مجلــة نصــف شــهرية مســتقلة  /العــدد  1 / 97تمــوز 2017

Ayn-almadina.com
facebook.com/3aynAlmadina

جبل الزاوية  -إدلب
خاص عني املدينة

		

االفتتاحية

عيد نسيب
فق��د الس��وريون بهج��ة العي��د من��ذ س��نوات عدي��دة .ولكن��ه مح��ل ه��ذه امل��رة ،بالنس��بة إىل املقيم�ين يف
تركيا ،حراكاً واسعاً للمسافرين إىل سورية للقاء أحبتهم وقضاء أسابيع بني أهاليهم ويف بلداتهم .وقد
أش��اعت حرك��ة الس��فر ه��ذه ج��واً م��ن احلب��ور حتى ب�ين من مل يغ��ادروا ،ألنها عنت أن الب�لاد قريبة ومتاحة
رغ��م كل ش��يء.
اس��تمتعنا بقص��ص املع�بر وزحام��ه ،ث��م تنش��ق ه��واء الوط��ن م��ن جدي��د ،والوص��ول إىل من��زل األهل،
واهل��دوء النس�بي يف املناط��ق احمل��ررة يف الش��مال ،ومع��امل الفرح��ة هن��ا وهن��اك رغ��م اخل��راب.
«وحنن حنب احلياة إذا ما استطعنا إليها سبيال».
ومل تنفج��ر الث��ورة إال م��ن أج��ل احلري��ة والكرام��ة والعدال��ة ،وم��ن أجل حياة أفض��ل .ولكن خصمنا
املعت��وه يف دمش��ق أعل��ن الرتحي��ب بـ"املعرك��ة" بعد أس��بوعني فق��ط من انطالق مظاهراتنا الس��لمية ،وهو ما
ي��زال يفعل��ه حت��ى اآلن وبص��ورة متصاعدة ،من الرصاص وحتى الصواريخ الباليس��تية ،م��روراً بالكيماوي.
األمر الذي جعل اس��تعادة احلقوق وحماس��بة اجملرمني ش��رطاً مس��بقاً على حلول أي س�لام واس��تئناف أي
حياة طبيعية .ال خنرج يف هذا عن سنن البشر وعن مألوف شعوب األرض .غري أن املدة اليت طالت والثمن
اهلائل الذي ما زلنا ندفعه ،يف مقابل معسكر من العدوان من روسيا إىل إيران ،كل ذلك أسهم يف تشويش
البوصل��ة وخن��ر اهلم��ة .ولك��ن ال طري��ق لن��ا إال إكم��ال م��ا بدأن��اه مهم��ا تعق��د املش��هد ،فه��و م��ا ينس��جم م��ع
مقتضي��ات احلي��اة ال�تي نس��عى إىل أن تك��ون كرمية.
يف أحن��اء أخ��رى م��ن الب�لاد تعتدي الطائرات احلربية وتلعل��ع االنفجارات ويرتفع العويل .يف درعا
ال�تي انتفض��ت بع��د مخ��ود وه��ي تذيق قوات األس��د املوت يومياً ،ويف أطراف دمش��ق وغوطتها ،ويف الرقة اليت
أدخلتها داعش يف املزاد الدموي للحرب على اإلرهاب ،ويف دير الزور اليت رمبا صارت يف عني حرب األمم.
وهك��ذا نكتش��ف بس��رعة أن فرحن��ا ه��ش وس�لامنا ع��ارض ،وأن رحلتن��ا إىل بي��وت أهالين��ا يف الب�لاد
مؤقتة ،وأن ال سبيل إىل االستقرار سوى بانطالق سورية جديدة على أسس خالية من التسلط والعدوان،
مهم��ا ط��ال الزم��ن.
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معرب باب السالمة  -خاص عني املدينة

أمهات العيد
مصطفى أبو مشس
ال أح��د جيي��د العي��د كاألمه��ات .وحده��ن يعرف��ن التواب��ل ال�تي توض��ع للكع��ك ،وكي��ف خيبئ��ن طح�ين املعم��ول ،وخيف�ين يف
التنب جوزاً أخضر لتلك املناس��بة ،و«وقدة» قش خلبز التنور .يرمسن ابتس��اماتهن بس��رعة ليحملن حزنك .ال ميتزج بكاؤهن باحلرقة
وليس له صوت العويل .وأيديهن ،اليت امتألت شقوقها بدهن القطن ،تنسحب بسرعة حني تركع على ركبتيك لتقبيلها ،لتضمك
وترب��ت عل��ى كتفك.
هك��ذا تس��تقبل األمه��ات أوالده��ن العائدي��ن إىل الوط��ن،
الوط��ن ال��ذي حت��ول إىل خيم��ة ن��زوح أو كرفان��ة يف خمي��م أو بي��ت
ُي ّس��رك كل نق��ودك كل ش��هر ،الوط��ن ال��ذي ال تعّل��ق األمه��ات
األمني��ات عل��ى جدران��ه عل��ى ش��كل «مس��ارب كع��ك م��احل بالعصف��ر»،
وال تغطينه��ا بالس��تائر البيض��اء ال�تي ط��رزت عليه��ا ص��ورة خي��ل
متقابل��ة وع��رق أخض��ر والكث�ير من البي��اض؛ ولكنه��ن تكتفني بوضع
ص��ور أبنائه��ن م��ن الش��هداء واملعتقل�ين واملهاجري��ن واملنفي�ين .ال أح��د
كاألمه��ات جيي��د انتظ��ار الالش��يء.
أم��ام بيتن��ا القدي��م يف جب��ل الزاوي��ة كان��ت أم��ي تنتظ��ر،
واضعة راحة يدها حتت ذقنها يف عادة قدمية ورثتها كل األمهات يف
ٌ
وأمهات جاراتهاّ ،
أدمن اجللوس يف فسحة البيت ،حيملن
سوريا .هي،
مساحبهن «املية وحبة» ويبدأن تسبيحهن كل يوم .قالت لي أمي إن
«الورد» كان دائماً على ن ّية أطفاهلن .مل تعد عجائز سوريا تتذكرن
ِ
أوجاعه��ن ،وأم��راض الضغ��ط والس��كر وت��آكل الغض��روف وديس��ك
الظه��ر ال��ذي حن��ى ظهوره��ن .جتاهل��ن ال��دواء والدع��اء ،واكتف�ين
بالذاك��رة.
ح�ين وصل��ت واحنني��ت لتقبي��ل يده��ا كان الوقت ق��د قارب
العص��ر .ضم��ت رأس��ي براحتيه��ا ،قبل��ت.وجعه��ا ،وأدخلت�ني إىل حي��ث
رائح��ة احلب��ق .عل��ى ال��درج اإلمسن�تي القدي��م كان��ت صح��ون الكعك
تأخ��ذ مكانه��ا بالق��رب م��ن نباتاته��ا ،وعليه��ا رش��ة الس��كر األبي��ض.
*
*
*
كان املع�بر مزدمح��اً .احت��ل آالف األش��خاص األرصف��ة
وتشبثوا بأماكنهم منذ ساعات املساء ليقضوا ليلتهم بانتظار دورهم.
اجتمع��ت دوائ��ر منه��م خل��ف بعضه��ا ،حيمل��ون حقائبه��م وأطفاهل��م
وخوفه��م ال��ذي ب��دأ يتس��رب يف امل��كان .أس��ئلة كث�يرة ت��دور .حن��ن
الس��وريني جني��د التع��ارف بس��رعة ،وننف��ض قلوبن��ا أمام امل��ارة .أكثر
األحاديث عن اخلوف على طريق العودة ،وإن كانت تركيا س��تقبل
بعودتن��ا أم أن املع�بر س��يغلق ألم��ر م��ا .كان بعضه��م خائف��اً م��ن انته��اء
اهلدن��ة اهلش��ة وع��ودة الطائ��رات للقص��ف .آخ��رون كان��وا ميس��حون

م��ا عل��ى أجهزته��م م��ن ص��ور أو مقاط��ع صوتي��ة ح��ذراً م��ن امل��رور عل��ى
احلواج��ز .أحده��م كان يس��أل ،ال عل��ى س��بيل النكت��ة فمالحم��ه اجلادة
كان��ت توح��ي بصدق��ه« :أن��ا حلق��ت دق�ني ،معق��ول يعملول��ي مش��كلة؟».
صفعتن��ا ام��رأة ،يف الدائ��رة ال�تي اتس��عت ،ح�ين س��ألتنا إن كن��ا م��ا ن��زال
نتذك��ر الطري��ق إىل بيوتن��ا ووج��وه أهالين��ا.
كان الناس يتبادلون أوراق اإلجازات ليتأكدوا من أهميتها،
وال�تي كان��ت أش��به بصك��وك ع��ودة مبك��رة كان اجلمي��ع حيمله��ا؛ ه��ذا
م��د ّرس م��ن مدرس��ته وعلي��ه االلتح��اق خالل أي��ام ،وآخر م��ن رب عمله.
وضع��ت ي��دي يف جي�بي ألطمئ��ن أنا أيض��اً على الورقة ال�تي حتدد نهاية
إجازتي يف العاشر من متوز .ارحتت لفكرة وجودها معي ،ألعاود عادتي
يف مراقب��ة الوج��وه.
وحج��اج الوطن يف تزاي��د ،راجلني بعد أن منعت
س��اعات م��رت ّ
احلكوم��ة الرتكي��ة الس��يارات م��ن االق�تراب لنح��و كيلومرتي��ن جتنب��اً
للزحام وللحوادث .يصلون ،يراقبون األعداد ،يص ّفرون ،بعضهم يطرق
ي��داً بي��د تعب�يراً ع��ن حج��م املش��كلة ،ث��م يستس��لمون لدائ��رة أخ��رى م��ن
االنتظ��ار.
ح�ين ُفت��ح الب��اب يف الس��ابعة صباح��اً ،للدخ��ول ع�بر مم��ر
طوي��ل إىل الس��احة األخ��رى املالصق��ة لب��اب املع�بر ،تناث��رت الذكريات
واخلوف والتعارف على األرض ،وبدأت رحلة «دبر حالك» يف «التدافش»
للوصول إىل الطرف املقابل .حقائب تصطك باإلسفلت فيقشعر بدنك
لصوتها ،ونساء تصرخ ،وشباب يتجاوزن أهاليهم« .خالل سنوات الثورة
رأينا القيامة مرات عديدة»؛ قلت يف نفسي وأنا أمحل حقيبيت ألقف يف
املمر الطويل .مل يعد يوم القيامة مشهداً متخي ً
ال لنا حنن الذين نزحنا
مرات عديدة ُ
وه ّجرنا من بيوتنا ،رأيناه يف مدينيت حلب ويف املعابر ويف
الباصات اخلضر ويف رحالت «البلم» إىل أوروبا ويف طرق التهريب إىل
تركيا .قيامات كثرية كانت تعيد نفسها أمامي .املميز هذه املرة أنك
مل تع��د تفك��ر يف نهاي��ة الطري��ق ،كل ما يهمك ه��و الوصول إىل الضفة
األخرى ،إىل «اجلنة» إن صح التعبري.
حني وصلت إىل باب املعرب كانت الساعة قد قاربت العاشرة،
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والش��مس ق��د اس��تقرت ف��وق رؤوس��نا متام��اً ،ف�لا ظ�لال عل��ى األرض.
الشباب أشرعوا سجائرهم ،والنساء تضم صغارها ،والعجائز جيلسون
القرفصاء على حقائبهم ليستظلوا بقامات ذويهم .كان األمر يف املعرب
س��ه ً
ال إىل درج��ة ال تص��دق ،يف س��اعة واحدة قطع��ت اجلانب الرتكي
ألدخل هواء سوريا .يف الصالة املعدة الستقبالنا كان اجلميع يرحب
بالقادم�ين ،وعل��ى الرغ��م من أننا يف رمض��ان كان هناك من يوزع املاء
الب��ارد .بع��د أن قطع��ت وص��ل الدخ��ول يف اجلان��ب الرتك��ي أعطيت��ه
للموظف السوري مرفقاً إياه بالورقة اليت حتدد نهاية إجازتي .نظر
يف الورق��ة ث��م يف وجه��ي وأخربن��ي أن ال جم��ال للع��ودة قب��ل ش��هرين،
فكل األدوار قبل ذلك قد ملئت .حاولت معه بش��تى الوس��ائل ولكنه مل
يس��تجب ،وطل��ب م�ني أن أنظ��ر يف دف�تر ال��دور ثم أن أفس��ح اجملال ملن
ه��م ورائ��ي .كاد حج��م الصدم��ة يقعدن��ي .كث�يرون ب��دأوا بالنحي��ب
واللط��م واحلدي��ث عن فق��دان أعماهلم يف تركيا وعن عائالتهم اليت
تركوها يف اجلانب اآلخر .أحد العمال الذين حيملون احلقائب قال
بصوت عال وهو مير جبانبنا« :ما عاد اس��تحملتوا ش��هرين بالبلد!».
ص��ارت ل��كل من��ا حي��اة يف م��كان آخ��ر ،علي��ه أن يداف��ع عنه��ا
بأظافره .صار لكل منا وطن بديل وبيت بديل وأماكن بديلة وحتى
عائ�لات بديل��ة .أب��و أمح��د ،وه��و رج��ل مخس��يين م��ن األت��ارب رافق�ني
طيلة الطريق ،كان يضحك .وحني نظرت إليه قال« :أنا رجعت هلون،
ما عاد أرجع لرتكيا» .مر من أمام املوظف دون أن يأخذ دوراً للعودة،
وح�ين طلب��ت من��ه أن يفع��ل ق��ال« :م��ا بدي تس�� ّول لي نفس��ي الرجعة».
*
*
*
كان��ت حتض�يرات العي��د يف القري��ة خمتلف��ة ع��ن العي��د
الس��ابق .بدأ الناس يش��عرون باألمان نوعاً ما ،فالطريان مل يزر قرييت
منذ أشهر .العائدون الكثر من تركيا لقضاء إجازة العيد أضفوا جواً
من احملبة وحركة يف األسواق ،فعادت إىل الساحة حمالت األلبسة
و«بس��طات الش��وكوال والكراميال والتخليطة» ،ويف منتصفها نصبت
ث�لاث مراجي��ح .ح��ال معظ��م الق��رى ال�تي م��ررت به��ا كان يش��به حال
قرييت ،مظاهر العيد منتشرة واألسواق مزدمحة .بدأ الناس يرتكبون
احلي��اة رغم��اً عنهم على جدران البيوت املهدمة .صارت األصوات تعلو

بعد أن استس��لمت للصمت لس��نوات كثرية .كل ش��يء يشي بالعيد إال
الف��رح ،وح��ده الغائ��ب رغ��م م��ا يدور م��ن صخب.
بدأ انقسام واضح يظهر يف البيئة االجتماعية هنا .فاألسئلة
الكث�يرة ال�تي كان��ت تط��رح علين��ا ،ع��ن احلي��اة والعم��ل واللغ��ة ،كان��ت
جمامل��ة ال تتج��اوز الدقائ��ق للدخ��ول يف أحادي��ث كثرية عن املس��تقبل
والتقس��يم واالقتت��ال وال��دور العرب��ي والرتك��ي .احلدي��ث ع��ن الث��ورة
حاض��ر بش��دة ،واجلمي��ع يف حالة جدال؛ أهل القرية والش��باب الثائرون
الذي��ن حيمل��ون أس��لحتهم حت��ى يف زي��ارات املعاي��دة ،لتذكرين��ا حن��ن
النازح�ين بتخلين��ا عن الوطن ،والعائ��دون الذين كانوا ميضون معظم
وقتهم على صفحات التواصل االجتماعي منتقدين املقاتلني واخلالفات
بني الفصائل ،ليثبتوا ألنفس��هم أن س��فرهم كان خياراً صائباً .يف حني
اقتصرت أسئلة شباب القرية احلاملني بالدخول إىل تركيا عن الطرق
وكلفة امله ّرب وطبيعة العمل واحلياة ،أما الشيوخ املتشبثون بـأرضهم
فحمدوا اهلل رغم الظروف القاس��ية ،واألمهات منقس��مات بني رغبتهن
يف بق��اء أبنائه��ن وب�ين إرس��اهلم بعي��داً خوف��اً م��ن م��وت جدي��د يُعّلق على
اجلدران.
يف الي��وم األول للعي��د كان��ت مق�برة القري��ة ،وال�تي امت��دت
حتى كادت تلتصق بالبيوت ،هي املكان األكثر ازدحاماً .مل يكن هناك
بي��ت إال ورافق��ه الفق��دان والب��كاء يف ه��ذه الس��اعات األوىل م��ن الصب��اح.
جلست األمهات على أطراف قبور أوالدهن ،مل حيملن كعادتهن حبات
امللبس لتوزيعها على أرواح أمواتهن ،اكتفني مبالمسة القبور اليابسة
ال�تي غاب��ت ش��واهدها ،قلوبه��ن تدهلن عل��ى الطريق يف الوق��ت الذي تهنا
في��ه كلنا.
ع��دت إىل أم��ي وكان املش��هد ق��د تغ�ير .فالف��رح املغش��وش
تالش��ت مالحم��ه ،ص��دى اخل��وف والقذائ��ف واهلرول��ة والفق��ر م�لأ
الشوارع ،البيوت شاخت ،صور الشهداء واملعتقلني مألت صدور البيوت،
وأطفاهل��م يف العي��د غص��ة كل عائل��ة .عل��ى مصطب��ة البي��ت جلس��ت
ألتق��ط أنفاس��ي .انتزع��ت س��يجارة .بللته��ا بريق��ي وب��دأت أنف��ث دخان��ي
باحثاً عن مكان مل يس��كنه الدمار .اقرتبت أمي من وجهي لتعيدني إىل
احلي��اة م��ع رائح��ة قهوته��ا.
من جبل الزاوية  -خاص
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العيد يف مدينة إدلب
فرحة بنكهة األمل
مريم أمحد

مدينة إدلب  -خاص عني املدينة

يف ه��ذا الع��ام مح��ل عي��د الفط��ر لس��كان مدين��ة إدل��ب ش��يئاً م��ن البهج��ة وإن كان��ت ممزوج��ة ب��األمل ،ف�لأول م��رة من��ذ
س��نوات ميارس��ون طقوس��اً اعتادوه��ا م��ن قب��ل .إذ م��ا إن ط ّب��ق اتف��اق التهدئ��ة ال��ذي أب��رم ب�ين املعارض��ة والنظ��ام حت��ى ب��دأت بوادر
التغي�ير تظه��ر يف كاف��ة مناح��ي احلي��اة.
صنع حلويات العيد يف املنازل
دفع ارتفاع أسعار احللويات الكثريين إىل البحث عن بدائل
أق��ل تكلف��ة ،كصن��ع احللوي��ات يف املن��زل لتأم�ين م��ا حتتاج��ه األس��رة
منه��ا ،وس��اعدت مقاط��ع الفيدي��و املنتش��رة عل��ى اليوتي��وب الس��يدات
عل��ى ذل��ك .بينم��ا وج��دت بع��ض األس��ر يف صن��ع احللوي��ات يف املن��زل
مصدراً للدخل من خالل بيع ما تنتجه .وقد القت احللويات املنزلية
رواج��اً كب�يراً ،لرخ��ص مثنه��ا وجودته��ا ونظافته��ا .فف��ي احملال وصل
س��عر كيل��و احلل��و اجلي��د إىل م��ا يس��اوي  15دوالراً ،واملتوس��ط إىل 10
دوالرات .أما املكس��رات اليت تس��تخدم يف صنع احللويات فارتفع س��عر
كيل��و اجل��وز ليصب��ح  10دوالرات ،وس��عر كيل��و الفس��تق احلل�بي 18
دوالراً ،وبل��غ س��عر كيل��و الزب��دة العربي��ة  12دوالراً.
أم عم��ر ( 43عام��اً) ،م��ن س��كان مدين��ة إدل��ب ،تعم��ل بصناعة
احللوي��ات املنزلي��ة من��ذ أن اعتقل��ت ق��وات النظ��ام زوجه��ا واضط��رت
إىل إعان��ة أف��راد أس��رتها م��ن خ�لال ه��ذه املهن��ة البس��يطة ،تق��ول:
«اهلل وكيل��ك ،دف�تر احلج��ز عن��دي س�� ّكر م��ن قب��ل العي��د بأك�تر م��ن
أسبوعني ،ويف ناس حجزت من هلق لعيد األضحى .أول مرة بيصري
��ي هي��ك كثاف��ة بالطل��ب».
عل ّ
مهرجان التسوق
وقد افتتح اجمللس احمللي للمدينة مهرجان التس��وق األول
يف املناط��ق احمل��ررة .وتع��ود ه��ذه الفعالي��ة االقتصادي��ة بالفائ��دة عل��ى
س��كان مدين��ة إدل��ب والنازح�ين إليه��ا م��ن امل��دن األخ��رى ،كما ش��كلت
فرص��ة للتج��ار لع��رض بضائعه��م املع��دّة للعي��د ،وأس��همت يف خف��ض
األس��عار م��ن خ�لال روح التناف��س يف ع��رض املنتج��ات ،ودفع��ت بع��ض
التج��ار م��ن امل��دن القريب��ة إىل دخ��ول س��وق املدين��ة وط��رح كمي��ات
كب�يرة م��ن الس��لع املتنوع��ة ،كم��ا أتاح��ت ف��رص عم��ل لكث�ير م��ن
العاطلني عنه ،وخففت االزدحام والضغط عن أسواق املدينة املكتظة
بالسكان .وبسبب تنوع البضائع واألسعار اليت تناسب كافة املشرتين،
فقد ش��هد املهرجان إقبا ً
ال كبرياً من س��كان املناطق احملررة اجملاورة.

احلاج علي ،صاحب إحدى البسطات يف السوق ،قال« :أعلن
اجمللس احمللي عن مهرجان التسوق قبل بداية شهر رمضان ،وقامت
اللجن��ة املش��رفة علي��ه ببن��اء  45خيم��ة يف ش��ارع مش��تل املدين��ة ،أو م��ا
كان يع��رف ب��ـ«دوار الباس��ل» ،تؤج��ر الواح��دة بـ 40ألف لرية س��ورية».
ألعاب العيد حتمل مظاهر احلرب
ألول م��رة من��ذ ع��دة س��نوات نصب��ت املراجي��ح وانتش��رت
بس��طات األلع��اب يف كل ح��ارة وح��ي يف املدين��ة .وأكث��ر م��ا مي��ز
ألع��اب ه��ذا الع��ام حض��ور احل��رب ،ف��كل جمس��مات املع��دات العس��كرية
واألس��لحة جتده��ا عل��ى البس��طات ،ويف كل ح��ي جت��د األطف��ال وقد
انقس��موا وش��كلوا فصائ��ل عس��كرية ليجس��دوا الواق��ع ب��كل تفاصيل��ه،
وص��ار م��ن الطبيع��ي أن تس��معهم يتبادل��ون احلدي��ث ع��ن انتماءاته��م،
فأحدهم يدّعي أنه من اجليش احلر وآخر من أحرار الشام وآخرون
م��ن اهليئ��ة .ورمب��ا يتط��ور اجل��دال ليتح��ول إىل تداف��ع وتض��ارب
باألي��دي ،م��ا يس��تدعي تدخ��ل الكب��ار يف بع��ض األحي��ان.
وق��د ش��هدت أس��عار األلع��اب ارتفاع��اً كب�يراً ،ليبل��غ س��عر
الب��ارودة م��ا يس��اوي  8دوالرات واملس��دس  4دوالرات .أمح��د العل��ي
( 37س��نة) ،وه��و بائ��ع ألع��اب ،قال لنا« :ارتفاع األس��عار ناتج عن ارتفاع
س��عر صرف الدوالر ،باإلضافة إىل تضاعف أس��عار النقل ،والرس��وم
الكب�يرة ال�تي تفرضه��ا احلواج��ز عل��ى امل��واد اخلارج��ة م��ن مناط��ق
النظ��ام ،وحت ّك��م التجار باألس��عار وعدم وج��ود ضوابط هلا؛ كل هذه
العوامل جعلت األس��عار تزداد بش��كل غريب .السنة املاضية كنا نبيع
الب��ارودة ب��ـ 3دوالرات ،أم��ا الس��نة ف��رأس ماهل��ا علين��ا  6دوالرات».
أس��همت بع��ض املنظم��ات يف التخفي��ف عل��ى بع��ض األس��ر
م��ن خ�لال توزي��ع األلع��اب واهلداي��ا عل��ى األطف��ال ،وخاص��ة أبن��اء
الش��هداء منه��م ،م��ن خ�لال حف�لات رعته��ا للرتفي��ه عنه��م.
ورغ��م الفرح��ة عل��ى وج��وه األطف��ال كان��ت قل��وب الكب��ار
حتم��ل لوع��ة وأمل��اً كبريي��ن ،ف�لا توج��د أس��رة إال وفق��دت عزي��زاً أو
ت��أذت م��ن احل��رب ال�تي ت��دور رحاه��ا من��ذ س��نوات عل��ى امت��داد الب�لاد.
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العيد يف حلب
ال عزاء للفقراء

فادي حسني

ع�� ّزز العي��د حال��ة االنقس��ام
احلاص��ل ب�ين فئ��ات اجملتم��ع يف حل��ب ،بع��د
أن ص��ار عبئ��اً إضافي��اً عل��ى العائ�لات ال�تي
تعي��ش كف��اف يومه��ا ،ال�تي بات��ت تش��كل
الش��رحية األعظ��م م��ن س��كان املدين��ة ال�تي
بدت حزينة يف العيد ،مير أطفاهلا مبحاذاة
األلعاب واألراجيح ،يتفقدون جيوبهم شبه
الفارغ��ة ويبتلع��ون ريقهم ،يف حني حتولت
حل��وى العي��د إىل حل��م بعي��د املن��ال بع��د أن
صار س��عر الكيلو الواحد من املعمول يعادل
نص��ف رات��ب موظ��ف حكوم��ي.
تق��ول أم حمم��د لـ«ع�ين املدين��ة»:
«كان املعم��ول ه��و احلل��وى املعت��ادة ل��دى
مجيع الشرائح االجتماعية يف العيد لسنوات
كث�يرة .مل يك��ن هن��اك بي��ت خيل��و من��ه،
وكان��ت النس��اء تتفن��ن يف صناعت��ه وأش��كاله
وتقدمي��ه» .وم��ع الظ��رف االقتص��ادي الس��يء
ال��ذي يعيش��ه أكث��ر س��كان املدين��ة خل��ت
ش��وارع حل��ب وبيوته��ا م��ن رائح��ة توابل��ه اليت
كان��ت مت�لأ املكان ،فس��عر الكيلو من املعمول
باجلوز أو بالفس��تق احلليب يرتاوح بني 5000
و 15000لرية س��ورية ،أما س��عر كيلو الكعك
بعج��وة في�تراوح ب�ين  3500و 5000ل�يرة.

وبات��ت صناع��ة احللوي��ات يف املن��زل أم��راً يف
غاي��ة الصعوب��ة كم��ا تق��ول أم حمم��د« ،ف�لا
كهرباء لتشغيل الفرن ،وسعر كيلو اجلوز
ختط��ى عتب��ة ال��ـ 7000ل�يرة ،باإلضاف��ة إىل
السمن والتوابل .أربع حبات من مادة احمللب
الالزم��ة للكع��ك ص��ارت تب��اع ب��ـ 150ل�يرة».
أم��ا أب��و عل��ي ،ال��ذي ميل��ك حم ً
�لا
لبي��ع القه��وة والضيافة ،فق��ال« :مرت وقفات
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العي��د ومل أب��ع رب��ع البضاع��ة ال�تي اش�تريتها
حملل��ي ،فأق��ل كيل��و ش��وكوال ب��ـ3000
ل�يرة وكيل��و املل ّب��س  1400ل�يرة .األس��عار
تضاع��ف عش��ر م��رات ع��ن الس��ابق ،وص��ار
الن��اس يعت�برون ه��ذه األش��ياء م��ن الكماليات
والرفاهي��ة ولذل��ك ختل��وا عنه��ا م��ن أج��ل
ش��راء بعض الثياب أو الطعام» .س��يدة كانت
يف احمل��ل دفعه��ا الفض��ول إىل املش��اركة يف
احلديث لتقول لنا« :فنجان قهوة وصلى اهلل
وب��ارك ،ال عي��د وال ه��م حيزن��ون .م��ن وي��ن
الن��اس بدها جتيب؟!» .توافق الس��يدة اليت مل
تذك��ر امسها عل��ى كالم أبو علي وتضيف:
«أي ب��دل لطف��ل ،م��ن الن��وع التعب��ان ،بيكل��ف
 .4000البيجام��ا الصغ�يرة ط��وال ش�بر ب��ـ.5000
وم��ا يف مع�ين غ�ير اهلل» .لتخت��م حديثها وهي
خارجة حتمل ربع كيلو من القهوة اشرتته
بـ 1000لرية« :باألول خلينا نالقي مي حنمم
ال��والد وبعدي��ن بيع ّي��دوا ،م��ن مخ��س تي��ام م��ا
عن��ا وال نقط��ة م��ي!».
عل��ى الط��رف املقاب��ل م��ن املدين��ة،
وأمام باتيسري جاالكسي حلب يف منطقة
املوكامب��و ،كان��ت الس��يارات الفاخ��رة تق��ف
لينتظ��ر أصحابه��ا دوره��م لش��راء حلوي��ات
العي��د .س��عر كيل��و الش��وكوال هن��ا 15000
ل�يرة .عل��ب فاخ��رة م��ن الراح��ة احملش��ية
بالفس��تق احلل�بي يت��درج س��عرها م��ن 20000
وحت��ى  30000للكيل��و الواح��د .رواد امل��كان إم��ا
م��ن العائ�لات الغني��ة أو م��ن حمدث��ي النعمة
م��ن الش��بيحة ،كان��وا ميل��ؤون س��ياراتهم
مب��ا ل��ذ وط��اب .مئ��ات اآلالف تدف��ع عن��د
احملاس��ب ،تارك�ين أطف��ال املدين��ة أم��ام دور
امل��اء الطوي��ل ،بع��د أن نس��ي أولئ��ك األطف��ال
فرحه��م بالعي��د وانتظاره��م ل��ه ،ينام��ون م��ن
تعبهم وهم يعانقون ثيابهم اجلديدة حاملني
بالعيدي��ة ،وطع��م البوظة ،ومتع��ة األراجيح.
يف ح��ي األش��رفية نص��ب الش��اب
أمح��د املرجوح��ة الصغ�يرة ال�تي اش�تراها

ب��ـ 50000ل�يرة ليعم��ل عليه��ا يف أي��ام العي��د،
مس��تعيداً أهازي��ج تقليدي��ة يردده��ا عل��ى
مس��امع األطف��ال حت��ت الش��مس احلارق��ة
جلذبه��م إىل امل��كان ،وه��م ي��رددون وراءه« :ي��ا
ح��ج حمم��د يوي��و»« ...ه��ي دور الس�� ّكر»« ...ي��ا
والد العي��د» .ال��دور الواح��د لعش��ر دقائ��ق بـ75
لرية« .خلص العيد ولسا ما مجعت نص حق
املرجوح��ة»؛ ق��ال أمح��د وه��و يه��ز األرجوح��ة
بكلت��ا يدي��ه« :الوالد م��ا معون مصاري ،كنت
عبطالع��ون بب�لاش ،إش��و أعم��ل» .وعل��ى بع��د
أمت��ار من��ه ،يف الصال��ة املكيف��ة يف «األش��رفية
مول» ،كان صخب أطفال آخرين وموسيقا
امل��كان يص�لان إىل الش��ارع وه��م يضحك��ون
ويتقاف��زون يف املدين��ة املطاطي��ة اليت نصبت
خصيص��اً هل��ذا الي��وم ،ورس��م الدخ��ول إليه��ا
 500ل�يرة مل��دة رب��ع س��اعة.
أم��ا يف القس��م الش��رقي احملت��ل
حديث��اً م��ن املدين��ة فكان��ت الش��وارع ش��به
فارغ��ة .خل��ت البي��وت م��ن مظاه��ر العي��د
وزيارات��ه ،وحت��ى تكبريات��ه غاب��ت ع��ن امل��كان.
يف بع��ض زواي��ا احل��ارات فق��ط ،عل��ى أنقاض
البي��وت ،وج��د بعض األطفال مكان��اً ليحملوا
أس��لحتهم البالس��تيكية وميارس��وا لعب��ة
احل��رب.
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يف دير الزور ،حيث حيارب
التحالف داعش بقتل األبرياء
فوزي عبد العزيز
يف س��اعات القصف تكاد دير الزور تتحول إىل قطعة من اجلحيم .حينها
ال مفر سوى االستسالم للقدر ،فاحتمال املوت واحد مع القنابل العمياء والضمائر
امليتة.
االعرتاف��ات األمريكي��ة باخلط��أ،
بع��د اجمل��ازر ال�تي ترتكبه��ا طائ��رات التحالف
ب�ين وق��ت وآخ��ر يف ح��ق الس��كان املدني�ين
يف دي��ر ال��زور ،ال تع�ني ش��يئاً ألح��د ،ألنه��ا
ل��ن تعي��د للقتل��ى املظلوم�ين حياته��م ول��ن
حتاس��ب القاتل ولن حتول دون وقوع اخلطأ
م��رة أخ��رى .يف األربع�ين يوم��اً األخ�يرة،
حس��ب املرص��د الس��وري حلق��وق اإلنس��ان،
قت��ل يف مدين��ة امليادي��ن وحده��ا  240ش��خصاً
م��ن املدني�ين ،كان آخره��م قب��ل أي��ام ح�ين
دم��رت طائ��رات التحال��ف س��جناً س��رياً
لداع��ش مبس��جونيه .أربع��ون س��جيناً بته��م
أمني��ة خمتلف��ة قض��وا بغ��ارة التحال��ف تل��ك،
إىل جان��ب ح��راس ال يش��كل مقتله��م خس��ارة
مؤذي��ة للتنظي��م .يف الي��وم التال��ي أكمل��ت
داع��ش املش��هد الوحش��ي بع��رض جث��ث
الس��جناء يف الش��ارع حبج��ة أن يس��اعد امل��ارة
واملتفرج��ون بالتع��رف عليه��م ،ث��م ،وبع��د أن
ظل��وا جمهول��ي اهلوي��ة لس��اعات ،دفن��وا عل��ى
عج��ل يف ق�بر كب�ير واح��د .داع��ش تع��رف
من هم مس��جونوها بالطبع ،لكنها اس��تكثرت
عل��ى ذوي القتل��ى أن يعلموا ش��يئاً عن مصري
أبنائه��م ،ب��ل اس��تخدمتهم يف دعايته��ا ض��د
التحال��ف ال��ذي ال مييز «بينن��ا وبينكم ،فكلنا
مس��لمون» حس��ب م��ا يق��ول الدواع��ش يف
تألي��ب الناس لصاحلهم .على األرجح ،كان
التنظي��م س��يعدم ضحاي��ا الس��جن ل��و ظل��وا
أحي��اء ،لك��ن التحال��ف كان أس��رع يف قتله��م.
قب��ل يوم�ين ،يف بل��دة دبالن ش��رق دير الزور،
قت��ل بقص��ف ليلي ممت��د لطائ��رات التحالف
أكثر من  30ش��خصاً حس��ب املرصد ،ونقلت

صفح��ات حملي��ة أع��داداً أك�بر ،فض ً
�لا ع��ن
أضعافه��م م��ن اجلرح��ى ،بعضه��م س��يظل
بعاه��ات دائم��ة.
ه��ل يب��ذل م��ا يكف��ي م��ن اجله��ود
لتجنب سقوط أبرياء؟ قد يكون توزع مقرات
داعش وإقامة قادتها بني الناس س��بباً يفس��ر
ج��زءاً م��ن املش��هد الدام��ي ،لك��ن أس��باباً أخ��رى
بال شك تسهم يف هذا االستهتار الوقح حبياة
الن��اس ،م��ن جان��ب التحال��ف وم��ن جان��ب من
يرش��د الطائرات إىل أهدافها الداعش��ية على
األرض .يلفت بديع الراوي ،وهو ناش��ط من
دي��ر ال��زور ،إىل مالحظ��ة أث��ارت انتباه��ه يف
حادثة السجن السري وحوادث أخرى ،أخلى
فيه��ا ق��ادة م��ن داع��ش بيوته��م فج��أة قبي��ل
الغ��ارات ال�تي ستس��تهدفها« :عمي��ل م��زدوج
يعم��ل حلس��اب الطرف�ين ،داع��ش والتحال��ف
يف الوق��ت ذات��ه» .ويلف��ت إىل اس��تعمال داعش
ه��ؤالء العم�لاء لتضلي��ل طائ��رات التحال��ف:
«فم��ن ح�� ّذر ه��ؤالء الق��ادة من غ��ارة حمتملة
عل��ى بيوته��م؟» .بينم��ا يذك��ر أمس��اء طبي��ب
وممرضني قتلوا بغارة للتحالف على مشفى
ميدان��ي يف قري��ة جدي��د عكي��دات .يف حتقيق
جلري��دة الفايننش��ال تامي��ز نش��ر مؤخ��راً ع��ن
ش��بكات مرش��دي التحال��ف ،نقل��ت اجلري��دة
على لسان شاب عمل يف هذه الشبكات عبارة
مسعه��ا م��ن رئيس��ه ح�ين أبدى الش��اب غضبه
لس��قوط ضحاي��ا مدنيني« :م��ن يعمل يف هذا
العم��ل علي��ه أن يض��ع قلب��ه وضم�يره حت��ت
حذائ��ه».
يف املس��احة األضي��ق من احملافظة،
بني بلدتي البوليل والقرى األوىل يف الريف
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الغرب��ي م��روراً مبدين��ة دي��ر ال��زور ،وه��ي
املس��احة املخصص��ة حس��ب ما يب��دو لطائرات
النظام وحلفائه الروس ،مل يسهم اخنفاض
عدد الس��كان ،بس��بب موجات نزوح سابقة ،يف
تقلي��ص ع��دد الضحاي��ا ،إذ ارتفع��ت مؤخ��راً
وت�يرة الغ��ارات اجلوي��ة وأش��كال القص��ف
األخ��رى عم��ا كان��ت علي��ه يف الس��ابق.
وحتم��ل األنب��اء املتوات��رة م��ن هن��اك كل يوم
وآخ��ر أمس��اء قتل��ى ف��رادى أو مجل��ة ،أم وأب
وأطف��ال ،ج��دة م��ع أحفادها نام��وا يف منزهلم
لي ً
�لا وأصبح��وا قطع��اً ممزق��ة .املذه��ل م��ع
كل ه��ذا امل��وت يف دي��ر ال��زور أن تص�ير هدف��اً
لنازح�ين م��ن أراض ختس��رها داع��ش يف
س��وريا والع��راق.
يوم��اً بع��د ي��وم ،تضع داع��ش عوائق
جدي��دة أم��ام م��ن يفك��ر يف اهل��روب خ��ارج
س��يطرتها مش��ا ً
ال ،إذ تنف��ذ حك��م اإلع��دام
بأدالء الطريق املأجورين (املهربني) ،وتعاقب
م��ن يقب��ض علي��ه أثن��اء حماول��ة اهل��رب
مبائ�تي جل��دة بتهم��ة «الش��روع بال��ردة» ،ث��م
ب��دورة ش��رعية مغلق��ة ألربع�ين يوم��اً إلعادة
التأهي��ل .ومبزي��د م��ن احلواج��ز والكمائ��ن
واملخربي��ن تضي��ق ف��رص النج��اة حت��ى أم��ام
املغامري��ن وأم��ام القل��ة الذي��ن يس��تطيعون
حتم��ل نفق��ات الرحل��ة ومش��قة الس�ير ألي��ام
عل��ى طرق زرعتها داعش باأللغام األرضية.
يق��ول ناج��ون م��ن رحل��ة امل��وت ه��ذه إنه��م
ش��اهدوا عل��ى الطري��ق بقاي��ا عظ��ام بش��رية
وجثث��اً متفس��خة ت��أكل منه��ا ال��كالب ،تع��ود
هلارب�ين س��ابقني تاه��وا يف الصح��راء ومات��وا
جوع��اً أو عطش��اً أو باأللغ��ام.
العدد  1 / 97تموز 2017
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ّ
«مشلحني» ومرتزقة وليس فصي ً
ال فلسطينيًا
لواء القدس عصابة
مصطفى خطيب
متتل��ئ ج��دران خمي��م الن�يرب لالجئ�ين الفلس��طينيني ،جن��وب ش��رق حل��ب ،بص��ور القتل��ى .ولك��ن ه��ؤالء ليس��وا مناضلني ضد
االحت�لال اإلس��رائيلي كم��ا تعودن��ا ،ومل يقوم��وا بعملي��ات يف فلس��طني ،ب��ل س��قطوا أثن��اء وقوفه��م م��ع ق��وات األس��د بع��د أن زج بهم لواء
الق��دس وقائ��ده املرتب��ط باملخاب��رات الس��ورية عل��ى جبه��ات حل��ب.
التأسيس

أُعل��ن ع��ن تأس��يس ل��واء الق��دس يف تش��رين األول ع��ام
 ،2013بقيادة املهندس حممد السعيد ،وهو أحد أبناء خميم النريب
املعروف�ين بثرائه��م ،وكان ميتل��ك ش��ركة عق��ارات ومق��اوالت.
يق��ول أب��و حمم��د ،أح��د س��كان املخي��م ،إن «ث��روة الس��عيد ج��اءت م��ن
الرشاوى والسرقات واملخالفات العقارية اليت كان يبنيها باالتفاق
م��ع متنفذي��ن يف مدين��ة حل��ب قب��ل الث��ورة».
ويقول أبو حممد إن بداية اللواء كانت قبل هذا التاريخ
بكث�ير ،م��ع عدن��ان الس��يد ،وه��و أح��د الش��بيحة املعروف�ين بس��وء
السمعة ،وكان ميلك صالة أفراح وجمموعة من احملال التجارية
يف خمي��م الن�يرب ،وش��كل م��ع جمموع��ة م��ن الش��بان الفلس��طينيني
جمموع��ات كان��ت تس��اند الش��بيحة يف حلب ،لقم��ع املظاهرات منذ
بدايته��ا يف املدين��ة ع��ام  .2011ويرج��ع ص��ايف أب��و الزي��ن تش��كيل ل��واء
القدس إىل عدة أسباب استفاد منها نظام األسد يف إشعال الشرارة
لتس��ليح أبن��اء املخي��م ،كان أوهل��ا يف ع��ام  2011عندم��ا قت��ل أهال��ي
قرية النريب السورية القريبة ،وأثناء امتحانات الشهادة اإلعدادية،
ثالثة من أبناء املخيم على خلفية عراك بني الطرفني« ،فجأة ظهر
السالح يف املخيم وصار التجار يبيعونه بأسعار زهيدة .معظم أبناء
املخيم تسلحوا وقتها ،وهجموا على قرية النريب وقتلوا العديد من
أهله��ا» .بع��د ه��ذه احلادث��ة اتفق��ت معظ��م الفصائ��ل الفلس��طينية يف
املخيم ،وعلى رأس��ها فتح ومحاس واجلهاد ،وهي الفصائل األقوى،
عل��ى من��ع التس��ليح ،وكان اجل��و الس��ائد يف املخي��م يقض��ي بتوعي��ة
الش��باب لع��دم زجه��م يف املعركة.
وثانيه��ا كان حادث��ة قت��ل جن��ود جي��ش التحري��ر
الفلس��طيين الثالث��ة عش��ر يف مصي��اف والتمثي��ل جبثثه��م ،وم��ا
أش��يع وقته��ا زوراً م��ن مس��ؤولية فصائ��ل املعارض��ة عن ذلك .ش��كلت
ه��ذه احلادث��ة نقط��ة مفصلية يف صعود عدنان الس��يد وجمموعته،
وانضم��ام الكث�ير م��ن ش��بان خمي��م الن�يرب إىل ه��ذه اجملموع��ة ال�تي
اصطدم��ت م��ع الكث�ير م��ن أصح��اب الفك��ر السياس��ي داخ��ل املخي��م،
الذي��ن كان��وا يتهم��ون ،حبس��ب امل��درس ص��ايف أب��و الزي��ن من س��كان
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خميم النريب «نظام األس��د بتصفية اجلنود إلدخال الفلس��طينيني يف
صفوف��ه واالعتم��اد عليه��م يف معركت��ه».
ويضي��ف أب��و الزي��ن أن «اخل�لاف التارخيي بني حركة فتح
ومح��اس ه��و ال��ذي قل��ب املوازي��ن ،فحرك��ة مح��اس وقف��ت ض��د نظ��ام
األسد مما جعل عدداً كبرياً من أنصار حركة فتح يقفون إىل جانب
النظ��ام ،عل��ى الرغ��م م��ن العداء األزل��ي بني حركة فتح ونظام األس��د
من��ذ زم��ن قائده��ا الراح��ل ياس��ر عرف��ات» ،وع��داء األس��د ووزي��ر دفاع��ه
وقته��ا مصطف��ى ط�لاس حلرك��ة فت��ح ،واعتب��ار ياس��ر عرف��ات خائن��اً.
أما النقطة الثالثة فهي دخول املعارضة إىل خميم حندرات
وط��رد أهل��ه م��ن بيوته��م يف منتص��ف .2013
اس��تفاد عدن��ان الس��يد وجمموعت��ه من هذه النقاط لتوس��يع
س��يطرتهم على املخيم ،ودعوة الش��بان إىل االنضمام إىل جمموعتهم
ال�تي مل تك��ن وقته��ا ق��د أخ��ذت اس��م «ل��واء الق��دس» ،ضم��ن ثقاف��ة اح��م
نفس��ك ال�تي انتش��رت .فقام��وا بتوزي��ع الس�لاح عل��ى املنتم�ين إليه��م،
ونش��ر احلواج��ز يف املخي��م ،وقم��ع املظاهرت�ين الوحيدت�ين اللتني قامتا
في��ه ض��د النظ��ام .وكان عدن��ان الس��يد ي��وزع األس��لحة ومعه��ا رخ��ص
محله��ا الص��ادرة م��ن إدارة املخاب��رات اجلوي��ة.
يف تش��رين األول  2013أس��س الس��يد ل��واء الق��دس ،ال��ذي
اعرتف��ت ب��ه حكوم��ة دمش��ق كق��وات رديف��ة للجي��ش ،وعين��ت حمم��د
الس��عيد قائ��داً عام��اً ل��ه ،يف ح�ين تس��لم الس��يد مه��ام نائ��ب قائ��د الل��واء،
وحممد رافع -أو العراب كما كان يطلق عليه -والذي قتل يف نهاية
تشرين الثاني عام  ،2016مسؤو ً
ال للعمليات العسكرية ،ثم خلفه أخوه
امللقب أبو جعفر الذي كان أحد ضيوف شادي حلوة كسارق يسطو
عل��ى املن��ازل واع�ترف بذل��ك عل��ى التلف��از.
دوافع تشكيله
ل��واء الق��دس عصاب��ة ليس هلا أيديولوجي��ا فكرية أو حزبية،
وه��ي ليس��ت تي��اراً سياس��ياً أو فصي ً
�لا فلس��طينياً .ي��رى أب��و اجمل��د ،الذي
ينتم��ي إىل حرك��ة مح��اس وال��ذي ت��رك املخي��م من��ذ منتص��ف ،2014
أن معظ��م املنتم�ين إىل الل��واء ه��م م��ن الش��بان الصغ��ار وغ�ير املتعلمني.
ويقس��م عناص��ر الل��واء إىل ثالث��ة أقس��ام حبس��ب دوافعه��م لالنضم��ام،
ّ
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فبعضه��م جل��أ إىل الل��واء ال��ذي أصبح الس��لطة احلاكم��ة يف املخيم
نتيج��ة الظ��روف االقتصادي��ة الصعب��ة ،أي م��ن أج��ل الروات��ب.
وتزاي��دت أع��داد ه��ؤالء خ�لال حص��ار املخي��م يف نهاي��ة ع��ام ،2012
عندما «ترك نظام األس��د الفلس��طينيني لقدرهم يف الفقر واجلوع،
ليجربه��م عل��ى القت��ال إىل جانب��ه».
أم��ا القس��م الثان��ي فكان��وا م��ن أصح��اب الس��وابق والس��معة
الس��يئة الذي��ن جل��أوا إىل الل��واء للس��رقة ،فه��ؤالء كان��وا ينتظ��رون
األق��وى« :ل��و املعارض��ة دخلت املخيم لصاروا مقاتلني مع املعارضة»،
وخاص��ة بع��د أن اعتق��ل النظ��ام كث�يراً م��ن الك��وادر السياس��ية،
وخاصة من اجلبهة الشعبية ،وعذبهم يف السجون ،وض ّيق اخلناق
على الفصائل اليت مل يعد ملكاتبها الدور الذي كانت تقوم به سابقاً
يف التوعي��ة السياس��ية.
أم��ا القس��م األخ�ير ال��ذي كان��ت الس��لطة ه��ي كل م��ا
يريدونه ،أمثال حممد السعيد وعدنان السيد وغريهم ،فارمتوا يف
أحض��ان املخاب��رات لتحقي��ق مآربه��م.
ويرج��ع أب��و اجمل��د ق��درة النظام على جتنيد هؤالء الش��بان
إىل أن «اجلي��ل اجلدي��د مل يع��د جي��ل فلس��طني وال جي��ل القضاي��ا
الك�برى .غ��اب الوع��ي السياس��ي يف املخيم��ات ،وأهمل��ت يف الف�ترة
األخ�يرة املكات��ب ومق��رات الفصائ��ل ،ومل يع��د هن��اك مي��زان للوقوف
م��ع احل��ق ض��د الباط��ل ،ب��ل أصبح��ت الس��رقة والرات��ب واملنص��ب
ه��ي كل م��ا يش��غل ه��ذا اجلي��ل» .ويتس��اءل أب��و اجمل��د« :أمل ي َ��ر أبن��اء
املخي��م م��ا ح��ل ببيوته��م يف حن��درات؟ فبع��د اس�ترجاع املخي��م كان
 %95م��ن املن��ازل ق��د ه��دم بفع��ل ط�يران األس��د وقذائف��ه .ناهي��ك عن
عدالة القضية الفلس��طينية اليت حاولنا على مر الس��نني ترسيخها
يف أذه��ان أبنائن��ا ،ليقف��وا م��ع ح��ق الش��عوب يف تقري��ر مصريه��ا ال
ليحارب��وا الش��عوب املضطه��دة».
املخيم يف ظل لواء القدس
معظ��م أهال��ي املخي��م م��ن املوال�ين لبش��ار األس��د ،ولكنه��م
م��ن املعارض�ين لوج��ود ل��واء القدس الذي يتهمونه بالس��رقة والقتل
وجتني��د األطف��ال ،بع��د أن انتش��رت ال��دورات ال�تي يقيمه��ا لتجني��د
األعم��ار ب�ين  18-15س��نة ،باإلضاف��ة إىل الظل��م ال��ذي مارس��ه
عناص��ر الل��واء عل��ى أبن��اء املخي��م وحتكمه��م مبقدرات��ه ،م��ا دف��ع

الكثريي��ن إىل مغادرت��ه للعي��ش يف مناط��ق النظام
أو إىل الدول اجملاورة كلبنان وتركيا أو اهلجرة إىل أوروبا.
يق��ول أب��و الزي��ن« :خ�لال عام��ي  2014و 2015خ��رج الكث�ير
م��ن أبن��اء املخي��م ليعيش��وا يف مناط��ق املعارض��ة ،وخاص��ة يف مس��اكن
هنانو ،وبعضهم قاتل إىل جانب املعارضة ،وخاصة أبناء الفصائل ذات
التوجه اإلسالمي .شكلوا كتيبة أمسوها ابن تيمية ،وكان معظمهم
م��ن أصح��اب الش��هادات اجلامعي��ة.
باإلضاف��ة إىل ذل��ك انتش��رت حرك��ة تش��يع كب�يرة يف
املخيم ،أسهمت يف جتنيد أبنائه يف فصائل تتبع حلزب اهلل أو احلرس
الث��وري اإليران��ي ،ال��ذي ي��رى أبو حممد أن اس��م «ل��واء القدس» مل يأت
م��ن العاصم��ة الفلس��طينية واالنتم��اء للقضي��ة ،ب��ل ج��اء م��ن ارتباط��ه
بـ«فيلق القدس التابع للحرس الثوري اإليراني» .ويضيف متهكماً أن
الطري��ق مي��ر م��ن «مجعي��ة الزه��راء -مق��ر لواء الق��دس -م��رورا بإدلب
فالق��دس».
عناصر اللواء
يض��م أبن��اء خميم حندرات الذين اجتهوا حنو خميم النريب
بعد أن س��يطرت قوات املعارضة على خميمهم و«كان عدد املس��لحني
يف حندرات وقتها ال يتجاوز  13مقات ً
ال معروفني باالس��م» كما يقول
حمم��د .إ ،أح��د أبن��اء املخي��م ،ليتج��اوز عدده��م اآلن  500مقات ً
�لا ،وأبناء
خمي��م الن�يرب الذي��ن يتجاوز عددهم  3000مقات ً
ال .وال يقتصر تكوين
الل��واء عل��ى الفلس��طينيني ب��ل يض��م الكث�ير م��ن أبن��اء الري��ف الش��مالي
(حي��ان ورتي��ان) والعش��ائر (كعائل��ة ب��ري) ،والكث�ير م��ن الش��بيحة
واملرتزق��ة.
ً
يتجاوز عدد عناصر اللواء اآلن  5000مقاتال ،ينقسمون على
ثالث��ة كتائ��ب رئيس��ية :األوىل «كتيبة أس��ود الق��دس» اليت تقاتل يف
خميم النريب وحميطه والريفني اجلنوبي والشرقي حللب ،والثانية
«كتيبة الردع» الناشطة يف الريف الشمالي بالقرب من نبل والزهراء،
والثالثة كتيبة «أسود الشهباء» اليت كانت تقاتل داخل مدينة حلب.
ويفخ��ر الل��واء أن��ه خاض أكثر من  200معركة لصاحل نظام األس��د،
حبس��ب صفحته على فيس��بوك ،يف حني يقدر عدد القتلى يف صفوفه
ب��ـ 300واجلرح��ى بأكث��ر من .1000
عدنان السيد باللباس العسكري يف املضافة
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الكوسوفوي الفدريم مُهاجري

أكثر الدواعش قت ً
ال للسوريني
د .علي حافظ

من إصدارات داعش

م��ن املع��روف أن أب��و بك��ر البغ��دادي ال يث��ق كثرياً بعناصره العرب واألجانب ،ولذلك جند أغلب قيادييه من العراقيني ،لكن مع
بعض االس��تثناءات القليلة؛ كالناطق اإلعالمي الس��ابق باس��م التنظيم ،الس��وري طه صبحي فالحة (أبو حممد العدناني) ،ووالي حلب
الس��ابق ،الس��وري عمرو العبس��ي (أبو أثري العبس��ي) ،والقائد العس��كري الس��ابق طرخان باتريش��فيلي (عمر الشيش��اني) ،وأمري األلبان يف
التنظيم الفدريم ُمهاجري ،املعروف يف األوس��اط اجلهادية بامسه احلركي أبو عبد اهلل كوس��وفا ،ويف اإلعالم الغربي جبزار البلقان.
الفدري��م مهاج��ري  Lavdrim Muhaxheriمس��لم م��ن ألب��ان
كوس��وفو ،ول��د يف  12آذار ( 1989وفق��اً لإلنرتب��ول) ،أو يف  3كان��ون
األول  1989أو ( 1987وفق��اً لألم��م املتح��دة) ،يف مدين��ة كاتش��انيك،
وهي بلدة صغرية بالقرب من احلدود املقدونية ومعروفة كمركز
للجهادي�ين ،ضم��ن م��ا كان يع��رف حينه��ا بيوغوس�لافيا.
نش��أ يف أًس��رة فقرية ،وترعرع ضمن أجواء احلرب القاس��ية
( ،)1999-1998وعم��ل يف «معس��كر بوندس��تيل» التاب��ع لـ«ق��وة كف��ور»
حت��ى  ،2010ث��م رق��ي للعم��ل يف معس��كر تدري��ب منظم��ة حلف مشال
األطلس��ي بأفغانس��تان ،حي��ث خ��دم ب�ين عام��ي 2010ـ ،2012ليكتس��ب
خربة قتالية احرتافية كبرية ،ويعود بعدها إىل كوس��وفو ويرتبط
مبجموع��ات إس�لامية متش��ددة .أو ً
ال م��ع منظم��ة حملي��ة امسه��ا
 ،Parimiث��م أم�يراً عس��كرياً للمنظمة اإلس�لامية لش��باب كاتش��انيك
ال�تي انبثق��ت عنه��ا .ورغ��م ذل��ك ق��ال أصدقاؤه لوس��ائل اإلع�لام إنه مل
يك��ن متطرف��اً قب��ل االنضم��ام إىل مث��ل ه��ذه املنظم��ات.
ولبس��ط نف��وذه وتقوي��ة وج��وده أخ��ذ يتدخ��ل يف احلي��اة
العام��ة أله��ل بل��ده ،فأش��رف عل��ى تعي�ين إم��ام مس��جد كاتش��انيك،
وس��ط صراع بني املتطرفني والس��كان التقليديني ،وهدد بقتل الذين
انتق��دوا ألب��ان كوس��وفو الذاهب�ين للقت��ال يف س��ورية والع��راق.
وص��ل إىل س��ورية أواخ��ر ع��ام  ،2012وانض��م إىل جبه��ة
النص��رة ،ليصب��ح بع��د م��دة قص�يرة قائ��داً لوح��دة اجملاهدي��ن األلب��ان
فيه��ا .ع��اد إىل كوس��وفو ع��ام  ،2013وحض��ر مهرج��ان رمض��ان ال��ذي
أقيم هناك ،ثم قفل راجعاً إىل س��ورية ليبايع «الدولة اإلس�لامية يف
الع��راق والش��ام» ويق��ود مقاتليه��ا م��ن أص��ل ألباني ،الذي��ن كانوا حنو
 500م��ن غ��رب البلق��ان ،بينه��م  300كوس��وفوي .وخ�لال وق��ت قص�ير
كسب ثقة قيادات داعش وأصبح صلة الوصل بينهم وبني القادمني
م��ن ألباني��ا وكوس��وفو ومقدوني��ا ،ويق��دم التقاري��ر ع��ن عمل��ه إىل
البغ��دادي مباش��رة.
ظه��ر يف ش��ريط فيدي��و ،يف تش��رين األول  ،2013يدع��و
األلبان إىل االنضمام إىل داعش والقتال يف صفوفها .وكذلك ظهر
يف  17أي��ار  2014يف إص��دار «صلي��ل الص��وارم» اجل��زء الرابع ،وهو فيلم
دعائ��ي عني��ف للغاي��ة مدت��ه س��اعة ،أنت��ج بأس��لوب هولي��وودي .وألقى
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في��ه خطب��ة محاس��ية ق��ال فيه��ا« :احلم��د هلل ال��ذي رزقن��ا أن نهاجر يف
س��بيل اهلل وننض��م يف ه��ذه الدول��ة اإلس�لامية ،الدول��ة اإلس�لامية
يف الع��راق والش��ام ،وحنم��د هلل ال��ذي رزقن��ا ومجعن��ا م��ع ه��ؤالء أس��ود
دول��ة اإلس�لام يف كل م��كان ،واحلم��د هلل ال��ذي رزقن��ا أن نباي��ع أم�ير
املؤمنني أبي بكر القريشي البغدادي حفظه اهلل .يا أمرينا ،لقد بايعنا
عل��ى الس��مع والطاع��ة ،وبايعن��ا عل��ى امل��وت ،فام��ض بن��ا حيثم��ا أم��رك
اهلل .ونق��ول للطواغي��ت والكف��ار يف كل م��كان ،حن��ن نق��ول لكم كما
م��ا َت ْع ُب��د َ
ُون
ق��ال إبراهي��م علي��ه الص�لاة والس�لام«ِ :إَّن��ا ُب َ��رآ ُء ِم ْن ُك ْ��م َو ِ َّ
الل َ
ك َف ْر َن��ا ِب ُك ْ��م َو َب َ��دا َب ْي َن َن��ا َو َب ْي َن ُك ُ��م ْال َع َ��دا َو ُة َو ْال َب ْغ َض��ا ُء أَ َب��دًا
ُون َّ ِ
ِم ْ��ن د ِ
��الل َو ْح َ��ده» .ونقول لكم كما قال النيب «إمنا جئناكم
َح َّت��ىٰ ُت ْؤ ِم ُن��وا ِب َّ ِ
بالذبح» .وهنا خيرج س��كينه الطويلة ويلوح بها بيده ويقول منفع ً
ال:
«فأبشروا أيها الكفار (تقاطعه أصوات التكبري) .واهلل العظيم سنطهر
اجلزي��رة منك��م ي��ا أيه��ا األجن��اس ،ونفت��ح بي��ت املق��دس منك��م ي��ا أيه��ا
اليه��ود ،ونفت��ح روم��ا ...س��نفتح روم��ا واألندلس ب��إذن اهلل تعاىل( .يبدأ
بالتكب�ير ث��م يتاب��ع) ه��ذه جوازاتك��م ي��ا أيه��ا الطواغي��ت يف كل العامل،
واهلل حنن مس��لمني ،حنن مس��لمني ،حنن مس��لمني» .ثم ميزق جواز
س��فره ويرمي��ه إىل الن��ار املش��تعلة أمام��ه ،فيتبع��ه اآلخ��رون ليمزق��وا
جوازاته��م ويرمونه��ا أيض��اً إىل الن��ار ،عل��ى خلفي��ة أص��وات تكبريه��م
الح َفج ٌر َفار ُقيب النصر املُبني /د ُ
قامت
َولة اإلسالم َ
ونشيد« :أُ ّميت َق ْد َ
الصا ِدق�ين».
ب ِدم��اء ّ
ويف  29مت��وز م��ن الع��ام نفس��ه نش��ر ،عل��ى صفحت��ه يف
فيس��بوك ،ص��وراً ل��ه وه��و يذب��ح ش��اباً س��ورياً جمه��ول اهلوي��ة .وق��ال
يف مقابل��ة ل��ه م��ع الصحيف��ة األلباني��ة «ديت��ا» (نش��رت  2آب) ،م�برراً
جرميت��ه ،إن الش��اب كان جاسوس��اً يبل��غ م��ن العم��ر  19عام��اً ،وإنه قد
تص��رف وف��ق الق��رآن والس��نة ،ومل يفع��ل إال م��ا فعل��ه جي��ش حتري��ر
كوس��وفو خ�لال احلرب ضد الص��رب .ومنذ ذاك احلني تصدر امسه
الصح��ف العاملي��ة ،وتلق��ى اإلنرتب��ول طل��ب اعتق��ال دول��ي حبق��ه م��ن
س��لطات كوس��وفو يف  15آب .وبع��د ع��دة أي��ام ذك��رت ش��بكة األخب��ار
الكردي��ة  KNNأن��ه ق��د قت��ل ،وعرض��ت ص��وراً تزع��م أنه��ا جلثت��ه ،لك��ن
صديقاً له نفى اخلرب .ورمبا كان حذف صفحته على فيس��بوك قد
أدى إىل ش��يوع مث��ل ه��ذه التكهن��ات.

رادار املدينة

ويف أواخ��ر الش��هر نفس��ه ش��نت
س��لطات كوس��وفو محل��ة واس��عة اعتقل��ت
خالهل��ا أكث��ر م��ن أربع�ين مواطن��اً يش��تبه
يف عالقته��م باحل��روب الدائ��رة يف س��ورية
والع��راق ،بينه��م العدي��د م��ن أئم��ة املس��اجد
املنتس��بني إىل اجلماع��ة اإلس�لامية يف
كوس��وفا .وبتاري��خ  17أيل��ول أص��در وزي��ر
اخلارجي��ة األمريكي��ة الس��ابق ،ج��ون
ك�يري ،بيان��اً ح��ول مهاج��ري اعت�بره في��ه
تهدي��داً لألم��ن القوم��ي األمريك��ي ،فوض��ع
بالتال��ي عل��ى «القائم��ة الس��وداء» للوالي��ات
املتح��دة يف  24أيل��ول .ويف  2تش��رين الثان��ي
فرض��ت وزارة اخلزان��ة األمريكي��ة عقوبات
مالي��ة ومج��دت األص��ول املفرتض��ة وحظرت
معام�لات ع��دد م��ن املقاتل�ين اإلس�لاميني،
بينه��م مهاج��ري.
ويف  21أي��ار  2015نش��رت
جمموعة «الرقة تذبح بصمت» فيديو يظهر
في��ه مهاج��ري ،م��ع جمموع��ة م��ن عناص��ره،
وهو حيقق مع ش��اب مقيد إىل عمود خش�بي
امس��ه إبراهيم الش��ريدة ،وه��و مريض عقلي
من بلدة أبو محام يف ريف دير الزور ينتسب
إىل قبيل��ة الش��عيطات .يع�ترف إبراهي��م أن��ه
قت��ل عنصري��ن م��ن تنظي��م الدول��ة ،لينط��ق
مهاج��ري باحلك��م مباش��رة أم��ام الكام�يرا:
«هذا عدو اهلل عز وجل ،قتل اثنني من اإلخوة
ب��اآلر ب��ي جي ،وب��إذن اهلل عز وجل القصاص
نف��س الش��يء ،ب��اآلر ب��ي ج��ي نقتل��ه» .ويعقب
عل��ى حكم��ه ش��اب م��ن اجملموع��ة املرافق��ة
بلهج��ة مغاربي��ة ثقيل��ة ،ثم يق��ول آخر« :هذا
مص�ير كل مرت��د» .ث��م يك�برون ويصرخ��ون
«دول��ة اإلس�لام باقي��ة»« ،دول��ة اخلالف��ة
باقي��ة» ،وه��م يرتاجع��ون إىل الوراء .وما يلبث
مهاج��ري أن يرم��ي قذيفت��ه باجت��اه الش��اب
وتس��مع أصواته��م وه��م يك�برون ويطلق��ون
األع�يرة الناري��ة ،ث��م يقرتب��ون م��ن اجلث��ة
املمزق��ة عل��ى األرض .ويتكل��م مهاج��ري

بلغ��ة خمتلط��ة ألبانية-عربية غري مفهومة
مه��دداً املش��ركني ،بينم��ا يض��ع املغرب��ي
صاح��ب اللهج��ة الثقيل��ة رجل��ه عل��ى رأس
الضحي��ة وه��و يق��ول« :ه��ذا ه��و مصريكم يا
أع��داء اهلل ،وبينن��ا وبينك��م ال��دم»...
ظه��ر مهاج��ري آخ��ر م��رة يف
س��ورية يف  29آب  ،2015عندم��ا نش��رت داع��ش
إص��داراً دعائي��اً لتعزي��ز عملته��ا اجلدي��دة،
حاث��اً الن��اس عل��ى التعام��ل بالدين��ار الذه�بي.
ويف تش��رين الثاني قامت الش��رطة
اإليطالي��ة بعملي��ة أمني��ة أطل��ق عليه��ا اس��م
«ف��ان دام» لتفكي��ك خالي��ا إرهابي��ة تعم��ل
ب�ين كوس��وفو وإيطالي��ا ،يتزعمه��ا س��امت
إمش�تي ال��ذي ع��اش بني بريش��يا وكوس��وفو.
واعتقل��ت العدي��د م��ن اجلهادي�ين ذوي
األصول األلبانية الذين يعيشون يف إيطاليا،
كم��ا عثرت على أدلة تؤكد عالقة إمش�تي
مبهاج��ري.
ويف  29كان��ون األول أفي��د أن
مهاجري كان يف العراق ،وفقاً لصور نشرها
عل��ى توي�تر وه��و يبتس��م حام ً
�لا بندقي��ة.
ب�ين  4و 16تش��رين الثان��ي 2016
ألق��ي القب��ض عل��ى مثاني��ة عش��ر م��ن ألب��ان
كوس��وفو وواح��د م��ن ألب��ان مقدوني��ا
يش��تبه يف نيته��م تنفي��ذ هجم��ات إرهابي��ة

يف كوس��وفو وألباني��ا ،خط��ط هل��ا مهاج��ري
وزميل��ه يف داعش ريدفان (رضوان) حقيفي.
وحبس��ب النياب��ة العام��ة خطط��ت اجلماع��ة
هلجم��ات عل��ى مراف��ق الدول��ة واملنظم��ات
الدولي��ة به��دف ختوي��ف الس��كان وزعزع��ة
اس��تقرار الب�لاد وتقوي��ض النظ��ام السياس��ي
والدس��توري واالقتص��ادي واالجتماع��ي ،م��ن
أجل إقامة «دولة إسالمية» يف نهاية املطاف.
وكذل��ك خطط��ت ملهامج��ة فري��ق ك��رة
القدم اإلس��رائيلي ومش��جعيه خ�لال مباراته
ض��د ألباني��ا ،إضاف��ة إىل اس��تهداف العدي��د
م��ن املؤسس��ات احلكومي��ة الكوس��وفوية
واملواق��ع الكنس��ية األرثوذكس��ية الصربي��ة.
وأثن��اء االعتق��االت عثر عل��ى كمية كبرية
م��ن املتفج��رات وعل��ى أس��لحة فردي��ة
وأجه��زة اتص��االت .وبع��د ه��ذه العملي��ة ب��ث
مهاج��ري وحقيف��ي ش��ريط فيديو ه��ددا فيه
س��لطات كوس��وفو وألباني��ا بس��بب مس��اندة
حكومتيهم��ا للتحال��ف الدول��ي ض��د داع��ش.
يف  8حزي��ران  2017قال��ت ش��رطة
كوس��وفو ،اس��تناداً إىل عائل��ة مهاج��ري،
أن��ه قت��ل يف الش��رق األوس��ط ،دون تقدي��م
تفاصي��ل أخ��رى .بينم��ا أفادت تقارير وس��ائل
اإلع�لام احمللي��ة ،نق ً
�لا ع��ن مص��ادر يف وزارة
الداخلي��ة الكوس��وفوية ،أن��ه قت��ل بغارة جوية
لطائ��رات أمريكي��ة يف الع��راق.
أج��اد الفدري��م مهاج��ري احلدي��ث
واخلطاب��ة باللغ��ة العربي��ة ،ومتت��ع بكاريزما
قيادي��ة ،وع��رف بقس��وته وعنف��ه ،ووص��ف
بأنه «ذكي واسرتاتيجي عسكري ذو خربة»،
م��ا جعل��ه ش��خصية مقرب��ة م��ن «اخلليف��ة».
فتمت��ع بهام��ش واس��ع م��ن االس��تقاللية،
وسح له مبحاكمة السوريني ميدانياً دون
ُ
الرج��وع إىل أجه��زة احلس��بة أو إىل احملاكم
الش��رعية ،فأوغ��ل كث�يراً يف س��فك ال��دم
الس��وري الربيء ،إذ حيوي س��جله اإلجرامي
عل��ى الكث�ير م��ن الضحاي��ا ،ال س��يما م��ن أبناء
دي��ر ال��زور.
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بلدة معدان شرق الرقة
تارخيها الشفوي وتركيبتها االجتماعية
تس��تمد املروي��ات يف ناحي��ة مع��دان
طاقته��ا التأرخيي��ة م��ن خمف��ر عثمان��ي
يف قري��ة مع��دان عتي��ق ،ال�تي أعط��ت امل��كان
امس��ه ،والتابع��ة إداري��اً يف الوق��ت احلال��ي
لدي��ر ال��زور ،ومئذن��ة اجلام��ع الكب�ير الغربي
م��ن ذات التاري��خ يف مع��دان جدي��د ،املرك��ز
اإلداري والتج��اري األه��م يف ري��ف الرق��ة
الشرقي .ثم تعرج إىل أوراق ملكية عثمانية
ميلكه��ا البع��ض ،وخمف��ر فرنس��ي يتذك��ر
كب��ار الس��ن أن��ه كان موج��وداً يف املنطق��ة،
مين��ح أهاليه��ا أوراق��اً خاص��ة تس��اعدهم
يف التنق��ل للرع��ي مش��ا ً
ال ،وخمف��ر آخ��ر
يف مع��دان جدي��د م��ا زال قائم��اً يع��ود إىل
اخلمس��ينيات ،وإقطاع��ات ومش��اريع وتواف��د
كب�ير للديري�ين ،ث��م صدام��ات ،مل ختل��ف
ش��روخاً كب�يرة بينه��م وب�ين األهال��ي ،عل��ى
خلفي��ة عملي��ة حتدي��د وحتري��ر األراضي يف
ر آخ��ر م��ن مس��افة
الس��تينيات ،وتواف�� ٌد كب�ي ٌ
كيلومرتي��ن يف قري��ة اخلميس��ية ،أق��دم
م��كان مأه��ول يف املنطق��ة ،عل��ى م��ا يق��ال،
وص��و ً
ال إىل معدان الس��بعينيات ،حني كانت
بيوتاً متناثرة حول املخفر الفرنس��ي القديم
ذات��ه.
س��اعد موق��ع مع��دان يف منتص��ف
املس��افة ب�ين الرق��ة ودي��ر ال��زور ( 70ك��م
ش��رق الرق��ة) يف جع��ل البل��دة ،ذات ال��ـ 35أل��ف
نس��مة ،مرك��زاً جتاري��اً مهم��اً لري��ف الرق��ة
الش��رقي ،م��ن قري��ة غ��امن العلي حت��ى ما بعد
احل��دود اإلداري��ة لدي��ر ال��زور .وق��د تبل��ورت
أهميته��ا التجاري��ة س��وقاً ش��عبية كب�يرة
تنعق��د كل مخي��س .إال أن ذل��ك املوق��ع
بال��ذات جعله��ا مغناطيس��اً ج��ذب م��ن الش��رق
والغرب أضعاف س��كانها ،وح ّوهلا بالتالي إىل
م��ا يش��به مدين��ة صغ�يرة تنتم��ي إىل أرضه��ا
فق��ط دون عصبي��ات عش��ائرية ح��ادة ،رغ��م
الرواب��ط ال�تي م��ا زال��ت جتم��ع س��كانها م��ن
البوس��بيع ،أح��د أف��رع قبيل��ة البوش��عبان ،إىل
أبن��اء عمومته��م م��ن فرق��ة الس��بخة (فرق��ة
رئيس��ية م��ن البوش��عبان) .وق��د أس��همت تل��ك
الرواب��ط العش��ائرية ،يف أوق��ات س��ابقة ،يف
حتال��ف أبن��اء معدان االنتخابي مع الس��بخة،
ث��م أس��همت رواب��ط مكاني��ة يف اس��تجابتهم
النتفاض��ة أهلي��ة أطلقه��ا أهال��ي اخلميس��ية
اجمل��اورة ،بس��بب االنتخاب��ات ذاته��ا.
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االنتفاضة األهلية
قب��ل انتخاب��ات جمل��س الش��عب
لع��ام  2007كان أهال��ي مع��دان يدل��ون
بأصواته��م لص��احل مرش��ح العفادل��ة (فرق��ة
رئيس��ية أخ��رى م��ن البوش��عبان) ،يف الضف��ة
املقابل��ة م��ن النه��ر ،لك��ن األم��ر تغ�ير م��ع تلك
الس��نة ،ح�ين ف��از باالنتخاب��ات عب��د احملس��ن
أن��ور ال��راكان ،ش��يخ الس��بخة ،إىل جان��ب
عب��د امله��دي احلم��ود ،الطبي��ب واألس��تاذ
اجلامع��ي ،عل��ى حس��اب مرش��حني آخري��ن
من العفادلة هما إمساعيل املس��هوج (البليخ)
وحمم��د الفيص��ل (اهلوي��دي) ،اللذي��ن رفض
امتدادهم��ا االجتماع��ي التس��ليم بالنتائ��ج،
فحاص��روا قص��ر احملاف��ظ وضغط��وا علي��ه
إلعادة االنتخابات ،فاس��تجاب لألمر بدعوى
وج��ود تزوي��ر .يف تل��ك األثن��اء ،ووس��ط
احتف��االت اخل��ط الش��رقي يف الش��امية
بنجاح مرش��حهم ،مسع األهالي من مكربات
اجلوام��ع« :راح منك��م الكرس��ي» ،ليخ��رج
م��ن البي��وت يف كل اخل��ط قراب��ة  30أل��ف
ش��خص ،فيقطع��وا طري��ق حل��ب دي��ر ال��زور،
وحيرقوا الدواليب ،وحيتجزوا س��يارة املالية
لس��ت س��اعات ،ويص��ادروا أس��لحة عناص��ر
األم��ن ،وحيطم��وا صنادي��ق االق�تراع.
أمخ��دت االنتفاض��ة حب��ل توافق��ي
ين��ص عل��ى إع��ادة االنتخاب��ات يف اخل��ط
الش��رقي باس��تثناء الدائ��رة االنتخابي��ة
للس��بخة ،ليصع��د املرش��ح حمم��د الفيص��ل
الدكتور احلمود،
وي��زاح عملي��اً نتيجة ذل��ك
ٍ
ولك��ن بع��د أن وع��ده احملاف��ظ بتس��لم وزارة
الصح��ة ،كم��ا أش��يع وقته��ا .وذل��ك بالتوازي
م��ع القس��وة املعروف��ة ع��ن النظ��ام ال��ذي
مس��ى م��ا ح��دث ش��غباً ،وأرس��ل مباش��رة قطعاً
عس��كرية إىل الرق��ة ،واعتق��ل أقرب��اء احلمود
والكث�ير م��ن أبن��اء مع��دان والس��بخة الذي��ن

اختزن��وا م��ن تل��ك احلادث��ة ،ال�تي خلف��ت
جرحي�ين ،أن انتخابه��م للحم��ود كان عل��ى
أس��اس خلفيته اجلامعية أما الراكان فعلى
أس��اس خلفيت��ه املش��يخية ،واحتفظ��وا م��ن
احلادث��ة كذل��ك بهت��اف رددوه وقته��ا يقول:
ي��ا بش��ار وي��ا بش��ار /لي��ش الكرس��ي تاين��دار؟
الديريون واخلميسية
ال ينفص��ل وج��ود مع��دان احلال��ي
ع��ن أبن��اء اخلميس��ية والديري�ين الذي��ن
يتقامس��ون تارخيه��ا مناصف��ة .وق��د جاءه��ا
م��ن الديري�ين عوائ��ل وأف��راد من��ذ ثالث��ة
أجي��ال إلدارة املش��اريع الزراعي��ة والتعلي��م،
ث��م يف ف�ترات الحق��ة للعم��ل واالس��تقرار،
فص��ار احلدي��ث عنه��م أح��د حم��اور التاري��خ
الش��فوي املت��داول ب�ين األهال��ي .فهن��اك
البعاج�ين والعليوي واهلنيدي ،وهناك عملة
رويل��ي ،وه��ي صك��وك ممه��ورة من��ه تعام��ل
به��ا األهال��ي يف وق��ت م��ا كبدي��ل ع��ن العملة
الش��حيحة وقته��ا ،وهن��اك عب��د اهلل الرويل��ي
الرجل الذي جاء هارباً إىل املنطقة ثم أسس
للتعلي��م فيه��ا .لكن هناك ،على املقلب اآلخر،
حممد الفواز من الس��بخة الذي كان ميلك
ال��زور كل��ه (أراض��ي س��رير النه��ر).
ال يتج��اوز ع��دد املس��جلني يف
الس��جل املدن��ي ملع��دان مرتب��ة اآلالف .ولعل��ه
ذا دالل��ة أن رئي��س البلدي��ة قب��ل الثورة كان
ينتخ��ب م��ن أبن��اء اخلميس��ية يف مع��دان
بشكل دائم ،بينما اجمللس احمللي األول الذي
تأسس بعد الثورة كان بأعضائه كافة من
الديري�ين ،باس��تثناء رئي��س مكت��ب التعلي��م.
على أن ناشطني من معدان أبدوا استغرابهم
م��ن رد أولئ��ك األش��خاص إىل مناطقه��م ،يف
جلس��ة طرحن��ا فيه��ا األم��ر عليه��م ،فه��م ال
ي��رون فيه��م ،دون جمامل��ة أو أه��داف نبيل��ة،
إال أبن��اء مع��دان.

ملف خاص

بعث معدان وسلفيتها وحراكها الثوري
للبعث قصب الس��بق يف ناحية معدان ،فمعه عرف األهالي
بداي��ات العم��ل احلزب��ي ،واخن��رط في��ه الكث�ير م��ن أبن��اء املنطق��ة
بالعم��وم ،واكتس��بت يف صع��وده زمخ��اً يف إعم��ار امل��دارس واملراك��ز
الصحي��ة وافتت��اح اجلمعي��ات الفالحي��ة ومجعي��ة الغنام��ة يف البل��دة،
ث��م املص��رف الزراع��ي .واس��تمرت املنطق��ة مت��د البع��ث بالعدي��د م��ن
كوادره .أما األحزاب الباقية فدون امتداد شعيب ،رغم حضور بعض
أح��زاب اجلبه��ة كالوحدوي�ين االش�تراكيني (مصطف��ى العلي��وي)،
ث��م ح��زب التحري��ر اإلس�لامي (ف��رج الش��عبان) ،وأح��زاب التجم��ع
الدميقراط��ي املع��ارض (أمح��د احلم��د م��ن العم��ال الث��وري ،وعبد اهلل
خلي��ل م��ن االحت��اد االش�تراكي) ،إال أنه��ا بقي��ت ب�لا فاعلي��ة واضح��ة
أم��ام ح��زب البع��ث ال��ذي س��لح أتباع��ه يف مع��دان يوم��اً وخ ّوفه��م م��ن
هج��وم األك��راد عل��ى خلفي��ة إع�لان دمش��ق ،إىل جان��ب امل��د الس��لفي
املتصاع��د ال��ذي صح��ت أحالم��ه بع��د الث��ورة.
ي��رد يف س��جل اخلطاب��ة واإلمام��ة واإلفت��اء يف مع��دان
اس��م ط��ه احلس��ون الطائ��ي ،املق��رب م��ن الش��يخ حمم��د الع��ريف املتأث��ر
بالوهابي��ة ،لك��ن م��ن غ�ير املع��روف إن كانت له صلة بس��لفية معدان
القدمي��ة نس��بياً يف املنطق��ة الش��رقية ،ويعيده��ا البع��ض إىل معل��م
ش��امي فلس��طيين كان ي��د ّرس يف املنطق��ة ،ت��زوج ابنت��ه أب��و الس��عود
الكوي�تي ،وبتأث�ير من��ه انتش��رت الس��لفية .عل��ى أن ش��كلها الس��ابق ال
يش��به ب��أي ح��ال الس��لفية ال�تي ظه��رت بع��د الث��ورة ،فرغ��م أن بع��ض
أقطابه��ا يف حمافظ��ة الرق��ة من أبناء ناحية معدان ،مثل س��امل احللو
ورمض��ان رمض��ان ،مارس��وا من��ذ وق��ت طوي��ل احلس��بة االجتماعي��ة،
إال أنه��م ،كم��ا ي��رى البع��ض ،كان��وا أق��رب إىل املداخل��ة (تي��ار ش�� ّرع
لدخ��ول الق��وات األجنبي��ة إىل منطق��ة اخللي��ج ،ويع��ارض اخل��روج
عل��ى احلاك��م) .ويلخص أحد أبناء معدان عالقة اخلطباء ،بش��قيهم
السلفي والصويف ،مع النظام قبل الثورة ،أن األخري «عمل هلم سوفت
وي��ر» ،فص��ار الواح��د منه��م ،بع��د اس��تدعاءات أجه��زة األم��ن املتك��ررة،
يع��رف احملظ��ور واملس��موح .إال أن مش��اهري املنطق��ة م��ن الس��لفيني
سيكون هلم دور بعد الثورة يف «الدعوة والتقاضي» حتى عند سيطرة
جبهة النصرة على املنطقة ،واليت حتولت بدورها إىل تنظيم الدولة
اإلس�لامية (داع��ش) ،بع��د اش��تباك قص�ير م��ع أح��رار الش��ام يف بداي��ة
.2014
مل يس��جل أي موق��ف م��ن الث��ورة ،س��لباً أو إجياب��اً ،للش��يوخ
التقليدي�ين يف ناحي��ة مع��دان ،كأبن��اء حاج��م الش��بلي م��ن العب��د اهلل
وعلي سامل العبد السفرية ،وهم يعيشون اليوم منكفئني يف دمشق أو
الس��عودية .بينما أخذ زمام املبادرة آخرون ليس هلم امتداد عش��ائري
يف مع��دان ،كاب��ن الدن (أمح��د اخلليف��ة) ،والقس��ورة (س��عودي
اجلنس��ية) ،إذ نش��طا يف اس��تقطاب املقاتل�ين واألتب��اع يف كنف عوائل
يعم��ل أبناؤه��ا يف الزرق��ا األردني��ة ،ث��م ش��كال خالي��ا داخ��ل النص��رة
مه��دت الطري��ق لس��يطرة داع��ش.
م��ن املظاهرت�ين اليتيمت�ين يف نهاي��ة  ،2011م��رورا بتش��كيل
اجليش احلر ،ثم بطرد قطع النظام من بعض املواقع ،وانسحابه من
مواق��ع أخ��رى ،حت��ت ضغ��ط هجوم كتيب��ة صقور الس��نة من معدان
ول��واء جعف��ر الطي��ار ول��واء األم��ة م��ن دي��ر ال��زور يف بداي��ة  ،2013ث��م

تش��كيل اجملل��س احملل��ي ،ث��م س��يطرة داع��ش عل��ى املنطق��ة ،ث��م ،ومنذ
أكثر من ثالثة أش��هر ،إحكام قوات س��وريا الدميقراطية س��يطرتها
على الضفة اليس��رى لنهر الفرات ،يف اجلهة املقابلة ملعدان؛ ال يبدي
أهالي املنطقة تفاع ً
ال ملحوظاً مع األحداث .ويف ظل سيطرة داعش
عل��ى مع��دان م��ن الصعب رص��د أمزجة أهاليها ومعرف��ة موقفهم من
ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة ،اليت ال يفصل بينهم وبينها س��وى النهر،
والق��رار األمريك��ي لعب��وره.
أج��رت جمل��ة «ع�ين املدين��ة» اس��تطالعاً حم��دوداً لل��رأي يف أوس��اط
الالجئ�ين م��ن مع��دان يف والي��ة أورف��ا الرتكية ،طرح��ت فيه ثالثة
أس��ئلة عل��ى  83ش��خصاً وف��ق م��ا يلي:

* أب��دى مس��تطلعون ختوفه��م خاص��ة من ق��وات النخبة املندرجة ضمن قوات س��وريا الدميقراطية
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واقع اخلدمات يف معدان

معدان  -من إصدارات داعش

كان��ت احملافظ��ة عل��ى األم�لاك العام��ة إح��دى امله��ام
املتوقع��ة م��ن اجملل��س احمللي بعد طرد النظام ،ومل يكن األمر س��ه ً
ال
م��ع وج��ود فصائ��ل وضع��ت عينه��ا من��ذ البداي��ة عل��ى تل��ك األم�لاك.
لكن رغم بعض االس��تثناءات ،اس��تطاع اجمللس حتقيق احلد األدنى
من ضبط تلك األمالك واستعماهلا ،بتحالف مضطرب مع «صقور
السنة» وشرطة مدنية أسسها مدير ناحية سابق من املنطقة .وقد
				
النصرة ثم داع��ش اجمللس ميارس أعماله حتى بعد
ترك��ت جبه��ة
أش��هر من س��يطرتها على معدان ،إال أن أعضاءه فضلوا التوقف عن
العم��ل بع��د مضايق��ات التنظيم املتصاعدة ،ليت��وىل مكتب اخلدمات
في��ه ،إىل جان��ب دواوي��ن ومكات��ب أخ��رى ،مه��ام اجملل��س املنح��ل.
ي��رى ناش��طون م��ن مع��دان أن مطال��ب أهال��ي ناحيته��م
خدمي��ة وليس��ت سياس��ية ،ولذل��ك مل يتفاعل��وا م��ع الث��ورة ،ال�تي
اس��تجاب هل��ا يف البل��دة أف��راد م��ن الفئ��ات الوس��طى اس��تطاعوا ،ع�بر
اجملل��س ،تقدي��م خدم��ات جي��دة نس��بياً ،األم��ر ال��ذي حت��اول داع��ش
حت��ى اآلن احلف��اظ علي��ه ،رغ��م انهي��ار التعلي��م من��ذ م��دة طويل��ة،
ث��م الزراع��ة ،والي��وم املي��اه والكهرب��اء واالتص��االت ،بس��بب ظ��روف
احل��رب وسياس��ات التنظي��م .فمن��ذ ش��هرين قطع��ت الكهرب��اء نهائي��اً
ع��ن مع��دان ،وقبله��ا كان التنظي��م يتقاض��ى  2000ل�يرة س��ورية
ش��هرياً م��ن املس��تفيدين منه��ا ،واآلن تنتش��ر عش��ر مول��دات خاص��ة
توف��ر مثاني��ة س��اعات يومي��اً للمش�تركني ،بس��عر ثالث��ة آالف ل�يرة
لألمبري شهرياً .بينما تصل املياه عكرة عن طريق الشبكة يف فرتات
متباع��دة ،بس��بب كث��رة األعطال ،ويلجأ األهالي إىل ش��راء مخس��ة
براميل من املاء بـ 1000إىل  .1500لكن التنظيم يكافح للمساهمة يف
تعويض اخلدمات أو ضبطها ،وهو ما يبدو جلياً يف قطاعي األفران
والصح��ة ،بينم��ا حاف��ظ س��وق اخلميس العريق عل��ى إيقاعه املعتاد.
األفران
عمل اجمللس احمللي ،حبس��ب رئيس��ه جاس��م املوس��ى ،على
توزي��ع  100ط��ن م��ن الطح�ين ق ّدم��ت م��ن اخلارج يف بداية تأسيس��ه،
و 100أخ��رى بع��د خبزه��ا يف األف��ران .ث��م ب��دأ بع��د ذل��ك باس��تعمال
خم��زون الصوام��ع اليت اس��تطاع ،بضغط على الفصائل ،أن حيافظ
عل��ى حمتوياته��ا البالغ��ة  8452طن��اً م��ن احلنط��ة ،وراح يش�تري م��ن
عائدات الطحني حمصول الفالحني ،ويبيع النخالة يف مزاد علين.
وحبس��ب املوس��ى ،تعاق��د اجملل��س م��ع مس��تثمر جلل��ب
مطحن��ة باس��تطاعة  10ط��ن يومي��اً وتش��غيلها ،لكن��ه كان يضط��ر
إىل إرسال كميات أخرى عرب «أحرار الشام» إىل مطحنة النعيمي
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حبل��ب ،مقاب��ل كمي��ة من احلنطة تص��ل إىل  .%30ويف منتصف 2014
حص��ل اجملل��س عل��ى مطحنة أخرى باس��تطاعة  30طناً يومياً ،مقدمة
م��ن املنت��دى الس��وري لألعم��الّ ،
ركبها اجمللس يف الصوامع ،واس��توىل
عليه��ا التنظي��م بع��د ذلك ،كما اس��توىل على الف��رن اآللي الذي جهّزه
اجملل��س يف بداي��ة  2014وش�� ّغله ،ويص��ل إنتاج��ه إىل  17طن��اً يومي��اً.
تعم��ل الي��وم يف مع��دان ثالث��ة أف��ران بطاق��ة كامل��ة تغط��ي
حاجة الس��كان من اخلبز ،اثنان منها يش�� ّغلهما التنظيم .وينقل ناش��ط
مدني من معدان أن األهالي يشتكون من سوء الرغيف ،ويضيف «إنها
مس��ألة تتعل��ق باجلان��ب الف�ني يف التحض�ير» .ويس��هم مندوب��ون م��ن
األف��ران بإيص��ال اخلب��ز إىل البي��وت ملش�تركني لق��اء أج��ر .ويبلغ س��عر
ثالث��ة أرغف��ة  200ل�يرة ،أي م��ا يع��ادل  40س��نتاً أمريكي��اً.
الصحة
ح�ين وص��ل القت��ال إىل املنطق��ة يف نهاية  2012كان مش��فى
مع��دان قي��د اإلنش��اء .وقبل��ه مل تع��رف املنطق��ة الش��رقية عل��ى مي�ين
النه��ر ،م��ن احل��دود اإلداري��ة م��ع دي��ر ال��زور حت��ى مدين��ة الرق��ة ،أي
مش��فى ،رغم أن عدد س��كانها كان قد جتاوز  100ألف نس��مة ،حبس��ب
تقدي��رات ،بينم��ا توج��د فيه��ا مراك��ز صحي��ة ،يف بل��دة مع��دان أحده��ا.
ومن��ذ تس��لم اجملل��س احملل��ي أم��ور البل��دة ص��ار فيه��ا مش��فى ميدان��ي
بس��يط ،زودت��ه منظم��ة ميديكال ريلي��ف  ،Medical Relief for Syriaمع
املرك��ز ،بروات��ب األطب��اء واملمرض�ين واألدوي��ة.
من��ذ س��يطرتها عل��ى املنطق��ة تس� ّير داعش ه��ذه املراكز عرب
«ديوان الصحة» ،الذي ح ّول مدرسة إىل مشفى أصدر التنظيم قراره
بإل��زام األطب��اء واملمرض�ين باملناوب��ة فيه يوماً يف األس��بوع ،أس��وة بباقي
مشايف املناطق اليت يسيطر عليها ،وذلك بعد التسرب املستمر للكوادر
الطبية .وحبس��ب أحد أطباء معدان ،فإن املش��فى إس��عايف ،وال يستطيع
إج��راء عملي��ات جراحي��ة نوعي��ة أو معق��دة ،لكن��ه حي��وي جه��از تصوير
ش��عاعي وخم�براً للتحلي��ل وجه��از إيك��و وجه��از غس��يل كل��ى وجه��از
ختطي��ط قل��ب ،ويوف��ر املعاجل��ة الفيزيائي��ة ،وفي��ه عي��ادات داخلي��ة
وأطف��ال ونس��ائية .لك��ن العي��ادة األخرية ال تعمل إال بصعوبة ،حبس��ب
م��ا ينق��ل األهال��ي ،بس��بب القي��ود عل��ى أطب��اء النس��ائية الرج��ال ،الذي��ن
يستشارون يف الوالدات من القابلة القانونية اليت تتوىل أمور التوليد.
ال تس��تثنى املراك��ز الصحي��ة واملش��فى م��ن القص��ف .وتع��د
إج��راءات الس��فر إىل خ��ارج املنطق��ة للع�لاج صعب��ة ومكلف��ة .ورغ��م
نق��ص األدوي��ة ومن��ع عم��ل املنظم��ات العامل��ة يف اجمل��ال الصح��ي ،إال
أن وج��ود مخ��س عيادات خاصة وعيادتني س��نيتني ،إىل جانب املش��فى،

				

مع��دان التوجيه��ي إىل حوال��ي  ،1000يتوزع��ون عل��ى م��دارس الناحي��ة
ال�تي أصبح��ت م��أوى للنازح�ين م��ن دي��ر ال��زور منتص��ف  ،2012وط��ال
بعضه��ا قص��ف النظ��ام ،ث��م أع��اد اجملل��س افتتاحه��ا الس��تقبال الط�لاب
بع��د أن أخ��رج النازح�ين منه��ا .وظل��ت عل��ى ه��ذه احل��ال حت��ى نهاي��ة
العام الدراسي  ،2014حني أوقف «ديوان التعليم» التابع لداعش العمل
باملناهج الدراسية القدمية وس ّرح املعلمني ،ثم عاد وأخضعهم لدورات
اس��تتابة خاص��ة ،ومنعه��م م��ن االتص��ال مبديري��ات الرتبي��ة التابع��ة
للنظام ،وقصر عملية التعليم تدرجيياً على حفظ القرآن واحلديث،
وعل��ى مناه��ج ش��رعية خاصة به ومكرس��ة لتعزي��ز رؤيته ،يف اجلوامع
غالب��اً ،بينم��ا اس��تعمل أبني��ة امل��دارس ألغ��راض أخ��رى.
االتصاالت
بالت��وازي م��ع ذل��ك أكم��ل التنظي��م إغ�لاق املناط��ق ال�تي
يس��يطر عليه��ا عل��ى س��كانها وقطعه��م ع��ن الع��امل اخلارج��ي .فبع��د
أن من��ع أجه��زة االس��تقبال الفضائ��ي (الدش��ات) ،ووض��ع الغرام��ات
والعقوب��ات عل��ى املخالف�ين ،أكم��ل عملي��ة تقن�ين اس��تعمال اإلنرتن��ت
الفضائ��ي مبراقبته��ا واإلش��راف املباش��ر عليه��ا ،ب��دءاً بالرخ��ص ال�تي
مينحه��ا ألصح��اب صاالت اإلنرتنت وانتهاء مبراقبة الزبائن .ومل يبق
الي��وم يف البل��دة ،حبس��ب م��ا ينق��ل ناش��ط مدن��ي ،س��وى ث�لاث ص��االت،
إىل جان��ب بع��ض األجه��زة املرخص��ة لتج��ار وصراف�ين .كم��ا خرج��ت
االتص��االت األرضي��ة ع��ن اخلدم��ة يف الف�ترة األخ�يرة النقط��اع الكاب��ل
الرئيس��ي بس��بب احل��رب.
االنتظار واللجوء واهلروب
م��ا زال��ت الطري��ق م��ن مع��دان باجتاه دي��ر الزور ش��رقاً وغرباً
حت��ى الس��بخة ،س��الكة .وبع��د تدم�ير جس��ر املغل��ة ،يف الش��هر الثان��ي
م��ن ه��ذا الع��ام ،مل تع��د الطري��ق متاح��ة إىل الضف��ة املقابل��ة يف قري��ة
احل��وس ،الواقع��ة حت��ت س��يطرة قس��د ،إال بالس��ر ،وع��ن طريق الس��فن
النهري��ة ال�تي ت�تراوح تكالي��ف الرك��وب فيه��ا ب�ين  35أل��ف ل�يرة و500
ألف��اً .ويقط��ع البع��ض النه��ر س��باحة ،كم��ا يقول أحد م��ن خاضوا تلك
التجرب��ة .وع��دا ذل��ك ال تش��كل املواص�لات الربي��ة عقب��ة كب�يرة م��ن
الناحي��ة املادي��ة لتواف��ر احملروق��ات احمللي��ة.
تش��كل مع��دان الي��وم حمط��ة للعراقي�ين قب��ل أن يتابع��وا
طريقه��م تهريب��اً باجت��اه اع��زاز ،ث��م إدلب فرتكيا .ويس��تقر فيها قس��م
منه��م مم��ن تقطع��ت به��م الس��بل أو يلتمس��ون فيه��ا اس�تراحة مؤقت��ة،
وس��ط ترحي��ب أهل��ي ،كم��ا ينق��ل عراقي��ون .كم��ا يلج��أ إىل مع��دان
هارب��ون م��ن الطبق��ة واملنصورة والرقة .ويروي س��كان خميم ،أقيم يف
مع��دان خلمس�ين عائل��ة ،ع��ن أه��وال ما ش��اهدوه م��ن ممارس��ات النظام
وميليش��ياته قب��ل أن يهرب��وا م��ن غ��رب الطبق��ة.
يعي��ش كل ه��ؤالء م��ع س��كان مع��دان حال��ة م��ن االضط��راب
والقل��ق ،كم��ا يق��ول ناش��ط مدن��ي ،ليضي��ف آخ��ر أنه��م بس��طاء ،ال
يبحث��ون إال ع��ن اخلب��ز والعم��ل واملس��كن.
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سوق اخلميس  -من إصدارات داعش

ساعد يف تقديم خدمة أفضل نسبياً للمرضى .على أنه ال ُتقدَّم ملن
لديهم إصابات بالعظام إال جبائر بسيطة ،ويُلجأ إىل العالج بالبرت
يف حاالت الكس��ور املفتوحة ،لعدم وجود غرفة عمليات ،كما يفيد
أح��د األطباء.
أسواق معدان والوضع املعاشي
يتذكر كبار الس��ن أن س��وق اخلميس ،األقدم واألكرب
يف املنطق��ة ،كان باألس��اس ماگــف (س��وق ماش��ية) ينعق��د وس��ط
مع��دان كل ي��وم مجع��ة حت��ى بداي��ة الس��بعينيات .ث��م نق��ل مكان��ه
بعده��ا إىل جنوب��ي البل��دة ،حي��ث يتواف��د إلي��ه من البادي��ة الكثري من
مرتاديه ،إىل جانب أهالي اخلط الش��رقي .ومنذ بداية التس��عينيات
حت ّول يوم انعقاده إىل اخلميس حرصاً على صالة اجلمعة .ويؤثر
الس��وق األس��بوعي بش��كل كب�ير عل��ى س��وق مع��دان الدائ��م ،ال��ذي
يق��دره البع��ض بـ 300حمل تتج��اور يف صفني متقابلني على جانيب
طري��ق حل��ب دي��ر ال��زور امل��ار م��ن البل��دة ،لعل أهمها حم�لات خدمة
وتصليح السيارات واحملركات واملكنات الزراعية .بينما صار سوق
اخلمي��س ينش��ط بت��داول الس��يارات العراقية ال�تي يضطر أصحابها
إىل بيعه��ا في��ه ملتابع��ة طريقه��م إىل تركي��ا.
يتعام��ل مرت��ادو الس��وق بالعمل��ة الس��ورية أو بالعمل��ة
الصعبة أو بالعملة اليت أصدرها التنظيم ،الذي لفت السوق إعالمه
وجباته من «ديوان الزكاة» الذين ال يستثنون أي بائع مهما
املصور ُ
كانت بضاعته بسيطة من ضرائبهم ،وعاملني يف مكتب اخلدمات
أو مكت��ب الرقاب��ة والتفتي��ش ،ملراقب��ة النظاف��ة وعملي��ات الغ��ش.
وحبس��ب ناش��ط مدن��ي م��ن مع��دان« ،يس��تطيع بع��ض
س��كان البل��دة االكتف��اء معاش��ياً م��ن امل��وارد احمللي��ة ،ولك��ن ه��ؤالء
نس��بة قليل��ة» .ويضي��ف أح��د الس��كان أن «الوض��ع صع��ب ج��داً ،لقل��ة
املوارد وعدم وجود فرص عمل عدا بعض املهن الرائجة والوظائف
اخلدمي��ة ل��دى التنظي��م .األس��ر ال�تي لي��س هل��ا معي��ل يف اخل��ارج قد
تضط��ر إىل التس��ول».
يتوج��ه أبن��اء مع��دان للعم��ل يف اخل��ارج ،خاص��ة يف
لبن��ان والس��عودية .ويعتم��د ذووه��م عل��ى احل��واالت ال�تي يرس��لونها،
باإلضاف��ة إىل م��ا حيصل��ون علي��ه م��ن «دي��وان ال��زكاة» التاب��ع
لداع��ش .ويق��دّر البع��ض أن عائل��ة تتأل��ف من مخس��ة أف��راد حباجة
إىل  75أل��ف ل�يرة يف الش��هر ،أي م��ا يع��ادل  150دوالراً تقريب��اً .عل��ى
أن عين��ة م��ن أس��عار امل��واد األساس��ية تظهر االس��تقرار النس�بي الذي
م��ازال يتمت��ع ب��ه س��وق مع��دان:
األس��عار بالل�يرة الس��ورية 1 /كيلوغ��رام 450( :س��كر200 ،
خيار 400 ،بندورة 200 ،بطاطا 100 ،لنب 200 ،رز) 45( ،س��عر البيضة
الواح��دة).
التعليم
يف ع��ام  2012وص��ل ع��دد املعلم�ين عل��ى قوائ��م جمم��ع

ملف خاص

رأي

مات مصطفى طالس
مل يك��ن م��وت مصطف��ى ط�لاس خرباً عادي��اً أو تافهاً
بالنسبة للسوريني ،خبالف الرجل نفسه .فقد أثار كماً من
اللغ��ط ال يس��تحقه وزي��ر الدف��اع املزم��ن لنظ��ام األس��د ،املغ��رم
بالنس��اء واألزه��ار وف��ن الطب��خ والش��عر العرب��ي الكالس��يكي.
لع��ل وضع��ه –وأس��رته -اإلش��كالي يف
س��نوات الث��ورة ه��و م��ا أضف��ى عل��ى موت��ه
«الس��ريري» ه��ذه األهمي��ة .فمع��روف أن
جن�لاه ،ف��راس ومن��اف ،ق��د انش��قا ع��ن
النظ��ام ،يف مرحل��ة معين��ة م��ن الث��ورة،
وبات��ا ناش��طني ،كل بطريقت��ه ،يف
فعالياته��ا ،ش��أنهما يف ذل��ك ش��أن عدي��د
بكر صدقي
م��ن رج��ال الس��لطة مم��ن انش��قوا قبلهم��ا
وبعدهم��ا ،وأبرزه��م ري��اض حج��اب
الذي يرأس اآلن أهم أطر املعارضة الرمسية للنظام «اهليئة العليا
للمفاوض��ات».
مل «حي��ظ» رج��ل س��لطة يف تاري��خ س��وريا احلدي��ث بك��م
الشتائم واإلذالل الذي تعرض له «أبو فراس» ،على مواقع التواصل
االجتماع��ي ،يف أعق��اب إع�لان وفات��ه ،األم��ر ال��ذي مش��ل ،بطبيع��ة
احل��ال ،ولدي��ه وكل م��ن واس��اهما مب��وت أبيهم��ا .فق��د حوك��م
الرج��ل ،بع��د موت��ه ،جبمي��ع املعان��ي ال�تي ميك��ن أن ختط��ر عل��ى ب��ال:
قانوني��اً وسياس��ياً وأخالقي��اً ،وحك��م علي��ه باإلدان��ة املش��ددة يف ق�بره.
الواق��ع أن النظ��ام ه��و م��ن حوكم يف ش��خص امليت ،حبكم
ك��ون األخ�ير م��ن أركان��ه الثابت��ة عل��ى م��دى أكث��ر م��ن ثالث��ة
عق��ود ،عل��ى رغ��م اإلمج��اع بأن��ه كان ش��خصاً هامش��ياً ال ميل��ك
س��لطة الق��رار ،أو رمب��ا بس��بب ذل��ك بالنس��بة للبع��ض ال��ذي اعت�بر
أن��ه س��اهم يف متوي��ه طائفي��ة النظ��ام .غ�ير أن هامش��يته مل تغف��ر ل��ه
كم��ا غف��رت لغ�يره م��ن رجال النظام ممن انش��قوا عن��ه إبان الثورة،
بسبب مسؤوليته املباشرة عن إعدامات سجن تدمر اليت اعرتف بها
يف إح��دى مقابالت��ه ،والفس��اد االس��تثنائي ال��ذي أتي��ح له م��ن موقعه
كوزي��ر دف��اع مق��رب م��ن حاف��ظ األس��د ،إضاف��ة إىل أن��ه مل يعل��ن
انش��قاقه قط عن النظام قبل وفاته ،مما كان ميكن أن خيفف من
االحتق��ان الع��ام ض��ده.
للمقارن��ة ميك��ن أن نذك��ر حال��ة فاروق الش��رع املنقطعة
أخب��اره من��ذ س��نوات :يتقاط��ع ه��ذا م��ع العم��اد ط�لاس يف كث�ير من
األم��ور ،باس��تثناء التفاه��ة امللتصق��ة بط�لاس .وه��و مغي��ب حالي��اً،
وم��ا زال مص�يره مفتوح��اً .أظه��ر ش��يئاً من التماي��ز برأيه يف طريقة
مواجه��ة النظ��ام الدموي��ة للث��ورة ،لكن��ه مل يه��رب أو ينش��ق ،أو رمب��ا
تع��ذر علي��ه القي��ام بذل��ك .لك��ن الثاب��ت ،بصرف النظر عم��ا ميكن أن
ينته��ي إلي��ه الحق��اً ،ه��و أن��ه م��ن الوج��وه املقبول��ة نس��بياً يف النظ��ام.
وذل��ك خب�لاف عب��د احللي��م خ��دام ،مث ً
�لا ،عل��ى رغ��م انش��قاقه املبك��ر
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ع��ن النظ��ام ،أي��ام جلن��ة التحقي��ق الدولي��ة يف اغتي��ال رئي��س ال��وزراء
اللبناني األسبق رفيق احلريري .وذلك بسبب فساده وارتباط امسه
بصفق��ة دف��ن النفاي��ات النووي��ة يف الصح��راء الس��ورية.
القص��د م��ن ه��ذه املقارن��ات أن موق��ف ال��رأي الع��ام الث��وري
م��ن رم��وز النظ��ام الس��اقط متف��اوت يقب��ل التماي��زات وخيض��ع
العتب��ارات متنوع��ة سياس��ية وأخالقي��ة وغريه��ا ،س��واء تعل��ق األم��ر
بش��خصية منش��قة أو ال ،وبص��رف النظ��ر عن هويت��ه الطائفية ،على
رغ��م دور العام��ل الطائف��ي والوع��ي الطائف��ي ال��ذي ال يس��تهان ب��ه يف
الوقائع الس��ورية وانعكاس��اتها يف تش��كيل الرأي العام .إنه خلرب جيد
أن االنتماء السين للعماد طالس مل مينحه أسباباً خمففة يف احلكم
عليه ،ش��أنه يف ذلك ش��أن خدام مث ً
ال .وال غفر انش��قاق هذا األخري له
مقاب��ل ع��دم انش��قاق ط�لاس بص��ورة معلن��ة.
جوه��ر احلمل��ة عل��ى ط�لاس مبناس��بة وفات��ه ،قائم��ة ،يف
رأيي ،على أساس حاجة السوريني إىل العدالة .العدالة اليت ضن بها
الع��امل عليه��م ط��وال الس��نوات الس��بع املنقضي��ة من املأس��اة الس��ورية،
وال يب��دو ،إىل اآلن ،أن الس��ماء أكث��ر س��خاء معه��م من��ه .واحل��ال أن
العدالة ،أو ما يسمى بالعدالة االنتقالية ،هي شرط شارط ليتعافى
اجلس��د الس��وري املثخ��ن باجل��راح ،إن كان ل��ه ح��ظ بع��د يف التع��ايف.

رأي

لعنة السوريني
أمحد عيشة

أعي��اد كث�يرة م��رت عل��ى
الس��وريني ومعظ��م العائ�لات ،إن مل
تك��ن كله��ا ،مل تع��د جتتم��ع بع��د أن
توزع��ت عل��ى أراض كث�يرة ،ناهي��ك
ع��ن امل��وت أو االعتق��ال اللذي��ن ط��اال
الكثريي��ن.
بع��د غي��اب عام�ين قررن��ا الذه��اب
لرؤي��ة م��ن تبق��ى م��ن العائل��ة .م��ا نس��معه
ع��ن س��وء املعامل��ة م��ن جانب عناص��ر احلدود
واملعاب��ر جع��ل أحدن��ا يش��ّبه رحل��ة العب��ور
بلحظة االعتقال ،عند جميء وحوش األمن
يف س��اعات متأخ��رة م��ن اللي��ل ،أو يف الصب��اح
الباك��ر ،وحش��رك يف الس��يارة الصغ�يرة
ب�ين اثن�ين منه��م ،جيل��س كل منهم��ا عل��ى
ج��زء م��ن جس��مك ال��ذي يب��دأ يف الش��حوب،
ويطلق��ون علي��ك لق��ب الطريدة رق��م «كذا»
يف الطري��ق حن��و مراك��ز التحقي��ق وامل��وت.
بن��اء عل��ى نصيح��ة م��ن س��بقونا
بالذه��اب إىل املع�بر باك��راً يف ليل��ة الس��فر،
كان علين��ا أن نتحم��ل س��اعات اللي��ل الباردة
بانتظ��ار الصب��اح وب��دء ال��دوام الرمس��ي
للموظف�ين ،عندم��ا س��تبدأ رحل��ة الف��رج.
وم��ع م��رور الوق��ت وب��زوغ الصب��اح ،وزي��ادة
هليب الشمس اليت حترق الوجوه واألجساد،
وخاصة األطفال الذين يرفعهم أهاليهم إىل
األعل��ى خش��ية التداف��ع ال��ذي يش��ابه حلظات
القيام��ة؛ تب� ّين أن ما كن��ا نتحدث فيه الليلة
املاضي��ة من صور مرعبة للحظات االعتقال
والتحقي��ق يف مراك��ز املخاب��رات مل يك��ن
مبالغ��ة يف التعب�ير عم��ا حيي��ط بن��ا.
اآلالف حمص��ورون يف رقع��ة ال
تتج��اوز مئ��ات األمت��ار املربع��ة ،وم��ن كاف��ة
الفئ��ات :رج��ال ونس��اء ،كب��ار وصغ��ار ،م��ن
عم��ر األش��هر حت��ى التس��عني عام��اً ،يف م��كان
مل��يء باألوس��اخ وبقاي��ا م��ن س��بقنا بالعب��ور،
حيي��ط بن��ا بع��ض رج��ال األم��ن ،بلباس��هم
األس��ود وعص ّيهم/هراواته��م ال�تي كث�يراً م��ا
يستخدمونها لرتتيب أو لضب ذلك التزاحم
البش��ري.

احلرك��ة هن��ا تدافعي��ة .ال تتق��دم
يف الس��اعة إال س��نتيمرتات قليل��ة أو جم��رد
زحزحة لألقدام ،وس��ط صيحات من خلفك
تعب عن
ومن حولك بالتزام الدور ،صيحات ّ
الغض��ب واالحتج��اج عل��ى ع��دم التق��دم حن��و
البواب��ة .وكث�يراً م��ا يفضي األمر إىل ش��جار
ب�ين الش��باب ،غالب��اً م��ا يك��ون عنيف��اً وينته��ي
بتدخ��ل البوليس بضرباتهم املؤملة اليت تش��ي
بش��يء م��ن الل��ؤم والكراهي��ة.
يزداد غضب البش��ر مع تزايد احلر
إىل درج��ة احلري��ق ،ونتيج��ة تناق��ل األخب��ار
ال��واردة م��ن الواقف�ين يف الصف��وف األوىل
ع��ن عب��ور بع��ض الش��باب والعائ�لات بط��رق
ملتوي��ة ،ويتزاي��د ه��ذا ال��كالم عندم��ا تع��رف
وتس��مع أن عملي��ة اإلدخ��ال إىل البواب��ة تت��م
بالرش��اوى.
ب��دا ل��ي أن القص��د م��ن كل
ذل��ك واض��ح .هن��اك ني��ة إلهان��ة الس��وريني
بتجميعه��م ضم��ن أقف��اص تش��به أقف��اص
الدج��اج حبي��ث تس��هل حماصرتهم والتحكم
يف حركاته��م ،وخاص��ة م��ع ذل��ك اجل��و
اخلان��ق ال��ذي يش��وي أجس��اد األطف��ال قب��ل
الكب��ار.
يف تل��ك اللحظ��ة نادان��ي أح��د م��ن
رافقن��ا يف الرحل��ة حت��ى اآلن ،قب��ل أن يق��رر
االنس��حاب م��ن ب�ين ذل��ك احلش��د والع��ودة،
وق��ال ل��ي :ه��ل كن��ا حمق�ين يف حديثن��ا ع��ن
الطري��دة رق��م ك��ذا وحتولن��ا كلن��ا إىل
طرائ��د ولك��ن دون أرق��ام؟
م��ع اق�تراب ال��دوام م��ن نهايت��ه،
وبع��د أن أدخل��وا م��ا يكف��ي م��ن الن��اس
بوس��ائلهم اخلاص��ة ،ق��رروا إنهاء املهزلة اليت
صنعوه��ا وإدخ��ال كل احلش��ود مباش��رة.

مل يس��تغرق األم��ر أكث��ر م��ن نص��ف س��اعة
فق��ط ،ه��و الزم��ن ال��كايف للتخل��ص م��ن كل
ذل��ك الزح��ام.
تأت��ي بعدئ��ذ إج��راءات التدقي��ق
اإللكرتون��ي ،وه��و وص��ف أك�بر بكث�ير مم��ا
ج��رى .اصطفاف��ات جدي��دة وه��راوات أيض��اً.
لتنتق��ل م��ن م��كان مس��قوف يش��به البي��وت
البالس��تيكية ولك��ن بغط��اء قماش��ي ،حت��ى
تص��ل أخ�يراً إىل غرف��ة حتص��ل فيه��ا عل��ى
بطاق��ة مؤلف��ة م��ن جزئ�ين حيم�لان الرق��م
نفس��ه ،تثب��ت بطاق��ة التعري��ف املؤقت��ة
«كيملي��ك» عل��ى أحدهم��ا ،ليبق��ى أمام��ك
املكت��ب األخ�ير ال��ذي ميه��ر اخلت��م اخل��اص
بالبوابة-املع�بر ،وتنته��ي الرحل��ة لتص��ل إىل
الط��رف ال��ذي تش��تاق إلي��ه.
هن��اك ت��رى وتس��مع الن��اس
يتوجه��ون إىل أماك��ن خمتلفة من س��ورية؛
حم��ررة أو خاضع��ة لق��وات درع الف��رات أو
لسيطرة النظام .أما يف مناطق «قسد» فتلك
قص��ة أخ��رى ،إذ حيت��اج احلص��ول عل��ى إذن
للدخ��ول إىل الكث�ير م��ن الوق��ت والتدقي��ق
حت��ى إن كن��ت م��ن أهال��ي القري��ة نفس��ها.
كان��ت الش��تائم واللعن��ات أق��ل هن��ا
يف الوط��ن ،لك��ن الس��وريني مل حيرم��وا منه��ا
وكأنه��ا ظ��ل مرافق ملأس��اتهم ،أو عقاب على
مطالبته��م حبقوقه��م ورغبته��م يف التح��رر
م��ن كل الطغ��اة صغ��اراً وكب��اراً.
طامل��ا بقين��ا موزع�ين ،طواعي��ة
أو عن��وة ،ب�ين والءات خمتلف��ة غ�ير ال��والء
للوط��ن ،تنخ��ر فين��ا الفوض��ى وال��والء
لآلخرين ،أياً كانوا ،ستبقى اللعنة تالحقنا
يف منافين��ا ويف م��ا تبق��ى م��ن وط��ن!
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ترجمة

حتى يف الشرق األوسط ،معظم اإلرهاب ليس إسالميًا
آالن غابون*

موقع Middle East Eye
 19حزيران
ترمجة مأمون حليب

اس��أل معظم الناس :من ارتكب أس��وأ اهلجمات اإلرهابية يف أوروبا يف العقود األخرية؟ على األرجح س��يقولون إنهم املس��لمون.
لكنه��م خمطئ��ون يف ه��ذا اجل��واب.
كث�يراً م��ا يت��م تصوي��ر اإلس�لامية واإلره��اب ككلمت�ين م��ن  1970حت��ى  2017يف أوروب��ا الغربي��ة تب��دو ضئيل��ة للغاية .ويبقى
مرتادفت�ين يف وقتن��ا ه��ذا ،لكن حتلي ً
ال لألعمال اإلرهابية اليت ترتكب ه��ذا األم��ر صحيح��اً عندم��ا يتعل��ق بع��دد الضحاي��ا :من��ذ ع��ام ،2006
يف ش��تى أحن��اء الع��امل يُب� ّين أن معظ��م هذه األعمال ليس��ت ناجتة عن بالرغ��م م��ن أنه��ا كان��ت ف�ترة صع��ود اجلهادي��ة ،س��قط معظ��م
مس��لمني يتصرف��ون باس��م إميانه��م .وعلى عك��س التصورات الش��ائعة الضحاي��ا الغربي�ين ال عل��ى ي��د املس��لمني وإمن��ا على ي��د أمناط أخرى
والتصرحي��ات السياس��ية والتغطي��ة اإلعالمي��ة ،ف��إن فك��رة أن معظ��م م��ن اجلماع��ات اإلرهابي��ة .الس��نوات ال�تي كان فيه��ا اإلره��اب املُلهَ��م
اإلرهاب (يع ّرف اإلرهاب بأنه استخدام ،أو التهديد باستخدام ،العنف «إسالمياً» سبباً يف مقتل الضحايا يف البلدان األوروبية كانت قليلة:
ضد املدنيني وغري املقاتلني ألسباب سياسية أو دينية أو اجتماعية ال منذ  1970وحتى  2017جتاوز اإلرهاب «اإلس�لامي» األش��كال األخرى
شخصية) يتسبب به مسلمون يتصرفون باسم إميانهم هي ببساطة خلم��س س��نوات فق��ط.
فك��رة خاطئة.
ذاكرة انتقائية
وبالع��ودة إىل األحب��اث األكادميي��ة وصحاف��ة التحقيق��ات
يس��تطيع أي ش��خص أن يتحق��ق م��ن نتيج��ة التش��ويش
واإلحصاءات الرمسية الصادرة عن منظمات مثل مكتب التحقيقات الذه�ني ال��ذي تفرض��ه علين��ا وس��ائل اإلع�لام والع��امل السياس��ي من��ذ
الفيدرال��ي واليورب��ول يتب� ّين لن��ا أن��ه يف اجملتمع��ات الغربي��ة ُترتك��ب سنوات .ببساطة ،اسأل أي شخص :من ارتكب أسوأ هجوم إرهابي يف
نس��بة بس��يطة فق��ط م��ن اهلجم��ات اإلرهابي��ة م��ن قب��ل إس�لاميني أو السنوات العشر أو العشرين األخرية يف أوروبا؟ تقريباً دائماً سيأتيك
جهاديني أو تش��كيالت مش��ابهة .فرنسا هي البلد الغربي الوحيد الذي ال��رد الكالس��يكي« :ال أع��رف بالضب��ط ،لك��ن ال ب��د أنه��م اجلهادي��ون».
تأث��ر جدي��اً م��ن ه��ذه الظاهرة ،أما يف العامل الغربي عدا فرنس��ا -الذي
يف احلقيق��ة ،يب��دو أن العم��ل اإلرهاب��ي األكث��ر فت��كاً الذي
يش��تمل عل��ى  38بل��داً بع��دد س��كان إمجال��ي يبلغ ملي��ار إنس��ان تقريباً -ارتك��ب يف أوروب��ا مل يق��م ب��ه مس��لمون .لق��د كان ه��ذا العمل األفظع
فق��د بل��غ ع��دد ضحاي��ا اجلهادي��ة حوال��ي  450ش��خصاً من��ذ  11أيل��ول ه��و تدم�ير رحل��ة جوي��ة للخطوط املاليزية بواس��طة صاروخ روس��ي
 ،2001مب��ا يف ذل��ك ضحاي��ا هجم��ات مانشس�تر الش��هر املاض��ي.
ف��وق منطق��ة أوكراني��ة تس��يطر عليه��ا ق��وات انفصالي��ة مدعوم��ة
ما الذي تقوله األرقام
م��ن روس��يا يف أج��واء ح��رب أهلي��ة يف  17متوز  ،2014ما أدى إىل مقتل
ب�ين عام��ي  1980و ،2005نس��بة  %6م��ن اهلجم��ات اإلرهابي��ة قراب��ة  300راك��ب وطاق��م الطائ��رة .ه��ذا م��ا ح��دث ،وي��ا للغراب��ة،
يف الوالي��ات املتح��دة ارتكبه��ا إس�لاميون ،يف ح�ين أن أكث��ر م��ن  %90ق��ام السياس��يون ووس��ائل اإلع�لام والس��كان باملس��ارعة ف��وراً إىل
ارتكبته��ا مجاع��ات أخ��رى :إس��بان ،مس��يحيون ،يه��ود ،ناش��طو اليس��ار نس��يانه .حص��ل ه��ذا اهلج��وم قب��ل أق��ل م��ن  3س��نوات ،يف وق��ت كان
املتط��رف ،ناش��طون بيئي��ون ،أنص��ار س��يادة الع��رق األبي��ض املنتم��ون في��ه تركي��ز وس��ائل اإلع�لام عل��ى تل��ك املنطق��ة .م��ن ناحي��ة أخ��رى،
إىل اليمني املتطرف ،اجلماعات املعادية لوجود احلكومات ،اجلماعات يتذكر اجلميع هجوم ماراثون بوسطن يف  2013مع أنه أبعد زمنياً،
املعادي��ة لإلجه��اض ،انفصالي��و إقلي��م كيوب��ك ،وغريه��م .ينطب��ق هذا وبضحاياه الثالثة كان أقل فتكاً بكثري .الذاكرة االنتقائية بشكل
األم��ر عل��ى ع��دد اهلجم��ات (س��واء أكان��ت ناجح��ة أم ال) وعل��ى ع��دد غري��ب ميك��ن تفس�يرها بوض��وح حبقيق��ة أن هج��وم بوس��طن ارتكب��ه
ُالحظ بوضوح إن كلف املرء نفس��ه عناء االطالع مس��لمان ،خبالف إس��قاط الطائرة املاليزية ،لذا س��رعان ما ّ
مت إبعاد
اإلرهابيني ،كما ي َ
عل��ى اإلحص��اءات الس��نوية والش��املة بل��داً بل��داً ،الص��ادرة ع��ن قاع��دة ح��دث الطائ��رة ع��ن ذاكرتن��ا ،مع أنه يبقى أس��وأ عمل إرهابي ارتكب
البيان��ات املتعلق��ة باإلره��اب عل��ى مس��توى العامل واملوج��ودة يف جامعة يف أوروب��ا من��ذ هجم��ات  11أيل��ول يف الوالي��ات املتح��دة .لك��ن ال أح��د
ماريالند .وعلى غرار ذلك ،فإن نس��بة األحداث اإلرهابية اإلس�لامية يتح��دث ع��ن ذل��ك وال أح��د يتذك��ره.
* رئيس قس��م اللغة الفرنس��ية يف جامعة ويس��ليان يف فريجينيا.
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ـياسية مـــتنوعة م ُــــستقلة
نصــف شــــهرية ســ
ّ
 ال تع�بر املق��االت املنش��ورة بالض��رورة ع��ن رأي اجملل��ة. ترح��ب املــ��جلة مبســـ��اهماتكم غ�ير املنشــــ��ورة س��ابقاً./3aynAlmadina
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