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االفتتاحية

مهرجو العودة ..وأوهام استعادة التاريخ
بعي��د إكم��ال النظ��ام س��يطرته يف ج��زء م��ن حمافظة دير ال��زور يف الفرتة القريب��ة املاضية ،تعالت
أصوات هنا وهناك تدعو النازحني يف مناطق سيطرة «قسد» ومناطق سيطرة اجليش احلر يف إدلب وحلب،
ث��م الالجئ�ين يف تركي��ا إىل الع��ودة .وكح��ال ّ
أي مجاع��ة بش��رية تعرضت الضطهاد طويل ،س��تكون هناك
أنفس ونوايا تعايشت معه واعتادت عليه ومتاهت به ،فظهر بني النازحني من أصغى هلذه الدعوات مبربرات
شتى ،تبدأ بفرضية انتصار النظام وعبثية الوقوف ضده ،وتنتهي جبزم مغرض أ ّنه كان يف اجلانب احلق
من الصراع.
ّ
نش��ط النظ��ام أذرع �اً خفي��ة ومعلن��ة زرعه��ا يف أوس��اط معارضي��ه ،إلع��اة إث��ارة ج��دل اجتماع��ي
حي��ال قضي��ة كان��ت حس��مت من��ذ وق��ت طوي��ل ،ب��أن ال خض��وع جم��دداً لس��لطة األس��د .ويف اآلن ذات��ه دف��ع
مساهم ش��يوخ عش��ائر وأعضاء يف جملس ش��عب ،وآخرين غريهم مت تصعيدهم من القاع،
النظام مهرجني ّ
ومساس��رة ح��رب و«عق�لاء يري��دون مصلح��ة الن��اس ورجوعه��ا إىل بيوته��ا بع��د تش��رد مري��ر».
ال ينظ��ر النظ��ام إىل النازح�ين والالجئ�ين إال بوصفه��م متمردين عصاة ،وال يفهم املصاحلة معهم
إال بكونه��ا استس�لاماً وتوب��ة ،يقابلهم��ا عف��و يش�ترط رضوخهم املطلق لطاعته جم��دداً؛ مع ما يعنيه هذا من
التنازل األبدي الصاغر عن املطالبة بأي حقوق س��لبت منهم قبل الثورة وخالهلا ،وعليهم أن يقبلوا فناءها
ه��ذه امل��رة أيض��ا وإىل األب��د ،وأن ينقلب��وا إىل مدافع�ين عن��ه فع� ً
لا ودم�اً بدف��ع أبنائه��م لاللتح��اق جبيش��ه أو
االنتس��اب إىل ميليش��ياته قي��د التأس��يس.
ينب�ني ه��ذا الوه��م القام��ع برمت��ه عل��ى اف�تراض م��ن النظ��امّ ،
أن كل ش��يء تقريب�اً يف ه��ذه املرحل��ة
ب��ات عل��ى م��ا ي��رام ،و ّ
أن احل��ال الس��وري س��يعود إىل م��ا كان علي��ه قب��ل الع��ام  .2011لك� ّ�ن ّ
أي ج��ردة س��ريعة
لتفاصي��ل املش��هد الس��وري حت��ى الس��طحية منه��ا ،س��توضح اس��تحالة حتق��ق ه��ذه الفرضي��ة .فميداني�اً ،عاد
داع��ش ال��ذي تس��ارعت إعالن��ات األس��د وحلفائ��ه باالنتص��ار علي��ه ،ليظه��ر دون منطق متاح للتربي��ر والفهم
كالع��ادة يف أكث��ر م��ن بقع��ة س��ورية ،وم��ازال ميث��ل تهدي��داً ملدين��ة دي��ر الزور ذاته��ا ،وهو عملي�اً على ختوم
امليادين والبوكمال .وسياسياً ،يرتنح مؤمتر سوتشي الذي خطط له أن يكون استبدا ً
ال روسياً ملسار جنيف
األمم��ي ب�ين تأجي��ل وتأجي��ل ،وب�ين ه��زال قائم��ة املدعوي��ن ال�تي ال جت��د م��ن يش��غلها.
يف واقع شديد السيولة كهذا ،لن ميكن ألماني بعض من تراودهم رغبة العودة إىل حضن النظام
ألن الناس تعرف ّ
أن حتقق انتش��اراًّ ،
أن أجهزة القمع واالنتقام والنهب لن ترتكهم وش��أنهم ،فالنظام بلغ
يف توحش��ه الع��اري ح��داً ال ميكن��ه إخف��اؤه وال التعاي��ش مع��ه.
 3ألغام داعش تفتك بالعائدين إىل بيوتهم يف الكشكية وأبو محام
 7يف مدينة الباب ..مجاعتان سريتان تعلنان وقوفهما وراء أعمال قتل
طالت متهمني باالنتماء لداعش
 10خمابرات النظام يف حلب تقتل مراس ً
ال لألوقاف التابعة له
 11يف جنوب دمشق :نكسة لشيخ املصاحلة أنس الطويل

 12نساء يف دمشق :بني تعاطي احلشيش واعتياد املسكنات
 15-14اعرتاضات سراسراي..تسعة أيام قوضت مجهورية
"آيات اهلل" املنهكة
 16دياسبورا دير الزور اخلامسة..نفي صامت إىل ساحة اجلرمية
 19أرقام من قرية املوعة عن قتالها ورسالة لبشار األسد
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ألغام داعش تفتك بالعائدين إىل بيوتهم يف الكشكية وأبو محام
والتنظيم خيتم حكايته بالقتل مثلما بدأها مع عشرية الشعيطات
واصل العلي
من��ذ ط��رد تنظي��م داع��ش م��ن بلدت��ي أب��و مح��ام والكش��كية –ش��رق دي��ر ال��زور -يف أواخ��ر ش��هر كان��ون األول املاض��ي ،ث��م ب��دء
ع��ودة األهال��ي النازح�ين إليهم��ا ،وقع��ت أكث��ر من( )60حادث��ة انفجار أللغام خمتلفة األنواع ،زرعها تنظيم داعش يف البيوت والش��وارع
واحمل�لات التجاري��ة يف البلدت�ين ،أودت حبي��اة ( )8رج��ال ،و( )4نس��اء ،و( )7أطف��ال ،وتس��ببت بإصاب��ة العش��رات بتش��وهات وب�تر أط��راف.
بع��د أق��ل م��ن س��اعة م��ن وصوهل��ا منزهلا يف ح��ي (صنيدح) ثالث��ة ش��بان عل��ى الف��ور ،ف�لا جم��ال للخط��أ أب��داً يف التعام��ل م��ع
يف بلدة الكش��كية قضت س��املة ( )32عاماُ ،وهي أم لطفلة وحامل يف األلغ��ام ،ألن «الغلط��ة األوىل ه��ي األخ�يرة».
يلج��أ األهال��ي إىل ط��رق بس��يطة يف الكش��ف ع��ن األلغ��ام،
الش��هر األخ�ير ،بانفج��ار لغ��م م��زروع يف تن��ور على أط��راف املنزل .يف
حادثة أخرى ببلدة أبو محام ،ومل تكن أم أمحد تدرك اخلطر الذي إذ يعتم��دون أحيان �اً عل��ى املواش��ي م��ن األغن��ام لتمش��يط احلق��ول
ينط��وي علي��ه حتري��ك حصري داخل منزهلا وقت عودتها من النزوح ،واملساحات الفارغة ،لكن ذلك ال ينفع إال بقدر حمدود ،ففي واحدة
س�ير أح��د الفالح�ين قطي��ع أغنام��ه
م��ن احل��وادث اليومي��ة تقريب �اًّ ،
إذ رب��ط في��ه لغ��م تس��بب هل��ا بإصاب��ة بالغ��ة أدت لب�تر قدميه��ا.
م��ع اق�تراب ق��وات «قس��د» يف هجومه��ا ض��د تنظي��م داع��ش يف حق��ل للكش��ف ع��ن األلغ��ام ال�تي مل ينفج��ر أي منه��ا م��ع حرك��ة
م��ن الكش��كية وأب��و محام ،كثف التنظيم عملي��ات زرع األلغام داخل األغنام ،لتنفجر ثالثة منها الحقاً حني س��قى احلقل ،وبال خس��ائر
البلدت�ين وحوهلم��ا ،كأس��لوب دفاع��ي جن��ح فعلي�اً بتأخ�ير تقدمه��ا .ه��ذه امل��رة.
الح��ظ الطعم��ة تف��اوت نس��بة األلغ��ام املزروع��ة ب�ين ح��ي
لك��ن األهال��ي ي��رون أن لداع��ش غاي��ة أخ��رى غ�ير أعم��ال القت��ال م��ن
وراء ألغامه��ا ،وه��ي االنتق��ام واملزي��د من التنكيل بعش�يرة الش��عيطات وآخر ،وش��ارع وآخر يف بلدته وعلى أطرافها ،حس��ب احملاور املتوقعة
هلج��وم قس��د .لك��ن ذل��ك مل خيف��ف ،حس��ب م��ا يق��ول ،م��ن عملي��ات
ال�تي يتح��در أغلبي��ة س��كان البلدت�ين منها ،إذ ترغ��ب داعش أن ختتم
تفخيخ وتلغيم تبدو بال أي فائدة عسكرية .ويشيد بشجاعة بعض
أيامه��ا م��ع الش��عيطات مبذاب��ح كاليت بدأته��ا بها صيف الع��ام ،2014
الشبان املتطوعني من تلقاء أنفسهم للكشف عن األلغام وتفكيك ما
حس��ب م��ا يفس��ر كث�ير م��ن أبن��اء الش��عطيات كثاف��ة األلغ��ام يف
ميكن تفكيكه منها ،معتمدين على خربات سابقة اكتسبوها خالل
دياره��م مقارن��ة بغريه��ا من القرى والبلدات اليت انتزعتها قس��د من
التحاقه��م باجلي��ش احل��ر ،أو خ�لال تأديته��م اخلدم��ة العس��كرية يف
س��يطرة داع��ش.
جي��ش النظ��ام.
مل تب��ذل قس��د بعي��د س��يطرتها عل��ى البلدت�ين أي جه��ود
وأثن��اء تصاع��د ح��دة القت��ال يف الصي��ف واخلري��ف
خاص��ة بش��أن األلغ��ام ،واكتف��ت بتنظي��ف بعض الش��وارع الرئيس��ية املاضي�ين ،ن��زح عش��رات اآلالف م��ن الس��كان الباق�ين حت��ت س��يطرة
ال�تي مت��ر به��ا عرباته��ا ،وبع��ض البي��وت ال�تي اختذته��ا مق��رات داعش باجتاهات خمتلفة ،يف املناطق الواقعة حتت س��يطرة «قس��د»
لعناصره��ا ،ومل تظه��ر يف البلدت�ين أي ف��رق حمرتف��ة لن��زع األلغ��ام ،يف حمافظ��ات الرق��ة واحلس��كة وج��زء م��ن دي��ر الزور .وم��ا إن رحلت
م��ا اضط��ر األهال��ي العائ��دون م��ن الن��زوح إىل االعتماد على أنفس��هم داع��ش حت��ى بدأت حركة العودة .وحس��ب تقدي��رات أهلية ،عاد إىل
يف انت��زاع م��ا ميك��ن انتزاع��ه م��ن األلغ��ام.
بلدت��ي الكش��كية وأب��و مح��ام ( %)40تقريب�اً مم��ن نزح��وا عنهم��ا من��ذ
يق��ول ش��هاب الطعم��ة وه��و إعالم��ي س��ابق م��ن بل��دة أب��و الصي��ف املاض��ي ،والنس��بة آخ��ذة باالرتف��اع .ي��درك العائ��دون اخلطر
مح��ام ،إن ش��باناً م��ن البل��دة عث��روا عل��ى لغ��م يف أحد املن��ازل وفككوه ،ال��ذي متثل��ه ألغ��ام داع��ش ،لكنه��م يفضل��ون مواجهته��ا عل��ى البق��اء
لكنه كان مرتبطاً بلغم آخر يف البيت ،انفجر مباشرة وأودى حبياة كنازح�ين يف الع��راء يف البادي��ة ،أو يف خي��م ال تقيه��م ب��رد الش��تاء.
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ّ
ول زمن الفرسان

حني تعلق احلرب تبعاتها على أجساد السوريني

حبث��ت عن��ه غف��ران ب��كل الوس��ائل ،لك��ن ال أخب��ار عن��ه .وم��ع
ُش� ّ�ح األقرب��اء واملع��ارف فق��دت األم� َ�ل تدرجيي�اً يف الوص��ول إليه .وعلى
اجلان��ب اآلخ��ر م��ن احلدود تكفلت والدة غف��ران ببقية العائلة ،أخذت
األطف��ال األربع��ة ،وع�برت به��م إىل تركي��ا بوس��اطة أح��د املهرب�ين،
لتلحق بابنتها هناك .وعلى أطراف إحدى املدن املرتفة تعيش غفران
يف زريب� ٍ�ة م��ع أوالده��ا األربع��ة ،زريب� ٍ�ة مغلق� ٍ�ة ال نواف��ذ فيه��ا ،ختنقه��ا
الرطوب��ة ورائح��ة العفونة املتغلغلة بني أحجارها ،ترتدي ثياباً تكس��و
كام��ل جس��دها ،ك��ي ال خي��اف األوالد م��ن احل��روق ،ف�لا ختلع حتى
غط��اء رأس��ها حت��ى أثن��اء الن��وم .وبصنب��ور م��ا ٍء واح��د تصب��ح احلج��ر ُة
مس��كناً ومطبخ�اً ومحام�اً.
هدي��ل ،صديق��ة غف��ران ،تزوره��ا باس��تمرار ،وحت��اول
�ذر يُبع��د الفض��ول
التخفي��ف عنه��ا م��ا اس��تطاعت ،وتص��ف حالته��ا حب� ٍ
اإلعالم��ي ع��ن غف��ران« :تدف��ع أ ّم غف��ران إجي��ار الزريب��ة ،فوات�ير امل��اء
والكهرب��اء ،ومصاري��ف العي��ش ،مم��ا جتني��ه م��ن عمله��ا يف خدم��ة
البيوت ،وحتاول أقصى ما اس��تطاعت أن تدفع ابنتها على االس��تمرار،
لك��ن غف��ران ترف��ض االس��تجابة ،تنط��وي عل��ى نفس��ها ،ال تتح��دث إال
بع�لاج جس��دها ،خت��دم أطفاهل��ا باحل��د األدن��ى م��ن الكالم ،وتش��رد ويف
عينه��ا دمع��ة لباق��ي الوق��ت».
أم غف��ران ال�تي تكفل��ت ب��كل ش��يء ،حت��ى بالوص��ول إىل
املنظم��ات واهليئ��اتُ ،تظه��ر صالبة غري عادية يف دعم ابنتها ،وتتحدث
بقلب اجلدة احلنون عن األطفال« :اعتادوا على عدم اخلروج ،واللعب
داخ��ل الغرفة/الزريب��ة .صف��اء ذات الثم��ان س��نوات تس�ير عل��ى رؤوس
أصابعه��ا بس��بب تقرح��ات مزمن��ة يف أقدامه��ا ،خت��اف م��ن أمه��ا ح�ين
ختل��ع مالبس��ها ،وتش��اهد كوابي��س جتعله��ا تتب��ول ال إرادي �اً ،وري��م
ذات الس��ت س��نوات امتأل وجهها وجس��دها بالثآليل بسبب الرعب الذي
تعرض��ت ل��ه ح�ين ُقص��ف منزهل��م يف القري��ة ،وال م��دارس للطفلت�ين
�اف لع��دم حصوهل��م عل��ى بطاق��ة احلماي��ة املؤقت��ة ،وخولة ذات
وال مش� ٍ
العام�ين والنص��ف تعان��ي ،إضاف��ة ملا س��بق ،من عدائي��ة أختيها ،وأمحد
ذي العام والنصف ظهر عليه نقص التغذية وتنزف أذنه باس��تمرار».
«الس��قف مهله� ٌ�ل ومل��يء بالثقوب» تقول هدي��ل« :ويف إحدى
امل��رات نزل��ت محام��ة م��ن فج��وة صغ�يرة يف الس��قف ،وبينم��ا كن��ت
أحتدث مع غفران ،قفزت من مكانها وراحت تندب وتولول ،لنكتشف
أن صفاء أطعمت الربغل للحمامة ،الربغل الذي كان سيمسي غداء
الي��وم .وبس��قف كه��ذا ،وغطاءي��ن يفرتش��ونهما للن��وم ،تنتظ��ر غف��ران
وعائلته��ا الش��تاء».
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Kazuya Akimoto

نشوان الصاحل تق��ول إح��دى احلكاي��ات الش��عبيةّ :
إن فارس�اً بلغ��ه ،وه��و
بعي� ٌد ع��ن بلدت��هّ ،
أن زوجت��ه ق��د أصابه��ا اجلدري ،وتش��وه جس��دها
ووجهه��ا ،فظ� ّ�ل يبكي ط��وال الليل حتى أصبح فاقداً بصره ،وقاده
أصحابه للمنزل ليتابع حياته تعتين به زوجتهّ .
لكن زوج غفران
�ك ،ح�ين ُقص��ف منزهل��م يف إح��دى
مل يص� ْ�ب بالعم��ى ،ولعل��ه مل يب� ِ
قرى ريف حلب الش��رقي منذ عام ،واحرتق كامل جس��دها فيما
ع��دا وجهه��ا ،ب��ل ع�بر معه��ا احل��دود الس��ورية الرتكي��ة بس��يارة
اإلس��عاف ،انتظ��ر بع��ض الوق��ت ،ومل��ا تأكد ّ
أن غفران لن تس��تعيد
إليك» ،واختفى.
نضارة جسدها ،قال هلا« :مل أعد أستطيع النظر ِ

دأب��ت غف��ران من��ذ احلادث��ة عل��ى حماول��ة ع�لاج جس��دها ،ويف
كل م��رة تفش��ل كان��ت حت��اول االنتح��ار ،ضرب��ت رأس��ها بامل��رآة يف امل��رة
األوىل ،جرح��ت عروقه��ا يف امل��رة الثاني��ة ،وأضرب��ت ع��ن الطع��ام يف امل��رة
الثالث��ة ،وح�ين أدرك��ت أن ال ع�لاج يعيده��ا إىل س��ابق عهده��ا ،انكف��أت
عل��ى نفس��ها وأطفاهل��ا ،ومل تع��د تهتم مبا هو خ��ارج الزريبة؛ خترج برفقة
والدته��ا فق��ط وعن��د الض��رورة.
مؤخ��راً ع��ادت احلي��اة لعينيه��ا ،ح�ين عرض��ت عليه��ا إح��دى
اجلمعي��ات يف أنق��رة الع�لاج ،وهن��اك أخربه��ا الطبي��ب أن الع�لاج س��يكتفي
ببع��ض احل��روق العميق��ة ،ول��ن يعيد هل��ا نضارة جس��دها ،ألن ذلك حيتاج
لعملي��ات جتمي��ل كلفته��ا باهظ��ة ،م��ا أصابه��ا بنوبة من الغضب الش��ديد.
ح��اول الطبي��ب تهدئته��ا ،واس��تدعى هل��ا طبيب�اً نفس��ياً ،لكنه��ا طردت��ه وه��ي
تصرخ« :أنا مو جمنونة ،اعملولي عملية التجميل وأنا بصري منيحة» ,أ ّ
حل
عليه��ا ،فخلع��ت حجابه��ا ،وكش��فت عن صدرها« :أن��ا رح ضل كل عمري
هي��ك يع�ني؟!».
أُس��قط يف ي��د الوال��دة ،وأحس��ت بالعج��ز الكام��ل أم��ام ابنته��ا اليت
فق��دت ثقته��ا بالن��اس ،فاس��تعانت بهدي��ل املواظبة على حماوالت حتس�ين
أوض��اع العائل��ة ككل ،لع��ل ذل��ك خيف��ف قلي� ً
لا عنه��ا ،وبع��د إدخ��ال صف��اء
وري��م إىل املدرس��ة ه��دأت غف��ران ،وع��ادت تتقب��ل احلدي��ث م��ع هدي��ل ،اليت
اقتنصت الوقت املناس��ب لس��ؤاهلا عن هذا اإلصرار على إعادة جس��دها ،بعد
أن تركه��ا زوجه��ا واختف��ى؟ ،ل�ترد« :أن��ا بن��ت ال  23عام�اَ واح�ترق جس��دي،
لعل��ه يع��ود إذا مس��ع بأن�ني تعافي��ت».
وإن مل ي ُعد؟ تقول هديل...
لق��د ّ
ول زم��ن الفرس��ان ،فتتم��ة احلكاي��ة أن زوج��ة الف��ارس
توفي��ت بع��د ع��دة س��نوات ،ليكتش��ف الق��وم أن الرج��ل مل يك��ن أعم��ى ،لكن��ه
ادعى ذلك كي ال تسول له عيناه النظر إىل زوجته نظر ًة قد حترجها أو
جترحها .وغفران املكلومة ،والغري مهتمة بفذلكات احلكايات واألس��اطري
ً
فرصة للعودة ،لكنها تغص
حتاول بواقعية املرأة اإلنسان ،أن متنح زوجها
باإلجاب��ة عل��ى الس��ؤال األكث��ر إحلاح�اً :حق�اً ،م��اذا ل��و مل ي ُع��د؟!.
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القبنض من شهداء يزورون رجال األعمال إىل اإلعالم والطبل والزمر
ال تزعج��وا القبن��ض ،فل��م يع��د يف دك��ة الب��دالء م��ن ه��و
أفضل منه .فال«حجي» كما حيلو له أن يناديه أصحابه وموظفوه،
ووص��ف احلج��ي يف حل��ب لي��س صف��ة ديني��ة ب��ل ه��و ثقاف��ة حملي��ة
وأس��لوب حي��اة اقتص��ادي ،يس��تخدمه الصن��اع يف إع��ادة كل صغ�يرة
وكب�يرة إىل رب عمله��م «هيك بدو احلجي ،وهي سياس��ة احلجي»،
أكث��ر م��ن أمت��ع الش��عب يف جملس��هم من��ذ زم��ن بعي��د.
«حصاف��ة اللغ��ة» ال�تي أدهش��نا به��ا القبن��ض يف مقط��ع
الفيدي��و األخ�ير ال��ذي مت نش��ره عل��ى وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي،
ومزج��ه اجلدي��د ملتالزم��ة «اإلع�لام والطب��ل والزم��ر» ،أع��ادت إىل
األذهان «نظرية العامل» لصاحبها النمر ،لتغدو «الفصاحة واحلنكة»
مس��ة عام��ة للمس��ؤولني الذي��ن مت اختياره��م «بعناي��ة» لقي��ادة ه��ذه
املرحل��ة اخلط�يرة م��ن تاري��خ س��وريا احلدي��ث.
ليس��ت امل��رة األوىل ال�تي يظه��ر فيه��ا القبن��ض حت��ت قب��ة
الربمل��ان بفيدي��و يث�ير س��خرية الس��وريني .فبع��د أن أف��رغ من��ذ أي��ام
م��ا يف جيب��ه م��ن كلم��ات ع��ن اإلع�لام وأهميت��ه مقاب��ل ال��دور الكبري
لقن��وات اجلزي��رة والعربي��ة ،وكي��ف س��اهم التطبي��ل والتزم�ير يف
ع��ودة املس��تثمرين إىل حل��ب .تداول��ت صفح��ات الفي��س ب��وك فيدي��و
للقبن��ض ،يش��رح في��ه كي��ف أن الش��هداء ي��زورون رج��ال األعم��ال،
ويقف��ون عل��ى أبوابه��م للحص��ول على املس��اعدة ،داعي�اً وزير الصحة
«لتخليصه��م م��ن هالش��غلة».
احلج��ي ال��ذي داف��ع ع��ن خطاب��ه ب��أن هن��اك م��ن حي��اول
الش��هرة على حس��ابه ،وأنه رجل بس��يط ميثل فئة من اجملتمع ،على
ح��د قول��ه ،بع��د لق��اء أجرت��ه مع��ه إذاعة ش��ام اف ام املوالية لألس��د ،مل
يس��لم م��ن انتق��ادات الس��وريني الذي��ن تس��اءلوا ع��ن إمكاني��ة أن يك��ون
يف اجملل��س «جمنونً��ا ع��ن فئ��ة اجملان�ين ،ولص�اً ع��ن فئة اللص��وص....
بوصفه��ا فئ��ات م��ن اجملتم��ع» .تط��ورت ه��ذه االنتق��ادات إىل تهك��م
طال جملس الشعب بعمومه ال القبنض وحده «فهيك جملس بدوا
هي��ك عض��و» ،و«الي��وم عرفن��ا أن��و س��وريا بإيدي��ن أمين��ه» ،متحس��رين
عل��ى تل��ك األي��ام ال�تي كان أعض��اء جمل��س الش��عب فيه��ا «ميض��ون
ف�ترة واليته��م صامت�ين ،مكتف�ين برف��ع أصابعه��م للموافق��ة ومن��رة

الس��يارة والش��قة الس��كنية ال�تي كان��وا حيصلون عليه��ا» .فيما اعترب
بع��ض أهال��ي مدين��ة حل��ب أن إظه��ار احلليب بص��ورة «األمي صاحب
الك��رش الفوض��وي» ،أم��ر م��دروس م��ن قب��ل احلكوم��ة ،مدافعني عن
املدينة اليت أخرجت من عباءتها نواباً ك «سعد اهلل اجلابري ،ورشدي
كيخي��ا ،وناظ��م القدس��ي».
وذه��ب بع��ض احللبي�ين إىل الق��ول ،وتل��ك حقيق��ة ،أن
القبنض جنح يف عضوية جملس الشعب عن حمافظة ريف دمشق
ع��ام  ،2016علم�اً ان��ه م��ن مدين��ة حلب اليت حاول الرتش��ح فيها مراراً،
ومألت صوره ش��وارع املدينة ،لتبوء كل حماوالته بالفش��ل ،قبل أن
ينتقل إىل الرتشح عن ريف دمشق يف عام  ،2012حني استفاق سكان
املدينة على صوره مذ ّي ً
ال كل واحدة منها باس��م أحد جنوم الدراما
الس��ورية ،لينته��ي ب��ه املط��اف بإع�لان انس��حابه إث��ر انتش��ار فضيح��ة
الربوباغن��دا االنتخابي��ة ال�تي قاده��ا م��ن خ�لال اس��تغالل أبط��ال
مسلس��ل الربغ��وث ال��ذي كان ينتج��ه كأمي��ن زي��دان وس��لوم حداد،
معلق�اً يف حينه��ا عل��ى ق��رار انس��حابه ب«إفس��اح اجمل��ال للش��بان ك��ي
يأخ��ذوا دوره��م يف احلي��اة الربملاني��ة والسياس��ية يف س��وريا» ليس��خر
أحدهم بقوله «كأنوا احلجي صغرلوا كم سنة بالدورة اجلديدة».
الضج��ة الكب�يرة ال�تي رافق��ت احلج��ي أث��ارت الكث�ير م��ن
التس��اؤالت ،ح��ول «بائ��ع الفالف��ل والعص�ير يف العبارة» يف س��بعينيات
القرن املاضي ،الذي هاجر إىل أوروبا ليعود بثروة طائلة استثمرها
يف جم��ال اإلنت��اج الف�ني ،فه��و ميل��ك ش��ركة قنب��ض لإلنت��اج الف�ني
ال�تي أنتج��ت الكث�ير م��ن األعم��ال الدرامي��ة الس��ورية ،باإلضاف��ة إىل
جمل��ة والدة الثقافي��ة االجتماعي��ة املنوع��ة ،ليذه��ب بعضه��م إىل
الق��ول ب��أن احلج��ي ت��زوج م��ن ام��رأة اجنليزي��ة وورث عنه��ا أمواهل��ا،
يف ح�ين اعت�بره اآلخ��رون متورط�اً بعملي��ات غس��ل األم��وال لرج��ال
يف نظ��ام األس��د ،الغري��ب يف األم��ر أن للحج��ي مري��دون من أصحاب

األق�لام املوالي��ة األس��د ،دافع��وا ع��ن خطاب��ه ،واعت�بروه ممث� ً
لا للعفوي��ة والبس��اطة،
منتقدين من قام بتصوير الفيديو ،وس��ائلني عن س��بب نش��ره؛ علماً أن اجللس��ة اليت
حت��دث به��ا القبن��ض كان��ت يف نهاي��ة ع��ام  ،2016فلم��اذا انتظ��ر صاح��ب الفيدي��و كل
ه��ذا الوق��ت لنش��ره؟.
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راديو Arta

«مل أع��د أس��تطيع الرتكي��ز عل��ى دراس�تي» .ه��ذا م��ا ب��دأ ب��ه أمح��د عب��دو م��ن مدينة ع�ين الع��رب (كوباني) ،ال��ذي يكمل دراس��ته يف جامعة
الف��رات يف مدين��ة احلس��كة ،بع��د أن قط��ع يف وق��ت س��ابق تنظي��م داع��ش الطري��ق أمام��ه ملتابع��ة دراس��ته يف جامع��ة حل��ب ،حي��ث كان م��ن
ط�لاب كلي��ة اآلداب فيه��ا ،كالم��ه .وي��رى أمح��د أن جامع��ة الف��رات «بات��ت ضحي��ة الص��راع العس��كري ب�ين ح��زب االحت��اد الدميقراط��ي
( )PYDال��ذي أعل��ن حكم�اً ذاتي�اً م��ع أح��زاب أخ��رى ،والنظ��ام الس��وري ال��ذي م��ا ي��زال يس��يطر على أجزاء م��ن املدين��ة ،ومنه��ا اجلامعة ،اليت
كان��ت أم��ل الكثريي��ن يف إنه��اء دراس��تهم اجلامعي��ة».

ويف الش��هر األخري كانت فروع جامعة
الفرات يف احلسكة ،اليت تضم كليات عدة،
حمل أزمة جديدة بني نظام األسد الذي مل
يب��ق ل��ه هن��اك غ�ير جي�بي س��يطرة صغريين
يف كل م��ن مدين��ة احلس��كة ومدين��ة
القامشلي وما حوهلما ،واإلدارة الذاتية اليت
تسيطر على كامل الريف ومعظم األحياء
يف املدينت�ين.
ب��دأت اجلامع��ة يف الدخ��ول ملرم��ى
التدخ�لات العس��كرية ،ث��م حتول��ت إىل
موضوع للمنازعات السياسية بني األطراف
املتصارع��ة ،كم��ا ه��ي الي��وم ،من��ذ تعرضه��ا
لغ��زو داع��ش ونس��ف معظ��م أبنيته��ا ونه��ب
مقتنياته��ا ،وم��ا لبث��ت أن أصبح��ت نقط��ة
خ�لاف ،فحاول��ت اإلدارة أن يكون هلا موطئ
ق��دم يف اجلامع��ة م��ن خ�لال مكت��ب احت��اد
الطلب��ة التاب��ع هل��ا ،وأدى ه��ذا اخل�لاف إىل
إغ�لاق اجلامع��ة أكث��ر م��ن م��رة ،كم��ا يف
نهاي��ة الع��ام  .٢٠١٦بع��د مفاوضات عس�يرة مت
التوصل إىل تفاهم مقتضاه حتييد اجلامعة
عن النزاعات السياسية والعسكرية ،حبسب
األكادمي��ي الدكت��ور فريد س��عدون ،الذي
حت��دث لع�ين املدين��ة ع��ن ذل��ك الوض��ع الذي
ع��اد إىل الت��أزم بع��د افتت��اح اإلدارة الذاتي��ة

6

مكات��ب للكومين��ات يف اجلامع��ة ،األم��ر ال��ذي
دف��ع رئي��س اجلامع��ة إىل اختاذ ق��رار بإغالق
اجلامع��ة .وبن��اء على توجيه��ات وزير التعليم
العالي -التابع للنظام -فإنه مت «حتديد مهلة
زمنية إلغالق تلك املكاتب» لتعود املفاوضات
م��رة أخ��رى ،إىل أن مت التوص��ل إىل تفاه��م
بالع��ودة إىل االتف��اق الس��ابق.
فره��اد ش��يخ -وه��و طال��ب يف
كلي��ة االقتص��اد جبامع��ة الف��رات -ق��ال
لع�ين املدين��ة «بع��د عش��رة أي��ام أعلن��ت إدارة
اجلامع��ة اس��تكمال العملي��ة التدريس��ية وفق
اتف��اق حتييده��ا ع��ن اخلالفات» ،عل��ى أن هذا
االتف��اق مماث��ل التف��اق س��ابق مل ميض عليه
س��وى بضع��ة أش��هر ،ح�ين أوق��ف التعلي��م يف
اجلامع��ة يف ش��هر أيل��ول م��ن الع��ام املنص��رم،
حبس��ب فره��اد ،ولكن��ه مل يطب��ق حينه��ا
ك��ون (حرك��ة الطلب��ة الدميقراطي�ين)
التابع��ة ل ( )pydأع��ادت فت��ح مقراته��ا داخ��ل
كلي��ات اجلامع��ة .ويتاب��ع فره��اد حديثه بأن
هنال��ك خ��وف من إع��ادة فتح مكات��ب «الطلبة
الدميقراطي�ين» ،ألن أعض��اء يف احلرك��ة
أك��دوا ب��أن «اإلغ�لاق س��يكون فق��ط خ�لال
االمتحان��ات» .اإلج��راء ال��ذي ق��د يع��رض
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اآلالف م��ن الطلب��ة للخط��ر ،إذ خيش��ى
م��ن إغ�لاق اجلامع��ة ونق��ل طالبه��ا إىل
جامع��ات س��ورية أخرى ،ما س��يدخل الطالب
يف متاه��ات جدي��دة ،ويعرضه��م ملخاط��ر
االعتق��ال بالس��فر إىل م��دن ختض��ع بش��كل
كام��ل لس��يطرة النظ��ام وقبضت��ه األمني��ة.
ي��رى حمس��ن عبدو-وه��و وال��د
أح��د الطلب��ة جبامع��ة الف��رات -ب��أن افتت��اح
اجلامع��ة جم��دداً جاء بعد ضغط ش��عيب على
اإلدارة الذاتية والنظام الس��وري ،إذ يتمس��ك
األهال��ي باجلامع��ة من��ذ افتتاحه��ا يف الع��ام
2006؛ حيث ساعدت الكثري من الشبان الذين
مل يك��ن بإمكانه��م حتم��ل نفقات الدراس��ة يف
جامعات أخرى ،كذلك احلال لدى الفتيات
اللوات��ي مل يك� ّ�ن يس��تطعن متابع��ة تعليمه��ن
بعي��داً عن عائالته��ن .ويالحظ العبدو ،الذي
يب��دو قلق��اً عل��ى مص�ير ابن��ه التعليم��ي ،أن
اخلالف��ات الس��ابقة ب�ين «اإلدارة» والنظام مل
تك��ن تص��ل إىل ه��ذا احل��د بتهدي��د مس��تقبل
( )40ألف ش��خص ،ه��م عدد طالب اجلامعة،
ال يس��تطيع معظمه��م إمت��ام دراس��ته يف
جامع��ات أخ��رى ،يف ح��ال أغلق��ت جامع��ة
الف��رات أو فروعه��ا يف مدين��ة احلس��كة.
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يف
ساحة خلف
«كراجات»
مدينة الباب،
عثر األهالي يف
( )30من الشهر
املاضي على ( )3جثث
لقتلى قضوا بطلقات يف
الرأس ،ع ّرفت بهم أوراق
ألصقت بأجسادهم واتهمتهم
باالنتماء لتنظيم داعش،
مربرة «القصاص» الذي أنزلته
بهم مجاعة «خفافيش الظالم».

يف مدينة الباب..

مجاعتان سريتان تعلنان و
ياسني العبداهلل
بع��د أي��ام ،وبتوقي��ع مجاع��ة
أخ��رى مس��ت نفس��ها «طي��ور األبابي��ل»،
عث��ر عل��ى جث��ة بورق��ة كت��ب عليه��ا «مت
دع��س اخلارج��ي حمم��د مس�ير مش��وط،
أبو ميان الس��احلي» .س��وى س��حب اجلثث
تق��دم
يف احلادثت�ين األوىل والثاني��ة مل ِ
الس��لطات احمللي��ة م��ن مدني��ة وأمني��ة
وعس��كرية عل��ى أي إج��راء .كذلك كان
احل��ال يف حادث��ة القت��ل الثالث��ة ال�تي
وقع��ت من��ذ أي��ام ومل حتم��ل ه��ذه امل��رة
توقي��ع أي مجاع��ة.
تتح��دى ح��وادث القت��ل
ه��ذه النظ��م والقوان�ين ال�تي اعتمدته��ا
الس��لطات احمللي��ة الثوري��ة ،وتناق��ض يف
أهدافه��ا األه��داف املعلن��ة ال�تي ج��اءت به��ا
عملي��ة درع الف��رات ،وه��ي فرض س��لطة
القض��اء واحملاك��م املدني��ة ب��دل س��لطة
داع��ش ال�تي اعتم��دت أس��اليب مش��ابهة
مل��ا اعتمدت��ه «اخلفافي��ش» و«األبابي��ل»،
م��ن حي��ث القت��ل ب�لا حماكم��ة تس��تند
عل��ى وقائ��ع وأدل��ة وش��هود .وتتح��دى
ه��ذه احل��وادث أيض�اً املش��روع ال��ذي تريد
احلكوم��ة الس��ورية املؤقت��ة تنفي��ذه
يف منطق��ة «درع الف��رات» ،بدع��م م��ن
احلكوم��ة الرتكية ،جبعل هذه املنطقة
مث��ا ً
يع�بر ع��ن الع��دل
ال ثوري��اً س��ورياً ّ
واألم��ان.
بع��ض الفصائ��ل تنف��رد بالب��ت
يف مصري عناصر تنظيم داعش اهلاربني
م��ن دي��ر الزور وقبلها الرقة ،حيث يلقى
القب��ض عليه��م أثن��اء عبورهم حواجزها
املنتش��رة يف ري��ف حل��ب الش��رقي

قوفهما وراء أ
عمال قتل طالت متهمني باالنتماء لداعش

والش��مالي ،وأحيان �اً باعتم��اد وس��ائل بدائي��ة
ع�بر غ��رف تدقي��ق عل��ى برنام��ج وات��س آب،
أوم��ن خ�لال احل��دس والش��ك ل��دى العناصر
املناوب�ين عل��ى احلواج��ز ،ث��م ل��دى احملقق�ين
يف املق��رات املعلن��ة والس��رية لالحتج��از
والتحقي��ق.
كان ه��ذا ه��و املش��هد الس��ائد خ�لال
الع��ام املاض��ي تقريب�اً ،غ�ير أن ح��وادث القت��ل
األخ�يرة أظه��رت تصمي��م اجلماعت�ين عل��ى
مواصل��ة س��عيهما بتصفي��ة كل عناص��ر
داع��ش واملتعامل�ين معه��ا ،حس��ب م��ا ج��اء يف
األوراق ال�تي تركته��ا اجلماع��ة األوىل عل��ى
ُ
مدينة
خفافيش الليل يف
جثث القتلى« ،حنن
ِ
الب��اب األبي��ة ،نعاه��د أهلن��ا أنن��ا ل��ن ن�تركَ
داعشياً ،أو متعام ً
ال معهم ،أو منافقاً هلم من
دون حس��اب ،أمث��ال (عل��ي عف��ورة) وعصابته
القذرة ،ومن عمل معهم بالتصنيع ،وتسيري
أموره��م ،وأعانه��م يف إجرامه��م» .وتوع��دت
باملزي��د مل��ن «خ��ان دم��اء ش��هدائنا وتضحي��ات
أبطالن��ا ويتاج��ر ب��كالب داع��ش (بال��دوالر)
لص��احل مكاس��به الش��خصية ..وس��يكون
احلس��اب م��ن جن��س العم��ل» .وبالتدقي��ق يف
أمس��اء املقتول�ين ،ومنه��م م��ن اعتق��ل يف وقت
س��ابق ل��دى فصائ��ل مس��يطرة يف جرابل��س،
ث��م مت تس��ليمه بعده��ا للمؤسس��ة األمني��ة يف
املدينة ،ليطلق س��راحه بعدها؛ فهناك الكثري
م��ن األحادي��ث األهلية اليت تفيد بكونهم من
«املبايع�ين األوائ��ل للتنظي��م» يف مناطقه��م.
ترك��ت ح��وادث القت��ل انطباع��ات
متناقض��ة ل��دى أه��ل مدين��ة الب��اب ،فالبعض
منه��م رأى فيه��ا عدال��ة وإحق��اق حق ،خاصة
بع��د جن��اح عش��رات الدواع��ش باإلف�لات م��ن

احملاس��بة علن�اً ،وأب��دى البع��ض اآلخ��ر م��ن
أهل مدينة الباب قلقه من أن تكون حوادث
القت��ل ه��ذه مقدمة حلال��ة فوضى وانفالت
أم�ني ،وجرائ��م أخ��رى ق��د تتع��دى املتهم�ين
باالنتم��اء لداع��ش إىل األبري��اء.
تنس��ب بع��ض التكهن��ات الس��ائدة
«مجاع��ة خفافي��ش اللي��ل» لفصائ��ل م��ن
اجلي��ش احل��ر ،خاص��ة تل��ك الناش��طة
يف منطق��ة جرابل��س حي��ث يق��ع حاج��ز
الع��ون ،أول احلواج��ز يف منطق��ة «درع
الف��رات» بع��د مناطق س��يطرة «قس��د» ،وهو
احلاج��ز األصع��ب عل��ى عناص��ر داع��ش
اهلارب�ين الذي��ن حياول��ون التس��لل ضم��ن
مج��وع املدني�ين امل��ارة ،ويف ح��االت كث�يرة
م��رت عناص��ر خط��رة م��ن التنظي��م ع�بر
ه��ذا احلاج��ز وغ�يره دون أن يكتش��فها
أح��د ،ورمب��ا بتس��هيالت م��ن بع��ض الق��ادة
النافذين يف املنطقة ،الذين يتهمون بتلقي
مبال��غ طائل��ة لق��اء تهريبه��م الدواع��ش.
حس��ب اللغ��ة ال�تي كتب��ت به��ا
أوراق «اخلفافي��ش» ،وحس��ب االس��م ال��ذي
اختارت��ه لنفس��ها ،يس��تبعد أن تك��ون ذات
طاب��ع إس�لامي ،وعل��ى العك��س دل��ت لغ��ة
«طي��ور األبابي��ل» عل��ى خلفي��ة إس�لامية
حركي��ة راس��خة ،وكذل��ك دل امسه��ا.
يبق��ى التس��اؤل املط��روح يف الش��ارع
حول ماهية هذه اجلماعات والشكل الذي
ستتخذه يف املرحلة القادمة .وهل يشجع
ظهوره��ا وأعماهل��ا عل��ى والدة مجاع��ات
أخ��رى تنته��ج األس��لوب الس��ري العني��ف
ذاته؟.
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متكني املرأة يف املناطق احملررة
مصطفى أبو مشس

خاص عني املدينة

انعكس��ت التأث�يرات ال�تي أفرزته��ا الث��ورة الس��ورية
وظ��روف احل��رب عل��ى كافة الش��رائح االجتماعي��ة ،خاصة املرأة،
ال�تي بات��ت الش��رحية األكث��ر تض��رراً وأهمي��ة يف الوق��ت نفس��ه،
نظ��راً مل��ا رافقه��ا م��ن تغ�يرات طال��ت بنيته��ا االجتماعية ،م��ن إميان
بدوره��ا الفاع��ل واإلهم��ال احلكوم��ي هل��ا ،واس��تغالهلا وحرمانه��ا
م��ن حقوقه��ا ،وتفش��ي ظاه��رة زواج القاص��رات ،وحماربة اجملتمع
للمعتق�لات والتضيي��ق عل��ى املطلق��ات ،خاص��ة م��ع س��يطرة
الفصائ��ل ذات اخللفي��ة الديني��ة عل��ى معظ��م املناط��ق احمل��ررة ،م��ا
أدى إىل ارتف��اع أص��وات منظم��ات اجملتم��ع املدن��ي ال�تي ن��ادت بدعم
املرأة ،ومتكينها واس��تهدافها من خالل مش��اريع تدريبية وتوعوية
إلش��راكها يف نواح��ي احلي��اة عام��ة.
اقتص��رت املنظم��ات الداعم��ة حلق��وق امل��رأة ومتكينه��ا يف
س��وريا قب��ل الث��ورة عل��ى االحت��اد النس��ائي ال��ذي تأس��س ع��ام ،1967
وال��ذي س��رعان م��ا أخ��ذ ش��كل املؤسس��ة الرديف��ة حل��زب البع��ث م��ع
بداي��ة حك��م األس��د األب ،ليتح��ول «إىل مق��ر الجتماع��ات نس��ائية
ش��بيهة باالجتماع��ات احلزبي��ة ،ال ختل��و م��ن الثرث��رة والتنظ�ير،
وكان وص��ف «احت��اد العوان��س» ه��و األكث��ر ت��داو ً
ال ب�ين الن��اس
للتعبري عن االحتاد النسائي» على حد قول إميان البكري  45عاماً،
املدرس��ة والناش��طة م��ن مدين��ة حل��ب .وم��ع ظه��ور األمان��ة العام��ة
للتنمي��ة يف ع��ام  2001ال�تي ترتأس��ها زوج��ة األس��د االب��نُ ،ف ّع��ل دور
املرأة ،ولكنه اقتصر على املدن الرئيسة يف دمشق وحلب والالذقية
ومح��ص ،واخت��ص نس��اء الس��احل باملش��اريع األه��م للتنمي��ة ،دون
التوج��ه حن��و املناط��ق املهمل��ة واملنس��ية يف األري��اف الس��ورية «ال�تي
كان جي��ب أن تك��ون هل��ا األولوي��ة يف مث��ل ه��ذه املش��اريع».
يف الس��نوات األخ�يرة توس��عت ظواه��ر اس��تغالل امل��رأة
وحرمانه��ا م��ن حقوقه��ا يف التعل��م والعمل ،وانتش��ار ظاهرة الزواج
املبك��ر .فأمث��ال ك«امل��رة لبيت��ا وزوج��ا» و «بلك��ي بيج��ي ح��دا بيس�تر
عليهون» عادت للحياة من جديد ،حبسب مسية كنعان  22عاماً،
ال�تي زوجته��ا والدته��ا ل«مهاج��ر أوزبك��ي» يقات��ل يف صف��وف هيئ��ة
حترير الشام ،بعد استشهاد والدها بغارة جوية يف عام « ،2012حننا
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ت�لات بن��ات وأخون��ا صغري ،أمي زوجتين لتخلص من لقميت ،تزوجين
س��نة وبع��دا طلق�ني».
ً
ً
ع��ادت مسي��ة إىل بي��ت أمه��ا لتل��د طف�لا صغ�يرا يزي��د م��ن
املأس��اة ال�تي تعيش��ها ،ولكنه��ا أص��رت عل��ى متابع��ة احلي��اة ه��ذه امل��رة،
لتتم��رد عل��ى األع��راف االجتماعي��ة يف قريته��ا ال�تي تعت�بر عم��ل
امل��رأة -خاص��ة املطلق��ة -إهان��ة كب�يرة« .عمل��ت دورة إس��عافات أولية،
وتطوع��ت بالدف��اع املدن��ي ،وص��رت آخ��د راتب وعيش أن��ا وابين وأهلي»،
الكثري من رجال القرية كانوا يسيئون لسمية وجيرحونها بالكلمات
البذيئ��ة ،ولك��ن ه��ذا األم��ر ب��دأ باالحنس��ار بعد أن س��اهمت يف متريض
العدي��د م��ن نس��ائهم وأطفاهل��م ،وتوج��ه الكث�ير م��ن النس��اء إىل العم��ل
يف ه��ذه املهن��ة ،بع��د أن مت ختري��ج  300متدرب��ة يف اإلس��عافات األولي��ة
وحماور اإلنقاذ والتعامل مع اإلصابات الكيماوية يف مدينة إدلب عام
.2015
تدي��ن مسي��ة مث��ل غريه��ا م��ن نس��اء كث�يرات يف جن��اح
جتربته��ا ملنظم��ات اجملتم��ع املدن��ي املختص��ة بش��ؤون امل��رأة يف املناط��ق
احمل��ررة ،حي��ث س��اعدت ه��ذه املنظم��ات الكث�ير م��ن النس��وة عل��ى تعل��م
مه��ن واكتس��اب مه��ارات تؤهله��ن للحص��ول عل��ى فرص��ة عم��ل يف
ظ��روف اقتصادي��ة متهاوي��ة.
يف مدين��ة األت��ارب أسس��ت اإلعالمي��ة ميس��ا احملمود مركز
«بناء األس��رة» ،هدفه متكني املرأة وتدريبها لرتتفع فرصها باحلصول
عل��ى عم��ل ،وتوعيته��ا لتصب��ح فاعلة وصاحبة ق��رار؛ إىل جانب اهتمام
املركز بقضايا املعتقالت السابقات وإعادة دجمهن يف احلياة العامة،
بع��د نبذه��ن م��ن قب��ل اجملتم��ع نتيج��ة لتبع��ات ظ��روف االعتق��ال.
ت��رى ميس��ا ،وه��ي أم ألربع��ة أطف��ال تعيله��م بع��د انفصاهل��ا
ع��ن زوجه��ا ،أن مث��ل ه��ذه ال��دورات التدريبي��ة ،ال�تي يق��وم به��ا مرك��ز
بناء األسرة ،واملراكز األخرى املنتشرة يف املناطق احملررة ،ك «اهليئة
النس��ائية ودول�تي ومكت��ب امل��رأة يف اجملل��س احملل��ي ملدين��ة األت��ارب
وبع��ض املنظم��ات كمنظم��ة متك�ين»؛ وإن مل تس��تطع متابع��ة النس��اء
بع��د خترجيه��م م��ن ال��دورات ،لكنه��ا قدم��ت هل��ن املعرف��ة الالزم��ة
للحص��ول عل��ى عم��ل يف «اجملال��س احمللي��ة والش��رطة احل��رة والدف��اع
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املدن��ي وامله��ن اليدوي��ة كحياك��ة الص��وف
وإع��ادة تدوي��ر األش��ياء التالف��ة و اخلياط��ة
وتصفي��ف الش��عر»....
اإلعالمي��ة ال�تي اضط��رت
ملغ��ادرة مدين��ة حل��ب يف ع��ام  ،2012بع��د
تعرضه��ا للمالحق��ة م��ن قبل األمن الس��وري
ملش��اركتها يف املظاه��رات ونق��ل األدوي��ة
والس�لاح للمتظاهري��ن والعم��ل اإلغاث��ي،
اس��تطاعت مبس��اعدة عش��ر نس��اء م��ن محل��ة
الشهادات أن يؤسسن يف نيسان  2017مركز
بن��اء األس��رة جبه��ود فردي��ة ،اس��تهدف 250
ام��رأة يف دورات الصحاف��ة والتصوي��ر
الضوئ��ي والفوتوش��وب وقي��ادة احلاس��وب
وحم��و األمية وامله��ن اليدوية ،باإلضافة إىل
 150طف ً
ال يف نادي الطفولة ،واملشاركة مع
احت��اد نس��ائم س��وريا مبع��رض ف�ني لألعمال
اليدوي��ة ،وجي��ري التحض�ير حالي �اً ملع��رض
جدي��د ي��وم الس��بت املقب��ل.
ص��ار ألم حمم��د -زوج��ة معتق��ل
يف س��جون النظ��ام -مهن��ة تعت��اش منه��ا ،بع��د
أن تعلم��ت حياك��ة الص��وف يف مرك��ز بن��اء
األسرة ،وأقامت السيدة مريم دورة تدريبية
للنس��اء يف املرك��ز بع��د أن تدرب��ت وبات��ت
جزءاَ من الفريق« ،البنات الي حضرو كتار،
وأه��م الش��ي توف��ر الرغب��ة واإلرادة».
وللش��رطية علي��اء الس��عيد مس�يرة
كف��اح من ن��وع خمتل��ف ،فاجملتمع احملافظ
ال�تي عاش��ت في��ه مل يعت��د أب��داً رؤي��ة ام��رأة
مبالب��س عس��كرية س��وى يف التلف��از ،وق��د
زاد ه��ذا األم��ر م��ن صعوب��ة الق��رار ال��ذي
اختذت��ه .فزوج��ة الش��هيد كان��ت ق��د اختذت
قراره��ا بع��د أن خضع��ت ل��دورة يف قي��ادة
احلاس��وب عل��ى التط��وع يف الش��رطة احل��رة،
ه��ذه امل��رة كان األم��ر خمتلف �اً ع��ن النس��اء
اللوات��ي تطوع��ن يف صف��وف داع��ش كنس��اء
للحس��بة ،وع��ن النس��وة الالت��ي كان��ت
تش��اهدهن يف أس��واق إدلب يف س��يارات كتب

عليه��ا الش��رطة النس��ائية -جي��ش الفت��ح ،إذ
اقتص��رت مهمته��ن عل��ى مالحق��ة النس��اء يف
الش��وارع للتفتي��ش عل��ى االلت��زام باللب��اس
(الشرعي) الكامل ،واملكياج ومراقبة املدارس
والتفتي��ش ع��ن خمالف��ات ترتكبه��ا الطالب��ات
داخ��ل الصف��وف« ،الش��رطة احل��رة ش��يء
خمتل��ف ،عمل��ي يف األرش��فة غ�ير حيات��ي
حنو األفضل ،واس��تطعت اخرياً أن أكتش��ف
نفس��ي ،وأمتل��ك ق��راري ،حت��ى ل��و اضطرن��ي
األمر يف كثري من األحيان ملواجهة سخرية
العدي��د م��ن أف��راد اجملتم��ع الذي أعي��ش فيه،
والس��لطات العس��كرية للفصائ��ل املقاتل��ة
خبلفي��ة ديني��ة ،وال�تي س��اعدت عل��ى احل��د
م��ن نش��اط امل��رأة وحريته��ا» .كم��ا اس��تطاع
فري��ق نس��ائي يف نهاي��ة ع��ام  2016يف مدين��ة
األت��ارب من إجناز صيان��ة كاملة للطرقات
يف البل��دة بدع��م من منظمة متكني  ،حبس��ب
تقري��ر نش��رته قن��اة أورين��ت.
عل��ى الرغ��م م��ن اع�تراف حكوم�تي
املناط��ق احمل��ررة واجملال��س احمللي��ة بأهمي��ة
دور امل��رأة ،وض��رورة إش��راكها يف احلي��اة
السياس��ية واالجتماعي��ةّ ،إل أن ه��ذا
االعرتاف بقي مقتصراً على الكالم ،إذ ختلو
احلكومت��ان م��ن تواج��د نس��ائي يف أي م��ن
حقائ��ب وزاراتهم��ا ،ب��ل عل��ى العكس متاماً مت

االس��تغناء عن وزارة الثقافة وش��ؤون األسرة
ال�تي ش��كلتها احلكوم��ة املؤقت��ة يف ع��ام ،2013
وج��رى حتويله��ا إىل (هيئ��ة األس��رة ودع��م
امل��رأة) ،كم��ا مت إهم��ال مكت��ب امل��رأة يف
جمل��س حمافظ��ة حل��ب ال��ذي تش��كل يف عام
« 2016ليع��اد تش��كيله م��رة أخرى يف منتصف
 ،2017مبوظف��ة واح��دة تتاب��ع نش��اطاتها
باس��م جمل��س احملافظ��ة ب��دون رات��ب»
حبس��ب حمم��د ش��حادة مدي��ر املكت��ب املال��ي
يف حمافظ��ة حل��ب ،وتش��ارك امل��رأة يف ع��دد
قلي��ل م��ن اجملال��س احمللي��ة ال تتع��دى أصابع
الي��د الواح��دة ،أهمه��ا اجملل��س احملل��ي يف
مدين��ة األت��ارب ،بع��د أن ف��ازت عائش��ة بك��ور
يف االنتخابات اليت خاضتها  5س��يدات مقابل
 96رج� ً
لا ،لت�ترأس الي��وم مكت��ب محاية املرأة
والطفول��ة ،ومكت��ب امل��رأة املش��كل يف اجملل��س
احملل��ي ملدين��ة كفرنب��ل يف حمافظ��ة إدل��ب
ال��ذي يض��م موظفت�ين.
هن��اك  67منظم��ة تعن��ى بش��ؤون
امل��رأة ،س��بعة منه��ا يف مدينة حل��ب ،من أصل
 835منظم��ة تعم��ل يف الداخ��ل الس��وري،
حبس��ب إحصائي��ة قام��ت به��ا منظم��ة
مواطن��ون ألج��ل س��وريا ،وإن كان��ت ه��ذه
اإلحصائي��ة ليس��ت دقيق��ة ،ولكنه��ا تق��ارب
الواق��ع .معظ��م ه��ذه املنظم��ات تعم��ل بش��كل
منف��رد ودون الع��ودة إىل اجملال��س احمللي��ة
أو احلكوم��ات ،تق��ول ميس��ا احملم��ود مدي��رة
مرك��ز بن��اء األس��رة «ال نتب��ع ملكت��ب امل��رأة يف
جملس احملافظة ،فقد أبلغنا رئيس اجمللس
أن تش��كيل ه��ذا املكت��ب جي��ب أن يت��م بش��كل
توافق��ي ،ولكنه��م قام��وا بإح��داث املكت��ب دون
مش��اركة املنظم��ات و املراك��ز ال�تي تعن��ى
بش��ؤون امل��رأة»« ،وعل��ى الرغ��م م��ن ذل��ك ،قدم
مرك��ز بن��اء األس��رة أوراق��ه للرتخي��ص يف
جمل��س احملافظ��ة ،كم��ا جي��ري التنس��يق
مع اجمللس احمللي يف األتارب للتعاون معهم
م��ن خ�لال مذك��رة تفاه��م».

صفحة بناء األسرة على الفيسبوك
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ناصر احللو

خمابرات النظام يف حلب تقتل موظفًا يف األوقاف التابعة له

وحممود عكام حييل اجلرمية للقدر

حممد سرحيل
منتص��ف لي��ل الثال��ث عش��ر م��ن
كان��ون األول  2017تع��رض (أب��و ب��در) وابن��ه
الش��اب إلط�لاق ن��ار كثي��ف ،م��ن عناص��ر
ّ
خمابرات النظام يف حاجز دوار احللوانية يف
طري��ق الب��اب ،م��ا أدى إىل دخول��ه يف غيبوب��ة
ووفاته يف العناية املشدّدة بعد ستة أيام ،فيما
تع��رض ابن��ه لإلصاب��ة ،وحس��ب م��ا نش��رته
صفح��ة أخب��ار عن��دان نق� ً
لا ع��ن مص��در م��ن
مناط��ق النظ��ام ،أن األم��ن من��ع نق��ل جثمان��ه
إىل ح��ي طري��ق الب��اب ،ومل يس��مح بإقام��ة
تعزية له هناك ،لتتم الصالة عليه وتشييعه
من جامع التوحيد يف حي العزيزيّة ،وتطوى
س�يرته س��ريعاً دون معرف��ة أس��باب قتل��ه.
و(أب��و ب��در) ،ه��و ناص��ر خ��راط
احلل��و م��ن موالي��د ع��ام  ،1960يعم��ل من��ذ
أكث��ر م��ن  15عام��اً كمراس��ل ملديري��ة
األوق��اف يف حمافظ��ة حل��ب ،مهمت��ه إيص��ال

بعد احلادثة يف العناية املشددة

ق��رارات األوق��اف إىل املس��اجد واألئمةُ .عرف
بتواضع��ه الش��ديد وح��ب الن��اس له .يش��هد له
الكث�يرون بتفاني��ه يف عمل��ه ،وغريت��ه عل��ى
جوام��ع حل��ب وأوقافه��ا ،إذ مل يك��ن لي�تردد
يف أداء أي مهم��ة تتعل��ق خبدم��ة بي��وت اهلل،
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وإن كان��ت خ��ارج اختصاصه الوظيفي .تراه
أحيان�اً يغس� ُ�ل ه��ذا اجلام��ع أو ذاك م��ن ش��دة
حرص��ه .يصف��ه البع��ض بأرش��يف أوق��اف
حلب وبيت س ّرها ،فهو حيفظ أمساء جوامع
ومساجد مدينة حلب وبعض جوامع الريف
أيضاً ،يعرف أماكنها بدقة ،وقد تسمع منه
أمس��اء مس��اجد قدمي��ة رمب��ا تس��مع امسه��ا
للمرة األوىل .يعرف مش��ايخ حلب كبريهم
وصغريه��م ،النزي��ه منه��م واملنتفع ،الش��ريف
الص��ادق أيض��اً ورج��ل املخاب��رات املناف��ق.
ي��روي لن��ا أح��د املقرب�ين من��ه ،ب��أن حمم��ود
ق��ول آغاس��ي (أب��و القعق��اع) ل��دى اس��تالمه
منص��ب مدي��ر الثانوي��ة الش��رعية يف حل��ب،
ح��اول اس��تمالته دون ج��دوى .عم��ل احلل��و
أيضاً يف اخلسروية الشرعية يف حلب ،كما
ش��غل منصب اإلمامة يف جامع "أصالن دادا"
أح��د أب��رز املعامل األثري��ة والدينية يف مدينة
حل��ب.
كان م��ن املتوق��ع أن تض� ّ�ج أروق��ة
املس��اجد مب��ن فيه��ا م��ن أئم��ة وموظف�ين
وغريه��م بنب��أ مقتل��ه ،فض� ً
لا ع��ن املواق��ع
والصفح��ات ،فم��ن ال يع��رف الش��يخ ناص��ر
صاح��ب الدراج��ة الناري��ة ال�تي رافقت��ه طيلة
حيات��ه ،يط��وف به��ا عل��ى بي��وت اهلل ،وم��ن ال
حيب��ه ويش��هد ل��ه حبس��ن الس��معة ،ب��ل م��ن
ينس��ى ابتس��امته ال�تي ال ت��كاد تفارق��ه!.
إال أن الواق��ع كان خمتلف��اً،
فق��د م� ّر نب��أ وفات��ه م��رور الك��رام إال قلي ً
ال .ال
ش� ّ
�ك ب� ّ
�أن خ��وف الكثريي��ن م��ن بط��ش النظام
دفعه��م للس��كوت ،يف ح�ين ّ
أن قس��ماً منه��م
اكتف��ى بالرتح��م علي��ه يف مواق��ع التواص��ل،
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مع جتنب اإلش��ارة إىل س��بب الوفاة ،وهذا قد
يكون مفهوماً أيضاً ،أما أن يرثيه مفيت حلب
(د .حمم��ود ع��كام) يف موقع��ه عل��ى اإلنرتن��ت
بقول��ه" :اختطف��ه الق��در ش��هيداً ،لتك��ون
اخل�يرة)،
خامتت��ه الطيب��ة عل��ى نس��ق أعمال��ه ِّ
فه��ذا يدفعنا للتس��اؤل ملاذا تكّل��م العكام اليوم
ع��ن ش��خص ال تربط��ه ب��ه معرف��ة قوي��ة،
فيم��ا س��كت قب��ل ع��ام ونص��ف ع��ن مقت��ل
موجه الرتبية اإلسالمية حممد قطان ،وهو
تلمي��ذه املق � ّرب ،حينم��ا اس��تدعته املخاب��رات
اجلوي��ة وأعادت��ه جثة هام��دة ألهله؟ .هل بدأ
بالتعب�ير ع��ن مواقف��ه املوالي��ة بش��كل أوض��ح
بع��د تهج�ير حل��ب ،س � ّيما وأ ّن��ه ا ّتب��ع سياس��ة
إمس��اك العص��ى م��ن املنتصف مطل��ع الثورة،
وهل بات القدر مصطلحاً يس��تخدم إلضفاء
الش��رعية عل��ى جرائ��م األس��د وزمرت��ه؟.
رمب��ا كذل��ك ،فف��ي س��ورية األس��د
أن ُتقت��ل اعت��دا ًء وبغي�اً واعتباط�اً ،وأن تف��ارق
أحبت��ك وتفق��د حيات��ك ه��دراً ب�لا أدن��ى قيم��ة
أو حماس��بة وال إدان��ة أو إش��ارة إىل القات��ل،
فذل��ك م��ن اخلواتي��م الطيب��ة ،وإذا كان��ت
(اخلواتي��م الطيب��ة عل��ى نس��ق األعم��ال
اخل�يرة) به��ذا الش��كل فكيف تك��ون (اخلواتيم
ّ
حممود عكام

الشنيعة املريعة على َن َس ِق األعمال الشريرة
ي��ا ت��رى)!.
ً
ور ّدا عل��ى ه��ذا التوظي��ف الدي�ني
ملس��ألة القض��اء والق��در يق��ول د.إبراهي��م
الديب��و (دكتوراه يف العقيدة اإلس�لامية) يف
اتصال أجرته معه عني املدينة :هذه العبارة،
اجملازي ،إال ّ
ّ
أن ظاهر
وإن قصد قائلها املعنى
كالم��ه يوح��ي بنس��بة الش��ر هلل ع��ز وج��ل،
فه��و ينس��ب اجلرمي��ة والقب��ح هلل ،ويتناس��ى
مرتك��ب ه��ذا ال ُقب��ح ،وم��ع أن اخل�ير والش��ر
كل��ه م��ن اهلل خلق��اً ،فق��د ثب��ت ع��ن الن�بي
ﷺ قول��ه" :واخل�ير كل��ه يف يدي��ك ،والش��ر
لي��س إلي��ك" ،ففع��ل القت��ل وإرادة الس��وء اليت
توجهت للقتيل هي اليت ينسب الشر والسوء
ّ
هلا ،أما القدر فهو ما مينحه اهلل من إمكانيات
لإلنسان خرياً كانت أم شراً ،واستعمال هذه
اإلمكاني��ات ينس��ب لإلنس��ان ولي��س للق��در!.

رادار املدينة

نكسة لشيخ املصاحلة أنس الطويل

وضاح الشامي
ضمت ()50
يف  28م��ن الش��هر املاض��ي ق��اد الش��يخ أن��س الطوي��ل ،رئي��س جلن��ة املصاحل��ة يف بل��دة ببي�لا جنوب دمش��ق ،مظاه��رة ّ
ش��اباً م��ن أتباع��ه ،وصل��ت إىل أول حاج��ز للنظ��ام يف ح��ي س��يدي مق��داد وتوقفت هناك ،ليجري الش��يخ اتصا ً
ال هاتفي�اً علنياً برئيس فرع
الدوري��ات ،مطالب�اً إي��اه حب��ل س��ريع ألبن��اء بل��دات ببي�لا ويل��دا وبي��ت س��حم الذي��ن س��ئموا احل��رب ،حبس��ب قول��ه.
اتف��ق الش��يخ وضاب��ط املخاب��رات
خ�لال االتص��ال -عل��ى موع��د يتج��ه في��هالش��بان الراغب��ون بتس��وية أوضاعه��م إىل
دمش��ق .ويف الي��وم التال��ي و ّزع الش��يخ أوراق
خ�ير فيه��ا الش��بان ب�ين الع��ودة إىل
اس��تبيان ّ
«حضن الوطن» ،أو اخلروج إىل الشمال فوراً،
أو االنتظ��ار إىل ح�ين القض��اء عل��ى تنظي��م
داع��ش وإج��راء التس��وية الش��املة.
أغضب��ت تصرف��ات الش��يخ فصائ��ل
جي��ش اإلس�لام ،وجي��ش األبابي��ل ،وفرق��ة
دمش��ق ،واالحت��اد اإلس�لامي ألجن��اد الش��ام،
وألوي��ة الفرق��ان ،وألوي��ة س��يف الش��ام ،ال�تي
أطلقت محلة ضده فهرب إىل دمشق ،ووقع
أتباعه أس��رى بقبضة الفصائل اليت اس��تولت
على س�لاحهم الذي تس��لموه من النظام قبل
ع��دة أس��ابيع.
انقس��م ال��رأي الع��ام ب�ين مؤي��د
عارض له .ورأت
الجتثاث مش��روع الش��يخ ُ
وم ٍ
األغلبية أنه كان من األفضل احتواء الشيخ
وجلن��ة مصاحلت��ه ال�تي تضم ش��يوخاً آخرين
أهمه��م الش��يخ عب��دو اهلن��دي والش��يخ ص��احل
اخلطي��ب م��ن بلدت��ي يل��دا وبي��ت س��حم.
ً
ش��رعية
اس��تمد الش��يخ الطوي��ل
رسخت أدواره عرب تفويضه ،من قبل فصائل
املعارضة ،للتفاوض بعد موت ( )200شخص
جوع��اً ومرض��اً يف حص��ار ع��ام  .2013إال أن
وح��دة احل��ال ال�تي تك ّون��ت بينه وب�ين ضباط
رتقاً
الف��روع األمني��ة جعل��ت من��ه ضابط�اً ُم ِ
ل� ّ
�كل املُك ّون��ات االجتماعي��ة يف جن��وب دمش��ق.
واستثمر منرب مسجد الكريم يف بلدته ببيال
ل ُيح� ّرض عل��ى الث��وار ،وي ّ
ُذكرهم بضعفهم

ب�ين ح�ين وآخ��ر ،وخ��رج ع��ن املس��ار املُتف��ق
علي��ه ب�ين اجلمي��ع ،حبس��ب م��ا ق��ال الناش��ط
االجتماع��ي عب��د الرمح��ن األمح��د لـ«ع�ين
املدين��ة».
يؤك��د األمح��د أن مل��ف املنطق��ة
ش� ٌ
ومع ّق��د بس��بب تع��دد القوى املس��يطرة
�ائك ُ
يف احملي��ط اجلغ��رايف للبل��دات الث�لاث ،يل��دا
وببيال وبيت س��حم ،إذ جتاورها من اجلنوب
منطق��ة الس��يدة زين��ب ،املعق��ل الرئيس��ي
للميليش��يات الش��يعية متع��ددة اجلنس��يات،
وحتدّه��ا م��ن الغ��رب أحي��اء احلج��ر األس��ود
والتضام��ن وخمي��م الريم��وك ،الواقع��ة حتت
س��يطرة تنظي��م داع��ش ،وتس��يطر ق��وات
النظ��ام عل��ى ج��وار البلدات الثالث يف الش��رق
والش��مال .ويق��در عدد س��كان البل��دات الثالث
بنحو ( )100ألف نسمة ،ثلثهم تقريباً نزحوا
م��ن املناط��ق احمليط��ة ،منه��م ( )13ألف الجئ
فلس��طيين نزح��وا م��ن خمي��م الريم��وك.
ينش��ط يف البل��دات الث�لاث ()15
جملس�اً حملي�اً والعدي��د م��ن التجمع��ات ذات
ّ
ول��كل
الصبغ��ة املناطقي��ة أو العش��ائرية.
فري��ق ه��دف يعمل عل��ى حتقيقه ،فأبناء حي
احلج��ر األس��ود يُفاوض��ون النظ��ام للتع��اون
م��ن أج��ل إخ��راج تنظي��م الدول��ة م��ن حيه��م
والع��ودة إىل بيوته��م ،وكذل��ك يس��عى أبن��اء
خمي��م الريم��وك .وج��اء إخ��راج النظ��ام لق��ادة
م��ن تنظي��م داع��ش ّ
ليؤك��د أهداف��ه م��ن وراء
التف��اوض ،ودور الش��يخ الطوي��ل ال��ذي يعمل
حلس��م مل��ف املنطق��ة كامل��ة وإعادته��ا
بأس��رع ما ميكنه للنظام ،ما اس��تفز الفصائل
لالنتف��اض بوجه��ه.

الشيخ انس الطويل -الثاين من اليسار  -بعدسة الكاتب -خاص

يف جنوب دمشق

كإج��راء عقاب��ي ،أغل��ق النظ��ام
املع�بر اإلنس��اني الوحي��د ،ليذك��ر الن��اس
بأي��ام احلص��ار .وخرج��ت مظاه��رات نس��ائية
مؤي��دة للطوي��ل ومطالب��ة خب��روج الفصائ��ل
من املنطقة ،وش��كلت جلنة سياس��ية جديدة
مثل��ت أطيافه��ا املتنوع��ة ،عدا بل��دة ببيال اليت
ارت��أى وجهاؤه��ا بق��اء مقعده��ا ش��اغراً ،قب��ل
أن يع��اود النظ��ام فت��ح املع�بر مطالب�اً اللجن��ة
بإرس��ال وفده��ا للتف��اوض.
وحبس��ب الناش��ط اإلعالم��ي ف��ؤاد
يضحي
احملم��د ،ف��إن نظام األس��د ال يريد أن ّ
خبطته اليت ينفذها منذ ثالثة أعوام مقابل
االحتف��اظ بالش��يخ الطوي��ل ،خصوص��اً أن��ه
فهم رس��الة الفصائل وهدفهم االسرتاتيجي
التمس��ك بااللت��زام بق��رار مش��روع خف��ض
يف ّ
التصعي��د املُنبث��ق م��ن مؤمت��ر أس��تانة ،يف
 29كان��ون األول م��ن ه��ذا الع��ام .ويؤك��د
أن فصائ��ل املعارض��ة اس��تطاعت اس��تيعاب
االس��تفزازات املتك��ررة م��ن تي��ار املصاحل��ة
لف�ترات طويل��ة ،وليس��ت لديه��ا أي مش��كلة
يف وجوده��ا عل��ى األرض .ب��ل وأكث��ر م��ن
ذل��ك ،تس��تفيد م��ن وجوده��ا لتبق��ى املنطق��ة
يف حال��ة ضي��اع رمس��ي ،ب�ين هويته��ا الثوري��ة
حتمله��ا أعب��ا ًء كب�ير ًة ،ب��دءاً بالقص��ف
ال�تي ّ
واس��تمرار احلص��ار الغذائ��ي وص��و ً
ال إىل
التهج�ير ،وب�ين هويته��ا املصاحل��ة احملافظ��ة
عل��ى توازن تش� ّكل حتت األم��ر الواقع ،بوجود
داع��ش م��ن جه��ة وامليليش��يات الش��يعية م��ن
جه��ة أخ��رى.
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نساء يف دمشق :بني تعاطي احلشيش واعتياد املسكنات
ريا فارس
يف جمتم��ع يغ��رق يف احل��رب،
ينتش��ر احلش��يش كالن��ار يف اهلش��يم،
ب�ين الفئ��ات العمري��ة الش��ابة ال�تي ال ت��رى
غضاض��ة يف تعاطي��ه ،وتستس��هل النس��اء
والفتي��ات تدخين��ه ،خصوص �اً أن ال مسع��ة
س��يئة له يف ما خيص اإلدمان والتعود ،إال
م��ا يب��دو تزمت��اً اجتماعي��اً.
مل��ى طبيب��ة أس��نان يف الثامن��ة
والعش��رين م��ن العم��ر تق��ول« :كل ف�ترة
جبي��ب ش��قفة وبدخن��ا ،بتس��اعدني إن��ي
اس�ترخي وكم��ل حيات��ي» .ال تش��عر مل��ى
باحل��رج م��ن االع�تراف بتدخينه��ا احلش��يش
أم��ام املقرب�ين منه��ا ،وت��رى أن هن��اك تهوي� ً
لا
اجتماعياً خبصوص مضا ّره واالعتياد عليه،
خاص��ة وأن��ه م��ادة يتم تداوهل��ا يف بعض دول
الع��امل بش��كل قانون��ي .وع��ن توف��ره قالت ملى:
«مل أك��ن أعان��ي بتأم�ين حاج�تي من��ه إىل
وق��ت قري��ب» ،فلس��بب م��ا ظه��رت حال��ة م��ن
التش��ديد األم�ني جت��اه م��ادة احلش��يش ،رغ��م
انتش��ار ش��ائعة خ�لال الس��نوات الس��ابقة ع��ن
تسهيل الدولة انتشاره يف السوق ،من وجهة
نظر ملى األمر على األغلب مرتبط بسيطرة
بع��ض التج��ار عل��ى الس��وق ،خاص��ة أن س��وق
احلش��يش يف البل��د يس��يطر علي��ه بع��ض
املتنفذي��ن يف الدول��ة ،يتنافس��ون فيم��ا بينهم
فيظهر هذا التناقض من فلتان وتس��يب من
جه��ة ،وتش��ديد م��ن جه��ة أخ��رى.
رن��دة خرجي��ة اقتص��اد تعم��ل يف
أح��د البن��وك اخلاص��ة ،يف الثاني��ة والثالث�ين
م��ن عمره��ا .قب��ل س��نوات هم��ت باجلل��وس
عل��ى كرس��ي أزاح��ه ش��قيقها م��ن حتته��ا
مبزح��ة ثقيل��ة ،فوقع��ت وأصيب��ت إصاب��ة
بالغ��ة يف الظه��ر ،أقعدته��ا طرحي��ة الف��راش
عام �اً كام� ً
لا .وبع��د انته��اء الع�لاج بوس��ائله
املختلفة ،مل تتخلص من األمل «ما بقدر نام
باللي��ل ،جرب��ت كل ش��ي ،الوج��ع بيح��رك
ألتف��ه س��بب ب��رد ،تع��ب ،خ��وف ،وم��ع احل��رب
م��ا يف جم��ال إن��ي اس�ترخي أو ارت��اح ،القل��ق
مزم��ن ،والوج��ع م��ا ب��روح» .ص��ار األمل مزمناً
واعت��ادت رن��دة عل��ى املس��كنات« .كان��ت حب��ة
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تعبريية من اإلنرتنت

الرتام��ادول بتكف��ي لتس��كني األمل ،مع الوقت
ص��ارت احلبة حبت�ين وتالتة وتعودت عليه».
حتول��ت معان��اة رن��دة اعتي��اداً عل��ى أكث��ر
املس��كنات املركزية شيوعاً «ما بعرف كيف
ص��ار هي��ك ،ميك��ن إحب��اط ،ميك��ن ي��أس،
ميك��ن الوض��ع» .حاول��ت م��راراً التخل��ص
م��ن معاناته��ا ،إذ خضع��ت للع�لاج يف املن��زل
بإشراف طيب ألكثر من مرة .فشلت مجيع
ٍ
حماوالتها «وكأني عم دور حبلقة مفرغة،
كل ما وقفت املسكنات بريجع األمل من أول
وجدي��د».
ب��ات تعاط��ي احلش��يش واإلقب��ال
عل��ى املس��كنات أم��راً ش��ائعاً يف ظ��ل احل��رب،
فظه��ر ل��دى الش��بان أو الفتي��ة األصغ��ر س��ناً
مي��ل لتن��اول املس��كنات ،فيم��ا تتج��ه الفئ��ات
العمري��ة األك�بر لتعاطي احلش��يش املخدر،
عل��ى اعتب��ار ش��ائع بأن��ه ض��رره أق��ل.
توفي��ت وال��دة راني��ا وه��ي بعم��ر
الث�لاث س��نوات ،وت��زوج والده��ا ام��رأ ًة حول��ت
حي��اة الطفل��ة إىل جحي��م« .م��ات أب��ي قب��ل م��ا
كمل الـ  15وصار مستحيل إني ضل عايشة
مع مرته ،انتقلت من بيت لبيت عند قرايبني
ومع��ارف» .تقاذفته��ا احلي��اة هن��ا وهن��اك،
بع��ض األقرب��اء س��اعدوا أحيان��اً والبع��ض
اآلخ��ر ختل��ى عنه��ا .يف التاس��عة عش��رة م��ن
عمره��ا تزوج��ت للم��رة األوىل م��ن أح��د
أقربائه��ا عل��ى مبدأ الزواج س�ترة« .ملا ضربين
أول م��رة ،رح��ت عالصيدل��ي عطان��ي مس��كن
ق��وي بروكس��يمول» .مل ينت��ه زواج راني��ا إال
بع��د أن اعت��ادت على الربوكس��يمول «كنت
آخ��د ظ��رف كل يوم إلقدر نام ،إلقدر آكل،
إلقدر أحتمل احلياة» .باءت كل حماوالتها
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لإلق�لاع عن��ه بالفش��ل ،تزوج��ت بعده��ا
للم��رة الثاني��ة ،وح�ين عج��زت ع��ن اإلجن��اب
اصطحبه��ا زوجه��ا إىل لبن��ان للع�لاج ،دخل��ت
املص��ح مرت�ين« :اهلل عوض�ني بزوج��ي التان��ي،
طي��ب وحم�ترم تفه��م حال�تي» .صارع��ت
راني��ا اعتياده��ا عل��ى املس��كنات حت��ى ختلصت
من��ه ،لكنه��ا يف ظ��ل احل��رب وتوف��ر احلش��يش
انتقل��ت لتدخين��ه قب��ل مخ��س س��نوات ،وترى
أن أذاه أخف وطأة من املسكنات .لكنها تعاني
م��ن اكتئ��اب واضط��راب يف مزاجه��ا ح�ين
تنقط��ع عن��ه.
املس��كنات نوع��ان حميطي��ة
ومركزي��ة ،احمليطي��ة مث��ل الس��يتامول
والربوفني وال تسبب االعتياد ،أما املركزية
ويطل��ق عليه��ا األفيونية كالربوكس��يمول
والرتامادول فهي من تسبب االعتياد ،وهو ما
يعين أن املريض ال تكفيه اجلرعة املوصوفة
وحيت��اج إىل زيادته��ا بع��د ف�ترة .ي��رى طبي��ب
نفس��ي (طل��ب إغف��ال امس��ه) أن االعتي��اد
عل��ى املس��كنات ش��ائع عند املصاب�ين بأمراض
نفس��ية معين��ة ،كاضط��راب الش��خصية
املعادي��ة للمجتم��ع ،واضط��راب الش��خصية
احلدي��ة ،إضاف��ة إىل االكتئ��اب والقلق ،وأن
نس��بة الرج��ال املعتادي��ن عليه��ا أك�بر بكث�ير
م��ن النس��اء بش��كل ع��ام ،وال جم��ال ألرق��ام
دقيق��ة يف ظ��ل ظ��روف احل��رب احلالي��ة.
وعن��د التدقي��ق يف احل��االت ،ي��رى
املراق��ب أن اللج��وء إىل ه��ذه احلل��ول يأخ��ذ
مكانه على حس��اب العالج النفس��ي يف حاالت
القلق واالكتئاب ،يف جمتمع يرى يف الطب
النفسي مذمة أكثر من احلشيش وتعاطي
املس��كنات.
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مؤيدو النظام يف الساحل خائفون من سقوط املاللي يف إيران
مراد احلجي
بالطب��ع س�� ُينظر إىل احل��راك
الش��عيب اإليران��ي ض��د نظ��ام املالل��ي بعي��ون
مؤي��دي النظ��ام الس��وري عل��ى أن��ه «مؤام��رة»،
وستتكرر األلفاظ والتوصيفات -بتناقضاتها
الكوميدي��ة أحيان�اً -ال�تي كان��ت ه��ذه الفئ��ة
تنع��ت به��ا الث��ورة الس��ورية ،ب��ل وس��تولد
رواي��ات مل ت��رد أص� ً
لا يف اإلع�لام اإليران��ي
ذات��ه ،س��يكون هنال��ك مندس��ون وذب��اب
وغواص��ات أمريكي��ة وضب��اط إس��رائيليون ...
حييط��ون بالش��وارع اإليرانية ،س��يكون هناك
طباخ��ون يلف��ون للمتظاهري��ن الصاندوي��ش
بالعمل��ة اإليراني��ة ،ويدس��ون يف جيوبه��م
حب��وب اهللوس��ة ..ستتس��ق ش��خصية املؤي��د
للنظ��ام الس��وري مع ذاته��ا وحميطها ،لتكون
جب��دارة ابن��ة املعج��م اللغ��وي ال��ذي تش��كل يف
بيئ��ة املؤيدي��ن املغلق��ة يف الس��احل الس��وري.
هن��ا يف الالذقي��ة وهن��اك يف
طرط��وس وأريافهم��ا ،ال�تي يغف��و س��كانها
براح��ة عل��ى وقع أصوات الطائرات الروس��ية
يف مط��ار محيمي��م ،ت�تردّد الرواي��ات اليومي��ة
يف حتلي��ل الراه��ن اإليران��ي ،مرفق��ة بكلم��ة
«طبع �اً» ،ف��ـ «طبع �اً فش��ل املؤام��رة يف س��وريا،
سيؤدي إىل حبث املتآمرين عن أرض أخرى
لتمريره��ا ،م��ن أج��ل ل� ِّ�ي ذراع املقاوم��ة» .لكن
خل��ف ه��ذا اخلط��اب هن��اك خ��وف م��ا ،يش��كل
�ب يف
املنش��أ اجل��ذري جملم��ل تفاصيل��ه ،يص� ُّ
عموم��ه باخل��وف عل��ى النظ��ام الس��وري بع��د
طمأنين��ة دام��ت أكث��ر م��ن س��نتني ،فم��اذا
إن ضعف��ت ق��وة الداع��م األساس��ي للنظ��ام
«املتهالك»؟.
«ول��و بلك��ي ك�برت؟» ،س��ؤال
طرح��ه أح��د زبائ��ن بقالي��ة أب��ي عم��اد يف حي
الف��اروس يف الالذقي��ة ،عن��د ورود خ�بر ع��ن
األح��داث يف إي��ران ،يف التلف��از ال��ذي يعلق��ه
أب��و عم��اد يف احمل��ل ،ع�بر تلفزي��ون مس��ا أو
الدنيا س��ابقاً ،فأجابه أبو عماد «ش��و بصري إذا
ك�برت برأي��ك؟» ،ف��رد الزب��ون ال��ذي يق��ف
8س��اعات يومي��اً عل��ى حاج��ز تاب��ع للدف��اع
الوط�ني بالق��رب م��ن أس��وار جامع��ة تش��رين
«منتبهدل» ،استفاض أبو عماد حبديثه قائ ً
ال
«ولي��ش لنتبه��دل؟» ،عنده��ا فتح��ت أس��ارير
الزب��ون ليق��ول «ألن��و هي��ي الل��ي ع��م تدعمن��ا،
ومقاتلينه��ا معن��ا ب��كل اجلبه��ات ،ومقاتلين��ا

من صفحة قاوم أونالين على الفيسبوك

احملرتف�ين ع��م يتدرب��و عنده��ا ،وع��م تبع��ت
مص��اري ،وتدع��م االقتص��اد ..ي��ا خي��ي إذا
ك�برت بتس��حب قواته��ا ،وبيس��حبو الكب�ير
والصغ�ير عاجلبه��ات عن��ا».
خم��اوف ت��ردّدت عل��ى لس��ان
العش��رات م��ع بداية زخ��م الش��وارع اإليرانية،
فم��ن يتغاض��ى النظ��ام الس��وري عنه��م الي��وم
يف ع��دم التحاقه��م جبيش��ه -وهم يف الس��احل
الس��وري ب��اآلالف -س��يكون حباجته��م إذا م��ا
س��حبت إي��ران قواته��ا .ه��ذا املفه��وم البس��يط،
لا تافه��اً
وال��ذي ق��د ال يش��كل س��وى تفصي� ً
ينت��ج ع��ن ت��أزم وض��ع النظ��ام اإليران��ي،
وس��حب قوات��ه م��ن س��وريا ،ه��و حم��ط تفك�ير
آالف الش��بان الذي��ن يدرك��ون متام��اً أنه��م
حممي��ون بعناص��ر إيراني��ة وط�يران روس��ي،
وأن غي��اب أح��د هذي��ن التش��كيلني س��يؤدي
لقل��ب الط��اوالت على روؤس��هم ،وخلع أبواب
منازهل��م م��ن قب��ل الش��رطة العس��كرية ،ال�تي
ما زالت يف طور البحث غري اجلدي عنهم يف
األس��واق دون اقتحام املنازل وس��حبهم قسراً.
عب��ادة أب��و م�يرزا (اس��م وهم��ي)
م��ن مصي��اف ،يلخ��ص لعني املدين��ة خماوف
س��كان املنطق��ة مما جي��ري يف إي��ران ،بالقول
«ه��م يعرف��ون متام �اً أن أي تهدي��د للس��لطة
احلاكم��ة يف إي��ران ،س��تكون أوىل نتائج��ه
تغي�ير ش��كل الص��راع يف س��وريا ،وقل��ب
املوازي��ن ضده��م ،فروس��يا ليس��ت كافي��ة
كونه��ا ليس��ت ق��وة موج��ودة عل��ى األرض
حبج��م الق��وة اإليراني��ة .ويعرف��ون أن قيم��ة
املقات��ل الس��وري كعنص��ر يف جي��ش النظ��ام

تس��اوي تقريب��اً الصف��ر ،فه��و عنص��ر عل��ى
حاج��ز أو جمن��د تكميل��ي ردي��ف للق��وى
األجنبي��ة م��ن إيراني��ة ولبناني��ة حمرتف��ة،
فخ��روج أولئ��ك س��يؤدي بأصغ��ر نتائج��ه إىل
زج كل م��ن ه��و ق��ادر عل��ى مح��ل الس�لاح يف
اجلبه��ات ،وبأك�بر نتائج��ه س��يقود لفق��دان
كل م��ا س��يطر علي��ه النظ��ام س��ابقاً ،وه��و
تهدي��د ج��دي كب�ير للنظ��ام يف دمش��ق ،إن
مل تس� ِ�بق األح��داث امليداني��ة رؤى وخرائ��ط
سياس��ية جدي��دة نابع��ة مم��ا حي��دث يف إيران
الي��وم ..إنه��ا كارث��ة مهول��ة بالنس��بة هل��م،
فموقفه��م الي��وم ال خيتل��ف ع��ن موقفه��م يف
بداية الثورة الس��ورية ،بل هو أس��وأ ،فالنظام
الس��وري ارتك��ب م��ا ارتكب��ه ،ومل يع��د بإمكان��ه
فرض نفسه أص ً
ال إال بذراع خارجية هلا ق ّوة
إي��ران».
مل ترف��ع األع�لام اإليراني��ة بعد يف
الالذقي��ة أو بقي��ة امل��دن عل��ى امل�لأ ،كم��ا ه��ي
األعالم الروسية ،وما زالت مظاهر االحتفاء
بالدع��م اإليران��ي للنظ��ام الس��وري مقتص��ر ًة
عل��ى ص��ور ترفع يف بعض األماكن ،أو على
زج��اج بع��ض الس��يارات ال�تي تض��ع خامنئ��ي
أو روحان��ي أو نص��ر اهلل إىل جان��ب األس��د.
إال أن م��ا ق��د جتلب��ه األي��ام القادم��ة للش��وارع
اإليراني��ة ،عل��ى الرغ��م م��ن متك��ن س��لطاتها
هن��اك م��ن طم��س املش��هد ،ق��د جيع��ل م��ن
التمس��ك الزائد حبكم املاللي نتيجة اخلوف
ً
غريب��ة م��ن نوعه��ا
م��ن التهدي��دات ،حال��ة
ح��د الس��وريالية ،ل��ن تق��ف عن��د رف��ع الص��ور
واألع�لام والدع��م املعن��وي..
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اعرتاضات سراسري  ...تسعة أيام قوضت مجهورية «آيات اهلل» املنهكة

املفارق��ة
الصارخ��ة تكم��ن
يف ت��وازي ع��ودة
تطبيق��ي «تيلغ��رام»
و«أنس��تاغرام» إىل
سهيل نظام الدين فض��اء اإلتاح��ة يف
إي��ران ،بع��د حجبهم��ا
طيل��ة ف�ترة االحتجاجات –فيس��بوك وتويرت
ممنوعان أصال وبصورة مستمرة– ،وإطالق
س��راح حن��و  400م��ن أص��ل  3700إيراني��اً
اعتقل��وا ،وقت��ل منه��م  15حت��ت التعذي��ب
يف س��جين «ايف�ين» و «رجائ��ي ش��هر» س��يئي
الصي��ت ،س��لمت جثث  8منه��م لذويهم ،فيما
ال تزال  7أخرى بانتظار توقيع األهالي على
إق��رارات تفي��د بأنهم قض��وا نتيجة ظروفهم
الصحي��ة الس��يئة ،م��ع س��لوك إعالم��ي
ودعائ��ي خيلط ب�ين بروباغندا معلنة حتيل
كل القضي��ة إىل مؤام��رة خارجي��ة ،وب�ين
توجيه��ات غ�ير معلن��ة حت��اول امتص��اص
أس��باب النقم��ة االجتماعي��ة.
مل يك��ن مث��ة ش��يء يف حس��بان
النظ��ام حت��ى ليل��ة  27كان��ون األول .2017
لك� ّ�ن الي��وم التال��ي مح��ل مفاج��أة يف موق��ع
كان يعت�بر مضمون��اً يف أكث��ر ف�ترات
االضطراب��ات .انفج��رت احتجاج��ات صاخبة
يف (مشهد) ثاني كربيات مدن البالد ،واليت
تض��م أح��د أق��دس األضرح��ة عن��د الش��يعة،
وكان الطاب��ع األ ّول��ي هل��ذا االحتج��اج ال��ذي
ّ
مت إن��كاره كلي�اً يف البداي��ة مطلبي�اً ،يتعل��ق
بالضائق��ة االقتصادي��ة اليت تعيش��ها طبقات
واس��عة م��ن اجملتم��ع؛ بع��د أن خ��اب أمله��ا يف
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س��حبت الس��لطات اإلعالمي��ة
يف إي��ران اخل�بر الس��وري م��ن الصفح��ات
األوىل يف صحفه��ا الرئيس��ية ،وم��ن
مقدم��ات نش��راتها اإلخباري��ة ،فيم��ا اعتربت
حماول��ة رمسي��ة مل��واراة حقيق��ة العالق��ة
ب�ين الت��ورط اإليران��ي ذي الكلف��ة املتفاقمة
بش��رياً واقتصادي�اً واجتماعي�اً يف دع��م نظ��ام
بش��ار األس��د ،وب�ين االحتجاج��ات العنيف��ة
ال�تي اندلع��ت عل��ى حن��و مفاج��ئ يف ع��دد
كبري من املدن اإليرانية ،واستمرت أكثر
م��ن أس��بوع ،قب��ل أن تس��حقها آل��ة القم��ع
الرمسي��ة بفروعه��ا العس��كرية واألمني��ة
والقضائي��ة.

عوائ��د االتف��اق الن��وويّ ،
وتبخ��رت إىل س��راب
رباق��ة بانفت��اح وتد ّفق��ات
كتل��ة الوع��ود ال ّ
مالي��ة ،وصفق��ات ك�برى م��ع ش��ركات
عمالق��ة -و ّق��ع بعضه��ا بالفع��ل ،لكنه علق يف
متاه��ة العقوب��ات األمريكي��ة غ�ير املرتبط��ة
بالربنام��ج الن��ووي-؛ وبع��د أن اس��تهلكت
األم��وال املف��رج عنه��ا غربي��اً يف اإلنف��اق
العسكري املتضخم بفعل التورط املتزايد يف
س��وريا باإلنف��اق املباش��ر دعم��ا لنظ��ام األس��د،
وبكتل��ة متوي��ل حش��د ضخ��م م��ن املليش��يات
الطائفي��ة الس��ورية وغ�ير الس��ورية ،وأيض��ا
يف تزوي��د احلوثي�ين يف اليم��ن باألس��لحة
والصواري��خ البالس��تية؛ م��ع ارتف��اع مضط��رد
يف تس��ليح ح��زب اهلل ،املس��تهلك األك�بر
ألموال اإليرانيني ضمن شبكة اإلرهاب اليت
تديره��ا حكوماته��م.

• سوريا وغزة  ..ولبنان
س��رت الن��ار س��ريعاً يف هش��يم
االحتق��ان االجتماع��ي ،وم��ع حل��ول الي��وم
الثان��ي كش��فت االحتجاج��ات ع��ن امسه��ا
احلقيق��ي «اعرتاض��ات سراس��ري» (أي
مظاه��رات ش��املة) ،وع��ن مطال��ب سياس��ية
تدخ��ل يف صل��ب مقدس��ات منط��ق احلك��م
والس��لطة يف إي��ران« ،دع��وا س��وريا وش��أنها ..
واهتم��وا بن��ا» «ال غ��زة ولبن��ان  ..روح��ي ف��داء
ب�لادي إي��ران» .كان ه��ذا مؤش��راً ال ميك��ن
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اخلط��أ –أو ادع��اء اخلط��أ -يف فهم��ه .الش��ارع
اإليران��ي يرب��ط أزمات��ه الداخلي��ة بتورط��ات
خارجي��ة ال ي��رى م��ن ورائه��ا طائ� ً
لا ،س��وى
مزي��د م��ن الفق��ر والعزل��ة الدولي��ة ،وهو غري
مقتن��ع عل��ى اإلط�لاق بالدعاي��ة الثوري��ة
ال�تي مل تتوق��ف من��ذ الث��ورة اخلميني��ة قب��ل
 38عام�اً ،ع��ن عظم��ة الدول��ة وقوته��ا ودوره��ا
النهائ��ي والقيام��ي يف مقارع��ة االس��تكبار
و«الش��يطان األك�بر».
وح�ين مل تس��تجب الس��لطة
للش��عارات «الوس��يطة» يف اليوم�ين الثان��ي
والثال��ث لالحتجاج��ات ال�تي انتش��رت يف
مش��ال وغ��رب الب�لاد ،حت�� ّول األم��ر إىل
اس��تهداف مباش��ر ل��كل م��ا تعت�بره آل��ة احلك��م
ً
ممث�لا هل��ا ،م��ن خماف��ر الش��رطة ،ومراك��ز
مليش��يات التعبئ��ة «الباس��يج» ،واحل��وزات
الديني��ة ،وص��و ً
ال إىل ص��ورة املرش��د األعل��ى
عل��ي خامنئ��ي ذاته؛ الذي ب��ات امسه املعلن يف
ش��وارع  70مدينة بينها طهران ،بل و(مخني)
مس��قط رأس اخلمي�ني نفس��ها «الديكتاتور».
وحت��ول الش��عار الش��هري «م��رك ب��ر أمري��كا»
(امل��وت ألم�يركا) إىل «م��رك ب��ر ديكتات��ور».
مل تك��ن س��وريا ال�تي رف��ع عل��م
ثورته��ا يف إح��دى املظاهرات حتدياً للماللي،
ولبن��ان ال��ذي ح��اق بأتب��اع إي��ران في��ه ذه��ول
واض��ح ،حت��ى خ��رج نص��ر اهلل ش��امتاً بالش��عب
اإليران��ي ،بع��د حن��و أس��بوع م��ن القم��ع
الوحش��ي ،س��وى عناوي��ن ش��خصت أزم��ة
بنيوي��ة داخلي��ة؛ عّل��ق عليه��ا النظ��ام طغيان��ه
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املس��تمر وتدخالت��ه املتناس��لة يف حميط��ه
اإلقليم��ي ويف أصق��اع بعي��دة يف أم�يركا
الالتيني��ة و أفريقي��ا ،ور ّد املتظاه��رون
علي��ه ب��أن حولوه��ا إىل ش��عارات مواجه��ة يف
ش��وارعهم ،وعناوي��ن وطني��ة لفقره��م غ�ير
امل�برر.
يف العم��ق كان ش��أنا يتعل��ق
مبوق��ف اإليراني�ين م��ن طريق��ة حكمه��م،
وه��و تهدي��د ج��ذري س��يظل ش��اخصاً حت��ى
م��ع جن��اح الس��لطات يف قمع��ه راهن��اً –
االحتجاج��ات األخ�يرة جاءت حب��د ذاتها نفياً
عنيف�اً القتناع النظام باس��تقراره بعد س��حق
احلرك��ة اخلض��راء ،-أل ّن��ه خيت��زن رفض �اً
مل تت��م معاجلت��ه ،وجي��ري اغتيال��ه يف كل
تلم��س الق��درة
م��رة يت��اح للمواط��ن الع��ادي ّ
عل��ى تغي�يره ،أو إح��داث أث��ر ف��ارق يف مس��اره
ع�بر االنتخاب��ات ،إذ ّ
أن النظ��ام االنتخاب��ي
يف إي��ران مصم��م بعناي��ة ك��ي ينت��ج النظ��ام
نفس��ه بنفس��ه ّ
كل م��رة ،مهم��ا اختلف��ت
عناوي��ن الطبق��ة السياس��ية ب�ين حمافظ�ين
ومعتدل�ين وإصالحي�ين.

• انكشاف التقابل والتماثل
حصل��ت املظاه��رات يف إي��ران عل��ى
دع��م دول��ي س��ريع ،خطابي �اً وإعالمي �اً عل��ى
األقل ،وبالرغم من ّ
أن أنصار النظام استغلوا
هذا فوراً لوصم احملتجني باخلونة املتآمرين
املوال�ين ألجن��دات خارجي��ة ،ف� ّ
�إن وض��ع ه��ذه
االحتجاج��ات يف متاه��ة الصم��ت املناف��ق مل
يك��ن س��يغري م��ن األم��ر ش��يئا؛ ّ
ألن االتهام��ات
الس��ابقة كان��ت س��تلحق به��م س��واء أكت��ب
دونال��د ترام��ب تغريدتني داعمتني هلم أم مل
يفع��ل ،والواق��ع أ ّن��ه ل��و صمت العت�بر النظام

ه��ذا ترخيص�اً مبزي��د م��ن القم��ع كم��ا حدث
يف س��وريا وغريه��ا.
ّ
والواق��ع أن أه��م نتيج��ة أفرزته��ا
هذا االحتجاجات اليت أعلن احلرس الثوري
نص��ره عليه��ا يف  7كان��ون الثان��ي - 2018بعد
قت��ل  25مدني��اً وف��ق البيان��ات الرمسي��ة،
وأكث��ر م��ن  45حس��ب احصائي��ات املعارض��ة
ونش��طاء إيراني�ين -كان انكش��اف التقاب��ل
ب�ين اجملتم��ع والطبق��ة السياس��ية برمته��ا،
وانكش��اف التماث��ل بني مكونات ه��ذه الطبقة
ح�ين يتعل��ق األم��ر بط��رح حت��ول بني��وي
يش��طب امتي��از النخبوي��ة مس��بقة الصن��ع،
ويق��وض الدول��ة الثيوقراطي��ة ال�تي حتول��ت
الدميوقراطي��ة املقنن��ة فيه��ا إىل م��ا يش��به
لعب��ة الكراس��ي املوس��يقية.
س��يكون ه��ذا عل��ى األرج��ح عن��وان
أي انتفاض��ة أخ��رى قادم��ة ،ق��د تتج��اوز
أخط��اء وعش��وائية االحتجاج��ات األخ�يرة
وانع��دام وج��ود قي��ادة هل��ا ،إىل تي��ار أكث��ر
صالب��ة ميكن��ه النف��اذ اىل حي��ث تك��ورت
الطبقة الوس��طى املرتبط��ة جزئياً ومصلحياً

باحلف��اظ عل��ى نفس��ها دفاع��اً ع��ن مكاس��ب
حم��دودة ومضمون��ة مؤقت��اً ،وترك��ت آل��ة
القمع تعمل سطوتها املدمرة بني متظاهري
م��دن األط��راف والعش��وائيات الفقرية ،الذين
وللمفارق��ة ،كان��وا يعت�برون دائم��اً خزان��اً
بش��رياً ضخم�اً لق��وات الباس��يج ال�تي قمعتهم
دون ت��ردد.
تكم��ن ق��وة ه��ذه املوج��ة االحتجاجي��ة
يف أ ّنه��ا وخ�لال تس��عة أي��ام ق ّوض��ت حن��و
أربع��ة عق��ود م��ن الربوباغن��دا األيديولوجية،
وحول��ت م��ا ي��روج هل��ا عل��ى أنه��ا «انتص��ارات
إهلي��ة» إقليمي��ة للطغم��ة احلاكم��ة إىل
أزم��ات داخلي��ة ثقيل��ة ،وهدم��ت أس��وار
االخت�لاف الوهم��ي ب�ين مس��ميات السياس��ة
اإليراني��ة ،ح�ين أج�برت م��ن كان��وا يصف��ون
أنفس��هم بدع��اة احلري��ات عل��ى اخل��روج م��ن
قمق��م االنكف��اء ليعلن��وا وقوقه��م ض��د حري��ة
ش��عبهم.
ال تنب�ني الث��ورات عل��ى أكث��ر م��ن
ذل��ك  ....حت��ى وإن ب��دا لوهل��ة ق��د تط��ول أو
تقص��ر أنه��ا قمع��ت بقس��وة احتفالي��ة.
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PCSB

دياسبورا دير الزور الخامسة ...نفي صامت إلى ساحة الجريمة

علي الكمالي
تش��هد دي��ر ال��زور ،ه��ذه األي��ام ،قيام��ة (الدياس��بورا:
التهج�ير والنف��ي) اخلامس��ة لبع��ض س��كانها النازح�ين أص� ً
لا يف
مناط��ق س��يطرة النظ��ام ،بتهجريه��م القس��ري العكس��ي ه��ذه امل��رة
إىل خرائ��ب كان��ت فيم��ا مض��ى مدينته��م العام��رة به��م .وككل
تهج�ير مجاع��ي س��ابق تعرض��ت ل��ه ،ال جت��د دي��ر ال��زور مس��احة يف
ص��ورة احل��دث املبه��رج بالوس��اطات العاب��رة للح��دود ،وبالصفق��ات
ال�تي يقت��ات عليه��ا معس��كر النظ��ام إعالمياً؛ لتغذي��ة رغبة مؤيديه
بإحس��اس الق��وة ،وتض ّوره��م إىل رؤي��ة الس��وري اآلخ��ر يدف��ع مث��ن
ذعره��م م��ن إش��هاره وج��وده احل��ر.
يصر نظام األس��د وداعموه ومش��غلوه ،يف إيران وروس��يا،
عل��ى تصوي��ر س��يطرتهم عل��ى دي��ر ال��زور ،باعتب��اره فص��ل خت��ام
موهوم يف الذهن ،ووهمي يف واقع جغرافيا املوت السورية للحرب
عل��ى تنظي��م داعش ،وبداية ما تس��وقه جوق��ة الربوباغندا الثالثية
عل��ى أن��ه مرحل��ة ع��ودة احلي��اة إىل املدين��ة وامل��دن املدم��رة ،اليت لن
يس��تطيع النظ��ام وال أرباب��ه ال��روس واإليراني��ون إع��ادة إعماره��ا
ثانية.
ويقي��م املنف��ى الدي��ري اخلام��س بن��اءه البش��ع عل��ى نق��ل
أدوات احلص��ار ال��ذي تش��ارك ب��ه النظ��ام وداع��ش ،وأنت��ج املنف��ى
الراب��ع نزوح�اً إىل مناط��ق س��يطرة النظ��ام ،بع��د ثالث��ة اجتياح��ات
عسكرية ،تتاىل عليها طرفا احلصار ،وأفرغت املدينة من سكانها.
وجي��د أه��ل دير الزور اآلن أنفس��هم يف غرف��ة تعذيب هائلة ،تطال
أرزاقه��م ووظائفه��م وم��دارس أطفاهل��م؛ جل ّرهم عن��وة اىل مدينة
مل تب��ق آل��ة التدم�ير األس��دية فيه��ا عل��ى م��دى س��بع س��نوات حجراً
عل��ى حج��ر .وباس��تخدام أدوات ابتزاز احلي��اة اليت طاملا برع النظام
به��ا خ�لال عق��ود حكم��ه الوحش��ي ،تف��رض عل��ى املدني�ين صفق��ة
إذالل جدي��دة ،ال ميلك��ون فرص��ة يف معارضته��ا وال بدائ��ل هل��ا،
الس��تخدامهم دروع �اً بش��رية جم��دداً يف واجه��ة بروباغن��دا وه��م
«االنتص��ار» ،واس��تعبادهم يف دياره��م ،وإرغامه��م عل��ى تطوي��ع
أبنائهم يف ميليشيات جديدة مزمع تأسيسها ،وبعد توقيع صكوك
استس�لامهم حت��ت عن��وان املصاحل��ة م��ع النظام؛ ال��ذي نفدت لديه
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اخلزانات البشرية اليت تغذي جيشه وميليشياته مبا يرسخ السيطرة
عل��ى احملافظ��ة الشاس��عة.
ً
ً
إنه��ا معادل��ة عبودي��ة صرف��ة ،تك��رس منطق�ا قامع�ا اعت��اش
علي��ه النظ��ام يف ف�ترات قوت��ه الذاتي��ة قب��ل الث��ورة ،وحي��اول اآلن
اس��تعادته باس��تخدام جي��وش م��ن إرهابي�ين جلبته��م إي��ران م��ن ش��تى
أصقاع األرض ،وحتت غطاء من جحيم القصف الروسي ،لينتقم من
مدني�ين ث��اروا علي��ه وهزم��وه يف دي��ر ال��زور وغريه��ا.
وبينم��ا س��يتحول م��ا بق��ي م��ن جث��ة دول��ة األس��د املهزوم��ة
من��ذ  2011إىل مص��در وحي��د للدخل ،يف ثالث��ة أحياء باقية من مدينة
مل تع��د متل��ك أي مقوم��ات طبيعي��ة حلي��اة س��كانها؛ ف� ّ
�إن حش��ر كل
س��كان دي��ر ال��زور العائدي��ن م��ن مس��تقرات نزوحه��م يف دمش��ق ومح��اة
والالذقية وطرطوس وغريها ،يف أحياء اجلورة والقصور ثم هرابش،
س��يخلق أزمات اجتماعية ومعاش��ية ال ميكن تصورها ،وصراعاً يومياً
عل��ى م��وارد احلي��اة ،بينما حتوز ميليش��يات إيران وأجراؤها الس��وريني
على خالء واس��ع؛ لتنش��يط ممر تهريب األس��لحة واملخدرات والعقائد
اإلرغامي��ة ب�ين بقي��ة مواق��ع هيمن��ة حم��ور املمانع��ة املتط��رف.
تش��خص الدياس��بورا الديري��ة اخلامس��ة ،بوصفه��ا اعتناق �اً
متجدداً لعقيدة االنتقام من املدنيني ،باستخدام آثار مروعة جلرمية
ح��رب مدي��دة ارتكب��ت حبقه��م كأداة تعذي��ب قائم��ة ودائم��ة ضده��م،
بداي��ة بتحويله��م إىل أش��خاص غ�ير مرغ��وب بهم يف مناط��ق نزوحهم
ونفيه��م منه��ا بقط��ع أرزاقه��م ،وص��و ً
ال إىل إرغامه��م عل��ى احلي��اة يف
مدينته��م املدم��رة كعق��اب لثورته��م فيه��ا .لك��ن فق��ط بع��د أن أوش��ك
لصوص ميليشيات «اجليش والقوات الرديفة» على االنتهاء من نهبها
ف��وق األرض وحت��ى حتته��ا ،وحيث س��يجد املنفيون جم��دداً أمالكهم
املنهوب��ة تب��اع علن�اً أمامه��م.
ه��ي عقي��دة اخ�تراع انتص��ار مل حي��دث .األس��د يري��د إثب��ات
ه��وس احلك��م األب��دي املوروث وبقاءه باس��تجالب نهاي��ة مل حتدث بعد
حل��رب مات��زال متق��دة ،وإن كان من مهزوم وس��اقط فيها فهو األس��د
نفس��ه من��ذ أن س��حقت فك��رة نظام��ه يف دوار املدجل��ي ع��ام  .2011وم��ا
حي��دث م��ذاك أن حلف��اءه حيرق��ون البل��د دفاع�اً ع��ن أش�لائه املمزق��ة.

رأي

ترجمة

مطلوب ميتًا أو حيًا

احملبط والفاشل عن أبي بكر البغدادي
البحث ِ

آن سبيكهارد و أرديان شاجكوفسي

عن جريدة الدايلي بيست
 6كانون الثاني
ترمجة مأمون حليب

يتقاط��ر األمريكي��ون وال��روس
إىل وادي الف��رات م��ن ش��تى اجله��ات ،حي��ث
خت��وض «خالف��ة» تنظي��م الدول��ة معرك��ة
بق��اء أخ�يرة ،وهم يعتقدون أن البغدادي حي
هن��اك .م��ع احتم��ال مغادرت��ه هل��ذا امل��كان منذ
أم��د بعي��د.
أعل��ن حي��در العب��ادي ،رئي��س
ال��وزراء العراق��ي ،يف الش��هر املاض��ي هزمي��ة
تنظي��م الدول��ة وجتري��ده م��ن األراض��ي اليت
كان مس��يطراً عليه��ا .م��ع ذل��ك ،يبقى هناك
س��ؤال ُمِل��ح :أي��ن البغ��دادي (زعي��م اجلماع��ة
اإلرهابي��ة) ال�تي س��يطرت عل��ى ثل��ث أراض��ي
الع��راق ع��ام  ،2014وأرهب��ت مالي�ين الن��اس
يف املنطق��ة ،وبث��ت الرع��ب يف كل أحن��اء
الع��امل ،وأهلم��ت هجم��ات تقش��عر هل��ا األبدان
يف أوروب��ا والوالي��ات املتح��دة؟ .فبالرغ��م م��ن
اجلائزة األمريكية البالغة  25مليون دوالر
مثناً لرأس��ه ،اس��تطاع البغدادي تفادي األس��ر
وامل��وت م��راراً.
بينم��ا كن��ا الش��هر املاض��ي يف
بغ��داد ،بصفتن��ا باحث�ين م��ن «املرك��ز العامل��ي
لدراس��ة التط��رف العنفي» ،جن��ري مقابالت
م��ع ك��وادر م��ن تنظي��م الدول��ة الذي��ن،
خب�لاف قائده��م ،ألق��ي القب��ض عليه��م
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وم َثل��وا أم��ام العدال��ة ،س��أ َلنا حمق��ق عراق��ي
َ
يف أح��د الس��جون« :بالرغ��م م��ن ق��وة بلدك��م
العس��كرية ،ملاذا ال تستطيع الواليات املتحدة
العث��ور عل��ى البغ��دادي؟».
إن��ه س��ؤال جي��د .أفض��ل طريق��ة
لتلق��ي املعلوم��ات بالنس��بة لالس��تخبارات
تك��ون م��ن مص��ادر ميدانية ،وه��ذا أمر تفتقر
إليه الواليات املتحدة يف حالة التنظيم .وقد
وج��دت أجه��زة االس��تخبارات الغربية أن من
املس��تحيل تقريب�اً إدخ��ال جواس��يس إىل هذه
اجلماع��ة اإلرهابي��ة .لك��ن مص��ادر أردني��ة
زعمت لنا أنها قد قامت بذلك ،معززة زعمها
برواي��ة إخباري��ة عن عميل س��بق وأن اخرتق
�حب جواً
التنظي��م وخ��دم كقائ��د في��ه ،ثم ُس� ِ
قب��ل اهلج��وم النهائ��ي للتحال��ف عل��ى الرق��ة،
عاصم��ة التنظي��م .أيض��اً ،ع��دة موظف�ين
حكومي�ين كوس��وفيني أخ�بروا باحث�ين م��ن
مركزن��ا ع��ن حماوالته��م اخ�تراق التنظيم،
لكنه��م اعرتف��وا بفش��لهم .أحده��م اك ُتش��ف
ومت قتل��ه .ويف ح�ين م��ن احملتم��ل أن يك��ون
املوس��اد اإلس��رائيلي وروس��يا ق��د جنح��ا (ه��ذا
بالطب��ع م��ا يري��دون من��ا أن نصدق��ه) ،إال أن��ه
لي��س واضح��اً أن املعلوم��ات االس��تخبارية
تأت��ي أو كان��ت تأت��ي م��ن داخ��ل التنظي��م يف
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وقته��ا .م��ن اجلل��ي أن��ه ال توج��د حكوم��ة أو
جه��از اس��تخبارات لدي��ه معلوم��ات كافي��ة
لقت��ل البغ��دادي.
م��ن خ�لال مقاب�لات م��ع 66
منش��قاً وعائ��داً وس��جيناً م��ن تنظي��م الدول��ة،
عل��م باحث��و مركزن��ا أن كل الك��وادر واقع��ة
حت��ت ضب��ط كب�ير .اهلوات��ف احملمول��ة
غالب �اً م��ا ُي � ّردون منه��ا ،أم��ا الذي��ن يس��مح
هل��م حبمله��ا ،فغالب��اً م��ا يت��م التحق��ق م��ن
الرس��ائل يف أجهزته��م .ومراقب��ة االتص��االت
مش��ددة للغاي��ة .أم��ا مص�ير أي ش��خص يتهم
خبيان��ة التنظي��م فه��و قط��ع رأس��ه عل��ى
األرج��ح .كث�يراً م��ا مسعن��ا أثن��اء املقاب�لات
ع��ن أعض��اء روس ،عل��ى وج��ه اخلص��وص،
مت قطع رؤوس��هم بعد أن اتهموا بالتجس��س.
اتهام��ات أُطلق��ت بداف��ع االش��تباه ،م��ع وج��ود
دليل بس��يط ،أو حتى دون أي دليل يس��ندها.
كان��ت اس��تخبارات التنظي��م يقظ��ة عل��ى
ال��دوام م��ن األع��داء ضم��ن صفوفه��ا ،فكان��ت
تراقب أي اتصاالت خارجية ،وكانت تنبش
يف ماض��ي أولئ��ك الذي��ن ينضم��ون إلي��ه.
املنتس��بون الذي��ن ظه��روا يف س��وريا والع��راق
دون تزكيات شخصية كانوا ميضون زمناً
ره��ن حتقيق��ات األمني�ين ،وكثرياً ما كانوا
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يرس��لون مباش��رة إىل اجلبه��ات .كان التفك�ير ه��وْ ،
إن مح��ل ه��ؤالء
املنتس��بني الس�لاح وقاتل��وا بش��جاعة لص��احل التنظي��م وبق��وا أحي��اء،
يس��مح هل��م بالبق��اء .أم��ا إن مات��وا ،ف«الش��هادة» كان��ت قدره��م ،وإن
كان��وا مؤمن�ين صادق�ين فاجلن��ة مأواه��م ،وإن مل يكون��وا كذل��ك
ف��إىل جهن��م .علين��ا أيض�اً أال ننس��ى أن تنظي��م الدول��ة لي��س جم��رد
مج��ع عش��وائي م��ن املتطوع�ين املتعصب�ين ،كم��ا يص��ور أحيان��اً.
فبنيت��ه األساس��ية تش��كلت م��ن جمموع��ة م��ن الضب��اط العس��كريني
واالس��تخباراتيني م��ن حكوم��ة ص��دام حس�ين .ه��ؤالء الضب��اط
املتمتع��ون بتدري��ب رفي��ع أغضبه��م صرفه��م م��ن اخلدم��ة بع��د غ��زو
الع��راق بقي��ادة الواليات املتح��دة ،فتحالفوا مع جمموعة اجلهاديني
ال�تي تش��كلت ح��ول أبي مصع��ب الزرقاوي (م��ن األردن) ،الذي حظي
باع�تراف األم��ر الواق��ع من أس��امة بن الدن كقائ��د ملا أصبح معروفاً
باس��م القاع��دة يف ب�لاد الرافدي��ن .البح��ث ع��ن الزرق��اوي م��ن 2003
حت��ى مقتل��ه ع��ام  2006يق��دم حمل��ة عم��ا جي��ري اآلن يف البح��ث ع��ن
البغ��دادي.
كان��ت ن��دى باخ��وس ضم��ن فري��ق موظف�ين تاب��ع
للمخاب��رات املركزي��ة األمريكي��ة .ه��ذا الفري��ق كان مكلف��اً
برص��د واقتف��اء أث��ر الزرق��اوي -ن��دى ال تعم��ل حالي �اً م��ع وكال��ة
االس��تخبارات .-تق��ول ن��دى« :على العضو يف ه��ذا الفريق أن يتصفح
كم �اً هائ� ً
لا م��ن املعلوم��ات .كل ش��خص ي�ترك أث��راً .كل كائ��ن
بشري مدفوع للبحث عن أشياء معينة :الطعام ،املاء ،املأوى ،العالقة
م��ع اآلخري��ن .توج��د غرائ��ز أساس��ية تدف��ع امل��رء ألن يك��ون موج��وداً،
وه��ذه الغرائ��ز تش��كل منوذج �اً .تتضم��ن نق��اط ضع��ف األش��خاص
فهم طبيعة تلك
املطاردين مسألة إن كان لديهم متاعب صحية – ُ
املتاع��ب ،والش��يء ال��ذي حيتاجون��ه للع�لاج -أفراد العائل��ة ،األصدقاء
املقرب��ون ،إن كان��وا مهتم�ين مبنطق��ة حم��ددة م��ن الع��امل .حي��اول
امل��رء من��ا رس��م ص��ورة ع��ن امل��كان ال��ذي ق��د ينته��ي املُط��ا َرد إلي��ه».
أخ�يراً علم��ت ق��وة مه��ام العملي��ات اخلاص��ة ال�تي تتعق��ب
الزرق��اوي أن إمام�اً وعامل�اً إس�لامياً كان الزرق��اوي يعت�بره مرش��ده
الروح��ي ،س��يلتقي بالزرق��اوي يف من��زل يق��ع خ��ارج مدين��ة بعقوب��ة
العراقية يف حزيران  .2006تتبعت الطائرات املس�يرة عن بعد س��يارة
اإلم��ام ،وعن��د دخول��ه املبن��ى ،قام��ت طائ��رة أف  16بتس��ويته ب��األرض
بقنبلت�ين زن��ة كل واح��دة منهم��ا  500رط��ل .لك��ن باخ��وس تالح��ظ
ش��يئاً آخر ،وهو أن تنظيم الزرقاوي كان ش��بكة من مراكز القوى
والعقد التفريعية ،وليس تنظيماً شديد اهلرمية .هذا يعين أنه حتى
بع��د م��وت الزرق��اوي ،وحت��ى بعدم��ا ظهر أنه هزمية ش��به كاملة يف
الع��راق ،اس��تطاعت اجلماع��ة أن تتبعث��ر ،وم��ن ث��م تعي��د التجم��ع
وتنظيم نفسها يف سوريا ،وأخرياً إعادة الظهور باسم تنظيم الدولة
اإلس�لامية حت��ت قي��ادة البغ��دادي.
الحظن��ا يف مقابالتن��ا أن قل��ة قليل��ة م��ن ك��وادر التنظي��م
الذي��ن تكلمن��ا معه��م قال��وا إنه��م ش��اهدوا البغ��دادي ش��خصياً .من��ذ
خطاب��ه ع��ام  2014يف مس��جد يف املوص��ل يعي��ش البغ��دادي حي��اة
منعزل��ة ،وق��د أبق��ى ضب��اط االس��تخبارات الذين حييطون ب��ه مكانه
وحتركاته س��راً ش��ديد احلراس��ة .جيب أن ال يكون أمراً مفاجئاً أن
تنظيم الدولة تعلم من التنظيمات الشقيقة السابقة كيف حيمي
قائ��ده .فأولئ��ك الذي��ن م��ن ع��امل خماب��رات ص��دام حس�ين عرف��وا م��ا
عليه��م فعل��ه لتجن��ب تك��رار حم��اوالت اإلع��دام ،أو ح��االت اإلع��دام
الفعلي��ة للق��ادة اإلرهابي�ين الشيش��ان باس��ايف وخط��اب م��ن قب��ل
ال��روس ،والزرق��اوي وب��ن الدن م��ن قب��ل األمري��كان .من��ذ اللحظ��ات
األوىل لتش��كيل «خالف��ة» تنظي��م الدول��ة اخت��ذ العم�لاء الس��ريون
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الس��تخبارات التنظي��م خط��وات تقل��ل إىل أدنى ح��د ممكن احتمال أن
يالقي البغدادي نفس املصري ،وبالتالي يصبح التنظيم بال رأس قبل
األوان.
ً
هك��ذا ن��رى أن العث��ور عل��ى البغ��دادي لي��س بس��يطا ،حبي��ث
يكف��ي االعتم��اد عل��ى الرباع��ة التقني��ة العس��كرية للوالي��ات املتح��دة،
كم��ا كان يعتق��د حمققن��ا العراق��ي .فاملراقب��ة الدقيق��ة عل��ى م��دار
الس��اعة ع�بر األقم��ار الصناعي��ة ال�تي تس��تخدمها الوالي��ات املتح��دة،
وطائ��رات ال��درون الذكي��ة ال�تي تفت��ش األرض ب��أدق التفاصي��ل،
ال تق��دم إال الن��زر اليس�ير م��ن املعلوم��ات ،عندم��ا يس��تطيع أمث��ال
البغ��دادي أن يتحرك��وا بس��رعة ع�بر متاه��ة أنف��اق يف املوص��ل،
وأماك��ن أخ��رى بناها التنظي��م .وعندما ال تبقى تلك األنفاق متاحة
ل��ه ،ف��إن ل��دى البغ��دادي مي��زة إضافي��ة بتحوي��ل مظه��ره ،ورمبا حتى
بالتنكر على شكل امرأة عربية ختتبئ حتت نقاب ليتفادى املراقبة،
كم��ا حاول��ت ك��وادر أخ��رى م��ن التنظي��م أن تفعل .بعد غ��زو العراق
عام  2003الذي قادته الواليات املتحدة ُوجد صدام حسني خمتبئاً يف
حف��رة يف األرض .مل يك��ن العث��ور علي��ه نتيج��ة للمكاف��أة البالغ��ة 25
ملي��ون دوالر ،وال�تي كان��ت أيض�اً موضوع��ة مثناً لرأس��ه .أَس� ُر صدام
حتقق بواسطة استجواب حراسه السابقني الذين قدموا أنواعاً شتى
م��ن املعلوم��ات البس��يطة ،أدت يف النهاي��ة إىل اكتش��اف مكان��ه .وم��ن
احملتمل أيضاً أن صدام كان يفتقد ذاك النوع من الش��بكة املخلصة
ال�تي م��ا ي��زال بوس��ع البغ��دادي االعتم��اد عليه��ا ،م��ع وج��ود  20.000من
ك��وادر التنظي��م ال�تي ع��اودت الذوب��ان يف اجملتم��ع ،وفق �اً ملس��ؤولني
عراقي�ين.
أهمية التخلص من البغدادي
يق��در املس��ؤولون العراقي��ون أن م��ا ب�ين  6000إىل 20000
م��ن ك��وادر التنظي��م ق��د ع��اودوا الذوب��ان يف املش��هد العراق��ي ،وه��ذا
يع�ني أن اجلماع��ة رمب��ا م��ا ت��زال حتتضن قدرات وقوى بش��رية لش��ن
ح��رب عصاب��ات مع تفج�يرات وهجمات انتحارية عل��ى نطاق أصغر،
خصوصاً إن وجد قائد يرتب هذا األمر .لكن عند هذه النقطة ،حتى
ب��دون قادته��م ،أطل��ق تنظيم الدولة والقاعدة حركة اجتماعية من
الفاعل�ين الصغ��ار الذي��ن يهامج��ون م��ن تلق��اء أنفس��هم .يض��اف إىل
ذل��ك ،بالرغ��م م��ن كل م��ا ق��د خس��ره التنظي��م –األراض��ي ال�تي زع��م
يف وق��ت م��ا أنه��ا اخلالفة ،حقول النف��ط اليت كان حيصل منها على
الث��روة والعائ��دات لك��ي متكن��ه م��ن متوي��ل إمدادات��ه بالس�لاح وروات��ب
مقاتلي��ه ،قدرت��ه عل��ى اس��تعباد وبي��ع األس�يرات ،س��رقاته ومبيعات��ه
الس��رية للتح��ف األثري��ة وأش��ياء أخ��رى َقيم��ة ،مقدرت��ه عل��ى فرض
ضرائ��ب عل��ى أولئ��ك الذين كانوا حتت حكمه– ما يزال حلم تنظيم
الدول��ة باقي�اً .حت��ى الس��جناء م��ن التنظي��م وأولئ��ك املنش��قني عن��ه ،يف
الوق��ت ال��ذي يع�برون ع��ن حترره��م م��ن أوه��ام اجلماع��ة وتكتيكاتها،
�اق حلل��م
فإنه��م يظه��رون يف كث�يراً م��ن األحي��ان دالئ��ل عل��ى والء ب� ٍ
التنظي��م ال��ذي مت بيع��ه هل��م .ع��رض الدول��ة اإلس�لامية للش��بان
والش��ابات عل��ى امت��داد الع��امل الذي��ن أحبطتهم املظامل وغياب املس��اوة
السياس��ية وفق��دان الف��رص م��ا ي��زال موج��وداً.
وع��د التنظي��م باملش��اركة ببن��اء ش��كل حك��م جدي��د ،يدع��ي
التنظيم كذباً أنه سيدعم املثل اإلسالمية ،ويكون استيعابياً ويقدم
العدال��ة والف��رص لكل املس��لمني .هو وعد يأس��ر األلب��اب .وحقيقة أن
البغ��دادي مطل��ق الس��راح أم��ر ق��د جيع��ل إع��ادة بع��ث اإلمرباطوري��ة
املهزوم��ة بالنس��بة ألولئ��ك املؤمن�ين الصادق�ين ينط��وي عل��ى احتم��ال
أك�بر.
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صياد املدينة
من صفحة شبكة أخبار املوعة على الفيسبوك

أرقام من قرية املوعة عن قتالها ورسالة لبشار األسد
يف قري��ة املوع��ة جن��وب غ��رب مح��اة ،ال�تي يزي��د ع��دد س��كانها ع��ن ( )4آالف نس��مة بقلي��ل ،اق�ترب ع��دد أبنائه��ا القتل��ى يف
صفوف قوات األس��د ،من ( )100قتيل ،وضعفيهم من اجلرحى و ( )10أس��رى أو جمهولي املصري ،حس��ب ما تنش��ر فرادى وبتقطع
صفح��ات ناطق��ة حب��ال القري��ة عل��ى موق��ع فيس��بوك.
م��ن بني ( )20س�يرة ذاتية مقتضبة
للقتلى نشرتها صفحات مهتمة ب«الشهداء»
م��ن أبن��اء القري��ة ،كان��ت أعم��ار ( )16منه��م
حت��ت ( )40عام �اً .وحبس��ب الرت��ب ظه��ر ()4
ضب��اط صغ��ار أعاله��م رتب��ة عل��ي طرابلس��ي
(رائ��د ش��رف باملخاب��رات اجلوي��ة -ف��رع
التحقي��ق) ،ال��ذي وصفت��ه صفح��ة «فتي��ة
بش��ار األس��د-املوعة» بأن��ه م��ن «م��ن املتفوق�ين
واملتميزين ومن النخبة» ،وابن عائلة عريقة
معظم أفرادها «من الضباط وصف الضباط».
إىل جان��ب الضب��اط ظه��ر يف
القائم��ة ( )14ص��ف ضاب��ط ر ّفع��وا مجيع��اً
وتلقائي��اً إىل ضب��اط برتب��ة م�لازم ش��رف،
وعنص��راً يف م��ا يس��مى ب«الدف��اع الوط�ني»،
ورج� ً
لا مدني��اً واح��داً قال��ت الصفح��ات إن��ه
قت��ل بدواف��ع طائفي��ة على طري��ق عودته إىل
الضيع��ة ال�تي تنتم��ي لفض��اء ريف��ي متع��دد
الطوائ��ف.

مجلّ ة

خ�لال الس�ير الذاتي��ة أو بعضه��ا،
كان خيط��ر لناش��ريها أن يعرض��وا مطال��ب
خاص��ة ل��ذوي «الش��هداء» .إذ طالبوا بتوظيف
اآلنس��ة رج��اء ،ش��قيقة امل�لازم ش��رف موف��ق
إبراهي��م ،ألن دخ��ل عائلت��ه ال يزي��د عل��ى ()7
آالف ل�يرة يف الش��هر ،ونق��ل مهن��د ش��قيق
املالزم ش��رف ابراهيم كليمة إىل حمافظة
مح��اة ،ولش��قيق م�لازم ش��رف ثالث مبس��كن
م��ن املس��اكن العمالي��ة التابع��ة ملصف��اة
باني��اس حي��ث يعم��ل هن��اك ،وختفيف�اً ملعاناة
زوج��ة م�لازم ش��رف راب��ع وأطفال��ه جي��ب
تعبي��د ( )100م�تر م��ن طري��ق يص��ل إىل
منزهل��م .وجي��ب إط�لاق اس��م النقي��ب ش��رف
ياس��ر عب��ود عل��ى روض��ة أطف��ال القري��ة ألن
زوجت��ه «تعل��م أجي��ال املس��تقبل» فيه��ا.
«فتية بش��ار األس��د-املوعة» وغريها
من صفحات القرية ،نشرت رسالة مفتوحة
لبشار وجهها والد أحد األسرى لدى اجليش
احل��ر ،وق��ال فيه��ا «م��ن ابنك��م الب��ار املخل��ص

املباي��ع لألب��د عبدالكري��م ف��ارس الس��لوم م��ن
أهال��ي وس��كان قري��ة املوع��ة ..إن ول��دي عب��د
املطل��ب اجملن��د يف اجلي��ش العربي الس��وري..
مأس��ور عند العصابات اإلرهابية املس��لحة يف
حلب» .ويشرح الرجل جهوده يف تتبع مصري
ابنه اجملهول منذ ( )4س��نوات ،ويروي حكاية
مسعه��ا ع��ن ( )13أس�يراً ابن��ه منه��م «يعتربهم
اخلاطف��ون عناص��ر مقرب�ين م��ن س��يادتكم
ش��خصياً ومنتخب�ين مبعرفتك��م املباش��رة»
وهل��ذا حس��ب م��ا يق��ول ،يس��تثين اخلاطف��ون
ابن��ه وزم�لاءه األس��رى م��ن أي تف��اوض.
يش��كو الرج��ل يف الرس��الة تقص�ير «اجله��ات
احلكومي��ة املس��ؤولة» ع��ن مج��ع مبل��غ ()600
أل��ف ل�يرة ،طلبه اخلاطفون ذات مرة ،مقابل
اإلفراج عن كل أس�ير ،قبل أن يغريوا رأيهم
ويطالب��وا بتب��ادل أس��رى «كان قيد الدراس��ة
لدى السيد اللواء علي مملوك» ،لذلك يرجو
م��ن رئيس��ه «إعط��اء توجيهاتك��م احلكيم��ة
لإلس��راع ...وهلل احلم��د ولك��م األم��ر».
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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

ayn-almadina.com
3ayn-almadina.com
info@3ayn-almadina.com
info@ayn-almadina.com
@3aynAlmadina
@AynAlmadina

عضو الشــبكة السورية
لإلعــام المطبوع

دير الزور

2013

2018
خاص عني املدينة

