تدعى مدير املش��فى عب��د اللطيف إىل  	
مكتبه، وملا حضر قال له: »لقد عرفت املخابرات أن عائلتك يف عنتاب، 
وأن��ت تعم��ل هن��ا. أن��ا ال أس��تطيع التغطي��ة علي��ك. لق��د أصب��ح وضع��ك 
خط��راً«. كان املدي��ر تركماني��ًا مث��ل عب��د اللطي��ف، وكان يعت��ر أن 
من واجبه إخطار »ابن مجاعته« باألخطار احملدقة به. يف اليوم التالي 
كان عبد اللطيف قد غادر املدينة متجهًا إىل عنتاب، ومنذ ذلك اليوم 

مل يع��د إىل حل��ب.
ب��دأ يبح��ث ع��ن عم��ل يف املدين��ة الرتكي��ة. ج��ال عل��ى كل  	
معارفه. كلما مسع بفرصة كان يقدم أوراقه ويعدونه أنه سيحظى 
باملوافقة، لكن أحداً مل يِف بوعده. ملاذا؟ سألته مستغربًا، فأجاب: »لست 
حمس��وبًا على تكتل أو مجاعة. نفس عقلية النظام. املش��كلة أن الذين 
حظيوا بفرصة عمل هم احملسوبون على املتنفذين، واملشكلة األكر 
أن بعضهم كان إىل فرتة قصرة -ورمبا ال زال إىل اآلن- من املعادين 
للثورة، وبعضهم كان -ورمبا ال زال إىل اآلن أيضًا- خمراً للنظام«.

يف أح��د األي��ام، وبينم��ا كان ميش��ي يف الش��ارع، إذ بأح��د  	
يربت على كتفه. التفت فرأى رجاًل يف الس��تينات، س��ّلم عليه وبادره 
: »ال، يا عم«. قال  بالسؤال: »أمل تعرفي؟«، فأجابه عبد اللطيف بأدب جمٍّ
الرج��ل: »أن��ا وال��د الش��هيد ال��ذي س��اعدتنا يف تهري��ب جثت��ه من مش��فى 
ال��رازي«. ذهب��ا إىل أح��د املقاه��ي وش��ربا الش��اي. ش��كره الرج��ل كث��راً 
ثم أخرج رزمة من املال قائاًل: »لن أنسى معروفك. خذ ما تشاء، فأنت 
تس��تحق ذل��ك«. فأج��اب عب��د اللطي��ف: »مل أق��م بذل��ك م��ن أج��ل امل��ال. 
أدي��ت واج��يب فق��ط«. غ��ادر الرج��ل املقه��ى وأكمل عبد اللطيف س��ره 
يف ش��وارع عنت��اب. كان��ت الدم��وع متأل عينيه، وكان حيس بالس��عادة 

والف��رح!!

عب��د اللطي��ف يف بداي��ة األربعين��ات م��ن عم��ره، لدي��ه ابنت��ان وثالث��ة صبي��ان. م��ن قري��ة الراع��ي يف ري��ف حل��ب الش��مالي، عل��ى  	
احل��دود م��ع تركي��ا. كان قب��ل الث��ورة يعم��ل يف مش��فى ال��رازي يف حل��ب كعام��ل صيان��ة، كم��ا ي��زاول مهن��ة جل��ي الب��الط ليتغلب على 

صعوب��ات احلي��اة املادي��ة.

أبو حممد اإلدليب

رجال من الثورة
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أكان  س��واء  جامع��ي،  كل  جت��اه  ظاه��راً  حقده��م  كان  	
مهندس��ًا أم طبيب��ًا أو معلم��ًا أو أي صف��ة حتم��ل ش��هادة علمي��ة. كان 
حتقر محلة الش��هادات هو الس��مة الس��ائدة لدى عناصر األمن، مثل: 
»جيبولن��ا هاجلح��ش املهن��دس«، »مين��و ه��دا الك��ر الدكت��ور؟«، »حنن��ا 
علمناه��ن، وحنن��ا عطيناه��ن الش��هادة، وحنن��ا منس��حبا منه��ن وقت ما 
بدن��ا«. ق��ال ل��ي احملق��ق: »وال ك��ر، س��حبت من��ك الش��هادة. إن ش��ا اهلل 
مفك��ر حال��ك أخدت��ا بفهمنت��ك؟! ول��ك حنن��ا عطيناك اهلندس��ة كرم 
أخ��الق منن��ا. ولك الس��يد الرئيس مفّضل عليك��ن، عّلمكن وعطاكن 

ش��هادات. ص��ار بدك��ن حري��ة وتعمل��و ث��ورة«!
بع��د معان��اة ثالث��ة أش��هر تقريب��ًا مت��ت إحال��يت إىل دمش��ق  	
الس��تكمال التحقي��ق يف مط��ار امل��زة العس��كري، ألقب��ع هن��اك س��نة 
كاملة. بدأ مسلس��ل تعذيب جديد من الضرب بالعصا البالس��تيكية 
املس��ماة األخض��ر اإلبراهيم��ي، انتق��ااًل إىل الكرب��اج الرباع��ي األس��ود، 
إىل الش��بح لس��اعات طويل��ة. كان يش��رف عل��ى التعذي��ب يف مح��اة 
مس��اعد امس��ه فرح��ان م��ن بل��دة الربيع��ة املوالي��ة، أم��ا يف مط��ار امل��زة 
فأصبح احملقق مقدمًا امسه سهيل من السويداء، إال أنه ال يقل حقداً 
وعنجهي��ة وتس��لطًا ع��ن املس��اعد، ب��ل زاد عليه بتلفظه بش��تائم تس��يء 
إىل اإلسالم وتكرر أن الثورة سلفية وعرعورية وغرها من األلفاظ 
ال��يت ال تن��م إال ع��ن حق��د أس��ود فتح��ت ل��ه الث��ورة فس��حة إلخ��راج م��ا 

كتم��ه لس��نوات طويل��ة.
امل��زة، وبعده��ا  التحقي��ق يف مط��ار  بقي��ت ش��هرين ره��ن  	
مت��ت إحال��يت لإلي��داع يف إح��دى صاالت��ه الرياضية. كان��ت بطول 15 
م��رتاً وع��رض 8، وفيه��ا 830 معتق��اًل. عنم��ا أدخل��ت إليه��ا رأي��ت وجوهًا 
ش��احبة وأجس��امًا هزيل��ة ومسع��ت أنات أمل خترج م��ن كافة األرجاء 
اليت تكدس فيها البشر فوق بعضهم. كلما تقدمت يف عمق الصالة 
ازدادت الرائح��ة الكريه��ة ال��يت تص��ل م��ن األن��ف مباش��رة إىل ال��رأس 
لتوحي بهول املنظر وفظاعة املصاب. مستنقع مكوناته أجساد عارية 
م��ن البش��ر تالصق��ت حت��ى تعفن��ت وأصابته��ا التقرح��ات اجللدي��ة 
والدمام��ل واجل��رب. دخل��ت إىل ذل��ك امل��كان عل��ى أم��ل التخل��ص م��ن 
التعذي��ب أثن��اء التحقي��ق، إال أن الوض��ع الصح��ي الع��ام وتصرف��ات 
بع��ض املعتقل��ني الذي��ن انقلب��وا داخ��ل الس��جن إىل ش��ّبيحة يعذب��ون 

الس��جان  الس��ن، نياب��ة ع��ن  زمالءه��م، وخاص��ة الضعف��اء وكب��ار 
ال��ذي أوكل إليه��م ه��ذه املهم��ة، باإلضاف��ة إىل اس��تئثارهم حبص��ص 
كب��رة م��ن الطع��ام ومس��احة واس��عة للجل��وس والن��وم؛ ه��ذه األم��ور 
جعل��ت االنتق��ال إىل ص��االت اإلي��داع أس��وأ م��ن التحقي��ق. أمضي��ت يف 
تل��ك الصال��ة م��ا يق��ارب 10 أش��هر، أحل��ت بعده��ا إىل حمكم��ة اإلرهاب 
ألحاكم بتهم مل أمسع بها من قبل، مثل دعم اجملموعات اإلرهابية 
والتواص��ل م��ع دول أجنبي��ة وإث��ارة الفتنة الطائفية. مل تكن حمكمة 
ب��ل ف��رع أم��ن آخ��ر، والقاضي كأن��ه ضابط يف الفرع بنفس األس��لوب 
واحلق��د والكراهي��ة، دون دف��اع أو مس��اع أق��وال لدح��ض م��ا ج��اء يف 

الضب��ط ال��ذي انت��زع بالتعذي��ب املمي��ت. 
بع��د كل ذل��ك أحل��ت إىل س��جن ع��درا ق��رب دمش��ق. ع��ادت  	
ل��ي احلي��اة م��ن جدي��د ألن��ه س��جن مدن��ي، حصل��ت عل��ى ثي��اب وطعام 
وأدوية، حتسنت حاليت الصحية، ولكي بقيت قيد احملاكمة. وبعد 
س��تة أش��هر أحل��ت إىل س��جن مح��اة وأن��ا م��ا أزال قي��د احملاكم��ة يف 

حمكم��ة اإلره��اب بدمش��ق.
 2017 الثان��ي  كان��ون   25 بتاري��خ  الس��جن  م��ن  خرج��ت  	
م��ع جمموع��ة م��ن املعتقل��ني، س��يق بعضه��م للخدم��ة العس��كرية 
االحتياطي��ة والبع��ض مطل��وب لف��روع أخ��رى غ��ر ال��يت اعتقلت��ه. 
وصل��ت إىل منزل��ي وكن��ت أع��رف أن��ي ل��ن أج��د أح��داً ألن زوج��يت 
وأوالدي غ��ادروا إىل والي��ة قوني��ا الرتكي��ة. بقي��ت يف مح��اة مل��دة 20 
ي��وم متخوف��ًا م��ن إعادة اعتقالي ثم تدب��رت أمر اخلروج باجتاه إدلب 
ألص��ل إىل احل��دود وأدخ��ل بعده��ا إىل تركي��ا ع��ن طري��ق املهرب��ني.

وم��ا  جدي��دة،  صداق��ات  كون��ت  التجرب��ة  ه��ذه  خ��الل  	
زل��ت عل��ى تواص��ل م��ع رفاق��ي داخ��ل س��جن مح��اة ع��ن طري��ق اهلاتف. 
اكتش��فت أن اجملتم��ع الس��وري رائ��ع رغ��م كل ش��يء. كنا يف س��جن 
محاة من خمتلف األفكار والعقائد؛ كان بيننا اإلسالمي والعلماني، 
الس��ّي والعل��وي واإلمساعيل��ي. وعندم��ا ب��دأ االس��تعصاء أصبحن��ا ي��داً 
واح��دة يف مواجه��ة الس��جان، حت��ى أن الش��خص األساس��ي يف قي��ادة 
االس��تعصاء، وال��ذي كان يلق��ب أب��و جيف��ارا، ه��و م��ن مدين��ة س��لمية 

اإلمساعيلي��ة، وتهمت��ه املش��اركة يف نش��اط ث��وري.

عم��ري 50 عام��ًا. مهن��دس مدن��ي. كن��ت أعم��ل يف مكت��يب اخل��اص حبم��اة، باإلضاف��ة إىل تعه��دات البن��اء. اعتقل��ي ف��رع املخاب��رات اجلوية 
يف 12 ش��باط 2014. يف البداي��ة بقي��ت لع��دة أي��ام دون طع��ام، م��ع تعذي��ب يوم��ي، دون تهم��ة أو س��بب. كان التعذي��ب لتحطيمن��ا كي ندلي 

باملعلوم��ات ال��يت يريدونه��ا أو نوق��ع عل��ى قائم��ة اجلرائ��م اليت أعدوها إلرس��النا إىل س��جن صيدنايا واحملكم��ة امليدانية.

احملامي سامر طالس

 شهادة معتقل:
من اجلوية إىل سجن محاة
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قب��ل ظه��ور داع��ش ت��وزع املهاجرون من بل��دان رابطة الدول  	
املس��تقلة عل��ى جمموع��ات عرقي��ة انتش��رت هن��ا وهن��اك، لك��ن أغلبه��م 
انض��م يف م��ا بع��د إىل جي��ش املهاجري��ن واألنص��ار ال��ذي تأل��ف نصف��ه 
م��ن اجلهادي��ني الشيش��ان، وظه��ر ع��ام 2012، بع��د ع��ام م��ن ب��دء الث��ورة 

الس��ورية.
ع��ني الزعي��م الشيش��اني دوك��و عم��اروف، ال��ذي قت��ل ع��ام  	
2014، عب��د الكري��م القرم��ي ممث��اًل ل��ه يف س��ورية. وه��و م��ن موالي��د 

أوزبكس��تان ع��ام 1974، لك��ن أصول��ه تنح��در م��ن عائل��ة تتاري��ة ُرّحل��ت 
من القرم عام 1944. درس عبد الكريم اهلندس��ة املعمارية يف جامعة 
طش��قند، وقات��ل يف الشيش��ان، ول��ه ب��اع طوي��ل يف مس��اندة جهادي��ي 
مجهوري��ات القوق��از ض��د روس��يا. س��جن ألرب��ع س��نوات )2007 � 2011( 
بع��د عودت��ه إىل مس��قط رأس عائلت��ه يف مدين��ة س��يمفروبول. يع��ّد 
م��ن مؤسس��ي جي��ش املهاجري��ن واألنص��ار يف س��ورية، وص��ار نائ��ب 
أمره. وكذلك أسس كتيبة »البيت القرمي«، اليت أخذت تضم إىل 
صفوفها أغلب القادمني من شبه جزيرة القرم عر تركيا القريبة.

وق��د مترك��ز ه��ؤالء بداي��ة يف ري��ف حل��ب الش��مالي، وبل��غ  	
عدده��م 200 تقريب��ًا، جله��م م��ن ش��باب تت��ار الق��رم عدمي��ي اخل��رة، 
ُيس��تخَدمون  أو  اجلرح��ى،  لرعاي��ة  غالب��ًا  ُيرَس��لون  كان��وا  لذل��ك 
وق��وداً للمع��ارك ض��د ق��وات األس��د. وق��د اش��تكوا م��راراً م��ن اس��تغالل 
املقاتل��ني الشيش��ان ذوي اخل��رة هلم، والذي��ن حاولوا دائمًا دفعهم إىل 
الصف��وف األوىل. وم��ع ذل��ك جل��ب مقاتل��و الق��رم الش��هرة أول م��رة 
جليش املهاجرين واألنصار يف نيسان 2013، حني قاد أحدهم، وامسه 
رمض��ان، وأصل��ه ت��رتي م��ن مدين��ة نيجنيغورس��ك، ش��احنة حتم��ل 
7 أطن��ان م��ن املتفج��رات مه��د انفجاره��ا القتح��ام مش��فى الكن��دي يف 
»معرك��ة ف��ك األس��رى« حبل��ب. رمض��ان ش��اب يف منتص��ف العم��ر، 

التح��ق باجله��اد يف الي��وم التال��ي لوف��اة والدت��ه.
تشكيل »الدولة اإلسالمية«، وانتشارها السريع، وسيطرتها  	
عل��ى نص��ف أراضي س��ورية والع��راق؛ مل يعجب العدي��د من الفصائل 
اجلهادي��ة األخ��رى يف س��ورية، ال س��يما تنظي��م القاع��دة ال��ذي ح��اول 
وضعه��ا حت��ت س��يطرته. وق��د حدث ص��دام عنيف ب��ني التنظيمني، ما 
جع��ل اجملموع��ات اجلهادي��ة الصغرة نوعًا م��ا يف وضع حرج، وفرض 
الكبري��ن إىل  ب��ني  املواجه��ة  عليه��ا حتدي��د موقفه��ا بس��رعة. أدت 
انقس��ام أولئ��ك املقاتلني، فغادر أم��ر جيش املهاجرين واألنصار، عمر 
الشيش��اني، ونص��ف مقاتل��ي اجليش مع��ه، ليبايعوا البغ��دادي ويصبح 

ه��و وزي��راً حل��رب داع��ش. يف ح��ني ش��كل خلف��ه س��يف اهلل الشيش��اني 
»جي��ش اخلالف��ة« وباي��ع جبه��ة النص��رة، لكن��ه قت��ل يف إح��دى معارك 
اهلج��وم عل��ى س��جن حل��ب، ليأت��ي ص��الح الدي��ن الشيش��اني ويعي��د 
جي��ش املهاجري��ن واألنص��ار، مبايع��ًا أم��ر إم��ارة القوق��از أب��و حمم��د 

الداغس��تاني.
مبناس��بة م��رور 70 عام��ًا عل��ى تهج��ر تت��ار القرم املس��لمني،  	
أص��در جي��ش املهاجري��ن واألنص��ار بيان��ًا ألق��اه عب��د الكري��م القرم��ي، 
حث فيه على اجلهاد والعمل العسكري ملواجهة روسيا. ما دفع جبزء 
منه��م إىل الع��ودة إىل منطق��ة الدونب��اس أواخ��ر 2014، والقت��ال م��ع 

األوكراني��ني ض��د ال��روس الذي��ن احتل��وا ش��به اجلزي��رة آن��ذاك. 
يف بداي��ة ع��ام 2015 ق��ام جهاديو القرم بعصيان داخل جيش  	
املهاجري��ن واألنص��ار، فق��د أراد رمض��ان القرم��ي أن يس��تلم القي��ادة 
ويوق��ف وصاي��ة الشيش��ان، مم��ا تس��بب يف خ��روج قس��م م��ن جي��ش 
املهاجرين واألنصار وتشكيلهم »مجاعة القرم« املستقلة حتت قيادته. 
يف ح��ني حف��ظ قس��م آخ��ر ال��والء لنائ��ب األم��ر عب��د الكري��م القرم��ي 

و»البي��ت القرم��ي«. 
بع��د هذا االنقس��ام ضعف��ت قدرتهم القتالية وقل عديدهم،  	
ومل يع��ودوا قادري��ن عل��ى الرب��اط يف اجلبه��ات وال حت��ى عل��ى احلفاظ 
عل��ى مواقعه��م. ورمب��ا لذل��ك قام��وا بتصوي��ر فيدي��و تروجي��ي وه��م 
يتدرب��ون م��ع أطف��ال، جل��ذب دم��اء جدي��دة إىل صفوفه��م واحلص��ول 
عل��ى متوي��ل م��ن ش��يوخ اخللي��ج. وبع��د ذل��ك ُع��ني القاض��ي الش��رعي 
الس��عودي املعتص��م ب��اهلل أم��راً جلي��ش املهاجري��ن واألنص��ار، م��ا جعل 
عب��د الكري��م القرم��ي واملوال��ني ل��ه يفك��رون جدي��ًا يف االنضم��ام إىل 

فصي��ل جه��ادي آخ��ر.
ُنش��ر ش��ريط عل��ى موق��ع   2015 يف بداي��ة تش��رين األول  	
يوتي��وب، ُيظه��ر عش��رات م��ن »مجاع��ة الق��رم« ميتط��ون أرب��ع بيكابات 
وش��احنة، مس��لحني ببن��ادق كالش��نيكوف ومداف��ع رشاش��ة. حت��دث 
الش��ريط بالروس��ية، داعي��ًا مجي��ع  القرم��ي يف ج��زء م��ن  الزعي��م 
اجلهادي��ني إىل التوح��د حت��ت ل��واء »تنظي��م القاع��دة يف ب��الد الش��ام«؛ 
مبايع��ًا ه��و ومقاتليه زعيمه أمي��ن الظواهري. ونتيجة لذلك انضمت 
»مجاع��ة الق��رم« ال��يت انفصل��ت ع��ن جي��ش املهاجري��ن واألنص��ار إىل 
جبه��ة النص��رة، ومن��ذ ذل��ك احلني مل يعد يس��مع ش��يء عنها. ال يوجد 
تأكي��د عل��ى اختف��اء مجاعة القرم ولكن يعتقد أنها مل تعد موجودة، 

وإن وج��دت فأعداده��ا ضئيل��ة وتأثره��ا حم��دود ج��داً.

قلم��ا يأت��ي أح��د عل��ى ذك��ر املهاجري��ن م��ن ش��به جزيرة القرم الذي��ن جاؤوا للقتال يف س��ورية، رغم وجودهم الس��ابق يف »جيش  	
الس��وري. الش��مال  م��ن مع��ارك  الكث��ر  الفعال��ة يف  املهاجري��ن واألنص��ار«، ومش��اركتهم 

جماهدو القرم يف ساحات القتال السورية
د. علي حافظ

صورة لعبد الكريم القرمي لدى تالوته بيان حيث فيه املسلمني على اجلهاد ضد روسيا يف القرم
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الشارع املمتد من ساحة اجلمهورية وحتى األمنّيات يف والية كيليس الرتكية، يتحول منذ الثامنة من مساء كل يوم إىل  	
مهرجان احتفالي بش��هر رمضان، متنع الس��يارات من املرور فيه لتغزوه الكتل البش��رية املبتهجة حتت زينة كتبت عليها آيات قرآنية. 
بس��طات م��ن ألع��اب األطف��ال، وط��اوالت ممتدة جيلس إليها الناس ليش��ربوا الش��اي والقهوة ويأكلوا املثلج��ات، ومدينة ألعاب مطاطية 

حتت��ل س��احة اجلمهورية.

مصطفى خطيب

رمضانات خمتلفة لسوريني عديدين

* من أس��رة »عني املدينة«. وقد أعد هذا النص ضمن ورش��ة تدريبية على كتابة الفيتش��ر نظمتها الش��بكة الس��ورية لإلعالم املطبوع.

*

كان  الش��ارع.  عل��ى  املطل��ة  الزواي��ا  إح��دى  يف  جلس��ت  	
الس��وريون العنص��ر األه��م واألكث��ر، ه��م بائع��و األلع��اب وه��م عمال 
املقاه��ي، ه��م ال��رواد وه��م املش��رتون، وكأن الكث��ر م��ن الف��رح كان 
ينقصه��م. ه��ي غص��ة املظاه��ر الرمضاني��ة القدمي��ة ال��يت كان��ت 
تتجل��ى يف ص��ور مش��ابهة، وختتلف يف أحاي��ني عنها يف بالد النزوح. 
كركوز وعواظ اللذين رأيناهما يف طفولتنا على شاش��ات التلفاز 
كحال��ة م��ن املش��خصاتية يف مقاه��ي دمش��ق وحل��ب، ميش��ون أم��ام 
اجلم��وع، والس��لطان مي��ر ب��ني األطف��ال وخلف��ه حاش��يته بلب��اس 
عثمان��ي تقلي��دي. بائع��و الس��وس والتم��ر هن��دي واملع��روك حيتل��ون 
الزواي��ا بأع��داد كب��رة. كل ش��يء يوح��ي بع��ودة احلي��اة. وكل م��ا 
ينقصن��ا الس��تكمال مظاه��ر رمض��ان يف الذاك��رة ه��و ص��وت املدفع، 
»الط��وب« كم��ا كان يس��مى يف مدين��ة حل��ب، معلن��ًا بداي��ة الش��هر 
الكريم، ليستمر حتى نهايته بإطالق طلقة عند اإلفطار والسحور 

كن��وع م��ن التقالي��د.
أب��و حس��ني، ال��ذي يعي��ش يف إح��دى ق��رى جب��ل الزاوي��ة  	
كن��ازح بع��د أن خ��رج م��ن مدين��ة حلب مع املهجري��ن يف نهاية العام 
املاضي، قال إن احتفاليات رمضان غابت متامًا: »ال زينة يف الشوارع 
وال أه��الً رمض��ان مكتوب��ة عل��ى قصاص��ات خض��راء يف املس��اجد«. 
ص��الة الرتاوي��ح اختص��رت إىل مثاني ركعات فقط، والنس��اء منعن 
م��ن زي��ارة املس��اجد وضّي��ق اخلناق عليهن. املس��ّحر غاب عن املش��هد، 
وفواني��س رمض��ان مل تع��د ت��رى يف أيدي األطف��ال. اقتصر ما يوحي 
برمض��ان عل��ى بع��ض بس��طات الس��وس والتم��ر هن��دي وبأس��عار 

باهظ��ة جت��اوزت 200 ل��رة للكي��س. 
يف مع��دان يف الرق��ة ال��يت يس��يطر عليه��ا تنظي��م الدول��ة  	
كان األم��ر أكث��ر صعوب��ة. يق��ول أب��و صطي��ف، أح��د س��كان البلدة: 

حتى صالة الرتاويح كما نعرفها باتت تهمة اقتيد إثرها بعض أئمة 
املس��اجد للعقوب��ة، فه��ي مثان��ي ركع��ات فق��ط يف ع��رف التنظي��م. أم��ا 
النس��اء فق��د منع��ن م��ن املش��ي يف الطرقات أثن��اء الصيام رغ��م حجابهن 
الكام��ل. كم��ا ف��رض التنظيم قوانني صارمة متنع املس��ّحر من عمله، 

منتق��داً املظاه��ر ال��يت كان��ت تس��م رمض��ان يف س��ورية.
أم��ا يف مدين��ة حل��ب ال��يت كان هل��ا طقوس��ها اخلاص��ة يف  	
رمض��ان، إذ كان��ت األس��واق تتزي��ن ب��كل األطعم��ة والفواكه وينتش��ر 
يف شوارعها بائعو العصر والتمر هندي واملعروك وكعك العيد الذي 
متأل رائحته أرجاء املكان، وحمالت الفول واحلمص، وجلسات السهر 
واملدائح النبوية يف املس��اجد، وتقفل كل حمالت الطعام تقريبًا حتى 
قبيل اإلفطار؛ فقد بات املشهد مغايراً كما تقول السيدة سعاد: »صرت 
ت��رى احمل��الت مفتوح��ة وكأن رمض��ان مل مي��ر م��ن هن��ا. األش��خاص 
الذي��ن حيمل��ون س��جائرهم يف الطرق��ات بات��وا أكث��ر م��ن الصائم��ني. 
غاب املدفع الرمضاني، وحتى املسّحر الذي كان حيمل طبلته وعصا 
خمصوص��ة ينق��ر به��ا ث��الث نق��رات حبرك��ة متزن��ة وين��ادي بص��وت 
مجيل بأشعار وأدعية ليوقظك: »اصحى يا نايم، وحد الدايم« و»قوموا 
على س��حوركن، إجا النيب يزوركن« والكثر من األذكار، غاب عن 
ش��وارع املدين��ة. مل يب��ق إال بع��ض البائع��ني الذي��ن وجدوا يف هذا الش��هر 
مص��در رزق فوضع��وا براميله��م الزرق��اء ال��يت حت��وي بع��ض العصائ��ر 

والس��وس والتم��ر هندي«. 
النازح��ون يف كيلي��س حيتل��ون الطرق��ات ويطرب��ون رغ��م  	
امتعاضه��م م��ن طريق��ة املس��ّحر الرتك��ي ال��ذي ب��ات حدي��ث س��ورّيي 
الوالي��ة بلباس��ه التقلي��دي وطبل��ه املزع��ج ال��ذي ينق��ل هل��م صوت��ًا أش��به 
بالقذائ��ف ال��يت كان��ت تتس��اقط عل��ى رؤوس��هم يف الب��الد ال��يت ف��ّروا 
منه��ا، وكأن االنكش��ارية ع��ادوا ولك��ن ه��ذه امل��ّرة عل��ى ش��كل مس��ّحر.

كيليس - خاص عني املدينة
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يق��ف الرج��ل منه��كًا، متوقف��ًا عل��ى اإلحس��اس يف دوره،  	
حام��اًل مظلت��ه ذات الطاب��ع الكالس��يكي، متأم��اًل ذل��ك النس��ر الذه��يب 

األني��ق.  األزرق  س��فره  ج��واز  ب��رداء  امللتص��ق  الش��احب 
مل خيط��ر بب��ال ذي الش��عر األبي��ض امللت��ف أن��ه س��يضطر  	
يوم��ًا، بع��د أن ه��رب مب��ن تبق��ى م��ن عائلت��ه إىل تركي��ا، إىل الوق��وف 
مس��تجديًا أبس��ط حقوق��ه م��ن مؤسس��ة متث��ل نظام��ًا طامل��ا هت��ف ه��و 

وأبن��اؤه لس��نوات مض��ت ألج��ل إس��قاطه. 
يتوس��ط أب��و خال��د رت��اًل يتجمه��ر كل صب��اح أم��اًل بتجاوز  	
باب القنصلية عّله حيظى بدور ميّكنه الحقًا، إن حالفه احلظ، من 

احلص��ول عل��ى ج��واز س��فر جدي��د. 
لك��ن  بس��يطة،  الس��وريني  غ��ر  بعي��ون  تب��دو  ق��د  غايت��ه  	
بالتأكيد ليس��ت هي احلال بالنس��بة له ولغره من الس��وريني، ممن 
ي��رون ج��واز الس��فر كقي��د يس��تعصي عل��ى الكس��ر وزنزان��ة تبقيه��م 

والقه��ر.  األس��ر  ع��امل  يف  وحتش��رهم 
ورغ��م أن القوان��ني الدولي��ة واحمللي��ة وصف��ت جواز الس��فر  	
كأح��د احلق��وق املدني��ة للمواطن��ني، إال أن جهاب��ذة املش��رعني مل 
خيط��ر بباهل��م ان ه��ذا احل��ق ق��د يتح��ول إىل لعن��ة، أو حج��ر عث��رة 
ضخم��ة س��يحملها الالج��ئ الس��وري عل��ى ظه��ره أينما ح��ل وارحتل. 
مّي��ز أب��و خال��د ح��ال اقرتاب��ه م��ن امل��كان كلم��ات طامل��ا ألفها  	
من قبيل »وقف عالدور يا مزوء« و»بّعد من قدام الباب يا فهمان«. لكن 
ه��ذه امل��رة بنكهة تركية، فحراس القنصلية )الس��كيورييت( أصيبوا 
على ما يبدو بعدوى الفوقية واالس��تعالء من موظفي القنصلية يف 

الداخ��ل. 
ج��دد  مراجع��ني  ب��ني  خ��الف  حل��ل  العج��وز  يتق��دم  	
والس��كيورييت، ع��ّل األم��ور تس��ر بأس��رع م��ن الوت��رة املعت��ادة، إذ مل 
يي��أس الرج��ل م��ن الق��دوم يومي��ًا إىل مبن��ى القنصلي��ة طيل��ة أي��ام 

األس��بوع، رمب��ا ليفه��م كي��ف تس��ر األم��ور هن��اك، أو رمب��ا ليش��عر 
بقلي��ل م��ن التف��اؤل ال أكثر، أما أمل احلصول على اجلواز بالطرق 
الش��رعية فتبخ��ر من��ذ أول ي��وم ح��لَّ في��ه أم��ام ه��ذا املبن��ى املش��ؤوم.

يش��اهد أب��و خال��د بتحس��ر مقط��ع فيدي��و يوض��ح كي��ف  	
وب��دون  دقيقت��ني،  م��ن  أق��ل  يف  س��فره  ج��واز  اليابان��ي  يس��تخرج 
املرورعلى أي موظف، ثم يتمتم زافراً: »إي متل عندنا بفرد ش��كل«.

يغ��ي  يس��من وال  الس��وري ال  الس��فر  أن ج��واز  صحي��ح  	
م��ن ج��وع، إال أن غياب��ه ع��ن ش��خص يقي��م خ��ارج ب��الده س��يجعل منه 
حتم��ًا س��جينًا ال الجئ��ًا، فرتكي��ا ودول اخللي��ج مث��اًل، ال تقب��ل مبن��ح 
الس��وري ح��ق »اإلقام��ة« عل��ى أراضيه��ا م��ا مل يك��ن حيم��ل جواز س��فر 

س��اري املفع��ول.
ورغ��م أن ه��ذا اجل��واز جن��ح باقتح��ام موس��وعة غيني��س  	
لألرق��ام القياس��ية كأغل��ى ج��واز س��فر يف العامل، بعد الق��رار األخر 
حلكوم��ة النظ��ام، إال أن��ه ال ي��زال األضع��ف على مس��توى العامل وفق 

تصني��ف هنل��ي آن��د بارتن��رز. 
يتنه��د االستش��اري القانون��ي حس��ام األمحد قائ��اًل: »حتول  	
اجل��واز الس��وري إىل كاب��وس يالح��ق الالجئ��ني أينم��ا رحل��وا، وق��د 
جنح النظام بدهائه بالتحكم بنا وابتزازنا حتى وحنن خارج البلد«.

م��ا ه��ي إال أس��ابيع حت��ى ش��وهد أب��و خال��د خارج��ًا م��ن ب��اب  	
القنصلية حاماًل بيده بطاقة تؤكد حصوله على موعد ميّكنه من 
اس��تكمال إج��راءات احلص��ول عل��ى ج��واز س��فره اجلدي��د لك��ن بعد أن 
دف��ع لسمس��ار، أو م��ا حي��ب الس��وريون أن يلقب��وه باملفت��اح، ولي��رتك 
أب��و خال��د مكان��ه لقراب��ة ثالث��ة مالي��ني الج��ئ س��وري آخ��ر أحصتهم 
مديري��ة اهلج��رة الرتكي��ة لي��ؤدوا طقوس احلج وف��روض الطاعة، 
ويغ��ادر الس��تيي مكتئب��ًا، متأمل��ًا، منقط��ع النف��س، متس��ائاًل: إىل مت��ى 

سيس��تمر س��يزيف الس��وري بدف��ع الثم��ن؟!

ياسني أبو فاضل
كفورس��ت جامب، يندفع أبو خالد الرجل الس��تيي مس��رعًا جتاه املوج البش��ري الطائف حول مبنى القنصلية الس��ورية،  	

يف منطق��ة تقس��يم، لتأدي��ة ف��روض الطاع��ة املفروض��ة عل��ى الس��وريني الراغب��ني باس��تخراج أو جتدي��د ج��وزات س��فرهم.

* من أس��رة »س��وريتنا«. وقد أعد هذا النص ضمن ورش��ة تدريبية على كتابة الفيتش��ر نظمتها الش��بكة الس��ورية لإلعالم املطبوع.

جواز عقوبة أم امتياز؟!
كيف حول »البسبور« حياة الالجئني إىل جحيم؟

*
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ال تكتفي أم علي وهي تقوم بأعماهلا املنزلية  	
اليومية مبراقبة ابنها الصغر فحسب، بل تبقي عينها مفتوحة على 

أب��و عل��ي ال��ذي ازدادت وقفات��ه أم��ام امل��رآة يف اآلون��ة األخ��رة، ال س��يما بع��د م��ا ط��رأ علي��ه م��ن 
تغي��ر واض��ح يف عادات��ه وزاد غياب��ه ع��ن البي��ت وضج��ره الس��ريع منه��ا، م��ع تغرات تعرفه��ا الزوجة حبدس��ها وخرتها.

نزوة األربعين..

وضحة عثمان

يزي��ل أب��و عل��ي بش��كل يوم��ي وبقل��ق بال��غ بع��ض الش��يبات  	
اللوات��ي يظه��رن عل��ى أط��راف ش��عره، وق��د دأب بعده��ا عل��ى صبغ��ه 
أم عل��ي  أيض��ًا، متحم��اًل س��خرية  الصب��اغ عل��ى ش��اربيه  مس��باًل 

البي��ت كل��ه. انعك��س عل��ى  ال��ذي  وعدوانيته��ا وتوتره��ا 
تس��ّر أم عل��ي لصديقته��ا أم حمم��د م��ا يقلقه��ا م��ن طب��اع  	
زوجه��ا املس��تجدة، متمني��ة ل��و توق��ف األم��ر عل��ى الش��عر والصب��اغ 
والضج��ر م��ن البي��ت، أو عن��د املبالغ��ة يف أل��وان اللب��اس، ب��ل تؤك��د 
جازم��ة أن زوجه��ا مي��ر »جبهل��ة األربع��ني« وأن الرج��ل ق��د دخ��ل يف 

حال��ة نفس��ية مرضي��ة.
مل يك��ن م��ا مت��ر ب��ه أم عل��ي مش��كلة أم عمر م��ع زوجها، بل  	
كانت باختالقه املش��اكل ألس��باب تافهة أو دون أس��باب، وتوجيهه 
)مالبس��ها  ش��يء  كل  ح��ول  باس��تمرار  هل��ا  الالذع��ة  االنتق��ادات 
وطريق��ة طهيه��ا وترتيبه��ا حت��ى ألث��اث منزهل��ا(، وم��ن ث��م بق��اؤه 
ألوق��ات طويل��ة خ��ارج املن��زل، حت��ى علم��ت بعدها أنه ت��زوج من فتاة 
تصغ��ره بعش��رين عام��ًا، فما كان م��ن أم عمر إال أن تركت منزهلا 

مصطحب��ة أطفاهل��ا وغ��ادرت حيات��ه.
يرج��ع الكث��ر م��ن األخصائي��ني أن يك��ون اخل��وف م��ن  	
امل��وت والش��عور بتخطي العمر اجلمي��ل واالقرتاب من النهاية هو ما 
يدف��ع أب��و عل��ي وأب��و عم��ر وغرهم��ا إىل التم��رد، وه��و م��ا يش��ر إلي��ه 
االختصاص��ي النفس��ي »ياس��ر العم��ر« بقول��ه: »إن م��ن أه��م العوام��ل 
ال��يت تدف��ع الرج��ال والنس��اء إىل الوق��وع يف تل��ك األزم��ة ه��و الف��راغ 
ال��ذي يعيش��ه اجلنس��ان يف تل��ك املرحل��ة، نتيج��ة التقاعد م��ن العمل 
أحيانًا أو انشغال كل طرف عن اآلخر بأمور احلياة، مما يولد عند 

الرج��ل أو امل��رأة أو كليهم��ا تصرف��ات غريب��ة«.
فش��ل الزواج بعد س��نني طويلة غريب وغر مفهوم ملن مل  	
مي��ر به��ذه التجرب��ة، وال غراب��ة مم��ا أش��ارت إلي��ه إحصائي��ة رمسية 
صدرت عن اهليئة السورية لشؤون األسرة من تزايد نسب الطالق 
يف اجملتمع الس��وري، إذ بلغ أكثر من مثانية آالف حالة يف دمش��ق 
وريفها عام 2015 تتضمن املناطق اليت حتت س��يطرة النظام فقط.

بالطب��ع، إن أس��باب ارتف��اع ح��االت الط��الق ال تع��ود يف  	
س��نوات احل��رب اىل أزم��ة س��ن األربع��ني فق��ط، لكن العج��ز عن فهم 
الش��ريك واس��تيعابه يتضاع��ف يف األزم��ات. فخدجي��ة ال��يت زوج��ت 
أبناءه��ا األربع��ة وبناتها الثالث، مل تس��مح لظ��روف احلرب أن تأخذ 
زوجه��ا منه��ا، بع��د أن ت��زوج بش��كل ص��وري م��ن زميل��ة ل��ه يف العم��ل. 

مل تته��اون خدجي��ة يف إص��الح املوق��ف، وبش��كل مكث��ف وج��دي متكن��ت 
م��ن إقن��اع زوجه��ا بالع��دول ع��ن الزواج والع��ودة اىل منزل��ه، وإصالح ما 

خت��رب.
ما قامت به خدجية هو ما تنصح به نورة جران األخصائية  	
االجتماعية يف حديثها ملوقع اسأل طبيبك: »خيفق الكثر من الرجال 
والنساء يف التعامل مع أزمة منتصف العمر لدى الشريك، فيبدأ كل 
منهم��ا بانتق��اد اآلخ��ر ولوم��ه والتش��كيك في��ه، م��ا ُيفاق��م اخلالفات بني 

الزوج��ني ويزي��د الفج��وة بينهم��ا«.
وع��ن اإلرش��ادات ال��يت تنص��ح به��ا ج��ران لتجن��ب وختفي��ف  	
ح��دة األزم��ة تق��ول: »إذا كان��ت الوقاي��ة أس��لم وأفضل م��ن العالج، فال 
ب��د م��ن احل��رص على بناء أفراد أس��وياء نفس��يًا ومش��بعني عاطفيًا منذ 
طفولتهم مروراً باملراهقة والشباب وصواًل إىل احلياة الزوجية، واليت 
تعتر الفرتة األطول واألكثر صعوبة يف حياة اإلنسان. فاألشخاص 
الذي��ن حيصل��ون عل��ى احل��ب واالهتم��ام والعالقات الزوجي��ة امُلرضية، 
تتدن��ى بش��دة احتمالي��ة مواجهته��م ألي صعوب��ات يف منتص��ف العم��ر، 
واليت تتطلب ذكاًء ش��ديداً وتس��احمًا مع الش��ريك، فما مير فيه حدث 

طبيعي »ال إرادي«.
يفيده��ا يف حمنته��ا  م��ا  عل��ى  أم عل��ي  تعث��ر  ذل��ك مل  إىل  	
أثن��اء حبثه��ا س��وى أق��وال مبعث��رة هن��ا وهن��اك، ف��ال دراس��ات وال حب��وث 
خمتصة تقدم شرحًا واضحًا ملا مير به زوجها، حتى أن مؤلف كتاب 
»التعامل مع أزمة منتصف العمر« الدكتور »ديريك ميلن«، أخصائي 
عل��م النف��س الس��ريري، يق��ول: »إن البح��ث العلم��ي عن أزم��ة منتصف 
العم��ر قلي��ل ج��داً، وإن ما لدينا م��ن البيانات العلمية حمدود من حيث 
النوعي��ة والدراس��ات املوج��ودة، وإن أغل��ب م��ا ص��در م��ن امل��واد املكتوب��ة 
ع��ن أزم��ة منتص��ف العم��ر بش��كل كت��ب، أنتج��ه صحفي��ون ب��داًل م��ن 

الباحث��ني امُلدّرب��ني، وتك��ون ه��ذه اإلص��دارات س��طحية ووصفي��ة«.
وم��ن املالح��ظ أن م��ا مي��ر ب��ه الرج��ال والنس��اء يف م��ا يس��مى  	
بأزم��ة منتص��ف العم��ر ال يط��ول كث��راً، إذ حتم��ل األزم��ة يف ذاته��ا 
أس��باب انتهائه��ا، فم��ا كان دافع��ًا يصبح مثبطًا، ويع��ود الرجل إىل امللل 
م��ن جدي��د، وس��رعان م��ا يرتاج��ع اىل كه��وف س��المته وأمن��ه، مؤث��راً 
م��ا عرف��ه واعت��اده ووث��ق ب��ه، وه��و م��ا انته��ت إلي��ه املس��رحية الكوميدية 
»العي��ال ك��رت« ح��ني يرتاج��ع ال��زوج ع��ن الس��فر لل��زواج م��ن ام��رأة 
أخرى، ويرمي حقيبته يف آخر حلظة قبيل سفره، ويضم أبناءه إليه.

زيجات مهددة بعد عشرات السنين

*

* من أس��رة »زيتون«. وقد أعدت هذا النص ضمن ورش��ة تدريبية على كتابة الفيتش��ر نظمتها الش��بكة الس��ورية لإلعالم املطبوع.
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برجينس��كي صاح��ب فك��رة حمارب��ة  	
»إمراطورية الشر«، بلغة صقور اإلدارات 
األمركي��ة، عن طري��ق دعم اجملاهدين 
اجلمه��وري  إدارة  تبن��ت  وق��د  األفغ��ان. 
رونال��د ريغ��ان ه��ذه السياس��ة وحقق��ت 
الوج��ود  جناح��ًا كب��راً مبعي��ار ض��رب 
العس��كري الس��وفيييت يف أفغانستان، وما 
ش��كلته هذه اهلزمية من مقدمة النهيار 

اإلمراطوري��ة الس��وفييتية وتفككه��ا.
م��ن منظورن��ا الي��وم ميكنن��ا إع��ادة ق��راءة ذل��ك »النص��ر«  	
األمركي-األفغان��ي بالنظ��ر إىل النتائ��ج بعي��دة امل��دى ال��يت تداعت 
ع��ن ذل��ك احل��دث التارخي��ي الكب��ر. صحي��ح أن��ه ال برجينس��كي وال 
وكال��ة املخاب��رات املركزي��ة ال��يت دعم��ت اجلهادي��ني القادم��ني من 
خمتل��ف البل��دان ق��د أوج��دا التيار اجلهادي من الع��دم، ولكن ميكننا 
الق��ول إن��ه ل��وال جن��اح اجلهادي��ني يف دح��ر االحت��الل الس��وفيييت مل��ا 
ش��هدنا ذل��ك الصعود واالنتش��ار الكبري��ن ملنظمة القاع��دة وللفكرة 
اجلهادي��ة عموم��ًا. لي��س باحلاف��ز القلي��ل أن تتمك��ن حفن��ة م��ن 
املقاتل��ني م��ن هزمية القوة العس��كرية إلح��دى الدولتني العظميني، 
يف ذل��ك الوق��ت، حت��ى ل��و مت ذل��ك بدع��م عس��كري كبر م��ن الدولة 
العظم��ى الثاني��ة. نص��ر به��ذا احلج��م م��ن ش��أنه أن يش��جع آالف 

عن زبغنيو برجينسكي وزمانه

بكر صدقي

رأي

م��ات، قب��ل أي��ام، مستش��ار األم��ن القوم��ي األس��بق يف عهد  	
الرئيس األمركي جيمي كارتر، املفكر االس��رتاتيجي من أصل 
بولون��ي، زبغني��و برجينس��كي. وقد ارتبط امس��ه، يف أذهاننا، بنهاية 
احل��رب الب��اردة واجله��اد اإلس��المي ض��د االحت��الل الس��وفيييت يف 

أفغانس��تان.

الش��بان املس��لمني م��ن خمتل��ف أحن��اء الع��امل عل��ى االلتح��اق بالق��وة 
الضارب��ة ال��يت س��تعيد إىل اإلس��الم أجم��اده اإلمراطوري��ة األوىل، 

وفق��ًا خلياهل��م املري��ض. فم��ا كان حم��ض أح��الم طوباوي��ة حتقق يف 
الواق��ع، وحتول��ت أفعانس��تان إىل »أرض حم��ررة« ميك��ن االنط��الق منه��ا 
لضرب »الغرب املتس��لط الكافر« كما تقضي تعاليم الس��لفية اجلهادية.

وهكذا، س��رعان ما حتول الوحش الذي ربته املخابرات املركزية  	
األمركية، بإحياء من برجينسكي، ملواجهة الشيوعية العاملية، إىل »شبح حيوم 

ف��وق الغ��رب« عل��ى تعب��ر مارك��س وإجنل��ز يف البي��ان الش��يوعي، في��ؤرق ش��عوره باألم��ان 
املتولد من القوة، ويضرب ضربته املش��هدية يف احلادي عش��ر من أيلول يف نيويورك، تليها 
عملي��ات إرهابي��ة متنقل��ة ب��ني العواص��م األوروبي��ة وبع��ض العواص��م العربي��ة واإلس��المية.

ه��ذه بع��ض ترك��ة ح��رب أفغانس��تان، ترك��ٌة تض��رر منه��ا ع��امل املس��لمني أكث��ر  	
بكث��ر مم��ا تض��ررت الوالي��ات املتح��دة وأوروب��ا. ف��رّداً عل��ى ض��رب الرج��ني العمالق��ني ملبن��ى 
مركز التجارة العاملي يف نيويورك، قامت إدارة جورج بوش االبن باحتالل كل من أفغانستان 
والع��راق، لتح��ول البلدي��ن إىل خ��راب كب��ر يصل��ح أرض��ًا خصيبة النتعاش الس��لفية اجلهادية 

ال��يت بات��ت مؤهل��ة إلقام��ة س��لطتها وفق��ًا لنظري��ة »إدارة التوح��ش«. وه��و ما حص��ل يف العراق 
أواًل، يف أعق��اب االحت��الل األمرك��ي، ع��ام 2003، ح��ني أس��س اجله��ادي األردن��ي أب��و 

مصعب الزرقاوي تنظيم »الدولة اإلسالمية« فاقرتف الفظاعات املصورة اليت تداوهلا 
اجلهاديون يف أربع جهات األرض وتقاطروا إىل العراق كذئاب مشت رائحة الدم. 
ثم جاءت النكبة السورية على يد اجلزار بشار األسد -راعي اإلرهاب واإلرهابيني- 

لتتح��ول س��وريا، ومعه��ا الع��راق، إىل أرض مثالي��ة إلقام��ة »الدول��ة 
اإلس��المية« بعدم��ا خ��رج تنظيم الدولة عن هيمن��ة منظمة القاعدة 

وتص��در مش��هد التوح��ش والفظاع��ات.
القاع��دة  منظم��ة  صع��ود  أعق��اب  يف  برجينس��كي،  س��ئل  	
وانقالبه��ا عل��ى راعيه��ا األمرك��ي، عم��ا إذا كان يش��عر بالن��دم على 
فكرت��ه باس��تخدام اجلهادي��ني اإلس��الميني ض��د الس��وفييت، فأج��اب 
قائ��اًل: »م��ا ه��و األهم من وجهة نظر التاري��خ: ظهور طالبان أم نهاية 
احلرب الباردة؟ ظهور بضعة إس��الميني متحمس��ني أم حترر أوروبا 
الوسطى والشرقية؟«. بهذا املنطق »اإلسرتاتيجي« كان برجينسكي 
يفكر، بعيداً عن أي اهتمام مبصائر جمتمعات وماليني البشر، فهو 
صاح��ب الكت��اب الش��هر »رقعة الش��طرنج الكرى«. فالعامل، بالنس��بة 
ل��ه، ال يع��دو كون��ه رقعة ش��طرنج يلعبها ش��خصان، وأحجارها دول 
ومجاع��ات وبش��ر. جم��رد قط��ع ب��ال حي��اة، تكس��ب قيمته��ا فق��ط مم��ا 
يرسم هلا عقل الالعب كلّي القدرة، ال يقيد حريته شيء غر قدرة 

. خصمه
هؤالء ال�»بضعة إسالميني متحمسني« أقاموا دولتهم على  	
أرض العراق والشام يا برجينسكي، حتاربها دولتك منذ ثالث سنوات 
بال نتائج عس��كرية باهرة على مثال حرب أفغانس��تان. وحتولوا إىل 
مشكلة عاملية، يضربون ضرباتهم الدامية حيث يشاؤون، وحيددون 
أولويات كل الدول، ويدفعون بالد الدميوقراطية وحقوق اإلنسان 
والرفاه االقتصادي إىل الرتاجع عن كل املكتس��بات احلضارية اليت 
حتقق��ت ع��ر ق��رون ملصلح��ة األم��ن أواًل، ويش��كلون حاف��زاً لصع��ود 

التي��ارات األكث��ر انغالق��ًا ورجعي��ة يف أوروب��ا وأمركا.
م��ات برجينس��كي. يرق��ص ترامب اليوم بالس��يف يف ديارنا.  	

مثة ما يدعو إىل القلق.
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وحم��ور ه��ذا النه��ج ه��و: مبق��دار م��ا خت��دم النظ��ام وتفرعات��ه  	
ميكن��ك أن تك��ون ج��زءاً م��ن ش��بكة احملس��وبيات ال��يت يرعاه��ا. وس��تأتيك 
املكاس��ب وفق��ًا لقرب��ك م��ن/ وبع��دك ع��ن مرك��ز الش��بكة، ناهي��ك ع��ن 
رواب��ط أخ��رى. فتش��كلت الس��لطة عل��ى مس��توياٍت لش��بكة احملس��وبية 
وف��ق تل��ك العالقة-القاع��دة، ففي احملور يأت��ي الرئيس وعائلته، تليهم 
ش��بكة كب��ار ضب��اط األم��ن وق��ادة الف��رق العس��كرية اهلام��ة، ثم ش��بكة 
»الرجوازي��ة اجلدي��دة«، وأخ��راً ش��بكة صغ��ار املنتفع��ني، وعنه��ا س��يتم 

احلدي��ث هن��ا.
فبع��د ان��دالع الثورة مبدة قصرة أخذ النظام ينش��ر خمريه  	
م��ن البعثي��ني كعناص��ر رديف��ة للمخاب��رات ال��يت ص��ار ش��غلها أك��ر 
ومواجه��ة  والتعذي��ب  واالعتق��ال  واملالحق��ة  باملراقب��ة  م��ن طاقته��ا، 
املتظاهري��ن وإط��الق الرص��اص عليه��م وخط��ف الناش��طني وغ��ره، 
فأوكلت جزءاً من مهامها القذرة إىل هؤالء »الكتبة« الصغار، واملتمثلة 
يف مج��ع املعلوم��ات وكتاب��ة التقاري��ر، والذه��اب إىل املس��اجد حي��ث 
كان��ت تنطل��ق املظاه��رات، وافتعال أعمال اس��تفزازية مع املتظاهرين، 
وضربه��م أحيان��ًا، كل ه��ذا مقاب��ل الفتات املعنوي وامل��ادي الذي تقدمه 
األجه��زة، إذ تؤّم��ن هل��م أحيان��ًا ربط��ة اخلبز أو أس��طوانة الغ��از أو بعض 
امل��واد التمويني��ة األخ��رى، يف وق��ت ص��ار في��ه تقن��ني ه��ذه امل��واد طريق��ة 

حي��اة، واألفضلي��ة فيه��ا مل��ن يدخ��ل ه��ذه الش��بكة.
ث��م انتق��ل النظ��ام خط��وة أخ��رى ب��أن أخ��ذ يش��رك ه��ؤالء  	
الكس��بة الصغار، وبعد دورات تدريبية قصرة، يف إقامة احلواجز على 
مداخ��ل األحي��اء حبجة محايتها، وذل��ك إلحكام املزيد من الرقابة على 
الن��اس. وبالطب��ع ليس��ت هن��اك قواع��د لس��لوك عناص��ر احلواج��ز، فم��ن 
التفتي��ش وطل��ب اهلوي��ات، إىل التح��رش بالنس��اء، إىل ف��رض »اخل��وة« 
أو اإلت��اوة عل��ى س��ائقي الباص��ات والس��رافيس، م��ن عل��ب الدخ��ان واملتة 
والس��ندويش وبع��ض امل��ال، وكل��ه دعم��ًا مل��ن يق��وم ب�»محايت��ك«. حت��ى 
صار األمر معروفًا للجميع، من مش��اة وراكيب س��يارات النقل العامة 
واخلاص��ة وأصح��اب الش��احنات الصغ��رة والكب��رة. فلي��س مهم��ًا م��اذا 
تنق��ل، وم��ن مع��ك، حت��ى إن كان مطلوب��ًا للنظ��ام، األم��ر كل��ه يتعل��ق 
مبق��دار م��ا تدف��ع. إىل درج��ة ص��ار فيه��ا احلاجز بالنس��بة إىل الش��بيحة 
نقطة جذب جلمع الثروة، ورمبا كانت احلواجز على مداخل مدينة 

حل��ب والط��رق الواصل��ة إليه��ا خ��ر مث��ال عل��ى ذل��ك.

أمحد عيشة

مل يرتك النظام السوري، املتمركز حول شخص وحوله العائلة املنحدرة من وسط ريفي مذهيب، أي وسيلة، مهما كانت  	
قذارته��ا، إال واس��تخدمها للحف��اظ عل��ى س��لطته. وكان توزي��ع االمتي��ازات معلم��ًا رئيس��يًا يف سياس��اته من��ذ عه��د األس��د األب، وم��ا زال 

مس��تمراً، بأش��كال أبش��ع وأكث��ر تنوع��ًا، م��ع االب��ن.

رأي

 التعفيش والرتفيق
إحدى وسائل النظام يف تأسيس امليليشيات

ازداد ع��دد امليليش��يات واجله��ات الداعم��ة هل��ا، وم��ع تن��وع  	
الداعمني كان التفاوت يف املزايا والعطايا وأحيانًا النفوذ. فبعض 
اجملموع��ات أسس��ها أصح��اب مصان��ع خاص��ة م��ن بقاي��ا عماهل��م، 
مستغلني حاجة هؤالء إىل تأمني أساسيات العيش باحلدود الدنيا. 
لكن أكثر امليليشيات حصواًل على املزايا، وبالتالي القوة، هي تلك 
املرتبط��ة م��ع احل��رس الث��وري اإليراني ورم��وزه الطائفيني. وتبدأ 
االمتي��ازات م��ن الطع��ام، إىل م��ا يتقاض��وه م��ن روات��ب، وص��واًل إىل 

س��لطتهم وق��ت املع��ارك عل��ى عناص��ر وضب��اط جي��ش النظ��ام.
بع��د س��يطرة النظ��ام وامليليش��يات، بدع��م م��ن الط��ران  	
الروس��ي، عل��ى أحي��اء ش��رق حل��ب يف نهاي��ة 2016؛ أصبح��ت املهم��ة 
األساس��ية هل��ؤالء الش��بيحة املتوزع��ني عل��ى تش��كيالت عدي��دة ه��ي 
نه��ب البي��وت والتح��رش بالن��اس، وخاص��ة بالنس��اء. وعندم��ا مل 
يكتف��وا بس��رقة البي��وت الفقرة يف ش��رق املدينة، أو م��ا تبقى منها، 
انتقل��وا ليعمم��وا جتربته��م عل��ى غ��رب املدين��ة، فتحول��ت حلب إىل 
مرت��ع للش��بيحة ولعملي��ات البلطج��ة ال��يت يقوم��ون به��ا يف وض��ح 
النهار، كما عمليات القتل والس��رقة، دون االكرتاث بأي عواقب 

غ��ر متوقع��ة يف األس��اس.
ال��يت كان  امل��دن  عل��ى  التعفي��ش مقتص��راً  يع��د  فل��م  	
يوج��د فيه��ا مقاتل��و اجلي��ش احل��ر، حي��ث كان��ت الس��رقات تنس��ب 
إىل »اإلرهابيني«، بل توسع ليشمل معظم املدن السورية، ومل يعد 
يس��لم من تش��بيحهم حتى من كان مواليًا لنظامهم ولرئيس��هم. 
وصواًل إىل تأسيس ما ُيعرف بشركات »الرتفيق«، وهي شركات 
حراس��ة تتك��ون م��ن الش��ّبيحة والزع��ران، تؤّم��ن احلماي��ة لقواف��ل 
الس��يارات الش��احنة وبضائعه��ا وف��ق تس��عرات خمتلف��ة تبع��ًا لن��وع 

امل��واد احملمول��ة.
ه��ذه  تطوي��ق  النظ��ام  رمسي��ي  بع��ض  حي��اول  واآلن  	
الظواه��ر واحل��ّد منه��ا، ولك��ن ذل��ك ل��ن يتحق��ق بع��د استش��راس 
أم��راء احل��رب الصغ��ار الذي��ن رباه��م األس��د وأس��هموا يف انتصاراته 
الفس��اد  مكافح��و  سيستس��لم  وكالع��ادة  األخ��رة.  املوضعي��ة 
املزعوم��ون إىل أن��ه طامل��ا أن ذلك حيصل ضم��ن الدائرة »الوطنية« 

ض��ر! ف��ال  األب��د،  إىل  األس��د  اس��تمرار  يتطلبه��ا  ال��يت 
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ترجمة    

لت جيش إدلب احلر، التابع للجيش الس��وري احلر. نظريًا،  يف أيلول 2016 اندجمت ثالث قوى للمتمردين ذات توجه وطي وش��كّ 	
س��يقاتل ه��ذا التش��كيل اجلدي��د كاًل م��ن اجلماع��ات اجلهادي��ة والق��وات املوالي��ة للحكوم��ة يف حمافظ��ة إدل��ب.

دور جيش إدلب احلر يف معركة األمريكان ضد القاعدة

عبد الرمحن املصري
newsdeeply-3 أيار

ترمجة مأمون حليب

ش��ارك جي��ش إدل��ب احل��ر يف مع��ارك ض��د الق��وات املوالي��ة  	
للحكوم��ة عل��ى م��دار الش��هور الس��بعة املاضي��ة، إال أن��ه كان عاج��زاً 
ع��ن مواصل��ة اهلج��وم وبق��ي العب��ًا أق��ل أهمية م��ن الفصائ��ل املرتبطة 
بالقاع��دة، واضط��ر عملي��ًا إىل رب��ط أعمال��ه باخلط��ط والعملي��ات 

احمللّي��ة.  املتطرف��ة  للجماع��ات  العس��كرية 
إدل��ب ه��ي احملافظ��ة الوحي��دة الواقع��ة حت��ت س��يطرٍة ش��به  	
تام��ة للمتمردي��ن املعادي��ن لألس��د، وط��وال العام��ني األخرين كانت، 
إىل حد كبر، حتت هيمنة الفصائل اإلسالمية مبا فيها جبهة فتح 
الشام، اليت اختذت مؤخراً اسم هيئة حترير الشام بعد أن ضمت إليها 
العدي��د م��ن اجلماع��ات األخ��رى. وق��د اس��تهدفت اهليئ��ة تقريب��ًا كل 
اجلماع��ات الالإس��المية يف املنطق��ة، خصوصًا تلك ال��يت هلا ارتباطات 
غربي��ة كالفصائ��ل ال��يت ُتش��ّكل جي��ش إدل��ب احل��ر. إضاف��ة إىل ذل��ك، 
جتع��ل اهليمن��ة اجلهادي��ة يف إدل��ب احملافظ��ة هدف��ًا حمتم��اًل حلمل��ة 
قص��ف ممنهج��ة يش��نها التحال��ف الدول��ي بقي��ادة الوالي��ات املتح��دة 
وتك��ون ش��بيهة باحلمل��ة ض��د تنظي��م الدول��ة اإلس��المية. وي��زداد ه��ذا 
االحتمال بينما يبتعد تركيز الواليات املتحدة عن اإلطاحة باألسد، 
وس��ط س��عي دولي يس��تهدف مواقع القاعدة يف س��وريا. وإن مل خُيوَّل 
جي��ش إدل��ب احل��ر مبواجه��ة القاع��دة، ويف نهاي��ة املط��اف قتاهل��ا يف 
إدل��ب، ف��إّن ه��ذا اجلي��ش ق��د يواج��ه اس��تهدافًا متزاي��داً م��ن ِقب��ل هيئ��ة 
حتري��ر الش��ام بغ��رض دف��ع مجاع��ات اجلي��ش احل��ر إىل التخل��ي ع��ن 

ُمثِله��ا الوطنّي��ة ودعمه��ا الغرب��ي.
من هو جيش إدلب احلر؟

قام��ت ث��الث مجاع��ات من اجليش الس��وري احل��ر باالندماج  	
ُمش��ّكلًة جي��ش إدل��ب احل��ر: الفرق��ة الش��مالية، والفرق��ة 13، ول��واء 
صق��ور اجلب��ل. وق��د ُزوِّدت هذه التش��كيالت بصواري��خ التاو األمريكية 
الصن��ع ابت��داًء م��ن ع��ام 2013. يعم��ل جي��ش إدل��ب احل��ر، ال��ذي يق��ع 

مرك��ز قيادت��ه جن��وب إدل��ب وُيق��ّدر ع��دد رجال��ه ب���6200 مقات��ل، على 
جبه��ات جن��وب الالذقي��ة وغ��رب حل��ب ومش��ال مح��اة. وق��د ق��ال ن��وار 
أوليفر، اخلبر العسكري السوري، إن جيش إدلب احلر هو »مشروع 
أمركي 100%«. تصل األس��لحة واملس��اعدات املالية إىل جيش إدلب 
احلر عن طريق غرفة )املوم( الواقعة يف أنقرة، ومن املعروف أن هذه 
الغرفة ُتدار بش��كل أساس��ي من ِقبل وكالة االس��تخبارات املركزية 
األمريكي��ة م��ع إش��راف ترك��ي. حت��ى اآلن، مل ينخ��رط جي��ش إدلب 
احلر عسكريًا بالفعالية اليت كان يأملها كثر من املتمردين. فقد 
لع��ب دوراً متوس��طًا إىل جان��ب اآلخري��ن يف معرك��ة حل��ب الش��رقية 
العام املاضي، وكثراً ما ش��وِهدت قواته تفتح النار يف جبهات جنوب 

الالذقي��ة وغ��رب حلب. 
بالرغ��م م��ن وج��ود ح��االت تع��اون فيه��ا جي��ش إدل��ب احل��ر  	
م��ع هيئ��ة حتري��ر الش��ام وق��وات أخ��رى متش��ددة، إال أن ه��ذا اجلي��ش 
ظل هدفًا هلجمات مشتبهة من ِقبل مجاعات جهادية. يقول العقيد 
ف��ارس البي��وش، وه��و نائ��ب س��ابق لقائد جي��ش إدلب احل��ر، إن غرفة 
املوم تعمل على مشروع جديد لدمج 17 مجاعة من اجليش السوري 
احلر يف فصيل واحد، أو على األقل للعمل من خالل غرفة عمليات 
موح��دة. وُيضي��ف أن إمجال��ي عدي��د ق��وات ه��ذا االئت��الف اجلدي��د 
س��يكون تقريبًا بني 30 ألف إىل 35 ألف رجل، ومن املتوقع أن يش��مل 
عل��ى مجاع��ات مث��ل جي��ش إدل��ب احل��ر، وجي��ش النص��ر، والفرق��ة 
الس��احلية، وفيل��ق الش��ام، وجتم��ع فاس��تقم. ووفقًا ملا يقول��ه البيوش، 
ف��إن مجاع��ات اجلي��ش احل��ر ال��يت تعم��ل م��ع تركي��ا يف درع الف��رات 

ليس��ت ضم��ن ه��ذا االندم��اج امُلق��رتح. 
يقول العقيد البيوش: »هذه املرة س��تتحقق الوحدة. وعلى  	
هيئة حترير الش��ام أن جُتري حس��اباتها بش��كل خمتلف، إذ لن يكون 
األم��ر مثلم��ا كان عندم��ا كان��ت تهاج��م كل فصي��ل مبف��رده«.
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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��ر املنش������ورة س��ابقًا.
3ayn-almadina.com 
info@3ayn-almadina.com

@3aynAlmadina /3aynAlmadina

ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ مجّلة
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ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ  عضو الشــبكة السوريةمجّلة
لإلعــام المطبوع

صياد املدينة

س��ومر  كان  ونص��ف  ع��ام  قب��ل  	
ونوس، ابن ضيعة )معرين الصليب( التابعة 
ضاب��ط  كص��ف  بنفس��ه  مزه��واً  ملصي��اف، 
يف ح��رس نظ��ام األس��د اجلمه��وري، يطل��ق 
الصواري��خ دون حس��اب عل��ى جبه��ات داري��ا. 
وم��ع كل بن��اء يدخل��ه جي��ش النظ��ام كانت 
لون��وس حصت��ه م��ن الغنائم، لك��ن فجأة تغر 

كل ش��يء إىل غ��ر رجع��ة.
الس��تة  اب��ن  الش��اب،  أصي��ب  	
رش��اش  بطلق��ة  آن��ذاك،  عام��ًا  وعش��رين 
متفجرة حطمت فكه وكادت تودي حبياته، 
وم��ن حينه��ا وه��و خيض��ع لعملي��ات جراحي��ة 
دون فائدة. إذ يستحيل، حسب قدرة األطباء 
العس��كريني الذي��ن عاجل��وه، أن يع��ود الف��م 
إىل وظائف��ه الس��ابقة. أطل��ق الش��اب، وجن��وم 
فيس��بوك متعاطف��ون معه، مناش��دات حتض 
»أه��ل اخل��ر« عل��ى مس��اعدة »الش��هيد احل��ي« 
بالت��رع جلم��ع تكالي��ف عالج��ه يف اخل��ارج. 
لش��هيد،  واألخ  لطفل��ني،  األب  وه��و  ألن��ه، 
والفق��ر املع��دم ال��ذي يس��كن وأس��رته غرف��ة 
واح��دة دون مراف��ق، يعجز ع��ن أي عمل وهو 
يف احلال��ة ه��ذه ي��أكل طعام��ًا مطحون��ًا ع��ر 

فتحة يف العنق، حس��ب ما ش��رحت منشورات 
فيس��بوكية اتهم��ت »الدول��ة« بالتقص��ر.

استس��لم  ون��وس  أن  يب��دو  وال  	
ملصره املأساوي، قبل أن تلم به حادثة أخرى 
بإلق��اء القب��ض عليه متلبس��ًا يتاجر بالبنزين 
بعب��وات أكث��ر م��ن 100 لي��رت حس��ب م��ا قال��ت 
نقل��ت  بينم��ا  القدم��وس.  مدين��ة  ش��رطة 
منشورات تضامنت معه يف صفحات كرى 
رواي��ة أخ��رى تتلخ��ص يف أن��ه كان حيم��ل 
عب��وة صغ��رة 10 لي��رت فق��ط م��ن البنزي��ن 
جلبه��ا بع��د رحل��ة مضني��ة إىل قري��ة ع��ني 
حس��ان يف القدم��وس، وأن��ه اش��رتاها لتغذي��ة 
مولدة الكهرباء عندما جيوع ويلزمه تشغيل 
خالط الطعام. ويعر املتضامنون مع ونوس 
ع��ن غضبه��م م��ن الش��رطة ال��يت مل تق��م وزن��ًا 
للبط��ل اجلري��ح ب��ل أهانت��ه وضربت��ه وألقت��ه 

يف الس��جن بتهم��ة التهري��ب.
* 	*   	* 	

بري��ف  )كرت��و(  قري��ة  يف  	
طرط��وس، يف آذار املاض��ي، أثن��اء جنازة قتيل 
يف جيش األس��د، أخذ احلماس بالش��اب فادي 
جري مأخذه ليطلق النار احتفااًل ب�»الشهيد«، 

مث��ل عش��رات غ��ره، فاس��تعار بندقي��ة وراح 
يطل��ق الن��ار يف اهل��واء ث��م أفقي��ًا لردي حس��ن 
مرع��ي. وه��و عس��كري كان يف إج��ازة وأراد 
املش��اركة يف »تش��ييع زميل��ه«، وف��ق م��ا قالت 
اته��م  الفيس��بوك  عل��ى  موالي��ة  صفح��ات 
بعضه��ا ج��ري أنه فعل ذل��ك عن قصد ثم الذ 
بالف��رار. بع��د أس��بوعني ظهر القات��ل يف مقام 
الش��يخ يوس��ف بوربع��و، املعروف ب�»ب��و طاقة« 
واملق��دس ل��دى العلوي��ني، ليقس��م أم��ام ش��يخ 
املق��ام وعل��ى املصح��ف إن��ه مل يقص��د قت��ل 
مرع��ي، وإن��ه ال يعرف��ه وال يع��رف زوجت��ه 
وال أهل��ه، نافي��ًا ش��ائعات حتدث��ت ع��ن دواف��ع 
وني��ة مبيت��ة للقت��ل. وبع��د القس��م، وحس��ب 
مقط��ع مص��ور، خضع ج��ري الختبار الطاقة 
)الفتح��ة( يف ج��دار املق��ام، وهو اختبار كذب 
حي��اول في��ه املخت��َر أن مي��ّر خ��الل فتح��ة 
تضي��ق م��ن الداخ��ل إىل اخل��ارج، ف��إن جن��ح 
نس��ب  وب��ريء مم��ا  فه��و ص��ادق يف قس��مه 
إلي��ه، وإال فه��و كاذب. جن��ح ج��ري بصعوب��ة 
يف فح��ص الطاق��ة، وأثب��ت للش��هود وآلالف 
املعلقني الذين تعاطفوا معه على الفيسبوك 

أن��ه ب��ريء.
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