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االفتتاحية

مؤمتر سوتشي ...كساح سياسي ّ
للحل العسكري
مل يك��ن مؤمت��راً ،ومل تك��ن مفاوض��ات ،ه��ذا اختص��ار م��ا آل الي��ه األم��ر يف سوتش��ي ،إذ انف� ّ
�ض س��امر
الق��وم ع��ن جلن��ة دس��تورية ،ل��ن تفع��ل ما هو أكثر من التحول إىل موضوع ج��دال ،وتفريغ من مضمون ،ال
حتت��وي من��ه ش��يئا يف أس��اس تكوينه��ا.
احملاول��ة السياس��ية ال�تي أري��د هل��ا من قبل رعاتها وخمططيها أن تعيد تفس�ير احلل السياس��ي ،إىل
حوار – حبسب امسها النهائي -يف تفاصيل إجرائية بني مكونات «الشعوب السورية» كما يشي امسها األول،
وخترج نظام بشار األسد من ذعر السؤال املتكرر كل مرة عن مصريه ،منيت بكساح سياسي شبه كامل،
يف حلظ��ات والدته��ا املعلن��ة ،بع��د أن طاهل��ا ع��رج غي��اب املعارض��ة املقبول��ة دولي�اً يف ب��ادئ األمر ،ولوال تس��وية
عجول��ة قادته��ا تركي��ا يف اللحظ��ات األخ�يرة مل��ات املؤمت��ر قب��ل أن يول��د.
كان ملؤمت��ر سوتش��ي افرتاض��ات عالي��ة الس��قف ،قام��ت عل��ى أعم��دة الدخ��ان والغب��ار ال�تي تتصاع��د
من املدن والقرى الس��ورية املقصوفة .لك ّنها وعلى ضراوتها أعجز من أن حتمل وزن ّ
حل سياس��ي يتجاهل
حقيق��ة اس��تحالة نك��ران قص��ور احل��ل العس��كري البح��ت .كان يف�ترض أن يك��ون املؤمت��ر حفل ال��وداع املذل
– وه��ذه إح��دى الس��مات القليل��ة ال�تي احتف��ظ به��ا ج��و احل��دث – للتدخ��ل العس��كري الروس��ي ،بتوط�ين ح� ّ�ل
سياس��ي تقبل��ه األط��راف الس��ورية صاغ��رة ،إن حلاجته��ا إلي��ه ،أو لرضوخه��ا اىل س��طوة بدائله املدم��رة ،لك ّنه
اس��تحال إىل تأكي��د وحداني��ة مس��ار جني��ف األع��رج ه��و اآلخر؛ وبينما تبدد مش��روع حتيي��د النظام بصفته
«الدول��ة» وف��ق أجبدي��ات السياس��ة الروس��ية ،ف� ّ
�إن التفاح��ة الذهبي��ة ال�تي خرج به��ا املؤمترون بعن��وان «جلنة
دس��تورية» ش� ّكلت من  150امساً س��تتقلص إىل  ،50تواجه هي األخرى مصري الفش��ل ش��به احملتوم مع س��عي
ال��روس إىل إرغ��ام األس��د عل��ى قوننته��ا مبرس��وم رمسي ،وإصرار املبعوث الدولي س��تافان دي ميس��تورا على
ض��م هيئ��ة املفاوض��ات إليه��ا وه��ذا م��ا لن يقبل��ه النظام.
تل��وح أخيل��ة إجن��از م��ا للنظ��ام ببي��ان ختام��ي ال يط��رح مص�ير األس��د عل��ى حقيق��ة الس��ؤال ،ويدع��و
لإلبق��اء عل��ى جيش��ه وأجه��زة أمن��ه ،غري ّ
أن هذا ذاهب إىل س�لال دي ميس��تورا اليت يرف��ض النظام ّ
أي نقاش
هلا.
مل يك��ن مؤمت��راً ب�ين خص��وم ،وم��ا كان��ت مفاوضات بني خمتلف�ين ...كان فرجة رديئة على أس��وأ
م��ا أفرزت��ه ح��رب األس��د عل��ى س��وريا.
 3يف دير الزور ينام العائدون من النزوح يف اجلوامع وال يعثر
للقتلى على قبور
 7-6شهادة أحد الناجني من حوجية كاطع بدير الزور
 8من ملفات "النصرة" بدير الزور :اختطاف كاسر مجيان قائد
لواء العباس

 13يوم يف كيليس على وقع القذائف
" 15-14رجال الكرامة" يف السويداء "كانوا رعباً لكل شيء ..كانوا
ملوكاً وأصبحوا الشيء"
 17-16مومياء البعث املستعادة ..مسسرة "الدولة" واعتقال "اجملتمع"
 19غياث األسد..رئيس النقابة القلق
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يف دير ال��زور ينام العائ��دون من النزوح
يف اجلوامع وال يعثر للقتلى على قبور
علي برهان
عائ��دة م��ن بيته��ا يف ح��ي احلميدي��ة وس��ط مدين��ة دي��ر
ال��زور ،تدف��ع أم حمم��د عرب��ة أطف��ال مهلهل��ة حتم��ل فيه��ا س��جادة
وغط��اء مت��آك ً
ال وأوان��ي مطب��خ وبض��ع ك��ؤوس معدني��ة .تق��ول إن
ه��ذا م��ا وجدت��ه يف أول زي��ارة لبيته��ا ال��ذي غادرت��ه من��ذ أكث��ر م��ن
مخ��س س��نوات.
ورغم التعب واإلنهاك الظاهر على وجه املرأة اخلمسينية
إال أنه��ا تب��دو متفائل��ة بع��ودة قريب��ة إىل منزهلا ،بع��د نزوح طويل يف
ح��ي اجل��ورة .وحتم��د اهلل ال��ذي س��لم البيت م��ن القذائ��ف اليت ثقبت
اجل��دران وفج��رت الواجه��ة فق��ط ،ومل تدم��ره كم��ا دم��رت بيوت �اً
أخ��رى كث�يرة يف اجل��وار« .ب��س يس��محوا لن��ا نصلح��ه ،بأس��بوعني
نصلح��ه ونرج��ع» ،تق��ول امل��رأة ال�تي كانت س��يدة منزل عام��ر بأبناء
وبن��ات وأحف��اد كث��ر تفرق��وا يف مناط��ق ش��تى ،ومل يب��ق منه��م س��وى
ك�برى بناته��ا ال�تي مني��ت بزوجه��ا؛ وتع��رف بطفل��ة ترافقه��ا بأنه��ا
حفيدته��ا الك�برى ال�تي ج��اءت معه��ا لت��زور ق�بر أبيه��ا املدف��ون يف
حديق��ة ،لكنه��ا مل جت��د م��ا ميي��ز الق�بر ع��ن قب��ور أخ��رى كث�يرة ب�لا
ش��واهد يف ذات احلديق��ة« .قريت��وا الفاحت��ة عل��ى كل القب��ور» تق��ول
الطفل��ة واس��عة العين�ين ،والنحيف��ة بفع��ل حص��ار طوي��ل قاس��ته م��ع
أخوته��ا وأمه��ا وجدته��ا وعش��رات آالف آخري��ن ،ميك��ن متييزه��م
بسهولة عن العائدين من دمشق واحملافظات األخرى حتت سيطرة
النظ��ام ،مبالحظ��ة الش��حوب واهل��االت الس��وداء يف وجوهه��م.
يومي�اً تس��مح حواج��ز ق��وات النظ��ام عل��ى أط��راف األحياء املدمرة
لسكانها السابقني ،بزيارة ملدة بضع ساعات يف النهار لتفقد منازهلم.
وتتشابه الشكايات لدى مجيع الزائرين بسرقة منازهلم أو تدمريها.
يكتفي البعض بالتحسب على ما آلت إليه األحوال ،وحيمل البعض
اآلخر على داعش ،قلة فقط تهمس باحلقيقة اجللية بأن من دمر
البلد هو طائرات النظام ومدفعيته ورامجات صوارخيه.
«صحي��ح خس��رنا الل��ي أغل��ى م��ن احلجر ،لكن تظ��ل للبيت
الل��ي نش��أ بي��ه الواح��د أو بن��اه معان��ي أخ��رى وتأث�ير صع��ب ينوص��ف»
يق��ول كم��ال (اس��م وهم��ي) ال��ذي زار بي��ت أهل��ه مؤخ��راً ووج��ده
نصف�ين ،واح��د س��وي ب��األرض واآلخ��ر قائ��م بغرفت�ين عث��ر فيه��ا
عل��ى حقيب��ة أوراق وبيان��ات ش��خصية للعائل��ة ،وعث��ر أيض �اً عل��ى
بضع��ة كت��ب ديني��ة ومصح��ف ،محلها يف كيس وع��اد بها إىل بيت
اس��تأجره مؤقت �اً بع��د عودت��ه م��ن دمش��ق يف ح��ي القص��ور.
عائدون كرهاً ومشردون
بالق��رارات األخ�يرة ال�تي أصدرته��ا وزارات النظ��ام ،أج�بر
عش��رات اآلالف م��ن املوظف�ين النازح�ين يف دمش��ق واحملافظ��ات
األخ��رى عل��ى الع��ودة ،رغ��م الظ��روف الكارثي��ة يف األحي��اء املأهول��ة
م��ن املدين��ة« .ماب��ي كهرب��ا ماب��ي م��ي وما ب��ي مكان نقعد بيه» يش��كو
عل��ي معل��م ،املوظ��ف يف مديري��ة الزراع��ة ،ت��ردي األح��وال .وحيل��ف

من وسط مدينة دير الزور  -خاص عني املدينة

أن��ه مل يس��تطع الن��وم من��ذ وصول��ه من دمش��ق قبل ثالث��ة أيام ،حيث
اضطر للجوء إىل جامع ليقضي الليل فيه ،حاله حال مئات آخرين
مل جي��دوا بيوت �اً تؤويه��م.
يف النه��ار ،وأم��ام املؤسس��ات والدوائ��ر احلكومي��ة ال�تي
اخت��ذ بعضه��ا بيوت�اً مس��تأجرة كمق��رات ،تتجم��ع حش��ود املوظف�ين
العائدين لتسجيل أنفسهم بقوائم امللتحقني بالوظيفة .وال جتدي
كث�يراً ،م��ع تش��دد وزارات النظ��ام والعي��ون املفتوح��ة ،التوس�لات
والواس��طة لك��ي يغ��ض املدي��رون نظره��م ع��ن غياب بع��ض املوظفني
أو املوظف��ات ،حت��ى يف احل��االت االضطرارية« .قلتو له رمحين ولدي
كله��م صغ��ار وتركتوه��م باحلس��كة وجيت��و أعم��ل مباش��رة» تروي
من��ى (اس��م وهم��ي) قصته��ا مع املدي��ر الذي طالبها بال��دوام ،ورفض
إعطاءه��ا إج��ازة ول��و لش��هر واح��د تعث��ر خالل��ه عل��ى منزل تع��ود إليه
من نزوحها يف احلسكة« ،قال شكون أرمحكي ماني اهلل تا أرحم حدا..
تريدي��ن رات��ب داومي» .نصحها البعض باللجوء إىل فراس العراقية
قائد ميليشيا «الدفاع الوطين» فرمبا حين قلبه ويرأف حباهلا ،لكن
آخري��ن حذروه��ا م��ن ه��ذا الش��خص بالتحدي��د ،ونصحوه��ا بقص��د
أم�ين ف��رع ح��زب البع��ث س��اهر الصك��ر .اس��تجابت للنصيحت�ين م��ن
غ�ير ج��دوى إذ مل تتمك��ن م��ن لق��اء أي منهم��ا.
يف مدين��ة دي��ر ال��زور تالش��ت اآلمال ل��دى أغلبية الس��كان،
حماصري��ن س��ابقاً أو عائدي��ن بأي��ام قادم��ة أفض��ل ،وتش��اءم اجلمي��ع
مبظاهر اخلراب اهلائل الذي حل باملدينة أو يف اجلزء األكرب منها،
ومل يص��دق ،ومل يك��ن أح��د يص��دق باألص��ل ،وع��ود مس��ؤولي النظام
بتش��غيل اخلدم��ات وإعم��ار املدين��ة وإع��ادة احلي��اة إىل طبيعته��ا.
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انهيار تربية األبقار والعجول والنجاة باألغنام

خاص عني املدينة

املاشية يف ديرالزور ..عود على بدء

هيثم احلنت مل تكن سيطرة النظام األخرية ،وامليليشيات املرافقة له بدعم من روسيا ،على ديرالزور حسماَ عسكرياَ وحشياَ فحسب ،بل
إيذان�اَ بب��دء مرحل��ة جدي��دة ،ب��دأت يف الذي أجنزه املهامجون على األرض من إعادة ش��ق احملافظة الواق��ع جنوب النهر إىل مرحلة الصفر
س��كانياَ ،إلع��ادة هندس��تها اجتماعي�اَ فيم��ا س��يأتي م��ن األي��ام .عل��ى أن ذل��ك س��يتقاطع ،قطع�اَ ،م��ع املعطي��ات اجلدي��دة القتص��اد احملافظ��ة،
ال��ذي اس��تطاع أن ينج��و بأح��د أق��دم عناص��ره البدائي��ة ،واملتمث��ل برتبي��ة األغن��ام ،ولك��ن بص��ورة حي��ازات كب�يرة ،استش��عر قس��م كبري من
أصحابه��ا اخلط��ر يف وق��ت مبك��ر ،فهرب��وا بثرواته��م بعي��داَ ع��ن املع��ارك ال�تي كان��ت تق�ترب باس��تمرار ،بينم��ا خس��رت احملافظ��ة ،تدرجيي�اَ،
القس��م األعظ��م م��ن تربي��ة األبق��ار والعج��ول ،املرتبط��ة بأوض��اع أمني��ة مس��تقرة ،وأس��واق كب�يرة عل��ى هوام��ش املدن.
مع اقرتاب املعارك ثم سيطرة النظام وأعوانه
تنق��ل مص��ادر أهلي��ة ع��ن أصح��اب قطع��ان كب�يرة م��ن
األغن��ام ،ب��دأوا بنق��ل ثرواته��م من بادية الش��امية جنوب��ي النهر إىل
بادي��ة اجلزي��رة مشالي��ه ،أن تل��ك العملي��ة نش��طت منذ بداي��ة العام
 2017بس��بب التم��دد ال��ذي أحرزت��ه هناك قوات النظام وامليليش��يات
املس��اندة له ،وباقرتابهم من ديرالزور ،منذ بداية الربع األخري من
العام ذاته ،كانت قد انتهت فرتة الرعي يف بادية الش��امية ،ومتتد
ب�ين ش��باط وأي��ار ،ولك��ن املع��ارك على طريق دمش��ق ديرالزور منذ
أيل��ول ،وم��ا تالها م��ن قصف مشل أجزاء متفرقة من الريف ،أقنع
آخري��ن باالنتق��ال إىل الضف��ة األخ��رى ،م��ن مرب��ي األغن��ام م��ن
أصح��اب احلي��ازات املتوس��طة بقص��د التج��ارة ،أو الصغ�يرة بقص��د
األم��ن الغذائ��ي األس��ري .يف ذل��ك الوق��ت اخت��ذ املرب��ون واألهال��ي
إحدى طريقتني لنقل مواش��يهم إىل أراضي اجلزيرة ،األوىل عرب
الس��فن لق��اء  500ل�يرة س��ورية ع��ن ال��رأس ،أو التوج��ه إىل جس��ر
الرمان��ة يف الع��راق ،قب��ل أن يس��يطر علي��ه احلش��د الش��عيب.
على أن ذلك مل ينجح يف جناة مجيع املربني مبواشيهم،
م��ا دف��ع الكثريي��ن للتخفي��ف من تلك املمتلكات عرب البيع ،حبس��ب
بيطري�ين وقف��وا عل��ى تل��ك الظ��روف ،حت��ى وص��ل س��عر الكيل��و
الواح��د م��ن اللح��م إىل  800ل�يرة س��ورية ،كم��ا وص��ل االخنف��اض
التدرجي��ي ،املتناس��ب ط��رداَ م��ع اق�تراب املع��ارك ،يف األس��عار إىل
حدود غري مسبوقة ،حتى وصل سعر العجل يف بعض األحيان إىل
 50ألف لرية س��ورية (مئة دوالر أمريكي) يف حني كان س��عره يف
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الظروف الطبيعية يقارب  300ألف لرية ،كما بيعت أبقار يف حميط
البوكمال بس��عر يرتاوح بني  100و 120ألف لرية ،بعد س��يطرة النظام
وأعوان��ه عل��ى مدين��ة امليادي��ن ،بينم��ا س��عرها احلقيق��ي يص��ل إىل 800
أل��ف ل�يرة س��ورية ،حبس��ب تاج��ر ومرب��ي عج��ول.
كان للحيوان��ات نفس��ها ،وطبيع��ة أجس��امها وبنيته��ا ،تأث�ير
على مصريها ،فالسهولة اليت تتحرك بها األغنام ،وتتنقل بها بالتالي،
جع��ل قس��ماَ كب�يراَ منه��ا ينج��و أثن��اء القص��ف ،وقب��ل وص��ول الق��وات
املهامج��ة إىل املنطق��ة ،أم��ا صعوب��ة حت��رك األبق��ار والعج��ول وتنقله��ا،
فدف��ع الكث�ير م��ن مربيه��ا ،خاص��ة ألس��باب جتاري��ة يف حمي��ط امل��دن،
لرتكه��ا يف خاناته��ا (األماك��ن املخصص��ة لرتبيته��ا) .وي��روي العدي��د
م��ن ه��ؤالء حكاي��ا ع��ن اللحظ��ات األخ�يرة ال�تي عاش��وها يف البوكم��ال،
أو امليادي��ن أو غريه��ا ،ح�ين كان احل��ل الوحي��د أمامه��م ه��و فت��ح أب��واب
اخلان��ات أم��ام احليوان��ات إلفس��اح اجمل��ال أمامه��ا للوص��ول إىل مرع��ى
مناس��ب ،يف ح��ال مل يس��تطع أصحابه��ا الع��ودة يف وق��ت قري��ب ،بينم��ا
جلأ قسم منهم قبل مغادرة املنطقة إىل تسييب أبقارهم وعجوهلم يف
احلوايج املنتش��رة يف نهر الفرات ،حيث يتوفر املرعى املالئم ،وتركها
لقدره��ا ،ويف ح��االت حي��ازات صغ�يرة ذب��ح البعض حيواناته��م ،ووزعوا
حلومه��ا عل��ى األق��ارب واملع��ارف واجل�يران.
االقتسام لصاحل القوى املسيطرة واملناطق املستقرة
ب��دأت ميليش��يات النظ��ام ،من��ذ س��يطرتها عل��ى جنون��ي النهر
يف ديرال��زور ،بنق��ل م��ا ترك��ه األهالي واملربون والتجار من ماش��ية يف
املنطق��ة ،بالتحدي��د األبق��ار والعج��ول ،وحبس��ب البع��ض م��ن املرب�ين
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والتج��ار ف��إن فئاته��م ه��ي األكث��ر تض��رراَ.
ففي مدينة امليادين ،صاحبة السوق األكرب
للمواش��ي يف ديرالزور ،خس��ر جتارها ومربو
العج��ول واألبق��ار فيه��ا مايق��ارب  % 20م��ن
ماش��يتهم ،لص��احل التعفي��ش ،بع��د س��يطرة
النظ��ام وامليليش��يات ،رغ��م أن اضط��راب
الف�ترة األخ�يرة خفض أعدادها إىل النصف.
وحي��وي س��وق املاش��ية وحميط��ه مايق��ارب
املئ�تي خ��ان ،تبل��غ طاقته��ا االس��تيعابية يف
احلال��ة الطبيعي��ة عش��رة آالف عجل وبقرة،
حبس��ب تقديرات جتار ومربني ،فيكون عدد
األبقار والعجول اليت بقيت يف سوق امليادين
وحميطه��ا عن��د س��يطرة النظ��ام مايق��ارب
أل��ف رأس.
ويلج��أ ضب��اط ل��دى النظ��ام
وق��ادة ميليش��يات إىل ترص��د س��يارات ش��حن
حتم��ل لوح��ات رقمي��ة م��ن ديرال��زور يف
حمافظ��ات أخ��رى ،ويعم��دون عن��د الوق��وع
عل��ى الش��احنات الكب�يرة إىل مص��ادرة أوراق
الس��يارة وثبوتي��ات الس��ائق ،وإجب��ار األخ�ير
عل��ى العم��ل يف (التعبئ��ة) ،أي نق��ل الذخ�يرة
م��ن تل��ك احملافظ��ات إىل ديرال��زور ،ونق��ل
الغنائ��م بالعك��س ،وم��ن ضمنه��ا األبق��ار
واألغن��ام ،ويف نهاي��ة العملي��ة يُس��دد للس��ائق
مث��ن الوقود الذي تس��تهلكه الرحلة ،حبس��ب
البع��ض مم��ن يتاب��ع رحل��ة ممتلكات��ه ب�ين
احملافظ��ات للج��وء إىل ش��رائها عندم��ا تص��ل
إىل الس��وق .وتذه��ب املاش��ية غالب�اَ إىل س��وق
دمش��ق أو مح��ص الس��تهالك حلومه��ا ،أو
س��وق مح��اه وحلب القتنائه��ا من قبل مربني
آخري��ن هن��اك.
يف املقاب��ل ذه��ب قس��م م��ن املاش��ية،
ودائم�اَ األبق��ار والعج��ول ،باجت��اه آخ��ر ،فف��ي
الوقت الذي صار القسم األكرب من السكان
يبحث��ون ع��ن التخف��ف م��ن ممتلكاته��م ،أو
حتويله��ا إىل س��يولة مادي��ة ،لتحم��ل أعب��اء
رحل��ة اهل��روب ،نش��ط جت��ار م��ن حمافظ��ة
احلس��كة يف ش��راء رؤوس املاش��ية م��ن
ديرال��زور ،ع�بر تصرحيات خاص��ة أصدرتها
س��لطات اإلدارة الذاتي��ة لتس��هيل احلرك��ة
والتنقل واملرور من احلواجز ،حبسب طبيب
بيط��ري يعم��ل متنق َ
ال يف املنطقة ،ويفيد أن
قس��ماَ م��ن تل��ك املواش��ي يذه��ب إىل «م��زارع
احل��زب» [ ]pydيف مدين��ة املالكي��ة وت��ل مت��ر
وغريهما ،عرب مندوبني معتمدين يشرتونها
من األسواق اخلاصة يف منطقة اجلزيرة يف
ديرالزور ،وقبلها من الش��امية ،رغم سيطرة
تنظي��م الدول��ة على مناط��ق تقع فيها بعض
تلك األسواق ،ومبوازاة ذلك كان للضرائب

حظ وافر من قطعان املاشية اليت وصلت إىل
مناطق س��يطرة ق��وات س��وريا الدميقراطية،
كما أرهق الرتفيق تلك القطعان ،فسقطت
أع��داد كب�يرة م��ن ال��رؤوس يف التج��وال
الطوي��ل ،يف ظ��روف مل ي��را َع فيه��ا اإلنس��ان.
وبذل��ك اس��تنفذت ماش��ية البوكم��ال ،ال�تي
يقدره��ا جت��ار بنص��ف ملي��ون رأس ،بع��د أن
كان ق��د أنهكه��ا التهري��ب باجت��اه األردن
والس��عودية ،ع�بر حمي��ط خمي��م الركب��ان
عل��ى احل��دود األردني��ة ،من��ذ أكثر من س��نة
ونص��ف ،وباجت��اه الع��راق من��ذ س��نوات ع��دة.
ماجتمعه الريح
اخنفض��ت أعداد املاش��ية بنس��بة 30
إىل  40%يف جممل س��وريا ،حبس��ب تقديرات
منظم��ة األغذي��ة والزراع��ة لألم��م املتح��دة
 ،faoيف نهاي��ة الع��ام الفائ��ت ،عل��ى أن تل��ك

ألهال��ي قري�تي اجلف��رة والبغيلي��ة ،بع��د أن
كان اجلي��ش ق��د ذب��ح قس��ماَ منه��ا.
تش�ير آخ��ر اإلحصائي��ات امليداني��ة
ال�تي أجراه��ا مكت��ب اإلحص��اء التاب��ع ل��وزارة
الزراع��ة يف الع��ام  2011أن ديرال��زور تق��ع يف
املرتب��ة الثاني��ة يف أع��داد املواش��ي بع��د حل��ب،
وحت��وي عل��ى  2597349نعجة و 248387بقرة
وعج��ل وث��ور ،م��ع مراع��اة التحفظ��ات ال�تي
يبديه��ا عامل��ون يف اجمل��ال م��ن مهندس�ين
زراعي�ين أو أطب��اء بيطري�ين ،حي��ث الحظ��وا
تالع��ب املرب�ين بأع��داد مواش��يهم احلقيق��ة،
نقصان�اَ أو زي��ادة ،إم��ا خوف�اَ م��ن الضرائب ،أو
طمع �اَ بتوزي��ع األع�لاف.
وبالنظ��ر إىل نق��ل الث��روات
(الغنائ��م) ال�تي س��يطر عليه��ا تنظي��م الدول��ة
من حمافظات س��ورية أخ��رى ،منذ منتصف

النسب ال تعرب عن ديرالزور ،فبحسب أكثر
م��ن طبي��ب بيط��ري ف��إن احملافظ��ة خس��رت
مايق��ارب م��ن ثلث��ي مواش��يها ،فذه��ب الثل��ث
ملناط��ق اإلدارة الذاتي��ة ،والثلث اآلخر ملناطق
النظ��ام ،لك��ن اخلس��ارة يف األبق��ار والعج��ول
ه��ي األك�بر ،فف��ي قري��ة حطل��ة لوحده��ا
مش��ال مدين��ة ديرال��زور اخنفض��ت األبق��ار
والعج��ول ،ع�بر النف��وق والبي��ع املس��تمر
والسرقة ،من حوالي  20ألف رأس منذ سبع
سنوات إىل األلفني تقريباَ اليوم ،كما يقول
طبي��ب بيط��ري م��ن هن��اك .ويع�بر ع��ن تل��ك
احملصل��ة مبك��راَ مصري حمطة األبقار ،حيث
يفيد نائب مدير احملطة لعام  ،2012بأن 930
رأس �اَ ه��ي حمتوي��ات احملط��ة عندم��ا س��يطر
عليه��ا اجلي��ش وس��رق معداتها ،قب��ل أن تبيع
املؤسس��ة العام��ة للمباق��ر مابقي م��ن أبقارها

الع��ام  ،2014إىل ديرال��زور والرق��ة ،وغريهم��ا
يف الع��راق ،فم��ن املمك��ن توق��ع ازدي��اد يف
أع��داد املاش��ية حت��ى األش��هر األوىل يف الع��ام
الفائ��ت ،وجل��أ التنظي��م يف بداي��ات س��يطرته
إىل بي��ع رؤوس ماش��ية بأس��عار رمزي��ة أو
خمفض��ة .كم��ا افتت��ح (دي��وان الزراع��ة)
م��زارع خاص��ة رعى فيها قطع��ان مصادرة يف
حروبه املس��تمرة ،أو تعود ألشخاص استوىل
عل��ى أمالكه��م ،وخص��ص (مكت��ب الرقاب��ة
والتفتي��ش) اخل��اص ب��ه امل��واد الغذائي��ة
التالف��ة ومنتهية الصالحية لتلك القطعان،
كما يفيد مبايعون سابقون للتنظيم ،الذي
أص��در ق��رارات حتد م��ن التصدير منذ بداية
الع��ام املاض��ي ،بع��د أن ب��دأت املواش��ي تتس��رب
باط��راد م��ن مناطق��ه.

العدد  1 / 110شباط 2018

5

رادار املدينة

شهادة أحد الناجني من حويجة كاطع بدير الزور
شهادة خاصة لعني املدينة
من��ذ منتص��ف تش��رين األول لع��ام  ،2017وحت��ى قب��ل نهاي��ة الع��ام بأي��ام ،ظ��ل مص�ير مئ��ات املدني�ين م��ن ديرال��زور جمه��و َ
ال ،كان��وا بصحب��ة
مقاتلني من تنظيم الدولة اإلس�لامية ،وآخرين حمليني كانوا ضمن فصائل اجليش احلر فيما مضى ،أو اضطروا حلمل الس�لاح للدفاع
عن أنفسهم بوجه اهلجوم الذي شنته قوات النظام وامليليشيات املرافقة يف ذلك الوقت ،فأجربت اجلميع للتحصن يف جزيرة نهرية صغرية
يف نه��ر الف��رات (حوجي��ة كاط��ع) مش��ال املدين��ة ،أُطلق��ت الكث�ير م��ن الن��داءات احمللي��ة والدولي��ة لتجنيبه��م مص�يراَ أس��ود على أي��دي القوات
املهامج��ة .وبعي��داَ ع��ن املفاوض��ات ال�تي مت��ت للب��ت مبصري احملاصرين ،فإن الرواية اليت يس��ردها لعني املدينة أحد املدنيني الذي عايش��وا تلك
الفرتة ،تأتي أهميتها كتأريخ اجتماعي لذلك احلدث .وقد فضلت هيئة التحرير اإلبقاء على املصطلحات اليت استعملها الشاهد ،واحلكايا
ال�تي خل��ص به��ا لس��ان ح��ال احملاصري��ن ،وحتفظ��ت عل��ى كل ما يش�ير ل��ه للحفاظ على س�لامته ،بينما تدخل��ت يف بعض املواض��ع بتعقيبات
لإليضاح.
يف اللحظ��ات األخ�يرة ص��ار البح��ث ع��ن بينما انتقل معنا القسم األكرب .يف اجلبيلة كان القصف هيستريياً،
اخل�لاص ه� ّ�م الكثريي��ن ،كن��ت أس��تطيع اهل��روب ،يق��ول الش��اهد ،ألن املس��احة املس��تهدفة كان��ت تضي��ق م��ع األي��ام و االنس��حاب
ألن��ي كن��ت أخ��رج م��ن املدين��ة باس��تمرار ،لك�ني دخل��ت املدين��ة .التدرجي��ي .كن��ا نبق��ى يف احل��ي يوم�ين أو ثالث��ة ،خنل��ي خالهل��ا
بينما هرب مقاتلون ومبايعون بأكرب قدر من املكاس��ب .يف بعض املدنيني ،ثم يتبعنا املقاتلني« .قبلها جاء األمر ملقاتلي الدولة باالحنياز
الظ��روف ندم��ت عل��ى دخول��ي ،لك�ني كن��ت أمح��د اهلل أن��ي أعي��ش وحن��ن يف اجلبيل��ة» يقاطع��ه صديق��ه املقات��ل يف احل��ر ،قب��ل أن يباي��ع
ق��دري ،وأس��اعد الن��اس.
التنظي��م ،لك��ن «املقاتل�ين م��ن أبن��اء البل��د رفض��وا وأبلغوا القي��ادات أنهم
عندم��ا س��قطت أحي��اء العم��ال واملط��ار القدي��م والصناع��ة باق��ون» .هكذا انس��حب ق��ادة وعناصر مهاجرون ،وغ��ادر األمري اإلداري
وحوجي��ة صك��ر بأي��دي النظ��ام ،انتق��ل املقاتل��ون م��ن عناص��ر للمدين��ة (أب��و مج��ال الس��احلي) ح��ي اجلبيل��ة إىل خارج املدين��ة ،يكمل
الدول��ة وأبن��اء البل��د إىل ح��ي الع��ريف ،وم��ن هن��اك انتش��ر مقاتل��و الش��اهد ،بع��د أن أخل��ى عناص��ره مس��تودعات الس�لاح ،وس��لموا للباق�ين
التنظي��م يف األحي��اء يف حماول��ة لعرقل��ة اهلج��وم ،ومن��ح فرص��ة يف املدين��ة س��يارات حممل��ة بالذخ�يرة« ،أناتر س�لاح» يعق��ب املقاتل .ثم
النس��حاب املدني�ين ،الذي��ن توجه��وا إىل أحي��اء احلميدي��ة والش��يخ اقتن��ع بعده��ا الباق��ون باالنس��حاب تدرجيي�اَ باجت��اه ش��ارع س��ينما ف��ؤاد،
ياسني والعرضي .يف تلك األثناء «كنا نوزع األكل بالليل» بسبب ثم الرديس��ات فحي الرش��دية ،ثم تس��للوا إىل حي احلويقة -اجلزيرة
الط�يران ،فهن��اك محلت��ان متزامنت��ان للطائ��رات ،واح��دة لقص��ف النهري��ة األك�بر يف ديرال��زور -لي�ل َ
ا ،ع�بر جس��ري الكوي�تي واألعي��ور
اجلبه��ات ،والثاني��ة لألحي��اء الداخلي��ة املتبقي��ة ،أم��ا القص��ف فيبدأ (البعث) ،ويف االنتقال من حي حلي كان يس��قط مااليقل عن عش��رة
يف الرابع��ة صباح�اَ ،ويس��تمر حتى الثانية عش��رة لي�ل َ
ا ،مع براميل ضحاي��ا ب�ين قتي��ل وجري��ح ،خنلفه��م وراءن��ا يف الغال��ب.
متفج��رة تس��قطها مخ��س مروحي��ات جت��وب الس��ماء ،وينق��ض
بس��بب خل��و ح��ي احلويق��ة م��ن األبني��ة الكث�يرة ،ال�تي توف��ر
الط�يران احلرب��ي عل��ى مكان س��قوط الربمي��ل مسرتش��داَ بالدخان محاي��ة حمتمل��ة ،كان الق��رار يف نف��س الي��وم مبغ��ادرة املدني�ين احلي
املتصاع��د ،بينم��ا صواري��خ الناب��امل ال تنقط��ع ،وطريان االس��تطالع س��ريعاَ ،كانوا حوالي  300ش��خص ،مل يس��قط منهم ضحايا يف العبور
يراق��ب الطرق��ات لرصدن��ا أثن��اء تنقلن��ا.
إىل حوجية كاطع ،ألن «النظام ترك هلم االنسحاب» ،ليبقى عناصر
االنسحاب من املدينة
الدول��ة فق��ط يف احلويق��ة ،م��ع ول��د البل��د املقاتل�ين .مجع��وا اجلرح��ى
�ت أثناءه��ا م��ع بع��ض الش��بان يف احل��ارات لنق��ل كل يف بن��اء س��قط ف��وق مخس�ين جرحي �اَ بالقص��ف ،ليبق��ى  250مقات�ل َ
طف� ُ
ا
من تبقى إىل حي اجلبيلة ،كان رد البعض «حنن نستنا النظام» ،قاوموا ملدة يومني ،انسحبوا بعدها باجتاه حوجية كاطع عرب مطعم
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النخي��ل عل��ى النهر ،يف حني كان املهامجون
ق��د تس��للوا م��ن ش��رقي وغرب��ي احلويق��ة،
وطوقوه��ا.
سبعة عشر يوم َا يف حوجية كاطع
عندم��ا وصلن��ا إىل احلوجية انتقل
القص��ف إليه��ا ،بع��د أن خ��ف قب��ل الفج��ر،
خبمس��ة وعش��رين قذيف��ة ه��اون تقريب��اَ،
وقناب��ل ال آ .ج��ي .س��ي م��ن جه��ة مس��بح
اجلس��ر ،حي��ث كان��ت تس��يطر ق��وات النظام،
عند ذلك وزعنا أنفسنا على طول احلوجية،
يف وق��ت مل يع��د ل��دى املقاتل�ين إرادة للقت��ال.
«كان عندنا اعتقاد أننا س��نعرب إىل األكراد
ف��وراَ» ،أو أنه��م س��يأتون إلخراجن��ا ،يق��ول
الش��اهد ،لك�ني عرف��ت أنه��م أرادوا من الدولة
تس��ليم املهاجري��ن ،وه��م قراب��ة مخس��ة
وعش��رين ش��خصاَ ،مقاب��ل نقلن��ا إىل الضف��ة
األخرى« ..الدولة ال تقبل بهالشي» .ويف األيام
األربع��ة التالي��ة خ��ف القص��ف ،لك��ن القن��ص
مل يتوق��ف ،ف��راح يس��قط البع��ض ح�ين
يلج��ؤون إىل األش��جار جلم��ع األوراق بقصد
طبخه��ا ل�لأكل ،أو جلل��ب امل��اء م��ن النه��ر.
ويف الي��وم الس��ادس أو الس��ابع كان النظ��ام
ق��د وصل إىل وس��ط احلوجية ،لك��ن «الدولة
رجعت��ه» .يف تل��ك األثن��اء ع�بر ش��خصان،
دارت حوهل��ا ش��كوك يف الس��ابق ،إىل النظ��ام
يف قري��ة احلس��ينية ،وراح��ا يوجه��ان ن��داءات
للمحاصري��ن ع�بر املكروفونات ،ب��أن «اطلعوا
هون متوفر كل ش��يء» ،فاستجابت عائلتان
للن��داء ،وعربت��ا النه��ر .عن��د ذل��ك أراد الن��اس
العب��ور ،لك��ن عب��داهلل الثام��ر -مباي��ع حمل��ي-
رف��ض «ألن النظ��ام يغتص��ب» ،وق��د تس��ّلم
القي��ادة بع��د أبو عمر البغيلية احملتجز حالياً
لدى النظام (شقيق القائد العسكري السابق
هيث��م احلس�ين ال��ذي قتل م��ع التنظيم بغارة
للتحالف يف معارك تل أبيض) .تأزم الوضع

وقته��ا .الطري��ق ظ��ل مفتوح��اَ لش��هر قب��ل
احلص��ار ،والدول��ة تس��مح باخل��روج ونبه��ت
املدني�ين لذل��ك ،فالن��اس أخط��أت بالبق��اء،
لكنهم كانوا يقولون «اللي كتبه اهلل يصري»
و«أم��وت وال أتشرش��ح».
يف الي��وم العاش��ر ع�برت عائل��ة
أخ��رى ،وأرس��لت أح��د أفرادها (الش��اب ميان-
كرم��ه ال��روس الحق�اَ ،ثم التح��ق باخلدمة
اإللزامي��ة) ليخربن��ا أن الضف��ة األخ��رى
لي��س فيه��ا غ�ير ال��روس ،فذه��ب م��ع عنص��ر
م��ن الدول��ة للمفاوض��ة ،وخل��ص مطالبه��ا
بالتعهد بأن «يرتكونا لألكراد» بعد عشرة
أي��ام احتج��از فق��ط ..رف��ض ال��روس حتدي��د
وق��ت مع�ين ،لكنه��م تعه��دوا بع��دم تس��ليمنا
للنظ��ام ،وقتل��وا كل م��ن ح��اول العب��ور دون
التنس��يق معه��م ،وعل��ى م��دى ثالث��ة أي��ام
ع�بر املدني��ون م��ع املقاتلني ،لكن س��تيناَ منهم
م��ع عائل��ة واح��دة رفض��وا العب��ور لش��كهم
باألم��ر ،فأرس��لوا مقات�ل َ
ا اصطحب��ه ال��روس
إىل أماك��ن االحتج��از ،وع��اد بع��د مخ��س
ساعاتُ .اتذ القرار بالعبور يف اليوم التالي،
وعل��ى م��دى يوم�ين ،من الصب��اح حتى مغيب
الشمس ،انتقل اجلميع إىل الضفة األخرى،
باستثناء مخسة عشر مقات َ
ال ،بينهم عبداهلل
الثام��ر ،اخت��ذوا قراره��م بالتس��لل س��باحة
إىل جم��اري تصري��ف معم��ل الس��كر عل��ى
الش��اطىء ،واالنتق��ال عربه��ا إىل الري��ف...
يف السجن الروسي
نقلون��ا إىل بيت�ين يف قرية املريعية
القريب��ة م��ن مط��ار ديرال��زور ،بينم��ا الش��يوخ
والنس��اء واألطف��ال يف مدرس��ة قريب��ة .مل
يضربن��ا أح��د هن��اك ،باس��تثناء (صائ��دو
داع��ش) ،وه��م علوي��ون يعمل��ون مرتمج�ين
لدى القوات الروسية« .شلحوا الناس مصاري
وضربوهم وصوروهم» .ويف التحقيق ،الذي

اس��تمر مخس��ة عش��ر يوم��اَ ،فتح��ت ل��كل
شخص إضبارة ،وأخذت له صورة ،تداولوها
فيم��ا بينه��م للتفيي��ش -تذه��ب إىل أع��وان
النظ��ام م��ن أهال��ي ديرال��زور -وبعده��ا عزلوا
م��ا يق��ارب  150ش��خصاَ كان��وا م��ن املقاتل�ين،
بينما بقيت مع عشرين شخصاَ من املدنيني.
كان يط��وف بن��ا ،بأوق��ات متقطع��ة ،جن��رال
روس��ي للتح��دث ع��ن مصرين��ا ،وس��ألنا عم��ن
يريد أن يذهب باجتاه األكراد ،فاختار ذلك
 98ش��خصاَ غالبيته��م م��ن الش��باب ،واخت��ار
الذه��اب إىل النظ��ام  120ش��خصاَ ،بينه��م
الكث�ير م��ن النس��اء واألطف��ال ،أفرج��وا عنه��م
قبلن��ا بأس��بوع.
يف األي��ام ال�تي قضيناه��ا هن��اك،
وتتج��اوز الش��هر بقلي��ل ،أخ��ذ ال��روس من��ا
ثبوتياتن��ا وجواالتن��ا ،وس��لبونا الدراه��م ال�تي
معن��ا ،بينم��ا اش�تروها م��ن البع��ض .كان
بينن��ا العدي��د م��ن اجلرح��ى ،أخذته��م الطبية
عل��ى دفع��ات لتلق��ي الع�لاج ،ونقل��ت امرأت�ين
إىل مش��فى األس��د لتوليدهم��ا ،ث��م أعادتهم��ا.
ج��اؤوا حبم��ام متنق��ل ،وحلق��وا ش��عر رؤوس
املقاتل�ين وحلاه��م ،والتق��ط إعالميون روس
العدي��د م��ن الصور لنا ،نش��روها يف إعالمهم،
كم��ا أخربون��ا.
يف آخ��ر مجع��ة يف الس��نة نقلون��ا
بس��فن نهري��ة ،ث��م وضعون��ا بأرب��ع س��يارات
زي��ل عليه��ا ش��عار اجلمجم��ة ،وأرب��ع س��يارات
بي��ك آب ،نقلتن��ا عرب حواجز للجيش الوطين
وامليليش��يات ،حت��ى وصلن��ا إىل جان��ب جام��ع
حس��ان ب��ن ثاب��ت يف قري��ة احلس��ينية ،حي��ث
صرنا قريبني من أول حاجز لألكراد .بقينا
هن��اك س��اعة ،هددن��ا خالهل��ا أح��د العناص��ر
بالبارودة قائ َ
ال «من مكان ماجيتم ترجعون»،
ثم حضر شخص يظهر أنه قيادي ،وقال لنا
«الكل جوا» ومنحنا حرية التوجه أينما شئنا.
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رادار املدينة
كتابة حائطية جلميان يف سجن (التنفيذية)
التابع جلبهة النصرة يف مدينة امليادين
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اكتس��ب ل��واء العب��اس أهميت��ه م��ن كون��ه أح��د أك�بر التش��كيالت العس��كرية املنضوي��ة حت��ت راي��ة اجلي��ش احل��ر يف مدين��ة دير
ال��زور ،وم��ن الصالب��ة ال�تي متت��ع به��ا مقاتل��وه يف ص��د جي��ش النظ��ام يف قطاع��ات عريض��ة من��ذ الرب��ع األخ�ير يف ع��ام  .2012كما اكتس��ب
كاسر مجيان القائد واملؤسس للواء أهميته من الكاريزما اليت متتع بها ،كاريزما جعلت انتماء غالبية عناصر اللواء للقائد «أبي أيوب»
قب��ل كل ش��يء.

يف وق��ت كان��ت التنظيم��ات
الس��لفية تتم��دد يف دي��ر ال��زور أواخ��ر ،2013
كان كاس��ر حج��راً كب�يراً يف طريقه��ا.
رف��ض بيع��ة عام��ر الرف��دان ،ح�ين َطل��ب
منه ذلك يف إحدى «س��فاراته» للواس��طة بني
اجلبه��ة والتنظي��م .ويف وق��ت اتهم��ه ش��رعيو
اجلبه��ة يف امليادي��ن بالعمال��ة للنظ��ام ،كان
ق��د أصي��ب بطلق��ات يف بطن��ه كادت ت��ودي
حبيات��ه ،عل��ى ي��د عناص��ر النظ��ام يف معارك
مف��رزة األم��ن العس��كري .وقب��ل اختطاف��ه
بعدة أيام كان قد طرد عناصر اجلبهة من
حاج��ز السياس��ية (مدخل املدينة الش��مالي)؛
ل��ذا كان لتغييب��ه وقته��ا أث��راً س��لبياً عل��ى
الل��واء ،خصوص�اً يف مواجه��ة تنظي��م الدول��ة
ال��ذي دخل املدينة دون قتال منتصف .2014
يف  ،2014/01/14وبع��د غ��روب
الش��مس ،خرج��ت س��يارة (م��ازدا زوم) م��ن
مدين��ة دي��ر ال��زور يقوده��ا كاس��ر قائ��د
اللواء ،وإىل جانبه راغب العلوان قائد إحدى
كتائ��ب الل��واء ،ويف اخلل��ف أب��و حمم��د
ال��ذي طل��ب منه��م أن يقل��وه إىل منطق��ة
احلس��ينية .وبع��د حاج��ز القادس��ية عن��د
مدخ��ل املدين��ة ،ويف املس��افة م��ا ب�ين جس��ر
السياس��ية ودوار احللبي��ة ،اعرتض��ت س��يارة
طريقهم واختفى الثالثة .بعد عدة س��اعات
وص��ل أب��و حمم��د إىل بل��دة م��راط ،ليخ�بر
عائلة كاس��ر املقيمة هناك ،بأن س��يارة من
ن��وع (أفان�تي) اختطفت��ه م��ع كاس��ر وراغ��ب،
لكنه��م ألق��وا ب��ه معصوب العين�ين يف البادية
القريب��ة م��ن املعام��ل ،بع��د أن عرف��وا أن��ه
مدن��ي.
يق��ول أب��و حمم��د إن كاس��ر
وراغ��ب مل حي�ترزا عندم��ا اقرتب��ت س��يارة
اخلاطف�ين ،واعتق��دا أنه��م حباج��ة ألم��ر
م��ا« ،لنتفاج��أ باألس��لحة ال�تي توجه��ت إلين��ا
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م��ن نواف��ذ الس��يارة ،اقتادون��ا إىل الس��يارة
األخ��رى وعصب��وا أعينن��ا ،وتداول��وا عب��ارات
فيم��ا بينه��م توح��ي بانتمائه��م إىل تنظي��م
الدول��ة اإلس�لامية» .حت��دث اخلاطف��ون
ع�بر الالس��لكي م��ع ش��خص مس��وه «أب��و عم��ر
الرف��دان» -عام��ر الرف��دان أم�ير تنظي��م
الدول��ة وقته��ا ،ويتخ��ذ م��ن معم��ل كونيك��و
للغ��از مق��راً ل��ه ،بقص��د اإليهام على م��ا يبدو-
وأخربوه بأنهم حصلوا على «صيد مثني» .ما
إن ذاع اخل�بر حت��ى اس��تنفر الل��واء عناص��ره،
فنش��روا احلواجز يف الريف الشمالي القريب
م��ن املدين��ة .ح�ين حض��ر صف��وان احلن��ت (أبو
ح��ازم) ،أم�ير جبه��ة النص��رة يف مدين��ة دي��ر
ال��زور إىل اجملم��ع احلكومي الذي يعترب املقر
الرئيس��ي واألك�بر لل��واء العب��اس ،مل يتأخ��ر
يف اتهام «الدفاع الوطين» -الذي يشكل عماده
أبن��اء ري��ف دي��ر ال��زور -بعملي��ة اخلط��ف،
حبس��ب م��ا ك��رر وقته��ا ،وع��رض خدمات��ه
للبح��ث ع��ن املخطوف�ين.
البيه��س ،وه��و األخ األصغ��ر
لكاس��ر ،قصد «أبو حممد الش��حيل» من أقوى
أم��راء جبه��ة النص��رة يف منطق��ة امليادي��ن،
ال��ذي أقس��م ب��أن جبه��ة النص��رة ال عالق��ة هلا
باختط��اف كاس��ر ،وع��رض خدم��ات اجلبهة
أيض��اً للبح��ث ع��ن املخطوف�ين.
«بع��د م��دة ظه��ر الش��اهد األول،
وال��ذي أخربن��ا بأن��ه كان معتق�ل ً
ا يف س��جن
الش� ْبكة التاب��ع جلبه��ة النص��رة -وه��و عب��ارة
ع��ن مدرس��ة يف بل��دة الش��حيل -م��ع كاس��ر
وراغ��ب وخمت��ار بل��دة م��راط وصحف��ي
أمريكي يدعى بيرت ،وأن املسؤول عنهم كان
ماج��د الس��رحان (أب��و ماري��ا) .ث��م ظهر ش��اهد
�ان أك��د ال��كالم الس��ابق ،األم��ر ال��ذي أحرج
ث� ٍ
اجلبه��ة ،ف��راح أب��و حمم��د الش��حيل يته��رب
من��ا» .يق��ول أب��و ص�لاح الصدي��ق املق��رب م��ن
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كاس��ر« :إن خمت��ار الش��حيل ،ال��ذي توس��ط
أله��ل كاس��ر ل��دى اجلبه��ة ،وع��د وال��دة
املخط��وف بزي��ارة ابنها ،لكن��ه اعتذر بعد مدة
قص�يرة ،معل�ل ً
ا أن جبه��ة النص��رة تراجع��ت
ع��ن أقواهل��ا».
«م��ن س��جن الش � ْبكة مت حتويله��م
إىل س��جن التنفيذي��ة يف امليادي��ن» يق��ول أب��و
عب��د (األخ األك�بر لكاس��ر)« ،ث��م إىل س��جن
املُس��بق (مس��بق الصن��ع) يف امليادي��ن أيض��اً،
حيث ظهر شاهد آخر أكد وجودهم هناك».
ويضي��ف أب��و عب��د «كل املعلوم��ات كان��ت
ت��دل عل��ى أن كاس��ر وراغ��ب كان��ا ل��دى
جبهة النصرة ،بالرغم من أن تيس�ير علوني
املق��رب م��ن اجلوالن��ي -نف��ى ذل��ك بش��كلقاط��ع ،وأصب��ح يته��رب من��ا بعده��ا ،وأنه��م
أي اجلبه��ة -أخ��ذوا كاس��ر معه��م برفق��ةالصحف��ي بيرت ،حني خرج��ت أرتاهلم باجتاه
القلم��ون ،لكنن��ا فقدن��ا أث��ره بع��د ذل��ك».
بع��د خ��روج اجلبه��ة م��ن دي��ر
ال��زور حب��ث أخ��وة كاس��ر عن��ه يف س��جونها.
وج��د أب��و عب��د كتاب��ات لكاس��ر عل��ى ج��دران
س��جن التنفيذي��ة يق��ول فيه��ا..2014/2/15« :
كاس��ر مجي��ان ..أب��و أي��وب قائ��د العب��اس ..أنا
بكرة أحتول على مس��بق امليادين» .وكتابات
أخ��رى تش�ير بوض��وح ت��ام إىل اس��م الش��خص
املسؤول املباشر عن اختطافه وراغب العلوان،
وأرس��ل لع�ين املدين��ة ص��ورة الكتاب��ات األوىل
واحتف��ظ بالثاني��ة «ك��ي ال حيت��اط الفاعل»
عل��ى ح��د قول��ه.
أُطل��ق س��راح الصحف��ي بي�تر
كورتي��س بصفق��ة عقدته��ا قط��ر م��ع جبهة
النص��رة ,واختف��ى كاس��ر مجي��ان وراغ��ب
عل��وان ,يف قضي��ة م��ن ب�ين العش��رات ال�تي
بقي��ت غامض��ة حت��ى اآلن.

				

رادار املدينة

عن اختطاف دواعش علمانيني!
معاذ طلب
بع��د منتص��ف ليل��ة الثان��ي
والعش��رين م��ن ش��هر نيس��ان م��ن الع��ام ،2014
وبع��د خلو ش��وارع وأزق��ة مدينة دير الزور يف
قس��مها احمل��رر م��ن الن��اس ،اقتحم مس��لحون
ملثم��ون أح��د من��ازل ح��ي احلميدي��ة ،كان
يس��هر في��ه ناش��طون يف اجمل��ال املدن��ي،
واقت��ادوا مجي��ع م��ن يف املن��زل وعدده��م
مخس��ة أش��خاص ،بينهم ضيوف ،إىل س��يارة
(ف��ان) س��وداء كان��ت قبالت��ه ،انطلق��ت به��م
الس��يارة إىل م��كان جمه��ول بع��د تقييده��م
وأخ��ذ مجي��ع حمتوي��ات املن��زل م��ن أجه��زة
احلاس��وب واهلوات��ف النقال��ة ،وس��ط متتم��ة
أح��د العناص��ر باللهج��ة التونس��ية «بدك��م
دميقراطي��ة؟» «تلتق��وا م��ع بن��ت امسه��ا دانا!».
كن��ت أح��د احملتجزي��ن يف
الس��يارة ،ومل أمل��ك حينه��ا س��وى التس��اؤل
م��ع البقي��ة :م��ن هي دانا؟ ولكنا مل جند جواباً
ضم��ن ه��ذا الصم��ت الرهي��ب املطب��ق حت��ت
ق��وة الس�لاح .ومنع��اً لرؤيتن��ا امل��كان ال��ذي
يقصده املس��لحون ربطوا قطع القماش على
عيونن��ا ،وكمم��وا أفواهن��ا ،باملعن��ى احل��ريف
للكلمة ،جتنباً إلصدار األصوات ،فعرفنا أننا
خمطوف��ون.
م��ن ش��كل الغ��رف ال�تي خصص��ت
لتك��ون س��جوناً منف��ردة ،عرفن��ا أن امل��كان
ال��ذي اقتادنا املس��لحون إليه ه��و بناء مديرية
التأمين��ات (أح��د األبني��ة احلكومي��ة وس��ط
املدينة) .وكان قد اقتيد إليه قبل دقائق أحد
األصدقاء من منزله يف ليلة زفاف أخته .مع
العري��س ال��ذي ُ
اصط ِح��ب مع��ه إىل الس��جن
مصادف� ً�ة نتيج��ة وج��وده يف املن��زل ،كح��ال
ضيوفن��ا .م��ا طم��أن الضي��وف يف الس��جن أو
أرعبه��م ،كالم أح��د العناص��ر إليه��م ،رغ��م
أن مجلت��ه الوحي��دة كان��ت « :حظك��م الس��يء
جابك��م هل��ون».
احنص��ر تفكرين��ا يف اجل��رم ال��ذي
اش�تركنا في��ه مجيع��اً ،دون أن تغ��ب عن��ا
حماولة التفكري بطريقة مشابهة للطريقة
ال�تي تفك��ر به��ا جبه��ة النص��رة ،وق��د عرفن��ا
أن اجلبه��ة ه��ي اجله��ة املختطف��ة م��ن خ�لال
التعرف على الديري (أبو سعد اهليئة) الذي
كان يف صف��وف اجلبه��ة ،وانضم إىل داعش
الحق �اً .وعل��ى التونس��ي (أب��و عب��د الرمح��ن)

ال��ذي اكتش��ف أنن��ا نلتق��ي بدان��ا ،ولك��ن م��ن
ه��ي دان��ا؟ وم��ا ال��ذي جيمعن��ا س��وى جلس��اتنا
املش�تركة ،واملظاه��رات األخرية ال�تي طالبنا
فيه��ا بتوحي��د فصائ��ل اجلي��ش احل��ر!.
بع��د الفج��ر نقلن��ا بطريق��ة تلي��ق
مبختطف�ين ،مقي��دي األي��دي ومطمش�ين،
إىل س��يارة ب��دت الرتفاعه��ا بي��ك آب كب�ير،
أو ش��احنة صغرية ،وأجربونا على االس��تلقاء
عل��ى أرضيته��ا بطريق��ة جعلتن��ا نفه��م أنه��م
يري��دون إخراجن��ا م��ن املدين��ة ،دون أن نث�ير
انتب��اه أح��د احلواج��ز أو عناص��ر الفصائ��ل
األخ��رى .واقتادون��ا إىل منطق��ة ،عرفن��ا فيما
بع��د أنه��ا املعام��ل ،وتبع��د عن املدين��ة  10كم،
تتجم��ع فيه��ا معام��ل الس��كر والغ��زل واحللج
ومطاح��ن احلب��وب .وضعوا كل واحد منا يف
غرف��ة مس��تقلة ،ورغ��م أنه��م أبقون��ا مقيدين
ومعصوب��ي األع�ين مل��دة س��تة أي��ام ،لك��ن ذلك
مل مينعن��ا م��ن التع��رف عل��ى ق��ذارة امل��كان.
وزادوها مبعاملة س��يئة ،فلم يُس��مح لنا حتى
بالوض��وء واالغتس��ال ،ومل جي��روا خالل تلك
املدة أي حتقيق أو مس��اءلة ،س��واء خبصوص
الدميقراطي��ة ،أو تل��ك اللق��اءات اليت مجعتنا
بدانا.
فيم��ا بع��د ،عرفن��ا أن الش��ارع
احملل��ي ب��دأ بالغلي��ان يف الي��وم التال��ي حلادثة
اخلط��ف ،فعملي��ة اقتح��ام عناص��ر اجلبه��ة
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حف��ل الزف��اف ،دون مراع��اة حلرم��ة املن��زل
وخصوصية النس��اء ،ولدت حنقاَ ش��عبياَ ازداد
بع��د أن مت التأك��د م��ن اختطافن��ا لدى نفس
اجله��ة ،م��ا دف��ع األهال��ي للخ��روج مبظاه��رة
كب�يرة برفق��ة اجلي��ش احل��ر ،توجه��ت إىل
مق��رات اجلبه��ة واهليئ��ة الش��رعية ،حي��ث
طالب��وا بالكش��ف ع��ن مص�ير املخطوف�ين.
أنك��رت النص��رة حينها مس��ؤوليتها
ع��ن احلادث��ة ،إال أنه��ا أج�برت حت��ت الضغط
الش��عيب عل��ى إرجاعن��ا للمدين��ة ،وتس��ليمنا
للهيئ��ة الش��رعية التابع��ة للنص��رة كذل��ك،
بش��كل أو بآخ��ر ،وال�تي زاد الضغ��ط عليه��ا
حربه��ا م��ع تنظيم داع��ش على ختوم املدينة.
يف تل��ك الف�ترة كان يرأس اهليئة الش��رعية
أح��د عناص��ر اجلبه��ة ويدع��ى (أب��و الزب�ير).
كان األخ�ير يؤي��د النظ��ام يف بداي��ات الثورة،
وأول ال��ذي طلب��وا التوب��ة ل��دى داع��ش عن��د
متدده��ا يف احملافظ��ة .أخربن��ا أب��و الزبري عند
اإلف��راج عن��ا أن تهمتنا العلمانية والدعش��نة!
لك��ن م��ا بق��ي حم�يراَ ه��و عالقتن��ا بدان��ا؟ .مل
نع��رف اجل��واب ع��ن ذل��ك إال بع��د عودتن��ا إىل
املنزل ،حني مل جند تفس�يراَ لتهمة التونس��ي
إال ب��أن نظ��ره ق��د وق��ع ،أثن��اء مداهم��ة
املن��زل ،عل��ى كتيب دعائ��ي ملقى يف الزاوية
ملعكرون��ة دان��ا.
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بعدسة الكاتب

كان يوماَ
مريراَ عندما
قال هلم عناصر
تنظيم داعش إنهم
سوف ينسحبون من
مدينة امليادين ،وسوف
يدخلها جيش النظام،
و«آخرون نشاهدهم ألول مرة
يف سورية» .بدا احلزن واضحاً
على الرتكتور «الغالي» ،وانزعج
من عناصر التنظيم الذين كانوا
يقامسونه عمله طوال السنة حبجة
الزكاة ،وال يقولون له جزاك اهلل كل
اخلري ،وال يرشقون عليه املاء البارد يف
حر الصيف ،يروي صاحب الغالي حكايته،
يف حماولة للحديث بلسان حال تركتوره.

ابن بطوطة الديري

خليفة اخلضر
بع��د م��ا ش��اهده عل��ى نش��رات
األخب��ار م��ن ح��رق للج��رارات الزراعي��ة
والس��يارات واحملاصي��ل يف كل قري��ة
يدخله��ا النظ��ام الس��وري واملليش��يات
الش��يعية املس��اندة له حبجة أن أصحابها
«دواعش» .قرر الغالي وصاحبه ،ومخسون
ش��خصاَ آخ��ر ،اهل��رب بأرواحه��م م��ن املوت
وحرق حمقق« .حتى براد شاي ما خذينا
معان��ا ،طلعنا بهدومنا اللي البس��ينها من
القص��ف».
ش��ق الغال��ي طريق��ه وعل��ى
ظه��ره وج��ع أكثر من مخس�ين ش��خصاَ
م��ن ش��يوخ وأطف��ال ونس��اء ،بعضه��م م��ن
ذوي االحتياج��ات اخلاص��ة ،وثالث��ة
رج��ال تناوب��وا عل��ى قيادت��ه يف حر صيف
الع��ام املاض��ي .وص��ل الغال��ي الذي حيمل
عل��ى ظه��ره س��ورية مصغ��رة إىل مدين��ة
البوكم��ال ،عرب التنق��ل بني القرى ،عله
جي��د أرض��اَ مساؤه��ا خالي��ة م��ن آلي��ات
تش��بهه ،ولكنه��ا تؤذي الن��اس وتقصفهم.
وعل��ى حاف��ة جس��ر الرمان��ة يف الع��راق
حار الغالي وصاحبه يف الوجهة األخرية
ال�تي جي��ب أن حيط��وا رحاهل��م فيه��ا،
حي��ث كان��ت الفك��رة أن��ه (طامل��ا حنن يف
مناط��ق يس��يطر عليه��ا تنظي��م الدول��ة
فس��وف يالحقن��ا امل��وت) ،وكان الق��رار
عب��ور اجلس��ر ،ث��م التوج��ه إىل قري��ة
الباغوز اليت اس�تراح فيها الغالي ،وغس��ل
نفس��ه مبي��اه الفرات على ضف��اف النهر،

10

ليكم��ل طريق��ه حن��و مناط��ق ق��وات س��ورية
الدميقراطي��ة.
اس��تمر بالس�ير والعج��اج يض��رب
وجه��ه ،ووج��ه م��ن حيمله��م عل��ى ظه��ره،
يف طري��ق ال توج��د في��ه م��ن اآللي��ات س��واه،
وكأن��ه وم��ن فوق��ه يف تل��ك الربي��ة ال يوج��د
غريه��م« .چن��ا نفق��د الطي��ارة إن م��ا ج��ت ،ت��ا
نتون��س بيه��ا ،الن��و ماب��ي ح��دا بهالطري��ق
غرين��ا .وبنف��س الوك��ت العجي��ان چامن
خياف��ون منه��ا» ،ي��روي ل��ي صاح��ب «الغال��ي»
عم��ا ج��رى هل��م قبي��ل وصوهل��م إىل قري��ة
طي��ب الف��ال ،حي��ث نقط��ة عب��ور يف حق��ل
ألغام .حاول الغالي اجتيازها دون أن يستغله
مج��ع املهرب�ين ،ولكن خوفه م��ن األلغام ومن
الدع��س عل��ى أحده��ا منع��ه ،فق��رر أن يعط��ي
امله��رب مبل��غ  120أل��ف ل�يرة س��ورية حت��ى
يس��تطيع العب��ور إىل حي��ث أول حاجز لقوات
س��ورية الدميقراطي��ة« .كل الس��يارات عدن
إال الغال��ي ميش��ي عل��ى مي��ة مهل��و ...واهلل
كأن��ه ح��ن للميادي��ن ،وم��ا يريد يبع��د عنها».
ظنن��ا أنن��ا وصلن��ا إىل ب��ر األم��ان:
عند أول حاجز لقوات س��ورية الدميقراطية
مت اته��ام الغال��ي بأن��ه عمي��ل ،ويري��د تفج�ير
نفس��ه عل��ى أول حاج��ز لق��وات قس��د ،فق��ام
عناص��ر قس��د باصطح��اب الغال��ي ،ومن معه،
إىل خمي��م املربوك��ة للتأك��د من��ه وم��ن
هويت��ه احلقيق��ة ،حي��ث مت حج��زه وحج��ز
م��ن ه��م عل��ى ظه��ره يف املخي��م .بع��د التأك��د
م��ن األوراق الثبوتي��ة للغال��ي ،وتصوي��ره
والتأك��د من��ه ،تب�ين لعناص��ر قس��د أن��ه ليس
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داعش��ياً ،ولكنه��م منع��وه م��ن جت��اوز س��ياج
املخيم إىل احلس��كة ،أو دير الزور أو الرقة،
إال بورق��ة كفي��ل ك��ردي حص��راً! الغال��ي
الذي كان يش��ق املس��افات الطويلة ،ويسري
يف أرضه ذهاباَ وإياباً ،وحيرث األرض ،بات
يف خمي��م املربوك��ة ال يس��تطيع الس�ير
كيل��و م�تر واحد!
متل��ل عناص��ر قس��د وس��ياراتهم
م��ن ب��طء س�ير الغال��ي بالق��رب منه��م،
بع��د إن اخت��ذ وجهت��ه إىل ري��ف حل��ب
الش��مالي ،حي��ث اجلي��ش احل��ر ،وكلم��ا
يس��بقون الغال��ي مس��افة عش��رة كيل��و
م�ترات ينتظرون��ه حت��ى يص��ل ،ويطلب��ون
من��ه اإلس��راع ،ولك��ن الغال��ي قاطعه��م مب��ا
يس��ر خاطره��م« :أطمن��م م��ا رح أرج��ع وال
اش��تقل مبناطقك��م… تركن��ا لك��م إياه��ا،
لنش��وف تاليه��ا معك��م .م��و عي��ب أن��ي أخ��ذ
كفي��ل ببل��دي ...عج��ل أن��ي بالس��عودية!؟
ف��رح عناص��ر قس��د ،وع��ادوا بس��يارتهم
إىل املخي��م ،بينم��ا وص��ل الغال��ي مدين��ة
جرابل��س ،ث��م ح��ط الرح��ال بالغال��ي يف
مدين��ة الب��اب ،لكنه مل جيد منز َ
ال لإلجيار
بس��بب غ�لاء األس��عار ،ووج��د م��ن دكان
مدم��ر تنبعث منه رائح��ة خضروات مكاناَ
آمن�اَ للن��وم في��ه (يف س��وق اهل��ال القدي��م).
ضاق��ت بالغال��ي الدنيا ،ومل يعجبه الوضع
يف مدين��ة الب��اب «كثاف��ة س��كانية ،وغ�لاء
باألس��عار ،وال أراض��ي زراعي��ة للحص��اد
فغالبيته��ا ملغم��ة».

رادار املدينة

سراقب ثورة لن تنكسر
ماجد احلليب

تعي��دك الص��ور املتداول��ة م��ن
هن��اك إىل أي��ام الث��ورة األوىل ،وتدفع��ك إىل
الق��ول «ه��ذه القلع��ة ل��ن تس��قط» ،فمعظ��م
رج��ال املدينة أرس��لوا أطفاهلم ونس��اءهم إىل
مناط��ق أكث��ر أمن �اً ليع��ودوا إىل مدينته��م.
«فس��راقب ل��ن تس��قط إال عل��ى جثثن��ا» ،تل��ك
الكلم��ات اليت تداوهلا أبن��اء املدينة وأمسعوها
للع��امل أمج��ع.
وعل��ى الرغ��م م��ن س��يطرة النظ��ام
على تل السلطان ( 13كيلو مرت عن سراقب)،
واقرتاب��ه من الطريق الدولي (حلب-دمش��ق)
الذي مل يعد يفصله عن الوصول إليه س��وى
قري�تي ت��ل الطوقان وإس�لامني ،إال أن مجيع
الث��وار يف املدين��ة عق��دوا الع��زم عل��ى الدف��اع
ع��ن مدينته��م ،وش��كلوا جي��ش س��راقب ال��ذي
ض��م يف البداي��ة معظ��م الفصائ��ل املقاتل��ة يف
املدين��ة ،قب��ل أن تلتح��ق ب��ه جمموع��ات م��ن
«جي��ش إدل��ب احل��رة ،وجي��ش الع��زة ،وجيش
النصر ،وفيلق الشام ،وأحرار الشام ،واحلزب
اإلس�لامي الرتكس��تاني ،وجمموع��ات م��ن
هيئة حترير الش��ام» حبس��ب حممد العوض
إعالم��ي جبه��ة ث��وار س��راقب التابع��ة جلي��ش
إدل��ب احلر.
مل يكت��ف األهال��ي بتعزي��ز دفاع��ات
املدين��ة ب��ل أطلق��وا محل��ة تربع��ات لش��راء
الس�لاح والذخ�يرة لش��بانهم للدف��اع ع��ن
املدين��ة« .الوض��ع العس��كري جي��د ،ونق��اط
الرباط انتش��رت عل��ى كافة اجلبهات ،كما
ش��كل جمل��س ش��ورى يض��م ممثل�ين ع��ن
مجي��ع الفصائ��ل املش��اركة» ،يق��ول الع��وض
ال��ذي حت��دث ع��ن الواق��ع اخلدم��ي الس��يء يف

متداولة على االنرتنت

قب��ل أن تن��زح آالف العائ�لات م��ن
مدين��ة س��راقب ،أدّى أهله��ا واجبه��م جت��اه
مدينتهم ،محلوا معاوهلم ،ال لزراعة األرض
الس��هلية اخلض��راء احمليط��ة باملدين��ة ه��ذه
امل��رة ،ب��ل لتدش��يمها م��ن خط��ر ق��وات األس��د
ال��ذي ب��ات عل��ى بع��د كيل��و م�ترات منه��ا،
وصنع س��واتر ترابية ش��ارك يف بنائها معظم
أهالي سراقب (شيباً وشباناً ونساء وأطفا ً
ال).

املدين��ة ،ف�لا م��اء وال كهرب��اء وال خبز ،كما
أن نظ��ام األس��د اس��تهدف املش��فى الوحي��د يف
س��راقب ومرك��ز الدف��اع املدن��ي واجملل��س
احملل��ي وس��وق البطاط��ا وس��وق اهل��ال وأفران
اخلبز.....مبئ��ات الصواري��خ والقذائ��ف وم��ن
خمتل��ف األن��واع ،م��ا دع��ا اجملل��س احملل��ي
يف  2018/1/28إىل إع�لان س��راقب مدين��ة
منكوب��ة ،ودف��ع م��ا يق��ارب ( )80%من س��كانها
إىل الن��زوح حن��و مدين��ة إدل��ب وس��رمدا
وبل��دات ري��ف حل��ب الغرب��ي ،يرافقه��م مئ��ات
العائ�لات النازح��ة يف س��راقب م��ن قب��ل.
«توح��دت اخلن��ادق» ،هك��ذا ق��ال أب��و
حمم��د الن��ازح يف مدين��ة األت��ارب بع��د أن
حت��دث لع�ين املدين��ة «ب��أن م��ا حيص��ل اآلن
يعي��د للث��ورة ألقه��ا ال��ذي فقدت��ه» ،فمئ��ات
الش��بان م��ن ري��ف حل��ب الغرب��ي تواصل��وا
م��ع جي��ش س��راقب لالنضم��ام إىل صفوف��ه،
إّ
ال أن األخ�ير أخربه��م بوج��ود ع��دد كاف
م��ن املقاتل�ين ،وبأنه��م ال حيتاج��ون يف ه��ذه
املرحل��ة س��وى إىل الدع��م اللوجس�تي.
س��امر قربي (عض��و اهليئة الثورية
العام��ة ملدين��ة حل��ب) ق��ال إن العم��ل ج��ار
للتواص��ل م��ع املنظم��ات اإلنس��انية ،م��ن أج��ل

تقدي��م الدعم اللوجس�تي (مازوت طعام مياه
ش��رب )...للث��وار يف س��راقب ،وتش��كيل جل��ان
إعالمي��ة لتس��ليط الض��وء عل��ى اجلرائ��م
املرتكب��ة يف املدين��ة ،وتفعي��ل احلراك الثوري
يف املنطق��ة لدعمه��م يف ح��ال تعرضه��م
للهج��وم.
عل��ى الرغ��م م��ن املش��هد الطوب��اوي
ال��ذي ترمس��ه س��راقب ه��ذه األي��ام ،إال أن
غصة تسكن يف حلوق أهلها ،بعد أن بات مثن
النزوح مئات من الدوالرات .فإجيار البيت يف
مدين��ة إدل��ب وص��ل إىل 200دوالراً وزاد ع��ن
ذلك يف سرمدا والدانا ،هذا باإلضافة إىل 50
دوالراً كتأم�ين للبي��ت و 25000لرية س��ورية
ل��دالل العق��ارات .ه��ذا م��ا قال��ه ج�لال الدي��ن
األطرش يف تس��جيل صوتي عرب الواتس آب،
توق��ف صوت��ه فيه عن التنفس مرات عديدة،
ليتس��اءل ع��ن معن��ى التأم�ين الذي مل يس��مع
به س��ابقاً ،وينهي حديثه ب«حس�بي اهلل ونعم
الوكي��ل».
س��تقاوم س��راقب ب�لا ش��ك ،وس��واء
متكن��ت ق��وات األس��د م��ن احتالهل��ا أم ال فإنها
منتص��رة ،ألنه��ا أحي��ت روح ث��ورة ت��كاد أن
تندث��ر.
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عني على النازحني يف الساحل السوري ..أفواه تأكل منتجاتهم وعيون تطردهم
مراد احلجي

مل تص��در ،خ�لال الس��نوات املاضي��ة ،أرق��ام دقيق��ة ع��ن ع��دد النازح�ين م��ن امل��دن واألري��اف
الس��ورية إىل الس��احل .وم��ن وق��ت إىل آخ��ر ترف��ع الش��ائعات أع��داد النازح�ين؛ وم��ا إن يواج��ه
البعض يف مدينة الالذقية أو جبلة أو طرطوس عدداً من النازحني ،إال وحيكم أنهم أكثر
م��ن الس��كان «األصلي�ين» يف هذه املدن.
قال��ت اللجن��ة الدولي��ة للصلي��ب النازحون بعد السيطرة على مدنهم
األمحر يف تقرير خاص صدر يف شهر متوز
«حت��ررت حل��ب لي��ش م��ا برتجع؟»،
 ،2014إن ع��دد النازح�ين الس��وريني يف م��دن س��ؤال يتع��رض ل��ه عزو احلليب ال��ذي يعيش
الس��احل يص��ل إىل ملي��ون ن��ازح ،أي ارتفع��ت يف طرط��وس ويعم��ل يف كش��ك بي��ع دخ��ان
نس��بة س��كان طرط��وس والالذقي��ة  50%عم��ا بالق��رب م��ن ك��راج البومل��ان ،فيجي��ب ع��اد ًة:
كان��ت عليه��ا ،فيم��ا تذه��ب فعالي��ات حملي��ة «بي�تي مدم��ر» أو «طمع��ان بكرمك��ون».
للق��ول إن الع��دد أك�بر م��ن ذل��ك ،وبغ��ض
يش�تري احملام��ي ع�لاء م��روان دخان��ه
النظ��ر ع��ن احلقيق��ة ،يب��دو أن املس��ّلم ب��ه يومياً من كشك عزو يف طريقه إىل مكتبه،
أن هن��اك ع��دد ال يس��تهان ب��ه م��ن النازح�ين ويس��أله عن وضعه وس��كنه وعائلته ،ليس��مع
يعيش��ون يف امل��دن الرئيس��ية يف الس��احل ،كل ي��وم مصيب��ة جديدة تتعرض هلا عائلة
وختض��ع حياته��م لقوان�ين وظ��روف ختتلف الياف��ع ال��ذي مل يتج��اوز اخلامس��ة عش��ره
عم��ا يقاس��يه الن��ازح يف مناط��ق أخ��رى.
م��ن عم��ره .فيق��ول احملام��ي لع�ين املدين��ة:
يق��ول عب��د الكري��م ،وه��و ن��ازح م��ن ري��ف «مكروه��ون ول��و أش��علوا أصابعه��م لس��كان
حل��ب اضط��ر م��ع أهل��ه للن��زوح إىل الالذقي��ة طرط��وس ،ول��كل الس��احل .ل��ن حيبه��م أح��د.
قب��ل ( )5س��نوات ،إنه��م كنازح�ين مكروهون هم بنظر اجلميع إرهابيون س��اهموا بتدمري
عموم�اً م��ن الس��كان .ويس��مع يف الف��رن ال��ذي البالد ،وجاؤوا بوجوه فقرية كاذبة إىل هنا.
يعم��ل في��ه الش��تائم مبطن��ة بأن��ه إرهاب��ي ،قليل��ون ج��داً ه��م املتعاطف��ون م��ع مآس��يهم.
واتهام��ات لن��ا بتدم�ير مدنن��ا و جئن��ا نري��د يهربون من حمالتهم ومواقع عملهم كلما
تدم�ير الالذقي��ة.
خرج��ت جن��ازة مقات��ل يف اجلي��ش الس��وري،
تضاع��ف ب��دل إجي��ارات البي��وت فق��د يتع��رض هل��م أح��د املش��اركني به��ا أو
واحمل�لات التجاري��ة ش��هراً بع��د ش��هر .أح��د امل��ارة ،وحيمله��م مس��ؤولية موت��ه».
االقتحام��ات والتفتي��ش ب��ات أم��راً يومي��اً
يضي��ف مروان« :يعملون ليل نهار.
يعاني��ه النازح��ون يف الس��احل .اتهامه��م أغلبه��م فق��راء .لك��ن بعضه��م اس��تطاع النجاة
بالت��ورط يف أية مش��كلة بات عنواناً حلياتهم بش��يء م��ن مال��ه لينش��ئ مش��روعاً صغ�يراً يف
اليومية ..هم املسؤولون عن «الفلتان األمين ،الس��احل املع��روف بضع��ف مهن��ه ،وانغالق��ه
جت��ارة املمنوع��ات ،األزم��ة االقتصادي��ة ،على ثقافات املدن األخرى ،ينجحون كثرياً
ضعف الس��ياحة ،الرتدي اخلدمي ،االزدحام ،فيم��ا يقبل��ون علي��ه ،وخاص��ة يف تأس��يس
األم��راض الس��ارية» يق��ول عب��د الكري��م ،املطاع��م ..اجلمي��ع يع��رف أن م��ا يطهون��ه ه��و
خري��ج كلي��ة اآلداب ،ال��ذي يري��د أن ي�ترك أج��ود وأل��ذ م��ا يق��دم م��ن طع��ام يف الس��احل
«ليعي��ش بس�لام فق��ط»
فأغل��ب الس��كان يأكل��ون م��ن مطاعمه��م؛
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رغ��م حرصه��م الش��ديد عل��ى أهمي��ة عودته��م
إىل مدنهم خاصة بعد سيطرة النظام عليها،
فم��ا يس��تلذون به من طع��ام وخدمات يقدمها
النازح��ون ،ال ي��وازي خ��وف اجملتم��ع احملل��ي
منه��م وكره��ه هلم ،ب��ل وينتقدون الس��لطات
احمللي��ة م��ن حمافظ��ة وبلدي��ات ومؤسس��ات
أمني��ة ،كي��ف ال جتربهم عل��ى العودة! ومتأل
الباص��ات به��م ليع��ودوا إىل مدنه��م ،الباص��ات
اخلض��راء نفس��ها».
يق��ر م��روان ب��أن هنال��ك فئ��ة
مس��تفيدة م��ن وجوده��م تص��ر عل��ى بقائه��م
بطريق��ة غ�ير مباش��رة ،فه��م يدفع��ون ب��دالت
إجي��ار مرتفع��ة مل تك��ن موج��ودة يف الس��احل
قب��ل الث��ورة ،كم��ا أن بع��ض معام��ل األغني��اء
منهم «وهم قلة» أمنت فرص عمل للكثريين،
وباتت تنتج يف الساحل ما كان ينتج يف حلب
ومح��اه« .ه��و اس��تغالل ذو وجه�ين ،اس��تغالل
فقره��م وعوزه��م وضعفه��م للتس��لط عليه��م
وش��تمهم وحماس��بتهم بط��رق ال قانوني��ة،
واس��تغالل حرفي��ة بعضه��م وإمكانات��ه املادي��ة
املتوس��طة ،لتنش��يط احلرك��ة التجاري��ة
والصناعي��ة يف امل��دن ال�تي يعي��ش أغلبي��ة
س��كانها ب�ين موظف�ين ومتطوع�ين يف األم��ن
واجلي��ش».
«مل يلج��أ إىل الس��احل الس��وري
كب��ار التج��ار واملس��تثمرين يف امل��دن الك�برى،
فق��د متك��ن أولئ��ك م��ن مغ��ادرة الب�لاد وفت��ح
مشاريعهم خارج حدودها ،إمنا كانت الغلبة
هن��ا للفق��راء ال��ذي يالق��ون ذ ً
ال ال خيتل��ف عن
ذل نازحي املخيمات يف لبنان ،بل ويزيد عليه،
إمن��ا لي��س ل��دى الكام�يرات اجل��رأة لتتعق��ب
حياته��م اليومي��ة كم��ل جي��ري يف لبن��ان أو
تركي��ا أو األردن ..قدره��م أنه��م نزح��وا إىل
كارهيه��م» خيتت��م احملام��ي.

رادار املدينة

يوم يف كيليس على وقع القذائف

مصطفى أبو مشس
عل��ى جان�بي ش��ارع أك��رم ش��اتني يف مدين��ة كيلي��س الرتكي��ة أغلقت احملالت الس��ورية أبوابها باكراً على ص��وت القذائف ،بعد
أن فرض الس��وريون إيقاعهم يف الس��ابق ،لتحويل املدينة اليت كانت تنام باكراً إىل ما يش��به حلب ،املدينة اليت ال تنام .حتولت صفحات
التواص��ل االجتماع��ي هن��اك إىل م��ا يش��به التنس��يقيات يف بداي��ة الث��ورة لتتح��دث ع��ن أماك��ن س��قوط القذيف��ة ،واألض��رار ال�تي أحلقته��ا،
وكعادتن��ا «مجيعن��ا كان بالق��رب م��ن امل��كان ،ورأى ب��أم عينيه ما حدث ،وأن القذيفة س��قطت بالقرب منه ولكنه مل ميت»؛ ليختلف الناس
ح��ول ع��دد الضحاي��ا ،وم��كان وق��وع القذيف��ة ،وليكتف��ي كث�ير منهم بالدع��اء والتلطف واحلوقل��ة ،والبحث عن أماكن أكث��ر أمناً يف باقي
الوالي��ات الرتكية.
عش��رات االتص��االت تلقاه��ا أب��و عل��ي من أهل��ه وأصدقائه نس��اء وأطف��ال .أم��ا ج��اري س��عيد فق��د وج��د أمامه كيس�اً م��ن القمامة
يف جب��ل الزاوي��ة لالطمئن��ان ع��ن حال��ه ،بع��د كل قذيف��ة .كان محله بيده ليقول «كنت رايح كب الزبالة ،اش��بكن ليش جمتمعني
يضح��ك كلم��ا تلق��ى رس��الة عل��ى الواتس آب ليجيبه��م «هي األيام اش ص��ار».
قدرت نام منيح ،من وقت جيت هلون ما منت مرتاح» ،صوت قذيفة
مل يدفع�ني الفض��ول (أن��ا ال��ذي بت أكت��ب يف الصحافة منذ
جدي��دة ط��ن يف أذني��ه .أصغ��ى جي��داً ،ث��م أش��ار بي��د عاج��زة «كن��ت قدوم��ي إىل كيلي��س) للوص��ول إىل م��كان القذائ��ف ،كن��ت أم��ر به��ا
أعرف نوع القذيفة من وقت تطلع ،ذاكرتي ماتت ،س��بحان مغري عل��ى صفح��ات أصدقائ��ي دون التوقف عندها ،جهل��ي باللغة الرتكية
األح��وال»ُ .س��ع صوت انفجار قريب ،صوت س��يارات اإلس��عاف مأل كان خييف�ني رمب��ا ،واألكي��د أن��ي أردت االحتف��اظ باملش��اهد العالق��ة
امل��كان خ�لال دقيق��ة ،ليعل��ق أب��و عل��ي «صار الزمن��ا قبضة».
يف نفس��ي من��ذ غ��ادرت حل��ب .بع��د كل قذيف��ة كن��ا جنتم��ع حوهل��ا،
ع��اد أب��و عل��ي صاح��ب حم��ل العصاف�ير إىل لع��ب «ورق حنم��ل م��ا نس��تطيع م��ن أش�لاء ،نس��اعد م��ن بق��ي عل��ى قي��د احلي��اة ،ثم
الش��دة» م��ع أصدقائ��ه ،متجاه�ل ً
ا ص��وت قذيف��ة جدي��دة مل يعل��ق نعانق بعضنا لندخل يف نوبة بكاء طويلة .يرمي لنا أحدهم بس��يجارة
عليه��ا ه��ذه امل��رة .دقائق من الصخب مرت نتيجة خالف يف اللعب .نلتقطها مع أنفاسنا ،وجنتمع من جديد حول ماكينة اإلكسربيس.
رمى أبو علي الورق ليعرتف خبوفه أمام اجلميع «ال تزعلوا مين يا ه��ذه امل��رة ل��ن يك��ون هن��اك م��ن أعانقه.
ش��باب ،عبهرب حتى ما ضل فكر باملوت» ،صمت الرجال اخلمس��ة،
مل خت��ف ابن�تي م��ن ص��وت القذائ��ف ،مل تع��ي ابن��ة الث�لاث
ش��ق صمته��م ص��وت أب��ي امح��د «كن��ا ق��د اعتدن��ا عل��ى فك��رة امل��وت ،س��نوات م��ا حي��دث يف اخل��ارج ،ه��ي ال�تي ُول��دت عل��ى أص��وات الطائ��رات
هن��اك مل يك��ن لدين��ا وق��ت ،كل ش��يء كان حي��دث عل��ى عج��ل ،احلربي��ة والربامي��ل املتفج��رة ،خف��ت أن تس��ألين ع��ن الص��وت ،وجهزت
الطع��ام والن��وم والقتال والغناء والص�لاة ،النزوح غري الفكرة متاما نفس��ي الخت�لاق قص��ة مقنع��ة.
لص��احل احلي��اة ،بتن��ا حنلم وخناف» ،هز اجلميع رأس��ه باملوافقة ،ال
يف الصب��اح كان الن��اس ميش��ون عل��ى عج��ل ،احلدائ��ق ش��به
ش��عورياً رف��ع أس��عد كاس الش��اي إىل األعل��ى بع��د ان انته��ى م��ن فارغة ،والناس متشي جبانب باألبنية لتحتمي بها من قذيفة عمياء،
ش��ربه ليقول «بالنصر».
عل��ى ب��اب اهلجرة جتمع مئات األش��خاص للحصول على «إذن س��فر»،
ً
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خرج��ت احل�
ب��دا اجل��رح عميق�ا ج��دا ،ص��وت الطائ��رات فوقن��ا ،م��ع يقينن��ا بأنن��ا لس��نا
س��قطت م��ن س��طح أح��د املن��ازل .النس��اء كان��ت تنظ��ر م��ن خل��ف اهل��دف ه��ذه امل��رة ،كان يعب��ث مبفاصلنا« ،لوال احلياء الس��تلقينا على
ستائر النوافذ .الرجال أرادوا حفظ ماء وجههم بالسخرية «كأنك األرض» ،اجلمي��ع كان خائف�اً خيتف��ي خل��ف بط��والت زائف��ة ،ون��كات
خف��ت ،اش مطالع��ك بهاللي��ل ،ي��ا حي��ف» ،بعضه��م قال ب��أن «نازحي يطلقه��ا كيفم��ا اتف��ق ع��ن رخ��ص العق��ارات بع��د أن خل��ت املدين��ة م��ن
كل��س مودي��ل  ،2012هرب��وا م��ن أول طلق��ة بس��وريا» .آخ��رون رأوا سكانها ،والقذائف اليت مل تنفجر ،وخيتلقون أحاديثاً واقاويل عن أيام
أن ه��ذا األم��ر مت بفع��ل فاع��ل وأن م��ا حدث معي��ب ،فهناك يف البيت املعرك��ة ال�تي ل��ن تطول.
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رجال البلعوس يف بلدة املزرعة  -متداولة

«رجال الكرامة» يف السويداء «كانوا رعبا لكل شيء ..كانوا ملوكًا وأصبحوا الشيء»
عبيدة نبواني ش � ّكل اغتي��ال وحي��د البلع��وس (قائ��د جمموع��ة رج��ال الكرام��ة) يف أيل��ول 2015
بداي��ة النهاي��ة لظاه��رة هام��ة نش��أت يف حمافظ��ة الس��ويداء ،وع�برت ع��ن خي��ار خ��اص
حاول��ت الس��ويداء اخت��اذه يتص��دى ملخطط��ات النظ��ام يف احملافظ��ة ،وحماوالت��ه جل��ر أهله��ا
لالصطف��اف إىل جانب��ه.
ال ميك��ن حص��ر جمموع��ة
ش��يوخ الكرام��ة بش��خص قائده��ا ومؤسس��ها
«وحي��د البلع��وس» وعائلت��ه ،ال�تي ال تصن��ف
ضم��ن عائ�لات الس��ويداء الكب�يرة ،إال أن
جمموع��ة «رج��ال الكرام��ة» اس��تمدت قوته��ا
م��ن انضم��ام كث�ير م��ن اجملموع��ات األهلي��ة
املس��لحة ال�تي تع��رف باس��م «البي��ارق» إليه��ا.
ش��كلت كل قري��ة أو بل��دة أو عائل��ة كب�يرة
«بريق��اً» ميثله��ا ،ول��كل جمموع��ة منه��ا
راي��ة أو ب�يرق خ��اص ترفع��ه وتقات��ل حت��ت
عنوان��ه ،مث��ل بي��ارق (النض��ال والع��ز واحل��ق
والباش��ا واألده��م واملظف��ر واخلي��ال) يف
مدين��ة الس��ويداء ،وبريق��ا (احل��ق والفه��د)
يف مدينة صلخد ،وبريق ش��هبا يف ش��هبا .أما
يف بل��دة املزرع��ة ال�تي ينتم��ي إليه��ا البلعوس
فيعم��ل ب�يرق «الش��يخ وحي��د البلع��وس».
وضم��ت جمموع��ات رج��ال الكرام��ة بي��ارق
أخ��رى تعم��ل يف ق��رى الس��ويداء ،مث��ل بي��ارق
(الفخ��ر والش��يخ واملقداد واهل��رم والنيب داود
والكرام��ة واحل��ازم وس��يف الول��ي واخلض��ر)
وغريه��ا .وضم��ت بي��ارق لعائ�لات كب�يرة
مث��ل آل نعي��م ،ال�تي تعت�بر أك�بر عوائ��ل
مدينة الس��ويداء ،وتتمت��ع مبكانة اجتماعية
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وديني��ة يف املدين��ة ،وكان النضم��ام بريقه��ا
إىل «رج��ال الكرام��ة» تأث�يراً كب�يراً أعط��ى
اجملموع��ة ق��وة أك�بر ،وش��جع بي��ارق أخ��رى
عل��ى االنضم��ام إليه��ا.
امت��د تأث�ير «ش��يوخ الكرام��ة» إىل
جوان��ب ع��دة اجتماعية وأمنية وسياس��ية يف
احملافظ��ة ،وب��ات يش��ار إليه��ا بعب��ارة «ظاه��رة
البلعوس» ،الذي استطاع خالل فرتة قصرية
أن جيم��ع حول��ه كث�يراً م��ن املناصري��ن،
بش��خصيته العفوي��ة وخطابات��ه الصرحي��ة
ال�تي تعت�بر قريبة من اخلط��اب اجلماهريي،
وبع��ده ع��ن اخلطاب��ات السياس��ية أو الديني��ة
املتكلف��ة ،ف��كان يتح��دث دوم�اً كم��ا يتح��دث
أي رج��ل ع��ادي ،م��ا جعل��ه قريب�اً م��ن الن��اس
أكث��ر م��ن س��واه .وب��دا تأث�ير بيئ��ة الس��ويداء
علي��ه واضح��اً يف مجي��ع كلمات��ه ،عندم��ا
كان يتحدى وفيق ناصر ويتوعد باعتقاله،
أو عندم��ا يتح��دى األس��د ويه��دد باقتح��ام
القصر ،أو من خالل حديثه العلين عن تورط
األجه��زة األمني��ة للنظ��ام بعملي��ات اخلط��ف
وتهري��ب امل��ازوت واألس��لحة والفس��اد ،دون
التف��اف عل��ى املوض��وع أو موارب��ة ،م��ا منح��ه
ش��عبية إضافي��ة .ازداد تأث�ير رج��ال الكرام��ة
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بع��د إصداره��م ق��راراً مين��ع ق��وات النظام من
اعتق��ال أبن��اء الس��ويداء ،ومين��ع جتنيده��م
إجبارياً يف صفوفها ،ليتجاوز عدد املتخلفني
عن اخلدمة العسكرية  27ألف شاب ،إضافة
لغري ذلك من احلوادث اليت جعلته يف موضع
مواجه��ة مباش��رة م��ع النظ��ام؛ متحدياً بذلك
الصم��ت املطب��ق ل��ـ «ش��يوخ العق��ل» الثالث��ة.
حي��ث أص��درت «مش��يخة العق��ل» مطل��ع ع��ام
 2014ق��راراً يقض��ي حبرمان��ه وم��ن مع��ه م��ن
حضور اجملالس الدينية وممارسة الطقوس
والشعائر ضمن ما يعرف بـ «البعد الديين» أو
«احل��رم الدي�ني» ،وذل��ك عل��ى خلفي��ة مقط��ع
مصور يظهر فيه البلعوس مهامجاً سياسات
رئي��س النظام «بش��ار األس��د» ،ومه��دداً بقدرة
رجال��ه عل��ى التوج��ه إىل القص��ر اجلمه��وري
إذا دع��ت احلاج��ة.
جمموع��ة «رج��ال الكرامة» مل تكن
ضعيف��ة خ�لال حي��اة «البلع��وس» ،إال أنه��ا
مل تك��ن منظم��ة أب��داً .فلي��س هن��اك وثائ��ق
النتس��ابهم أو إحصائي��ات ألعداده��م .كل
جمموع��ة كان��ت تتكف��ل حبماي��ة منطقته��ا
م��ع إمكاني��ة طل��ب امل��ؤازرة إن دع��ت احلاجة.
مل يس��تطع البلع��وس تقدي��م الس�لاح إىل
البي��ارق -ال�تي اعتم��دت عل��ى نفس��ها يف
التس��ليح -إال يف ح��االت قليل��ة ج��داً ،ق��دم
فيه��ا بع��ض البن��ادق والرشاش��ات اخلفيف��ة
كان يؤمنه��ا م��ن مناص��ري اجلماع��ة يف
فلس��طني أو لبن��ان.
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حتس��ب للبلع��وس مواق��ف ع��دة
أبرزه��ا حماوالت��ه إلغ�لاق مل��ف اخلط��ف
املتب��ادل ب�ين درع��ا والس��ويداء ،ورف��ض
املش��اركة ض��د فصائ��ل «اجلبه��ة اجلنوبي��ة»
التابع��ة للجي��ش احل��ر يف درع��ا أثن��اء
معرك��ة مط��ار الثعل��ة العس��كري غ��رب
الس��ويداء ،وموقف��ه الراف��ض ل��زج أبن��اء
احملافظ��ة يف ص��راع س��وري س��وري ،رغ��م أن
كثريين يأخذون عليه موقفه احليادي من
الثورة السورية ،وحماولته حتييد السويداء
عن االخنراط لصاحل أي طرف ضد اآلخر،
كما ينتقده النظام لرفضه مشاركة أبناء
الس��ويداء يف أي مع��ارك خ��ارج إط��ار الدف��اع
ع��ن احملافظ��ة.
بع��د أي��ام م��ن اغتي��ال البلع��وس
وإصاب��ة ش��قيقه الش��يخ رأف��ت ،بقي��ت
جمموعة «رجال الكرامة» دون قيادة ،ولكنها
قام��ت ب ط��رد عناص��ر النظ��ام م��ن املدين��ة،
وم��ن معظ��م املق��رات األمنية فيها ،وإس��قاط
أك�بر متث��ال حلاف��ظ األس��د وس��ط مدين��ة
الس��ويداء ،وج� ِ�ره ع�بر الس��احة الواقع��ة أم��ام
مبن��ى احملافظ��ة .وب��دا أن رج��ال الكرام��ة
س��تعمل عل��ى متابع��ة عمله��ا ،وأن ه��ذا
االغتي��ال س��يمنحها دعم �اً ش��عبياً يس��اعدها
على أخذ دور أكرب يؤثر على سري األحداث
يف احملافظ��ة ،خصوص�اً عندما حتدث القائد
اجلدي��د للمجموع��ة «رأف��ت البلع��وس» بع��د
تعافي��ه ،متهم��ا أجه��زة اس��تخبارات األس��د
باغتي��ال ش��قيقه ،ومؤك��دا أنه��م س��يتابعون
الس�ير عل��ى نف��س الطريق��ة.
إّ
ال أن ذل��ك مل حي��دث فاجلماع��ة مل
تس��يطر عل��ى املق��رات ال�تي أخذته��ا س��ابقاً،
ومل تنش��ر نقاط��اً ملن��ع النظ��ام م��ن الع��ودة،
تراف��ق ذل��ك م��ع تصاع��د دور اجملموع��ات
املس��لحة األخ��رى يف الس��ويداء وال�تي تتب��ع
للنظ��ام ،س��واء بش��كل مباش��ر كتل��ك التابعة
لألمن العس��كري مث ً
ال ،أو بش��كل غري مباشر
كاجملموعات اليت أسس��ها أش��خاص تابعون
للنظ��ام مث��ل نزي��ه جرب��وع وغ�يره .أدى ذل��ك
الحق��اً إىل الرتاج��ع املس��تمر ل��دور «رج��ال
الكرام��ة» م��ع تنام��ي دور ه��ذه اجملموع��ات
وازدي��اد قوته��ا ،وافتق��ار رأف��ت لش��خصية
ش��قيقه ال�تي كان��ت حم��ط ج��ذب لآلخرين
على الرغم من حماولته يف البداية ،لكنه مل
ينج��ح بذل��ك أخرياً ،،كم��ا أن اإلصابات اليت
طالته جراء التفجري ،يبدو أنها تركت أثرا
على صحته مينعه من العمل بنفس نش��اط
ش��قيقه ،وصم��ت «ش��يوخ العق��ل» ع��ن املقطع
املص��ور ال��ذي أظهره��م م��ع وفي��ق ناص��ر

(رئيس الفرع األمن العس��كري) الذي اعترب
في��ه أن��ه حص��ل عل��ى تصري��ح منه��م بوج��وب
إنه��اء ظاه��رة رج��ال الكرام��ة متام�اً.
م��ا زال��ت البي��ارق حي��ة وتتب��ع ل
«رجال الكرامة» رغم تراجع نشاطها وتأثريها
بعد رحيل البلعوس ،الذي ش��كل صلة وصل
وحم��رك يف الوق��ت ذات��ه للبي��ارق املنضوي��ة
يف اجلماع��ة ،كذل��ك كان لرحي��ل أب��رز
الق��ادة دور يف إضع��اف اجلماع��ة ،ومل تنج��ح
احمل��اوالت ال�تي بذهل��ا ق��ادة آخ��رون إلنه��اض
اجلماعة ثانية .ليقتصر نش��اطهم يف الوقت
احلال��ي عل��ى املش��اركة يف املع��ارك ال�تي
ق��د حت��دث عل��ى أط��راف الس��ويداء الش��رقة
والغربي��ة ،أو التدخ��ل يف ح��االت قليل��ة
إلط�لاق س��راح ش��بان تعتقله��م ق��وات النظام
لس��وقهم إىل التجني��د اإلجب��اري ،ورغ��م
أهمي��ة ه��ذه التدخ�لات إال أنه��ا يف غالبي��ة
األوق��ات ال تعتم��د على رجال الكرامة فقط،
وإمنا باتت تعتمد على أقارب الش��اب املعتقل
وأصدقائ��ه وأبن��اء قريت��ه ،م��ع مش��اركة
بي��ارق م��ن رج��ال الكرام��ة.
م��ا بق��ي م��ن «رج��ال الكرام��ة» اآلن يف
الس��ويداء ،ميك��ن اعتب��اره جم��رد ش��تات
يصع��ب مجع��ه م��رة أخرى ،إال أن البحث عن
أس��باب انهي��ار ه��ذه اجملموع��ة ميك��ن أن يقود
إىل متاهات ودوائر دون الوصول إىل نتيجة
واضح��ة ،إال أن��ه م��ن املمكن تلخي��ص أبرزها
بع��دة نق��اط موج��زة.
م��ن أب��رز أس��باب انهي��ار اجلماع��ة
هو اعتمادها على ش��خصية البلعوس نفس��ه،
والذي استطاع أن جيذب كثرياً من املؤيدين
ل��ه ع�بر طريقت��ه وأس��لوبه املباش��ر ،ورغ��م أن
وقوف��ه ن��داً للمنظوم��ة الديني��ة الدرزي��ة
املتمثلة بش��يوخ العقل كان ضرورياً يف ظل

تبعيته��ا للنظ��ام مباش��رة ،إال أنه كان مضراً
للبلع��وس يف الوق��ت نفس��ه ،بس��بب اعتب��ار
الكثريي��ن أن «مش��يخة العق��ل» خ��ط أمحر ال
ميك��ن االق�تراب من��ه أو املس��اس بهيبت��ه.
كذلك كان ألجهزة أمن النظام دورها
الواض��ح يف القض��اء عل��ى ه��ذه اجملموعة عرب
شيطنتها ووصفها بأنها مثرية للفتنة ،إال أن
أب��رز أدوار النظ��ام متثل��ت بدع��م جمموع��ات
أخ��رى مناهض��ة للبلع��وس وموالي��ة للدولة،
بالتزامن مع التضييق على «رجال الكرامة»،
م��ا أدى لضع��ف األخ�يرة وازدي��اد ق��وة األوىل
على حسابها ،بينما يشري آخرون إىل احتمال
تعهد مسؤولني من النظام لـ «رجال الكرامة»
بعدم شن محالت للتجنيد اإلجباري ،مقابل
احلد من نش��اطات اجلماعة ،إذ كان إيقاف
التجنيد أحد أكرب إجنازات «البلعوس» قبل
اغتياله.
وم��ع كل ذل��ك ،ي�برز دور
األط��راف ال�تي تعم��ل خ��ارج الس��ويداء ،أو
خ��ارج س��وريا ،وحتدي��داً يف لبن��ان ال��ذي
كان دروزه مرتبط�ين دوم �اً م��ع ال��دروز يف
الس��ويداء بعالقات تصب��ح أكثر تعقيداً عند
النظ��ر إليه��ا ،م��ن األه��داف السياس��ية ال�تي
تس��عى كل جمموع��ة لتحقيقه��ا.
الي��وم تعي��ش حمافظ��ة الس��ويداء
حالة من الفلتان األمين ،تظهر بشكل واضح
من خالل عمليات اخلطف اليومي ،اليت بلغ
عددها حسب ما وثق ناشطون ( )370جرمية
خط��ف يف الع��ام املاض��ي ،إىل جان��ب جرائ��م
القت��ل واالجت��ار باملخ��درات وتهري��ب الس�لاح
وغريه��ا.
عل��ق أح��د أبن��اء الس��ويداء عل��ى
تف��كك مجاع��ة البلع��وس« :كان��وا رعب��ا ل��كل
ش��يء ..كان��وا مل��وكاً وأصبح��وا الش��يء».
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متداولة على االنرتنت

مومياء البعث املستعادة ..مسسرة «الدولة» واعتقال «اجملتمع»
حص��ة األس��د ،حرفي�اً وجمازي�اً ،يف تركيب��ة وف��د النظ��ام إىل مؤمت��ر سوتش��ي ،ب��ل إن بعض
قي��ل إ ّن��ه كان حل��زب البع��ث ّ
«الرف��اق املناضل�ين» الذي��ن بدأوا حماوالت اس��تعادة تس��ميتهم الذاتية األثرية ،تراش��قوا التهاني عل��ى مواقع وتطبيقات
التواص��ل بنج��اح املؤمت��رّ ،
ومث��ة م��ن دع��ا – دع��ت على وجه الدق��ة – إىل تنظيم ندوات مجاهريي��ة ومهرجانات خطابية
ب�ين حط��ام دي��ر ال��زور ،لش��رح آث��ار املؤمت��ر عل��ى مس��تقبل س��وريا ،وتوكيد مس�يرة الصم��ود والتصدي برعاي��ة قائدها
بش��ار األس��د ومرش��دها اجلدي��د فالدمي�ير بوت�ين ...مل تش��رح «الرفيق��ة» العائدة لتوها م��ن املنتجع الروس��ي الفاخر ،يف
الواق��ع ،كي��ف س��يمكن فع��ل ذل��ك ،إذ أن الكهرب��اء يف ديرال��زور ليس��ت حمل ثقة تكفي لتموين مكربات الصوت ،وس��كان
سهيل نظام الدين املدين��ة مش��غولون معظ��م الوق��ت عل��ى طوابري اخلب��ز؛ أو لعلها كانت ترمي إىل تنظيم احلفل الوطين الس��اهر أمام أحد
االفران ،فاجلمع هناك مضمون وحاضر .وهو لن يغادر املكان مهما حدث كي ال يفقد أحد دوره الذي ينتظره لساعات.
ح��زب البع��ث العرب��ي االش�تراكي
بامس��ه السياس��ي املتخل��ف والقروس��طي
ال��ذي كان أول ذبيح��ة قدمه��ا األس��د يفحماولت��ه رش��وة اجملتم��ع ،إلمخ��اد الث��ورة
ع�بر إلغ��اء امل��ادة الثامن��ة ،س��يئة الذك��ر،
م��ن الدس��تور -حي��اول اآلن اس��تعادة بع��ض
وج��وده ال��ذي تالش��ى ذك��ره يف الس��نوات
األوىل م��ن الث��ورة واحل��رب.
والبع��ث يف الواق��ع لي��س حزب��اً
باملفه��وم املت��داول لألح��زاب –أو عل��ى األق��ل
فق��د ه��ذه اهلوي��ة من��ذ الوحدة م��ع مصر عام
 1958فه��و مل يق��دم أي برنام��ج سياس��ي أواقتص��ادي لناخب�ين ،وال توج��د يف خزائ��ن
وثائقه املتخمة بالتقارير الكيدية وموزانات
االحتف��االت واالختالس��ات مبناس��بات
إحي��اء انتص��ارات مل حت��دث ،أي برام��ج ع��ن
التعام��ل م��ع املعارض��ة ،فه��ذه كان��ت مهم��ة
املخاب��رات وأجه��زة القم��ع .وهل��ذا كان
التخل��ص م��ن وج��وده الطفيل��ي يف العالق��ة
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القاس��رة ب�ين الس��لطة واجملتم��ع س��ه ً
ال وغري
مكل��ف للنظ��ام .فالث��ورة كس��رت حاج��ز
احلاج��ة إلي��ه عند النظام الفعلي الذي كان
يس��تخدم البع��ث كواجه��ة سياس��ية أو أداة
تنميط للبش��ر ،بني مستسلم «إجيابي» وبني
«حي��ادي» و«س��ليب» .وح�ين ص��ار املتظاه��رون
يهامج��ون رأس النظ��ام مل يع��د م��ن ض��رورة
لقش��رة املهرج�ين ،ف��داس عليها الش��بيحة يف
طريقه��م لقت��ل املدني�ين.
ّ
لك��ن النظ��ام الفعل��ي يش��عر اآلن
وخصوص�اً بع��د التدخ��ل الروس��ي العس��كري
بوه��م االنتص��ار ،وه��و يس��عى بوض��وح
الس��تعادة آلي��ات تكري��س االس��تقرار عل��ى
ص��ورة ماكان��ت علي��ه قب��ل الث��ورة ،ضم��ن
منط��ق حك��م اليع��رف إنت��اج غ�يره يف الواق��ع،
باعتب��اره ترك��ة توح��ي باس��تعادة جن��اح
حاف��ظ األس��د يف جل��م اجملتم��ع وقه��ره حت��ى
يف أصغ��ر تفاصي��ل يوميات��ه .ويف ه��ذا الوضع
الس��ائل واملبه��م الحنس��ار العالق��ة م��ع البش��ر
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إىل «قتله��م فق��ط» ،يب��دو خي��ار اس��تعادة
أدوات الفص��ل الس��ابقة ال�تي تنتم��ي إىل
بع��ض بن��ى االجتم��اع الس��وري املنه��ار مرحياً
وممكن��اً ،فالكتل��ة البش��رية ال�تي كان��ت
س��ابقاً تتمت��ع مبي��زة العالق��ة املش�تركة
ب�ين الن��اس وقامعيه��م احلقيقي�ين مس��تعدة
دائم�اً ألخ��ذ هذا الدور ...ح��زب البعث مل يكن
س��وى مساس��رة قم��ع ،ومهرب��ي انته��اكات
حقوقية بش��عة وقاتلة وعارية بعلنية فظة،
يف مرحل��ة م��ا قب��ل الربامي��ل والكيم��اوي
واحمل��ارق البش��رية.
وتتجل��ى اس��تعادة الص��ورة
«البعثس��تانية» للدول��ة ال�تي مل تع��د موج��ودة
كم��ا نعرفه��ا ،باإلص��رار عل��ى نب��ش اهليئ��ة
التهرجيي��ة ل��دور احل��زب احلاك��م يف ب�لاد
ال توجد فيها معان سياس��ية للحزبية ،س��واء
يف احلك��م أو املعارض��ة ...فالبعثيون العاملون
الطاحم��ون إىل اس��تعادة دوره��م الس��ابق –
م��ن بق��ي منه��م موالي �اً يف العل��ن ومل يص��ل

رأي

دول��ة جل��وء بعيدة ،-اآلن ه��م من يتصدرون
املواكب «املهيبة» اليت توزع صناديق الربتقال
على ذوي القتلى من ش��بيحة وقوات النظام
–إذا ع��رف مصريه��م بالطب��ع– ،ويقف��ون
يف واجه��ات س��رادقات الع��زاء لـ«أخ��ذ األج��ر»
بالقتي��ل أو لتعفيش��ه باألح��رى.
ه��م كذل��ك م��ن ترك��ت هل��م
مهم��ة تلق��ي توس�لات وتوس��طات أهال��ي
األطف��ال النازح�ين لتأم�ين مقعد دراس��ي ،أو
لتول��ي مهم��ة نق��ل بوس��تات موظف��ي الدول��ة
إىل «رف��اق الرف��اق» لتأخري إع��ادة نقلهم إىل
مدنه��م املدم��رة ،وي�تردد ّ
أن بعضه��م ب��دأ
يس��تعيد أدوار مسس��رة الثمانيات البشعة يف
بيع معلومات عن مصري هذا املعتقل أو ذاك.
وعل��ى مس��توى أكث��ر فضائحي��ة ،مسس��رة
إجراءات فرز اجملندين واملخطوفني خلدمة
االحتي��اط.
يع��رف الس��وريون ّ
أن فرضي��ة
«ح��زب البع��ث ه��و قائ��د الدول��ة واجملتم��ع»
ال�تي تضمته��ا امل��ادة الثامن��ة الش��هرية،
كان��ت جم��رد خديع��ة مزمن��ةّ .
وأن املهم��ة
الرئيس��ية للح��زب كان��ت تفري��خ أجي��ال
م��ن ه��واة وحم�تريف الوالء لطغمة عس��كرية
طائفي��ة مافيوي��ة متس��لطة؛ واحل��زب يف
جوه��ر دوره مل يك��ن س��وى املتم��م «العلماني»
ال��كاذب للهيئ��ات الديني��ة الس��نية الرمسي��ة،
ليش��كال مع�اً غالف�اً ثنائياً خيف��ي – أو حياول
إخف��اء -طائفي��ة النظ��ام احلاك��م ال��ذي
يهيم��ن فع�ل ً
ا عل��ى الدول��ة ،ويعتق��ل اجملتمع
ب�ين أس��وار فقره��ا وانعزاهل��ا القص��دي ع��ن
مس��ار الع��امل الراه��ن .يف ح�ين لعب��ت أدبي��ات
احل��زب املؤسس��ة دوراً يف بن��اء تنظ�يرات م��ا
وصف بالنهج االشرتاكي القتصاد الدولة،
وه��و غط��اء لعملي��ة حتوي��ل النات��ج الوط�ني
إىل جي��وب مافي��ات حاكم��ة ،حتت ش��عارات
متجي��د الفق��ر وإع�لاء ش��أن الب��ؤس بدع��وى

ع��دم اخلض��وع لش��روط الدي��ون الدولي��ة .وليست أحزاباً قدمية جرى تدجينها .وحتت
لك��ن «الرف��اق» يف غالبيته��م ش��رط ه��ذه النزع��ة املس��تعادة ،س��يكون م��ن
الس��احقة اليهتم��ون هل��ذه التفاصي��ل الض��روري الب��دء جم��دداً بإع��ادة حق��ن البعث
«اجلانبي��ة» ،فه��م يف عالقته��م م��ع احل��زب يف جس��د م��ا يقبل��ه النظ��ام كتفس�ير وحي��د
فإم��ا أ ّنه��م
واح��د م��ن قس��مني أساس��ينيّ ،
مرغم��ون عل��ى االنتس��اب ،يتجاهل��ون كل
أنش��طته وال يعرتف��ون جب��دوى وج��ود
أمسائهم يف قوائمهّ ،إل بكونها متثل احتما ً
ال
ضئي�ل ً
ا إلث��ارة تعاط��ف أجه��زة األم��ن ،إن
وقع��وا يف قبضته��ا لس��بب م��ا ق��د ال يك��ون
سياس��ياً ،أو أ ّنه��م باحث��ون ع��ن درج��ة أعل��ى
يف الس��لم الوظيف��ي .واملفارق��ة هن��ا ّ
أن البع��ث
نفس��ه كان يف مرحل��ة م��ا يق��دم ه��ذه امل ّي��زة،
مع حتوله إىل ما يش��به دائرة حكومية تقدم
وظيف��ة مس��تقرة بعم��ل مري��ح ،حت��ى ضم��ن
فصائل��ه املس��لحة ال�تي تش��كلت بع��د مذاب��ح
الثمانين��ات.
يس��تعيد احل��زب أو يس��تعاد ل��ه
ه��وس التضخ��م الع��ددي الس��ابق .ومم��ا يبدو
أ ّنه��ا مالم��ح ح��ل ّسياس��ي ب��إدارة ورعاي��ة
روس��ية تل��وح للنظام يف أف��ق تقدمه امليداني،
تنش��أ حاجة مس��تجدة ملا يشبه هيكل اجلبهة
الوطني��ة التقدمي��ة ،ال�تي ع��اش عليه��ا نظ��ام
حاف��ظ األس��د ثالث�ين عام�اً .لكنه��ا ه��ذه امل��رة للسياس��ة يف س��وريا ،حي��ث تكم��ن الالج��دوى
س��تكون م��ع معارض��ات مصطنع��ة كلي��اً يف قب��ول البش��ر مرغم�ين ملهرج�ين يقدم��ون
عرض��ا بائس��اً دون انقط��اع ،ميث��ل حب��ل
النج��اة الوحي��د م��ن إمت��ام الفرج��ة يف أقبي��ة
امل��وت والع��ذاب ،حبض��ور ال��ذات هن��ا يف موق��ع
احلدث ...البعث هنا يقدم خدمة أو «مكرمة»
أسدية حيث خيفي البشر عن أنظار الطغمة
القاتل��ة ،طامل��ا أنه��م يب��دون ق��دراً كافي�اً م��ن
االدع��اء بالس��رور لرقصاته السياس��ية اململة،
ويدفع��ون عربه��ا مث��ن وجوده��م يف الكازين��و
ال��ذي تدي��ره املافي��ا الفعلي��ة «القائ��دة للدولة
واجملتم��ع» ...يف عجين��ة معنى وجوده ،البعث
ه��و اختص��ار للمثل الس��وري الش��هري «ش��راية
العب��د وال تربايت��ه».
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التدمري من أجل اإلنقاذ
مايكل والتسر
عن جملة  Dissentاألمريكية

 25كانون الثاني

ترمجة مأمون حليب

يف  7شباط  1968دمرت القنابل والصواريخ األمريكية قسماً كبرياً من مدينة «بني تري» يف فيتنام اجلنوبية ،ما أدى ملقتل  500إىل 1000
شخص مدني .قيل أنه يف وقت الحق من ذلك اليوم أبلغ ضابط أمريكي مراسل وكالة أسوشيتدبرس أنه «أصبح ضرورياً تدمري املدينة
من أجل إنقاذها».
الب��د أن مث��ة وج��ود لطريق��ة أفض��ل يف القت��ال ،لك��ن ال يوج��د
فيما بعد ،مت التش��كيك يف صحة هذ االقتباس ،لكن ليس
كاف على مس��عى جدي للعثور على هذه الطريقة .يف آذار ،2017
قبل أن يصبح شهرياً أو سيء السمعة – لقد كان الوصف األمثل ملا دليل ٍ
كن��ا نق��وم ب��ه يف فيتنام .كان مقاتلو الفيتكون��غ قد اخرتقوا املدينة بع��د ضرب��ة جوي��ة واح��دة قتل��ت أكثر من  100مدن��ي يف املوصل «توقف
فقرر«الق��ادة املتحالف��ون ،بغ��ض النظ��ر ع��ن اإلصاب��ات يف صف��وف القت��ال برمت��ه لثالث��ة أس��ابيع» .راج��ع التحال��ف اس�تراتيجيته وأعط��ى
املدني�ين ،أن عليه��م دك املدين��ة البال��غ ع��دد س��كانها  35أل��ف نس��مة ،تعليمات للقوات اخلاصة العراقية :أنه «مل يعد مسموحاً هلم أن يطلبوا
م��ن أج��ل س��حق ق��وات الفيتكون��غ» .لقد س��حقوا أيض�اً س��كان املدينة ،ضرب��ات عل��ى املبان��ي .بد ً
ال من ذلك ،أُمروا أن يطلبوا ضربات جوية على
وأدى ذلك ،باإلضافة إىل القتلى ،إىل إجياد آالف الالجئني ممن مت احلدائ��ق والطرق��ات اجمل��اورة» .أش��ك أن ه��ذا األم��ر كان سيش��كل فرق�اً
كب�يراً .عل��ى أي ح��ال ،ال ش��يء تغ�ير .أخ�بر الضباط العراقيون مراس��لي
إنقاذه��م حتدي��داً.
يف أواخ��ر ع��ام  ،2017كت��ب  4مراس��لني ألسوش��يتدبرس األسوشيتدبرس أنهم «عادوا إىل القتال متاماً بنفس الطريقة السابقة»
تقري��راً ع��ن تدم�ير املوص��ل يك��رر بش��كل واع أص��داء قص��ة ب�ين ت��ري ،بعد التوقف لثالثة أسابيع .يوجد ٌ
فريق من األمريكيني (سبعة منهم
ٍ
املدينة الفيتنامية .كان العنوان الرئيسي «املوصل مقربة :املعركة مقيم��ون يف الكوي��ت) يُف�ترض أن حيقق��وا مبزاع��م ع��ن م��وت مدنيني يف
النهائي��ة ض��د داع��ش تقت��ل  9000مدن��ي» .عندم��ا مح��ي وطي��س الع��راق وس��وريا .ال أح��داً منه��م ،وفق�اً مل��ا يقول��ه تقرير األسوش��يتدبرس،
املعرك��ة كت��ب املراس��لون األربع��ة« :كان املس��ؤولون العراقي��ون وطئ��ت قدمي��ه املوص��ل أو ق��ام ب��أي مس��عى جلم��ع أدل��ة مادي��ة« .يق��ول
ومس��ؤولو ق��وات التحال��ف ي��رون أن وفي��ات املدني�ين كان��ت ترتف��ع ،األمريكيون أنهم ال ميتلكون املوارد إلرس��ال فريق إىل املوصل» .إجراء
لكنه��م حافظ��وا عل��ى ذات الوت�يرة م��ن العم��ل .كان��ت النتيج��ة ،يف حتقي��ق حقيق��ي ه��ام ج��داً ،لي��س فق��ط م��ن أج��ل ق��ول احلقيق��ة ،وإمن��ا
املوص��ل ،مدين��ة تركته��ا املعركة اليت كانت تبغي إنقاذها خراباً» .أيض�اً إلجي��اد طريق��ة أفض��ل يف القت��ال .يق��ول الكولوني��ل توم��اس في��ل
قصة الرقة تش��به إىل حد كبري قصة املوصل .يف منتصف كانون املتحدث باسم التحالف« :لوال احلملة اجلوية والربية للتحالف لكانت
األول أرسلت الكساندرا زا فيس تقريراً إخبارياً لصحيفة «أجنلوس هن��اك س��نوات أخ��رى ،إن مل تك��ن عق��ود ،م��ن املعان��اة وم��ن امل��وت وقط��ع
تامي��ز» ،تق��ول في��ه 80%« :م��ن بي��وت ومتاج��ر مدين��ة الرق��ة دُم��رت األط��راف يف س��وريا والع��راق ،عل��ى أي��دي اإلرهابي�ين الذي��ن يفتق��رون
نتيج��ة الضرب��ات اجلوي��ة والقت��ال عل��ى األرض .البن��ى التحتي��ة ألي معايري أخالقية» .أجل ،مثة حروب جيب أن يتم خوضها ،واحلرب
احليوي��ة – حمط��ات الطاق��ة الكهربائي��ة ،مضخ��ات املي��اه ،الص��رف ضد داعش هي إحدى هذه احلروب .لكن الطريقة اليت نقاتل بها ليست
الصح��ي ،املش��ايف ،امل��دارس - ،دُم��رت» .م��ن الواض��ح أن الكس��اندرا مل حتمية .إنها مس��ألة ختص القرار االس�تراتيجي والتكتيكي واألخالقي.
الق��رارات الضروري��ة ،دون ش��ك ،كث�يرة ومعق��دة .لك��ن هناك
تتذك��ر االقتب��اس املتعل��ق مبدين��ة ب�ين ت��ري ،لكن ها حن��ن هنا أمام
أم��ر نعرف��ه :إن كان بوس��ع اجلن��ود أن يطلب��وا ضرب��ة جوي��ة أو رش��قة
مدين��ة أخ��رى دمره��ا منقذوه��ا.
كثري من حاالت املوت يف كلتا املدينتني ،املوصل والرقة ،مدفعية كلما واجهوا نرياناً معادية ،فإن الوفيات يف صفوفهم س��تكون
تس��بب بها املتش��ددون اإلس�لاميون .امللف اإلخباري ألسوش��يتدبرس قليل��ة إىل أدن��ى ح��د .لك��ن أع��داداً كب�يرة م��ن املدني�ين س��يموتون .ل��ذا
يص��ف ضحاي��ا قطع ال��رؤوس والرجم يف املوصل ،والرجال املتهمني هن��اك مس��ألة جي��ب أن ُتبح��ث :أي خماط��ر ميك��ن أن نطل��ب م��ن جنودنا
باللواط��ة الذي��ن كان يت��م إلقائه��م م��ن أعال��ي األس��طح ،والرج��ال وحلفائن��ا أن يقبلوه��ا ك��ي نقل��ل املخاطر اليت يفرضوه��ا على املدنيني؟
والنس��اء واألطف��ال املقتول�ين الذي��ن ُتركوا يف قب��ور مجاعية مل يتم طريق��ة احل��رب املوصوف��ة يف امللف��ات اخلارج��ة م��ن املوص��ل والع��راق
البح��ث عنه��ا إىل اآلن ( إمجال��ي ال 9000قتي��ل ال تتضم��ن ضحاي��ا (ومدينة بني تري) توحي أننا ال نتقبل هذا السؤال .إىل أن حيصل هذا،
داع��ش ) .لك��ن آالف�اً م��ن الضحاي��ا قتلته��م الضرب��ات اجلوي��ة ،ونريان وإىل أن نع�ترف أن��ه توج��د خماط��ر جيب أن ُتقب��ل وتوجد بعض املعارك
القصف املدفعي الذي يقوم برسم اجتاهاته املرشدون األمريكيون .ال�تي الب��د م��ن خوضه��ا على األرض ،قبل أن يُس��مح للجنود طلب تدمري
كان يوج��د يف الرق��ة  400أمريك��ي م��ن املارينز«يقدم��ون املس��اندة ضخ��م م��ن بعي��د ،فسنس��تمر بالعي��ش م��ع الوح��دة الفاضح��ة لعملي��ة
اإلنق��اذ والتدم�ير.
املدفعي��ة».
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صياد املدينة

غياث األسد رئيس النقابة القلق
هن��اك التب��اس ح��ول نس��بة غي��اث
ف��ؤاد األس��د (رئي��س نقاب��ة عم��ال اس��تصالح
األراض��ي يف الالذقي��ة) لعائل��ة األس��د
احلاكمة ،فهو من جهة األب ينتمي لعائلة
أخ��رى حتم��ل االس��م ذات��ه ،وتس��كن يف قري��ة
ب�ني عيس��ى القريب��ة م��ن القرداح��ة ،وم��ن
اجله��ة األخ��رى تنتم��ي أم��ه فهيم��ة للعائل��ة،
فه��ي ابن��ة ابراهي��م األخ غري الش��قيق حلافظ
األس��د.
يفتخ��ر غي��اث ب��دم السالس��ة ال�تي
يتص��ل به��ا بأخوال��ه ،ويعتربه��م ،ويقص��د
حاف��ظ وبش��ار ث��م ماه��ر ورفع��ت ومجي��ل
وف��واز ،قدوت��ه واهل��دى الذي يهت��دي به .بهذه
القرب��ى يف��وز يف كل دورة برئاس��ة نقاب��ة
عم��ال اس��تصالح األراض��ي يف الالذقي��ة،
وينج��و م��ن فضائ��ح الفس��اد وكي��د اخلص��وم
واخلروقات اجلس��يمة اليت يرتكبها من حني
إىل آخ��ر.
وبالرغ��م م��ن افتق��اره ألي كف��اءة
أو موهب��ة أو حمب��ة م��ن ش��رحية عم��ال
األراض��ي املفرتض�ين ،إال أن��ه يص��ر عل��ى
أهمي��ة ال��دور ال��ذي يلعب��ه يف حي��اة نقابي��ة
ال وج��ود فعل��ي هل��ا .ويقتص��ر نضال��ه النقاب��ي
على بث منش��ورات على صفحته الش��خصية
يف موق��ع فيس��بوك ،تته��م احلكوم��ة بالفس��اد
وس��رقة تعويض��ات العم��ال ال�تي ت�تراوح ب�ين
أل��ف ل�يرة إىل أل��ف ومخس��مائة ل��كل عام��ل
يف الش��هر وف��ق م��ا حيس��ب .ويف قضية أخرى
عمالي��ة ظ��ل رئي��س النقاب��ة يطال��ب بزي��ادة
النص��ف يف روات��ب عم��ال نقابت��ه املتطوع�ين
يف ميليش��يات "الدف��اع الوط�ني " ،ويب��دو أن��ه
جن��ح بذل��ك مس��تفيداً م��ن ق��رارات منس��ية

مجلّ ة

به��ذا الش��أن ،أصدره��ا جمل��س ال��وزراء
بعي��د ان��دالع الث��ورة ترغيب �اً باالنضم��ام إىل
امليليش��يات .دون أن ينس��ى إرف��اق منش��وراته
بص��ورة تظه��ره يفك��ر بعم��ق ،ويلق��ى حكم �اً
ع��ن الطه��ارة والش��رف.
وللش��هداء ح��ظ يف "بوس��تاته"
اليومي��ة .يعاي��د أمهاته��م ،ويك��رم ذويه��م
بس��لة غذائي��ة صغ�يرة ال يقب��ل أن يرافقه��ا
أق��ل م��ن حماف��ظ الالذقي��ة ،ويدعوه��م
دون كل��ل أن يس��اهموا م��ن جانبه��م بدع��م
أنش��طته اخلريي��ة ،ال�تي خيط��ط لتوس��عتها
إىل مجعي��ة س��كنية يق��ول خصوم��ه إنه��ا باب
جدي��د يفتتح��ه للنه��ب ،وي��رد برس��الة إىل
ق��اض افرتاض��ي يس��رد فيه��ا س�يرته الذاتي��ة
م��ن الضيع��ة إىل اجلامع��ة ،ث��م أحالم��ه ب��أن
يك��ون دبلوماس��ياً ،ث��م اكتش��افه املفاج��ئ
لعظم��ة النض��ال النقاب��ي والتضحي��ات
الكب�يرة ال�تي بذهل��ا يف ه��ذا ال��درب.

ويف امل��رات ال�تي يرف��ع به��ا األع��داء
دع��اوى ق��دح وذم حبق��ه أم��ام احملاك��م،
كان ينش��ر البالغ��ات ال�تي تصل��ه ،ويع��اود
التش��هري باملدع�ين مس��تهزئاً به��م وباحملكم��ة
ال�تي تضع��ه يف حم��ل االته��ام أم��ام "نك��رات"،
أم��ا ح�ين تضي��ق احل��ال ب��ه ويك��ون خصم��ه
طرف�اً ثقي�ل ً
ا ومدعوم�اً ه��و اآلخ��ر م��ن عائلة
األس��د ،فإن��ه يل��وذ بالصم��ت .يه��رع إىل ق�بر
"خال��ه" حاف��ظ األس��د .جيث��و عل��ى ركبتي��ه
خاش��عاً أمام��ه ليس��تمد حس��ب م��ا يق��ول
الص�بر واإلهل��ام والعزمي��ة م��ن "القائد الرمز
املق��دس".
ل��و كان الرج��ل أق��ل دن��اءة وح��دة
بالطبع ،لو كان أذكى قلي ً
ال ليجنب نفسه
الدخ��ول يف صراع��ات طائش��ة قد يه��زم فيها،
الزدادت صلت��ه بأخوال��ه ،وجت��اوز منصب��ه
ال��ذي أط��ال املك��وث في��ه.

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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