مجلة نصف شهرية مستقلة  /العدد  1 / 107كانون األول 2017

Ayn-almadina.com
facebook.com/3aynAlmadina

الغوطةالشرقية
عدسة فادي الشامي  -خاص عني املدينة

االفتتاحية

الرياض ( )2سقطة جديدة للمعارضة
ال تك� ُّ�ن الس��عودية وال غريه��ا م��ن دول اخللي��ج ،رغ��م اخت�لاف تعاطيه��ا الش��كلي م��ع املعارض��ة ،أي
اح�ترام لث��ورة الش��عب الس��وري ،ومل تنظ��ر إليه��ا يف أي ي��وم م��ن األي��ام إال كحال��ة جي��ب إخضاعه��ا.
مؤمت��ر الري��اض ( )2حماول��ة إخض��اع جدي��دة ،ج��اءت ه��ذه امل��رة س��افرة م��ن دون حتفظ��ات ،وعل��ى
الطريق��ة الرعن��اء املتغطرس��ة حل��امل الس��عودية اجلدي��د .حي��ث ص��درت التعليم��ات م��ن هن��اك لزم��رة م��ن
املعارضني ،ساعية بدأب ومستعدة على الدوام لتنفيذ رغبات الدول ،ولو على حساب املصاحل العليا للثورة.
قبي��ل انعق��اد املؤمت��ر ح��ددت خمرجات��ه بالتحلل من ش��رط رحيل بش��ار األس��د ،وأثناء التحض�ير له صممت
بطاق��ات الدع��وة عل��ى ه��ذا األس��اس.
ضم��ت قائم��ة املش��اركني باملؤمت��ر ثالث فئات ،عناصر الفئة األوىل ينتم��ون إىل الطيف التقليدي
م��ن املعارض�ين احلاض��رون أب��داً يف كل املناس��بات ،وتض��م الثاني��ة طموح�ين يري��دون تثبي��ت أنفس��هم يف
الفئ��ة األوىل ك��ي ال تفوته��م فائت��ة خ�ير هن��ا أو هن��اك ،وم ّث��ل ذوو النواي��ا احلس��نة الفئة الثالث��ة الضرورية
م��ن ناحي��ة الش��كل ،عدمي��ة التأث�ير يف جمري��ات املؤمت��ر .وإىل جان��ب ه��ذا اجلم��ع الس��عيد دع��ي إىل الرياض
مؤي��دون للنظ��ام بصف��ة معارض�ين.
يف كل م��رة جتتم��ع املعارض��ة ..تنكش��ف العي��وب ،عيوبه��ا ،وي�برز اخلل��ل العمي��ق يف بنيته��ا .مؤمت��ر
الري��اض ( )2دلي��ل مض��اف خ�لال س��نوات عل��ى أدل��ة س��ابقة .غ�ير أن��ه ع� ّبر ع��ن درج��ة ت��ر ٍد كب�يرة مل يس��بق
أن هب��ط مبثله��ا م��ن قب��ل .فاخلط��وط احلم��ر واملب��ادئ السياس��ية كان��ت مصان��ة ،ومل جيرأ أحد ،حتى أش��د
املعارضني الرمسيني انتهازية ،على االقرتاب منها ،واقتصرت اخلفة واحلمق والتالعب يف معظم احلاالت
الس��الفة عل��ى األداء.
بنتيج��ة الري��اض ( )2انض��م مؤي��دون للنظ��ام وأع��داء علني��ون للث��ورة ،مم��ا يعرف مبنصيت موس��كو
والقاه��رة ،إىل وف��د املعارض��ة املف��اوض للنظ��ام ،ال��ذي س��يفاوض وف��ق ه��ذه احل��ال بع��ض نفس��ه يف وف��د
املعارضة .وعلى هذا س��تقف هيئة التفاوض أمام مأزق لن ختفف من خطورته ابتس��امات نصر احلريري،
وال أالعي��ب أمح��د رمض��ان اللفظي��ة .فإم��ا مس��ايرة ممثل��ي النظ��ام يف وف��د املعارض��ة ،أو التص��دع .وبال ش��ك
س��يتحقق اخلي��ار األخ�ير.
ومث��ل غ�يره م��ن مؤمت��رات س��ابقة سينس��ى مؤمتر الرياض ،وتتالش��ى آثاره مهما كانت ،وس��تبقى
الث��ورة.
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يف دير الزور أول التشيع (جهاد البناء)
وفروقات يستغلها اإليرانيون لصاحلهم

جعفر ابراهيم
من قافلة جهاد البناء االغاثية إىل دير الزور

بعي��د جن��اح ق��وات النظ��ام بالوص��ول إىل مدين��ة دي��ر ال��زور يف ش��هر أيل��ول الفائ��ت وصل��ت إىل املدينة قافلة من ( )13ش��احنة
حتم��ل مس��اعدات إنس��انية قدمته��ا مؤسس��ة (جه��اد البن��اء) التابع��ة للح��رس الث��وري اإليران��ي.
تل��ك كان��ت البداي��ة لربنام��ج
طوي��ل سيس��تمر طامل��ا اس��تمر نف��وذ إي��ران
عل��ى اتس��اعه احلال��ي .بع��د أي��ام قليل��ة م��ن
توزي��ع األغذي��ة واألغطي��ة واملالب��س ،ال�تي
محلته��ا القافل��ة ،افتتح��ت (جه��اد البن��اء)
مش��فى ميداني��اً خريي��اً يف ح��ي القص��ور يف
مدين��ة دي��ر ال��زور ،يص��ف الس��كان خدم��ات
ه��ذه املش��فى ب«املمت��ازة» مقارن��ة مب��ا تقدم��ه
املؤسس��ات الصحية املتهالكة التابعة للنظام.
وم��ع كل تق��دم وإح��راز س��يطرة
جدي��دة لق��وات النظ��ام وامليليش��يات احلليف��ة
له ،اليت يشكل فيلق القدس اإليراني مظلتها
اجلامعة ،تسارع جهاد البناء أو وحدات طبية
وإغاثي��ة تتب��ع ه��ذه امليليش��يات ،خاص��ة منه��ا
امللتزم��ة باخل��ط األيديولوج��ي للفيل��ق ،إىل
م��د ي��د الع��ون واملس��اعدة للنازح�ين الفاري��ن
من املوت يف املدن البلدات والقرى بريف دير
ال��زور الش��رقي إىل ال�براري حوهل��ا ،وتعده��م
برج��وع قري��ب إىل بيوته��م.
وعل��ى عك��س ق��وات النظ��ام،
وامليليش��يات ذات الس��معة الس��يئة التابع��ة
هل��ا ،حي��رص اإليراني��ون واملقاتل��ون األش��د
إخالص��اَ ديني��اً هل��م عل��ى اح�ترام الس��كان
احمللي�ين ،وإب��راز الوج��ه الل�ين أمامه��م.
تع��دد أن��واع الغ��زاة داخ��ل كتل��ة واح��دة ،ب�ين
ن��وع وحش��ي رخي��ص مث��ل جي��ش األس��د
وميليش��ياته يف ط��رف ،ون��وع لطي��ف أرف��ع
شأناً مثل فيلق القدس وميلشياته ،قد يدفع
املهزوم�ين اخلاضعني لس��لطة متش��ابكة بني
النوع�ين إىل اإلعج��اب بالنوع الثاني ،إعجاب
ق��د يتح��ول إن اس�� ُتثمر إىل تأيي��د.

رغ��م املباش��رة برتمي��م وإع��ادة بن��اء
حس��ينيات يف الب��ؤر الش��يعية املزروع��ة م��ن
قب��ل يف بلدت��ي حطل��ة وم��راط ،اخلاضعت�ين
الي��وم لس��يطرة ميليش��يات ش��يعية حملي��ة،
ورغ��م التباه��ي بهذه الس��يطرة ع�بر اهلتافات
والراي��ات ت��ارة ،ورف��ع األذان وف��ق مذه��ب
الشيعة من جوامع البلدتني أو ركامها تارة
أخ��رى؛ فق��د يك��ون من املبكر قلي�ل ً
ا مالحظة
مظاه��ر لنش��اط دي�ني يف مش��هد احلض��ور
اإليران��ي خ��ارج جي��وب احلض��ور الس��ابقة.
حي��ث يتأن��ى اإليراني��ون ،وأتباعه��م األق��ل
طيش �اً يف ه��ذا الش��أن ،ويرك��زون الي��وم يف
إش��اعة انطباع��ات بن��اءة ،ورس��م صور حس��نة
ألنفس��هم س��تقارن يف أع�ين الن��اس املغلوب�ين
بقباح��ة ص��ور النظ��ام .وح�ين يرتس��خ رأي
ع��ام محي��د عنه��م ،يب��دد م��ا ترس��خ س��ابقاً،
تأت��ي اخلط��وة التالي��ة .وه��م يف غ�ير عجل��ة
م��ن أمره��م ،ولك��ن من غ�ير إهم��ال أو تباطؤ،
تفيده��م يف ذل��ك خ�برات اكتس��بوها م��ن
جت��ارب س��ابقة مروا به��ا يف ظروف خمتلفة
يف أوق��ات الس��لم ،ويف أوق��ات احل��رب وم��ا
بعده��ا ،بنق��ل أقدامه��م م��ن مرب��ع إىل آخ��ر،
خ�لال لعبته��م باخ�تراق اجملتمع��ات م��ن ث��م
اهليمنة عليها؛ وعرب نشر املذهب ،أو إحيائه،
الس��تخدام معتنقي��ه الحق �اً كأداة متع��ددة
الوظائ��ف ،سياس��ية وعس��كرية وديني��ة.
واملوق��ف ال��ذي اخت��ذه غالبي��ة املتش��يعون يف
حمافظ��ة دي��ر ال��زور -كم��ا ه��ي احل��ال م��ع
أكثري��ات متش��يعني وش��يعة يف حمافظ��ات
أخ��رى -إزاء الث��ورة ،ث��م األدوار ال�تي لعبوها،
تع��د براه�ين توض��ح طبيعة هذا االس��تخدام.

خ�لال س��نوات احت�لال داع��ش
الثالث��ة لدي��ر ال��زور ،ث��م مبوج��ة الن��زوح
اهلائل��ة األخ�يرة منه��ا ،فق��دت اجملتمع��ات يف
املناط��ق اخلاضع��ة لداع��ش فالنظ��ام قواه��ا
احلي��ة ،وس��لبت الق��درة عل��ى الرف��ض أم��ام
األه��وال ال�تي م��رت به��ا؛ وألن أجه��زة النظام،
ال�تي متث��ل الس��لطة الش��كلية املتبقي��ة ل��ه،
عاج��زة ع��ن تقيي��د النش��اط اإليران��ي واحل��د
م��ن تأثريات��ه حت��ى ل��و أرادت ذل��ك ،ف��إن تل��ك
اجملتمع��ات ستش��كل اس��تثمارات واع��دة
بالنس��بة لإليراني�ين .وألن مدن��اً وأرياف��اً
مأهول��ة بن��اس مس��لوبي الق��درة وحمطم�ين
خ�ير م��ن م��دن وأري��اف خالي��ة ،ق��د يش��كل
أهله��ا النازح��ون يف وق��ت م��ا عوام��ل تهدي��د
للمش��روع؛ يب��دي اإليراني��ون اهتمام�اَ خاص�اَ
بقضي��ة ع��ودة النازح�ين .فينش��ط وس��طاء
مكلف��ون م��ن قبله��م يف أوس��اط النازحني من
دي��ر ال��زور خبلق تي��ار ع��ودة ،بضمانات أثقل
ومغري��ات أك�بر ،وش��روط أق��ل قس��وة م��ن
معطي��ات الع��ودة ال�تي يس��عى إليه��ا النظ��ام
م��ن جانب��ه جبهود منفصلة ،أو متداخلة ،مع
اجله��ود ال�تي يبذهل��ا حلف��اؤه.
خ�لال الع��ام الق��ادم س��تتضح ب�لا
ش��ك مالم��ح ال��دور اإليران��ي يف دي��ر ال��زور،
وق��د تظه��ر أثناءه��ا ش��خصيات مل تظه��ر من
قبل ليعتمد عليها هذا الدور .وستشيد «جهاد
البن��اء» ح��وزات وم��دارس ،وس��تقدم ب��ذوراً
وأمس��دة وأعالف�اَ للفالح�ين ،وس��يجد القل��ة
العائ��دون أنفس��هم مرغم�ين عل��ى التعاي��ش
م��ع احت�لال جدي��د ..ول��و إىل ح�ين.
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أخبار البوكمال وحكاياها

أهل املدينة خائفون من احلشد وصدام اجلمل يقاتل بعد أن تركت له داعش مستودعات السالح

هيثم احلنت

ال تش��كل املع��ارك الدائ��رة يف البوكم��ال وحميطه��ا س��وى هم��زة الوص��ل ب�ين املكان��ة امل��راد للمدين��ة أن حتتله��ا والتناقض��ات
ال�تي ختتزنه��ا؛ ف��إذا كان��ت املع��ارك األوىل فيه��ا ق��د دارت بع��د اإلع�لان ع��ن س��قوط البوكم��ال بأكث��ر م��ن أس��بوع ،ف�لأن املدين��ة
ومعركة سقوطها مل تعد عقبة يف وجه متدد وامتداد امليليشيات املوالية إليران يف سورية والعراق على جانيب احلدود  ،كما أنها
ل��ن توق��ف انهي��ار التنظي��م بش��كله القدي��م ،لكنه��ا امتح��ان أبن��اء البوكم��ال الصع��ب.
يب��دو أن س��يطرة احلش��د الش��عيب يف الع��راق عل��ى احل��دود
العراقي��ة الس��ورية ،واجتيازه��ا ث��م التق��دم باجتاه املدين��ة ،هو ما دفع
النظ��ام إىل اإلع�لان املتعج��ل عن الس��يطرة على البوكم��ال ،بتاريخ
 9تش��رين الثان��ي ،يف ح�ين كان��ت قوات��ه وامليليش��يات الطائفي��ة
التابع��ة هل��ا تبعد عش��رات الكيلومرتات عنه��ا ،خاصة أن النظام ،ومن
خلف��ه إي��ران ،كان ق��د أم��ن يف وق��ت س��ابق معاب��ر بري��ة إىل الع��راق،
يف الصح��راء الواقع��ة ب�ين التن��ف والبوكم��ال كمع�بر الس��لطاني،
باإلضاف��ة إىل جناح��ه ،وم��ن خلف��ه روس��يا ،بتقدي��م أوراق اعتم��اده
كمح��ارب لإلره��اب .عل��ى أن التحلي�لات ال�تي منح��ت البوكم��ال
األهمية كمعرب ونقطة وصل بني القوات املوالية إليران على طريف
احل��دود ،وقبله��ا االتهام��ات املتبادلة بني روس��يا وأمري��كا ،وحلفائهما
اإلقليم�ين واحمللي�ين ،ح��ول زراع��ة تنظيم الدولة ث��م رعاية وتأمني
تفكيف��ه ع�بر خ��روج آم��ن لعناص��ره؛ جع��ل م��ن خ�بر الس��يطرة عل��ى
املدين��ة به��ذه الس��رعة أم��راَ مصدّق �اَ ،ويف ه��ذا الس��ياق ج��اء االته��ام
الروس��ي لقوات التحالف بتأمني انس��حاب أرتال التنظيم ،كما جاء
خرب الثغرة اليت فتحتها قوات النظام وميليشياته لعناصر التنظيم
للخ��روج م��ن املدين��ة باجت��اه أراض��ي اجلزي��رة عل��ى الضف��ة األخرى
من نهر الفرات ،أو الصفقة اليت "تس��تكمل سلس��لة انس��حابات بدأت
يف القلم��ون".
وبالنظ��ر إىل الصعوب��ات ال�تي تق��ف أم��ام تدف��ق األخب��ار
م��ن البوكم��ال ،وطبيع��ة املع��ارك هن��اك ،فإن��ه م��ن غ�ير املمكن رصد
الواق��ع امليدان��ي يف الوق��ت الفاص��ل ب�ين إع�لان النظ��ام ع��ن س��يطرته
عل��ى املدين��ة وب��دء املعرك��ة الفعلي��ة ،وقد م��رت مثانية أي��ام بينهما،
ج��اءت املعلوم��ات فيه��ا ش��حيحة ،لكنه��ا متناقض��ة ،فم��ن خ�بر يفي��د
بتوجي��ه الط�يران األمريك��ي ضرب��ات ض��د ق��وات احلش��د الش��عيب يف
األراضي الس��ورية ،إىل آخر يدعي وقوع اش��تباكات بني امليليش��يات
العراقية والس��ورية بس��بب خالف حصل بينهما ،إىل ثالث يفيد بأن
النظ��ام مس��يطر ناري �اَ ولكن��ه تأخ��ر بدخ��ول املدين��ة بس��بب األلغ��ام،
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إىل راب��ع ي��رى ب��أن البوكم��ال م��ن حصة فصائل احل��ر املتمركزة يف
التن��ف بق��رار أمريك��ي .أم��ا التق��دم ال��ذي أحرزت��ه الق��وات املهامج��ة يف
األيام الالحقة فيعود لتمركزها يف سلسلة التالل احملاذية للمدينة
م��ن جه��ة اجلن��وب ،انطالق��ا م��ن قري��ة اهل��ري والس��ويعية ،وس��يطرتها
عل��ى ق��رى نهري��ة م��ن جهة الغرب ،كالعش��ائر واحلمدان والس��كرية،
وبذل��ك تك��ون ق��د طوق��ت املدين��ة م��ن ث�لاث جه��ات مبش��اركة احلش��د
الش��عيب املتواج��د يف الش��رق ،ث��م التق��دم م��ن جه�تي اجلن��وب والغ��رب.
وتفي��د مش��اهدات بع��ض األهال��ي ،مم��ن عاد إىل املدين��ة يف فرتة ما بعد
اإلع�لان ع��ن الس��يطرة إلخ��راج بع��ض األمتع��ة أو تفق��د املن��ازل ،ب��أن
م��ن بق��ي م��ن عناص��ر التنظي��م املهاجري��ن كان��وا يس��تعدون خل��وض
معركته��م النهائي��ة ،عل��ى النقيض من أبناء املنطقة الذين كانوا قد
اس��تأنفوا حروبه��م للت��و.
أخبار لكل املهتمني
يف موازاة األخبار اليت تفيد بأن قاسم سليماني هو من يقود
امليليش��يات الش��يعية يف معرك��ة الس��يطرة عل��ى البوكم��ال ظه��رت
أخبار ،على املقلب اآلخر ،تفيد بأن جملس الشورى هو من يقود قوات
التنظي��م يف معرك��ة الدف��اع عن املدينة ،يف إش��ارة إعالمية ألهميتها،
تغ��ذي تعط��ش الكثريي��ن ملعركة مصريية فيها ،وتنتش��ر إىل جانباها
يف الظ��ل العدي��د م��ن األخب��ار ال�تي تذه��ب بأكث��ر م��ن اجت��اه ،وتغ��ذي
أكث��ر م��ن حتلي��ل ،وق��د وج��دت يف ش��خصية ص��دام اجلم��ل القي��ادي
احملل��ي املع��روف يف التنظي��م ضالته��ا ،حبي��ث يس��اق امس��ه يف قص��ص
التعام��ل م��ع التحال��ف وبالتال��ي إخراج��ه ع�بر الط�يران م��ن املنطق��ة،
ويس��اق امس��ه أيض �اَ يف انش��قاقات باجت��اه فصائ��ل اجلي��ش احل��ر يف
الصح��راء أو يف القلم��ون ،أو حت��ى باجتاه "قوات س��وريا الدميقراطية".
ويتكل��م البع��ض عم��ا ميكن أن يكون مقاومة ش��عبية ظهرت
يف أحي��اء مدين��ة البوكم��ال الطرفي��ة م��ن جه��ة النه��ر عل��ى هام��ش
تف��كك تنظي��م الدول��ة ،وحبس��ب تل��ك املعلوم��ات ف��إن ص��دام اجلم��ل
اس��تطاع أن جيمع حوله  400مقاتل من ش��بان املدينة ،كثري منهم مل
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حيمل��وا الس�لاح يف الس��ابق ،ع�بر التوج��ه إىل
مناط��ق نزوحه��م يف الري��ف ،وإثارة محيتهم
للدف��اع ع��ن املدين��ة مبع��زل ع��ن التنظي��م،
ال��ذي ت��رك ل��ه حري��ة التصرف مبس��تودعات
األس��لحة ال�تي تركه��ا ،بع��د أن كان ق��د
س��حب قس��ماَ من سالحها الثقيل إىل أراضي
اجلزيرة لقصف القوات املهامجة يف أطراف
البوكم��ال واألراض��ي العراقي��ة .أم��ا جملس
الش��ورى ال��ذي ق��اد املعرك��ة فماه��و إال
ق��ادة حملي�ين يف التنظي��م ،أش��هرهم ح��ازم
الربغ��ش وعب��داهلل ح��اج عثم��ان ،يقاتل��ون
مبجموع��ات م��ن املهاجري��ن ال يتج��اوزون
املائت�ين ،غالبيته��م م��ن األوزب��ك ،ضم��ن م��ا
يع��رف بكتيب��ة تب��وك ،ال�تي كان هل��ا ال��دور
احلاس��م يف صد هجوم جيش س��وريا اجلديد
عل��ى مط��ار احلم��دان ،من��ذ س��نة ونص��ف،
حبس��ب م��ا يفي��د مطلع��ون.
عل��ى أن احلش��ود العش��ائرية إىل
جان��ب العقائدي�ين م��ع الطرف�ين توض��ح
الشروخ االجتماعية اليت وصلت إليها البنى
األهلية ،واملنطق االستخدامي الذي خضعت
ل��ه تل��ك البن��ى م��ن قب��ل الق��وى واألنظم��ة
احمللي��ة واإلقليمي��ة.
حروب خفية
إذا كان الكث�ير م��ن أبن��اء
ديرال��زور ،ومعه��م مراقب��ون ،ق��د فهم��وا
س��يطرة تنظي��م الدول��ة عل��ى احملافظ��ة يف
أح��د وجوه��ه كتتوي��ج لص��راع عش��ائري
يف األري��اف القريب��ة ،ف��إن الكث�ير م��ن أبن��اء
البوكمال فهموا انهيار س��يطرة التنظيم يف
مدينته��م ب��ذات الطريق��ة ،لك��ن الص��راع هذه
امل��رة خيص صراعاَ عش��ائرياَ عاب��راَ للحدود،
تظلل��ه تنظيم��ات وإيديولوجي��ات عاب��رة

للح��دود كذل��ك ،وق��د ترمجوا تل��ك القناعة
يف وق��ت س��ابق ح�ين راح��وا يطلق��ون عل��ى
تنظي��م الدول��ة اس��م (الدول��ة الس��لمانية)،
واملقص��ود بالس��لمانية عش�يرة الس��لمان -من
بط��ون قبيل��ة الدلي��م -يف مدين��ة القائ��م
العراقي��ة وحوهل��ا ،تل��ك العش�يرة ال�تي ينتمي
إليه��ا مقاتل��ون كث��ر يف صف��وف التنظي��م،
ويتحكم��ون بش��ؤون البوكم��ال ،ال�تي ضمه��ا
التنظي��م إىل القائ��م وم��دن عراقي��ة أخ��رى
يف م��ا مس��اه والي��ة الف��رات ،م��ا وض��ع أبناءه��ا
يف موق��ف ضعي��ف دون س��ند اجتماع��ي هل��م؛
يف املقاب��ل استش��عروا موقفه��م املس��تقبلي
الضعي��ف كذل��ك أم��ام زح��ف امليليش��يات
ال�تي تض��م -بنس��بة حم��دودة -أبن��اء عش��ائر
عراقية أو سورية ،قد توفر احلماية للبيئات
العش��ائرية احمللية اليت عاش��ت حتت س��لطة
التنظي��م ،وت�ترك املدين��ة لقدره��ا ،أو حت��ى
تس��تبيحها أو تش��ارك يف اس��تباحتها ،األم��ر
ال��ذي جتل��ى يف دخ��ول ق��وات م��ن احلش��د
الش��عيب العراق��ي إىل أط��راف املدين��ة ،ع�بر
عالق��ات القراب��ة ال�تي جتم��ع قس��ماَ م��ن
عناص��ره م��ع مجاع��ات عش��ائرية يف الق��رى
الس��ورية احلدودي��ة ،ث��م اس��تخدام تل��ك
املنطق��ة م��ن قبل امليليش��يات املوالي��ة للنظام،
وعل��ى رأس��هم ح��زب اهلل ،لش��ن هجومها على
املدين��ة ،حبس��ب ماي��روي األهال��ي ،وتفي��د
وقائ��ع تق��دم الق��وات املهامج��ة ال�تي مل توف��ر
تل��ك الق��رى م��ن االس��تباحة.
وبعي��داَ ع��ن التفاهم��ات الروس��ية
األمريكي��ة ،واقتس��ام مناط��ق النف��وذ
يف املنطق��ة عل��ى األرض ويف الس��ماء،
والتصرحي��ات الرمسي��ة م��ن الطرف�ين،
اس��تمر الط�يران العراق��ي يف قص��ف أه��داف

مدني��ة عل��ى ضف�تي الف��رات يف البوكم��ال
ألش��هر قب��ل املع��ارك األخ�يرة ،كم��ا يق��وم
بذلك حتى اآلن ،حبسب ما ينقل العديد من
أبناء املنطقة ،لكن النزوح الفعلي مل يبدأ إال
م��ع تق��دم احلش��د الش��عيب يف القائ��م ،وال��ذي
دف��ع األهال��ي ،وعناصر التنظي��م وعائالتهم،
إىل التوج��ه حن��و ق��رى اجلزي��رة ع�بر س��فن
نهرية كبرية (العبارات) استخدمت احلبال
يف س��حبها م��ن إح��دى الضفت�ين إىل األخرى
جتنباَ لرصدها من الطائرات اليت استهدفت،
يف الف�ترة املاضي��ة ،العب��ارات ذات احملركات،
ما أضاف الكثري من األعباء املادية إىل رحلة
الن��زوح ،حت��ى وصل��ت كلف��ة نق��ل الس��يارة
عرب النهر إىل ربع مليون لرية سورية -600
دوالر أمريك��ي تقريب��اً.-
وبرغ��م الن��داءات ال�تي وجه��ت م��ن
البع��ض إىل أبن��اء املنطقة بالت��زام بيوتهم ،أو
التوجه إىل قرى وبلدات أشيع أنها ستستثنى
من القصف ،أو إىل بادية الشامية جنوب نهر
الف��رات ،إال أن أكثره��م فضل��وا العب��ور إىل
اجله��ة األخ��رى ،خاصة بعد قص��ف الطريان
خميمات أهلية صغرية أقامها نازحون قرب
قراه��م وبلداته��م الواقع��ة يف مناط��ق نف��وذ
الط�يران الروس��ي جن��وب الف��رات ،يف بقع��ة
طرفي��ة وبعي��دة تنتم��ي حملافظ��ة طرفي��ة
وبعي��دة أص�ل ً
ا ،ليص�ير الصم��ت س��يد املوق��ف
بني مجهور مؤيدي النظام من أبناء املنطقة،
والذي��ن حتمس��وا لتق��دم النظام وميليش��ياته
حت��ت ش��عار "الن��اس تعب��ت" ،وأن م��ن يرفض
س��يطرته إم��ا أن��ه داعش��ي ،أو ال يعي��ش يف
س��وريا ،أو ال يري��د العي��ش فيه��ا.
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سلطتان وأكوام القمامة يف مدينة احلسكة
كدر أمحد
تق��ف هيف��اء أم��ام املش��فى الوط�ني حب��ي العزيزي��ة يف
احلس��كة ،وته��م باخل��روج م��ن املش��فى ،ومتع��ن النظ��ر إىل مس��اء
املدين��ة ال�تي ب��ات يرف��رف فيه��ا أع�لام خمتلف��ة متثله��ا جه��ات
رمسي��ة عل��ى األرض املكتظ��ة بالقمام��ة ،ال�تي تس��ببت يف ق��دوم
هيف��اء إىل املش��فى من��ذ إصابته��ا باللش��مانيا (حب��ة حل��ب)
تش��هد مدينة احلس��كة أزمات عدة أحدها خدمية ،تقف
وراءه��ا اإلدارة ثنائي��ة الس��يطرة عل��ى املدين��ة ،إذ يس��يطر النظ��ام
الس��وري عل��ى ع��دد م��ن األحياء ،بينما تس��يطر اإلدارة الذاتية على
القس��م األك�بر م��ن املدين��ة .ه��ذه الثنائي��ة فرض��ت أعب��اء كب�يرة
على س��كان احلس��كة ،لتش��مل التعليم واملش��ايف وتس��جيل العقارات
واملواص�لات ،ولتص��ل به��م إىل دف��ع غرام��ات للطرف�ين ،كم��ا ه��و
احل��ال يف دف��ع رس��وم تس��جيل الس��يارات ،خاص��ة تل��ك ال�تي تنق��ل
البضائ��ع م��ن امل��دن الس��ورية الداخلي��ة ،ويضط��ر أصحابه��ا إىل
دف��ع الرس��ومات الس��نوية كل ع��ام ل��دى إدارة املواص�لات اخلاصة
بالنظ��ام ،وكذل��ك األم��ر بالنس��بة ل�لإدارة الذاتي��ة ال�تي فرض��ت
رس��وماً ع�بر هيئ��ة املواص�لات (ترافي��ك روج آف��ا) وأعطته��م لوحات
مرقم��ة.
عل��ى أن االنقس��ام يف الس��يطرة ،وبالتال��ي اإلدارة ،ظه��ر
عياني�اَ يف الف�ترة األخ�يرة ع�بر أكوام القمامة أم��ام البيوت ،وعلى
املنصف��ات واألرصف��ة والش��وارع ،ويش��ي املظه��ر ب�ترك األهال��ي
ألقداره��م دون معرف��ة املس��ؤول ع��ن كل ذلك ،رغ��م وجود العديد
م��ن املنظم��ات العاملي��ة واحمللي��ة.
تش��رح هيف��اء ب��أن القمام��ة يف املدين��ة ص��ارت مش��كلة
كب�يرة ،وق��د ت��زداد أضراره��ا مامل تق��م (اجلهات املعني��ة) بإزالتها،
فه��ي يوم��ا بع��د آخ��ر يف ازدي��اد ،وبات��ت جتمع��ات القمام��ة مرتع �اَ
لل��كالب الش��اردة ،عدا عن الرائح��ة الكريهة الصادرة من جتمعات
تل��ك القمام��ة .وتتابع بأنها قامت بزيارة للمش��فى الوطين ،والذي
ي��دار م��ن قب��ل منظم��ة (أطب��اء ب�لا ح��دود) حت��ت إش��راف اإلدارة
الذاتي��ة ،وتب�ين م��ن خالل الفحوصات بأن احلبة اليت ظهرت على
يده��ا لش��مانيا ،ولذل��ك عليه��ا الق��دوم بش��كل دوري إىل املش��فى
لتلق��ي الع�لاج ،وترج��ع هيف��اء س��بب إصابتها إىل تراك��م القمامة
يف حيه��ا ال��ذي يق��ع حت��ت س��يطرة اإلدارة الذاتي��ة.
تعم��ل البلدي��ة التابع��ة للنظ��ام يف أج��زاء م��ن مرك��ز
املدين��ة ،وكذل��ك يف ح��ي املريدي��ان والقض��اة واحملط��ة ،وتق��وم
الس��يارات اخلاصة بالقمامة بإزالتها مرتني يف األس��بوع ،وتتصف
هذه األحياء بأنها من أسوأ األحياء خدمة ونظافة ،حبسب األهالي
القاطن�ين فيه��ا؛ بينم��ا حت��اول اإلدارة بأن تكون أفض��ل حا َ
ال ،ولكن
التقص�ير م��ن جانبه��ا واضح للعيان مبجرد املرور من أحياء الغزل
والعزيزي��ة والنش��وة الغربية وغوي��ران ،ويعود ذلك لكون العاملني
يف اإلدارة ال يقوم��ون بإزال��ة القمام��ة س��وى م��رة كل ثالث��ة أي��ام،
وأيض��ا فق��د قام��ت تل��ك البلدي��ات بإزال��ة املس��توعبات اخلاص��ة
بالقمام��ة م��ن األحي��اء بع��د تفج�ير ع��دة عب��وات يف احلاوي��ات.
وحبس��ب ناش��ط م��ن احلس��كة يتكل��م حول األعم��ال اليت
يق��وم به��ا بلدي��ة الش��عب التاب��ع ل�لإدارة الذاتي��ة يف مش��ال س��وريا،
وخصوص�اً عل��ى مس��توى نظاف��ة املدين��ة ،ف��إن إزال��ة القمام��ة تت��م

6

العدد  1 / 107كانون األول 2017

مدرسة احلسن بن الهيثم يف احلسكة -خاص

كل ثالث��ة أي��ام مل��رة واح��دة ،يف ح�ين يت��م تنظيف الش��وارع الرئيس��ية
بش��كل يوم��ي ،ولك��ن س��رعان ماتع��ود تل��ك الش��وارع إىل ماكان��ت علي��ه
نتيجة عدم التنسيق بني املدنيني والبلدية ،ويضيف بأن أحياء مهمة
بش��كل كب�ير ،كح��ي غوي��ران والنش��وة ،بات��ت مكب�اَ للنفاي��ات دون أن
تق��وم البلدي��ات بإزال��ة األك��وام ،أو حماس��بة املس��ؤولني ع��ن إح��داث
مك��ب داخ��ل املدين��ة .أم��ا عب��د اخلل��ف ،موظ��ف بلدي��ة الش��عب ،فيش��رح
كي��ف يب��دؤون عمله��م م��ن الس��اعة الس��ابعة صباح�اً حت��ى العاش��رة،
وكي��ف حياول��ون جاهدين لتنظي��ف األحياء من خالل توزيع العمال
والس��يارات ،ولكن «حنن نعاني من عدم تقيد املدنيني بوضع القمامة
يف مكانه��ا املخص��ص ،وإلقائه��ا عل��ى األرصفة واملنصف��ات والطرقات».
جي��ري كل ذل��ك رغ��م وج��ود منظم��ات تهت��م ب��ذات الش��أن،
مث��ل مرك��ز بلس��م للتثقي��ف الصح��ي الواق��ع يف ح��ي الصاحلي��ة،
والعامل على تقديم دورات وإسعافات أولية ونشاطات تثقيفية ألبناء
املدين��ة ،وأس��هبت مديرت��ه أه�ين علي عند س��ؤاهلا عن املوض��وع بالكالم
ع��ن القمام��ة املنتش��رة يف األحي��اء ،واألم��راض اجللدي��ة واهلضمي��ة
الش��ائعة ال�تي تس��ببها ،واملخاط��ر ال�تي ق��د يتط��ور الوض��ع إليه��ا إن مل
تع��اجل تل��ك املش��كلة.
عل��ى املقل��ب اآلخ��ر حي��اول النظ��ام الس��وري م��د س��يطرته
عل��ى مدين��ة احلس��كة ع�بر إصدار القرارات ،كما ه��و احلال يف فرض
مبلغ  1000لرية س��ورية كمخالفة لرمي القمامة يف األماكن الغري
خمصص��ة هل��ا ويف غ�ير أوقاته��ا احمل��ددة ،ومبل��غ  3000ل�يرة س��ورية
كمخالف��ة للذب��ح خ��ارج املس��لخ البل��دي ،رغ��م أن النظ��ام مل يق��دم
من��ذ بداي��ة احل��راك الس��وري أي خدم��ات لس��كان املدين��ة .وع��زا عدن��ان
خاج��و نائ��ب رئي��س جملس مدينة احلس��كة ع�بر تصرحيات صحفية
ه��ذا التوق��ف إىل اإلدارة الذاتي��ة ،حي��ث اتهمه��ا بنه��ب مجي��ع اآللي��ات
اخلاصة ،وبأن البلدية كانت متتلك يف العام املاضي  90آلية خمتلفة
(تركس��ات ،بوب��كات ،صهاري��ج ،جرارات ،كريدرات ،وس��يارات وآليات
خمتلفة… ).قبل أن تتعرض تلك اآلليات لالعتداء والسطو ،ومن ثم
االس��تيالء عليه��ا كامل��ة م��ن قب��ل وحدات محاية الش��عب على خلفية
األح��داث ال�تي ش��هدتها املدين��ة من��ذ أكث��ر م��ن ع��ام.

				
ترجمة
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تركي البومحد شيخًا مزعومًا لعشائر البوشعبان يف سورية والعراق
صالح السبخاوي
قب��ل أس��بوعني ،ويف اجل��زء اخلاض��ع لس��يطرة النظ��ام يف حمافظ��ة الرقة ،أقامت ميليش��يا (جيش العش��ائر) احتف��ا ً
ال عاماً دعت
إليه ضباطاً برتب عالية ومجعاً من مسؤولي النظام احملليني إىل جانب لفيف من أهل القرى والبلدات يف هذا اجلزء .خالل االحتفال
ألبس املعلق التلفزيوني و«املفكر اإلس�لامي» املتش��يع علي الش��عييب قائد (جيش العش��ائر) تركي البومحد عباءة مش��يخة بدت تتوجياً
ل��ه ش��يخاً عش��ائرياً ،ومل تلب��ث بعي��د ذل��ك صفح��ات إعالمي��ة موالي��ة للنظ��ام أن وصفته ب «ش��يخ عش��ائر البوش��عبان يف س��وريا والعراق»

يف دمش��ق ،ويف األي��ام األخ�يرة م��ن الش��هر املاض��ي ،نظ��م
ترك��ي البومح��د برعاية من ضابط كب�ير يف احلرس اجلمهوري،
وف��ق م��ا يق��ال ،اجتماع�اً مس��اه «مؤمت��ر العش��ائر الس��ورية» بن��اء عل��ى
وصف��ه اجلدي��د كزعي��م عش��ائري ه��و اآلخ��ر .وحبس��ب البومح��د
اتفق��ت العش��ائر يف «مؤمتره��ا العس��كري» عل��ى مس��اندة النظ��ام ،وأن
يع��ود أبناؤه��ا «الف��ارون م��ن اجليش» واملطلوبون ل��ه ،على أن خيدموا
يف قراه��م حلمايته��ا م��ن «اإلره��اب»
ويف املقاب�لات ال�تي أجري��ت م��ع مش��اركني آخري��ن يف
املؤمت��ر قدم��وا مجيعاً كزعماء عش��ائريني ،وتك��ررت التأكيدات أن
«املؤمت��ر جي��د» وتكررت عبارات الوالء بأنهم «خلف القيادة احلكيمة
لس��يد الوطن» إىل درجة أن طالب أحدهم ب«جتديد البيعة للس��يد
الرئي��س»
تب��دو وظيف��ة ترك��ي خمل��ف املرع��ي املع��روف ب (تركي
البومح��د) كم��ا لق��ب نفس��ه -نس��بة إىل عش�يرته وقريت��ه اللت�ين
تأخذان االسم ذاته :البومحد -مستوعبة يف سياق وظيفته األصلية
بع��د الث��ورة كمرش��د أم�ني (خمرب) يق��ف على حواجز ق��وات النظام
وخمابراته ليدهلم على املتظاهرين ثم املتعاطفني مع اجليش احلر
م��ن أبن��اء الرق��ة ،لتتصاع��د أهميت��ه بالنس��بة إىل النظ��ام بع��د ذل��ك،
فيقود امليليشيا املؤلفة من عناصر متحدرين من قريته (البومحد/
ش��رق الرق��ة) والق��رى القريبة منه��ا .وإىل جانب وظائفه هذه تطلع
تركي إىل تب ّوؤ زعامة عش��ائرية ،فأطلق لقب (الش��يخ) على نفس��ه
دون أن حي��دد دائ��رة مش��يخته ،إىل ح�ين أعلنها مؤخ��راً لتضم قبيلة
كبرية مثل البوش��عبان اليت تقع قريته البومحد يف منطقة انتش��ار
إحدى بطونها الرئيسية املعروفة ب«السبخة» ،واليت تبدأ من قرية
العكريش��ي وتنته��ي ق��رب احل��دود اإلداري��ة حملافظ��ة دي��ر الزور.
أث��ارت مزاع��م ترك��ي ع��ن نفس��ه س��خرية واس��عة
واس��تهجاناً حت��ى يف صف��وف أتباع��ه ،فانتق��د أح��د أتباع��ه املعروف�ين،
وهو املدعو أبو جريج ،يف تس��جيل له تعدي تركي على لقب «ش��يخ
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العش�يرة» وحدد وصفه يف هذا التس��جيل بأنه «قائد عس��كري لقوات
العش��ائر» ال أكث��ر ،وأك��د انضمام ترك��ي ،وانضمامه هو وغريهما
م��ن مؤيدي��ن للنظ��ام يف مدين��ة الرق��ة ،خللي��ة أمني��ة خاص��ة تتب��ع
الف��رع ( )242أح��د أخط��ر ف��روع خماب��رات النظ��ام.
حييلن��ا ه��ذا االس��تنكار جت��اه مش��يخة طارئ��ة ،وم��ن أب��و
جري��ج الش��خص املق��رب واملطل��ع عل��ى التش��كيل األول��ي مليليش��يا
(جي��ش العش��ائر) ،إىل حقيق��ة مفاده��ا أن ترك��ي ق��د ص��ار ش��خصا
مغامراً يف بنية جمتمعه األهلي املس��تقر نوعا ما منذ قرون ،متخذاَ
م��ن محاي��ة النظ��ام واالس��تقواء ب��ه أساس�اً يف تطوي��ع اإلرادة األهلي��ة
العام��ة يف اجملتم��ع احملل��ي.
ال مص��احل تس��كن يف طي��ات ه��ذا الزع��م باملش��يخة عل��ى
الب��و ش��عبان م��ن قب��ل قائ��د امليليش��يا املرتبط��ة بإي��ران إال مص��احل
مباشرة تستبطن االستخدام هلذه «الدون كيشوتية» العشائرية يف
مش��روع إي��ران الطائف��ي ،ال��ذي س��يهدد ب�لا ش��ك اجملتمع العش��ائري
ذي الطبيع��ة احملافظ��ة ،ويعرض��ه لتصدعات تف��كك هويته ،وجتعله
يف موق��ف الدف��اع ع��ن وج��وده أم��ام ه��ذا املش��روع .خاص��ة أن ش��يخ
البوش��عبان املزع��وم ترك��ي البومح��د لي��س بالش��خص ال��ذي حي��وز
عل��ى ثق��ة جمتمع��ه الصغ�ير املباش��ر ،فكي��ف باجملتمعات العش��ائرية
األوسع ،مبا له من تاريخ مشني وسوابق جنائية ،فض ً
ال عن افتقاده
ألي تعلي��م أو ثقاف��ة اجتماعي��ة أو مواه��ب خاص��ة جتعل��ه يف خان��ة
الرج��ال املعدودي��ن.
ولك��ن ْأن خيل��ع أح��د أهم رجال املش��روع اإليراني احملليني
ً
ممث�لا بعل��ي الش��عييب عب��اءة املش��يخة عل��ى ترك��ي يب��دو مع�براَ
ع��ن اختي��ار اإليراني�ين هل��ذا الرج��ل ،إىل جان��ب آخري��ن يف الرق��ة،
كأدوات خاص��ة متع��ددة االس��تخدام ،ت�تراوح مهماته��ا ب�ين التنكي��ل
باجملتمع��ات وإخضاعه��ا ،ث��م العب��ث أخ�يراً ببنيته��ا ،وص��و ً
ال إىل بني��ة
جدي��دة موائم��ة ومطواع��ة ومنفتح��ة عل��ى ه��ذا املش��روع.
العدد  1 / 107كانون األول 2017
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من صفحة "سما الشعيطات"

انشقاق يف اجلسم الرياضي احلر واتهامات متبادلة
انشقاق يف اجلسم الرياضي احلر واتهامات متبادلة
مشس
مصطفىأبوأبومشس
مصطفى

بعدسة الكاتب  -خاص

تصدّع��ت صف��ة املؤسس��ة اجلامع��ة ال�تي التصق��ت ب(اهليئ��ة الس��ورية للرياض��ة
والش��باب) ،بع��د أرب��ع س��نوات من الس��عي لبن��اء مظلة واحدة تضم رياضي��ي املناطق احملررة ،
حتت شعار «حلم رياضي ال ميوت» ،وأسفر االنشقاق الذي حلق باهليئة ،يف أيلول املاضي ،عن
ظهور (املديرية العامة للرياضة والشباب يف حمافظة إدلب) ،لتشابه املؤسسة الرياضية يف
املناطق احملررة مثيالتها من املؤسسات السياسية والعسكرية ،اليت فشلت يف التوحد خالل
س��نوات الث��ورة ،رغ��م الظ��رف واألمل واملعان��اة واحلاج��ة املاس��ة والرغب��ة الش��عبية.
تأسس��ت اهليئ��ة العام��ة للرياض��ة
والش��باب ،حت��ت اس��م االحت��اد الرياض��ي
الس��وري احل��ر  ،2013 8- 1-يف أح��د أحي��اء
مدين��ة حل��ب حبض��ور  40ش��خصية رياضي��ة
وإعالمي��ة ،وبدأ الرتويج لالحتاد ،واالتصال
جبمي��ع الالعب�ين داخ��ل س��وريا وخارجه��ا،
لتس��فر ع��ن تش��كيل اهليئ��ة العام��ة ،وبع��د
االجتماع��ات ال�تي عق��دت يف مدين��ة أورف��ه
الرتكي��ة يف الع��ام  ،2014اندم��ج كل م��ن
االحت��اد الرياض��ي للش��مال يف حلب واالحتاد
الرياض��ي يف املنطق��ة الش��رقية (الرق��ة -دي��ر
ال��زور -احلس��كة) يف جس��م واح��د.
ش��كلت اهليئ��ة اللج��ان التنفيذية اليت مشلت
معظ��م املناط��ق احمل��ررة (درع��ا -الغوط��ة-
مح��ص -حل��ب – ري��ف مح��اه -إدل��ب) ،كل
فرع يضم تس��عة أعضاء ،كما ش��كلت اهليئة
 12احت��اداً يف خمتل��ف األلع��اب الرياضي��ة،
وبل��غ ع��دد املنتس��بني إىل اهليئة  42000عضو،
موزع�ين عل��ى  145نادي �اً ،مشل��ت الس��وريني
يف داخ��ل الب�لاد وخارجه��ا ،باإلضاف��ة إىل
 2000إداري ب�ين م��درب وإداري وأعض��اء
أندي��ة واحت��ادات ومكات��ب تنفيذي��ة وجل��ان
فني��ة .كم��ا للهيئ��ة تس��عة مكات��ب تنفيذي��ة
باإلضاف��ة ألربع مكات��ب إدارية يتم انتخابها
م��ن القاع��دة وحت��ى القم��ة.
دخل��ت اهليئ��ة ضم��ن املؤسس��ات التابع��ة
للحكوم��ة الس��ورية املؤقت��ة بتاري��خ 5- 5
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2017لتأخ��ذ اس��م (اهليئ��ة الس��ورية للرياضة
والش��باب) ،وتول��ت احلكوم��ة اإلش��راف
املال��ي واإلداري عليه��ا ،دون تقدي��م الدع��م
املال��ي ال��ذي حتص��ل علي��ه اهليئ��ة م��ن بع��ض
املنظمات واملاحنني ،ك «مؤسس��ة عبد القادر
الس��نكري لألعم��ال اإلنس��انية  -منظم��ة
بيتن��ا س��وريا  -الربنام��ج الس��وري اإلقليم��ي
 مجعي��ة فس��حة أم��ل» ،باإلضاف��ة جملموعةمن املنح كانت عرب السنوات السابقة ملرة أو
مرتني من «ذاعة نسائم سوريا  -راديو ألوان
 منظم��ة الي��وم التال��ي  -جمموع��ة مب��ادر -جمل��ة حنط��ة» ،عل��ى حد ق��ول ع��روة قنواتي
الناط��ق الرمس��ي باس��م اهليئ��ة الس��ورية
للرياض��ة والش��باب.
االنشقاق
يصعب اس��تيعاب أس��باب اخل�لاف ،الذي أدى
إىل انفص��ال املؤسس��ة الرياضية اليت كانت
تغط��ي مجي��ع املناط��ق احمل��ررة .اذ يتب��ادل
الطرف��ان االتهام��ات والبيان��ات ،ويلق��ي كل
منهم��ا الل��وم على الط��رف اآلخر ،متجاهلني
األث��ر الس��يء ال��ذي تركه االنقس��ام.
يق��ول حمم��د ظ�لال معل��م ،رئي��س اهليئ��ة
الس��ورية للرياض��ة والش��باب «إن تش��كيل
املديري��ة العام��ة للرياض��ة والش��باب يف
حمافظ��ة إدل��ب تزام��ن م��ع تش��كيل حكوم��ة
اإلنق��اذ ،وبطل��ب م��ن هيئ��ة حتري��ر الش��ام،
الفصي��ل العس��كري املس��يطر عل��ى املنطق��ة»،
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وعل��ى الرغ��م م��ن ش��قهم للص��ف ،فم��ا زال
هن��اك الكث�ير م��ن الرياضي�ين يف إدل��ب
يتبع��ون اهليئة الس��ورية ،ويرفض��ون التبعية
للجس��م العس��كري ،عل��ى الرغم من الس��لطة
واإلغ��راءات املادي��ة ال�تي عرضت هلم من قبل
هيئ��ة حتري��ر الش��ام ،حس��ب م��ا يق��ول املعل��م،
الذي يشري للدور السياسي اهلام الذي ميكن
للرياض��ة أن تلعب��ه ،ف«نظام األس��د فش��ل يف
تعوي��م نفس��ه سياس��ياً وعس��كرياً ،واس��تطاع
توحي��د الس��وريني م��ن خ�لال مب��اراة لك��رة
الق��دم ،اس��تطاعت أن تش��ق صف��وف الث��وار
أنفس��هم ،ب�ين مؤي��د للمنتخ��ب وراف��ض ل��ه»
ويع�بر ميس��ر حمم��ود ،أم�ين س��ر اهليئ��ة،
ع��ن رفضه��ا التعام��ل م��ع اإلدارة املدني��ة
الواقع��ة حت��ت وصاي��ة عس��كرية ،واصف�اً م��ا
حدث «باملرض الذي أصاب مؤسس��ة جديدة
م��ن مؤسس��ات الث��ورة» ،موضح��اً أن اهليئ��ة
س��تقف عل��ى مس��افة واح��دة م��ن مجي��ع
الرياضي�ين ،ومتمني�اً «أن ال متارس املديرية
العام��ة الضغ��ط عل��ى الالعب�ين الذي��ن م��ا
زال��وا يتبع��ون للهيئة» خاصة بع��د قيام هيئة
حترير الش��ام بس��حب املنش��آت الرياضية من
إدارة اهليئة وتس��ليمها للمديرية ،وممارسة
الضغ��ط عل��ى الالعب�ين ،وحتذيره��م م��ن
البقاء يف صفوف اهليئة  ،حبسب بيان صادر
ع��ن اهليئ��ة ،قالت فيه إن هيئة حترير الش��ام
ق��د اس��تولت عل��ى منش��آت إدل��ب الرياضي��ة.
م��ن جهت��ه ق��ال ع�لاء م��روح ،نائ��ب رئي��س
مكت��ب األلع��اب اجلماعية يف املديرية العامة
للرياض��ة والش��باب ،إن أس��باب االنش��قاق
كان��ت «كث�يرة وتراكمي��ة ،م��ن تصرف��ات
إفرادي��ة واخرتاق��ات إداري��ة ومالي��ة ،وتدخ��ل
إح��دى املؤسس��ات الداعم��ة بالق��رارات
والتش��كيالت وتعي�ين املدرب�ين واإلداري�ين»

رادار املدينة

األم��ر ال��ذي حتول إىل هيمنة على القرار يف
اهليئ��ة الس��ورية ،م��ا أدى إىل اس��تقالة ع��دد
من القامات الرياضية ،كعلي إبراهيم بطل
العامل يف اجلودو ،وعلي بارودي صاحب أول
ذهبي��ة للرياضي�ين األح��رار يف اليون��ان،
وقبلهم الكابنت وليد مهيدي حسب ما يقول
م��روح.
مل يع��رض النظ��ام الداخل��ي للهيئ��ة عل��ى
الالعب�ين ،ويس��تعمل ك(مطاط��ة) تك��رس
حال��ة االس��تفراد بال��رأي والديكتاتوري��ة
والتدخل يف ش��ؤون اللجان الفنية واملدربني،
حس��ب م��ا يش��رح م��روح أس��لوب العم��ل يف
اهليئ��ة ،ويض��رب مث��ا ً
ال ع��ن ذل��ك بتدخ��ل
رئي��س اهليئ��ة يف دوري ك��رة الق��دم لص��احل
«ن��ادي األت��ارب املعاق��ب باهلب��وط إىل الدرجة
الثالث��ة ،إلش��راكه  4البع�ين مزوري��ن» ث��م
إعادة الدوري ،وحل أندية والتوسط ألندية
أخ��رى حمس��وبة عل��ى مقرب�ين م��ن اهليئ��ة.
ينف��ي م��روح أن تك��ون مديريت��ه تابع��ة
هليئ��ة حتري��ر الش��ام ،أو غريه��ا م��ن الفصائل
العس��كرية ،أو أنه��ا تلق��ت أم��وا ً
ال منه��ا،
فاملديري��ة «ب�لا متوي��ل اآلن ،وكل ما أخذناه
كان  7آالف دوالر قدمته��ا اإلدارة املدني��ة،
لتغط��ي تكالي��ف العم��ل وروات��ب املوظف�ين»
ويؤك��د أنه��ا تتب��ع حكوم��ة اإلنق��اذ فق��ط،
واعت�بر تش��كيل املديري��ة «إع��ادة للق��رار
الرياض��ي إىل الداخ��ل ،بع��د أن اس��تأثر
مسؤولي اخلارج بالقرار ،وحولوا الرياضيني
إىل عبي��د» ويؤك��د أن املنش��آت الرياضي��ة يف
إدلب سلمت للمديرية من احلكومة املدنية،

قاص��داً حكوم��ة اإلنق��اذ .وتس��لمت املديري��ة
من هيئة حترير الشام «امللعب البلدي املعشب
طبيعي �اً ،وه��و أص�ل ً
ا مل يك��ن تابع �اً للهيئ��ة»
ويب��دي م��روح تف��اؤ َ
ال مبس��تقبل مؤسس��ته
الرياضي��ة ال�تي تض��م الي��وم حس��ب قول��ه
 18نادي��اً يف الدرج��ة األوىل و  8يف الثاني��ة،
إضاف��ة إىل أندي��ة الدرج��ة الثالث��ة كله��ا يف
إدل��ب ،وتض��م أيض��اً  21نادي��اً يف حمافظ��ة
حلب .وك ّذب مروح اتهامات طالت املديرية
بتلق��ي أم��وال م��ن حتري��ر الش��ام.
م��ن املف�ترض حس��ب م��ا يق��ول عب��د الوه��اب
احلج��ازي ،وه��و رئي��س اهليئ��ة الفرعي��ة
للرياض��ة والش��باب يف حل��ب ،أن يك��ون
الرياضي��ون م��ع املؤسس��ة ال م��ع األش��خاص،
فلي��س م�برراً «أن نه��دم مؤسس��ة عمره��ا 4
س��نوات وختريبه��ا حبج��ج واهي��ة ،ونعود إىل
نقط��ة الصف��ر م��ن جدي��د ،فه��ذا االنش��قاق
ال خي��دم الرياض��ة والرياضي�ين» خاص��ة أن
االنش��قاقات واالس��تقاالت مت��ت «أثن��اء وض��ع
اللمس��ات األخ�يرة للتحض�ير النط�لاق
ال��دوري التصنيف��ي حلل��ب مبش��اركة 40
نادي��اً ،م��ا أدى لتأجيل��ه ،بع��د أن منعن��ا م��ن
اس��تعمال ملع��ب س��راقب م��ن قب��ل املديري��ة
العام��ة للرياض��ة والش��باب» ،ففي ظل الواقع
الصع��ب ال��ذي يعيش��ه الرياضي��ون مل يك��ن
هن��اك «م��ا نفخ��ر ب��ه س��وى أنن��ا كن��ا حت��ت
مظل��ة واح��دة» وف��ق احلج��ازي ،الذي يؤكد
فش��ل املب��ادرات واحمل��اوالت املبذول��ة ل��رأب
الص��دع وتقري��ب وجه��ات نظ��ر الطرف�ين
املتخاصم�ين ،وي��رى احلج��ازي أن «األمر قد
حس��م وال جم��ال للع��ودة والرتاج��ع».

أح��د األعض��اء الذي��ن اس��تقالوا
م��ن اهليئ��ة الس��ورية ،ورفض��وا االنضمام إىل
مح��ل
املديري��ة العام��ة –طل��ب إغف��ال امس��هّ -
الطرف�ين مس��ؤولية م��ا ح��دث ،فاملديري��ة
العام��ة كان��ت تس��تطيع اإلع�لان ع��ن جس��م
جدي��د يف الداخ��ل ،يت��م انتخاب��ه م��ن قب��ل
األندي��ة ويس��تقطب الرياضي�ين ،ال أن يت��م
تعيني املنشقني عن اللجان الفرعية للهيئة
الس��ورية دون انتخ��اب ،م��ع العل��م «أنه��م
كان��وا يعيب��ون عل��ى اهليئ��ة أنه��ا تتحك��م يف
الق��رارات ،وال تلت��زم بتصوي��ت األعض��اء يف
الداخ��ل» ،كم��ا ع��اب عل��ى اهليئ��ة اس��تئثارها
الس��ابق باملنش��آت الرياضي��ة يف حمافظ��ة
إدل��ب ،ومن��ع الالعب�ين الذي��ن ال ينتس��بون
إليه��ا م��ن اس��تخدام ه��ذه املنش��آت «ه��ذا حك��ر
للرياضة وهذه املؤسسات ملك لكل رياضي»
حس��ب م��ا ق��ال الرياض��ي املس��تقيل ال��ذي ال
حيم��ل املديري��ة وحده��ا املس��ؤولية فيم��ا
ح��دث ،ف«أخط��اء اهليئ��ة كث�يرة ،وفس��ادها
اإلداري كب�ير ،إضاف��ة إلهماهل��ا الرياضيني
يف الداخ��ل ،والذي��ن حيقق��ون الش��رعية ألي
مؤسس��ة» وغ�ير ذل��ك من املآخذ ال�تي يأخذها
عل��ى اهليئ��ة ،مثل إهمال األلع��اب اجلماعية،
وحتمي��ل األندي��ة نفق��ات ال��دوري م��ن
اس��تئجار املالع��ب ومكافآت احل��كام وتكاليف
النق��ل ،رغ��م معرف��ة اهليئة ب«فق��ر الالعبني
وأحواهل��م البائس��ة .وهل��ذا جي��ب عل��ى اهليئ��ة
أن تس��تقيل» وف��ق مطالب��ة الرياض��ي ال��ذي
يتمن��ى أن تول��د مؤسس��ة ح��رة جتم��ع مجي��ع
الرياضي�ين حت��ت مظلته��ا.
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رادار املدينة

ربأ دواعش ويتهم أبرياء
يف غرف الواتس اب قد ُي ّ
علي خطاب
امس��ك الكام��ل…؟ موالي��دك…؟ اس��م أم��ك…؟ عش�يرتك…؟ فخ��ذك...؟ منطقت��ك…؟ ش��غلك...؟ ه��ذا ش��كل االس��تجواب ال��ذي يس��مع
بش��كل مس��تمر يف غرفة تفييش احلاجز األول على برنامج واتس��اب ،يف مناطق مشال ومشال ش��رق حلب ،بصوت أحد أمنيي فصيل
جي��ش الش��مال ،ويتب��ع كل س��ؤال في��ه إجاب��ة م��ن املس��تج َوب عل��ى احلاج��ز ال��ذي يق��ع يف (الع��ون) ،وتنتش��ر من��ه تل��ك التس��جيالت يف
كاف��ة مناط��ق ق��وات درع الف��رات ،ورمب��ا تتجاوزها.
يص��ل ع��دد املش��اركني يف غرف��ة التفيي��ش للس��تني
ش��خصا ،غالبيته��م م��ن ديرال��زور ،ينتم��ي قس��م منه��م إىل فصائ��ل
يف املنطق��ة ،كل��واء أح��رار الش��رقية ول��واء احلم��زة ول��واء املعتص��م،
ويتف��رع م��ن الس��تني غ��رف أخ��رى تض��م أبن��اء مناط��ق كل منه��م،
وفيه��ا يتداول��ون ص��ور املس��تجوبني ال�تي يلتقطه��ا أمني��و جي��ش
الشمال على احلاجز األول لكل شخص جتاوز اخلمس عشرة سنة،
مع التس��جيالت الصوتية اخلاصة باالس��تجواب ،ويف أثنائها ينتظر
املس��تجوبون القادم��ون م��ن منب��ج ألرب��ع س��اعات تقريب��ا .ويف الف�ترة
األخرية جلأ املس��ؤولون عن اجلاحز إىل اإلبقاء على القادمني لليوم
التال��ي يف ح��ال تأخ��ر الوق��ت ،بس��بب عمليات س��طو وتش��ليح تعرضوا
هل��ا لي�ل َ
ا بع��د اخلروج من احلاجز األول ،حتى أن البعض صار يدعو
املناط��ق الواقع��ة ب�ين مدن وبلدات درع الف��رات مبثلث برمودا ،لتكرر
اختفاء أشخاص مروا فيها ،يُهمس أن بعضهم من عناصر التنظيم
املعروفني لدى هذا الفصيل أو ذاك ،والذي بدوره يكتم اإلدالء بذلك
يف غرفة التفييش ألسباب خاصة به ،ولكن العتقال العناصر بعيداَ
ع��ن الق��وى األمني��ة ،اليت ضغطت احملكمة مؤخ��راَ لعدم اإلبقاء على
املعتقلني لديها ألكثر من أسبوع ،وإحالتهم مباشرة إىل احملاكمة
م��ع ش��هادات أعض��اء غ��رف التفيي��ش.
وال خت��رج االس��تجوابات ،ال�تي يتج��اوز عدده��ا أحيان��اَ
مرتب��ة املئ��ات يف الي��وم ،ع��ن نط��اق األس��ئلة الس��ابقة إال يف ح��االت،
منه��ا مايع��ود لقل��ة املعرف��ة باملنطق��ة ال�تي ينتم��ي إليه��ا املس��تج َوب،
فالعراقي��ون يُس��ألون ع��ن أمسائه��م الرباعي��ة ،ومنه��ا مايع��ود عل��ى
العك��س م��ن ذل��ك ملعرف��ة تل��ك املنطق��ة ،وعنده��ا تب��دأ األس��ئلة تأخ��ذ
ش��كل حماول��ة التع��ارف أو البح��ث ع��ن املش�تركات ،لكنه��ا يف تل��ك
احلال��ة تفي��د اس��تعراض املعرف��ة الوثيق��ة مبنطق��ة املس��تج َوب ع��ن
طري��ق أس��ئلة حت��اول أن تك��ون ذكي��ة بقص��د إرباك��ه ،أو جم��رد
التفاع��ل يف غرف��ة التفيي��ش على الواتس��اب ،ورمب��ا يأتي ذلك بعد أن
يكون قد تدخل أحد ما يف غرفة التفييش بإرسال استفسارات حول
تفاصي��ل املنطق��ة ،م��ن س��كانها إىل معاملها احمللي��ة ،وهنا ،وإذا كانت
هيئ��ة أو كالم املس��تجوب مث�يرة لريب��ة البع��ض ،ف��إن التدخل يكون
لص��احل تأيي��د ذل��ك أو نفيه ،على اعتبار املس��تج َوب فرداَ من عائلة أو
حي أو فخذ أو قرية تنس��حب عليه صفات أحد أبنائها ،اليت يُص ّنف
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حتته��ا البقي��ة قس��راَ ،أو تفضيالته��ا السياس��ية ال�تي اش��تهر به��ا بع��ض
أفراده��ا ،خاص��ة إن مل��ع منه��ا أمس��اء ش��خصيات أو عائ�لات باي��ع قس��م
منه��ا التنظيم.
لي��س س��راَ أن ل��دى أمني��ي الفصائ��ل نس��اء معتق�لات ،رغ��م
أنه��م ينص��ون يف قانونه��م الش��فهي املعل��ن أن��ه ال اس��تجواب للنس��اء وال
اعتق��ال هل��ن ،لك��ن املعتقالت ،من زوجات قادة التنظيم خصوصا ،عادة
م��ا يقع��ن يف أي��دي األمني�ين بعد وش��اية ،كما ليس س��راَ أن األخريين
الميلك��ون أي قوائ��م بأمس��اء مطلوب�ين م��ن التنظي��م ،ويعتم��دون عل��ى
األمساء املتناقلة شفاهياَ ،إىل جانب ذاكرة عناصرهم ،وهؤالء بينهم
العدي��د م��ن املبايع�ين للتنظيم فيما مضى ،وقد تكون بيعتهم الس��ابقة
أح��د األس��باب ال�تي أوصلته��م إىل عمله��م احلال��ي ،ع��دا ع��ن دوره��ا يف
قس��وتهم يف التعام��ل م��ع عناص��ر التنظي��م الذي��ن يعتقلونه��م عل��ى
حواجزه��م ،وال�تي تؤدي دور صك الرباءة من الدعش��نة أمام اآلخرين،
عل��ى مايب��دو ،أم��ا كي��ف ميي��زون أنفس��هم ع��ن املعتقل�ين اجل��دد م��ن
(رف��اق األم��س) فهن��اك انش��قاقهم املبك��ر ،أو مهم��ات نفذوه��ا يف وق��ت
بيعته��م لص��احل فصي��ل م��ا ،أو اغتي��االت قام��وا بها ..كل حبس��ب درجة
عالقت��ه احلالي��ة بالس��لطة وإب��داء إخالص��ه هل��ا.
عموم��ا ،وكقان��ون معم��ول ب��ه يف مناط��ق درع الف��رات ،يع��د
كل م��ن باي��ع التنظي��م أو عم��ل يف مكاتب��ه وهيئات��ه ودواوين��ه ،أو حتى
تعام��ل مع��ه مالي�اَ بطريق��ة أو بأخ��رى هدف�اَ معلن�اَ ألمني��ي الفصائ��ل،
عل��ى أن الواق��ع غ�ير ذل��ك ،ففي الغرفة الرئيس��ية للتفييش ،أو الغرف
اجلانبي��ة لألمني�ين م��ع مجاعاته��م ،تتدخ��ل القرابة واملعرف��ة يف إنقاذ
عناص��ر ل��دى التنظي��م ،بش��رط متفق علي��ه ضمني��ا ،أن يكونوا عناصر
جيدي��ن س��اعدوا البع��ض يف مواقعه��م ال�تي ش��غلوها ،كم��ا يتدخ��ل
امل��ال إىل جان��ب املعرف��ة والقراب��ة يف إنق��اذ عناص��ر آخري��ن ،لك��ن قب��ل
أن يصل��وا احلاج��ز ،كم��ا يهم��س البع��ض ،وبذل��ك يصب��ح القان��ون
مطبق�اَ حبس��ب م��ا لدى املس��تج َوبني من معارف وأق��ارب ،وبذلك أيضا
تغ��دو مفهوم��ة احلم�لات الكث�يرة عل��ى مواق��ع التواص��ل االجتماعي��ة
للمطالبة باإلفراج عن معتقل ما ،وإبعاد تهمة الدعشنة عنه ،يف وقت
ُتش� ّ�ن مح�لات مض��ادة إلثب��ات تورط��ه يف الدعش��نة ،أو حتى املش��اركة
يف القت��ل.

				
ترجمة

رادار املدينة

شرعي ..شرقية ..شيخ

مفردات جديدة يف حياة السوريني
همام محد
م��ن الصع��ب وض��ع ح��د
لتدف��ق الكلم��ات اجلدي��دة إىل
لغ��ة الس��وريني من��ذ بداي��ة الث��ورة
حت��ى اآلن ،كم��ا أن��ه م��ن الصع��ب
إحصاؤه��ا ،لك��ن ميك��ن التميي��ز يف
الكلم��ات واملصطلح��ات الغريب��ة ب�ين
ما هو من اختالق السوريني أنفسهم
بس��بب املعان��اة وطبيع��ة األح��داث،
وآخ��ر محل��ه مع��ه عام��ل خارج��ي
غري��ب ع��ن الثقاف��ة العام��ة أله��ل
املنطق��ة ،وحتدي��داً ج��اء م��ع املقاتل�ين
املهاجري��ن.
من��ذ ظه��ور اجلماع��ات اإلس�لامية املقاتل��ة يف الع��ام ،2012
وخصوص�اً يف حمافظ��ة دي��ر ال��زور ،بدأت تنتش��ر كالنار يف اهلش��يم
مف��ردات ذات طاب��ع إس�لامي مث��ل (ش��يخ ،بيع��ة ،ش��رعي ،ش��رقية،
ً
بداي��ة اقتص��ر ت��داول ه��ذه املف��ردات عل��ى عناص��ر تل��ك
أم�ير،) ..
اجلماع��ات ،ولك��ن ،وحبك��م انتم��اء قس��م م��ن ه��ؤالء العناص��ر لبيئ��ات
حملية ،وترحيب أهلي باملهاجرين آنذاك ،فقد انتقل استعمال تلك
الكلم��ات إىل حمي��ط اجلماع��ات اإلس�لامية ،ث��م انتش��رت بعدها إىل
الت��داول ب�ين عام��ة الن��اس ،ليضي��ف ه��ذا االنتش��ار والت��داول العدي��د
م��ن ال��دالالت إليه��ا قب��ل أن تع��ود ثاني��ة إىل مصدره��ا األساس��ي.
تع��د كلم��ة (ش��رعي) م��ن الكلم��ات األكث��ر رواج�اَ الي��وم،
يف ح�ين كان اس��تعماهلا قب��ل الث��ورة حمص��وراَ يف أوس��اط حم��ددة،
ومضاف��ة إىل مس��مى وظيف��ي ،كالقاض��ي والطبي��ب الش��رعي.
لك��ن باس��تعماهلا احلال��ي مف��ردة تص�ير مصطلح�اَ م��ن املصطلح��ات
اجلدي��دة واملس��تحدثة ،ويقاب��ل ه��ذا املصطل��ح من الكلم��ات املعروفة
(املف�تي والش��يخ واإلم��ام )..وال�تي تطل��ق عل��ى م��ن ي��ؤم الن��اس يف
صالته��م ويعلمه��م أم��ور دينه��م ،وق��د جيمع مدلوالت تل��ك الكلمات
معاَ ،على أن األكثر قرباَ له يف املدلول هو املفيت .واكتسبت الكلمة
رواج�اَ كب�يراَ مل��ا حيمل��ه الش��رعي من مكان��ة مرموق��ة ومتميزة بني
العناص��ر ال�تي حتم��ل إيديولوجي��ة ديني��ة ،ويعت�بر مبثاب��ة املنظ��ر
ألتباع��ه ،وبغ��ض النظ��ر ع��ن مقدرت��ه على ملء ذلك امل��كان أو ال ،فإن
اجل��و الع��ام يتي��ح ل��ه ذل��ك يف ظ��ل انتظ��ار العناص��ر أخ��ذ أماكنه��م
كأتب��اع ،أو حبثه��م ع��ن مرج��ع يثق��ون ب��ه ،وغط��اء معنوي��اَ الب��د
من��ه .والش��رعي ش��خص خض��ع لع��دة دورات تعليمي��ة (ش��رعية)،
ولي��س بالض��رورة أن يك��ون ق��د أمل ب��كل العل��وم الش��رعية ،ب��ل يكف��ي
أن ميتل��ك لون�اَ خطابي�اَ محاس��ياَ ،ويأت��ي ببع��ض الفت��اوى اجلدي��دة
والغريبة اليت حتمله عادة إىل عامل الش��هرة ،ما مينحه املقدرة عند
ذل��ك عل��ى إط�لاق األح��كام الديني��ة والفت��اوى الش��رعية ال�تي حيتاج
إليه��ا ه��ذا التنظي��م أو ذاك.
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إىل جان��ب «الش��رعي» تأت��ي كلم��ة (ش��رقية) ضم��ن
املصطلحات اجلديدة الرائجة كذلك ،كان أول من أطلقه هو أبو
حمم��د اجلوالن��ي (أم�ير جبه��ة النص��رة آن��ذاك) خماطباً أبن��اء جبهة
النص��رة يف ديرال��زور ،وردده بع��ده يف خطابات��ه أب��و ماريا القحطاني
(ش��رعي الش��رقية) كم��ا يس��ميه أنص��ار النص��رة ،وامت��دت كلم��ة
شرقية حتى أصبحت صفة تدخل يف معظم أمساء فصائل املنطقة
الش��رقية ،وخصوص�اً دي��ر ال��زور ،بغض النظر عن قربه��م أو بعدهم
من اجلماعات اإلس�لامية ،فهناك (أحرار الش��رقية ،أس��ود الش��رقية،
درع الشرقية ،جتمع أبناء الشرقية) وينظر قسم من أبناء دير الزور
يف هيئ��ة حتري��ر الش��ام إىل كلم��ة ش��رقية برضا أكث��ر من كلمة
ديرال��زور ،ألن��ه (الدي��ر) ت��دل عل��ى دور العب��ادة عن��د املس��يحني ،أم��ا
شرقية فكلمة ذات مدلول إسالمي عربي ،كما يرى البعض ،على
أن اس��تعماهلا الواس��ع واحملب��ب الي��وم ق��د غط��ى عل��ى س��بب ظهوره��ا
األساس��ي ،لتتحول من كلمة اس��تعملت بقصد إلغاء أخرى قدمية
إىل كلم��ة ت��دل عل��ى االنتم��اء واملرجعي��ة.
أم��ا املف��ردة ال�تي ت��وازي يف انتش��ارها الكلمت�ين الس��ابقتني
فه��ي كلم��ة (ش��يخ) أو (ي��ا ش��يخ)  ،ولعله��ا تس��بق الكلم��ات األخ��رى
يف ش��يوعها وكث��رة اس��تعماهلا ألكث��ر م��ن قص��د كاالح�ترام
والتقدي��ر والتلط��ف أو التبجي��ل الدي�ني أو حت��ى الس��خرية وامل��زاح،
وق��د انتش��ر اس��تعماهلا حت��ى ب�ين املدني�ين ،وال يقص��د به��ا يف الغال��ب
املعن��ى احل��ريف القدي��م اخل��اص برج��ال الدي��ن أو رؤوس��اء العش��ائر
والقبائل بل تستعمل للنداء وتقابل (يا فالن) ،وتشبهها كلمة (أخ)
ال�تي يس��تعملها عناص��ر تنظي��م داع��ش ،وكذل��ك كلم��ة (هاف��ال)
ال�تي يتداوهل��ا عناص��ر قس��د ،لكن االختالف يكم��ن يف أن الكلمات يف
احلالتني األخريتني تس��تعمالن إلظهار تباين عناصر داعش وقس��د
ع��ن باق��ي الن��اس ،يف ح�ين ميك��ن إط�لاق «ش��يخ» عل��ى اجلمي��ع.
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حترير الشام والقاعدة :هل انقطعت الروابط إىل غري رجعة؟
حممد سرحيل

مؤسسة البصرية

رادار املدينة

قب��ل أي��ام ،وحتدي��داً يف الس��ابع
والعش��رين م��ن تش��رين الثان��ي ،نش��رت هيئ��ة
حتري��ر الش��ام بيان��اً رمسي��اً مح��ل عن��وان
(وللقض��اء الكلم��ة الفص��ل) قال��ت في��ه إنه��ا
تس��عى إلقام��ة «كي��ان ّ
س�ني حيش��د طاق��ات
أه��ل الش��ام ..إال أن فئ��ات م��ن الن��اس بنظرته��م
القاص��رة وتص ّوره��م الض ّي��ق احمل��دود يس��عون
لتقوي��ض ه��ذا البني��ان وب��ث األراجي��ف في��ه»،
وه��و م��ا اس��تدعى إحالته��م للقض��اء بع��د فش��ل
ورد على لسان اجلوالني يف أحد التسريبات .رس��الة زعي��م تنظي��م القاع��دة مبثاب��ة تهديد
مس��اعي الصل��ح واالحت��واء وتزاي��د ضرره��م وم��ن أب��رز ه��ؤالء أب��و اليقظ��ان وأب��و الفت��ح للجوالني ،حيث دعا الظواهري من وصفهم
وفس��ادهم ،حس��ب البي��ان.
الفرغل��ي وأب��و ش��عيب ومجيعه��م مصري��ون ،ب��ـ «جن��ود قاع��دة اجله��اد يف الش��ام» للتواص��ل

ش��نت حتري��ر الش��ام محل��ة
اعتق��االت طال��ت ق��اد ًة م��ن الص ّف�ين األول
والثان��ي يف صفوفه��ا ،كان أبرزه��م د .س��امي
العري��دي امللق��ب ب��ـ (أب��و حمم��ود الش��امي)
س��لفي جه��ادي أردن��ي اجلنس � ّية ،ويع � ّد م��ن
أك�بر املرجعي��ات الش��رعية ضم��ن (جبه��ة
النص��رة) باع�تراف اجلوالن��ي يف مقابل��ة ل��ه
عل��ى قن��اة اجلزي��رة ع��ام  ،2013وق��د ّ
ت��ول
منص��ب ّ
الش��رعي الع��ام فيه��ا ،وه��و عض��و
اللجن��ة العلمي��ة وجمل��س الش��ورى يف فت��ح
الش��ام .كم��ا ط��ال االعتق��ال إي��اد ّ
الطوباس��ي
وه��و س��لفي جه��ادي أردن� ّ�ي اجلنس��ية يع��رف
ب��ـ «أب��و جليبي��ب» وهو والي درعا الس��ابق لدى
النص��رة ،وس��بق له أن انش��ق عنه��ا بعد إعالن
ف��ك االرتب��اط ،ومت ّك��ن م��ن س��حب مئ��ات
املقاتل�ين مع��ه ،ليعل��ن انضمام��ه لتنظي��م
القاع��دة بش��كل مباش��ر .باإلضاف��ة إىل أب��و
سليمان السوري وأبو هاجر وهما من قيادات
(أنص��ار الفرق��ان) ،وكان أب��و س��ليمان قائ��داً
عس��كرياً يف «جبه��ة النص��رة» يف وق��ت س��ابق.
يش � ّكل املعتقل��ون الثالث��ة األوائ��ل
ق��ادة التي��ار املتش��دد واملتصّل��ب مبواقف��ه جتاه
ال��دول داخ��ل اهليئ��ة وخارجه��ا ،حي��ث تنب�ني
آراؤه��م ومواقفه��م وف��ق أدب ّي��ات القاع��دة
ومنهجه��ا ،خ�لاف اجلوالن��ي ال��ذي ي ّتس��م
منهج��ه بالرباغماتي��ة يف كل تعامالت��ه
وصحيح ّ
أن
ومواقفه جتاه الثورة وفصائلها.
ُ
معظ��م م��ن اعتقلته��م اهليئ��ة مهاج��رون ،إال
ّ
أن احلمل��ة ال تس��تهدف املهاجري��ن فحس��ب،
ً
وإمن��ا تط��ال كل م��ن يش��كل عائق��ا أم��ام
مش��روع اجلوالن��ي ،فالكث�ير م��ن املهاجري��ن
ال يزالون يف ّ
صف اهليئة «ير ّقعون هلا» كما
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كذل��ك الزب�ير الغزي والتونس��ي اإلدريس��ي،
ويش� ّكل ه��ؤالء رأس احلرب��ة يف املع��ارك ض��د
خص��وم اهليئ��ة ،ويف تس��جيل مس�� ّرب ق��ال
أح��د عناصره��ا إن أب��و اليقظ��ان ق��ام بتعنيفه
وفصل��ه النتمائ��ه للقاع��دة .أم��ا املنظ��رون
لفك��ر القاع��دة يف اخل��ارج فق��د احن��ازوا إىل
جان��ب تنظي��م القاع��دة ،حي��ث ح� ّ
�ث د .ط��ارق
عب��د احللي��م ق��ادة اهليئ��ة وش��رعييها عل��ى
االنصي��اع ألق��وال أب��و قت��ادة الفلس��طيين
وهاني السباعي ،أما املقدسي فقد أوضح أ ّنه
مل يك��ن يتوق��ع ّ
أي اس��تجابة م��ن قبل حترير
الشام ملبادرة الصلح اليت و ّقع عليها مع غريه
لإلص�لاح ب�ين الفريق�ين قب��ل أي��ام.
س��رعان م��ا ب��دأت ردود الفع��ل
تظهر بني مكونات هيئة حترير الشام ،حيث
ص��درت عدة بيانات اس��تنكرت اعتقال القادة
وطالب��ت بإط�لاق س��راحهم ف��وراً ،وم��ن أب��رز
البيان��ات يأت��ي بي��ان جي��ش النص��رة يف إدلب،
وأجن��اد الش��ام وأب��و حيي��ى التونس��ي ،وبيانات
أخ��رى و ّق��ع عليه��ا ع��دد كب�ير م��ن قي��ادات
اهليئ��ة م��ن عس��كريني وش��رعيني وإداري�ين،
ومعظمه��م م��ن غ�ير الس��وريني ،أم��ا عب��د اهلل
احمليس�ني ال��ذي يع�� ّرف نفس��ه بـ(الداعي��ة
املستقل) فكعادته دعا الفريقني للمثول أمام
حمكم��ة ش��رعية!
م��ن جانب��ه خ��رج زعي��م تنظي��م
القاع��دة أمي��ن الظواهري بتس��جيل فتح فيه
النار على اجلوالني ،اتهمه فيه بـ«نكث العهد»
وأعلن رفضه حتويل هيئة حترير الشام إىل
مش��روع حمل��ي فق��ط ،مؤك��داً أن��ه مل يقب��ل
حب ّ
ـ��ل البيع��ة لـ(جبه��ة النص��رة) وأض��اف:
َ
البيع��ة بينن��ا عق��د مل��زم حي��رم نكث��ه .وتأت��ي
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م��ع قي��ادة القاع��دة مباش��رة وه��ي جاه��زة
خلدمته��م ،يف إش��ارة من��ه إىل والدة ف��رع
جدي��د للقاع��دة يف س��ورية ي��ؤوي املنش��قني
ع��ن هيئ��ة حترير الش��ام ،إال أنه عرض إلغاء
هذه الفكرة بشرط «احتاد مجيع اجملاهدين
وقي��ام حكوم��ة إس�لامية».
وحبس��ب الباح��ث واملتاب��ع لش��ؤون
«اجلماع��ات اإلس�لامية» عب��اس ش��ريفة ف��إن
مشكلة اجلوالني سلطوية حبتة ،فبالتزامن
م��ع االس��تحقاقات السياس��ية والتفاهم��ات
الدولي��ة يف املنطق��ة ،وال�تي تش��كل هيئ��ة
حتري��ر الش��ام رأس احلرب��ة فيه��ا بري��ف
حل��ب الغرب��ي وإدل��ب ،يبح��ث اجلوالن��ي ع��ن
اع�تراف دول��ي ،ولع� ّ�ل ذل��ك م��ا يفس��ر تش��كيل
أجس��ام مدني��ة خاضع��ة ل��ه يف إدل��ب وري��ف
حل��ب الغرب��ي ،واس��تثماره مل��ف (حمارب��ة
اإلره��اب) ،فه��و حي��ارب عل��ى جبهت�ين بنفس
الوق��ت ،داع��ش والقاع��دة ،وه��ذا ما مل يس��بقه
به أحد ،حتى وصل األمر به إىل املزاودة على
التحال��ف الدول��ي يف (حمارب��ة اإلره��اب).
عل��ى م��ا يب��دو يس��عى اجلوالن��ي
الستنساخ جتربة حزب اهلل يف لبنان ،ولذلك
س��ارع لكب��ح مج��اح األص��وات ال�تي يُتوق��ع أن
تغ ّرد خارج الس��رب ،وما يعقده من حتالفات
مصلحي��ة ومرحلي��ة هن��ا وهن��اك ال تتع��دى
كونه��ا جم�� ّرد تكتي��كات به��دف إضع��اف
وتش��تيت اخلص��وم ،قبل االنقض��اض عليهم.
ولك��ن ،وم��ع مت�� ّرد ق��ادة وجن��ود يف حتري��ر
الش��ام عل��ى ق��رارات القي��ادة ،إضاف� ً�ة لكلم��ة
الظواه��ري ،فه��ل س��تبقى اهليئ��ة متماس��كة،
أم أن األيام املقبلة ستش��هد والدة فرع جديد
للقاع��دة يف س��ورية؟

رادار املدينة

ليس جديداً
على هبة اليت تسكن
يف قرية صغرية على
طريق مصياف القدموس
أن تستيقظ باكراً كل يوم،
لتفتح الدكان الصغري الذي
بناه زوجها قبل عشرة أعوام،
وتبيع البضائع االستهالكية
لسكان القرية ،وللعابرين عرب
الطريق النشطة أمام حملها ،فزوجها
خيدم يف احلرس اجلمهوري بدمشق
منذ  15عاماً حيث كان يقضي مخسة
أيام يف اخلدمة وثالثة أو أربعة أحياناً يف
القرية ،قبل اندالع الثورة ،واآلن حضوره
للقرية قليل جداً ،قد ال يزيد عن يومني أو
ثالثة يف الشهر.
مراد حجي  -طرطوس
مش��هد ام��رأة تعم��ل يف حم��ل
جتاري هو مش��هد ش��ائع ج��داً يف خمتلف
ق��رى وم��دن الس��احل الس��وري والغ��اب،
وميت��د إىل أكث��ر م��ن عش��رين عام��اً،
ب��ل ه��و مس��ة م��ن مس��ات الق��رى واألحياء
ال�تي يس��كنها العلوي��ون ،فالنم��وذج الع��ام
لألس��رة ه��و زوج متط��وع يف اجلي��ش أو
األم��ن ،وام��رأة تق��وم بالعم��ل الزراع��ي
أو التج��اري .ش��اع ه��ذا النم��وذج ابت��دا ًء
م��ن منتص��ف تس��عينات الق��رن املاض��ي،
كتط��ور اجتماع��ي اقتص��ادي راف��ق
احلرك��ة العمراني��ة وتوس��ع الق��رى
يف الس��احل ،م��ن ث��م انتق��ال ج��زء م��ن
ول��و ضئي��ل م��ن التج��ارة واحل��رف م��ن
امل��دن ال�تي يتحك��م باقتصاداته��ا الس��نة
واملس��يحيون واالمساعيلي��ون اىل ه��ذه
الق��رى.
املتغ�ير الي��وم ،ه��و أن دور
امل��رأة الرديف والثانوي يف قرى الس��احل
والغ��اب ،حت��ول إىل دور أساس��ي ،فم��ا
ً
تس��لية يف زم��ن خدم��ة ال��زوج
كان
العس��كرية وغياب��ه املؤق��ت ،ب��ات الزم��اً
وضروري��اً يف زم��ن مقتل��ه أو اصابت��ه
املقع��دة ل��ه يف البي��ت أو غياب��ه ش��به
الدائ��م كوس��يلة ال ب��د منه��ا أم��ام الغالء
وانهي��ار الل�يرة الس��ورية .لتص�ير م��ن
كان��ت تتاج��ر حبقيب��ة ألبس��ة جتلبه��ا
من طرطوس لتبيعها يف الضيعة أو من
كانت تقف لتقطيع الوقت يف الدكان
لتبيع الس��كر والشاي واملتة والتبغ بضع
س��اعات يف الي��وم ،بات��ت مطالب��ة بتف��رغ
كام��ل ،خاص��ة يف حال��ة م��ن فق��دن

ضيع النساء يف الساحل اخلالي من الرجال
أزواجه��ن لألب��د ،ب��ل وإخوته��ن وأبائه��ن،
التغ�ير الكب�ير بنس��بة
وه��ن كث�يرات يف ظ��ل ّ
الذك��ور القادري��ن على العم��ل مقابل االناث
يف جمتم��ع الطائف��ة العلوي��ة ،بفع��ل احل��رب
ومفرزاته��ا املأس��اوية توابي��ت يغطيه��ا عل��م
النظ��ام ،أو مصاب��ي ح��رب عاجزي��ن.
أم ف��ادي مخس��ينية ت��ويف زوجه��ا
وف��اة طبيعي��ة إث��ر جلط��ة قلبي��ة ،فيم��ا قت��ل
ولداه��ا عل��ى جبه��ات ري��ف حل��ب ،وكذل��ك
صهره��ا يف ري��ف دمش��ق ،واب��ن أخيه��ا ،وزوج
ابنت��ه ،فيع��اد توزي��ع أف��راد أربع��ة عائ�لات
متج��اورة يف ضيع��ة البلوطي��ة بري��ف
طرط��وس م��ن س��تة رج��ال وأرب��ع نس��اء
وطفل�ين إىل أرب��ع نس��اء وطفل�ين ورج��ل
س��تيين هو ش��قيق أم فادي الذي «ما بتنش��ف
الدمع��ة م��ن عين��ه» حزن �اً عل��ى مقت��ل ابن��ه
وخ��راب بي��ت ابنت��ه مبقت��ل زوجه��ا ،حس��ب م��ا
تقول أم فادي اليت تصر على حتدي الصعاب
وفت��ح ال��دكان يف الس��اعة صباح�اً كل يوم،
تعاونه��ا زوج��ة أخيها فيما تعمل ابنتها وابنة
أخيها يف زراعة قطعة األرض الصغرية اليت
متتلكه��ا العائلت�ين عل��ى أط��راف القري��ة.
إىل جان��ب حم��ل أم ف��ادي هن��اك
حم��ل موباي�لات تش��غله س��يدة ثالثيني��ة
فق��دت زوجه��ا أيض��اً ،وحم��ل البس��ة كان
غرف��ة م��ن بي��ت ،فت��ح جداره��ا عل��ى الش��ارع
بع��د مقت��ل صاحب��ه ص��ف الضاب��ط يف دي��ر
ال��زور ،وتق��ف فيه أرملة أخرى ط��وال النهار
بانتظ��ار زبائ��ن قلي�ل ً
ا م��ا يش�ترون.
تق��ول ن��وال (اس��م وهم��ي) لش��ابة
م��ن قري��ة الطواح�ين بري��ف طرط��وس

لع�ين املدين��ة «م��و حك��ي مل��ا متش��ي بضيعتن��ا
بتتأك��د ان��ه مابق��ى فيه��ا ش��باب،،وال بق��ى
هل��ن فيه��ا اث��ر غ�ير الص��ور عاحليط��ان او
القب��ور باملق�برة ،ل��ك حت��ى حم�لات اللب��س
م��ا بق��ى فيه��ا لب��س ش��باب» مث��ل كث�يرات
يف احلاف�لات الصغ�يرة اليت تنقل املوظفني
م��ن الري��ف اىل املدين��ة ،ترت��دي ن��وال اللون
األس��ود ح��داداً عل��ى مقت��ل ش��قيقها عل��ي،
وال تعل��م مت��ى س�ترفع ه��ذا احل��داد لك��ن ال
ش��يء يبدو مبش��راً يف األيام القادمة حس��ب
م��ا تق��ول  ،ورغم كل ش��ي «منقول احلمد
هلل عل��ى االق��ل أن��ا مالقاي��ة وظيفة وغريي
مان��و متوظ��ف»
يف املناس��بات وغالبه��ا م��آمت يش��كل الرج��ال
املتقدم��ون يف الس��ن النس��بة الغالب��ة ب�ين
املش��اركني ويظه��ر اىل جانبه��م بنس��بة
ضئيل��ة ش��بان قادم�ين يف اج��ازات م��ن
جبه��ات القت��ال وص��ادف وجوده��م يف
الضيع��ة املناس��بة ،أو م��ن املعفي�ين م��ن
اخلدمة العس��كرية أو اجلرحى تعلق نوال
عل��ى املش��هد ال��ذي اس��هبت يف وصف��ه «ه��دا
ع��زا بال��كل م��و ب��س بالش��هيد»
يزرع��ن األرض ،يركض��ن يف
األس��واق ،يقف��ن عل��ى أب��واب احملاك��م،
ّ
يوكل��ن احملام�ين ،يقبض��ن الروات��ب
التقاعدية والتعويضات عن مقتل األزواج
واألخ��وة واألبن��اء ،يتوس��لن لتوظي��ف
بناته��ن لتخرج��ن م��ن الق��رى اخلالية من
الرجال ،ليس من أجل الراتب فحسب ،بل
ع� َّ�ل البن��ات يصادف��ن رج��ا ً
ال يف وظائفه��ن
اجلدي��دة ،فامل��وت مل يب��ق ومل ي��ذر يف
القري��ة ش��باناً لل��زواج.
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اخلرباء الروس ...صندوق األسرار القاتل
أن رج�ل َ
يع��رف الس��وريون مجعيه��م ه��ذه الطرف��ة :ي��روى ّ
ا كان خيط��ب البن��ه،
فحاول قطع الشك باليقني فيما يتعلق مبستقبله ،وأبلغ أهل العروس أ ّنه يف بداية الطريق
ك��ي يصب��ح (خب�يراَ روس��ياَ) .يبدو هذا مطمئن�اَ يف داخل الطرفةّ ،
لكن الواقع خمتلف بعض
الش��يء ،حي��ث يذك��ر أش��خاص تعامل��وا ح ّق��ا م��ع اخل�براء ال��روس قصص�اَ متباين��ة ال خت��دم
كّلها -وال حتى اجلزء األكرب منها -ذات املعنى الذي تسوقه الطرفة ،مع ّ
أن مهمة اخلبري
الروس��ي تب��دو «فرص��ة عمل مضمونة» يف س��وريا.
الب��د هن��ا م��ن بع��ض اإلنص��اف،
بني��ت العالق��ة مع اخل�براء الروس
فالتعب�ير (خب�ير روس��ي) خ��ادع يف أصل��ه يف س��وريا ّ
كأي معط��ى قس��ري آخ��ر خ�لال
قلي�لا .املقص��ود يف الواق��ع إب��ان الثمانين��ات حك��م حاف��ظ األس��د ،كان��ت الربوباغن��دا
والتس��عينات
كان الرمسي��ة واحلزبي��ة واملخابراتي��ة تدف��ع
َ
(خب�يراَ س��وفييتيا) ،صورة «االحتاد السوفيييت الصديق» بوصفه
وه��ؤالء ق��د يكونون الق��وة الكامل��ة سياس��ياَ وعس��كرياَ واقتصادي�اَ
قادم�ين م��ن ّ
وتنم��ط حضوره��ا املتزاي��د عل��ى أ ّن��ه
أي وعلمي��اّ ،
ج��زء م��ن االحت��اد قوة خري تقدم باجملان للشعوب املناضلة ضد
الس��وفيييت الس��ابق؛ اإلمربيالي��ة األمريكي��ة الش��ريرة واملكلف��ة
لك ّنه��ا ع��ادة تعمي��م واملنتهك��ة للس��يادة.
سهيل نظام الدين
اس��م (املنت��ج األش��هر)
كان ه��ذا قب��ل أن ينعط��ف مفه��وم
عل��ى بقي��ة املنتج��ات املش��ابهة ل��ه ،وبالتال��ي الس��يادة إثر قيام الثورة وش� ّ�ن احلرب عليها،
ف��كل س��وفيييت أصب��ح روس��ياَ .ب��ل ّ
إن بع��ض لك��ن بعدهم��ا ،وم��ع دخ��ول أو كش��ف وج��ود
هؤالء (اخلرباء) كانوا يأتون من بالد ُتعترب (خ�براء) آخري��ن م��ن إي��ران وح��زب اهلل،
س��وريا يف ذاك الوق��ت بل��دا متط��ورا باملقارن��ة ب��ات موق��ع ال��روس -وه��م روس حق �اَ ه��ذه
معه��ا ،لك ّنه��م كان��وا ج��زءاَ م��ن اندم��اج يف امل��رة -خمتلف��اَ ومصحوب��اَ بهال��ة تبش�يرية
مسار إنتاج الدولة الشمولية ،واحللف البارد وخالصي��ة ،تت��وىل تفس�يرها آل��ة إعالمي��ة
املتذب��ذب املغل��ف بش��عارات ع��دم االحني��از روس��ية لغاي��ات م��ا بعد س��وريّة ،تص� ّور القوة
ال�تي ال تضم��ر س��وى االحني��از إىل حلي��ف الس��احقة للتدخ��ل العس��كري الروس��ي عل��ى
ال يهت��م مب��ا تفعل��ه داخلي��ا ،طامل��ا أ ّن��ك تدع��ي أ ّن��ه ح��دث كاش��ف لتوازن��ات دولي��ة جدي��دة،
قب��ول خديعت��ه الداخلي��ة ،وتستنس��خ دعايت��ه يت��م ترس��يخها مبناع��ة وحصان��ة األس��لحة
وش��عاراته ومنظمات��ه الش��عبية التدجيني��ة اجلدي��دة ال�تي المتل��ك أم�يركا وحل��ف
البائس��ة ،حت��ى وإن كان��ت احللق��ة الضيق��ة النات��و ّ َ
ح�لا هل��ا .وم��ع رب��ط التق��دم ال��ذي
داخ��ل نظ��ام حاف��ظ األس��د تعي��ش رفاهي��ة حقق��ه النظ��ام وحلف��اؤه اإليراني��ون عل��ى
بطريق��ة غربي��ة ،وترس��ل أوالده��ا ليدرس��وا األرض به��ذا التدخ��ل ،وتراجعه��م الس��ريع
يف فرنس��ا وبريطاني��ا ،ولي��س إىل جامع��ة يف املواق��ع ال�تي يرتكه��ا ال��روس لف�ترات
باتري��س لومومب��ا ،وتش�تري س��يارات أملاني��ة مؤقت��ة ألس��باب خاص��ة بهم؛ حت� ّول صندوق
وإيطالي��ة ،وتقص��د أطب��اء مس��جلني يف األس��رار يف الصواري��خ الروس��ية ال�تي مل تكن
الب��ورد األمريك��ي للع�لاج ،وخت��زن أمواهل��ا تعم��ل جي��داَ ّإل بتدخل اخل�براء إىل صندوق
املنهوب��ة يف مصارف سويس��رية ...هذه كّلها إس�تراتيجيات غ�ير مفهوم��ة ،ال تعم��ل أيض�اَ
جم ّرد تفاصيل صغرية ال قيمة هلا ،طاملا ّ
أن ّإل بتدخ��ل ذات اخل�براء.
نس��اخات
ويف اجلي��ش ،ال��ذي فق��د آخ��ر
طلب��ة امل��دارس ،املنتم�ين قس��راَ إىل ّ
ش��وهاء للكومس��مول الس��وفيييت ،يصفق��ون مؤش��رات إحساس��ه بكيان��ه ،اهلزي��ل أساس��ا،
حبرارة كلما ذكر اسم «االحتاد السوفيييت وحت�� ّول إىل عصاب��ات ُتغط��ى بامسه��ا
الصدي��ق» يف خطاب��ات رديئ��ة ومك��رورة إىل برام��ج عم��ل اإليراني�ين وال��روس؛ تفاق��م
أقص��ى ح��دود املل��ل الوط�ني ،إلحي��اء سلس��لة اإلحس��اس بالثانوي��ة إىل درج��ة أن داع��ش
املناس��بات االحتفالي��ة ال�تي التنته��ي؛ وطامل��ا نفس��ها اس��تغلت يف آخ��ر حلظ��ات انهياره��ا
ّ
أن أس��طورة أس��رار األجه��زة واألس��لحة ال�تي ه��ذه احلال��ة ،واقتحم��ت مط��ار دي��ر ال��زور
ال يعرفها ّإل اخلرباء الروس قائمة وعاملة ،باس��تخدام بض��ع كلم��ات روس��ية نطقه��ا
حبي��ث يب��دو فش��ل التش��غيل إس�تراتيجية مقاتل��و التنظي��م الشيش��ان ،وكان��ت كافي��ة
ذكي��ة مقص��ودة ألس��باب ال يعلمه��ا ّإل اهلل .لريتع��ب ح��رس املط��ار الس��وريون ،ويرتك��وا
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اجملموع��ة االنتحاري��ة تدخ��ل دون ّ
أي إج��راء
أم�ني ،وه��م الذي��ن يطلق��ون الن��ار عل��ى كل
م��ا يتح��رك أمامه��م دون تفك�ير .إ ّن��ه الرع��ب،
فاجلن��دي البس��يط ،ال��ذي ال يع��رف أص َ
ال يف
هرمي��ة الرتاتي��ب العس��كرية املفرتض��ة أي��ن
تقع أولوية االس��تجابة لألوامر إذا تعارضت
أوامر قائده (النظامي) مع أوامر أحد ممثلي
املخاب��رات ،س��حب موقف��ه الضعي��ف ه��ذا
ليض��ع اخل�براء ال��روس يف مص��اف القي��ادات
غ�ير النظامي��ة ،واليت ل��ن ينقذه أحد منها إذا
أس��اءت فه��م س��لوكه االنضباط��ي .وبينم��ا
يتش��دق الش��بيحة غ�ير املقاتل�ين بعصم��ة
التدخل الروسي ،وهزائم العامل كله أمامه،
يف تعزي��ز اس��تبدالي خليب��ة انتمائه��م إىل
معس��كر األس��د الضعي��ف؛ فه��ذا العس��كري
ال يس��تطيع الره��ان عل��ى موق��ف مغاي��ر م��ن
قادت��ه الس��وريني فيم��ا ل��و طل��ب م��ن عنص��ر
داع��ش م��ا يثب��ت ادع��اء أ ّنه��م خ�براء روس.
لك��ن ه��ذا لي��س ح��ال العس��كري ال��ذي قتل��ه
عناص��ر داع��ش بعدم��ا دخل��وا املط��ار وح��ده،
ه��و يع��رف -رمبا -أن قائده األعلى يس��تدعى
إىل موس��كو أو قاع��دة محيمي��م وال ميكن��ه
الرف��ض ،وميك��ن تفس�ير األم��ر ببس��اطة
أك�بر إذا فه��م ّ
أن اجملندي��ن ،الذي��ن كان��وا
عل��ى م��دى أربع�ين عام��اَ ال ينطق��ون اس��م
بل��دة القرداح��ة ّإل همس �اَ حت��ى يف مع��رض
ذكره��ا الع��ارض ،بات��وا إزاء ق��وة حتمي هذه
القرداح��ة… ه��ل هناك كثري من التجين يف
القول ّ
إن قاعدة محيميم هي (ألرتا قرداحة)
يف عق��ل جن��دي عل��ى حم��رس؟
لنع��د إىل خامت��ة أق��دم :ت��ردد ع��ام  1982أن
أندروب��وف أبل��غ األس��د األب أن��ه مس��تعد
إلرس��ال  60ألف جندي س��وفيييت من القوات
اخلاص��ة إىل س��وريا خ�لال س��اعتني -ال أح��د
يع��رف كي��ف كان س��يفعل ذل��ك -بع��د أن
ط�� ّوق ش��ارون الق��وات الس��ورية يف لبن��ان،
وب��ات طريق��ه إىل دمش��ق س��الكا؛ وقي��ل أيض�اَ
إن الس��وفييت أرس��لوا دباب��ات جدي��دة أنق��ذت
دمش��ق بع��د أن ت��رددوا يف فت��ح صن��دوق
أس��رار الصواري��خ ،م��ا س��هّل عل��ى الط�يران
اإلس��رائيلي س��حقها عل��ى منصاته��ا .وال ب��د
أن يك��ون اجلن��دي ق��د مس��ع أيض�اَ ّ
أن روس��يا
حتمي��ه اآلن بـ��ـ(إس  )400وه��و اليع��رف أي��ن
صندوق��ه الس��ري ،فه��و ال يعم��ل ض��د أح��د،
وس��يأخذه أصحاب��ه إىل بالده��م ويرتك��ون
جندياَ بدي َ
ال يكرر الرهانات املذعورة لزميله
القتيل حول أولويات طلب هويات الداخلني.
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أحمد جربيل

موسى أبو مرزوق

ليلى خالد

مواقف الفصائل الفلسطينية من ثورة السوريني
زيد حممد
أثار تصريح نائب رئيس املكتب السياس��ي حلركة محاس ،موس��ى أبو مرزوق ،بأن «النقطة األوىل على جدول أعمال
مؤمتر احلوار الفلس��طيين هو منع تصنيف حزب اهلل كمنظمة إرهابية» ،اجلدل يف أس��س بناء حتالفات الفصائل الفلس��طينية،
وأص��اب مجه��ور مح��اس م��ن ث��وار س��وريا ،فلس��طينيني وس��وريني ،بإحب��اط ع��ارم نتيج��ة متوضع ح��زب اهلل عل��ى رأس التنظيمات
الداعم��ة للدول��ة األس��دية .وأض��اف أب��و م��رزوق «إن مض��ى ذل��ك التصني��ف فنح��ن مجيع�اَ إىل نف��س املصري ،جي��ب أن يكون املوقف
باإلمج��اع لتصوي��ب بوصل��ة الع��رب السياس��ية ،فلس��طني والق��دس».
يع��ود ه��ذا التصري��ح بن��ا إىل سلس��لة مواق��ف لقي��ادات
فلس��طينية اتصف��ت بالتخب��ط وافتق��رت مبعظمه��ا إىل أس��اس
أخالق��ي ج��ذري تنطل��ق من��ه صياغ��ة املوق��ف السياس��ي ،وتكش��ف
ه��ذه التصرحي��ات بوض��وح غي��اب أدوات حتدي��ث ونق��د وتطوي��ر
يف األداء السياس��ي للفصائ��ل الفلس��طينية فيم��ا خي��ص الواق��ع
السياس��ي املتغ�ير يف املنطق��ة العربي��ة ،وه��ذا ح��ق لقضي��ة س��وريا
كم��ا ه��و ح��ق لقضي��ة فلس��طني ،فالنض��ال الفلس��طيين ال ب��د وأن
يك��ون مس��انداً للث��ورة الس��ورية ،فقضي��ة فلس��طني قبل كل ش��يء
قضية اإلنس��ان ،و«اإلنس��ان هو يف نهاية األمر قضية» ،لكن الواقع
خيربنا أنه مل تقدّم أطروحات ش��جاعة تتس��ائل عن ماهية جوهر
القضي��ة الفلس��طينية يف فك��ر وأداء ه��ذه الفصائ��ل.
النضال الفلسطيين يف الثورة السورية
م��ع انط�لاق الث��ورة الس��ورية اصط��ف األح��رار
الفلس��طينيون والس��وريون صف��اَ واح��داً م��ن أج��ل احلري��ة
والعدال��ة والكرام��ة .كان وس��ام الغ��ول أول ش��هيد فلس��طيين
يف الث��ورة الس��ورية ،إذ استش��هد برص��اص الدول��ة األس��دية يف
ي��وم ( )2011/3/23أثن��اء إس��عافه جرح��ى يف خمي��م الالجئ�ين
الفلسطيني يف مدينة درعا .يف حينها ادعت مستشارة بشار األسد
بثين��ة ش��عبان ،ب��أن «الفلس��طينيني ه��م مش��علو (الفتن��ة)»
يق��در ع��دد الالجئ�ين الفلس��طينيني يف س��وريا مطل��ع
عام  2011بنصف مليون ،غالبيتهم ولد يف س��وريا ،ما يش��كل نس��بة
 2.2%م��ن عم��وم الس��كان .وكان حراكه��م يف كل م��كان متناغماً
م��ع ح��راك املنطق��ة احمليط��ة ب��ه ،ب��ل وج��زءاَ من��ه ،واألمثل��ة عل��ى
ه��ذا كث�يرة ،منه��ا ث��ورة خمي��م الريم��وك يف مدين��ة دمش��ق ،حيث
ش��ارك فلس��طينيون إىل جانب الس��وريني يف مظاهرات املخيم أول
انطالقته��ا ،وحتول��ت كثري من املخيمات إىل قواعد دعم ومحاية

للثوار من أذرع املخابرات األس��دية ،فض ً
ال عن الدعم اإلغاثي والطيب
واللوجس�تي الص��ادر ع��ن ه��ذه املخيم��ات باجت��اه جواره��ا ،وفيها نفس��ها
حب��االت كث�يرة.
وكم��ا الس��وريني انقس��م الفلس��طينيون يف موقفه��م
الع��ام جت��اه الث��ورة ،وم��ع انتقاهل��ا إىل ط��ور املقاوم��ة املس��لحة ب��دأت
االنش��قاقات يف صف��وف جي��ش التحري��ر الفلس��طيين ،وانتم��ى كث�ير
م��ن الك��وادر ذوي اخل�برات العس��كرية م��ن الفلس��طينيني إىل فصائ��ل
الث��ورة الس��ورية املس��لحة .ب��ل وتش��كلت فصائ��ل فلس��طينية خضع��ت
للمسار ذاته الذي خضعت له الفصائل السورية ،وعانت من املشاكل
واالنقس��امات ذاتها .فانضم ،على س��بيل املثال ،رئيس املكتب السياس��ي
حلماس يف س��ورية أبو أمحد البش�ير ومرافق نائبه أبو همام ألكناف
بي��ت املق��دس ،الفصي��ل الفلس��طيين املس��لح يف خمي��م الريم��وك ،وعلى
الطرف اآلخر اصطفت اجلبهة الشعبية (القيادة العامة) يف التحالف
العس��كري والسياس��ي املوال��ي للنظ��ام .م��ا يش��ي بتخب��ط الفصائ��ل
الفلس��طينية يف تعاملها مع املش��هد الس��وري ،رغم اتفاق غالبيتها على
االلت��زام باحلي��اد العل�ني ،دون تقدي��م أس��س واضح��ة ترتك��ز عليه��ا يف
س��لوكيها اآلن��ي واإلس�تراتيجي ،وترتك��ز عليه��ا كذل��ك قواع��د ه��ذه
الفصائ��ل يف حراكه��ا وخياراته��ا .بينم��ا كان املأم��ول أن تتحم��ل
الفصائ��ل الفلس��طينية املس��ؤولية السياس��ية ع��ن الش��رخ احلاص��ل بني
نضاهل��ا لتحصي��ل احلق��وق الوطنية الفلس��طينية وبني نضال الش��عب
الس��وري.
أخوة النضال والقهر
يف الع��ام  2001ق��ام حمم��ود عب��اس أب��و م��ازن ،بصفت��ه الرجل
الثان��ي آن��ذاك مبنظم��ة التحري��ر الفلس��طينية ،بزي��ارة لس��وريا حامال
قائم��ة أمس��اء تض��م «أب��رز»  600معتق��ل فلس��طيين ل��دى األس��د  ،بينهم
الل��واء مصطف��ى دي��ب خلي��ل املع��روف بأب��و طع��ان ،وه��و عض��و اجملل��س
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الث��وري حلرك��ة فت��ح ورئي��س جه��از الكف��اح املس��لح الفلس��طيين
الس��ابق يف لبن��ان ،اع ُتق��ل عل��ى أي��دي الدول��ة األس��دية ع��ام .1983
ويع�بر اخل�بر واألرق��ام ع��ن جزء مما عاناه الفلس��طينيون يف تاريخ
تعاطيه��م م��ع األس��د األب ث��م االب��ن.
وق��د ق��دم الفلس��طينيون رم��وزاَ وش��هداء يف الث��ورة
الس��ورية كالش��هيد باس��ل خرطبيل ،وناهلم من التنكيل األس��دي
م��ا ن��ال إخوته��م الس��وريني .وتش�ير إحصائي��ات مرك��ز توثي��ق
املعتقل�ين واملفقودي��ن الفلس��طينيني يف س��وريا إىل وج��ود 12494
معتق َ
ال فلسطينياَ مفقوداَ يف سوريا ،اعتقل  11134منهم بعد قيام
الثورة الس��ورية ،ما يعين أن  2.2%من الفلس��طينيني يف س��وريا هم
جمهول��و املص�ير يف قبض��ة الدول��ة األس��دية ،منه��م  987فلس��طينياَ
م��ن فلس��طينيي الداخ��ل .وتش�ير اإلحصائي��ات كذل��ك أن هن��اك 4
فلس��طينيني عل��ى األق��ل يستش��هدون حت��ت التعذي��ب يف األقبي��ة
األس��دية م��ن أص��ل كل  100فلس��طيين معتق��ل.
كم��ا اس��تخدمت الدول��ة األس��دية التجوي��ع والقص��ف
وغريه��ا م��ن تكتي��كات اجلرمي��ة لرتكي��ع املخيم��ات ،األم��ر
ال��ذي ال ّ
يذك��ر إال مبمارس��ات االحت�لال اإلس��رائيلي جت��اه
الش��عب الفلس��طيين يف خميمات��ه ومدن��ه وق��راه .ون��ال املخيم��ات
الفلس��طينية أيض��ا م��ا ن��ال عم��وم املناط��ق الس��ورية م��ن البط��ش
األس��دي ،س��واء املخيم��ات ال�تي مت حتريره��ا م��ن قبض��ة األس��د ،أو
ال�تي بقي��ت حت��ت احتالل��ه ،فتش�ير األرق��ام إىل أن  75%م��ن خمي��م
درع��ا مت تدم�يره ،وأن خمي��م الريم��وك وق��ع حت��ت وط��أة حص��ار
خانق منذ متوز  ،2013حيث حوصر  18ألفاَ ممن تبقى من س��كان
املخيم الذي كان بيتاَ ملئات اآلالف من السوريني والفلسطينيني.
يف املوقف السياسي جتاه القضية السورية
بالع��ودة إىل تصرحي��ات أب��و م��رزوق ف��إن التح��والت
السياس��ية يف املنطق��ة العربي��ة ،والضغوط��ات ال�تي تولده��ا ،تلق��ي
بظالهلا على مواقف الفصائل الفلسطينية .فحماس اليت كانت
قد أيدت الثورة السورية يف شباط  ،2012وأتى هذا التأييد يف ظل
حتس��ن وض��ع اإلخ��وان املس��لمني يف اخلارط��ة السياس��ية لعم��وم
البل��دان العربي��ة ،ع��ادت لترتاج��ع ع��ن موقفه��ا ،وكان ممثله��ا يف
طه��ران ص��رح يف ش��هر أي��ار م��ن ع��ام  2014أن س��وريا يف عه��د بش��ار
األس��د كان��ت ملج��أ للمقاوم�ين الفلس��طينيني ،م��ا يع�ني بداي��ة
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تغ�ير اس�تراتيجي يف موق��ف احلرك��ة م��ن الص��راع الس��وري .وتب��ع ه��ذا
التصري��ح تصري��ح آخ��ر من القي��ادي يف حركة محاس حممود الزهار
جلري��دة (األخب��ار) اعت�بر فيه «أن احلرك��ة أخطأت عندما خرجت من
دمشق إىل الدوحة» ،وأبدى الزهار مؤخراَ رغبته بإصالح العالقات مع
س��وريا .يف العام ذاته ،بعث حممود عباس رئيس الس��لطة الفلس��طينية
جيس��د احلفاظ
برس��الة لألس��د اعت�بر فيه��ا أن «انتخ��اب الرئيس األس��د ّ
على وحدة س��وريا وس��يادتها ،وسيس��هم يف خروجها من أزمتها احلالية
يف مواجه��ة اإلره��اب» ،وق��د داف��ع قيادي��ون يف حرك��ة فت��ح ع��ن ه��ذا
التصري��ح بصفت��ه بروتوكولي�اَ ،وأن الش��أن الس��وري ش��أن داخل��ي ،وأن
هذا التصريح جاء يف س��ياق احلفاظ على أمن الفلس��طينيني يف س��وريا.
وقب��ل ذل��ك بع��ام قال��ت ليل��ى خال��د ،عض��و املكت��ب السياس��ي يف
اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني ،أن اجلبهة «مع مطالب الشعوب يف
الدميقراطي��ة واحلري��ة» لك��ن «م��ا ج��رى يف س��وريا لي��س كم��ا ج��رى
يف أي بل��د آخ��ر» ،وحتدث��ت ليل��ى ع��ن خط��أ النظام م��ع «بداية احلركة
الش��عبية» ،وقال��ت إن «هن��اك خمط��ط إلنه��اء س��وريا ،ولي��س النظ��ام،
مثلم��ا عمل��وا يف الع��راق ..لك��ن ب��أدوات حملي��ة» و «عندم��ا تتع��رض
س��وريا هل��ذه اهلجم��ة الغري مربرة ،واليت تس��تهدف إنهاء س��وريا كدور
وكش��عب وكوط��ن ،ال ،حن��ن مع س��وريا ،وضد كل ه��ذا اإلرهاب اللي
ج��اي م��ن ب��را ،والل��ي ج��اي ينهيلن��ا خميماتن��ا» .إىل جان��ب ه��ذه املواق��ف
التزم��ت فصائ��ل فلس��طينية أخ��رى الصم��ت ،وحتاش��ت اخل��وض يف
املش��هد الس��وري.
تكش��ف هذه املواقف عن افتقاد الفصائل الفلس��طينية لرؤية
صائب��ة ،وتع�بر ع��ن عج��ز يف فه��م ظاه��رة الربي��ع العرب��ي ،وتع�بر ع��ن
الالمب��االة بالبع��د األخالق��ي يف املوق��ف م��ن االنتفاض��ة الس��ورية ،حت��ى
وإن كان��ت الذريع��ة يف تل��ك املواق��ف محاي��ة الالجئ�ين الفلس��طيني يف
سوريا .كما أسست املقاربات الكسولة يف تناول الشأن السوري ألوضاع
بالغ��ة الس��وء يف موق��ع الفصائ��ل الفلس��طينية م��ن النض��ال كقضي��ة
إنس��انية ،بع��د احني��از لفه��م زائ��ف جيع��ل م��ن بش��ار األس��د مس��انداً
للقضي��ة الفلس��طينية ،وأسس��ت ذات املقارب��ات ملوق��ع غ�ير أخالقي تقف
في��ه ه��ذه الفصائ��ل الي��وم .فاحلدي��ث ع��ن اس��تقرار س��ورية ،دون اعتب��ار
حلقوق الس��وريني ونضاهلم ،حديث فوقي ممانع للنقد وغري مس��ؤول،
وإمع��ان وش��راكة يف قم��ع املقهوري��ن ،وجتري��د البوصل��ة الفلس��طينية
م��ن نضاهل��ا اإلنس��اني خيان��ة جلوه��ر القضي��ة الفلس��طينية.
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فرزين منصوري
موقع  BCCفارسي
ترمجة باختصار مهند ثابت

بح مشهوراً؟

ال ميض��ي ي��وم واح��د يف األش��هر األخ�يرة إال وذك��ر قاس��م س��ليماني قائ��د فيل��ق القدس يف وس��ائل اإلعالم الناطقة بالفارس��ية،
س��واء يف إي��ران أو خارجه��ا .تل��ك الش��خصية املعروف��ة اآلن سياس��ياً وعس��كرياً ،ال�تي تعت�بر رم��زاً واضح�اً وصرحي�اً لتدخ��ل إي��ران يف دول
املنطق��ة.

(القائ��د الظل)( ،اجلنرال الدولي)( ،القائد الش��بح)( ،القائد
الغامض)( ،كابوس األعداء)( ،صاحب سيف أشرت الزمان)( ،اجلنرال
حاج قاسم) وكل هذا من األلقاب اليت اكتسبها سليماني ،سواء من
قب��ل أتباع��ه أو معارضي��ه ،ت��دل عل��ى ش��هرته الكبرية ،س��واء يف الداخل
او اخل��ارج .أطل��ق اخلامنئ��ي عليه لقب «الش��هيد احلي» ،أما س��ليماني
فاخت��ار لنفس��ه لق��ب «جن��دي والي��ة الفقي��ه» ال��ذي يظه��ر واضح�اً يف
أقواله وسلوكه ،حيث يتبع اخلامنئي باملطلق ،والسياسات اإليرانية
العامة.
يش��مل مؤي��دو س��ليماني طيف�اً واس��عاً م��ن الش��باب اإليراني
ذوي التوجه��ات احملافظ��ة واإلصالحي��ة ،وغريه��م م��ن الش��بان الذين
يعدون��ه بط�ل ً
ا قومي�اً يداف��ع ع��ن إيران خ��ارج حدودها لتنع��م باهلدوء
واألم��ان .يف ح�ين يع��ده معارض��وه املس��ؤول األول ع��ن الفوضى وعدم
االس��تقرار يف املنطق��ة ،والراع��ي الرمس��ي للميليش��يات الش��يعية يف
الع��راق واليم��ن ولق��وات النظ��ام الس��وري ،م��ا يع��رض أم��ن املنطق��ة
للخط��ر.
عل��ى الرغ��م م��ن ظه��وره القلي��ل يف األوس��اط العام��ة لك��ن
أي��ة ص��ورة أو مقط��ع فيدي��و ل��ه ،يف ميادي��ن القت��ال خاص��ة ،ينتش��ر
بس��رعة وعل��ى نط��اق واس��ع يف ش��بكات التواص��ل االجتماع��ي .وأُ ّلف��ت
�ان يف متجي��ده ،ووص��ل امس��ه إىل ع��امل الكرت��ون ،ليظه��ر
قصائ��د وأغ� ٍ
بط�ل ً
ا يف ألع��اب الكمبيوت��ر املصمم��ة يف إي��ران ،مث��ل لعبيت (كابوس
األع��داء) و(معرك��ة اخللي��ج الفارس��ي).
ي��رى م��راد ويس��ي ،الصحف��ي يف رادي��و (ف��ردا) ،أن ه��ذه
الش��هرة تتماش��ى م��ع السياس��ات العام��ة لنظ��ام (اجلمهوري��ة
اإلس�لامية) وعل��ى رأس��ها اخلامنئ��ي ،يق��ول ويس��ي «يع��د س��ليماني
رم��زاً للك��وادر اإليديولوجي��ة للجمهوري��ة اإلس�لامية ،أي الش��خص
ال��ذي خيض��ع للقائ��د وحيم��ل فك��ره وينف��ذ تعليمات��ه ،وبصفات��ه هذه
يعرب عن النموذج املفضل لدى القيادة يف أوساط املسؤولني وكوادر
احلك��م العلي��ا»
وي��رى حس�ين قاضي��ان ،عامل االجتماع املقي��م يف أمريكا ،أن
الدور األكرب للش��هرة اليت حققها س��ليماني تعود لش��بكات التواصل
االجتماع��ي ،ولي��س ل��ه ذات الش��هرة يف أوس��اط األش��خاص الذي��ن ال
يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي كثرياً .يف استطالع للرأي
حت��ت إش��راف قاضي��ان نفس��ه بعن��وان «أكثر الش��خصيات السياس��ية
ش��عبية يف إيران» مل يعرف  45من املس��تطلعني اس��م س��ليماني .ورغم
ذلك يظل العسكري الوحيد بني أكثر الشخصيات شعبية يف إيران.
يق��ول قاضي��ان «أس��اليب الس��رد القصص��ي ،ال�تي يتبعه��ا

صحفيون غربيون يس��عون إلبراز القضايا بش��كل مسرحي ،تتطلب
ش��خصيات يرك��زون عليه��ا ،خاصة مبا يتعل��ق باملواجهات اجلارية
يف س��ورية والع��راق ض��د داع��ش ،وبال��دور اإليران��ي يف املنطق��ة.
س��ليماني يش��كل الش��خصية األنس��ب هل��ذا ال��دور»
برتب��ة عمي��د وبعم��ر األربع�ين يف الع��ام  1997ص��ار
س��ليماني قائ��داً لفيل��ق الق��دس التاب��ع للح��رس الث��وري ،ورغ��م أن
تش��كيله يع��ود إىل زم��ن احل��رب م��ع الع��راق ،إال أن��ه مل يك��ن مش��هوراً
به��ذه الدرج��ة.
خ�لال احتجاج��ات طالبي��ة يف الع��ام  ،1999ظه��ر اس��م
س��ليماني كصاح��ب دور سياس��ي ،إذ و ّق��ع م��ع  23قائ��داً عس��كرياً
رس��الة احتج��اج إىل الرئي��س خامت��ي ،يقول��ون فيه��ا إن صربه��م ق��د
نف��د ،وإنه��م ل��ن يتس��احموا أكث��ر م��ع ظاه��رة االحتج��اج ،ويف ح��ال
مل تضبط فإنهم سيتدخلون لضبطها .كانت الرسالة دليل واضح
عل��ى تدخ��ل احل��رس الث��وري يف احلي��اة السياس��ية يف إي��ران .ترق��ى
بع��ض املوقع�ين عليه��ا ألعل��ى املناص��ب يف صف��وف احل��رس الثوري،
وم��ن ب�ين ه��ؤالء كان قاس��م س��ليماني ال��ذي حاف��ظ عل��ى منصب��ه،
واتس��ع نف��وذه بش��كل هائ��ل ،وحص��ل عل��ى رتب��ة ل��واء ،أعل��ى رتب��ة
عس��كرية يف إي��ران متن��ح لش��خص عل��ى قي��د احلي��اة.
ول��د قاس��م س��ليماني ع��ام  1957يف قري��ة رب��ار التابع��ة
حملافظ��ة كرم��ان .ب��دأ عمل��ه يف األش��هر األوىل م��ن الث��ورة يف
مؤسس��ة املي��اه بكرم��ان ،ث��م أُرس��ل كضاب��ط إىل احل��رس الث��وري.
وحس��ب م��ا يق��ول ع��ن س�يرته كان م��ن املف�ترض أن خي��دم  15ي��وم
فق��ط ث��م يع��ود ،لكن��ه بق��ي عل��ى اجلبه��ة حت��ى نهاي��ة احل��رب م��ع
الع��راق.
يف بداي��ة احل��رب تش��كلت كتيب��ة م��ن جمموع��ات
عس��كرية يف كرم��ان ،حتول��ت بعد وقت قص�ير إىل لواء مدرع ،أخذ
يف النهاي��ة اس��م (ل��واء ث��أر اهلل) ،ومن��ذ بداي��ة تش��كيله يف الع��ام 1982
وحت��ى تعيين��ه قائ��داً لفيل��ق الق��دس ،ظل س��ليماني قائداً هل��ذا اللواء
ال��ذي لع��ب دوراً عس��كرياً ب��ارزاً يف احل��رب م��ع الع��راق .وبعد احلرب
ص��ارت حراس��ة احل��دود املتامخ��ة لباكس��تان وأفغانس��تان مهم��ة
رئيس��ية ل(ث��أر اهلل).
أسس��ت ق��وة الق��دس ،أول احل��رب م��ع الع��راق ،عل��ى ش��كل
وح��دة صغ�يرة ذات مهم��ة خاص��ة بتوجي��ه العملي��ات اخلارجي��ة يف
كل م��ن الع��راق ولبن��ان ،وك��ذراع م��ن األذرع اخلارجي��ة للح��رس
الثوري ،وهي اليوم واحدة من أهم أركان احلرس ،بل ميكن عدها
أه��م وح��دة عس��كرية يف إي��ران.
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بطلة حتوّلت إىل سافلة:

ُ
ومسح روِهنغيا ميامنار من الوجود ( 2من )2
أونغ سان سو

بيين غرين

جملة The Nation
 13تشرين األول

ترمجة مأمون حليب

فالروهنغي��ا الذي��ن م��ا زال��وا يعيش��ون يف راكني ُيك��ن التع� ّرف إليهم فقط
�ان عدي��دة ،ناجح��ة.
ِ
لق��د كان��ت ميامن��ار ،مبع� ٍ
بصفته��م بنغالي�ين ،أي مهاجري��ن غ�ير ش��رعيني حس��ب مفاهي��م احلكوم��ة .وم��ا نش��هده اآلن ه��و إع��ادة تنظي��م اجتماع��ي بع��د احماء
الروهنغي��ة .لق��د ّ
مت إع��ادة توط�ين س��جناء بوذي�ين س��ابقني يف س��عي لتغي�ير الرتكيب��ة الس��كانية لوالي��ة راك�ين ،مما خيلق
اهلوي��ة
ِ
بيئ��ة عدائي��ة متزاي��دة حن��و املُ ّ
الروهنغي��ا.
تبق�ين م��ن جمتم��ع
ِ
أونغ سان سو
يُق��ال أن أون��غ س��ان س��و كان��ت صامت��ة جت��اه ما حيصل
الروهنغي��ا ،لكن�ني أحت��دى فك��رة الصم��ت ه��ذه .أون��غ مل تكن
حب��ق ِ
صامت��ة .يف كل خط��وة م��ن خط��وات الطري��ق لعب��ت أون��غ دور
الوكال��ة .أتف ّه��م ك��م يصع��ب عل��ى الن��اس يف الغ��رب أن يعت�بروا
أون��غ مرتكب��ة نش��طة جلرمي��ة اإلبادة العرقي��ة الفظيعة إن أخذنا
باالعتب��ار أنه��ا الفائ��زة جبائ��زة نوبل للس�لام والعدي��د من اجلوائز
اهلامة األخرى .لكن لنتذكر أن هنري كيسنجر حاز أيضاً على
جائزة نوبل للسالم بينما كان ّ
يدك كمبوديا بالقنابل .من املهم
أن نفه��م أيض�اً أنه طيلة التس��عة عش��ر ش��هراً املاضي��ة كانت أونغ
مستشارة لدولة ميامنار ،منصب يعادل رئيس الوزراء .إنها قطعاً
ليس��ت فاع�ل ً
ا قلي��ل األهمي��ة أو ضعيف�اً يف ميامن��ار.
أثن��اء ف�ترة توليه��ا رئاس��ة ال��وزراء مل تنتق��د ،وال م��رة
الروهنغي��ا .لقد أدان��ت عنف اجلميع
واح��دة ،العن��ف املُرتك��ب حب��ق ِ
وانته��اكات حق��وق اإلنس��ان م��ن ِقب��ل اجلمي��ع ،كم��ا ل��و ّ
أن ه��ذا
أمس��ي ه��ذا نزاع�اً ،ألنه
كان نزاع�اً في��ه طرف��ان متكافئ��ان .إن�ني ال ّ
عملي��ة إب��ادة م��ن ط��رف واح��د جت��اه ش��عب حم��دد .أون��غ ،كم��ا
ذك��رت ،اتصل��ت بالس��فري األمريك��ي وطلب��ت من��ه وم��ن كل
«الروهنغيا» .وهي مل
الدبلوماسيني اآلخرين أال يستخدموا تعبري
ِ
تش��جب حدي��ث الكراهي��ة ال��ذي يتف��وه ب��ه الرهب��ان ،حدي��ث يه��دف
الروهنغي��ا .كان��ت أون��غ باس��تمرار تكذب ح��ول الوضع
إىل تدم�ير ِ
يف والي��ة راك�ين بالتزام��ن م��ع إعاق��ة وص��ول املنظم��ات الدولي��ة
إىل اإلقلي��م ،وق��د ش��اركت مش��اركة فعال��ة يف التغطي��ة عل��ى
جرائ��م احلكوم��ة .لك��ن ،حت��ى قبل األزم��ة احلالية ،ش��اركت أونغ
يف زرع ب��ذور العن��ف .فبالرغ��م من أن ح��زب «العصبة الوطنية من
أجل الدميقراطية» كان لديه مرش��حني مس��لمني يف االنتخابات
رفض��ت أون��غ أن تض��م قائم��ة احلزب أي مس��لم يف انتخابات ،2015
وكان هذا اس��تجابة لرغبة دائرتها االنتخابية واألجواء املس��عورة
بره��اب املس��لمني يف ميامن��ار .يف ع��ام  ،2017بع��د نش��ر تقري��ر
أمم��ي و ّث��ق عملي��ات قت��ل واغتص��اب مجاعي��ة من قبل ق��وات األمن
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امليامنارية يف والية راكني ،ص ّرح مكتب أونغ سان سو أن هذه أخبار
ُمل ّفق��ة.
عندم��ا ب��دأت أح��دث دورة م��ن دروات العن��ف ،يف آب املاض��ي،
ادع��ى مكت��ب أون��غ عل��ى الفيس بوك بس��خف أن اجملتمع الدولي كان
ُشجع اإلرهابيني -كانت تقصد جيش اخلالص لروهي ِنغيا
يُساعد وي ّ
آراكان ،ال��ذي هاج��م يف ش��هر آب مواق��ع أمن ّي��ة .-نتيجة لذلك أُجربت
كل ال��وكاالت اإلغاثي��ة واإلنس��انية عل��ى مغ��ادرة والي��ة راك�ين،
الروهنغيا بدون طعام ألسابيع -تص ّرف أخر
وبهذا ُتركت خميمات
ِ
للروهنغيا .-احنازت أونغ أيضاً بش��كل منس��جم
عجل بالش��تات الكبري
ّ
ِ
وب�لا حت ّف��ظ إىل ص��ف العس��كر ،فرفض��ت إدان��ة تصرف��ات املؤسس��ة
الروهنغي��ا.
العس��كرية ض��د
ِ
عالق��ة أون��غ م��ع املؤسس��ة العس��كرية مث�يرة لالهتم��ام،
ألنه��ا ُتعت�بر يف الغ��رب الش��خص الوحي��د ال��ذي وق��ف يف وج��ه اجملل��س
العس��كري لس��نوات .علينا أن نتذكر أن والدها كان جني أونغ الذي
ق��اد حرك��ة االس��تقالل ع��ام  ،1948ل��ذا يوج��د راب��ط عائل��ي تارخي��ي
باملؤسس��ة العس��كرية .وأون��غ أيض �اً ه��ي عض��وة يف النخب��ة البوذي��ة.
لق��د ُوضع��ت أون��غ بالفع��ل قي��د اإلقام��ة اجلربية مدة  15عام��ا ،لكن يف
بي��ت مجي��ل يق��ع عل��ى ضف��اف حب�يرة إني��ا ،وكان لديها خ��دم ،وكان
يُس��مح هل��ا أحيان�اً أن تلتق��ي بزائري��ن عامليني .وبالرغم م��ن ّ
أن اجمللس
العسكري هو من سجنها فقد أعلنت ،وهو أمر مشهور عنها ،عن حبها
للمؤسس��ة العس��كرية امليامناري��ة بع��د إط�لاق س��راحها بوق��ت قص�ير.
يفس��ر ه��ذه املفارق��ة الصارخ��ة؟ برأي��ي ،أون��غ
كي��ف ميك��ن للم��رء أن ّ
سياس��ية طموح��ة ج��داً ،وتفتق��ر إىل أي رادع .اهل��دف األساس��ي هل��ذه
السياس ّية هو أن تصبح رئيسة مليامنار بغض النظر عن الثمن .فوفقاً
لدس��تور الب�لاد ممن��وع عليه��ا أن تصب��ح رئيس��ة ألنه��ا تزوج��ت مواط��ن
إنكلي��زي ،وولداه��ا ُو ِل��دا يف اململك��ة املتح��دة .طوال الـ  19ش��هراً األخرية
كانت كل مساعيها السياسية منصّبة على تغيري الدستور .مع ذلك
هذا األمر مستحيل بدون دعم العسكر ألنهم حيتفظون بـ  % 25منمقاع��د الربمل��ان -ولتغي�ير الدس��تور يتطّل��ب األم��ر موافق��ة أكث��ر م��ن
 % 75م��ن األص��وات .التضحي��ات ال�تي عل��ى أون��غ االس��تعداد للقي��ام به��ا
الروهنغي��ا ه��ي إح��دى ه��ذه التضحي��ات.
كث�يرة .إب��ادة
ِ
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وكم��ا ج��رت الع��ادة كل ع��ام ،ألقى أمناء ومنف��ذون ونظار
وم��دراء خطب�اً محاس��ية أك��دوا فيه��ا عل��ى «ض��رورة العم��ل املس��تمر
لبن��اء النهض��ة الس��ورية» وأن «االنتص��ار الش��امي عل��ى األع��داء ص��ار
حقيقة بفضل بطوالت جيش��ه العظيم وحلفائه ،وعلى رأس��هم نس��ور
الزوبع��ة».
مس��ؤولون حزبي��ون س��وريون ،قومي��ون اجتماعي��ون و
بعثي��ون ع��رب اش�تراكيون ،عربوا عن س��رورهم املش�ترك ب «مجالية
تزام��ن ذك��رى تأس��يس احل��زب الس��وري القوم��ي االجتماع��ي م��ع
ذك��رى احلرك��ة التصحيحي��ة اجملي��دة» مب��ا هل��ذا م��ن دالالت ع��ن
تعان��ق احلزب�ين.
رج��ال دي��ن ش��يعة كان��وا حاضري��ن يف معظ��م االحتف��االت،
إىل جان��ب زمالئه��م م��ن رج��ال دي��ن س��نة ،وأحيان �اً علوي�ين ودروز،
ورج��ال دي��ن مس��يحيني كاثوليك أرثوذك��س ،وأحياناً بروتس��تانت،
واجلمي��ع وج��دوا يف األرش��يف الضخ��م ألق��وال س��عادة وكلم��ات
حاف��ظ األس��د م��ا يربهن��ون ب��ه عل��ى وح��دة النض��ال ،اجله��اد ،الكف��اح،
ووح��دة اهل��دف ووح��دة املص�ير .مدي��ر مرك��ز م��ن املراك��ز ،الكث�يرة
اليوم لإلمام املهدي يف س��ورية ،كان األمهر بني الضيوف يف احتفال
منفذية دمش��ق بالتنقيب يف أرش��يف س��عادة ،ليستش��هد بقوله «ما من
س��وري إال وه��و مس��لم ل��رب العامل�ين ،من��ا من أس��لم هلل باإلجنيل ،ومنا
من أسلم هلل بالقرآن ،ومنا من أسلم هلل باحلكمة ،و ليس لنا من عدو
يقاتلن��ا يف دينن��ا وأرضن��ا وحقن��ا س��وى اليه��ود».
ودون كل��ل م��ن اخلطب��اء ،أو مل��ل ل��دى املس��تمعني ،يف
االحتف��االت ال�تي امت��دت م��ن ري��ف الس��ويداء يف اجلن��وب إىل ري��ف

مجلّ ة

الالذقية يف الشمال ،مروراً بالدويلعة وصحنايا وصيدنايا وصافيتا
ْ
عرضت باستفاضة حياة مؤسس
والس��لمية ومصياف وحمردة ،اس� ُت
احلزب «الزعيم األسطوري» أنطون سعادة ،الذي تعرض إلرهاصات
ا مطل��ع الق��رن املاض��ي ،فاعتنقه��ا اعتناق �اً
الفك��رة من��ذ كان طف�ل ً
يش��به اإلمي��ان ،مل يلب��ث أن ص��در عن��ه عقي��دة ش��املة.
�در م��ا تب��دو االحتف��االت مس��لية مل��ن تابعه��ا م��رة واحدة،
بق� ٍ
ويب��دو مس� ٍ�ل ومل��رة واح��دة فقط تصف��ح أدبيات الس��وريني القوميني،
من��ذ النش��أة يف ثالثين��ات القرن املاضي حتى الي��وم ،مرورا باحلوادث
واألزم��ات الفارق��ة يف س�يرتهم ،خاص��ة يف الطاب��ع امللحم��ي ال��ذي
يضفونه على حوادث تافهة ،مثل شجارات لسانية مرات أو بالعصي
واحلجارة والسكاكني يف مرات أخرى ،خاضها سوريون قوميون يف
املاض��ي ض��د منتم�ين ألح��زاب أخ��رى.
قب��ل الث��ورة كان الس��وريون القومي��ون حال��ة هامش��ية
ج��داً ،تقتص��ر عل��ى نوعني للمنتس��بني هلا ،األول ه��و النوع الذي ورث
العقيدة واالنتماء السياسي عن والديه كأنه يرث منز ً
ال أو سيارة أو
قطعة أرض ،فيما ضم النوع الثاني طيفاً من محقى وعابثني .وبعد
الثورة تبنى نظام األسد احلالة واستثمر فيها ،لتتسع وتلد جبناحها
الذي ميوله رامي خملوف ميليش��يا مس��لحة ،وتلد يف اجلناح اآلخر
ال��ذي يرأس��ه عل��ي حي��در وحيس��ب نفس��ه معارض��ة «وزارة مصاحلة
وطنية»

ـياسية مـــتنوعة م ُــــستقلة
نصــف شــــهرية ســ
ّ
 ال تع�بر املق��االت املنش��ورة بالض��رورة ع��ن رأي اجملل��ة. ترح��ب املــ��جلة مبســـ��اهماتكم غ�ير املنشــــ��ورة س��ابقاً./3aynAlmadina
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يف األس��بوعني األخريي��ن م��ن الش��هر املاض��ي ،احتف��ل الس��وريون القومي��ون االجتماعي��ون
بالذكرى ( )85لتأسيس حزبهم .تنوعت االحتفاالت بني سهرات اجتماعية تضم «الرفقاء» وعائالتهم،
ومس�يرات ش��به عس��كرية جت��وب الش��وارع يف البل��دات وامل��دن الصغ�يرة ال�تي ينش��ط فيه��ا احل��زب.
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