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االفتتاحية

ليلة النار ..إيران ُتلقي ّ
مذلتها العسكرية على أكتاف األسد
كان��ت حرب�اً خاطف��ة ،أك�بر بكث�ير م��ن ضرب��ة عس��كرية موضعية اعت��ادت «إس��رائيل» تنفيذه��ا بني حني

وآخ��ر ض� ّد مف��ردات الوج��ود اإليران��ي يف س��وريا ،وأق� ّ�ل م��ن محل��ة متواصل��ة حملو ه��ذا الوجود ،وإن كان��ت اخلرائط
اإلس��رائيلية ترس��م بوض��وح ص��ورة منطق��ة عازل��ة س��حقت خ�لال س��اعات مش��روعاً بَنت��ه إي��ران فيه��ا ع�بر س��نوات.

سلس��لة غ��ارات جوي��ة وضرب��ات صاروخي��ة ش� ّنتها «إس��رائيل بس��رعة خاطف��ة» عل��ى بن��ك أه��داف ُم� ّد ٍد
توعدت به طهران منذ أن
زلزل كالع��ادةّ -
ومرا َق��ب عل��ى م��دار الس��اعة كم��ا يبدو ،ر ّداً على «ردّ» إيراني ُ
مس��بقاًُ ،
–م ٍ

ق َتل��ت ضرب��ات «إس��رائيلية» حن��و« 17مستش��اراً» م��ن إرهابي��ي احل��رس الث��وري يف مط��ار التيف��ور.

أطلق��ت إي��ران –أ ّي��ا كان اس��م املنف��ذ م��ن أدواته��ا -عش��رين صاروخ�اً عل��ى مواق��ع إس��رائيلية يف اجل��والن

أراض س��ورية ولبناني��ة ،ل�تر ّد
الس��وري احملت��ل ،أس��قطت الدفاع��ات اإلس��رائيلية أربع��ة منه��ا ،وس��قط الباق��ي يف ٍ

إس��رائيل بض��رب  50موقع�اً ،وجتع��ل ليل��ة  10أي��ار ه��ي األعن��ف منذ حرب لبن��ان عام  ،1982ويف تقدي��رات أخرى منذ

ح��رب .1973

تق��ول إح��دى فلس��فات احل��رب العتيق��ةّ ،
إن التوقي��ت ه��و نصف املعرك��ة ،والتوقيت هنا كان مكش��وفاً ،إن

بس��بب س��هولة ختمينه ،وإن كنتيجة طبيعية ومنطقية لتف ّوق أدوات الرصد والتجس��س اإلس��رائيلية .والتوقيت
الذي اختاره عباقرة احلرس الثوري كان متاحاً لالستنتاج بسهولة ،فهو قد جاء عقب انتهاء االنتخابات اللبنانية،
وف��وراً بع��د إع�لان الرئي��س األمريك��ي انس��حابه من االتف��اق النووي.

أثري لدى شبيحة حزب اهلل« -إسرائيل» باتت تضرب علناً،
ما بعد الضربة ليس كما قبلها –حسب
ٍ
منطق ٍ

وإي��ران وج��دت نفس��ها إزاء هج��وم كاس��ح ال متل��ك م��وارد مقاومت��ه ،وفش��لت دفاع��ات نظ��ام األس��د يف حتقيق ش��يء
سوى يف إذالل مسعة السالح الروسي ،ما دفع موسكو إىل ّ
شن محلة إعالمية عاجلة لتبييض صفحة «البانتسري»
دمرت��ه الطائ��رات «اإلس��رائيلية» يف مش��هد ب��دا كم��ا لو أ ّنه م��ن لعبة فيديو.
ال��ذي ّ
ريف محص الشمالي خارج حسابات اجلميع
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حتت حكم األسد

صار ألهل مدينة دير الزور وجوه أخرى وبعضهم بال وجوه

هادي الفيصل

الريف قبل أن يعود إىل حي القصور حماو ً
ال
اس��تئناف عمل��ه التج��اري ،لكن��ه فش��ل بذل��ك
وأفل��س بالتدري��ج ،لينته��ي ب��ه احل��ال واقف �اً
وراء عرب��ة خض��ار .يف املاض��ي ع��رف (م) ب�ين
أصدقائ��ه باأل َنف��ة والك��رم وحب�دّة الطبع ،مل
ُتب��ق الظ��روف القاه��رة م��ن ه��ذه اخلص��ال
نافذ من معارفه
شيئاً ،وصار يتودّد
لشخص ٍ
ٍ
للحص��ول عل��ى عق��د إطع��ام لواح��دة م��ن
امليليش��يات ،يك��ون في��ه جم��رد واجه��ة هل��ذا
الش��خص .ال يب��دو أن��ه ُم��درك مل��ا ح� ّ�ل ب��ه م��ن
ت��رد ،وس��وى الش��كوى م��ن ضي��ق ذات الي��د
ٍّ
والغ�لاء لي��س ل��ه حدي��ث.
يق��ول عب��د اهلل -اس��م وهم��ي-
وه��و موظ��ف ع��اد ُم ّ
ؤخ��راً بع��د س��نوات قضاها
ْ
نازح�اً يف دمش��ق ،إن��ه مل يأل��ف بع��د التغ�يرات
واملظاه��ر اجلدي��دة يف مدين��ة دي��ر ال��زور
«بالشام بي ناس كثرية حافظت على حاهلا،
وم��ا تغ� ّيرت ،وق��درت ختف��ي الل��ي بداخله��ا،
ه��ون أح��س م��ا ظ��ل ب��ي ش��ي أص�ل ً
ا حلت��ى
يتغب��ى» فبالس��ر وبالعل��ن لي��س ل��دى الن��اس
س��وى قضي��ة واح��دة ،ه��ي البق��اء عل��ى قي��د
احلي��اة وحتس�ين ش��روط ه��ذا البق��اء حت��ت
ظ��ل النظ��ام ،وبتقبل راس��خ ونهائ��ي له .ليس
حباً فيه ،كما يشرح عبد اهلل ،وإمنا انصياعاً
مل��ا يرون��ه ق��دراً ث ّبت��ه وال ج��دوى م��ن العن��اد
أمام��ه.

هن��ا يف دي��ر ال��زور الي��وم ،ينقس��م
الن��اس إىل فئت�ين ،األوىل ُتث��ل األغلبي��ة
املُستسلمة لكل ما جيري دون إبداء أي درجة
م��ن االمتع��اض ،إال باحل��دود املس��موحة ال�تي
تض��ع الل��وم عل��ى الفاس��دين احمللي�ين الذي��ن
«ي ّ
ُؤخ��رون ع��ودة احلي��اة إىل س��ابق عهده��ا
قب��ل الث��ورة» ،وف��ق م��ا يقول��ون يف أحاديثه��م
ال�تي ت��دور ح��ول ش��أن واحد ه��و الغ�لاء وغياب
اخلدم��ات العام��ة .وأم��ا الفئ��ة الثاني��ة فتض��م
املرتبط�ين جب � ّو األف��رع األمني��ة وامليليش��يات
ومساس��رة وجتار احل��رب ،وجعلتهم احلماية
واالمتي��ازات ال�تي حيظ��ون به��ا ،أش��د ج��رأة يف
الدف��اع ع��ن النظ��ام وتربي��ر أش��نع اجلرائ��م
ال�تي ارتكبه��ا حتى يف احل��االت اليت كان فيها
أصدق��اء وأق��ارب ورمبا أش��قاء هل��م ،ضحاياها.
«لي��ش م��ا انقصف��ت اجل��ورة
والقص��ور ،لي��ش م��ا س��جنوني أن��ا ،ولي��ش م��ا
كن��ا نش��وف ش��يعة وإيراني�ين بالدي��ر قب��ل
األح��داث!» ه��ذه التس��اؤالت وغريها ه��ي العدّة
الكالمي��ة األث�يرة عل��ى قل��وب مؤي��دي النظ��ام
التأس��ي
واملرتبط�ين ب��ه ،ح�ين حيل��و هل��م ّ
بطريقته��م مم��ا ح��ل مبدين��ة دي��ر ال��زور م��ن
خ��راب .ويُغال��ي البع��ض منه��م باصطفافه��م
إىل جان��ب األس��د إىل درج��ة لوم��ه ألن��ه مل
«يرقه��م م��ن أول ي��وم ،كان م��ا ص��ار كل
ُ
الل��ي ص��ار بهالبل��د».
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شارع الوادي  -حي اجلورة  -دير الزور  -خاص

يف ش��وارع ال��وادي واجل��ورة
واحل��وض ،ال�تي حت ّول��ت إىل أس��واق
مزدمح��ةُ ،تش��اهد وجوه �اً مبالم��ح غريب��ة
جلن��ود وعناص��ر ميليش��يات م��ن الع��راق
وروس��يا وأفغانس��تان ولبن��ان ،وتس��مع لغ��ات
وهلج��ات ش��تى .مل يع��د احلض��ور الب��ارز
هل��ؤالء يُث�ير فض��ول أو اس��تغراب أح��د م��ن
أه��ل دي��ر ال��زور.
مل��ن أمض��ى وقت��اً طوي�ل ً
ا يف
مناط��ق خارج��ة ع��ن س��يطرة النظ��ام ،يب��دو
الفض��اء ال َب َص��ري يف مدينة دي��ر الزور اليوم،
اللذين ّ
وخاص��ة حيي اجل��ورة والقصور َ
ظل
حت��ت س��يطرته ،غريب �اً ج��داً .ش��وارع مغلق��ة
ب��ـ «بيكآب��ات» حتم��ل قواع��د أس��لحة رشاش��ة،
كتاب��ات حائطي��ة ُت ّج��د جي��ش النظ��ام أو
ف��روع خمابرات��ه ،أو امليليش��يات ،أعالم��ه
مرس��ومة بدرج��ات إتق��ان خمتلف��ة ،فض�ل ً
ا
أم َر ُ
املافظ اجلديد
عن صور لبش��ار األس��د َ
بتجديده��ا وإبرازه��ا يف لوح��ات كب�يرة يف
مف��ارق الط��رق الرئيس��يةّ .
وزي عس��كري
يرتدي��ه مراهق��ون وش��بان ،وكه��ول حت��ى،
حيم��ل بعضه��م ش��ارات لـ «الدف��اع الوطين» أو
«ل��واء الق��دس» أو «ق��وات النم��ر» أو «احل��رس
الث��وري» ،وبدرج��ة أق��ل لـ«حرك��ة األب��دال»
أو «النجب��اء» أو «ح��زب اهلل» و غريه��ا م��ن
امليليش��يات.
ال ت��زال آث��ار اس��تعمال احلط��ب
وال��ورق واألقمش��ة واألحذي��ة والنفاي��ات
البالستيكية ألغراض الطبخ خالل احلصار
ظاه��رة عل��ى معظ��م واجه��ات املن��ازل .وعل��ى
وج��وه الن��اس ،مم��ن بق��وا يف املدين��ة خ�لال
السنوات املاضية ،بانت عالمات تعب وإرهاق
وه��رم مبك��ر ،ومل تع��د النظ��رات م��ن عيونهم
ُتع� ّبر ،كم��ا كان��ت ،ع��ن حت � ّد واستكش��اف
وثقة بالنفس ،إمنا صارت مذعورة ،مرتددة،
ومر ّوضة على مقام
هاربة من رعب مزمنُ ،
واح��د ه��و اخلض��وع .وحت��ى الن��زق والس��لوك
العص�بي ،وغ�ير ذل��ك م��ن طب��اع «الديري�ين»
احل��ادة ،اس��تؤصلت م��ن طب��اع األغلبي��ة.
كان (م) تاج��راً حت��ى صي��ف
دمرت غارة لطريان النظام
الع��ام  ،2012ح�ين ّ
مستودعاً لبضاعته وسط املدينة ،فخرج إىل
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يف الش��ريط ُ
امل��اذي لنه��ر الف��رات ش��رق دي��ر ال��زور ،مل يب� َ�ق حت��ت س��يطرة تنظي��م داع��ش س��وى بقع��ة صغ�يرة ،تض��م مدين��ة هج�ين،
وبلدتي الش��عفة والسوس��ة ،وقرييت البوخاطر وأبو احلس��ن .وحس��ب األنباء املُتس��ربة من هناك يُعاني التنظيم من حالة ختّبط وانهيار يف الروح
املعنوي��ة ل��دى عم��وم مقاتلي��ه.
يف ه��ذه البقع��ة احملاص��رة ب��ـ «ق��وات
س��وريا الدميقراطي��ة (قس��د)» من جهات الش��رق
والغرب والشمال ،وبنهر الفرات ثم قوات النظام
م��ن اجلن��وب ،احنس��رت خي��ارات «الدواعش» بني
القت��ال حت��ى امل��وت يف معرك��ة خاس��رة حتم �اً،
وبني االستسالم .ما مل ُتعقد صفقة تنقلهم إىل
بقعة س��يطرتهم األخرى على احلدود الس��ورية
العراقي��ة جن��وب ش��رق حمافظ��ة احلس��كة ،ال�تي
ل��ن تلب��ث ه��ي األخ��رى أن تك��ون هدف �اً هلج��وم
«قس��د» املس��نودة بالتحال��ف الدول��ي.
حس��ب تقدي��رات حملي��ة م��ن منطق��ة
س��يطرة داع��ش ش��رقي دي��ر ال��زور ،يبل��غ ع��دد
عناصر التنظيم الباقني يف هذه املنطقة (-2000
 )2500عنص��راً ،ثلثه��م م��ن الس��وريني وثل��ث م��ن
العراقي�ين ويت��وزع الثل��ث األخ�ير عل��ى جنس��يات
أخرى متنوعة أكربها من العناصر املُتحدّرين
من دول املغرب العربي ومن دول وس��ط وش��رق
آسيا.
يف ه��ذه املرحل��ة ال�تي احنس��رت فيه��ا
الس��يطرة إىل مس��احة حم��دودة تت��آكل كل
ي��وم ،وأوش��ك فيه��ا «بي��ت امل��ال» عل��ى اإلف�لاس
بانقط��اع امل��وارد ،وعج�� َز فيه��ا ع��ن تنفي��ذ أي
هجم��ات ذات أهمي��ة ،مل يع� ْ�د ل��دى التنظي��م م��ا
يُغ��ري ب��ه منتس��بيه عل��ى البق��اء ،ومل يب��ق لدي��ه
والتحم��ل،
حت��ى م��ا يُقنعه��م جب��دوى الص�بر
ّ
فانقل��ب أش � ّد الدواع��ش غطرس��ة ،خاص��ة م��ن
الس��وريني ،إىل ّ
أذلء ينتظره��م مص�ير بائ��س.

4

ينق��ل أب��و حمم��د ،وه��و ف�لاح م��ن
بل��دة السوس��ة ع��اد منه��ا مؤخ��راً ،مش��اهد
غ�ير مألوف��ة ع��ن الدواع��ش ،أجان��ب فيه��م
وس��وريني ،حيث َتّلل كثريون من املظاهر
متس��كوا به��ا ،وك ّف��وا ع��ن دع��اوى
ال�تي طامل��ا ّ
(اجله��اد والفت��ح والنص��ر القري��ب) .وبع��د أن
تراجع��ت ،وإىل ح��د كب�ير ،القدرة الش��رائية
للروات��ب اليت مينحه��ا التنظيم التفت كثري
منه��م إىل ش��ؤونهم اخلاص��ة ،لتدب��ر أم��ر
أراض تركه��ا
معيش��تهم .فانش��غلوا بزراع��ة ٍ
أهله��ا ،أو باملتاج��رة مب��ا يتس��رب م��ن بضائ��ع
وأطعمة .وكشفت كثريات من «املهاجرات»
ع��ن وجوهه��ن خ�لال َ
اخلب��ز عل��ى التن��ور
وخ�لال العم��ل بالزراع��ة ،م��ا تس��بب جب��دل
وش��جار يف صف��وف التنظي��م.
اش��تهر عب��د اهلل اهل�لال ،وه��و
شرعي حملي كان ينشط يف بلدات عشرية
الش��عيطات الث�لاث (أب��و مح��ام -الكش��كية
وتك�بره وقس��وته عل��ى
غراني��ج) ،بتط ّرف��هّ
«عوام املس��لمني» ،وبلغ به األمر خالل خطبة
مجع��ة يف بل��دة غراني��ج أن ا ّته��م األهال��ي
ب��ـ «تس��هيل الفاحش��ة» بينه��م .مل يع��د هل��ذا
الش��رعي م��ا يفعل��ه الي��وم يف ه��ذه البقع��ة
الصغ�يرة املُزدمح��ة بش��رعيني آخري��ن ،ومل
يتوع��د ب��ه الن��اس ،ب��ل دفع��ه
يع��د لدي��ه م��ا ّ
اإلف�لاس وانقط��اع هب��ات داع��ش وت��آكل
الق��درة الش��رائية مل��ا يأخ��ذه كرات��ب ش��هري،
للتذل��ل هل��م واس��تجداء املس��اعدة.
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لك��ن ورغ��م حال��ة التف��كك والعج��ز
واالنهي��ار ال�تي يُعان��ي منه��ا التنظي��م ،حي��رص بني
حني وآخر على إنزال عقوبات مبخالفني لقوانينه،
اخلاص��ة باللب��اس أو حبظ��ر التدخ�ين أو بص�لاة
اجلماع��ة .كذل��ك ،وكم��ا تنق��ل بع��ض األرام��ل
اللوات��ي متك� ّ�ن م��ن الوص��ول إىل مناط��ق س��يطرة
«قس��د» ،ال ت��زال ل��دى التنظي��م بي��وت يُس��مونها
مضاف��اتُ ،ت� َبر زوجات القتلى عل��ى اإلقامة فيها،
انتظ��اراً
ّ
لتزوجيه��ن ثاني��ة بع��د انقض��اء الع��دة.
ورغ��م احلص��ار واخلط��ر الداه��م ال��ذي
ُيي��ط به��م م��ن كل جان��ب ،ينقس��م عناص��ر
تنظيم داعش ش��رق دير الزور ،بني من يؤيد إبقاء
البيع��ة للبغ��دادي ،ومعظ��م ه��ؤالء م��ن العراقي�ين
والسوريني ،ومن يطالب ببيعة خليفة آخر ،لغياب
األول وانقط��اع دوره ،ومعظ��م ه��ؤالء م��ن املغارب��ة،
ويعدّه��م أتب��اع البغ��دادي غ�لاة ويطلق��ون عليه��م
وص��ف اخل��وارج .يف م��رات ع�دّة تط��ور اجل��دل ب�ين
الفريق�ين يف ه��ذه القضي��ة إىل اش��تباكات س��قط
فيه��ا عش��رات القتل��ى واجلرح��ى.
ومؤخ��راً أحل��ق التنظيم معظ��م عناصره
املُفرغ�ين بأعم��ال احلس��بة وال��زكاة ،وكذل��ك
اإلداري�ين وحت��ى األمني�ين ،جببه��ات القت��ال،
وعاق��ب املتخلف�ين منه��م بالس��جن وقط��ع الروات��ب
ومص��ادرة الس�لاح .إال أن ه��ذه العقوب��ات مل ت��ردع
عناص��ر كث��ر يف التنظي��م ع��ن التمل��ص بط��رق
ش��تى م��ن القت��ال واالنكف��اء يف البي��وت عل��ى أمل أن
تتي��ح األي��ام واألس��ابيع القادم��ة هلم ف��رص هروب
واستس�لام آم��ن ل��ـ «قس��د».

رادار املدينة

التقدم يف الريف الغربي-جزيرة
حماولة النظام وحلفائه
ّ
نشوان الصاحل

ضحي باملدنيني
إيران تتالعب بامليليشيات احمللية وقسد ُت ّ

يف صب��اح التاس��ع والعش��رين م��ن ش��هر نيس��ان الفائ��ت ،تقدّم��ت مليش��يات تابع��ة
لنظ��ام األس��د وأخ��رى تتب��ع إلي��ران انطالق�اً م��ن قري��ة احلس��ينية وف��ق حموري��ن باجت��اه
الغ��رب :احمل��ور األول ع�بر الطري��ق العام ُ
املاذي للنه��ر ،واحملور الثاني التفافاً عرب أطراف
بادي��ة اجلزي��رة ،لتس��يطر عل��ى قري��ة اجليع��ة ،وتلتق��ي القوت��ان يف قري��ة اجلنين��ة قب��ل أن
خت��وض معرك��ة عنيف��ة يف قري��ة العلي��ان ض��د «ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة» يف حماول��ة
امليليش��يات التق��دم باجت��اه قري��ة احلص��ان .وش��اركت مدفعي��ة جي��ش النظ��ام بإس��ناد
امليليش��يات م��ن مواق��ع هل��ا يف الضف��ة اليمن��ى لنه��ر الف��رات.
بالتزام��ن م��ع ذل��ك ،هرب��ت
اجملموع��ات الكردي��ة وبعض العناصر العرب
يف صف��وف قس��د وبق��ي معظ��م املقاتل�ين م��ن
أبن��اء املنطق��ة ،إضافة لبع��ض املدنيني الذين
محل��وا الس�لاح وش� َ
�اغلوا املليش��يات املُتقدم��ة
حت��ى وصل��ت التعزي��زات م��ن حق��ل كونيكو
وجدي��د عكي��دات وخش��ام والبصرية ،لتتمكن
«قس��د» يف النهاي��ة م��ن دح��ر امليليش��يات،
بتغطي��ة م��ن ط�يران التحال��ف ،إىل نقط��ة
البداي��ة يف قري��ة احلس��ينية ،وتع��ود خارط��ة
الس��يطرة إىل م��ا كان��ت علي��ه قب��ل اهلج��وم.
الغري��ب أن ميليش��يات النظ��ام
أزال��ت الس��واتر الرتابية قبل يوم من اهلجوم،
ونزع��ت األلغ��ام عل��ى م��رأى عناص��ر قس��د
الذي��ن طمأن��وا املدني�ين بوج��ود تفاه��م
أمريكي-روس��ي ال ُيك��ن جت��اوزه .وق��د
يكون هذا االعتقاد صائباً من حيث النتيجة،
إذ ّ
تدخ��ل التحال��ف بقي��ادة أم�يركا وأع��اد
األم��ور لنصابه��ا ،وصمت��ت روس��يا عم��ا
ج��رى .لك��ن ه��روب العناص��ر الكردي��ة ،واليت
ه��ي بالغال��ب عناص��ر قيادي��ة يف املنطق��ة،
تارك�ين بضع��ة مقاتل�ين م��ن أبن��اء املنطق��ة
بس�لاح خفيف يُواجهون ميليشيات مدججة
بعت��اد ثقي��ل ،يث�ير تس��اؤالت عن م��دى جدّية
منظومة قس��د يف محاية ورعاية املدنيني يف
املناط��ق ال�تي تس��يطر عليه��ا.

وم��ا يث�ير القل��ق أكث��ر ه��و حج��م
املتعاون�ين م��ع النظ��ام وميليش��ياته يف تل��ك
املنطق��ة ،فالش��هادات ال��واردة م��ن هن��اك
تتقاط��ع ح��ول عش��رات األمس��اء الدّاعي��ة
للمصاحل��ة م��ع النظ��ام ،وال�تي تق��ود خالي��ا
أمني��ة يف املنطق��ة .وجت��اوز األم��ر ل ُيش�� ّكل
بع��ض األعي��ان جمموع��ات مقاتل��ة انقلب��ت
عل��ى قس��د واملدني�ين بالتزام��ن م��ع اهلج��وم،
منه��م خمت��ار اجليع��ة عاي��ش العيس��ى،
وصبح��ي احلن��ان رئي��س احت��اد الفالح�ين
يف دي��ر ال��زور ،وجمموع��ة أك��رم الس��لطان
وإخوت��ه ،واأله��م م��ن ذل��ك كان انق�لاب
عناص��ر ع��رب تابع�ين لقس��د ،كل ه��ؤالء
كان��وا متواجدي��ن يف مناط��ق س��يطرة قس��د
وحت��ت أنظ��ار خمابراته��ا وس��هّلوا دخ��ول
ميليش��يات النظ��ام.
عل��ى اجلان��ب اآلخر كيف أقدمت
ميليش��يات النظ��ام على ه��ذا اهلجوم طاملا أنه
خ��ارج التفاه��م األمريكي-الروس��ي؟
على ما يبدو أن التفاهم األمريكي
الروسي مل يكن اتفاقاً تفصيلياً ،وإمنا توافقاً
عل��ى اخلط��وط العريض��ة ملناط��ق الس��يطرة
مش��ال وجن��وب النه��ر ،وع��دم االش��تباك ب��راً
أو االحت��كاك يف اجل��و ،إذ حاول��ت روس��يا
س��ابقاً التق��دم حن��و حقل غ��از كونيك��و ،لكن
انس��حاب تنظي��م داع��ش لص��احل قس��د أوق��ف

متداولة لقوات النظام

ه��ذا التق��دم .ث��م حاول��ت م��رة أخ��رى التق��دم
حن��و حق��ل العم��ر النفط��ي بع��د س��يطرتها
عل��ى امليادي��ن وعبوره��ا إىل بل��دة ذيب��ان ،وجاء
انس��حاب داع��ش م��رة أخ��رى لص��احل قس��د
ليوق��ف تقدمه��ا .لك��ن إلي��ران اس�تراتيجية
أخ��رى بالتعاط��ي م��ع الوالي��ات املتح��دة يف
س��وريا ،فق��د اس��تخدمت صي��ف الع��ام الفائ��ت
ميليشياتها يف حماولة فاشلة للتقدم باجتاه
مع�بر التن��ف أحبطه��ا الط�يران األمريك��ي،
قب��ل أن تس��لك طرق�اً أخ��رى ع�بر بادية الش��ام
لتص��ل اىل احل��دود م��ع الع��راق جن��وب مدين��ة
البوكم��ال.
يف اهلج��وم األخ�ير تألف��ت الق��وات
التابع��ة إلي��ران م��ن ميليش��يات حملي��ة،
مث��ل جمموع��ات املقاتل�ين الش��يعة م��ن بل��دة
ّ
حطل��ة ال�تي يقوده��ا ط��ارق ياس�ين املعي��وف،
واجملموع��ة ال�تي يقوده��ا أس��عد ن��واف البش�ير،
إضاف��ة إىل ميليش��يا جدي��دة مت تش��كيلها م��ن
قب��ل حمم��د ش��اه الفي��اض الناص��ر ومحي��دي
البش�ير ،األول م��ن وجه��اء عش�يرة الب��و س��رايا
والثان��ي م��ن وجه��اء عش�يرة البق��ارة ،ويتب��ع
ه��ذا التش��كيل للح��رس الث��وري اإليران��ي.
وم��ن ناف��ل الق��ول هن��ا أن االصطف��اف لي��س
عش��ائرياً ،حي��ث ش��ارك أبن��اء عش�يرة البق��ارة
والبوس��رايا املنخرط�ين يف صف��وف قس��د
فض�ل ً
ا ع��ن الش��بان املدني�ين م��ن أبن��اء املنطق��ة
يف التص��دي هلج��وم ه��ذه امليليش��يات.
ال خيتل��ف ه��ذا اهلج��وم ع��ن
حم��اوالت إي��ران الس��ابقة الختب��ار املمن��وع
واملس��موح ل��دى الوالي��ات املتح��دة م��رة أخرى،
وذل��ك باس��تخدام مليش��يات حملي��ة دفعته��ا
للمض��ي يف مغام��رة خاس��رة ،لكنه��ا ق��د تتكرر
يف أي وق��ت.
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بد ً
ال من مقاعد
الصف يتج ّول أمحد بني
أكياس القمامة ،وبد ً
ال من
الكتب والدفاتر واألقالم
يف احلقيبة جيمع الفوارغ
كبري
شوال
البالستيكية يف ٍ
ٍ
على ظهره ،وينطلق صباح
كل يوم ،ليس إىل مدرسته ،بل
إىل مكان يف حميط مدينة الرقة
ُيكنه فيه مجع بعض النفايات اليت
تعود عليه ببعض املال ليساعد والدته
وأشقاءه.
عدنان احلسني

6

املدين��ة ،وآخ��رون فق��دوا أمهاته��م ،وغريه��م
فق��دوا أخ��وة.
وبرغم اخلطورة والتلوث وانتش��ار
األوبئ��ة يف مكب��ات النفاي��ات إال أنه��ا أصبحت
كمضم��ار س��باق ب�ين األطف��ال ،فخال��د
ال��ذي ميل��ك أخ �اً مبت��ور الق��دم وأب �اً مصاب �اً
بش��لل نصف��ي ،يُس��ابق أقران��ه يف البح��ث ب�ين
النفاي��ات حت��ى مي�لأ عربت��ه الصغ�يرة ليع��ود
منطلق�اً للتاج��ر الذي يش�تري منه ما مجعه،
ثم إىل والده بقليل من املال إلكمال يومهم
ال��ذي الي��كاد ميض��ي عل��ى العائل��ة.
انتش��ار عش��رات األطف��ال وبع��ض
العوائ��ل يف مكب��ات النفاي��ات أدى حلص��ول
أم��راض كث�يرة أبرزه��ا اللش��مانيا ،ال�تي
أصي��ب به��ا حن��و  3أالف طف��ل ،م��ع اس��تمرار
انتق��ال الع��دوى ،وف��ق حمم��د هديب��ان مدي��ر
الربنام��ج الوقائ��ي يف منظم��ة (مينت��ور)
الطبية الدولية اليت تعمل على مكافحة داء
املالري��ا واللش��مانيا يف ( )45بل��داً م��ن الع��امل.
بينم��ا الت��زال مئ��ات العائ�لات
تعان��ي م��ن صعوب��ة بالغ��ة يف إزال��ة ركام
منازهل��ا املُدم��رة ،باإلضاف��ة لصعوب��ة إع��ادة
تدم��ر منه��ا نتيج��ة الفق��ر املُدق��ع
إعم��ار م��ا ّ
ال��ذي يض��رب املدين��ة بإجب��ار أطفاهل��ا عل��ى
العم��ل يف أعم��ال ال تتناس��ب معه��م صحياً أو
نفس��ياً أو جس��دياً حبث �اً ع��ن لقم��ة العي��ش.
و ُتؤك��د منظم��ة اليونس��يف يف
تقريره��ا الص��ادر  4نيس��ان/أبريل 2018
الفائ��ت ،ومح��ل عن��وان (ع��ودة احلي��اة ملدين��ة
الرق��ة) ،ب��أن البطال��ة منتش��رة بش��كل كب�ير
للغاي��ة ،وأن الن��اس يش�ترون بالدَّي��ن ،أو
يبيع��ون ممتلكاته��م الش��خصية للحص��ول
عل��ى الغ��ذاء .وتس��ري ب�ين أهال��ي الرقة حالة
م��ن التذم��ر وخيب��ة األم��ل نتيج��ة الب��طء
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الكب�ير يف إع��ادة االس��تقرار للمدين��ة،
وكذل��ك عدم وج��ود تعويضات للمتضررين
الذي��ن وجدوا أنفس��هم يعيش��ون فق��راً ُمدقعاً.
أمح��د م��ن عائل��ة تعت�بر ميس��ورة
احل��ال س��ابقاً ،كان وال��ده ميل��ك دكان��اً
صغ�يراً ،يُعي��ل ب��ه ثالث��ة صبي��انُ ،مدّث��ي
الصغ�ير أمح��د أكربه��م ،ث��م أصب��ح ُمعيلهم
بع��د أن فق��د وال��ده بقص��ف التحال��ف األخ�ير
للمدين��ة يف معرك��ة الس��يطرة عليها .يقول
أمح��د إن��ه مل جي��د عم�ل ً
ا أخ��ر ،ومل يتمك��ن
ّ
فاحملال
م��ن مس��اعدة عائلته إال به��ذا العمل،
التجاري��ة واملطاعم وغريها يف املدينة قليلة،
والبح��ث ع��ن عم��ل ضم��ن أي ش��يء كم��ا
كان س��ابقاً أصب��ح ضرب��اً م��ن املس��تحيل.
املبل��غ ال��ذي ُي ّصل��ه م��ن (عمل��ه)
يع��ود ب��ه كل ي��وم ملنزل��ه ال��ذي يتك��ون م��ن
ُم��رت اثنت��ان منه��ا وبقي��ت
ث�لاث غ��رف د ّ
واح��دة جتم��ع األم وأطفاهل��ا .ترتق��ب وال��دة
أمح��د كل مس��اء ع��ودة طفله��ا .خت��اف
علي��ه بالطب��ع ،لك��ن خوفه��ا يقتص��ر عل��ى
فق��دان حياته املفاج��ئ ،أما األمراض وضياع
مس��تقبله فتق��ول إنه حني يكرب سيس��احمها
لصعوب��ة احلي��اة.
«-عم��و أن��ي أري��د أص�ير طي��ار.
ليش ياعمو؟ مو مشان أجي أقصف الرقة،ب��س أرك��ب الطي��ارة أروح عل��ى أوروب��ا،
هن��اك ق��ال ب��ي ألع��اب چث�يرة وأكل وحت��ى
م��دارس» .حيك��ي ل��ي أمح��د .كغ�يره م��ن
األطف��ال ت��راوده أح�لام الطفول��ة باللع��ب
وارت��داء املالب��س امللون��ة واجلميل��ة ،لك��ن
مج��ع البالس��تيك والكرت��ون ه��و م��ا يش��غل
بال��ه أثن��اء (العم��ل) ،بالرغ��م أن��ه يف نهاي��ة
يوم��ه ال يع��ود س��وى مب��ا يُع��ادل دوالري��ن.

بعدسة الكاتب

يرتدي أمحد ذو العش��ر س��نوات
بنطا ً
ال مهرتئاً من اجلينز وقميصاً كان
وج��ده س��ابقاً بإح��دى مكّب��ات النفاي��ة،
صديق��ه خال��د ال��ذي يك� ُبره بع��ام واح��د
يب��دو أفض��ل ح��ا ً
ال ،فه��و ميل��ك عرب��ة
جي ّره��ا ويض��ع فيه��ا كل م��ا جيني��ه يف
مك��ب النفاي��ات الذي يرتافقان يف الذهاب
والع��ودة من��ه .أمح��د وخال��د طف�لان م��ن
مدين��ة الرق��ة ميل��ك كل واح��د منهم��ا
قصة مؤملة عاشا تفاصيلها إبان سيطرة
تنظي��م داع��ش على مدينتهم ،واس��تمرت
بع��د س��يطرة ق��وات س��وريا الدميقراطية
مدعوم��ة م��ن التحال��ف الدول��ي.
خ�لال عودت��ي م��ن مدين��ة ع�ين
عيس��ى ُمتجه �اً إىل مدين��ة الرق��ة؛ كان
منظ��ر أمح��د وأصدقائ��ه صادم �اً ،كم��ا
املدمرة اليت كانت
كل مفاصل املدينة ّ
لوق��ت قري��ب س��احة للص��راع ،أعادن��ي
املش��هد لص��ورة األطف��ال املُتجه�ين حن��و
امل��دراس وه��م حيمل��ون حقائ��ب كتبه��م
عل��ى ظهوره��م بكث�ير م��ن الش��قاوة
وامل��رح؛ تب �دّل ذل��ك املش��هد يف الذاك��رة
مبالم��ح الش��قاء وأكي��اس م��ن القمام��ة
والبالس��تيك ووج��وه متس��خة ت��كاد ال
تب��ان مسرته��ا.
عش��رات األطف��ال يتوجه��ون
باك��راً يُس��ابقون س��اعات الفج��ر األوىل
للوص��ول إىل مكب��ات النفاي��ات املنتش��رة
ح��ول مدين��ة الرقة ،باحث�ين عن الفوارغ
البالس��تكية والكرتوني��ة م��ن أج��ل بيعها
الحق�اً به��دف مج��ع بع��ض املال ملس��اعدة
عوائلهم .معظم أولئك األطفال هم من
دمرة،
أبن��اء مدين��ة الرقة ،من أحيائها املُ ّ
بعضه��م فق��دوا آباءه��م حت��ت أنق��اض

أطفال البالستيك يف مدينة الرقة
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يف مدينة منبجُ PYD ..يج ّند مزيدًا من الفتيات القاصرات
علياء هاشم
بلب��اس عس��كري ورش��اش عل��ى كتفه��ا ع��ادت فاطم��ة إىل من��زل والدته��ا يف مدين��ة منب��ج بع��د  60يوم�اً م��ن غيابه��ا غ�ير امل�برر أمام
عائلتها ،تلك األيام اليت قضتها والدتها يف البحث عنها يف كل أرجاء املدينة ،فلم ترتك شارعاً أو مشفى أو خمفراً أو صديقاً دون أن تسأل
ع��ن طفلته��ا ذات ا ل��ـ  17عام�اً دون ج��دوى؛ كان��ت فيه��ا األخ�يرة ضم��ن معس��كر خ��اص بوح��دات محاي��ة امل��رأة.
«ي��ا ريته��ا كان��ت ضل��ت ضايع��ة» ختربن��ا األم بعد أن استأنس��ت العائلية يف املنطقة للرتويج لنظامها االجتماعي ،وع ّززت منطق
لوجودن��ا ،فه��ي (الغريب��ة) ع��ن منب��ج ،والقادمة من إح��دى القرى ،كانت (حرية) الفتاة للتخلص من أعباء الوصاية عليها من قبل األهل،
حتت��اج إىل م��ن يس��تمع لش��كواها بعد أن أخفقت مبن��ع طفلتها من املضي الغائبة عملياً يف ظل غياب أولياء األمور (علماً أن منبج من املدن
ُقدم �اً يف االلتح��اق بوح��دات محاي��ة امل��رأة الكردي��ة (اجلن��اح العس��كري ال�تي نال��ت فيه��ا امل��رأة حظاً وافراَ من التعل��م والثقافة واالحرتام)،
النس��ائي املس��لح حل��زب االحت��اد الدميقراط��ي الك��ردي) ،وال�تي انضم��ت ناهيك عن الظروف املادية القاسية اليت يعيشها األهالي ،خاصة
هلا بش��كل س� ّري بعد ترددها على مق ّرهن يف قرية الكرس��ان مشال ش��رق النازح��ون إىل منب��ج م��ن األري��اف ،ما منح القوات مس��احة واس��عة
للمن��اورة ،ع��دا اللع��ب عل��ى وت��ر الث��أر م��ن داع��ش ومفاعليه��ا يف
منبج.
ً
جمل��س منب��ج العس��كري أعل��ن ع��ن ختري��ج أكثر من  50ش��ابا التأث�ير عل��ى األعم��ار الصغ�يرة (ش��بان وفتي��ات) ،أو إغرائه��م
وفت��اة يف نيس��ان الفائ��ت م��ن الع��ام اجل��اري كأعض��اء يف منظوم��ة األم��ن بالس��لطة وامل��ال وحري��ة التح��رك لالنضم��ام إىل صف��وف ه��ذه
الداخلي التابعة للمجلس .وكان أعلن سابقاً عن ختريج  30فتاة عربية الق��وات.
تتفاخ��ر فاطم��ة باالنضم��ام لوح��دات محاي��ة امل��رأة
يف أيار  2017الفائت وضمهن لصفوف الوحدات الكردية؛ بعد إخضاعهن
لدورة عسكرية يف معسكرات التدريب التابعة للوحدات الكردية يف بلدة الكردي��ة ،وتتح��دث ع��ن املعس��كر التدري�بي ال��ذي خضع��ت ل��ه يف
الشيوخ جنوب غرب مدينة عني العرب كوباني 30كلم .فاطمة كانت مدين��ة ع�ين الع��رب  -كوبان��ي ،حي��ث تلقت تدريب��ات مكثفة ملدة
س��تني يوم�اً عل��ى اس��تخدام األس��لحة ،أبرزه��ا س�لاح القن��ص ،إىل
إح��دى تل��ك الفتيات.
أ ّم فاطم��ة ال�تي فق��دت ولده��ا يف قص��ف عل��ى القري��ة ،وزوجه��ا جان��ب دروس فكري��ة وسياس��ية تتواف��ق وأف��كار ح��زب االحت��اد
بع��د ذهاب��ه للعم��ل يف لبن��ان من��ذ حك��م داع��ش يف ع��ام  ،2015مل تك��ن ه��ذه الدميقراط��ي الك��ردي ،لتتخ��رج بع��د ذل��ك كمقاتل��ة ضم��ن
املرة تستطيع حماسبة طفلتها اليت أتت متسّلحة بسالحها وبصديقاتها الوح��دات.
جتني��د الفتي��ات ه��و ذات األس��لوب ال��ذي عم��ل علي��ه
من وحدات احلماية الكردية ،برفقة القيادية «الرفيقة» املسؤولة عنهن.
ً
أم��ا أنظ��ار جريانه��ا ،الذي��ن أخف��وا وجوهه��م خوف�اً م��ن احملاس��بة ،فظل��ت ح��زب العم��ال الكردس��تاني س��ابقا من خالل نش��ر نظ��ام اجتماعي
ُتالحقه��م ط��وال (الزي��ارات) ،لك��ن أح��داً منه��ن مل يأب��ه لذل��ك س��وى األم يُلغ��ي كاف��ة أش��كال الوصاي��ة عل��ى الفتي��ات م��ن قب��ل األه��ل ،وهو
املنكوبة ،اليت ظل يسكنها هاجس «عيون اجلريان تاكلنا وحتكي علينا» .ماخيال��ف ع��ادات وتقالي��د املنطق��ة الس��ائدة من��ذ مئ��ات الس��نني.
فاملش��هد الغريب ،وغري املألوف يف املدينة ،وغياب الطفلة عن البيت كل ُمالف��ة النظ��ام ُتع � ّرض أولي��اء أم��ر الفت��اة للس��جن والعقوب��ة
ه��ذه امل�دّة أس��اء لس��معة العائل��ة :تض��رب أم فاطم��ة بيديه��ا عل��ى وجهه��ا املالي��ة إن تقدم��ت الفت��اة بش��كوى به��ذا اخلص��وص ،والالف��ت أن
قس��د متنع النس��اء دون س��ن  18من الزواج وتقبل بانضمامهن إىل
وتص��رخ «فاطمة صارت عس��كرية».
رغ��م توقي��ع وح��دات محاي��ة الش��عب الكردي��ة عل��ى قان��ون مينع تنظيمه��ا العس��كري!
ً
فاطم��ة حالي��ا تعم��ل ضم��ن ق��وات الش��رطة احمللي��ة
جتني��د األطف��ال إال أنه��م اس��تمروا يف ذل��ك ،يف ظ��ل غي��اب كام��ل ل��دور
ضم األطفال ،وخاصة الفتيات دون املس��ماة باألس��ايش يف مدين��ة منب��ج ،وتق��ود دوري��ات عس��كرية
املنظمات احلقوقية يف الرقابة على ّ
�جل ناش��طون يف مناط��ق س��يطرتها عش��رات احل��االت .برفق��ة زميالته��ا ،كم��ا تق��ود دوري��ات احل��رس ال�تي تنتش��ر يف
 18عام�اً ،حي��ث س� ّ
وميك��ن الق��ول إن ق��وات قس��د يف منبج ومناطق ح��وض الفرات واجلزيرة حمي��ط مق��رات دور الش��عب (جمال��س حملية لألحي��اء واملناطق)
السورية باتت حتاول فرض نظام اجتماعي تارة بالقوة العسكرية وتارة يف أحي��اء مدين��ة منب��ج ،وتتلق��ى راتب��اً ش��هريا حن��و  200دوالر
أمريك��ي ،وتتمت��ع بس��لطة واس��عة عل��ى أقرانه��ا يف املدين��ة ،وب��ات
بالرتغي��ب.
بع��د أن أف��رغ حك��م داع��ش املنطق��ة م��ن ش��بانها الذي��ن هاج��روا تن ّقله��ا ِب ِزيّه��ا العس��كري أم��راً اعتيادي�اً ،لت�ترك والدتها اليت ختلى
خوف��اً ،أو طلب��اً لل��رزق يف ال��دول اجمل��اورة ،اس��تغلت الق��وات املش��اكل عنه��ا زوجه��ا من��ذ مساع��ه باخل�بر وحي��دة تن��دب حظه��ا.
العدد  16 / 117أيار 2018
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التصوير الصحفي يف إدلب

بني الرتحيب واحلظر

حممد الشامي
تتع��دد املتاع��ب ال�تي ُتواج��ه الصحفي�ين واملصوري��ن يف حمافظ��ة
إدل��ب ،لع� ّ�ل أبرزه��ا م��ا حيص��ل م��ن مضايق��ات مل يس��لم منه��ا معظ��م العامل�ين يف جم��ال
يتحم��ل املدني��ون وزر العدي��د م��ن ه��ذه
اإلع�لام ،مصدره��ا الفصائ��ل املس��يطرة ،كم��ا
ّ
احل��االت .وم��ا يُث�ير مق��داراً كب�يراً من االهتمام حول ه��ذا املوضوع هو البع��د االقتصادي
للتصوي��ر ،إضاف��ة للتضيي��ق عل��ى احلر ّي��ات ال�تي قام��ت الث��ورة لنيله��ا .املوض��وع بش��قيه
االقتص��ادي والسياس��ي ه��و مث��ار حب��ث ه��ذا التحقي��ق.
يف مدين��ة إدل��ب ،ال�تي تعت�بر
مبثاب��ة عاصم��ة الش��مال الس��وري ،يصع��ب
على أي صحفي أو حتى مدني أن حيمل آلة
تصوير ويلتقط مشاهد حياتية أو توثيقية،
هن��ا أوهن��اك ،دون التع�� ّرض للمس��اءلة أو
التوبي��خ .ه��ذا ه��و املب��دأ املُتع��ارف علي��ه ل��دى
أغل��ب املصوري��ن ،عل��ى الرغ��م م��ن نف��ي
بعضه��م احتمالي��ة ح��دوث أي انته��اك حب��ق
م��ن حيم��ل كام�يرا ويتج��ول داخ��ل املدين��ة
ّ
املكتظ��ة بالكث�ير م��ن أبن��اء املناط��ق الس��ورية
وغ�ير الس��ورية.
َ
كمهج��ر ق� ِدم إىل إدل��ب من��ذ عدة
ّ
أيام ،مل يعلم «أبو أمحد» بالقوانني املرسومة
يف املدينة .محل هاتفه النقال بش��كل طبيعي
بع��د أن فت��ح الكام�يرا مص��وراً ع��دداً م��ن
لقطات الس��لفي على س��بيل الت��ذكار «فجأة
عل��ي ثالث��ة أش��خاص وطلب��وا م�ني
هج��م ّ
إغ�لاق اجل��وال» .أخ��ذ أح��د الرج��ال ،الذي��ن
قال��وا إنه��م يعمل��ون ضم��ن أمني��ة إدل��ب،
جه��ازه وق��ام بفتحه وتفتيش اس��تديو الصور
«من حسن حظي أن الصور كانت شخصية،
وم��ع ذل��ك مل أس��لم م��ن التوبي��خ».
األم��ر ذات��ه تك��رر م��ع مص��ور ،طلب
إغف��ال امس��ه ،وال��ذي أتع��ب مع � ّد التحقي��ق
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ل�لإدالء ببعض املعلوم��ات حول هذه القضية
نظ��راً لتخوف��ه الش��ديد م��ن تك��رار حادث��ة
اعتقال��ه ال�تي دام��ت ل��ـ  3أش��هر «االعتق��ال
كان بس��بب التصوي��ر ضم��ن مدين��ة إدل��ب،
يف البداي��ة كان الس��بب ه��و ع��دم محل��ي
تصرحي��اً بالتصوي��ر ،لك��ن القضي��ة تع��دّت
ذل��ك خ�لال ف�ترة التحقي��ق».
تع��رض املص��ور للس��جن يف أح��د س��جون
هيئ��ة حتري��ر الش��ام يف إدل��ب ،بع��د اتهام��ه
بالتعامل مع جهات خمابراتية خالل تش ّعب
التحقي��ق .وعل��ى الرغ��م م��ن تربئ��ة احملكم��ة
للمصور ّإل أنه قضى عدة أس��ابيع أخرى يف
الس��جن بع��د ص��دور احلك��م.
وتس��ري حال��ة م��ن الرع��ب ب�ين
املصوري��ن ،خاص��ة فيم��ا يتعل��ق مبواجه��ة
حمتملة مع هيئة حترير الشام وغريها من
الفصائ��ل ،حرص�اً عل��ى حريته��م الش��خصية
املُعرض��ة للس��جن يف أي حلظ��ة ،دون أن
يك��ون هن��اك م��ن يداف��ع عنه��م أو حيميه��م.
وه��ذا م��ا يفس��ر تك ّت��م املصور ع��ن اإلدالء بأي
معلوم��ات خاص��ة تظه��ر ش��خصيته أو م��ا
تع��رض ل��ه خ�لال ف�ترة اعتقال��ه.
امله��م يف ه��ذه القضي��ة ومثيالته��ا
ه��و فق��دان الكث�ير م��ن املصوري��ن لعمله��م،

العدد  16 / 117أيار 2018

خاصة من تع ّرض منهم لالعتقال ،فاملصور
ال��ذي كان يعم��ل م��ع إح��دى ال��وكاالت
الصحفي��ة واملعي��ل لثالث��ة أبن��اء ختّل��ى ع��ن
عمل��ه بع��د اعتقال��ه األخ�ير «الي��وم ليس لدي
مص��در دخ��ل .لق��د فق��دت عمل��ي متام �اً ،ال
أري��د أن أُعتق��ل م��ن جدي��د».
جمرد تصرفات فردية
خالف��اً للمعلوم��ات الس��ابقة؛
ينفي الناش��ط واملصور «مطيع جالل» وجود
متاع��ب ُتواج��ه الصحفي�ين يف الوقت الراهن.
ّ
وب�ين ج�لال ل��ـ ع�ين املدين��ة أنه عق��ب حترير
إدلب مل تكن هناك قيود على التصوير ،لكن
وبعد فرتة أصدر جيش الفتح ،املسيطر على
إدل��ب حينه��ا ،ق��راراً يُل��زم مجي��ع الصحفي�ين
واملصوري��ن باحلص��ول عل��ى ترخي��ص م��ن
اإلدارة العام��ة.
حص��ل ج�لال عل��ى رخص��ة
للتصوير ،ومع ذلك «مل يطلب أحد مين هذه
الرخصة ،مع أني أصور بشكل دائم» ،واعترب
ج�لال ح��وادث التهج��م واعتق��ال بع��ض
الصحفي�ين يف املدين��ة «جم��رد تصرف��ات
فردي��ة من العناص��ر ،فهذه احلوادث تك ّررت،
وال ت��زال ،من��ذ بداي��ة الث��ورة وم��ع أغل��ب
ا لصحفي�ين » .
ال ف��رق ب�ين العامل�ين ضم��ن
ال��وكاالت األجنبي��ة أو احمللي��ة يف
التس��هيالت ب��رأي ج�لال ،فـ«أح��د أصدقائ��ي
يعم��ل ضم��ن وكال��ة الصحاف��ة الفرنس��ية.
مي� ّر م��ن احلواج��ز ُ
ويربه��م أن��ه يعم��ل م��ع
ه��ذه الوكال��ة ،وال أح��د يتع��رض ل��ه خ�لال
ممارس��ة عمل��ه» .لكن��ه يس��تدرك حديث��ه
بالق��ول «طبع�اً ه��ذه التس��هيالت ليس��ت ح ّب�اً
باإلعالمي�ين أو حرص��اً عل��ى احلري��ة ،ب��ل
ه��ي وض��ع أُج�بروا علي��ه نتيج��ة ع��دم الرض��ا
املوج��ود لدين��ا كنش��طاء ع��ن حك��م اهليئ��ة.
إنه��م خيش��وننا لذل��ك ه��م حيرص��ون عل��ى
ع��دم املواجه��ة».
االعتقال وفقا لطريقة التعاطي
املص��ادر ال�تي حتدث��ت ل��ـ ع�ين
املدين��ة أس��هبت يف موض��وع تعاط��ي املصور أو
الصحف��ي م��ع بع��ض القضاي��ا احلساس��ة ،ف��ـ
لعنص��ري (امل��كان وطريق��ة التعاطي) عالقة
هام��ة م��ع الس��ماح بالتصوي��ر أو تع��رض
الصحف��ي لالعتق��ال أو مص��ادرة معدات��ه.
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ق �دّم عب��د قنط��ار ،ال��ذي يعم��ل م��ع
وكال�تي األناض��ول الرتكي��ة واي اف ب��ي
( )AFPالفرنس��يةُ ،وجه��ة نظ��ر معقول��ة ح��ول
ه��ذه النقط��ة ،إذ «يتف��اوت حج��م املضايق��ات
حس��ب امل��ادة املص��ورة .يف بعض املواد ال حتصل
أي مش��اكل ،مث��ل تغطي��ة حادث��ة قص��ف
أو مع��ارك م��ع النظ��ام ،عل��ى س��بيل املث��ال».
يف املقاب��ل تتس��بب بع��ض امل��واد اإلعالمي��ة
مبضايق��ات للصحف��ي كـ«اس��تطالع ال��رأي،
قضايا املهاجرين ،مناصرة فصيل ضد فصيل
آخ��ر» ،قائم��ة املواضي��ع احملظ��ورة ه��ذه ق��د
ُتع��رض صاحبه��ا لالعتق��ال ف��وراً.
أم��ا بالنس��بة لعنص��ر امل��كان
فيس��تعرض قنط��ار جمموع��ة م��ن األماك��ن
ال�تي يصع��ب فيه��ا ممارس��ة حري��ة الصحاف��ة
دون التع��رض ل�لأذى ،أهمه��ا مدين��ة إدل��ب
وري��ف إدل��ب الغرب��ي (جس��ر الش��غور وح��ارم
وس��لقني) ،ويع��زو الس��بب إىل وج��ود أع��داد
كب�يرة م��ن املهاجري��ن وضع��ف نش��اطات
املنظم��ات املدني��ة فيه��ا.
يعتم��د قنط��ار عل��ى بي��ع الص��ور
لتأم�ين دخ��ل جي��د لعائلت��ه ،إال أن��ه خيش��ى
كباق��ي زمالئ��ه م��ن االعتق��ال أو التوق��ف ع��ن
العم��ل ال��ذي يؤمن له «حياة كرمية» مقارنة
بباق��ي األعم��ال املتوف��رة يف املدين��ة ،عل��ى ح��د
قول��ه.
الرتخيص
ُر ّوج إعالمي��اً ملعظ��م القضاي��ا ال�تي
تع� ّرض خالهل��ا صحفي��ون لالنته��اك يف إدلب
بع��دم احلص��ول عل��ى ترخي��ص ،وه��و بطاق��ة
حيص��ل عليه��ا املص��ور ُت ّنب��ه املس��اءلة وفق�اً ملا
يت��م الرتوي��ج ل��ه يف املنطق��ة .أم��ا م��ن الناحي��ة
العملي��ة ،فق��د تب�ين م��ن خ�لال املعلوم��ات ال�تي

حصل��ت عليه��ا ع�ين املدين��ة أن احلص��ول
عل��ى بطاق��ة ترخي��ص لي��س ه��و م��ا حيم��ي
الصحفي أو يساعده على ممارسة عمله ،بل
تلع��ب أم��ور أخ��رى ،مث��ل املعرف��ة الش��خصية
وع��دم االق�تراب م��ن القضاي��ا احلساس��ة
وم��كان وتوقي��ت التصوي��ر ،دوراً حامس��اً يف
ه��ذه املس��ألة.
عب��د قنط��ار مل حيص��ل عل��ى
بطاق��ة م��ن ه��ذا الن��وع ،وم��ع ذل��ك مي��ارس
عمل��ه بش��كل طبيع��ي بالرغ��م م��ن تعرض��ه
لالعتق��ال يف  ،2013عق��ب اهلجم��ات ال�تي
ش��نتها جبه��ة النص��رة عل��ى مج��ال مع��روف
قائ��د جبه��ة ث��وار س��وريا .مطي��ع ج�لال أيض�اً
ال يس��تعمل ه��ذه البطاق��ة عل��ى الرغ��م م��ن
التعب واملش��قة اليت بذهلا يف احلصول عليها
ف��ور حتري��ر إدلب وتس��لم جي��ش الفتح زمام
األم��ور فيه��ا .وع��ن طريق��ة العم��ل ُيربن��ا
ج�لال «عندم��ا خن��رج للتصوي��ر نتواص��ل مع
أش��خاص معني�ين به��ذا األم��ر ،وهك��ذا نعم��ل
دائماً» ،و«بس��بب كثرة النشطاء والوكاالت
ون��درة م��ن حيم��ل ورق��ة التصري��ح ،مل يع��د
املعني��ون مهتم�ين به��ذه البطاق��ة عل��ى اعتبار
أن املعرف��ة الش��خصية تلع��ب ال��دور األهم يف
معظ��م األحي��ان».
كان��ت اإلدارة املدني��ة جلي��ش
الفت��ح ه��ي اجله��ة املاحن��ة إلذن التصوي��ر،
وبع��د س��يطرة هيئ��ة حتري��ر الش��ام عل��ى
احملافظ��ة تابع��ت العم��ل بقان��ون الرتخي��ص.
وتق��ول مص��ادر
ُ
ل��ـ ع�ين املدين��ة إن الق��رار ق��د ألغ��ي منذ فرتة،
ومل يع��د الصحفي��ون حيتاج��ون لرخص��ة
ملمارس��ة عمله��م ،األم��ر ال��ذي تنفي��ه ح��االت
االعتق��ال الس��ابقة.
إدلب  -عدسة الكاتب

األمر متفاوت وفقا للمنطقة
بعي��داً ع��ن مدين��ة إدل��ب؛ ختتل��ف
قوانني التصوير من منطقة ألخرى ،فهناك
عش��رات امل��دن والبل��دات وال�تي تتمت��ع حبك��م
ذاتي إىل حد ما تس��مح بالتصوير دون قيود،
كم��ا يق��ول حمم��ود (اس��م مس��تعار) وه��و
ناش��ط صحف��ي م��ن دمش��ق ،فف��ي «مدين��ة
ُرح��ب معظم أهلها باملصورين بش��كل
بن��ش ي ّ
يدع��و للراح��ة واالطمئن��ان» ،وميك��ن ألي
ش��خص التق��اط الفيديوه��ات والص��ور ال�تي
يريده��ا دون أن «يُس��أل ع��ن امس��ه أو اجله��ة
ال�تي يعم��ل هل��ا».
يف املقابل تس��ود طبيعة معاكس��ة
يف بع��ض البل��دات ال�تي يُس��ارع أهله��ا ملن��ع
املصوري��ن م��ن ممارس��ة عمله��م ،رمب��ا خوف�اً
من التقاط الصور ،أو جتنباً لظهور بلداتهم
يف اإلع�لام املع��ارض .ي��روي م��روان (اس��م
مس��تعار) ،أح��د املصوري��ن الذي��ن اس��تقبلوا
مهج��ري الغوط��ة عن��د نقط��ة قلع��ة املضي��ق،
تهج��م ع��دد م��ن العناص��ر التابع��ة
حادث��ة ُّ
لفصائ��ل مح��اة على الصحفيني ومطالبتهم
«مبنع التصوير دون إبداء سبب واضح» ،ومل
مين��ع ال��ر ّد امل��ؤدب للمصوري��ن م��ن «تع��رض
البع��ض ملص��ادرة آلة التصوير أو حتطيمها».
مس��ألة التصوي��ر ختتل��ف ضم��ن
أماكن تواجد املخيمات املنتشرة بكثرة على
احلدود مع تركيا ،إذ ال ُيكن ألي صحفي
التصوير داخل املخيمات دون احلصول على
موافق��ة م��ن اإلدارة العام��ة للمهجري��ن ال�تي
تربط بني مجيع خميمات الشمال السوري.
إىل ذل��ك؛ ال ميك��ن تس��جيل أي
ف��ارق أو امتي��از ب�ين الصحفي�ين العاملني يف
الصحاف��ة األجنبي��ة وغريه��م م��ن مراس��لي
ُرح��ب
ال��وكاالت احمللي��ة ،وإن كان ي َّ
باملتعاون�ين م��ع اجله��ات األجنبي��ة يف بع��ض
األحي��ان بش��كل مث�ير لالهتم��ام ،فذل��ك ألن
القضية املستهدفة بالتصوير يُراد تصديرها
ع�بر ه��ذه املؤسس��ات واس��عة االنتش��ار.
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ريف محص الشمالي خارج حسابات
احلكومات واملنظمات والنخوة الشعبية
مصطفى أبو مشس

تزامح��ت وس��ائل التواص��ل
االجتماع��ي عل��ى نش��ر ص��ور ومقاط��ع فيدي��و
ومناش��دات ألطف��ال ومدنيني م��ن ريف محص
الش��مالي « ُترك��وا لقدره��م» بع��د تهجريه��م
القس��ري ،ب�لا م��أوى أو طع��ام أو طباب��ة.
وأظه��رت تل��ك الصور واملقاط��ع عالمات اليأس
واخلذالن اليت ع َلت وجوههم ،والدهشة لغياب
املنظم��ات الداعم��ة أو ف��رق االس��تجابة الطارئة
أس��وة بس��ابقيهم م��ن املهجري��ن.
تل��ك احلم�لات واملُناش��دات مل ُتغ� ّير يف
هجري��ن
واق��ع احل��ال م��ن ش��يء ،فم��ا زال آالف املُ ّ
يس��كنون يف الع��راء ،ويف أفض��ل األح��وال يف
مراك��ز إي��واء مجاعي��ة كاملس��اجد وامل��دارس
وحت��ى الصوام��ع بع��د وصوهل��م إىل حمافظ��ة
إدل��ب ،إث��ر رف��ض احلكوم��ة الرتكي��ة وفصائ��ل
درع الف��رات اس��تقباهلم حبج��ة غي��اب التنس��يق،
وافتق��ار املنطق��ة ملراك��ز إي��واء تس��توعب األعداد
القادم��ة ،فاكتف��ت باس��تقبال الدفع��ة األوىل
وعدده��ا ( )3390مهج��راً ،وال�تي خرج��ت من ريف
محص يف  7من أيار احلالي ليسمح هلا بالدخول
بع��د يوم�ين م��ن وصوهلا إىل معرب «أب��و الزندين»
حبج��ة ع��دم التنس��يق.
أُغل��ق املع�بر يف وج��ه باق��ي الدفع��ات،
ومل يُس��مح هل��م بالدخ��ول إىل مدين��ة الب��اب رغم
انتظ��ار القافل��ة الثاني��ة ألكث��ر م��ن ثالث��ة أي��ام
ب�ين ط��ريف املع�بر ،وأت��ى األم��ر أخ�يراً بالرف��ض.
توجهت الدفعات إىل قلعة املضيق يف ريف محاه
ودخلت إىل حمافظة إدلب« ،تفاجأنا بالش��ي الي
ص��ار ،م��ا معن��ا خ�بر أن��و تركي��ا م��ا بده��ا تدخلن��ا،
قالولن��ا ان��و كل ش��ي جاه��ز وان��و االتف��اق تركي
روس��ي» يق��ول أب��و عب��دو (أح��د املهجري��ن) ،ال��ذي
أخربن��ا أن أكث��ر م��ن  2500مهج��راً وصل��وا إىل
مع�بر «أب��و الزندي��ن» و ُوضع��وا يف حمط��ة وق��ود
مهجورة ،نس��اء وأطفا ً
ال وش��يوخاً ومصابني دون
طعام أو شراب ،فقوات النظام مسحت لصهريج
مي��اه الش��رب ب��أن يأت��ي لس��اعة واح��دة يف الي��وم،
مل يك��ن هن��اك محام��ات وال مي��اه أيض �اً ،وكان
عناص��ر الش��بيحة واألم��ن ُييط��ون بامل��كان.
الرج��ال مل تن��م وه��ي حت��رس صغاره��ا ونس��اءها
بس�لاحها الفردي الذي مسح للمهجرين بأخذه
«ايدن��ا عالزن��اد ،كنا متوقعني املوت بأي حلظة».
مل تفل��ح كل املناش��دات واملفاوض��ات
يف الس��ماح هل��م بالدخ��ول ،أص��اب اجلمي��ع حال��ة
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م��ن الي��أس «كل س��نوات احلص��ار ال
تع��ادل ه��ذه األي��ام» ،ومل ُت � ِد مظاه��رات
الناش��طني بالضغ��ط عل��ى األت��راك
والفصائ��ل ،وارتفع��ت األص��وات ه��ذه
امل � ّرة بإع�لان اإلف�لاس والتبعي��ة ،فـ«وه��م
االنتص��ار والنش��وة ال��ذي عاش��ه الناش��طون
يف الشهرين املاضيني ،خالل تهجري أهالي
تكس��ر عل��ى أس��وار مح��ص» يقول
الغوط��ةّ ،
الناش��ط أس��عد اخلطي��ب ،وال��ذي أرج��ع
األس��باب لالقتت��ال احلاص��ل ب�ين الفصائل
وضعفه��م وتبع ّيتهم ،كما اعرتف بضعف
االس��تجابة م��ن الناش��طني واملدني�ين ه��ذه
امل��رة ،فاملظاه��رات كان��ت خجول��ة ،رمب��ا
أدرك��وا أن ال ج��دوى منه��ا أخ�يراً!
اس��تقبلت إدل��ب الدفع��ات
املتبقي��ة من مهج��ري ريف محص والبالغ
عدده��م ( ،)32258تو ّزع��وا عل��ى أكث��ر م��ن
 20منطق��ة ومرك��ز إي��واء وخمي��م مؤقت،
ونتيجة توالي وصول قوافل املهجرين منذ
بداي��ة  2018واس��تقبال أكث��ر م��ن 300ألف
مهج��ر م��ن ريف��ي إدلب وحل��ب اجلنوبيني،
و118292مهج��راً م��ن الغوط��ة الش��رقية
وجن��وب دمش��ق وري��ف مح��ص ،اس��تنفدت
املنظم��ات اإلنس��انية كل طاقاته��ا وغاب��ت
اخلدم��ات الضروري��ة ع��ن مراك��ز اإلي��واء
واحتج��ت املنظم��ات
املكتظ��ة (إن وج��دت)،
ّ
بغي��اب التنس��يق وع��دم وج��ود اإلحصائيات
ّإل أن «منس��قو االس��تجابة يف الش��مال
الس��وري» ف ّن��دت ه��ذه االدع��اءات ،وقال��ت
إنه��ا قدّم��ت إحصائي��ات دقيق��ة جلمي��ع
املنظم��ات باألع��داد واألعم��ار واحل��االت
الصحي��ة! وق��ال منس��قو االس��تجابة أن
 % 60م��ن املهجري��ن ال يتوف��ر لديه��م مث��ن
وجب��ة إفط��ار خ�لال ش��هر رمض��ان ،يف
ح�ين اكتف��ت حكومت��ا اإلنق��اذ واملؤقت��ة
باملش��اهدة م��ن بعي��د ،وض ُعف��ت االس��تجابة

الش��عبية ال�تي س��اعدت خ�لال األش��هر الفائت��ة
حبل��ول جدي��ة وس��ريعة.
أن��س العب��ارة م��ن مدين��ة «احلول��ة –
تلدو» استغرق وصوله إىل قلعة املضيق أكثر
م��ن  40س��اعة يف الدفع��ة اخلامس��ة ليحظ��ى
خبيم��ة يف مدرس��ة الصناع��ة يف األت��ارب ،أم��ا
أبو أمحد من نفس املدينة فتخلو خيمته حتى
م��ن احلرام��ات واإلس��فنجات ،ال م��اء وال طع��ام
وال أدوات طب��خ« ،طالبناه��م بإغاث��ات وما لبونا،
م��ا بيكف��ي الوج��ع ال��ي عش��ناه عالطري��ق» يقول
الرج��ل ال��ذي أخربن��ا أن الفصائ��ل العس��كرية
املوج��ودة يف إدل��ب أخ��ذت بع��ض العناص��ر
وعائالته��م املنتم�ين هل��م أو املرتبط�ين به��م
بعالق��ات قدمي��ة ،وترك��وا الباق�ين لقدره��م.
م��ا حي��دث أليقون��ة الث��ورة الس��ورية
(مح��ص) إمع��ان يف ال� ّ
�ذل واإلحب��اط ،إذ ج��رى،
من��ذ البداي��ة ،تصوي��ر الضاب��ط الروس��ي وه��و
ُيل��ي عل��ى الفصائ��ل ش��روط تس��ليم املنطق��ة
واألس��لحة الثقيل��ة ،ويضعه��م أم��ام خي��ارات
التهج�ير أو البق��اء يف «حض��ن النظ��ام» أو امل��وت
وتدم�ير املنطق��ة ،لتكتم��ل فص��ول معاناته��م
عل��ى حاج��ز ملوك والس��معليل وم��ا تعرضوا له
م��ن تفتي��ش وإهان��ات وألف��اظ نابي��ة وإش��ارات
س��يئة يف الطريق الذي س��لكته احلافالت عمداً
ث��م منعه��م م��ن دخ��ول
ب�ين الق��رى العلوي��ةّ ،
أراض س��ورية ،وم��ا حيص��ل اآلن هل��م م��ن ج��وع
وي��أس وذل ،دف��ع بعضه��م للحديث ع��ن العودة
إىل نظ��ام األس��د ،آخ��رون أظه��روا ندمه��م عل��ى
خياره��م اخلاط��ئ ال��ذي اخت��ذوه ب�ترك مدنه��م
وبلداته��م ،أم��ا الباق��ون فقد ناش��دوا عرب مقطع
فيدي��و «أه��ل اخلري» ال «املنظمات اليت وصفوها
بأصح��اب الش��عارات الكاذب��ة» ملس��اعدتهم و
الوق��وف إىل جانبه��م ،ليصل احلال بأحدهم أن
يطل��ب مم��ن لديه الق��درة أن يأخذ أطفاله قبل
أن حي�ترق قلب��ه عليهم «عن��دي هالطفلني تعوا
خدوه��م وال ش��وفهم ع��م ميوت��وا قدام��ي».

رادار املدينة

األسدية مصغرة
السويداء ..سوريا برات ورجال دين
بات وحزب وخما
بعصا

عبيدة نبواني
مل خت��رج حمافظ��ة الس��ويداء ع��ن س��يطرة نظ��ام األس��د ،م��ا جيعله��ا ُت ّثل ،إىل ح� ٍّ�د كبري،
ص��ورة مصغ��رة ملس��تقبل الدول��ة الس��ورية إذا بات��ت حت��ت حكم النظ��ام مرة أخرى ،وق��د يُلخص تنوع
امليليش��يات وال��والءات والتوجه��ات فيه��ا ،إىل ح��د م��ا ،بع��ض م��ا ميك��ن ُمالحظت��ه يف أي منطق��ة أخرى
يس��يطر عليه��ا النظ��ام ،أو سيس��يطر عليه��ا الحق�اً .ورغم أن احملافظة مل تش��هد عملي��ات قتل مجاعي
وتهج�ير ممنه��ج واعتق��االت باجلمل��ة مث��ل كث�ير م��ن احملافظ��ات األخ��رى ،إال أنه��ا مت ّث��ل منوذج�اً
لآللي��ة ال�تي ُيك��ن أن ي ّتبعه��ا النظ��ام يف حك��م الدول��ة ال�تي ُتدي��ر أجزاءه��ا جمموع��ات مس��لحة ق��د ال
ختض��ع لس��لطته الكامل��ة ،إال أن��ه يس��تطيع أن خيل��ق هل��ا مصاحل تتطّل��ب وجوده ،ولو بصورة ش��كلية.
تش��هد الس��ويداء ،وط��وال الس��نوات
املاضي��ة ،فلتان�اً أمني�اً يف ظ��ل انتش��ار جمموع��ات
ق��ادرة عل��ى امت�لاك الس�لاح ،وس��باق أجه��زة
األم��ن التابع��ة للنظ��ام وحلفائ��ه عل��ى جتني��د
مزي��د م��ن أبن��اء احملافظة يف صفوف ميليش��يات
تتب��ع لألمن العس��كري وأمن الدول��ة واملخابرات
اجلوي��ة ،وأخ��رى ُتع��رف بتبعيته��ا حل��زب اهلل
اللبنان��ي أو إليران بش��كل مباش��ر ،ع��دا عن وجود
جمموع��ات مس��لحة حملي��ة أنش��أت نفس��ها م��ن
الواق��ع ال��ذي فرضت��ه (ض��رورة وجود س�لاح بيد
اجلمي��ع).
وو ّثق��ت ش��بكة «الس��ويداء  »24املعني��ة
برص��د أخب��ار احملافظ��ة خ�لال ش��هر نيس��ان
الفائ��ت 15 ،حادث��ة قت��ل ،مبع��دل قتي��ل كل
يوم�ين ،إضاف��ة ل��ـ  18حال��ة خط��ف أو اعتق��ال،
بينم��ا يبل��غ ع��دد القتل��ى املُوثق�ين من��ذ بداي��ة
الع��ام اجل��اري وحت��ى بداي��ة أي��ار حن��و  44قتي�ل ً
ا
ّل يُش�ير إىل مقت��ل
إضاف��ة ل��ـ  42جرحي �اً ،مبع �د ٍ
ش��خص وج��رح آخ��ر كل ثالث��ة أي��ام ،فيم��ا بل��غ
ع��دد ح��االت اخلط��ف واالعتق��ال املوثق��ة خ�لال
الف�ترة نفس��ها  113حال��ة ،مبع�دّل حادث��ة خطف
أو اعتق��ال كل ي��وم تقريب��اً.
ه��ذه اجلرائ��م ترافق��ت مع ب��دء ظهور
عالم��ات التف��كك يف اجملتم��ع احملل��ي ،وغي��اب
واضح لكثري من القيم اإلنس��انية واالجتماعية،
حيث رصد ناش��طون من الس��ويداء خالل الفرتة
املاضي��ة تزاي��داً بأعداد جرائ��م القتل اليت ارتكبها
مدنيون ّ
حبق أقارب هلم ،من بينها حاالت ألبناء

قتلوا آباءهم ،كما حدث يف ريف ش��هبا الش��رقي
ويف قري��ة س��الي وغريه��ا.
وأش��ار البع��ض أن الفلت��ان األم�ني
مل يع��د يقتص��ر عل��ى عملي��ات القت��ل واخلط��ف
العلني��ة ،وإمن��ا مش��ل انتش��ار ع��دد م��ن املقاط��ع
املص��ورة اليت ُتظهر تعذيب ُم َ
تطفني بأس��اليب
وحش��ية لطل��ب فدي��ة م��ن أهاليه��م ،ت�تراوح ب�ين
بضعة ماليني ومئة مليون لرية سورية ،الفتني
تعذيب مصور ٍة منذ
إىل رصد حنو عش��ر حاالت
ٍ
بداي��ة الع��ام احلال��ي ،م��ن بينه��ا قط��ع إصب��ع أحد
املختطف�ين للضغ��ط عل��ى ذوي��ه.
ك��ون الس��ويداء خاضع��ة بش��كل
كام��ل لس��يطرة نظ��ام األس��د ،فالعصاب��ات
املنتش��رة فيه��ا ال ُيك��ن إال أن تتب��ع ل��ه ،س��واء
بش��كل مباش��ر ،أو تربطه��ا ص�لات م��ع أجهزت��ه
األمني��ة ،م��ا يُتي��ح ل��ه أن يك��ون املُتحكم األساس��ي
جبمي��ع األح��داث ،ال�تي ق��د يب��دو بعضه��ا أن��ه
يضع��ف س��لطته ويُق ّوضه��ا ،إال أنه��ا يف احلقيق��ة
ُتث�ير خوف��اً متزاي��داً ل��دى األهال��ي م��ن انتش��ار
الفوض��ى أكث��ر يف ح��ال غي��اب النظ��ام ،ماانطب��ع
عل��ى املطالب��ات املتك��ررة ،س��واء يف األحادي��ث
العام��ة أو ع�بر التعليق��ات عل��ى وس��ائل التواص��ل
االجتماعي ،واليت تنتقد غياب «الدولة» أو غياب
«األجه��زة املختص��ة» م��ا حيم��ل رغب��ات ضمني��ة
بتدخ��ل ه��ذه األجه��زة أكث��ر ،كم��ا حيم��ل يف
الوق��ت نفس��ه إق��راراً بع��دم قدرة اجملتم��ع احمللي،
الذي بات مفككاً بشكل واضح ،على إدارة شؤونه
بنفس��ه.

ومل يُف�� ّوت النظ��ام أي فرص��ة
للرتوي��ج لتل��ك الفك��رة باس��تغالل رج��ال الدي��ن،
وهو ما اس��تجاب له «ش��يوخ العقل» يف الس��ويداء،
وه��م الس��لطة الديني��ة األعل��ى يف احملافظ��ة،
ع�بر توزي��ع بي��ان يقض��ي بض��رورة «التص��دي
ألعمال اخلطف والسلب والسرقة والتعاون مع
مؤسس��ات الدولة واجلهات املعنية لفرض هيبة
الدول��ة».
كل ذل��ك بالتزام��ن م��ع فتح الطريق
أمام عناصر من تنظيم «داعش» لتنفيذ عمليات
يف ريف الس��ويداء الش��رقي ،حيث أعدم التنظيم
ثالث��ة مواطن�ين م��ن ري��ف دمش��ق يف منطق��ة
الك��راع ش��رق الس��ويداء ،كم��ا اعتق��ل اثن�ين م��ن
أبن��اء حمافظ��ة درع��ا أثن��اء عودتهم��ا م��ن خمي��م
الركب��ان يف البادي��ة الس��ورية ،إضاف��ة العتقاله
ثالث��ة مدني�ين يف بداي��ة آذار املاض��ي ،بينم��ا
يعت�بر البع��ض أن ه��ذه العملي��ات ليس��ت س��وى
رس��ائل ُي��اول النظ��ام إيصاهل��ا ألبن��اء احملافظة
كحام هلم م��ن التنظيمات
ح��ول أهمي��ة وجوده
ٍ
املُتطرف��ة.
ه��ذه السياس��ات ،ال�تي مارس��ها
النظ��ام ط��وال الس��نوات املاضي��ة ،مل تقتصر على
الس��ويداء ،ولكنها سياسات ميارسها بشكل يومي
يف مجي��ع املناط��ق ال�تي يش��عر أن س��يطرته فيه��ا
غ�ير مس��تقرة أو ُمه��ددة ،فالفوض��ى والفلت��ان
األمين واخلوف الذي ميكن أن ينتش��ر جراءهما
بني املدنيني ،تشكل مجيعها أُسساً يعتمد النظام
عليه��ا إليه��ام األهال��ي بض��رورة وج��وده ،وه��ي
ُتش��ابه إىل ح ّد بعيد عمليات االغتيال اليت ُي ّتهم
النظام بالوقوف وراءها ،سواء يف درعا أو إدلب أو
س��واها ،خلل��ق حال��ة م��ن الفوض��ى تدفع للش��عور
بع��دم األم��ان يف املناط��ق احملررة ،و ُتفس��ح اجملال
يف الوق��ت نفس��ه لبع��ض التابع�ين ل��ه يف تل��ك
املناط��ق لرتوي��ج مث��ل ه��ذه األفكار بش��كل أكرب،
حبجة أن حكم النظام أفضل من حالة الفوضى
وانع��دام األم��ن حت��ت جن��اح الفصائ��ل.
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ّ
والتحدي يف إثبات الوجود
جملس حمافظة درعا احل ّرة
أحالم السعادات جمل��س حمافظ��ة درع��ا احل��رة واح��داً م��ن أه��م البن��ى اإلداري��ة يف اجلن��وب الس��وري ،وال��ذي جيم��ع حت��ت مظّلت��ه
اجملال��س احمللي��ة يف الق��رى واهليئ��ات املدني��ة والثوري��ة م��ع تزاي��د االحتياج��ات وتش� ّتت اجله��ود؛ وذل��ك بع��د جن��اح اجملل��س يف تعزي��ز قاع��دة
ش��رعيته وعام��ل الثق��ة بقرب��ه م��ن األهال��ي .لك��ن تبق��ى العوائ��ق األمني��ة واملالي��ة والتنظيمي��ة موض��ع تس��اؤل بالنس��بة الس��تمرار عمل��ه.
مهم�اً خالل الدورات املاضية يف ّ
حل
كان جملل��س احملافظ��ة دوراً ّ
عد ٍد من املشاكل الكبرية كاملساهمة يف بناء وتفعيل املنطقة احلرة ،ودعم
دار العدل ،وتنظيم عمل الصوامع ،وشراء القمح من الفالحني وختزينه يف
الصوامع لتحقيق أمن غذائي نس�بي للمناطق احملررة وس��حب هذه الورقة
من ي��د النظام.
وجن��ح جمل��س احملافظ��ة ،إىل حد ما ،يف تأس��يس آليات حماس��بة
ورقاب��ة داخلي��ة وخارجي��ة تتواف��ق م��ع الظ��روف ال�تي يعم��ل فيه��ا ،متج��اوزاً
مش��كلة قّل��ة الك��وادر العاملة نتيجة حمدودية مص��ادر الدعم املالي وضعف
التدريب ،كما أجنز مشاريع زراعية وتنموية داخل املناطق احملررة خالل
والسجل
الس��نوات الس��ابقة ،أهمها مشروع إعادة تش��جري األراضي الزراعية ّ
العق��اري وإدارة مع�بر نصي��ب احمل��رر احل��دودي م��ع األردن.
وميل��ك اجملل��س ق��وة تنفيذية صغرية ،ال ترقى إىل جهاز ش��رطة
متكامل ،يبقى اجمللس حباجته ،لتنفيذ القرارات الصادرة عنه ،وعن كافة
مهام��ه م��ن تنظي��م العم��ل ،وتفعي��ل عم��ل
املديري��ات ،ويُس��اعده يف تأدي��ة ّ
املؤسس��ات الثوري��ة وضب��ط عالقته��ا باملدني�ين ضمن أنظم��ة وقوانني حتكم
املناط��ق احمل��ررة مب��ا يتناس��ب م��ع الواق��ع احلال��ي.
وعل��ى الرغ��م م��ن ذل��ك ،يؤك��د رئيس اجمللس عل��ي الصلخدي لـ
«ع�ين املدين��ة» ،أن جمل��س حمافظ��ة درعا احلرة حق��ق  80يف املئة من خطة
عمل��ه ،وأن��ه «األفض��ل تقريب�اً ب�ين باق��ي جمال��س احملافظ��ات ،ألن��ه ُمتكام��ل
ويتأل��ف م��ن  12عض��واً واحملاف��ظ ونائب��ه» ،ويض��م مكات��ب زراعي��ة ومالي��ة
وتربوي��ة وصحي��ة وقانوني��ة وغريها ،واصفاً اهليكلي��ة التنظيمية للمجلس
ب��ـ «اجل ّي��دة» ،وأم��وره اإلداري��ة ب��ـ «املمت��ازة».
أم��ا الق��وة األمني��ة ال�تي تدع��م عم��ل اجملل��س ،فهن��اك حن��و 25
عنص��راً مس��لحني بأس��لحة خفيف��ة يتل ّق��ون روات��ب م��ن خمصصات��ه املالي��ة،
كما يش�ير «الصلخدي» أنه يف حال حصول أي اعتداء على اجمللس أو أحد
أعضائه فإن كافة فصائل اجليش احلر معن ّية باألمر ،معترباً أن عالقتهم
باألخ�يرة «جي��دة» ،يف ظ��ل وج��ود تنس��يق بني اجمللس ودار الع��دل والفصائل
عن��د احلاج��ة وحل� ّ�ل أي مش��كلة حت��دث يف املنطق��ة .وتعم��ل ع��دة فصائ��ل
عل��ى محاي��ة مبني��ي اجملل��س يف مدين�تي ن��وى واحل��راك ،إضاف��ة إىل تأم�ين
اجتماعات��ه.
مل تق��ع أي ح��االت اعت��داء ف��ردي أو مجاع��ي م��ن قب��ل الفصائ��ل
العس��كرية عل��ى اجملل��س إىل اآلن ،وف��ق م��ا ّ
أك��د «الصلخ��دي» ،الذي أوضح
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أيض �اً أن��ه يف ح��ال ح��دث ذل��ك فس ُيحاس��ب املعت��دون بالرج��وع إىل دار
الع��دل ،حي��ث أن كاف��ة الفصائ��ل و ّقع��ت ميثاق�اً بأنه��ا ختض��ع لس��لطة
األخرية ،كما س��يتم اللجوء إىل العالقات الش��خصية أو فصائل أخرى
يف ح��ال وج��ود خالف��ات أو اعت��داءات ش��خصية.
وعان��ى جمل��س احملافظ��ة من��ذ تأسيس��ه من ضع��ف التمويل،
مقارنة مع حجم النشاط والعمل واملصاريف ،بسبب األزمة املالية اليت
م� ّرت به��ا احلكوم��ة املؤقت��ة وأزم��ة االئت�لاف ،م��ا أ ّث��ر بش��كل كب�ير عل��ى
آلي��ة التخطي��ط ال�تي كان��ت حباج��ة إىل وض��ع مال��ي ش��به مس��تقر.
واعتم��دت اس�تراتيجية اجملل��س من��ذ تش��كيله عل��ى تغطي��ة
احتياج��ات املدني�ين م��ن خدم��ات وإغاث��ة وأف��ران ومطاح��ن وآب��ار مي��اه،
والس��عي لبن��اء ش��راكات مع مؤسس��ات ومنظمات لتغطي��ة هذا اجلانب،
إضافة إىل تقوية اجمللس مؤسساتياً عرب بناء دوائر وهيئات ومؤسسات
ُتغط��ي كاف��ة وظائ��ف الدول��ة الغائب��ة ،كمديريات نقل ومياه وش��ؤون
مدني��ة وس� ّ
�جل عق��اري وغريه��ا.
وتس��تمر املعان��اة م��ن قل��ة الدع��م ،يف ّ
ظل تلقي اجملل��س وعوداً
م��ن مش��روع س��وريا لتقدي��م التموي��ل ل��ه وملديري�تي املالي��ة والزراع��ة،
حس��ب م��ا أف��اد رئي��س اجملل��س ،وال��ذي يؤك��د ع��دم وج��ود أي جه��ات
حم��دّدة تدعمه��م بش��كل دوري ومنتظ��م.
يُدي��ر جمل��س احملافظ��ة أغل��ب املناطق اخلارجة عن س��يطرة
النظ��ام ،ويُش��رف عل��ى عم��ل حن��و  76جملس�اً حملي�اًُ ،تعان��ي بدوره��ا من
عقب��ات يف تش��كيلها ،إذ ال يت��م اختي��ار األعض��اء بطريقة دميقراطية ،بل
يك��ون وف��ق حس��ابات خاص��ة تتعل��ق بأخ��ذ كل عائل��ة أو عش�يرة مقع�دًا
يف اجملل��س ،يتن��اوب عل��ى رئاس��ته األعض��اء مل��دة ُي ّتف��ق عليه��ا ،كم��ا
تشرتط الفصائل العسكرية تعيني بعض األعضاء من احملسوبني عليها
يف بع��ض األحي��ان ،كم��ا ُت��رم امل��رأة م��ن املش��اركة يف ه��ذه اجملال��س،
حلس��ابات خاص��ة تع��ود إىل طبيع��ة اجملتم��ع يف درع��ا.
وواج��ه جمل��س احملافظ��ة ع��دّة عقب��ات وصعوب��ات متثل��ت
بع��دم وج��ود قوان�ين ناظم��ة ُتس�هّل عم��ل اجملال��س والدوائ��ر يف املناط��ق
احمل��ررة وبناءه��ا مؤسس��ياً ،ل��ذا كان الع��بء مضاعف�اً باالجته��اد الذات��ي
ووض��ع تص� ّو ٍر مناس��ب هل��ذه القوان�ين لك��ي يتم العم��ل عليها مبا يُناس��ب
وض��ع املناط��ق احمل��ررة.
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مرابون يف دمشق على هامش احلرب والعوز
برهان نوفل
يبدو أن مقولة ّ
«أل رابح يف احلرب»
ال تنطب��ق عل��ى كث�ير م��ن األعمال املش��بوهة
ال�تي تزده��ر حت��ت أزي��ز الرص��اص .وكلم��ا
ع� ّ�م الدم��ار واستش��رى الفس��اد انقلب��ت أح��وال
غربانه��ا م��ن كس��اد إىل اكتن��از واقتن��اص
ف��رص.
أب��و مس�ير يُدي��ر مكتب��اً لتعلي��م
قيادة الس��يارات يف إحدى ضواحي دمش��ق ،ال
تتج��اوز مس��احة املكتب بضع��ة أمتار مربعة،
ل��و قصدت��ه لتتعل��م القي��ادة ألرس��لك إىل
املدرس��ة فع�ل ً
ا ،وس��اعدك يف احلص��ول عل��ى
الرخص��ة .ولك��ن املكت��ب املتواض��ع ال يب��وح
بقائم��ة م��ن اخلدمات اليت يُقدمها أبو مسري
ب��دون رخص��ة ،من إق��راض األموال بالفائدة
إىل تصري��ف العم�لات ،وقائم��ة من األعمال
ال�تي تنتم��ي إىل م��ا يُس��مى الس��وق الس��وداء.
يف دمش��ق ،مث��ل كث�ير م��ن
امل��دن ،هنال��ك م��ن يس��تغل حاج��ة م��ن يك��ون
يف أم��س احلاج��ة ،ولي��س باألم��ر الغري��ب
أن جت��د مراب�ين يُقدم��ون األم��وال بفوائ��د
مرتفع��ة .فأب��و مس�ير مل يب��دأ عمل��ه يف
الس��نوات املاضي��ة ،إال أن حج��م أعمال��ه يف
س��نوات احل��رب فاق م��ا كان يطمح إليه من
ممارس��ة ه��ذا العم��ل ،ال��ذي كان ُيارس��ه
حبيط��ة أك�بر ومناس��بات أق� ّ�ل قب��ل احل��رب.
ويع��ود ازده��ار أعمال��ه حس��ب رأي
من��ال ،وه��ي موظف��ة بنك س��ابقة ،إىل حاجة
ش��رحية أك�بر م��ن الن��اس لتل��ك األم��وال يف
ظ��ل تده��ور األوض��اع االقتصادي��ة وتوق��ف
البن��وك واجلمعي��ات األهلي��ة ع��ن العم��ل م��ن
جه��ة ،وحص��ول املراب�ين عل��ى محاي��ة تص��ل
حل�� ّد احلصان��ة م��ن قب��ل ضب��اط النظ��ام
ومس��ؤوليه الذي��ن فتح��وا ب��اب االس��تغالل
والنه��ب عل��ى مصراعي��ه.
يقض��ي أب��و مس�ير وقته بني س��وريا
ولبن��ان وتتع��دد جم��االت عمل��ه .مل يك��ن
الوص��ول إلي��ه س��ه ً
ال ،فم��ا زال يُراع��ي احل��ذر
وكأن��ه م��ن متطلب��ات املهنة ،م��ع أنه يتعامل
جبرأة وحس��ن اس��تقبال ،وكأنه يُدير عم ً
ال
خريي �اً.
كان اللق��اء مع��ه ُمقتضب �اً؛ س��ارع
في��ه بالدخ��ول يف صلب املوض��وع ،وهو قرض
بقيم��ة أل��ف دوالر مل��دة ( )6أش��هر ،حيث حدد
الفائ��دة الش��هرية مبئ��ة دوالر ش��هرياً ،م��ع

�رك ره� ٍ�ن بقيم��ة تتج��اوز ألف��ي دوالر قب��ل
ت� ِ
ً
تس��ليم املبل��غ .ب��دا ُمتعض��ا بع��ض الش��يء
حني أخذت األس��ئلة شكل االستفسار ،ولكنه
فصل
س��ارع باإلجابة عنها بدون تردد ،حيث ّ
أن��ه يقب��ل مجي��ع أن��واع الره��ن م��ن عق��ارات
ومقتني��ات مثين��ة ،كم��ا يقب��ل
وس��يارات ُ
بكفال��ة ّ
جت��ار معروف�ين م��ع «التبصي��م» على
س��ندات أمان��ة .انته��ى احلدي��ث مع��ه ح�ين
ش��عر بع��دم جدّية الطل��ب :قام بإجراء اتصال
وغ��ادر املكت��ب كم��ا دخل��ه مبتس��ماً.
عن��د عج��ز املَدي��ن ع��ن الدف��ع يق��وم
املُراب��ي باالس��تيالء عل��ى الره��ن إذا كان
حبوزت��ه ،كالذهب واجملوه��رات ،كما يقوم
بتحري��ك (إش��ارة الره��ن) عل��ى العق��ار أو
الس��يارة ليت� ّ�م وضعه��ا للبي��ع يف م��زاد عل�ني
بأس��رع م��ا ميك��ن.
أم��ا بالنس��بة لس��ندات األمان��ة
حم��ام م��ن دمش��ق (طل��ب إغف��ال
فيق��ول
ٍ
امس��ه) «إن العم��ل الرب��وي بكاف��ة أش��كاله
ممنوع وفق القانون ،وإن سند األمانة ُيفي
عق��داً ربوي �اً يف واق��ع احل��ال .وميك��ن إثب��ات
ربويّت��ه بالش��هادة والكتاب��ة ،إال أن��ه مث��ل أي
س��ند دي��ن ميك��ن وضع��ه بالتنفي��ذ ،ويف ح��ال
الس��ند ،يضط��ر
رف��ض املنف��ذ علي��ه ملوض��وع ّ
مدي��ر التنفي��ذ اىل إحالت��ه للمحكم��ة ،ويُن ّفذ
كتس��ب الدرج��ة
بع��د ص��دور حك��م قضائ��ي ُم ِ
القطعي��ة» .هل��ذا يعتم��د املراب��ي عل��ى ال ّره��ن
بالدرج��ة األوىل ،بينم��ا يك��ون س��ند األمان��ة
ضمان��ة إضافي��ة حتم��ل بصم��ات املَدي��ن
و ُتعط��ي للدي��ن ال ّرب��وي مظه��راً قانوني��اً.
يف احل��االت ال�تي يضط��ر فيه��ا
مرض��ى لالس��تدانة بالفائ��دة إلج��راء عملية

John Arthur Lomax

جراحي��ة أو لش��راء دواء باه��ظ التكلف��ة ،ال
يُب��دي املراب��ون أي تعاط��ف ،ب��ل يتش��ددون
بش��روطهم ،فريفضون تبصي��م املريض على
سند األمانة خشية وفاته ،ويستعيضون عنه
بتبصي��م أح��د أبنائ��ه عل��ى الس��ند ،فض�ل ً
ا ع��ن
رف��ع قيم��ة الره��ن وطل��ب كفي��ل إض��ايف.
يعم��ل ولي��د ح��داداً باملياوم��ة يف
ورشة ،احتاجت والدته املريضة لعملية زرع
شبكات يف القلب ،يصل سعر الشبكة الواحدة
إىل م��ا يزي��د ع��ن ( )300دوالر ،يف املش��ايف
العام��ة واخلاص��ة عل��ى ح � ّد س��واءُ .متوس��ط
الدخ��ل الش��هري لولي��د ال يتج��اوز ()50
دوالراً ،م��ا اضط��ره لره��ن منزل��ه ال��ذي ِبي��ع
فيم��ا بع��د بثمن خبس ،بعد فش��له باحلصول
على املساعدة من اجلمعيات اخلريية لوجود
ح��االت أش��د حرج �اً م��ن حال��ة والدت��ه.
هن��اك ح��االت أخ��رى يلج��أ فيه��ا
املضط��رون لالس��تدانة دون حتدي��د تاري��خ
لتس��ديد املبل��غ ،حي��ث يس��تمرون بدف��ع
فائ��دة ش��هرية حت��ى س��داد املبل��غ بالكامل مع
وض��ع ره��ن ط��ول م�دّة الدي��ن .قص��ي س��ائق
س��يارة أج��رة ،مل جي��د طريق��ة لتأم�ين مبل��غ
كتأم�ين ملال��ك الس��يارة إال
( )150أل��ف ل�يرة
ٍ
باالق�تراض م��ن أح��د املراب�ين ،فره��ن جه��از
موباي��ل وبص��م عل��ى س��ند أمان��ة م��ع كفال��ة
م��ن أح��د معارف��ه .نهاية كل ش��هر يقع على
عاتق��ه دف��ع ( )15أل��ف ل�يرة للمراب��ي ،ويف
أش��هر كث�يرة ،عندم��ا يفش��ل بادّخ��ار املبل��غ
املطل��وب ،يضط��ر لالس��تدانة جم��دداً ،وعل��ى
ه��ذه احل��ال يبق��ى الس��ائق الش��اب غارق �اً يف
ديون��ه ،رغ��م عمل��ه ولس��اعات طويل��ة عل��ى
س��يارة األج��رة كل ي��وم.
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رادار املدينة

والية كيليس الرتكية والنشاط الثقايف السوري
أدباء ومثقفون سوريون ينحتون يف الصخر
عبد الغني حماده يف مكتبة شفق

فواز الفارس ُي��اول س��وريون يف والي��ة كيلي��س الصغ�يرة احلدودي��ة ،من��ذ بداي��ة الس��نة ،القي��ام مبش��اريع ثقافي��ة ض��داً م��ن
توج��ه منظم��ات اجملتم��ع املدن��ي إىل اإلغاث��ة والصح��ة ،كم��ا تصطدم هذه املش��اريع
الواق��ع ال��ذي ُتتيح��ه ظ��روف الوالي��ة ،يُض��اف إىل ذل��ك ّ
ببريوقراطي��ة احلكوم��ة الرتكي��ة وصعوب��ة حصوهل��ا عل��ى ال ّرخ��ص اخلاص��ة.
يزي��د ع��دد الس��وريني يف والي��ة كيلي��س احلدودي��ة ع��ن ع��دد
األتراك ،متجاوزاً ( 180ألفاً) ،و ُتش ّكل املدينة ال ِقبلة األوىل اليت م ّر بها كل
الذي��ن دخل��وا إىل تركي��ا م��ن الش��مال الس��وري ،قب��ل أن ينتقل��وا إىل مناط��ق
أخ��رى أو يُهاج��روا إىل أوروب��اّ ،إل أن صغ��ر املدين��ة وغي��اب ف��رص العم��ل
حيل دون والدة نش��اط ثقايف
فيها وضعف األنش��طة الثقافية والفكرية مل ُ
جبه��ود س��ورية .بينم��ا ت��كاد ختل��و املدين��ة م��ن النش��اطات حت��ى بداي��ة الس��نة
اجلاري��ة ،حت��ى عل��ى الصعي��د الرتك��ي ،ف�لا يوج��د يف املدين��ة س��وى بع��ض
�ص ببيع القرطاس��ية ول��وازم املدارس ،والحت��وي مركزاً
املكتب��ات ال�تي ختت� ّ
ثقافي�اً أو مكتب��ة عام��ة.
ُ
مرك��ز زح��ل الثق��ايف أح��د النش��اطات الس��ورية اجلدي��دة املبش��رة
يف الوالي��ة ،اس��تقطب املرك��ز  1500زائ��راً من��ذ افتتاح��ه منه��م 280تركي �اً.
وحيت� ّ�ل قس��م األطف��ال الواجه��ة الرئيس��ية للمرك��ز ،وحيت��وي عل��ى كت��ب
وجدار يُعّلق األطفال عليه
وقصص لألطفال ،باإلضافة إىل ساحة للرسم
ٍ
رس��وماتهم .يأخ��ذ القس��م إىل مم� ّر حيت��وي عل��ى طرفي��ه رفوفاً لكت��ب أدبية
واجتماعية وتربوية باللغتني العربية والرتكية ،ثم صالة عليها طاوالت
للق��راءة ،وعل��ى يس��ار الصال��ة أجه��زة حاس��وب بإم��كان الزائ��ر اس��تخدامها
يف عملي��ات البح��ث والق��راءة ،كم��ا يض��م املرك��ز مس��رحاً ُخص��ص حديث�اً
لفعالي��ة (حكواتي��ة صغ��ار) ،وصال��ة س��ينما صغ�يرة يق��ول القائم��ون عل��ى
ُ
وستعرض أفالماً مدبلجة لألطفال
املركز إنها س ُتف ّعل خالل وقت قصري،
وأفالم�اً وثائقي��ة لليافع�ين والكب��ار.
وتق��ول ن��دى اجلاب��ري ال�تي ترع��ى نش��اطاته م��ن أمري��كا «إن
املشروع خمصص يف جزء كبري منه لألطفال ،من خالل دعمهم النفسي،
وإش��راكهم يف أنش��طة ثقافي��ة ومس��رحية وموس��يقية وغنائي��ة بغ��رض
الرتفي��ه ،وتعزي��ز الق��راءة وتنمي��ة املواه��ب» ،وت��رى اجلاب��ري أن تقدي��م س�ّلة
إغاثي��ة أو مس��اعدة مادي��ة ،عل��ى الرغ��م م��ن أهميت��ه ،يبق��ى قاص��راً ،فهن��اك
مهمة أخرى تقع على عاتق اجلميع يف بناء جيل جديد من خالل التشجيع
عل��ى الق��راءة واس��تخدام التكنولوجي��ا يف التطوي��ر الذات��ي ،باإلضاف��ة إىل
األنش��طة الثقافي��ة والرتفيهي��ة.
عمر أحلجي ،املس��ؤول اإلداري يف مركز همة ،يش��رح أن اهتمام
املرك��ز من��ذ افتتاح��ه يف  2013انص��ب عل��ى األعم��ال اخلريي��ة واإلغاثي��ة
للنازح�ين الس��وريني ،باإلضاف��ة الفتت��اح روض��ة لألطف��ال ودورات لغ��ة
تركي��ة وانكليزي��ة ودورات تنمي��ة بش��رية ون��دوات ديني��ة ،ويف أواخ��ر العام
املاضي أُنش��ئت مكتبة مدرس��ية يف املركز ،تش��مل قصصاً لألطفال وكتباً
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وموس��وعات ديني��ة ،أهداه��ا الضي��وف للمرك��ز .ومن��ذ ش��هر مت تدعي��م
املكتب��ة ،ال�تي تش��غل غرف��ة خاص��ة به��ا للمطالع��ة ول� ّ
�رف الكت��ب ال�تي ال
تتج��اوز  100عن��وان ،بكت��ب منوع��ة ،ونش��اط (رقي��م) ال��ذي يق��وم عل��ى
ومناقش��ته م��ع روّاد املرك��ز وضيوف��ه.
ق��راءة كت��اب ُ
بينم��ا أت��اح مدي��ر مرك��ز من��اء امله�ني حمم��ود احلس��ن ،وأح��د
املش��اركني يف نش��اط الق��راءة األس��بوعي في��ه ،قاع��ة ضم��ن املرك��ز
يُفرغها مس��اء س��بت كل أس��بوع ،وملدة ساعتني ،يتبادل فيها املشاركون
الدائم��ون ،وه��م ق��اص وش��اعران وثالث��ة ش��بان مهتمون ب��األدب ،كا ّفة
أن��واع األدب ،ويس��تمعون للضي��وف الذي��ن يت��م اس��تقطابهم م��ن ش��بان
وش��ابات.
«مل يتج��اوز ع��دد املش��اركني يف كل جلس��ة أكث��ر م��ن 10
أدب��اء ،إال أنن��ا ويف كل جلس��ة نس��تمع ملش��اريع أدبي��ة واع��دة م��ن ش��بان
وشابات ُناول تقييمها وتشجيعها واالستماع هلا» يقول الشاعر حسام
جابهج��ي ،بينم��ا تقط��ع آي��ة العب��د اهلل أمي��ا ً
ال م��ن جامعته��ا يف أنطاكي��ا
للوص��ول إىل كيلي��س للمش��اركة بفعالي��ات الصال��ون «أن��ا س��عيدة
مبش��اركيت به��ذا الصال��ون األدب��ي ،ب� ُ
�دأت باخلاط��رة والي��وم حت ّول��ت
لكتاب��ة القص��ة القص�يرة ،أس��عى جاه��دة للحض��ور والتواج��د كل س��بت
ُ
ألمس��ع أصدقائ��ي آخ��ر م��ا كتب��ت ،وأمس��ع منه��م كل جدي��د».
جبان��ب آخ��ر ،وضم��ن نش��اط ثق��ايف رحبي ،ويف ش��ارع فرعي،
القاص عبد الغين محاده بعض الكتب
وعلى رفوف زهرية اللون ،وضع
ّ
(روايات وكتب سياسية وشعرية وقصص أطفال) ليفتتح أول مكتبة
عربي��ة يف كيلي��س يف آذار الفائ��ت ،لبي��ع الكت��ب وإعارته��ا مل��ن ال ميل��ك
مثنه��ا ،لتش��جيع الق��راءة ال�تي يراه��ا اندث��رت الي��وم.
يس��تقبل الق��اص زواره بفنج��ان قه��وة ،وه��و يش��رح عناوي��ن
الكت��ب وأهميته��ا واحلف��اظ عل��ى اهلوية العربية والتع� ّرف على كتابها.
اإلقب��ال كان ضعيف�اً يف البداي��ة ،والظ��روف املادي��ة الس��يئة حال��ت دون
إث��راء املكتب��ة بعناوي��ن كث�يرة ،إذ تض��م املكتب��ة م��ا يق��ارب ( 200عن��وان)،
كم��ا أن دُور النش��ر رفض��ت تزوي��د املكتب��ة بالكت��ب (برس��م األمان��ة).
اس��تعان األس��تاذ مح��اده بصفح��ات التواص��ل االجتماع��ي يف
الوالية للتعريف مبكتبته ،يضحك القاص وهو خيربنا أنه يُعري كتاباً
كل ي��وم لق��اء نص��ف ل�يرة تركي��ة ،وه��و م��ا يعدّه إجن��ازاً ،فق��د أعار (40
كتاب�اً) وب��اع أكث��ر م��ن  100خ�لال الش��هرين املاضي�ين ،عل��ى الرغم من
جت��اوز س��عر الكت��اب  30ل�يرة تركي��ة.

				

بورتريه

صدام اجلمل ُ
املجرم الذي التقطته داعش فزاد إجرامًا

هيثم احلنت
تغيت الكثري من األمور منذ أن كانت ُترفع الالفتات يف مدينة البوكمال لتح ّية «القائد أبو عدي النعيمي» صدام
ّ
اجلمل بعد تس�ّلمه منصب القائد الثوري للجبهة الش��رقية يف هيئة أركان اجليش احل ّر املُش� ّكلة حديثاً آنذاك ،وخت ُرج بعد ذلك املس�يرات
لتفديت��ه بال��روح وال��دم عل��ى مواق��ف ل��ه يف مدينت��ه ،لك��ن لي��س م��ن ب�ين تل��ك األم��ور املتغ�يرة اجلم��ل نفس��ه.
م��ن الصع��ب فص��ل اخلالف��ات السياس��ية للدّاعم�ين
ينتم��ي اجلم��ل ،املُتحم��س للتظاه��ر والقت��ال من أج��ل املنخرطني
في��ه ،لزم��رة (ول��د البل��د) ،اجلماع��ات احمللي��ة املنتش��رة يف املُ��دن الصغ�يرة وقنواتهم عن اخلالفات احمللية للجماعات املتنافسة على السيطرة،
وعل��ى أط��راف عواص��م احملافظ��ات تربطها عصبية امل��كان .والبلد هنا مدينة أو فص��ل اخلالف��ات ع��ن العالق��ات املوروث��ة ،حبي��ث س � ّبب التوج��ه
البوكم��ال ذات الرتكيب��ة العائلي��ة يف حمي��ط عش��ائر الري��ف .ويتقاط��ع التدرجيي حنو قتال القاعدة ثم الدولة اإلس�لامية مأزقاً للجميع.
أف��راد ه��ذه الزم��رة حبم��ل ه� ّ�م الدفاع عن مصاحل العائل��ة فاحلي فالبلد ضد واجلم��ل ،ال��ذي ص��ار مت� ّد ُد جبه��ة النص��رة يف مدينت��ه يُه��دد س��لطته
أي مناف��س خارج��ي عل��ى مكانته��م ،وبش��رط التعام��ل مع��ه باللغ��ة املألوف��ة اجلديدة ،اختار قتاهلا يف صفوف ألوية أحفاد الرس��ول بداية الثلث
الس��هلة ،لغ��ة الق��وة ،لك��ن ذلك ال يضمن عدم احنراف تل��ك ُّ
الزمرة جلماعة األخ�ير م��ن الع��ام  ،2013عل��ى قت��ال الدول��ة اإلس�لامية ال�تي أجه��زت
عل��ى أخي��ه أمح��د يف معم��ل الغ��از كونيك��و بصم��ت قب��ل أن تقت��ل
خارجي��ة فائق��ة الق��وة ،إىل احل��د ال��ذي تنقل��ب في��ه عل��ى جمتمعاته��ا.
لي��س جدي��داً التب��اس مواق��ف أفراد م��ن تلك الزمرة واس��تعصاؤها (النص��رة) أخ��اه عام��ر نهاي��ة الع��ام  ،2013ال�تي ش��هدت حماولة عامر
عل��ى التصني��ف أو التو ّق��ع ،حبي��ث ال يُش � ّكل اجلم��ل اس��تثنا ًء قياس �اً لق��ادة ث� َ
ني ش��قيقه ص��دام ع��ن ُمبايع��ة (الدول��ة) ث��م أخ��ذ مكان��ه يف قي��ادة
ومقاتل�ين آخري��ن تقّلب��وا ،ومازال��وا يتقّلب��ون ،ب�ين صف��وف كتائ��ب اجلي��ش اللواء الذي تركه بس�لاحه اخلفيف ،وتوجه بالثقيل لقادته اجلدد
احل��ر ومنظم��ات اجملتم��ع املدن��ي والفصائ��ل اإلس�لامية وتنظي��م الدول��ة يف الرق��ة.
قف��ز اجلم��ل ببيع��ة (الدول��ة) عل��ى خطري��ن ُمتداخل�ين
وقطع��ان الدف��اع الوط�ني وح��زب اهلل وتنويع��ات ميليش��ياوية أخ��رى م��ن
ومرتزق��ة .لك��ن موق��ع مدينت��ه ه��ددا حيات��ه مباش��رة( ،النص��رة) و(الدول��ة) ،وأم�دّا بعضهم��ا البعض
احل��رس الث��وري .أو قياس�اً ملُخربي��ن و ُر ّص��اد ُ
عل��ى اخلارط��ة ضم��ن الش��روط السياس��ية وقته��ا ،وج��رأة اجلم��ل ال�تي بالعناص��ر والعب��وات الناس��فة ،وكان��ا م��ا ي��زاالن يبعدان��ه عن زعامة
اكتس��بها قب��ل الث��ورة من العم��ل يف املمنوعات والتهري��ب والنزاع مع أجهزة املدين��ةّ ،
ففض��ل االنصي��اع للدول��ة ،املُناف��س اخلارج��ي فائ��ق الق��وة،
األم��ن يف املدين��ة احلدودي��ة ،إىل جان��ب انع��دام املس��افة بين��ه وب�ين مجه��ور على االخنراط مع األنداد يف اجلبهة وغريها من الفصائل احمللية،
انطبع��ت يف خميال��ه ص��ورة وحي��دة ع��ن القائ��دُ ،يس��دها الرئي��س العراق��ي وس��ط فوضى تضرب اجلميع ،ودماء بدأت تس��يل تنبىء أنه مل ْ
يعد
ِ
الس��ابق ص��دام حس�ين ،جعل��ه يتح��ول م��ن (أب��و عبي��دة) إىل (أب��و ع��دي) بع��د م��كان للرتاج��ع.
ّ
قض��ت اجمل��زرة ال�تي نفذته��ا (الدول��ة) عن��د دخ��ول
مش��اركته يف حتري��ر مدين��ة البوكم��ال ومط��ار احلم��دان خري��ف الع��ام
البوكم��ال بقي��ادة اجلم��ل ،وراح ضحيته��ا أكث��ر م��ن مخس�ين
 ،2012ولك��ن كذل��ك بع��د ظه��ور ُمزامح�ين ل��ه عل��ى قي��ادة املدين��ة.
حت��ى اش��تداد ُع��ود جبه��ة النص��رة بانضم��ام غالبي��ة أف��راد كتيب��ة ش��خصاً ،عل��ى آخ��ر حماول��ة مقاوم��ة حملي��ة ،اعتم��اداً عل��ى ال��روح
جن��ود احل��ق ذات التوج��ه الس��لفي هل��ا بقي��ادة ف��راس الس��لمان ،مل يك��ن صعباً الرفاقي��ة والنخ��وة ال�تي دفع��ت الش��باب للن��زول إىل الش��وارع لص��د
تن ّق��ل اجلم��ل ب�ين الدّش��م ال�تي راح��ت ترفعه��ا الفصائ��ل يف وج��وه بعضه��ا (الدول��ة) ال�تي مل يكون��وا خ�بروا دمويتها الفائق��ة وقتها ،لذلك كان
البعض ،مستنداً إىل روح الرفاقية اليت جتمعه ،ولواؤه اهلل أكرب ،باملقاتلني .الر ّد على الروح اجلرحية بالتمثيل جبثة نادر ش��قيق صدام اآلخر
بالغالب كان ذلك مبش��راً بالنس��بة للجمل ،كون الس��يطرة يف ُمتناول اليد مبش��هدية جعل��ت الس��رديات ُتي��ل ،بأث� ٍ�ر رجع��ي ،بيعت��ه الس��ابقة
ح�ين س��يقرتب م��ن الزعام��ة -إح��دى البش��ارات س��حب اس��م لوائ��ه اهلل أك�بر للتنظي��م إليه��ا.
عل��ى املدين��ة -لك� ّ�ن ذل��ك مل يع� ْ�د متاح�اً بعد ّ
صق��ل التنظي��م دموي��ة اجلم��ل واس��تعملها يف تش��تيت
تضخم ق��وة (النص��رة) وتنافرها
مع��ه ،وبالتال��ي انفص��ال األنداد وابتعادهم .ومع امت�لاك قابلية دائمة خللق خصوم��ه ،قب��ل أن يُس��يطر عل��ى البوكم��ال بتواط��ئ البع��ض منه��م،
أع��داء يُه��ددون البل��د ،واس��تعداد دائ��م للقت��ال ،ش��ارك اجلم��ل بعناص��ره يف ليكم��ل اجلم��ل مس�يرته كأح��د أع�لام التنظي��م احمللي�ين إىل ح�ين
مع��ارك بدائي��ة صغ�يرة متفرق��ة ،يف النص��ف األول م��ن الع��ام  ،2013مل يك��ن اعتقال��ه .وس��يظل منوذج��ه املغام��ر يس��تهوي معجب�ين م��ن أبن��اء
أفظعها يف ريف احلسكة جللب انتصارات ودماء ودعم عابر للحدود وقمح ،املدين��ة ،بينم��ا ي��راه الغالبي��ة جمرم�اً ،وألس��باب ال تتعل��ق بالضرورة
وال أقربه��ا يف ري��ف البوكم��ال ض��د عش��ائر مبحي��ط املدين��ة لتثبي��ت ملكية بتصني��ف «الدول��ة» مجاع��ة إرهابي��ة.
آب��ار النف��ط والبح��ث ع��ن ش��بيحة حمتمل�ين.
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املدينة
رادار رأي

مآالت اللجوء السوري يف أوروبا
رمب��ا كان جل��وء أع��داد متزاي��دة م��ن الس��وريني إىل
أوروب��ا واح��داً م��ن أغ��رب موج��ات اللج��وء
احلديث��ة ،لناحي��ة زي��ارة مؤيدي��ن للنظ��ام
منه��م للم��كان ال��ذي يُف�ترض أنه��م أُج�بروا
عل��ى الف��رار من��ه ،ولناحي��ة التب��اس املوق��ف
السياس��ي ل��دى كثريي��ن بينهم حن��و قضية
مصريي��ة ،ولناحي��ة ق��دوم البع��ض م��ن دول��ة
منار ديب
ثالث��ة كان��وا يعيش��ون فيها بش��روط مرحية،
ويف مجي��ع األح��وال مل يك��ن األم��ر غالب �اً ف��راراً م��ن امل��وت إىل بل��د
جم��اور ،ب��ل رحل��ة خمطط��ة ومكلف��ة وص��وب جغرافي��ا بعي��دة.
شهدت الشعوب اليت عرفت بلدانها اضطرابات ،أو ثورات أو
ح��روب أو تعرض��ت لظل��م أو مالحقة أو إبادة ،موجات من اهلجرة إىل
ق��ارات بعي��دة ،لك��ن مل تعد األجيال الالحقة منه��ا إىل املوطن األصلي،
حت��ى عل��ى س��بيل الزي��ارة ،إال بع��د حدوث حتوالت تارخيي��ة يف بلدانها
تص��ل إىل ح� ّد االنق�لاب اجلذري وانتف��اء التهديد احلقيقي الذي بقي
مس��تمراً لعق��ود ،كم��ا أنه��ا يف منافيه��ا الت ّف��ت ح��ول قضي��ة واح��دة مل
تك��ن موض��ع خ�لاف لديه��ا يف املوط��ن اجلدي��د.
ميت��از اللج��وء الس��وري ب��أن احل��دث ال��ذي كان مس��بباً ل��ه
الي��زال قائم�اً ،والت��زال صل��ة الكثريي��ن بالبل��د قريب��ة وقوي��ة ،كم��ا أن
للعديدي��ن أق��ارب وأصدق��اء اليزال��ون يف الداخ��ل ،فيم��ا ُتتي��ح وس��ائل
االتص��ال احلديث��ة احلص��ول عل��ى ص��ورة تفصيلي��ة ع��ن م��ا حي��دث يف
الب�لاد ،ومعرف� ٍ�ة ع��ن كثب بكافة مناحي احلياة هناك ،لكن اخلطورة
تنش��أ م��ن إغ��راء نغم��ة أن (ترج��ع س��ورية كم��ا كان��ت) ،وه��ي تع�ني
ضمن�اً إضف��اء صبغ��ة م��ن املثالي��ة الزائف��ة عل��ى س��ورية ما قب��ل الثورة،
كم��ا ت��ؤدي إىل ض��رب م��ن املصاحل��ة اجلماعي��ة م��ع النظ��ام املُتس��بب
بالكارثة ،مصاحلة على مستوى الوعي ،أي تطبيع حبكم األمر الواقع
يب��دأ فردي�اً ،فيم��ا الت��زال ش��رائح واس��عة من نت��اج الرتبي��ة البعثية غري
ق��ادرة عل��ى ذل��ك الفص��ل القاس��ي والض��روري ب�ين البل��د والنظ��ام.
معظ��م الس��وريني اليزالون يلتفت��ون وراءهم ،وإن كان هذا
أمراً طبيعياً ،إنسانياً وعاطفياً ،إال أنه يعين أن مثة شعور باملؤقت ،من
الناحي��ة النفعي��ة االنتهازي��ة ،يتح��ول ذل��ك لدى البع��ض إىل احلصول
على إقامات وجنس��يات ،افتتاح مش��اريع أو نيل ش��هادات دراس��ية ،ومن
ثم العودة إىل حضن الوطن مع مزايا جديدة أتاحتها (فرصة) احلرب.
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حي��ول الش��عور باملؤق��ت ل��دى آخري��ن دون االخنراط يف
م��ن ناحي��ة ثاني��ة ُ
احلي��اة اجلدي��دة يف البل��دان املس��تقبلة ،وبقاؤه��م عل��ى اهلام��ش أو أس��رى
ألح��داث بعي��دة وذكريات.
ً
ّ
ق��د يُفه��م م��ن اللج��وء أن��ه فع��ل مت قس��را ،وه��و خمتل��ف ع��ن
اهلج��رة اإلرادي��ة ،وبانتف��اء الش��روط ال�تي أدّت إىل حدوث��ه فإن��ه ال يع��ود
ل��ه م�برر ،تنته��ي احلرب فيعود الالجئ��ون إىل ديارهم .لكن تارخيياً ،قّلما
عاد الجئون .ومبا أن اللجوء السوري من أغرب موجات اللجوء ،فإنه من
املُتوق��ع أن يع��ود ع��دد ال يُس��تهان ب��ه مم��ن ع�دّوا الجئ�ين ،وبالتحدي��د م��ن
أوروبا ،والشيء مينع ذلك إال املزيد من التحسن يف اخلدمات األساسية
واألوضاع األمنية يف سورية ،وشهر عسل الرعاية االجتماعية األوروبي
يأت��ي وق��ت وينقض��ي وجي��د الالج��ئ نفس��ه ُم�براً عل��ى إجي��اد عم��ل يف
نظ��ام اقتص��ادي ص��ارم وج�دّي ويتطل��ب معرف��ة ،ال م��كان في��ه للعائ�لات
والعالق��ات واحملس��وبيات .ه��ذه النقل��ة الصعب��ة قّل��ة ينجح��ون بالقي��ام
به��ا ،أم��ا البقي��ة ،خاص��ة مم��ن جت��اوزوا األربع�ين م��ن العم��ر ،فمصريه��م
العطال��ة ،أو الع��ودة إن مل يك��ن إىل الب�لاد ف��إىل جواره��ا ،م��ع ع��دم مض��ي
وق��ت طوي��ل عل��ى خروجه��م ،فه��م مل يك��ن لديه��م الوق��ت ال��كايف إلنش��اء
صل��ة خاص��ة م��ع امل��كان اجلدي��د.
�ك أن ّ
مث��ة كت�ل َ
الش� ّ
ا وازن��ة معارض��ة للنظ��ام ب�ين الالجئ�ين
الس��وريني يف أوروبا ،وهذه بالضرورة لن تكون عودتها ُمتاحة أو قريبة،
إن حدث��ت ،وأحج��ام ه��ذه الكت��ل ختتل��ف من بلد آلخر ،كما أن ش��عورها
بالدع��م واحلماي��ة خيتل��ف م��ن دول��ة ألخ��رى ،ويتأ ّث��ر بامل��زاج الدول��ي
املتب�دّل واملوق��ف املتغ�ير من النظام .كما أن داخل هذه اجلماعات نفس��ها
توجد انقسامات تبلورت بشكل أكرب يف أوروبا بني تقليديني وحداثيني،
إس�لاميني وعلماني�ين ،وم��ا كان صدم��ة ثقافي��ة للبع��ض كان مناخ�اً
للحري��ة للبع��ض اآلخ��ر.
الي��زال اللج��وء الس��وري حالة رجراجة ،لن تس��تقر إال باتضاح
�واز س��تفرض احلي��اة الواقعي��ة
الص��ورة يف س��ورية نفس��ها ،ويف خ��ط م� ٍ
واملصائ��ر الفردي��ة عل��ى الالجئ�ين خي��ارات متنوع��ة ،م��ن بينه��ا ،خصوصاً
ل��دى األجي��ال اجلدي��دة ،احلض��ور الفاع��ل يف اجملتم��ع املس��تقبل :ب��دءاً من
التمك��ن م��ن لغ��ة حديث��ة ،حت��ى العم��ل واإلنت��اج يف بل��د غ�ني ،وص��و ً
ال إىل
التش��بع بالثقاف��ة السياس��ية واحلقوقي��ة.
بالنس��بة للطاق��ة اهلائل��ة املس��ماة اللج��وء الس��وري يف أوروب��ا
(حن��و ملي��ون الج��ئ ُجّله��م يف أملاني��ا والس��ويد) ،رمب��ا كان��ت املعادل��ة
الذهبي��ة ه��ي االخن��راط الفاعل يف اجملتمع��ات اجلديدة ،وهي جمتمعات
دميقراطي��ة حيكمه��ا القان��ون ،واالندم��اج يف ثقافته��ا العريق��ة ونظامه��ا
االقتص��ادي الق��وي ،والعم��ل عل��ى التأث�ير داخ��ل ه��ذه ال��دول الك�برى مب��ا
تتيح��ه م��ن وس��ائل مش��روعة لص��احل قضي��ة الوط��ن األم.

رأي

متالزمة حمافظ محص وصرماية الرئيس
حممد جالل

اعت��اد أنص��ار األس��د ،والس��وريون الذي��ن
يعيش��ون حت��ت س��لطانه ،توجي��ه االنتق��ادات واالتهام��ات
ألش��خاص هل��م مناص��ب ثانوي��ة ،ال يُش��كلون ج��زءاً م��ن عص��ب
النظ��ام ،متجاهل�ين اإلش��ارة إىل رجال��ه احلقيقي�ين ،أصح��اب
القرار؛ بدءاً من األسد وعائلته واملقربني منه ،وانتهاءاً بأجهزته
األمني��ة ال�تي تتحك��م بأصغ��ر تفاصي��ل الس��وريني ،والذي��ن تق��ع
عليه��م بش��كل بديه��ي مس��ؤولية كل م��ا جي��ري يف البل��د.

ه��ذه الظاه��رة غريب��ة ،ونوع��اً م��ا غ�ير قابل��ة للتفس�ير مل��ن
كس��ر حاج��ز النظ��ام ع��ام  .2011الثائرون مل يكس��روا احلاجز فحس��ب،
ب��ل جت��اوزوه مبس��افة كب�يرة ص ّعبت كثرياً عليهم فه��م عقلية املؤيّد
الغريب��ة وغ�ير القابل��ة للتفس�ير.
التجّل��ي األك�بر هل��ذه احلال��ة كان حماف��ظ مح��ص حممد
إي��اد غ��زال ال��ذي أصب��ح ّ
مشاع��ة ملُوال��ي النظ��ام ،حبي��ث ُي ّملون��ه كل
م��ا ال يعجبه��م يف املدين��ة ،ابت��داءاً من مش��روعه «حلم مح��ص» ،وانتهاءاً
بانتف��اض املدين��ة ض��د نظ��ام األس��د يف بداي��ة الث��ورة.
خصت��ه دون��اً ع��ن
كيل��ت للمحاف��ظ خمتل��ف ال ّته��م ال�تي ّ
ِ
باقي املس��ؤولني واجلهات ذات الس��طوة يف املدينة :فاس��د وضعيف فنياً
ومس��تب ّد إداري�اً ،وس��اهم بس��يطرة الث��وار عل��ى املدين��ة ،إم��ا برتاخي��ه أو
ُ
بتعامل��ه م��ع الث��وار ذل��ك الوق��ت.
العقلي��ة تل��ك اختزهل��ا منش��ور عل��ى موق��ع (األي��ام الس��ورية)
حت��ت عن��وان (حمم��د إي��اد غ��زال عمي��ق يف ذاكرتنا كجرحن��ا) «جعل
مح��ص وكأنه��ا والي��ة ليس��ت هل��ا عالق��ة ب��أي مؤسس��ة أو دول��ة ،ب��ل
دولة مس��تقلة بذاتها ،هلا أعرافها وتقاليدها وقوانينها اخلاصة ،واليت
تتب��دل وتتغ�ير حس��ب األح�لام ،وحس��ب ع��دد س��اعات الن��وم لواليه��ا».
املنش��ور يكش��ف أال مش��كلة يف املدين��ة س��وى ه��ذا الرج��ل .العقلي��ة ظلت
ُتّل��ل به��ذا االجت��اه ،واالتهام��ات املش��ابهة طال��ت خ َلفه ط�لال الربازي،
خصوص �اً بع��د ردة فع��ل عنيف��ة م��ن مؤي��دي النظ��ام عل��ى تفج�يرات
اس��تهدفت املناط��ق ذات األغلبي��ة العلوي��ة يف املدين��ة.
متالزم��ة (حماف��ظ مح��ص) امت��دت لتش��مل كل املناط��ق
ال�تي يُس��يطر عليه��ا األس��د ،بع��د أن راج��ت موض��ة االنتق��اد وحمارب��ة
الفس��اد عل��ى وس��ائل اإلع�لام الرمسي��ة ،أو الطارئة يف زم��ن الثورة ،وال
س��يما املنصات اإللكرتونية ،اليت طاملا خش��ي نظام األس��د منها سابقاً،
ويستخدمها اليوم لرتويج روايته عن الثورة ،ومترير الرسائل
إىل مؤيدي��ه ومعارضي��ه.
أخ��ذت وزارة الصح��ة م��كان (حماف��ظ مح��ص)
عن��د اكتش��اف املقاب��ر اجلماعي��ة جلن��ود النظ��ام بالق��رب
م��ن مدين��ة الطبق��ة ،وتع� ّذر التع� ّرف عل��ى اجلث��ث املتحلل��ة
�عر
ع��ن طري��ق حتلي��ل احلم��ض الن��ووي لتكلفته��ا الباهظ��ة؛ ش� َ
أق��ارب قتل��ى النظ��ام باإلهان��ة بع��د أن ُطل��ب منه��م التع��رف عل��ى
أبنائه��م عن طري��ق اللباس واألحذية واخلوامت وبعض املقتنيات
ومحلوه��ا
الش��خصية ،وصب��وا ج��ام غضبه��م عل��ى ال��وزارةّ ،
مس��ؤولية ه��ذا الفع��ل امله�ين.
�ف مش��اب ٍه ظه��ر (حماف��ظ مح��ص) عل��ى
يف موق� ٍ
ش��كل وزير املصاحلة علي حيدر عندما ا ّتهمه أقارب مقاتلي قوات

النظ��ام الذي��ن اختف��وا عل��ى جبه��ات الغوط��ة الش��رقية ،بع��د أن مت
وعده��م أكث��ر م��ن م��رة بتحريره��م م��ن قبض��ة املس��لحني الذي��ن
خطفوه��م.
اهلج��وم عل��ى كارك�تر (حماف��ظ محص) يرتب��ط دوماً
بتأكيد الوالء لـ «صرماية» بشار األسد ،يف حالة من التالزم بينها
وب�ين احملاف��ظ .يكش��ف ه��ذا الش��كل م��ن الت�لازم احل� ّد املس��وح الذي
مت رمس��ه للتعب�ير ع��ن اآلراء ،ويق��ع حتدي��داً ف��وق حماف��ظ محص
وحت��ت صرماي��ة الس��يد الرئي��س.
حماف��ظ مح��ص وصرماي��ة الس��يد الرئي��س ،وطريق��ة
التعام��ل معهم��ا ،مل تظه��ر فج��أة إب��ان الث��ورة الس��ورية ،ب��ل م��ن
رس��خه النظام للتحكم بالقطيع الذي
الواضح أنها س��لوك ممنهج ّ
حت��ت س��يطرته؛ فيوم �اً م��ا ص��ار حمم��ود الزع�بي رئي��س جمل��س
فح ّم��ل كل مش��اكل البل��د،
ال��وزراء األس��بق (حماف��ظ مح��ص)ُ ،
خصوص�اً بع��د انتح��اره بالطريق��ة األس��دية املعروف��ة .الحق�اً كان
(حماف��ظ مح��ص) رئي��س جمل��س ال��وزراء حمم��د ناج��ي عط��ري،
الذي طاملا ارتبطت به فكرة «نهب البلد» مع جتاهل واضح ومبتذل
للعصاب��ات ال�تي تتحك��م يف كل صغ�يرة وكب�يرة يف ه��ذا البل��د،
وجتدي��د البيع��ة املس��تمر لصرماي��ة الرئي��س.
كارك�تر حماف��ظ مح��ص كان البائ��ع البس��يط ال��ذي
يبيع الدخان ،وصرماية األس��د من يهربها من خارج احلدود ومن
املعاب��ر الرمسي��ة يف كث�ير م��ن األحي��ان .حماف��ظ مح��ص الش��اب
دمر حياته بتعاطيه املخدرات ،وصرماية الرئيس من زرعها
الذي ّ
وتاج��ر به��ا .حماف��ظ مح��ص ذلك الريفي الذي يه��وى إطالق النار
يف األف��راح ،وصرماي��ة الرئي��س م��ن يبيعه��ا م��ن خم��ازن اجليش أو
يأت��ي به��ا م��ن اخلارج.
متالزم��ة حماف��ظ مح��ص وصرماي��ة الرئي��س م��رض
حيقن��ه الطغ��اة يف دم الش��عب ،وس��يلته الوحي��دة اخل��وف .فاملؤي��د
يف احلقيق��ة مواط��ن تراك��م اخل��وف يف عقل��ه حت��ى أقن��ع نفس��ه
ب��أن (حماف��ظ مح��ص) ه��و املس��ؤول احلقيق��ي يف هذا البل��د .وليس
م��ن املُس��تبعد أن م��ن خ��رج ع��ن س��لطة األس��د س��يتصرف بطريق��ة
مش��ابهة ل��و ع��اش يف مناط��ق مجهوري��ة اخل��وف ال�تي بناه��ا حاف��ظ
األس��د من��ذ تولي��ه الس��لطة.
ص��وب إىل ص��در حماف��ظ
رغ��م أن األس��هم س��تبقى ُت َّ
محص ما دام األسد يف السلطة ،إال أن املؤكد أن اجلميع يعرف بأن
«ال��درب األع��وج م��ن الثور الكبري» .رأينا هذا يف املناطق اليت خرجت
عن س��يطرته ،وس��نراه بشكل أكرب يوم تنهار
ه��ذه املنظموم��ة املافيوي��ة املُتس��لطة
عل��ى رق��اب الس��وريني من��ذ أكث��ر من
أربع�ين عام�اً.
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ال ميكن لليسار أن يصمت على جرائم األسد

شريين أكرم بوشعر وإميا وايلد بوتا
عن موقع SOCIALIST WORKER

يف مقال��ة ظه��رت يف جمل��ة (جاكوب�ين) حت��ت عن��وان «فلتخ��رج الوالي��ات املتح��دة م��ن
س��وريا» يُق��دم غري��غ ش��وباك حتلي�ل ً
ويث��ل
ا لل��دور األمريك��ي يف س��وريا .ه��ذا التحلي��ل ُمض ِل��لُ ،
ترمجة مأمون حليب
جتميع��ة م��ن نظري��ات املؤام��رة اخلط�يرة.
�عارات ُتع��ادي التدخ��ل اخلارج��ي والطائفي��ة و ُتش��جع
تب��دأ مقال��ة ش��وباك بالتش��كيك بفك��رة أن نظ��ام األس��د الب�لاد حت��ت ش� ٍ
الدكتات��وري اس��تخدم أس��لحة كيمياوي��ة يف ح��رب األرض عل��ى الس��لمية .وخ�لال أول عام�ين حت��ررت مناط��ق واس��عة م��ن الب�لاد
احملروق��ة ال�تي يش � ّنها ،قب��ل أن يَث ُب��ت عل��ى تركي��ز حص��ري عل��ى م��ن قبض��ة النظ��ام .ويف ه��ذه املناط��ق ق��ام الن��اس بانتخ��اب جمالس��هم
دور الوالي��ات املتح��دة يف الن��زاع؛ ع�بر ه��ذه الطريق��ة يف املعاجل��ة احمللي��ة وب��دأوا ب��إدارة ش��ؤونهم اخلاص��ة ،م��ن التعلي��م واإلع�لام حت��ى
رد على ذلك
ُي َغيب ش��وباك جرائم نظام األس��د ،املس��ؤول عن القس��م األكرب من إعادة توطني السوريني املُهجرين داخلياً ،لكن نظام األسد َّ
فص��ول املذحب��ة ،ه��ذا النظ��ام ال��ذي اس��تهدف عش��وائياً املدني�ين بكل حب��رب ش��املة.
أن��واع األس��لحة الرببري��ة ،مب��ا فيه��ا األس��لحة الكيماوي��ة .باحلج��ج
أطل��ق الن��ار عل��ى احملتج�ين الس��لميني وحاص��ر امل��دن وب��دأ
ال�تي يقدمه��ا ،ينض��م ش��وباك إىل قس� ٍ�م م��ن اليس��ار يق��وم بالتربي��ر مح�لات اعتق��ال مجاعي��ة وب��دأ التعذي��ب .يف س��جن صيدناي��ا الس��يئ
للدكتات��ور األس��د وللتدخ�لات الروس��ية واإليراني��ة ال�تي س��اندته .الصي��ت مت إع��دام أكث��ر م��ن  13أل��ف ش��خص ،كان��وا مبعظمه��م م��ن
وباختاذه��م ه��ذا املوق��ف ،يتحالف هؤالء اليس��اريون م��ع القوى اليت الناش��طني الس��لميني الذين اع ُتقلوا يف بدايات الثورة .بتس��هيله تش��كيل
عمل��ت عل��ى س��حق الث��ورة الس��ورية والربي��ع العرب��ي .ه��ذا موق��ف ألوي��ة جهادي��ة م��ع إط�لاق س��راح انتقائ��ي للس��جناء ،أوج��د النظ��ام
كارثي يقتات على منطق «احلرب على اإلرهاب» ُ
وي ّرد السوريني اإلرهابي�ين الذي��ن زع��م مقاتلته��م ،وبعده��ا اس��تخدم منط��ق «احل��رب
من حقهم بأن يكونوا والة أنفسهمُ ،
ويثل سابقة خطرية للثورات على اإلرهاب» ليربر ذبح أي معارضة .بعدها ّش��ن األس��د هجمات على
املس��تقبلية.
أس��اس طائف��ي ،واس�ترضى الك��رد يف مش��ال س��وريا بس��حب قوات��ه م��ن
ُ
�كري
�
العس
التدخل
أن
�ر
�
ق
ن
ثوري�ين،
تراكيني
�
اش
�ا
�
بصفتن
امل��دن ذات الغالبي��ة الكردي��ة ،وتركي��ز قوت��ه الناري��ة يف أماك��ن أخ��رى
ِ
األمريك��ي يف أي م��كان ه��و ض��د مص��احل كل الن��اس العامل�ين ،سعياً لفصل العرب عن الكرد .وبينما كان السوريون يهتفون «الشعب
ونوافق أن التدخل األمريكي يف سوريا ،ويف أماكن أخرى ،جيب السوري واحد» كان النظام يُعلن «األسد أو حنرق البلد» .وأحرق البلد.
معارضت��ه بش��كل قاط��ع .ونتف��ق م��ع قول ش��وباك إن��ه «ال يوجد دور
يُالح��ظ ش��وباك أن أغلبي��ة الس��وريني الذي��ن م��ا زال��وا داخ��ل
إجياب��ي ميك��ن أن تلعب��ه أم�يركا وحلفاؤه��ا م��ن خ�لال التدخ��ل» ،الب�لاد «موج��ودون يف مناط��ق النظ��ام» .ه��ذا صحي��ح .فالنظام قد قصف
وإن��ه «علين��ا أن منن��ع حكوماتن��ا م��ن إحل��اق مزي��د م��ن الض��رر يف بالربامي��ل وف��رض حص��ارات التجوي��ع عل��ى كل بل��دة ومدين��ة ث��ارت
اخل��ارج» .يف احلقيق��ة ،علين��ا أن نعي��د بن��اء حرك��ة معادية للحرب عليه منذ  ،2011ما أدى لتناقص سكان معظم املناطق السورية احملررة
هجرت نصف س��كان س��وريا 6 ،ماليني
بشكل جديد متاماً لتحقيق هذا األمر .لكن حججاً كاليت يُقدمها من النظام .بربرية النظام هذه َّ
ش��وباك ،وال�تي تق��دم غطاء لنظام دكتات��وري مدان جبرائم حرب ،منه��م أصبح��وا الجئ�ين خ��ارج الب�لاد ،و 6مالي�ين مهجري��ن داخلي�اً.
جتع��ل ه��ذا املش��روع أكث��ر صعوب��ة.
ينض��م ش��وباك جلوق��ة األص��وات اليس��ارية ال�تي ُتص��ر عل��ى
الث��ورة
ب��دأت
من��ذ
س��وريا
قضي��ة
انقس��م اليس��ار ح��ول
أن الوالي��ات املتح��دة تدخل��ت يف س��وريا هادف��ة بش��كل رئيس��ي اإلطاح��ة
الس��ورية عندم��ا نه��ض مالي�ين الس��وريني العادي�ين ،الذي��ن أهلمهم بالنظ��ام ،لك��ن دراس��ة للتدخ��ل األمريك��ي الفعل��ي يف س��وريا ُتب�ين أن
الربي��ع العرب��ي يف تون��س ومص��ر ،للمطالب��ة باحلري��ة واملس��اواة .الوالي��ات املتح��دة مل تك��ن يف وارد تغي�ير النظ��ام ،فمن��ذ بداي��ة الث��ورة
فللم��رة األوىل ،من��ذ أجي��الّ ،ات��د س��وريون م��ن كل الطوائ��ف كان��ت م�ترددة يف دع��م الق��وى املعادي��ة لألس��د بش��كل حاس��م ،وحرمتها
ليش��اركوا يف الث��ورة ،مب��ا فيه��م الك��رد والفلس��طينيون ،كاس��رين م��ن مض��ادات الط�يران ،وحامل��ا أصب��ح واضح�اً أن إي��ران س��تدعم نظ��ام
ثقاف��ة الصم��ت واخل��وف يف ظ��ل دكتاتوري��ة ال ترح��م .لك��ن بعض األس��د ،وق��ام تنظي��م الدول��ة بغ��زو س��وريا م��ن الع��راق ،ختّل��ت الوالي��ات
وصف��وا الث��ورة بش��كل خاط��ئ عل��ى أنه��ا مت��رد يق��وده املتح��دة ع��ن أي تظاه��ر أنه��ا ض��د األس��دّ ،
ورك��زت عل��ى قت��ال تنظي��م
اليس��اريني َّ
إس�لاميون متش��ددون بدع��م أجن�بي.
الدول��ة.
ّ
كان��ت الث��ورة الس��ورية واح��دة م��ن أكث��ر ث��ورات الربيع
يف  2013أنق��ذ التدخ��ل اإليران��ي النظ��ام ،ويف  2015ع��زز
العربي تقدماً .فقد أس��س الطالب والعمال جلان التنس��يق احمللية التدخ��ل الروس��ي الث��ورة املض��ادة .ل��وال الق��وة اجلوي��ة الروس��ية ملا كان
ال�تي خلق��ت ش��بكات م��ن الناش��طني عل��ى امت��داد الب�لاد ،وأنش��أت النظ��ام ق��ادراً عل��ى تس��وية حل��ب الش��رقية ب��األرض ،وه��ذا م��ا جعل��ه
صحاف��ة ووس��ائل إع�لام ح��رة يف أماك��ن كان��ت حك��راً لوس��ائل صاح��ب الي��د الط��وىل يف الب�لاد عل��ى حس��اب دم��ار قس��م كب�ير ألك�بر
إع�لام النظ��امّ ،
ونظم��ت احتجاج��ات أي��ام اجلمع��ة يف كل أحن��اء مدين��ة س��ورية.
 1أيار
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حسون..
رئيس أركان
الربوباغندا
السنيّة
تقول طرفة أمريكية :ال تتحدث بالدين أثناء العمل ...حتى لو كنت قسيساً.
ويبدو ّ
أن مفيت اجلمهورية العربية الس��ورية ،الش��يخ أمحد بدر الدين حس��ون ،بات من أش��ياع ثقافة الوعظ األمريكية هذه ،فهو
ً
ُ
ُ
ُ
اليتحدث يف ش��ؤون الدين إال ملاما ،وإن حدث وفعلها فبما يلزم من الدِّين لتأكيد أميانه املغلظة املرتاش��قة املتالحقة؛ ّ
بأن سّ��يده األس��د هو
ُ
«املاه��د» األكرب يف زماننا.
الحيت��اج حس��ون إىل الدِّي��ن ،فه��و
مف�تي «ك��وول»ُ ،يكن��ه بس��هولة أن جي��د
خمرج��اً م��ن ّ
أي ح��رج لتش��ريع مايل��زم آل
األس��د؛ كي يقتلوا ويُعذبوا ،يس��رقوا وينهبوا
ويُعفش��وا ،ب��ل إ ّن��ه ق��ادر «عمالني �اً» ،باعتب��اره
«رئي��س أركان الربوباغن��دا الس��ن ّية» يف
النظام ،أن «يُس� ّنن» موجة التش� ّيع السلطوية
ذاته��ا ،ث��م يع��ود ليتي��ح هل��ا أن تنخ��رط يف
األرثذوكس��ية الروس��ية طامل��ا أنه��ا تبق��ى
مفي��دة لألس��د.
م��ن يعرف��ون الرج��ل الس��بعيين
يُؤك��دون أ ّن��ه ُم�بر ُمزم��ن وموه��وب ،أنف��ق
فاش��لة
اخ�تراق
س��نوات ش��بابه يف حماول��ة
ٍ
ٍ
لصالب��ة املؤسس��ة الديني��ة الرمسي��ة الس��نية
اللصيق��ة باألس��د األب ،وح�ين ّ
مت اس��تبدال
جن��راالت املخابرات واجلي��ش؛ لتمرير وراثة
بش��ار ،س��قطت احملم ّي��ات الديني��ة الس��نية
الس��ابقة ،وم ّث��ل الرج��ل ال��ذي كان مفتي��اً
حلل��ب واجه��ة «االعت��دال» الرمسي��ة ،ال�تي
ُتغط��ي َس��وءة النظ��ام املكش��وفة يف جت��ارة
اإلره��اب ودع��م اجلماع��ات املتطرف��ة يف كل
اإلقلي��م.

مجلّ ة

ه��ل قلن��ا اعت��دال؟ ..ال ُتع ّول��وا عل��ى
فحس��ون وق��ت اللزوم «داعش� ّ�ي»
ه��ذا كث�يراًّ ،
ّ
و«قاع� ّ
و«تكفريي» ُمرتف ،حني يتعلق
�دي»
األمر بالدفاع عن آل األسد ...الرجل هدّد من
على منرب علين بإغراق أوروبا باالنتحاريني
إن دعم��ت دُوهل��ا الث��ورة ،وه��و تهدي��د مل
يُطلق��ه الظواه��ري نفس��ه ح�ين كان��ت
الطائ��رات األمريكي��ة ت� ّ
�دك معاق��ل تنظيم��ه
يف أفغانس��تان.
وحس��ون ،قب��ل ه��ذا وذاك ،ح� ّلاف
ك � ّذاب ،وه��ذه اجلمل��ة ال�تي قاهل��ا لوكال��ة
س��بوتنيك الروس��ية تكف��ي لتوضي��ح املقصود
أمر
«أقسم باهلل لو أنين عرفت أن بشار األسد َ
بقص��ف املدنيني لوقف��ت بوجهه» ...هل هناك
س��وري اليع��رف؟ الف��روف نفس��ه ل��ن حيلف
عل��ى ب��راءة األس��د.
حس��ون ،أيض��اً ،لي��س بعي��داً ع��ن
ه��دف الطرف��ة األمريكي��ة ،فه��و موضوعه��ا،
و«تفسريها البالسيت»؛ الذي بات جمرد إعادة
ب� ّ
�ث خلطاب��ات حس��ن نص��ر اهلل« :إن الطري��ق
ال��ذي يص��ل طهران باملوص��ل وحلب وبريوت
س��الكة حن��و الق��دس» ..ه��ذا رأي��ه وليس��ت

مقدم��ة نش��رة أخب��ار قن��اة املن��ار.
ّ
لك��ن الق��دس ُتثق��ل علي��ه ،فق��د
حت�� ّول املف�تي إىل ّ
منظ��ر اقتص��ادي بع��د
الضرب��ات «اإلس��رائيلية» املكثف��ة عل��ى قواعد
إيران ،ليخ ُلص إىل أ ّنه «لو ختلى األس��د عن
فلس��طني ألصبح��ت س��وريا أكث��ر ث��راء م��ن
سويس��را».
مل��اذا سويس��را حتدي��داً وليس��ت
إمرباطوري��ة إي��ران اجملاه��دة مث�ل ً
ا أو روس��يا
البوتيني��ة؟ أال يق��ول املأث��ور الس��وري «الل��ي
حت��ت باط��ه مس��ّلة تنخ��زه» ..سويس��را ه��ي
املكان حيث تستقر أموال ثراء سوريا املنهوب.
املُف�تي ال��ذي يق��ول حرفي �اً «أرج��و
من��ك ي��ا جيش��نا أن ُتبي��د ّ
أي منطق��ة خي��رج
منه��ا أي قذيف��ة عل��ى املدني�ين» وه��و ال��ذي
يعت�بر ّ
أن الش��بيحة «املُلحدي��ن» ج��زء م��ن
مكان ملس��لمي
رعيت��ه ،لي��س قادراً على تص ّور ٍ
الروهينغ��ا يف الوج��ود ،فاعت�بر إبادته��م
مش��كلة مبالغاً بها .وهو نفس��ه ق ِدر على لقاء
انغماس��ي م��ع ح��زب «البدي��ل» األملان��ي ،ال��ذي
يك��ره الس��وريني« ،كواج��ب جه��ادي».

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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