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االفتتاحية

مستقبل إدلب
يأب��ى اجلوالن��ي إال أن يق�دّم طموح��ه الش��خصي ومصلحة فصيله –كتل��ة جبهة النصرة يف هيئة
حترير الشام -على مصلحة الثورة وناسها يف مناطق الشمال احمل ّررة .ما فعله هناك ،خالل األيام املاضية
وما قبلها ،وما يبدو أنه مقدم عليه من حماولة ابتالع إدلب وما حوهلا ،يرقى إىل درجة اختاذ هؤالء الناس
دروعاً بش��رية.
حي��اول اجلوالن��ي اخل�لاص م��ن م��أزق التصني��ف باإلره��اب فيه��رب إىل األم��ام ،حم��او ً
ال ابت�لاع
فصائ��ل وهيئ��ات مدني��ة وش��رعية خمتلف��ة ،ليتدثر بأعدادهم وخيلط مجاعته به��م ،أم ً
ال يف فرض منوذج
أش��به بـ«طالب��ان س��ورية» عل��ى اجملتم��ع الدول��ي ،بع��د أن يفرض��ه كحك��م أم��ر واق��ع عل��ى األرض.
غ�ير أن األم��ور ال تس�ير عل��ى ه��ذا الس��بيل ،ف��دون ذل��ك ق��وى مدني��ة وعس��كرية ل��ن تس��تطيع كتلة
من بضعة آالف فرض إرادتها عليها ،ال س��يما وأن اجملتمع الدولي يل ّوح أن من سيش��مله «متدد» اجلوالني
سيلحق به التصنيف ،ال العكس كما يأمل األخري .فاالنضواء ليس مغرياً ،إذاً ،فيما أذرع اخلارج تطول يف
الداخ��ل الس��وري وتط��ال ،فض� ً
لا ع��ن أن��ه نتيج��ة للتغّل��ب ،أي للقه��ر!
حل كتلة النصرة بالفعل ،استكما ً
احلل املطلوب هو ّ
ّ
ال لفك ارتباطها بالقاعدة ،ودخول عناصرها
العاديني يف باقي الفصائل إن ش��اءوا ،أما املطلوبون بش��كل ش��خصي بس��بب ارتباطاتهم أو أفعاهلم فيجب أن
يتحمل��وا نتائ��ج ذل��ك وحده��م ،وبالطريق��ة ال�تي خيتارونه��ا كما اختاروا مس��ارهم ،ال أن «يت ّ
رتس��وا» بأكرب
كتل��ة للث��ورة ويراهن��وا بها.
وم��ا دام��وا يرفض��ون ذل��ك ويش��هرون س�لاحهم عل��ى م��ن يطال��ب ب��ه فلي��س أم��ام مجه��ور الث��ورة إال
الوق��وف يف وجوهه��م مدني�اً ورف��ع الص��وت ض��د ه��ذه الش��راكة اإلجباري��ة واملقام��رة الس��ائرة حن��و اهلاوي��ة.
وعلى حركة أحرار الشام أن تستعيد عافيتها بسرعة ،وتستكمل خطوات العودة إىل «ثورة شعب»
انطلقت منه ودعمها يف الصدام األخري ،وأن تعمل مع فصائل اجليش احلر على تشكيل جيش موحد ينال
القبول الدولي ويدق املسامري الباقية يف نعش األسد الذي لطاملا مدّد عمره باالتكاء على تف ّرقنا من جهة،
وعل��ى دع��وى ع��دم وج��ود بدي��ل يضم��ن ع��دم انهي��ار الدول��ة م��ن جهة أخ��رى ،وعل��ى تصنيفات اإلره��اب اليت
يري��د اجلوالن��ي تعميمه��ا علينا ،من جه��ة ثالثة.
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أزمات جديدة قادمة يف الرقة
هيئة التحرير
يف امللف��ات الس��تة ال�تي أصدرته��ا ع��ن حمافظ��ة الرق��ة،
وتناول��ت م��دن الرق��ة والطبق��ة وت��ل أبي��ض ومع��دان ،ومنطق�تي
س��لوك وح��وض البلي��خ؛ حاول��ت «ع�ين املدين��ة» أن تق��دم حمل��ة ع��ن
اجلوان��ب االجتماعي��ة والسياس��ية واالقتصادي��ة هلذه امل��دن واملناطق،
وال�تي أث��رت إىل ح��د كب�ير يف س��لوك أهله��ا ومواقفه��م م��ن األحداث
املس��تجدة .وحاول��ت أيض �اً أن تع��رض مواق��ف الش��خصيات الفاعل��ة
وآراءها يف الس��لطة اجلديدة املتمثلة يف «قوات س��وريا الدميقراطية»
ونواته��ا ح��زب االحت��اد الدميقراط��ي  pydوإدارت��ه الذاتي��ة ال�تي تت��وىل
الي��وم عملي��ة تولي��د أجه��زة حك��م حمل��ي تقول إنها س��تكون مس��تقلة
ومم ّكن��ة يف تول��ي ش��ؤونها.
كان��ت الرتك��ة ال�تي خّلفتها داعش ثقيل��ة يف املناطق اليت
ط��ردت منه��ا ،وس��تكون كذل��ك يف ما تبقى لديها م��ن مناطق .توجب
معاجل��ة ه��ذه ال�تركات إط�لاق برام��ج إع��ادة تأهي��ل للمتضرري��ن
ذهني�اً ونفس��ياً ،م��ن األطف��ال والفتي��ة والش��بان األك�بر س��ناً املبايعني
للتنظي��م ،وغريه��م م��ن املنجذب�ين إلي��ه .وتوج��ب تأس��يس حماك��م
خاص��ة مس��تقلة يف قراراته��ا ع��ن الس��لطة اجلدي��دة وأجهزته��ا
التنفيذي��ة ،تت��وىل حماس��بة املتورط�ين م��ن أبناء احملافظ��ة يف جرائم
التنظي��م ،ألن العدال��ة ه��ي الش��رط الض��روري األول لتحقي��ق س��لم
أهل��ي مدي��د.
تعان��ي اجملتمع��ات املبحوث��ة م��ن اضط��راب وانقس��ام فرض��ه
االصطف��اف السياس��ي ،اختي��اراً أو إجب��اراً ،إىل جان��ب أي ط��رف م��ن
أطراف الصراع .يشعر اجلميع بالتحفز واخلطر ،خاصة يف الطرف
املع��ارض لس��لطة اإلدارة الذاتي��ة ،ال��ذي يش��عر بالظل��م واخل��ذالن
مرت�ين؛ األوىل عندم��ا احتل��ت داع��ش احملافظ��ة ،والثاني��ة الي��وم م��ع
اإلدارة الذاتية اليت تالحق ،بالفعل ،كل ذي موقف سياسي خمتلف
معه��ا .ال متل��ك القوى املعارضة لقس��د -وه��ي ذاتها املعارضة للنظام-
ما يكفي من أدوات تأثري اليوم لتعكري صفو  pydوخططه الراهنة يف
فع��ل م��ا يش��اء ،لكن افتق��ار املعارضني هذا افتقار مؤقت ،س��ينقلب إىل
ق��وة تأث�ير ذات وزن مت��ى تواف��رت العوام��ل والظ��روف الالزم��ة .جي��د
أغلبي��ة الس��كان الع��رب ،املقيم�ين يف مناطقه��م أو النازح�ين عنه��ا إىل
مناط��ق أخ��رى حت��ت س��يطرة قس��د ،أنفس��هم مرغم�ين على الس��كوت
عن مجلة قرارات وإجراءات ممنهجة اتبعتها اإلدارة الذاتية ألهداف
سياس��ية ،منها التقس��يم االداري اجلديد مشال الرقة ،بضم جزء إىل
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«كانتون كوباني» واجلزء اآلخر إىل رأس العني التابعة لـ«كانتون
اجلزي��رة» ،لتعزي��ز حض��ور املك��ون الك��ردي الضعي��ف عددي�اً قب��ل ه��ذا
التقس��يم .وكذل��ك اإلجراءات والقرارات اخلاصة بالتعليم املدرس��ي
ومناهج��ه ال�تي مل تس��تقر حت��ى اآلن .واملمارس��ات اهلادف��ة إىل تعبئ��ة
اجملتمع العربي وشحنه بقيم ومفاهيم غريبة على ثقافته وتكوينه.
فض� ً
لا ع��ن الش��كاوى م��ن مظاه��ر التمييز ب�ين عربي وك��ردي ،تعزز
ش��عوراً ل��دى األول أن��ه مواطن من الدرج��ة الثانية .جيب على اإلدارة
الذاتي��ة أن ال تف�ترض اس��تدامة انقي��اد الس��كان الع��رب اخلاضع�ين
لس��لطتها الي��وم ،فه��و انقي��اد آن��ي فرض��ه توقه��م إىل األم��ن بع��د ط��ول
خ��وف ،وإىل النج��اة اجلس��دية بع��د ح��روب متواصل��ة س��ئموها ،وإىل
حي��اة طبيعي��ة –تتيحه��ا اإلدارة فع ً
ال -حرموا منها حتت حكم داعش.
حني س��تتجاهل الش��رائح غري املنخرطة يف الش��أن العام حرياتها
إىل ٍ
وحقوقه��ا السياس��ية ،وتتغاض��ى عن متثيليات إش��راك املك��ون العربي
يف احلك��م واإلدارة واخت��اذ الق��رار ،ع�بر ش��خصيات عربي��ة موالي��ة
تعب إال عن نفس��ها وال تنش��غل
للنظام س��ابقاً وموالية لـ pydاليوم ،ال ّ
إال مبصاحله��ا الضيق��ة ،حس��ب رأي أكثري��ات حملي��ة م��ن منطق��ة
إىل أخ��رى.
تعان��ي مراك��ز املنطق��ة احلضري��ة م��ن انهي��ار متف��اوت
يف البن��ى التحتي��ة ملنظوم��ات الصح��ة والتعلي��م واخلدم��ات ،وانهي��ار
اإلنتاج الزراعي يف األرياف نتيجة ارتفاع تكاليفه واألضرار الالحقة
بأنظم��ة ال��ري .ويف امل��دن ارتفع��ت نس��ب البطال��ة إىل مس��تويات غ�ير
مس��بوقة خ�لال س��نوات احل��رب ،م��ع انضمام ممته�ني األعمال احلرة
الصغ�يرة واحلرفي�ين إىل جي��ش املوظف�ين احلكومي�ين العاط��ل ع��ن
العم��ل واحمل��روم م��ن الرات��ب.
عل��ى أهمي��ة اخلدم��ات م��ن م��اء وكهرب��اء وأعم��ال نظاف��ة،
وأهمي��ة الصح��ة والتعلي��م ،ال ميكن أبداً التغافل عن الش��ق السياس��ي
يف قضي��ة إع��ادة االس��تقرار يف املناط��ق اخلارج��ة ع��ن س��يطرة داعش،
وال التغاف��ل ع��ن التهدي��دات الوجودي��ة ال�تي ب��دأت جمتمع��ات عربي��ة
بكامله��ا تستش��عرها يف مش��ال الرق��ة عل��ى وج��ه اخلص��وص .ق��د ال
يك��ون ه��ذا التغاف��ل عام��ل إعاق��ة يف الي��وم التال��ي بع��د داع��ش ،لكن��ه
حتم�اً س��يكون كذل��ك بع��د أن تتالش��ى املفاضل��ة ب�ين داع��ش وس��واها
م��ن األذه��ان ،وت�برز مظ��امل الي��وم التال��ي ذات��ه س��افرة لتولد ب��ؤر توتر
وأزم��ات س��تعصف حينه��ا مبحافظ��ة الرق��ة كله��ا.
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الطبقة بعد داعش
فائق منصور

من مدينة الطبقة-خاص عني املدينة

تتفاوت التقديرات عن عدد السكان املقيمني اليوم يف مدينة الطبقة وما حوهلا .ويصعب إجراء إحصاء دقيق يف ظل التغريات
اليومي��ة الناجت��ة ع��ن حرك��ة التنق��ل والن��زوح م��ن وإىل املدين��ة ال�تي ص��ارت املرك��ز احلض��ري األك�بر يف حمافظ��ة الرق��ة.
ولك��ن الع��دد يزي��د ،عل��ى أي ح��ال،
عل��ى  200أل��ف نس��مة يف مدين��ة الطبق��ة وم��ا
حوهل��ا م��ن الق��رى القريب��ة ،ويتضاع��ف إذا
ُضم��ت الق��رى والبل��دات والتجمع��ات املؤقت��ة
الواقع��ة ضم��ن حدوده��ا اإلداري��ة .ويصع��ب
حتدي��د نس��بة الس��كان األصلي�ين م��ن أه��ل
املدين��ة ع��ن الوافدين إليها من مناطق ش��تى،
م��ن حمافظ��ات الرق��ة ومح��اة ومح��ص،
وخاص��ة م��ن مدين�تي تدم��ر والس��خنة فيه��ا.
يقي��م أه��ل املدين��ة األصليون يف بيوتهم أو يف
بي��وت أق��ارب ،فيما يقيم النازحون يف أي بناء
يت��اح هل��م ول��و كان أنقاض�اً ،فتس��كن كث�ير
م��ن العوائ��ل يف طواب��ق ضم��ن أبني��ة طالته��ا
أض��رار هيكلي��ة ق��د ت��ودي إىل انهياره��ا يف أي
وق��ت .مل ُت� َ�ر عملي��ات مس��ح لألض��رار ال�تي
حلق��ت باملنش��آت العام��ة واألبني��ة الس��كنية،
لك��ن مس��حاً جزئي��اً أج��ري يف احل��ي األول
حدد  42من أصل  64بنا ًء سكنياً دمرت بشكل
كامل ،ما يؤشر على حجم اخلراب العام يف
املدين��ة ،وإن كان ه��ذا احل��ي ق��د نال احلصة
األك�بر م��ن الغ��ارات اجلوي��ة والقص��ف
املدفعي والصاروخي أثناء املعارك يف شهري
نيس��ان وأي��ار الفائت�ين.
حيت��اج ع��دد الس��كان الكب�ير ه��ذا
إىل منظوم��ة خدم��ات يس��تحيل توفريه��ا
يف مدين��ة دم��رت بنيته��ا التحتي��ة تقريب��اً.
لك��ن ،ورغ��م ذل��ك ،جنح��ت ورش��ات الصيان��ة
يف حتقي��ق احل��د األدن��ى م��ن إم��دادات مي��اه
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الشرب عرب الشبكة العامة ألكثر من نصف
أحياء الطبقة ،الشمالية والغربية على وجه
التحدي��د ،وه��ي األق��رب إىل حمط��ة تصفية
املي��اه ال�تي نظف��ت م��ن األلغ��ام ال�تي زرعه��ا
تنظي��م داع��ش ،قب��ل أن جت��رى هل��ا صيان��ة
أصلح��ت األض��رار الالحق��ة بتجهيزاته��ا.
لك��ن إم��دادات مي��اه الش��رب ع�بر الش��بكة
العام��ة ل��ن تكتم��ل إال بإع��ادة بن��اء خزان��ات
املي��اه األربع��ة املدم��رة ،أو إنش��اء غريه��ا ،مب��ا
يؤم��ن الضغ��ط ال��كايف لتص��ل املي��اه إىل بقي��ة
ّ
األحي��اء وإىل مس��تويات أعل��ى يف األبني��ة
تسي دائرة
متعددة الطوابق.
ٍّ
مؤقت ّ
وكحل ٍ
املي��اه التابع��ة لـ«جملس الطبقة املدني» الذي
أسس��ته االدارة الذاتية ،صهاريج إىل األحياء
احملروم��ة م��ن املي��اه ،وختاط��ب املنظم��ات
اإلنس��انية للمس��اهمة يف بن��اء اخلزان��ات .ويف
قط��اع الكهرب��اء يعتم��د الس��كان الي��وم عل��ى
املول��دات االس��تثمارية يف احل��ارات (نظ��ام
األمب�يرات) ،إىل ح�ين التغل��ب عل��ى املش��اكل
الفني��ة الك�برى يف منظوم��ات تولي��د الطاق��ة
الكهرمائي��ة يف س��د الف��رات.
يف قط��اع الصح��ة ٍ
اس��تطاع أطب��اء
وفنيون وممرضون يف تشغيل وحدة إسعاف
يف مبنى املشفى احلكومي السابق ،الذي طاله
ض��رر ش��به كام��ل ومل يبق م��ن جتهيزاته ما
يس��تحق الذكر ،ما يوجب س��رعة االنطالق
يف إعادة جتهيز األقسام األخرى .وهي املهمة

الصعبة على املكتب الطيب يف اجمللس املدني
يف ظ��ل حمدودي��ة إمكانات��ه املالي��ة والتقني��ة
واللوجستية ،إن مل تتدخل منظمات صحية
تت��وىل أو تش��ارك يف ه��ذا ال��دور احلي��وي ذي
األهمي��ة القص��وى ،خاصة م��ع افتقار املدينة
إىل أي مرك��ز صح��ي ع��ام آخر بعد التدمري
الكام��ل أو اجلزئ��ي ملس��توصفاتها الس��ابقة.
يعتم��د املقيم��ون يف الطبق��ة الي��وم عل��ى 12
عي��ادة خاص��ة تقوم مبا ميكنها القيام به ،مع
اخت�لال نس��بة ع��دد األطباء إىل عدد الس��كان
بش��كل هائ��ل .ويف جان��ب الصح��ة الوقائي��ة
نف��ذت منظم��ة أطب��اء ب�لا ح��دود ،بالتنس��يق
م��ع املكت��ب الط�بي يف اجملل��س ،محل��ة لق��اح
أطف��ال واح��دة ،كمرحل��ة أوىل م��ن خط��ة
تس��عى إىل الوص��ول إىل أك�بر ع��دد م��ن
املس��تفيدين ،حس��ب م��ا يق��ول ناش��طون فيها.
يعم��ل يف الطبق��ة الي��وم 12
فرن �اً أهلي �اً مت��ت صيانته��ا بالتدري��ج خ�لال
األس��ابيع املاضي��ة .وتزي��د إم��دادات الطح�ين
ال�تي ت��وزع عل��ى ه��ذه األف��ران عل��ى  50طن �اً
يومي �اً ،تغط��ي إىل ح��د كب�ير حاج��ة س��كان
املدين��ة والق��رى القريب��ة منه��ا .وينتظ��ر أن
يب��دأ العم��ل ببناء ثم جتهيز الفرن احلكومي
السابق الذي دمر بشكل كامل .وتباع ربطة
اخلب��ز ال�تي حت��وي  15رغيف�اً مببلغ  200لرية
س��ورية (حوال��ي  0,4دوالر أمريك��ي).
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ديرالزور الشارع العام  -عدسة حممد احلامد

الناس الباقون يف دير الزور
رامي األمحد
أم��ام مطب��خ للتنظي��م وق��ف أب��و جه��اد ،الرج��ل اخلمس��يين ،س��يطرة الدواع��ش ،قب��ل أن حي��ل اخل��راب ال��ذي جلب��وه بالتدري��ج.
ي��روي ش��اب غ��ادر بي��ت أهل��ه يف دي��ر ال��زور مؤخ��راً ،بعد ثالثة
بانتظ��ار دوره للحص��ول عل��ى وجب��ة غ��داء .ت��وزع داع��ش وجب��ة طع��ام
واح��دة جماني��ة كل ي��وم .يف ظهرية ح��ارة أمام املطبخ جيد أبو جهاد ،أع��وام م��ن اإلص��رار عل��ى البقاء في��ه ،ما حل حبديقة صغ�يرة يف حارته،
املتصب��ب عرق�اً ،نفس��ه يف موقف متناقض ،فهو يك��ره داعش إىل «أبعد كان يتواله��ا بالعناي��ة أي��ام اجلي��ش احل��ر« :م��ا ظ��ل م��ي .قلن��ا لداع��ش:
ح��د» حس��ب م��ا يقول ويضط��ر يف الوقت ذاته إىل قب��ول صدقتها .حال خلي الصهريج يسقيها لو باألسبوع مرتني ،قالوا :عليش حنن فاضيني
مؤس��فة مل يتوق��ع الرج��ل ال��ذي جتع��د جبينه وش��ابت حليته بس��رعة للحداي��ق!» ،و«فع� ً
لا م��و فاضيني»« .بعد كم ش��هر باعوا س��جر احلديقة
قص��ه كل��ه ،وص��ارت احلديق��ة ت��راب ياب��س».
خ�لال «عه��د داع��ش» أن يص��ل إليه.
ملتعه��دّ ،
إىل جان��ب البضائ��ع القليل��ة ال�تي تنقله��ا الق��وارب ب�ين ضفيت
«نس��ينا املش��ط واحل�لاق والدخ��ان ولب��س البنطل��ون»،
نه��ر الف��رات ،تنتق��ل أخبار ال تلب��ث أن تتغري لتصري
«نس��ينا حت��ى أمس��اء الدواع��ش م��ن والد البل��د
لس��يطرة
اخلاض��ع
اجل��زء
يض��م
ش��ائعات يف ه��ذه البقع��ة ش��به املعزول��ة ع��ن بقع��ة
وحفظن��ا هل��م أمس��اء اخ��رى ،غام��دي وأنص��اري
وحضرم��ي وبطي��خ مبس��مر»؛ يق��ول أب��و جه��اد ،داع��ش م��ن مدين��ة دي��ر ال��زور أحي��اء معزولة أوسع هي أرض داعش .فعندما يصل خرب
املوظ��ف احلكوم��ي الس��ابق الذي مل يفقد حس��ه احلميدي��ة والعم��ال واملط��ار القدي��م تق��دم «قس��د» يف ري��ف احلس��كة اجلنوب��ي جت��اه دير
التهكمي رغم «الويالت» اليت مرت به وباملدينة .والصناع��ة وخس��ارات وكنام��ات ال��زور ،تب��دأ القضي��ة بـ«األك��راد وصل��وا مرك��دة»،
ث��م «ص��اروا بالص�� َور» ،ث��م «املعام��ل» ،إىل «داع��ش
إذ كان شاهداً على سحق أجساد صغرية حتت
واحلويقة والش��يخ ياس�ين والعرضي،
قعد ختلي مقراتها من البلد» .وهكذا تس��رع «قس��د»
الربامي��ل املتفج��رة ،وخف��وت أص��وات جرح��ى
اجلبيل��ة
أحي��اء
م��ن
واس��عة
وأج��زاء
م��ن الش��مال ،ويس��رع ،يف حال��ة أخ��رى ،النظ��ام م��ن
حت��ى امل��وت ،وانهيار أبنية لتس��اوي األرض ،إىل
جان��ب حف�لات إع��دام تش��به األف�لام ،حس��ب م��ا واملوظف�ين والرصاف��ة .يق��در ع��دد اجلن��وب (الس��خنة – كباج��ب – الش��وال) ليف��ك
الس��كان املتبق�ين يف ه��ذا اجل��زء بنح��و احلص��ار .ويف احلالت�ين خيل��ي الدواع��ش مقراته��م
يق��ول.
ً
معظ��م البي��وت تعي��د إع��داد وجب��ات أربعة آالف نس��مة ،يرتكز معظمهم حتض�يرا لالنس��حاب.
تفض��ل األغلبي��ة أن يك��ون اجلي��ش احل��ر ،أي�اً كان،
داع��ش ،البدائي��ة والناقص��ة عل��ى .ال��دوام ،يف ح��ي احلميدي��ة.
ه��و املتق��دم ص��وب دير ال��زور« :ابن بل��دك هذا ،مهما
بإضاف��ات جتع��ل الطع��ام مستس��اغاً .ومعظمه��ا
ً
يعتمد اليوم على هذه الوجبات كجزء من برناجمه الغذائي الفقري كان ما راح يفظع مثل النظام»؛ يقاطع رجل أربعيين نقاشا بني جاريه
جداً لضيق ذات اليد أمام االرتفاع اهلائل ألسعار اللحوم واخلضروات ،عن القوة القادمة .ويبدي ،رغم كل شيء ،تفاؤ ً
ال غري منطقي بالنسبة
املنقول��ة ع�بر الق��وارب من الريف إىل اجلزء اخلاضع لس��يطرة داعش إىل حمدثي��ه باألي��ام القادم��ة« .ش��كون جي��ش ح��ر؟ لي��ش راح تس��مح
توحد فيها
يف املدين��ة .تكالي��ف النق��ل بالق��وارب ب�ين ضف�تي النه��ر ،بع��د تدم�ير أم�يركا جبي��ش حر؟!»؛ ي��رد الرجالن املؤمنان باملؤامرة اليت َّ
اجلس��ر اليوغس�لايف ،ضاعف��ت األس��عار ع��ن مثيالته��ا املرتفع��ة أص� ً
لا النظ��ام وإس��رائيل وأم�يركا وإي��ران وروس��يا واخللي��ج ،وداع��ش طبع�اً،
يف الري��ف ،م��ا دف��ع عش��رات الباع��ة إىل تصفي��ة أعماهل��م الصغ�يرة «ضدن��ا» .قب��ل أن ي��ؤذن م��ؤذن جام��ع احلس�ين بص��وت يس��مع بصعوب��ة،
والرحي��ل .ويفك��ر معظ��م م��ن تبقى به��ذا بعد ق��رارات داع��ش األخرية ،وميضي الثالثة ألداء صالة املغرب يف قبوه ،قاطعني جدهلم شبه الدائم
اليت حتاول فيها فرض تداول عملتها النقدية وسحب ما يقابلها من ح��ول مس��تقبل املدين��ة .اجلدل الذي يب��دو ترفاً وفصام�اً يف واقع داعش
عم�لات ل��دى التج��ار والباع��ة ،ليصب��ح ش��ارع التكاي��ا ش��به خ��او إال م��ن والقذائف والقصف واملوت والفاقة واجلوع وانقطاع املاء والكهرباء وغري
بضع��ة حم�لات وبس��طات خض��ار ،بعد ع��ز وازدهار مل تقطع��ه احلرب ذل��ك ،مم��ا ال يس��مح ألح��د أن يتش� ّرط عل��ى أي غ��د ،ويف��رض علي��ه أن
بع��د س��يطرة اجلي��ش احل��ر صي��ف ع��ام  ،2012ب��ل واألش��هر األوىل من يقب��ل بأي خ�لاص مهما كان.
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رادار املدينة

خدمات وأسواق دير الزور يف ظل تنظيم الدولة

مسهر اخلالد

م��ا زال��ت قطاع��ات خدمي��ة تتفل��ت م��ن قبض��ة تنظي��م الدول��ة اإلس�لامية يف دي��ر ال��زور ،وتتج��ه إىل أيدي مس��تثمرين حمليني،
وباملقابل يس��عى التنظيم إىل تطويق قطاعات أخرى ،فض ً
ال عن األس��واق احمللية املركزية .وحيكم حركيت التفلت والتطويق هاتني،
				مب��دأ الكس��ب الس��ريع واملريح ،وس��عي التنظيم املس��تمر إىل تعويض خس��ائره يف قط��اع النفط خاصة ،ال��ذي حرمه طريان
عل��ى م��ا يب��دو،
التحال��ف الدول��ي م��ن قس��م كب�ير م��ن وارداته.
مل يطرأ تغيري كبري على توصيل املياه إىل البيوت ،سواء
باالس��تخدام املقن��ن لش��بكة التمدي��د األساس��ية يف عم��وم احملافظ��ة،
أو ش��بكة التمدي��د البديل��ة ال�تي جهزه��ا التنظي��م يف مدين��ة دي��ر
ال��زور لتح��ل حم��ل القدمي��ة التالف��ة بس��بب القص��ف ،أو عن طريق
الصهاري��ج ال�تي تس�يرها مكاتب اخلدمات اخلاص��ة بالتنظيم ،لتمد
املن��ازل م��رة يف األس��بوع ،أو الصهاري��ج اخلاص��ة باألهال��ي .وتتلق��ى
املكات��ب اخلدمي��ة ثالث��ة آالف ل�يرة تقريب�اً لق��اء املي��اه الواصل��ة إىل
املن��ازل وخدم��ة النظاف��ة واهلات��ف األرض��ي ،وتع��ادل ثالث��ة دراه��م
فضي��ة تقريب �اً م��ن العمل��ة ال�تي أصدره��ا التنظي��م وأل��زم األهال��ي
التس��ديد به��ا .بينما يس� ّير املكتب االقتصادي الي��وم دوريات للتأكد
من تعامل أصحاب احملالت بها ،ويفرض على األخريين ألفي لرية
(درهم�ين) ضريب��ة مضاعف��ة عل��ى النظافة ،وتف��رض أجهزته على
عدم التقيد بها عقوبة تصل إىل تش��غيل املعاقب أس��بوعاً إىل عش��رة
أي��ام يف تنظي��ف الش��وارع ،ومتنع��ه عن��د ذل��ك م��ن وض��ع لث��ام عل��ى
وجه��ه ،ك��ي ي��راه اجلمي��ع.
وحبس��ب ش��هادات ع��دد م��ن األهال��ي ف��إن االتص��االت
األرضية ما زالت تعمل ،مع تغيريات طفيفة أمنية الطابع ،بتغيري
الرم��ز اآلل��ي كل أس��بوع تقريب�اً ،م��ع توقف بعض املقاس��م البعيدة،
بسبب قلة خربة العاملني فيها أو فقدان قطع التبديل .بينما تستمر
ص��االت اإلنرتن��ت يف تقدي��م خدماته��ا يف ظ��روف تكل��م عنه��ا تقري��ر
سابق نشرته «عني املدينة» بعنوان اإلنرتنت الفضائي يف دير الزور ،من
جه��ة الرقاب��ة املش��ددة ،واعتم��اد التنظيم على صال��ة واحدة يف كل
قري��ة أو بل��دة ،يطرحه��ا املكت��ب االقتصادي لالس��تثمار ،بينما هناك
يف امل��دن العدي��د م��ن الص��االت .ففي العش��ارة ،كمث��ال ،يدير املكتب
أرب��ع صاالت.
عل��ى أن ه��ذا املكت��ب ال��ذي افتتح��ه التنظي��م من��ذ س��نة مل
تق��ف مهام��ه عن��د ذل��ك.

6

العدد  1 / 99آب 2017

ابتالع سوق امليادين
ينس��ب جت��ار يف امليادي��ن املكت��ب االقتص��ادي إىل م��ا يس��مونه
«دي��وان التج��ارة» ،لك��ن م��ن الصع��ب معرف��ة إن كان مص��در ه��ذه
التس��مية حملي��اً أو أن��ه بالفع��ل دي��وان أضاف��ه التنظي��م مؤخ��راً إىل
دواوين��ه املعروف��ة.
ً
ومنذ أيام ،مرت الصفحات احمللية سريعا على خرب انشقاق
من يسمى «أبو يعقوب» عن التنظيم .على أن جتاراً من مدينة امليادين
يفي��دون أن أب��و يعق��وب ه��و ذاته «أمري االس��تثمار يف املكتب االقتصادي
يف والية اخلري» أبو فيصل التدمري ،وأنه انشق باجتاه مناطق النظام
وحبوزته مليون دوالر .بينما يؤكد أحد املطلعني يف امليادين أن املبلغ
مليون��ان و 400أل��ف دوالر ،وحوال��ي  300دين��ار ذه�بي م��ن العمل��ة ال�تي
أصدره��ا التنظي��م .كم��ا انش��ق املدع��و أب��و هيث��م التدم��ري ،وه��و «أم�ير
اإلدارة العام��ة يف قس��م االس��تثمار» ،دون معرف��ة املبل��غ ال��ذي حبوزت��ه.
يع��دد أح��د جت��ار امليادي��ن املش��اريع ال�تي كان يديره��ا أب��و
فيصل التدمري ،منذ بداية الس��نة اجلارية ،داخل املكتب االقتصادي،
فيذك��ر :م��ول ومطع��م وكوكتي��ل الس��عادة ،ويش��غل بن��اء أحدث��ه
قس��م االس��تثمار ذات��ه ،وم��ول الش��ام (س��نرت امليادي��ن س��ابقاً) ،ويتلق��ى
صاحبه  1200دوالر ش��هرياً بدل إجيار من قس��م االس��تثمار ،باإلضافة
إىل معمل�ين لتصفي��ة املي��اه وتعبئته��ا ،ومعم��ل لتعبئ��ة أس��طوانات
األوكس��جني .ويش��رف «أم�ير االس��تثمار» عل��ى تل��ك املش��اريع وغريه��ا
بش��كل مباش��ر ،باختي��ار امل��كان واس��تئجاره وتوظي��ف العم��ال وش��راء
البضائ��ع وتصريفه��ا وحس��اب األرب��اح ...ويتح��دث التج��ار ع��ن تاج��ر
كب�ير يف امليادي��ن (اختف��ى م��ع انش��قاق أب��و فيص��ل وأب��و هيث��م) كان
ينف��رد باس��ترياد بضائ��ع بكمي��ات ضخم��ة -األم��ر ال��ذي جي��ري يف
أماكن أخرى من احملافظة -ليشرتيها «أمري االستثمار» دون أن متر
بالس��وق ،وبهام��ش رب��ح بس��يط ،لتصب��ح املس��تودعات ال�تي يديره��ا أب��و
فيص��ل التدم��ري ه��ي املص��در الوحي��د تقريب �اً لتل��ك البضائ��ع.

					

املناط��ق املكتظ��ة .فبينم��ا يباع األمبري يف أرياف البوكمال بـ 15لرية يف
الس��اعة ،يباع يف مدينة امليادين بـ 3300لرية يف الش��هر لثمانية س��اعات
يومي�اً ،أي ب��ـ 13,75ل�يرة يف الس��اعة .أم��ا التنظيم ،ال��ذي حاول يف بعض
املراحل االستثمار يف قطاع كهرباء املولدات ،فقد ترك األمر ،على ما
يب��دو ،لصعوب��ات التمدي��د واإلصالح ومالحقة خمالفات االس��تجرار،
واألرب��اح الزهيدة نس��بياً.
الصحة بني التنظيم واملستثمرين
تت��وزع خارط��ة املراك��ز الصحي��ة واملش��ايف يف دي��ر الزور بني
«القط��اع الع��ام» ال��ذي يس��يطر علي��ه التنظي��م ويق��دم ع�بره اخلدم��ات،
والقط��اع اخل��اص ال��ذي ختل��ى ع��ن قس��م من��ه ،أو ال��ذي تع��ود ملكيت��ه
ألف��راد أو جمموع��ات أهلي��ة ،ويق��دم اخلدم��ات لق��اء أج��ور يتقاضاه��ا.
فف��ي مدين��ة امليادي��ن س��يطر التنظي��م عل��ى املش��ايف اخلاص��ة ،بدع��وى
وج��ود أصحابه��ا خ��ارج أراضي��ه( ،مش��فى الس��عيد وق��د ح��ول امس��ه إىل
األندل��س ،ومش��فى احلم��اد وح��ول امس��ه إىل اإلمي��ان ،بينما أبقى اس��م
مش��فى الش��اهر) ،وط��رح املش��ايف الثالثة لالس��تثمار يف مزاي��دة علنية.
فيدي��ر مش��فى الس��عيد الي��وم ،مث� ً
لا ،مس��تثمرون حملي��ون ،لق��اء 6000
دوالر يف الش��هر ،حبس��ب أح��د م��ن دخل��وا يف املزاي��دة.
وهن��اك ،عل��ى امت��داد أراض��ي دي��ر ال��زور ،عش��رات املراك��ز
الصحي��ة والعي��ادات اخلارجي��ة وبع��ض املش��ايف العام��ة ال�تي ت��دار م��ن
التنظي��م مباش��رة ،أو ال�تي أنش��أها ،كم��ا فعل يف مدين��ة امليادين ،حيث
أنش��أ مش��فى حت��ت األرض مس��اه مش��فى اخل�ير ،عرب نف��ق كبري ميتد
بني قبوين على جانيب أحد الشوارع ،بعد أن استوىل على مجيع أقبية
املدين��ة ع�بر مصادرته��ا أو إجب��ار أصحابه��ا عل��ى تأجريه��ا ل��ه.
وتق��دم يف املراك��ز الصحي��ة واملش��ايف اللقاح��ات املتواف��رة
والفحوص��ات العام��ة ،بع��د قط��ع «ك��رت» يش��مل حت��ى احل��االت
اإلس��عافية ،مقاب��ل  500إىل  1000ل�يرة ،ليق ّي��م الطبي��ب احلال��ة ،وما إذا
كانت تس��تدعي أو باإلمكان إجراء عمل جراحي هلا يف املش��فى العام،
كم��ا يفي��د عامل��ون يف اجمل��ال الصح��ي .ووزع التنظي��م فيه��ا مؤخ��راً
اللقاح اخلاص مبرض شلل األطفال ،بعد أن كان تلقاه من منظمات
دولية ،منتصف متوز املاضي ،لتنفذ الكوادر يف املراكز واملشايف محلة
تلقي��ح امت��دت لس��بعة أي��ام ،وانته��ت م��ع نهاي��ة الش��هر.
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باملقاب��ل ،تكّب��ل أجه��زة التنظي��م حرك��ة التج��ارة ع��ن
طري��ق ف��رض الضرائ��ب ،واملوافق��ات عل��ى العم��ل بع��د الدراس��ة
األمنية ،وغريها من القوانني .وبذلك يكمل التنظيم عملية تطويق
الس��وق املركزي��ة ،املس��تنزفة أساس�اً ،لص��احل األس��واق الطرفي��ة يف
«والي��ة اخل�ير» ،وتعش��يق مس��نناته يف عجالته��ا ،ومن ث��م امتصاص
ج��زء كب�ير م��ن وارداته��ا.
الكهرباء اليت ختلى عنها التنظيم نهائيًا
فق��دت دي��ر ال��زور الكهرب��اء م��ع قص��ف حق��ل العم��ر
يف الش��هر األول م��ن الس��نة اجلاري��ة ،وكان احلق��ل أه��م مص��ادر
الكهرباء يف احملافظة .وعمل التنظيم منذ سيطرته على دير الزور
على إعادة توزيع الكهرباء املنتجة من احلقل عرب ش��بكة اخلطوط
القدمي��ة الصاحل��ة ،وعم��ال وموظف��ي ش��ركة الكهرب��اء الذي��ن
يقيم��ون عل��ى األراض��ي ال�تي يس��يطر عليه��ا .بينم��ا تص��ل الكهرب��اء
أحيان��اً م��ن املناط��ق ال�تي يس��يطر عليه��ا النظ��ام يف مح��ص إىل
البوكم��ال وريفه��ا ،حتى بلدة املصّلخة (اجلالء) ،ويبيعها التنظيم
ملستثمر وفق نظام األمبريات ،الذي يبيعها للمستهلكني ويتقاضى
منه��م أجوره��ا ،مبع��زل ع��ن مكات��ب التنظي��م ال�تي كان��ت تتقاض��ى
 3200ل�يرة لق��اء عش��رة أمب�يرات من حقل العم��ر ،قبل قصف طريان
التحال��ف منظوم��ة تولي��د الكهرب��اء في��ه.
يعتم��د األهال��ي الي��وم عل��ى مول��دات ضخمة خاص��ة توزع
الكهرب��اء عل��ى الراغبني يف اس��تجرارها .وحيدد س��عر املازوت احمللي
س��عر األمب�ير ،فض� ً
لا ع��ن الع��رض والطل��ب واملنافس��ة املفتوح��ة يف
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معامل من التنظيم يف مناطق درع الفرات

مظاهرة يف إعزاز

مصطفى أبو مشس
تدي��ر تركي��ا معظ��م مفاص��ل امل��دن والق��رى ال�تي س��يطرت عليه��ا ق��وات درع الف��رات بدع��م تركي من��ذ بداية الع��ام  ،2017يف
خط��وة اعتربه��ا البع��ض إجيابي��ة وضروري��ة يف ظ��ل الفوض��ى وتناق��ص الدع��م والش��للية وغي��اب األم��ن ،بينم��ا يراه��ا آخ��رون تدخ ً
ال يف
الش��ؤون الداخلي��ة ،إذ ب��ات عم��ل اجملال��س احمللي��ة واملؤسس��ات التابع��ة للحكوم��ة املؤقت��ة هو تنفيذ األوام��ر واملش��اريع دون التدخل فيها.
الشرطة احلرة تسحب البساط من حتت الفصائل
م��ع دخ��ول الش��رطة احل��رة املدرب��ة يف والي��ة مرس�ين
الرتكي��ة ،وال�تي باش��رت عمله��ا م��ع ختري��ج الدفع��ة األوىل منه��ا
( 1300شرطياً) يف آذار  ،2017وتوزعها بشكل رئيسي على مدن اعزاز
والراع��ي وص��وران وأخرتي��ن وم��ارع ،وإتباعه��ا بدفعت�ين ع��دد كل
منهم��ا  600ش��رطياً ،وانتظ��ار الدفع��ة الرابع��ة ال�تي س��تتخرج خ�لال
أي��ام ( 600ش��رطياً أيض �اً)؛ يصب��ح ق��وام الش��رطة احل��رة يف الري��ف
الش��مالي حلل��ب م��ا يق��ارب  ،3000والع��دد مؤه��ل للزي��ادة م��ع افتت��اح
دورات جدي��دة .ناهي��ك ع��ن  445عنص��راً م��ن الش��رطة احل��رة دخل��وا
إىل مدينة جرابلس ،وحوالي  1500ش��رطياً إىل مدينة الباب س��يتم
تدريبهم على دفعات .باإلضافة إىل ش��رطة حرة نس��ائية أُعلن عن
افتت��اح ب��اب االنتس��اب إليه��ا من��ذ أي��ام يف مدين��ة جرابل��س.
خيتل��ف عمل الش��رطة احل��رة اجلديدة عن تلك القدمية
ال�تي كان��ت مدعوم��ة م��ن منظم��ة أجاك��س ،وإن محل��ت االس��م
نفس��ه .وال�تي كان��ت مرتك��زة بأي��دي بع��ض الق��ادة ،يت��م التعي�ين
فيه��ا م��ن خ�لال الش��للية والقراب��ة ،حبس��ب حمم��د احلس�ين ،أح��د
عناصر الشرطة احلرة احلالية ،الذي قال لـ«عني املدينة»« :حاولت
يف الس��ابق االنضم��ام إىل صفوف الش��رطة احل��رة ولكن حماوالتي
ب��اءت بالفش��ل ،فل��م يك��ن هن��اك ش��روط للتق��دم وال آلي��ة لالنتق��اء.
كل م��ا علي��ك ه��و أن تك��ون على صل��ة بأحد قياداته��ا» .كما أن دور
الش��رطة احل��رة الس��ابق كان باهت �اً يف ظ��ل غي��اب الق��وة الرادع��ة
ال�تي تقوم على أساس��ها حبماي��ة املواطنني واملمتلكات العامة واحلد
من التجاوزات .أبو حسني ،أحد أصحاب احملال التجارية يف مدينة
اعزاز ،قال« :كان الدور الذي تقوم به الش��رطة احلرة قاصراً على
رك��وب الس��يارات وامل��رور به��ا يف الش��وارع ،مل يك��ن هن��اك م��ن نلج��أ
إلي��ه أو م��ن يس��اعدنا».
ب��دأ دور الش��رطة احل��رة يف اع��زاز بالظه��ور خ�لال
الش��هرين األخريي��ن ،وخاصة بعد أن اس��تلم قيادته��ا أبو عمر زيدان
(حج��ي حريت��ان) .يق��ول األس��تاذ عم��ر العل��ي ،أح��د حامل��ي ش��هادة
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احلقوق يف صفوف الشرطة احلرة« :أجرى أبو عمر تغيريات كبرية،
إذ اس��تقطب محل��ة الش��هادات اجلامعي��ة أو الذي��ن يتقن��ون العم��ل على
الكمبيوت��ر أو جيي��دون إح��دى اللغ��ات األجنبية ،وس��لمهم إدارة مكاتب
املديرية» .وأكمل العلي أن اإلشراف املباشر على األقسام يف الشرطة
احل��رة يك��ون م��ن ضب��اط أت��راك وس��وريني ،واصف�اً دوره��م بالتكاملي:
«فعم��ل الضاب��ط الس��وري مكم��ل لعم��ل الضاب��ط الرتك��ي ،والعك��س
صحي��ح».
مت تقس��يم عم��ل الش��رطة احل��رة إىل مكات��ب ،أهمه��ا
مكافح��ة اإلره��اب ومكافح��ة املخ��درات واألدل��ة اجلنائي��ة واملخاب��رات
ومكتب الدراسات ومكتب الرتبية واملكتب اللوجسيت ومكتب التسليح،
باإلضاف��ة إىل الدي��وان والربي��د .وتوزع��ت اختصاصاته��ا عل��ى ش��رطة
م��رور وش��رطة حواج��ز وش��رطة خماف��ر وش��رطة محاي��ة ،باإلضاف��ة
إىل ش��رطة الكومان��دوس .وتكم��ل عم��ل الش��رطة احل��رة حمكم��ة
مدني��ة وحمكم��ة عس��كرية تابعت��ان للش��رطة احل��رة يق��وم عليهم��ا
قضاة س��وريون .وتس��عى الش��رطة احلرة إىل أن تكون اجلهة الوحيدة
الضامنة لألمن الداخلي يف املناطق احملررة .وقد استطاعت ،باالتفاق
مع الفصائل العس��كرية املوجودة ،اس��تالم العديد من املدن والقرى يف
الري��ف الش��مالي ،كجرابل��س والب��اب والغن��دورة.
عقود شفوية ورواتب باللرية الرتكية
وق��ال العل��ي لـ«ع�ين املدين��ة»« :لي��س هن��اك عق��د مكت��وب بني
احلكوم��ة الرتكي��ة أو أي جه��ة وب�ين عناص��ر الش��رطة احل��رة ،لك��ن
هن��اك وع��ود م��ن اجلان��ب الرتك��ي بالضم��ان الصح��ي واالجتماع��ي».
ويف الوقت ذاته أكد احملامي أن «هناك أربع حاالت وفيات بني عناصر
الش��رطة احل��رة من��ذ اس��تالمها عمله��ا جرى ص��رف روات��ب لعائالتهم
م��ن احلكوم��ة الرتكي��ة ،كم��ا يت��م ع�لاج عناص��ر الش��رطة وتس��هيل
دخوهل��م إىل املش��ايف الرتكي��ة إن ل��زم األم��ر ،لك��ن دون عق��ود ملزمة».
ويتقاضى عنصر الش��رطة احلرة راتباً ش��هرياً قدره  800لرية تركية
غ�ير ُمطع��م ،بع��د أن كان يتقاض��ى يف األش��هر املاضي��ة  600ل�يرة
كمطع��م.
ُ
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مناهج
ومدرسونسوريون،وراتبتركي

آراء األهايل

ق��ال حمم��د اإلمساعي��ل ،م��ن أبن�
�اء اع��زاز« :أس��هم وج��ود الش�رطة احل��رة يف اس��تقرار
املدينة ،فقد بات من الس��هل التوجه إىل
جهة مس�ؤولة يف حال مت االعتداء عليك .كما ش�هدت
املدينة احنساراً لعمليات اخلطف والسرقة
وبيع احلشيش واملخدرات ،بعد أن كانت تباع على
األرصفة» .وأضاف إنها« :خطوة إجيابية يف
الطريق الصحيح .فلو تركت األمور لنا س��نتقاتل
عل��ى
كل ش��يء ،وس��تنتهي الش�رطة كم��ا انته��ى غريه��ا».
بينم��ا خيالف��ه األس��تاذ عب��د الناص�
�ر ،املدرّس يف اعزاز ،الذي ق��ال إن «الدور الذي تلعبه
احلكومة الرتكية هو دور احتالل ،إذ ألغت
عمل اجملالس احمللية ،وربطت حياة الناس بالعجلة
الرتكي��ة،
وحت��ول الس��وريون إىل جم��رد منفذي��ن لألوام��ر».

ثالثة مشاف بإشراف وزارة الصحة الرتكية
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ا
ألمح
�
�ر
ال
رتك
�
�ي
باس
�
�تك
مال
الت
جهيز
ات».
بس��بب قل��ة الدع��م املق��دم م��ن منظم��ة ،IMC
وتش��رف وزارة الصح��ة
وع��دم دف��ع روات��ب العامل�ين ملدة س��تة أش��هر،
الرتكي��ة عل��ى ثالث��ة مش��اف رئيس��ية يف
م��ا انعك��س س��لباً عل��ى عم��ل املش��فى وكادره
الري��ف الش��مالي والش��رقي حلل��ب ،ه��ي
املؤل��ف م��ن أكث��ر م��ن  20طبيب�اً وحوال��ي 25
املشفى األهلي يف اعزاز ،ومشفى جرابلس
ممرض�اً وعام� ً
لا .ليع��ود املش��فى إىل العمل يف
الذي افتتحته وزارة الصحة الرتكية يف
بداي��ة حزي��ران بدع��م ترك��ي ودور يقتص��ر
تش�رين الثان��ي  2016بع��د أن حوّلت إحدى
عل��ى اإلش�راف ،فقد احتفظ��ت وزارة
الصحة امل��دارس إىل مش��فى يتس��ع ل��ـ 40س��ريراً
الرتكي��ة مبعظ��م العامل�ين يف املش��فى،
ويعمل فيه كادر من  80موظفاً ،ومشفى
وعمل��ت عل��ى توظي��ف ك��وادر جدي��دة،
احلكم��ة يف مدينة الباب الذي أعادت هذه
والتعاق��د م��ع أطب��اء أت�راك يف ا
الختصاص��ات ال��وزارة تأهيل��ه أيض��اً.
الن��ادرة .ولك��ن الصيدلي إبراهي��م قال لـ«عني
ويق��ول الصيدل��ي إبراهي��م:
املدين��ة» إن روات��ب العامل�ين يف املش��فى ق��د
«هن��اك خط��ة تركي��ة لبن��اء نق��اط طبي��ة
نقص��ت مب��ا يق�ارب  %25يف العق��ود اجلدي��دة،
يف الق��رى وامل��دن األخ��رى م��ن الريف�ين
إذ «ح��دد رات��ب املم�رض ب�ـ 600ل�يرة تركي��ة،
الش��مالي والش��رقي .وال دور ملديري��ة
ورات��ب ف�ني التخدي��ر واملخ�بري  1000ل�يرة،
صح��ة حل��ب احل��رة واجملال��س احمللي��ة يف
و 2000ل�يرة للطبي��ب املقي��م ،و 3000للطبي��ب
عمل هذه املشايف أو التعاقد مع املوظفني،
االختصاص��ي ،و 500للعم��ال واحل��راس».
إذ تق��وم وزارة الصح��ة الرتكي��ة به��ذا
كما أكد الصيدلي «أنه
مل يتم دعم املشفى العم��ل وحده��ا».

ابتدائيةيف جرابلس

ص��ارت معظ��م م��دارس
الريف�ين الش�مالي والش�رقي حلل��ب تتب��ع
وزارة التعلي��م الرتكي��ة ،ال�تي تول��ت
جتهيز وترميم العديد منها .ويوجد اآلن
يف مدين��ة اع��زاز وم��ا حوهل��ا  35مدرس��ة،
بينم��ا بل��غ ع��دد امل��دارس ال�تي أهلته��ا
احلكومة الرتكية يف مدينة الباب تس��عاً.
تدف��ع احلكوم��ة الرتكي��ة
روات��ب معلم��ي ه��ذه امل��دارس ،مبع��دل
 600ل�يرة تركي��ة ش��هرياً .وال تتدخ��ل يف
تعيينه��م ،إذ يق��وم به��ذه املهم��ة اجملم��ع
الرتب �وي .يق��ول األس��تاذ حمم��د الس��عيد
م��ن مدين��ة الب��اب« :س��تنظم احلكوم��ة
الرتكي��ة دورات تأهيلي��ة للمعلم�ين يف
مناط��ق الري��ف الش �مالي والش �رقي يت��م
م��ن خالهل��ا اختي��ار الك �وادر التدريس �ية».
وع��ن املناه��ج املق�ررة يق��ول« :ه��ي املناه��ج
الس�ورية املعروف��ة نفس��ها ،م��ع إلغ��اء مادة
القومي��ة وتعدي�لات بس��يطة يف كت��ب
م��ادة التاري��خ» .وي��رى األس��تاذ حمم��د «أن
االرتب��اط باحلكوم��ة الرتكي��ة ض��رورة
يف ه��ذه املرحل��ة ،فمعظ��م الطلب��ة الذي��ن
يتخرج��ون م��ن مدارس��نا لي��س هل��م م��كان
يذهب��ون إلي��ه إال اجلامع��ات الرتكي��ة».
م��ن جانب��ه ق��ال عدن��ان س �ويد،
وه��و م��درّس لغ��ة عربي��ة م��ن مدين��ة
الب��اب« :يعان��ي معظ��م الطلب��ة الس��وريني
يف املناط��ق احمل �ررة م��ن ع��دم قبوهل��م يف
اجلامع��ات الرتكي��ة ،ولذل��ك كان م��ن
األفض��ل أن تق��وم منظمات دولية برعاية
ه��ذه امل��دارس ك��ي يتس��نى للط�لاب
إكم��ال تعليمه��م».
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سلمية ...مظلومية الثورة والنظام
فراس عالوي
مدين��ة الس��لم واألدب ،مدين��ة حمم��د املاغ��وط وس��واه م��ن الش��عراء .ال تق��ف خصوصيته��ا عن��د ذل��ك ب��ل تتع��داه إىل خصوصي��ة
إثنية (انتماء غالبيتها إىل الطائفة اإلمساعيلية) ،فض ً
ال عن السّ��نة والعلويني .ورغم أن عدد س��كانها ال يتعدى املائيت ألف نس��مة إال أن
تأثريه��م يف حميطه��م وحضوره��م يف س��ورية احلديث��ة كان واضح��اً.
تق��ول يامس�ين الدمش��قية ،وه��و اس��م حرك��ي لس��يدة م��ن
س��لمية تنتم��ي إىل الطائف��ة الس��نية :ال يع��رف أه��ل س��لمية التميي��ز
ب�ين الطوائ��ف ،وخاص��ة فئ��ة الش��باب الذي��ن ال ميي��زون بعضه��م على
أس��اس الطائف��ة .يق��ول أح��د أبن��اء املدين��ة :ال يوج��د متيي��ز ،فعائل�تي
نصفها س ّنة .وحتى بني احلموية هناك عائالت تزوجت منا والعكس
صحي��ح.
تتاب��ع يامس�ين :توج��د هذه التفرقة بش��كل قليل عند كبار
السن فقط ،رمبا العتبارات تتعلق باملشهد السوري سابقاً .وقد حاول
النظ��ام أن يلع��ب عل��ى ه��ذا الوت��ر لكن��ه فش��ل ،خاص��ة عندم��ا واجه��ه
معارض��وه ف�ترك س��لمية عرض��ة لس��يطرة ش��بيحته والس��تهداف
الفصائ��ل ال�تي تكف��ر أهله��ا...
سلمية ونظام األسد
مثله��ا مث��ل م��دن م��ا تس��مى األقلي��ات يف س��وريا ،عم��ل نظام
األسد على استثمارها سياسياً واجتماعياً .وكما جنح يف إقناع باقي
املناط��ق اس��تطاع إقن��اع نس��بة ليس��ت قليل��ة م��ن أبنائه��ا بأن��ه حام��ي
األقلي��ات وأن وجوده��ا مرتب��ط بوج��وده .لك��ن ذل��ك مل مين��ع وج��ود
معارض��ة أصيل��ة لنظ��ام األس��د ل��دى عائ�لات كث�يرة ق��دم أبناؤه��ا
س��نوات م��ن حياته��م وق��وداً هل��ذه املعارض��ة ،فدخل��وا س��جون النظ��ام
باك��راً وقض��وا فيه��ا زه��رة ش��بابهم .إذ تتمي��ز س��لمية بارتف��اع نس��بة
معتقليه��ا السياس��يني ومعتقل��ي ال��رأي الذي��ن يغل��ب عليه��م التوج��ه
اليس��اري .فأي ش��خص من س��لمية يعرف أبو علي مصطفى رس��تم،
أح��د أب��رز معتقل��ي ال��رأي يف س��ورية ،وكذل��ك يتذك��ر عل��ي ص�بر
دروي��ش املع��روف بأب��و ص�بر ،ال��ذي تق��ول س�يرته إن��ه ،بع��د أن كان
بعثي�اً يف س��تينيات الق��رن املاض��ي ،ع��اد م��ن مص��ر ش��يوعياً وانضم إىل
رابطة العمل ،لتبدأ رحلته مع االعتقال ،كما يذكر ابنه الصحفي
ص�بر :اعتق��ل وال��دي يف الع��ام  1979وأف��رج عن��ه ع��ام  ،1981ومن��ع م��ن
مزاول��ة عمل��ه بالتعلي��م بتهم��ة ختري��ب األجي��ال .وحت��ى الع��ام 1991
اعتق��ل مرت�ين إحداهم��ا حوالي  4س��نوات .كان من قادة احلراك بعد
انط�لاق الث��ورة واعتق��ل أكثر من مرة كان آخرها قرب إدلب حيث
كان يق��ل ش��باباً مطلوب�ين إليصاهل��م إىل مناط��ق آمن��ة ،ث��م ح � ّرره
الثوار بعد س��يطرتهم على معمل الزيت قرب س��راقب ،وأوصلوه إىل
منزل��ه .تده��ورت صحت��ه بعده��ا ليتوف��ى ع��ن  67عام�اً قض��ى معظمها
معارض�اً لنظ��ام األس��د.

10

العدد  1 / 99آب 2017

سلمية والثورة
عن��د احلدي��ث ع��ن س��لمية يف الث��ورة نس��مع ذات األص��وات
ال�تي مسعناه��ا تتح��دث ع��ن مناطق أخ��رى متهمة إياه��ا بأنها مل تكن
منطقة ثورية أو حمسوبة على الثورة .ينفي أبناء سلمية هذا األمر
نفي�اً قاطع�اً ،ويؤك��دون أن كث�يراً م��ن أبنائه��ا خرج��وا مبظاهراته��م
الس��لمية يف وق��ت مبك��ر ،كم��ا وث��ق الش��هيد باس��ل ش��حادة يف فيل��م
حيم��ل اس��م «قرنف��ل أبي��ض» .ورمب��ا م��ا جع��ل األنظ��ار ال تتوج��ه إليها
آنذاك هو وجودها يف حميط خرج مبظاهرات مليونية وكان حمط
نظ��ر اإلع�لام بس��بب خصوصي��ة مدين��ة مح��اة م��ع نظ��ام األس��د .ه��ذا
احملي��ط ال��ذي كان��ت عالقت��ه معها متناقض��ة ،ففيما كان التنس��يق
جيداً يف فرتة الس��لمية أصبح متوتراً بعد تس��ليح الثورة ،خاصة بعد
س��يطرة فصائ��ل متش��ددة مث��ل جن��د األقص��ى وغريه��ا عل��ى ج��زء م��ن
املش��هد املس��لح بري��ف مح��اة.
وتؤك��د يامس�ين أن امل��رأة الس��لمونية -كم��ا ين��ادى أه��ل
س��لمية -ش��اركت يف املظاه��رات ،واعتقل��ت الكث�ير م��ن الفتي��ات
والنس��اء ،ومنه��ن م��ن تع��رض لتعذي��ب وض��رب مربح داخل الس��جون.
كم��ا أس��همت يف العم��ل املدن��ي واس��تقبال النازح�ين وغ�يره م��ن أنواع
العم��ل الث��وري.
يق��ول راوي ري��س ،وه��و اس��م حرك��ي ألح��د متظاه��ري
املدين��ة ومعتقليه��ا :خرج��ت س��لمية مبظاهراته��ا يف وق��ت مبك��ر م��ن
عام  ،2011وكان بعض أبنائها قد خرجوا قب ً
ال مبظاهرات يف دمشق.
شارك أبناء سلمية بكافة أطيافهم ،مما أحرج النظام الذي حاول أن
يص� ّور الث��ورة بش��كل طائفي ،لكن املش��اركة كان��ت فعالة وواضحة
رغ��م جتاهله��ا م��ن قب��ل بع��ض وس��ائل اإلع�لام.
فق��د ش��ارك اآلالف م��ن س��كان املدين��ة مبظاه��رات يومي��ة
رافع�ين ش��عارات اإلص�لاح يف البداي��ة ،كباق��ي امل��دن ،ولنص��رة درع��ا
وباني��اس يف ذل��ك الوق��ت .وكان النظ��ام خي��رج ش��بيحته ملواجه��ة
املظاه��رات وقمعه��ا ،م��ع احل��رص على عدم اس��تخدام الرصاص ألنه
يع��رف أن القت��ل املباش��ر س��يحرجه أكث��ر ول��ن ته��دأ األم��ور بعده��ا،
وه��ذا أم��ر مل يك��ن يري��ده يف مناط��ق األقلي��ات .ولذلك اعتمد سياس��ة
التهدي��د واالعتق��ال واإلي��ذاء اجلس��دي وحت��ى االغتي��ال ،وبع��د كل
مظاه��رة كان يعتق��ل العش��رات.

رادار املدينة

أبرز حمطات احلراك السلمي
كان تش��ييع مج��ال الفاخ��وري
أح��د حمط��ات املظاه��رات يف س��لمية ،وه��و
مع��ارض قت��ل يف دمش��ق قنص��اً .قب��ل ه��ذا
التش��ييع كان األم��ن يتعام��ل م��ع املظاهرات
بعن��ف أق��ل ،إذ كان يض��رب املتظاهري��ن
باهل��راوات والعص��ي ويطل��ق الن��ار يف اهل��واء،
لكن األمر اختلف هذه املرة حسب ما أخربنا
راوي ،ح�ين خ��رج اآلالف لتش��ييع الفاخوري
واس��تهدفتهم قوات األم��ن بالرصاص احلي،
فأصي��ب العش��رات ق��رب املق�برة مبحي��ط
املدين��ة واستش��هد عل��ي قطري��ب.
كم��ا جل��أ النظ��ام إىل سياس��ة
االغتي��االت عندم��ا اغت��ال كري��م نص��رة يف
مزرعته ،وهو معارض كان من رفاق ملهم
رس��تم أح��د ناش��طي املظاه��رات يف س��لمية.
وكان��ت أك�بر مظاه��رات س��لمية
ه��ي تش��ييع الش��هيد مله��م رس��تم ،الطال��ب
اجلامع��ي ال��ذي استش��هد يف الرس�تن ح�ين
كان ينق��ل األدوي��ة واملس��اعدات الطبي��ة إىل
تل��ك املدين��ة.
ب��رز م��ن ش��باب احل��راك الس��لمي
يف س��لمية ح��ازم رس��تم ومول��ود حمف��وض
ون��وار ياغ��ي وكث�يرون ،بوج��ود مناضل�ين
خمضرم�ين مث��ل املرح��وم أب��و ص�بر درويش
وأب��و عل��ي رس��تم.
كيف تعامل النظام مع احلراك السلموني
حك��م النظ��ام املنطق��ة ع��ن طري��ق
ش��بيحته ،خاص��ة م��ن العائ�لات العلوية اليت
كان��ت تقط��ن س��لمية وهي أقلي��ة فيها ،لكن
التش��بيح مل يك��ن حك��راً عليه��ا .ف��كان هن��اك
ش��بيحة م��ن عائ�لات مث��ل س�لامة ودردر
ومح��دان ،وه��ي عائ�لات علوي��ة .وب��رزت
ش��خصيات مل تك��ن معروف��ة مث��ل صخ��ر أبو
حبل��ة ووائ��ل جاكي��ش ال��ذي قت��ل من��ذ مدة.
وتبق��ى الش��خصية األب��رز ه��ي فاض��ل وردة
قائ��د الدف��اع الوط�ني يف س��لمية.

عل��ى املس��توى الدي�ني الت��زم زعي��م
الطائف��ة اإلمساعيلي��ة الصم��ت واقتص��ر
دوره عل��ى املس��اعدات اإلنس��انية ،رغ��م أن
وال��د فاض��ل وردة ،الدكت��ور حمم��د ،ه��و
رئي��س اجملل��س اإلمساعيل��ي ،وه��و ،كغ�يره
م��ن رج��ال الدي��ن يف س��ورية ،حيظ��ى بدع��م
النظ��ام.
احلراك املسلح
ال يوج��د ح��راك مس��لح واض��ح
املع��امل يف س��لمية ،لك��ن هن��اك املئ��ات م��ن
املنش��قني الذين ش��اركوا يف تش��كيل كتائب
الوح��دة الوطني��ة .وم��ع دخ��ول الفصائ��ل
املس��لحة ،خاص��ة اإلس�لامية منه��ا ،وتكف�ير
بعض الش��باب ،فش��ل عملهم مع أنهم كانوا
م��ن مجي��ع الطوائ��ف ،فخ��رج أغلبه��م إىل
تركي��ا.
سلمية تستقبل النازحني
اس��تقبلت س��لمية النازح�ين إليه��ا،
وخاص��ة م��ن مح��اة ومح��ص ،فس��كنوا بيوته��ا
وعومل��وا معامل��ة اإلخ��وة .وال زال الكثريي��ن
منه��م موج��وداً فيه��ا حس��ب راوي .وكان
الناش��طون جيمع��ون املس��اعدات م��ن األهال��ي
قلعة شميميس

ب�ين عام��ي  2012و ،2014حت��ى خ��رج بعده��ا
كثري من الناشطني بسبب التضييق األمين.
سلمية حتت النار
ب��دأت العالق��ة املتوت��رة مع احمليط
م��ع تغ�ير األجندات العس��كرية حول س��لمية،
وخاص��ة م��ع وص��ول داع��ش إىل حدوده��ا.
وه��و م��ا اس��تفاد من��ه النظام ال��ذي جعلها بني
ناري��ن؛ ن��ار القصف من تلك التنظيمات ونار
الش��بيحة.
فالنظ��ام ال��ذي مل يس��تطع إط�لاق
تهمه املعتادة على ثوار وناشطي سلمية ،من
اإلره��اب والس��لفية واإلخ��وان ،بس��بب العامل
الطائف��ي ،جل��أ إىل أس��اليب أخ��رى أهمه��ا
تس��ليط ش��بيحة املدين��ة عل��ى ثواره��ا ،فعاثوا
فيه��ا فس��اداً .وم��ن جهة أخرى يتم اس��تهداف
سلمية من قبل تنظيم داعش بشكل متكرر،
م��ا جع��ل أهله��ا يعيش��ون رعب �اً حقيقي �اً م��ن
قذائف��ه ال�تي كان آخره��ا اجتياح��ه الري��ف
الش��رقي هل��ا وقت��ل ع��دد م��ن املدني�ين م��ن
خمتل��ف الطوائ��ف.
املدينة املهاجرة
رمب��ا بس��بب الوض��ع اخل��اص هل��ا،
وبس��بب الطبيع��ة الثقافي��ة واملهني��ة ألهله��ا،
ش��هدت س��لمية هج��رة الكث�ير م��ن أبنائه��ا
إىل خ��ارج ح��دود الوط��ن ،وأغلبه��م م��ن
محل��ة الش��هادات .الدكت��ورة غ��ادة ،املقيم��ة
يف أورب��ا ،تق��ول :املهاج��رون خلي��ط أبرزه��م
الش��باب ،وقد ازداد عددهم بعد الثورة بش��كل
كب�ير ،هارب�ين م��ن اخلدم��ة اإللزامي��ة
وم��ن تصرف��ات النظ��ام وش��بيحته .ال متل��ك
الطائف��ة اإلمساعيلية التس��هيالت ذاتها اليت
حظ��ي به��ا املس��يحيون الس��وريون .ويت��وزع
أبن��اء س��لمية يف عم��وم أورب��ا ،وأغلبه��م حيلم
بالع��ودة إليه��ا....
العدد  1 / 99آب 2017
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مريم أمحد
أل
أطفالحرار
«ي��ا و ّل��و وي��ن راحي�ين وي��ن؟! ...ي��ا ش��باب اطلع��وا من ب�ين البي��وت ...يف

ونسوان رح متوت بسببكم ...واهلل حرام عليكم تقتلوا بعضكم!» .هكذا صرخت أم أكرم يف عناصر
حتري��ر الش��ام وأح��رار الش��ام الذي��ن جعل��وا م��ن مس��اكن املدني�ين متاري��س هل��م وم��ن ش��وارع احل��ارات س��احات لقتاهل��م.
ش��هد ريف مح��اة الغربي ،وجممل
أري��اف إدل��ب ،اش��تباكات ه��ي األعن��ف ب�ين
قط�بي الس��احة يف الش��مال؛ حرك��ة أح��رار
الش��ام وهيئ��ة حتري��ر الش��ام ،الفصي��ل ال��ذي
يش��كل مقاتل��و «جبه��ة النصرة» س��ابقاً س��واده
األعظ��م.
كن��ت يف إدل��ب عندم��ا ب��دأت
املع��ارك ي��وم االثن�ين  18مت��وز .وخوف��اً م��ن
تط��ور األح��داث قررن��ا الع��ودة إىل منزلن��ا يف
ري��ف مح��اة الش��مالي ،مقدّري��ن أن قريتن��ا
الصغ�يرة ال�تي لي��س فيه��ا أي م��ن الطرف�ين
ستكون آمنة .مل نتوقع أن حناصر على مدار
يومني بني النريان ،وأن يصبح منزلنا وسط
س��احة املعرك��ة ،وأن ميض��ي أوالدي يومهم
يبك��ون م��ن ش��دة الرع��ب وه��م يش��اهدون
الذخائ��ر خت�ترق ج��دران املن��زل ،مس��تلقني
عل��ى األرض ال يس��تطيعون الوق��وف خوف��اً
م��ن الرص��اص .وق��د تس�� ّبب تع��دد مص��ادر
الن�يران ،وع��دم معرف��ة اجله��ة ال�تي تأت��ي
منه��ا القذائ��ف ،يف زي��ادة التوت��ر .ال ميكن��ك
ختم�ين اجله��ة ال�تي س��تأتي منه��ا الطلق��ة
لتحتم��ي جب��دار يف اجله��ة املعاكس��ة،
فالرص��اص يتطاي��ر م��ن كاف��ة اجله��ات.
ألن��ي صحفي��ة ،وغطي��ت يف
ع��ام  2013بع��ض املع��ارك وقص��ف النظ��ام،
مل أك��ن خائف��ة كغ�يري م��ن النس��وة
اللوات��ي حاول��ن أن حيتم�ين مبنزلن��ا ألن�ني
وزوج��ي صحفي��ان ،معتق��دات أن املتقاتل�ين
س��يح ّيدون املن��زل! حاول��ت أن ألتق��ط ص��وراً
باملوباي��ل للمقاتل�ين الذي��ن يتخ��ذون م��ن
بي��وت املدني�ين دروع��اً وخيتبئ��ون خل��ف
أغص��ان األش��جار ،لك��ن ش��باك الناف��ذة ح��ال
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بي�ني وبينه��م ،وطلق��ات مض��اد الط�يران اليت
خت�ترق ع��دة ج��دران (الش��يلكا والدوش��كا)
أفقدت�ني الس��يطرة عل��ى أعصاب��ي وأضعفت
رؤي�تي بس��بب ارتف��اع ضغط��ي.
اس��تمر ه��ذا الوض��ع م��ن العاش��رة
م��ن صب��اح اخلمي��س  21مت��وز حت��ى الس��اعة
السادس��ة م��ن مس��اء الي��وم نفس��ه ،عندم��ا ب��دأ
عناص��ر اهليئ��ة باالنس��حاب وتق��دم أح��رار
الش��ام ،لتنتهي الس��اعات العصيبة اليت مرت
وتب��دأ مرحل��ة اخل��وف من تك��رار املعارك مع
أنب��اء حش��د الطرف�ين يف الق��رى القريب��ة.
كان م��ن أصع��ب األم��ور إحض��ار
املاء من البئر خارج املنزل .املسافة ال تتجاوز
العش��رين م�تراً ،لك��ن كان عل� ّ�ي أن أقطعه��ا
زحفاً خشية الرصاص الذي ال يفارق أزيزه
آذانن��ا .بس��بب انقط��اع الكهرب��اء نس��تخرج املاء
م��ن البئ��ر ألنه��ا ب��اردة قلي� ً
لا ،ولذل��ك جي��ب
جتديده��ا كل س��اعة .كان اب�ني حمم��ود
أش��جع م��ن باق��ي األطف��ال ،رغ��م عالم��ات
اخلوف البادية على وجهه ،وكان يكرر على
مسمعي« :ماما أنا خايف عليكي .بال ما جتييب
م��ي ،بنش��رب امل��ي س��خنة م��ا يف مش��كلة» .أم��ا
حال ،ابنة التس��ع س��نوات ،ففوجئت بها تلبس
الكم�ين وتض��ع عل��ى رأس��ها
كن��زة طويل��ة ّ
غط��اء وختف��ي اإلكسس��وارات ال�تي كان��ت
على صدرها .سألتها باستغراب« :ليش هيك
لبسيت؟» فقالت« :آنسيت بإدلب قالت لنا كل
بنت بتمشي بالشارع بدون حجاب بتسجنها
جبهة النصرة ،وهدول كلهم نصرة» فقلت
هل��ا« :صحي��ح يا بنيت ،لكنه��م يعتقلون الكبار
ولي��س الصغ�يرات مثل��ك».

حدثتن��ا مجيل��ة ( 45س��نة) وه��ي
ترجت��ف .نظ��رت إىل األرض وقالت« :عانيت
م��ن الن��زوح ع��دة م��رات خ�لال احل��رب ،لك��ن
فرحتن��ا بالع��ودة إىل بيتن��ا بع��د س��نوات م��ن
التنق��ل مل تكتم��ل .عندم��ا اجتاح��ت ق��وات
النظ��ام املنطق��ة خ�لال الس��نوات املاضي��ة مل
تقتح��م قريتن��ا لصغره��ا ،ولك��ن الفصائ��ل
املتقاتل��ة مل توفرها ،بل جعلتها س��احة حرب
ليوم�ين متتالي�ين .اخل��وف ال��ذي ش��عرنا ب��ه
أكرب بكثري من خوف وقلق السنني املاضية.
ش��يء ال يص��دق أن تك��ون ب�ين الرص��اص
وخت��رج س��املاً .مل أتوق��ع أن أص��ل إىل من��زل
اجل�يران زاحف��ة ،مل أختي��ل أن ل� ّ
�دي الق��درة
عل��ى الزح��ف ملس��افة  500م�تر! ال ميك��ن
تص��ور حال�تي ،الدم��وع جف��ت م��ن كث��رة
الب��كاء ،واألعص��اب تلف��ت ومل تع��د ق��ادرة
عل��ى مح��ل اجلس��د املنه��ك .صرخ��ات النس��اء
اللوات��ي أخ��ذن يتنقل��ن م��ن من��زل إىل آخ��ر
ضمن احلي ذاته؛ هرباً من املوت ،ال ميكن أن
تغي��ب عن الب��ال .أو رؤية منزلك يتحول إىل
س��اتر حيتم��ي خلف��ه عناص��ر هيئ��ة حتري��ر
الش��ام ،ويكت��ظ باملقاتل�ين الذي��ن يطلق��ون
الن�يران يف كل االجتاه��ات ،وتش��اهد أح��رار
الش��ام يستهدفونه مبضاد الطريان وأحجاره
تتطاي��ر يف اهل��واء! عنده��ا تش��عر أن احلي��اة
توقف��ت وأن��ك أصبح��ت م��ن املاض��ي ،ويب��دأ
ش��ريط الذكريات يعود لتتس��اءل عن س��بب
املعان��اة الكب�يرة ال�تي وقعت على الس��وريني!».
تتاب��ع بغص��ة واضح��ة« :حاول��ت
وقته��ا أن أس��تحضر أش��ياء مجيل��ة م � ّرت يف
حيات��ي ،ألتغل��ب عل��ى األمل اهلائ��ل ،لك�ني مل
أج��د يف ذاكرت��ي أي ش��يء مجي��ل!».

أحد أرتال هيئة حترير الشام أثناء املعارك-وكالة إباء اإلخبارية
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التغلب وفتاوى ّ
ّ
املتغلبني
مل يع��د م��ن الس��هل إحص��اء التربي��رات ال�تي
ُتش��رعن اعت��داءات هيئ��ة حتري��ر الش��ام عل��ى
1
الفصائ��ل حبج��ة التغّل��ب  ،وب��ات اس��تدعاء
النص��وص الديني��ة واحل��وادث التارخيي��ة
الش��غل الش��اغل لش��رعيي اهليئ��ة وم��ن ي��دور
حممد سرحيل يف فلكه��م .فم��ا ه��ي مش��روعية التغل��ب ،وما هي
أس��بابه ومربرات��ه يف س��ورية؟
أصل ّ
التغلب
مل ينص اإلسالم على مشروعية التغلب يف تولي احلكم،
ومل يق� ّر وقوع��ه .ول��و أمع ّن��ا ال ّنظر يف القرآن والس� ّنة وس�ير اخللفاء
الراش��دين ملا وجدنا له أص ً
نص عليه الش��رع ،يف باب السياس��ة
ال .ما ّ
واحلك��م وش��ؤون العام��ة ،ه��و الش��ورى وم��ا ينت��ج عنه��ا م��ن اختي��ار؛
إذاً كي��ف يس��تقيم ه��ذا م��ع أح��كام الفقه��اء القدام��ى وتأصيله��م
للمس��ألة؟
يق��ول الباح��ث يف الش��ؤون اإلس�لامية ،د .حمم��د ن��ور
مح��دان ،جملل��ة «ع�ين املدين��ة» :كالم الفقه��اء ع��ن التغّل��ب ج��اء يف
مرحل��ة تل��ت التغل��ب ،بعدم��ا اس��تتب األم��ر للحاك��م املتغّلب وليس
قبل��ه ،مبعن��ى أنه��م تعاملوا معه كأمر واق��ع حقناً للدماء ،ومن باب
درء املفس��دة العظم��ى مبفس��دة أدن��ى .ورغ��م ذل��ك فإن��ه مش��روط
عنده��م ب��أن يرف��ع املتغّل��ب الظل��م وينص��ف املظل��وم ويقي��م الش��رع.
علم�اً أنه��م كان��وا ال يق� ّرون تغّلبه ولو توافرت فيه مجيع الش��روط
نص��وا عليه��ا ،ب��ل كان��وا يش�يرون إىل ض��رورة تغي�يره س��لماً ما
ال�تي ّ
إن تس��نح الفرص��ة لذل��ك!
ّ
التغلب من وجهة نظر اجلوالني
ي��رى اجلوالن��ي أن التغل��ب ه��و احل��ل الوحي��د لتوحي��د
الس��احة .ووف��ق م��ا نقل��ه املغ� ّرد اجله��ادي ص��احل احلم��وي –صاح��ب
معرف «أس الصراع يف الشام» ،وهو قيادي سابق من مؤسسي جبهة
ِّ
النصرة -مستنكراً ،عن اجلوالني« :إن التاريخ اإلسالمي مل يقم إال
2
بالتغل��ب ،ول��ن أك��ون أورع م��ن عب��د املل��ك ب��ن م��روان  ،واهلل س��يغفر
لي الدماء ألن نييت توحيد الس��احة» .وحول هذه االدعاء رد الباحث
يف الفقه السياسي ،املعروف على تويرت باسم «حممد األمني» ،قائ ً
ال:
�يوحد الب�لاد
يتوه��م بع��ض «املناهج��ة» أن البغ��دادي أو اجلوالن��ي س� ّ
كم��ا فع��ل اب��ن تاش��فني ،إال أن احلقيق��ة ال�تي جيهلونه��ا أن اب��ن
تاش��فني قات��ل اإلس��بان وهزمه��م وع��اد إىل ب�لاده ،إذ مل يك��ن راغب �اً
باألندل��س ل��وال إحل��اح م��ن الفقه��اء والوجه��اء وخوف��ه م��ن تس��ليم
مل��وك الطوائ��ف هل��ا.

يضي��ف األم�ين :قت��ال اجلوالني للفصائل يش��به قتال ملوك
الطوائ��ف .ب��ل إن أفعال��ه تش��ابه أفعال تيمورلنك ال��ذي اتهم َمِل َك دهلي
ودم��ر ممال��ك
ودمره��اّ ،
املس��لم بالتس��اهل م��ع اهلن��دوس ،فغ��زا ب�لاده ّ
إس�لامية م��ن اهلن��د إىل موس��كو م��روراً بدمش��ق وأنق��رة ،وح ّوهل��ا إىل
حبج��ة التخل��ص م��ن الفاس��دين ،ث��م ع��اد منس��حباً إىل ب�لاده!
أنق��اض ّ
دعاة ّ
التغلب يف سورية
كثرية هي الشخصيات اليت لعبت دوراً يف تقديم املسوغات
الفقهي��ة للتغل��ب واملتغّلبني .ومبا أن اجملال ال يتس��ع لذكرهم مجيعاً
فإنن��ا نذك��ر أح��د أبرزه��م ،وه��و حمم��د ناج��ي امللق��ب بـ«أب��و اليقظ��ان
املص��ري» ،ش��رعي اجلن��اح العس��كري يف هيئ��ة حتري��ر الش��ام (ش��رعي
س��ابق يف أح��رار الش��ام) ،ال��ذي أث��ار تس��جيل صوت��ي مس� ّرب ل��ه مؤخ��راً
موج��ة م��ن الس��خط الع��ارم .إذ ق��ال في��ه إن إنه��اء «أح��رار الش��ام» ق��را ٌر
«س� ّ
�يادي» اختذت��ه اهليئ��ة ،وج��اءت يف التس��جيل فت��وى أب��اح مبوجبه��ا
ملقاتلي��ه ،خ�لال محلته��م العس��كرية ض��د األح��رار ،اس��تهداف مقاتل��ي
ترس ، 3قائ� ً
احلرك��ة مباش��رة يف ال��رأس بدع��وى الت� ّ
لا« :حن��ن نقت��ل
ونق��ول ت� ّ
ترس»! وه��و ما يعيد إىل أذهاننا اخلطاب املس� ّرب ملفيت مصر،
علي مجعة ،أمام ضباط القوات املس��لحة إبان انقالب السيس��ي بقوله:
«اضرب يف املليان» .ليثبت لنا أبو اليقظان ومن على ش��اكلته أن دعاة
الس�لاطني ليس��وا حك��راً عل��ى األنظم��ة الفاس��دة واحل� ّكام فحس��ب!
وق��د أج�بر االس��تنكار الواس��ع لفت��وى أبو اليقظان ه��ذه هيئة
ربأت فيه منها ،مشرية إىل أنها
حترير الشام على إصدار بيان رمسي ت ّ
ال متث��ل رأي اجملل��س الش��رعي ،وإىل أنه��ا س��تتخذ اإلج��راء املناس��ب يف
ح��ق أب��و اليقظ��ان وف��ق النظ��ام الداخل��ي للمجل��س!
خنت��م بالق��ول :إن م��ا ش��هدناه يف س��ورياً عموماً ،ويف الش��مال
خصوص�اً ،م��ن ح��وادث اعت��داء متك��ررة تق��وم به��ا جبه��ة حتري��ر الش��ام،
وم��ن قبله��ا داع��ش ،بدع��وى «توحي��د الس��احة» وحمارب��ة املفس��دين
وغريه��ا ،ال أراه إال نوع�اً م��ن االس��تبداد السياس��ي بداف��ع ح��ب الس��لطة،
وإرض��ا ًء لن��زوات وأح�لام ش��خصية عل��ى حس��اب ث��ورة بُذل��ت ألجله��ا
تضحيات عظام ،ورمبا أيضاً تصفية خلالفات سياسية وأيديولوجية
ممت��دة م��ن س��جن صيدناي��ا ب�ين متزعم��ي تي��ارات الس��لف ّية اجلهاديّة.
أما إضفاء القداس��ة الدينية على حوادث البغي واالعتداء فليس س��وى
جرع��ات خم�دّرة لس��وق العناصر إىل حتفه��م ودفعهم لتحقيق أحالم
أمرائه��م ،ورمب��ا تنفي��ذاً ألجن��دات دولي��ة يش�ير إليه��ا الكث�يرون.
فهل يستيقظ العقالء بينهم قبل فوات األوان؟

 - 1املتغّلب هو الذي يس��تولي على احلكم بالقوة ويس��تقر له األمر دون أن خيتاره الناس .ويف عرفنا املعاصر قد يطلق الوصف على قائد انقالب أو من يف حكمه
من أمراء احلرب املتمكنني.
 - 2تس�َّ�لم الدول��ة األموي��ة وه��ي يف حال��ة اضطراب��ات وانقس��ام ،وه��و ال يس��يطر إال عل��ى الش��ام وج��زء من األردن ،فيما يس��يطر اخلليفة القرش� ّ�ي عبد اهلل بن الزبري
عل��ى الع��راق واحلج��از ،حت��ى متك��ن اب��ن م��روان م��ن القضاء على غرميه عام 73هـ ،ويوحد العامل اإلس�لامي حتت حكمه ،وألجل ذلك رمى الكعب��ة باملنجنيق.
 - 3أن حيتم��ي الع��دو ويت� ّ
ترس مبس��لمني – يف م��ا يع��رف يف زمانن��ا بال��دروع البش��رية -ليمن��ع ع��ن نفس��ه الضرب��ات .وق��د أج��از العلم��اء قدمي�اً قت��ل ه��ؤالء األس��رى
بش��روط صارم� ٍ�ة منه��ا :أن يس��تحيل دف��ع الع��د ّو ب��أي طريق��ة أخرى.
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م��ن ه��ؤالء رج��ل الدي��ن الداغس��تاني
حمم��د أمح��دوف (أب��و زي��د) ،املع��روف جي��داً
ل��دى غالبي��ة الس��لفيني القوقازي�ين .درس أب��و
زي��د يف اجلامع��ة اإلس�لامية يف املدين��ة املنورة
باململك��ة العربي��ة الس��عودية ،ثم عاد إىل بلده،
وم��ا لب��ث أن غ��ادر إىل الع��راق وانض��م إىل
داع��شُ .قت��ل يف مش��ال العراق يف أيل��ول ،2016
وق��د عل��م موق��ع «العقدة القوقازي��ة» ذلك عن
طري��ق أقرب��اء القتيل الذين أقاموا له جملس
ع��زاء يف منزل��ه بداغس��تان .وكذل��ك صرحت
جين��س جوان��ا باراش��وك ،احمللل��ة الربيطاني��ة
يف مرك��ز أحب��اث  ،IHSأن أب��و زي��د «قت��ل يف
املوص��ل بطي��ارة دون طي��ار» ،بعدم��ا أك��دت
بع��ض املواق��ع اإلعالمي��ة احملس��وبة عل��ى
داع��ش مقتل��ه ،دون ذك��ر تفاصي��ل أخ��رى.
يف ح�ين مل يع��رف حت��ى اآلن
مص�ير رج��ل الدي��ن الداغس��تاني اآلخ��ر ن��ادر
ميديت��وف (أب��و خال��د) .األخبار املس��ربة تقول
إن جه��از أم��ن داع��ش يف الع��راق اعتقل��ه
لالش��تباه يف جتسس��ه؛ وه��ذه تهم��ة توج��ه
ع��ادة للعناص��ر غ�ير املطيع��ة يف التنظي��م.
بينم��ا تق��ول احلقيقة إنه قد انتقد مراراً ويف
العل��ن م��ا تقوم به داعش من أعمال وحش��ية،
ما أثار النقمة عليه ،ولذلك كثرت الشكوك
ح��ول تصفيت��ه م��ن قب��ل أمني��ي الس��واد.
ول��د ميديت��وف ع��ام  1984يف
حمج قلعة (ش��امل قلعة) عاصمة داغس��تان،
ودرس يف املعه��د اإلس�لامي التاب��ع إلدارة
مسلمي داغستان ،ثم يف مصر ،ثم يف كلية
الش��ريعة يف اجلامع��ة اإلس�لامية باملدين��ة
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املنورة بعد انتهاء الدراسة يف القاهرة .وعلى
الرغم من تأكيد العديد من وسائل اإلعالم
عل��ى أن��ه أنهى دراس��ته إال أنه يف احلقيقة مل
ين��ه اجلامع��ة هن��اك.
بع��د عودت��ه إىل مس��قط رأس��ه
د ّرس وخط��ب يف مس��جد بالعاصم��ة حم��ج
قلع��ة ،وبع��د ذل��ك يف أح��د مس��اجد مدين��ة
دربن��د .حظ��ي أب��و خال��د باح�ترام كب�ير ب�ين
الش��باب احملل��ي .يق��ول أح��د كب��ار الباحث�ين
يف معه��د الدراس��ات الش��رقية باألكادميي��ة
الروس��ية للعل��وم ،رس�لان قربان��وف« :امتدت
ش��عبيته إىل م��ا ه��و أبعد من داغس��تان بس��بب
حماضرات��ه املرئي��ة واملس��موعة عل��ى ش��بكة
اإلنرتن��ت .ش��عبيته عالي��ة ج��داً ،وه��و واح��د
م��ن أكث��ر الدع��اة كاريزمي��ة ب�ين الش��باب
املس��لمني الناطق�ين بالروس��ية» .ويق��ول
الداعي��ة اإلس�لامي واحملل��ل السياس��ي ،عب��د
اهلل رين��ات حمم��دوف ،إن أب��و خال��د «واح��د
م��ن احملاضري��ن األكث��ر ش��عبية وانتش��اراً
يف داغس��تان ،ولدي��ه الكث�ير م��ن الط�لاب
واألتب��اع».
يف  8تش��رين األول  2014ذك��ر
املوق��ع الرمس��ي جملاه��دي والي��ة داغس��تان
أن أب��و خال��د اختط��ف واقتي��د إىل جه��ة
جمهول��ة ،ليتض��ح بع��د ذل��ك أن الش��رطة
الروس��ية اعتقلت��ه م��ن أحد ش��وارع العاصمة
الداغس��تانية ،وقام��ت بتفتي��ش بيت��ه.
وكذل��ك هامج��ت مدير هيئ��ة حترير موقع
 ،Salyaf.ruال��ذي كان يع��رض خط��ب أب��و
خالد ،وصادرت جهاز كمبيوتره الش��خصي

وبطاق��ات ذاك��رة (فالش��ات).
بع��د يوم�ين م��ن اعتقال��ه ُق��دِّم أب��و
خال��د إىل حمكم��ة ك�يروف يف حم��ج قلع��ة،
وطالب��ت النياب��ة بس��جنه ،لك��ن احملكم��ة قضت
بوضع��ه حت��ت اإلقام��ة اجلربي��ة مل��دة ش��هرين.
بع��د أي��ام اس��تأنف مكت��ب املدع��ي الع��ام يف
داغستان قرار احملكمة وطالب جمدداً بوضعه
يف الس��جن .وحينه��ا مل تك��ن اإلقام��ة اجلربي��ة
عائق �اً أم��ام الداعي��ة لعب��ور احل��دود الروس��ية
والوص��ول إىل س��ورية ع�بر تركي��ا.
ظه��ر ميديت��وف ،يف  23أي��ار ،2015
يف ش��ريط فيدي��و عل��ى موق��ع اليوتي��وب،
وه��و يقس��م عل��ى ال��والء للبغ��دادي ،مرتدي��اً
ال��زي العس��كري املم�� ّوه ويف ي��ده بندقي��ة
كالشينكوف ،وقد أخذ منه البيعة القائد يف
داعش أبو جهاد الشيش��اني .ويف هذا الش��ريط
ح��ث الداعي��ة املس��لمني أينم��ا وج��دوا عل��ى
االلتح��اق بـ«الدول��ة اإلس�لامية».
آخ��ر فيدي��و ظه��ر في��ه ن��ادر كان
يف أيل��ول  ،2015ومل يظه��ر يف حزي��ران 2016
يف الش��ريط ال��ذي ُص ِّ��ور مبناس��بة ش��هر
رمض��ان ،عندم��ا ألق��ى ع��دد م��ن دع��اة داع��ش
الداغس��تانيني كلم��ات بهذه املناس��بة ،مبا يف
ذل��ك أب��و زي��د وعب��اس أب��و عائش��ة .تضارب��ت
األنب��اء ح��ول مص�ير أب��و خال��د ،لك��ن احمللل��ة
باراش��وك تؤك��د مقتل��ه.
مهم��ا يك��ن م��ن أم��ر ،ف��إن مص�ير
الكثريي��ن مم��ن انتس��بوا إىل داع��ش حمت��وم؛
إما املوت على اجلبهات ،أو بقصف التحالف،
أو بالس��كاكني اجلاه��زة دوم�اً لس��فك ال��دم.
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الكرسي الالصق
أبو حممد اإلدليب
أس��همت معظ��م الق��وى الدولي��ة يف متزي��ق املعارض��ة الس��ورية
يف اخل��ارج ،ومنع��ت الس�لاح النوع��ي ع��ن الثوار يف الداخ��ل ،للحفاظ على
ه��ذا النظ��ام االس��تبدادي ،الضعيف واملمزق األوصال ،ألنه ،بهذا الش��كل،
خي��دم مصاحله��م عل��ى أ ّ
مت وج��ه.
طوال س��ت س��نوات من عمر الثورة
الس��ورية كان موق��ف احلكوم��ة الفرنس��ية
من بش��ار األس��د ونظامه واضحاً وقوياً :عليه
أن يرح��ل .غ�ير أن ه��ذا ال��كالم كان ي��دور
يف ظ��ل تش��ابكات دولي��ة وإقليمي��ة أفقدت��ه
معن��اه ،ه��ذا إن كان ل��ه -حق��اً -أي معن��ى!
ولك��ن الرئي��س الفرنس��ي اجلدي��د ،إميانوي��ل
ماك��رون ،أدىل بتصرحي��ات صحفي��ة ق��ال
فيه��ا إن رحي��ل بش��ار األس��د ع��ن احلك��م مل
يعد ش��رطاً مس��بقاً بالنس��بة إليه ،وإن «بش��ار
األس��د ع��د ٌو للش��عب الس��وري ،ولكن��ه لي��س
عدواً لفرنس��ا» .بكل بس��اطة ،وبوضوح ،يقلب
ماك��رون املوقف الفرنس��ي رأس�اً على عقب.
احلقيق��ة ه��ي أن ه��ذا ه��و املوق��ف
الفعل��ي ملعظ��م ال��دول ال�تي هل��ا عالق��ة مب��ا
حي��دث يف س��ورية .إنه��م يري��دون نظام��اً
اس��تبدادياً يرتأس��ه طاغي��ة يلع��ق أحذيته��م،
والش��عب الس��وري -ب��دوره -يقّب��ل ح��ذاءه!
ويس��تطرد الرئي��س الفرنس��ي قائ� ً
لا« :مل أ َر
ل�لآن بدي ً
ال ش��رعياً لبش��ار األس��د» .م��اذا يعين
ه��ذا؟ كان ينق��ص ه��ذا املش��هد الرتاجي��دي
اجلوق��ة ال�تي ت��ردد -كم��ا يف مس��رحيات
اليوناني�ين القدم��اء« -بش��ار األس��د ،بش��ار
األس��د!» إلس��دال الس��تار على هذه املسرحية!
لق��د ذكرن��ي ه��ذا ال��كالم بع��دة مفارق��ات
تش��بهه.
كن��ت أعم��ل يف مجعي��ة خريي��ة،
وكان��ت انتخاب��ات جمل��س اإلدارة ورئيس��ه
جت��ري كل س��نتني .كان جمل��س اإلدارة
م��ن ح��زب «مع��ارض» ،ويف اجلمعية عدد من
املوظف�ين م��ن ه��ذا احل��زب .وكان رئي��س
جملس اإلدارة يقدم نفس��ه كمرش��ح وحيد
يف أغل��ب األحي��ان ،فينج��ح ،طبع��اً .لكن��ه،
وقبي��ل كل دورة انتخابي��ة ،كان ينف��ذ
مش��روعاً نوعي�اً للجمعي��ة ،يقدم��ه الجتم��اع
اهليئ��ة العام��ة ال�تي س��تنتخب جمل��س
اإلدارة ،فين��ال االستحس��ان واإلعج��اب و...
يت��م انتخاب��ه! وه��ذا بالضب��ط م��ا كان يفعله

فلورنتين��و بريي��ز ،رئي��س
ن��ادي ري��ال مدري��د ،عندم��ا
كان ،وقبي��ل انتخاب��ات
رئي��س الن��ادي ،يعق��د
صفق��ة ضخمة مع أحد أبرز
جن��وم ك��رة الق��دم ،مث��ل زي��دان
الفرنس��ي ،وفيغ��و الربتغال��ي ،ورونال��دو
وكاكا الربازيلي�ين ،وبيكه��ام اإلنكلي��زي،
ورونال��دو الربتغال��ي ،ف��كان يضم��ن الف��وز
برئاس��ة الن��ادي .وعندم��ا تق��دم ه��ذا الع��ام
لالنتخاب��ات مل يرتش��ح أح�� ٌد غ�يره ،فف��از
بالتزكي��ة!!
وهك��ذا ظ��ل رئي��س جمل��س إدارة
مجعيتن��ا يف منصب��ه م��دة طويل��ة .وعندم��ا
كن��ا نس��أل زمالءن��ا يف اجلمعي��ة م��ن حزب��ه:
أال يوج��د أح��د آخ��ر ليق��ود اجلمعي��ة؟ كان
اجل��واب يأتين��ا عل��ى ش��كل كاس��حة ألغ��ام:
وم��ن ه��و البدي��ل؟ فنضح��ك كث�يراً ونق��ول
هل��م :نف��س عقلي��ة النظ��ام .ال يوج��د بدي��ل
حلافظ األسد ،وابنه بشار ،وأوالده من بعده!
وبع��د م��دة طويل��ة غ��ادر «الرئيس»
جمل��س اإلدارة ورش��ح نائب��ه .وكس��لفه يف
كل دورة انتخابي��ة ،كان يف��وز برئاس��ة
جملس اإلدارة باإلمجاع .ويف كل مرة كنا
نكرر على الزمالء السؤال ذاته ،وكان يأتينا
اجل��واب :ال يوج��د بدي� ٌ�ل ل��ه!
*
*
*
م��رة ،يف بداي��ة الث��ورة ،عندم��ا
كان��ت الص��ورة األوض��ح ه��ي ص��ورة
املتظاهري��ن يطالب��ون باحلري��ة ،وكان
م��ن ضم��ن مطالبه��م اس��تقالة الطاغي��ة
وانتخابات رئاسية جديدة؛ كنت جالساً مع
صدي��ق ل��ي ،ضاب��ط برتب��ة دني��ا م��ن طائف��ة
احلاك��م ،نتب��ادل احلدي��ث عم��ا جي��ري يف
احملافظات .سخر جليسي كثرياً من مطلب
رحيل األسد وإجراء انتخابات رئاسية ،وقال
لي باس��تغراب :من سريش��ح نفس��ه بدي ً
ال عن
السيد الرئيس؟ أجبته على الفور :أنا!! ُصعق

الرج��ل وق��ال ل��ي :اللعن��ة علي��ك! أخف��ض
صوت��ك .ل��و مسعن��ا أح��د فس��وف نهل��ك! قل��ت
ل��ه به��دوء ،مدعي �اً الس��ذاجة :مل��اذا؟ أال حي��ق
لي حس��ب الدس��تور الس��وري أن أرشح نفسي
للرئاس��ة؟ إن�ني -بذل��ك -أم��ارس حقاً كفله
الدس��تور .أجاب�ني عل��ى الف��ور )...( :علي��ك
وعل��ى الدس��تور! ه��ل تش��رب القه��وة؟ ث��م
وغي
طل��ب م��ن الن��ادل فنجان�ين م��ن القه��وة ّ
احلدي��ث باجت��اه ك��رة الق��دم!!!
*
*
*
أثن��اء املظاه��رات الس��لمية يف
مدين��ة حل��ب صع��د رج��ل عج��وز إىل ب��اص
النقل الداخلي الذي كان مكتظاً بالركاب،
فوق��ف وأمس��ك حبدي��د أح��د الكراس��ي متكئاً
علي��ه .كان ع��دد م��ن الفتي��ة جيلس��ون عل��ى
الكراس��ي يتكلم��ون ع��ن مظاه��رة كان��وا ق��د
شاركوا فيها ،وهم عائدون منها للتو .كانوا
يتكلمون حبماس��ة عن كيفية هروبهم من
رج��ال األم��ن والش��بيحة الذي��ن أت��وا لتفري��ق
املتظاهري��ن ،وكي��ف أنه��م س��يواصلون
التظاهر حتى إس��قاط بش��ار األس��د ،والرجل
العج��وز يس��تمع إليه��م بانتب��اه .وعندم��ا
توقف��وا ع��ن احلديث قال هلم« :يا أوالدي ،لن
يتن��ازل بش��ار ع��ن الكرس��ي ،ول��ن تس��تطيعوا
إرغام��ه عل��ى ذل��ك!» فس��أله أحده��م :مل��اذا ي��ا
حجي؟ فأجابه العجوز« :منذ أن صعدت إىل
الب��اص وأن��ا واق��ف عل��ى قدم��ي ومل يتن��ازل
ل��ي أحدك��م ع��ن «كرس��يه» ،فه��ل س��يتنازل
«رئي��س مجهوري��ة» ع��ن كرس��يه لك��م؟!».
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مربوك الزيارة
فتحت السلطات الرتكية احلدود ،مبناسبة
ال��ذي قط��ع دراس��ته يف الوالي��ات املتح��دة وعاد إىل محص ليستش��هد
العيد ،أمام من يرغب من الالجئني
فيه��ا وكام�يرا املخ��رج الس��ينمائي يف ي��ده.
السوريني املقيمني على أراضيها لزيارة
وهن��اك م��ن كان��وا يتنقل��ون ب�ين دول اللج��وء اجمل��اورة
أقاربهم يف سوريا ،كما تفعل عاد ًة يف
واملناط��ق احمل��ررة يف الداخ��ل ليمارس��وا نش��اطهم الث��وري.
كل عيد .فاستفاد من هذه الفرصة
تراجع��ت احل��االت املذكورة ،باط��راد ،بالتوازي مع طغيان
عشرات آالف املقيمني يف خمتلف املدن
الوج��ه العس��كري للص��راع ،وحت� ِّ�ول الث��وار إىل «جماهدي��ن» أو حل��ول
الرتكية واملخيمات .من هؤالء صديقي
ه��ؤالء حم��ل أولئ��ك ،وم��ا راف��ق ذلك من تدخ��ل دول إقليمية ودولية
بكر صدقي
وجاري أمحد الذي تربطين به ،إىل ذلك،
أمس��كت بدف��ة األح��داث ووجهته��ا حيثم��ا أرادت.
زمالة سجن طوال مثاني سنوات يف جناح األمن السياسي يف
ويف مرحل��ة م��ن املراح��ل ،بعدم��ا اش��تد الي��أس بكثريي��ن،
سجن املسلمية يف حلب.
أصبح الس��وريون يتوجهون بكثافة إىل أوروبا ،األمر الذي بلغ ذروة
علي رغبة ال تقاوم يف رؤيته بعد عودته من سوريا .مشهدية يف غرق الطفل آالن ،خريف العام  ،2015والعثور على جثث
أحلت ّ
حاول��ت االتص��ال ب��ه بضع م��رات ،منذ انتهاء أيام العي��د الثالثة ،إىل الجئني سوريني مكومة داخل صندوق شاحنة يف النمسا ،على غرار
علي بعد حنو أسبوع وقال إنه عاد ،ورحب برغبيت يف زيارته .القص��ة الش��هرية لغس��ان كنفان��ي .تف��رق الس��وريون يف كل بل��دان
أن رد ّ
 احلمد هلل على السالمة يا أمحد.الع��امل ،ومل تع��د ختل��و منه��م مدين��ة يف مش��ارق األرض ومغاربه��ا.
 اهلل يسلمك.قبل بضعة أيام فاحتين صاحب مطعم س��وري يف عنتاب أنه يس��تعد
 مربوك الزيارة!لتصفي��ة أم��وره هن��ا والس��فر إىل الس��ودان ،ألن املعيش��ة يف تركي��ا
 اهلل يبارك يف عمرك.غالي��ة ،وم��ردود املطع��م ال يس��تويف مصاريف��ه.
ضحكن��ا .فه��ذه العب��ارة ه��ي م��ن قام��وس س��جن املس��لمية
وال يقتص��ر األم��ر ،يف أس��باب هج��رات الس��وريني متع��ددة
السياس��ي ،كان��ت تق��ال مل��ن حظ��ي بزي��ارة م��ن أهله .وطوال س��نوات املراحل ،على ش��ؤون املعيش��ة واملنغصات اإلدارية يف الدولة املضيفة،
كان��ت الزي��ارة منتظم��ة يف ذل��ك الس��جن ،ي��وم اخلمي��س م��ن كل ب��ل يتعداهم��ا إىل حتوي��ل الس��وريني إىل ورق��ة يف الصراع��ات
الزم�لاء احللبي��ة م��ن كان السياس��ية الداخلي��ة ،كح��ال لبن��ان وتركي��ا ،ه��ذا إذا تركن��ا جانب�اً
أس��بوع .هن��اك م��ن
كل
أهله��م يزورونه��م
أس��بوع الوض��ع الفظي��ع ملخيم��ات األردن.
مقاب��ل
انقط��اع،
ب�لا
ولع��ل أكث��ر احل��االت مأس��اوية يف اللج��وء الس��وري
زي��ارات أق��ل توات��راً
ه��ي ح��االت تف��رق مش��ل األس��رة الواح��دة ب�ين
للقادم�ين م��ن م��دن
بلدي��ن أو أكث��ر ،س��واء
وحمافظ��ات أخ��رى.
بس��بب العقب��ات اإلداري��ة أو
كان أش��د الس��جناء
ظ��روف العم��ل ،إذا كان
ً
إخالصاً لتقليد املباركة بالزيارة
الالج��ئ حمظوظ �ا ولدي��ه
املرحوم جريس خضري (أبو عبود).
عم��ل .وهن��اك عائ�لات
فق��د كان حريص��اً عل��ى زي��ارة
أرس��لت أطفاهل��ا الصغ��ار
كل م��ن تأتي��ه زي��ارة ليهنئ��ه
مبفرده��م لالس��تفادة
حبدوثه��ا .وباملقاب��ل كان��ت
م��ن نظ��ام «مل الش��مل»
تس��عده مب��اركات الزم�لاء ل��ه
ف�لا الت��م الش��مل وال جن��ا
بتلقي��ه زي��ارة م��ن عائلت��ه ،فيتهل��ل
الطف��ل م��ن الضياع يف بلد
وجه��ه كطف��ل يف عي��د.
غري��ب .ضي��اع يص��ل إىل الوقوع يف
اس��تخدم س��وريون كث�يرون جم��از
أي��دي عصاب��ات االس�ترقاق
i
r
i
a
«س��وريا س��جن كبري» .كان هذا توصيفاً للحياة يف ظل
z
أو التج��ارة باألعض��اء
l-Ja
A
نظ��ام األس��د البغي��ض واملدي��د .ب��ل ح��دث بتوات��ر أن زوار بع��ض
البش��رية.
ssam
Wi
زمالئن��ا كان��وا يقول��ون هل��م« :أنت��م مرتاح��ون يف الس��جن .الع��ذاب
يتذك��ر الس��وريون م��ن
جيل��ي وم��ا قب��ل برناجم��اً
احلقيق��ي ه��و خ��ارج الس��جن».
ً
يف إذاع��ة دمش��ق كان ينق��ل
اليوم تبدو لي س��وريا موزعة على طريف قضبان احلديد :أ س��بو عيا
م��ن املغرتب�ين إىل أهاليه��م يف
س��جناء الداخ��ل ،والجئ��و اخل��ارج ،حت��دث بينهما «زي��ارات» من العيد رس��ائل صوتي��ة
إىل العيد .يف حني ش��هدت الس��نتان األوليان من الثورة حراكاً من س��وريا وبالعك��س .أم��ا الي��وم فوس��ائل التواص��ل االجتماع��ي
ن��وع آخ��ر .كان هن��اك الجئ��ون هرب��وا إىل دول اجل��وار ،وس��وريون احلديث��ة ه��ي احل��ل املتوف��ر بدي� ً
لا ع��ن الزي��ارة املباش��رة وجه�اً لوج��ه.
ع��ادوا م��ن مغرتباته��م للمش��اركة يف فعالي��ات الث��ورة ،وم��ن ه��ؤالء فم��ن كان حمظوظ�اً وق��ام بزي��ارة م��ن ه��ذا الن��وع األخ�ير ،علين��ا أن
م��ن استش��هدوا برص��اص ش��بيحة النظ��ام ،كح��ال باس��ل ش��حادة نهنئ��ه عل��ى مذه��ب املرح��وم أب��و عب��ود :م�بروك الزي��ارة.
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نظرة إىل الريف الشمايل حللب
أمحد عيشة

ميت��د ري��ف حلب الش��مالي من اعزاز غرب�اً إىل جرابلس
شرقاً ،بعمق متغري يضيق جبوار اعزاز لكيلومرتات لكنه ميتد يف
الوس��ط حت��ى يص��ل جنوب�اً إىل مدين��ة الب��اب اليت متت اس��تعادتها
م��ن داع��ش يف الربي��ع املاض��ي.
أول م��ا تالحظ��ه ،عن��د عب��ور احل��دود حن��و س��ورية ،ه��و
كث��رة املخيم��ات اجمل��اورة للمنطق��ة احلدودي��ة وعل��ى امت��داد
يتج��اوز العش��رة كيلوم�ترات ،حي��ث ازدح��ام اخلي��م والعرب��ات
املتنقل��ة (الكرفان��ات) يف ظ��روف ش��ديدة القس��وة ،صيفاً من هليب
احل��ر وش��تاء م��ن ال�برودة واألمط��ار ،وش��ح املعون��ات ال�تي تقتص��ر
عل��ى املي��اه اجملانية القليلة واخلبز وس��لة من املس��اعدات الغذائية
توزع كل ش��هر .أما التعليم فيها فأكثر بؤس�اً ،إذ املدرس��ة خيمة
أو جمموع��ة خي��ام متالصق��ة ،وه��و يقتص��ر إىل ح��د كب�ير عل��ى
التعلي��م األساس��ي ،فيم��ا ينحس��ر ع��دد ط�لاب الثانوي��ة تدرجيي�اً
لس��ببني :حاجة األهل إىل عمل الش��باب ،وإغراء الس�لاح والسلطة
هل��ؤالء .يت��م يف امل��دارس فص��ل الذك��ور ع��ن اإلن��اث ،وكذل��ك
األم��ر بالنس��بة إىل املعلم�ين .ومؤخراً صار اإلش��راف على التعليم
تركي�اً (م��ن ناحي��ة دف��ع الرواتب) .أما اجلامع��ات فهناك «جامعة
حل��ب يف املناط��ق احمل��ررة» واليت تش��رف عليها احلكومة الس��ورية
املؤقت��ة بإمكانياته��ا البس��يطة ،ورغ��م ذل��ك تتضم��ن  19كلية و10
معاه��د ،وال يقتص��ر وجوده��ا عل��ى حمافظ��ة حل��ب ب��ل ميت��د إىل
إدل��ب وأري��اف دمش��ق ومح��ص ومح��اة والالذقي��ة .وهن��اك أيض�اً
«جامع��ة الش��ام العاملي��ة» بكلياته��ا األرب��ع :اهلندس��ة ،والش��ريعة
والقان��ون ،واإلدارة واالقتص��اد ،والعلوم السياس��ية .وهي مدعومة
م��ن منظم��ة  IHHالرتكي��ة .وتوجهاته��ا إس�لامية ،إذ ال تس��مح
بتس��جيل الطالبات مع الطالب ،وهناك حديث بأنه س��يتم افتتاح
قاع��ات لإلن��اث يف الع��ام الق��ادم.
املش��هد الثان��ي ال��ذي يرافق��ك ه��و انتش��ار الس�لاح وتع��دد
مرجعياته ،على الرغم من بدايات تأس��يس جهاز الش��رطة احلرة
الذي تشرف عليه تركيا ،ويعّلق الناس عليه الكثري من األمل يف
أن يك��ون اجلس��م املوح��د ال��ذي حيف��ظ أمنهم وس�لامتهم .لكنه ما
زال يف مراحل��ه األوىل ،وال ميكن��ه من��ع أو توقي��ف حامل��ي الس�لاح
غري النظامي الذي يس��بب مش��اكل كثرية ،ومنها حاالت وفيات
برص��اص طائ��ش .فكثرياً ما تس��مع ب�ين اخليام إطالق الرصاص

م��ا أنتجت��ه التدخ�لات
الدولي��ة واإلقليمي��ة بع��د
العس��كرة يف س��ورية م��ؤمل ج��داً ،ولكن��ه
واق��ع يرتس��خ لف�ترة قد تط��ول .أصبح��ت البالد
مناط��ق نف��وذ وص��راع مص��احل ،فش��مال حل��ب م��وزع ب�ين
الفصائل العسكرية املعتدلة اليت تدعمها تركيا و«قوات سورية
الدميقراطية» املدعومة أمريكياً باألس��اس ،واليت تس��تثمر يف
عالقاته��ا م��ع روس��يا وإي��ران والنظ��ام.

فرح�اً أو غضب�اً ،وبالطب��ع يصب��ح احتم��ال وق��وع ضحاي��ا أم��راً وارداً.
مل تغ��ب النزع��ة الفصائلية عن العس��كريني ،رغم عدم وجود
مع��ارك حالي��ة يف املنطق��ة إال ما يت��م احلديث عنه من معركة مقبلة
م��ع ق��وات ح��زب االحت��اد الدميقراط��ي ،وال�تي ،إن حدث��ت ،ل��ن يك��ون
هل��م م��ن قراره��ا أي نصي��ب بالتأكي��د .مؤخ��راً أش��رفت ه��ذه الفصائل،
وحتدي��داً اجلبه��ة الش��امية ،عل��ى حرك��ة الس��وريني ذهاب�اً وإياب�اً م��ن
مع�بر ب��اب الس�لامة م��ع تركي��ا يف إج��ازة العي��د .ومل خت��ل تصرف��ات
منظم��ي العب��ور من مظاهر فاس��دة كاحملس��وبيات والرش��اوى ،وغياب
القانون والتنظيم واالعتماد على املزاج وأشياء أخرى ،ما جعل حركة
العبور تش��به البازارات املزدمحة جداً اليت مل يبخل منظموها بالصراخ
وتوجي��ه اإلهان��ات -والض��رب أحيان�اً -بوجه من حيت��ج أو يعرتض على
تصرفاته��م (يب��دو أن للس��لطة مفاعيله��ا مهم��ا صغ��رت!).
ال��روح ال�تي تس��ود ب�ين معظ��م الناس ه��ي ال��روح الذئبية اليت
تتقاط��ع كث�يراً م��ع عقلية الش��طارة و«تدبري الراس» ال�تي عمل عليها
نظ��ام األس��د الفاس��د كث�يراً ،وحيص��د اآلن ش��يئاً م��ن نتائجه��ا.
م��ن جه��ة أخ��رى ،تتواف��ر يف هذه املناطق حرية نس��بية ميكن
فيه��ا للف��رد أن يتكل��م كم��ا يش��اء إىل حد كب�ير ،وأن ينتقد الكثري من
ه��ذه املظاه��ر الس��لبية ال�تي تس��يء إىل أرواح م��ن مات��وا طلب�اً للحري��ة
والكرام��ة ،بالتأكي��د أك�بر بكث�ير م��ن مناطق النظام ،حي��ث االعتقال
يه��دد كل صاح��ب رأي ح��ر ،وكذل��ك مناط��ق كانتون��ات قس��د ،حيث
سياس��ة احل��زب ال�تي ال تس��مح بالعم��ل إال ملن يؤازره��ا أو ينضوي حتت
جناحه��ا ،يف تقلي��د مس��خ لتجربة اجلبهة الوطنية التقدمية وإش��راف
املخاب��رات عليه��ا.
بالتأكيد يتوق معظم البش��ر إىل االس��تقرار واألمان ،ولكن
لي��س عل��ى الطريق��ة األس��دية ،أي األم��ان النات��ج ع��ن رع��ب املخاب��رات،
ب��ل األم��ان القائ��م عل��ى القانون والعدل ،إضاف��ة إىل األمان االجتماعي
الذي تشكله شبكة العالقات األهلية .ورمبا تفسر نسبة عدم العائدين
إىل تركي��ا م��ن الذي��ن دخل��وا س��ورية خ�لال إج��ازة العي��د ،وال�تي مل
تتج��اوز العش��رة يف املئ��ة ،قلق الن��اس من حالة غياب األمن ،ناهيك عن
ضآل��ة ف��رص العم��ل.
رغ��م كل ذل��ك ،يبق��ى ري��ف حل��ب الش��مالي أكث��ر املناط��ق
إمكانية للعمل املدني والسياسي ،فجذوة احلرية اليت انتفض الشعب
م��ن أجله��ا مل تنطف��ئ!
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ترجمة

حكايا الرعب والبطولة
ترمجة مأمون حليب
عبد الصمد ،مالك متجر (ريف درعا)
أحض��ر النظ��ام قوات��ه لتدم�ير درع��ا بالكام��ل .كل الق��رى
اجمل��اورة تظاه��رت يف تل��ك اجلمع��ة ،ال�تي مسيناه��ا «مجع��ة كس��ر
احلص��ار» .أمس��ك النظ��ام كل م��ن كان هن��اك ،وامت�لأت الباص��ات
باملعتقل�ين .مل يفل��ت م��ن االعتق��ال س��وى من اس��تطاع اهل��رب .يف وقت
الح��ق ،أع��ادوا جث��ة مح��زة اخلطي��ب .مح��زة أح��د أبن��اء عموم�تي ،وه��و
مبثاب��ة اب��ن ل��ي .كان ق��د مت تعذيب��ه .مل يرتك��وا بقع��ة عل��ى جس��ده
دون أن تطاهل��ا لس��عات الس��جائر ،وكان جس��ده ممتلئ �اً بالطعن��ات
ورقبت��ه مكس��ورة .كان��وا ق��د قطع��وا عض��وه التناس��لي .وص��ل جس��ده
املدم��ى وش��اهد الن��اس م��ا فع��ل ب��ه النظ��ام .حينه��ا أدرك��وا أن النظ��ام
َّ
ً
ٌ
كان منتهيا .انتهت الثقة به .كان وفد قد ذهب للقاء الرئيس ،الذي
وع��د أن��ه س��يعاجل همومه��م .عوض�اً ع��ن ذلك ،أرس��ل الرئي��س هلم هذه
اهلدي��ة؛ جث��ة مح��زة .لق��د كانت طريق��ة إلخبارهم« :إم��ا أن تركنوا
إىل اهل��دوء أو س��نفعل ه��ذا بك��م» .قب��ل ه��ذه احلادث��ة كان لدى الناس
بع��ض األم��ل يف أن النظ��ام ق��د يصغ��ي إىل مطالبه��م وحي��اول إج��راء
إصالحات .بعدها أدركوا أنه يف طرف والش��عب يف طرف آخر .هكذا
هي األمور يف بلدنا .الشيء الوحيد الذي يعرف قادتنا فعله هو القتل،
ولي��س مهم�اً إن كان م��ن يقتلون��ه مدني�اً أو طف� ً
لا .زاد إيغ��ال النظ��ام
يف إرهابنا .لسان حاله كان يقول« :لن نقتلكم فحسب ،سنقتل كل
أف��راد عائالتك��م أيض�اً» .مسع��ت أن احلكوم��ة يف بع��ض البل��دان تعتقل
الش��خص املطل��وب فق��ط ،ولي��س ش��قيقه أو أم��ه أو أخت��ه .يف س��وريا،
العائل��ة بكامله��ا واحل��ي بكامل��ه متهم��ون ومس��تهدفون.
غيث ،طالب سابق (حلب)
يف أوج املظاه��رات يف جامع��ة حل��ب لعب��ت الفتي��ات دوراً
كب�يراً .ك��ن خيبئن األوراق والالفتات يف معاطفهن الطويلة ألنهن
ال َّ
يفتش��ن .ج��رى ع��د ٌد كب�ير م��ن املظاه��رات يف الس��كن اجلامع��ي
للط�لاب الذك��ور ،مم��ا دفع الس��لطات إىل إغالق هذا الس��كن .وحدات
الطالبات فقط بقيت مفتوحة ،لذا أخذن على عاتقهن مهام التنظيم
وإيص��ال املعلوم��ات .وعندم��ا كان��ت ق��وات األم��ن تهاج��م املتظاهري��ن
الش��باب كان��ت الفتي��ات يعرتض��ن طريقه��م .فف��ي ذل��ك الوق��ت كان
رج��ال األم��ن م��ا يزال��ون يعت�برون مل��س الفتي��ات خط�اً أمح��ر.
أبو فراس ،مقاتل (ريف إدلب)
اختط��ف الش��بيحة أخ��ي .بع��د  18يوم �اً أع��ادوه لن��ا مقت��و ً
ال
نتيج��ة التعذي��ب .ال ميك��ن ختيل طريقة موت��ه .أظافر قدميه كانت
مقتلعة .عظامه ُ
اختقت مبثقب .كانت هناك عالمات ضرب وحرق.
قاس إىل درجة أنه أصبح مس��طحاً .دفناه،
كان أنفه مضروباً بش��كل ٍ
وبع��د حوال��ي  3أش��هر اتص��ل بن��ا بع��ض الش��باب الذي��ن أطلق س��راحهم
من السجن وأخربونا أن أخي ما يزال حياً .كانوا معه يف السجن .أما
اجلس��د الذي دفناه فقد كان خيص ش��خصاً آخر .لقد كان مش��وهاً
إىل درج��ة أنن��ا مل نس��تطع أن من ّي��ز أن��ه كان لش��خص آخ��ر.
عابد ،ضابط منشق (تدمر)
كن��ا أربع��ة ضب��اط يف اجلي��ش الس��وري ،م��ع الثبوتي��ات
ال�تي تب�ين وضعن��ا .كان��ت لدين��ا حري��ة احلرك��ة يف كل أحن��اء
س��وريا ،واس��تخدمنا ه��ذه احلرية يف مس��اعدة املتظاهري��ن .كنا نوزع

املس��اعدات اإلنس��انية واألطعم��ة وامل��واد الطبي��ة عل��ى مناط��ق كانت
حباج��ة إليه��ا .س��يارتنا مل تك��ن ُت َّ
فت��ش .عندما كن��ت أصل إىل موقع
عس��كري أو حاج��ز تفتي��ش كن��ت أبرز بطاقيت ،ف��كان اجلندي يلقي
التحي��ة ويق��ول« :احرتام��ي س��يدي .تق��دم ل��و مسح��ت» .عندم��ا يك��ون
امل��رء ضابط�اً يف اجلي��ش الس��وري فه��و ف��وق اجلمي��ع .يق��ف يف طابور
�س ذل��ك! ه��ذه ه��ي طريقة عم��ل النظام يف س��وريا .كنا
االنتظ��ار؟ ان� َ
نفه��م ذل��ك .ب��دأت الث��ورة يف آذار .ب��دأ املدنيون واملتمردون باس��تخدام
الس�لاح يف ش��هر آب .م��ن البداي��ة قل��ت هل��م إن ه��ذا النظ��ام ل��ن يرح��ل
إال بقوة الس�لاح .ش��ئت أم أبيت ،عليك أن تس��تخدم الس�لاح .يف كل
ي��وم كان��ت جت��ري مظاه��رات س��لمية وكان  5أو  6أو  10أش��خاص
ميوتون .كنا ،بدون سالح ،يف طريق مسدود .ال تنتظروا دعم الرأي
الع��ام العامل��ي لن��ا ،علين��ا أن ننس��ى ه��ذه اخلزعب�لات.
م��ع نهاي��ة  2011ب��دأت األم��ور تضي��ق م��ن حولن��ا .ب��دا كأن
الضب��اط اآلخري��ن يرتاب��ون يف وضعن��ا .يف ذل��ك الوق��ت كن��ت يف
مهم��ة بعي��داً ع��ن قطع�تي .ذات ي��وم أرس��ل الضاب��ط القائ��د مالزم��ا
ش��اباً يطل��ب م�ني أن أع��ود إىل مكتب��ه .كن��ت مندهش�اً لع��دم اتصال��ه
املباشر بي .طلبت من املالزم استعمال جواله .حاملا وضعت يدي على
اجلوال وصلت رسالة .كانت من الضابط القائد نفسه الذي أرسل
يطلب�ني .فتح��ت الرس��الة وق��رأت« :ال تدع��ه يغي��ب عن ناظري��ك .إننا
قادمون إللقاء القبض عليه» .أجبت« :تلقيت الرسالة» ،ثم مسحتها.
أعدت اجلوال إىل املالزم وشكرته .بعد ذلك أخذت حقيبيت وخرجت
بأس��رع م��ا اس��تطعت .يف الش��هر التال��ي غ��ادرت الب�لاد.

ش��هادات لالجئني س��وريني مأخوذة من كتاب «عربنا جس��راً فاهتز اجلس��ر :أصوات من س��ورية» الذي أعدته وندي بريملان.
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صياد املدينة

عبد اهلل نظام وأتباعه الغاضبون

هناك أزمة يف أوساط الشيعة السوريني،
بني عموم أبناء الطائفة ،والريفيني منهم خاصة،
وب�ين رأس��ها األول «الس��يد» عب��د اهلل نظ��ام.
من صفحة شيعة الشام ضد الطاغية عبد اهلل نظام

قائم��ة الته��م ض��د الس��يد م��ن
أتباع��ه يف املذه��ب طويل��ة :فس��اد تع�بر عن��ه
فن��ادق وم��زارع وعق��ارات وأم��وال صعب��ة .ث��م
اس��تخفاف ب��ـ«آالم الش��يعة» إىل درج��ة إغاث��ة
أه��ل الفوع��ة ،وق��ت حصاره��م ،مبعاط��ف
مس��تعملة فاقع��ة األل��وان وحب�لاوة فاس��دة.
ث��م تبذي��ر وعب��ث بـ«مالي�ين املالي�ين» اآلتي��ة
م��ن إي��ران به��دف «تنمي��ة الطائف��ة»،
لته��در عل��ى مش��اريع خاس��رة؛ م��زارع فط��ر،
مستش��فيات مل تكتم��ل ،مرص��د فلك��ي عل��ى
سطح املدرسة احملسنية ،مالعب كرة سلة،
مس��ابح ش��رعية للنساء .وفوق كل هذا تكرب
وغطرس��ة إىل ح��د يصع��ب في��ه لق��اؤه عل��ى
ط�لاب احلاج��ات القادمني من نبل والزهراء،
وق��رى الغ��ور ،والدلب��وز وأم العم��د ،واملزرع��ة
وبص��رى الش��ام ،وحطل��ة ،وطبع��اً يصع��ب
ذل��ك عل��ى أهالي الفوع��ة وكفريا من حمل
إيوائه��م املؤق��ت ،ب��ل وحت��ى عل��ى ش��يعة ح��ي
زي��ن العابدي��ن عل��ى أط��راف دمش��ق.
ق��د تنط��وي تل��ك الته��م عل��ى
مبالغ��ة يف ح��ق الرج��ل الش��امي احملت��اط م��ن
العي��ون املفتح��ة علي��ه واحل� ِ�ذر م��ن ارت��كاب
احلماقات .وقد يكون تقصريه املزعوم نامجاً

مجلّ ة

عن قلة إدراك رعاياه الريفيني ،الذين تعّبئ
رؤوسهم فقط صور سادة معممني حيملون
البن��ادق ،ويصرخ��ون متوعدي��ن الع��دو،
وخيرق��ون الورقي��ات بهب��ات تط��ال اجلمي��ع؛
فق��راء أغني��اء ،أصح��اء جرح��ى ،أحي��اء ميتني
موت�اً طبيعي�اً ،م��اذا حيدث لو س��جلهم الس��يد
يف قائم��ة الش��هداء!
خي��ال خيال��ط الواق��ع يف أذه��ان
الناقم�ين عل��ى زعيمهم ،يدفعه��م إىل تقديم
طلب��ات غ�ير معقول��ة ،يظنون أن إي��ران لبتها
وبدده��ا الس��يد :بي��وت الئقة ل��ذوي املقتولني
يف املع��ارك ،من��ح دراس��ية للط�لاب ،وظائ��ف
يف مؤسس��ات الطائف��ة تس��توعب اجلمي��ع،
طوفان سالل إغاثية يغمر «القرى الشيعية»
وكهرباء ،بل وحتى رواتب شهرية من املهد
إىل اللح��د .فم��ن يبّل��غ املراج��ع العظ��ام يف قم
ومش��هد والنج��ف بأفع��ال الوكي��ل؟
رمب��ا كان االنفص��ال النفس��ي
ألكثري��ة الش��يعة الس��وريني اآلن ع��ن
س��واهم م��ن مجه��ور مؤي��دي األس��د ،ث��م
تكثي��ف احلض��ور اإليران��ي يف يومياته��م ،ق��د
قط��ع آخ��ر روابطه��م باألس��د وم��ا تبق��ى م��ن
دولت��ه ووزارات��ه ومس��ؤوليه ،إىل درج��ة أن ال

يُع َت��ب علي��ه وال ي َ
ير أو بش� ٍّ�ر إال يف
ُذك��ر خب� ٍ
احل��دود ال�تي يفرضه��ا اجل��وار.
ال يتحمل عبد اهلل نظام مسؤولية
ه��ذا التعل��ق املص�يري بإي��ران رغ��م اس��تثماره
الكام��ل ملناف��ع احلاض��ر اإليران��ي على صعيد
ش��خصي ،ح�ين بن��ى ،يف مثانين��ات الق��رن
املاض��ي ،عالق��ات خاصة بالس��فارة اإليرانية،
مناه��ا بالتدري��ج ليص�ير مدي��راً للجمعي��ة
احملسنية اليت تضم مدارس وهيئات خريية،
ثم وكي ً
ال للخامنئي ،فمديراً جملامع دينية
باجلملة ،مكنته من تبوأ الصدارة بني رجال
الدي��ن ووجه��اء الطائف��ة .ويف الطري��ق أزاح
زعيم��اً تقليدي��اً ه��و عل��ي مك��ي وارث أبي��ه
حس�ين ،وارث الس��يد حمس��ن األم�ين الق��ادم
م��ن جب��ل عام��ل ليصن��ع لش��تات الش��يعة يف
ح��ي اخل��راب -األم�ين الحق�اً تكرمي�اً ل��ه -يف
دمش��ق القدمي��ة ،مطلع الق��رن املاضي ،قواماً
ويدجمه��م يف وط��ن قي��د التش��كل.
هي��أ نظ��ام نفس��ه لتول��ي زعام��ة
الطائف��ة يف زم��ن الس��لم ،قب��ل أن تفاجئ��ه
الث��ورة واحل��رب ويفاجئ��ه س��وء فه��م وظ��ن
م��ن أتب��اع ش��به منس��يني ينادون��ه باحلاخ��ام
ومص��اص الدم��اء والطاغي��ة وغ�ير ذل��ك م��ن
الش��تائم ومس��ببات الص��داع.

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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