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االفتتاحية

رفعت األسد ...مات ...مل ميت
فيم��ا نض��ع اللمس��ات األخ�يرة عل��ى ه��ذا الع��دد راج��ت إش��اعة ع��ن وف��اة رفعت األس��د ،ع��م «الرئيس»
الس��وري احلالي وش��قيق الس��ابق ،ونفاها الكثريون ألنها مل تصدر عن جهات موثوقة .ولكن ما معنى موت
رفع��ت أو حيات��ه؟!
منذ صعود الش��قيقني ،حافظ ورفعت ،إثر اس��تيالء البعث على الس��لطة يف الس��تينات ،وخاصة بعد
كل منهما ،فكان حافظ «رجل الدولة»
سيطرة األول على احلكم عام 1970؛ تقامسا أدواراً تليق بشخصية ٍّ
املسؤول عن إدارتها وفق شكل ما من السياسة والقانون ،ولبس الشقيق األصغر دور «رجل العصابة» الذي
يعتدي وينهب ويستبيح ،حتى كربت مافياه «سرايا الدفاع» وأصبحت جيشاً موازياً بامتيازات خاصة وأذرع
مدني��ة تنافس «الدول��ة» ،فأقصاه أخوه.
ومن��ذ ذل��ك الوق��ت ،يف أواس��ط مثانين��ات الق��رن املاض��ي ،مل تع��د لرفع��ت قيم��ة فعلي��ة ،وإن تكرس��ت
«رمزيت��ه» باجتاه�ين؛ فه��و ،عن��د موال��ي النظ��ام م��ن حاضنت��ه االجتماعي��ة ،بط��ل مطل��ق اليدي��ن م��ن «وعث��اء
التنمر على الناس وإذالهلم ونهب بيوتهم وأرزاقهم دون
الدولة» ،يستذكرون معه «الزمن اجلميل» ،أيام ّ
حس��يب أو رقي��ب .وعل��ى الضف��ة املقابل��ة ه��و رم��ز لإلج��رام ذات��ه ولكن من وجه��ة نظر الضحي��ة ،فهو «بطل»
جم��ازر عدي��دة ،ال تب��دأ باملعتقل�ين الع� ّزل يف س��جن تدم��ر وال تنته��ي بأهال��ي مح��اة.
يف الس��نوات األوىل م��ن حك��م بش��ار بلغ��ت ص��ورة رفع��ت أقص��ى درج��ات احنداره��ا ،م��ع إظه��ار اب��ن
األخ ميله إىل «الدولة» ،وخت ّبط العم يف دعاوى معارضة دميقراطية مضحكة ،مل تقنع مواليه فض ً
ال عن
أعدائ��ه.
ولك��ن األم��ر اختل��ف م��ع الث��ورة ،عندم��ا أخ��ذت أص��وات موالي��ة موت��ورة تدع��و إىل س��رعة «احلس��م»
واالس��تباحة واس��تخدام أش��د أن��واع األس��لحة ،وش��اع ،ب�ين ه��ؤالء ،أن «القائ��د» (رفع��ت) ل��و كان يف احلك��م مل��ا
جت��رأ أح��د عل��ى رف��ع رأس��ه يف مواجه��ة «الب��وط العس��كري» ومش��تقاته.
ولك��ن ه��ذه مرحل��ة أصبح��ت وراءن��ا ،بع��د أن تطاب��ق النظ��ام م��ع مجه��وره وأحتفه��م بالكيم��اوي
والس��كود والربامي��ل امللق��اة عل��ى املناطق الثائ��رة .وتط ّوع للعب دور رفعت كثريون كثريون ،منذ ابن أخيه
ماه��ر وحت��ى رؤس��اء جمموع��ات تش��بيحية ال ت��كاد حتص��ى وال يس��تطيع م��ا تبق��ى م��ن «دول��ة» أن يضبطه��ا.
لق��د تكاث��ر رفع��ت ...و ُول��د جم��دداً عش��رات آالف امل��رات م��ن رح��م العدوانية نفس��ها واجلنون نفس��ه,
ف��أي معن��ى بق��ي لوف��اة ذل��ك العج��وز الرتاث��ي ،بلحيت��ه احملن��اة وجتاعي��د وجه��ه ،أو حليات��ه؟!!
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نشوان الصاحل

يأت��ي صوته��ا الرزي��ن الرقي��ق ،بع��د أن تطمئ��ن إىل معرفته��ا بعائل�تي« :واهلل ي��ا اب�ني إحن��ا عندن��ا
مص��اري وقدرن��ا نطل��ع تهري��ب ,الش��قى عل��ى م��ن بق��ى وم��ا عن��ده مص��اري».
تصم��ت الس��يدة أُم ص��احل لربه��ة تكفي البت�لاع الغصة ,ثم
متض��ي« :مات��ت حفيدت��ي ذات الس��تة أش��هر ب�ين ي��دي اختناق�اً ,وامتأل
ظهري بالش��ظايا ,وتكس��رت س��اقا ابنيت ,حني قصف التحالف منزلنا
يف امليادي��ن .بعده��ا كان ال ب��د م��ن الرحي��ل حبث�اً ع��ن ع�لاج .خرجن��ا
بس��يارتنا بع��د أن دفعن��ا  600دوالر ألح��د عناص��ر التنظي��م ليس��اعدنا
عل��ى الف��رار م��ن س��جننا الكبري يف مناطق س��يطرة داعش إىل س��جننا
الصغري يف خميم قانا ,يف حني كان على اآلخرين املش��ي أكثر من
عش��ر س��اعات لي� ً
لا».
يف العب��ور س�يراً عل��ى األق��دام فق��د حمم��د يعق��وب والدت��ه
وابنته وزوجته نتيجة العطش ,بعد أن تاهوا يف البادية ,يف حني ُوجد
ه��و وابن��ه مغم��ى عليهم��ا بع��د رحل��ة طويل��ة تلخ��ص ح��ال الكثريي��ن
م��ن أبن��اء الش��رق الس��وري اهلاربني م��ن مناطق س��يطرة التنظيم إىل
مناط��ق س��يطرة قس��د.
يف خمي��م قان��ا ،أو الس��د ،الواق��ع جن��وب احلس��كة ،يقط��ن
اآلن م��ا يزي��د عل��ى  25000نس��مة .لك��ن احلاج��ة أم ص��احل ،وخبف��ة
دم اجل�دّات تق��ول« :كن��ا م��ن مؤسس��ي املخي��م .كان��ت اخلي��ام قليل��ة
وجدي��دة ,وال أس��وار حتي��ط به��ا ,لكنه��ا -أي اخلي��ام -أخ��ذت بالتزاي��د
مع تزايد الوافدين مبعدل  200إىل  300شخص يومياً .حتى أصبحت
ترى أكثر من عائلة يف خيمة واحدة ,وبعض العائالت مل تعد جتد
خيام �اً فنام��ت يف الع��راء حت��ت غط��اء ال يق��ي مش��س الصي��ف.
أخذ القائمون على املخيم -وهم من اإلدارة الذاتية -مجيع
وثائقنا الرمسية من هويات وجوازات سفر ,ومنعونا من الذهاب إىل
املش��فى حت��ى بع��د رؤي��ة إصاباتن��ا وتقاريرن��ا الطبي��ة ,وأخربون��ا أن
مجيع السيارات مصادرة ال حيق لنا بيعها أو إخراجها من املخيم .ال
محام��ات وال دورات مي��اه ,كن��ا نذهب إىل حبرية الس��د القريبة كي
نقض��ي حاجتن��ا ونغتس��ل .مياه الش��رب ال�تي تأتي بالصهاري��ج ملوثة,
فانداحت ُ
احلمى املصحوبة بإس��هال ش��ديد ,ومات مخس��ة أطفال إثر
ذل��ك .بع��ض املنظم��ات ت��وزع أس��بوعياً حص��ص معلب��ات يعي��ش عليه��ا

الن��اس ,وت��وزع يومي �اً رغي��ف خب��ز واح��د فق��ط ل��كل ش��خص .لك��ن
س��يارات تبي��ع اخلب��ز واخلض��ار واملي��اه والثل��ج كان��ت حتض��ر يومي�اً
لتجم��ع مبال��غ خيالي��ة م��ن امليس��ورة أحواهل��م ,فقال��ب الثل��ج ب��ـ1800
ل�يرة س��ورية ,وربط��ة اخلب��ز ب��ـ 250ل�يرة ,وقنين��ة مياه الش��رب س��عة
 1.5ل�تر ب��ـ 100ل�يرة .وح�ين تغض��ب اإلدارة تعاق��ب املخي��م مبن��ع تل��ك
الس��يارات م��ن الدخ��ول».
يش��رف أطب��اء م��ن اهل�لال األمح��ر الك��ردي عل��ى املخي��م,
لكنهم ال يفعلون شيئاً« :حبة سيتامول ما بي يا ابين» .وحني حضر
أح��د مس��ؤولي اإلدارة الذاتي��ة (ك��ردي ترك��ي ال يتكل��م العربي��ة)
لتفق��د الوض��ع ,قام��ت مظاه��رة ه��ددت حب��رق املخي��م إذا مل يت��م
رتجم عرب إدارة املخيم« :إما أن تقبلوا
حتسني أوضاعه ,فكان رده املُ َ
بالوض��ع كم��ا ه��و أو نعيدك��م إىل داع��ش» .ولش��دة معان��اة الن��اس
طالب��وا بإعادته��م إىل داعش ,فاعتقلوا الش��باب البارزين يف املظاهرة
وأخرجوه��م بع��د ع��دة أي��ام منهك�ين م��ن التعذي��ب بع��د أن وقعوه��م
عل��ى تعه��د بع��دم التظاه��ر.
بعد ثالثة عشر يوماً خرجت عائلة أبو صاحل من املخيم:
«كن��ا مخس��ة ,أن��ا وابن� ّ
تي وصه��ري وأب��و ص��احل .دفعن��ا أل��ف دوالر،
مبع��دل  200ع��ن كل ش��خص ،ألح��د املتنفذي��ن حت��ى قب��ل بتهريبنا
بس��يارتنا إىل قرية «عجاجة» القريبة ,وهناك دفعنا  400دوالر عن
السيارة ألحد املهربني حتى أدخلنا إىل مدينة احلسكة ,ومن هناك
دفعن��ا  150دوالر ع��ن كل ش��خص حت��ى وصلن��ا مدين��ة الب��اب .لك��ن
قبل هذا تأتيك العوائل اليت ال خيمة هلا تطلب أن حتل حملك بعد
أن ترح��ل ,علي��ك أن ت��رى عيونه��م وه��م حيلم��ون خبيم��ة».
توصي�ني أُم ص��احل مب��ن بق��ي هن��اك يف املخيم��ات قب��ل أن
تقف��ل اخل��ط« :ق��د ميك��ن احتم��ال كل م��ا قلت��ه ل��ك ل��وال احمل��اوالت
الدائم��ة م��ن اإلدارة إلهانتن��ا وإذاللن��ا ,واملرفق��ة دوم��اً بصيغ��ة
املخاطب��ة املتعالي��ة« :ه��ي إن� َ
�ت ..ي��ا ن��ازح».
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من املظاهرات إىل داعش

شهادة على ثورة القورية ..ويف نقدها ( 1من )2

تقع مدينة القورية على مس��افة  55كم ش��رقي دير الزور .ويبلغ عدد س��كانها  60ألف نس��مة تقريباً ،ينتمي معظمهم إىل
عش�يرة القرع��ان ،أح��د ف��روع قبيل��ة العكي��دات العربي��ة ،فض� ً
لا ع��ن عائ�لات م��ن عش��ائر أخ��رى.
قب��ل الث��ورة كانت الزراعة ،وحتوي�لات األبناء العاملني
يف اخلليج العربي ،احلاملني الرئيسيني القتصاد القورية ،املشابه
لغ�يره يف بع��ض امل��دن أو البل��دات الريفي��ة يف حمافظ��ة دي��ر الزور.
ويع��د الع��ام  ،1990تاري��خ الغ��زو العراق��ي للكوي��ت ،تارخي�اً مفصلي�اً
يف الوع��ي االجتماع��ي الع��ام ،إذ ش��هدت القوري��ة م��ا يش��به الصحوة
ألهمية التعليم كضمانة أكيدة ملستقبل أفضل ،بعد أن تبددت
الثق��ة بالعم��ل يف اخللي��ج ال��ذي ارتب��ط حبل��م اإلثراء الس��ريع قبل
الغ��زو .لريتف��ع ،يف العقدي��ن الالحق�ين ،ع��دد خرجي��ي اجلامع��ات
واملعاه��د إىل ح��د كب�ير مقارن��ة م��ع العق��ود الس��ابقة .وب�لا ش��ك
تركت هذه النهضة التعليمية النسبية أثرها الب ّناء على جمتمع
القوري��ة ،ورمب��ا تك��ون أح��د األس��باب ال�تي تفس��ر التحاقه��ا املبك��ر
برك��ب الث��ورة يف آذار  .2011يف ذل��ك الوق��ت ش��كلت أول مظاه��رة
صدم��ة للعق��ل اجلمع��ي وللعق��ل املع��ارض يف القوري��ة ،إذ أصي��ب
ه��ذان الوعي��ان بداي��ة بالذهول إىل درجة ما يش��به الرفض أو عدم
التصديق .ما أقوله هنا ليس حتلي ً
ال بل وقائع عشتها وكنت شاهداً
عليها ،حني كان الثوار يكتبون شعاراتهم على اجلدران لي ً
ال قبل
أن ميس��حها البعثي��ون واملؤي��دون يف النه��ار ،فض� ً
لا ع��ن التحري��ض
والتعبئ��ة لص��احل الث��ورة يف كل م��كان ،إىل أن جنح��ت القوري��ة
يف إخ��راج مظاه��رات منتظم��ة كل أس��بوع ،وأحيان�اً مظاهرتني أو
ث�لاث .مل تك��ن التحدي��ات األمني��ة صغرية أمام احل��راك املتصاعد،
لك��ن إص��رار الش��بان جعلهم يصمدون يف وج��ه حماوالت الرتهيب
والرتغي��ب .يف تل��ك األش��هر م��ن ع��ام  ،2011ث��م يف األش��هر الالحقة
م��ن الع��ام التال��ي ،كان��ت القوري��ة مس��رحاً لصدام��ات ك�برى بني
ق��وى األم��ن واملتظاهري��ن ،جعل��ت منه��ا حام ً
ال رئيس��ياً لث��ورة ريف
دي��ر ال��زور ،وخاص��ة بع��د أن جنح��ت يف التص��دي لدباب��ات النظ��ام
ومحالت��ه العس��كرية املتالحقة ،إثر فش��ل خمابرات��ه وأجهزة أمنه
يف س��حق الثورة.
القورية حمرّرة
يف حزي��ران  2012ح�� ّررت املدين��ة بش��كل نهائ��ي م��ن
النظ��ام ،لك��ن قوات��ه املنس��حبة إىل البادي��ة القريب��ة ظل��ت متث��ل
تهدي��داً للمدين��ة وأهله��ا الذين س��رعان ما اس��تعادوا من��ط حياتهم
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الطبيع��ي رغ��م الصواري��خ وقذائ��ف املدفعي��ة .ارتب��ط ح��راك القوري��ة
املس��لح بكتيب��ة القعق��اع ال�تي تول��ت حتري��ر املدين��ة ،وس��جلت –بع��د أن
حتول��ت إىل ل��واء -مش��اركات هام��ة يف معظ��م املع��ارك واملواجه��ات
العس��كرية يف ري��ف دي��ر ال��زور الش��رقي ،م��ن البوكم��ال عل��ى احل��دود
العراقي��ة إىل مط��ار دي��ر ال��زور العس��كري .اس��تمرت املظاه��رات وأوجه
النشاط الثوري املتنوعة يف املدينة ،وظهرت ،إىل جانب ذلك ،كتائب
وجمموع��ات مس��لحة بدواف��ع انتهازي��ة م��ن مؤسس��يها .س��يكون هل��ذه
األجس��ام الولي��دة دور ه��دام يف تش��ويه ص��ورة الث��ورة واجلي��ش احل��ر
ال��ذي أخ��ذت مسعت��ه بالرتاج��ع م��ع مظاه��ر الفوض��ى والفس��اد ال�تي
ارتبط��ت ببع��ض الكتائ��ب املنتمية إليه .مه��دت هذه املظاهر ،إىل جانب
عوامل داخلية وخارجية يف بنية اجليش احلر ،لسقوطه الحقاً حتت
ضرب��ات القاع��دة /جبه��ة النص��رة ث��م داع��ش.
الثورة واحلاضنة االجتماعية
انقس��مت احلاضن��ة االجتماعي��ة يف القوري��ة إىل ثالث��ة
متثي�لات سياس��ية؛ أوهل��ا م��ا كان يدع��ى باألنص��ار ،وه��ؤالء مؤي��دو
الث��ورة الذي��ن دافع��وا عنها وش��كلوا اخلزان البش��ري ال��ذي بقي يرفدها
بدم��اء جدي��دة ،وثانيه��ا الفئة املختلطة ب�ين معارضي الثورة ومؤيدي
النظ��ام ،والثالث��ة مثله��ا احليادي��ون .عاش��ت فئ��ة احليادي�ين الش��قاء
بعين��ه ،إذ س��يطر عليه��ا اخل��وف وال�تردد وترق��ب موازي��ن الق��وى ك��ي
تقرر موقفها ،لكن زئبقية ميزان القوة وعدم استقراره زاد يف شقائها
إىل أن وصل االس��تقطاب يف الش��ارع إىل درجة حادة .ثم إن النظام مل
يرتكها يف حاهلا بل طلب منها الوالء ،وأخص بالذكر هنا من كانوا
ق��د انتس��بوا إىل ح��زب البع��ث تقي��ة ،إذ ّ
ذكرهم النظام بش��عار «بالروح
بالدم نفديك يا بشار» وأسقط عنهم ورقة التوت ،وكذلك أحرجتهم
الثورة عرب شعارها الصادم «املا يشارك ما بيه ناموس» ،إىل أن أجربت
هذه الفئة على التالشي واالخنراط هنا أو هناك على طريقة «مكره
أخ��اك ال بط��ل».
وبالرغم من تعدد التش��كيالت املدنية الوليدة بعد التحرير،
إال أنه��ا مل تك��ن حدث�اً فارق�اً يف تاري��خ الث��ورة ،فق��د كان��ت الرتبيت��ان
البعثي��ة واالجتماعي��ة هم��ا املوروث��ان األه��م الل��ذان ضرب��ا العق��ل حتى
النخ��اع .وكان��ت ه��ذه اهليئ��ات أدن��ى بكث�ير م��ن مؤسس��ات الس��لطة،

panoramio

صاحل السلطان
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وكان ينقصها الكثري من الناحيتني الذاتية
واملوضوعي��ة -م��ع اإلش��ادة طبع��اً باجله��ود
الفردي��ة والنواي��ا الطيب��ة للبع��ض -ففش��لت
فش� ً
لا ذريع��اً يف إقن��اع الن��اس بأنه��ا البدي��ل
اإلجياب��ي املنش��ود.
املرأة
علين��ا أال ننس��ى ال��دور الكب�ير
ال��ذي لعبت��ه امل��رأة يف القوري��ة واألعب��اء
الثقيل��ة ال�تي حتملته��ا .لق��د كان��ت النس��اء
اجلن��دي اجمله��ول يف ه��ذه الث��ورة ،بتش��جيع
املتظاهري��ن واالحتف��ال به��م بالزغاريد ونثر
السكاكر واألرز فوق رؤوسهم ،ثم وقوفهن
وقفات ال تنسى جتلت يف صور خمتلفة من
حتض�ير الطع��ام واللب��اس واألغطية والتربع
بالنق��ود وإرس��اهلا ملقاتل��ي اجلي��ش احل��ر أيام
ال�برد واجل��وع واملالحق��ة قب��ل التحري��ر ،ويف
فت��ح بيوته��ن منتص��ف الليال��ي إلي��واء الث��وار
والتغطي��ة عليه��م أوق��ات احلم�لات األمني��ة
والعس��كرية .كان��ت امل��رأة يف القوري��ة مث��ا ً
ال
ل�لام الصاب��رة واألخ��ت احلن��ون الش��جاعة،
وقدم��ت أحيان�اً أكث��ر بكثري م��ا قدمه كثري
م��ن الث��وار .لق��د كان مح��ل امل��رأة ثقي� ً
لا،
خصوص �اً اللوات��ي فق��دن فل��ذات أكباده��ن
واللوات��ي فق��دن أزواجه��ن َّ
وه��ن يف مقتب��ل
العم��ر ،ف��كان الزم��ن مي��ر عليهن ثقي� ً
لا جداً،
وبعضه��ن فارق��ن احلي��اة حزن �اً وقه��راً.
املخاتري وشيوخ الدين
يف كل جمتم��ع فئ��ات اجتماعي��ة
متماي��زة وخمتلف��ة يف آن واح��د ،وخصوص�اً
يف اجملتمع��ات ذات النم��ط الواح��د يف امل��أكل
وامللب��س ومن��ط العي��ش واحلي��اة والس��لوك
والفكر .ويف مقدمة هذه الفئات االجتماعية
يأت��ي املخات�ير وظله��م م��ن الفعالي��ات
االجتماعية .وقد اختذ هؤالء -أو معظمهم-
موقفاً معارضاً للثورة ألس��باب عدة؛ يأتي يف
مقدمته��ا أن الفع��ل الث��وري نفس��ه ،احلام��ل
لقيم احلرية والعدالة ،أكرب مما تس��توعبه
عقوهل��م ال�تي ترب��ت عل��ى طاعة أول��ي األمر،
ومتاهي عقليتهم املبنية على قيم االس��تبداد

م��ع عق��ل الس��لطة أكث��ر م��ن متاهيه��ا م��ع
عقل الثورة ،بس��بب تش��ابه البنيتني .كما أن
املناف��ع املتبادل��ة بينه��ا وب�ين نظ��ام االس��تبداد
ه��و م��ا جع��ل واجه��ات العش��ائر ُتب��ع للس��لطة
القائم��ة بغ��ض النظ��ر ع��ن أصله��ا وفصله��ا.
لقد واجهت هذه الشرحية حمنة االنكشاف
التارخي��ي أم��ام مجهوره��ا ،وأصبح��ت وجه�اً
لوج��ه م��ع الث��ورة وم��ع اس��تحقاقاتها ،م��ا أدى
إىل فش��لها يف أن تك��ون عل��ى غ�ير م��ا تر ّب��ت
علي��ه سياس��ياً واجتماعي��اً .لك��ن املؤس��ف أن
الث��ورة ،عندم��ا جت��اوزت ه��ؤالء ،مل تتمك��ن
من إقناع الناس أنها األفضل ،ما جعل أهالي
املدين��ة كم��ن أض��اع الرقصت�ين.
أم��ا فئ��ة «ش��يوخ الدي��ن» (م��ع
تأكي��دي أن ه��ذه التس��مية جم��رد اصطالح
ال حيمل مدلوله ،إال أني سأستعمله جمازاً)
فانقس��مت إىل قس��مني؛ اخن��رط األول يف
الثورة ونش��ط يف اجلوامع ومناس��بات العزاء،
وش��ارك خصوص��اً يف املظاه��رات الس��لمية
ال�تي غل��ب عل��ى ش��عاراتها اخلط��اب الوط�ني
اجلام��ع ،لكن��ه ،وم��ع حت��ول الث��ورة إىل
العسكرة ودخول اإلخوان املسلمني والسلفية
اخلليجي��ة ،تبن��ى الش��عارات الطائفي��ة ال�تي
عزفتها بثينة ش��عبان ودندن عليها العرعور،
م��ا مه��د طري��ق القاعدة إىل ويف س��ورية ،من
داع��ش والنص��رة ،إىل أن حل��ت الكارث��ة ال�تي

ستودي بالثورة أو ً
ال وبالشعب السوري ثانياً.
أما القس��م اآلخر من الش��يوخ فبقي «صامتاً»
ولكن��ه يغمغ��م رافض �اً للث��ورة .
دور جمموعات الدعم يف اخلليج وأثرها
يف بداي��ة الث��ورة أس��همت ه��ذه
اجملموع��ات مس��اهمة إجيابي��ة جله��ة الدع��م
املعنوي واملالي املتواضع الذي تتطلبه املرحلة
الس��لمية م��ن ل��وازم اإلع�لام وما ش��ابه .كما
ش��هدت املرحل��ة األوىل م��ن العس��كرة (بغ��ض
النظ��ر ع��ن موقف��ي املع��ارض هل��ا) أعم��ا ً
ال
إجيابي��ة عل��ى الصعي��د اإلنس��اني ،م��ن دع��م
للمحتاج�ين ولبع��ض الث��وار الذي��ن تضرروا.
وبالرغ��م م��ن أن��ه كان دعم��اً متواضع��اً إال
أن��ه كان ذا أث��ر معن��وي ب��ا ٍد .كما خصصت،
لف�ترة ،روات��ب لعوائ��ل الش��هداء .كان��ت تل��ك
مراح��ل البداي��ات ،والبداي��ات دائم��اً خصب��ة
ث��م تب��دأ بالفق��ر ،وهكذا ثورة الس��وريني .ومل
تستمر احلال هكذا ،وسيكون للتطورات على
األرض يف الداخ��ل صداه��ا يف اخل��ارج .وإذا
كان ل��ي م��ن نقد سياس��ي وأخالق��ي لـ«ثوار»
اخل��ارج فإن��ه يتمث��ل مب��ا يل��ي :لق��د أس��هموا
فعالة يف تس��ريع العس��كرة ودفعها
مس��اهمة َّ
إىل نهاياته��ا ،وجعل��وا القوري��ة تدف��ع مثن��اً
مبك��راً حلمله��ا الس�لاح .ويف االجتي��اح األول
للمدينة كانت بعض القرى احمليطة تعلن
والءه��ا لبش��ار األس��د وتنتظ��ر قض��اء جي��ش
النظام على ثورة القورية وحتى على أهلها.
وهن��ا أق��ول :لق��د كان��ت دنانريك��م إمث�اً يف
رقابك��م ال ميح��وه إال اهلل .أم��ا احلدي��ث ع��ن
الفس��اد وس��رقات أم��وال الث��ورة فيط��ول .ول��و
أن��ي أمل��ك توثيق�اً غ�ير املش��افهة ال�تي وصلت
إلي وطالت أمساء معروفة ملا ترددت حلظة
ّ
واح��دة يف فض��ح كل م��ن تاج��ر بعذاب��ات
الن��اس .ول��و بقي��ت ل��ي س��اعة من العم��ر تتاح
فيه��ا حماس��بة بش��ار األس��د وجمرم��وه فل��ن
أت��ردد حلظ��ة يف املطالب��ة أيض��اً مبحاس��بة
لص��وص الث��ورة وجمرميه��ا ،وم��ا أكثره��م.
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يف سجن احلسبة يف امليادين

هادي الفيصل
كان اهل��واء ح��اراً ورطب�اً بأنفاس��نا ،حن��ن املس��جونني العش��رين يف غرف��ة جعلته��ا حس��بة داع��ش ،وغ��رف أخ��رى م��ن قب��و بن��اء
س��كين ،س��جناً ملرتك�بي املخالف��ات الصغ�يرة.
رغ��م اعتي��ادي عل��ى عجائبي��ة الدواع��ش أحسس��ت
باالس��تغراب ب��أن أُس��جن عقوب��ة عل��ى حقي الطبيع��ي يف التدخني،
خاص��ة يف ه��ذه الظ��روف ال�تي مت��ر به��ا داع��ش ومن��ر به��ا حن��ن مع
الغ��ارات وامل��وت واجل��وع .قادني التهور إىل حتل��ل فجائي بعد طول
ح��ذر واحتياط ،فأش��علت س��يجارة على س��طح املن��زل الذي نزحت
إليه مؤخراً قرب مدينة امليادين .قلت كيف للحسبة أن تراني يف
ه��ذا الصب��اح الباك��ر على الس��طح وأثن��اء غارة لطائ��رات التحالف
عل��ى املدين��ة القريب��ة ال�تي كن��ت أمخ��ن أي األحي��اء قصف��ت؟
وكنت مطمئناً إىل أن «اإلخوة» ال بد أن يكونوا مش��غولني مبا هو
أهم من س��يجارتي ،وبأنهم س��ئموا مالحقة الناس على التفاهات،
ألختف��ف م��ن ش��روط األمان اليت أختذها ع��ادة .لكن ظين مل يكن
علي بعد قليل نتيجة وشاية من «راصد»
يف حمله ،إذ ألقي القبض ّ
رآن��ي .مل أج��ادل أو أمان��ع ،ب��ل كن��ت مث��ا ً
ال «للمذن��ب املتلب��س» ،م��ا
جع��ل الرحل��ة القص�يرة إىل الس��جن مت� ّر بيس��ر .ومل أك��ن خائف�اً،
فتهميت صغرية .بضع أيام سجن وبضع سياط أُجلدها ثم أخرج.
يف الس��جن بادرن��ي مته��م «حالق��ة» بالس��ؤال ع��ن تهميت،
ث��م أخربن��ي أن وجب��ة واح��دة فق��ط ت��و ّزع على املس��اجني كل يوم،
وشدد على أهمية أن ألتزم بالصلوات وبالسنن وباإلصغاء الكامل
لش��رعيي الس��جن وحف��ظ م��ا ينبغي حفظ��ه من املطوي��ات الورقية
ال�تي حياف��ظ عليه��ا اجلمي��ع كأطف��ال مدرس��ة صغ��ار حيافظون
على دفاترهم .وحاول حثي على احلديث هامساً عندما سألين عن
آخر األخبار ألنه منقطع عنها منذ أس��بوع ،حس��ب ما قال .مل أجب
يف احلقيق��ة ،ح��ذراً م��ن احتم��ال ان يك��ون واح��داً م��ن اجلواس��يس
أو «الرص��اد» الذي��ن تزرعه��م داع��ش يف الس��جون حبث�اً عن «حاالت
مش��بوهة» بالنس��بة إليه��ا .وتذكرت احلكاي��ات املتناقلة عن «أوالد
احل��رام» وع��ن ضحاياه��م مم��ن دخلوا س��جون التنظي��م مبخالفات
بس��يطة وخرج��وا منه��ا إىل س��احات اإلع��دام كمرتدي��ن وعم�لاء
للتحال��ف أو للجي��ش احل��ر أو «لألك��راد» أو للنظام.
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بص��وت ع��ال غ�ير م�برر يف ج��و الصم��ت والرتق��ب ه��ذا،
اش��تكى ش��يخ ق��ارب الس��بعني م��ن خط��أ ارتكب��ه الدواع��ش باعتقال��ه:
«م��ا كمش��وني وك��ت ص�لاة .أي ص�لاة الصب��ح والش��مس عالي��ة؟!.»..
حف��ز الص��وت العال��ي بعضن��ا عل��ى ال��رد« :م��و عش��ان الص�لاة ي��ا حجي».
لكن��ه مل يس��مع وع��اد إىل حريت��ه صامت�اً إىل ح�ين أذن الظه��ر ووقفن��ا
ألداء ص�لاة الس � ّنة القبلي��ة فاق�ترب م��ن الب��اب ون��ادى احل��ارس« :ي��ا
اب��ن احل�لال ،ت��رى الش��مس كان��ت طالع��ة وم��و وك��ت ص�لاة» .ع ّنف��ه
احل��ارس« :ارج��ع غ��اد ..أط��رش ويري��د يع��رف ليش كمش��ناه!» .تدخل
الس��جناء لتهدئة الش��يخ وإحلاقه بالصالة ،دون أن يتمكن أحد من أن
يوض��ح ل��ه أن التهم��ة ال�تي س��اقته إىل الس��جن أن��ه كان يتمش��ى أم��ام
بيت��ه يف صبيخ��ان صب��اح اليوم بكالبية طويلة ختال��ف قانون «اإلزار»،
رغ��م الش��رح باإلش��ارات إىل ث��وب الش��يخ ال��ذي م��ن املتوق��ع أن ميض��ي
أيام�اً يف الس��جن رمب��ا طال��ت يف ح��ال فش��له يف حفظ نواقض االس�لام
م��ن املطوي��ات ،وه��و االحتم��ال األرج��ح ،إن مل تتدخل واس��طة خترجه.
بع��د اجل��دل الذي أثاره الش��يخ مع الس��جان تباه��ى متهم احلالقة بأنه
يع��رف الس��بب ال��ذي ج��اء بالش��يخ مته��م اإلزار إىل امليادي��ن ولي��س إىل
حسبة العشارة األقرب ،وراق لي للحظات أن أعرف شيئاً من الرتهات
«البريوقراطي��ة» الولي��دة يف ع��امل داع��ش فقال« :جعد يس��ووهلا صيانة
حس��بة العش��ارة .وش��رجي صبيخان ما بي سجن حسبة لوالية اخلري،
أي لوالي��ة الف��رات»« .حس��بة العش��ارة أحس��ن»؛ أض��اف مته��م احلالق��ة
جبمل��ة عززت الش��كوك الصامتة بأن��ه «الراصد» اخلبيث املزروع بيننا.
مل يق��ع أح��د يف الطع��م ال��ذي ألق��اه س��وى مراه��ق صغ�ير ب��دا مس��روراً
وه��و خيربن��ا أن��ه س��ينقل الي��وم إىل س��جن األح��داث ،حي��ث الوجب��ات
الث�لاث والتكيي��ف واحلمام��ات والنظافة .أكد مته��م احلالقة ما قاله
املراهق عن س��جن «اخلمس جنوم» حس��ب قوله ،وأن كبري الش��رعيني
في��ه «ألط��ف وأطي��ب ش��رعي م� ّر عل��ى والي��ة اخل�ير».
مل أج��د الش��جاعة الكافي��ة للهم��س يف أذن املراهق أن س��جنه
اجلدي��د م��ا ه��و إال حمط��ة س��يخرج منه��ا جمن��داً يف صف��وف التنظي��م
وعازم �اً عل��ى تفج�ير نفس��ه دفاع �اً عن��ه.
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يف البي��وت اجلماعي��ة ال�تي خيصصه��ا الوس��طاء للزبائ��ن ،ويف س��يارات
النقل ومكاتب التهريب ،وعلى األرصفة ...تغدو تركيا يف متناول اليد .و يقع
«الراكب» يف ش��باك اجلمل الس��حرية اليت تتكرر على مس��امعه :اليوم تتعش��ى
برتكي��ا ،الصب��ح أن��ت برتكي��ا..

مسهر اخلالد
عنده��ا يب��دأ التف��اوض عل��ى املبل��غ وكيفي��ة تس��ليمه،
وماذا يش��مل يف رحلة العبور ،ثم يبدأ ش��رح خطة اجتياز الطريق.
فهن��اك طري��ق ح��ارم :اجتي��از اجل��دار ،ث��م االنتظ��ار يف األراض��ي
الزراعي��ة ،ث��م املتابع��ة عندم��ا ي��رى امله��رب ذل��ك ممكن �اً ،ليصب��ح
الراك��ب عل��ى الط��رف اآلخ��ر م��ن احل��دود حي��ث تنتظ��ره س��يارة
امله��رب الرتك��ي .وهن��اك العاص��ي :حي��ث قط��ع النه��ر مبرك��ب
صغ�ير ،ث��م الزح��ف بني املزروعات ملس��افة قصرية ،ث��م يأتي الزفت
الرتك��ي .وهن��اك طري��ق «الع َي��ل» (العائالت) :حيث املش��ي الطويل،
لس��اعتني تقريب�اً .وهن��اك «اإلزن» :عندم��ا مي��ر ال��ركاب م��ن ج��وار
املخف��ر الرتك��ي مبوج��ب اتف��اق ب�ين امله��رب الرتك��ي وضاب��ط ،أو
عناص��ر ،اجلندرم��ة.
يس��تعمل البع��ض أراضيه��م املتامخ��ة للح��دود يف تهريب
الركاب ،لكنهم ال يستطيعون منع أحد من استعماهلا ،بينما يلجأ
آخ��رون إىل أراض مش��اعية الس��تعمال احل��دود ،يف وق��ت حم��دد
تسمح به هيئة حترير الشام .وتتقاضى اهليئة  50دوالراً عن كل
راك��ب مقاب��ل وص��ل للعبور ،وتش�ترط على املهرب�ين للعمل أموراً
ع��دة منه��ا ع��دم تقاض��ي امل��ال ع��ن األطف��ال ،الذي��ن حيتس��ب كل
ثالث��ة منه��م دون العاش��رة كراك��ب يف ع��رف التهري��ب ،وخيف��ي
أهاليه��م ذل��ك ،بتواط��ؤ م��ع املهرب�ين ،ع��ن احلواج��ز ال�تي تنصبه��ا
اهليئ��ة عل��ى الط��رق املؤدية إىل احلدود ،لتف ّق��د الركاب والتأكد
م��ن دف��ع الوص��ول عنه��م .وق��د عرفت ،بع��د أن أخفانا أح��د املهربني
يف القس��م اخللف��ي م��ن الف��ان الذي نقلنا في��ه إىل احلدود ،وقبل أن
نص��ل إىل حواج��ز اهليئ��ة؛ أن هن��اك تهريب�اً آخ��ر يلج��أ إلي��ه البعض
للتمل��ص م��ن دف��ع قيم��ة الوص��ول ،بينم��ا يدفع غريه��م  150دوالراً
لعناصر يف احلاجز للس��ماح جملموعتهم بالعبور دون وصول .وقد
تش�ترط اهليئ��ة عل��ى امله��رب ال��ذي حص��ل عل��ى «إزن حقيق��ي» دفع
 100دوالر ع��ن كل راك��ب وإدخ��ال جرحي�ين م��ن مقاتليه��ا إىل
األراض��ي الرتكي��ة.
م��ع االق�تراب م��ن احل��دود يب��دأ الدلي��ل باإلفص��اح ع��ن
حقيق��ة الطري��ق ال��ذي سيس��لكه بال��ركاب .فطري��ق ح��ارم ،ال��ذي
كان ج��داراً وانتظ��اراً لبع��ض الوق��ت ث��م املتابع��ة باجت��اه القري��ة
الرتكي��ة؛ يصب��ح ج��داراً ،ث��م خندق��اً ارتفاع��ه أربع��ة أمت��ار ،ث��م
أس�لاكاً ش��ائكة ،فس��ياجاً معدني��اً ،فانتظ��اراً يف أرض أش��واك
لس��ت س��اعات باحل��د األدن��ى ،ث��م اجتياز جدار آخر أو قس��طل حتته
للدخ��ول إىل األراض��ي الزراعي��ة الرتكي��ة ،ال�تي يراقبه��ا عناص��ر

اجلندرم��ة كذل��ك .بينم��ا يزح��ف ركاب العاص��ي لس��اعات يف حق��ول
القط��ن أو الفليفل��ة للوص��ول إىل «الطريق العس��كري الرتكي» ،حيث
تنتش��ر حم��ارس اجلندرم��ة ،واقتن��اص غفل��ة منه��م للمتابع��ة .يف
ح�ين يكتش��ف العدي��د م��ن ال��ركاب ،بع��د أن يكون��وا قد ب��دأوا طريقهم
مطمئن�ين ،أن طري��ق «اإلزن» ،ال��ذي دف��ع أحده��م  2000دوالر أو أكثر
للعب��ور من��ه؛ م��ا ه��و إال طري��ق تهري��ب يلج��أ امله��رب في��ه إىل إدخ��ال
الكثري من اجملموعات -العراقيني خاصة -إلشغال عناصر اجلندرمة،
ومن ينجو من تلك اجملموعات يصبح يف تركيا مقتنعاً أنه دخل إليها
ب��إذن ،بينم��ا يعي��د املهرب املبالغ اليت أخذها ملن أمس��كته اجلندرمة من
ال��ركاب م��ع أع��ذار عدي��دة ،كاخت�لاف الضب��اط يف م��ا بينه��م.
قبل البدء بالعبور يرتاجع البعض بسبب الصعوبات أو مساع
أصوات رصاص اجلندرمة .عندها يستعمل املهربون الفيديوهات اليت
يصوره��ا األدالء لل��ركاب بع��د وصوهلم إىل تركيا إلقناع املرتاجعني،
«يكمش��ون»
ويتاب��ع م��ن يتاب��ع رغ��م اعتق��اد راس��خ لدي��ه ب��أن املهرب�ين ّ
جمموع��ات م��ن ال��ركاب قص��داً ،بإرس��اهلم يف أوق��ات يقظ��ة احل��رس
الكامل��ة أو م��ن ط��رق مكش��وفة ،لتمري��ر جمموع��ات أخ��رى.
يبق��ى أن الكث�ير م��ن ال��ركاب يقدم��ون عل��ى العب��ور دون أن
يضعه��م املهرب��ون واألدالء والوس��طاء يف ص��ورة الطري��ق احلقيقي��ة.
وهو ما وقع لي مع جمموعة حني حاولنا من طريق «التلول» ،وش��رح
لن��ا الوس��يط بأنن��ا بع��د أن «نن��ط» اجل��دار س��ننزل يف خن��دق عمق��ه
أربع��ة أمت��ار ،في��ه قن��اة ري تك��ون جاف��ة يف الغال��ب ،ث��م خن��رج من��ه إىل
حق��ل ذرة عل��ى بع��د  100م�تر جي��ب قطعه��ا ركض�اً ،دون االلتف��ات إىل
رصاص اجلندرمة ،فبمجرد الوصول إىل الذرة سيرتكوننا لصعوبة
البحث فيها ،وباجتياز احلقل نصل إىل ساتر نعربه لنصبح يف القرية
الرتكي��ة .وأض��اف امله��رب أن حق��ل ال��ذرة يبع��د  400م�تر ع��ن نقط��ة
العب��ور ،بينم��ا يبع��د املخف��ر كيلوم�تراً واح��داً ،وأن امل��اء يف قن��اة ال��ري
يصل إىل اخلصر .بعدها ارتقى س��لماً وضعه على اجلدار ،وفتح ثغرة
يف األس�لاك الش��ائكة فوق��ه ،وأش��ار إلين��ا أن نب��دأ .قفزن��ا اجل��دار دون��ه،
ث��م نزلن��ا يف اخلن��دق لنكتش��ف أنن��ا أم��ام نهر العاصي ،وأن املس��افة بني
املخفر ومكاننا تقرتب من املسافة بينه وبني حقل الذرة ،الذي تفصله
عن��ا أس�لاك ش��ائكة وس��ياج معدن��ي ،باإلضاف��ة إىل أصحاب��ه الذي��ن
كان��وا يعمل��ون في��ه وقته��ا ،وترك��وا أش��غاهلم ليس��اعدوا يف اإلمس��اك
بأف��راد اجملموع��ة .عن��د ذلك كنت قد اجتزت النه��ر بصعوبة واختبأت
عل��ى حافت��ه أراق��ب ...وبع��د يأس��ي ،خرج��ت مستس��لماً لغض��ب عناص��ر
اجلندرم��ة.
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«كلنا سوا»
فريق من ذوي االحتياجات اخلاصة يناصرون قضيتهم
يتعرض ذوو اإلعاقة كل يوم للتمييز ولعوائق تق ّيد مش��اركتهم
ويرم��ون م��ن حقوقه��م يف العمل
يف اجملتم��ع عل��ى ق��دم املس��اواة م��ع غريه��مُ .
ويف العي��ش املس��تقل .وهل��ذا تش��كل فري��ق املناصرة «كلنا س��وا» ،التابع ملنظمة
«س��ند» ل��ذوي االحتياج��ات اخلاص��ة ،للتنوي��ه إىل ض��رورة مش��اركة ه��ذه
الفئة يف العمل وتأمني ما يتطلبه ذلك من برامج تدريب وبناء قدرات« .عني
املدين��ة» التق��ت الفري��ق يف مدين��ة عنت��اب الرتكي��ة وأخ��ذت ه��ذه الش��هادات.
وائ��ل أب��و كوي��ت (املدي��ر التنفي��ذي
لـ«س��ند»):
«س��ند» منظمة جمتمع مدني غري
رحبي��ة مس��تقلة .تأسس��ت يف  2013به��دف
تقديم اخلدمات اإلنس��انية والتنموية لذوي
االحتياج��ات اخلاص��ة ،م��ن قب��ل ش��خصيات
عاملة ومهتمة بالشأن املدني (رجال أعمال،
أطب��اء ،مهندس��ون ،طلب��ة) تطوع��وا خلدم��ة
ه��ذه الفئ��ة ال�تي توس��ع عدده��ا يف ظل املأس��اة
السورية وما يتعرض له اجملتمع من ويالت
احلرب .بعد أن المس مؤسس��وها وأعضاؤها
عن كثب الواقع املؤمل الذي تعيشه شرحية
متزاي��دة م��ن ذوي االحتياج��ات اخلاص��ة من
حرم��ان وتهمي��ش ونق��ص رعاي��ة ،وحتوهل��م
إىل مستهلكني بسبب عدم استثمار طاقاتهم.
إميان عتقي (منسق املشروع):
ش��كلت «س��ند» فريق��اً م��ن ذوي
االحتياج��ات اخلاص��ة املختلف��ة ليناص��روا
ويع�بروا عنه��ا بش��كل صحي��ح،
لقضاياه��م
ّ
وذل��ك حل��ث مكون��ات اجملتم��ع القيادي��ة
عل��ى املش��اركة يف دع��م وتقوي��ة ه��ذه الفئ��ة،
ورف��ع الوعي اجملتمع��ي حبقوقها يف املواطنة
الصاحل��ة وواجباته��ا ،واملس��اهمة يف التأث�ير
عل��ى اجملتم��ع احملي��ط مب��ا يضم��ن حقوقه��م
املدني��ة واالجتماعي��ة .وتتخ��ذ «س��ند» م��ن
تطلع��ات ذوي االحتياج��ات اخلاص��ة ،وم��ن
امليث��اق الدول��ي حلق��وق اإلنس��ان ،وم��ن
اتفاقي��ات األش��خاص ذوي اإلعاق��ة ،بوصل��ة
لعمله��ا.
أمحد محزة (من الفريق):
قب��ل م��ا أنض��م لفري��ق «كلن��ا
س��وا» كن��ت يائ��س بع��د الظ��روف الل��ي م� ّرت
عل��ى س��ورية وبس��بب الغرب��ة .وكن��ت ف ّك��ر
باملس��تقبل كت�ير .بع��د االنضم��ام حس��يت
رج��ع ل��ي األم��ل ،وخصوص��ي بع��د العم��ل مع
أشخاص بنفس وضع اإلعاقة -مع اختالف
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الدرج��ات -وب��روح الفري��ق الواح��د.
كان داف��ع املش��اركة بالنس��بة
إل��ي ه��و تطاب��ق أه��داف املنظم��ة والفري��ق
م��ع متطلبات��ي وأه��دايف ،الل��ي ه��ي تأم�ين
حي��اة كرمي��ة ل��ذوي االحتياج��ات اخلاصة،
والبح��ث ع��ن فرص��ة عم��ل إهل��ن ،وتدريبه��ن
مهني�اً مش��ان نكون أش��خاص معتمدين على
أنفس��نا وفاعل�ين يف اجملتم��ع.
بتمن��ى نك��ون مدافع�ين جيدي��ن
ع��ن قضيتن��ا أم��ام ال��رأي الع��ام ،ومس��اهمني
بش��كل فع��ال بتأم�ين ف��رص عم��ل ل��كل
املعاق�ين الس��وريني يف تركي��ا .فحملتن��ا م��ا
بتشمل عنتاب فقط ،إمنا كل مدن تركيا،
وحت��ى يف الداخ��ل إن ش��اء اهلل .وبتمن��ى -بع��د
هاحلمالت -نكون ساهمنا بتأهيل ومساعدة
ذوي االحتياج��ات اخلاص��ة ليس��اهموا يف
اجملتم��ع بش��كل أك�بر.
أمحد نصرو (من الفريق):
أن��ا كفي��ف وم��د ّرب عل��ى لغ��ة
بري��ل ،وخت ّرج��ت باجلامع��ة م��ن قس��م
اللغ��ة العربي��ة .لك��ن قب��ل م��ا أنض��م للفري��ق
كان وضع��ي س��يئ ،وكن��ت أح��س بالعزل��ة
وبضي��اع احلق��وق .لك��ن حالي �اً الوض��ع جي��د.
اكتس��بنا مه��ارات ع��ن آلي��ة املناص��رة بع��د
االنضم��ام للفري��ق ،اهل��دف منه��ا مناص��رة
ذوي االحتياج��ات اخلاص��ة ونش��ر التوعي��ة
حبقو قه��م .
زكريا مشو (من الفريق):
تصاوب��ت بش��ظايا قذيف��ة دباب��ة
بس��نة  ،2013أدت لقط��ع النخ��اع الش��وكي،
وص��ار مع��ي ش��لل نصف��ي .م ّري��ت بظ��روف
كت�ير صعب��ة ،مب��ا أن��و مل��ا تصاوب��ت كان
عم��ري  ،18واحلم��د هلل ق��درت أجتاوزه��ا
وص��رت أطل��ع وأدخ��ل .ش��فت أك�تر م��ن
ش��خص صرلو أكرت من س��نة مو طالع من
غرفت��ه بس��بب إعاقت��ه ،وخج�لان م��ن الناس.
ومش��ان هيك حبيت ش��ارك باملناصرة ،وصار
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عن��دي داف��ع حت��ى طال��ع هاألش��خاص م��ن
احلال��ة الل��ي هن��ن فيه��ا ،وحن��اول نأمنله��ن
ش��غل حت��ى يعتم��دو عل��ى حاهل��ن وينس��و
أنه��ن معاق�ين .وإن ش��ا اهلل رح نض��ل نش��تغل
وحن��اول حت��ى نوص��ل ألهدافن��ا.
رشا رجب (من الفريق):
نتيج��ة خط��أ ط�بي انصب��ت بش��لل
األطف��ال .أن��ك متل��ك كل الدني��ا أو تفقده��ا
بس��بب ش��خص جاه��ل بعمل��ه ه��ي مصيب��ة،
وأن��ك تكم��ل حيات��ك بنق��ص ع��ن الباق�ين هي
املصيب��ة األك�بر!
احلم��د هلل ق��درت أجتاوز ش��يء من
العق��دة .ب��س بع��د م��ا انضمي��ت للفري��ق ص��ار
عندي جتاوز تام لش��يء امسه نقص أو ش��يء
امس��ه إعاق��ة.
أك�بر داف��ع ل��ي ه��و إجن��از ش��يء
م��و ب��س إل��ي ،إمن��ا للن��اس الل��ي متل��ي .وأه��م
ش��يء ع��م أطمح للوصول إل��و مع الفريق هو
تأم�ين حي��اة كرمي��ة لكل ش��خص م��ن ذوي
اإلعاق��ة ،ألن م��ا بيح��س بالوج��ع إال يل��ي م� ّر
في��ه.
رابعة سخيطة (من الفريق):
امس��ي رابع��ة ،وكن��ت الرابع��ة
ب�ين إخوت��ي .إصاب�تي كان��ت يف عم��ر س��نة،
بش��لل أطفال رباعي ،لكنه احنس��ر باملعاجلة
إىل ش��لل يف الط��رف الس��فلي األمي��ن .أمح��د
اهلل أن�ني التحق��ت باملدرس��ة ث��م باجلامع��ة
حت��ى خترج��ت من كلية اآلداب قس��م اللغة
اإلنكليزية .أهتم بالقراءة وأكتب اخلاطرة
والقص��ة القص�يرة ،وق��د نش��رت جمموع��ة
قصصي��ة بعن��وان «ق��راري».
أض��اف الفري��ق إىل ش��خصييت
ق��وة وثبات��اً وانطالق��ة أش��جع .وأمتن��ى أن
يصل صوت فريقنا إىل كل معاق ،فينتش��ل
املعت��زل فيه��م ويدع��م احملتاج منه��م ليندمج
م��ع اجملتم��ع وجي��د عم� ً
لا يكفي��ه للعي��ش
بكرام��ة.
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التحرش يف إدلب:
بني أيام النظام والتحرير
مريم أمحد
سيطرته

أحك��م النظ��ام
عل��ى مدين��ة إدل��ب حت��ى
آذار  ،2015فنش��ر احلواج��ز
وج ّن��د امليليش��يات وأطل��ق
ي��د عناص��ر الدف��اع الوط�ني
على رقاب الناس وأعراضهم،
ف��زاد التح��رش يف تل��ك الف�ترة.
ومل يقتص��ر عل��ى كلم��ات غ�ير
مرغوب��ة تس��معها امل��ارات ،ليص��ل يف بع��ض
األحيان إىل مالمسة مناطق حساسة ،وأحياناً يتطور إىل االغتصاب
عل��ى احلواج��ز ،والضحي��ة جمربة على الس��كوت لعدة اعتبارات أهمها
نظ��رة اجملتم��ع واخل��وف من االعتقال بتهم جاهزة من دعم لإلرهاب
إىل التآم��ر عل��ى الدول��ة .ومل يقتص��ر التح��رش عل��ى ال�تي تبال��غ يف
زينته��ا أو تلب��س الثي��اب املغري��ة ،لينعك��س األم��ر وتصب��ح امللتزم��ات
باللب��اس الطوي��ل ه��ن ضحي��ة التح��رش بتهم��ة الس��لفية.
كان��ت آالء طالب��ة أدب عرب��ي يف جامع��ة إدل��ب ،وقال��ت لن��ا:
«وصل رقم هاتفي إىل عنصر من األمن السياسي عندما كنت أحبث
ع��ن أب��ي املعتق��ل .يف البداي��ة س��ايرته لعل��ي أص��ل إىل خرب ع��ن والدي،
لكن��ه ب��دأ يتم��ادى يف احلديث ،وعندما حاولت ص��ده بدأ يهددني .فلم
أج��د طريق��ة للخ�لاص من��ه غ�ير ت��رك اجلامع��ة وتغيري رق��م هاتفي،
ف��كان حترش��ه ب��ي س��بب لتحطي��م حيات��ي وت��رك الكلي��ة ال�تي طامل��ا
حلم��ت به��ا».
بع��د حتري��ر إدل��ب ب��دأ التح��رش خيتف��ي بس��بب العقوب��ات
الصارمة اليت فرضها جيش الفتح سابقاً ،وهيئة حترير الشام حالياً.
باإلضاف��ة إىل انتش��ار عناص��ر م��ن القوة األمنية والداعيات يف ش��وارع
املدين��ة ومراقب��ة امل��ارة ،وانتش��ار اخلم��ار ،وكث��رة ال��دروس الديني��ة
ودورات حتفي��ظ الق��رآن ال�تي أس��همت بش��كل كبري يف زي��ادة مظاهر
التدي��ن ب�ين الش��باب .لك��ن ه��ذا ال يع�ني أب��داً أن التح��رش غ�ير موجود،
فف��ي بداي��ة الع��ام املاض��ي جل��د جي��ش الفت��ح ثالث��ة ش��بان ،تراوح��ت
أعماره��م ب�ين  19و 23عام �اً ،يف الس��احة العام��ة ،به��ذه التهم��ة.
أم عب��د اهلل ( 38عام��اً) موظف��ة يف منظم��ة إغاثي��ة م��ن
مدينة إدلب ،قالت لـ«عني املدينة»« :كان التحرش كتري منتشر أيام
النظ��ام ،وكن��ت أضطر للمش��ي يف احلارات الفرعية وأجتنب الطرق
الرئيس��ية ألن��ه اللجان الش��عبية والعس��اكر على احلواج��ز ما بيخلوا
وح��دة مت��ر ب��دون م��ا يس��معوها ك��م كلم��ة ،وأحيان�اً بيتط��ور املوقف
ألك�تر م��ن كالم .لك��ن كل هالش��ي اختف��ى م��ع التحري��ر ودخ��ول
الث��وار املدين��ة».
ولك��ن نس��اء املناط��ق احمل��ررة مل ينج�ين م��ن التح��رش
متام�اً ،فق��د ظل��ت حواجز النظام كابوس�اً مرعباً لفتيات ونس��اء إدلب
املضطرات إىل السفر إىل املناطق اليت يسيطر عليها النظام ،بعد نقل

مجي��ع الدوائ��ر الرمسي��ة إىل مح��اة وحل��ب .وأصبح��ت ه��ذه احلواجز
مصدر إزعاج وإيذاء للنساء القادمات من مشال سورية ،على مسمع
الرج��ال القالئ��ل ال��ذي يس��افرون معه��ن يف بع��ض األحي��ان .وق��د أدت
حاالت التحرش على احلواجز بآالف الطالبات إىل ترك جامعاتهن،
باإلضاف��ة إىل مئ��ات املوظف��ات اللوات��ي ُنق��ل م��كان عمله��ن أو معتم��د
رواتبه��ن إىل مناط��ق س��يطرة النظ��ام ،فآث��رن ت��رك وظائفه��ن عل��ى
خ��وض رحل��ة اخل��وف تل��ك.
مس�يرة ( 42عام�اً) مد ّرس��ة م��ن ري��ف مح��اة الش��مالي ،قالت
لنا« :يف بداية نيسان املاضي ذهبت ،مع سبعة من زميالتي ،الستالم
رواتبن��ا م��ن مدين��ة الس��قيلبية ،فأوقفن��ا احلاج��ز الثان��ي وفت��ح ب��اب
الس��رفيس ،ال��ذي مل يك��ن في��ه م��ن الرج��ال غ�ير الس��ائق ورجل مس��ن
جبانب��ه ،وب��دأ يتكل��م بكالم ال ميكن قبوله .وعندما طلب منه الس��ائق
أن يرتكن��ا تط��ور األم��ر إىل إن��زال إح��دى زميالت��ي ومالمس��ة
جس��دها حبجة تفتيش��ها ،ثم مل يرتكنا إال بعد أن دفعنا له مبلغ 30
ألف لرية .منذ ذلك اليوم قررت عدم الذهاب إىل أي منطقة يسيطر
عليه��ا النظ��ام».
أم��ا التح��رش يف أماك��ن العم��ل فيأخ��ذ ش��كلني؛ األول
ه��و االبت��زاز ال��ذي تتع��رض ل��ه الس��يدات للحص��ول عل��ى وظيف��ة أو
االس��تمرار فيه��ا ،وه��ذا الش��كل مضاع��ف عش��رات امل��رات يف مناط��ق
س��يطرة النظ��ام ع��ن مناطق الش��مال ،وحتدثت عن��ه جريدة «الوطن»
املؤي��دة والعدي��د م��ن املواق��ع اإللكرتوني��ة ،وحيدث خاصة يف الس��احل
بسبب ارتفاع نسبة األرامل .والشكل اآلخر يطال املراجعات ،وخاصة
يف املنظم��ات واملؤسس��ات ال�تي تق��دم مس��اعدات للنس��اء ،فق��د اش��تكت
ع��دة نس��وة يف الش��مال م��ن التحرش ال��ذي تعرضن له أثن��اء مراجعة
اجلمعي��ات.
فاطم��ة ناش��طة يف جم��ال الدع��م النفس��ي م��ن ري��ف إدل��ب
اجلنوبي ،قالت لـ«عني املدينة»« :هناك ضحايا للتحرش الوظيفي يف
مؤسس��ات الش��مال ،لكن هذه احلاالت قليلة مقارنة مع املؤسس��ات يف
مناط��ق النظ��ام .أثن��اء عملن��ا بالدع��م النفس��ي صادفتن��ا حالتني فقط
تعرضت��ا للتح��رش يف أماك��ن العم��ل».
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اجليش الوطين وحماوالت اإلنقاذ األخرية
حممد سرحيل

حممد سرحيل

أطل��ق اجملل��س اإلس�لامي الس��وري ب��ادرة جدي��دة ،أواخ��ر الش��هر املاضي ،دع��ا فيها ،عرب بيان رمسي ،الفصائل الس��ورية إىل إنش��اء
جي��ش وط�ني ث��وري ،تق��وده وزارة دف��اع تش� ّكلها احلكوم��ة املؤ ّقت��ة ،ت��ذوب في��ه الفصائ��ل وتق��ف صف�اً واح��داً يف وج��ه «ق��وى االس��تكبار» ال�تي
حت��اول إجه��اض ث��ورة الش��عب وجت ّه��ز لـ«مش��اريع عدواني��ة» ق��د تك��ون حمافظ��ة إدل��ب فصله��ا الق��ادم ،عل��ى ح��د تعب�ير اجملل��س.
استجابات باجلملة
ً
ً
س��رعان م��ا الق��ت ه��ذه الدع��وة ص� ً
�دى واس��عا وقب��وال يف
أوس��اط الث��ورة كبارق��ة أم��ل ق��د تك��ون األخ�يرة .وعل��ى غ�ير املتو ّقع
أب��دت معظ��م الفصائ��ل اس��تجابتها ،فبل��غ ع��دد الفصائ��ل املوافق��ة ما
يزي��د عل��ى  45فصي� ً
لا ،باس��تثناء بضع��ة فصائ��ل م��ن أبرزه��ا هيئ��ة
حتري��ر الش��ام يف الش��مال الس��وري ،وفيل��ق الرمح��ن يف الغوط��ة
الش��رقية ،واجلبه��ة اجلنوبي��ة العامل��ة يف درع��ا.
أم��ا احلكوم��ة املؤقت��ة فق��د س��ارعت إىل عق��د اجتم��اع م��ع
الفصائ��ل ،مت االتف��اق في��ه عل��ى قي��ام رئي��س احلكوم��ة ،د .ج��واد أب��و
حط��ب ،مبه��ام وزي��ر الدف��اع ،وتش��كيل جلن��ة مفوض��ة م��ن الفصائ��ل
مهمته��ا اختي��ار رئي��س ل�لأركان ،كم��ا مت االتف��اق عل��ى اعتم��اد
جمل��س القض��اء األعل��ى مرجعي��ة وحي��دة للقض��اء يف املناط��ق
احملررة ،والعمل على توحيد اجلهود السياسية للمؤسسات الثورية
كاف��ة.
أهمية اخلطوة واملوقف الدولي منها
يتس��اءل البع��ض ع��ن ج��دوى ه��ذه اخلط��وة املتأخ��رة ،ال
س� ّيما وأن خي��ار إزاح��ة النظ��ام أو دع��م أي عم��ل عس��كري ض��ده بات
من املاضي يف حسابات بعض الدول ،بل رمبا أصبح شريكاً مهماً هلا
يف مكافح��ة اإلره��اب!
ور ّداً عل��ى ذل��ك يق��ول مصطف��ى س��يجري ،رئي��س املكت��ب
السياس��ي لل��واء املعتص��م ،يف لق��اء م��ع «ع�ين املدين��ة» :ه��ذه اخلط��وة
ضروري��ة رغ��م تأخره��ا ،وه��ي عام��ل مه��م يف اس��تعادة روح الث��ورة
وضب��ط العم��ل العس��كري وإنه��اء الفصائلي��ة اليت س�ّببت الكثري من
الرتاج��ع يف مواجه��ة األس��د وأدوات��ه م��ن اجملموع��ات االنفصالي��ة
واملتطرف��ة .مث��ل ه��ذه اخلطوة ال حتتاج داعم�اً دولياً ،تلزمها اإلرادة
والوع��ي والص��دق فق��ط .وجنده��ا اخلط��وة األه��م يف قط��ع الطري��ق
عل��ى م��ن يري��د إع��ادة إنت��اج األس��د.
ويق��ول د .عب��د الرمح��ن احل��اج (خب�ير يف اجلماع��ات
ماس��ة
اإلس�لامية) يف لق��اء خ��اص :تالم��س ه��ذه اخلط��وة حاج��ة ّ
يش��عر بها اجلميع ،رغم تأخرها .وبالرغم من أن الظروف احلالية
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يف عموم سورية ،ويف إدلب خاصة ،تش ّكل أرضية مناسبة خلطوة من
ه��ذا الن��وع ،إال أن آلي��ة عم��ل الفصائل وعالقاته��ا اخلارجية مل ختتلف
كث�يراً.
التحديات وفرص النجاح
يق��ول د .احل��اج :ال ش��ك أن أم��ام ه��ذه اخلط��وة العدي��د م��ن
العقب��ات والتحدي��ات ،ال س��يما وأن��ه من الصعب اجل��زم جبدية مواقف
الفصائ��ل ،رغ��م س��رعة اس��تجابتها -وه��و أم��ر جيد من حي��ث املبدأ -إال
أن التجارب املريرة السابقة ال تدعو إىل التفاؤل .ولذلك نرى ضرورة
الضغط املدني على هذه الفصائل ألنه قد يساعد على تعاملها جبدية
�يغي
م��ع ه��ذه املب��ادرة .وأضاف :جناح هذه اخلطوة -وهو ما نتمناه -س� ّ
كث�يراً يف خريط��ة العم��ل العس��كري؛ فم��ن جه��ة س��يؤدي إىل رب��ط
عس��كري مرك��زي ب�ين مناط��ق خف��ض التصعي��د ،وه��و م��ا سيس��اعد
عل��ى حتوهل��ا إىل مراك��ز ق��وة للمعارض��ة ب��دل حتوهل��ا م��ع الوقت إىل
مكاس��ب للنظ��ام ،وم��ن جه��ة ثاني��ة س��يعيق مش��روع القاع��دة يف إدل��ب،
يغي مصريها متاماً .لذا فإن دعم هذه املبادرة غاية يف األهمية،
ورمبا ّ
حت��ى ل��و كان��ت ف��رص جناحه��ا ضئيلة.
م��ن التحدي��ات األخ��رى أيض �اً ض� ّ�م وإقن��اع الفصائ��ل ال�تي
مل تواف��ق عل��ى املش��روع أص� ً
لا أو مل تعّل��ق علي��ه ،وه��ي فصائ��ل ال ميكن
إن��كار ثقله��ا ودوره��ا عل��ى األرض .وع��ن أس��باب ع��دم موافقته��ا يق��ول
س��يجري :حماوالتن��ا الس��ابقة يف التوح��د مل تنج��ح ألس��باب معروف��ة
للجمي��ع ،لع��ل م��ن أهمه��ا أن بع��ض الفصائ��ل متتل��ك مش��روعاً خاص�اً
بعي��داً ع��ن الش��عب ومطال��ب ثورت��ه.
وأردف س��يجري :ال ب��د ،لنج��اح أي مش��روع وط�ني ،من عمل
مؤسسي يقوم على اختيار األكفأ واملتابعة واحملاسبة .ومن هنا حنن
مؤمن��ون متام�اً بض��رورة بن��اء املؤسس��ة العس��كرية عل��ى أس��س س��ليمة
وإنه��اء حال��ة التش��رذم .وبالتالي ف��إن أي فصيل ال يعمل ألجل الوحدة
يتحم��ل مس��ؤولية إع��ادة إنت��اج األس��د ،ب��ل ه��و ش��ريك يف اجلرمي��ة يف
ح��ق الش��عب .وأم��ام ه��ذا االس��تحقاق الكب�ير جي��ب عل��ى الفصائ��ل
حتديد موقفها ،فإما أن تنحاز إىل الش��عب ومطالبه ،وإال فإن موقفها
س��يكون يف ص��ف أع��داء الش��عب والتاري��خ!

ملف خاص
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ملن س ُيكسر الفنجان
هذه املرة؟
				
مصطفى أبو مشس

وخالف �اً للمث��ل املت��داول الغري��ب عنه��م «عاليم�ين ول��و
�ص كب�ير املش��ايخ
أب��و زي��د عالش��مال» ،كان م��ن ع��ادة الع��رب خ� ّ
بالضياف��ة أو ً
ال ،فوق��ف اخل��ادم حمت��اراً م��ن أي��ن يب��دأ ،والتف��ت إىل
سيده الذي نظر يف الوجوه ليختار من بينهم َمن تبدأ عنده «دورة
الفنج��ان» ،وق��ال خلادم��ه« :م��ن عن��د الش��يخ ف�لان وعاليم�ين» .نفذ
اخل��ادم كالم س��يده فم��ا كان م��ن الضي��ف إال أن احتس��ى قهوت��ه
ووض��ع يف الفنج��ان ل�يرة ذهبي��ة إكرام �اً للخ��ادم ،ال��ذي ،لش��دة
فرح��ه ،كس��ر الفنج��ان وق��ال« :م��ا ح��دا يش��رب في��ه م��ن بع��دك ي��ا
ش��يخ» ،فخ��رج اجلمي��ع م��ن املضاف��ة غاضب�ين ،وعدّه��ا كل منه��م
إهان��ة يف حق��ه ،وص��ار اخل�لاف أعم��ق مم��ا كان علي��ه.
وف��ق اعتب��ارات عائلي��ة ومناطقي��ة تتش��كل اجملال��س
احمللي��ة وجمال��س الش��ورى والفصائ��ل العس��كرية وقياداته��ا مم��ن
نع��رف وال نع��رف ،ويتص��در املس��اجد خطب��اء ودع��اة مل نس��مع ع��ن
علمه��م يف م��ا س��بق ،يف حتيي��د واض��ح ألصح��اب الفك��ر والعل��م
واحلكم��ة .وب��ات لس��ان احل��ال يس��تعري مجل��ة «م��ن أنت��م؟» ال تندراَ
ب��ل أمل�اً .لتع��ود املش��كلة -بع��د ق��رون م��ن الزم��ن -يف «أن خنت��ار م��ن
كل قبيل��ة رج� ً
لا» ،ولك��ن اجتماعه��م هذه امل� ّرة ال لقتل نيب ،بل يف
احلقيق��ة لتدم�ير ث��ورة ش��عب وقت��ل أبنائه��ا وجتويعه��م .وكع��ادة
انتخاب��ات جمل��س الش��عب الس��وري ،باس��تثناء مقاع��د اجلبه��ة
الوطني��ة التقدمي��ة ال�تي تق��وم عل��ى سياس��ة «غصب�اً عن��ك» ،فكانت
املقاع��د القليل��ة املتبقي��ة تذه��ب إىل بع��ض رج��ال العش��ائر الكب�يرة
وأصح��اب رؤوس األم��وال؛ جي��ري اآلن اختي��ار اجملال��س احمللي��ة
لتحقي��ق تل��ك التوازن��ات العائلي��ة حبس��ب حجمه��ا وس��طوتها،
ويصبح لزاماً على املُ َ
نتخب أن يدافع عن حقوق عائلته ومنتخبيه،
يف اإلغاث��ة واملس��اعدات ،قب��ل حق��وق أصح��اب احلاج��ات واألرام��ل
واليتام��ى وعائ�لات الش��هداء.
وال ختتل��ف ح��ال الفصائ��ل ع��ن س��ابقتها ،إذ جي��ري
توزي��ع الرت��ب القيادي��ة ال م��ن خ�لال معرفت��ك بالعل��وم العس��كرية
وقدم��ك الوظيف��ي وقدرات��ك القتالي��ة ،ب��ل م��ن خ�لال تقرب��ك م��ن
الس��لطان وقدرت��ك عل��ى تنفي��ذ أوام��ره ،والنف��اق له ،وأحيان�اً بقدر
م��ا تس��تطيع حتصيل��ه م��ن مال تضعه يف خزينته ،ت��اركاً املقاتلني

مل يك��ن الع��رب األقح��اح ،وه��م
أهل القهوة امل ّرة ،يكسرون الفنجان ألحد،
حت��ى أت��ى ي��وم اجتم��ع في��ه عش��رات ش��يوخ
العش��ائر يف مضاف��ة أحده��م يف مدين��ة
مح��اة ،حل��ل خ�لاف ب�ين عش�يرتني ،ونادى
املضي��ف عل��ى خادم��ه طالب��اً من��ه «ص��ب
القه��وة للش��يوخ».

لقدره��م وفقره��م ،بع��د أن م��ات معظ��م م��ن قات��ل ألج��ل الوط��ن،
وحت��ول اجله��اد إىل «بيع��ة» ،وب��ات الس��بب الرئيس��ي النضمامك إىل
فصي��ل مع�ين «حص��ة غذائي��ة ومنح��ة مالي��ة».
وللمس��اجد حكايته��ا األخ��رى ،فاملطل��وب أن ت��ؤم الن��اس
ب��ذات النغم��ة ال�تي اعتادوه��ا من��ذ س��نتني ،وأن متت��از بص��وت حس��ن
يعينه��م عل��ى اخلش��وع .وبع��د ذل��ك م��ا الض�ير إن كان��ت اخلطب��ة
جاه��زة ،وت��وزع عل��ى املس��اجد بنس��خة واح��دة ،والفت��اوى حاض��رة،
و«كل خمالف��ة بدع��ة» ،فالش��عب ال يع��رف دين��ه ،وعلي��ه أن يف��رغ
«الذه��ن م��ن حمت��واه» وميتث��ل للدع��وة اجلدي��دة ،مقتدي�اً مب��ا فعل��ه
الداعي��ة عم��رو خال��د أمام الكعب��ة يف الدعاء ملتابعي صفحته ،وجعل
مفتاح اجلنة مرتبطاً بـ«اليك» عليها ،أما املرتبة العليا فلمن ضغط
عل��ى زر «املش��اركة».
ً
ويف اجله��ة املقابل��ة -وإن جتاوزن��ا احل��د قلي�لا -فـ«اجله��اد
يف بورم��ا» والتعاط��ف م��ع أهله��ا واج��ب علين��ا ،يف وق��ت ب��ات في��ه
مهج��ري حل��ب تهمة نتفاداها ،والدف��اع عما تبقى من
التعاط��ف م��ع ّ
أرض الثورة وموت أبناء الرقة ودير الزور يف املرتبة الثانية أو رمبا
الثالث��ة أم��ام احتف��االت األس��د بانتصارات��ه فيه��ا .كي��ف ال واملكرم��ة
الروس��ية يف «اهلدن��ة» أعطتن��ا جم��ا ً
ال واس��عاً للتفك�ير يف خالفاتن��ا
ومصاحلن��ا الش��خصية ،فتأجج��ت أحقادن��ا القدمي��ة ،وص��ار قت��ال
«املرت��د» املزع��وم أوىل م��ن قت��ال «الكاف��ر» ،والتخوي��ن مس��ة الوق��ت،
والس��رقة «متوي� ً
لا للث��ورة».
هن��اك ث��ورة أخ��رى تعتم��ل يف الص��دور ،أوجزته��ا عجوز ال
يتس��ع عقله��ا للدي��ن اجلدي��د ،وليس��ت أماً لعضو جمل��س منتخب أو
قائد فصيل عس��كري ،عندما قالت« :الثورة يوم اللي كنا باملغارات،
ندع��ي لوالدن��ا ينتص��روا عالظ��امل ونس��تنى الف��رج ونتس��امح قب��ل
م��ا نن��ام .طي��ارات بش��ار وح��دت اجل��رح والن��اس .امل��وت وحده بيغس��ل
القل��وب ،والكف��ن مال��و جي��وب».
م��ن أي��ن نب��دأ بالضياف��ة ،وم��ن سيكس��ر فنج��ان القه��وة،
لينف��ض ه��ذا اجلم��ع ويرتكن��ا نكم��ل م��ا بدأن��اه ،دون خ��ادم أو ش��يخ
وم��ن «عاليم�ين ول��و أب��و زي��د عالش��مال»؟
َ
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منذ أن نشرت صحيفة «وول
سرتيت جورنال» عن شركة
عسكرية روسية خاصة،
يطلق عليها اسم «فاغنر»،
تقاتل إىل جانب قوات األسد،
ذاع اخلرب يف مجيع أحناء
العامل .وعلى الرغم من أنه
ال توجد بيانات دقيقة عن
هيكلية هذه اجملموعة ،وال عن
عددها ،وال عن قياداتها ،وال عن
مصادر متويلها ،وال عن مهامها
العسكرية ،إال أنه ميكن تتبع انطالق
أنشطتها يف احتالل شبه جزيرة القرم،
مروراً مبشاركتها يف أحداث دونباس
األوكرانية ،إىل عملها يف سورية.

جم

د .علي حافظ
«جمموع��ة فاغن��ر» ه��و االس��م غ�ير
الرمس��ي للش��ركة العس��كرية اخلاص��ة
«فاغن��ر» ،ال�تي جتن��د املرتزق��ة ال��روس
وتدربهم ثم ترسلهم للقتال يف سورية .وهي
أق��رب إىل التش��كيل املس��لح ال��ذي ي��ؤدي مه��ام
اجليش نفسها ،لكنه منظم وممول من أفراد
وليس من الدولة .غالباً ما ُتستخدام «فاغنر»
كوس��يلة لتنفي��ذ مه��ام عس��كرية ق��ذرة يف
النزاع��ات احمللية واإلقليمي��ة ،وكقوة بديلة
للحف��اظ عل��ى مكاس��ب روس��يا يف س��ورية ،وال
س��يما يف الوص��ول إىل مراف��ق البنية التحتية
إلنت��اج النف��ط والغ��از.
تأسس��ت اجملموع��ة عل��ى ي��د
جمموع��ة م��ن الضب��اط املتقاعدي��ن م��ن
خمتل��ف صن��وف التش��كيالت العس��كرية
الروس��ية ،وتوج��د قاع��دة تدريبه��ا يف منطقة
كراس��نودار (مرك��ز مولكين��و) .مت تش��كيلها
ع��ام  ،2015رغ��م أن فالدمي�ير بوت�ين ق��د دع��م
مبدأ إنش��ائها عام  ،2012بعدما رأى فيها «أداة
نف��وذ يف حتقي��ق املص��احل القومي��ة الروس��ية
دون مش��اركة مباش��رة م��ن الدول��ة».
يع��د «الفيل��ق الس�لايف» منوذج��اً
أولي��اً لـ«جمموع��ة فاغن��ر» ،وق��د قات��ل يف
س��ورية أيض �اً ،من��ذ ع��ام  ،2013لكن��ه لوح��ق
يف روس��يا بتهم��ة االرت��زاق ومت حله .وحس��ب
وس��ائل اإلعالم ف��إن العقيد دميرتي أوتكني،
ضابط املخابرات العسكرية السابق ،هو قائد
«فاغن��ر» ،وال��ذي كان حت��ى ع��ام  2013قائ��داً
للوح��دة  700التابع��ة لل��واء امله��ام اخلاص��ة
الثان��ي ضم��ن هيئ��ة األركان العام��ة ،رغ��م
نف��ي الكات��ب دمي�تري سيكورس��كي ،املق��رب
م��ن الكرمل�ين ،تس��لم أوتك�ين ه��ذه الرتب��ة
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ضم��ن اجلي��ش الروس��ي ،يف مق��ال ل��ه عل��ى
موق��ع «االقتصاد الي��وم»« :وفقاً لوزارة الدفاع
يف االحت��اد الروس��ي ،وغريه��ا م��ن األدل��ة غري
املباش��رة ،ف��إن مث��ل ه��ذا الضاب��ط مل يك��ن
أب��داً يف ه��ذا التش��كيل م��ن اجلي��ش ،س��واء يف
القي��ادة أو يف أي مراك��ز أخ��رى».
ب��دأت «فاغن��ر» أوىل عملياته��ا بنزع
س�لاح الوح��دات األوكرانية يف ش��به جزيرة
الق��رم ع��ام  .2014ث��م قدم��ت مس��اعدات
وخ�برات كب�يرة يف تنظي��م الق��وات املس��لحة
بإقلي��م دونب��اس ض��د س��لطات كيي��ف
الش��رعية .انتقل��ت اجملموع��ة إىل س��ورية
يف تش��رين األول  ،2015حي��ث تلق��ت أوىل
خس��ائرها البش��رية أثن��اء قص��ف إح��دى
القواعد العس��كرية الروس��ية باهلاون .شارك
عناص��ر اجملموع��ة يف اس��تعادة مدين��ة تدم��ر
م��ن داع��ش يف آذار  ،2016ويف الس��يطرة عل��ى
عاصم��ة الش��مال حل��ب أواخ��ر الع��ام نفس��ه.
ق��در ع��دد اجملموع��ة عند تأسيس��ها
حبوال��ي  400ش��خص ،وأصب��ح  1600ع��ام
 ،2016وم��ع بداي��ة ع��ام  2017وص��ل إىل
 2500مرت��زق تدف��ع رواتبه��م نق��داً .فيتلق��ى
العنص��ر أثن��اء اخلدمة يف أراضي روس��يا -80
 100أل��ف روب��ل ش��هرياً ( 1750 -1400دوالر
أمريك��ي تقريب��اً) ،أم��ا يف س��ورية فيأخ��ذ
ضعفي هذا املبلغ ،إضافة إىل مهمات القتال
والتعويض��ات .ويف ح��ال امل��وت يُدف��ع لألس��رة
م��ا يص��ل إىل  5مالي�ين روبل (أقل بقليل من
تس��عة آالف دوالر) ،بش��رط عدم الكشف عن
م��كان الوف��اة.
ووفق��اً ملوق��ع  Fontanka.ruف��إن
«جمموعة فاغنر» فقدت حوالي  32ش��خصاً،
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وأصي��ب  80آخ��رون جب��روح خط�يرة ،أثن��اء
القت��ال يف س��ورية ب�ين خري��ف  2015وربي��ع
 .2016إال أن بعض التقارير اإلعالمية ذكرت
معلوم��ات ح��ول ازدي��اد ع��دد قتل��ى اجملموع��ة
بش��كل واض��ح يف النص��ف األول م��ن ع��ام ،2017
إذ غالب�اً م��ا تق��ع اخلس��ائر الرئيس��ية لل��روس
يف س��ورية عل��ى «جمموع��ة فاغن��ر» ،ألنه��ا تعد
اجل��زء الرئي��س م��ن الق��وات الربي��ة يف املناطق
الساخنة .كذلك وقع على عناصر اجملموعة
اختب��ار أحدث األس��لحة ،على ح��د تعبري وزير
الدف��اع الروس��ي س�يرغي ش��ويغو.
ووفق�اً ملعلوم��ات ش��ركة «س��بارك-
إنرتفاك��س» ف��إن مجي��ع األم��وال املخصص��ة
للمجموع��ة (بغ��ض النظ��ر ع��ن األس��لحة
والذخائ��ر) تق��دم م��ن «رج��ال أعم��ال رفيع��ي
املس��توى» تبق��ى أمساؤه��م يف س��رية تام��ة.
املع��روف فق��ط أم�ين الصن��دوق يفجي�ني
بريغوزي��ن ال��ذي يدف��ع مصاري��ف اجملموع��ة.
م��ن املث�ير لالهتم��ام أيض�اً أن قص��ة
«جمموع��ة فاغن��ر» حتول��ت إىل أس��طورة ،إذ
ُقدّم��ت للمجتم��ع الروس��ي كن��وع من «روبن
هود» روسي يقوم بأعمال «جيدة» يف سورية،
عل��ى الرغ��م م��ن األدل��ة الدامغ��ة ال�تي تؤك��د
قيامه��ا بعملي��ات تعذي��ب وجم��ازر ح��رب
وإب��ادة .ال س��يما بع��د نش��ر ش��ريط فيدي��و ،يف
 30حزي��ران  ،2017يُظه��ر ع��دداً م��ن مرتزق��ة
«فاغن��ر» وه��م يعذب��ون ش��اباً س��ورياً ،ويُس��مع
في��ه بوض��وح ال��كالم واملوس��يقى الروس��يان،
ويظه��ر عل��ى كت��ف أح��د املرتزق��ة اقتب��اس
باللغ��ة الروس��ية يق��ول« :أن��ا فق��ط س��أؤملك
ج��داً ،ج��داً».

				

رأي
قناة املنار

امليليشيات الشيعية يف نبّل والزهراء
أمحد عيشة
«يف عيد الفطر كانوا حيصدون أراضينا ،ويف عيد األضحى كانوا يقطعون أشجار
الزيت��ون»؛ هك��ذا خل��ص الوض��ع أح��د س��كان الق��رى احملتلة من قبل امليليش��يات الش��يعية ،الذين
مي��رون ببيوته��م ولي��س هل��م س��وى ح��ق النظ��ر إىل خرابه��ا.
منذ بداية الثورة نش��أت ميليشيات
خاص��ة يف بلد َت��ي ن ّب��ل والزهراء ،الش��يعيتني،
بري��ف حل��ب .وتلقت��ا دعم�اً خاص�اً م��ن إي��ران
بالرغ��م م��ن احلص��ار الش��كلي ال��ذي كان
مفروض��اً عليهم��ا ،فالطري��ق ع�بر عفري��ن
مفت��وح ،ومروحي��ات النظ��ام ترمي هلم ش��تى
أن��واع املس��اعدات ،كم��ا أن التهري��ب ع�بر
مناط��ق س��يطرة اجلي��ش احل��ر مل ينقط��ع.
يف بداي��ة ع��ام  ،2016وحتدي��داً
يف الراب��ع م��ن ش��باط ،متكن��ت امليليش��يات
املتقدم��ة م��ن حم��ور الس��جن املرك��زي
وقري��ة باش��كوي ،م��ن االلتقاء مع امليليش��يات
املتقدم��ة م��ن ن ّب��ل والزه��راء ،يف قري��ة
معرس��تة اخل��ان ال�تي تق��ع إىل الش��رق م��ن
هات�ين البلدت�ين حبوال��ي  6إىل  7كم .وهكذا
ف��ك احلص��ار ،مبس��اعدة الط�يران الروس��ي
ال��ذي اس��تمر يف القص��ف طيل��ة أكث��ر م��ن
أس��بوعني على احملور املراد اجتياحه والقرى
احمليط��ة بطري��ق االجتي��اح ،حي��ث ج��رت
أعن��ف معرك��ة قت��ل فيها على األق��ل حوالي
 60م��ن املدافع�ين ع��ن تل��ك الق��رى.
ومن��ذ ذل��ك التاري��خ تقامس��ت
ميليش��يات نّب��ل والزه��راء الس��يطرة عل��ى
القرى الس��بعة احمليطة ،ثالث تش��رف عليها
ميليش��يات ن ّب��ل ،وأرب��ع مليليش��يات الزه��راء،
والقي��ادة واح��دة :احل��رس الث��وري اإليران��ي.
وأصبح��ت ه��ذه الق��رى مملوك��ة
ب��كل م��ا فيه��ا للميليش��يات ،بع��د نص��ب
احلواج��ز عل��ى مداخله��ا وخمارجها ،إىل آخر
حاج��ز هل��م عن��د قري��ة دوي��ر الزيت��ون ،ويلي��ه
مباش��رة حاج��ز لق��وات النظ��ام.
بالطب��ع كان التدم�ير يف بع��ض

الق��رى أبش��ع م��ن غريه��ا؛ فق��رى تلجب�ين
ورتي��ان ومعرس��تة اخل��ان كان هل��ا النصي��ب
األك�بر ،ولك��ن ه��ذا مل مين��ع امليليش��يات م��ن
نهب تلك القرى بكل ما فيها ،أو كل ما بقي
منه��ا ،م��ن أثاث ومفروش��ات وجن��ارة وأبواب،
وص��و ً
ال إىل اقت�لاع أرضي��ات البي��وت ،إىل أن
أصبح��ت تش��به اخلراب��ات القدمي��ة .وكل
ه��ذا كان ينق��ل إىل بلد َت��ي نّب��ل والزه��راء،
وبطق��وس حتل��ل نه��ب وس�بي ه��ذه الق��رى
والبل��دات.
ومل تكت��ف امليليش��يات بنه��ب
البي��وت وم��ا فيه��ا ،إذ باش��رت بزراعة وحصاد
أراض��ي تل��ك الق��رى واس��تثمار كرومه��ا،
مبس��اعدة م��ن بع��ض الش��بيحة يف الق��رى
اجمل��اورة ال�تي احتلته��ا ميليش��يات ح��زب
االحت��اد الدميقراط��ي ( .)pydوباملناس��بة
فاحلدود بني هذين الطرفني آمنة ،وال تبعد
إح��دى النق��اط س��وى  2ك��م.
وم��ن س��خرية األق��دار أن بع��ض
هجروا إىل
أهال��ي ه��ذه القرى احملتل��ة ،ممن ّ
الق��رى اجمل��اورة ،ذهب��وا ليعمل��وا باألج��رة يف
أراضيه��م ل��دى تل��ك امليليش��يات ،دون القدرة
عل��ى اإلفص��اح ع��ن ش��يء خوف�اً م��ن االعتقال
واإلهان��ات.
فبع��د قت��ل وتش��ريد البش��ر ج��رى
تدم�ير ونه��ب احلج��ر ،وبعدها قطع الش��جر؛
ليكتمل بذلك مثلث البش��اعة الرببري الذي
متارس��ه امليليش��يات الش��يعية ،ويكش��ف ع��ن
حقيقة مش��روع الولي الفقيه يف بالدنا ،وهو
حتوي��ل التن��وع إىل انقس��امات مدم��رة.
ولك��ن ه��ل ي��درك س��كان هات�ين
البلدتني ،الذين يبلغ تعدادهم بني  60إىل 70

أل��ف نس��مة ،أن مصريهم مرتب��ط بالتعايش
م��ع س��كان الق��رى احمليط��ة؟ وأن��ه ال ميك��ن
اقت�لاع س��كان ه��ذه الق��رى والبل��دات م��ن
جذورهم ،مهما قامت ميليش��ياتهم بعمليات
تضاه��ي أفع��ال الصهاين��ة يف مش��روعهم
االستيطاني؟ وأن املشروع اإليراني متناقض
متاماً مع حياتهم ومستقبلهم الذي ال ميكن
أن يك��ون إال بالتفاه��م م��ع جريانه��م؟ وه��ل
يدرك��ون م��دى احلق��د ال��ذي تزرع��ه تل��ك
امليليش��يات يف نف��وس أبن��اء الق��رى اجمل��اورة،
وأي آث��ار ترتت��ب عل��ى ذل��ك؟
كان ال��دور اإليران��ي يعم��ل -من��ذ
م��ا قب��ل الث��ورة -عل��ى إث��ارة ه��ذا التميي��ز،
وحماول��ة انت��زاع البل��دات الش��يعية م��ن
حميطه��ا وتدم�ير هويته��ا وانتمائه��ا إىل
سورية .فعمدت إيران إىل إقامة احلسينيات،
ال�تي كان��ت مبثاب��ة مراك��ز لنش��ر الفك��ر
الش��يعي بنزع��ة عدائي��ة لآلخ��ر ،إضاف��ة إىل
كونه��ا مراك��ز جتني��د وتش��ييع للبع��ض
م��ن خ�لال املكاس��ب اآلني��ة مث��ل البعث��ات
العلمي��ة للطلب��ة إىل إي��ران ،وتقدي��م بع��ض
املن��ح والروات��ب ،ورعاي��ة بع��ض املناس��بات
االجتماعي��ة ،وبع��ض اخلدم��ات األخ��رى.
لك��ن دول��ة الول��ي الفقي��ه تكش��ف الي��وم ع��ن
وجه أكثر بشاعة يف تنفيذ مشروعها الذي
يقتض��ي تدم�ير جمتمعن��ا بعد بلدن��ا ،وإقامة
ص��دوع ال تنته��ي ب�ين الن��اس والطوائ��ف.
م��ا جي��ب أن يعي��ه س��كان تل��ك
البل��دات أن أي مجاع��ة أجنبي��ة ال ب��د أن
ترح��ل يف النهاي��ة ،وأن س��لطة املالل��ي
ال ميك��ن أن تش��كل محاي��ة أبدي��ة هل��م،
وستمضي ذات يوم مهما كرب طغيانها ،وأن
حياتهم مع جريانهم يف س��ورية هي الضمان
احلقيقي هلم يف وطن للجميع ،دون الطغاة
وداعميه��م .فق��د انطلق��ت الث��ورة لتطال��ب
باحلري��ة والكرام��ة لل��كل دون متيي��ز ،وض��د
سياس��ة التميي��ز الطائف��ي ال�تي ينتهجه��ا
النظ��ام ،ومل تك��ن موجه��ة ض��د الس��وريني أياً
كان انتماؤه��م الدي�ني أو املذه�بي.
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نال��ت نيجريي��ا اس��تقالهلا يف الع��ام  ،1960وتبن��ت منط �اً
فيدرالي�اً يف إدارة الب�لاد ذات التن��وع اإلثين والديين .تأثرت النخب
املثقفة للمسلمني ،يف الواليات الشمالية ،بالتحوالت االجتماعية
والسياس��ية يف الع��امل اإلس�لامي ،بع��د ع��ودة الط�لاب الذين درس��وا
يف جامع��ات البل��دان اإلس�لامية ،حامل�ين أف��كاراً جدي��دة وتأويالت
خمتلف��ة ،يف مواجه��ة املفه��وم التقلي��دي لإلس�لام يف نيجريي��ا،
من��ذ أواخ��ر س��بعينات الق��رن املاضي .كم��ا أن أحداثاً كربى هزت
العامل اإلس�لامي؛ كاحتالل أفغانس��تان وغزو العراق واحلرب يف
س��ورية ،أث��رت بق��وة يف مس��لمي نيجريي��ا.
س��اد حكم دكتاتوري يف البالد منذ االس��تقالل إىل عام
 ،1999ح�ين مت االنتق��ال إىل نظ��ام فيدرال��ي دميوقراط��ي ،يتن��اوب
في��ه عل��ى منص��ب الرئاس��ة مس��يحي م��ن اجلن��وب فمس��لم م��ن
الشمال .فحكم الرئيس املسيحي أوليسيغون أوباساجنو من 1999
إىل 2007؛ وج��اء بع��ده الرئي��س املس��لم عم��ر موس��ى ي��ار أدوا يف عام
 ،2007لكن��ه م��ات ،يف  ،2010قب��ل إمت��ام واليت��ه ،فح��ل حمل��ه نائب��ه
املس��يحي غودالك جونثان .ما أثار جد ً
ال وردات فعل لدى مس��لمي
الب�لاد .ويف  2011ج��رت انتخاب��ات رئاس��ية ف��از فيه��ا جونث��ان ال��ذي
ع��اد إىل ترش��يح نفس��ه جم��دداً يف  ،2015لكن��ه خس��ر أم��ام منافس��ه
املس��لم حمم��د خب��اري.
تق��ع والي��ة بورن��و ،ذات الغالبي��ة الس��كانية املس��لمة
يف مش��ال الب�لاد ،عن��د تقاط��ع ح��دود نيجريي��ا م��ع النيج��ر وتش��اد
والكام�يرون ،ويتح��دث س��كانها بع��دد م��ن اللغ��ات احمللي��ة (هاوس��ا،
كان��وري ،فوالن��ي) .ويف املرحل��ة األوىل من دعوة مؤس��س «بوكو
ح��رام» ،حمم��د يوس��ف ،كان��ت تعاليم��ه تنق��ل عل��ى أش��رطة
كاس��يت ع�بر احل��دود ب�ين مش��ال نيجري��ا وجن��وب النيج��ر،
وس��اعدت على ذلك التش��ابهات اللغوية والدينية العابرة للحدود.
باملقاب��ل هن��اك اختالف��ات كب�يرة ب�ين مش��ال نيجريي��ا وجنوبه��ا
يف اللغ��ة والدي��ن والثقاف��ة ،األم��ر ال��ذي عمقت��ه سياس��ات اإلدارة
االس��تعمارية الربيطاني��ة من��ذ أوائ��ل الق��رن التاس��ع عش��ر .فف��ي
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قراءة يف جتربة «بوكو حرام»

يف ع��ام  2015أعلن��ت
احلرك��ة املعروف��ة باس��م «بوك��و
ح��رام» يف نيجريي��ا بيعته��ا لداع��ش،
متحول��ة إىل «والية غرب أفريقية»
التابع��ة للتنظي��م .وق��د أص��در
مرك��ز أحب��اث «س��يتا» الرتك��ي
دراس��ة بعن��وان «بوك��و ح��رام:
تش��ريح منظم��ة» ،م��ن تألي��ف أم��راه
ككل��ي وخ�يري عم��ر وإبراهي��م
بش�ير عب��د اآلية .ويف م��ا يلي عرض
ألب��رز م��ا ورد في��ه.

ح�ين تبن��ت الوالي��ات اجلنوبي��ة التعلي��م احلدي��ث الربيطان��ي ،واجه��ه
جمتم��ع املس��لمني يف الش��مال بالرف��ض ،ونس��ج عالق��ات نش��طة م��ع
الع��امل اإلس�لامي .وهك��ذا ح��دث ش��رخ كب�ير ،ذي مظه��ر ثق��ايف ،ب�ين
الش��مال واجلن��وب.
أي أن «بوك��و ح��رام» ،وس��ابقاتها ،تغ��ذت عل��ى غي��اب العدالة
ب�ين مكون��ات البل��د ،كم��ا على الفس��اد احلكومي ،فكان��ت األيديولوجيا
الس��لفية تق��دم أفق�اً متخي� ً
لا للعدال��ة واملس��اواة ،م ّكنه��ا م��ن اس��تقطاب
الشبان الساخطني يف اجملتمع املسلم .وقبل «بوكو حرام» أسس الشيخ
حمم��ود أب��و بك��ر غوم��ي حرك��ة س��لفية باس��م «إزال��ة الب��دع وإقام��ة
السنة» (اختصاراً :إزالة) يف أواخر السبعينات ،يف بيئة سادت فيها ،قبل
ذل��ك ،التأوي�لات الصوفي��ة لإلس�لام (القادري��ة والتيجاني��ة) .انتق��دت
«إزالة» الفساد احلكومي و«االنهيار األخالقي» للمجتمع ،دون أن تواجه
الس��لطة بش��كل مباش��ر.
كم��ا كان للث��ورة اإلس�لامية يف إي��ران ( )1979تأثريه��ا
امله��م يف جمتم��ع مس��لمي نيجريي��ا وخنب��ه املثقف��ة .فقام��ت «احلركة
اإلس�لامية يف نيجريي��ا» بقي��ادة إبراهي��م زكزاك��ي بالرتوي��ج
للمذه��ب الش��يعي والث��ورة اإليراني��ة .وم��ن جه��ة أخ��رى انتش��رت
األف��كار اإلس�لامية احلديث��ة ب�ين الش��بان املس��لمني ،وكان��ت الرتمجة
اإلنكليزية لكتاب س��يد قطب «معامل يف الطريق» من أبرز وس��ائل هذا
االنتش��ار .وص��ار النق��اش ح��ول مفه��وم اجملتم��ع اجلاهل��ي مألوف��اً.
تبن��ى حمم��د يوس��ف التأوي��ل اجله��ادي للس��لفية ،ومتت��ع
يع�بر ع��ن أف��كاره من��ذ الع��ام  ،2000أي
مبوهب��ة خطابي��ة ب��ارزة .ب��دأ ّ
بص��ورة متزامن��ة م��ع بداي��ة دخ��ول الع��امل اإلس�لامي نف��ق العن��ف.
وانبثق��ت م��ن تعاليم��ه منظم��ة ش��غلت ،بعملياته��ا اإلرهابي��ة ،نيجريي��ا
وال��دول اجمل��اورة .قام��ت آيديولوجي��ا املنظم��ة على فك��رة حمورية هي
أن التعلي��م الغرب��ي ح��رام ،وه��ذا ه��و معن��ى عب��ارة «بوك��و ح��رام» يف
لغ��ة اهلاوس��ا .فق��د اعت�بر يوس��ف أن املؤسس��ات التعليمي��ة يف نيجريي��ا
تدم��ر القي��م اإلس�لامية وتدف��ع بالن��اس إىل الكف��ر .ووص��ف الدول��ة
النيجريي��ة بالطاغ��وت ،متهم�اً كل من يعمل يف إطارها بالكفر ،داعياً
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Reuters
إىل حمارب��ة النظ��ام بكاف��ة الوس��ائل املتوف��رة .وإذا كان��ت املنظم��ة
تع��رف إعالمي�اً باس��م «بوك��و حرام» ،ف��إن امسها الرمس��ي هو «مجاعة
أه��ل الس��نة للدع��وة واجله��اد».
مل يلتحق يوس��ف نفس��ه باملدارس احلديثة ،بل تلقى تعليماً
ديني��اً يف امل��دارس التقليدي��ة ،وكان يتق��ن اللغ��ات احمللي��ة (هاوس��ا
وكان��وري) ،وتعل��م اللغت�ين العربي��ة واإلنكليزي��ة .انض��م إىل حرك��ة
«إزالة» اليت كانت عالقته بقادتها إشكالية .فمن جهة كانوا معجبني
بقدراته اخلطابية فعينوه مدرساً للتفسري يف أحد اجلوامع ،لكنه ،من
جه��ة ثاني��ة ،ظ��ل ضعيف�اً يف العل��وم الش��رعية ،ف��كان اخلاس��ر دوم�اً يف
النقاشات العلمية اليت خاضها مع قادة احلركة الذين أقلقهم تطور
أف��كار يوس��ف فحاول��وا إقناع��ه ،لكنه متس��ك بأف��كاره .ونتيجة ذلك مت،
ب��دءاً م��ن  ،2008ط��رد أنص��اره م��ن اجلوام��ع اليت تس��يطر عليه��ا «إزالة».
كانت هذه نقطة القطيعة التامة بني الطرفني ،وبداية حتول التيار
اليوس��في إىل منظم��ة «بوكو حرام».
لي��س هن��اك اتف��اق ح��ول تاري��خ تأس��يس «بوك��و ح��رام».
فهن��اك م��ن يع��ود ب��ه إىل  ،1995مقاب��ل روايات حت��دده بالعام  2003حني
تش��كلت أول ن��واة للحرك��ة يف والي��ة «يوب��ي» مش��ال غ��رب نيجريي��ا،
م��ن جمموع��ة ش��بان أطلق��وا عل��ى أنفس��هم اس��م «طالب��ان نيجريي��ا»،
ومترك��زوا يف منطق��ة غاب��ات تصع��ب الس��يطرة عليه��ا ،وب��دأوا منه��ا
أوىل هجماته��م املس��لحة ض��د املؤسس��ات احلكومي��ة.
يف الع��ام  2005ق��ام يوس��ف بزي��ارة الس��عودية ،بع��د قم��ع
احلكومة النيجرية لتمرد «كاناما» بعنف شديد .وبعد عودته استأنف
نشر الدعوة اليت التحق بها مزيد من األتباع .ويقال إن رجال السياسة
احملليني استثمروا يف شعبية يوسف وحركته مقابل نيل تأييدهم يف

االنتخابات .هذه العالقات اليت أقامها يوس��ف مع الساس��ة احملليني،
والدع��م املال��ي ال��ذي تلق��اه منه��م ،سيس��اعدانه عل��ى االنتق��ال م��ن
حرك��ة دعوي��ة إىل منظم��ة جهادي��ة.
لوحقت «بوكو حرام» بعنف فانتقلت إىل العمل السري،
م��ع بني��ة قائم��ة على إمارة وجملس ش��ورى وجمل��س تنفيذي على
املس��توى الع��ام ،ومثله��ا يف كل منطق��ة عل��ى ح��دة .وب��دأت عملياتها
باغتي��ال املخربي��ن ،كم��ا اس��تهدفت رج��ال األم��ن والق��ادة احمللي�ين
للح��زب احلاك��م يف والي��ة بورن��و ذات الغالبي��ة املس��لمة.
ويف الع��ام  2009تعرض��ت احلرك��ة لقم��ع ش��ديد ،قت��ل
نتيجت��ه حن��و  700م��ن أفراده��ا ،مب��ن فيهم مؤسس��ها حممد يوس��ف.
لكنه��ا متكن��ت م��ن ترمي��م نفس��ها بس��رعة ،وجنح��ت ،يف الع��ام ،2010
يف تنفي��ذ عملي��ة للس��يطرة عل��ى أحد الس��جون فح��ررت املئات ومن
بينه��م ع��دد كب�ير م��ن أنصاره��ا .بعد ذل��ك أقام��ت احلركة صالت
م��ع منظم��ات جهادي��ة عاملي��ة ،وتلق��ى أعضاؤه��ا تدريب��ات عس��كرية،
ث��م أخ��ذت عملياته��ا تش��به عملي��ات منظم��ات كالقاع��دة.
وحت��ى الي��وم قت��ل يف احل��رب ال�تي أطلقتها «بوك��و حرام»
حن��و عش��رين أل��ف ش��خص ،وخرجت م��ن اخلدمة م��زارع ومدارس
ومستش��فيات ومؤسس��ات خدمي��ة أخ��رى ،ون��زح حن��و مليون�ين م��ن
دياره��م ،كم��ا تأث��ر بأح��داث العن��ف حن��و عش��رين ملي��ون إنس��ان يف
عم��وم اإلقلي��م.
يف أواخ��ر  2016أعل��ن الرئي��س النيج�يري حمم��د خب��اري
س��يطرة ق��وات األم��ن عل��ى آخ��ر معاق��ل «بوك��و ح��رام» .لك��ن رأس
املنظم��ة وقته��ا ،أب��و بك��ر ش��يكاو ،أعل��ن ،بع��د مدة قصرية يف تس��جيل
مص��ور ،أن احل��رب مس��تمرة حت��ى إقام��ة اخلالف��ة اإلس�لامية يف
نيجرييا .تال هذا اإلعالن قيام املنظمة بعدة هجمات ،بينها عمليات
انتحاري��ة ،أش��هرها اهلج��وم عل��ى جامع��ة ميديغ��وري يف كان��ون
الثان��ي .2017
قام��ت املنظم��ة بعمليات كثرية ومتنوع��ة ،كاالغتياالت
واهلجم��ات املس��لحة عل��ى املؤسس��ات احلكومي��ة وامل��دارس واجلوامع
والكنائ��س ،والعملي��ات االنتحاري��ة والس��يارات املفخخ��ة .وتوس��ع
مي��دان عملياته��ا جغرافي �اً باجت��اه اجلن��وب وص��و ً
ال إىل العاصم��ة
أبوج��ا نفس��ها .لك��ن العملي��ة ال�تي الق��ت الص��دى اإلعالم��ي األك�بر
وطرح��ت اس��م «بوك��و ح��رام» عل��ى مس��توى عامل��ي كان��ت اختطاف
 270تلميذة من إحدى املدارس يف العام  .2014فقد قامت مظاهرات
احتجاج يف خمتلف مدن العامل ضد هذه العملية ،وأطلقت ميشيل
أوبام��ا -زوج��ة الرئي��س األمريك��ي الس��ابق -محل��ة عل��ى وس��ائل
التواص��ل االجتماع��ي طالب��ت فيه��ا بإط�لاق س��راح املخطوف��ات.
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النظام السوري وثقافة احلذاء
أبو حممد اإلدليب
قي��ل يف احلكاي��ة إن مل��كاً كان حيك��م دول��ة واس��عة ج��داً
ق��ام يوم�اً برحل��ة برية طويلة .وخ�لال عودته وجد أن قدميه تورمتا
بس��بب املش��ي يف الط��رق الوع��رة فأص��در أم��راً بتغطي��ة كل الش��وارع
باجللد ،لكن أحد وزرائه أشار عليه بوضع قطعة جلد صغرية حتت
قدم��ي املل��ك فق��ط ،فكان��ت ه��ذه بداي��ة انتع��ال األحذي��ة.
ويق��ال إن اإلنس��ان ع��رف احل��ذاء من��ذ م��ا يزي��د عل��ى أربعني
أل��ف ع��ام .وق��د اس��تخدم الفراعن��ة الصن��ادل املصنوع��ة م��ن األوراق
واجللود سنة  2700ق .م ،وكذلك لبسها اإلغريق والرومان القدماء،
ث��م تط��ورت لتتج��اوز وظيفته��ا يف الوقاي��ة إىل األناق��ة وإب��راز الوض��ع
االجتماع��ي .وتق��ول املص��ادر إن تطور احلذاء وصل إىل حتقيق درجة
كب�يرة م��ن الفوائ��د :فقد ُ
اخ�ترع حذاء يبعد القدم تلقائياً عن األلغام،
وحذاء ذكي ينبه الكفيف وخفيف النظر ،وحذاء ُتش��حن به بطارية
اهلات��ف النق��ال ...إخل.
ووف��ق علم��اء النف��س تكش��ف األحذي��ة ع��ن ش��خصية
صاحبه��ا ،فه��ي تظهر إحساس��ه باألناقة ودرجة اهتمام��ه بالتفاصيل.
وم��ن املث�ير لالهتم��ام أن أحد متاح��ف أملانيا أقام معرضاً فنياً خصص
بالكام��ل للوح��ة الفن��ان اهلولن��دي الش��هري فنس��نت ف��ان ك��وخ «ح��ذاء»
ال�تي يع��ود تاري��خ رمسه��ا اىل الع��ام ّ .1886
ويب�ين املع��رض األهمي��ة
االس��تثنائية هل��ذه اللوح��ة يف فلس��فة الف��ن املعاص��ر وعالقته��ا بتاريخ
األف��كار ،إذ حظي��ت باهتم��ام العدي��د م��ن الفالس��فة ومؤرخ��ي الف��ن،
م��ن أمث��ال الفيلس��وف األملان��ي مارت��ن هيدغ��ر والفيلس��وف الفرنس��ي
ج��اك دري��دا وم��ؤرخ الف��ن الليتوان��ي ماي��ر ش��ابريو .وم��ن ه��ذه املقدم��ة
املختص��رة ج��داً لتاري��خ احل��ذاء يالح��ظ أن��ه ح��از أهمي��ة اقتصادي��ة
وعلمية وثقافية وغريها .وهذا ،إن عرب عن شيء فهو يعرب عن تطور
العق��ل األوروب��ي يف كاف��ة اجمل��االت.
ال غريباً
لك��ن املث�ير للدهش��ة ه��و أن مفه��وم احل��ذاء أخ��ذ ش��ك ً
ومضام�ين سياس��ية ح��ادة ل��دى النظ��ام الس��وري وموالي��ه م��ن جه��ة،
ول��دى املعارض�ين الثوري�ين هل��ذا النظ��ام م��ن جه��ة أخ��رى .وخالص��ة
األم��ر أن النظ��ام وض��ع «احل��ذاء العس��كري» كمص��در ش��رعية وحي��د
إلع�لان التأيي��د ل��ه ،وكش��رط أول��ي ورئيس��ي «للعائدي��ن اىل حض��ن
الوط��ن» .ويف احلقيق��ة كان «احل��ذاء» كان هو «احلاكم» يف س��ورية
منذ عام  ،1963ونال السيادة املطلقة منذ انقالب تشرين الثاني .1970
فق��د أنش��أ حاف��ظ األس��د األجه��زة األمني��ة والتش��كيالت
العس��كرية الطائفي��ة ،ال�تي كان��ت تتدخ��ل يف مجي��ع ش��ؤون الش��عب
بش��كل ف��ظ يف البداي��ة ث��م بالق��وة العاري��ة يف ف�ترة الثمانين��ات .ولك��ي
يكم��ل س��يادته عل��ى اجملتم��ع كان ال ب��د م��ن الس��يطرة املطلق��ة عل��ى
املؤسس��ات املدني��ة مث��ل النقاب��ات (احت��اد عم��ال ،احت��اد رياض��ي ،احت��اد
نس��ائي ...إخل) وحتويله��ا إىل «أحذي��ة» تابع��ة ،مهمتها تدجني اجملتمع
ومراقبت��ه والس��يطرة علي��ه .وقد لع��ب البعث دوراً خاصاً يف هذا اجملال
بع��د حتول��ه م��ن ح��زب سياس��ي إىل «ح��ذاء» أمين وعس��كري .ومن أبرز
املش��اهد املأس��اوية يف ه��ذا الواق��ع أن «احت��اد الكت��اب الع��رب» و«نقاب��ة
الفنان�ين الس��وريني» ،أي النخب��ة ال�تي كان م��ن املف��روض أن تنت��ج
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الثقاف��ة بوصفه��ا أداة حتري��ر للعق��ل وارتق��اء باجملتم��ع حن��و دروب
احلض��ارة والتح��رر؛ كان��ت تلع��ب دوراً مكم� ً
لا لس��يطرة االس��تبداد
بتبعيته��ا املطلق��ة للنظ��ام .لق��د كانت هاتان «املؤسس��تان» -وغريهما
طبع��اً« -معم� ً
لا مليئ��اً باألحذي��ة املفخخ��ة» ملن��ع أي احن��راف ع��ن
مقاص��د الس��لطة.
وق��د ب��رز من��ط تفك�ير رج��ال النظ��ام الس��وري وعمله��م
عل��ى مس��توى القي��ادة والقاع��دة الش��عبية على حد س��واء -يف اإلبادةاهلمجي��ة للش��عب املع��ارض ل��ه والثائ��ر علي��ه ،كش��كل وحي��د لوج��ود
النظام/احل��ذاء العس��كري متوج�اً عل��ى حك��م س��ورية ،ال يتنفس أحد
إال م��ن خالل��ه.
حت��ى الفاس��دين م��ن املعارض��ة الذي��ن ع��ادوا إىل «حض��ن
احل��ذاء» كان الش��رط املف��روض عليه��م ،وال��ذي كان��وا يعرفون��ه
ويوافق��ون علي��ه ،ه��و الرك��وع ليقّبل��وا «احل��ذاء» ث��م ينظ��ر «احل��ذاء
الكب�ير» يف أمره��م وق��د ال يقب��ل «توبته��م» ،كم��ا حص��ل م��ع الوضي��ع
بس��ام املل��ك ال��ذي م��ا زال ينتظ��ر موافق��ة «احلذاء األول» عل��ى عودته.
إن م��ن كان��وا يس��مون فنان�ين ،أمث��ال بس��ام كوس��ا ودري��د
حل��ام وزه�ير عب��د الكري��م ورغ��دة ،وغريه��م الكث�ير م��ن املثريي��ن
لالمشئ��زاز باحنطاطه��م وتفاهته��م وعبوديته��م وبيعه��م للش��عب
الس��وري مقاب��ل مصلحته��م الرخيص��ة؛ يقدم��ون مث��ا ً
ال س��اطعاً عل��ى
«ثقاف��ة النظ��م الس��وداء» مقاب��ل ثقاف��ة التح��رر واحلري��ة والن��ور.
إن عبي��د روم��ا وأس��راها ،الذي��ن ث��اروا عل��ى اإلمرباطوري��ة
الروماني��ة وجيش��ها اهلائ��ل حت��ى ش��كلوا خط��راً داهم�اً عليه��ا ،م��ا أدى
إىل إرسال جيوش جرارة إلبادتهم؛ هلم أشد حترراً وشرفاً ونب ً
ال من
حث��االت األحذي��ة عل��ى ط��ول الب�لاد العربي��ة وعرضه��ا.

ترجمة

السوريون يف اإلعالم الرتكي
إجرام ...وتشرد ...ومبالغات
إعداد رياض أوالر
ق��ال تصري��ح رمس��ي ل��وزارة الداخلي��ة الرتكي��ة« :إن التوت��رات ال�تي
حتص��ل ،م��ن ح�ين آلخ��ر ،ب�ين الس��وريني واألت��راك م��ن جه��ة ،وب�ين
الس��وريني أنفس��هم م��ن جه��ة أخ��رى ,ق��د ُض ّخم��ت و ُنقل��ت بطريق��ة
تفج��ر االنفع��االت داخ��ل اجملتم��ع ،وهن��اك حم��اوالت جلعلها وس��يلة
للنف��اق السياس��ي».
وقال��ت إن «املع��دل الس��نوي للح��وادث ال�تي ش��ارك فيه��ا
س��وريون يف تركي��ا ،ب�ين عام��ي  2014و ،2017ه��و  %1,32م��ن جمم��ل
اجلرائ��م ال�تي ارتكب��ت يف الب�لاد .والقس��م األك�بر م��ن ه��ذه احل��وادث
حص��ل ب�ين الس��وريني أنفس��هم» .وأضاف��ت :حبس��ب املعطي��ات ال�تي
بأيدينا ,وعندما نأخذ أعداد الضيوف الس��وريني يف االعتبار ،جند أن
اجلرائ��م ال�تي يرتكبونه��ا قليل��ة ج��داً نس��بة إىل املع��دل الع��ام.
ويف م��ا يل��ي جول��ة عل��ى بع��ض أخب��ار الس��وريني يف تركي��ا
كم��ا نش��رتها صح��ف ومواق��ع إخباري��ة مؤخ��راً.
تركية ّ
تشغل سوريات بالدعارة يف أضنة
حترك��ت دوري��ة م��ن آمري��ة األخالقي��ة بأضن��ة إىل ح��ي
دينيزل��ي مبنطق��ة س��يهان ،بن��اء عل��ى إخباري��ة تفي��د بوج��ود ش��بكة
دع��ارة يف أح��د املن��ازل .م ّث��ل أح��د رج��ال الش��رطة دور الزب��ون وطل��ب
م��ن صاحب��ة املن��زل (إيف�ير .ك) ام��رأة س��ورية ،فطلب��ت من��ه  30ل�يرة
أج��رة الس��رير و 100ل�يرة للم��رأة .وق��د ص��رح الش��رطي ع��ن هويت��ه
ف��وراً عن��د دخ��ول امل��رأة إلي��ه وألق��ى القب��ض عليه��ا .وقال��ت يف إفادته��ا
إنه��ا هرب��ت م��ن احل��رب ،وإنه��ا تعمل بالدع��ارة إلعالة أطفاهل��ا .وبناء
عل��ى املعلوم��ات ألق��ي القب��ض عل��ى  9س��وريات أخري��ات ك��ن يعمل��ن
يف املنزل نفسه .وأطلق سراح السوريات الحقاً ،بينما ح ّولت صاحبة
املن��زل إىل احملكم��ة املناوب��ة.
االعتداء على أسر سورية يف مرسني بعد جرمية قتل
اعت��دت جمموع��ة م��ن األت��راك عل��ى س��وريني يف منطق��ة
أكديني��ز مبرس�ين ،بع��د مقت��ل الش��اب الرتكي (حنيف��ة .ح) على يد
ش��اب س��وري طعن��اً بالس��كني.
وج��رح س��بعة س��وريني إث��ر الش��جار ،وألق��ي القب��ض عل��ى
 11ش��خصاً اخنرط��وا في��ه ،وتض��رر حم�لان وثالث��ة س��يارات نتيج��ة
اس��تعمال املتش��اجرين العص��ي واحلج��ارة .وق��د حض��ر مدي��ر أم��ن
مرس�ين ،حمم��د ش��اهين ،إىل م��كان احل��ادث وطال��ب األهال��ي بع��دم
االجن��رار وراء حم��اوالت االس��تفزاز.
وق��د نق��ل اجلرح��ى يف املش��ايف اجمل��اورة للع�لاج ،أما املش��تبه
فيه��م ُ
فأرس��لوا إىل مش��فى املدين��ة إلج��راء الفح��ص الط�بي ث��م ُنقل��وا
إىل مرك��ز األم��ن ألخ��ذ إفاداته��م.
توتر خطري يف قونية
أثن��اء جت��وال حمم��د إرتون��ج  )20عام �اً) ،م��ع صديق��ه داود
گون�ير ،يف ح��ي الفات��ح مبنطق��ة كارابين��ار التابع��ة لقوني��ة ،ص��ادف
مصطف��ى احملم��د ( 35عام�اً ،أب لثماني��ة أوالد) ال��ذي يتهم��ه حمم��د
باالعت��داء عل��ى ش��قيقته ،وبصحبته حس�ين احملمد ،وهو أب خلمس��ة

موقع Ekmek ve Gül
20حزيران
ترمجة رياض أوالر

أوالد .وبع��د وق��ت قص�ير حت��ول النق��اش ال��ذي دار بينهم إىل ش��جار،
فأحضر إرتونج بارودة صيد من منزله وأطلق النار على السوريَّني
اللذين نقال إىل املشفى حيث تويف مصطفى رغم حماوالت األطباء.
ومت توقي��ف إرتون��ج وصديق��ه.
جتم��ع مئ��ات األت��راك ،الذي��ن اتفق��وا
وإث��ر انتش��ار اخل�بر ّ
ع�بر ش��بكات التواص��ل االجتماع��ي ،وتظاه��روا يف الش��وارع منش��دين
النشيد الوطين ،ثم هامجوا منازل يقطنها سوريون يف حي تشي ِتين،
وحاول��وا إض��رام الن��ار فيه��ا ،ولك��ن الش��رطة طوق��ت امل��كان وأخل��ت
بع��ض املن��ازل إىل بن��اء مركز صح��ي ،مما منع كارثة كانت على
وش��ك الوق��وع.
هذه الصداقة أدمعت عيوننا
وباملقاب��ل تناقل��ت صفح��ات مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي
الرتكية صورة الطفل الس��وري حس��ن ( 14عاماً) وكلبه ،حيضنان
حي بش��كطاش باس��طنبول.
بعضهما ،وهما نائمان على أحد أرصفة ّ
كان حس��ن يف الثاني��ة عندم��ا فق��د والدت��ه ،ام��ا والده فم��ا زال يعمل
يف س��ورية .وبعد أن ختلى عنه عمه ،الذي اصطحبه من هناك قبل
مساه زيتون« :عثرت
 3سنوات ،مل يعد له يف تركيا إال كلبه الذي ّ
علي��ه يف الش��ارع  .إن��ه حيب�ني وأنا أحبه .منذ  8-7اش��هر وحنن نعيش
مع�اً .نن��ام يف مواق��ف الباص��ات أو يف الس��وق .عندم��ا أحضن��ه ال أش��عر
أن��ه كل�بي ,ب��ل صديق��ي الوحيد».
وق��د لفت��ت الص��ورة انتب��اه الكثريي��ن ،ومنه��م أمس��اء
مش��هورة مث��ل املط��رب الش��هري هال��وك الون��ت ال��ذي أطلق ن��داء على
توي�تر ش��رح في��ه قصته��ا وق��ال يف جمموع��ة تغري��دات« :وصل فريق
منظم��ة «أحب��اب» الي��وم إىل الطف��ل ،وقمن��ا ب��كل م��ا نس��تطيع فعل��ه،
ولك��ن ه��ذا غ�ير كاف .هن��اك املئ��ات مثل��ه ينام��ون يف احلدائ��ق .عل��ى
احلكوم��ة اخت��اذ تداب�ير س��ريعة ،عل��ى األق��ل قب��ل أن يأت��ي الش��تاء».
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ترجمة

نهاية داعش
مجاعة إرهابية يف النزع األخري؟

كريستوف رويرت

دير شبيغل  30 -آب

ترمجة مأمون حليب عن اإلنكليزية

يف أيل��ول  2016اندجم��ت ث�لاث ق��وى للمتمردي��ن ذات توج��ه وط�ني وش� ّكلت جي��ش إدل��ب احل��ر ،التاب��ع للجي��ش الس��وري احلر.
نظري��اً ،س��يقاتل ه��ذا التش��كيل اجلدي��د ك ً
ال م��ن اجلماع��ات اجلهادي��ة والق��وات املوالي��ة للحكوم��ة يف حمافظ��ة إدل��ب.
خالف��ة الدول��ة اإلس�لامية ه��ي اآلن تاري��خ .املنطق��ة
اخلاضع��ة لس��يطرة اجلماع��ة اإلرهابي��ة تقلص��ت بش��كل مفاج��ئ
وكب�ير ،وفق��د التنظي��م بني  %80إىل  %90م��ن قيادته العليا ،ومل يعد
لدي��ه تسلس��ل قي��ادي عس��كري مرك��زي؛ كل وح��دة تقات��ل وحده��ا.
يف غض��ون ذل��ك ترتك��ب هجم��ات إرهابي��ة يف أورب��ا باس��م التنظي��م
أكثر من أي وقت مضى .وليس مثة ارتباط ميكن التحقق منه بني
مرتك�بي ه��ذه اهلجم��ات وقيادة التنظي��م .فاجلماعة أطلقت منذ زمن
بعي��د موج��ة م��ن اإلره��اب ومل يع��د وجوده��ا ضروري�اً للحف��اظ عل��ى
ه��ذه املوج��ة .لك��ن التأث�ير املطل��وب هلذه اهلجمات منس��جم مع رس��الة
التنظي��م :إث��ارة الكراهي��ة والضغين��ة ض��د املس��لمني كطريق��ة ل��دق
إس��فني يف اجملتمعات األوروبية ،ودفع املس��لمني يف أوربا إىل أحضان
اجلماع��ة اإلرهابي��ة.
ه��ل يواج��ه التنظي��م نهايت��ه؟ جي��ب احل��ذر م��ن إص��دار حكم
كه��ذا .فف��ي حزي��ران  2010أعل��ن اجلن��راالت األمريكي��ون أن��ه قضي
عل��ى اجلماع��ة ،لك��ن األمريكي�ين كان��وا ببس��اطة ق��د س��رعوا تغ�يراً
جيلي�اً يف قي��ادة التنظي��م ،ممهدين الطري��ق لكي يصبح الوحش الذي
ب��دأ يرع��ب الع��امل ع��ام  .2014ق��ادة التنظي��م اجل��دد كان��وا ج��زءاً م��ن
السلس��لة القيادي��ة لبع��ض الوق��ت ،وكان��وا أكثر خ�برة وكفاءة من
معظ��م أولئ��ك الذي��ن كان��وا ق��د قتل��وا .وم��ع ذل��ك كان��وا يش�تركون
يف نقيص��ة أعاق��ت صعوده��م حينه��ا :كان��وا مجيع�اً ضباط�اً يف جي��ش
ص��دام حس�ين وأجه��زة اس��تخباراته .لكنه��م كان��وا صنف�اً م��ن الن��اس
يعرفون كيف يبنون دولة .قد يشبه التمظهر اآليديولوجي لداعش
تنظي��م القاع��دة ،غ�ير أن اجلماعت�ين خمتلفتان بش��كل كبري .أس��اس
اس�تراتيجية تنظي��م الدول��ة الناجح��ة ،يف الع��راق وس��وريا وليبي��ا،
كان اخ�تراق اخلص��م واهلجم��ات اخلاطف��ة ،والحق��اً ،إطب��اق الي��د
عل��ى األراض��ي ال�تي كان يس��يطر عليه��ا ،وذل��ك ع�بر تروي��ع الس��كان.
كانت الدعاية اإلس�لامية جمرد وس��يلة لش��رعنة اهلجمات وجلذب
متطوع�ين م��ن ش��تى أحن��اء الع��امل.
م��ا ال��ذي قد يرتتب على االنهيارات األخرية؟ بالرغم من أن
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التنظيم فقد السيطرة على أكرب مدنه ،إال أنه ما زال يسيطر على
مس��احات هامة من األراضي ،وهو يقاتل على  11جبهة .ويف س��ورية
م��ا زال يس��يطر عل��ى وادي الف��رات اخلص��ب ذي الكثاف��ة الس��كانية،
وه��ي منطق��ة يُعتق��د أن كث�يراً م��ن قادة التنظيم قد انس��حبوا إليها.
لي��س كل عناص��ر التنظي��م عل��ى اس��تعداد للم��وت .فه��و
مك��ون م��ن جمموع��ات متنوع��ة :باإلضاف��ة إىل األتقي��اء و«الش��هداء»،
الذي��ن يفضل��ون القت��ال عل��ى االستس�لام ،هن��اك عل��ى ال��دوام وج��ود
لالنتهازي�ين الذي��ن ه��م أكث��ر اهتمام�اً بامل��ال والس��لطة .طامل��ا كان
التنظيم مستمراً يف االنتصارات كانت هذه العيوب غري مرئية إىل
ح��د كب�ير .لك��ن اآلن ،وس��ط الضغ��ط املتزاي��د ،أخ��ذ الوض��ع يتغ�ير.
يف اخلري��ف املاض��ي كان واضح �اً أن العدي��د م��ن مقاتل��ي التنظي��م
يف املوص��ل كان��وا يغ��ادرون ،حت��ى عندم��ا كان آخ��رون يأت��ون إىل
املدين��ة.
يف أواخ��ر آذار املاض��ي نش��رت وكال��ة أعم��اق الذع��ر ب�ين
س��كان الرقة عندما أعلنت أن األمريكيني قصفوا س��د الطبقة وأنه
عل��ى وش��ك االنفج��ارُ .طل��ب من الس��كان الف��رار فوراً ،وهذا م��ا فعلوه.
خ�لال ي��وم واح��د فرغ��ت املدين��ة .بع��د س��اعات ج��اء األم��ر بالع��ودة.
كان التنظيم يعلم أن الس��د مل يكن معرضاً لالنهيار .ولكن عملية
اإلخالء اجلماعي هذه ،وفق أحد مقاتلي التنظيم من الرقة« ،مسحت
للقي��ادة مبغ��ادرة املدين��ة دون التع��رض خلط��ر طائ��رات ال��درون».
م��اذا بع��د؟ طامل��ا ل��دى اجلماع��ة م��ا يكف��ي م��ن املس��تعدين
للقت��ال حت��ى امل��وت ستس��تمر يف ت��رك قري��ة بع��د أخ��رى عرض��ة
للدم��ار يف مع��ارك دموي��ة .لك��ن التنظي��م أخل��ى من��ذ زم��ن قس��ماً م��ن
قيادت��ه ومقاتل��ي النخب��ة واحتياطي��ه الكب�ير م��ن الذه��ب لك��ي يتاب��ع
القت��ال حت��ت األرض .وهناك س��يعيد تنظيم نفس��ه وينتظر فرصته
ويظهر بش��كل مفاجئ باس��م خمتلف ورمبا بشكل خمتلف .ماركة
«الدولة اإلسالمية» اس ُتنفدت ،لكنها ما تزال نافعة ألغراض دعائية.
الظ��روف يف الش��رق األوس��ط منوذجي��ة لصع��ود مجاع��ة جديدة من
الس� ّنة.
املقاتل�ين ُ

مجلّ ة

ـياسية مـــتنوعة م ُــــستقلة
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