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مدينة دير الزور
خاص عني املدينة

االفتتاحية

ديرالزور  …2018صفر يف مقام احلرب
تدخل دير الزور عامها اجلديد ،متحّللة من اخليارات الصفرية اليت س��ادت العام املاضي ،لك ّنها ال
متل��ك ّ
أي احتم��ال مكتم��ل القيم��ة.
بنس��بة دمار ،يق ّر البنك الدولي أ ّنها األعلى يف س��وريا ،ختطو املدينة بريبة حنو اس��تعادة مؤش��رات
خافتة للحياة ،يف واقع قسمة غري مسبوقة للمحافظة الشاسعة ،وحدود مل تكن لتخطر على بال أحد من
سكانها.
برمتها من أصفار االسرتاتيجية اليت جعلتها خامتة احلرب على داعش ،وموقع
انتقلت دير الزور ّ
اس��تثمار النظ��ام مل��ا بق��ي م��ن قوت��ه اهلزيل��ة ،إزاء تنظي��م إرهابي منه��ك حتت وطأة ضرب��ات حتالف دولي مل
يعر با َ
ال للكتلة البش��رية الكربى ،اليت دفعت مثناَ باهظاَ حتت س��طوة داعش املتوحش��ة ،وتركها يف حس��بة
احلص��ص مليليش��يات النه��ب والرتوي��ع اإليراني��ة.
ّ
ال تس��تقر قس��مة ديرالزور على اجلغرافيا وحدها ،مثة انش��طارات بش��رية واجتماعية واقتصادية،
اخت�يرت عل��ى ح � ّد ح � ّول مق �دّس امل��كان إىل نه��ر عاب��ر ب�ين ش��طري س��وء احل��ظ واملص�ير.
ب�ين ماح��ازه األس��د وال ميكن��ه إع��ادة إعم��اره ،وم��ا حازته ق��وات س��وريا الدميوقراطي��ة ،وتريد تغيري
ش��رط اس��تقراره العتي��ق ،ليناس��ب تركبيته��ا املتح ّكم��ة؛ س��قطت احل��رب إىل ق��اع س��ينقل قس��مة البش��ر،
والشام ّية القاحلة يف ضفة ،واخلواء واجلزيرة اخلصبة يف أخرى ،إىل عدم تعيني ال إجابة بادية له ،سوى
ح��رب جدي��دة ح��ول ج��دار الف��رات.
َ
ولي��س املش��هد يف دي��ر ال��زور وحي��دا يف م��ا حيمله الع��ام اجلديد من احتم��االت متضاربة ومفتوحة،
ب��ل ّ
إن س��وريا كله��ا تق��ع حت��ت ه��ذا الش��رط ،فالنظ��ام يواص��ل زحف��ه لقض��م األرض ،وبينم��ا ه��و يتحض��ر
إلط�لاق مذحب��ة ك�برى جدي��دة يف إدل��ب ،قد تدف��ع مئات اآلالف من املدنيني إىل جمهول املنايف والتش��رد،
ّ
فإن توقع رد فعل مغاير دولياَ ملا حدث ،على مدى س��نوات الثورة ،س��يكون ضرباَ من التفاؤل يف غري حمله،
إذ أن يف الغوط��ة م��ا يكف��ي م��ن أدل��ة.
املفارق��ة ّ
أن س��وريا مات��زال مرك��ز س��ردية «االنتص��ار» الروس��ية – اإليراني��ة املزعوم��ة ،يف تن��اف
وتضاد مع واقع يس��وق ذات االحتماالت إىل الش��رق األوس��ط برمته ،مع اندالع احتجاجات املدن اإليرانية،
ال�تي م��ازال م��ن املبك��ر احلك��م عل��ى نتائجه��ا ،وإن كان��ت تقود يف جوهرها إىل كش��ف التناق��ض بني مزاعم
الس��لطة ،وحقيق��ة م��ا يري��د الش��عب يف إي��ران.
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جنود روس يف حي القصور  -خاص

أسواق الريف يف اجلورة والقصور
شعبان حممد
مل يك��ن انص��راف الكثريي��ن يف اجل��زء املأه��ول م��ن أحي��اء مدين��ة دي��ر ال��زور ع��ن أداء ص�لاة االستس��قاء ال�تي دع��ا إليه��ا «الس��يد
الرئي��س» ،حس��ب م��ا ق��ال خطي��ب اجلمع��ة ،احتجاج�اً أو مقاطع��ة للدعوة ،إمنا المباالة حمضة جتاه قضية يعد االهتمام بها من ش��ؤون
البش��ر الطبيعي�ين ،ومل يع��د أح��د يف دي��ر ال��زور ،بع��د كل ه��ذه الس��نوات ،وه��ذه اخلامت��ة ،حيس��ب نفس��ه يف عداده��م.
أثن��اء اخلطب��ة ال�تي ربط��ت التق��وى باملط��ر نص��ح اخلطيب
ب��أن «جيتن��ب أكل احل��رام من الس��وق» ،يف نهي غري صريح وش��جاع
يف الوقت ذاته ،عن شراء ما يعرضه جنود النظام وامليليشيات التابعة
ل��ه م��ن بضائع س��رقوها من القرى والبل��دات املهجر أهلها يف الريف.
تعددت اآلراء بني من استساغ ذلك «بذريعة أننا أوىل بهذه البضائع
الرخيص��ة م��ن س��كان الالذقي��ة وطرط��وس ومح��ص» ،وم��ن رف��ض
ذل��ك ألن ش��رائها ح��رام.
يف أس��واق «التعفي��ش» ،ال�تي امت��دت م��ن ش��ارع ال��وادي على
أطراف حي اجلورة إىل الشوارع الرئيسية يف حي القصور ،مي َّيز بني
ثالث��ة مس��تويات للمس��روقات ،وثالث��ة انتماءات للصوص؛ املس��توى
األول للبضائ��ع الثقيل��ة ،س��يارات ،ج��رارات ،حب��وب بكمي��ات كب�يرة،
غ��رف ن��وم واس��تقبال فخم��ة ،وغ�ير ذلك مم��ا يعرضه ق��ادة وعناصر
م��ن تابع��ي س��هيل احلس��ن فيم��ا يع��رف مبيليش��يا (النمر) .واملس��توى
الثاني للبضائع املتوس��طة ،برادات وغس��االت ،وأحياناً رؤوس ماشية
مفردة من بقر وأغنام ،وعدد زراعية وغريها مليليشيا (لواء القدس)
الفلس��طيين وأجه��زة املخاب��رات ،وأم��ا املس��توى الثال��ث فه��و للبضائ��ع
اخلفيف��ة ،س��جاد وأغطي��ة وأوان��ي مطب��خ ودراج��ات ودج��اج ومح��ام،
وغ�ير ذل��ك مم��ا يعرض��ه جن��ود جي��ش النظ��ام وعناص��ر ميليش��يا
(الدف��اع الوط�ني) .تعق��د الصفق��ات جبان��ب الس��يارات الش��احنة ال�تي
حتمل املس��روقات دون جدال طويل على األس��عار ،ويش��عر الطرفان
البائ��ع واملش�تري -بالف��وز.يق��ول أمح��د (اس��م وهم��ي) أن��ه يف��رز معارض��ي النظ��ام يف
مدين��ة دي��ر ال��زور ع��ن مؤيدي��ه م��ن خ�لال موقفه��م م��ن املس��روقات،
ويرى عالمات «الدناءة واخلسة بوجه كل واحد يشرتي شي يعرف
حتم��ل أمح��د ظ��روف
زي��ن أن��ه منه��وب» .مث��ل عش��رات اآلالف غ�يره ّ
احلص��ار الرهيب��ة ال��ذي فرض��ه تنظي��م داع��ش عل��ى اجل��زء اخلاض��ع
لس��يطرة النظ��ام ،ورغ��م ه��ذا م��ا ي��زال حمتف��ظ مبوقف��ه املع��ارض
للنظام بعده «أصل البالء» كما يقول .ويتذكر أيام احلصار انتظار
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إس��قاط مظ�لات األغذي��ة ،والص��راع عل��ى م��ا حتمل��ه عل��ى األرض،
وكي��ف ينث��ر الطح�ين من األكي��اس املمزقة ،أو يس��فك الزيت من
عبوات��ه ويس��حب باإلس��فنج م��ن ال�تراب.
يضي��ف اجلن��ود ال��روس بع��داً آخ��ر للمش��هد يف دي��ر ال��زور
اليوم ،خاصة حني تلوذ سياراتهم يف شوارع فرعية لتعرض معلبات
وأرز وس��كر وعب��وات زي��ت ،مجعوه��ا أو س��رقوها م��ن خمصص��ات
وحداته��م الغذائي��ة .يفض��ل الن��اس الش��راء منه��م جل��ودة ورخ��ص
أمث��ان بضاعته��م .ويف مقه��ى مفتت��ح م��ن حديق��ة من��زل اعت��ادوا
أن يس�ترحيوا في��ه اق�ترب طف��ل م��ن أحده��م يس��أله «أنت شيش��اني؟»
فيهز اجلندي رأس��ه مبتس��ماً ،ويبدو صاحب املقهى مس��روراً بزبائنه
ه��ؤالء ،ألنه��م «أرح��م من غريهم» كما يقول يف تلميح جريء وغري
معت��اد يف دي��ر ال��زور الي��وم ،لقس��وة وهمجي��ة اآلخري��ن.
قب��ل أي��ام دهس��ت س��يارة ل(ل��واء الق��دس) ام��رأة ،وأكملت
طريقها دون أن تتوقف ولو للحظة ،مل حياول أحد إيقاف السيارة
أو اللحاق بها مروء َة كما يف الس��ابق ،بل مل يصرخ أحد بالش��تيمة
حمتج�اً ،واكتف��ى امل��ارة بإس��عاف الضحي��ة صامت�ين .تغ�يرت نربات
الصوت ،ودخلت مفردات كثرية إىل قاموس اللغة اليومية ،وغابت
مف��ردات أخ��رى ،وتغ�يرت مالم��ح الوج��وه ،وب��دا الن��اس أك�بر م��ن
أعمارهم احلقيقية بس��بب اجلوع والرعب خالل الس��نوات الس��ابقة،
ومع االس��تباحة الكاملة فقدت حتى نظراتهم جس��ارتها« .ذل عيشة
ذل ومهان��ة» يق��ول أمح��د «احن��ا م��و الدي��ر ،وم��ا ظل ش��ي كث�ير منها
بينا ،الدير بالناس اللي قالت ال وظلت تقول» ،ميثل أمحد قلة قليلة
جداً ظلت تربط مأساة دير الزور بإطارها السوري األوسع ،يف حني
غرق��ت األغلبي��ة بالع��امل الضي��ق الذي أحيطت ب��ه املناطق اخلاضعة
لس��يطرة النظام يف املدينة ،وفيه احنصرت ش��واغل الناس باإلفالت
من املوت جوعاً ،وحتاشي شرور عناصر األمن وامليليشيات ،تصاحلاً
معه��ا ،أو جتنبه��ا وحتمله��ا بأي ش��كل كان.
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النظام الفاشل لن يعيد احلياة إىل سابق عهدها يف دير الزور

علي برهان
يف اجلــزء اخلاضــع لســيطرة النظــام يف ديــر الــزور تتضــارب الشــائعات املتداولــة ،بــن التفــاؤل
الســاذج إىل درجــة أن الصــن ســتتدخل بإعــادة إعمــار ديــر الــزور ،و«تبنــي بــدل الديــر املدمــرة ديــر جديــدة
علــى طريــق الشــام» ،والتشــاؤم القائــم علــى مــا يعاينــه النــاس يف املدينــة كل يــوم.
يف الش��هر األخ�ير كث��ف وزراء
النظ��ام زياراته��م حملافظة دير الزور بغرض
االط�لاع عل��ى احتياجاته��ا ،وإع��داد اخلط��ط
لتشغيل اخلدمات األساسية ،والبدء بصيانة
البن��ى التحتي��ة ،وإط�لاق عملي��ة التعلي��م،
حس��ب ما قالت وس��ائل إعالم النظام .نتيجة
هل��ذا الزي��ارات ص��درت ق��رارات م��ن معظ��م
ه��ذه ال��وزارات ،تقضي بفك ارتباط املوظفني
النازحني من أبناء دير الزور بدوائر بديلة يف
مدن النزوح ،والتحاقهم بوظائفهم األصلية
يف احملافظ��ة .أث��ار الق��رار تذم��راً واس��عاً يف
أوس��اط املوظف�ين النازح�ين ،لعجزه��م يف
حال عودتهم عن تأمني مس��اكن يف املدينة،
ال�تي تزي��د نس��بة الدم��ار الكلي��ة فيه��ا ع��ن
 ،90%وف��ق تقدي��رات احملاف��ظ عل��ى تلفزيون
النظام .حتى اآلن ما تزال الشوارع الرئيسية
والفرعي��ة ،يف أحي��اء احلميدي��ة والعم��ال
واجلبيل��ة واملوظف�ين والع��ريف والصناع��ة
واملط��ار القدي��م والش��يخ ياس�ين والعرض��ي
والكنام��ات وخس��ارات واحلويق��ة ومعظ��م
الرش��دية ،مغلق��ة تقريب��اً ،بس��بب ال��ركام
الناج��م ع��ن تدم�ير األبني��ة املطل��ة عل��ى
ه��ذه الش��وارع .ومل تفت��ح بع��د إال الش��وارع
الرئيس��ية ب�ين األحي��اء .وتلح��ق بش��بكة
أنابي��ب مي��اه الش��رب ونق��ل التي��ار الكهربائ��ي
والص��رف الصح��ي أض��رار متفاوت��ة ،لكنه��ا
مجيع��اً خ��ارج اخلدم��ة اآلن .وإىل جان��ب
املن��ازل دم��رت أيض�اً معظ��م األبنية واملنش��آت
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العام��ة يف ه��ذه األحياء اليت تس��تحيل العودة
إليه��ا جزئي�اً اآلن ،وتس��تحيل كذل��ك حت��ى
لو سخر النظام كل إمكانياته ،و«عمل فيها
لي��ل نه��ار ،لع��ام كامل على األقل» حس��ب ما
يقدر مهندس مدني سابق يف بلدية املدينة.
يتس��اءل موظ��ف عائ��د م��ن دمش��ق
ع��ن امل��كان ال��ذي تس��تطيع في��ه املؤسس��ات
اس��تقبال آالف ،ورمب��ا عش��رات اآلالف،
م��ن موظفيه��ا العائدي��ن «كل دائ��رة قاع��دة
بغرفت�ين وصال��ون باجل��ورة أو بالقص��ور،
ي��ا دوب تكف��ي املدي��ر ومعاون��ه وس��كرتريه
وذاتيت��ه» وحت��ى ل��و اس��تطاعت -يكم��ل
املوظ��ف -فأي��ن سيس��كن العائ��د عائلت��ه؟
ول��و س��كن ف��وق أنق��اض منزل��ه املدم��ر ،ف��إىل
أي مدرس��ة ،ويف أي مش��فى ،ي��داوم ويع��اجل
أوالده؟ يف قط��اع الصح��ة تعم��ل الي��وم
بش��كل جزئي «مش��فى األسد» ،وتقدم املشفى
العس��كري خدماته��ا لبع��ض احل��االت ،فيم��ا
تقدم املشفى ،أو املركز الطيب الذي افتتحه
اإليراني��ون يف ح��ي القص��ور ،اخلدم��ات
الصحي��ة األفض��ل يف دي��ر ال��زور ،ودون أن
ينج��ح بالطب��ع بس��د العج��ز املزم��ن يف ه��ذا
القطاع .اآلن وقبل عودة النازحني يف دمش��ق
واحملافظ��ات األخ��رى ،وم��ع عدد س��كان حول
املئ��ة أل��ف نس��مة يف حي��ي اجل��ورة والقص��ور
وملحقاتهم��ا ،تعج��ز امل��دارس ع��ن اس��تيعاب
مجيع الطالب ،رغم تقسيمهم على فوجني،
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وزاد ع��دد الط�لاب يف بع��ض امل��دارس عل��ى
( )100طال��ب يف الص��ف أو الغرف��ة الصفي��ة
الواح��دة.
يف املس��احة الضيق��ة ال�تي يش��غلها
احليان يندر العثور على منزل فارغ لإلجيار،
وإن عث��ر علي��ه فس��يكون مببال��غ مرتفع��ة،
ال طاق��ة ألغلبي��ة العائدي��ن املفرتض�ين عل��ى
حتمله��ا .وتضي��ف تكالي��ف خدم��ات الكهرباء
املأج��ورة (نظ��ام اآلمب�ير) وارتف��اع أس��عار
الس��لع الضروري��ة أعب��اء إضافي��ة عليه��م،
وقب��ل ه��ذا كله تأت��ي حالة االنف�لات األمين
لعناصر امليليش��يات ،وعناص��ر وجنود أجهزة
أم��ن النظ��ام وجيش��ه ،لتجع��ل العي��ش يف
اجل��ورة والقص��ور أم��راً ال يط��اق بالنس��بة
لعوائ��ل العائدي��ن احملتمل�ين.
عل��ى ه��ذه احل��ال يب��دو م��ا يق��وم به
النظام ،وما يعد به ،لتشغيل قريب للخدمات
العام��ة ض��رب م��ن احلماق��ة والك��ذب ،يف
س��عيه لتقدي��م ص��ورة دعائي��ة ع��ن قدرات��ه
يف إع��ادة عجل��ة احلي��اة إىل طبيعته��ا ،يق��ول
م��ن خالهل��ا لق��د انته��ى كل ش��يء لصاحلي،
ويب��دو حماول��ة ،إىل جانب حماوالت أخرى،
لرتس��يخ س��لطة س��تظل مزعزع��ة ،ول��ن
ترس��خها س��يطرته العس��كرية ،واألمني��ة
الناقص��ة بدوره��ا ،بذه��اب نص��ف احملافظ��ة
إىل س��يطرة «قس��د» حبماي��ة أمريكي��ة عل��ى
الضف��ة اليس��رى لنه��ر الف��رات.
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نشوان الصاحل
حض��ر
محي��د ال��ذي رف��ض ب��ادئ األم��ر قب��ول الدع��وة،
َ
حت��ت إص��رار أب��و أن��س إىل مضاف��ة الوال��ي ،وفرد كي��س تبغه ،ولف
س��يجار ًة ،ودخنها على مرأى ومس��مع حاش��ية أبو أنس ،الذي تبس��م
ومن��ع اجلمي��ع م��ن اعرتاض��ه قائ�ل ً
ا« :لق��د دع��وت اهلل أن خيلصك من
ه��ذه اخلطيئ��ة من��ذ ع��ام  ،»2008ف��رد مح ّي��د بثق��ة« :يب��دو أن دعوت��ك
مل تك��ن صادق��ة ،أو أن دين��ك منق��وص» .ضح��ك أب��و أن��س ،وأومل ل��ه،
وروى للحاضري��ن قص��ة التنظي��م والراع��ي مح ّي��د.
يف الع��ام  2008اس��تطاعت حكوم��ة املالك��ي مدعوم��ةٌ
بالصح��وات والق��وات األمريكي��ة ط��رد (تنظي��م الدول��ة اإلس�لامية
يف الع��راق) م��ن املناط��ق ال�تي انتش��ر فيه��ا ،لكنه��ا وقف��ت عن��د ح��دود
امل��دن والق��رى والبل��دات ،حت��ى أن بع��ض األخب��ار تق��ول أن أوام��ر
منع��ت اجلي��ش والصح��وات م��ن التقدم جن��وب الرطبة باجت��اه وادي
ح��وران ،كم��ا منعته��م من التقدم يف البادية املمتدة بني نهر الفرات
وجبل سنجار ،ويذكر بعض الصيادين السوريني ،الذين مل يكتفوا
بالرباري السورية وعربوا احلدود للصيد واكتشاف براري العراق،
أن تل��ك املناط��ق مليئ��ة باألنفاق ،وخنادق بعرض أكثر من مخس��ة
أمتار وامتداد يصل إىل  100مرت مسقوفة بعوارض معدنية وسعف
النخ��ل املغط��ى بال�تراب ،حبي��ث ال ميكن رؤية املدخل إال من مس��افة
قريب��ة .وق��د اختب��أ فيها عناصر تابع��ة للتنظيم القديم الذي اختفى
ومل يظه��ر حت��ى خري��ف  ،2013معلن�اً أن��ه «الدول��ة اإلس�لامية» ،ال�تي
اش��تد عوده��ا بع��د ه��روب معتقل��ي التنظي��م م��ن س��جن أب��و غري��ب،
وقام��ت قائمته��ا م��ع احتالل املوصل ،وكس��ر جبه��ة النصرة وأحرار
الش��ام والفصائ��ل األخ��رى يف الرق��ة ودي��ر ال��زور.
يف ذل��ك الع��ام ال��ذي ذك��ره الوال��ي كان مح ّي��د يرع��ى
غنم��ه رفق��ة ابن��ه جنوب مدينة الرطبة العراقية ،ودخلوا مبواش��يهم
وادي ح��وران ال��ذي ُنس��جت حول��ه األس��اطري ،فظه��رت جمموع��ة
مس��لحة اعتقل��ت األب واالب��ن لع��دة أي��ام ،ومل��ا تأك��دوا أن��ه جم��رد
راع��ي ،أطلق��وا س��راحهم حمذري��ن م��ن مغب��ة احلدي��ث ع��ن تواج��د
جمموع��ات مس��لحة يف تل��ك املنطق��ة ،ومح ّي��د ب��دوره كابن عش�يرة
حف��ظ العه��د وبق��ي يرع��ى يف تل��ك املنطق��ة ،ومنحه��م م��ا حيتاج��ون
م��ن خ��راف وخب��ز وم��واد متويني��ة دون أن يع��رف م��ن ه��م ،س��وى أن
قائ��د اجملموع��ة يدع��ى أب��و أن��س ،ال��ذي أصب��ح والي�اً لوالي��ة الف��رات،
ورأى أن من س��اعدهم أوقات ضعفهم ،يس��تحق املكافأة ورد اجلميل
أوق��ات قوته��م.
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ُتتت��م احلكاي��ة ب��أن مح ّي��د مل يطل��ب ش��يئاً حت��ى هج��وم
التنظي��م عل��ى ق��رى عش�يرة الش��عيطات واعتق��ال وقت��ل الذك��ور،
وتش��ريد العائ�لات ،عنده��ا توس��طته إحدى العائالت من الش��عيطات
إلخ��راج أبنائه��ا األربع��ة ،فذه��ب إىل أب��و أن��س ال��ذي صف��ح عنه��م
ب��دوره ،وس��لمهم حلم ّي��د ،رغ��م غضب صق��ور التنظيم من حاش��يته.
وعلى الرغم من التهويل الش��عيب الذي أصاب احلكاية أثناء تناقلها
إال أن الكث�ير م��ن أبن��اء البوكمال يؤك��دون أن هؤالء األربعة فقط
ه��م م��ن جن��ا م��ن إعدام��ات داع��ش حب��ق أبن��اء عش�يرة الش��عيطات.
والي��وم ،بع��د اإلعالن��ات املتك��ررة ع��ن دح��ر تنظي��م داع��ش
م��ن قب��ل روس��يا والتحال��ف الدول��ي ،يبق��ى يف البادي��ة الس��ورية عل��ى
األق��ل بقعت��ان غامضت��ان:
األوىل :ممت��دة م��ن الطري��ق الرتاب��ي الواص��ل بني حمطيت ال��ـ  T3والـ
 T2النفطيتني حتى طريق دير الزور -تدمر ،ابتدا ًء من جنوب قرية
«الش��وال» ،ه��ذه املنطق��ة مل تدخله��ا أي��ة ق��وات بع��د ،وهن��اك مقاوم��ة
عنيف��ة يف أطرافه��ا ،ومنه��ا انطلق��ت هجم��ات عكس��ية للتنظي��م على
ق��رى الش��وال وكباج��ب والس��خنة ،وعل��ى مقرب��ة منه��ا يف بادي��ة
الس��خنة أظه��رت تقاري��ر مرئي��ة لقن��وات روس��ية أنفاق �اً يف الت�لال
واجلب��ال ،تق��ود إىل حج��رات متع��ددة ج��رى حفره��ا يدوي�اً.
الثاني��ة :ه��ي منطق��ة الروض��ة مش��ال نه��ر الف��رات عل��ى مقرب��ة من
احل��دود الس��ورية العراقي��ة ،ه��ذه املنطقة اليت ُتمع الش��هادات على
أنه��ا امل�لاذ األخ�ير للتنظي��م لكثرة احلفر فيها ،وذهب بعض الش��هود
إىل أن التنظي��م اس��تعان مبتعه��دي بن��اء من الداخل الس��وري إلنش��اء
خماب��ئ بيتوني��ة حت��ت األرض يف تل��ك املنطق��ة لق��اء مبال��غ خيالي��ة.
وينس��جم ه��ذا م��ع االعتق��االت التعس��فية الكث�يرة للتنظي��م حب��ق
أبن��اء دي��ر ال��زور ،وال��ذي يُس��اق معظمه��م معصوب��ي العين�ين للحف��ر
لعدة أيام يف أماكن جيهلونها ،وينسجم أيضاً مع آلة حفر األنفاق
الضخم��ة نس��بياً ال�تي وجده��ا اجلي��ش العراق��ي يف املوصل.
لق��د ه��رب الكث�ير م��ن عناص��ر التنظي��م ،بعضه��م ع��اد إىل
�دان أخ��رى بص��ورة غ�ير ش��رعية حبثاً
ب�لاده ،وبعضه��م هاج��ر إىل بل� ٍ
ع��ن األم��ان أو ع��ن «جها ٍد» آخر ،وبعضهم ذاب يف اجملتمع الس��وري أو
ع��اد إلي��ه ،بع��د أن أخذت بعض ال��دول رعاياها وعمالءها املنخرطني
بقع نعرفها وأخرى
يف صفوف التنظيم ،لكن هناك حتت األرض يف ٍ
فرصة أخرى
جنهلها ،اختفى وخيتفي املئات ورمبا اآلالف بانتظار
ٍ
�كان آخر.
لالنقض��اض عل��ى م� ٍ
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متداولة ألحد أنفاق داعش يف العراق

أين اختفى التنظيم

يف النص��ف الثان��ي م��ن  ،2014بع��د
أن أزال احل��دود ب�ين الع��راق وس��وريا ،وأعلن
خالفت��ه ،اقتط��ع تنظيم «الدولة اإلس�لامية»
اجل��زء احل��دودي م��ن حمافظ��ة دي��ر ال��زور
ابت��دا ًء م��ن صاحلي��ة البوكم��ال ،وض��م إليها
أج��زا ًء م��ن حمافظ��ة األنب��ار ليعلنه��ا والي��ة
ويع�ين «أب��و أن��س العراق��ي» والي��اً
ّ
الف��رات،
عليها ،الذي مل ينتظر كثرياً ليدعو الراعي
مح ّي��د م��ن عش�يرة اجلغايف��ة عل��ى الط��رف
الس��وري م��ن احل��دود لزيارت��ه.

			

رادار املدينة

حرية القاصر اليت تقف عند حدود التطوع يف الوحدات العسكرية

الطفلة آفني وبياناتها يف دفرت العائلة

بني الزواج والقتال يف مناطق اإلدارة الذاتية

كدر أمحد
الطفلة أفني صاروخان من حمافظة احلسكة ،واليت أثري حوهلا اجلدل منذ فرتة ،ليست األوىل بني من يتم جتنيدهن
يف الوحدات العسكرية ،ولن تكون األخرية ،بالرغم من شن النشطاء محالت عدة لوضع حد لذلك ،لكن حالة صاروخان سلطت
الض��وء عل��ى التناق��ض ال��ذي ينط��وي عليه تعامل الس��لطات يف مناطق اإلدارة احمللية م��ع ملف القاصرات ،بني منع تزوجيهن من
جه��ة ،وجتنيده��ن -إتاح��ة اختي��ار االلتح��اق بالوح��دات العس��كرية هلن؟! -م��ن جهة أخرى.
أرام صاروخ��ان م��ن مدينة الدرباس��ية حتدث لعني املدينة مالي��ة ملس��ؤولني يف إدارة املدين��ة ليس��تطيع اخل��روج م��ن الس��جن م��ع
ب��أن ش��قيقه أك��رم ق��ام بتزويج ابنته ذات ال17عام�اً ،وهو ما اعتربته عروس��ته يف نفس اليوم ،كما يقول؛ يبدي اس��تغرابه من هذه العقلية
السلطات أمراً خمالفاَ لقوانينها ،فقامت بسجنه ،ودفعه لكتابة تعهد ال�تي ال تلتف��ت لألخب��ار اليومية عن جتنيد القاصرات ،ولكن الس��لطات
ع��دم تزوي��ج الفت��اة قب��ل أن تبلغ ال 18من عمره��ا .ويتابع صاروخان يف املدين��ة «وكأنه��ا ال ح��س هل��ا وال خرب ،حتت بند ضمان حرية الرأي
ب��أن ذات الس��لطات ،وبع��د أيام قليلة ،قام��ت خبطف أفني صاروخان ،للفت��اة»- ،عل��ى اعتب��ار أن االنضم��ام إىل الوح��دات العس��كرية ش��أن
البن��ت الصغ��رى ألخي��ه ذات ال 11عام�اً ،م��ن أمام مدرس��تها يف مدينة ش��خصي خي��ص الفت��اة وحدها! وهلا احلرية الكامل��ة يف اإلقدام عليه.-
ويف الي��وم العامل��ي للتضام��ن م��ع امل��رأة أعل��ن جمل��س العدال��ة
الدرباس��ية ،وبوض��ح النه��ار .أم��ا اإلدارة الذاتي��ة ف�لا تنظ��ر أب��داَ إىل
الش��كاوى ال�تي يقدمه��ا ذوو األطف��ال ،وكأنه��ا مل تتلقه��ا باألس��اس ،االجتماعي��ة ع��ن إحصائي��ة ختص حاالت العنف ضد املرأة خالل العام
حبسب صاروخان ،رغم أنها أكدت أكثر من مرة التزامها باملواثيق  ،2017وتضم��ت  7ح��االت اغتص��اب ،و 160حال��ة ض��رب وإي��ذاء ،و30
�ان ،و 13حال��ة زواج قاص��ر .مل تتط��رق اإلحصائي��ة ملس��ألة
الدولي��ة مب��ا خي��ص مس��ألة جتني��د القاص��رات .ويفي��د صاروخ��ان حال��ة زواج ث� ٍ
بأنه��م راجع��وا ع��دة مرات مركز (اآلس��اييش) ،ليأتيهم الرد يف كل جتنيد الفتيات القاصرات الذي يزداد يوماَ بعد آخر يف صفوف القوات
مرة بأنه «لديكم سبع فتيات ،واحدة لنا والبقية لكم» .بينما مل جت ِد العسكرية العائدة لإلدارة الذاتية يف مشال شرق سوريا .ويشرح حسن
مراجعة مراكز مهتمة بشأن املرأة ،فاجلميع يتماشى مع توجهات العل��ي وه��و ناش��ط حقوق��ي وعض��و جمل��س العدال��ة االجتماعي��ة ،أن
قوان�ين اإلدارة الذاتي��ة والعق��د االجتماع��ي ال حت��وي أي��ة م��ادة تبي��ح أو
اإلدارة خوف�اً م��ن اإلغ�لاق ،كم��ا يق��ول صاروخان.
املنظم��ات املس��تقلة تب��دو «أذن م��ن ط�ين وأذن م��ن عج�ين» ،تس��مح بذل��ك ،كم��ا أن��ه لي��س هناك سياس��ة ممنهجة به��ذا اخلصوص
كم��ا يق��ال ،فعل��ى رغ��م العش��رات م��ن املنظم��ات املهتمة بش��أن املرأة« ،ب��ل عل��ى العك��س ،هن��اك رعاي��ة خاصة للمرأة بش��كل ع��ام ،والقاصرات
إال أن إحداه��ن مل تتط��رق ملوض��وع جتني��د القاص��رات ،وه��و م��ا بش��كل خ��اص» وع��زا التح��اق قاص��رات بالفصائ��ل العس��كرية كتط��وع،
جيعله��ا تظه��ر كش��ريك ل�لإدارة يف التكت��م ع��ن مص�ير القاص��رات ،وليس كتجنيد! ،لظروف نفسية أو اجتماعية أو عاطفية ،أو لقناعات
وع��دم املطالب��ة بعودته��ن لذويه��ن .وح��ول دور املنظم��ات أف��ادت سياسية ،تلعب العاطفة دوراَ أسياسياَ فيها .ويعتقد أنه قد تلجأ قاصر
الناطق��ة الرمسي��ة ملنظم��ة س��ارا ،املتخصص��ة بش��أن امل��رأة يف مش��ال إىل تزيي��ف حقيق��ة عمره��ا ،يق��ول «إن اجله��ات املعني��ة عندم��ا تتأك��د
س��وريا ،ن��ورا خلي��ل ،يف حدي��ث لع�ين املدين��ة ،بأنه��م ال ميلك��ون أي��ة م��ن ذل��ك س��تقوم بصرفه��ا م��ن اخلدم��ة ،وه��ذا عل��ى س��بيل االف�تراض،
إحصائي��ات ع��ن جتني��د القاص��رات ،كم��ا أنه��م مل يتلق��وا أية ش��كوى واحلاالت االستثنائية اليت يقوم البعض باستغالهلا وتضخيمها ،كي
من نساء مت جتنيد بناتهن ،لذلك ليس لديهم أي تواصل مع جهات يشوه مسعة اإلدارة الذاتية ،أما إذا بلغت شكوى للقضاء حبادثة معينة
عس��كرية خبص��وص ذل��ك« ،م��ع أننا كن��ا حاضرين وق��ت اتفاق نداء ف�لا يوج��د مامينع��ه م��ن التدخل».
يف املقاب��ل ص��در قان��ون جي��رم تزوي��ج القاص��رات ،ويض��ع ل��ه
جني��ف مبن��ع جتني��د األطف��ال» .أم��ا خبص��وص تزوي��ج القاص��رات
«فعندن��ا حماض��رات بامل��دارس ،وورش��ات عم��ل باملخيم��ات ،للحد من عقوبات رادعة ،وذلك حبسب الباب الثالث لقانون العقوبات ،املادة ،157
انته��اكات حق��وق الطف��ل» وأك��دت أنه��ا ض��د جتني��د االطف��ال دون وال�تي تن��ص عل��ى أن م��ن ت��وىل إب��رام عق��د زواج قاص��ر مل يت��م الثامن��ة
عش��ر م��ن عم��ره ،عوق��ب باحلب��س م��ن ث�لاث س��نوات إىل س��بع س��نوات،
الس��ن  ،18كم��ا ه��ي ض��د تزوي��ج القاص��رات.
عل��ى أن صاروخ��ان يب��دو حمق�اَ يف ادعاءات��ه ،يف ظل حاالت ويعت�بر ول��ي القاص��ر وم��ن ت��وىل إب��رام العق��د ش��ركاء يف اجل��رم .فيم��ا
أخ��رى ،فجه��اد يف ري��ف ع�ين الع��رب (كوباني) مت القب��ض عليه من تتلق��ى الس��لطات عل��ى امت��داد أراض��ي مناط��ق اإلدارة الذاتي��ة غرام��ة
قبل (اآلساييش) مع عروسه حبجة أنها قاصر ،فاضطر لدفع رشوة مالي��ة م��ن ول��ي األم��ر ت�تراوح م��ا ب�ين  300أل��ف وملي��ون ل�يرة س��ورية.
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العائدون إىل بيوتهم حتت سيطرة «قسد» بدير الزور
أنس الراوي
ال شيء مينعهم أو يعيق طريق عودتهم إىل ريف دير الزور اخلاضع لسيطرة «قوات سوريا الدميوقراطية» ،خالفاَ لدخوهلم
إىل مناط��ق درع الف��رات ،ف�لا حاج��ز يطل��ب هوي��ة ،وال عنص��ر حي��اول إبراز جل ذكائ��ه بنظرة يف عيين أحد الفاري��ن من جحيم احلرب
يف دي��ر الزور.
حت��دث تقري��ر نش��رته ع�ين املدين��ة ،يف وق��ت س��ابق ،عم��ا كما يقول« ،أنا ال أستطيع الذهاب إىل دمشق خوفاَ من قوات النظام،
يعاني��ه نازح��و ديرال��زور يف مناط��ق درع الف��رات ،وق��د وصل��ت أعداد من ويف اجل��زرات مسع��ت أن العم��ل متوفر ،وإجي��ار املنازل ال يتجاوز 10
يدخلون عن طريق النقطة صفر (حاجز العون) إىل  750شخصاَ يف آالف ل�يرة س��ورية» ،ويضي��ف بأن��ه مل يعم��ل م��ا ميك��ن أن يتس��بب ل��ه
الي��وم ،حالي�اَ أع��داد من يدخ��ل مناطق درع الفرات عن طرق النقطة مبشاكل مع «قسد»« ،أنا شخص مدني ،ال أطلب أكثر من العيش،
ذاته��ا ال يتج��اوز املئ��ة ش��خص بكثري ،يف حني تش��هد الباب وجرابلس ل��دي ثالث��ة أطف��ال وأمه��م ،نري��د أن نعي��ش ،وال يهم�ني م��ن حيك��م
َ
َ
وأع��زاز نزوح �ا عكس��يا باجت��اه املناط��ق ال�تي انتزعته��ا ق��وات س��وريا املنطقة».
الدميقراطي��ة ،مؤخ��راَ ،م��ن قبض��ة داع��ش.
ال تتوف��ر اخلدم��ات العام��ة يف املناط��ق ال�تي س��يطرت
خي��رج م��ن ك��راج أعزاز ثالث س��يارات (فان) بش��كل يومي
عليها «قسد» يف ديرالزور كتوفرها يف مشال ومشال شرقي حلب،
متجه��ة إىل ري��ف دي��ر ال��زور ،ويفي��د أح��د الس��ائقني الذي��ن يعمل��ون
عل��ى خ��ط أع��زاز اجل��زرات (مدخ��ل احل��دود اإلداري��ة حملافظ��ة دي��ر فيضط��ر القاطن��ون هن��اك لقط��ع مئ��ات الكيلوم�ترات ك��ي يصل��وا
ال��زور 72 ،غرب��ي املدين��ة) ب��أن العدي��د م��ن الركاب يتجمع��ون يومياَ إىل مش��فى ،كم��ا مل ت� ْ
�در عجل��ة الزراع��ة حت��ى اآلن ،يف حني يقطن
للع��ودة إىل تل��ك املناط��ق .يدف��ع الراك��ب  17أل��ف ل�يرة س��ورية عش��رات اآلالف م��ن النازح�ين ع��ن قراه��م وبلداته��م ومدنه��م يف
للوص��ول إىل ديرال��زور ،خالف�اَ للمبال��غ الطائل��ة ال�تي كان يضط��ر خي��م عش��وائية ،أو يش��غلون منش��آت حكومي��ة س��ابقة ،لك��ن العائدين
لدفعه��ا لله��روب منه��ا ،ومتن��ع «قس��د» الس��ائقني القادمني م��ن خارج يفضلون املكوث هناك على أية حال ،ويفيد أحد العائدين إىل قرية
املناط��ق ال�تي تس��يطر عليها جتاوز اجل��زرات ،يف حني كانوا يصلون احلواي��ج ،وه��و م��ن مدين��ة امليادي��ن ،أن الكهرب��اء و امل��اء متوف��ران إىل
بس��ياراتهم إىل قري��ة الطيان��ة ش��رق ديرال��زور ،ولك��ن ذل��ك مل يع��د ح��د م��ا ،األنرتن��ت حصراَ يف الليل ،اإلجي��ارات أقل بكثري من أعزاز أو
بإمكانهم ،بعد شكاوى سائقني يعملون هناك يف نقل العائدين دون الباب« ،فإجيار شهر يف إحدى هذه املدن يكفينا ثالثة أو أربعة أشهر
صعوب��ات أمني��ة ،حبس��ب الس��ائق .أم��ا ع��ن أع��داد العائدي��ن فيصع��ب يف احلواي��ج» ،كم��ا أن األس��واق ب��دأت بالعم��ل بش��كل تدرجي��ي ،مم��ا
تقديره��ا ألن الع��ودة غ�ير منظم��ة ،وتق��ع خ��ارج إدارة الكراج��ات ،جيع��ل ف��رص العم��ل ممكن��ة.
إضاف��ة إىل أن هن��اك آخري��ن يع��ودون بس��يارتهم اخلاص��ة.
ال حيت��اج أي متاب��ع ألوض��اع النازح�ين م��ن دي��ر ال��زور إىل
يذك��ر أب��و مجع��ة أن حماوالت��ه احلالي��ة جلم��ع بع��ض
مناطق درع الفرات ألي جهد ملعرفة أس��باب عودة بعضهم إىل ريف
امل��ال ليس��ت به��دف اس��تئجار من��زل ،أو ش��راء خيمة يف مدين��ة أعزاز،
دير الزور (خط اجلزيرة) حيث تس��يطر «قس��د» على معظم اخلط،
ب��ل به��دف تأم�ين قيم��ة الع��ودة إىل ق��رى اجل��زرات بري��ف دي��ر الزور
اخلاضع لس��يطرة «قس��د» ،فمبلغ اخلمس�ين ألف لرية سورية ،الذي ف�لا خي��م مت نصبه��ا ،إال يف ح��االت ن��ادرة ،وبش��كل ف��ردي تطوعي ،ال
يس��عى جلمع��ه ،ال يكف��ي إلجي��ار بي��ت أو ش��راء خيم��ة ،لكن��ه يدخ��ره بي��وت فتح��ت أمامه��م ،ال منظم��ات كان��ت بانتظاره��م ،ومل تتحم��ل
لسائق «ابن حالل وافق على حجز ثالثة مقاعد لي بهذا املبلغ» .أما أي جهة حكومية مسؤوليتها جتاه موجة الوافدين ،فض َ
ال عن أنهم
األس��باب ال�تي دفع��ت أب��و مجع��ة للع��ودة ،فيلخصها بأن��ه مل يتوفر يف عائ��دون إىل بالده��م ،وإن فص��ل النه��ر بينهم وب�ين بيوتهم ،يف حالة
أعزاز على أي س��بب للبقاء ،ال س��كن ،ال عمل ،وال حتى س��لة إغاثية ،م��ن ع�بر النه��ر ليه��رب ،كم��ا يقولون.
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رادار املدينة
على أحد اجلدران يف أعزاز

القانون السوري يف حماكم ريف حلب الشمالي
اعرتاضات ألسباب ال ختص القانون وجدل مستمر

حممد سرحيل
أث��ارت حادث��ة توقي��ع ع��دد من القضاة املنش� ّقني ع��ن النظام فيما يعرف مبناطق «درع الفرات» عل��ى اعتماد وتطبيق القانون
الس��وري -مب��ا ال خيال��ف دس��تور ع��ام ( -)1950موج� ً�ة م��ن االس��تياء داخ��ل األوس��اط الثوري��ة عموم�اً ،وب�ين صف��وف العامل�ين يف س��لك
القض��اء واحملاك��م الش��رعية خصوص�اً ،فلم��اذا رف��ض البع��ض ه��ذا الق��رار وماه��ي البدائ��ل؟
ش��هدت قن��وات التواص��ل
االجتماع��ي محل��ة انتق��اد واس��عة مل يس��لم
منه��ا املو ّقع��ون على هذا القرار ،وعلى خلفية
ذل��ك س��ارعت العدي��د م��ن اجله��ات إلص��دار
بي��ان اس��تنكار للق��رار ،وم��ن أبرزه��م فصائ��ل
اجلي��ش احل��ر ،ال�تي أعلن��ت يف بي��ان رمس� ّ�ي
رف��ض بي��ان القضاة ،وطالبت بتش��كيل جلنة
خمتص��ة تش��مل «كاف��ة ش��رائح الث��ورة»
الختي��ار أو صياغ��ة جمموع��ة م��ن القوان�ين
تناس��ب املرحل��ة ،إىل ح�ين «اختي��ار الش��عب
قانونه ودس��توره بعد إس��قاط النظام» ،ولعل
الالف��ت يف بي��ان الفصائ��ل ع��دم تدخله��ا يف
رف��ض أو قب��ول الق��رار مجل��ة وتفصي�ل ً
ا،
وإمن��ا ج��اء اعرتاضه��م عل��ى اس��تئثار القضاة،
وتف ّرده��م مبث��ل ه��ذا الق��رار اخلط�ير واهل��ا ّم
دون ال ّرج��وع لباق��ي مكون��ات اجملتم��ع.
وعق��ب بي��ان الفصائ��ل عق��د قراب��ة  50قاضي�اً
وحمامي�اً اجتماع�اً حضره ع��دد من احملامني
والقض��اة الس��وريني العامل�ين يف منطق��ة
درع الف��رات ،ومندوب��ون ع��ن وزارة الع��دل
الرتكي��ة بصف��ة مراقب�ين ،أق��روا مبوجب��ه
تطبي��ق القان��ون الس��وري وف��ق دس��تور 1950
وم��ا قبل��ه ،مع العمل على ط� ّ�ي وتعطيل املواد
املخالف��ة للفق��ه اإلس�لامي ومب��ادئ الث��ورة
الس��ورية أينم��ا وجدت ،وتكلي��ف جلنة تعمل
عل��ى إص��دار لوائ��ح بامل��واد ّ
املعطلة خالل مدة
أقصاه��ا ش��هر.
يفي��د عم��رو مشي��س رئي��س
احملكم��ة الش��رعية يف حل��ب وريفه��ا س��ابقاً،
يف حديث لـ «عني املدينة» ،بأن اعتماد القانون
الس��وري يش��كل (س��ابقة ثوري��ة خط�يرة)،
لكون��ه حي��وي م��واداً تك�� ّرس االس��تبداد
والعنصري��ة ،س��وا ًء أكان وف��ق دس��تور 1950
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أم  ،1973كم��ا أن��ه يعتم��د يف الكث�ير م��ن
األح��كام عل��ى القان��ون الفرنس��ي واألملان��ي،
وقوان�ين أخ��رى ال تع�بر ع��ن ثقاف��ة وال هوية
الش��عب الس��وري ،وذل��ك خ�لاف القان��ون
العربي املوحد الذي حيظى بش��رع ّية عرب ّية
ودولي��ة ال ميك��ن إنكاره��ا ،إضاف� ً�ة للش��رعية
الثور ّي��ة ال�تي اكتس��بها م��ن قب��ل العدي��د من
املكون��ات ،م��ن أبرزه��ا هيئ��ة حمام��ي حل��ب
األح��رار وجمل��س القض��اء األعل��ى وغريه��م.
وتطّب��ق معظ��م احملاك��م
احملس��وبة عل��ى فصائ��ل اجلي��ش احل��ر
عل��ى امت��داد اجلغرافي��ا الس��ورية القان��ون
العرب��ي املوح��د ،وذل��ك بع��د مع��ارك وجت��ارب
خاضته��ا احملاك��م واهليئ��ات الش��رعية حتت
مس��مى «حتكي��م الش��ريعة» ،إذ ال ميك��ن ألي
جه��ة تطبي��ق أي ش��ريعة م��ا مل تك��ن مقنن��ة
ومفصل��ة ،واس��تطاع القان��ون العرب��ي املوح��د
ّ
يف الف�ترة الس��ابقة أن حيس��م اجل��دل م��ن
ه��ذه الناحي��ة ،وقد اعتمد اجمللس اإلس�لامي
الس��وري ال��ذي يضم قراب��ة  40رابطة علمية
وش��رعية يف أحن��اء س��ورية ه��ذا القان��ون،
�ص عل��ى ع��دم اخل��روج عن��ه إال يف ح��ال
ون� ّ
ً
خمالفت��ه نصوص��ا ش��رعية صرحي��ة.
يق��ول احملام��ي حمم��د ح��اج عب��دو
العام��ل يف ري��ف حل��ب الغرب��ي لع�ين املدين��ة:
«يتمي��ز القان��ون الس��وري مب��واده املق ّنن��ة
واملفصل��ة م��ع وج��ود الش��روحات ،وال ش��ك
بأنه أسهل لنا كمحامني من حيث املمارسة
والتطبي��ق ،إال أن العرب��ي املوح��د يبق��ى
املرجعية األنسب كقضاء ضرورة يف الوقت
احلال��ي ،نظ��راً لتوافق معظم احملاكم عليه،
واعتم��اده الش��ريعة اإلس�لام ّية كمص��در
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تش��ريعي وف��ق م��واد مق ّنن��ة ،م��ع اإلش��ارة إىل
أن العدي��د م��ن م��واده ّ
مت تعطيلها كاحلدود
إم��ا بس��بب خمالف��ة بعضه��ا
وغريه��ا ،وذل��ك ّ
للش��ريعة ،أو اس��تحالة تنفيذه��ا يف حال��ة
احل��رب لع��دم وج��ود (إم��ام)» ،وي��رى ح��اج
عب��دو ب��أن «االتف��اق عل��ى القان��ون الواج��ب
التطبي��ق ال ميك��ن أن يق ّره بضعة أش��خاص،
خصوص�اً م��ع عدم مراعاتهم حالة الضرورة
اليت مل ترفع بعد» ،ويضيف« :قرار كهذا ال
ب��د ل��ه م��ن عقد اجتماعي ،ميثل فيها ّ
الش��عب
العنص��ر األب��رز ،وه��و م��ن مه��ام ومس��ؤولية
جل��ان خمتص��ة مت ّث��ل الش��عب وتتضاف��ر
فيه��ا جه��ود علماء الش��ريعة والقانون ،لتقوم
بإع��داد دس��تور وقان��ون جديدي��ن للب�لاد».
ويتطاب��ق القان��ون الس��وري
م��ع العرب��ي املوح��د يف أص��ول احملاكم��ات
بنس��بة كب�يرة ،إال أنهم��ا خيتلف��ان يف ع��دد
�ص القان��ون
م��ن األح��كام والقضاي��ا ،ف�لا ين� ّ
الس��وري مث�ل ً
ا عل��ى احل��دود والتعزي��رات،
كذل��ك حي��وي م��واداً ختال��ف الش��ريعة
كقضاي��ا الزن��ا والفائ��دة وغريه��ا ،ويع�� ّد
القان��ون العرب� ّ�ي املوح��د ،كما يرى املدافعون
عن��ه ،أفض��ل القوان�ين ال�تي تعتم��د الش��ريعة
اإلس�لامية كمص��در رئيس��ي يف التش��ريع،
إال أن��ه مل يس��لم م��ن بع��ض املالحظ��ات ،وه��و
قان��ون ش��اركت بصياغت��ه يف وق��ت س��ابق
جل��ان ش��رعية بإش��راف علم��اء وحقوقي�ين
وقانوني�ين ،حت��ت مظّل��ة جامع��ة ال��دول
العربية ،وذلك بهدف توحيد الدول العربية،
املوح��د وف��ق أحكام
وإقام��ة التش��ريع العرب� ّ�ي ّ
الش��ريعة اإلس�لامية ،ويتم ّي��ز بأن��ه ال يتق ّي��د
فقه��ي ّ
مع�ين.
مبذه��ب
ّ

رادار املدينة

مقاهي نازحي دير الزور يف مدينة الباب
من مدينة الباب -عدسة الكاتب

خليفة اخلضر

منذ حتريرها من قبضة داعش يف ش��هر ش��باط املاضي ،صارت مدينة الباب هدفاً ملوجات نازحني من مدن وأرياف س��ورية
خمتلف��ة .مح��ل النازح��ون إىل املدين��ة تنوع�اً مناطقي�اً يظه��ر يف األمس��اء ال�تي أطلقوه��ا عل��ى املقاه��ي واملطاع��م واملتاج��ر ،وغريه��ا م��ن
األعم��ال ال�تي أسس��وها يف الب��اب.
مبج��رد الوص��ول إىل املدين��ة ،وعل��ى مدخله��ا الش��مالي،
ي�برز حض��ور النازح�ين بأمس��اء امل��دن والق��رى ال�تي ج��اؤوا منه��ا ،أو
بأمس��اء متصل��ة به��ا ،أو أمس��اء تش��به امل��اركات كان��ت معروف��ة
هناك ،مقهى محص ،كافرتيا اميسا (محص) ،فالفل حلب ،مقهى
الف��رات ،مقه��ى ترق��ا (العش��ارة) ،مقه��ى اجلس��ر ،مقه��ى الش��رقية،
موباي�لات ت��ادف ،مش��اوي أب��و فاضل -فرع الب��اب ،وغريها الكثري مما
يش��غل أكث��ر م��ن نص��ف الواجه��ات يف الش��وارع الرئيس��ية والفرعية
ايضاً ،يف املدينة اليت يقدر ناشطوها عدد سكانها اليوم ب( )180ألف
نس��مة تقريب �اً ،نصفه��م أو أكث��ر الي��وم م��ن النازح�ين.
يرى ياس�ين العبد اهلل ،وهو ناش��ط إعالمي من دير الزور،
أن التس��مية نس��بة إىل م��دن النازح�ين ق��د تع��زل الن��اس بعضهم عن
بعض ،وجتعلهم «متكتلني ومنغلقني على أنفس��هم ،ال يعرفون عن
اجملتم��ع اآلخ��ر إال القلي��ل» م��ا ق��د يس��بب ،حبس��ب رأي العب��د اهلل،
تناح��ر ومش��اكل خط�يرة يف املس��تقبل.
َ
يع��د أب��و حمم��د ه��ذه األمس��اء دلي�لا عل��ى تعل��ق النازح�ين
وحنينه��م إىل دي��ار ق��د ال يع��ودون إليه��ا يف وق��ت قري��ب .وحت��ت
أمسائه��ا جيتمع��ون لالس��تئناس ببعضه��م البع��ض ،وللتخفي��ف م��ن
م��رارة الن��زوح .يق��ول أب��و حمم��د ال��ذي يدي��ر مقه��ى صغ�يرة محل��ت
اسم مدينته -طلب أال نذكر امسها -إن املقاهي يف مدينة الباب هي
عتب��ة يدخله��ا الواف��د اجلدي��د ،وم��ن خالهل��ا يبحث عن من��زل يأويه،
وع��ن عم��ل يعي��ل ب��ه أس��رته .وال ي��رى أب��و حمم��د يف ع��ادة النازح�ين
ال�تردد عل��ى أمكن��ة ختص أبناء بلدهم عالم��ة فرقة ،فهنالك عوامل
أخ��رى جتمعه��م ،أوهل��ا املس��جد ال��ذي يصل��ي في��ه اجلمي��ع ،وكذلك
اجل�يرة يف األحي��اء واحل��ارات ،وغ�ير ذل��ك الكث�ير.
يف مقه��ى دي��ر ال��زور ميض��ي أب��و إبراهي��م ،الن��ازح م��ن
البوكمال ،معظم نهاره من الصباح حتى املس��اء ،ويف مرات كثرية
يتن��اول غ��داءه يف املقه��ى برفق��ة أصدقائ��ه ،يدخ��ن ،يش��رب الش��اي،
ويس��مع آخ��ر أخب��ار البل��د م��ع القادم�ين اجل��دد م��ن هن��اك .يق��ول أب��و
إبراهيم إنه جيد يف املقهى تسلية عن اهلموم اليت يضيق بها صدره
بع��د س��نوات عصيب��ة حت��ت ظ��ل داع��ش ،والقص��ف اهلمج��ي للنظ��ام
ال��ذي أخرجه��م يف اآلخ��ر مبالبس��هم تقريب�اً م��ن بيوته��م ،ث��م خ�لال
رحلة نزوح م ّر بها يف خميمات جنوب احلسكة اليت تشبه املعتقالت،
ث��م يف طري��ق ميل��ؤه اللصوص ،واملرتش��ون الذين س��لبوا منه ماليني

الل�يرات لتس��هيل عب��ور عائلت��ه الكب�يرة ،قب��ل أن حت��ط ب��ه الرح��ال هنا،
مث��ل آالف غ�يره م��ن أه��ل البوكم��ال ،ليعت��اد مع عش��رات منه��م ارتياد
هذه املقهى كل يوم .ال جيد أبو إبراهيم يف التفاف أهل كل بلد على
بعضه��م عزل��ة ع��ن اآلخري��ن ،إذ يس��مع هن��ا كل ي��وم حكاي��ا م��ن كل
م��كان ،وتع��رف خالل الش��هرين اللذين قضاهما يف الباب ،منذ وصوله
إليه��ا ،عل��ى أش��خاص م��ن مجي��ع احملافظ��ات.
ح��اول أب��و إبراهي��م أن خي��رق اعتي��اده اجلدي��د ،جتن��ب
يف أكث��ر م��ن م��رة الذه��اب إىل املقه��ى والبق��اء يف البي��ت ،غ�ير أن��ه مل
يك��ن س��عيداً به��ذه احمل��اوالت ،فهن��اك يقع فريس��ة للتفك�ير والتذكر،
و«الصف��ن به��ذا املسلس��ل العجي��ب الل��ي ش��فناه ،ولس��ا م��ا صحين��ا من��ه»
كما يقول .يعلق جليسه املرح ،الذي ال تنطفئ سيجارة احلمراء بني
أصابعه ،بأنهم ال يستطيعون «مقابلة النسوان يف املنزل طوال الوقت»
وال يوج��د م��كان آخ��ر يلتق��ون في��ه.

يف الواق��ع افتق��دت معظ��م املقاه��ي الكث�يرة ال�تي افتتحه��ا
النازح��ون م��ن دي��ر الزور يف مدين��ة الباب الس��مات التقليدية للمقهى،
إذ تغيب كراسي اخليزران ،واألسقف املرتفعة ،واإلطالالت املعهودة
م��ن خ�لال الزج��اج عل��ى امل��ارة يف الش��وارع ،وتب��دو به��ذه النواق��ص،
وبالكراس��ي البالس��تيكية امللون��ة ،وشاش��ات التلف��از عل��ى احلائ��ط،
أق��رب «للكافرتي��ا» ،لك��ن هذا االختالف ال حي��ول دون حماوالت يبذهلا
الزبائن ،وخاصة األكرب سناً ،الستعادة ما ألفوه ،بتجاهل الكوكتيل
والك��وال والعصائ��ر املعلب��ة ،والرتكيز على الش��اي ،وكذلك الرتكيز
عل��ى األغان��ي العراقي��ة م��ن جي��ل الي��اس خضر ومحيد منصور وس��عد
احلل��ي أحيان �اً ،إىل جان��ب أم كلث��وم يف أوق��ات املس��اء.
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«مهاجرين»

كم��ا يف حمافظ��ات أخ��رى ،ميي��ل ال��رأي الع��ام يف إدل��ب إىل رف��ض زواج الس��وريات بأجان��ب ،ج��اؤوا إىل الب�لاد للقت��ال بداف��ع
«اجله��اد» أو بدواف��ع أخ��رى ،وم��ا ي��زال البع��ض يتقب��ل ه��ذا الن��وع م��ن ال��زواج مب�بررات خمتلف��ة ،أوهل��ا ح��ل مش��اكل (العنوس��ة) ،والنس��ب
املرتفع��ة للنس��اء األرام��ل واملطلق��ات.

إىل من��زل والديه��ا املؤل��ف م��ن غرفت�ين يف جب��ل الزاوي��ة،
ع��ادت أمس��اء ابن��ة ال ( )15عام�اً حتم��ل طفله��ا الرضي��ع ،وه��ي عازمة
عل��ى أال تع��ود ثاني��ة لزوجها ،املهاجر الرتكس��تاني ،بعد س��نة قضتها
مع��ه .كان املن��زل ب��ارداً ،وي��دل أثاث��ه عل��ى فق��ر مدق��ع تعان��ي من��ه
األس��رة ،يفس��ر دون أس��ئلة دوافع تزويج هذه الطفلة مرتني ،األوىل
لرج��ل م��ن حل��ب س��رعان م��ا اختف��ى ،والثاني��ة م��ن «الرتكس��تاني».
تبك��ي أمس��اء ،وه��ي تض��م الطف��ل يف حماول��ة إلس��كاته ع��ن الب��كاء
دون أن يس��كت« ،كن��ت ظ��ل جوعان��ة عن��ده ،أكله��ن كل��ه عج�ين،
ومل��ا س��ألين لي��ش م��ا ع��م تاكلي ،وع��رف اني ما حبي��ت أكلن ،عصب
وص��ار يضرب�ني ،م��ا كن��ت قدران��ة اش��رح ل��ه ،ألن��ه ي��ادوب يفه��م علي
وبفه��م علي��ه» تق��ول أمس��اء ،وه��ي حت��اول مس��اعدة أمه��ا املس��تلقية
بف��راش امل��رض عل��ى القعود ،لتتمكن م��ن فهم ما جيري حوهلا ،ومن
أنا .تقول األم أن كل شيء يف قصص الزواج «قسمة ونصيب» ملواساة
ابنتها ،اليت تسرتسل يف رواية قصتها مع املهاجر الذي كان يضربها
بسبب ودون سبب ،حسب ما تقول« ،مرة ،قبل ما يروح عالرباط ،ترك
ل��ي  700ل�يرة ،ومل��ا رج��ع وع��رف ان��ي صرف�تن عص��ب ،وص��ار يضربين
بأيديه ورجليه...وملا عرف اني حبلت ،جاب لي حبوب للتسقيط ،قال
ل��ي اش��ربي ،م��ا رضي��ت ،عص��ب وص��ار يضربين ويص��رخ ،لكين عندت
حلت��ى استس��لم لألم��ر الواق��ع».
مل تفص��ل احملكم��ة الش��رعية ال�تي اش��تكت إليه��ا أمس��اء يف
قضي��ة طالقه��ا ،لكنه��ا تقس��م أنه��ا لن تعود إليه مهم��ا حدث ،وال تبدو
لصغر سنها مدركة بعد املستقبل الغامض الذي ينتظر طفلها ،وال
لوضعه القانوني املعقد ،أو املعاناة الكبرية اليت سيجدها أمامه عندما
يك�بر ،ب�لا أب ،وب�لا نس��بة مس��جلة ومعروف��ة ومع�ترف به��ا.
تنص��ح سوس��ن ،وه��ي صيدالني��ة وناش��طة اجتماعي��ة،
بتجنب تزويج املهاجرين ،للتباين الكبري يف العادات والتقاليد واللغة
اليت تشكل عائقاً حقيقياً أمام بناء حياة طبيعية يف هذا الزواج ،و«إذا
كان الداف��ع دي�ني ،وتقدي��ر للمجاهدي��ن ،فعن��ا جماهدي��ن س��وريني
كث�ير ،وإذا كان م��ادي ،فش��باب س��وريني كثري يق��دروا يكونوا على
مس��توى املس��ؤولية».
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عل��ى برنام��ج الوات��س أب جتي��ب س��يدة مهاج��رة وصلت بها
عل��ى بع��ض أس��ئلة ع�ين املدين��ة ،دون أن تكش��ف عن هويته��ا ،وتكتفي
بتعري��ف مقتض��ب أنه��ا «داعي��ة حتم��ل ش��هادة علي��ا يف أص��ول الفقه»،
وتق��ول إنه��ا الحظ��ت نس��بة متزاي��دة م��ن النس��وة دون زواج ،م��ا يه��دد
اجملتم��ع مبش��كالت خط�يرة ،وعل��ى الط��رف املقاب��ل توج��د أع��داد
كب�يرة م��ن املهاجري��ن العزاب يريدون ال��زواج ،وال جيدون من يقبل
بتزوجيهم من «األنصار» ،وتعرتف بوقوع كثري من الزجيات الفاشلة،
وأس��اس املش��كلة ،حس��ب م��ا تق��ول ،ه��ي أن املهاج��ر غري��ب وجمه��ول،
يتعمد إخفاء هويته ألسباب أمنية تراها حمقة ،ما حيول دون قدرة
األهل على السؤال عن «أصل املهاجر ودينه وخلقه» .ترفض الداعية
التعمي��م وإط�لاق األح��كام والته��م عل��ى مجي��ع املهاجري��ن ،فمثلم��ا
يوجد «من هو س��يء اخللق والدين ،واجلاس��وس أيضاَ ،يف صفوفهم،
يوج��د مثله��م ل��دى األنص��ار» ،وتق�ترح ،حس��ب قوهل��ا ،ح�ل ً
ا عملي�اً ب��أن
يكش��ف املهاج��ر ع��ن هويت��ه أله��ل م��ن يري��د ال��زواج به��ا ،ليتمكن��وا من
الس��ؤال عن��ه!« ،لي��س يف س��نوات وج��وده يف الش��ام فق��ط ،ب��ل يف بل��ده
األصل��ي أيض�اً» إذ أصب��ح الع��امل قري��ة صغ�يرة كم��ا تق��ول.
تق��دم ري��م ،وه��ي خرجي��ة معه��د متوس��ط وأرمل��ة س��ابقة
ملعتق��ل الق��ى حتف��ه يف س��جون النظ��ام ،صورة مغايرة ع��ن الزواج من
مهاجرين ،إذ اقرتنت بأوزبكي تعرف ،كما يبدو من حديثها ،الكثري
ع��ن حيات��ه الس��ابقة ،فه��و مهن��دس يف ب�لاده ،ومهاج��ر عنه��ا منذ ()17
عام�اً ،ويتق��ن العربي��ة بطالق��ة ،ويعلمه��ا لآلخري��ن ،وتص��ف زواجه��ا
بأن��ه «ع��ادي مث��ل أي زواج ،خطب�ني ،وعمل��ت اس��تخارة وفكرت منيح،
وتعه��د يظل��وا والدي مع��ي وم��ا يظلمه��م ،ووافق��ت وعقدن��ا الق��ران،
وبلشنا جنهز ونشرتي غراض وذهب ،وجتوزنا بعد تالت أسابيع من
اخلطبة» .تقول بأن زواجها موفق ،وبأنها سعيدة ،وبأن زوجها يعامل
أوالده��ا كأن��ه أب هل��م.
ً
بع��د زواج دام ( )20عام �ا ت��زوج زوج خول��ة )39( ،عام��ا ،م��ن
إم��رأة ثاني��ة ،وطلقه��ا وحرمه��ا حت��ى من رؤي��ة أوالدها .أحس��ت بأنها
تائهة ،وعلى وشك الضياع ،لكنها اليوم ،وبعد أن تزوجت من مهاجر
تركس��تاني ،تش��عر بأنه��ا س��عيدة ،وتتمن��ى ب��أن ت��رزق من��ه بطف��ل.
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وضاح الشامي

تزامن �اً م��ع اهلزائ��م ال�تي تلقته��ا داع��ش يف مناط��ق س��يطرتها الس��ورية األوس��ع تش��هد األحي��اء اخلاضع��ة هل��ا جن��وب دمش��ق تط��ورات
�ات
ُمتس��ارعة ت��دل عل��ى انهي��ار متس��ارع يف صفوفه��ا يث�ير ل��دى الس��كان املدني�ين خم��اوف عدي��دة م��ن
مص�ير جمه��ول ق��د يُنتظره��م نتيج� ً�ة التفاق� ٍ
ٍ
�ب.
س � ّرية ق��د ُتعق��د يف وق� ٍ
�ت قري� ٍ

تتس��رب أنب��اء ع��ن اتف��اق عق��ده
مقاتل��ون يف كتائب اجلي��ش احلر النازحون
م��ن اجل��زء ال��ذي تس��يطر علي��ه داع��ش يف
جن��وب دمش��ق إىل بل��دات يل��دا وببي�لا وبي��ت
س��حم م��ع ق��وات النظ��ام؛ يقض��ي بعودته��م
ح��ال إكم��ال عناص��ر تنظي��م داع��ش
خروجه��م من��ه .وتأك��د خ��روج ق��ادة بالصف
الثان��ي لداع��ش ع�بر ط��رق فتحه��ا النظ��ام
م��روراً مبناط��ق س��يطرته إىل الريف الغربي
حملافظ��ة درع��ا ،حي��ث يس��يطر التنظي��م على
منطقة واسعة هناك ،وقع بعضهم يف قبضة
فصائ��ل اجلي��ش احل��ر بدرع��ا ،مث��ل منف��ذ
اإلعدام��ات الش��هري ص�لاح قطي��ش ،ورات��ب
طي��ارة أح��د مؤسس��ي التنظي��م يف جن��وب
دمش��ق ،ومس��ؤوله اإلعالم��ي الس��ابق .وإىل
جان��ب فرار قادة م��ن صفوفه يعاني التنظيم
م��ن عج��ز مالي ظهر يف انقط��اع الرواتب عن
مقاتلي��ه ،من��ذ س��تة أش��هر تقريب �اً ،كذل��ك
ب��دت عالم��ات تف��كك متث��ل بتم��رد حن��و 50
من مقاتليه ،ورفضهم األوامر باعتكافهم يف
منازهل��م ،وختليه��م عن احلص��ص واإلعانات
الغذائي��ة ال�تي ما ي��زال التنظي��م يوزعها على
املنتس��بني إلي��ه .ولك��ن ،وبالرغ��م م��ن مظاه��ر
الضع��ف تل��ك ،م��ا زال��ت داع��ش تف��رض
قوانينها اجلائرة على السكان ،بكل ما يتعلق
بس��لوكهم ومظهره��م.
يق��ول احل��اج خال��د (اس��م مس��تعار)
من أهالي خميم الريموك «إن جتاهل داعش
هلزائمه��ا يف الرق��ة ودي��ر ال��زور ،ومواصل��ة
أس��لوبها نفس��ه حن��و األهال��ي ،إم��ا أن يك��ون
مكابرة وعناد فقط ،أو يكون حتضرياَ لكارثة
ستودي باملنطقة» .يرفض احلاج خالد الذي

اق�ترب م��ن ( )60عام�اً أن يغ��ادر بيته ،ويش��رح
ب��أن املعان��اة اليت عاش��ها يف الس��نوات الس��ابقة
جعلته يصر على البقاء «بتنفس من ذاكرتي
املليانة بأحداث املخيم الصعبة ،ومتأكد أنه
مس��تحيل حدا يصدق معاناتنا» ويتس��اءل «يا
ت��رى معق��ول ح��دا يص��دق أنه عايش�ين بدون
دوا ،وب��دون م��ي وكهرب��ا وأكل طبيعي من
مخس سنني ،أو يصدق أنه دفعنا مثن كيلو
ال��رز  13أل��ف ل�يرة س��وري؟» ويتذك��ر احلاج
أي��ام اجل��وع ال�تي عاش��ها وق��ت احلص��ار ،ث��م
الرع��ب وق��ت دخ��ول داع��ش إىل املخي��م ،لكنه
ورغ��م كل م��ا م��ر ب��ه جيع��ل ع��ودة النظ��ام
والفصائ��ل الفلس��طينية التابع��ة ل��ه النهاي��ة
األس��وأ للمخي��م.
متت��د س��يطرة داع��ش جن��وب
دمش��ق على حيي احلجر األس��ود والعس��الي،
وأج��زاء كب�يرة م��ن خميم��ي التضام��ن
والريم��وك .ويبلغ ،حس��ب تقدي��رات األهالي،
ع��دد الس��كان اخلاضع�ين لس��يطرة داع��ش
( )5500نس��مة ،معظمه��م م��ن الالجئ�ين
الفلسطينيني ،يليهم النازحون من اجلوالن.
ورغ��م األغلبي��ة ال�تي يش��كلها الفلس��طينيون
يف ه��ذه املنطق��ة إال أنه��م يب��دون خش��يتهم
م��ن الفصائ��ل الفلس��طينية املوالي��ة للنظ��ام،
يرج��ح أنه��ا س��تكون ذراع س��يطرته بع��د
ال�تي َّ
داع��ش.
حماصرون داخل احلصار
إىل جان��ب الس��يطرة األك�بر
لداع��ش على خميم الريموك ،تس��يطر قوات
النظام واجلبهة الش��عبية لتحرير فلس��طني
القي��ادة العام��ة عل��ى مدخ��ل املخي��م باجت��اه
مدينة دمش��ق ،وتس��يطر هيئة حترير الش��ام

جامع الوسيم يف خميم الريموك-من إصدارات داعش

خميم الريموك بني داعش واملصري اجملهول

عل��ى جي��ب صغ�ير ال يزي��د عل��ى ع��دة ش��وارع
غ��رب املخي��م .ويف��رض النظ��ام ،وتف��رض
داع��ش م��ن جانبه��ا ،طوق �اً حمكم �اً عل��ى ه��ذا
اجلي��ب ال��ذي يقي��م فيه طوعياً حن��و ( )500من
الس��كان املدني�ين.
أم عم��ر العج��وز ال�تي ج��اوزت ()70
عام�اً واح��دة م��ن قاط�ني جي��ب «حترير الش��ام»
يف املخي��م ،ترف��ض رغ��م أمراضه��ا املزمن��ة
ون��درة ال��دواء مغادرة بيته��ا ،وكذلك تفعل أم
حمم��د رب��ة املن��زل ال�تي تس��تعمل م��ا تلتقط��ه
م��ن حط��ب وم��ن علب بالس��تيكية وم��ن حطام
قاب��ل لالح�تراق يف الطب��خ ،ويف تدفئ��ة أطفاهلا
الذي��ن تعلمه��م بنفس��ها« .م��ن أك�تر م��ن س��نة
م��ا أكلن��ا خب��ز» تق��ول أم حمم��د ،ال�تي تعتم��د
عل��ى م��ا يتيس��ر م��ن م��واد غذائي��ة م��ن منطق��ة
س��يطرة داع��ش يف إطع��ام أوالدها .ومثلها مثل
كثريي��ن يف جي��ب «حتري��ر الش��ام» ال يب��دون
اهتمام �اً مب��ن سيس��يطر يف املرحل��ة القادم��ة،
بش��رط أن يدعوه��م يعيش��ون بس�لام.
قب��ل الث��ورة كان خمي��م الريم��وك
واح��داً م��ن أك�بر املخيم��ات الفلس��طينية يف
س��ورية ،وزاد ع��دد س��كانه عل��ى ( )300أل��ف
نس��مة ،وخ�لال الع��ام األول للث��ورة كان
قبل��ة للنازح�ين م��ن املناط��ق الثائ��رة يف دمش��ق
ومح��ص وغريه��ا ،قب��ل أن تقحم��ه القي��ادة
العام��ة يف الص��راع الدائ��ر ،وحتول��ه إىل قاع��دة
انط�لاق ملقاتليه��ا باجت��اه الب��ؤر الثائ��رة جن��وب
دمش��ق ،وإىل ح�ين حتري��ره م��ن قب��ل فصائ��ل
اجلي��ش احل��ر مطل��ع الع��ام  .2013ث��م تع��رض
حلص��ار خان��ق قض��ى بس��ببه أكث��ر م��ن ()200
شخص ،وامتد إىل حني سيطرة داعش مطلع
الع��ام .2016
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جتل��س هن��اك يف إح��دى زواي��ا الس��وق ،وص��رة مالب��س
صغ�يرة يف حجره��ا ،تتأم��ل وج��وه امل��ارة ،تتقاط��ع نظراته��ا
للحظ��ات بنظ��رات بعضه��م ،لكنه��ا يف م��كان آخ��ر ،تب��دأ حديثا غري
مفهم��وم م��ع إن��اس تتخيله��م ،تنفع��ل ث��م تضح��ك ،وم��ا تلب��ث أن
تش��يح بوجهه��ا عنه��م.

ريا فارس
من�يرة فق��دت عقله��ا قب��ل س��نوات ،ال يع��رف أح��د كي��ف
ح��دث ذل��ك ،وتب��دو ش��قيقتها س��ناء مش��غولة مبأس��اتها اخلاص��ة،
حي��ث فق��دت زوجه��ا وابنته��ا الصغ��رى ،وتعم��ل الي��وم يف صال��ون
جتمي��ل للس��يدات .تش��كو أحيان�اً م��ن آالم يف ذراعيها بس��بب التهاب
األعص��اب ،مم��ا يعيقه��ا ع��ن عملها ال��ذي يعينها عل��ى الصمود أمام
م��ا م��رت ب��ه .ترافقه��ا من�يرة أخته��ا الك�برى ،لتف�ترش الزاوي��ة إىل
جان��ب الصال��ون ،وجتل��س متأمل��ة يف دفء الش��مس .س��ناء مل ت� َ�ر
زوجه��ا مقت��و ً
ال ومل تص��دق ،وبع��د س��نوات م��ن نزوحها ع��ن منزهلا
يف ع��درا م��ا زال��ت تأم��ل بأن��ه ح��ي ،رغ��م أن أحده��م أخربه��ا بأن��ه
رأى رأس��ه مقطوع�اً وملق��ى عل��ى قارعة الطري��ق .الحقاً اكتملت
املأساة بفقدان ابنتها الصغرى إثر إصابتها بشظية يف الرأس أثناء
قصف على حي دويلعة« :ما حلقناها .محلتا بني إيدي وركضت
ع املش��فى ب��س م��ا حلق��ت .مات��ت ب�ين إي��دي ع الطري��ق».
تكفك��ف دموعه��ا« :ضلي��ت ش��هور ح��س بدمه��ا س��خن
ومدب��ق ع إي��دي» ،خضع��ت س��ناء للع�لاج النفس��ي مم��ا يس��مى
اضط��راب ال��رض بع��د الش��دة ،وه��و اضط��راب نفس��ي حي��دث بع��د
تع��رض امل��رء ملوق��ف يه��دد حيات��ه أو حي��اة أح��د املقرب�ين ،ومعاين��ة
املوت بش��كل ش��خصي ،حيث يسيطر اخلوف الشديد على املريض،
وينح��و باجت��اه العزل��ة ،ويعان��ي م��ن كوابيس ون��وم مضطرب مع
ذكري��ات مؤمل��ة وح��االت هي��اج.
ب��ات م��ن الصع��ب أن جت��د يف س��ورية عائل��ة أو حتى فردا
مل مي��ر خ�لال الس��نوات املنصرم��ة حب��ادث أليم أو مل يفق��د عزيزا،
فال��كل ب��ات يعي��ش يف إح��دى مراح��ل احل��داد ،وم��ا إن خي��رج منه��ا
حت��ى يع��ود .فش��ادي ،ال��ذي كان ش��اباً يف العش��رين ضم��ن صفوف
جي��ش النظ��ام يف دي��ر ال��زور عن��د دخ��ول داع��ش ،ش��اهد صدي��ق
طفولت��ه جي��ز عنق��ه ويذبح ،اختبأ ش��ادي مذع��وراً ومل ينبس ببنت
ش��فة خوف�اً عل��ى حيات��ه ،ابتل��ع أنفاس��ه وتك��ور عل��ى نفس��ه ،ت��اركاً
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صديق��ه يقت��ل وح��ده ،ليع��ود ه��و إىل أهل��ه نص��ف جمن��ون م��ن ه��ول ما
رأى ،كان حمظوظ�اً مب��ا في��ه الكفاي��ة ليعود إىل عائلته ،اليت خس��رت
بع��د أش��هر ابنه��ا األك�بر يف تفج�ير س��يارة مفخخ��ة يف جرمان��ا .جن��ا
ش��ادي م��رة أخ��رى م��ن امل��وت ،لكن��ه مل ين� ُ�ج ه��ذه امل��رة م��ن رائح��ة أخيه
األك�بر وه��و يش��وى حي�اً ،وال من صوت صراخه ال��ذي ميأل أذنيه لي ً
ال
فيمنعه من النوم ،لينهض كملس��وع يذرع البيت جيئة وذهاباً .ارتأت
العائل��ة بعده��ا أن تبع��د ابنه��ا الناج��ي م��ن امل��وت إىل الربازي��ل ،فعالج��ه
النفس��ي وإن اكتم��ل فم��ن غ�ير املرج��ح أن يصم��د يف مواجه��ة ثالث��ة.
أما س��لمى فمس��تمرة بالبحث عن زوجها وأبو بناتها الثالثة
الذي فقد عقله إثر اعتقاله لدى مروره من أمام حاجز يف نهر عيشة:
«زت��وه م��ن الس��يارة بالش��ارع ،م��ا كان بيع��رف م�ين ه��و وال وي��ن ،ب��س
اجل�يران عرف��وه وجاب��وه ع البي��ت ،م��ا قدرن��ا نعرف منه ش��ي وال حلقنا
نعرض��ه ع دكت��ور» .يف الي��وم الثال��ث لعودت��ه خ��رج من املن��زل ومل يعد.
«ما حلقنا نفرح فيه ،كانت الناس بعدها تهنينا بس�لامته ملا اختفى».
وم��ا زال��ت تبح��ث ع��ن زوجه��ا آمل��ة عودت��ه إىل بيت��ه يوماً.
ال إحصائي��ات دقيق��ة ع��ن ح��االت ال��رض بعد الش��دة ،يف ظل
رح��ى احل��رب اجملنون��ة ،ويف جمتم��ع م��ا زال��ت تنظ��ر بع��ض ش��رائحه
إىل اإلصاب��ة النفس��ية عل��ى أنه��ا أمر ثانوي ،عدا ع��ن الوصمة املرافقة
للم��رض النفس��ي ،ويب��دو للمتاب��ع أن الوض��ع يتع��دى احل��االت اجللية
واملش� ّ
�خصة ،فاالكتئ��اب واإلحس��اس بالعج��ز والي��أس يس��يطر عل��ى
الش��رحية الش��ابة ويقعده��ا ع��ن اإلجن��از ،وم��ن غ�ير املمك��ن رص��د أو
قي��اس اآلث��ار النفس��ية عل��ى الش��رائح العمري��ة الصغ�يرة ال�تي ترتعرع
يف ه��ذه الظ��روف م��ن احلرم��ان والقل��ق واخل��وف ،وه��و أمر ل��ن ننتظر
كث�يراً حت��ى تظه��ر نتائجه الكارثية على بنية اجملتمع .لكن املالحظ
مؤخراَ انتش��ار ثقافة العالج النفس��ي والتحليل على خجلها يف وس��ط
الش��باب ال��ذي ب��دأ يبح��ث جدي�اً ع��ن حل��ول ألزمات��ه النفس��ية ،متقب�ل ً
ا
الع�لاج النفس��ي ومش��جعاً علي��ه ،وإن نظ��ر إلي��ه كش� ٍ�ر الب� ّد من��ه.

رادار املدينة
دوار

ندر
م

«ما دخل
جييب وال
ورقة من تالت
أيام» بدأ أبو علي
حديثه ،وهو يلف
سيجارة من كيس
تبغ مهرتئ «كابنت
بالك» ،وضعها بني
إصبعيه ،ثم مررها على
فمه ،اقتطع منها اجلزء
املبتل ،ليبصق على األرض.
«الشغل بالشتا قليل ،مايف غري
محوالت الفحم ،كل يومني
تالته ،وعلى طول بياخدوا الشباب».
أصلح أبو علي «منديله» كي يغطي
الشيب الذي مأل رأسه.
س

دس
بع

اتب
ة الك

مصطفى أبو مشس
عل��ى ط��رف الرصي��ف احملي��ط
ب��دوار من��درس ،يف والي��ة كيلي��س
الرتكي��ة ،يتجم��ع العش��رات من الش��باب
الس��وري ،من��ذ س��اعات الفج��ر ،يرت��دون
كل ثيابه��م لش��دة ال�برد ،يضع��ون
أيديه��م يف جيوبهم اخللفية ،وينتظرون
الس��يارات العاب��رة لتخت��ار منه��م «عام��ل
يومي��ة» ،بع��د أن أرهقه��م البح��ث ع��ن
فرص��ة عم��ل يف الوالي��ة احلدودي��ة ال�تي
تضاع��ف ع��دد الالجئ�ين الس��وريني فيها،
خالل السنتني األخريتني ،ليشكلوا نسبة
 95,15باملئ��ة إىل املواطن�ين األصلي�ين،
بع��دد جت��اوز  125أل��ف الجئ��اً ،مقاب��ل
 130.825م��ن األت��راك املس��جلني يف
الوالي��ة ،حبس��ب املديري��ة العام��ة إلدارة
اهلج��رة يف تركي��ا .أكث��ر م��ن نصفه��م
يعان��ي م��ن ع��دم توف��ر ف��رص العم��ل.
ال توج��د منش��آت صناعي��ة
ك�برى يف كيلي��س ،ويعتم��د س��كانها
عل��ى وظائ��ف الدول��ة ،باإلضاف��ة إىل
احملاصي��ل الزراعي��ة م��ن أراضيه��م« .يف
مواس��م الزراعة كنا دائماً نالقي ش��غل،
جن��ي عال��دوار وجت��ي س��يارات تاخدن��ا
نش��تغل ب��األرض ،حن��وش فليفل��ة،
زيتون ،خضرة ،بس بالشتا مايف مواسم،
كل ي��وم منن��زل هل��ون ون��ادراً م��ا نتوف��ق
بش��غل» ،يق��ول أمح��د العب��د ال��ذي كان
يعمل موظفاً يف مؤسسة املياه يف مدينة
حلب ،بقي أمحد يف املدينة حتى تهجري
أهله��ا يف كان��ون األول  ،2016ليخ��رج

يف مدينة كيليس..

حني جيتمع العم

ال السوريون على دوار مندرس وينصرفون

بعائلت��ه املكون��ة م��ن ثالث��ة أطف��ال وزوجت��ه
ووالدت��ه إىل إدل��ب ،ث��م إىل تركي��ا ع��ن
طري��ق التهري��ب ،ليس��تقر ب��ه املق��ام يف والية
كيليس« .كل املعامل يف املنطقة الصناعية
م��و الزمه��م عم��ال ،دورت بكل مكان :ورش��ات
البن��اء ،الدكاك�ين ،كل حم��ل ،م��ا توفق��ت.
صرل��ي س��نة بوق��ف كل ي��وم ه��ون ،واهلل
بيبع��ت رزق ال��والد» .يتقاض��ى أمحد «»50-35
ل�يرة تركي��ة م��ن عمل��ه كمي��اوم ،وه��ي ال
تكف��ي للح��د األدن��ى م��ن احلي��اة ،وإجي��ارات
البي��وت املرتفع��ة والفوات�ير ال�تي ال تنته��ي.
س��عيد الطرش��ة م��ن مدين��ة حل��ب
ق��دم إىل كيلي��س من��ذ أربع س��نوات قال «إن
ح��ال املدين��ة ق��د تغ�ير ،عندم��ا أتين��ا إىل هن��ا
كان الوض��ع أفض��ل ،وكان��ت اليومي��ة ال
تتج��اوز  25ل�يرة ،ولكنه��ا كانت تكفي حلياة
وس��طية ،كان س��عر ال��دوالر  ،1,93والي��وم
جت��اوز س��عره  ،3,8وكان إجي��ار البي��ت ال
يتج��اوز  250ل�يرة تركي��ة ،ليص��ل الي��وم إىل
 500لرية على األقل ،بعد أن أصبح احلصول
عل��ى ش��قة فارغ��ة مهم��ة ش��به مس��تحيلة،
فاألس��عار ارتفع��ت ،والروات��ب عل��ى حاهل��ا».
يف الطري��ق إىل ال��دوار يس�ترعي
انتباه��ك إعالن��ات ألصق��ت عل��ى واجه��ات
احمل�لات التجاري��ة ،يلزمن��ا «عام��ل س��وري ال
يتجاوز عمره 15عاماً»« ،مطلوب للعمل فتاة
م��ن  15 13-س��نة جتي��د اللغ��ة الرتكي��ة».
يرغ��ب معظ��م أرب��اب العم��ل يف
املدين��ة بتش��غيل الش��باب واملراهق�ين بأعم��ار

صغ�يرة ،ويع��زو صاح��ب أح��د احمل�لات
التجاري��ة يف املدين��ة ذل��ك «إىل قدرته��م
عل��ى التأقل��م ،واكتس��اب اللغ��ة بس��رعة،
وحتمله��م س��اعات العم��ل الطويل��ة» ،إذ
تتج��اوز س��اعات العم��ل يف املدين��ة يف
خمتل��ف اجمل��االت  10س��اعات ،وتص��ل يف
بع��ض األحي��ان إىل  12س��اعة ،برات��ب ال
يتج��اوز  1100ل�يرة تركي��ة ،ووجب��ة طعام
واح��دة ،دون احلص��ول عل��ى ضم��ان صحي
أو اجتماع��ي ،فالي��د العامل��ة الس��ورية غ�ير
قانوني��ة ،وال تتطل��ب تأمين��اً ،وال ختض��ع
للح��د األدن��ى م��ن األج��ور املطب��ق م��ن قب��ل
احلكوم��ة الرتكي��ة.
م��رت س��اعات الصب��اح ،ل ُيخ��رج
أب��و عل��ي الرج��ل األربعي�ني ،وبع��ض م��ن
الت��ف حول��ه يف حديق��ة دوار من��درس،
«أكي��اس ال��زوادة» ،رائح��ة البص��ل و«مي��ة
الفرجن��ي» ،دب��س البن��دورة كم��ا يطل��ق
عليه��ا يف مدين��ة حل��ب ،مألت امل��كان .أكل
رغيف��ه عل��ى عج��ل ،ورف��ض أن يش��رب
الش��اي ال��ذي حيمله ش��اب صغري يعمل يف
«براكة مشروبات» على الدوار .نظر إلي،
ثم قال «بيشربونا كاسة شاي بنص لرية،
ومندف��ع بالتواليت لرية ونص لنفضيها»،
ابتس��م اجلمي��ع لطرف��ة أب��و عل��ي ،ال��ذي
مس��ح فم��ه ويدي��ه مبنديل��ه ،ث��م اس��تقام
واضع�اً ي��ده يف جيب��ه اخللف��ي كش��اب يف
العش��رين م��ن العم��ر ،عّل��ه حيظ��ى بعم��ل
يس��د رم��ق عيال��ه.
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ف
ال�راق مر� ��رى
رادار املدينة

ال ميك��ن أن تتجاه��ل غص��ة تصيب��ك ،بينم��ا
ت�ترك وراءك كوم��ة م��ن الدم��ار ،واآلالم
ا قلي�ل َ
واألح��زان ،وقلي�ل َ
ا م��ن الف��رح ،وعم��راَ
م��ن الذكري��ات واحلن�ين.
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Jeremy Mann

بينم��ا جت��دع أنف��ك بيدي��ك،
وتغ��ادر الب�لاد ،تل��وح ل��ك الفت��ات الرتحي��ب
�ب ه��ذه
الضخم��ة باللغ��ة الرتكي��ة -ل��ن حت� ّ
الالفت��ة ،عل��ى أي��ة ح��ال -حت��ى ل��و مل تك��ن
تع��رف قب�ل َ
ا لغ��ة ه��ذه الب�لاد .وق��د تتنف��س
بع��د ذل��ك ه��واء نظيف�اَ ،ويك�بر قلب��ك حلظ��ة،
بينم��ا تع��د نفس��ك بالرجوع ،فماهي��ة الفراق
أن يهيأ للقاء بعده ،طاملا رسخنا هذه الفكرة
يف أرواحن��ا وعقولن��ا .وجت��د ع��زاء كب�يراَ يف
منف��اك اجلدي��د ،ب��أن جت��د حض��ن العائل��ة
يع��وض حض��ن الوط��ن ،س��تحب أن تك��ون
فيلس��وفاَ يف ه��ذه احلال��ة ،وحتس��ن اختي��ار
املعان��ي والكلم��ات ،لتع��رف فرق��اَ هائ�ل َ
ا
وجوهري��اَ ب�ين غرب��ة يف املنف��ى اجلدي��د،
واغ�تراب داخ��ل ح��دود وطن��ك ال��ذي أحبب��ت،
حي��ث تنتظ��ر وق��ت ع��ودة التي��ار الكهربائ��ي
بكثري من الشغف ،وآالف التسبيحات حبمد
وزارة الكهرب��اء ال��رؤوم.
هن��اك س��تتعلم أن ال��دوالر يتدخل
يف أج��رة التكس��ي ،وأس��عار البضائ��ع ،ويف
ع��دد أنفاس��ك اليومي��ة .ال ب��د أن تتق��ن يف
أوق��ات احلاج��ة لغ��ة التج��ارة واالقتص��اد،
ويالس��خرية الق��در! فلرمب��ا احتمي��ت مبحل
تاج��ر دم متقت��ه ،بينم��ا ت��دوي صف��ارات
اإلن��ذار مؤذن��ة بس��قوط قذيف��ة قريب�اَ من��ك،
فتقتل��ك ،أو ترتكك لتمنحك ترف الوقوف
عل��ى األط�لال ،والط��واف حول س��ور حديقة
مجيل��ة ،تنف��ث دخ��ان س��جائرك لتلع��ن
أولئ��ك احلمق��ى يف ذاك احل��ي الدمش��قي
ال��ذي تقطن��ه ،حي��ث تب��دو عالم��ات الس��عادة
عل��ى وجوهه��م ،بينم��ا تس��قط محم جيش��هم
الباسل على رؤوس «اإلرهابيني» يف الغوطة.
ستس��تغرق يف التفك�ير دقيق��ة
لتستس��لم لص��واب قلب��ك ورجاح��ة عقل��ك،
ف�لا وط��ن جيمع��ك م��ع الذئ��اب الواقف�ين
على احلواجز األمنية يف دمشق ،وال مشاعر
تربط��ك بش��قة تطؤه��ا أق��دام اجملرم�ين م��ن
الطائف��ة «الكرمي��ة» عن��د مت��ام اخل��وف ،عن��د
الس��ابعة صباح��اَ ،باحث�ين ع��ن «املخرب�ين»
دوري�اَ .س��تجهش بالكراهي��ة واحل��زن ،بينم��ا
تعل��ن أم��ام نفس��ك أن ال قداس��ة لدمش��ق

فخر اجلوري

بصورته��ا احلالي��ة يف نفس��ك ،ع��ن أي
يامس�ين دمش��قي يتح��دث أولئ��ك املعتوهون!
وس��تكره اليامس�ين الدمش��قي أكث��ر إذا
علم��ت أن «الس��يدة األوىل» ص��ارت تلق��ب
بس��يدة اليامسني .لقد أس��لمت دمشق قيادها
لوح��وش يقودونه��ا إىل اجلحي��م كيفم��ا
ش��اؤوا.
لكن��ك اآلن هن��ا غري��ب ،حت��اول
البح��ث ع��ن نفس��ك ،أي�اَ كان س��بب وج��ودك
هن��ا ،ومهم��ا أنزل��ت لعنات��ك عل��ى املؤيدي��ن
وكل الرمادي�ين والعلماني�ين الذي��ن
أغمض��وا أعينه��م ع��ن حريته��م «املقدس��ة»،
عن��د أول تهدي��د باالعتق��ال تعرض��وا ل��ه ،أنت
هن��ا بغ��ض النظ��ر ع��ن عمائم الس��وء ،وش��يوخ
الدج��ل واللح��ى الالصق��ة ،وجن��ود اخلالف��ة
االس�لامية وخليفته��م املعت��وه .أن��ت هن��ا ،وال
قيم��ة ألس��بابك الش��خصية يف وج��ودك هن��ا،
فهنا س��تهرب من جحيم التجنيد اإلجباري،
ودوري��ات الس��حب االحتياط��ي ،وهنا س��تكون
مبأم��ن م��ن قذائ��ف احل��رب يف ب�لادك ،وهن��ا
ل��ن تضط��ر إىل اخ�تراع الرواي��ات ألطفال��ك
الصغ��ار ع��ن ماهي��ة األص��وات املرعب��ة ال�تي
تق��ض مضاجعه��م كل ليل��ة ..هن��ا س��يعاود
احلل��م زي��ارة أطفال��ك ،وس��يكون بإمكانه��م
انتظ��ار زي��ارة باب��ا نويل .كل ذلك لن يغنيك
ع��ن ال��دوران يف ذات الدوام��ة كل ليل��ة.
ستس��أل نفس��ك أس��ئلة كث�يرة
عن معنى حزنك الدائم يف الش��وارع الطويلة
اجلميلة يف املنفى اجلديد ،وس��تحب تعذيب
نفس��ك ولومه��ا ،حني تق��رر اخلروج يف نزهة
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م��ع أصحاب��ك .ال حيق ل��ك العيش هنا ،بينما
مي��وت الن��اس هن��اك .ع��ار علي��ك أن تتوس��د
اإلس��فنج املضغ��وط هن��ا ،وتلتح��ف الديب��اج،
بينم��ا يقض��ي أحباب��ك ش��تاءهم مفرتش�ين
األرض ،ملتحف�ين الس��ماء .أي��ة قس��وة يف
قلب��ك جتعل��ك تتل��ذذ بالطع��ام يف املطاع��م
الفاخ��رة ،بينم��ا يتض��ور أبن��اء جلدت��ك جوع�اَ
يف الع��راء .س��تبكي م��راراَ ،وتنتحب ،وتغط يف
ح��زن عمي��ق ،فاهلواجس حبر حياصرك من
كل جان��ب ،ول��ن جت��د إال ظالل��ك املكس��ورة،
تط��ل من جهاتك األربعة؛ تذكرك جبدران
الس��جن الب��اردة ،ال�تي خي��ط عليه��ا املعتقلون
وصاياهم األخرية ،وترسم لك خمطط قبور
أحباب��ك ،يف احلدائ��ق املعلق��ة ب�ين أحالم��ك؛
وبامليادي��ن ال�تي تض��ج بصيح��ات األح��رار
الذي��ن ث��اروا حت��ى الثمال��ة ،وه��ز كيانهم أن
مسعوا هتافاَ بأصواتهم ،ألول مرة يف العمر؛
وس��تذكرك بالوط��ن ،الوط��ن ال��ذي تعرف��ه
أن��ت ،كم��ا ال يعرفه الكث�يرون ،الوطن الذي
يعين دمشق اليت حتب ،كمساحة من الروح
مرتامية األحزان على امتداد قلبك ونبضك،
عل��ى امت��داد ه��ذه الرقع��ة اجلغرافي��ة م��ن
جهاته��ا األربع��ة ،وليس دمش��ق ال�تي أرادوها.
س��تعود بذاكرت��ك إىل غص��ة
الفت��ة الرتحي��ب الرتكي��ة ،لتغ�ير ش��يئاَ
م��ا يف الرواي��ة .س��تبدأ م��ن جدي��د :أيته��ا
األم�يرة املقيم��ة ب�ين الثناي��ا ،ي��ا س��يدة النعيم
واجلحي��م ،أيته��ا اجلاذب��ة الناب��ذة ،ي��ا ملتق��ى
األض��داد ،يام��ن احتضن��ت الغرب��اء ولفظ��ت
أوالدك :وداع��ا يتل��وه اللق��اء.

رأي

دواعش ليسوا بدواعش اكملين
علي خطاب

يع��ودون اآلن إىل مواق��ع كان��وا
ق��د ش��غلوها يوم��ا ب�ين صف��وف الث��وار،
والناش��طني عل��ى كاف��ة األصع��دة،
والوج��وه االجتماعي��ة .ورمب��ا احتلوا
مواقع مل يكونوا يشغلونها ،اعتماداَ على
وجاه��ة جدي��دة ،حتصل��وا عليه��ا م��ن إث��راء
ط��ارىء ،أو حي��ازة مفاتي��ح حس��م مهات��رات
مرضي��ة ،حول احلدود واألجماد واآلخرين،
أو تلوي��ح صام��ت بع��ودات مفاجئ��ة خلالي��ا
تنظي��م الدول��ة اإلس�لامية يدف��ع الكثريي��ن
للصم��ت ،والت��زام «احلي��ط احلي��ط» ،أو
الص��راخ الطفول��ي للتحري��ض عليهم ،دومنا
طائل .هم يف النهاية ليسوا دواعش مبايعني،
لكهن��م مس��تفيدون منه��م ،إن كان امسه��م
أب��واق ،أو مس��يحة ج��وخ ،أو متزبلق�ين.
ستس��تمر األحادي��ث ال�تي تتناوهل��م
طوي�ل َ
ا ،يف اجللس��ات واللق��اءات العام��ة
واخلاص��ة ،لك��ن أحده��م ل��ن ي��رف ل��ه جف��ن
حي��ال ذل��ك ،فبالطبع كل واحد منهم ميلك
قصت��ه م��ع الث��ورة ،ومنغصاته��ا ولصوصه��ا
ومتس��لقيها ،وحتك��م ال��دول بق��رارات
كياناته��ا ،وسلس��لة طويل��ة م��ن اخليان��ات،
الس��رقات ،اخلالف��ات… وقصت��ه كذل��ك
م��ع داع��ش ،ونيته��ا ممارس��ة القت��ل بش��كل
أفظع ،وخنق الناس أكثر؛ وعندها س�يروي
ألقران��ه ،ول��كل من يتهمه بالدعش��نة ،كيف
جابهه��م ،وانتقده��م ،وعراه��م ،وكش��ف
كذبه��م ،وحام��ى ع��ن الن��اس .ليحج��ز كل
واح��د م��ن أولئ��ك األب��واق الس��ابقني مهمت��ه
ال�تي أنق��ذ به��ا حي��وات الكثريي��ن ،ويقتط��ع
س��ياق األح��داث ال��ذي ي��رى إىل األم��ور ب��ه،
متوس َ
ال عربه صفحاَ اجتماعياَ ،فليس هناك
س��لطة حاس��بتهم ،أو ستحاس��بهم ،طاملا أنهم
مل يكون��وا مبايع�ين .ه��م أذك��ى ،أو أج�بن من
ذل��ك.
ل��كل منه��م تربيرات��ه ،وظروف��ه
اخلاص��ة ،ال�تي دفعت��ه لش��غل تل��ك املنطق��ة
الرمادي��ة الواقع��ة ب�ين تنظي��م الدول��ة
اإلس�لامية ،متمث�ل َ
ا ب��كل أجهزت��ه يف جماهلا

الع��ام ال��ذي اصطنعت��ه وفرضت��ه فرض��ا؛
واجمل��ال الع��ام ال��ذي صنعه واقع ح��ال احلياة
االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،قبل أن
يصبح كل ذلك حكراَ على التنظيم ،وينفذ
م��ن هن��اك كل أم��ل يف أن يرتك��ه الع��امل
وش��أنه .إذن فليب��دأ املطبل��ون ،املغام��رون،
االنتهازي��ون ،املتملق��ون… وكل م��ن مل
تس��عفه ش��جاعته يف االنتم��اء للتنظي��م علن�اَ،
واملراهن��ة باحلي��اة عل��ى بقائ��ه؛ فليب��دأ كل
ه��ؤالء باالنس��حاب أو اهل��روب .الدائ��رة مل
تتس��ع إال لبضع��ة أش��هر ،ث��م ص��ارت تضي��ق
عل��ى ه��ؤالء ،الذي��ن اختزهل��م امل��زاج األهل��ي
باجل�بن ،قياس�اَ لش��جاعة م��ن باي��ع التنظي��م،
أو م��ن بق��ي يقات��ل مع��ه فيم��ا بع��د.
بق��ي الكث�ير منه��م يف أوس��اط
متنوع��ة ،يش��غلون فيه��ا بعبع�اَ حملي�اَ خش��يه
األهال��ي ،أكث��ر م��ن خش��يتهم م��ن العناص��ر
املبايع��ن ،ه��ؤالء واضح��ون ،هن��اك وصف��ات
للتعام��ل معه��م ،اس��تقر وضعه��م كعناص��ر
خارجي��ة عل��ى التجمع��ات األهلي��ة ،انتق��ل
احل��ذر اجلماع��ي م��ن خم�بري أف��رع األم��ن
إليه��م ،اعت��اد الناس التمثي��ل يف حياتهم اليت
يش��اركونهم إياه��ا؛ أم��ا ه��ؤالء فم��ن الصع��ب
التعام��ل معه��م ،هن��اك دائم �اَ اخلط��وة ال�تي
تفصله��م ع��ن التنظي��م توح��ي باألرحيي��ة،
ولك��ن إغضابه��م ق��د يأت��ي بعواق��ب وخيم��ة،
طامل��ا كلمته��م مس��موعة ل��دى العناص��ر
واألم��راء والقض��اة… كل م��ن مكان��ه،

يف اخلطاب��ة ش��وهدوا يبك��ون م��ن حبه��م
ل(الدولة) ،أو يف اخلدمات العامة حني كانوا
أدالءه��ا عل��ى األم�لاك العام��ة واخلاص��ة ال�تي
غادره��ا أهله��ا إىل «ب�لاد الكف��ر» ،أو يف اإلع�لام
مبعداته��م ال�تي أعاروها للمراك��ز اإلعالمية،
أو يف التج��ارة والصناع��ة ،أو املهام االجتماعية
يف النص��ح وإص�لاح ذات البني ..م��ا مكنهم يوماَ
م��ن احل��ط م��ن خصومه��م ،أو إلغائه��م رمزي�اَ
يف األوس��اط األهلي��ة املتنوع��ة .ال حيت��اج األمر
إىل نواي��ا س��يئة ،كان��وا يصمتون ع��ن الصفات
االعتباري��ة ،واملراك��ز ال�تي يلصقه��ا األهال��ي
به��م ،وال يبذل��ون جه��داَ لتصحيحه��ا.
بعضه��م ل��دى ه��ذا الفصي��ل
أُعتق��ل ُ
أو ذاك ،فيخ��رج دون أن يتق��دم أح��د بش��هادة
تدين��ه ،طامل��ا أن أح��داَ مل يش��اهد بعين��ه .هذا هو
الف��ارق ب�ين التنظي��م ال��ذي داف��ع عنه مس��يحة
اجلوخ فوجد الكثريين من املس��تعدين لتقديم
الش��هادات واإلدان��ات ،واملس��اعدة عل��ى الذب��ح
والس��حل؛ والفصائ��ل ال�تي تعتقله��م ،فاجلميع
يف هذه احلالة خياف من (الدم) ،إذن فليطلق
س��راحهم ،وليع��ودوا لتصدي��ع رؤوس اجلمي��ع
باخلل��ل ال��ذي سيكتش��فونه يف مس��ارات الث��ورة
ومآالته��ا ،وليع��ودوا للمجادل��ة فيها ،باس��تعداد
دائ��م لالجن��ذاب ل��كل متوح��ش يف��رض عل��ى
الن��اس س��لطة ،ويضع خالفاته��م واختالفاتهم
حت��ت عباءت��ه ،وجي��د فيه��م مس��تعدين كث��ر
لشغل مناطق رمادية يرتكها ،أو االنتفاع من
فضالت��ه.
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من احلبابة إىل العباية احلرب فاجللباب
سهيل نظام الدين
كان الق��رار األصل��ي أن تكت��ب
ه��ذه امل��ادة الصحفي��ة بلغ��ة أمي��ل للتعب�ير
ع��ن حن�ين رومانس��ي ،وتقدي��م ش��اعري،
غ�ير ّ
أن التفك�ير يف موضوعه��ا م��ن زاوي��ة أ ّن��ه
ص��ورة لواق��ع منقرض يس��تحق الرث��اء تبدو
استس�لاماَ لنهاي��ة مل حت��دث بع��د ،وأل ّن��ه
م��ن جه��ة ثاني��ة -وأكث��ر أهمي��ة -موض��وع
يس��تحق دراس��ة منهجي��ة تبح��ث يف فعل��ه
وأث��ر وج��وده ،وعس��ى أن تك��ون ه��ذه املقال��ة
حاف��زاَ يدف��ع أح��د املهتم�ين القادري��ن عل��ى
فعله��ا.
دي��ر ال��زور أش��به جبزي��رة
اجتماعي��ة ،ح�ين يتعل��ق األم��ر بوص��ف
التعالق��ات الثقافي��ة م��ع حميطه��ا ،وه��ذا ال
يع�ني بالطب��ع متيي��زاَ فوقي�اَ أو طبقيا ،بل هو
يف تشخيص أوضح متايز ذو جذر اقتصادي
 مدن��ي ،يرتب��ط تأسيس��اَ بطبيع��ة احلي��اةيف املدين��ة ال�تي اعت��ادت س��لوك العاصم��ة
اإلقليمي��ة ،م��ع أ ّنه��ا أحدث م��ن قريناتها اليت
مت��ارس نفوذه��ا يف حميطه��نّ .
مث��ة طاب��ع
س��يتضح بس��رعة ّ
ألي مراق��ب خارج��ي كان
س��يدخل دي��ر ال��زور قب��ل دماره��ا امل��ادي يف
س��نوات احل��رب -ورمب��ا تداعيه��ا االجتماع��ي
قبل ذلك بس��نوات طويلة -وهو ّ
أن النس��وية،
كفع��ل مؤث��ر يف توجي��ه يومي��ات احلي��اة
العامة ،تتمتع حبضور قوي ،وال أقصد فقط
�ص االجتماعي،
ذاك احلض��ور املأل��وف يف الق� ّ
وال�تراث احمل��دث لس�ير التن��در الش��ائعة حول
اجللس��ات والنميم��ة وإدارة ش��بكة اخلطوب��ة
وال��زواج -وه��و أم��ر ح��ادث ب��كل ح��ال يف دي��ر
أي مدينة أخرىّ -
الزور ،شأنها شأن ّ
إنا هو
أث��ر يتع��دى احلض��ور املت��اح تقليدي��ا ،لتصبح
النس��وية يف املدين��ة أش��به بتقلي��د غ�ير معلن،
يهيم��ن ويدي��ر تطور الرتبية والقيم ،وحيدد
معاي�ير التقيي��م الطبقي واجلمال��ي ،وأحياناَ
يك��ون مؤث��راَ بص��ورة خف ّي��ة عل��ى حركي��ة
اقتص��اد الرج��ال أنفس��هم.
ويقتض��ي التنوي��ه هن��ا ّ
أن تعب�ير
(النسوية) ،الذي يرد يف غري موضع ،اليشري
إىل حرك��ة مت��رد اجتماعي��ة وثقافي��ة
كتل��ك ال�تي حدث��ت يف الغ��رب ،لك ّن��ه أق��رب
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م��ا يع�بر ع��ن اس��تقاللية امل��رأة يف املدين��ة،
وه��و واق��ع يعرف��ه ويق��ر ب��ه أبناء الدي��ر ،وهي
اس��تقاللية ال حتم��ل طابع��اَ خصامي��اَ م��ع
هيمن��ة الذك��ورة املعت��ادة يف الدي��ر ،كم��ا
غريه��ا م��ن م��دن الش��رق األوس��ط ،والواق��ع
أن اهليئ��ة الفعلي��ة هلذه احلالة تقوم على ّ
ّ
أن
اجملتمع النس��ائي يف الدير ميتلك بنية حياة
متماس��كة ومتش��ابكة ومؤث��رة عل��ى هيمن��ة
الرج��ال.
هن��اك ثالث��ة أجي��ال هل��ا طابعه��ا
اخل��اص واملتف��رد م��ن النس��اء م��رت عل��ى دير
ال��زور ،إذا أمك��ن التصنيف عل��ى قاعدة تأثري
الواق��ع السياس��ي واالقتص��ادي عل��ى اجملتم��ع
املدي�ني .اجلي��ل األول يوش��ك عل��ى االختف��اء،
إن مل يك��ن ق��د اختف��ى فعلي��ا .إ ّنه��ن العجائ��ز
الالت��ي ول��دن عل��ى خت��وم الدول��ة الس��ورية
األوىل ،وش��هدن ج��زءاَ م��ن االس��تقالل وقبله
االنت��داب الفرنس��ي ،وه� ّ�ن م��ن حكم��ن القي��م
الرتبوي��ة واالجتماعي��ة لعق��ود طويل��ة،
وأسس��ن لع��ادات مل ت��زل فاعل��ة يف بع��ض
ّ
وجوهه��ا حت��ى يومنا ،ويف نهاي��ات حضورهن
الطاغي قرابة مثانيات القرن العشرين انكفأ
دوره��ن إىل حض��ور ش��به ص��ويف يف احلي��اة
اليومي��ة ،كحام�لات لقيم��ة اخل�ير املفق��ود،
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أو كش��اهدات عل��ى زم��ن طحنت��ه التب��دالت
االقتصادية اخلارجة عن الس��يطرة .يف ذلك
الوقت ،كان هذا اجليل يراقب تبدل احلال،
والف��روق اهلائل��ة يف التعب�ير (النس��وي) ب�ين
بناتهن -اجليل الثاني -الذي كان هلن عليه
س��لطة مباش��رة ،وب�ين حفيداته��ن الالت��ي
يصارع��ن يف مع��ارك مل تكن اجل�دّات تعرفن
هل��ا س��ببا ،أو حت��ى ض��رورة.
«احلباب��ات» كم��ا يعرفه��ن
اجلمي��ع ،أو «البن ّي��ات» كم��ا يصف��ن بعضه��ن
البع��ضّ ،
كن خيضن عرب املراقبة والعزوف
كتعبري عن رساالت ذاتية ،تقارب العالقةم��ع احلي��اة عل��ى أ ّنه��ا عالق��ة م��ع اهلل -آخ��ر
اش��تباك مع الواقع اليومي ،ومع تبدد صورة
النس��وية املس��تقلة ،بتب��دل ض��رورات حي��اة
الرج��ال؛ الذي��ن بات��وا بدوره��م خيضع��ون
لش��روط س��لطة مركب��ة وقامع��ة إىل
احل��دود القصوى ،واليت كان من املس��تحيل
عل��ى اجلي��ل الثال��ث م��ن نس��اء املدين��ة أن
يقاوم��ن أثره��ا عليه��ن أو َ
ال ،وانعكاس��ها عل��ى
رج��ال جيله��ن الحق��ا .وم��ع أنّجي��ل النس��وة
األول كان َ
جي�لا حمافظ��ا ،يغل��ب علي��ه
طابع التدين البسيط ،وظل حيتفظ طوي َ
ال
مبفاهي��م الرتاتبي��ة العثماني��ة للمجتم��ع،

رأي

ال�تي علم��ن أ ّنه��ا كان��ت قب��ل «الش� ّناق» ،وه��و
االس��م الرم��زي جلم��ال باش��ا الس � ّفاح .وم��ع
متس��كهن باالنتم��اء العش��ائري لرتكي��ب
جمتم��ع دي��ر ال��زور ،فق��د قبل��ن وعايش��ن
بس��هولة حت��والت بناته��ن يف اجلي��ل الثان��ي
حنو أمناط أكثر انفتاحاَ واندماجاَ يف عقل
النص��ف الثان��ي من القرن العش��رين ،وصو َ
ال
إىل نهايات الثمانينات ،حيث تغري كل شيء
بقس��وة مفرطة .وس��يحيلنا هذا حنو مركز
النس��وية الديري��ة ،اجلي��ل الثان��ي م��ن نس��اء
ً ً
ط��اغ يف
الدي��ر ،كان قوي��ا ج��دا وذا حض��ور ٍ
مس��ار احلي��اة العام��ة للمدين��ة.
مل تك��ن دي��ر ال��زور يوم��اَ مدين��ة
ثري��ة باملعن��ى التج��اري للث��راء ،وم��ع أ ّنه��ا،
وريفه��ا الشاس��ع ،متل��ك وف��ق املعاي�ير
اجليوسياس��ية مقوم��ات دول��ة كامل��ة -يف
الواق��ع كان مث��ة مش��روع بدئ��ي حلك��م ذاتي
يف أوائ��ل الق��رن العش��رين مل يعم��ر طوي�ل َ
ا-
ّإل أ ّنه��ا كان��ت تتص��رف دوم��اَ كمجتم��ع
صان��ع هلوي��ة مس��تقلة ،ولع��ل ه��ذا مرك��ز
مش��اكل الدي��ر م��ع أنظم��ة البع��ث.
يف ه��ذا الفق��ر املتغط��رس ظه��ر
«االمه��ات» وه��ن وال��دات كل مت��رد
جي��ل ّ
واحني��از ومت��اه ش��هدته الدي��ر م��ع الدول��ة
الس��ورية ،خصوص �اَ بع��د الوح��دة م��ع مص��ر
وانق�لاب البع��ث التأسيس��ي يف  .1963وك��ي
يك��ون الق��ول منصف��ا ،ف� ّ
�إن أح��د أه��م أس��باب
ظه��ور ه��ذا اجلي��ل املتماي��ز ه��و ّ
أن رج��ال
اجلي��ل األول دعم��وا بق��وة تعلي��م بناته��ن،
وتقبل��وا برحاب��ة حت��ول أمن��اط املعيش��ة
ال�تي فرضته��ا ه��ذه املبدئي��ة املغام��رة ،وم��ع
وج��وب اإلق��رار ّ
أن ه��ذا مل يك��ن يع�ني انتف��اء
وج��ود نس��وة مقه��ورات ،عش��ن حت��ت ش��روط
عقلي��ات عتيق��ة ترف��ض االع�تراف بالتغي�ير،
ّإل ّ
أن النس��بة املنفتح��ة ،ال�تي حن��ت حن��و
تكري��س مديني��ة مس��تقرة ،كان��ت كافي��ة
خللق ما ميكن وصفه بـ«أنتلجنسيا نسائية»
يف ديرال��زور ،س��اهمت بدوره��ا يف حتوي��ل
ذهنيات األجيال الالحقة عرب التعليم ،وعرب
ص��ورة مس��تقرة للم��رأة مفرط��ة األناق��ة،
وتبدي��ل هيئ��ات الرج��ال أنفس��هم ،وحتوي��ل
ص��ورة البي��ت الدي��ري الكالس��يكي م��ن بي��ت
«حبابة» إىل منطق بيوت أس��ر عاملة .وحتى
يف مظهره��ن ،كان��ت نس��وة اجلي��ل الثان��ي
ميثلن حلقة ربط بني حشمة عباءات احلرب
حري��ر ثقي��ل أس��ود -الباذخ��ة مبعاي�ير ذاكالوق��ت ،وب�ين م��ا حتته��ا م��ن أزي��اء ذات طاب��ع
غرب��ي يالح��ق خط��وط املوض��ة ،ع�بر م��ا
كان يتس��رب م��ن جم�لات أزي��اء فرنس��ية
أن اخل ّياط��ة ص��ارت ج��زءاَ
وإنكليزي��ة ،حت��ى َ

أساسياَ من جمموعات الصداقة النسائية يف
تل��ك اآلون��ة ،كم��ا ّ
أن نس��بة انتش��ار احلجاب
يف أوس��اط املتعلم��ات كان��ت منخفض��ة
بش��كل واض��ح.
مترك��ز اجلي��ل الثان��ي عملي��اَ
ح��ول ذات القضاي��ا القومي��ة واالقتصادي��ة
ال�تي هيمن��ت يف مرحل��ة نش��اطه العمل��ي،
وم��ع أ ّنه��ن ك��ن بن��ات آب��اء يؤمن��ون بالدول��ة
غ�ير املالك��ة لوس��ائل اإلنت��اج -فق��د انس��قنم��ع رج��ال وقته��ن حن��و توجه��ات قومي��ة
واش�تراكية ،مالبث��ت أن دم��رت البني��ة
األساس��ية للمديني��ة ،وحتول��ت م��ع انغ�لاق
فك��ري وثق��ايف وط�ني ،وابت��زاز ش��عائري
بقضاي��ا «املعرك��ة املصريي��ة» إىل منظوم��ة
قم��ع وحش��ية ،أكل��ت أرواح أوالده��ن ،ب��ل
وح ّول��ت بعضه��ن إىل أخيل��ة جلي��ل فق��د
س��لطته عل��ى حت��والت نهايته .بني الس��تينات
وأواس��ط الثمانين��ات كان��ت (النس��وية)
الديري��ة يف أق��وى ظهوراته��ا عل��ى مس��توى
تش��كيل هوي��ة ووج��ه املدين��ة ،وه��ي حت��ى،
وإن كان��ت يف معناه��ا تغاير التعريف املعتاد
النق�لاب فك��ري مؤنث على ذكورة اجملتمع
والس��لطة ،فق��د كان��ت ث��ورة اجتماعي��ة
مدعوم��ة بق��وة جي��ل الس��طوة (املال��ك) م��ن
الرج��ال.
الواق��ع ّ
أن هوي��ة املديني��ة الديري��ة
لطامل��ا تش��كلت ع�بر عالق��ات أجي��ال متعاقب��ة
ومتباين��ة -اآلب��اء م��ع البن��ات واألمه��ات م��ع
األبن��اء -وهذا ما سيفس��ر إىل ح��د ما التحول
األخ�ير ال��ذي ط��رأ م��ع بداي��ة التس��عينات،
واس��تمر حت��ى قي��ام الث��ورة.
يف الط��ور األخ�ير هل��ذه النس��وية
ّ
تدخ��ل الفق��ر -أو بدق��ة أك�بر اإلفق��ار-
بقس��وة يف حي��اة الن��اس ،وعل��ى إث��ر س��نوات
االعتقاالت واالختفاءات اليت تبعت انتفاضة
اإلخ��وان املس��لمني ض��د نظ��ام حاف��ظ األس��د،
وبوجود احلصار الدولي على سوريا ،انهارت
دفاع��ات اجملتم��ع إزاء تدخ�لات رعاها النظام
نفسه لتسريب الطاقة السلبية حنو مسارات
أكث��ر أمن��ا.
ّ
واحل��ق ،أن اجلي��ل الثال��ث م��ن
النس��اء تع��رض إىل اعت��داء ممنه��ج عل��ى
معاي�يره األنثوي��ة للع��امل ،إذ بينم��ا كان��ت
أمهاته��ن حتصل��ن يف ش��بابهن عل��ى محاي��ة
أبوي��ة ،وتش��هدن حت��و َ
ال ثقافي �اَ يدف��ع حن��و
تعزي��ز احلض��ور األنث��وي بالتعلي��م واألناق��ة،
وتعل��م بروتوك��والت احلي��اة العصري��ةّ ،
فإن
بن��ات اجلي��ل الثالث عوملن كأنهن جنديات
يف ف��رق عس��كرية ،وكان م��ن الصع��ب عل��ى
أي أح��د أن حيميه��ن م��ن س��طوة مدرب��ات

الفت��وة والرتبي��ة العس��كرية ،ولب��س الكاكي
امليداني املقرف ،والتعرض لعقوبات جسدية
مش��تقة م��ن تدري��ب الق��وات اخلاص��ة ،أضف
إىل ذل��ك انهي��ار قيمة العلم ،وتالش��ي الفرق
يف اجل��دوى ب�ين التف��وق الدراس��ي وعدم��ه،
حني نزلت املظليات من الطائرات العسكرية
إىل قاع��ات اجلامع��ات .إنه��ن بن��ات جمتم��ع
فق��د رؤيت��ه لنفس��ه ،وغ��رق يف فس��اد حكومي
و اقتص��ادي ومال��ي ق�� ّوض كل أحالمه��ن،
كم��ا أح�لام جمايليه��ن م��ن الذك��ور ،لك� ّ�ن
ه��ذا جي��ب أال يك��ون س��بباَ لتعج��ل االس��تنتاج
بأنه��ن –وبأنه��م– جي��ل مه��زوم ،فه��م يف
احلقيق��ة م��ن ق��ام بالث��ورة ،ومنه��م غالبي��ة
ش��هدائها.
جي��ل النس��وية الثالث��ة ه��ذا جي��ل
ب��ارع ،تعّل��م مبك��راَ الس�ير عل��ى «ش��فرة ادع��اء
احلي��اد والالمب��االة» ،وتل ّق��ى عل��وم التمل��ص
م��ن مزال��ق التعبري اليت ق��د حيضرها عنصر
خماب��رات س��يحوهلا إىل نهاي��ة حالك��ة يف
أح��د املعتق�لات ،لك ّن��ه جي��ل اضط��ر ملقارن��ة
ظامل��ة ب�ين ماض��ي األمه��ات ،كم��ا تب��دو
صوره��ن باألبي��ض واألس��ود ،وب�ين حاض��ر
تق��ود وعي��ه وس��لوكه معلم��ات التي��ارات
الديني��ة الصاع��دة .ه��ن اجلي��ل ال��ذي ش��هد
اندف��اع الب�لاد حن��و عقلي��ة متجي��د الفق��ر
والعبثي��ة كرتبي��ة حتي��ل مش��اكل الن��اس
اليومي��ة املزمن��ة واملرتاكم��ة إىل ظواه��ر
غ�ير مفهوم��ة ،وغري قابلة للفهم وللتفس�ير،
لك��ن ميك��ن اإلف�لات من ش��رورها ولو نفس��ياً
باللج��وء إىل التدي��ن .مظهري��اَ كان ه��ذا
وق��ت انس��حاب العب��اءات لص��احل اجللب��اب،
ووقت حتول «األنتلجنسيا املؤنثة» بسطوتها
االجتماعي��ة إىل س��باق حمم��وم على درجات
الثانوي��ة العام��ة لضم��ان مقع��د يف جامع��ة
تدخله��ا «خليف��ات مدربات الفت��وة» بفارق 45
درج��ة أق��ل.
ث��ورة النس��وية الثالث��ة يف دي��ر
ال��زور -وغريه��ا ح ّق��ا م��ن م��دن يف س��وريا -مل
تك��ن نس��خة م��ن حت� ّول ص��ورة الف��ارس اليت
ش��هدتها أمهاته��ن انطالق�اَ م��ن األب (املال��ك)
إىل املثق��ف القوم��ي اليس��اري ،وه��ي عالق��ة
إجيابي��ة م��ن اجتاهه��ا حن��و ط��ريف التعب�ير
الذك��وري .ث��ورة النس��وية الثالث��ة كان��ت
حت ّو َ
ال من عالقة تعايش مع جحيم النسخة
الرجولي��ة ملدرب��ة الرتبي��ة العس��كرية ،يف
ش��خص عنص��ر أم��ن أو مس��ؤول مدن��ي ل��ص
مدعوم من جهة أمنية ،إىل عالقة حت ّد هلذا
الواق��ع ،بدعم ش�ّبان مقهوري��ن حتولوا الحقاَ
إىل م��ا بتن��ا نعرفه باس��م…«اجليش الس��وري
احل��ر».
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ُهزمت «الدولة اإلسالمية» لكن أقربائنا املخطوفني ما زالوا مفقودين
حايد حايد

موقع The Middle East Eye
 6كانون األول
ترمجة مأمون حليب

م��ا زال مص�ير آالف املعتقل�ين ل��دى تنظي��م «الدولة اإلس�لامية» غري واضح ،حتى بع��د أن ُهزمت هذه اجلماعة.
يف شهر آب  2013اختطف تنظيم «الدولة اإلسالمية» ابنة
عم�تي مس��ر ص��احل ،البالغ��ة  29عام�اً من العمر .منذ ذل��ك الوقت وأنا
أنتظر اليوم الذي يتم فيه حترير سجون التنظيم .االستيالء الذي
حص��ل مؤخ��را عل��ى آخ��ر معاقل التنظي��م يف الرقة ودي��ر الزور جعل
حلم��ي يتحق��ق .م��ع ذل��ك ،مص�ير ابن��ة عم�تي وآالف م��ن املعتقل�ين
اآلخرين بقي غري واضح .الشعور بالفرح واالرتياح لسحق التنظيم،
ه��ذا الش��عور ال��ذي ط��ال انتظ��اره ،غط��ت عليه عواط��ف خمتلفة من
الف��راغ والقل��ق .أي��ن ه��ي؟ م��ا ال��ذي ج��رى هل��ا؟ ه��ل م��ا زال مث��ة أم��ل
برؤيته��ا؟ مل ُتق��دم أي��ة أجوب��ة تري��ح بال��ي.
إجراءات قسرية
اخ ُتطف��ت ابن��ة عم�تي م��ع صديقه��ا حمم��د العم��ر بداي��ةً
يف مدين��ة األت��ارب ،مس��قط رأس��ي ،الواقع��ة يف ري��ف حل��ب .فتش��نا
عنه��ا لش��هور ،لك��ن قي��ل لن��ا أخ�يراً أنه��ا ُنقل��ت إىل الرق��ة بع��د هزمي��ة
التنظي��م يف مش��ال س��وريا يف كان��ون الثان��ي  .2014اس� ُتهدفت مس��ر،
ش��أن الكثريي��ن م��ن الناش��طني امليداني�ين الذين يرس��لون تقارير عن
انتهاكات حقوق اإلنس��ان وانتهاكات حبق وس��ائل اإلعالم ،بس��بب
وجوده��ا يف مناط��ق يعم��ل التنظي��م فيه��ا.
مع��روف ع��ن التنظي��م اس��تخدامه إج��راءات عنيف��ة
وقس��رية لبث اخلوف يف أولئك الذين يعارضون أفعاله أو يش��ككون
به��ا ،ولك��ي يبق��ي الس��كان احملليني حتت الس��يطرة .ويعامل التنظيم
سجناءه بطرق ختتلف باختالف التهم املوجهة إليهم .أما املناوئون
ل��ه فالتنظي��م ينك��ر أس��رهم ،ويبقيه��م يف مراك��ز اعتق��ال س��رية.
بع��ض الس��جناء مت عرضه��م أم��ام حمكم��ة التنظي��م يف مرحل��ة
الحق��ة ،يف ح�ين يبق��ى مص�ير البقي��ة غري واضح .بن��ا ًء على ما تقدم،
يبق��ى الع��دد الدقي��ق للمعتقل�ين عل��ى ي��د التنظي��م غري واض��ح .لكن،
وفق��اً ملنظم��ة س��ورية حملي��ة حلق��وق اإلنس��ان ،اعتق��ل التنظي��م
حوالي  6318شخصاً حتى أيلول  .2014لكن العدد تضخم الحقاً بعد
اإلع�لان ع��ن اخلالف��ة املزعوم��ة.
اس��تعادة الرق��ة ودي��ر ال��زور –اللت�ين قي��ل أن التنظي��م أق��ام
فيهم��ا  46مرك��ز اعتق��ال– مل تثم��ر ع��ن إجي��اد أي س��جناء .يف 18
تش��رين األول أف��اد ط�لال س��لو ،املتح��دث الس��ابق باس��م (قس��د) ملوقع
إخب��اري حمل��ي ،أن كل الس��جون ال�تي عث��روا عليه��ا كان��ت فارغة.
لك��ن م��ع ذل��ك ،اتف��اق اإلخ�لاء ال��ذي أدى الس��تعادة (قس��د) للرقة قد
يلق��ي ض��وءاَ عل��ى مص�ير بع��ض املعتقل�ين .فبع��د  4ش��هور م��ن القتال
يف الرق��ة ق��ام ق��ادة عش��ائريون حملي��ون بإب��رام اتف��اق ب�ين (قس��د)
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والتنظيم .كان اهلدف من ذلك إنقاذ املدنيني احملتجزين يف املدينة
من ِقبل التنظيم ،حيث كانوا يُس��تخدمون كدروع بش��رية ،وتوفري
مزي��دا م��ن الدم��ار عل��ى املدين��ة .وق��د مس��ح االتف��اق ملقاتل��ي التنظي��م
باخل��روج م��ن حمافظ��ة الرق��ة مقاب��ل االنس��حاب م��ن املدين��ة .بقي��ت
تفاصي��ل االتف��اق س��رية إىل أن اس��تطاعت ش��بكة ال ب��ي .ب��ي .س��ي.
الكش��ف عنه��ا .حوال��ي  4000ش��خص ،م��ن بينه��م نس��اء وأطف��ال ،مت
أراض حت��ت س��يطرة التنظي��م يف دي��ر ال��زور .بن��اء عل��ى
نقله��م إىل ٍ
ض��وء حتقي��ق ال بي.بي.س��ي ،.اع�ترف التحالف الذي تق��وده الواليات
املتح��دة أن  250م��ن مقاتل��ي التنظي��م ُس��ح هل��م مبغ��ادرة الرق��ة م��ع
 3500ف��رد م��ن عائالته��م .مصدر كردي مطلع ناقض هذا التصريح
«بع��ض املعتقل�ين نقله��م التنظي��م م��ع مقاتلي��ه إىل دي��ر ال��زور ليت��م
اس��تخدامهم ك��دروع بش��رية».
م��ع ذل��ك ،يوح��ي ع��دد الذي��ن مت إخالؤه��م أن��ه لي��س كل
املعتقل�ين م��ا زال��وا أحي��اء .وملَّ��ح نفس املصدر إىل وج��ود احتمال كبري
أن كثريين من املعتقلني رمبا قد واجهوا إعدامات ميدانية« .عندما
ينس��حب التنظي��م م��ن منطق��ة معين��ة يتخل��ص ع��ادة م��ن الرهائ��ن
الذين ال يعتربون ذوي قيمة .األجانب والناش��طني البارزين والنس��اء
يعتربون نافعني  .أما اجلنود اخلصوم أو املعتقلني َ
الذكور العاديني
فإنه��م يصبح��ون عبئ�اً» .لك��ن مس��توى الدم��ار الكب�ير يف املدينة جيعل
م��ن الصع��ب العث��ور عل��ى قب��ور مجاعي��ة.
برغ��م التحدي��ات الواضح��ة ،م��ا زال بوس��ع (قس��د) أن تعمل
على الكشف عن مصري بعض املعتقلني لكي تهدئ شكوك عائالتهم.
فم��ن املع��روف ع��ن التنظي��م احتفاظ��ه بتوثي��ق ش��امل ل��كل أعمال��ه،
خصوصا السجناء الذين َم َثلوا أمام حماكمه .وجدت وثائق كهذه
يف إح��دى مراك��ز االعتق��ال يف املوص��ل .كان��ت الوثائ��ق بأمس��اء
وتفاصي��ل خت��ص بع��ض الس��جناء .لك��ن (قس��د) مل تذك��ر إن كان��ت
السلطات احمللية قد استطاعت العثور على أية وثائق تتعلق مبصري
املعتقلني .أيضاً يقدم التحقيق مع أفراد التنظيم األسرى ،خصوصاً
أولئ��ك املس��ؤولني ع��ن الس��جون ،مص��در معلوم��ات بال��غ األهمي��ة.
كذل��ك ميك��ن اس��تخدام تفح��ص الكتاب��ات والرس��وم عل��ى ج��دران
زنازي��ن التنظي��م للتحق��ق م��ن مص�ير بع��ض الس��جناء .لك��ن إن مل
يكن لدى (قس��د) اإلرادة أو املوارد للكش��ف عن مصري آالف املعتقلني،
حينها جيب أن يُسمح ملنظمات حقوقية مستقلة بالتحقيق حول ما
ح��دث ألحبتن��ا املفقودي��ن.
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صياد املدينة
بروين إبراهيم

جمد نيازي

بروين إبراهيم وجمد نيازي وحزباهما «املعارضان»
مس��لية كان��ت متابع��ة الس��يدة جم��د ني��ازي ،األمين��ة العام��ة حل��زب (س��ورية الوط��ن) ،ع�بر ب��ث مباش��ر عل��ى صفحته��ا
الشخصية يف موقع فيسبوك من سيارتها املنطلقة حنو طرطوس ،برفقة السيدة بروين إبراهيم ،وهي أمينة عامة أيضاً حلزب
آخ��ر امس��ه (الش��باب الوط�ني للعدال��ة والتنمي��ة).
ب��دت األمينت��ان العامت��ان ،وتابعتاهم��ا احلزبيت��ان يف املقع��د
اخللف��ي ،يف حال��ة بس��ط بالس��رعة الزائ��دة ،واألغان��ي ال�تي يص��دح بها
مك�بر الص��وت ،وبالطري��ق م��ن دمش��ق إىل طرط��وس ،حي��ث س��تفتتح
إبراهي��م فرع�اً رمسي�اً حلزبه��ا ،س��يحضره ضي��وف ش��رفيون م��ن ف��رع
البع��ث ،وأف��رغ املخاب��رات وق��ادة امليليش��يات أيض �اً بطرط��وس.
بع��د أي��ام عل��ى رحل��ة طرط��وس الس��احلية تش��اركت
الس��يدتان جم��دداً بأوق��ات س��عيدة ،خ�لال عش��اء احتفال��ي أقامت��ه
إبراهي��م مبناس��بة ف��وز فريقه��ا الك��روي املفضل (اجله��اد) ،ويف كلمة
ألقتها رحبت بزميلتها نيازي أمينة (سوريا الوطن) احلليف ،ووعدت
ب��أن يك��ون احلزب��ان «داعم�ين للش��باب والرياضي�ين».
ً
ق��د تك��ون يومي��ات املرأت�ين اخلمس��ينيتني -تقريب�ا -مضلل��ة
بعض الشيء ،فليست حياتهما سهر ومساحيق وجه وصباغ شعر وهلو
فحس��ب ،ب��ل سياس��ة أيض�اً ،م��ن منطلق تصني��ف نفس��يهما وحزبيهما
يف خان��ة املعارض��ة ،وإن كان��ت خمتلف��ة ع��ن تل��ك اخلش��نة اليت تريد
إس��قاط النظ��ام ،وح��ل خمابرات��ه ،وإع��ادة هيكل��ة جيش��ه.
يف إطالالتهم��ا عل��ى تلفزيون��ات النظ��ام ،ب�ين ح�ين وآخ��ر،
تش��رح املرأت��ان أهدافهم��ا السياس��ية املتمثل��ة ببقاء بش��ار األس��د رئيس�اً
لس��ورية بكام��ل صالحيات��ه احلالي��ة ،وإىل األب��د ،وألنهم��ا معارضت��ان
فال بد من مالمة ،ومن موقع احملب ،لشقيقهما األكرب حزب البعث.
وال ب��د أيض �اً م��ن اته��ام مس��ؤولني ،صغ��ار بالع��ادة ،ودون تس��ميتهم،
بالفساد .وتشكل املنشورات املكتوبة واملصورة على الصفحة الشخصية
ل��كل منهم��ا منطلق��ات نظري��ة ،وأدبي��ات للحزبني الصديق�ين ،اللذين
تأسسا بعد الثورة ،إىل جانب مثانية أحزاب أخرى ،مبوجب ترخيص
م��ن هيئ��ة ش��كلتها إدارة أم��ن الدول��ة امسه��ا جلن��ة األح��زاب.

مجلّ ة

خالل الس��نوات املاضية كانت الس��يدتان بطالت س��فيهات
يف أكثر من مقطع مصور تناقلته الصفحات ،تساجالن «سياسيني»
آخري��ن ،و«سياس��يات» م��ن الفض��اء ذات��ه ،وتش��كوان التميي��ز ضدهم��ا
لص��احل ح��زب البع��ث ،بالرغ��م م��ن حاجتهم��ا املاس��ة إلي��ه يف كل
«استحقاق حزبي» داخلي هلما ،إذ ميدهما البعث -استعارة -مبا يلزم
م��ن أش��خاص يش��غلون املقاع��د ،ويصوت��ون لتأم�ين النص��اب الع��ددي
املطل��وب لكل «اس��تحقاق».
قب��ل الث��ورة كان��ت بروي��ن إبراهي��م مراس��لة جلري��دة
كويتي��ة ،إىل جان��ب أعماهل��ا يف العق��ارات ،مس��تفيدة م��ن تس��هيالت
خاص��ة منح��ت هل��ا ،لتؤس��س مجعي��ة س��كنية ق��رب حي مش��روع دمر
الضاحية الراقية غرب دمشق ،وخلف نشاطها كمراسلة ومسسارة
عقارات ،جنحت إبراهيم بالتقرب من علي مملوك رئيس إدارة أمن
الدولة الذي كلفها مبهمات عدة ،كان أشهرها خداع عدد من قادة
األح��زاب الكردي��ة يف حمافظ��ة احلس��كة ،وجلبه��م دفع��ة واح��دة إىل
دمشق للقاء بشار األسد ،غري أنهم مل يلتقوه ،بل التقى بهم مملوك،
ووعده��م كذب�اً بتنازالت صغ�يرة من طرف النظام ،مقابل تنازالت
مماثل��ة أج�بروا عليه��ا حت��ت التهدي��د.
وأم��ا ني��ازي ،ال�تي كان��ت ،وم��ا زال��ت ،تع��رف ع��ن
نفس��ها كفنان��ة تش��كيلية ،فكان��ت متض��ي ج��ل وقته��ا يف مطعمه��ا
(أوكس��جني) بدمش��ق القدمي��ة ،قب��ل أن تك��ون بطل��ة حادث��ة وقح��ة
طردت فيها السفري األمريكي آنذاك من املطعم ،وبالطبع كان ذلك
بإيع��از م��ن املخاب��رات.
تتطل��ع املرأت��ان الي��وم للمش��اركة يف مؤمت��ر احل��وار
مبنتج��ع سوتش��ي ..تطل��ع منطق��ي ب�لا ش��ك ملؤمت��ر يعق��ده ال��روس.

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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عضو الشــبكة السورية
لإلعــام المطبوع

دوما  -عدسة سامر بويضاين  -وكالة قمرة  -خاص عني املدينة

حلب  - 2014عدسة جواد قربي  -وكالة قمرة  -خاص عني املدينة

