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االفتتاحية

مل تسقط دير الزور إمنا سقطت داعش
مل تكن وحشية النظام وحلفائه مفاجئة يف حمافظة دير الزور ،بل بديهية وفق طبعهم املعروف،
وإن ج��اءت عل��ى حن��و هس��تريي غ�ير مس��بوق .كان املفاج��ئ هو انهيار تنظيم داعش أمامهم��ا .فبعد أيام من
«غزوة العدناني» اليت ارتدت بها داعش على قوات النظام يف البادية جنوب احملافظة ،انهزمت فجأة تاركة
الق��رى وامل��دن والبل��دات ،أط�لا ً
ال ومش��اهد خلفي��ة مللتقط��ي الص��ور املتباهية م��ن جنود النظ��ام ،وتاركة من
عج��ز م��ن األهال��ي فيه��ا ع��ن الرحي��ل ،ضحايا وفرائس تليب رغبات الثأر والقتل ل��دى احملتل اجلديد ،الناقم
عل��ى دي��ر الزور ف��وق كل نقمة.
أين شرعيو داعش الصياحون على املنابر ويف حفالت الشارع؟ وأين أميانهم عن القتال حتى املوت
دفاعاً عن «دولة اإلسالم» وعن بقائها؟ ال أثر هلم بعد عني رأت من غرورهم ما رأت ،وال صوت هلم بعد أذن
ش��بعت م��ن تبجحهم.
خ�لال أي��ام قليل��ة س��يطر النظ��ام عل��ى الري��ف الغرب��ي أو نصف��ه يف دي��ر ال��زور ،وخ�لال أي��ام قليل��ة
بعده��ا س��يطر عل��ى مدين��ة امليادي��ن ،ومعه��ا ع��دة ق��رى وبل��دات يف الري��ف الش��رقي .وبالوترية ذاته��ا  -يتقدم
النظ��ام ..تنس��حب داع��ش -ويب��دو أنن��ا س��نكمل الكاب��وس حت��ى آخ��ره.
أحيان�اً يف وق��ت س��بق ،ك ّن��ا م��ن وج��ع القل��ب ومن احل�يرة ،نتمنى أمني��ات غري منطقية ،ب��أن يلتقي
الطرف��ان يف أرض قصي��ة بعي��داً ع��ن ديارن��ا ،يطح��ن أوهلم��ا الثان��ي ،ث��م يطح��ن الثاني األول وهك��ذا ال غالب
ومغل��وب بينهم��ا حت��ى يفني��ان يف آن مع�اً .ال تتحق��ق هك��ذا أمني��ات عل��ى األق��ل يف قص��ة ملحمي��ة مث��ل قصة
ثورتن��ا ،إذ تأب��ى األق��دار إال أن متض��ي به��ا وبن��ا إىل حي��ث ش��اءت.
بانهي��ار داع��ش أو صورته��ا قطعن��ا خط��وة ،وانتقلن��ا م��ن معرك��ة ل��دى البع��ض من��ا فيه��ا ري��ب ،إىل
معرك��ة أخ��رى ب�لا ري��ب .وه��ي صفح��ة ت��كاد تط��وى ،صفح��ة داع��ش .وصفح��ة أخ��رى نفتحها م��ن جديد،
مببت��دأ احلكاي��ة م��ع عدون��ا األصل��ي ال��ذي ع��اد واحت��ل األرض فع��ادت ال��روح تتش��بث به��ا مزي��داً رغ��م رحيل
اجلس��د وإىل ح�ين لي��س إال.
مل نهزم حنن ،إمنا هزمت داعش .ومل تسقط دير الزور إمنا سقطت داعش.
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جاري أبو عالء وعائلته
ظلت سيارتهم على املاء شاهدة على موتهم .مل يبتلعها النهر
رامي األمحد
«كن��ا ننتظ��ر دورن��ا بالصع��ود إىل العب��ارة ،بينم��ا أنظر إىل س��يارة جارنا أبو عالء ،الذي استش��هد مع عائلت��ه منذ يومني يف نفس
ه��ذا امل��كان ،عندم��ا ح��اول عب��ور النه��ر إىل الضف��ة الثاني��ة .قتل��وا ومعه��م العش��رات بالغ��ارة ال�تي ضرب��ت املع�بر».
هك��ذا يتذك��ر أب��و حس�ين ،ال��ذي
ت��رك العش��ارة مؤخ��راً ،حلظ��ات عب��وره نه��ر
الف��رات ،بع��د القص��ف اهلس��تريي األخ�ير
عل��ى ري��ف دي��ر ال��زور الش��رقي ،م��ن قب��ل
الطريان الروسي متهيداً لتقدم قوات النظام
وميليش��ياته ،برتكي��ز واض��ح عل��ى املناف��ذ
املتاح��ة لعب��ور األهال��ي يف أماك��ن وق��وف
الس��فن النهري��ة عل��ى الضفت�ين (املعاب��ر)
لنق��ل ال��ركاب والس��يارات م��ن الش��امية،
وه��ي اجله��ة ال�تي يتق��دم فيها النظ��ام ،وتنال
القس��م األك�بر م��ن القص��ف ،إىل اجلزي��رة
حي��ث األم��ان النس�بي ،وبداي��ة الطري��ق إىل
خميم��ات احلس��كة والرق��ة.
اخت��ذت عائل��ة أب��و حس�ين قراره��ا
باهل��روب م��ن مدينته��م العش��ارة ال�تي (ص��ار
ليله��ا يش��ابه نهاره��ا) م��ن وه��ج القذائ��ف
الص��ادرة ع��ن الطائ��رات ،بع��د أن ش��هد رب
األس��رة موت جريانه املدفونني حتت أنقاض
منزهل��م ج��راء غ��ارة جوي��ة على احل��ارة ،رتب
أم��وره عل��ى عج��ل ،وت��رك منزل��ه كم��ا ه��و،
واجت��ه إىل نه��ر الف��رات حي��ث بقاي��ا س��يارة
ج��اره اآلخ��ر إىل جان��ب العب��ارات ،ال�تي
س��تنقله إىل الضف��ة الثاني��ة ،وال�تي أصبح��ت
اخلي��ار الوحي��د للتنقل ب�ين الضفتني بعد أن
ق��ام التحال��ف الدول��ي بتدم�ير مجي��ع جس��ور
حمافظ��ة دي��ر ال��زور نهاي��ة الع��ام .٢٠١٦
«ذاك املنظ��ر املق��رون بذك��رى
مؤمل��ة عمره��ا يوم��ان فق��ط ،أدخل��ت اخل��وف
إىل داخل��ي ،رغ��م كل حماوالت��ي إلب��داء
اجلل��د أم��ام زوج�تي وأطفال��ي» يكم��ل أب��و
حس�ين حديث��ه «كان الوق��ت ظه��راً ،وه��و
أكث��ر أمن��ا م��ن غ�يره ،كم��ا أخربن��ا جارن��ا

الذي ميلك ابن عمه سفينة صغرية .ازدحام
ش��ديد عل��ى الضف��ة ،وجتمه��ر يوح��ي بي��وم
احلش��ر  .ج��اء دورن��ا بع��د حوال��ي  40دقيق��ة
م��ن االنتظ��ار والرتق��ب ،واالس��تماع لبع��ض
القص��ص والتحلي�لات مم��ن ينتظ��رون
دوره��م» ،وألن األهال��ي ال يعرف��ون أية أخبار
ع��ن الع��امل ،بع��د أن حرمه��م تنظي��م الدول��ة
م��ن التلف��از ،ف��إن أبو حس�ين مل يعرف ،س��وى
م��ن أح��د املنتظري��ن ،أن معاب��ر أخ��رى بعي��دة
تس��تهدف عل��ى ط��ول النه��ر كالش��ميطية
والبولي��ل.
جم��ازر متك��ررة وقع��ت يف دي��ر
الزور خالل الشهرين األخريين ،تناوب على
القص��ف فيه��ا ط�يران التحال��ف والط�يران
الروس��ي واألس��دي ،أودت حبي��اة م��ا يق��ارب
 859مدن��ي م��ن األهال��ي ،حت��ى كتاب��ة
ه��ذي الس��طور ،حبس��ب ناش��طني م��ن أبن��اء
احملافظ��ة قام��وا بتوثي��ق الش��هداء ،عل��ى أن
غالبيته��م قض��وا يف قص��ف املعاب��ر ،وهج��ر م��ا
يق��ارب ال��ـ  250أل��ف مدن��ي منازهل��م ،وهام��وا
عل��ى وجوهه��م يبحث��ون عن م�لاذ آمن .كما
ف��رض القص��ف أوضاع �اً إنس��انية مأس��اوية
عل��ى م��ن مل ي��زل هن��اك ،يف ظ��ل نق��ص ح��اد
بامل��واد الغذائي��ة م��ن جه��ة ،وخ��روج معظ��م
املراكز الصحية واملستشفيات عن اخلدمة،
األمر الذي ينذر بكارثة بشرية إن استمرت
األم��ور عل��ى حاهل��ا.
يق��ول أب��و حس�ين :صع��دت أن��ا
وأطفال��ي الثالث��ة وزوج�تي احلام��ل يف
ش��هرها الثام��ن إىل الع ّب��ارة ،ودق��ات قل�بي
ت��زداد س��رعتها .م��ا أتذك��ره أن��ي مل أالح��ظ
مي��اه النه��ر ،فقد كانت عيوننا مس� ّ�مرة حنو

الس��ماء خوف�اً م��ن ق��دوم طائ��رة ،كتلك اليت
أت��ت منذ يوم�ين ،وقتلت الناس الذين كانوا
حياول��ون اهل��روب مثلن��ا؛ ولك��ن إن أجنانا اهلل
واس��تطعنا العب��ور فتل��ك ه��ي البداي��ة ،فم��اذا
س��وف أقول لعناص��ر التنظيم املوجدين على
الضف��ة الثاني��ة عندم��ا يس��ألونين إىل أي��ن
أنت��م ذاهب��ون؟ وم��اذا بع��د أن أجتاوزه��م؟ إىل
أي��ن س��أجته بأطفال��ي وزوج�تي ،كل تل��ك
األسئلة رافقتين وأنا أنظر إىل السماء ،حتى
وصلن��ا ب��ر األم��ان.
اس��تطاع أب��و حس�ين جت��اوز دوري��ة
التنظي��م ،وق��د أخربه��م أنه��م ذاهب��ون إىل
إح��دى ق��رى الري��ف يف مشال��ي دي��ر ال��زور،
ث��م تاب��ع م��ع جمموعة م��ن الركاب بس��يارة
(ف��ان) قاصدي��ن حمافظ��ة احلس��كة ،و بع��د
ساعات من املسري ،وما ختلله من قلق وتوتر
ووق��وف عن��د حواج��ز التنظي��م واألس��ئلة
واألجوبة املتكررة« ،وصلنا طريقاً صحراوية
س��رنا خالهل��ا م��ا يق��ارب الس��اعة ،ليخربن��ا
الس��ائق أن��ه يتوج��ب علين��ا املبيت هن��ا» وكان
الوق��ت ق��د ش��ارف على املغيب« .بتن��ا ليلتنا يف
الربية حمتملني الربد واخلوف حتى شروق
الش��مس».
بع��د س��اعات م��ن املس�ير وصل��وا
األراض��ي ال�تي تس��يطر عليه��ا ق��وات س��وريا
الدميقراطي��ة ،لتب��دأ سلس��لة األس��ئلة
األخ��رى والرش��اوى عل��ى احلواج��ز ،حت��ى
خمي��م الس��د ،ال��ذي ختل��ص أب��و حس�ين م��ن
االحتج��از في��ه عرب مه��رب تقاضى  ١٥٠٠دوالر
إليصاهل��م إىل مدين��ة احلس��كة.
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نشوان الصاحل
تتكاث��ر األس��ئلة يف رأس��ي ع��ن
موض��وع الكتاب��ة ،ويرافق بعضه��ا اختناق
يف عنق��ي يدعون��ي للب��كاء ،فه��ل نكت��ب
ع��ن األس��باب ال�تي أوصلتن��ا هل��ذا النهاية،
أم نكتف��ي بوض��ع الل��وم على اإلس�لاميني
الذي��ن مكن��وا جبه��ة النص��رة وأح��رار
الش��ام ،والذي��ن مكن��وا بدوره��م تنظي��م
داع��ش من��ا؟.
ه��ل ندخ��ل يف ع��راك
إيديولوج��ي م��ع الث��وار اإلس�لاميني ع��ن
«حتكي��م ش��رع اهلل» ،وع��ن ماهي��ة الدول��ة
ال�تي نرغ��ب به��ا؟ ،ذات الع��راك ال��ذي
ش��غلنا ع��ن جوهر الث��ورة ومك��ن التيارات
الس��لفية منه��ا ومن��ا.
ه��ل نكت��ب ع��ن العش��ائر ال�تي
اس��تحوذت عل��ى النف��ط وأغمضت عينها
ع��ن القت��ال الدائ��ر يف املدين��ة؟ أم نس��مي
العش��ائر اليت تنمرت على اجلميع باس��م
النف��ط والتنظيم��ات اجلهادي��ة ال�تي
متثله��ا؟.
ه��ل نكت��ب ع��ن القص��ف
اهلمج��ي ال��ذي يدف��ن املدني�ين حت��ت
ركام بيوته��م ،ويالح��ق اهلارب�ين منه��م
إىل املعاب��ر املائي��ة حت��ى اختل��ط ال��دم
بنهر الفرات؟ أم نكتب عن طريق جهنم
املعب��د باأللغ��ام والقناص�ين ،الواصل بني
دي��ر ال��زور وخميم��ات امل��وت يف مناط��ق
س��يطرة قس��د؟
ه��ل نكت��ب ع��ن أهلن��ا التائه�ين
يف الب��وادي ،وال نع��رف إن كان��وا أحي��ا ًء
أم أم��وات؟
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ه��ل نس��تدعي التاري��خ لنثب��ت
إلخوتن��ا ال ُك��رد بأنن��ا تعايش��نا بس�لام يف
املنطق��ة منذ زم� ٍ�ن بعيد ،,وأننا تقامسنا حتى
الظل��م عل��ى ي��د األنظم��ة املس��تبدة ،لكنه��م
يصمت��ون اآلن ع��ن ظل��م اإلدارة الذاتي��ة
ألهلن��ا يف املخيم��ات؟.
ه��ل نكت��ب ع��ن حل��ب ال�تي تأخ��رت
ع��ن الث��ورة ،لكنه��ا أصبح��ت مرك��ز ثقله��ا،
فأس��قطتنا مرت�ين؟ األوىل بصمته��ا ع��ن
مت��دد تنظي��م الدول��ة يف مناطقن��ا ،والثاني��ة
بس��قوطها وانكف��اء ج� ُّ�ل أبنائه��ا ع��ن الث��ورة؟.
ه��ل نكت��ب عن الفصائ��ل «الديرية»
يف الش��مال الس��وري ،ال�تي تتوج��ه إىل إدل��ب
بينم��ا تس��قط دي��ر ال��زور؟ أم نكت��ب ع��ن
فصائ��ل اجلن��وب ال�تي عطل��ت كل املش��اريع
املمكن��ة للوص��ول إىل دي��ر ال��زور ،خبط��اب
ث��وري تعب��وي ،ث��م س��لمت س�لاحها؟.
ه��ل نقن��ع تركي��ا ب��أن تواج��د ق��وى
ثوري��ة يف مناط��ق س��يطرة قس��د ،خلدم��ة
املهجري��ن يف املخيم��ات ،يتس��ق م��ع أه��م
حم��ددات أمنه��ا القوم��ي ،ال��ذي يعت�بر ح��زب
االحت��اد الدميقراط��ي تنظيم��اً إرهابي��اً؟
ه��ل نس��تنهض الش��عوب العربي��ة
ال�تي ال متل��ك م��ن أمره��ا ش��يئاً ،وصمتت عن
فلسطني لسبعني عاما؟ أم نكتفي بشتم دول
اخللي��ج (الصديق��ة) ،وال�تي أوص��دت األبواب
بوج��ه الس��وريني ،بع��د أن دفع��ت األم��وال
لتأجي��ج احل��رب يف بالدن��ا؟.
ه��ل نعي��د تفكي��ك العالق��ة م��ع
الوالي��ات املتح��دة؟ ونكتب كيف اس��تدرجت
اجلمي��ع إىل ف��خ االنتظ��ار األج��وف ،ع�بر
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وع��ود زائف��ة بقاع��دة «الش��دادي» ،وإدارة
مدني��ة مس��تقلة م��ن أبن��اء دي��ر ال��زور؟ ،ه��ل
نعي��د تصنيفها كدولة احتالل ،أم نصمت
ُ
كرم��ى مل��ن اس��تدعاها واعتربه��ا صديق��ة،
ُ
وكرم��ى للعامل�ين معه��ا يف اخلارجي��ة
والدف��اع واالس��تخبارات؟.
ه��ل نكت��ب ع��ن إج��رام النظ��ام
وحج��م اجلي��وش واملليش��يات ال�تي أدخله��ا
إىل بالدن��ا؟ ،ه��ل كان��ت توقعاتن��ا بأن��ه
سيس��لم احلك��م يف األش��هر األوىل كم��ا
فع��ل ب��ن عل��ي وحس�ني مب��ارك؟ ،أمل خنرج
عليه ألنه نظام مس��تبد جمرم على امتداد
أربع�ين ع��ام؟.
رمب��ا يصل��ح كل حم��ور م��ن
احمل��اور الس��ابقة .ألن يك��ون مبحث��اً
منف��رداً ،لك��ن األق�لام تق��ف عاج��زة يف
س��اعات س��قوط دي��ر الزور؛ س��يدة الش��رق،
ّ
كاجل��دات امل�تروكات عل��ى
ال�تي تنغ��ط
نواص��ي التهجري« :راحوا وخلوني كبوبا...
ع ال��دار م��ا دزوا ركوب��ا».
وعل��ى إيق��اع بكائي��ة دروي��ش يف
ح��ب تون��س حي��ث دُف��ن أب��و جه��اد الوزي��ر،
أح��اول هده��دة احلزن املتالطم يف داخلي،
وأبك��ي ش��هداءنا الذي��ن تركناه��م يف
حدائ��ق اس��تحالت مقاب��ر:
«هل نسينا شيئاً وراءنا؟
نعم ..نسينا تل ّفت القلب
فيك خري ما فينا
وتركنا ِ
فيك شهداءنا الذين
تركنا ِ
نوصيك بهم خريا»ً
ِ

من بلدة غرانيج  -متداولةعلى الإلنرتنت
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على هامش احلرب تنهار أسواق دير الزور
حممد أبو سعيد
م��ع اهلجوم�ين املتزامن�ين ،اللذي��ن تش��نهما ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة م��ن الش��مال الغرب��ي ،وق��وات النظ��ام وميليش��ياته م��ن
اجلن��وب الش��رقي ،عل��ى حمافظ��ة دي��ر ال��زور ،انقط��ت ط��رق التج��ارة عنها فوقع��ت يف حالة حصار ،لرتتفع أس��عار مواد أساس��ية ،بينما
اخنفض��ت أس��عار م��واد أخ��رى ،نتيج��ة ملوج��ات الن��زوح املتصاع��د مؤخ��راً ع��ن احملافظ��ة.
من��ذ ش��هر تقريب �اً ،وم��ع التق��دم املس��تمر ال��ذي حت��رزه
«قوات سوريا الدميقراطية» يف ريف اجلزيرة الغربي لدير الزور،
ب��دأ تنظي��م داع��ش مبن��ح أوراق خاص��ة لتج��ار يف املنطق��ة ،يس��مح
هل��م مبوجبه��ا بالتوج��ه إىل بادي��ة أب��و خش��ب جلل��ب بع��ض امل��واد
األساس��ية ،كالزيت والس��منة والرز والس��كر وورق الش��اي ودبس
البن��دورة ،الختف��اء ه��ذه امل��واد م��ن الس��وق احمللي��ة بوق��ت قياس��ي،
بع��د األخب��ار ال�تي بثه��ا النظ��ام يف وقت س��ابق عن اس��تعادته طريق
دمش��ق ،ث��م تقدم��ه املفاج��ئ باجت��اه دي��ر ال��زور؛ ليصب��ح التنظي��م،
ال��ذي كان حياص��ر املرب��ع األم�ني يف املدين��ة ،حماص��راً نظري �اً.
يق��ول أح��د التج��ار ،وق��د خ��رج م��ن مدين��ة امليادي��ن ،قب��ل
أن تس��يطر عليه��ا ق��وات النظ��ام« :ب��ي مهرب�ين يفوت��ون كمي��ات
حمدودة من املواد الغذائية على املطورات» مبوجب ورقة مينحهم
إياها التنظيم ،مشرتطاً استعمال الدراجات النارية حصراً يف نقل
البضائ��ع ،لتقتص��ر الكمي��ات على ما تس��تطيع الدراجة محله ،غري
أن العملية س��رعان ما ذهبت حنو التقنني ،فبحس��ب التاجر ،الذي
وص��ل اآلن إىل مدين��ة احلس��كة ،ف��إن« :امله��رب ه��و تاج��ر كذل��ك،
يس��تأجر مط��ورات ك��ي تنق��ل البضاع��ة ،ويعط��ي ل��كل صاح��ب
مط��ور م��ا ب�ين  ١٤ -١٠أل��ف ل�يرة ع��ن كل نقل��ة» ويض��رب مث��ا ً
ال ب��ـ
«السكر» على املراحل اليت متر بها أسعار املواد« :فإذا اشرتى التاجر\
املهرب كيلو السكر بـ  ٣٥٠لرية سورية ،يبيعه لتجار املنطقة بـ ٥٠٠
ل�يرة ،ث��م يبيع��ه ه��ؤالء بس��عر ال يق��ل ع��ن  ٧٥٠ل�يرة لتج��ار املف��رق،
فيصب��ح س��عره يف البقالي��ات أل��ف ل�يرة على األقل» .اس��تغل التجار
ن��درة امل��واد وارتف��اع الطل��ب عليها ،فوضع كل واح��د منهم هامش
رب��ح فاح��ش على الس��لعة.
يف م��وازاة ذل��ك ينش��ط مقرب��ون م��ن «األس��اييش» أو
( ،)PYDحس��ب التاج��ر ال��ذي يرتب��ط بعم��ل م��ع أح��د الوس��طاء
املس��ؤولني عن تس��هيل مرور الس��يارات من احلس��كة إىل ريف دير

الزور الشمالي .مهمة الوسيط كما يقول التاجر هي إيصال السيارة
إىل ش��خص م��ا يف الري��ف الش��مالي ،ليوزعه��ا ب��دوره عل��ى التج��ار،
بتكلف��ة تص��ل إىل  ٥٠٠٠دوالر ل��كل س��يارة .يق��ول تاج��ر آخ��ر من امليادين
إن« :داع��ش عل��ى عل��م بط��رق التهري��ب م��ن مناطق قس��د إىل مناطقها
ومطنش�ين ألن��ه عاجزي��ن ع��ن أي ح��ل ثاني» ،مصدر آخ��ر للبضائع هو
مناطق سيطرة النظام يف دمشق ومحص ومحاة ،حيث تصل وبشكل
متقطع يف اآلونة األخرية شاحنات حتمل مواد غذائية إىل دير الزور،
ع�بر ط��رق متر يف البادية ،تس��لكها أيضاً س��يارات نق��ل الركاب تهريباً
إىل دمش��ق .عل��ى ط��رق تهري��ب البش��ر م��ن داع��ش تزي��د أج��رة نق��ل
الش��خص الواح��د عل��ى  800أل��ف ل.س.
يف امل��دن ال�تي انطلق��ت منه��ا موج��ات الن��زوح األك�بر مث��ل
العشارة وامليادين -قبل أن تسيطر عليها قوات النظام -بسبب القصف
اجل��وي املكث��ف ،انه��ارت األس��عار إىل ح��د كب�ير حيث ت��رك كثري من
التج��ار بضائعه��م باملس��تودعات ،وتراج��ع الطل��ب يف أس��واق البوكمال
نتيج��ة الن��زوح منه��ا أيض�اً ،رغ��م أن أس��واقها م��ا تزال تعم��ل حتى اآلن.
وش��هدت املناط��ق اآلمن��ة نس��بياً ال�تي ش��كلت مس��تقر ن��زوح ول��و مؤق��ت
مثل بلدتي هجني وأبو محام ارتفاع أسعار املواد الغذائية ،بينما تهاوت
أس��عار األث��اث املنزل��ي واألدوات الكهربائي��ة وغريه��ا ،بس��بب هواج��س
نزوح أهلها ونوايا رحيلهم القريب ،يقول عبد اهلل من بلدة هجني ،أنه
كان ش��اهداً عل��ى صفق��ات اضطراري��ة يف هج�ين بيع��ت فيه��ا بضائ��ع
مثين��ة بأس��عار خبس��ة« :غرف��ة ن��وم وغرف��ة ضي��وف وجمل��س عرب��ي
وأدوات مطب��خ كامل��ة ومول��دة  ٣٥٠٠مشع��ة ،انباع��ات ب��ـ  ١٣٠أل��ف ل�يرة
ب��س ،ألن��ه أصحابه��ا رادو ينزح��ون».
يؤث��ر التعام��ل بالدره��م اخل��اص بتنظي��م داع��ش عل��ى
األس��عار ،إذ يتعام��ل ب��ه التج��ار مكره�ين ،ولك��ن بقيم��ة أق��ل مم��ا حدده
التنظي��م يف ح�ين يتمل��ص األهال��ي م��ن اقتنائ��ه والتعام��ل ب��ه خوفاً من
اضطراره��م فج��أة للن��زوح أو حتس��باً لرحي��ل داع��ش الوش��يك.
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األرض تدق ناقوس اخلطر..
جتار وفصائل مسلحة يستنزفون الثروة احلراجية يف املناطق احملررة
مصطفى أبو مشس

دخ��ل الش��تاء ش��هره األول ،يف الوق��ت ال��ذي عج��زت في��ه معظ��م العائالت الس��ورية عن توفري وس��يلة
للتدفئ��ة ،ويف ظ��ل الغ�لاء اهلائ��ل للمحروق��ات وجتاه��ل املنظم��ات اإلنس��انية ،حيث بات قدوم الش��تاء كابوس�اً
عل��ى العائ�لات املتواج��دة يف مناط��ق املعارض��ة ،وفراش�اً وث�يراً للتج��ار وبع��ض الفصائ��ل املس��لحة ،ال�تي تق��وم
بقط��ع األش��جار احلراجي��ة ،وبيعه��ا بأس��عار باهظ��ة تع��دت حاج��ز ال��ـ  85000ل�يرة س��ورية للط��ن الواح��د.
تعان��ي الغاب��ات واملناط��ق احلراجي��ة املنش��رة يف حمافظ��ة
إدل��ب ،وري��ف مح��اة الش��مالي وحلب الغربي ،م��ن عمليات التحطيب
اجلائ��ر ال�تي نش��طت خ�لال الس��نوات األخ�يرة ،م��ا يض��ر باحلي��اة
الفطري��ة ،وي��ؤدي خ�لال س��نوات قليل��ة إىل حت��ول ه��ذه املناط��ق
املش��جرة إىل مناط��ق ش��به صحراوي��ة ،بع��د أن كان��ت حتت��وي
حمافظ��ة إدل��ب وحده��ا عل��ى  82211هكت��اراً م��ن األش��جار احلراجية
كالس��رو والصنوبر والبلوط ،حبس��ب إحصائية وزارة الزراعة عام
 .2012وق��ال املهن��دس الزراع��ي عم��ر الراع��ي املختص بوقاي��ة النبات:
«إن قطع هذه األشجار سيؤدي إىل مشاكل كبرية يف جمال املناخ
والطبيع��ة والرتب��ة؛ فف��ي جم��ال املن��اخ جتل��ب الغاب��ات األمط��ار إىل
أماك��ن وجوده��ا ،وقط��ع األش��جار س��يؤدي إىل حت��ول ه��ذه املناط��ق
م��ن مناط��ق اس��تقرار مرتفع��ة إىل مناط��ق اس��تقرار منخفض��ة .أم��ا
يف جم��ال البيئ��ة ،فلألش��جار دوره��ا الكب�ير يف امتص��اص غ��از ثان��ي
أكس��يد الكرب��ون وط��رح غ��از األكس��جني ،وميث��ل وجوده��ا عام�ل ً
ا
مهم �اً يف تصفي��ة وتنقي��ة البيئ��ة ال�تي نعي��ش فيه��ا .أم��ا يف جم��ال
الرتب��ة ،ف��إن قط��ع األش��جار س��يؤدي إىل اجن��راف ه��ذه الرتب .س��ابقاً
كن��ا نزرعه��ا يف املنح��درات ،ألن جذوره��ا ت��ؤدي إىل محاي��ة ه��ذه
ال�ترب ومتاس��ك جزيئاته��ا».
وم��ن خ�لال تتبعن��ا لظاه��رة التحطيب اجلائ��ر ،يف املنطقة
الواقعة ما بني طريق مفرق قورقانيا رأس احلصن وصو ً
ال إىل دوار
حارم ،رأينا يف بداية الطريق عشرات من األشخاص يقومون بقطع
أشجار احلرش بواسطة مناشري كهربائية ،وحتميل احلطب على
دراجاته��م الناري��ة ،مجيعه��م كان��وا حيمل��ون األس��لحة الفردي��ة .يف
منتص��ف الطري��ق هن��اك أكث��ر م��ن عش��رة س��يارات بي��ك آب دف��ع
رباع��ي قدمي��ة ،وأش��خاص ملثم��ون يقطع��ون األش��جار الكب�يرة
وحيملونه��ا يف س��يارات البي��ك آب ،باإلضاف��ة إىل س��يارات ش��احنة
كبرية وفانات منتشرة على الطريق العام ،دون رقابة أو خوف من
أحد.
تواصن��ا م��ع الس��يد رام��ز س��يد بك��ور عض��و اجملل��س املدن��ي
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ملدينة حارم ،الذي أكد لنا« :أن اجمللس يقوم بإرسال دوريات حلماية
األشجار يف املنطقة من التجار وبعض العصابات ،وأن اجمللس دعا يف
األس��بوع املاض��ي مجي��ع الفصائ��ل العس��كرية إىل اجتم��اع ،ومت االتف��اق
معها على حماسبة قاطعي األشجار للحد من هذه الظاهرة»؛ ومتنى
رامز «أن ال ينتشر هذا القطع اجلائر لألشجار ،ولكن لألسف الشديد
الفق��ر والواق��ع ال��ذي وصل��ت له البالد س��اهم يف انتش��ار ه��ذه الظاهرة؛
ومهما حاولنا إيقاف املواطن عن قطع األشجار سنقف عاجزين ،ألننا
ن��رى أن تدفئ��ة أوالده ح��ق له ،وال نس��تطيع تأم�ين البدائل ،واملنظمات
ال ت��وزع احملروق��ات للمواط��ن ،فيتج��ه حنو قطع األش��جار احلراجية».
وعن��د حديثن��ا م��ع الدكتور فايز خلي��ف ،مدير عام الزراعة
يف املناط��ق احمل��ررة ،ق��ال ل��ـ ع�ين املدين��ة« :لدين��ا يف املديري��ة ،وبس��بب
الظ��روف وقل��ة اإلمكان��ات ،مواضي��ع حتتل س��لم األولوي��ات يف املرحلة
احلالية ،على الرغم من أهمية موضوع التحطيب اجلائر ،لكن العمل
عل��ى بن��اء الثق��ة ب�ين امل��زارع والوح��دة اإلرش��ادية أو الدائ��رة الزراعي��ة
ل��ه األولي��ة ،فعم��ل املنظم��ات العش��وائي وغ�ير املنظ��م ،وغي��اب مؤسس��ة
الزراع��ة لف�ترة م��ن الف�ترات ،وع��دم تقدي��م الدع��م ال�لازم للمش��اريع
الزراعي��ة ،دف��ع الن��اس إىل العمل مع ه��ذه املنظمات ،باإلضافة لتأمني
مادة الطحني أو رغيف اخلبز ،فهي تقع على عاتق مؤسس��ة الزراعة،
حبي��ث نعم��ل عل��ى مح�لات توعي��ة وإرش��اد لزراع��ة القم��ح وإعادت��ه
كمحص��ول اس�تراتيجي ،فه��و أه��م حت��ى م��ن الس�لاح ،وذل��ك نتيج��ة
تراجع املساحات املزروعة بهذه املادة ،أمام النباتات العطرية والطبية،
ال�تي تعت�بر فائدته��ا االقتصادي��ة أك�بر».
وع��زا مدي��ر الزراع��ة س��بب التع��دي عل��ى الغاب��ات إىل احلالة
املادي��ة الس��يئة ال�تي يعيش��ها أهال��ي املنطق��ة ،وغ�لاء احملروق��ات وغياب
الوع��ي عن��د أغل��ب الن��اس ،وغي��اب الرقاب��ة عل��ى األش��جار احلرجي��ة
واحملمي��ات !؟؟
واقتص��ر دور مديري��ة الزراع��ة ،عل��ى «إعالن��ات وزعته��ا
عل��ى اجملال��س احمللي��ة» للتوعية مبخاط��ر التحطيب اجلائ��ر ،وأهمية
األش��جار يف حياتن��ا و«توجي��ه خطب��اء املس��اجد» للتعري��ف بفوائ��د
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وخماط��ر ه��ذه الظاهرة من خالل األحاديث
النبوي��ة ال�تي تدع��و للحف��اظ عل��ى األش��جار
وجتن��ب قطعه��ا ،وإن مت��ت عملي��ة القط��ع،
فه��ي حتت��اج إىل« :ط��رق منظم��ة ،وه��ذا م��ا
يس��تدعي زراع��ة أش��جار حراجي��ة جدي��دة
عن��د كل قط��ع» ،حبس��ب الدكت��ور فاي��ز.
وتف��وق أع��داد األش��جار املقطوع��ة
م��ا يت��م زراعت��ه بش��كل كب�ير ،وه��ذا م��ا
س��يح ّول تلك املناطق إىل مناطق صحراوية
أو ش��به جاف��ة ،خ�لال ف�ترة قص�يرة ،نتيج��ة
ه��ذه العملي��ات؛ ومل تس��لم م��ن عملي��ات
التحطي��ب اجلائ��ر حت��ى األش��جار املثم��رة
وخاص��ة ش��جر الزيت��ون ،ال��ذي يت��م قطع��ه
بكث��رة دون وج��ود أي جه��ة رقابية ،مع العلم
أن األراض��ي املزروع��ة بش��جر الزيت��ون تعترب
حممي��ة وال جي��وز ملالكه��ا قطعه��ا؛ وحبس��ب
املهندس الزراعي عمر الراعي« :أغلب الناس
تدع��ي أنه��ا تقط��ع م��ن أراضيه��ا ،وأنه��ا تق��وم
بعملي��ات تقلي��م هلذه األش��جار ،ولك��ن الواقع
خمتل��ف متام �اً ،خاص��ة م��ع غي��اب اجله��ات
الرمسي��ة ال�تي ُتعن��ى بالتش��جري اجلدي��د،
أو إيق��اف قط��ع األش��جار املوج��ودة» ،وي��رى
الراع��ي يف التحطي��ب اجلائ��ر «موضوع��اً
اسرتاتيجياً من حيث البيئة ،وال جيب النظر
إىل املوض��وع بش��كل م��ادي ،فنح��ن ال ن��زرع
األش��جار لقطعه��ا ،واالس��تفادة م��ن خش��بها»،
وشكا املهندس عمر« :عدم وجود آذان تصغي
لقضي��ة األش��جار ،عل��ى الرغ��م م��ن طرحه��ا
كث�يراً يف كل األماك��ن واحملاف��ل».
احملام��ي يوس��ف حس�ين ،م��ن نقابة
حمامي��ي حل��ب األح��رار ،وأحد س��كان مدينة
حارم ،قال لنا« :للمواطن احلق أن يس��تخدم
احلطب للتدفئة على أن يقطعه من بستانه،
ال م��ن خ�لال س��رقة األم�لاك العام��ة»،
وأض��اف احملام��ي ال��ذي يس��كن يف بي��ت يط��ل
على حرش حارم« :يف كل س��نة تتكرر هذه
املأس��اة أمامي ،وتزيد من اس��تنزاف مساحات
الغاب��ات؛ عش��رات م��ن األش��خاص املس��لحني
والتج��ار وبع��ض العس��كريني يقوم��ون به��ذا
الفعل بشكل يومي أمام أعني اجلميع ،وكل

دوري��ة حت��اول إيقافه��م يقاومونها بالس�لاح؛
ه��م جمموع��ة م��ن اللص��وص س��واء أكان��وا
مدنيني أم عس��كريني ،فهم املش��كلة األكرب،
وقد نس��تطيع إجياد العذر ملن يقطع ش��جرة
ليدف��ئ صغ��اره فقطع ش��جرة ال يعادل قطع
غابة» ،ويش��كو حممد رضوان من س��كان دارة
ع��زة ،ال�تي كان��ت س��ابقاً تش��تهر بأح��راش
البل��وط ،وب��دأت تفرغ من أش��جارها ،ومن أن
«غالبية الناس تتعدى على الغابات وحتتطب
لتأمني وقودها ،دون أية مس��ؤولية أو وعي».
أم��ا أب��و عل��ي ،أح��د عم��ال مناش��ر
ّ
احلطب النازحني من مدينة دير الزور ،فقد
ق��ال« :الكث�ير م��ن الن��اس أصح��اب الدراج��ات
الناري��ة ،جل��أت إىل التحطي��ب لكس��ب لقم��ة
عيش��ها» ،حي��ث يص��ل س��عر الط��ن الواح��د من
حط��ب الس��رو إىل  65000أل��ف ل�يرة س��ورية،
بينم��ا يتج��اوز س��عر حط��ب البل��وط وأح��راج
جب��ل الرتكم��ان ال��ـ  85000ل�يرة ،وت�تراوح
كمي��ة احلط��ب ال�تي حيمله��ا صاح��ب
الدراج��ة الناري��ة م��ن  200إىل  250كيل��و
غ��رام يومي�اً ،عل��ى ح��د ق��ول غ��ازي احمليمي��د،
أح��د احملتطب�ين املهجري��ن م��ن مدين��ة حلب،
الذي أضاف بأن« :أصحاب املوتورات يقصون
بعض�اً م��ن األغص��ان الصغ�يرة» ،ال�تي يطل��ق
عليه��ا بعرف أصحاب هذه املهنة «العروش»،
يبيع��ون نصفه��ا لش��راء لوازمه��م ،وحيمل��ون
النص��ف اآلخ��ر إىل منازهل��م م��ن أجل عملية
الطب��خ والتدفئ��ة .جيم��ع غ��ازي وأمثال��ه« :م��ا
تبق��ي علي��ه الفصائ��ل املس��لحة بع��د قصه��ا
للش��جرة وتعريته��ا م��ن أغصانه��ا ،دون

حماسبة من أحد ،فهم يريدون م ّنا ذلك من
أج��ل نظاف��ة الطري��ق» ،عل��ى ح��د قول��ه.
تبي��ع الفصائ��ل املش��اركة يف
عملي��ة التحطي��ب اجلائ��ر أطن��ان احلط��ب
للتجار« :بسعر يرتواح بني  40و 45ألف لرية،
حبس��ب ن��وع األش��جار احلراجي��ة ،ليبيع��ه
التاج��ر بع��د ذل��ك بضع��ف ه��ذا املبل��غ ،وتعم��ل
عل��ى توظي��ف بع��ض األهال��ي لقط��ع ه��ذه
األش��جار كعم��ال مياوم��ة مببل��غ  2500لرية
س��ورية» ،حبس��ب أمح��د الصاحل أح��د العمال
عن��د ه��ذه الفصائ��ل ،الذي قال« :إن األش��جار
ال�تي يقصونه��ا ه��ي م��ن األم�لاك العام��ة
املوج��ودة عل��ى الط��رق الرئيس��ية كطري��ق
حل��ب دمش��ق واألح��راش كح��ارم وغاب��ات
جب��ل الرتكم��ان» ،وانتق��د الص��احل عم��ل
اجله��ات احلكومي��ة والتنفيذي��ة ،كمديري��ة
الزراع��ة ،واجملال��س احمللي��ة والش��رطة:
«ف��أن تق��ص غصن �اً م��ن ش��جرة فه��ذا ح��رام
أم��ا أن تق��ص الش��جرة
وعرض��ة للمس��اءلةّ ،
م��ن جذوره��ا فه��ذا ح�لال».
يوض��ح أح��د أعض��اء اجملال��س
احمللي��ة يف الري��ف الغرب��ي ،رف��ض ذك��ر
امس��ه« :أن  1200عائل��ة نازح��ة تس��كن يف
قريت��ه ،دون أي وس��يلة للطب��خ أو التدفئ��ة،
فكي��ف س��يتدبرون أموره��م ،يف ظ��ل انع��دام
ف��رص العم��ل ،وغي��اب الدع��م ،والظ��روف
الس��يئة»« ،سيس��تمرون يف قط��ع األش��جار
لتأم�ين وقوده��م عل��ى الرغ��م م��ن دوري��ات
الش��رطة».
وكان��ت مؤسس��ة إكث��ار الب��ذار
ق��د أطلق��ت محلة تطوعية قامت من خالهلا
بزراع��ة ع��دد م��ن األش��جار احلراجي��ة يف
حماول��ة منه��ا لتغطي��ة النق��ص احلاص��ل
م��ن عملي��ات التحطي��ب ،وقال أمحد ش��حادة
رئي��س مكت��ب الزراع��ة يف جمل��س حمافظ��ة
حل��ب احل��رة« :إن احملافظ��ة قامت برفع عدة
مش��اريع ،م��ن أج��ل إقام��ة مش��اتل لألش��جار
لتغطي��ة النق��ص ،إىل وح��دة تنس��يق الدع��م
 ACuوإىل اآلن مل تت��م االس��تجابة هل��ا».
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سلقني والنصرة وأنصارها من أبناء دير الزور
مسهر اخلالد
من��ذ خ��روج جبه��ة النص��رة م��ن دي��ر ال��زور ،م��روراً بإجهازه��ا عل��ى جبه��ة ث��وار س��وريا ث��م حرك��ة ح��زم يف الش��مال الس��وري،
حتى طرد حركة أحرار الش��ام من س��لقني ،ثم اتس��اع الصراع وتعدد أوجهه معها ،بعدها املنافس الوحيد للنصرة أو حترير الش��ام يف
معقله��ا مبحافظ��ة ادل��ب ،انته��اء مب��ا جي��ري م��ن أح��داث الي��وم ،كان للمس��ار االجتماع��ي ال��ذي أخذت��ه كل تل��ك التح��والت ش��كل آخر.

رغ��م ع��دم وج��ود مق��رات للهيئ��ة يف مدين��ة س��لقني ،لكنه��ا تش��غل
فيها مكتباً للخدمات ومكتباً دعوياً وسجناً وخمفر وحمكمة ،إىل
جانب هيمنتها على الدوائر العامة .ويظهر يف الشوارع الرئيسية
عناص��ر تابع��ون هل��ا ،أو مقرب��ون منه��م ،باللب��اس الباكس��تاني
واللح��ى الطويل��ة ،بينه��م مهاج��رون وملثم��ون ،بأس��لحة حربي��ة
متنوع��ة ،راجل�ين أو بس��يارات كب�يرة ،تنب��ئ كثرته��م بس��يطرة
عل��ى اجمل��ال الع��ام ،يب��دي امت��داد اهليئ��ة االجتماع��ي ارتياح��ه هل��ا.
بينم��ا كان يظه��ر قب��ل معرك��ة مت��وز املاض��ي انكف��اء فصائ��ل
حرك��ة أح��رار الش��ام يف س��لقني ،وانس��حابهم م��ن احلي��اة العام��ة،
من توزع مقراتها يف احلواري اجلانبية والبس��اتني على األطراف،
ويف أحده��ا كان يس��هر ناش��طون ب��ارزون م��ن املدين��ة م��ع قياديني
حمليني يف احلركة ،أحدهم فهد النايف ذائع الصيت يف أوساط
اهليئ��ة كأزع��ر ،واحلركة كش��جاع وخنوجي وابن بلد ،ويس��هر
يف املقر كذلك أبو إبراهيم قائد احلركة يف سلقني ،مع مدرس
فلس��فة ،ومصطف��ى املس��ؤول ع��ن مجعي��ة (املن��ال) وه��ي املنظم��ة
اإلغاثي��ة احمللي��ة الوحي��دة وقته��ا خ��ارج نف��وذ اهليئ��ة ،وآخ��رون.
يتكل��م احلض��ور ع��ن رف��ض املنظم��ات العم��ل يف املناط��ق
ال�تي تس��يطر عليه��ا اهليئ��ة ،مم��ا ح��رم األهال��ي م��ن االس��تفادة مما
تقدم��ه ،ف��وق ذل��ك اش�تراط اهليئ��ة عل��ى املنظم��ات اليت تكس��ر تلك
القاع��دة تس��ليمها  %٦٠م��ن دعمه��ا ،حي��ث (تري��د اجلبه��ة أن يعم��ل
كل شيء يف كنفها ،واملشكلة أن القائمني على العمل لديها أقل
مستوى من الناشطني) كذلك استسهاهلا القتل ،وطرد املوظفني
الس��ابقني م��ن الدوائ��ر العام��ة ،كالس��جالت املدني��ة والربي��د،
وتوظيف أشخاص (لديهم شهادات ولكنهم مقاتلون) وأحدهم ال
يع��رف ألن��ه (غري��ب)
هن��اك قوائ��م طويل��ة م��ن االعرتاض��ات واملطالب��ات ال�تي
خلفتها مراكمة ممارس��ات اهليئة ،اليت اصطدمت باملألوف لدى
أهال��ي س��لقني ،لك��ن بالطب��ع يأت��ي عل��ى رأس��ها مص��ادرة بس��اتني
الزيت��ون واس��تثمارها ،أو قط��ع العش��رات منه��ا ،ووض��ع الي��د عل��ى
العق��ارات اخلاص��ة بأناس تراهم حمس��وبني عل��ى النظام ،وفرض
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رس��وم عل��ى معام�لات الس��جالت املدني��ة ،وج�بي فوات�ير االتص��االت
األرضي��ة .وق��د ح��اول ناش��طو س��لقني ووجهاؤه��ا قط��ع الطري��ق عل��ى
اهليئ��ة ،أو مش��اركتها يف اإلدارة ،بتش��كيل اجملل��س احملل��ي أو جمل��س
األعيان ،لكن سرعان ما اعتقلت اهليئة أعضاء األول ،وذوى الثاني من
قل��ة الفاعلي��ة.
(ابن البلد) و(الغريب)
حتاول اهليئة فرض رؤيتها على املناطق اليت تسيطر عليها
دون إي�لاء الطاب��ع احملل��ي يف اإلدارة أي اعتب��ار ،م��ا فتح باب�اً لعناصرها
ومناصريه��ا القادم�ين معه��ا م��ن دي��ر ال��زور إىل جان��ب غريه��م ،ألخ��ذ
م��كان بريوقراط��ي الدول��ة ،الذي��ن ظل��وا يف س��لقني يتلق��ون رواتبه��م
من دوائر النظام يف محاة ،كما أتاح االس��تيالء على مناطق حدودية
لطي��ف اهليئ��ة م��ن الدي��ر العم��ل يف التهري��ب ،ويف ظل انتظ��ار خدمات
معينة ،أو اس��تعمال التماهي بالس��لطة لتيس�ير بعض األعمال ،خيرج
ديري��ون كث��ر إىل اجمل��ال الع��ام كمنتم�ين للهيئ��ة ،كم��ا يعمل قس��م
منهم كعيون هلا بدعوى احلفاظ على نظام ما ،أو االلتزام مبا جيب.
وحبسب أبو ميان من دير الزور ،وكان يعمل يف جهاز احلسبة التابع
للهيئ��ة يف س��لقني ،ف��إن هن��اك نظ��رة اس��تعالء ل��دى الديري�ين جت��اه
السالقنة املساملني أساساً ،مفادها أن السالقنة جبناء و(أننا نقدر هلم)،
بينم��ا يتح��دث مص��ور حرب��ي س��ابق م��ن دي��ر ال��زور ،ل��دى اهليئ��ة ،ب��أن
األخ�يرة اس��تعملت الديري�ين لبس��ط س��لطتها على س��لقني.
يتكل��م عامل��ون يف «املكت��ب اإلغاث��ي أله��ل الش��رقية» ع��ن
إحصائه��م أكث��ر م��ن  ١٢٠٠عائل��ة م��ن دي��ر ال��زور حت��ى ش��هر آب املاضي
يف س��لقني ،بينم��ا جيعله��م ناش��طون م��ن املدين��ة أكث��ر م��ن  ٤٠٠٠عائلة،
ي��رى فيه��م كث�يرون منتم�ين إىل اهليئ��ة بش��كل أو بآخ��ر ،خاص��ة أن
كثرياً منهم يلبس «الكالبية» ،اليت يعتقد البعض أنها خاصة بعناصر
اجلبه��ة ،ومم��ا ص��ار معروف�اً عل��ى نط��اق واس��ع أن أهل س��لقني يدعون
مجي��ع الديري�ين بالش��عيطات ،وه��و م��ا ع�بروا عن��ه بأكث��ر م��ن ش��كل،
خاص��ة عندم��ا خرج��وا يف مظاه��رات ض��د تواج��د اهليئ��ة هتف��وا فيه��ا
(س��لقني ح��رة ح��رة ...ش��عيطي يطل��ع برا) .محل اخلارج��ون يف إحداها
املصاح��ف ،وفرقه��ا عناص��ر اهليئ��ة وم��ن يناصرونه��م باهلج��وم عليه��ا
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وإط�لاق الن��ار ،مم��ا زاد االحتق��ان األهل��ي،
ويص��ف أح��د املقاتل�ين يف أح��رار الش��ام أن
عناص��ر اهليئ��ة (الذي��ن مل يع��د كث�يرون
ميايزونه��م ع��ن الديري�ين) م��ا إن حيت��د
نقاش��ك م��ع أحده��م قلي�ل ً
ا حت��ى يش��هر يف
وجه��ك الس�لاح.
ينظ��ر عناص��ر اهليئ��ة وأنصاره��م
م��ن أبن��اء دي��ر ال��زور املقيمني يف س��لقني ،إىل
أهله��ا عل��ى أنه��م مؤي��دون للنظ��ام ،أو حت��ى
«ش��بيحة» األم��ر ال��ذي يق��ف وراء تس��ميتهم
مدين��ة س��لقني بالقرداح��ة ،وال ينك��ر أهاليها
ب��أن م��ن هاج��م املظاه��رات ب��د ً
ال ع��ن النظ��ام،
وقاوم احلر عند ظهوره يف مدينتهم ،شبيحة
م��ن عائل��ة اجللخ��ي الس��لقينية س��ّلحهم
النظ��ام ،وأن  ٣٥منه��م مازال��وا يعيش��ون يف
املدين��ة ،حت��ى اآلن ،م��ن أص��ل  ٥٥أمس��كت
به��م الكتائ��ب وقته��ا ،وقدمته��م للمحاكم��ة
يف أرمن��از القريب��ة م��ن س��لقني ،حي��ث كان
للحرك��ة حمكم��ة خاص��ة حكم��ت بقت��ل
القناصني منهم فقط ،كما يقول حمدثونا
يف مق��ر احلرك��ة ب�ين البس��اتني ،يف تدلي��ل
منه��م عل��ى تس��اهل الكتائ��ب واألهال��ي عل��ى
ح��د س��واء ،وغلبة العام��ل االجتماعي بالتالي
عل��ى أي عوام��ل أخ��رى.
عندم��ا وقع��ت املعرك��ة األخ�يرة
يف مت��وز ب�ين اهليئ��ة واحلرك��ة ،وس��يطرت
األخ�يرة عل��ى املدين��ة لس��اعات ،اتص��ل
ديري��ون كث��ر مدنيون وعس��كريون بعناصر
احلرك��ة يدعونه��م لل�تروي ،وع��دم اعتب��ار
أي دي��ري ه��و م��ن اهليئ��ة ،وأخف��ى ديري��ون
يف احلرك��ة أقاربه��م م��ن عناص��ر اهليئ��ة،
ث��م مح��ى هؤالء أولئك بع��د خروج احلركة
وبقائه��م ،باملقاب��ل وبع��د س��يطرة احل��زب
اإلس�لامي الرتكس��تاني التاب��ع للهيئ��ة
عل��ى س��لقني ،اته��م البع��ض أه��ل حممبل من
مبايع��ي اجلبه��ة بكث��رة ،بإدخال��ه إىل املدينة،
وط��رد احلرك��ة منه��ا ،وهج��م مدني��ون
ديري��ون م��ع عناص��ر للهيئ��ة عل��ى بي��ت فه��د
النايف ونهبوه ،وكتب آخرون على منظمة
مصطف��ى (أم�لاك اهليئ��ة).
االحتساب
يف ش��ارع الكورني��ش يف س��لقني
جي��د عناص��ر اهليئ��ة وطيفه��ا فس��حتهم
اليومية لي ً
ال ،وقد كان الشارع يضم عناصر
احلرك��ة كذلك قبل أش��هر ،يف ذلك الوقت
كان عناص��ر اهليئ��ة يعت�برون احلرك��ة
مص��در أي فع��ل خ��ارج عم��ا يعتربون��ه قانون�اً
جي��ب االلت��زام ب��ه ،كـ لباس النس��اء وتدخني
األركيل��ة واالس��تماع لألغان��ي بص��وت ع��ال

ورك��وب الدراج��ات النارية بس��رعة كبرية.
مؤخ��راً قي��دت اهليئ��ة عناصره��ا ش��كلياً ع��ن
التدخ��ل يف ش��ؤون اآلخري��ن ،فف��ي حزي��ران
الفائ��ت س��رى حدي��ث يف أوس��اط ديري��ة يف
سلقني عن قرار أصدره قادة يف اهليئة ينص
على أن (االحتساب ممنوع نهائياً) بأي شكل؛
ولكن بقاياه ما زالت ماثلة حتى اآلن ،وآثاره
فعل��ت فعله��ا ع�بر جه��از احلس��بة الس��ابق
مزي��داً م��ن االحتق��ان األهل��ي ،ال��ذي ترج��م
بأكث��ر م��ن ش��كل .ويفي��د املص��ور احلرب��ي
رس��خ عم��ل
أن الديري�ين يف اجلبه��ة ه��م م��ن ّ
احلس��بة ،ال�تي مل يك��ن لديها عم��ل أو فاعلية
قب��ل جميئه��م.
يفتخ��ر مصطف��ى ب��أن أهال��ي
إدلب كانوا يسمون سلقني «باريس الثانية»
حسب قوله ،بسبب أناقة النساء فيها وافتتاح
س��وقها لس��اعة متأخ��رة م��ن اللي��ل؛ يق��ول
م��درس الفلس��فة (إن الش��يوعيني فيه��ا أفراد
بعك��س م��ا يش��اع عنه��ا) ،لك��ن ميك��ن اعتب��ار
س��لقني مدين��ة منفتح��ة يف وس��ط حماف��ظ،
تتحج��ب النس��اء فيه��ا عن��د س��ن  ١٧تقريب �اً،
حبس��ب إح��دى نس��اء املدين��ة ،وتضي��ف أن
م��ا حي��اول فرض��ه عناص��ر اهليئ��ة عليه��ن
ه��و (منطه��م العش��ائري يف اللب��اس) وأنه��ن
غ�ير معت��ادات عل��ى ذل��ك ،فه��ن (حمجب��ات
لكنه��ن س��بور) .لك��ن ذل��ك مل يع��د بإمكانه��ن
بع��د اخت��اذ عناص��ر اجلبه��ة ،ث��م اهليئ��ة ،يف
جه��از احلس��بة خط��وات كان أحده��ا إرس��ال
األطف��ال خل��ف النس��اء لرميه��ن بالبي��ض ،أو
دف��ع ام��رأة لضربه��ن باخلرط��وم ،أو إجب��ار
خمالفت�ين عل��ى ض��رب إحداهم��ا األخ��رى،
أو حبس أولياء أمورهن وتغرميهم ..حبس��ب
كثريي��ن م��ن الدي��ر وس��لقني .ويف رمض��ان
الفائ��ت كس��ر رج��ال احلس��بة األراجيل ليال
يف مقهى وس��ط املدينة ،واعتدى حمس��وبون

عل��ى اجلبه��ة عل��ى يافع�ين يتجول��ون
بدراجاته��م مس��رعني .كل ذل��ك يض��اف إىل
اإلعدام��ات العلني��ة عن��د الس��اعة ،أو إدخ��ال
أرت��ال مض��ادات ط�يران إىل ش��وارع املدين��ة
والتج��ول به��ا.
يق��ول أب��و ابراهي��م قائ��د أح��رار
الش��ام ،وأح��د حمدثين��ا (قب��ل االحتس��اب
كان��ت اجلوامع مكتظة ،أم��ا اآلن فاجلوامع
فارغ��ة) يف اش��ارة عل��ى النتائ��ج الديني��ة
لالحتس��اب .يؤك��د املص��ور احلرب��ي أن
هن��اك مدني�ين م��ن دير ال��زور يظهرون بزي
اجلبه��ة ،وميارس��ون االحتس��اب منفردي��ن.
ويض��رب مث�ل ً
ا عنه��م أب��و خمل��ف ،ال��ذي
يدخ��ن األركيلة يف البي��ت ،وخيرج بانتظام
ملمارس��ة االحتس��اب ق��رب الس��اعة( .فأه��ل
س��لقني م��ا ينعط��ون وج��ه) ليختص��ر س��بب
ذل��ك.
يت��دارك املص��ور أن اجلبه��ة درج��ت
من��ذ زم��ن عل��ى (تفري��ق الكت��ل العش��ائرية أو
املناطقي��ة ،ال�تي قدم��ت معها من دي��ر الزور).
لك��ن التغ�يرات االجتماعي��ة تب��دو عرب��ة دون
كواب��ح ،واخل��وف م��ن اآلخ��ر ي��زداد ،واآلخ��ر
هنا قد ال يعدو ابن القرية اجملاورة ،والناشط
مصطف��ى يتح��دث ع��ن عائ�لات س��لقينية
متخاصم��ة ،وضع��ت مش��اكلها جانب�اً لتقف
بوجهه��م« ،ألنا اس��تقبلناهم ركبوا ودلدلوا».
بع��د خ��روج أح��رار الش��ام م��ن
س��لقني ظل��ت الدراج��ات تتج��ول مس��رعة،
واالحتس��اب الصام��ت م��ازال موج��وداً ،و
اس��تأجر ديري��ون ذات مقه��ى وس��ط املدين��ة،
ويتص��رف فيه��ا الزبائ��ن كم��ا يش��اؤون،
وتص��دح منه��ا األغان��ي العراقي��ة حت��ى وق��ت
متأخ��ر م��ن اللي��ل.
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على مدار الساعة تتغري فتاوى «حترير الشام»
حممد سرحيل
مل يعد خيفى على أي متابع سياس��ات هيئة حترير
الش��ام وقائده��ا «اجلوالن��ي» ،الذي م��ارس كل «املوبقات» اليت
ت��ذ ّرع به��ا يف قضائ��ه عل��ى الفصائ��ل ،ورغ��م كث��رة الوقائ��ع
واألد ّل��ة إال أن أش � ّدها وضوح �اً ه��و اتف��اق كفري��ا والفوع��ة،
والتدخ��ل الرتك��ي األخ�ير!
منتص��ف ّ
مت��وز  2017ب��دأت هيئ��ة
حترير الش��ام بشن هجوم واسع على مقرات
حرك��ة أح��رار الش��ام ،حبج��ة أنه��ا تري��د
عب عنه أبو اليقظان
إدخال األتراك ،وهو ما ّ
املص��ري ش��رعي اهليئ��ة ،بأن��ه ل��و حص��ل
س��يكون «إنه��ا ًء للجه��اد واجملاهدي��ن» حي��ث
أج��از ملقاتلي��ه اس��تهداف عناص��ر األح��رار يف
ال��رأس مباش��رة ،بدع��وى «الت� ّ
ترس» (راج��ع
العدد :التغلب وفتاوى املتغلبني) ،انتهى اهلجوم
بع��د أي��ام بس��يطرة اهليئ��ة عل��ى أب��رز معاق��ل
احلرك��ة ،ومنه��ا معرب باب اهل��وى احلدودي
م��ع تركي��ا.
يف الس��ابع م��ن تش��رين األول
أص��درت اهليئة بياناً بعنوان( :روس��يا حمتّلة
ال حليف��ة) علق��ت في��ه عل��ى تصرحي��ات
الرئي��س الرتك��ي ح��ول الدع��م اجل��وي
الروسي لعملية إدلب ،إال أن اهليئة جتاهلت
يف بيانه��ا احلدي��ث ع��ن تركي��ا ،واكتف��ت
مبهامج��ة وتهدي��د «فصائ��ل درع الف��رات»
ً
واصف��ة إياه��م ب��ـ «اجملرم�ين والفاس��دين
وأدوات مؤمت��ر اخليان��ة أس��تانة».
وح��ول ه��ذا يق��ول الش��يخ حس��ن
الدغي��م لـ«ع�ين املدين��ة» لس��نا ض � ّد التدخ��ل
نرح��ب ب��ه إن كان به��ذه
الرتك��ي ب��ل ّ
السالس��ة ،حقن �اً لدم��اء أهلن��ا ،إال أنن��ا نأم��ل
أن يس��هم يف تفكي��ك هيئ��ة حتري��ر ّ
الش��ام،
ال�تي قاتل��ت وبغ��ت عل��ى الفصائ��ل بدع��وى
التعام��ل م��ع الغ��رب ،وذل��ك لقط��ع الطري��ق
عل��ى ال��روس وس��حب ه��ذه الذريع��ة منه��مv
فتاوى الرتقيع
بع��د بي��ان اهليئة أعاله بي��وم واحد،
دخل��ت أول جمموع��ة للجي��ش الرتك��ي إىل
مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي حبماية
رت��ل عس��كري للهيئ��ة ،ت�لاه رت��ل آخ��ر يف 12
من الش��هر اجلاري ،إىل قرية كفر لوس�ين
بري��ف إدل��ب.
وم��ا ب�ين الي��وم األول والثاني بدأت
فت��اوى وج��وه اهليئ��ة ومنظريه��ا باالنتق��ال
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م��ن ضف��ة إىل أخ��رى مقابلة ،إذ مل
يفص��ل ب�ين حتري��م وإباح��ة دخ��ول
اجلي��ش الرتك��ي س��وى س��اعات
فق��ط ،م��ن أب��رز ه��ذه الفت��اوى
واملواق��ف ،م��ا غ� ّرد ب��ه د .ط��ارق عب��د
احللي��م املقي��م يف كن��دا على موقع
توي�تر «مل��اذا تنك��رون عل��ى اهليئ��ة
إدخ��ال األت��راك وه��ي ال�تي حت��اول حق��ن دم
اآلالف؟».
تغريدت��ه ه��ذه مل يفصله��ا س��وى
س��اعات قليل��ة ع��ن س��ابقتها ال�تي ق��ال فيه��ا
«هج��وم اجلي��ش العلمان��ي الرتك��ي م��ع
مرت��دي اجلي��ش احل��ر عل��ى اجملاهدي��ن يف
إدل��ب حبج��ة محايته��ا ،ولي��س فيه��ا دواع��ش
ق��ط ،الله��م ادح��ر ق��وات العلماني��ة الس��ورية
والرتكي��ة وحليفته��م روس��يا امللح��دة».
الطري��ق نفس��ه س��لكه مش��ايخ
وق��ادة اهليئ��ة كأب��و العبد أش��داء ،وأبو الفتح
الفرغل��ي وغريهم��ا ،ومجيعه��ا كان��ت ت�برر
للهيئة وتبارك حس��ن صنيعها حقناً للدماء!
االستثمار السياسي
ليس��ت املش��كلة يف التقلب��ات
واملتغريات اليت تعصف بهيئة حترير الش��ام،
ب��ل إن مكم��ن املش��كلة يتم ّث��ل يف اس��تثمارها
السياس��ي للنص��وص الش��رعية ول� ّ�ي عنقه��ا،
لتتح��ول إىل فت��اوى حس��ب الطلب يس� ّ
�خرها
«الش��رع ّيون» يف خدم��ة مش��روع الق��ادة ،فم��ا
كان حرام�اً عل��ى غريه��م باألم��س ،أضح��ى
ح�لا ً
ال هل��م الي��وم ،وم��ا كان م��ن املوبق��ات
أصب��ح م��ن أش��د القرب��ات.
ولك��ن أي��ن اخلط��أ فيم��ا تفعل��ه
اهليئ��ة ،أليس��ت الفت��اوى ُتبن��ى عل��ى جل��ب
املصلح��ة ودرء املفس��دة ،اليت أصبح��ت أولوية
اآلن ،يف ظ��ل الواق��ع املرتدي للث��ورة ،ومواقف
ال��دول منه��ا؟
ُييبن��ا الباح� ُ
�ث يف الفقه السياس� ّ�ي
املعروف على تويرت بـ اسم «د .حممد األمني»
يف ح��وار م��ع «ع�ين املدين��ة» :نع��مُ ،تبن��ى
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الفت��اوى وف��ق
املص��احل
مي��زان
واملفاس��د ،ولك��ن وف��ق مصلح��ة
األم��ة ،ولي��س وف��ق مصلح��ة التنظي��م وال
كث�ير م��ن
مصلح��ة اجلوالن��ي ،مش��كلة
ٍ
الفصائ��ل واهليئ��ة عل��ى رأس��ها ،أنه��ا جتع��ل
نفس��ها األم��ة ،أو عل��ى األق��ل تعت�بر وجوده��ا
أساس��ياً وال غن��ى لألم��ة عنه��ا ،وم��ن ه��ذا
املنطل��ق تب�ني فقهه��ا عل��ى أس��اس مصلحتها،
ب��ل عل��ى مصلح��ة أمرائه��ا ،ول��و أنه��ا راجع��ت
أخطاءها بتج ّرد لوجدت أن املصلحة الكربى
لألم��ة ه��ي ّ
حب��ل ه��ذا التنظي��م لألب��د!.
االغتياالت األخرية
ي��رى البعض بأن االغتياالت األخرية لبعض
الوج��وه م��ن الش��رعيني وأصح��اب الفت��اوى
الذي��ن مي ّثل��ون التي��ار األكث��ر غل�� ّواً داخ��ل
اهليئ��ة ،مؤش��رات عل��ى حماوالته��ا تقدي��م
نفس��ها عل��ى أنه��ا حرك��ة معتدل��ة ،لتحظ��ى
بقب��ول دول��ي ،إال أن الواق��ع عل��ى األرض
مل يتغ�ير ،إذ مل تتوق��ف االعت��داءات عل��ى
الفصائ��ل ،وال االعتق��االت وال املضايق��ات
هل��ا م��ن قب��ل اهليئ��ة .يضي��ف حمم��د األم�ين:
«إن احلرك��ة ال ت��زال مصنف��ة عل��ى أنه��ا
«حرك��ة إرهابي��ة» وه��ي ُت��ؤوي مطلوب�ين
دولي��اً ،كم��ا أنه��ا مل تغ�ير أس��لوبها ،ومل
تطل��ق س��راح األس��رى مث��ل اخلول��ي وقنطار،
أم��ا ع��ن االغتي��االت فهي ش��أن داخل��ي نتيجة
ّ
الصراع��ات داخله��ا ،والالف��ت ب��أن معظ��م
الذي��ن اغتيل��وا ه��م م��ن التي��ار املتم��رد عل��ى
اجلوالن��ي ،وال��ذي يس��عى ملبايع��ة الظواه��ري
مباش��رة ،كم��ا فع��ل اجلوالن��ي م��ع أم�يره
البغ��دادي يف املاض��ي!.

رادار املدينة

مريم أمحد
التعلي��م أح��د هواج��س الس��وريني يف املناط��ق احمل��ررة ،ويثق��ل
التفك�ير مبس��تقبل األبن��اء كاه��ل آبائه��م وأمهاته��م إىل جان��ب
انش��غاهلم بتأم�ين لقم��ة العي��ش واإلقام��ة يف م��كان آم��ن.
ال تتوق��ف الش��كوى م��ن اخنف��اض مس��توى التعلي��م اجملان��ي
نتيج��ة املش��اكل الكث�يرة ال�تي يعانيه��ا ،إضافة إىل املخ��اوف املرتبطة
مبخرجات��ه املتعلق��ة بس��وق العم��ل ،ال�تي ُتع��د احلاف��ز األول للعملي��ة
التعليمي��ة برمته��ا .يأت��ي التعلي��م اخل��اص كاس��تجابة بدأت تتس��ارع
رغ��م الوض��ع االقتص��ادي املته��اوي لغالبي��ة الن��اس يف املناطق احملررة.
تضاعف��ت يف األش��هر األخ�يرة أع��داد املدارس واملعاه��د اخلاصة ،فأعاد
البعض افتتاح مدارس خاصة قدمية ،وأسس البعض اآلخر مدارس
جدي��دة ويس��عى لتطويره��ا .وس��ط ج��دال ب�ين القائمني عل��ى التعليم
ع��ن أهميته��ا ودوره��ا يف ترمي��م التعلي��م يف املناط��ق احمل��ررة.
ملدين��ة إدل��ب النصي��ب األك�بر يف انتش��ار معاه��د التعلي��م
اخل��اص ،نظ��راً الكتظاظ املدينة بالس��كان والنازحني ،وتوفر الكوادر
التعليمي��ة ،والدع��م ال��ذي تقدم��ه بع��ض املنظم��ات لتل��ك امل��دارس،
ووصل عدد املؤسسات اخلاصة يف مدينة إدلب  8مدارس و 14معهداً.
يف الف�ترة األخ�يرة عمل��ت تربي��ة إدل��ب عل��ى الرتخي��ص
للمؤسسات التعليمية ،وطلبت من املدارس غري املرخصة العمل على
ترخيصه��ا ليت��م ضبطها ومتابعة عمله��ا ،وخاصة بعد التدخل الكبري
م��ن قب��ل أط��راف متع��ددة يف العملية التعليمية ،وتع��دد املناهج وتنوع
امل��واد ال�تي يت��م تعليمه��ا.
تق��ول أمس��اء ( 22عام�اً) مدرس��ة لغ��ة إنكليزي��ة يف مدرس��ة
الفتح األهلية اخلاصة يف مدينة إدلب« ،عملت يف املدارس احلكومية،
التابع��ة للنظ��ام الس��وري ،كم��ا عمل��ت مؤخ��راً يف امل��دارس اخلاص��ة،
هن��اك ف��رق كب�ير ب�ين اجلانب�ين ،فامل��دارس اخلاص��ة تهت��م برتغي��ب
الط�لاب وحتفيزه��م وهل��ا العديد من األنش��طة الرتفيهي��ة ،باإلضافة
لالختي��ار اجليد للمدرس�ين والقائم�ين على التعليم ،وحالة التنافس
جل��ذب الط�لاب جتع��ل امل��دارس اخلاص��ة تعم��ل جاه��دة لرف��ع ج��ودة
التعلي��م واخلدم��ات ال�تي تقدمه��ا».
من خميم التمانعة – عدسة مدين بكري  -خاص

أم��ا الرس��وم يف م��دارس املرحل��ة األوىل فهي ت�تراوح بني 70
و 150أل��ف ل�يرة س��ورية يف الس��نة ،وع��دد الط�لاب يف الغرفة الصفية
ال يتج��اوز  20طالب�اً ،م��ا يس��اعد الط�لاب عل��ى التلق��ي بش��كل أفض��ل.
تق��ول مس��ر ،وه��ي مدي��رة إلح��دى امل��دارس اخلاص��ة يف
مدين��ة إدل��ب« :معظ��م طالبن��ا يف الس��نوات املاضي��ة كان��وا إم��ا م��ن
أبن��اء األطب��اء أو املهندس�ين أو التج��ار ،لك��ن يف الوق��ت الراه��ن معظ��م
�جلني لدين��ا ه��م م��ن الطبق��ة املتوس��طة وحت��ى الفق�يرة ،إذ أنه��م
املس� َ
ي��رون أن التعلي��م ف��وق كل ش��يء ،حت��ى أن إح��دى األمه��ات قال��ت
ل��ي( :ل��و ب��دي أش��حذ رح د ّرس والدي) ،ونظ��راً لكث��رة اإلقب��ال عل��ى
التس��جيل اضط��ررت أن أضغ��ط ع��دد التالميذ يف املقع��د لثالثة ،بعد
أن كان��وا س��ابقاً اثن�ين فق��ط».
نقل��ت رن��ا نعن��اع ،وه��ي مدي��رة مدرس��ة «س��نا الربي��ع» يف
حل��ب ،أث��اث مدرس��تها إىل مدين��ة إدل��ب بع��د غ��ارة لط�يران النظ��ام
على املدرسة يف حلب .ويف مكانها اجلديد باشرت العمل مرة أخرى.
تق��ول رنا« :س��اهمت إحدى املنظمات بتقدي��م رواتب لبعض العاملني
يف املدرس��ة ،فتقاس��م ال��كادر والبال��غ ع��دده  18مدرس �اً الروات��ب ال�تي
قدم��ت م��ع زمالئه��م» ،ي��داوم يف «س��نا الربي��ع» مبدين��ة إدل��ب الي��وم
( )500طالب��ة حس��ب م��ا تق��ول املدي��رة ،وتعان��ي م��ن نق��ص كب�ير يف
املستلزمات وأدوات التعليم ،اليت اشرتت بعضها من «املبالغ البسيطة
ال�تي دفعته��ا الطالب��ات كرس��وم تس��جيل يف املدرس��ة».
أدى القص��ف اجل��وي للمبان��ي العام��ة يف املناط��ق احمل��ررة،
إىل نش��وء ظاه��رة تعليمي��ة جدي��دة ه��ي امل��دارس املنزلي��ة ال�تي أخذت
أعداده��ا ه��ي األخ��رى باالزدي��اد إىل جان��ب امل��دارس اخلاص��ة ،حي��ث
يتف��ق جمموع��ة م��ن الط�لاب ي�تراوح عددهم بني اخلمس��ة والعش��رة
عل��ى التعاق��د م��ع معلم�ين يدرس��ونهم ،كامل املنه��اج يف منزل واحد
م��ن الط�لاب .يُع � ّد ه��ذا الن��وع م��ن التعلي��م اخل��اص األعل��ى تكلف��ة،
نظ��راً لالهتم��ام املكث��ف م��ن قب��ل املعلم�ين ،وقل��ة ع��دد الط�لاب .تص��ل
األقس��اط ال�تي يدفعه��ا ط�لاب اجملموع��ة الواح��دة إىل أكث��ر م��ن 3
آالف دوالر تزي��د أو تنق��ص ع��ن ذل��ك حبس��ب ع��دد امل��واد والس��اعات
املتف��ق عليه��ا.
يق��ول عب��د احملس��ن ( 52عام �اً) م��ن ري��ف مح��اة الش��مالي،
أمن إبعت بنيت ع املدرسة ،القنابل العنقودية
لـ«عني املدينة »« :ما بقى ّ
معبي��ة الط��رق ،والط�يران عل��ى ط��ول بالس��ما ،والقص��ف ش�� ّغال ع
املدارس فعملت صف باملغارة لوالدي ووالد اجلريان ،واملعلمة بتجي
تعطيه��م باملغ��ارة باملص��اري ،ب��س بدنياهم يتعلموا الق��راءة والكتابة».
يعاني التعليم اخلاص من أوجه ضعف وقصور ،وتعرتض
مسريته عقبات كثريةَ ،ت ّد من دوره .وال بد له من قوانني تضبط
عمل��ه بعي��داً ع��ن جش��ع املتاجري��ن ب��ه ،وجي��ب أال تس��بق األه��داف
الرحبي��ة في��ه األه��داف التعليمي��ة ،وجي��ب أن تضطل��ع املنظم��ات
الداعم��ة ب��دور أك�بر يف رعايت��ه مم��ا خيف��ض م��ن رس��وم االلتح��اق
مبؤسس��اته.
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ريف معرة النعمان  -عدسة حممد السلطان  -خاص

التعليم اخلاص يف إدلب
ومدارس منزلية جتنبًا للغارات على املباني العامة

				

حممد عربي

رادار املدينة

املرأة املعيل
حمظورات أباحتها احلرب
ريّا فارس
ارتفع��ت نس��بة النس��اء الالت��ي يتحمل��ن مس��ؤولية ،كان��ت قب�ل ً
ا منوط��ة بالرج��ل ،بعضه��ن حقق��ن ش��يئاً م��ن االنتص��ار عل��ى
صعي��د املس��اواة ،إال أن غي��اب الش��ريك الرج��ل أو عج��زه أحيان�اً أوق��ع كث�يرات منه��ن حت��ت ضغ��ط نفس��ي واقتص��ادي كب�ير .زوج��ات،
أخ��وات ،أمه��ات ،إن تأث�ير احل��رب عل��ى تركيب��ة اجملتم��ع عموم �اً ،واألس��رة خاص��ة .رمب��ا حيت��اج إىل س��نوات كث�يرة إلدراك��ه.
يف وض��ع اقتص��ادي متده��ور ،تأخ��ذ كث�ير م��ن النس��اء
موق��ع املعي��ل ضم��ن العائل��ة ،فتصري تل��ك األنوثة ال�تي طاملا دفعت
مثنه��ا بطريق��ة أو أخ��رى يف جمتم��ع ي��رى يف امل��رأة ضلع�اً قاص��راً،
خم��رج العائل��ة الوحي��د أحيان��اً ،خاص��ة مب��ا يتعل��ق بأم��ر كان
منوطاً بالرجل ،وألس��باب أمنية أحياناً ،وأخرى متعلقة باخلدمة
اإللزامي��ة ،أو اهلج��رة ،انتقل��ت تل��ك املس��ؤولية للم��رأة.
معظ��م النس��اء مل يت��م حتضريه��ن ملث��ل ه��ذا ،فق��د ترب��ت
تلك األنثى يف بيئة حمافظة تعدها لنمط حياة خمتلف ،مل يعد
متاح��اً يف احل��رب ال�تي تبي��ح احملظ��ور.
تعم��ل أم��ل وه��ي ش��ابة م��ن أط��راف دمش��ق حماس��بة يف
بن��ك ،وبفض��ل ه��ذا العمل صارت حتظى ضم��ن عائلتها بالتقدير،
غالب�اً م��ا «أوص��ف بأخ��ت الرج��ال» تقول أمل اليت ال تس��تطيع رغم
م��ا أحرزت��ه نس��يان كل التعني��ف ال��ذي ناهل��ا من أخوته��ا الذكور،
«س��قطت كت�ير م��ن القي��ود عين ،ومع هيك لس��ا يف غصة بقليب» .
وألنها الش��قيقة الوحيدة ألربعة ش��بان كلهم «مطاليب للخدمة
أو لالحتي��اط» فه��ي ت��ؤدي الي��وم أعم��ا ً
ال إضافي��ة للعائل��ة لس��هولة
تنقله��ا ع�بر احلواج��ز.
أم��ا يامس�ين فق��د خاض��ت حربها ضد التميي��ز ،قبل زمن
بعي��د ،وه��و م��ا جعله��ا ترب��ي ابنته��ا بطريق��ة خمتلفة متام�اً« :بنيت
وحي��دة ،س��فرتها عل��ى هولن��دا قب��ل س��نتني وأن��ا واثق��ة م��ن قدرتها
على التأقلم والنجاح» ،يامسني كانت «كوافرية» مجعت كل ما
ادخرت��ه لرحل��ة ابنته��ا قب��ل أن تص��اب بكتفه��ا وتعجز ع��ن مواصلة
العم��ل لتعتم��د عل��ى م��ا ترس��له ابنته��ا بع��د أن فش��لت حماوالته��ا
اللح��اق به��ا إىل هولن��دا.
تضط��ر بع��ض النس��اء للعم��ل يف أكث��ر من مهن��ة ،وهذا
م��ا يكس��بهن مه��ارات جدي��دة ،لك��ن م��ع مزي��د من الضغط النفس��ي
والتع��ب واإلره��اق.
أم أمي��ن أرمل��ة ت��ويف زوجه��ا قب��ل س��نوات ،افتتح��ت م��ع
أبنائه��ا مطعم�اً للطب��خ الش��رقي يف ح��ي الدويلع��ة« ،كن��ا أنا وبنيت
نطبخ ،وابين الكبري جييب املواد من السوق ،والصغري يقعد باحملل».
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رحل األول قبل أربعة أعوام هرباً من االحتياط ،وحلقه حني صار يف
سن اخلدمة اإللزامية« .ضلينا لوحدنا وصارت هي تنزل على السوق،
وأنا وجارتي نطبخ» لكن مع ارتفاع األسعار مل يعد دخل املطعم يكفي
مما دفع االبنة للعمل يف حمل ألبسة «حبس بتعبها ،ما عم تشبع نوم،
أحيان�اً م��ن ك�تر انش��غاهلا حب��س إنو ه��ي كمان س��افرت».
تق��ول دان��ة ابن��ة أم أمي��ن «حاول��ت كت�ير بع��د س��فر أخوات��ي،
اقن��ع أم��ي تس��كر املطع��م ،ألن��و م��ا ع��اد ج��اب هم��ه» لك��ن األم مص��رة
عل��ى إبقائ��ه ،فه��و يش��غلها عن فق��د أبنائها .وتضيف دان��ة« :أخي الكبري
بيبعتلن��ا كل ف�ترة ش��ي يعين��ا» ،لكن��ه لي��س باملبل��غ ال��ذي يعتم��د عليه،
أم��ا األخ األصغ��ر فم��ا زال يف تركي��ا « ،ي��ا دوب مدب��ر حال��و» ،مم��ا دف��ع
دان��ة للبح��ث ع��ن دخ��ل إض��ايف ،فعمل��ت يف ع��دد م��ن حم�لات األلبس��ة.
وألنها بال خربة تعرضت لالستغالل« :صاحب احملل اللي اشتغلت فيه
س��تة أس��ابيع ،رف��ض يعطي�ني أج��ري» ،عان��ت دان��ة م��ن القل��ق واألرق،
مما اضطرها ملراجعة طبيب نفسي« :قلي إني عم عاني من «االحرتاق
الوظيف��ي» بس��بب ضغ��ط العم��ل» ،وبع��د التنق��ل ب�ين مه��ن ال خ�برة هل��ا
فيه��ا حت��ى أنه��ا عملت كـ «ديلفري» يف أح��د املطاعم ،تضيف« :رجعت
اشتغل مبحل ألبسة مستعملة هاملرة «بالة» مع أنو الدخل بسيط بس
بض��ل «نعم��ة» خصوص��ي أن��و صاحبة احمل��ل لطيفة».
اخن��راط النس��اء يف ميادي��ن العم��ل ،أح��د أب��رز املالم��ح ال�تي
بات��ت ت��رى بوض��وح عق��ب ان��دالع الثورة ال�تي حتولت إىل ح��رب .قبلها،
مل تك��ن امل��رأة املس��ؤول الرئي��س ع��ن دخ��ل العائل��ة ،فالس��ائد أن بن��اء
األس��رة وتأم�ين دخ��ل هل��ا أم��ر من��وط بالرج��ل ،وإن كان��ت الزوج��ة أو
االبن��ة أو األخ��ت عامل��ة ،فدوره��ا هنا يأتي كمس��اهمة ،لكن الظروف
االقتصادي��ة العصيب��ة ال�تي ب��دأت م��ع احلرب وضعت ش��رحية جديدة
م��ن النس��اء يف دائ��رة املس��ؤولية ،حي��ث ب��ات عليه��ن العم��ل إلعال��ة أس��ر
كاملة أحياناً ،خاصة أن نس��بة كبرية من العائالت الس��ورية فقدت
ا عل��ى األق��ل ،قت�ل ً
معي�ل ً
ا أو إصاب��ة باحل��رب أو هج��رة أو اعتق��اال ،أو
ختفي�اً خوف�اً م��ن الس��وق إىل «العس��كرية».

				

رادار املدينة

حصيلة غري نهائية للتدخل العسكري الروسي يف سورية
د .علي حافظ
ظه��رت الطائ��رات احلربي��ة الروس��ية بش��كل مفاج��ئ يف الس��ماء الس��ورية ي��وم  30أيل��ول م��ن الع��ام  ،2015لتب��دأ بتدم�ير املناط��ق
اخلارج��ة ع��ن س��يطرة ق��وات األس��د .يف ذل��ك الوقت بدت العاصمة دمش��ق مضطربة ج��داً ،ومقطعة األوصال بالكتل اخلرس��انية وحواجز
التفتي��ش ،وش��به معزول��ة ع��ن حميطه��ا.
كان األس��د يف وض��ع ح��رج ج��داً،
وعل��ى وش��ك الس��قوط وفق��دان س��لطته
حبل��ول نهاي��ة الع��ام .كذل��ك كان��ت قوات��ه
ـ األساس��ية والرديف��ة (الش��بيحة) ـ منهك��ة
للغاي��ة ،فق��د اس��تنفدت قواه��ا كلي��اً عل��ى
جبه��ات كث�يرة ،ومل تع��د تس��يطر س��وى
عل��ى  ٪ 20فق��ط م��ن األراض��ي الس��ورية .ومل
يس��تطع أيض�اً كل الدعم اإليراني بالس�لاح
والذخائ��ر واملليش��يات ،القادم��ة بأم��ر الول��ي
الفقي��ه م��ن كل ح��دب وص��وب ،أن يغ�ير من
خارط��ة الس��يطرة لص��احل األس��د؛ لذل��ك مل
يب��ق أم��ام ه��ذا األخري س��وى روس��يا ـ الصديق
القدي��م اجلدي��د.
ً
طلب بش��ار األس��د رمسيا مس��اعدة
عس��كرية م��ن فالدمي�ير بوت�ين ،وكان
األم��ر يتعل��ق بدع��م قوات��ه الربي��ة م��ن اجل��و
فق��ط ،دون إج��راء أي��ة عملية عس��كرية على
األرض ،حس��بما نش��رت وكالة أنب��اء النظام
س��انا يف حين��ه.
أحيط��ت العملي��ة بالس��رية
التام��ة ،إذ مل ُتنش��ر أي��ة معلوم��ات رمسي��ة
ع��ن التش��كيالت وأن��واع األس��لحة واملع��دات
املش��اركة يف العملي��ة ،ومل يتمك��ن أح��د م��ن
معرف��ة م��ا جي��ري إال بش��كل حم��دود ،وذل��ك
ع��ن طري��ق بع��ض التقاري��ر اإلخباري��ة ع��ن
القتل��ى واخلس��ائر املادي��ة والتقني��ة .لك��ن
م��ع ذل��ك كان��ت هن��اك ردود أفع��ال دولي��ة
خمتلف��ة وتعليق��ات مناهض��ة للعملي��ة
وحمذرة من عواقب فشلها ،فقد نبه الرئيس
األمريك��ي األس��بق ب��اراك أوبام��ا روس��يا م��ن
خط��ر الت��ورط يف س��ورية وتك��رار جترب��ة
أفغانس��تان ،متحدث��اً ب��أن «احل��رب س��تكون

مكلفة للغاية ..إذا نظرنا إىل حالة االقتصاد
الروس��ي ،فم��ن الواض��ح أنه��ا ليس��ت الفك��رة
األفض��ل لروس��يا» .يف ح�ين ص � ّرح الرئي��س
الفرنسي األسبق فرانسو أوالند بأن «العملية
العس��كرية الروس��ية ل��ن تنق��ذ بش��ار األس��د».
بينم��ا كتب��ت جمل��ة «اإلكونومس��ت» حت��ت
عنوان «مشاهد جديدة للجماهري» إن «قصف
س��ورية م��ا ه��و إال مس��رحية جدي��دة ،ت��زداد
ضرورتها خصوصاً يف الوقت الذي بدأت فيه
احلرب األوكرانية مغادرة شاش��ات التلفاز،
م��ع تالش��ي نش��وة ض��م ش��به جزي��رة الق��رم».
مل يس��تطع أح��د إيق��اف العملي��ة
ال�تي ب��دأت يف س��ورية ،حي��ث أف��ادت وزارة
الدف��اع الروس��ية ،يف مس��اء الي��وم نفس��ه ،أن
طائرته��ا ق��د نف��ذت حن��و  20طلع��ة جوي��ة،
ووجه��ت ضرب��ات دقيقة عل��ى مثانية أهداف
للدول��ة اإلس�لامية؛ لتدخ��ل الص��راع م��ن
بواب��ة «حمارب��ة اإلرهاب» ،رغ��م أنها مل توجه
أي��ة ضرب��ة لداع��ش إال مؤخ��راً؛ يف ح�ين
كان��ت كل ضرباته��ا موجهة لق��وات الثورة
واملعارض��ة ،الس��يما يف حل��ب!
فق��دت روس��يا عل��ى م��دى عام�ين
يف سورية  38مقات ً
ال وفقاً لألرقام الرمسية،
أم��ا البيان��ات البديل��ة فتق� ّر ب��أن جمموع عدد
القتل��ى ق��د يص��ل إىل  80قتي�ل ً
ا ،بينم��ا رفعت��ه
بع��ض املص��ادر إىل  123قتي ً
ال .كذلك فقدت
روس��يا حامل�تي جن��ود مدرع��ة ،و 3طائ��رات،
و 5مروحي��ات ،باإلضاف��ة لس��يارة مدرع��ة.
لك��ن كل ه��ذه األرق��ام غ�ير صحيح��ة متام�اً
وبعي��دة ع��ن الواقع ،بس��بب التعتيم الروس��ي،
وحماول��ة تقلي��ل اخلس��ائر إىل أق��ل ق��در
ممك��ن.

مل يش��ارك ال��روس عموم��اً يف
املع��ارك الربي��ة ،إال يف تدم��ر ودي��ر ال��زور،
واعتم��دوا كث�يراً عل��ى املرتزق��ة م��ن
«جمموع��ة فاغن��ر» (راج��ع الع��دد  102م��ن
جمل��ة «ع�ين املدين��ة») .رمب��ا يفس��ر ه��ذا قل��ة
خس��ائرهم يف األرواح واملع��دات .لك��ن ه��ذا
ال ينف��ي النتائ��ج اإلجيابي��ة ال�تي حققته��ا
تل��ك العملي��ة العس��كرية لص��احل األس��د؛ فقد
اس��تعادت قوات��ه وحلفاؤه��ا أكث��ر م��ن نصف
وهج��ر س��كانها.
األراض��ي الس��ورية ّ
ووفق��اً ل��ـ «املرص��د الس��وري
حلق��وق اإلنس��ان» فإن��ه ق��د قت��ل أكث��ر م��ن
 4آالف مدن��ي نتيج��ة القص��ف الروس��ي،
أم��ا منظم��ة العف��و الدولي��ة فق��د أك��دت أن
ّ
الق��وات الروس��ية ق��د هامج��ت املستش��فيات
واملراك��ز الطبي��ة والعي��ادات يف مش��ال حل��ب
س��ت م��رات عل��ى األق��ل (م��ن كان��ون األول
 2015إىل ش��باط  .)2016ونتيج��ة للغ��ارات
اجلوي��ة فق��د قت��ل م��اال يقل ع��ن  3000مدني،
لك��ن الع��دد احلقيق��ي ق��د يص��ل إىل  28ألف�اً!
كذل��ك اس��تخدمت روس��يا أس��لحة ممنوعة
دولي �اً ،مث��ل القناب��ل غ�ير موجه��ة والقناب��ل
العنقودي��ة يف مناط��ق مكتظ��ة بالس��كان.
رفض��ت روس��يا االع�تراف أنه��ا قتل��ت املدنيني
بالقناب��ل العنقودي��ة -ش��وهدت ه��ذه القناب��ل
يف تقري��ر لقن��اة  RTالروس��ية -ألنه��ا تش��كل
دلي�ل ً
ا عل��ى وحش��ية ال��روس وعجزه��م ع��ن
الظهور أمام العامل بأنهم يستطيعون القتال
بفعالي��ة وتقني��ة عالي��ة يف ح��رب ال ت��زال
نهايته��ا بعي��دة.
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رأي

سهيل نظام الدين

«ذبيبينة داعش» ...دير الزور يف ضمري الغائب

منس��ق ش� ّنه تنظي��م
بينم��ا كان��ت مس��ودات ه��ذا املق��ال حت��ت التنقي��ح ،كان��ت مث��ة أخب��ار عاجل��ة جي��ري تناقله��ا ع��ن هج��وم انتح��اري ّ
جتمع�اً ملدني�ين نازح�ين م��ن دي��ر ال��زور عل��ى طري��ق احلس��كة؛ فقت��ل العش��رات منه��م  -حنو  50ش��هيداً وف��ق آخر بيان
داع��ش ،مس��تهدفاً ّ
 وس��يكون بديهي�اً التأكي��د أن غالبي��ة الضحاي��ا نس��اء وأطف��ال ومس� ّنون ،انته��ى به��م احل��ال يف ه��ذا «املنف��ى الوط�ني» بع��د س��نوات م��ناحلصار املزدوج ،واجلوع واملرض ،انفجر أخرياً عن محلة قصف جوية متعددة األطراف ،حبيث مل يعودوا يعرفون على التخصيص
م��ن يق��وم بقتله��م يف كل غ��ارة م��ن مئات حت��دث يومياً.
هذا أصل املقال قبل املذحبة:
خيتص��ر امل��وروث االجتماعي الدي��ري مفهوم العبثية يف
داللته��ا املماحك��ة حت��ى حدود اإلزعاج والنفور ،بل واالش��تطاط يف
نصاً
اإلحلاح دفعاً حنو الغضب ،حبكاية ال حتدث فع ً
ال وال حتوي ّ
تذم��ر املتلقي -اهلدف -يف أس��ئلة مكرورة؛ حتيل
س��وى إع��ادة بن��اء ّ
ّ
حم��اوالت التمّل��ص منه��ا إىل ف��خ ال ينته��ي ع��ن «الذبيبينة» ،وهي،
كم��ا يب��دو م��ن وق��ع امسها ،تصغ�ير حتق�يري لـ«ذبابة».
دعك��م اآلن م��ن حماول��ة اس��تنتاج ماه ّي��ة احلكاي��ة ،فه��ي
ال تق �دّم بني��ة ميك��ن نقده��ا أو فهمه��ا ،لك ّنه��ا يف وظيفته��ا األوىل
معرفي��اً -إذا أردن��ا تعقي��د املس��ار االصطالح��ي -تفي��د بعالق��ة
س��لطة ب�ين ال��راوي واملتلق��ي ،س��لطة ينف��ي وجوده��ا أي��ة حاج��ة
ملوض��وع تق��وم علي��ه س��رديّة ذات معن��ى مفي��د أو ض��ار .ويف اإلرث
املدي�ني لدي��ر ال��زور -وه��و موج��ود بأصال��ة عريق��ة إىل ح�� ّد أن
األري��اف الفراتي��ة تقي��م علي��ه بذات��ه ش��رعية تباينه��ا عن��ه -هن��اك
ميكانيزم��ات راس��خة اجتماعي�اً للتعام��ل م��ع الس��لطة ،حتي��ل هذه
األخرية إىل رمزيات ساخرة وماكرة ،أ ّياً كان مبناها كسلطة،
مب��ا فيه��ا تل��ك العش��ائرية ال�تي أنتجه��ا اجملتم��ع نفس��ه.
احلدي��ث ع��ن الس��لطة يف دي��ر ال��زور راهن �اً س��يقود إىل
داعش ،وهذا الوجود الشاذ والطارئ للق ّوة احلاكمة يثري اإلغراء
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املتسرع ،كما يبدو ،إلطالق أحكام قطع ّية عن نشأته وعوامل تطوره
وانتشاره .والواقع ّ
أن يف داعش من اإلغراءات البحثية ما قد يدفع إىل
استس��هال إنش��اء املقارن��ات واملطابق��ات ،وتركيبه��ا عل��ى جمتم��ع ،يكاد
ال يعرف عنها ش��يئاً ،وال يكرتث حتماً هلا يف إدارة عالقته اليومية مع
التنظي��م ،وال�تي تق��وم على مبدأ بس��يط« :حاول ّأل تكون الضحية هذا
النهار».
من��ذ أ ّي��ام أث��ار مق��ال (نص��ر النظ��ام وانتص��ار داع��ش :العي��ش
عل��ى ش��فري موت�ين) للكات��ب والصح��ايف اللبنان��ي ح��ازم األم�ين ،نش��رته
ّ
وتركزت
صحيفة احلياة اللندنية ،كثرياً من اجلدل واالعرتاضات،
ه��ذه االعرتاض��ات عل��ى نقط��ة حاج��ج فيه��ا األم�ين يف معظ��م مقال��ه
اس��تناداً إىل ّ
أن داعش هو ،بصورة ما ،اس��تجابة حملية لواقع متوحش
فرضت��ه احل��رب .وم��ع ّ
أن الكات��ب اللبنان��ي املؤي��د لث��ورة الس��وريني ضد
األس��د ،واملع��روف مبعارضت��ه هليمن��ة حزب اهلل ،اس��تخدم الضمري «نا»
يف حديث��ه ع��ن التنظي��م ،وه��ي نقط��ة تفي��د بإع�لان انتمائ��ه إىل م��ن
يري��د تش��ريح عالقته��م بداع��ش ،إ ّ
ال أن االس��تنتاجات ال�تي س��اقها يف
مادت��ه مفرط��ة يف تش��خيص التنظي��م عل��ى أن��ه منت� ٍ�م إىل اجلغرافي��ا
واالجتم��اع الفرات��ي ،وه��ذا مل يك��ن مقب��و ً
ال عند كثريين ،مم��ن عاينوا
منقولة من ثقاة ،احلياة يف املنطقة الش��رقية
مباش��رة ،أو عرب جتارب
ٍ
الس��ورية حت��ت حك��م داع��ش اإلرهاب��ي املتوح��ش.

رأي

يف الدي��ر ،كم��ا يف الرق��ة ،وغريه��ا م��ن امل��دن واألري��اف ال�تي
دخله��ا واحتله��ا داع��ش ،مل يق��دم التنظي��م نفس��ه يوم�اً عل��ى أن��ه «مترد»
حمل��ي عل��ى جه��ة كان��ت تس��يطر قبل��ه ،س��واء أكان��ت نظ��ام األس��د أم
اجلي��ش احل��ر؛ داع��ش يص� ّور وجوده عل��ى أ ّنه «دول��ة» متعينة بضرورة
وجوده��ا إلقام��ة «اخلالف��ة» وإع��ادة إحياء التاري��خ .واملفارقة املهمة هنا
أن األس��انيد الفقهي��ة -الس��لفية اجلهادي��ة والصحوي��ة وخالفه��ا -اليت
يضع عليها داعش أسس «ضرورته» ،مل تكن يف يوم من األيام متداولة
يف املنطق��ة حت��ى ب�ين غ�لاة املتطرف�ين ديني�اً.
وصحي��ح هن��ا ّ
أن داع��ش ه��و امت��داد حتوي��ري لفك��ر القاع��دة
يف نس��ختها العراقي��ة ،وال�تي وج��دت أرض �اً س��هلة للعم��ل يف املنطق��ة
الش��رقية ،ال�تي جع��ل منه��ا األس��د مم��راً لتنظي��م الزرق��اوي بع��د غ��زو
الع��راق ع��ام  .2003وه��ذا التح��ول يف بيئ��ة التد ّي��ن باملنطق��ة -وإن كان
يب��دو ظاه��راً حت��ت رقاب��ة مش��ددة م��ن أجه��زة خماب��رات األس��د -ق��د
اختل��ط م��ع اإلرث التعليم��ي والثق��ايف احمل��دث يف اجلزي��رة الس��ورية
وغريه��ا ،وال��ذي عملت عليه أنظمة البعث عقوداً لربط دولة اخلالفة
العربي��ة اإلس�لامية التارخيي��ة مبحت��وى إحي��اء القومي��ة العربي��ة
ورومانس��يات الصم��ود يف وج��ه «املؤام��رات اإلمربيالي��ة» ،ال�تي ال متث��ل
عل��ى خارط��ة الع��امل اجليوسياس��ية س��وى م��ا تصف��ه أدبي��ات القاع��دة
وداع��ش بـ«احمل��ور الصلي�بي».
وم��ع أن فك��رة اس��تخدام القاع��دة كمقاوم��ة لالحت�لال
األمريك��ي للع��راق ،وج��دت بعض القبول يف املنطقة ،إ ّ
ال ّ
أن داعش نش��أ
فعلي�اً يف الع��راق ،وخ�لال الس��نوات األوىل م��ن الث��ورة الس��ورية ،قوب��ل
التنظي��م مبقاوم��ة واضح��ة م��ن الق��وى املس��لحة احمللي��ة ،وط��رد م��ن
دير الزور إىل أن عاد مدججاً بقوة هائلة بعد اجتياحه املوصل؛ وباقي
القص��ة مع��روف بالطب��ع.
لنعد إىل احلكاية الديرية العبثية:
يب��دو س��ريعاً يف مق��ال األم�ين  -وه��و لي��س انف��راداً يف ه��ذا
الس��ياق عل��ى أ ّي��ة ح��ال  -أن اجملتم��ع قاب��ل إلنت��اج رد «إرهاب��ي ودم��وي»
على مؤثر خارجي ينتج فع ً
ال انتحارياً حياصر نفسه ،وهذا فيه تس ّرع
ّ
وجتن على بيئة اعتادت وبوضوح اعتبار داعش مؤامرة أسدية\إيرانية
عل��ى الث��ورة .وبص��رف النظ��ر ع��ن د ّق��ة ه��ذا التوصي��ف الش��عيب ،والذي
جي��د ص��داه يف كث�ير م��ن كتاب��ات املعارضة ،فهو يش�ير بوض��وح أيضاً
إىل اعتب��ار عموم��ي يق ّي��م داع��ش عل��ى أن��ه ق��وة أجنبي��ة حمتل��ة خت��دم
هدف �اً معادي �اً لرغب��ة اجملتم��ع األس��اس يف احلري��ة والدميوقراطي��ة،
وال�تي قام��ت م��ن أجله��ا الث��ورة.
ً
ّ
لك ّنه��ا احلكاي��ة ذاته��ا ،دي��ر ال��زور مس��كونة إرث�ا بقناع��ة أنه��ا
منطق��ة مظلوم��ة ،حتص��ل عل��ى ذات اإلجاب��ة ع��ن كل أس��ئلتها ،مب��ا
فيه��ا مذاب��ح داع��ش الش��نيعة وس��لوكها املتوحش جتاه م��ن ترى فيهم
مرت��دون ال يوث��ق به��م فحس��ب.
نواجه كديريني منذ أربع س��نوات معضلة حكايتنا املاكرة
ذاتها ،ومهما بدا ّ
أن لدينا فرصاً للتخلص من اتهام «احلاضنة» الطوعية
أو املؤقتة فسنعود لنجد السؤال عن داعش «نا» يقفز يف وجوهنا ،حتى و
إن قال��ت يومي��ات احلي��اة يف أرض «ن��ا» ّ
إن دي��ر الزور هي احملافظة اليت
واج��ه فيه��ا داع��ش مقاوم��ة مل تتوق��ف من��ذ احتالله هلا.
ويف م��وازاة ه��ذه املقارب��ة الس��هلة والش��ائعة ب�ين الظل��م
والفق��ر ،م��ن جه��ة ،والتش��دد والتطرف العنيف ،م��ن جهة ثانية ،هناك
دائم�اً مس��ار منس��ي لعم��ل امليكانيزم��ات االجتماعية يف إع��ادة رد الفعل
إىل من��ط أع��رايف يتس��م بالثب��ات املنتظ��م يف ح��رب طويل��ة.

Edvard Munch
وصحي��ح ّ
أن فك��رة وج��ود ق��وة «تقت��ل» جن��ود األس��د
وش��بيحته وأنص��اره اإلرهابي�ين األجان��ب ق��د تب��دو إغ��را ًء كافي �اً
لقبول مس��ترت؛ يعمل على موازنة بني مثن انتظار نتيجة املعركة
بني داعش والنظام ،وبني مثن الوقوع حتت حكم داعش مؤقتاً ،لكن
التنظي��م اإلرهاب��ي مل يك��ن ه��ذه الق��وة ال�تي تق��وم مبهم��ة م��ن اجتاه
واح��د ميك��ن مبادلته��ا بالس��كوت «الطوع��ي» ع��ن مرامي��ه احلقيقي��ة؛
داعش كان آلة ذبح ال تتوقف عن العمل ضد املدنيني يف دير الزور
والرق��ة وري��ف احلس��كة ،ويف كل م��كان ابتل��ي ب��ه.
التفصي��ل ال��ذي يغي��ب هن��ا ،ه��و ّ
أن ه��ذا اجملتم��ع فش��ل يف
إنش��اء حال��ة مواجه��ة ش��املة ض��د داع��ش ،أل ّن��ه مل يع��د ميل��ك الق��وة
بع��د أربع�ين س��نة م��ن حك��م تفق�ير وتهمي��ش ،وث�لاث س��نوات م��ن
القصف اليومي ،والتهجري اجلماعي ،وس��حق اإلرادة .. ،وليس أل ّنه
ي��رى يف داع��ش تعب�يراً ع��ن حاج��ة وقتي��ة يواج��ه اس��تحقاقها.
الس��ؤال هنا يتعلق بنمط ش��ائع من التحليل الذاتي لواقع
منفص��ل ،إذ مث��ة يف أدوات الثقاف��ة م��ا يدف��ع باجتاه اس��تبطان اآلخر
وح��ده يف ه��ذه ال��ـ «ن��ا» ،ح�ين يتعل��ق األم��ر حبال��ة ناف��رة كداع��ش،
حتى يف حال مرتبك تقود إليه معلومات غري دقيقة ،أو استنتاجات
متس� ّرعة ،تدف��ع إىل تثبي��ت رؤي��ة حزين��ة ودرامي��ة بإف��راط لواق��ع
يرى أ ّنه رد فعل هائج على فعل قاتل .وليس هذا مقام حبث النوايا
 وإن كن��ت ش��خصياً ال أعت��زم التش��كيك به��ا -لكن��ه س��ؤال احلكايةنفس��ها يف عبثيت��ه املتواصل��ة:
داعش منك  ..أو ليس منك  ...هال حتدثنا عن داعشك؟
ال إجابات هنا ،إنها «ذبيبينة» داعش ...فقط.
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أم��ا الي��وم فص��ارت حس��ب اجلغرافي��ا ،فهن��اك حزب��ان :البع��ث ،واالحت��اد
كان��ت كلم��ة احل��زب ترم��ز س��ابقاً إىل ح��زب البع��ثّ ،
الدميقراط��ي ،ولرمب��ا يرج��ع ه��ذا التماث��ل يف التس��مية إىل طريق��ة كال احلزب�ين يف احلكم واإلدارة واعتمادهما عل��ى أجهزة خمابراتية
قوي��ة ،وبالطب��ع ل��كل مصاحل��ه وغايات��ه ال�تي تتقاط��ع وتتش��ارك أحيان �اً.
اس��تطاع احل��زب ،وبعقلي��ة نفعي��ة تص��ل حل��د االنتهازي��ة،
االس��تفادة م��ن الصراع��ات العس��كرية ال�تي جت��ري عل��ى األراض��ي
الس��ورية ،والس��يطرة عل��ى أج��زاء مهم��ة م��ن األرض ،س��واء مبع��ارك
عس��كرية م��ع فصائ��ل اجلي��ش احل��ر ،أو ع�بر اتفاق��ات م��ع النظ��ام،
ومؤخراً من خالل املعارك اليت خيوضها لطرد داعش من حمافظيت
الرق��ة ودي��ر ال��زور ،وبدع��م أمريك��ي واض��ح ،حي��ث وج��دت في��ه
�وات برية وكيلة مدربة وذات انضباط عس��كري
الوالي��ات املتح��دة ق� ٍ
جي��د ،وخاص��ة أنه��ا مل تتمك��ن م��ن تكوين فصائ��ل عربية من اجليش
احل��ر حملارب��ة داع��ش فق��ط.
م��ع بداي��ة ع��ام  ،2016الع��ام ال��ذي تلق��ت في��ه املعارض��ة
أق��وى ضرب��ة عس��كرية وسياس��ية ،عل��ى يد ق��وات النظام وامليليش��يات
الش��يعية والضربات العنيفة الروس��ية ،حيث متكنت من ش��ق الريف
الشمالي حللب ،ومن ثم السيطرة على كامل مدينة حلب يف نهاية
العام نفس��ه ،متكن من توس��يع س��يطرته خارج مدينة عفرين ليحتل
حوالي مخس��ة عش��ر قرية عربية يف الريف الشمالي ،مهجراً غالبية
س��كانها.
ويف مدين��ة حل��ب ،وعق��ب الضرب��ة ال�تي أنه��ت الوج��ود
العس��كري للمعارض��ة نهاي��ة ع��ام  ،2016متك��ن احل��زب املذك��ور،
وبالتنس��يق م��ع ق��وات النظام من الس��يطرة على أربع��ة أحياء جديدة
وهي :بستان الباشا واهللك وبعيدين واحليدرية ،فض ً
ال عن سيطرته
الس��ابقة على حيني آخرين هما الش��يخ مقصود وجزء من األشرفية.
يفرض احلزب سياجاً أمنياً مرعباً حول إمارته يف عفرين من خالل
نظام مراقبة وتفتيش على مدخليها من جهة الريف الشمالي :معرب
أطمة ،ومن جهة الريف الغربي :معرب الغزاوية.
خيض��ع املس��افر م��ن الري��ف الش��مالي (اع��زاز) إىل الري��ف
الغرب��ي أو إىل إدل��ب ،أو إىل حل��ب لعملي��ة تفتي��ش وتفيي��ش ،إضاف��ة
لدف��ع رس��م عب��ور مال��ي ( )2000ل.س ،ع��دا ع��ن أج��رة الس��يارة ،أم��ا
املوظفون لدى النظام فقط فهم معفيون من هذا الرسم ،ناهيك عن
أن احلركة ال تتم إال بشكل مجاعي للسيارات مبا بات معروفاً لدى
الن��اس بالرتفي��ق ،وه��و عملي��ة جتمي��ع للس��يارات تص��ل لس��اعات ،م��ع
مرافق��ة م��ن عناص��ر احل��زب م��ن مدخ��ل إىل خم��رج اإلم��ارة.
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أم��ا الس��كان الع��رب يف الق��رى ال�تي أحلقه��ا احل��زب
ّ
باإلم��ارة ،والذي��ن بق��وا يف قراه��م ،فمعاناته��م خاص��ة ،وأكثره��ا أملاً
أنهم ممنوعون من السفر إىل املناطق احملررة ،حيث يتم ختيريهم
خبي��ار وحي��د «دميقراط��ي» ج��داً وهو إما البقاء أو الس��فر بال رجعة،
بينم��ا ال مش��كلة يف س��فرهم إىل مناط��ق النظ��ام .وكث�ير منه��م ال
يس��تطيعون رؤي��ة أهاليه��م أو أقاربه��م حت��ى يف األعي��اد.
والثاني��ة ه��ي ف��رض منه��اج اإلم��ارة باللغ��ة الكردي��ة عل��ى
ط�لاب امل��دارس ،إذ أخضع��وا ع��دداً م��ن املعلمني غ�ير اجملازين لدورة
قص�يرة ح��ول منهاجه��م اجلدي��د باللغ��ة الكردية .رف��ض األهالي يف
ه��ذه الق��رى «منه��اج احل��زب» وع�بروا ع��ن احتجاجهم مبن��ع أبنائهم
م��ن الذه��اب إىل امل��دارس ( كم��ا ح��دث يف بلدت��ي مرمي�ين ودي��ر
مج��ال) وكان موق��ف اإلدارة «الدميقراطي��ة» متوقع�اً :إما املنهاج أو
إغ�لاق امل��دارس.
م��ن اجلان��ب اآلخ��ر تتس��م عالق��ة احل��زب بامليليش��يات
الش��يعية اإليراني��ة ،وق��وات النظ��ام اللت�ين تس��يطران عل��ى ع��دد م��ن
الق��رى اجمل��اورة ،بالتع��اون والتعاط��ي اإلجياب��ي ،نظ��راً مل��ا يوحدهما
م��ن مواق��ف جت��اه اجلي��ش احلر ،وم��ا جيمعهما من مص��احل ومنافع
متبادل��ة.
يف مدين��ة حل��ب ،حي��ث األحي��اء ال�تي ذكرناه��ا س��ابقاً،
وال�تي يس��يطر عليه��ا احل��زب ،حبج��ة أن قاطنيه��ا أك��راد( ،للعل��م
ف��إن غالبي��ة س��كان تل��ك األحي��اء األربع��ة ع��دا الش��يخ مقص��ود ه��م
م��ن الع��رب والرتكمان) ،فقد كانت يف بداية س��قوط أحياء ش��رق
حل��ب مرتع�اً لقوات األم��ن ،اليت متكنت من اعتقال عدد من عناصر
اجلي��ش احل��ر وبع��ض املنش��قني ع��ن جي��ش النظ��ام ،وبالتنس��يق
الت��ام م��ع عناص��ر احل��زب ،وه��و ذات��ه ال��ذي من��ع اعتق��ال م��ن يوالي��ه
م��ن االنتهازي�ين واملتعيش�ين عل��ى هوام��ش األعم��ال اخلدمي��ة أي��ام
س��يطرة اجلي��ش احل��ر عل��ى تل��ك األحي��اء.
جتس��د أنظم��ة اإلم��ارة «الدميقراطي��ة» س��وء الن��زوع
ّ
الديكتات��وري املع��ادي لقضي��ة احلري��ة ،املك��رس لنه��ج االس��تبداد،
ال��ذي حيتق��ر الف��رد واجلماع��ة ،وي��رى يف أي ص��وت مغاي��ر لصوت��ه
ع��دواً ،ال ميك��ن أن يتعام��ل مع��ه إال باالجتث��اث.

رأي

عن منتخب األسد والرياضة يف دولته

أبو حممد اإلدليب

خرج منتخب «سورية األسد» لكرة القدم خالي الوفاض من تصفيات كأس العامل
يف روس��يا  ،2018وش��غل احلدي��ث عن��ه املالي�ين يف الش��ارع ويف وس��ائل اإلع�لام ومواق��ع التواص��ل
االجتماع��ي ،يف ناف��ذة ص��دام جدي��دة ب�ين معارض��ي النظ��ام ومؤيدي��ه.
م��ا ميي��ز الرياض��ة يف س��ورية ه��و
خضوعه��ا الكام��ل للنظ��ام من��ذ س��بعينات
الق��رن املاض��ي ،وب��دا االحت��اد الرياض��ي
الع��ام أق��رب إىل ف��رع أم��ن من��ه إىل مؤسس��ة
رياضي��ة ،وعم��ل عل��ى تصوي��ر أي ف��وز مهم��ا
كان بأنه منجز من منجزات النظام وظلت
«االنتص��ارات» ته��دى إىل «الرياض��ي األول»
حاف��ظ األس��د ث��م إىل ابن��ه بش��ار.
كان��ت دورة البح��ر األبي��ض
املتوس��ط /1987/فرص��ة لتلمي��ع ومتجي��د
ص��ورة النظ��ام ورأس��ه ،ومل يك��ن ق��د مض��ى
س��نوات قليل��ة عل��ى قت��ل آالف الس��وريني
وتدم�ير مدين��ة مح��اة ع��ام  .1982وعندم��ا
أح��رز املنتخ��ب الس��وري لك��رة الق��دم
امليدالي��ة الذهبي��ة عق��ب ف��وزه عل��ى فرنس��ا،
ال�تي ش��اركت مبنتخ��ب ه��واة ،خ�لا م��ن أي
حم�ترف ،أق��ام إع�لام النظ��ام الدني��ا ومل
يقعده��ا ،به��ذا الف��وز وجعل��ه مث��رة عط��اء من
عط��اءات القائ��د.
يف تل��ك ال��دورة ،ف��از باس��ل األس��د
بامليدالي��ة الذهبي��ة لبطول��ة الفروس��ية،
وبعده��ا بس��نوات قليل��ة س��جن باس��ل فارس �اً
آخ��ر ه��و عدنان قصار ،ألنه نافس��ه يف اللعبة،
ليقض��ي  21عام �اً يف معتق��ل صيدناي��ا س��يئ
الصي��ت.
مباراة منتخب «س��ورية األسد» مع
أس�تراليا ،تذكرن��ا مبب��اراة قدمي��ة ج��رت يف
الع��ام  ،1985ب�ين منتخ�بي الع��راق وس��ورية،

وكان��ت مب��اراة فاصل��ة يتأه��ل فيه��ا الفائ��ز
إىل كأس الع��امل يف املكس��يك ع��ام ،1986
كان��ت الع��داوة عل��ى أش��دها ب�ين نظام��ي
البع��ث يف البلدي��ن.
حش��د النظ��ام آلت��ه اإلعالمي��ة
لتعبئ��ة الن��اس ،ونال��ت املب��اراة وقته��ا اهتم��ام
االحت��اد الدول��ي لك��رة الق��دم ،حي��ث حض��ر
رئيس��ه الراح��ل «ج��و هافيالن��ج» تل��ك املب��اراة
بنفس��ه .وكان��ت النتيج��ة خس��ارة املنتخ��ب
الس��وري يف الس��عودية بع��د تع��ادل يف
دمش��ق ،وكت��ب عدن��ان بوظ��و وقته��ا مجلت��ه
الش��هرية« :الطائ��ف حدودن��ا ،واملكس��يك أبع��د
من��ا»!! وانته��ى كل ذل��ك خبيب��ة أمل كبرية
جلمه��ور الك��رة وإلعالم��ه وللنظ��ام!
كان��ت الرياض��ة الس��ورية تنتق��ل
م��ن فش��ل إىل آخ��ر خصوص��اً يف ك��رة
الق��دم ،وكان��ت اإلش��راقة الوحي��دة هل��ا ه��ي
وص��ول ن��ادي الكرام��ة احلمص��ي إىل املب��اراة
النهائي��ة لبطول��ة األندي��ة األس��يوية لك��رة
الق��دم ،وخس��ارته أم��ام فري��ق «جوني��وك»
الك��وري اجلنوبي بفارق هدف ،بعد أن تبادل
الفريق��ان الف��وز ذهاب�اً وإياب�اً ،مم��ا ف� ّوت على
فريق الكرامة فرصة اللعب يف بطولة العامل
لألندي��ة ،وكان يدي��ر ن��ادي الكرام��ة وقته��ا
إدارة متفاني��ة وخملص��ة على رأس��ها س��اطع
أتاس��ي ،وي��درب الفري��ق حمم��د قوي��ض -أبو
ش��اكر -ومل تتك��رر الفرص��ة بعده��ا أب��داً،
وكان م��ن ب�ين الالعب�ين قل��ب دف��اع ن��ادي

الكرام��ة واملنتخ��ب الس��وري الش��هيد جه��اد
قص��اب -ال��ذي اعتقل��ه النظ��ام ،وت��ويف حت��ت
التعذي��ب ع��ام  2016ألن��ه تظاه��ر ض��ده!!
ح��اول كث�ير م��ن املتابع�ين أن
ي�برروا تش��جيع املنتخ��ب ،وبأن��ه ل��كل الوطن،
ولي��س لألس��د ،وب��أن الرياض��ة جي��ب أن
تنفص��ل ع��ن السياس��ة!!!
واحلقيق��ة أن ه��ذا التربي��ر غ�ير
ب��ريء ،أو أن��ه خيف��ي قص��وراً يف فه��م دور
الرياض��ة -وك��رة الق��دم بوج��ه خ��اص -يف
س��ورية وعالقته��ا العميق��ة بالسياس��ة
والدعاي��ة ،ال�تي يبثه��ا النظ��ام وحماوالت��ه
إعادة تصدير نفسه للعامل كسلطة حتظى
بالش��رعية والقب��ول م��ن الش��عب.
ال ميك��ن ب��أي ح��ال فص��ل الرياضة
عن السياسة ،وقد قام إداريو النظام بتقديم
الربهان على ذلك بش��كل فظ وواضح عندما
ظه��روا يف مؤمت��ر صحف��ي وه��م يلبس��ون
قمصان�اً عليه��ا ص��ورة الطاغي��ة بش��ار األس��د
امللوثة يديه وأيادي طغمته بدماء السوريني،
ث��م يأت��ي م��ن يق��ول بأن هذا املنتخ��ب هو لكل
السوريني ،وعلينا تشجيعه بغض النظر عن
تل��ك األم��ور!!!
املنتخ��ب ه��و منتخ��ب «س��ورية
األس��د» ،واالحت��اد الرياض��ي ه��و مؤسس��ة
أمني��ة فاس��دة بامتي��از ،لذل��ك ه��و منتخ��ب
الربامي��ل ،منتخ��ب القناب��ل ،منتخ��ب النظ��ام
القات��ل .وك��م تش��به الوج��وه اليت ش��جعته يف
س��احات ومقاه��ي حل��ب ودمش��ق والالذقي��ة
ومح��ص ،الوج��وه ال�تي رقص��ت وفرح��ت
بس��قوط امل��دن واس��تباحتها ،وكم��ا تش��ابهت
صيح��ات تش��جيع الس��ومة واخلطي��ب
بصيح��ات تش��جيع أخ��رى لس��هيل حس��ن
وعص��ام زه��ر الدي��ن.

العدد  16 / 104تشرين األول 2017

17

				
ترجمة

قصة سوريا يف كأس العامل:

سياسة وحشية تقبع خلف اللعبة اجلميلة

جيمس مونتاغ
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ترمجة مأمون حليب

قصة منتخب سوريا الوطين أعق ُد بكثري من حكاية فريق يتوحد مقدماً الوحدة والتنوع لشعبه.
�س الحت��اد ك��رة الق��دم .ويف الع��راق ،حيظ��ى الفري��ق
بع��د  120دقيق��ة م��ن لعبه��م مب��اراة اإلي��اب ض��د أس�تراليا يف عب��اس ،رئي� ٌ
س��يدني تأهل الفريق املضيف ،منهياً حكاية ش��دَّت كثريين يف أحناء الوط�ني بش��عبية حقيقي��ة ،وه��و رم��ز ن��ادر ع��ن الوح��دة .ويف اخللي��ج،
أم��ا يف ليبيا ،فقد
الع��امل .لدين��ا منتخ��ب ك��روي م��ن بل��د دمرت��ه ح��رب أهلي��ة ش��ردت يرع��ى األم��راء اللعب��ة ،فهي تقدم متنفس�اً للش��بابّ .
أكث��ر م��ن  5مالي�ين م��ن مواطني��ه .قراب��ة نص��ف ملي��ون ش��خص كان الفري��ق الك��روي دائم�اً فريق�اً للق��ذايف .وبالرغ��م م��ن أن��ه كان
ُقتل��وا .والكث�ير م��ن الالعب�ين كان��وا يف ع��داد املوت��ى أو اجلرح��ى .معروف�اً ك��ره الق��ذايف للعب��ة ،إال أن أبن��اء العقي��د كان��وا يتحكم��ون
العب��ون آخ��رون كان��وا ق��د اعتقل��وا وعذب��وا واختفوا .بع��ض الالعبني ،باحتاد كرة القدم .وهذا ما يفسر كيف استطاع الساعدي القذايف،
�ب متواض��ع املس��توى ،أن يلع��ب يف صف��وف املنتخ��ب اللي�بي
مث��ل حمم��د ج��دوع ،ف��روا م��ن العن��ف بق��وارب املهرب�ين ،مم��ا حي��رم وه��و الع� ٌ
ك��رة الق��دم الس��ورية م��ن مس��تقبلها .لعب��ت س��وريا  20مب��اراة يف هذه وصف��وف فري��ق بريوجي��ا اإليطال��ي قبل أن حيرم م��ن اللعب لتناوله
التصفيات .يف اجلولة األوىل من التصفيات مل يكن مسموحاً للفريق املنش��طات.
يف الش��هور األوىل م��ن احل��رب مل يك��ن النظ��ام الس��وري
اللع��ب يف دمش��ق ،فاس��تضافت دول��ة عم��ان مباري��ات الفري��ق الس��وري
احملس��وبة عل��ى أرض��ه .ويف اجلول��ة الثاني��ة أصبح��ت ماليزي��ا أرض مهتم�اً بك��رة الق��دم .يف احلقيق��ة كان��ت ك��رة الق��دم وقته��ا كارثة
الفري��ق الس��وري .م��ع ذل��ك ،اس��تمر الفري��ق بالف��وز ،بالدرج��ة األوىل دعائي��ة .عندم��ا اق�ترب الفري��ق األومل�بي م��ن التأه��ل لنهائي��ات أوملبياد
بفض��ل أه��داف الدقيق��ة األخ�يرة .واآلن ،يف الدقيق��ة األخ�يرة م��ن  ،2012كان قليل��ون م��ن يري��دون التح��دث ع��ن الالعب�ين املوجودي��ن
مب��اراة اإلي��اب ضد أس�تراليا حصل الفريق الس��وري عل��ى ركلة حرة هن��اك .لق��د كان احلدي��ث ع��ن الع��ب مل يك��ن موج��وداً .كان حارس
عل��ى حاف��ة منطق��ة اجل��زاء األس�ترالية ت��وىل تنفيذه��ا عم��ر الس��ومة .املرم��ى وه��و عب��د الباس��ط الس��اروت ،اب��ن مح��ص .كان ق��د ت��رك
إن س��جل هدف�اً سيس��تمر احلل��م الس��وري  .ش��هق الع��امل عندم��ا تق��دم الفري��ق وأصب��ح رم��زاً للث��ورة .خ��رج الفري��ق م��ن التصفي��ات املؤهل��ة
عمر لركل الكرة .هزمت الكرة احلارس األسرتالي لكنها مل تستطع لألوملبي��اد ،وأصبح��ت األم��ور أس��وأ عندم��ا ُمن��ع موف��ق مجع��ة ،رئيس
هزمي��ة القائ��م .هن��ا انته��ت رحلة الفريق الس��وري يف تصفيات كأس اللجنة األوملبية السورية من حضور األوملبياد بسبب قربه من نظام
األس��د.
العامل.
تهديدات حكومية
القوة الدعائية لكرة القدم
عندم��ا ب��دأت التصفي��ات ملوندي��ال روس��يا ،اخت��ار أفض��ل
إن س��عي احلكوم��ات حن��و الق��وة الدعائي��ة لك��رة القدم ليس
باألم��ر اجلدي��د .اجملل��س العس��كري احلاك��م يف األرجنت�ين اس��تثمر الالعب�ين الس��وريني ع��دم اللع��ب لفري��ق كان ميث��ل م��ن منظوره��م
أم��وا ً
�ال سياس� ٍّ�ي – باإلضاف��ة إىل ش��بهة الرش��اوى واإلرغ��ام نظام �اً غ�ير ش��رعي .رف��ض ف��راس اخلطي��ب اللع��ب للفري��ق .عم��ر
ال َ
ورأس� ٍ
– لضم��ان اس��تضافة موندي��ال  1978والف��وز به��ا .ويف الش��رق األوس��ط الس��ومة كان غائب�اً ع��ن الفري��ق من��ذ ع��ام  .2012مصع��ب بلح��وس،
متثل كرة القدم فرصة اللتفاف الناس حول علم بالدهم واخلروج ح��ارس الفري��قُ ،س��جن يف بداي��ات الن��زاع بزع��م مس��اعدته وإيوائ��ه
م��ن الرتاب��ة القاتل��ة حلياته��م اليومي��ة .حس�ني مب��ارك يف مص��ر ه��و ملتمردي��ن .جه��اد قصاب ،الكابنت األس��بق للمنتخ��بُ ،عذب حتى املوت
ُم َعل� ٌ�م يف ه��ذا اجمل��ال .فق��د ق��ام حبش��د وتعبئ��ة الن��اس واإلع�لام خل��ف ع��ام  .2016لك��ن م��ع جناح��ات الفري��ق دخ��ل النظ��ام خ��ط االس��تثمار.
فري��ق «الفراعن��ة» أثن��اء محل��ة التأهل الناجح��ة إىل نهائيات مونديال يف مؤمت��ر صحف��ي قب��ل إح��دى مباري��ات التأه��ل ارت��دى امل��درب فجر
إيطالي��ا  .1990املب��اراة األخ�يرة ض��د اجلزائ��ر ،املؤهل��ة إىل النهائي��ات ،إبراهي��م م��ع أس��امة العم��ري قمصان �اً بيض��اء عليه��ا ص��ورة األس��د.
أطلق عليها اس��م «معركة القاهرة» .بعد  20عاماً ،أعاد مبارك ال َك َّرة كث�ير م��ن الالعب�ين الس��ابقني واجهوا قراراً صعباً حول مس��تقبلهم،
وس��ح ل��ه
– وكانت املباراة احلامسة يف القاهرة ضد اجلزائر أيضاً .يف األسبوع وكث�ي ٌ
ر منه��م ع��ادوا .البلح��وس أطل��ق س��راحه الحق��ا ُ
�رب .هوجم باالنضم��ام ثاني��ة للمنتخ��ب .ب��ل إن��ه صافح بش��ار األس��د عندما دعي
ال��ذي س��بق املب��اراة وص��ف اإلع�لام املصري املب��اراة بأنها ح� ٌ
ب��اص الفري��ق اجلزائ��ري ل��دى وصول��ه امللع��ب ،وأدى ذل��ك جلرح عدة الفريق إىل القصر الرئاس��ي بعد أن فازت س��وريا ببطولة غرب آس��يا
العب�ين .مب��ارك وولدي��ه زاروا الفري��ق املص��ري قب��ل املب��اراة .اجلن��رال .2012
ً
السيس��ي أكم��ل مش��وار مب��ارك عندما زار الفريق الك��روي بعد تأهله ظاهري��ا ،جن��اح الفري��ق وض��ع الالعب�ين املبتعدي��ن أم��ام معضل��ة
أخالقي��ة .ه��ل تبق��ى خ��ارج الس��ياق؟ أم تس��اعد ،ملعرفت��ك أن الفري��ق
التارخي��ي ملوندي��ال روس��يا .2018
ميكن��ه أن يفع��ل اخل�ير ألهل بلدك؟ لكن ماذا حتت الس��طح؟ قال لي
أداة نافعة للدكتاتوريني
كل احلكومات يف الش��رق األوس��ط حاولت أن تتبنى كرة ع��دة العب�ين م��ن الفري��ق األريت�يري ،عل��ى س��بيل املث��ال ،أنه��م كانوا
الق��دم ألس��باب خمتلف��ة .يف فلس��طني ،حيظ��ى فري��ق ك��رة الق��دم خيش��ون التكل��م ض��د احلكوم��ة حت��ى بع��د فراره��م ألنه��م كان��وا
بدع��م عل��ى أعلى مس��توى .جربيل رجوب ،وه��و خليفة متوقع حملمود خياف��ون أن تس��تهدف احلكوم��ة عائالته��م يف الوط��ن.
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صياد املدينة

على من اعتمدت «قسد» حملياً

منوذجان من دير الزور

غسان اليوسف

احمد اخلبيل

يف مح��ى زح��ف الق��وى احمللي��ة واإلقليمي��ة ،وم��ن خلفه��ا الدولية أساس�اً ،باجت��اه دير الزور ،تتكاثر األجس��ام واألجهزة واملؤسس��ات،
اليت تقدم نفسها بوصفها تعرب عن اجملتمع احمللي يف املنطقة .كما حتاول ،أو حياول من خلفها ،ملء الفراغ الذي سيخلفه تنظيم داعش.
ذل��ك م��ا ع�برت عن��ه ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة (قس��د) يف
إط��ار اس��تعداداتها لدخ��ول دي��ر ال��زور ،مثلم��ا فعل��ت قبله��ا يف الرق��ة
ومنب��ج .ويف كل منطق��ة تس��يطر ،أو تعت��زم الس��يطرة عليه��ا ،ق��وات
قس��د فإنه��ا تب��دأ بتش��كيل أجس��ام عس��كرية ومدني��ة تض��م عناصر من
أبن��اء ه��ذه املنطق��ة يعمل��ون حت��ت مظلته��ا ،ووج��دت يف دير ال��زور من
يقب��ل بالعم��ل معه��ا.
تق��ع حت��ت س��يطرة قس��د الي��وم مس��احات شاس��عة آخ��ذة
بالتمدد مشال دير الزور ،أو ما يعرف بأراضي اجلزيرة ،وهي تس��عى
وبعد أن سيطرت على معمل (كونيكو) للغاز أن تسيطر على حقول
النف��ط الك�برى ،يف تناف��س حمم��وم مع قوات األس��د ،اليت ختطط هي
األخ��رى ل��ذات الغاي��ة.
يف ش��هر كان��ون األول م��ن الع��ام املاض��ي ش�� ّكلت قس��د
جمل��س دي��ر ال��زور العس��كري ،ومل يتج��اوز عدد املنتس��بني إليه آنذاك
( )300مقات��ل ،ت��وىل قيادته��م أمح��د حام��د اخلبي��ل امللق��ب (أب��و خولة).
قب��ل الث��ورة م��راراً ا ُته��م أب��و خولة جبرائم س��رقة ،وبع��د اندالعها ا ُتهم
بعمليات سلب ونهب للمؤسسات واملنشآت العامة .وما يزال هذا االسم
حاضراً يف أذهان أبناء دير الزور وريفها الشمالي خاصة ،كمثل عن
الفوضى واللصوصية واالنفالت .ينتمي أبو خولة ،املنبوذ من غالبية
أقارب��ه كم��ا يق��ال ،إىل عش�يرة البك�ير فخ��ذ (الكبيص��ة) غ�ير أن ه��ذا
االنتماء مل خيفف من الرفض الواس��ع الذي يلقاه من أبناء العش�يرة،
حتى ملن أراد منهم العمل منهم مع «قس��د» إذ آثر جهاد العس��اف ،وهو
أحد قادة اجليش احلر السابقني االخنراط يف صفوف «قسد» مبعزل
ع��ن اب��ن عش�يرته وقائ��د جملس��ها العس��كري يف دي��ر ال��زور أب��و خول��ة.
ابت��داء م��ن صي��ف الع��ام  2012تزع��م أب��و خول��ة جمموع��ة
مس��لحة تقط��ع الطري��ق عل��ى املس��افرين ب�ين احلس��كة ودي��ر ال��زور،
إضاف��ة إىل «غزوات��ه» عل��ى كل مبن��ى وموق��ع وم��ال ع��ام تطال��ه ي��ده،
وإىل جان��ب ع�دّه لص�اًُ ،ن ِظ��ر إلي��ه كعمي��ل ألجهزة خماب��رات النظام،
يُت َه��م بتقدمي��ه خدم��ات هام��ة ل��ه ،كان منه��ا إنقاذه لضب��اط يف اللواء
( )113أثن��اء هروبه��م م��ن قبض��ة اجلي��ش احل��ر ،عن��د حتري��ر الل��واء يف

مجلّ ة

الع��ام  ،2013ث��م نقله��م إىل مناط��ق س��يطرة النظ��ام.
باي��ع اخلبي��ل بع��د ذل��ك جبه��ة النص��رة ح�ين صعوده��ا ،م��ع
باق��ي جمموعت��ه مواص ً
ال س�يرته املعتادة ،وقب��ل أن يفك ارتباطه بها،
م��ع صع��ود داع��ش وس��يطرتها على دير ال��زور منتصف الع��ام التالي.
تتض��ارب الرواي��ات بش��أن بيعت��ه لداع��ش ب�ين النف��ي والتأكي��د ،ويف
كال احلالتني مل يوقف أنشطته املفضلة بالسلب على الطرقات إىل
أن سجنت داعش أخاه ،ثم أعدمته يف مدينة امليادين بتهمة السطو
باسم «الدولة اإلسالمية» ليهرب أبو خولة من فوره إىل تركيا قبل
أن يرجع إىل مناطق سيطرة «قسد» وينضم إليها ويصري واحداً من
ش��ركائها الرئيس��يني يف دي��ر ال��زور.
مؤخراً دأبت ش��خصيات أخرى من دير الزور على الظهور
عل��ى قن��اة روناه��ي التابع��ة حل��زب االحت��اد الدميقراط��ي (،)pyd
بالتزامن مع التحضري ملؤمتر تأسيسي لـ«جملس دير الزور املدني»،
ال��ذي عقدت��ه «قس��د» يف الش��هر املاض��ي يف بل��دة أب��و خش��ب ببادي��ة
احملافظ��ة الش��مالية ،ودع��ت ل��ه الرئاس��ة املش�تركة جملل��س س��وريا
الدميقراطية ،يف وقت س��ابق ،اليت يش��غل فيها ديري آخر هو رياض
درار منص��ب الرئي��س املش�ترك ،خ�لال هذا برز فجأة ش��خص يدعى
الدكت��ور غس��ان اليوس��ف كعض��و يف اللجن��ة التحضريي��ة ملؤمت��ر
اجملل��س املدن��ي ،قب��ل أن يص�ير رئيس��يه املش�ترك .يتح��در اليوس��ف
م��ن مدين��ة دي��ر ال��زور ،ومل يعرف له أي نش��اط أو حضور عام خالل
الس��نوات الس��بع الس��ابقة .وفوج��ئ عارف��وه م��ن أبن��اء دير ال��زور بلقب
(الدكت��ور) ال��ذي اخت��ذه اليوس��ف ال��ذي ال يتع��دى تعليم��ه الش��هادة
الثانوي��ة ,وتق��ف ح��دود خربات��ه عن��د اهتمام��ه باملش��اريع الزراعي��ة يف
منطق��ة أب��و خش��ب.
م��ا ال��ذي يدف��ع بـ«قس��د» إىل تب�ني أمث��ال اليوس��ف وأب��و
خولة ،مع علم قادتها بس�يرتهم الس��ابقة ،ونظرة جمتمع دير الزور
حنوه��م؟ أال يذكرن��ا ه��ذا بطريق��ة انتق��اء حاف��ظ األس��د لتابعي��ه؟

ـياسية مـــتنوعة م ُــــستقلة
نصــف شــــهرية ســ
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من خميم نازحني بريف إدلب  -عدسةمسلم سيد عيسى  -وكالة قمرة  -خاص عني املدينة
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