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االفتتاحية

«حرب أهلية» يف الشمال
أدى القتال الذي اندلع منذ أش��هر قليلة يف الغوطة الش��رقية ،بني جيش اإلس�لام من جهة وفيلق
الرمح��ن وهيئ��ة حتري��ر الش��ام م��ن جه��ة أخ��رى ،إىل تقس��يم الغوط��ة فعلياً ب�ين قطاع دوما وم��ا حوهلا الذي
يس��يطر عليه «اجليش» ،وقطاع أوس��ط يس��يطر عليه «الفيلق» .مل يقتصر تأثري ذلك على إضعاف اجلميع
ض��د النظ��ام ال��ذي يهاج��م الغوطة بش��كل يومي ،بل تعداه إىل انقس��امات إدارية وش��روخ اجتماعية وحواجز
وإعاق��ة نق��ل الس��لع أحياناً.
ه��ل ه��ذا م��ا تريده هيئة حترير الش��ام وحركة أحرار الش��ام للش��مال ،بع��د أن أضحى مركز ثقل
الث��ورة وحم��ل هج��رة م��ن أخرج��وا م��ن دياره��م م��ن أري��اف دمش��ق وحل��ب ومح��ص وس��واها؟! كي��ف يفك��ر
احملرضون من الطرفني وهم ينفخون يف النار لتزداد اشتعا ً
ال بني فصيلني ي ُع ّد كل منهما عشرات (قليلة)
م��ن اآلالف ،ويتوزع��ان يف كل املناط��ق احمل��ررة ب�ين قري��ة وأخ��رى ومن بيت إىل آخر وداخ��ل البيت الواحد،
مم��ا س��يجعل الص��دام الع��ام بينهم��ا كارث��ة ك�برى تطال املناط��ق اليت احتل��ت املرتب��ة األوىل يف التضحية،
خراباً للديار وفقداً للشباب والشيوخ واألطفال والنساء .وها هم احمل ّرضون اليوم ي ِعدون أهلها خبراب آخر
توجه مدافعه��م حنو دياره��م وبنادقهم حنو صدور
م��ن ن��وع جدي��د وطع��م م�� ّر ،بأن يكون بأس��هم بينه��م وأن ّ
إخوانه��م ،بينم��ا جبهاته��م مع النظ��ام هادئة!
عق�لاء «الس��احة» (كم��ا بات��ت الب�لاد تس��مى!) كث�يرون وم��ن كل األط��راف ،وهم حي�� ّذرون يومياً
من حرمة الدماء ومن هول الصدام لو حصل .لكن االشتباكات املوضعية ما زالت تندلع ،وقتلى الطرفني
تتوع��د ،واألرت��ال واألرت��ال املض��ادة تتح��رك .فم��ا ال��ذي حي��دث بالفع��ل؟
يس��قطون ،والنف��وس احملتقن��ة ّ
ه��ل ه��ي نتيج��ة فش��ل حم��اوالت االندم��اج يف جس��د واح��د والتخل��ي ع��ن الفصائلي��ة؟ أم ه��ل فق��دت
بع��ض ك�برى الفصائ��ل س��يطرتها عل��ى كتلها الداخلي��ة وانضباط أجنحتها اليت بات��ت تتصرف على حنو
مس��تقل وغ�ير مس��ؤول؟ أم أن ش��هوة الس��يطرة البائس��ة عل��ى جم��رد بل��دات صغ�يرة أعمت بع��ض القادة عن
مقتضي��ات الدي��ن واألخ�لاق واملصلح��ة؟ أم ه��ل اضط��رب مي��زان ه��ؤالء فل��م يع��د أمامهم س��وى اهل��روب إىل
األمام؟
وه��ل يكف��ي كالم غ�ير واض��ح ع��ن التدخ��ل الرتك��ي يف إدل��ب لنت��ورط يف ختوي��ن بعضن��ا متهي��داً
لالقتت��ال؟ وه��ل رف��ع أح��رار الش��ام عل��م الث��ورة م�برر إلش��عال فتي��ل االنفج��ار ال��ذي س��يودي بن��ا مجيع��اً؟!!
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لو أملك موقع !!! livemap

خليفة اخلضر  -ريف حلب
بعد التقدم الس��ريع لـ«قوات س��وريا الدميقراطية» (قس��د) جتاه مدينة الرقة بهدف طرد تنظيم الدولة (داعش) منها ،الزمتين
ع��ادة يف ه��ذا الع��امل االفرتاض��ي أدمن��ت عليه��ا ,وه��ي مراقب��ة ت��وزع نق��اط الس��يطرة يف املعرك��ة داخ��ل املدين��ة عل��ى موق��ع .livemap
كل س��اعة وم��ع كل حتدي��ث أراق��ب أي��ن وص��ل الل��ون أختي��ل م��ا ميك��ن أن يفعل��ه رأس ه��ذا القل��م الس��حري دون تفج�ير
األصفر ،الذي ميثل سيطرة قوات قسد ,وأين تراجع اللون األسود ,ودون قت��ل أح��د!
ال��ذي ميث��ل مناط��ق س��يطرة داع��ش.
بع��د  21يوم��اً اس��تطاعت ق��وات األس��د ،املدعوم��ة بالط�يران
أمتع��ن يف اخلريط��ة بش��كل مط��ول .م��ا يهم�ني بش��كل الروس��ي وحش��ود املليشيات الشيعية ،فرض حصار آخر على األحياء
ش��خصي ه��و الس��يطرة عل��ى امللع��ب األس��ود أو عل��ى أي مبن��ى م��ن احملررة من مدينة حلب ،واليت كانت حتتضن أكثر من  400ألف
سلس��لة مباني النقطة  ،11سلس��لة الس��جون س��يئة الس��معة التابعة مدن��ي.
ويف��رج ع��ن الكث�ير م��ن
تنظي��م لداع��ش ,عس��ى يتحق��ق احلل��م
َ
ك��م متني��ت يومه��ا أيض��اً التحك��م يف اخلريط��ة بوض��ع
املعتقلني السياسيني والثوريني ,أولئك الذين كانوا أول من صرخ رأس القلم السحري فوق نقاط الكليات العسكرية (كلية املدفعية
يف وج��ه التنظي��م ومل يطلب��وا األذن م��ن أح��د مبحاربت��ه واالعتص��ام وغريه��ا )....جنوب��ي حل��ب وفت��ح الطري��ق أم��ام القواف��ل الطبي��ة
أم��ام مقرات��ه.
واإلغاثي��ة لتدخ��ل إىل املدين��ة ،ولك��ن عبث��اً .م��ا كل م��ا يتمن��ى امل��رء
ك��م ه��و س��عيد ومف��رح جم��رد ختي��ل رؤي��ة أحده��م (ل��ن
يدرك��ه!
أذك��ر امس��اً واح��داً فق��ط ،فكله��م أبط��ال) .جم��رد التخي��ل جيعل�ني
أطب��ق احلص��ار بش��كل كام��ل ،وراح ضحيت��ه الكث�ير م��ن
أط�ير م��ن الف��رح وأع��دل جلس�تي.
املدنيني ،وانتهت املأساة خبروج من تبقى من الثوار من مدينة حلب
أراق��ب املس��افة املتبقي��ة للوص��ول إىل أي مبن��ى م��ن مبان��ي
أواخ��ر ع��ام  2016باتفاقي��ة دولية رعتها القوات الروس��ية والرتكية.
س��جون النقطة  .11أقول لنفس��ي :لو اقتحموا من احملور الش��مالي...
تتغ�ير اخلريط��ة الس��ورية كل ي��وم بلوح��ة متش��ابكة،
أو ل��و افتت��ح حم��ور االقتح��ام بعملي��ة انغماس��ية ته��دف إىل حتري��ر
يع��رف كل س��وري مراراته��ا والتعقي��دات ال�تي تفرضه��ا األل��وان .ل��و
الس��جناء هن��اك...
لغ�يرت ل��ون كت��ل ري��ف حل��ب الش��رقي والش��مالي باألخض��ر ب��دل األس��ود مل��ا حوص��رت
متني��ت ل��و أن�ني مال��ك موق��ع ّ ,livemap
حل��ب ،ول��و عفري��ن باألخض��ر ب��د ً
ال م��ن األصف��ر الس��تطعت الذه��اب
م��ن املبان��ي عل��ى شاش��ة اآليباد اخلاص بي بالل��ون األصفر ولعرفت
إىل إدل��ب م��ن ري��ف حلب الش��مالي .الـ«لوالات» كث�يرة تنتهي بتنهد
مص�ير املعتقل�ين!
يف الس��نة املاضي��ة الزمتين ه��ذه العادة أيضاً ،أثناء معارك حي�� ّول شاش��ة اآليب��اد إىل خب��ار يتطل��ب مس��حه.
ال أعل��م مت��ى ينته��ي تلوي��ن األراض��ي الس��ورية ،وما يرتتب
ف��ك احلص��ار األول ع��ن مدين��ة حل��ب .فم��ع كل حتدي��ث كان
األخض��ر يطغ��ى عل��ى األمح��ر ويب��دأ ع�� ّد الكيلوم�ترات املتبقية كي علي��ه م��ن بن��اء خميم��ات جدي��دة وف��رض س��لطات جدي��دة وفت��ح
يتصل األخضر باألخضر ،أي تتصل مناطق س��يطرة اجليش احلر س��جون جدي��دة وتش��ريد عوائ��ل جدي��دة ،وردم خن��ادق وحفر أخرى.
كل ما أعلمه أنه مبجرد س��قوط الش��يطان األكرب بش��ار
ببعضه��ا م��ن خ��ارج املدين��ة وداخله��ا ،ويف��رح ن��اس احلص��ار.
رد األلوان الزيتية على األس��د عن الس��لطة سيقوم الكثري من السوريني بتلوين بلدهم بلون
أنف��خ على شاش��ة اآليباد كمن ي�ب ّ
واح��د وردم كل اخلن��ادق ال�تي تفص��ل مناط��ق ع��ن أخ��رى وح��رق
لوح��ة ك��ي يتص��ل األخض��ر باألخض��ر.
أمتن��ى ل��و أمل��ك قلم��اً س��حرياً ميكن�ني ب��ه تلوي��ن املناط��ق املخيم��ات وس��يعود الكث�ير م��ن املهجري��ن .عنده��ا يك��ون ق��د حتق��ق
ذات الل��ون األمح��ر باألخض��ر ك��ي يس��تطيع الث��وار ف��ك احلص��ار .حلم��ي ب��أن أصب��ح أدم��ن موق��ع !livemap
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الدواعش الديريون املنشقون
مسهر اخلالد
ت��زداد وت�يرة االنش��قاق ع��ن تنظي��م الدول��ة اإلس�لامية م��ع تراك��م هزائم��ه .ويتكاث��ر ه��ؤالء املنش��قون يف الش��مال الس��وري،
وجهتهم املؤقتة أو الدائمة .األمر الذي دفع هيئة حترير الش��ام (اجلهة األكثر حزماً) إىل تقنني التعامل معهم ،كما دفع التنظيم
إىل تش��كيل جه��از «الش��رطة العس��كرية» ،من��ذ أكث��ر م��ن س��نة ونص��ف ،للتعام��ل م��ع ه��ذا املل��ف الضاغ��ط.
الي��وم أصب��ح حمدثن��ا مقاتل� ً
حترك��ت التجمع��ات األهلي��ة والناش��طون واإلعالمي��ون
ا يف أح��د فصائ��ل الش��مال ،وه��و
والفصائ��ل ،كل عل��ى ح��دة ،للتعام��ل م��ع املنش��قني ع��ن التنظي��م ،يُرج��ع س��بب م��رور مبايع��ي داع��ش م��ن احلواج��ز س��املني إىل اإلهم��ال
أو الفاري��ن م��ن املع��ارك ال�تي خيوضه��ا قادته��م حت��ى النهاي��ة ،لك��ن والتس��يب ،التحلي��ل ال��ذي يرفض��ه آخ��رون ،إذ ي��رون أن ذل��ك يت��م ع��ن
أح��داً م��ن أولئ��ك مل يط��رح م��ا ميك��ن أن يكون أساس��ا ملقاض��اة عادلة طري��ق دف��ع العناص��ر مبال��غ كب�يرة للحواج��ز.
للعناص��ر ،فذه��ب البع��ض يف القس��وة حت��ى نهايته��ا ،بينم��ا تس��اهل العشائرية ...إىل حلب وإدلب
البع��ض ح��د التميي��ع ،وبينهم��ا ع��دم اك�تراث دون النظ��ر إىل م��ا قد
ويش�ير املعتق��ل الس��ابق إىل أن اب��ن عم��ه ،املنش��ق ع��ن داع��ش
يش��كله هؤالء من خطر الحق ،كأناس ميكن أن يعاودوا االنضمام منذ مثانية أش��هر ،مل يعرتض طريقه أحد حتى اآلن «ألننا كثريون
إىل تنظيمات مشابهة ،أو أن يكونوا «ذئاباً منفردة» حمتملني ،رمبا هن��ا» ،لك��ن ذل��ك مل حي��ل دون أن خي�بروا ،ع��ن طريق األق��ارب كذلك،
ق��د «انش��قوا» بإيع��از م��ن ق��ادة يف التنظي��م.
قي��ادات يف هيئ��ة حتري��ر الش��ام ع��ن الش��اب قب��ل أن يص��ل إىل الش��مال.
املنشقون بني اإلعالم والفصائل
وينس��حب األم��ر عل��ى منش��قني كث��ر حيظ��ون حبماي��ة أقاربه��م م��ن
ً
ح��رك تقري��ر نش��رته جمل��ة دي��ر ش��بيغل األملاني��ة مواقف العش�يرة ،دون أن يكون��وا بالض��رورة ق��د أخط��روا أح��دا بأم��ر االنش��قاق
هزيل��ة م��ن أطراف متعددة دولية وإقليمية .احتوى التقرير ،الذي مس��بقاً .على أن العش�يرة ال تتدخل دائماً ،فبحس��ب الش��اب املنش��ق فإنه
ص��در من��ذ ش��هرين ،معلوم��ات وص��وراً النته��اكات ض��د مدني�ين «إذا كان الداعشي من فخذ قوي ما حدا جييب سريته» ،وباملقابل هناك
يف معرك��ة املوص��ل .وقب��ل ذل��ك بس��بعة أش��هر أطل��ق ناش��طون «ناس من قرييت اعتقلت ألنهم دراويش ،وبعضهم أبواق لداعش ،حتى
إعالمي��ون م��ن دي��ر ال��زور محلة أطلقوا عليها اس��م «مدنيون ليس��وا م��و دواع��ش» .وي��روي منش��قون حكاي��ا خمتلق��ة ع��ن حياته��م يف ظ��ل
دواع��ش» لتس��ليط الض��وء عل��ى انته��اكات واعتق��االت مارس��تها التنظي��م ،ومضايق��ات أو اعتق��االت طالته��م م��ن قبل��ه إلبع��اد الش��بهات
فصائل يف الش��مال الس��وري حبق مدنيني من دير الزور ،لش��كها يف عنهم.
أنه��م عناص��ر يف التنظي��م .املالح��ظ يف األم��ر أن احملاولت�ين س��لطتا
تعم��ل يف الش��مال الس��وري ،من��ذ س��يطرة التنظي��م عل��ى دي��ر
الض��وء عل��ى املدنيني الذين مورس��ت يف حقه��م االنتهاكات ،لكنهما ال��زور ،العدي��د م��ن الفصائ��ل ال�تي تض��م أبن��اء احملافظ��ة .وتتصف تلك
أهملت��ا االنته��اكات يف ح��د ذاته��ا .مبعن��ى أن��ه يكف��ي أن ُت َك ّف يف حق الفصائ��ل بالل��ون العش��ائري الواح��د لعناصره��ا بنس��بة كب�يرة ،رغ��م
املدني�ين ،وال ب��أس أن مت��ارس ض��د عناص��ر التنظي��م املنش��قني أو وج��ود اس��تثناءات .وأكث��ر م��ن ذل��ك ف��إن مقرب�ين م��ن هيئ��ة حتري��ر
الفاري��ن أو األس��رى.
الش��ام يفي��دون أن اجملموع��ات ال�تي كان��ت تنتس��ب يف دي��ر ال��زور إىل
يذك��ر موق��وف س��ابق يف اع��زاز ،ل��دى فصي��ل احتج��زه جبهة النصرة سابقاً ما زالت حتافظ على نفسها يف اهليئة بالرتكيبة
بع��د خروج��ه م��ن مناط��ق س��يطرة التنظي��م ،أن��ه رأى العدي��د م��ن العش��ائرية الس��ابقة نفس��ها .وتعي��ش يف الش��مال ،إىل جان��ب الفصائ��ل،
املبايع�ين م��ن منطقت��ه مي��رون ع�بر حواج��ز الفصائ��ل دون مس��اءلة ،جمموع��ات عش��ائرية دون عم��ل واض��ح ،لكنه��ا ما زالت متتلك الس�لاح
بينما اعتقل هو ألنه طالب مببلغ مالي فقده أثناء التفتيش ،األمر وتقدم احلماية للمنشقني من األقارب .بينما يلجأ منشقون من أبناء
ال��ذي حي��دث كث�يراً كم��ا تفي��د روايات ع��دة .ويضي��ف أن العنصر مدين��ة دي��ر ال��زور إىل األصدق��اء واملع��ارف ،خاص��ة يف جبه��ة النص��رة
الذي فتشه جن جنونه عندما طالب باملبلغ ،وفتح النار من بندقيته س��ابقاً .لك��ن ذل��ك مل حي��ل دون مطالب��ة أبن��اء عش��ائر بقت��ل أق��ارب
ف��وق رأس��ه متام��اً ،واحتج��زه ،وعذب��ه ،إىل أن اعت��ذر أم��ام مج��ع م��ن منش��قني ،ألن «يف رقبته��م دم��اء» ،ورمب��ا يتعل��ق األم��ر باس��تباق ث��ارات
املنتظري��ن عل��ى احلاج��ز.
مس��تقبلية.
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املنشقون أمام قضاة هيئة حترير الشام
ً
ت�تردد يف أوس��اط مقرب�ين م��ن جبه��ة النص��رة (س��ابقا) أن
ش��خصاً عرض ،منذ مدة قصرية ،على اجلوالني اس��تقبال تونس��ي،
م��ع جمموع��ة كب�يرة يف التنظي��م ،ترغ��ب يف االنش��قاق واالنضمام
إىل اهليئة ،فرد اجلوالني« :أخربوه أال يهرب من احلرب يف املوصل
ومقاتالت اليب كي كي ،فعندما قاتلوا [عناصر التنظيم] املسلمني
أصبحوا أسوداً»! من غري املمكن التثبت من صحة هذه احلكاية اليت
حتمل آثار الندبة اليت تركتها احلرب بني التنظيم واجلبهة ،لكن
عوام��ل كث�يرة تؤث��ر يف طريق��ة تعام��ل أجه��زة هيئة حترير الش��ام
مع املنش��قني.
تعتق��ل اهليئ��ة كل م��ن تص��ل إلي��ه أي��دي أمنييه��ا م��ن
الدواعش املنش��قني ،ويقدم بعد أيام لقضاة اهليئة الذين حياولون،
من��ذ م��دة ،تس��ريع الب��ت يف قضاي��ا املنش��قني .وحبس��ب م��ا يالح��ظ
متابع��ون ومقرب��ون م��ن اهليئ��ة ،ختتل��ف األح��كام تبع��اً لع��دة أم��ور؛
فح�ين يك��ون املنش��ق غ�ير منت��م إىل اجله��از األم�ني للتنظي��م ،ومل
«نس��ق م��ع أح��د» ،مبعن��ى أخطر أح��د املنتمني
يقات��ل الفصائ��ل ،وق��د ّ
إىل فصي��ل عس��كري أو املقرب�ين من��ه ،يطلق س��راحه ف��وراً ،ألنه يع ّد
تائب��اً وحي��ال إىل دورة ش��رعية .أم��ا إذا مل ينس��ق م��ع أح��د فيس��جن
(تعزي��راً) ش��هراً أو ش��هرين ،ترس��ل صورت��ه أثناءه��ا ،م��ع معلوم��ات
عن��ه ،إىل مجي��ع املع��ارف م��ن أهال��ي احملافظ��ة ،ويتداوهل��ا ه��ؤالء يف
غ��رف برام��ج التواص��ل االجتماع��ي اخلاص��ة ،للبح��ث ع��ن ش��اهدين
يدلي��ان مبعلوم��ات تثب��ت مش��اركته يف القت��ل أو العم��ل يف اجله��از
األم�ني ،وعن��د ذل��ك تك��ون العقوب��ة اإلع��دام ،أم��ا إذا مل يتواف��ر
الشاهدان فيطلق سراحه .على أن األمر خيتلف من قاض إىل آخر،
فكما يالحظ البعض قد يفرج قضاة من إدلب عن املنش��ق يف اليوم
نفس��ه ،دون حب��ث أو عقوب��ة« ،ألن منه��م م��ن ال يع�� ّد داع��ش خوارج»،
أما إذا كان القاضي ديرياً فإن «املنشق يتبهدل» كما يقول املعتقل
الس��ابق.
الشرطة العسكرية لتنظيم الدولة
«عن��د وج��ودي يف الس��جن ح��اول الش��رعي إقناعن��ا

بالع��دول ع��ن ت��رك الدول��ة ،لك�ني كن��ت مص��راً .عنده��ا ج��اء أم�ير
الش��رطة العس��كرية يف والي��ة الف��رات ،أس��د اهلل احلليب ،وق��ال لي« :لن
ندع��ك ت�ترك ،سنرس��لك إىل املوص��ل مبعس��كر س��تة أش��هر ،وإذا هربت
نطفي��ك .التبطي��ل ال جي��وز ،ألنك��م تعرف��ون أس��رار الدول��ة» .خف��ت
عل��ى حال��ي ،وقل��ت هل��م :أري��د أرج��ع» .هك��ذا يتذكر الش��اب املنش��ق عن
التنظي��م كي��ف جن��ح ق��ادة األخ�ير يف الضغ��ط علي��ه للع��دول .م��ن
غ�ير املع��روف إن كان «األم�ير» ج��اداً يف تهدي��ده أم ال ،فهن��اك العدي��د
م��ن العناص��ر ال�تي أص��رت عل��ى «خل��ع البيع��ة» وأجابه��ا التنظي��م إىل
رغبته��ا ،م��ع إقام��ة جربي��ة لس��تة أش��هر يف قاط��ع خيت��اره «القاض��ي».
عل��ى أن كالم «األم�ير» يفي��د أن��ه كان يبح��ث ع��ن م�برر غ�ير «خل��ع
البيع��ة» لقت��ل الش��اب ال��ذي كان حريص��اً أش��د احل��رص ،خ�لال ف�ترة
س��جنه وحماكمات��ه ،أن ال يتكل��م أم��ام زمالئه عن أخط��اء التنظيم أو
خس��ائره أو ه��روب ق��ادة من��ه م��ع جمموعاته��م لالنضم��ام إىل احلش��د
الشعيب ،األمر الذي عاينه أثناء قتاله يف العراق قبل أن يقرر أن يرتك
التنظي��م .فبحس��ب الش��اب ،يع�� ّد الكالم عن ذلك «ختذي�ل ً
ا» ،وهي تهمة
قت��ل التنظي��م بس��ببها «للمصلحة» مجاعات أعلن رمسي��ا أنهم خوارج،
وق��د تول��ت حماكمته��م الش��رطة العس��كرية.
رغ��م القضاي��ا اخلط�يرة املوكل��ة به��ا ف��إن عناص��ر الش��رطة
العسكرية (وقاضيها) معروفون للجميع ،حبسب الشاب ،ال يتلثمون،
وقد جتمعهم مع املعتقلني عالقات الصداقة ،فيربرون موقفهم بأنهم
«عبيد مأمورون» .على أن مهامهم تقتصر على نقل السجناء وتقدميهم
للقاض��ي ،وجتهي��ز إضبارت�ين ل��كل س��جني ،واح��دة حت��وي املعلوم��ات
احلقيقي��ة اخلاص��ة ب��ه ،والثاني��ة املعلوم��ات املتعلق��ة ب��ه كعنص��ر يف
التنظي��م ،م��ن امسه احلركي إىل اس��م قائ��ده وجمموعته ...أما تنفيذ
أح��كام اإلع��دام فيتواله��ا اجله��از األم�ني.
تتب��ع الش��رطة العس��كرية ل�لإدارة العس��كرية ،وتت��وىل ،إىل
جان��ب ما س��بق ،خمالفات املقاتل�ين ،كإطالق الرصاص بني املدنيني،
وعقوبته املعتادة اجللد بعدد الرصاصات نفسه يف ذات املكان والتغريم
بس��عرها ،والتأخ��ر ع��ن االلتح��اق بع��د انته��اء اإلج��ازة ،وعقوبت��ه تأخ�ير
اإلج��ازة بع��دد األي��ام ال�تي تأخره��ا.
من إصدارات داعش يف ديرالزور
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العقارات يف املناطق احملررة
مصطفى أبو مشس
ص ّن��ف األم��ان يف املرتب��ة الثاني��ة م��ن احتياج��ات اإلنس��ان ،حبس��ب ه��رم ماس��لو ،بينم��ا س��يطرت احلاج��ات الفس��يولوجية
كالتنفس والطعام والش��راب والنوم على املرتبة األوىل .ولكن الس��وريني يعيش��ون اليوم حالة من قلب هرم األولويات ،فغدت املناطق
اآلمن��ة م��ن القص��ف والط�يران ه��ي األماك��ن ال�تي حي��ج إليه��ا املدني��ون ،وإن كان��ت تفتق��ر إىل الكث�ير م��ن أساس��يات احلي��اة كامل��اء
والكهرب��اء والس��كن الالئ��ق ،باإلضاف��ة إىل الغ�لاء الفاح��ش يف اإلجيارات اليت جتاوزت ،يف كثري من األحيان ويف بعض املدن والبلدات
احلدودي��ة ،نظريته��ا يف اجلان��ب الرتك��ي املقاب��ل.
يف الريف الشمالي حللب :األمان زاد الطني بلة
يتج��اوز اإلجي��ار يف مدين��ة إع��زاز عتب��ة ال��ـ 100دوالر
أمريك��ي للبي��ت ال��ذي حي��وي غرفت�ين ،و 150دوالراً لل��ذي حي��وي
ث�لاث غ��رف ،بينم��ا خيتلف إجي��ار احملال التجارية حبس��ب املنطقة
ومبع��دل وس��طي يق��در ب��ـ 200دوالر .ويع��ود ه��ذا االرتف��اع ،حبس��ب
مصطف��ى العل��ي ،صاح��ب أح��د املكات��ب العقاري��ة يف املدين��ة ،إىل «أن
إع��زاز ش��هدت اكتظاظ��اً س��كانياً خ�لال الس��نوات املاضي��ة من��ذ ع��ام
 ،2014م��ا أدى إىل ازدي��اد الطل��ب عل��ى الش��قق الس��كنية ،وخاصة من
أهال��ي مدين��ة حل��ب وق��رى الري��ف الش��مالي اهلارب�ين م��ن قذائ��ف
األس��د ،أو م��ن ق��رى الري��ف الش��رقي بع��د س��يطرة تنظي��م الدول��ة
عليه��ا ،باإلضاف��ة إىل الق��رى ال�تي س��يطرت عليه��ا ق��وات س��وريا
الدميقراطي��ة مطل��ع ع��ام  ،2016إذ جل��أ ع��دد كب�ير م��ن س��كان هذه
املناط��ق إىل مدين��ة إع��زاز لتمتعه��ا باألم��ان نس��بياً ،فأصب��ح م��ن
الصع��ب احلص��ول عل��ى ش��قة س��كنية حت��ى وإن توافر مبل��غ اإلجيار
املرتف��ع».
ومع حترير الكثري من القرى يف الريف الش��رقي وصوالً
إىل مدين��ة الب��اب ،م��ن ي��د داع��ش ،ش��هدت إع��زاز حركة ن��زوح حنو
تل��ك الق��رى ،إال أن اإلجي��ارات بقي��ت عل��ى حاهل��ا م��ع ف��ارق بس��يط،
وهو «وجود العديد من الشقق السكنية معروضة لإلجيار يف املكاتب
العقاري��ة دون تراج��ع يف الس��عر» ،حبس��ب العل��ي.
أم��ا يف مدين��ة الب��اب في�تراوح إجي��ار العق��ارات الس��كنية
ب�ين  150-50دوالراً ،واحمل��ال التجاري��ة مبتوس��ط  125دوالراً .يق��ول
عل��ي اليوس��ف ،وه��و تاجر عق��ارات من منطقة الب��اب« :يرتفع اجيار
العق��ارات بش��كل يوم��ي م��ع ع��ودة األهال��ي م��ن مناط��ق نزوحه��م،
أو جل��وء الكث�ير م��ن أهال��ي الرق��ة والق��رى ال�تي حوهل��ا إىل الب��اب،
باإلضافة إىل عودة جزء من أهالي املدينة من تركيا» .كما يعزو
اليوس��ف س��بب االرتفاع إىل «قلة البيوت الصاحلة للس��كن ،فأكثر
من  %40من بيوت املدينة هدمت بشكل كامل ،بينما تتجاوز نسبة

6

العدد  16 / 98تموز 2017

البيوت اليت حتتاج إىل ترميم  ،»%45مع «تدفق اآلالف من أبناء املدينة
والق��رى األخ��رى واملهجري��ن إليه��ا بع��د س��يطرة ق��وات درع الف��رات
عليه��ا».
أما مدينة جرابلس فهي «دبي» كما أطلق عليها حممد أبو
إس��كندر ،أحد القاطنني فيها بعد أن نزح من مدينة حلب .وهو يقول:
«إن احلصول على منزل يف جرابلس أمر صعب جداً إال إن كنت من
أصح��اب املالي�ين ،فإجي��ار بع��ض البي��وت اجلي��دة يتج��اوز  250دوالراً».
حي��اول األهال��ي البح��ث ع��ن بي��وت بإجي��ارات قليل��ة ،ولذل��ك
يتجه��ون إىل الق��رى الصغ�يرة الداخلي��ة والبعي��دة ع��ن الش��ريط
احلدودي الذي «كلما اقرتبت منه صار عليك الدفع بالدوالر» ،كما
ق��ال أب��و ناص��ر الق��ادم م��ن الرق��ة وال��ذي وج��د لنفس��ه م��ع عائلت��ه بيت��اً
يف قري��ة الراع��ي ،م��ن ث�لاث غ��رف ،حبوال��ي  20دوالراً ،بع��د أن أرهقت��ه
اإلجي��ارات يف مدين��ة إع��زاز .وخيش��ى األهال��ي أن ترتف��ع األس��عار يف
ه��ذه الق��رى أس��وة بباقي املناطق ،وخاص��ة مع التوجه الكبري حنوها يف
اآلون��ة األخ�يرة ،إذ يق��ول حممد ناصر ،من أهالي تل رفعت ،إن إجيار
البي��ت ق��د ارتف��ع يف بل��دة أخرتي��ن م��ن  20دوالراً إىل  50دوالراً خ�لال
األش��هر الثالث��ة املاضي��ة.
أم��ا ع��ن أس��عار العق��ارات واألراض��ي الزراعي��ة فيق��ول
مصطف��ى العل��ي إن مدين��ة إع��زاز تش��هد حرك��ة بي��ع وش��راء مزدهرة
خالل األش��هر الس��تة األخرية ،بعد معارك درع الفرات .ويرتاوح س��عر
امل�تر املرب��ع املب�ني يف املدين��ة حبس��ب املنطق��ة ،م��ن  50دوالراً حتى يصل
يف بع��ض املناط��ق إىل  1000دوالر .كم��ا تش��هد ق��رى الري��ف الش��رقي
حرك��ة نش��طة لبي��ع األراض��ي الزراعي��ة ،فقد ارتفع س��عر اهلكتار من
األرض البعلي��ة إىل ثالث��ة أضع��اف م��ا كان علي��ه قب��ل أش��هر قليل��ة،
فوص��ل يف الكث�ير م��ن الق��رى إىل  10000دوالر بع��د أن كان .3000
إدلب وريفها :مشاريع سكنية جديدة دون فائدة
تش��هد مناط��ق ري��ف إدل��ب الغرب��ي ،وخاص��ة س��رمدا وح��ارم
وس��لقني والدانا ،حركة إعمار ومش��اريع بناء جديدة .وأصبحت هذه
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يؤمها النازحون وأصحاب املهن التجارية والصناعية،
املناطق قبلة ّ
نظ��راً لتمتعه��ا باألم��ان وقربه��ا م��ن مع�بر ب��اب اهل��وى احل��دودي،
فتحول��ت إىل مراك��ز جتاري��ة وصناعي��ة بع��د أن كان��ت مدن��اً
وبل��دات بس��يطة.
ويص��ل إجي��ار البي��ت يف مدين��ة س��رمدا إىل  100دوالر
على أقل تقدير ،واألمر ذاته يف مدينة الدانا اليت حتولت إىل سوق
صناعي��ة ألصح��اب ال��ورش وس��وق لأللبس��ة ،بع��د أن انتقل��ت إليه��ا
معظم احملالت الصناعية وجتارة األلبس��ة قادمة من مدينة حلب.
أما يف مدينة إدلب فيصل إجيار البيت العربي أو الطوابق
األرضي��ة إىل  100دوالر ،بينم��ا ال يتج��اوز  50دوالراً للطواب��ق العلي��ا
ال�تي يتجنبه��ا الس��كان خوف��اً م��ن القص��ف .ويزي��د إجي��ار احملالت يف
األس��واق الرئيس��ية عل��ى  150دوالراً ،حت��ى يص��ل إىل  300دوالر يف
بع��ض األحي��ان ،حبس��ب مس��احة احمل��ل وموقع��ه ،كم��ا ق��ال أمح��د
األصف��ري صاح��ب أح��د احمل�لات يف س��وق الذه��ب وس��ط إدل��ب.
ونش��طت يف اآلون��ة األخ�يرة حرك��ة إعمار لتش��ييد مبان
طابقي��ة يف مدين�تي س��رمدا والدان��ا .يق��ول أب��و أس��عد ،وه��و تاج��ر
عقارات من مدينة سرمدا« :إن أكثر من  100مبنى مت جتهيزه يف
املنطقة يف اآلونة األخرية ،ويرتاوح س��عر الش��قة الس��كنية فيها بني
 20إىل  40ألف دوالر ،وهناك إقبال شديد على الشراء ،فالبيوت تباع
عل��ى اخلريط��ة ،أي قب��ل بنائها .ويعد االس��تثمار يف اجمل��ال العقاري
الي��وم يف املنطق��ة أكث��ر املش��اريع الراحب��ة».
وي��رى أب��و أس��عد «أن س��بب ارتف��اع األس��عار يع��ود أيض��اً
إىل تكلف��ة البن��اء ،فجمي��ع امل��واد تأت��ي م��ن تركي��ا بأس��عار مرتفع��ة،
باإلضاف��ة إىل الرس��وم ال�تي تف��رض عل��ى ه��ذه البضائ��ع م��ن جان��ب
املعرب الس��وري ،والنقل عرب س��يارات احلمولة اليت تضطر يف كثري
من األحيان إىل الوقوف أليام يف املعرب وتدفع غرامة يف كل يوم».
املهن��دس املدن��ي أمح��د عب��د احلمي��د قال إن «بن��اء بيت من
 50م�تراً حيت��اج إىل  2500دوالر م��ن امل��واد الالزم��ة (حديد ،أساس��ات،
إمسنت ،رمل ،وغريها) ،كما حيتاج إىل ضعف هذا املبلغ للتجهيز
(متدي��دات م��اء ،كهرب��اء ،زريق��ة ،ب�لاط) وإىل  2000دوالر (أب��واب
حديد ،خش��ب) ،باإلضافة إىل العمال واألجور املرتفعة اليت ترتاوح
ب�ين  20-10دوالراً يف الي��وم ،ناهي��ك ع��ن س��عر األرض الصاحل��ة
للبن��اء».

املواطن بني نارين ،وحال النازحني هو األسوأ
«ي��ا بتدف��ع  100دوالر ي��ا بتقع��د ب�لا ش��غل» ،يق��ول موس��ى
احملم��د ،الش��اب ال��ذي ت��رك قريت��ه يف جب��ل الزاوية واجته حنو س��رمدا
هما» .يعمل
للعم��ل فيه��ا« :ما يف ش��غل بالضيعة ،واألرض م��ا عبتطالع ّ
موسى يف أحد مكاتب السيارات براتب شهري «يصل مع اإلكراميات
إىل  150دوالراً» ،يدف��ع منه��ا  75كإجي��ار بي��ت على العضم ،وضع على
باب��ه ونواف��ذه قماش��اً يقي��ه ح��ر الصي��ف وأع�ين الرقب��اء.
بينم��ا يق��ول أب��و ع��دي ،أح��د النازح�ين من داري��ا إىل املنطقة،
«إن الكثري منهم مل جيدوا بيوتاً ليسكنوا فيها ،فنصب بعضهم خياماً يف
األراضي الزراعية .آخرون اس��تطاعوا احلصول على عمل واس��تأجروا
بيوتاً يستنزف إجيارها معظم دخلهم ،أما الذين يسكنون يف املخيمات
فه��م أكثر بؤس��اً».
قال اخلبري االقتصادي أمحد عبد الرحيم «إن املنطقة تشهد
غ�لاء وهمي��اً س��ببه رب��ط أس��عار امل��واد والس��لع واإلجيارات بال��دوالر ،يف
ح�ين أن معظ��م الن��اس يقبض��ون بالل�يرة الس��ورية» .وي��رى اخلب�ير «أن
االس��تثمار يف العق��ارات ه��و التج��ارة الراحب��ة يف ه��ذه األوق��ات ،فب��دل
اإلجي��ار مرتف��ع ج��داً ،باإلضاف��ة إىل أن رأس امل��ال املوض��وع يف ه��ذه
االس��تثمار يبق��ى عل��ى حال��ه ،إن مل يرتف��ع» .ويؤك��د عب��د الرحي��م أن
«الكث�ير م��ن أصح��اب رؤوس األم��وال الس��وريني واملغرتب�ين أس��هموا
يف زي��ادة األس��عار م��ن خ�لال توجهه��م لش��راء األراض��ي والعق��ارات يف
املنطقة ،وخاصة بعدما فقدت  %90من قيمتها احلقيقية عما كانت
علي��ه قب��ل س��نوات .فالبي��ت الذي يبلغ س��عره الي��وم  10000دوالر ،أي ما
يس��اوي  470000لرية س��ورية يف بداية  ،2011كان يباع يف ذلك الوقت
بأضع��اف ه��ذا املبلغ» .ويش�ير إىل «حتول املكات��ب العقارية ،ومن خلفها
أصح��اب رؤوس األم��وال ه��ؤالء ،إىل حمتكري��ن وصيادي��ن حلاج��ة
الن��اس واضطراره��م إىل البي��ع».
ويق��ول عب��د الرحي��م« :يكم��ن احل��ل يف ق��رارات حازم��ة م��ن
اجملال��س املدني��ة والعس��كرية حت��دد أس��عار اإلجي��ارات ،باإلضاف��ة إىل
العم��ل عل��ى احل��د م��ن اس��ترياد امل��واد األولي��ة وحماول��ة تصنيعه��ا يف
الداخل ،خاصة وأن البلد مقبلة على إعادة إعمار وحتتاج إىل ماليني
األطن��ان م��ن ه��ذه امل��واد .وجي��ب إلغ��اء الرس��وم اجلمركي��ة ،والتعاق��د
مع ش��ركات كبرية لتقديم مناقصات بأس��عار املواد ،وربطها جبهات
قانوني��ة مس��ؤولة وع��دم تركه��ا لتج��ار الس��وق الس��وداء».
خيمة أحد النازحني داخل مدينة اعزاز
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احملكمة الشرعية يف حلب وريفها
حممد سرحيل
تعريف باحملكمة:
أسس��ت يف  23أيل��ول  2014يف حمافظ��ة
قضائي��ة
جه��ة
ّ
حل��ب ،بع��د ح��ل م��ا يع��رف بـ«اهليئة الش��رعية» الرباعية اليت ُش�� ّكلت
بداي��ة  2013م��ن اتف��اق أربع��ة فصائ��ل :ل��واء التوحي��د ،صق��ور الش��ام،
أح��رار الش��ام (و ُتلح��ق بهم حرك��ة الفجر) ،وجبه��ة النصرة ،واليت
كان��ت تس��عى إىل إدارة مدين��ة حل��ب بش��كل كام��ل ومنافس��ة
اجمللس احمللي .بينما اختصت احملكمة ّ
بفض اخلصومات وانضمت
إىل جمل��س القض��اء األعل��ى يف أيل��ول .2016
وللتع��رف عليه��ا أكث��ر التق��ت «ع�ين املدين��ة» رئي��س
احملكم��ة عم��رو مشي��س.
كل حماك��م املناط��ق احمل��ررة ترف��ع ش��عار احلك��م مب��ا
أن��زل اهلل ،فبم��اذا اختلف��ت احملكم��ة الش��رعية ع��ن غريه��ا؟
م��ن أب��رز م��ا م ّي��ز احملكم��ة الش��رعية يف حل��ب وريفه��ا
أنه��ا اعتم��دت القان��ون العرب��ي املوح��د ،وكذل��ك اش�تراطها يف
تعي�ين القض��اة حيازته��م اإلج��ازة يف الش��ريعة أو احلق��وق ،كم��ا
أنه��ا ّ
نظم��ت إج��راءات رف��ع الدع��اوى فاعتم��دت مب��دأ التقاضي على
درجت�ين كفال��ة حل��ق الطع��ن والتظل��م ولتصحي��ح م��ا ق��د يقع من
أخط��اء .ومم��ا م ّيزه��ا أيض��اً اعتم��اد مبدأ تأمني «ضمان��ات احملاكمة
العادل��ة» لكاف��ة املتقاض�ين .وم��ن امله��م اإلش��ارة إىل أنن��ا -خ�لال
وجودن��ا -حافظن��ا عل��ى التع��اون م��ع احملاك��م األخ��رى مب��ا حيق��ق
مص��احل املواطن�ين ويرف��ع ض��رر تع��دد احملاك��م عنه��م.
سجن احملكمة
وحبك��م كونه��ا أك�بر
اجله��ات القضائي��ة يف حل��ب ،كان
هل��ا س��جن مت إي��داع املوقوف�ين
واحملكوم�ين في��ه وف��ق تقس��يم
حم��دد مرتب��ط باجلن��س والعم��ر
ون��وع اجل��رم وم��دة العقوب��ة .م��ع
اإلش��ارة إىل أن الس��جن مل يك��ن
حي��وي أس��رى املع��ارك ،إذ إن ذل��ك
من اختصاص الفصائل العسكرية.
وق��د متك��ن جه��از احملكم��ة م��ن تأم�ين مجي��ع الس��جناء مب��ا يضم��ن
س�لامتهم ق��در املس��تطاع وف��ق ظ��روف احلص��ار والقص��ف اهلمج��ي
ال��ذي عاش��ته حل��ب.
ع ّرف��ت احملكم��ة نفس��ها بأنه��ا مؤسس��ة قضائي��ة مس��تقلة،
فكي��ف يس��تقيم ه��ذا م��ع تعاونك��م م��ع بع��ض الفصائ��ل؟
ال شك يف أن للعسكر دور مهم يف دعم احملكمة واالعرتاف
بها حبكم األمر الواقع .وقد س��عينا جاهدين لكس��ب تأييد الفصائل
به��دف توظيف��ه يف حتقي��ق الع��دل ب�ين الن��اس ،وق��د جنحن��ا يف ذلك
إىل ح��د ال ب��أس ب��ه .فأنش��أنا عالق��ات تع��اون م��ع عدد م��ن الفصائل،
كان م��ن أبرزه��ا العالق��ة املمي��زة م��ع اجلبه��ة الش��امية ال�تي قدمت
لن��ا الدع��م امل��ادي والق��وة التنفيذي��ة ،وكان أث��ر ذل��ك واضح��اً يف
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ارتف��اع مس��توى أداء احملكم��ة .وبع��د تهجرين��ا م��ن حل��ب كان��ت هن��اك
ني��ة إلع��ادة افتت��اح احملكم��ة يف ري��ف حل��ب الغربي ومتابع��ة عملها ،إال
أن هج��وم هيئ��ة حتري��ر الش��ام عل��ى اجلبه��ة الش��امية ح��ال دون ذل��ك،
ومت االكتف��اء مبحكم��ة اع��زاز املركزي��ة.
مصري املوقوفني واحملكومني خالل احلصار
يف هذه الفرتة العصيبة اليت م ّرت بها مدينة حلب تع ّرضت
احملكمة ،كغريها ،لشتى أنواع القصف ،وتض ّررت بشكل شبه كامل؛
فكي��ف تعاملت��م م��ع ه��ذه املتغ�يرات؟
خ�لال احلص��ار ،ونتيج��ة اش��تداد قص��ف ال��روس ،قام��ت
الدوائ��ر القضائي��ة يف احملكم��ة بعم��ل مكث��ف -وف��ق األص��ول املوج��زة
ودون إخ�لال بضمان��ات احملاكم��ة العادل��ة -حبس��م غالبي��ة الدع��اوى
ال�تي حت��وي موقوف�ين ،وأص��درت العدي��د م��ن ق��رارات العف��و ع��ن
العقوبات الكاملة أو املتبقي منها يف الدعاوى البسيطة اليت ليس فيها
حق شخصي ،أو اليت تنازل املدعي فيها عن حقه أو تصاحل مع املدعى
علي��ه ،ورغ��م ذل��ك بقي��ت بع��ض دع��اوى املوقوف�ين ال�تي مل حتس��م بعد.
ومع تقدم قوات النظام واقرتابها من مبنى احملكمة صدر قرار بإخالء
س��بيل م��ن تبق��ى م��ن املوقوف�ين واحملكوم�ين حرص��اً عل��ى س�لامتهم
وخش��ية أَس��رهم م��ن قب��ل النظ��ام ،فل��م يق��ع أي منه��م بي��ده.
م��اذا ح ّ��ل بالوثائ��ق واملس��تندات ال�تي كان��ت حبوزتك��م ،علم��اً
بأن وصوهلا إىل يد النظام قد يشكل خطراً كبرياً على بعض املدنيني
حت��ى؟
تع�� ّرض حمي��ط احملكم��ة ،قبي��ل التهج�ير ،حلمل��ة م��ن
القص��ف املكث��ف والعني��ف ،م��ا أدى إىل ته��دّم ج��زء م��ن املبن��ى وان��دالع
حرائق بأجزاء أخرى ،وأسفر ذلك عن تلف القسم األكرب من امللفات
والوثائ��ق واألوراق القضائي��ة ،علم��اً بأن��ه كان م��ن احمل��ال نقله��ا إىل
م��كان آخ��ر بس��بب ش��دة القص��ف وتس��ارع س��قوط أحي��اء املدين��ة آنذاك.
ورغ��م ذل��ك خاط��ر ك��وادر احملكم��ة بأنفس��هم للوص��ول إىل بع��ض
القاع��ات والغ��رف ،وإت�لاف م��ا تبق��ى م��ن ملف��ات الدع��اوى املؤرش��فة
واحملس��ومة ،خوف��اً م��ن وقوعه��ا بي��د النظ��ام وقيامه مبالحق��ة املدنيني
الذي��ن كان��وا أطراف��اً فيه��ا ،س��واء أكان��وا مدّع�ين أم م ّدع��ى عليه��م أو
حت��ى جم�� ّرد ش��هود.
علمن��ا أن هن��اك أم��وا ً
ال كان��ت مودع ً��ة يف صن��دوق احملكم��ة،
فم��ا ه��و مص�ير ه��ذه اخلزين��ة ال�تي تع��ود حقوقه��ا لبع��ض أصح��اب
ال ّد ع��اوى؟
قبي��ل تهجرين��ا قمن��ا -كإج��راء وقائ��ي -جب��رد كاف��ة
األم��وال املوج��ودة يف صن��دوق احملكم��ة واملودع��ة فيه��ا وتنظي��م بي��ان
مفص��ل به��ا ،وذل��ك حلف��ظ حق��وق أصح��اب تل��ك األم��وال .وبع��د
مال��ي ّ
خروجن��ا مت تس��ليم كاف��ة املبال��غ إىل املكتب املالي يف اجلبهة الش��امية
وف��ق إيص��االت اس��تالم رمس ّي��ة؛ ليص��ار إىل تس��ليمها ملس��تحقيها.
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الطائفة الكرمية
أبو حممد اإلدليب
من��ذ  6س��نوات خي��وض النظ��ام
مدم��رة ض��د الش��عب ،راح
الس��وري حرب��اً ّ
ضحيته��ا مئ��ات اآلالف م��ن الش��هداء
واجلرح��ى واملعتقل�ين ومالي�ين النازح�ين
واملهجري��ن داخ��ل س��ورية ويف البل��دان
ُم��ر الكثري م��ن البنى
العربي��ة واألجنبي��ة ،ود ّ
التحتي��ة واملؤسس��ات املدن ّي��ة .ويف ه��ذه
املعركة الكارثية استخدم النظام الطائفة
العلوي��ة كرأس حربة ضد الثائرين الذين
مت ّثل��ت أغلبيته��م يف الطائف��ة الس�� ّنية.
ح��دث األم��ر نفس��ه يف مثانين��ات
الق��رن املاض��ي ،عندم��ا أش��عل إس�لاميون
ح��راكاً ه�� ّز أركان النظ��ام املس��تبد ،ف��كان
ردّه س��حق ه��ذا احل��راك ومع��ه كافة أحزاب
املعارض��ة مبختل��ف تالوينه��ا اآليديولوجية،
واس��تنفار طائفت��ه للدف��اع عن��ه وس��ط صمت
مري��ب م��ن اجملتم��ع الدول��ي ،كم��ا حيص��ل
اليوم ،مع فارق أن الصمت حت ّول إىل تواطؤ
م��ع النظ��ام للقض��اء عل��ى الث��ورة.
م��ا يلف��ت االنتب��اه أن معظ��م
املثقف�ين والنش��طاء املعارض�ين يصف��ون
الطائف��ة العلوي��ة بـ«الكرمي��ة» ،يف ت��كاذب
واضح وحفلة جمامالت ال تنطلي على أحد
م��ن الطرف�ين .الطائفة اليت مارس��ت ش��رائح
واس��عة منه��ا القت��ل بالس��كاكني وبالف��ؤوس
وباحل��رق ،كم��ا حص��ل يف احلول��ة وباني��اس
ويف عش��رات امل��دن والبل��دات اجمل��اورة لق��رى
العلوي�ين ومدنه��م ،وال�تي خرج��ت حتتف��ل
مبقت��ل آالف الن��اس بالس�لاح الكيم��اوي،
وال�تي ش��اركت يف إلق��اء الربامي��ل املتفج��رة
بواس��طة طياريه��ا ،وال�تي تنظ��ر ش��رائح
كب�يرة منه��ا إىل بقي��ة الس��وريني كم��ا ل��و
أنه��م غرب��اء وعاب��رون وم��ن مرتب��ة أدن��ى
وعم�لاء لل��دول األخ��رى ،وتلف��ظ حت��ى
بعض أبنائها أنفس��هم ألنهم وقفوا مع احلق
والث��ورة!!

إذا كان��ت ه��ذه ح��ال ب�لاد ترعاه��ا
طائف��ة «كرمي��ة» ،تع��ادي مص��احل بقي��ة
الش��عب ،وتعم��ل متزيق��اً يف نس��يجه الوط�ني،
وتش��رع أب��واب الب�لاد عل��ى مصاريعه��ا أم��ام
الغ��زاة اإليراني�ين وال��روس وس��واهم ،فم��اذا
كان احل��ال س��يكون ل��و أن ه��ذه الطائف��ة مل
تس��رف يف «كرمه��ا»؟
الس��بب ،يف قناعتن��ا ،لي��س مذهبي��اً
وال عالق��ة ل��ه بالدي��ن .فمن��ذ اس��تالم البع��ث
توج��ه
احلك��م بع��د انق�لاب  1963كان هن��اك ّ
واضح حنو تطييف اجليش السوري ،وهو ما
تتحدث عنه مذكرات قادة احلزب والدولة
خ�لال تل��ك املرحل��ة ،مش�يرة إىل دور ص�لاح
جدي��د وحاف��ظ األس��د وش��قيقه رفع��ت في��ه.
وبع��د أن اس��تلم األس��د احلك��م يف انقالب عام
 1970أمس��ك ه��ؤالء الضب��اط ،ومعظمه��م
علوي��ون ،مبراك��ز القي��ادة احلساس��ة يف
اجلي��ش واألم��ن ،وت��رك هل��م األس��د احلري��ة
يف فس��ادهم املع��روف .وبع��د أن أث��روا اجته��وا
واخن��رط أبناؤه��م يف القط��اع االقتص��ادي
حت��ى أحكم��وا القبضة على البالد ،تس��اندهم
حفن��ة م��ن اللص��وص م��ن خمتل��ف األدي��ان
واملذاه��ب ويف مجي��ع املراك��ز التجاري��ة
والصناعي��ة والعس��كرية .وم��ن خ�لال النه��ب
املنظ��م القتص��اد الدول��ة ،ودخوهل��م ش��ركاء
باإلك��راه لرج��ال األعم��ال الس�� ّنة وغريه��م؛
تك ّون��ت م��ا يش��به الطبق��ة االقتصادي��ة-
السياسية-العس��كرية م��ن ه��ذه الطائف��ة،
دوره��ا الرئيس��ي ه��و الدف��اع ع��ن النظ��ام ،أي
ع��ن ذاته��ا .ولذل��ك مل تك��ن يف حاج��ة إىل
النظ��ام ليل��وح هل��ا باخل��وف م��ن الس�� ّنة ،فق��د
أصب��ح أكثره��ا مندجم��اً بالنظ��ام ومرتبط��اً
ب��ه ارتباط��اً عضوي��اً ع�بر التميي��ز ،ولذل��ك
كان م��ن املس��تحيل ف ُّ
��ك ارتب��اط ه��ؤالء ب��ه

وانتقاهل��م إىل صف��وف الثورة .لك��ن الطائفة
دفعت وما تزال مثناً باهظاً نتيجة شراكتها
الدموي��ة م��ع آل األس��د ،فق��د ق ّدم��ت عش��رات
اآلالف م��ن ش��بانها قتل��ى ومعوق�ين .وم��ن
احمل��زن بالفع��ل أن ه��ؤالء قتل��وا دفاع��اً ع��ن
مص��احل طائفي��ة ض ّيق��ة أو مص��احل مادي��ة
ال ينال��ون منه��ا إال الفت��ات ،ب��دل الوق��وف إىل
جان��ب أكثري��ة الس��وريني يف ثورته��م م��ن
أج��ل احلري��ة والكرام��ة والعدال��ة للجمي��ع.
تبق��ى نقطت��ان ال ب��د م��ن اإلش��ارة
إليهم��ا؛ األوىل ه��ي انقالب ع��دد من املثقفني
واملعارض�ين الس��ابقني م��ن أص��ول علوي��ة،
وبعضه��م أمض��ى الكث�ير م��ن س��نوات عم��ره
يف املعتق�لات بته��م يس��ارية ،وحتول��وا أثن��اء
الث��ورة إىل مؤيدي��ن للنظ��ام ،ب��ل أصبح��وا
م��ن املتحمس�ين ج��داً للقض��اء عل��ى «اإلره��اب
وحاضنت��ه الش��عبية فكري��اً وجس��دياً» ،أي
للقض��اء عل��ى كل املنتفض�ين ،وه��ذا ال��كالم
عل��ى لس��ان أح��د ق��ادة املعارض��ة الس��ابقني
ال��ذي وص��ل ب��ه األم��ر إىل ح��د أن��ه أعل��ن أن��ه
طل��ب م��ن روس��يا التدخ��ل العس��كري قب��ل
م��دة طويل��ة من تدخلها ،بهدف القضاء على
«اإلرهاب»!!!
والثاني��ة ه��ي وق��وف ع��دد م��ن
املثقف�ين والناش��طني السياس��يني واملدني�ين
العلوي�ين إىل جان��ب الث��ورة من��ذ انطالقته��ا
وضحوا
وحت��ى الي��وم .لقد قدّم ه��ؤالء الكثري ّ
بالكث�ير م��ن أج��ل حق��وق مجي��ع الس��وريني
دون اس��تثناء .صحي��ح أن عدده��م وتأثريه��م
عل��ى الطائف��ة ي��كادان ال يُذك��ران ،لك��ن
موقفه��م مش�� ّرف وبطول��ي وس��ط ختوي��ن
حميطهم .مقابل اصطفاف قسم ال يستهان
ب��ه م��ن حث��االت الطائف��ة الس�� ّنية –وس��واها-
م��ع القتل��ة واجملرم�ين.
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املقاتلون البوسنيون يف سورية والعراق

د .علي حافظ

علم داعش يف قرية بوسنية

يف بداي��ة  2015حتدث��ت معلوم��ات اس��تخباراتية ع��ن انضم��ام حوال��ي  200م��ن مواط�ني البوس��نة واهلرس��ك إىل التنظيم��ات
اإلسالمية املتطرفة يف سورية .بينما ذكرت املصادر الرمسية ،بعد عام من ذلك التاريخ ،أن زهاء  150مواطناً قد غادروا البالد لاللتحاق
بصف��وف داع��ش ،قت��ل منه��م قراب��ة  ،30واس��تطاع  50آخ��رون الع��ودة إىل دياره��م.
ينح��در أغل��ب ه��ؤالء م��ن مناط��ق
فق�يرة نس��بياً يف مش��ال ش��رق الب�لاد،
حي��ث يوج��د أكث��ر م��ن  2000م��ن املقاتل�ين
اإلس�لاميني الذي��ن ق��رروا البق��اء هن��اك بع��د
انتهاء احلرب يف  ،1995وحصلوا على إقامات
دائم��ة وج��وازات س��فر حملي��ة .حتول��ت ه��ذه
املناط��ق م��ع م��رور الوقت إىل قلعة للس��لفية
يف البوسنة واهلرسك ،بعدما أرست قواعدها
الديني��ة اخلاص��ة ،وانتش��رت فيه��ا املالب��س
األفغاني��ة والشيش��انية ،وأخ��ذت األع�لام
الس��وداء ترف��رف ف��وق بع��ض أبنيته��ا م��ع
ظه��ور خالف��ة البغ��دادي.
م��ن قرية غورنيا م��اوكا اجلبلية،
الواقعة ضمن هذه املنطقة ،جاء الشاب إمرا
فوينيكا الذي فجر نفسه يف العراق  8آب 2014
خ�لال هج��وم لتنظي��م الدول��ة اإلس�لامية،
ليصب��ح ثان��ي انتح��اري م��ن منطق��ة البلق��ان
بع��د الكوس��وفوي بل�يرم هيت��ا ،ال��ذي قت��ل
يف هجوم��ه  52عراقي��اً نهاي��ة آذار .2014
وم��ن ه��ذه القري��ة ج��اء مول��د يس��اريفيتش
ال��ذي ق��ام باهلج��وم الفاش��ل عل��ى الس��فارة
األمريكي��ة يف س��راييفو 28 ،تش��رين األول
 ،2011مس��تخدماً بندقي��ة كالش��نيكوف
قدمه��ا ل��ه إم��را فويني��كا نفس��ه .ووقته��ا حك��م
علي��ه بالس��جن  18عام��اً ،بينم��ا أفرج عن إمرا
وزميل��ه اآلخ��ر مني��ب أمحدس��باهيش لع��دم
تواف��ر األدل��ة!
احلال��ة يف البوس��نة تث�ير القل��ق،
فمعظ��م املقاتل�ين الذين س��افروا إىل س��ورية
والع��راق كان��وا واقع�ين حت��ت تأث�ير األف��كار
الس��لفية ،وق��د أص��درت احلكوم��ة قانون��اً
جيرم األنش��طة املتطرفة .لكن هل تس��تطيع
الس��لطات جدي��اً حمارب��ة التط��رف اس��تناداً
إىل ه��ذا القان��ون؟
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قامت س��لطات البوس��نة واهلرسك،
إثر ذلك ،بعملية أمنية يف النصف الثاني من
ع��ام  2016اعتقل��ت خالهلا أحد عش��ر ش��خصاً
يشتبه يف تورطهم بأنشطة متطرفة وجتنيد
أناس للقتال إىل جانب «الدولة اإلسالمية».
ج��اءت عملي��ة املداهم��ة بالق��رب م��ن وح��دة
عس��كرية ،حي��ث قت��ل مس��لح بالرص��اص
اثن�ين م��ن اجلن��ود البوس��نيني يف تش��رين
الثان��ي املاض��ي ،ث��م فج��ر نفس��ه بقنبل��ة .ه��ذه
اجملموع��ة كان يش��تبه يف إعداده��ا هلج��وم
إرهاب��ي كب�ير يف س��راييفو أثن��اء عطل��ة
رأس الس��نة امليالدي��ة املاضي��ة ،وكان م��ن
املفروض أن يقتل حنو مائة شخص ،بينهم
رج��ال ش��رطة .كذل��ك اعتقل��ت الش��رطة
مخس��ة أش��خاص يف كان��ون الثان��ي 2016
يش��تبه يف عزمه��م االنضم��ام إىل صف��وف
اجملاهدي��ن يف س��ورية.
محل��ت عملي��ة مكافح��ة اإلره��اب
يف مش��ال غ��رب البوس��نة واهلرس��ك اس��م
«دمش��ق» ،وعث��رت الش��رطة خالهل��ا عل��ى
خم��ازن لألس��لحة والذخ�يرة ،وضبط��ت
قنابل يدوية وألغاماً ،واملواد الالزمة لطباعة
رم��وز اجلماع��ة.
ألق��ي القب��ض يف م��ا بع��د عل��ى
ش��خصني بالق��رب م��ن حدود اجلبل األس��ود،
وثالثة يف بلدة فيليكا كالدوسا مشال غرب
الب�لاد ،باإلضاف��ة إىل بوس�ني آخ��ر اعتقلت��ه
الس��لطات الرتكي��ة بينم��ا كان حي��اول
عب��ور احل��دود إىل س��ورية .كذل��ك اعتقل��ت
الش��رطة خالل عملية «دمش��ق» الزعيم غري
الرمس��ي للس��لفيني يف البوس��نة واهلرس��ك،
حس�ين ب�لال بوس��نيتش ،يف أيل��ول ،2014
م��ع  15آخري��ن .وه��و أش��هر داعش��ي يف البالد،
ومع��روف بامسه املس��تعار ب�لال ،ومولود عام
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 1972مشال البوس��نة واهلرسك ،ومتزوج من
أربع نساء ولديه  17ولداً .وترجع شهرته إىل
حقيق��ة أن��ه جن��د أك�بر ع��دد م��ن املتطوع�ين
يف أورب��ا لاللتح��اق بصف��وف داع��ش ،حت��ى
اعت�بره بعضه��م مس��ؤول اجلن��اح األوروب��ي
للتنظيم.
وحس��ب املدع��ي الع��ام دوبرافك��و
كامباري فإن بوس��نيتش يتحمل مس��ؤولية
وف��اة س��تة أش��خاص عل��ى األق��ل م��ن الش��بان
الذي��ن ذهب��وا للقت��ال يف س��ورية والع��راق،
وأنه كان على اتصال وثيق مع الزعيم غري
الرمس��ي الس��ابق لس��لفيي البوس��نة نص��رت
إمياموفي��ك ،ال��ذي كان يقات��ل يف صف��وف
«جبه��ة النص��رة».
ً
ورغ��م تلقي��ه أم��واال م��ن جه��ات
خارجي��ة ،وتأسيس��ه جتمع��ات ديني��ة غ�ير
مرخص��ة ،ووج��ود ص��ور ل��ه وه��و يف مدين��ة
الرق��ة جنب��اً إىل جنب مع املقاتلني الشيش��ان،
وحتريضه على اإلرهاب ،وجتنيده املواطنني
وإرساهلم إىل سورية للمشاركة يف القتال؛
أف��رج عن��ه!
يش��هد اجملتم��ع البوس�ني الي��وم
وضع��اً مضطرب��اً بعدم��ا أصب��ح أرض��اً خصبة
للتط��رف يف الس��نوات القليل��ة املاضي��ة ،م��ع
وجود الكثري من الساخطني الذين يعتقدون
أن املواق��ف والتصرف��ات املتطرفة س��تجعلهم
يش��عرون عل��ى حن��و أفض��ل .إن املن��اخ
االجتماع��ي الع��ام برمت��ه يش��جع عل��ى ذل��ك
األمر .إذ كيف ميكن لش��بان يف العش��رينات
م��ن أعماره��م أن يذهب��وا للقت��ال يف بلد بعيد
ال يس��تطيعون إجي��اده حت��ى عل��ى اخلريطة.
رمب��ا يبحث��ون ع��ن معن��ى حلياته��م هن��اك
بعدم��ا فق��دوا هذا املعن��ى يف بلدهم األصلي؟!
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سلوك وما حوهلا..

سرية بعث وثورة متعثرة وجهاد وكومينات
مركز بلدة سلوك

يف ه��ذا املل��ف تتوق��ف «ع�ين املدين��ة» عن��د حمطات من تاريخ منطقة س��لوك بري��ف الرقة ،من النواحي السياس��ية واالجتماعية
واالقتصادية ،وحتاول أن تروي حكايتها مع السلفية اجلهادية ،وأن تقف على واقعها وأحوال أهلها اليوم ،وتعرض مواقف بعضهم مما
جي��ري حت��ت س��لطة ح��زب االحت��اد الدميقراط��ي ( )PYDوإدارت��ه الذاتي��ة.
مش��ال الرق��ة بنح��و  75ك��م تق��ع ناحي��ة س��لوك ال�تي تضم،
إىل جان��ب البل��دة أو مرك��ز الناحي��ة ،أكث��ر م��ن  300قري��ة ومزرع��ة
وجتم��ع س��كاني صغ�ير ،ممت��دة عل��ى مس��احة شاس��عة ب�ين مدين�تي
ت��ل أبي��ض ورأس الع�ين م��ن الغ��رب إىل الش��رق ،واحل��دود الرتكي��ة
وطري��ق حل��ب احلس��كة م��ن الش��مال إىل اجلن��وب .يق��در ع��دد س��كان
الناحية بـ 77ألف نسمة ،وعدد سكان مركزها بلدة سلوك بـ 24ألفاً.
يتح��در غالبي��ة س��كان املنطق��ة م��ن قبائ��ل (ط��ي؛ جي��س؛
النعي��م؛ البق��ارة؛ عن��زة) العربي��ة ،إضاف��ة إىل الرتكم��ان يف بع��ض
الق��رى .ويع��ود تاري��خ نش��أتها احلديث��ة ،حس��ب مروي��ات ش��فوية ،إىل
الثلث األخري من القرن التاس��ع عش��ر ،حني اس��تقرت بعض العائالت
ق��رب نب��ع م��اء ج��ار يف س��لوك وامتهن��ت الزراع��ة إىل جان��ب مهنته��ا
األصلي��ة يف تربي��ة املاش��ية .وق��وع س��لوك عل��ى م��ا يع��رف بـ«خ��ط
العش��رة» غزي��ر األمط��ار ،وتربته��ا اخلصب��ة ،ش��جعا ظاه��رة التح��ول
إىل الزراع��ة بش��كلها البعل��ي ،خاص��ة يف النص��ف األول م��ن الق��رن
العش��رين .وحس��ب م��ا ي��روى أيض��اً ،أُس��س أول خمف��ر يف املنطقة عام
 ،1954ث��م أول مدرس��ة ابتدائي��ة ع��ام  .1962ولع��ل الصدفة اليت جلبت
معّل َمني بعثيني إىل هذه املدرس��ة ،أحدهما من الس��ويداء واآلخر من
درع��ا ،كان��ت س��بب احلض��ور املبكر حلزب البعث ،ثم انتش��اره واتس��اع
تأث�يره بع��د توليه الس��لطة يف آذار  .1963لع��ب البعثيون األوائل آنذاك
أدواراً هام��ة يف تطوي��ر الزراع��ة ع�بر قوان�ين االس��تصالح الزراع��ي
والتأمي��م ومجعيته��م الفالحي��ة ال�تي أسس��وها ع��ام – 1966رغم مآخذ
كب��ار املالك�ين – فض�ل ً
ا ع��ن دوره��م يف التش��جيع عل��ى التعلي��م ،م��ا
جع��ل نس��بة اخلرجي�ين اجلامعي�ين الحق��اً يف س��لوك أعل��ى منه��ا يف
البل��دات اجمل��اورة .وإىل جان��ب التعلي��م والزراع��ة اس��تطاع البعثي��ون
التأث�ير عل��ى ال��رأي الع��ام وربط��ه بقضاي��ا الس��لطة البعيدة يف دمش��ق
وأدبياته��ا ،إىل درج��ة أن ش��باناً م��ن البل��دة تطوع��وا وحف��روا خن��ادق

دفاعي��ة حوهل��ا اس��تعداداً ملعرك��ة ل��ن تأت��ي أب��داً مع الع��دو الصهيوني
الذي احتل اجلوالن وقتها وأهلب -باحتالله هذا -احلماسة والرغبة
العارم��ة يف القت��ال ل��دى بعثي��ي س��لوك ،عل��ى وق��ع أغني��ات احل��رس
القوم��ي والفدائي�ين الفلس��طينيني .خ�لال ثالث�ين عام��اً م��ن س��لطة
البع��ث بع��د ذل��ك تغ�يرت س��لوك وتغ�ير بعثيوها وأغنياتهم م��ن «يا ميا
اعطي�ني الب��ارودة» ،وق��ت حف��ر اخلن��ادق أواخ��ر الس��تينات ،إىل «وردة
وردة عالقط��ن تعال��ي» وق��ت االحتف��االت حبض��ور أمن��اء ف��رع احل��زب
الزائري��ن أواخ��ر التس��عينات.
بع��د عام�ين أو ثالث��ة م��ن انق�لاب حاف��ظ األس��د ع��ام 1970
غار نبع املاء و تالحقت سنوات اجلفاف .ثم ألقي القبض على كثري
من حفاري اخلنادق الدفاعية بتهمة الوالء لليمني العراقي ،وقضى
بعضه��م س��نني طويل��ة يف الس��جون .وتزامن ذلك مع خ��روج الدفعات
األوىل م��ن أبن��اء املنطق��ة حبث��اً ع��ن ف��رص عم��ل يف األردن ث��م لبن��ان
بع��د انهي��ار الزراع��ة.
مطل��ع الثمانين��ات مس��ح حبف��ر اآلبار االرتوازية فتحس��نت
األحوال قلي ً
ال ،إىل حني صدور قانون االستثمار رقم ( )10والقوانني
الالحق��ة أول التس��عينيات ،وال�تي دفع��ت باجت��اه اقتص��اد الس��وق ،م��ا
ضاع��ف تكالي��ف اإلنت��اج الزراع��ي وأثقل بالفعل كاه��ل الفالح الذي
جل��أ إىل االق�تراض م��ن املص��رف الزراع��ي ،ث��م الت��واكل علي��ه م��ن
موس��م إىل آخ��ر ،ليتح��ول الفالح��ون يف النهاي��ة إىل م��ا يش��به األجراء
يف أراضيه��م ،مش��غولني دوم��اً بالتمل��ص من س��داد القروض وتهريب
حماصيله��م أو أج��زاء منه��ا إىل خ��ارج دورة التس��ويق احلكومي��ة
املفروضة .لتتجدد ،يف سنوات حافظ األسد األخرية ،ظاهرة العمالة
يف لبنان .أما يف عهد بشار فأتاحت «مسرية حتديثه وتطويره» أبواب
اق�تراض جدي��دة حت��ت عناوي��ن مكافح��ة البطال��ة ودع��م التنمي��ة
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ومتك�ين امل��رأة الريفي��ة وغ�ير ذل��ك م��ن ف��رص ب��رع كث�يرون يف
اقتناصها دون سداد الحق ،ومل ينفذ بالطبع شيء من هذه املشاريع
عل��ى أرض الواق��ع.
اجلهاد يف خمفر الزيدي
يف النص��ف الثان��ي م��ن التس��عينات كان اب��ن قري��ة
الكنيط��رة التابع��ة لس��لوك ،ه��ادي الع��كال ،طالب ثانوية ش��رعية يف
مدينة الرقة عندما مسع بالشيخ سامل احللو (انظر «الرقة وحتوالتها»
يف العدد  93من «عني املدينة») وأعجب بدعوته السلفية بعد دروس
قليلة .وعندما انتقل العكال إىل دمشق للدراسة يف كلية الشريعة
تع��رف عل��ى دع��وة س��لفية أخ��رى يف حلق��ات خ��ارج اجلامع��ة خلق��ت
وعي��ه اجله��ادي اخل��اص .ويق��ال إن ه��ذه احللق��ات الصغ�يرة وش��به
املغلق��ة غ��ذت فئ��ة س��لفية ضئيل��ة كان��ت ضم��ن م��ن ذهب��وا للقت��ال
هادي العكال يف الع��راق بعد الغزو
األمريك��ي ع��ام
 ،2003فيم��ا بق��ي
ه��ادي يف س��ورية
ليت��م دراس��ته ويب��زغ
جنم��ه يف األوس��اط
اجلهادي��ة النظري��ة
الضيق��ة ،نظ��راً مل��ا
متت��ع ب��ه م��ن ج��دل
وق��درة عالي��ة عل��ى
احلف��ظ وبراع��ة يف
تقلي��د ق�� ّراء مش��هورين .وحت��ى ذل��ك الوق��ت مل يك��ن ل��ه أي تأث�ير يف
قريته أو يف جمتمع س��لوك األوس��ع ،لكن حادثة وقعت يف حزيران
 ،2008كان بطلها ،أمسعت الكثريين من أبناء املنطقة بامسه ورمبا
بالس��لفية اجلهادي��ة ألول م��رة .ح�ين ح�� ّرض عل��ى عملي��ة خرق��اء
نفذه��ا  6م��ن أقارب��ه انطلق��وا على ث�لاث دراجات ناري��ة جتاه خمفر
قري��ة الزي��دي ( 50ك��م جن��وب ش��رق س��لوك) وأس��روا الش��رطي
الوحي��د امل��داوم يومه��ا وقي��دوه واس��تولوا عل��ى أس��لحة املخف��ر ث��م
الذوا بالف��رار .ألق��ي القب��ض عل��ى اجملموع��ة بع��د س��اعات ،وس��يق
ه��ادي واآلخ��رون إىل س��جن صيدناي��ا بعد رحلة حتقي��ق طويلة يف
أف��رع املخاب��رات ،ومل خي��رج من��ه إال بع��د الث��ورة مس��اقاً إىل اخلدمة
العس��كرية يف درع��ا ،لينش��ق هن��اك وميك��ث ألش��هر يف بل��دة تس��يل.
مل يرج��ع الع��كال إىل س��لوك إال أول خري��ف  ،2012بع��د حتريره��ا
وحترير تل أبيض اليت أس��س فيها هيئة ش��رعية مس��تقلة نافس��ت،
حبض��وره املؤث��ر ،هيئ��ة ش��رعية أخ��رى كان��ت ق��د أسس��تها جبه��ة
النص��رة ،قب��ل أن يقت��ل يف ش��باط  2013يف ظ��روف غامض��ة تع��ددت
فيه��ا األق��وال .فيم��ا تأخ��ر خ��روج «أوالد دعوت��ه» حت��ى آذار  ،2013م��ع
حتري��ر س��جن الرق��ة ال��ذي نقل��وا إلي��ه.
حادث��ة أخ��رى م��ن الطابع نفس��ه وقعت يف ع��ام  ،2006قتل
فيه��ا مس��ؤول منطق��ة س��لوك يف املخاب��رات العس��كرية ،املس��اعد أول
أمح��د حس��نة ،عل��ى الطري��ق ب�ين ت��ل أبي��ض وس��لوك ،وس��جلت يف
النهاي��ة ض��د جمهول�ين رغ��م بع��ض الش��بهات ال�تي حام��ت ح��ول ابن
ع��م بعي��د هل��ادي الع��كال ه��و خل��ف ذياب احلل��وس .الذي س��يكون له،
رغم تواضع حتصيله العلمي (ابتدائية) وعصبيته ،تأثري كبري يف
جمريات األحداث بعد اندالع الثورة ،رمبا يعود إىل صالت جهادية
خاص��ة أقامه��ا خ�لال عمل��ه يف اخللي��ج قب��ل أن يط��رد ،وم ّتنه��ا يف
الع��راق حت��ى ع��اد يف 2005
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من كتيبة القادسية إىل داعش
مل يع��رف يف منطق��ة س��لوك قب��ل الث��ورة أي س��لفي جه��ادي
س��وى ه��ادي الع��كال وخل��ف احلل��وس وش��ابني أو ثالث��ة م��ن أقاربهم��ا
تأث��روا عل��ى البع��د به��ادي .إضاف��ة إىل ش��خصني آخري��ن ذه��ب أوهلم��ا
إىل العراق وعاد س��لفياً منطوياً على نفس��ه ،وآخر ،وهو معلم مدرس��ة،
اعتق��ل لع��دة أش��هر .س��ينخرط بع��ض ه��ؤالء بع��د ان��دالع الث��ورة يف
كتيب��ة القادس��ية ال�تي تأسس��ت باحت��اد عدد من اجملموعات يف ش��باط
ع��ام  .2012ولس��وء ح��ظ ه��ذه الكتيب��ة ت��وىل فيصل البلو ،اب��ن تل أبيض
اجمل��اورة وأح��د س��جناء صيدناي��ا املطل��ق س��راحهم ،قيادته��ا ،إىل جان��ب
قائدي��ن آخري��ن قت��ل أوهلم��ا ،وه��و معل��م املدرس��ة الس��لفي املذك��ور
س��ابقاً ،بع��د أي��ام م��ن تأسيس��ها ،وقت��ل اآلخ��ر بع��ده بقلي��ل .س��اير البل��و
مقاتل��ي القادس��ية بتبني��ه الظاه��ر لعل��م الث��ورة ،قب��ل أن جي ّره��م
بالتدري��ج حن��و حرك��ة أح��رار الش��ام طمع��اً باالس��تفادة م��ن دعمه��ا
املال��ي ،خمفي��اً ميول��ه احلقيقي��ة حن��و جبه��ة النص��رة حديث��ة ال��والدة
–نهاي��ة  2011-آن��ذاك يف دي��ر ال��زور .وإىل هن��اك كان خل��ف ذي��اب
احلل��وس دليل��ه إىل الش��رعي الع��ام الس��ابق جلبه��ة النص��رة أب��و ماري��ا
القحطاني ،فبايعه س��راً وعاد برفقة ثالثة أش��خاص أرس��لهم األخري،
ه��م أب��و حمم��د اجل��زراوي كش��رعي ،وأبو أن��س العراقي وأب��و عبد اهلل
الدي��ري ،عل��ي موس��ى الش��واخ ،كأمني�ين ،فيم��ا ت��وىل ه��و ،بتعي�ين م��ن
القحطان��ي ،إم��ارة املنطق��ة .ش��كل اخلمس��ة اخللي��ة األوىل للنص��رة يف
حمافظ��ة الرق��ة ،واخت��ذوا من هيئة ش��رعية أسس��وها غطاء هلم ،ومن
قرية «بري حميسن» القريبة من سلوك مقراً ومعق ً
ال .وظل البلو قائداً
للقادس��ية اليت أخذت تتآكل بتأثري منه ومن رفاقه اآلخرين لصاحل
جبه��ة النص��رة ،إىل أن احنل��ت الكتيب��ة بع��د حتري��ر مدين��ة ت��ل أبي��ض
يف أيل��ول  ،2012وحينه��ا أس��فر البل��و ع��ن وجهه احلقيق��ي وأعلن بيعته
الس��ابقة جلبه��ة النص��رة .فالتح��ق اجلزء األكرب م��ن عناصر الكتيبة
باجلبه��ة ،فيم��ا انض��م الباق��ون إىل حرك��ة أح��رار الش��ام.
يف األش��هر الس��ابقة عل��ى حتري��ر س��لوك ث��م ت��ل أبي��ض ،يف
ش��هري آب وأيلول  ،2012بنت جبهة النصرة مسعة أكرب من حجمها
احلقيق��ي ال��ذي يق��دره بع��ض أبن��اء املنطقة املعايش�ين لألح��داث بنحو
( )30-20عنص��راً فق��ط ،لك��ن البط��ش واجل��رأة عل��ى القت��ل والتنظي��م
ال��ذي متت��ع ب��ه ه��ؤالء ،فض�ل ً
ا ع��ن العم��ل األم�ني املنظ��م ،ع��ززت م��ن
صورتها كفصيل ذي وزن .عامل آخر أسهم يف تعميق حضور النصرة
أبو حممد اجلزراوي

ملف خاص
أثناء رمي الضحايا يف الهوتة..من مقطع مسرب

ه��و هيئته��ا الش��رعية ذات األح��كام القاس��ية
عل��ى جن��ود جيش النظ��ام املستس��لمني وعلى
خمتطف�ين بتهم��ة التش��بيح ظلم��اً وحس��ب
ه��وى احللوس امله��ووس باخلطف والرتبص
باملوظف�ين احلكومي�ين عل��ى احلواج��ز مشال
مدين��ة الرق��ة قب��ل أن يرم��وا يف حفرة اهلوتة
الس��حيقة (انظ��ر «اهلوت��ة» ألمح��د إبراهي��م
يف موق��ع اجلمهوري��ة) .ص��ورة اهليئ��ة ه��ذه،
وفت��اوى قاضيه��ا اجل��زراوي ال�تي ش�� ّرعت
للم��رة األوىل اس��تباحة املمتل��كات العام��ة
كغنائ��م ،جعلت��ا منه��ا حم��ل إعج��اب مل
تنل��ه هيئ��ات ش��رعية أخ��رى ،فص��ارت
حمكم��ة ترف��ع إليه��ا الش��كاوى وتف ّ
��ض فيه��ا
اخلصوم��ات ب�ين كتائ��ب اجلي��ش احل��ر.
من��ذ مطل��ع الع��ام  2013وحت��ى
ربيعه ،وقبل إعالن قيام «الدولة اإلس�لامية
يف الع��راق والش��ام» يف نيس��ان ،ارتف��ع ع��دد
املنتس��بني إىل جبهة النصرة من أبناء سلوك
حت��ى وص��ل ،حس��ب تقدي��رات ،إىل حن��و ،100
التح��ق معظمه��م بداع��ش بع��د تأسيس��ها
وظل��ت قل��ة يف النص��رة .وتراجع��ت بع��د ذل��ك
أهمي��ة س��لوك وحضوره��ا يف املش��هد األوس��ع
ال��ذي احتلت��ه داع��ش ،إذ ُه ّم��ش احلل��وس
وترك «الدولة» غاضباً إىل إدلب حيث التحق
جبن��د األقص��ى ،إىل أن ع��اد م��ع اهلارب�ين
منه��م إىل داع��ش يف الع��ام املاض��ي ،وكذل��ك
ح��ال فيص��ل البل��و ،واختف��ى ذك��ر العراق��ي
واجل��زراوي ،وصع��د أب��و عب��د اهلل الدي��ري،
بلقبه اجلديد «أبو لقمان» ،وصار والي داعش
عل��ى الرق��ة ،كم��ا ه��و مع��روف.

بلغ��ت داع��ش أوج قوته��ا بع��د
جناحه��ا يف الس��يطرة عل��ى الفرق��ة ()17
ث��م الل��واء ( )93ث��م مط��ار الطبق��ة يف
الش��هرين الس��ابع والثام��ن م��ن  ،2014حت��ى
نهاي��ة الع��ام ح�ين ب��دت مالم��ح اهلزمي��ة يف
مع��ارك ع�ين الع��رب /كوبان��ي ،ث��م لتب��دأ
مس��احات س��يطرتها يف ريف الرقة الش��مالي
باالحنس��ار ،لتط��رد باك��راً م��ن س��لوك يف 12
حزي��ران  ،2015وبعده��ا بأي��ام م��ن ت��ل أبي��ض.
تهجري وإدارة ذاتية
يش��عر ث��وار س��لوك ومثقفوه��ا
بالغضب من السمعة اليت التصقت باملنطقة
كحاضن��ة للدواع��ش ،وي��رون فيه��ا ظلم��اً
وتس��رعاً .وحس��ب م��ا يق��درون ف��إن جمم��وع
م��ن انتس��ب إىل داع��ش م��ن أبنائه��ا ال يزي��د
عل��ى  200ش��خص ،وه��و ع��دد قلي��ل بالقي��اس
إىل  77ألف��اً م��ن الس��كان .لكن انتماء احللوس
إىل واح��دة م��ن قراه��ا ،ثم انطالق اخلماس��ي
ال��ذي بن��ى النص��رة فداعش م��ن قرية أخرى
فيه��ا ،ألس��باب تتعل��ق باملوق��ع أكث��ر مم��ا
تتعل��ق باجملتم��ع ،هم��ا س��بب إش��اعة ه��ذه
«الس��معة الباطل��ة» ال�تي تلقفته��ا الس��لطة
اجلدي��دة ممثل��ة بال��ـ PYDلتفع��ل بأهله��ا م��ا
تش��اء ،م��ن تهجري وقم��ع واضطهاد دون رادع،
حس��ب م��ا يقول��ون.
يف تقري��ر منظم��ة العف��و الدولي��ة
« Amnestyمل يك��ن لن��ا م��كان آخ��ر نذه��ب إلي��ه»،
الص��ادر يف تش��رين األول  ،2015تثب��ت
«انته��اكات خط�يرة تضمن��ت التهجري وهدم
املن��ازل» يف مناط��ق مبحافظ�تي احلس��كة

والرق��ة ،بينه��ا بل��دة س��لوك وبع��ض الق��رى
التابعة هلا ،ترقى إىل جرائم حرب .كان هلذا
التقري��ر ولتقاري��ر حقوقي��ة أخ��رى ،حس��ب
م��ا ي��رى احملام��ي والناش��ط احلقوق��ي أن��ور
الكط��اف اب��ن بل��دة س��لوك ،دور يف حم��اوالت
 PYDحتس�ين صورت��ه بالس��ماح بعودة بعض
س��كان الق��رى املطرودي��ن م��ن بيوته��م .إال أن
ع��ودة أهل س��لوك -أو بعضه��م -تأخرت حتى
نيس��ان املاض��ي ،بع��د أن ظل��وا مش��ردين مل��دة
 22ش��هراً تقريب��اً .يصع��ب الي��وم إحصاء أعداد
العائدي��ن إىل بيوته��م يف ظ��ل س��لطة ،PYD
ويصع��ب أيض��اً الوص��ول إىل تقدي��ر دقي��ق
ألعداد النازحني ،نظراً لتوزعهم بني مناطق
تق��ع حت��ت س��لطة  PYDوس��لطة داع��ش ويف
املناط��ق احمل��ررة يف الش��مال الس��وري ويف
خميم��ات وم��دن اللج��وء يف تركي��ا .ويع��دد
الكط��اف قرى نص تل والكنيطرة واألصيلم
ال�تي م��ا ي��زال أهله��ا مطرودي��ن م��ن بيوته��م
حت��ى الي��وم.
يف عه��د داع��ش اعتق��ل التنظي��م
الكط��اف مل��دة  40يوم��اً ،وتع��رض للتعذي��ب
عل��ى ي��د األمني�ين ،وه��دده أب��و لقم��ان بذحبه
وإلقائه يف اهلوتة ،وصودر بيته حتى صادره
 PYDثاني��ة وق��ت دخول��ه س��لوك وع��دّه م��ن
أمالك��ه! يق��ول الكط��اف :داع��ش س��لطة
احتالل يقودها أجانب و PYDسلطة احتالل
جدي��دة يقوده��ا أجان��ب أيض��اً .والس��وريون يف
كال احلالت�ين جم��رد أدوات وواجه��ة للقادة
احلقيقي�ين وراء الس��تار .وي��رى أن النق��اش
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ح��ول جترب��ة  PYDيف اإلدارة واخلدم��ات
وغري ذلك نقاش يف غري حمله ،ألن القضية
هن��ا قضي��ة وجودي��ة تتعل��ق بهوي��ة املنطق��ة
وبق��اء جمتمعه��ا العرب��ي ،فه��ذه الس��لطة
س��لطة احت�لال حم��ض .غري أنه يتنبأ بفش��ل
جتربته��ا حت��ى يف اخلدم��ات واإلدارة العامة،
ألنه��ا تعتم��د ال��والء السياس��ي كمعي��ار
وحي��د ،مم��ا أدى إىل أنه��ا اخت��ارت أش��خاصاً
معروفني بفسادهم وانعدام وزنهم وع ّينتهم
يف مناص��ب خمتلف��ة .عيس��ى احلمي��د (57
عاماً) ،موظف حكومي س��ابق وناشط ثوري،
يؤك��د ه��و اآلخ��ر م��ا ذه��ب إلي��ه الكط��اف،
وي��روي حادث��ة اس��تدعائه م��ن أح��د ق��ادة
 PYDاألمنيني حني اتهمه بأنه طالباني منذ
 25عام��اً ،يف ح�ين أن��ه كان يف ذل��ك الوق��ت
ش��يوعياً نش��طاً وظل كذلك حتى عام ،2000
كم��ا يق��ول ضاح��كاً .قبل أش��هر ج��اء احلميد
هارب��اً إىل تركي��ا خوف��اً م��ن االعتق��ال ،وبعد
أن ص��ودرت حمط��ة وق��ود كان ميلكه��ا.
وكان ،مث��ل عش��رات اآلالف غ�يره م��ن أبن��اء
س��لوك ،ممنوعاً من الع��ودة إليها ،ونازحاً من
قري��ة إىل أخ��رى« .س��نة عن��د داع��ش وس��نة
عن��د  PYDتع��ادل كل س��نني حيات��ي» ،يق��ول
احلمي��د« :اتهمت�ني داع��ش بال��ردة وكل
يوم�ين والثالث أته��دد بالقتل ،واتهمين PYD
أن��ي طالبان��ي ب��األول وبعدي��ن داعش��ي».
معل��م مدرس��ة س��ابق م��ن س��لوك
(طل��ب إغف��ال هويته) ك��رر املوقف الرافض
ل�لإدارة الذاتي��ة ،وعدّه��ا «كيان��اً انفصالي��اً

قمعي��اً ظامل��اً ،اعتق��ل عش��رات الش��بان فق��ط
ألنه��م ش��اركوا يف الث��ورة» ،كم��ا أن��ه «جيند
القاصري��ن واألطف��ال» ،ويعتم��د عل��ى
ش��خصيات عربية انتهازية فاس��دة هم أقرب
إىل املخربي��ن منه��م إىل املس��ؤولني احمللي�ين
وامل��دراء ،حس��ب م��ا يق��ول.
ويق��دّر حم��ام (طل��ب إغف��ال امس��ه
أيضاً) متابع مللف معتقلي س��لوك يف س��جون
 ،pydعدده��م بأكث��ر م��ن  150ش��خص،
معظمه��م كان��وا منخرط�ين يف احل��راك
الث��وري ،ناش��طني مدني�ين أو مقاتل�ين يف
كتائ��ب اجلي��ش احل��ر .ويس��تغرب احملام��ي
الالج��ئ الي��وم يف تركي��ا كي��ف لدواع��ش
معروف�ين أن خيرج��وا بعد ش��هرين أو ثالثة
وينضم��وا إىل قس��د ،فيم��ا «ين��ام» م��ن كان��وا
ث��واراً س��نة وس��نتني يف س��جون احل��زب ال��ذي
يصف��ه بأن��ه «تاب��ع عض��وي للنظ��ام» وج��زء ال
يتج��زأ من��ه.
أول ع��ام  2016انتزع��ت س��لطات
اإلدارة الذاتي��ة س��لوك م��ن تابعيته��ا اإلداري��ة
ملدين��ة ت��ل أبي��ض وأحلقته��ا مبدين��ة رأس
الع�ين التابع��ة لـ«كانت��ون اجلزي��رة» ،فيم��ا
أحلقت تل أبيض ذاتها بـ«كانتون كوباني».
يف خط��وة جت��د تفس�يراً واح��داً ل��دى األهالي،
ه��و حتطي��م أكثريته��م الس��كانية العربي��ة
الس��احقة يف مس��احة متت��د  100ك��م تقريب��اً
ط��و ً
ال و 50ك��م عرض��اً .الحق��اً ،ومنذ خريف
ذل��ك الع��ام ،ش��كلت اإلدارة الذاتي��ة جمالس��ها
احمللي��ة اخلاص��ة املعروف��ة بالكومين��ات،

وال�تي مل تظه��ر هل��ا حت��ى اآلن آث��ار فعال��ة يف
اجلوان��ب املس��ؤولة عنه��ا .يف س��لوك يتجن��ب
معظ��م الن��اس تقيي��م أداء الكومين��ات ،وت�برر
القل��ة املدافع��ة عنه��ا تأخ��ر نش��اطها بقل��ة
امل��وارد املالي��ة وباخل��راب الكب�ير ال��ذي حل��ق
بالبن��ى التحتي��ة يف قطاع��ات اخلدم��ات
والصح��ة والزراع��ة والتعلي��م
تزدح��م س��لوك الي��وم ب��آالف
العوائ��ل النازح��ة م��ن مدين��ة الرق��ة وقراه��ا،
ويصع��ب الوص��ول إىل رأي أه��ل البل��دة
األصلي�ين مم��ن مل يش��اركوا يف أي نش��اط
عام خالل الس��نوات الس��ابقة .فكل ما يهمهم
الي��وم ه��و ع��دد س��اعات الكهرب��اء ال�تي ع��ادت
بع��د انقط��اع كام��ل من��ذ أي��ام ،وف��ق برنام��ج
تقن�ين مينحه��م س��اعتني أو ثالث��اً كل ي��وم.
أم��ا املي��اه فمقطوع��ة متام��اً من��ذ س��نوات ،م��ا
جعله��م يعتم��دون عل��ى اآلب��ار كمص��در
وحي��د ملي��اه الش��رب .قام��ت منظم��ةConcern
 Worldwideبتأم�ين مضخ��ات ومول��دات
كهرباء ووقود لبعض اآلبار يف بلدة سلوك
وبع��ض الق��رى ،ويف أخ��رى اعتم��د األهال��ي
عل��ى املي��اه املنقول��ة بالصهاري��ج .يف الزراع��ة
تب��دو الص��ورة مأس��اوية م��ع هج��ران آالف
الفالح�ين أراضيه��م بس��بب ارتف��اع تكالي��ف
العمل الزراعي ،وخاصة أسعار الوقود الالزم
لتش��غيل حم��ركات ج��ر املي��اه م��ن اآلب��ار
االرتوازي��ة ،إذ يص��ل س��عر برمي��ل امل��ازوت
إىل  45أل��ف ل�يرة س��ورية (حوال��ي ،)$ 90
إضاف��ة إىل غ�لاء الل��وازم األخ��رى م��ن مس��اد

ٍ

من مظاهرة ألهايل سلوك بعد التهجري مطالبني بالعودة
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وب��ذار وأدوي��ة وحراثة ونق��ل ،كما يعدد أبو حتت اسم «لواء فرسان اجلزيرة» انضوت حتت راية قسد ،لكف شر  pydعنهم واخلالص من
حمم��ود ،الف�لاح ال��ذي جت��اوز الس��تني عام��اً اقتحامات��ه ش��به اليومي��ة لقريته��م قب��ل التش��كيل ،حس��ب م��ا يقول��ون.
وح��اول مؤخ��راً أن ي��زرع أرض��ه بع��د ط��ول
غي��اب فوقف��ت يف وجه��ه العوائ��ق الس��ابقة ،أجرت «عني املدينة» اس��تطالع رأي حمدود على عينة صغرية من ( )90ش��خصاً من أهالي
ليعتك��ف يف منزل��ه وينتظ��ر م��ن ش��هر إىل س��لوك ،س��ألتهم في��ه ع��ن املش��كلة األوىل ال�تي يعان��ون منه��ا؛ أمني��ة باخل��وف م��ن املالحق��ة
آخ��ر القلي��ل ال��ذي يرس��له ابن��اه الالجئ��ان يف واالعتق��ال ،أو اقتصادي��ة بانهي��ار الزراعة وندرة ف��رص العمل ،أو خدمية بغياب اخلدمات
تركي��ا .تربي��ة األغن��ام كانت املهن��ة الثانية األساس��ية ،فكان��ت اإلجاب��ات وف��ق ما يب�ين التمثيل البيان��ي التالي:
يف منطق��ة س��لوك ،قب��ل أن تتالش��ى أو ت��كاد
بس��بب تقل��ص مس��احات املراع��ي املتاح��ة
وتقيي��د حرك��ة الرع��ي والتنق��ل باملواش��ي،
وش��ح املي��اه اليت كانت توفره��ا اآلبار العامة
اجملاني��ة ال�تي توقف��ت ه��ي األخ��رى ،وعج��ز
املرب�ين ع��ن حتم��ل تكالي��ف الوق��ود لتوف�ير
املي��اه م��ن آب��ار خاص��ة ،وكذلك ن��درة العلف
وارتف��اع أس��عاره ،ث��م النزي��ف احل��اد ال��ذي
تعرض��ت ل��ه الث��روة احليواني��ة بتهريبه��ا إىل
األراض��ي الرتكي��ة القريب��ة ( 10ك��م مشال
س��لوك) .وم��ع كل ه��ذا ال توج��د ف��رص
عم��ل بديل��ة ،وتعتم��د معظ��م العائ�لات عل��ى
حتوي�لات أبنائه��ا املقيم�ين او الالجئ�ين يف
اخل��ارج.
يف قط��اع الصح��ة لي��س يف س��لوك
والق��رى الكث�يرة التابع��ة هل��ا أي مش��فى أو
مرك��ز ط�بي أو مس��توصف ع��ام ،باس��تثناء
مس��توصف افتتحت��ه منظم��ة  IRCيف قري��ة
مح��ام الرتكم��ان عل��ى بع��د  15ك��م تقريب��اً
عن سلوك .وتتوىل  10عيادات طبية خاصة،
باختصاص��ات (داخلي��ة ،نس��ائية ،أطف��ال)،
و 7صيدلي��ات ،مخ��س يف بل��دة س��لوك م��ع
العي��ادات ،واثنت��ان يف الق��رى ،الش��أن الط�بي
يف املنطق��ة كله��ا .ويضط��ر معظ��م املرض��ى
املصاب�ين بأم��راض تعج��ز عنه��ا العي��ادات إىل
الس��فر إىل مدين��ة القامش��لي للع�لاج ،إن
تع��ذر يف مدين��ة رأس الع�ين األق��رب.
اهلاج��س األكث��ر إحلاح��اً عل��ى
الس��كان ه��و اهلاج��س األم�ني خوف��اً م��ن
االعتق��ال حت��ت ذرائ��ع مفتعل��ة ،كم��ا يق��ول
ش��اب جن��ح يف الوص��ول أخ�يراً إىل مدين��ة
جرابل��س يف رحل��ة طال��ت أيام��اً ،هرب��اً م��ن
التجني��د اإلجب��اري للقت��ال يف صف��وف م��ا
يع��رف بـ«ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة» .ف��كل
ي��وم أو يوم�ين ال ب��د أن تت��م مداهم��ة أح��د
البي��وت يف بل��دة س��لوك حبث��اً ع��ن مطل��وب
للتجني��د ،األم��ر ال��ذي س��بب موج��ة ن��زوح
جدي��دة يف أوس��اط الش��باب مم��ن مل ينزح��وا
م��ن قب��ل ،وس��يق املئ��ات مم��ن تع��ذر هروبه��م
ف��رادى إىل صف��وف قس��د .فيم��ا ش�� ّكل ب��دو
قرية الزيدي من الفدعان/عنزة قوة خاصة
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رأي

األسدية ليست حكراً على النظام
أمحد عيشة

ال ختتل��ف ممارس��ات ح��زب االحت��اد الدميقراط��ي  pydع��ن النظ��ام األس��دي ،مبعن��ى اتباع��ه سياس��ة متييزي��ة تص��ل إىل درج��ة
الع��داء جت��اه م��ن ال ينتم��ون إلي��ه أو ً
ال وجت��اه غ�ير األك��راد ثاني��اً ،وحتدي��داً جت��اه العرب��ي ،حمم�ل ً
ا إي��اه وزراً ال عالق��ة ل��ه ب��ه ،رغ��م كل
ادع��اءات الدميقراطي��ة ال�تي تب�ين أنه��ا ليس��ت س��وى غط��اء مزي��ف لتنظي��م اس��تبدادي قائ��م عل��ى أس��اس عرق��ي.
اس��تفاد التنظي��م املذك��ور م��ن
حال��ة الفوض��ى ال�تي س��ادت يف س��ورية ،وم��ن
االصطفاف��ات اإلقليمي��ة والدولي��ة ،وق��دم
نفس��ه كجه��ة منظم��ة تواج��ه التط��رف
اإلس�لامي املتمث��ل يف داع��ش ،ليقي��م لنفس��ه
كانتون��ات معزول��ة يف اجلزي��رة وع�ين
الع��رب وعفري��ن .بالطب��ع تض��م كل ه��ذه
املناط��ق أو الكانتون��ات س��كاناً غ�ير أك��راد،
ولك��ن اهليمن��ة كاملة للتنظيم أو ما يعرف
باس��م «احلزب» ،وهو مش��ابه متاماً للحزب يف
مناط��ق س��يطرة النظ��ام ،فهن��اك البع��ث وهنا
االحت��اد الدميقراط��ي.
يف ف�ترة العي��د ،ح�ين غ��ادر الكث�ير
م��ن الالجئ�ين يف تركي��ا إىل س��ورية لقض��اء
اإلج��ازة ب�ين أهاليه��م؛ كان��ت م��ن املناط��ق
املقص��ودة بالزي��ارة ق��رى عربي��ة يف منطق��ة
عفري��ن (س��بع ق��رى) ،وعفري��ن ذاته��ا .لك��ن
تعام��ل احل��زب م��ع الزائري��ن القادم�ين م��ن
تركي��ا كان خاص��اً ،فوف��ق اعتبارات��ه تع�� ّد
تركي��ا بل��داً معادي��اً ،مثلم��ا تع��دّه تركي��ا
تنظيم��اً إرهابي��اً.
أغل��ق احل��زب املعاب��ر ال�تي تص��ل
عفري��ن م��ع مناط��ق س��يطرة النظ��ام وم��ع
كل م��ن الريف�ين الغرب��ي والش��مالي حللب،
من��ذ الس��بت  24حزي��ران ولغاي��ة نهاي��ة أي��ام
العي��د يف األربع��اء  28م��ن الش��هر نفس��ه،
وبالتال��ي ح��رم كل م��ن ي��ود زي��ارة أهل��ه
وأقربائ��ه م��ن الدخ��ول إىل عفري��ن أو امل��رور
عربه��ا يف أي��ام العي��د.
ً
وذل��ك فض�لا ع��ن أن دخ��ول تل��ك
املنطقة ليس باألمر السهل ،إذ حيتاج الزائر
إىل كفي��ل مقي��م يف الكانت��ون (وباملناس��بة
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فه��ي نف��س السياس��ة ال�تي يتبعه��ا التنظي��م
م��ع النازح�ين م��ن الرق��ة) .وجي��ب عل��ى
الكفي��ل احلص��ول عل��ى موافق��ة م��ن اجملل��س
احملل��ي «املنتخ��ب دميقراطي��ا» بع��د نيله رضا
احل��زب وق��وات اآلس��ايش ،ليص��ار حتويل��ه
إىل مس��ؤول اآلس��ايش يف الناحي��ة ث��م إىل
مرك��ز العب��ور.
تنته��ي حرك��ة الس��يارات القادم��ة
م��ن الري��ف الش��مالي قبل مع�بر أطمة ،حيث
يصط��ف الن��اس حت��ت الش��مس بانتظ��ار
التدقي��ق يف األوراق والس��ؤال ع��ن م��كان
الق��دوم واجله��ة ال�تي س��يذهبون إليه��ا وامل��دة
ال�تي ين��وون قضاءها ،ويف الوقت نفس��ه يكون
الكفي��ل حاض��راً عل��ى الط��رف الثان��ي م��ن
«املعرب» .أما عبور السيارات التجارية فيخضع
لتعرف��ة مجركي��ة كب�يرة وف��ق امل��ادة
املنقول��ة ،ناهي��ك عم��ا يع��رف بالرتفي��ق ،وه��و
مصاحبة قافلة السيارات من طرف الدخول
إىل املنطقة حتى اخلروج منها مقابل مبالغ
مالي��ة .وينطب��ق ه��ذا عل��ى املس��افرين الذي��ن
يدفع كل منهم  2000لرية س��ورية كرس��م
عبور ،ويستثنى من ذلك املسافرون من وإىل
مناط��ق س��يطرة النظ��ام.
يت��م تفتي��ش اجلمي��ع ش��خصياً،
إضاف��ة إىل م��ا حيملون��ه م��ن حقائ��ب،
ويس��تثنى م��ن األم��ر م��ن يك��ون كفيله��م
كردي��اً .وح�ين تنته��ي ه��ذه اإلج��راءات يت��م
إص��دار بطاق��ة زائ��ر مؤقت��ة حتم��ل معلومات
البطاق��ة الش��خصية أو ج��واز الس��فر م��ع
ص��ورة ملون��ة ،ي��دون عليه��ا تاري��خ الدخ��ول
وتاري��خ انته��اء الزي��ارة ،مع تعليم��ات صارمة
حت��ت طائل��ة املس��اءلة مل��ن ال يتقي��د به��ا.
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أم��ام ه��ذه التعقي��دات كان اخليار
أم��ام القادم�ين واضح��اً :إم��ا إلغ��اء بطاق��ة
الع��ودة إىل تركي��ا أو ع��دم الدخ��ول ،وه��و م��ا
حدث مع عدد من العائالت والش��باب ،الذين
كان��وا حم��ط أطم��اع خاص��ة م��ن احل��زب
لتجنيده��م أو العتباره��م رهائ��ن.
إح��دى الزائ��رات ،ويقط��ن أهله��ا
يف إح��دى الق��رى العربي��ة يف املنطق��ة ،وعن��د
احتجاجه��ا عل��ى املعامل��ة الس��يئة وط��ول
االنتظ��ار حت��ت هليب الش��مس؛ تلق��ت تهديداً
م��ن إح��دى عناص��ر احل��زب بأنه��ا ل��ن تس��مح
هل��ا بدخ��ول أراض��ي الكانت��ون ،أو «أراضين��ا».
وعندم��ا ردت الزائ��رة بأنن��ا «ذاهب��ون إىل
أراضين��ا وبيوتن��ا» هددته��ا بالتفتي��ش الدقيق
عندم��ا حي�ين دوره��ا ،وزادت ح��دة غضبه��ا
عندم��ا وش��ت إح��دى النس��اء بالزائ��رة بأنه��ا
تنتق��د احل��زب.
رغ��م كل ادع��اءات الدميقراطي��ة،
تكشف ممارسات احلزب وشرطته اآلسايش
ع��ن بن��اء خمابرات��ي عرق��ي ،يدف��ع باجت��اه
وض��ع الش��عب الك��ردي يف حال��ة ع��داء م��ع
جريان��ه وحميط��ه العرب��ي ،ويؤس��س ألحق��اد
ق��د يط��ول عالجه��ا.
لق��د انتف��ض الس��وريون،
ومنه��م األك��راد ،م��ن أج��ل احلري��ة ال�تي
تكف��ل احلق��وق للجمي��ع بغ��ض النظ��ر ع��ن
انتماءاته��م العرقية والدينية ،وهو ما نطمح
إلي��ه رغ��م كل اإلخفاق��ات ،وم��ا يق��ام دون
ذل��ك م��ن عوام��ل القه��ر احلالي��ة عاب��ر .فه��ل
ي��درك ه��ذا احل��زب أن��ه زائ��ل م��ع ملحق��ات
االس��تبداد؟

ترجمة

شارب الدكتاتور

موريشيو روبيو
جريدة اإلسبيكتادور الكولومبية 22 /حزيران
ترمجة مأمون حليب عن اإلنكليزية

ولع بالشعر الواقع فوق الشفة العليا .لكن ملاذا؟
يبدو أن للدكتاتوريني ورجال العصابات ومسلحي حرب العصابات ٌ
ص��دام؛ س��تالني؛ بينوش��يت؛ هتل��ر؛ ه��ؤالء مجيع��اً ش��عارهْ ،أ ْن قرر هتلر تش��ذيب ش��اربه بدرجة كبرية ،فابتدأ برتكه
دكتاتوري��ون ،م��ع تعط��ش للس��لطة ال يرت��وي ومي��ل مرع��ب للعن��ف .مس��تديراً قليل� ً
ا ،ث��م جعل��ه مربع��اً .كان يب��دو أن ه��ذا الش��ارب يكم��ل
وهم يش�تركون يف ش��يء آخر أيضاً :مجيعهم من أصحاب الش��وارب .متام��اً اخلطاب��ات املوت��ورة اهلائج��ة هل��ذا الطاغي��ة يف االعتصام��ات
��ب م��ن الطغ��اة حليق��ي الش��ارب .م��ع اجلماهريي��ة .م��ن أج��ل دور هتل��ر يف فيل��م «الدكتات��ور الكب�ير» ق��ام
بالطب��ع ،كان للع��امل أيض��اً نصي ٌ
ذل��ك ،هن��اك ش��يء م��ا يتعل��ق بالق��ادة أصح��اب البطش والش��وارب اليت شارلي شابلن بدراسة معمقة لصور هتلر .وقد كتب يف مذكراته
ع��ن وج��ه الفوه��رر املضحك وإمياءاته املثرية للس��خرية ،لكنه أقر أن
تأت��ي عل��ى مقاس��هم.
ً
��ال أل�برت
عندم��ا فت��ش الرس��ام البلجيك��ي هريجي��ه ،مب��دع ش��خصية الفكاه��ة تالش��ت نوع��ا م��ا عندم��ا ب��دأ أن��اس م��ن أمث��ال الع ِ
��عار يرم��ز لش��خصية ك�يريف تاس��ك ،دكتات��ور دول��ة آينش��تاين والكات��ب توم��اس م��ان يف��رون م��ن وطنه��م.
ت��ان ت��ان ،ع��ن ش ٍ
يف  2012قام��ت ميش��يل باش��ليه ،القائ��دة التش��يلية ذات
بوردوري��ا املتخيل��ة يف كتاب��ه قضية كالكيولس ،جعل ش��ارب القائد
رم��زاً لعب��ادة ش��خصيته :كان ش��اربه موج��وداً عل��ى عل��م الب�لاد وعل��ى امليول اليس��ارية ،بنصح جوزفينا موتا ،املرش��حة الرئاس��ية احملافظة
يف املكس��يك ،بع��دم الوق��وع يف إغ��واء إط�لاق ش��ارب .فنق��ل عن باش��ليه
الس��يارات ويف الروزنام��ات ،وحت��ى يف اللغ��ة.
يف ع��ام  ،2012وبع��د أكث��ر م��ن نص��ف ق��رن ،ج��اء رد فع��ل قوهل��ا ملوت��ا« :إن انتخب��وك احكم��ي كام��رأة».
يعتق��د امل��ؤرخ لوس��يندا هوكس��لي أن نزع��ة الش��ارب
بشار األسد على االنتفاضة الشعبية ضده من خالل تشذيب الشارب
ال��ذي كان ق��د أطلق��ه من��ذ ب��دء حيات��ه السياس��ية .بع��ض الصحفي�ين تكتس��ب عنفواناً عندما يش��عر الرجال أنهم مهددون من قبل النزعة
الفرنس��يني يف موق��ع  Slateفس��روا ه��ذه اللمح��ة كرغب��ة يف مس��ح النس��وية ،كم��ا كان احل��ال عندم��ا كان��ت النس��وة تطال��ب حب��ق
ص��ورة مشولي��ة حمتمل��ة .وق��د حفزه��م ه��ذا األم��ر لتقص��ي إن كان التصوي��ت يف أواخ��ر احلقب��ة الفيكتوري��ة يف بريطاني��ا .وع��ادت نزع��ة
هن��اك ٌ
مي��ل ل��دى املس��تبدين إلط�لاق الش��ارب أم ال .م��اذا كان��ت الش��ارب بأكث��ر م��ن املتوق��ع يف س��بعينيات الق��رن املاض��ي ،عندم��ا
حصيل��ة املعاين��ة؟ تب�ين أن  %42م��ن طغ��اة العص��ر احلدي��ث لديه��م م��ا كان��ت السياس��ة النس��وية يف األوج.
هن��ا ،يف كولومبي��ا،
كان هريجي��ه ق��د اعت�بره َم ْعلم��اً منوذجي��اً للطغ��اة ،الش��ارب .وج��دت
الدراس��ة أيضاً أن الدكتاتوريني املش��وربني اس��تمروا يف احلكم أطول ازده��رت الش��وارب أكث��ر م��ن
م��ن احل��كام اآلخري��ن ،وأن  %75م��ن الدكتاتوري�ين األكث��ر تعطش��اً أي م��كان آخ��ر .كل ق��ادة ح��رب
للدم��اء كان��وا مش��وربني .تش��مل االس��تثناءات ماوتس��ي تون��غ الصي�ني العصاب��ات مش��وربون .بابل��و
وب��ول ب��وت الكمب��ودي وكي��م إي��ل س��ونغ الك��وري الش��مالي .وألنه��م إيس��كوبار ،مل��ك املخ��درات،
مش��ورب أيضاً .ويبدو أن ش��عبية
آس��يويون كان ش��عر وجهه��م أق��ل كثاف��ة أساس��اً.
وق��د ق��ام املوق��ع باستش��ارة خب�ير خبص��وص ش��ارب األس��د ،الش��وارب ب�ين الن��اس الذي��ن
فوصف��ه اخلب�ير بأن��ه «ش��ارب عس��كري» ،وه��ذا وص��ف ينطب��ق عل��ى يبحثون عن السلطة عن طريق
ش��وارب س��وريني ُ
كث��ر .والح��ظ املص��در أيض��اً ع��ادة األس��د بارت��داء الس�لاح أكثر من ش��عبيتها بني
ب��دالت مجيل��ة مت��ت خياطته��ا يف إنكل�ترة .ولرمبا كان ش��ارب األس��د السياس��يني الذي��ن حيتكم��ون
املش��ذب ،عل��ى ح��د ق��ول اخلب�ير ،حماول��ة لتجس�ير اهل��وة ب�ين عامل�ين :لصن��دوق االق�تراع.
إذاً ،رمب��ا كان م��ا
السياس��ة واجلي��ش ،والش��رق والغ��رب.
ش��ارب هتل��ر ه��و الش��ارب الدكتات��وري األش��هر ،وق��د حتتاج��ه كولومبي��ا ه��و حالق��ة
استغرق منه زمناً لتفصيله بالشكل الذي نعرفه مجيعاً .لقد كان يف عام��ة للش��ارب ،ولع��ل ذاك ه��و
عام  ،1922عندما أس��س احلزب الوطين االش�تراكي (النازي) وصمم مفت��اح آم��ال الب�لاد بس�لام دائ��م.
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تحديث بيانات السوريين الموضوعين
في نطاق الحماية المؤقتة للحصول
على البطاقة الجديدة
م��ن امله��م للس��وريني حتدي��ث بياناته��م ليتمكن��وا م��ن
احلصول بسهولة على اخلدمات العامة .سوف يتم إصدار بطاقات
احلماي��ة املؤقت��ة اجلدي��دة للس��وريني الذي��ن أمت��وا عملي��ة حتدي��ث
البيانات .رمبا يواجه الس��وريون الذين مل يقوموا بتحديث بياناتهم
وقد اكتملت عملية حتديث البيانات يف حمافظتهم ،صعوبات يف
احلص��ول عل��ى حقوقه��م وعل��ى اخلدم��ات العام��ة.
جت��ري عملي��ة حتدي��ث البيان��ات للس��وريني املوضوع�ين
حتت احلماية املؤقتة يف مراكز دائرة اهلجرة يف :أفيون كارهسار،
أري ،أكس��راي ،أمس��ايا ،أنتاليا ،أرضهان ،أرتفني ،بالكسري ،بارتني،
باي�برت ،بيليجي��ك ،بينج��ول ،بيتلي��س ،بول��و ،ش��انقري ،ش��وروم،
ريس��ون ،جوموش��هانه،
دوزج��ي ،أرزينج��ان ،أرض��روم ،أسكش��هري ،ج َ
ه��اكاري ،أدي��ر ،كاراب��وك ،كارام��ان ،كارس ،كاس��تمونو،
كريكال��ي ،كريكالرإل��ي ،كريش��هري ،كوتاهيا ،م��وش ،نيدي،
أوردو ،رزي ،سامس��ون ،س��رت ،سينوب ،سيفاس ،توكات ،ترابزون،
توجنل��ي ،أوش��اك ،ف��ان ،يال��وا ،يوزج��ات ،زوجنول��داك.
املرحلة األوىل:
• حج��ز املوع��د :أطلق��ت الس��لطات الرتكي��ة موقع��اً
خاص��اً يتي��ح للس��وريني يف تركي��ا ،مم��ن يتمتع��ون حبماي��ة مؤقت��ة
وحيمل��ون رق��م البطاق��ة األجنبي��ة ،حتديد موعد لتثبي��ت بياناتهم:
https://e-randevu.goc.gov.tr/Reservation/CreateReservation
املرحلة الثانية:
• م��ن أج��ل حتديث بياناتكم ،جي��ب عليكم مراجعة إدارة
اهلج��رة باحملافظ��ة يف ي��وم املوع��د ،مصطحب�ين معك��م بطاقة هوية
احلماي��ة املؤقت��ة ،وبطاق��ة التعري��ف األجنيب وجواز الس��فر واهلوية
السورية إن وجد ...إخل من املستندات واملعلومات املتعلقة بكم وبكل
أف��راد االس��رة.
تنبي��ه! يف حال��ة اس��تخدامكم احليل��ة واخل��داع ومس��تندات م��زورة
أثن��اء حتدي��ث بياناتك��م ،س��تتخذ يف حقك��م اإلج��راءات القانوني��ة
واإلداري��ة الالزم��ة.
املرحلة الثالثة:
• بع��د االنته��اء م��ن عملي��ة حتدي��ث بياناتك��م س��يتم
منحك��م بطاق��ة هوي��ة احلماي��ة املؤقت��ة اجلدي��دة.
مالحظات مهمة جداً:
• يف حال��ة فق��دان بطاق��ة هوي��ة احلماي��ة املؤقت��ة عليك��م
مراجع��ة إدارة اهلج��رة يف احملافظ��ة ال�تي تقيم��ون فيه��ا ف��وراً.
• جي��ب عليك��م االلت��زام بالقوان�ين واألنظم��ة الرتكي��ة
طيل��ة ف�ترة إقامتك��م.
• عل��ى كل أف��راد العائل��ة التواج��د يف مركز القيد أثناء
إج��راء عملي��ة التحدي��ث.
ميكنك��م احلص��ول عل��ى خط��وات التقدي��م بالص��ور املتحرك��ة م��ن
خ�لال الراب��ط التالي:
https://e-randevu.goc.gov.tr/
تنبيه! لالستمرار يف االستفادة من خدمات:

18

العدد  16 / 98تموز 2017

اإليواء
الصحة
التعليم
العمل
املعونات االجتماعية
وما شابهها ،عليكم حتديث سجالتكم.
• حتدي��ث البيان��ات /القي��د /ض��روري م��ن أج��ل ضمان
حصولك��م عل��ى احلق��وق واخلدم��ات .حدث��وا بياناتك��م ع��ن طريق
مراجع��ة إدارة اهلج��رة مصطحبني معكم بطاقة احلماية املؤقتة
اخلاص��ة بك��م.
• يش��مل حتديث الس��جل السوريني املسجلني يف نطاق
احلماي��ة املؤقت��ة واحلاصل�ين عل��ى بطاقة هوية احلماي��ة املؤقتة.
• م��ن ال ميل��ك قي��داً أو س��ج ً
ال علي��ه مراجع��ة مديري��ة
إدارة اهلج��رة واجل��وازات إلج��راء القي��د.
ملزي��د م��ن املعلوم��ات :يرج��ى االتص��ال برق��م مديري��ة إدارة
اهلج��رة157 :
املصدر :إدارة اهلجرة
https://goo.gl/SL8JWb

برنامج نصيحة قانون:

للتواصل مع برنامج «نصيحة قانون» أرسل سؤالك
باللغة العربية إىل خط الرسائل النصية لالستشارة
القانونية وسوف يتم اإلجابة عن أسئلتكم القانونية عن
طريق احملامني األتراك.
وملزيد من املعلومات يرجى زيارة:
املوقع اإللكرتوني (نصيحة قانون):
http://8rbtna.com/new_piv.php

خط االستشارة القانونية بإرسال رسالة قصرية
حتتوي على السؤال إىل الرقم )+905349725294( :أو
الرمز املختصر 8360
خط املساعدة القانونية عن طريق املوقع اإللكرتوني:
http://www.nasihatkanun.com

صفحة التواصل االجتماعي:

https://www.facebook.com/NasihatKanun
قناة اليوتيوبhttps://youtu.be/3jwZ1XxfN5w :

مجلّ ة

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