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العيد يف بلدة الدانا بريف حلب الغربي
عدسة ابراهيم احلسن - خاص عني املدينة



االفتتاحية

مونديال روسيا السوري بني رصاص الشبيحة والوطنيات املزورًة 

يق��ال إّن ك��رة الق��دم ه��ي البدي��ل األح��دث ال��ذي أنتجت��ه البش��رية حلروبه��ا املدم��رة ب��ن ال��دول، وم��ع أّن  	
احل��روب مل تتوق��ف يوم��ًا، ف��إن ك��رة الق��دم حتّول��ت إىل أح��د أب��رز أدوات التعب��ر امُلتك��رر، مومسي��ًا وبانتظ��ام، ع��ن 
الوطنية يف صورتها امُلس��املة، وامُلتعصبة اليت تنتهي غالبًا بتقبل اهلزائم، بالرغم من أنّها يف مرة أو اثنتن، أش��علت 

أو كادت ُتش��عل حرب��ًا حقيقي��ة.
ينخ��رط الع��امل كل��ه ه��ذه األّي��ام يف هيس��تريا عاب��رة للق��ارات امسه��ا "كأس الع��امل"، والس��وريون ليس��وا  	
بعيدين بالطبع عن هذا اهلوس، الذي يتمركز جغرافيًا يف روسيا. والواقع أّن الصورة هلا ليست كذلك، فهي يف 
عنفها امُلدوّي جتد انعكاس��ها الفّج يف س��وريا نفس��ها، ُمدثة ش��رخًا إضافيًا يف انقس��ام اجملتمع حول روسيا ذاتها؛ إذ 
بينما يتابع السوريون املؤيدون للثورة املباريات أماًل يف هزمية روسية وإيرانية، ينخرط الشبيحة يف دور املشجع 
امُلتعص��ب، ال��ذي ينق��ل تكثي��ف صورة القصف الروس��ي إىل احتفاالت بالقوة وإطالق الرصاص يف ش��وارع الالذقية 
وطرطوس، كما ُيورد مراد احلجي يف مادته بهذا العدد من "عن املدينة"، وهو مشهد يبدو تتمة لتفسر غاليانو 
الشهر الستبدال احلرب بكرة القدم، إال أّنه يعاود تقديم نفسه باستعراض القوة القاتلة، يف توكيد إضايف لتنايف 

التش��بيح م��ع كل منظوم��ة إنس��انية وأخالقية حتاول ك��رة القدم تقدميها.
مث��ة مفارق��ات أكث��ر توّغ��اًل يف معان��ي امُلنتج��ات القومي��ة، ويف االس��تثمارات العاطفي��ة املوجه��ة لوطني��ة  	
كرة القدم اليت تطرأ مع كل حدث، وهي تظهر عمومًا يف حال املنتخبات اليت ُتثل بالداً ُتقاد مبشاريع سلطوية، 
تسعى إىل إعادة توجيه احلاصل االجتماعي، وفق نظرية لويس ممفورد عن حتّول املنشآت الرياضية إىل "أوعية 
اجلماهر"، لكنها معارك فاشلة غالبًا، ألّن التطور الكروي مرتبط أساسًا باستقالله عن الدولة والسلطة، واألهم 

بتط��ور م��واٍز يف ح��ال احلري��ات والرخ��اء املنت��ج، وه��ذا ما جيع��ل أوروبا يف الص��دارة دائمًا.
يف املقابل، فإن لصورة كأس العامل تّثالت يف اخليبة واحلس��رة، س��تجدون أحد تفس��راتها يف ما كتبه  	
مصطف��ى أب��و مش��س ع��ن غي��اب إيطالي��ا املتزام��ن م��ع استش��هاد )أمح��د(، أح��د أش��هر مش��جعيها يف صف��وف الث��ورة، 

وال��ذي ال ُيش��جع منتخب��ًا عربي��ًا ألن��ه مل يق��ع يف ف��ّخ الوطني��ات امل��زورة.
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	 مل ُتعل��ن الّس��لطات امللّي��ة املعنّي��ة ب��إدارة ه��ذه املناط��ق، حت��ى 
اآلن، أي برنامج إلعادة تأهيل املرافق الصحية أو تأهيل الكوادر البشرية 
العامل��ة يف القط��اع الصح��ّي بش��كل ع��ام، ويف مراك��ز الرعاي��ة الصحي��ة 
األولي��ة بش��كل خ��اص، عل��ى الرغ��م م��ن إملامها مب��دى فداح��ة الوضع، من 
خ��الل النس��بة املذك��ورة ال��يت رَش��حت ع��ن أعضائه��ا يف اجملل��س املدن��ي 

بديرال��زور.
تض��ّم منطق��ة س��يطرة "قس��د" يف دي��ر ال��زور، س��تة مراك��ز  	
ناحي��ة وأكث��ر م��ن س��تن قري��ة، افتتح��ت فيه��ا أربع��ة مراك��ز للرعاي��ة 
الصحي��ة األولي��ة )مس��توصف( فقط، تعمل بإمكاني��ات ضعيفة، خلدمة 
)700( أل��ف نس��مة تقريب��ًا ب��ن أهال��ي املنطق��ة ونازح��ن إليها م��ن مناطق 
س��يطرة النظ��ام يف الضف��ة اليمن��ى للف��رات وف��ق تقدي��رات، بينما تتطلب 
املعاير الدنيا توفر مركز رعاية أولية فرعّي لكل )5000( نسمة، وآخر 

رئيس��ّي ل��كل )30000(.
يعم��ل إىل جان��ب املراك��ز الصحي��ة األرب��ع مش��فى عموم��ّي  	
واح��د، مش��فى الكس��رة الواق��ع يف اخل��ط الغرب��ي جزي��رة )غ��رب مدين��ة 
ديرالزور على يسار النهر( الذي ُيقّدم خدماته باجملان، ويسعى العاملون 
في��ه جهده��م لتغطي��ة النقص احلاصل يف تقدي��م اخلدمات الطبية، لكّن 
املش��فى يفتق��ر إىل التجهي��زات الالزم��ة ال��يت ُتؤك��د تصنيف��ه كمش��فى.

اخلدم��ات  تلّق��ي  عل��ى  أيض��ًا  املناط��ق  تل��ك  س��كان  يعتم��د  	
العالجي��ة يف عي��ادات األطب��اء اخلاص��ة، ويف املش��ايف اخلاصة اليت ترتّكز 
يف بل��دات البص��رة والش��حيل وذيب��ان يف اخل��ط الش��رقي جزي��رة )ش��رق 

النه��ر(. مدين��ة ديرال��زور عل��ى يس��ار 
وبش��كل ع��ام، ورغ��م س��وء واق��ع القط��اع الصح��ي، إال أن واق��ع  	
احل��ال أفض��ل بكث��ر يف الّري��ف الش��رقي جزي��رة من��ه يف نظ��ره الغرب��ي.

بش��كل طبيع��ي، وبن��اء عل��ى ماس��بق، ف��إن دي��ر ال��زور ُتعان��ي  	
م��ن اجتي��اح األم��راض الّس��ارية وامُلزمن��ة هل��ا، وُتعت��ر مرتع��ًا خصب��ًا لنم��ّو 
الس��الالت اجلرثومي��ة امُلقاوم��ة للّص��ادات احليوي��ة التقليدي��ة ال��يت يت��م 
تداوهل��ا ب��ن الس��كان دون اللج��وء إىل عي��ادات األطب��اء التخصصي��ن أو 

امُلختص��ة. الصحي��ة  الرعاي��ة  مراك��ز 
وحبس��ب أح��د الصيادل��ة الِقّل��ة العامل��ن يف ري��ف دي��ر ال��زور  	
الغرب��ي، ف��إن 90 % م��ن األدوي��ة ال��يت يس��تخدمها املرض��ى يف الع��الج يت��ّم 
ش��راؤها م��ن الصيدلي��ات بش��كل مباش��ر وب��دون وصف��ات طبي��ة، حي��ث 
يعتم��د املرض��ى، بس��بب س��وء أوضاعه��م االقتصادي��ة م��ن جه��ة وغي��اب 
الكف��اءات الطبي��ة م��ن جه��ة أخ��رى، عل��ى األدوي��ة املوصوف��ة م��ن قب��ل 
العامل��ن يف الصيدلي��ات، الذي��ن، وحبس��ب ذات الصيدلي، ميتهنون مهنة 
الصيدل��ة دون ُمؤه��الت علمي��ة، ُيدّل��ل على ذل��ك أن ثالثة صيادلة فقط 
ُيديرون صيدلياتهم بش��كل مباش��ر، من أصل ثالثن صيدلية يف الريف 

الغرب��ي ُت��دار م��ن أش��خاص غ��ر مؤهل��ن.

تغزو طفيليات اللش��مانيا امُلس��ّببة لداء اللش��مانيا ُقرى الريف  	
الغرب��ي لدي��ر ال��زور. وم��ن املعل��وم أن بيئ��ة تفتق��ر حالي��ًا آللي��ات التعامل 
م��ع النفاي��ات وش��بكات الص��رف الصح��ي هي بيئ��ة ُفضلى النتش��ار ذبابة 
الرم��ل، احلام��ل الرئيس��ي لطفي��ل اللش��مانيا، وه��ذا م��ا ينطب��ق عل��ى دي��ر 
ال��زور، حي��ث ُس��ّجلت آالف احل��االت عل��ى امتداد األش��هر املاضية، ُيضاف 
إلي��ه ضع��ف خ��رة الكوادر الطبية يف التعامل مع العالجات املتوفرة لداء 
اللش��مانيا، امُلتمثل��ة حبق��ن )الغلوكانتي��م( ال��يت حتت��اج ألي��دي مدرب��ة 
حتقنه��ا عل��ى ح��واف اآلف��ة ال��يت تصي��ب املناط��ق اجللدي��ة املكش��وفة م��ن 

جس��م اإلنس��ان وخباص��ة الوج��ه.
وكذل��ك ف��إن بل��دة حطل��ة، عل��ى الضف��ة اليس��رى للنه��ر،  	
اخلاضع��ة لس��يطرة ق��وات النظ��ام وامليليش��يات الش��يعية بات��ت ب��ؤرة 
النتش��ار أم��راض اجله��از اهلضمّي، من إس��هاالت مائي��ة والتهابات أمعاء، 
وألم��راض جلدي��ة متع��ددة، نتيج��ة تل��ّوث مياه الش��رب وتوقف مّطات 
تعقيم املياه عن العمل وعدم وجود نقاط طبية ُتعنى بالقاطنن هناك، 
فاستقبل )مشفى األسد( يف مدينة دير الزور، خالل شهر أيار املنصرم، 
29 حال��ة إس��هال مائ��ّي ح��اّد مصدره��ا بلدة حطلة، حبس��ب أحد العاملن 

يف املش��فى.
تب��دو الّطام��ة الك��رى اآلن امُله��ّددة حلي��اة الن��اس يف دير الزور  	
انتش��ار الكول��را، إن كان يف املخيم��ات ال��يت ُت��دار م��ن قب��ل جمل��س دي��ر 
ال��زور املدن��ي، أو ب��ن اجملتمعات امُلضيفة يف قرى الريف الغربي جزيرة، 
حي��ث س��ّجلت الكث��ر من األعراض ال��يت ُيعتقد أنها أعراض تعود ملرض 
الكول��را، وتؤك��د النتائ��ج املخري��ة م��ن حتالي��ل ال��دم وزرع ال��راز ه��ذا 
االعتق��اد، مم��ا ُين��ذر بكارث��ة ته��دد بانتش��ار امل��رض بس��رعة أك��ر ب��ن 
الن��اس، خاص��ة وأن نس��بة ال تتج��اوز 7 % م��ن حامل��ي جرث��وم الكول��را 
يش��عرون بأع��راض امل��رض احل��اّدة، م��ا يع��ين أنن��ا أم��ام مئ��ات اإلصاب��ات 

بالكول��را يف دي��ر ال��زور.
عل��ى أن الوض��ع مل يك��ن أفض��ل ح��ااًل بكث��ر يف الس��ابق، فقب��ل  	
انط��الق الث��ورة الس��ورية، كان��ت احلكوم��ة الس��ورية أع��ّدت برناجم��ًا 
للرعاي��ة الصحي��ة يف ري��ف دي��ر ال��زور، يتضم��ن تصمي��م ش��بكة م��ن 
املراك��ز الصحي��ة األولي��ة امُلدارة من قبل احلكومة، غر أن اخلدمات يف 
ه��ذه املراك��ز كان��ت فق��رة ج��دًا، ويف أغل��ب املراك��ز الصحي��ة الريفي��ة 
كان ال��دوام يقتص��ر عل��ى ي��وم واح��د م��ن أي��ام األس��بوع، وحت��ى يف ه��ذا 
الي��وم ف��إن خي��ار الع��الج يف أح��د املراك��ز الصحي��ة احلكومية ه��و اخليار 
األخ��ر ب��ن خي��ارات الس��كان، نظراً ل��رداءة اخلدمات امُلقدم��ة يف املراكز 
وقل��ة خ��رة الك��وادر العامل��ة. وُتق��ّدم مراك��ز الرعاي��ة الصحي��ة األولي��ة 
ع��ادة خدم��ات التلقي��ح والتصوي��ر الش��عاعي وإعط��اء األدوي��ة باجمل��ان 
واالستش��ارات النس��ائية واستش��ارات األطف��ال عل��ى األق��ل، ومكافح��ة 

اإلس��هال واألم��راض الس��ارية.

اخملابر تؤكد إصابات الكولريا يف دير الزور 
ومستوصف واحد لكل )175( ألف نسمة يف منطقة »قسد« 

ُتواجه الرعاية الصحية يف دير الزور أزمة ال مثيل هلا بن القطاعات اخلدمية األخرى. يكفي أن نذكر أن أكثر من 80 % من  	
امُلمارسن الطبّين يف أرياف دير الزور اليت تقع حتت سيطرة قوات سوريا الدميقراطية يف الضفة اليسرى لنهر الفرات املعروفة ب )خط 

اجلزي��رة( ليس��وا م��ن محل��ة الش��هادات الطبي��ة، ويف بع��ض األحي��ان يفتق��رون حت��ى إىل ش��هادة الّدراس��ة الثانوي��ة.
د. حسام جابر
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موالي��ة  إعالمي��ة  تقاري��ر  ُتق��ّدر  	
البوكم��ال  إىل  العائدي��ن  نس��بة  للنظ��ام 
بالثل��ث تقريب��ًا، فيم��ا يرف��ض نازح��ون عنه��ا 
ه��ذه النس��بة، ويؤك��د ع��دد منه��م، يف أعل��ى 
تقدي��رات، أن م��ن يقي��م الي��وم يف البوكم��ال 
معظمه��م  ج��اء  نس��مة،   )5000( يتج��اوز  ال 
م��ن مناط��ق خاضع��ة لس��يطرة النظ��ام، ومل 
ينزح��وا خارجه��ا م��ن قب��ل. وُينّب��ه بع��ض أبناء 
املدين��ة إىل اس��تعمال العائدي��ن إىل الق��رى 
اجمل��اورة )الس��ويعية واهل��ري والس��كرية( يف 
ص��ور ومقاط��ع فيدي��و دعائي��ة، ُيش��دون 
فيه��ا يف س��احات املدين��ة وش��وارعها كأنه��م 
خدم��ات  م��ن  وباالس��تفادة  أبنائه��ا،  م��ن 
للنظ��ام،  مؤي��دة  عش��ائرية  ش��خصيات 
الس��ابقة،  الس��نوات  يف  جانب��ه  إىل  وظل��ت 
قب��ل أن ُتراف��ق امليليش��يات الش��يعية متع��ددة 
اجلنس��يات )عراقية وأفغانية وباكس��تانية( 
اليت دخلت املدينة، وس��يطرت عليها يف ش��هر 
تشرين الثاني من العام املاضي، كما جاء يف 
تقري��ر س��ابق )أخب��ار البوكم��ال وحكاياه��ا( ل��� 

ع��ن املدين��ة.
األخ��رة،  النازح��ن  موج��ة  يف  	
ال��يت زامنت اهلجمة العس��كرية نهاية الس��نة 
الفائت��ة عل��ى البوكم��ال، مل يبتع��د كث��راً 

بع��ض س��كان الق��رى القريب��ة عن دياره��م، فيما 
راف��ق البع��ض اآلخ��ر أبن��اء املدين��ة إىل منطق��ة 
سيطرة داعش يف الضفة اليسرى لنهر الفرات، 
يف طريقه��م إىل مناط��ق س��يطرة )ق��وات س��وريا 
الدميقراطي��ة( حي��ث بق��ي ج��زء منه��م فيه��ا، 
وأكمل اجلزء اآلخر رحلة نزوحه إىل مناطق 
ث��م  حل��ب،  مافظ��ة  يف  الف��رات(  درع  )ق��وات 
باجت��اه إدل��ب، وقّل��ة من هؤالء اس��تطاعت دخول 

الرتكي��ة.   األراض��ي 
يت��داول  نزوحه��م،  م��الت  ويف  	
أبن��اء البوكم��ال أخب��اراً يومي��ة ُتفي��د بهج��وم 
وش��يك لتنظي��م داع��ش يس��تعيد في��ه الس��يطرة 
عل��ى املدين��ة، أو هج��وم لفصائ��ل اجلي��ش احل��ر 
م��ن قاعدته��م يف منطق��ة التن��ف عل��ى احل��دود 
العراقي��ة جن��وب البوكم��ال، ويتبن��ى كث��رون 
تس��هل  املتح��دة  الوالي��ات  ب��أن  القائ��ل  ال��رأي 
حرك��ة التنظي��م وهجمات��ه ض��د امليليش��يات 
الش��يعية، إلضعاف الطرفن قبل طردهما معًا، 
والس��يطرة يف املصلة على مدينة البوكمال. 
ُتغ��ذي ه��ذه األنب��اء، أو ختتلقه��ا، محاس��ة وأم��ل 
بع��ودة قريب��ة إىل البل��د الذي ال ميكن أن يعودوا 
إلي��ه، حس��ب م��ا تق��ول أغلبيتهم ويش��ي تش��بثهم 
وإي��ران  النظ��ام  أع��الم  ظل��ت  طامل��ا  بالن��زوح، 
وح��زب اهلل وامليليش��يات األخ��رى مرفوع��ة في��ه.

 

الي��وم:  البوكم��ال  يف 
خدمات زائفة واحلرس الثوري 
أرح��م باألهال��ي م��ن النظ��ام

ال��يت يلتقطه��ا عائ��دون إىل مدين��ة  الفيديوه��ات والّص��ور  تت��واىل  	 	
البوكم��ال، إىل جان��ب تقاري��ر دعائي��ة تبّثه��ا وس��ائل إع��الم النظ��ام ع��ن ع��ودة األهال��ي، 
واخلدم��ات ال��يت تتوف��ر باّط��راد. م��ا يغي��ب ع��ن املش��هد س��يطرة حج��اج احل��رس الث��وري 
اإليران��ي وآلي��ات تعامله��م م��ع األهال��ي، والوع��ي اجلدي��د ال��ذي ُيش��كله ه��ذا التعام��ل، إىل 
جان��ب ه��زال اخلدم��ات والتزيي��ف اإلعالم��ي خل��داع النازح��ن وإقناعه��م بالع��ودة إىل 

املدين��ة.

رادار املدينة

هيثم احلنت

رادار املدينة

احلرس الثوري أرحم باألهالي من النظام
يق��ول ن��ازح ش��اب م��ن البوكم��ال  	
ُيقي��م يف مدين��ة الب��اب "وّج��ه ل��ي واح��د م��ن 
املع��ارف دع��وة للن��زول إىل البوكم��ال، ق��ال 
ل��ي: تع��ال للمع��ر اس��تقبلك أن��ا واحلج��ي. 
تتف��ل عل��ى العقيد )احلج��ي لقب خاص ألي 
ش��خصية قيادي��ة تابع��ة للح��رس الث��وري 
كالم  م��ن  املقص��ود  واحلج��ي  اإليران��ي، 
الش��اب ُيلقب بذو الفقار(". يش��رح الش��اب بأن 
قريب��ه كان تاج��ر آث��ار بق��ي يف املدين��ة عن��د 
دخ��ول الق��وات امُلهامج��ة، ث��م أصب��ح وجيه��ًا 
معتم��داً ل��دى امليليش��يات التابع��ة للح��رس 
مزاي��ا  األخ��ر  وُيق��دم  اإليران��ي،  الث��وري 
عّدده��ا الش��اب برات��ب جي��د قياس��ًا للمعيش��ة، 
وحصان��ة تبع��د عن منتس��بيها ش��بح مالحقة 
أجه��زة النظ��ام أو تصفي��ة حس��ابات يق��وم بها 

مليليش��ياته. ملي��ون  منتس��بون 
ميث��ل تاج��ر اآلث��ار الس��ابق الن��وع  	
األول من الوس��طاء الناش��طن اليوم يف ملّف 
الع��ودة، ويعم��ل بتوجيه وإش��راف مباش��ر من 
ش��خصيات س��ورية، أو عراقي��ة أو لبناني��ة، 
ش��يعية املذه��ب يف الغال��ب، ترتب��ط بدوره��ا 
الث��وري  للح��رس  تابع��ة  خبلي��ة  مباش��رة 
اإليران��ي. ويف الس��ياق ذات��ه مُيث��ل الوس��طاء 
التابع��ون ألجه��زة أم��ن النظ��ام الن��وع الثان��ي، 
البوكم��ال  إىل  الرج��وع  ُيق��رر  م��ن  وعل��ى 
م��ن مناط��ق خارج��ة ع��ن س��يطرة النظ��ام أن 
خيت��ار طريق��ه بعناي��ة، ووف��ق ن��وع الوس��يط 
يتوج��ب  حي��ث  للع��ودة.  اس��تدرجه  ال��ذي 
عل��ى العائدي��ن برعاي��ة احل��رس الث��وري أن 
يتحاش��وا مؤقت��ًا امل��رور ع��ر حواج��ز النظ��ام، 
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املظاه��ر وردع اللص��وص، ومحاي��ة األم��الك 
اخلاص��ة، ال��يت تت��د أحيان��ًا حلماي��ة األهالي 
م��ن تعّدي��ات أتب��اع النظ��ام. وينج��ح احل��رس 
ش��فوية  دعاي��ة  بب��ث  وميليش��ياته  الث��وري 
وميليش��ياتها  النظ��ام  ق��وات  ع��ن  تايزه��م 
اهلمجي��ة املتوحش��ة، وترزه��م بص��ورة أرق��ى 
س��وى  جي��دون  ال  الذي��ن  بالن��اس،  وأرح��م 
الكتس��اب  وس��يلة  األول  الفري��ق  مم��األة 
محاي��ة م��ا، أو االنتس��اب ل��ه -حت��ى ل��و كان 
انتس��ابًا امسي��ًا بالتخل��ي ع��ن الرات��ب- وإال 
تب��دأ  ش��تى،  ملخاط��ر  عرض��ة  س��يكونون 
إىل  اإلجب��اري  بالّس��وق  الش��بان  فئ��ة  ل��دى 
اجلي��ش، كمجندي��ن أو لالحتياط، وتنتهي 
باالعتقال األمين ورمبا املوت حتت التعذيب. 
غ��ر أن ه��ذه احلماي��ة م��ن جان��ب  	
احل��رس الث��وري لن تكون جمانية بأي حال، 
فهي وس��يلة وخطوة أوىل على طريق خطر 
ق��د ينته��ي بالتش��يع، وه��و اهل��دف النهائي له. 
لك��ن االنتق��ال إىل املذه��ب الش��يعي، بتأث��ر 
االنتس��اب إىل امليليش��يات التابع��ة للح��رس، 
والعيش يف كنفها، مازال بعيداً، أو غر وارد 
الي��وم، حس��ب ما يلل البع��ض، لكن التورط 
معه��ا بالتدري��ج جيع��ل االنس��حاب منه��ا أمراً 

ش��ديد الصعوب��ة يف املس��تقبل. 
دعاية اخلدمات

قبي��ل، وأثن��اء املع��ارك ب��ن تنظي��م  	
داع��ش وق��وات مش��رتكة تض��م ميليش��يات 
متع��ددة اجلنس��يات تابع��ة للح��رس الث��وري 
اإليران��ي، إىل جان��ب حض��ور ش��كلي لق��وات 
األغلبي��ة  نزح��ت  وميليش��ياته،  النظ��ام 
الس��احقة م��ن س��كان املدين��ة، يف آخ��ر موج��ة 
ن��زوح ك��رى )س��بقتها موج��ات أخ��رى يف 
األعوام الس��ابقة( وامتنعت عشرات العائالت 
ع��ن  الش��عبين  وضبيع��ة  طويب��ة  يف حي��ي 

الن��زوح، مجعته��ا امليليش��يات الحق��ًا يف ح��ي 
م��ن  بهام��ش ضئي��ل  ال��ذي تت��ع  طويب��ة، 
األش��هر  خ��الل  داع��ش  ع��ن  االس��تقاللية 
األخرة من عهد سيطرتها على البوكمال، 
والذي ظل مبنأى عن القصف ثم بعيداً عن 

املع��ارك ال��يت انتقل��ت إىل املدين��ة.
ش��كلت تل��ك العائ��الت ن��واة جتّم��ع  	
حوهلا قس��م من نازحي البوكمال العائدين 
من دمش��ق، واس��تقر آخ��رون يف حي ضبيعة. 
ومع الوقت ُأديرت مولدات الكهرباء اخلاصة 
وكالء  أو  أصحابه��ا  قب��ل  م��ن  احلي��ن  يف 
عنه��م، ووصل��ت املي��اه إىل البي��وت، وافتت��ح 
مرك��ز صح��ي وحي��د يف قري��ة الس��ويعية 
اهلن��اء  مش��فى  جان��ب  إىل  املدين��ة،  خ��ارج 
ال��يت حتول��ت إىل مش��فى عس��كري، كم��ا 
احنصرت خدمة اهلاتف ب�"مقس��م عس��كري" 
خيدم مخسة وعشرين "خط هاتف" موزعة 
عل��ى امليليش��يات واجملموع��ات اليت تنتش��ر يف 

املدين��ة.
أغلق��ت املدرس��تان اللت��ان كانت��ا  	
أبوابهم��ا  البوكم��ال  ط��الب  تس��تقبالن 
مؤخ��راً، بع��د انته��اء الع��ام الدراس��ي، لكنهم��ا 
مل تكونا لتجتذبا أحداً من أبناء حي طويبة، 
حي��ث  ضبيع��ة  ح��ي  أو  األوىل،  تق��ع  حي��ث 
والطع��ام  واحلقائ��ب  الثي��اب  ل��وال  الثاني��ة، 
اخل��اص باملنظم��ات اإلنس��انية ال��ذي ُي��وزع 
فيهما، كما تش��رح إحدى النس��اء املتواجدات 
يف البوكمال، ألن يف املدينة "كلشي ما بي. 
بي مي وخضرة وتكسي ابن غنام وطرطورة 
وض��اح )عرب��ة بث��الث عج��الت(" غن��ام املع��ين 
ه��و رئي��س البلدية املتمس��ك مبنصبه منذ ما 
قبل الثورة، أما وضاح فأحد "دراويش البلد".

يف  وض��اح"  "طرط��ورة  تظه��ر  	
أكث��ر م��ن فيدي��و يدع��و األهال��ي للع��ودة. 
)دوار  م��ن  بالق��رب  مص��ورة  الفيديوه��ات 
املصري(، املكان الوحيد الذي يش��هد حركة 
م��رور للس��يارات وجت��ّول بع��ض املتس��ّوقن 
م��ن ع��دة م��الت ش��به فارغ��ة، وحي��ث تب��دأ 
س��يطرة ميليش��يا احلش��د الش��عيب العراقي��ة، 
واليت تتد لتش��مل قرية الس��ويعية فاهلري 
االمت��داد  العراقي��ة.  الس��ورية  احل��دود  ث��م 
للس��يارات،  نش��ط  م��رور  حرك��ة  يش��هد 
اخلاص��ة باملس��روقات م��ن البوكم��ال وامل��واد 
إىل  واملتوجه��ة  ديرال��زور،  م��ن  الغذائي��ة 
حصيب��ة، مقاب��ل مخس��ة آالف دوالر لص��احل 
احلشد الشعيب يف الطرف السوري عن كل 

س��يارة، حبس��ب أح��د التج��ار.

يزي��د  بتباع��د،  املنتش��رة  تفتيش��ه  ونق��اط 
مناط��ق  يف  آخ��ر  إىل  طري��ق  م��ن  وينق��ص 
س��يطرته، وإىل ح��ن وصوهل��م إىل أول حاج��ز 
أو مق��ر مليليش��يا تابع��ة للح��رس الث��وري يف 
مي��ط البوكم��ال. أم��ا م��ن يع��ود بوس��اطة 
أتب��اع خماب��رات النظ��ام، فم��ن الض��روري أن 
مي��ّر مبدين��ة دي��ر ال��زور أواًل، قب��ل أن يكم��ل 

البوكم��ال. مدين��ة  إىل  طريق��ه 
البوكم��ال  ص��ارت  األح��وال،  ب��كل  	
ماص��رة م��ن )املرب��ع األم��ين(، ال��ذي يش��مل 
)دوار  م��ن  املمت��دة  الس��كنية  الكتل��ة  كل 
وباجت��اه  الفيح��ا(  )س��احة  حت��ى  الطي��ارة( 
البادي��ة، أي م��ا يس��اوي تقريب��ًا نص��ف مس��احة 
املدين��ة، مب��ا فيه��ا م��ن دوائ��ر وأبني��ة حكومي��ة، 
ويض��م اآلن مق��رات مجي��ع الق��وى العس��كرية 
املس��يطرة عل��ى البوكم��ال وميطه��ا. عل��ى 
أن تل��ك الكتل��ة، وبال��ذات ح��ي اجلمعي��ات، ه��ي 
نقط��ة ج��ذب امُلعفش��ن ولص��وص ممتل��كات 
التعفي��ش  بيوته��م.  ع��ن  الغائب��ن  األهال��ي 
هن��اك أخ��ذ ش��كاًل م��ن البروقراطي��ة، ال��ذي 
جيع��ل احلص��ة األك��ر للقائ��د أو الضاب��ط 
األعل��ى رتب��ة يف ميليش��يات النظ��ام أو قوات��ه: 
ب��أن يدل��ي أح��د امُلقرب��ن مليليش��يات األجه��زة 
األمنية مبكان أغراض مثينة، خّلفتها هجمة 
التعفي��ش األوىل عن��د الس��يطرة عل��ى املدين��ة، 
ثم يتس��ب له القائد مبلغًا ماليًا مناس��بًا لقاء 
ذل��ك، أو أن تأخ��ذ عائل��ة عنص��ر يف امليليش��يات 
إذن��ًا بدخ��ول اجلمعي��ات لتفّق��د م��ا يّدع��ون أن��ه 
بيته��م، وهن��اك جيمعون ما يتيس��ر محله على 

العنص��ر لي��اًل. 
املتذم��رون  أو  املتض��ررون  ي��روي  	
م��ن مظاه��ر النه��ب والس��رقة املمنهج��ة، س��واء 
كان��وا يف البوكم��ال أو خارجه��ا، حكاي��ات عن 
ماوالت أتباع احلرس الثوري التصّدي هلذه 
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متداولة على اإلنرتنت لقاسم سليماين يف البوكمال



 

  

إي��ران ماوالته��ا للتم��دد  ب��دأت  	
خ��ارج حدوده��ا اجلغرافي��ة بعي��د س��يطرة 
)الث��ورة اإلس��المية( عليه��ا، واعتم��دت عل��ى 
ع��دة عوام��ل لف��رض س��يطرتها، م��ن أبرزه��ا 
تصدير املذهب الش��يعي الذي محلته للدول 
ال��يت م��دت أذرعه��ا إليه��ا، كم��ا يف الع��راق 
ولبن��ان واليم��ن، حيث اعتمدت على الش��يعة 
العرب يف التمدد داخل حدود الدول الثالث. 
وعلى عكس تلك الدول كان وجود املذهب 
الش��يعي ضعيف��ًا يف س��وريا، رغ��م وص��ول آل 
األسد للحكم، وهم من املذهب العلوي، أحد 
فئات الش��يعة حبس��ب فتوى موس��ى الصدر.

األس��د  نظ��ام  ب��ن  التحال��ف  	
ونظ��ام املالل��ي يف إي��ران أطل��ق ي��د إي��ران يف 
إىل  بالتس��لل  س��يطرتها  وب��دأت  املنطق��ة، 
جوانب��ه السياس��ية واالقتصادي��ة، بالت��وازي 
لض��ّم  وبس��يطة  مكتوم��ة  م��اوالت  م��ع 
مجاع��ات أهلي��ة إىل املذه��ب الش��يعي قي��د 
االس��تثمار اليوم، األمر الذي كانت ُتراهن 
علي��ه إي��ران يف وق��ت ُمبك��ر لضم��ان نف��وذ 
وحاضن��ة اجتماعي��ة هل��ا، كما حاضنتها يف 

والع��راق. لبن��ان 
لنش��ر  اأُلوىل  امل��اوالت  ب��دأت  	
املذه��ب يف ديرال��زور يف مثانين��ات الق��رن 
املنص��رم، ث��م التس��عينات ع��ن طري��ق بعض 
اجلمعيات اليت حاولت اس��تقطاب أتباع عن 
طري��ق الرتغي��ب بامل��ال والس��لطة، وكان 
جلمي��ل األس��د دور ب��ارز م��ن خ��الل مجعية 
اإلم��ام امُلرتض��ى ال��يت كان يش��رف عليه��ا، 
حي��ث اس��تطاع، وم��ن خ��الل امل��ال، الوص��ول 
عم��ر  أمث��ال  م��ن  الش��خصيات  لبع��ض 
احلماد، وهو ش��خص مرتبط بنظام األس��د 
من أبناء بلدة حطلة، وبعد أن استطاع عمر 

فراس عالوي

مازالت مافظة دير الزور أحد  	
األهداف اليت تضع إيران نصب عينيها 

نشر املذهب الشيعي فيها، بسبب موقعها 
االسرتاتيجي القريب من العراق، وغناها 

الدميغرايف واالقتصادي، يف ماولة لكسر 
الطوق السين لالمتداد العشائري، وما ُيشّكله 
من ترابط اجتماعي بن غرب العراق وشرق 

سوريا، وحتاول يف سبيل ذلك استخدام أدوات 
متنوعة لدفع األهالي حنو التطبيع مع وجودها يف 
املنطقة، باستخدام شخصيات اجتماعية وتكريس 

أخرى، أو إشغال احلّيز العام بالطابع العمراني 
اخلاص بإيران مع تغييب الطابع املألوف، وكل 

ذلك عر مجعيات ومنظمات وميليشيات تشتبك 
عضويًا مع أذرع إيران اخلارجية.

الغزو اإليراني لديرالزور عرب البشر واحلجر 

تشييع قريبيه ياسن املعيوف وحسن الرجا 
ش��ّكال ب��ذرة مل��ا ميك��ن أن يك��ون قاع��دة لنش��ر 
املذه��ب يف ديرال��زور، وال��يت اعتم��دت عل��ى 
دفع األموال والرواتب الش��هرية للُمتش��يعن 
م��ن امُلستش��ارية اإليراني��ة بدمش��ق وبع��ض 

اجلمعي��ات الش��يعية خاص��ة يف الكوي��ت.
ح��ن وصل العام 2000 كانت هذه  	
األرضية قد أّتت إنش��اء ثالث حس��ينّيات يف 
الري��ف القري��ب م��ن مدين��ة الدي��ر م��ع غرب��ه 
)ق��رى الصع��وة واحلواي��ج وحطل��ة(، ورغ��م 
أنه��ا  إال  اخلط��وة،  هل��ذه  الش��عيب  الرف��ض 
وج��دت مؤيدي��ن هلا بعضهم اس��تغّل فكرة أن 
بع��ض العش��ائر تع��ود يف أصوهلا للحس��ن بن 
علي وألئّمة الش��يعة، خاصة عش��رة البكارة 
ه��ام  دور  أفراده��ا  لبع��ض  س��يكون  وال��يت 

الحق��ًا.
قب��ل  وامُلخات��ل  احل��ذر  التش��ييع  	
الث��ورة حت��ّول إىل العل��ن ع��ر أكث��ر م��ن 
آلي��ة، لك��ن التغي��ر الدراماتيك��ي كان م��ع 
صاعدي��ن م��ن جي��ل الش��باب اعتنق��وا املذه��ب 
الش��يعي، وه��ؤالء معظمه��م مؤي��دون لنظ��ام 
األس��د ومقاتلون يف مليش��ياته. فبعد سيطرة 
اجلي��ش احل��ر عل��ى املنطق��ة ش��ّكلت دمش��ق 
مرك��ز انط��الق هل��م حنو لع��ب أدوار جديدة 
يف مافظته��م، حي��ث ع��ادوا م��ع املليش��يات 
اإليراني��ة مطل��ع الع��ام احلال��ي وه��م يعملون 
س��عيها  يف  املليش��يات  تل��ك  خدم��ة  عل��ى 
لنش��ر املذه��ب ع��ن طري��ق الرتغي��ب وتوزي��ع 
بالقت��ل  والتهدي��د  الرتهي��ب  أو  املس��اعدات 

واالعتق��ال.
الواجه��ات  بع��ض  عمل��ت  كم��ا  	
العش��ائرية على دعم نش��ر املذهب من خالل 
تش��كيل ق��وى عس��كرية عل��ى أس��اس مذه��يب، 

كم��ا فع��ل ن��واف راغ��ب البش��ر أح��د ش��يوخ 
ل��واء  الب��كارة، وال��ذي س��اهم بتم��ّدد  قبيل��ة 
الباقر، املدعوم إيرانيًا، إىل دير الزور للقتال 
إىل جانب نظام األس��د واملليش��يات اإليرانية.

املس��اجد  املليش��يات  اس��تخدمت  	
ال��يت حولته��ا إىل م��ا يش��به احلس��ينيات م��ن 
أج��ل توزي��ع املس��اعدات لألهال��ي وش��راء ذمم 
البعض، أو ملمارس��ة طقوس املذهب الش��يعي 
فيه��ا واس��تخدامها للدع��وة، كم��ا حص��ل يف 
املس��جد العم��ري بديرال��زور ال��ذي مت تغي��ر 
الرض��وان، وبع��ض مس��اجد  امس��ه ملس��جد 
مدين��ة امليادين والبوكم��ال. كذلك عملت 
إي��ران عل��ى بن��اء حس��ينّيات جدي��دة، كم��ا 
حص��ل يف منطق��ة )ع��ن عل��ي( ذات الرمزية 
اس��تغلتها  وال��يت  والتارخيي��ة،  الديني��ة 
املليش��يات اإليراني��ة إلقام��ة حس��ينية عل��ى 

أنق��اض املن��ارة إىل جانبه��ا.
عم��ل نظ��ام األس��د عل��ى اس��تكمال  	
حلق��ة التغي��ر م��ن خ��الل إص��دار تش��ريعات 
ُتس��ّهل إليران تنفيذ خمططاتها، كإصدار 
املرس��وم رق��م 10 وال��ذي ي��رم املواطن��ن 
م��ن حقه��م يف منازهل��م يف  خ��ارج س��وريا 
ُم��دركًا  ذل��ك،  مايثب��ت  ُيقدم��وا  مل  ح��ال 
اس��تحالة عودته��م يف الظ��روف الراهنة، أما 
األخطر من ذلك هو ما تقوم به امُلستشارية 
اإليرانية بدمشق، عر فروعها وعر بعض 
م��ن  املنتفع��ن،  وبع��ض  معه��ا  املتواطئ��ن 
افتت��اح مكات��ب عقاري��ة يف م��دن ديرال��زور 
وامليادي��ن والبوكم��ال اهل��دف منه��ا تثبي��ت 
التغي��ر اجل��اري، م��ن خ��الل ش��راء املن��ازل 
واألراضي وبأسعار خيالية تصل إىل مئات 
اآلالف من اللرات الس��ورية للمرت الواحد.
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ش��هدت امليادي��ن موج��ات متع��ددة  	
م��ن ن��زوح س��كانها، كان��ت األوىل بع��د ظه��ور 
الثان��ي  النص��ف  احل��ر يف  كتائ��ب اجلي��ش 
م��ن الع��ام 2012وقص��ف ق��وات النظ��ام املدين��ة. 
النازح��ون م��ن مؤي��دي النظ��ام بعده��ا فّضل��وا 
البق��اء يف املناط��ق ال��يت ُيس��يطر عليه��ا. الحقًا، 
وبعد سيطرة داعش توز 2014 على امليادين، 
طال��ت موج��ة الن��زوح عناص��ر وق��ادة فصائ��ل 
وثوار وعاملن يف الشأن العام باجتاه الشمال 
السوري وتركيا، حتى جاء النزوح اجلماعي 
مع هجوم قوات النظام وإيران وميليشياتهما 
بدع��م م��ن الط��ران الروس��ي تش��رين األول 

.2017

فّض��ل النازح��ون ه��ذه امل��رة ق��رى  	
وبل��دات اجلزي��رة يف مواج��ه مدينته��م عل��ى 
الضف��ة اليس��رى م��ن نهر الفرات، وتابع قس��م 
منه��م باجت��اه مناط��ق درع الف��رات وإدل��ب، 
حي��ث ياول اليوم عش��رات م��ن هؤالء العودة 
إىل مدينته��م ع��ر الس��فر إىل دمش��ق. وهناك 
النازح��ن يف دمش��ق، مراح��ل  م��ع  يب��دأون، 
املخاط��رة يف التأك��د من )نظاف��ة( أمسائهم، 
انطالق��ًا من دمش��ق وص��واًل إىل أحيائهم اليت 

تس��يطر عليه��ا امليليش��يات.
رحل��ة  بالع��ودة  الراغب��ون  يب��دأ  	
م��ا  معرف��ة  مبحاول��ة  واملخاط��رة  البح��ث 
إذا كان��وا مطلوب��ن ألح��د األف��رع األمني��ة 
ع��ر )ض��رب في��ش رباع��ي(، للتخفي��ف م��ن 
خماوفهم األمنية، وعادة ما يكون هذا الفيش 

يتقاضاه��ا  ال��يت  املبال��غ  وختتل��ف  مأج��ورًا، 
عناص��ر الدف��اع الوط��ين وامُلقّرب��ون م��ن األم��ن 
م��ن  الفي��ش  لق��اء  والسماس��رة  والش��بيحة 
ش��خص إىل آخ��ر. املبل��غ ال يتج��اوز ع��ادة املئ��ة 
دوالر أمريكي، لكن الكثرين توّصلوا لقناعة 
ُتفي��د ب��أن الفي��ش وهم��ّي، أو أن��ه ال يم��ل أي 
ضمانات للش��خص من أن يكون غر مطلوب 
يف منطقت��ه، حت��ى إذا كان��ت )نتيج��ة الفيش 

س��لبية(.
يكش��ف امُلت��داول ب��ن الس��ورين أن  	
)الفي��ش الرباع��ي( يع��ين البح��ث ل��دى مكت��ب 
األم��ن القوم��ي ب��ن أمس��اء املطلوب��ن لكل من 
األجهزة األمنية اليت تش��مل األمن العسكري 
واألم��ن السياس��ي وأم��ن الدول��ة واملخاب��رات 
اجلوي��ة، ويب��ن إن كان الش��خص مطلوب��ًا 
ألح��د ه��ذه األجه��زة، أو للخدم��ة العس��كرية. 
عن��د الوص��ول إىل مافظ��ة دي��ر  	
الزور هناك دخول إجباري إىل مدينة الدير، 
ختتل��ف فيه��ا الّرحل��ة ب��ن الرج��ال والنس��اء: 
الرج��ال يت��ّم اقتياده��م إىل مرك��ز )الدف��اع 
الوط��ين( يف ح��ي اجل��ورة م��ن أج��ل تفيي��ش 
ملّي، وحس��ب الفيش ُتقرر ميليش��يا الدفاع 
عودته��م إىل امليادي��ن م��ن عدمه��ا، كذل��ك يف 
املرك��ز يت��ّم اقتي��اد م��ن كان��ت لدي��ه )نتيجة 

الفي��ش إجيابي��ة( لالعتق��ال.
ب��ه  يق��ع  ف��ّخ  الرباع��ي  "الفي��ش  	
الراغبون بالعودة، كذلك باب رزق لسماسرة 
النظام" يقول أحد الذين جلأوا إىل التفييش 

ث��م أع��اد التفك��ر بأم��ر الع��ودة، بع��د أن توّص��ل 
ألن  علي��ه(،  العي��ون  )س��يفتح  األم��ر  أن  إىل 
الفي��ش "طريق��ة لكش��ف العائدي��ن والتذكر 
به��م، إن كان��وا ق��د س��قطوا س��هواً م��ن قائم��ة 
املطلوب��ن" فاالس��م )نظي��ف( بالنهاي��ة، لدف��ع 
الراغب��ن للت��وّرط يف الذه��اب إىل مناطقه��م 

ث��م مج��ع أك��ر ع��دد منه��م لتجنيده��م.
الفي��ش اخل��اص بالنس��اء )ُيض��رب(  	
ف��رع  ل��دى  العس��كري،  ال��زور  دي��ر  يف مط��ار 
املخاب��رات اجلوي��ة، ال��ذي يق��وم بوض��ع لصاقة 
عل��ى ظه��ر البطاق��ة الش��خصية مل��ن كان��ت 
الّلصاق��ة عملي��ة  ُتس��ّهل  )نتيجته��ا س��لبية(، 
احلالت��ن  كال  يف  احلواج��ز.  ع��ر  تنقله��ا 
ُيص��ادف اعتق��ال أش��خاص جه��دوا قب��ل العودة 
إىل ديرال��زور للتأك��د م��ن )نظافته��م( ع��ر 
)الفي��ش الرباع��ي(، ال��ذي مل يك��ن س��وى أوه��ام 
باعه��ا السماس��رة وعناص��ر األم��ن والش��بيحة 
ألقاربه��م ومعارفه��م وم��ن يّتص��ل به��م ل��ذات 
الغ��رض، كم��ا يس��تنتج كث��ر م��ن العائدي��ن.

أح��د العائدي��ن دخ��ل مدين��ة امليادين  	
بع��د العب��ور من تدقيق )الدفاع الوطين( امسه، 
عل��ى م��ا يق��ول أقارب��ه، بع��د يوم��ن مّت اعتقال��ه 
داخ��ل املدين��ة واقتي��اده إىل خدم��ة االحتي��اط 
يف جي��ش النظ��ام. يق��ول أح��د أقارب��ه إن ذوي��ه 
يدفعه��ا  ش��هرية  مالي��ة  مبال��غ  ل��ه  يرس��لون 
كرش��وة ألح��د الضب��اط لع��دم إجب��اره عل��ى 
قت��ال أح��د، وينق��ُل أقارب��ه أن م��ن ق��ام بض��رب 
م��ن س��ّهل عملي��ة  ه��و  ل��ه  الرباع��ي  الفي��ش 
اجتي��ازه مرك��ز )الدف��اع الوط��ين( باجل��ورة، 
وذات��ه م��ن وش��ى ب��ه الحق��ًا لس��وقه إىل خدم��ة 
االحتي��اط يف اجلي��ش، بع��د أن حص��ل عل��ى 
امل��ال. لك��ن آخري��ن، نظ��راً لفرض التح��اق أحد 
النظ��ام وميليش��ياته،  بق��وى  العائل��ة  ذك��ور 
الوط��ين  الدف��اع  مبيليش��يا  طوع��ًا  يلتحق��ون 
القتصار اخلدمة فيها على املدينة حتى اآلن. 
ال يوج��د إحص��اء ألع��داد العائدي��ن  	
إىل امليادي��ن، لكنه��ا مازال��ت يف ع��داد البضع��ة 
آالف جّله��م من مؤيدي النظام وبروقراطيي 
دمش��ق،  يف  النازح��ن  ودوائ��ره  مؤسس��اته 
وأعداده��م يف تزاي��د بط��يء ج��داً، لكن املالحظ 
من��ذ وصوهل��م ب��دء عملي��ة تعفي��ش أهل��ّي مل��ا 
تبقى من أثاث املنازل، كانت تتوىل تعفيش��ها 

النظ��ام. امليليش��يات وق��وات  الس��ابق  يف 

عودة نازحني إىل مدينة امليادين 
من الفيش الرباعي حتى االلتحاق مبيليشيا الدفاع الوطين

أنس الراوي

ال خيل��و ب��ال أي م��ن العائدي��ن إىل امليادي��ن م��ن اهلواج��س األمني��ة ال��يت ُترافقه��م  	
من��ذ حلظ��ة اخّت��اذ ق��رار العودة حتى الوصول إىل املدينة، ش��رق مافظ��ة دير الزور حيث 
ُتس��يطر ق��وات النظ��ام الس��وري وامليلش��يات امللي��ة واإليرانية، ثم تس��تمر إىل م��ا بعد ذلك 

بكث��ر.
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الّس��خنة  ش��بكة  مدي��ر  يق��ول  	
اإلخباري��ة أن��ور كنع��ان جملل��ة ع��ن املدين��ة 
"إىل ه��ذه اللحظ��ة ال ت��زال عش��رات العوائ��ل 
عل��ى خت��وم الّس��خنة ممنوع��ة م��ن دخوهل��ا، 
رغ��م م��رور ع��دة أش��هر عل��ى س��يطرة النظام 
عليه��ا"، وُيش��ر كنع��ان لوج��ود بع��ٍض م��ن 
أهال��ي مدينت��ه نازح��ن يف مدين��ة مح��ص 
اخلاضع��ة للنظ��ام ال ُيس��مح هل��م كذل��ك 
موظف��ن  وج��ود  "رغ��م  املدين��ة،  بزي��ارة 

بينه��م". النظ��ام  عل��ى  مس��وبن 
ق��وات  ممارس��ات  ختتل��ف  مل  	
النظ��ام، وعناص��ر امُلرتزق��ة املوالي��ة هل��ا م��ن 
بع��د  الوط��ن(  )حص��ن  و  الوط��ين(  )الدف��اع 
س��يطرتهم عل��ى الّس��خنة، عّم��ا س��بق هل��ا أن 
فعلته يف جارتها مدينة تدمر، حيث أحرقت 
مئ��ات املن��ازل بعد أن نهبتها، فضاًل عن اختاذ 
بقي��ة املن��ازل مقاّر عس��كرية لبض��ع جنراالت 
روس، الذي��ن يقتص��ر وجوده��م عل��ى املدين��ة 
م��ع جمموع��ة )فاغن��ر(، واملئ��ات م��ن مرتزقة 

التموي��ل. إيراني��ة  الطائفي��ة  امليليش��يات 
ُتع��ّزز امليليش��يات التابع��ة إلي��ران  	
حبماي��ة  الّس��خنة،  عل��ى  س��يطرتها  م��ن 
ميطه��ا األوس��ع يف قري��يت الك��وم والطيب��ة 
ويف قص��ر احل��ر الش��رقي، ع��ر نش��ِر دائ��م 
الّس��خنة  تتمت��ع  حي��ث  هن��اك،  لعناصره��ا 
في��ه  تتوس��ط  ه��ام  اس��رتاتيجي  مبوق��ع 
مافظ��ات مح��ص والرق��ة ودي��ر ال��زور، عدا 
ع��ن قربه��ا م��ن مناب��ع الغ��از ال��يت ق��د ُتش��ّكل 
وال��روس  اإليراني��ن  ب��ن  تناف��س  م��ّل 
العازم��ن على االس��تئثار بالث��روات الباطنية 

الش��ام. بادي��ة  يف 

ينتش��ر يف مدين��ة الّس��خنة، وقري��يت  	
الك��وم والطيب��ة، حبس��ب أمح��د األمح��د مدي��ر 
الّس��خنة احل��دث، أع��داد كب��رة م��ن  موق��ع 
)فاطمي��ون  الش��يعية  امليليش��يات  عناص��ر 
األفغانية، حركة النجباء العراقية، حزب اهلل 
اللبنان��ي، ألوي��ة الرضا، ل��واء الباقر( اليت تتلقى 
أوامره��ا م��ن فيل��ق الق��دس ال��ذراع اخلارجي��ة 
للح��رس الث��وري اإليراني، مبا جيعل الّس��خنة 
معق��اًل ومنطل��ق هجم��ات تش��ّنها امليليش��يات 
ض��د تنظي��م داع��ش يف منطق��ة نف��وذه اجملاورة 
يف البادي��ة، حي��ث م��ا ي��زال التنظي��م ق��ادراً عل��ى 
ك��ّر  وعملي��ات  معاكس��ة  هجم��ات  تنفي��ذ 
وف��ّر ضده��ا، يف معرك��ة يب��دو أنه��ا س��تطول، 
"احلش��د  ض��د  داع��ش  معرك��ة  وستش��ابه 
الش��عيب" والق��وات العراقي��ة يف بادي��ة األنب��ار 
التضاري��س  حي��ث  م��ن  املش��ابهة  الع��راق  يف 
بتالهل��ا وهضابه��ا تضاري��س بادي��ة الّس��خنة، 
فنجم��ت معظ��م املواجه��ات يف األش��هر الفائت��ة 
ع��ن هجم��ات متفرق��ة للتنظي��م عل��ى مواق��ع 
النظام قرب الّسخنة أو جوارها املتصل األبعد، 
يف مي��ط املط��ة الثالث��ة والثاني��ة ومحيم��ة، 
وبع��ض املناط��ق األخ��رى مث��ل س��ّد الوع��ر عل��ى 

احل��دود العراقي��ة.
إىل  الّس��خنة  حت��ول  جان��ب  وإىل  	
وممارس��ات  اإليراني��ة،  املس��تعمرة  يش��به  م��ا 
النظ��ام احلالي��ة ض��د أهله��ا، ُتش��كل التج��ارب 

 لتصري ُمستعمَرة لإليرانيني…
النظام مينع أهالي الّسخنة النازحني من العودة

مدين��ة  عل��ى  س��يطرتها  من��ذ  	
الّس��خنة يف ش��هر آب املاض��ي، فرض��ت ق��وات 
النظ��ام الس��وري بتوجيه��ات م��ن اإليراني��ن 
اإلقام��ة اجلري��ة عل��ى حن��و أربع��ن عائل��ة 
منح��درة م��ن املدين��ة بالق��رب م��ن مدخله��ا 
اجلنوب��ي عل��ى طري��ق أتوس��رتاد تدم��ر، بع��د 
أن أمض��ت الف��رتة الس��ابقة يف خي��ام كان��ت 
تس��كنها مبناط��ق متفرق��ة يف البادي��ة ح��ول 
الّس��خنة، هرب��ًا م��ن القص��ف امُلكّثف لطران 
النظ��ام والط��ران الروس��ي، خ��الل املعركة 
ال��يت خاضه��ا النظ��ام وحلف��اؤه ض��د تنظي��م 
داع��ش يف املدين��ة ال��يت ش��ّكلت آخ��ر معاق��ل 

التنظي��م يف ري��ف مح��ص الش��رقي.

ممد حسن العايد

القاس��ية ال��يت عايش��وها، خ��الل اقتح��ام النظ��ام 
عام��اًل   ،2013 ت��وز  يف  املدين��ة  وميليش��ياته 
إضافيًا مينعهم من العودة، حيث ارتكبت قوات 
النظام وامليليشيات جمزرة بشعة راح ضحيتها 
)27( ش��خصًا م��ن الس��كان املدنين الُع��ّزل، ُقتلوا 
بالس��واطر والس��كاكن واخلناج��ر، م��ا تس��بب 
وقته��ا مبوج��ة ن��زوح كب��رة كان��ت األوىل يف 
موجات نزوح أهالي الّسخنة اليت تالحقت بعد 

ذل��ك.
س��يطر تنظي��م داع��ش عل��ى الّس��خنة  	
منتص��ف ع��ام 2015، ليت��ّم اس��تهدافها بقص��ف 
ُمكث��ف م��ن ط��ران النظ��ام، م��ا دف��ع معظ��م 
أهله��ا للن��زوح الثان��ي باجت��اه مناط��ق التنظي��م 
حينه��ا بالرق��ة ودي��ر ال��زور، ليبق��وا هن��اك أو 
جي��دوا طريقه��م إىل الش��مال الس��وري، إىل أن 
أطلق النظام عمليته العس��كرية ضد داعش يف 
تدم��ر ث��م الّس��خنة صيف العام املاضي، لتش��هد 
الّس��خنة موج��ة ثالث��ة من الن��زوح كان خميم 
األردني��ة  الس��ورية  احل��دود  عل��ى  الركب��ان 
ُمبتغ��ى اهلارب��ن م��ن امل��وت فيه��ا، إضاف��ة إىل 
يف  النظ��ام  س��يطرة  ع��ن  اخلارج��ة  املناط��ق 
مافظ��يت الرق��ة ودير ال��زور، وقبل أن ينزحوا 

م��ع أهله��ا م��ع تق��دم قوات��ه هن��اك.
قب��ل الث��ورة بل��غ ع��دد س��كان مدين��ة  	
الّس��خنة )30( أل��ف نس��مة ال يوج��د الي��وم منهم 

أح��د. فيه��ا 
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يف مش��هد يتك��رّر م��ن جدي��د يم��ل الط��الب أغطيته��م  	
وفرش��اتهم، ُيرافقه��م ذووه��م، متوجهن إىل امل��دن الكبرة لتقديم 
امتحاناته��م، تام��ًا كم��ا كان املش��هد يف تس��عينات الق��رن الفائت. 
زاد م��ن معاناته��م خ��الل الس��نوات املاضي��ة ضع��ف التعلي��م وغياب��ه 
يف مناطقه��م نتيج��ة عملي��ات الس��يطرة املتك��ررة، ف��كان االعتم��اد 
جّله على املعاهد اخلاصة املنتش��رة بكثرة أو ما ُيس��ّمونه بالدورات 
اخلاص��ة ل��دى املدرس��ن، وكذل��ك ع��دم امت��الك العدي��د منه��م 
وثائ��ق ش��خصية س��وى دفات��ر عائالته��م وإخراج��ات قي��د كان��ت 

عائق��ًا كب��راً حب��د ذات��ه. 
يف مقدم��ة احلافل��ة يتب��ادل الط��الب خماوفه��م، كم��ا  	
ُيلخ��ص بعضه��م، أحده��م ينّب��ه زم��الءه "احذف��وا كل ش��يء م��ن 
جوالتك��م، ماتعرف��ون، ممك��ن يفتش��ونا.." آخ��ر يق��ول "حن��ن جاي��ن 
نق��دم فح��ص، مالن��ا عالق��ة بش��يء. تصدق��ون خاي��ف م��ن قطع��ة 
الطري��ق ب��ن الطرف��ن أكث��ر م��ن تقدي��م االمتح��ان نفس��ه" بينم��ا 
للمنطق��ة  الوص��ول  قبي��ل  حاجياته��م  بلملم��ة  آخ��رون  ينش��غل 
الفاصل��ة ب��ن الطرف��ن يف مع��ر ش��عيب الذك��ر. ويف مؤخ��رة 
احلافل��ة ي��دور حدي��ث آخ��ر ب��ن وال��دات الط��الب وجداته��م تق��ول 
إحداهن "إن شاء اهلل رح دّرس الوالد زين" ترد أخرى "واهلل يا أخيت 
راين عالتيسر، الوضع اللي حنن بيه ال دراسة والتدريس"، ثّم 
ينتق��ل احلدي��ث ألش��ياء أه��م م��ن ذل��ك، وكالعادة "م��ن وين جييت، 

وش��لون وضعك��م، وإن ش��اء اهلل م��ا راحل��ك ح��دا بهاألزم��ة".
س��ّهلت قس��د عب��ور حاف��الت الط��الب املتوجه��ن لتقدي��م  	
االمتحان��ات يف مناط��ق نظ��ام األس��د، فف��ي ري��ف الرق��ة الغرب��ي 
افتتح��ت، باالتف��اق م��ع النظام، معراً على عجل، من قرية ش��عيب 
الذك��ر غ��رب مدين��ة الطبق��ة، به��دف تس��هيل وص��ول الط��الب 
لناحي��ة دبس��ي عفن��ان، كم��ا س��ّهلت خروجه��م م��ن منب��ج باجت��اه 

مدين��ة حل��ب. 
االهتم��ام  ش��ديد  إظه��ار  عل��ى  النظ��ام  ق��وات  وعمل��ت  	
بالطلب��ة القادم��ن لناحي��ة دبس��ي عفن��ان، ب��ل عمل��ت عل��ى جع��ل 
الناحي��ة منطق��ة مركزي��ة لتواف��د الطلب��ة، واس��تقبلتهم وذويه��م 
يف بعض املدارس، وعملت على إصدار بطاقات شخصية للطالب 
ممن فقدها س��ابقًا، وياول النظام االس��تفادة من جزئية التعليم 
كونها أحد أهم وسائل احلرب والدعاية السياسية ضمن الدائرة 

الس��ورية.

يف املناط��ق ال��يت ُتعت��ر ذات أكثري��ة كردي��ة كالقامش��لي  	 
واحلس��كة فرض��ت اإلدارة الذاتي��ة مناه��ج خاص��ة بالش��هادة اإلعدادي��ة، 
إال أن معظ��م الط��الب رفض��وا االلتح��اق به��ا وفضل��وا الش��هادة املمنوح��ة 
م��ن نظ��ام األس��د، حي��ث تع��ّرض ع��دد كب��ر م��ن الط��الب لكارثة، حس��ب 
وصفه��م، نتيج��ة من��ع الط��الب بداي��ة م��ن التس��جيل يف امل��دارس التابع��ة 
لنظ��ام األس��د، وم��ن ث��م ع��دم رف��ع الرتبي��ة يف اإلدارة الذاتي��ة ملفاته��م 
للرتبي��ة التابع��ة لنظ��ام األس��د إال قب��ل ثالث��ة أش��هر م��ن ب��دء االمتحانات 

احلالي��ة. 
نس��بة كب��رة م��ن الط��الب املداوم��ن إىل امل��دراس اخلاضع��ة  	
تقدي��م  يف  فش��لوا  احلس��كة  مافظ��ة  يف  الذاتي��ة"  "اإلدارة  لس��يطرة 
امتحان��ات التعلي��م األساس��ي "التاس��ع"، م��ا تس��بب ذل��ك يف رس��وبهم هل��ذا 

 .2018 الع��ام 
وعل��ى عك��س املتوق��ع، مل تنج��ح اإلدارة الذاتي��ة، ال��يت ُتس��يطر  	
عل��ى مناط��ق مش��ال ش��رق س��وريا بش��كل ش��به كام��ل، رغ��م س��ّنها مناهج 
الط��الب، العتماده��م منهاج��ًا خاص��ًا  اس��تقطاب  م��ن  املراح��ل،  لكاف��ة 
لتخط��ي املرحل��ة اإلعدادي��ة والثانوي��ة، مل يظ باعرتاف نظام األس��د أو 
أي جه��ة دولي��ة ب��ه، إضاف��ة إىل الصعوب��ات الكب��رة ال��يت واجه��ت ف��رض 
املنه��اج الك��ردي وال��ذي مل يتل��ق أي دع��م لوجس��يت وال وج��ود مدرس��ن 

أكف��اء م��ن أج��ل تدريس��ه. 
حالة التخبط اليت ُيعانيها القطاع التعليمي يف مناطق اإلدارة  	
الذاتية أّثر بشكل كبر على الطالب، ودفع جملس الرقة املدني بداية 
تش��كيله لعق��د اتفاقي��ة م��ع اإلدارة الذاتي��ة، برعاي��ة التحال��ف الدول��ي، 
تنّص على أن املنهاج املعتمد للتعليم هو املنهاج الصادر عن وزارة الرتبية 
السورية ولكافة األعمار، وهو ما اعتره أعضاء اجمللس ميزة حبد ذاتها، 
لت��اليف خل��ل التعلي��م يف املنطق��ة كم��ا ه��و احل��ال يف مدين��ة منب��ج لك��ن 

بدرج��ة أقّل. 
	 مُيك��ن الق��ول، إن اإلدارة الذاتي��ة والنظ��ام عم��ال، كاّلً عل��ى 
ح��دة، يف تس��ّلم املل��ف التعليم��ي يف مناط��ق مش��ال ش��رق س��وريا، ب��ل إنهم 
وظف��وا املل��ف التعليم��ي توظيف��ًا سياس��يًا نتيج��ة ارتب��اط مل��ف التعلي��م 
باملش��روع السياس��ي ل��كال الطرف��ن، وميك��ن الق��ول كذل��ك، إن العالق��ة 
املضطربة بن الطرفن يف مناطق س��يطرة )قس��د( ُتنذر باتس��اع الفجوة 
التعليمي��ة، حاهل��ا ح��ال املناط��ق اجلغرافي��ة الس��ورية األخ��رى، وُتن��ذر 
كذل��ك بتعاظ��م مس��تطرد النهي��ار وت��آكل متنام��ي للعملي��ة الرتبوي��ة 

والتعليمي��ة.

طالب مناطق »قسد« يلجؤون إىل النظام إلكمال تعليمهم 

أنه��ى حن��و 1500 طالب��ًا م��ن أبن��اء مدين��ة الرق��ة وريفه��ا الغرب��ي، يف الراب��ع والعش��رين م��ن أي��ار الفائ��ت، تقدي��م امتح��ان  	 	
ش��هادة التعلي��م األساس��ي يف ناحي��ة دبس��ي عفن��ان بري��ف الرق��ة الغربي يف املنطقة اخلاضعة لس��يطرة نظام األس��د، وع��ادوا أدراجهم ملدينة 
الرق��ة وريفه��ا. فيم��ا توج��ه ط��الب ع��ن العرب/كوبان��ي ومنب��ج إىل مدين��ة حلب وتوجه طالب احلس��كة والقامش��لي وغرهم��ا من املناطق 

اخلاضع��ة لس��يطرة "قس��د" إىل اجل��زء اخلاض��ع لس��يطرة النظ��ام يف املدينت��ن لتقدي��م االمتحان��ات.

عدنان احلسن

طالب من مدينة الرقة ساعة وصولهم إىل
قرية دبسي عفنان - متداول على االنرتنت

رادار املدينة
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ح��ال إمي��ان كحال املئ��ات من طالب  	
الغوط��ة الش��رقية الذين آثروا البق��اء يف بيوتهم 
حتصيله��م  متابع��ة  أهمه��ا  عدي��دة  ألس��باب 
الدراس��ي، عل��ى ح��د ق��ول إمي��ان. وبالرغ��م م��ن 
ظ��روف احل��رب والقص��ف م��ن قبل قوات األس��د 
عل��ى املنطق��ة، والتدقي��ق األم��ين ال��ذي مارس��ه 
واحتج��از  التدريس��ي  ال��كادر  عل��ى  الش��بيحة 
إىل  الع��ودة  عل��ى  ألي��ام  وتأخره��م  بعضه��م 
مدارسهم يف كل مرة يذهبون فيها إىل دمشق 
لقب��ض رواتبه��م، تاب��ع آالف الط��الب دراس��تهم 
يف كاف��ة املراح��ل التعليمي��ة، وش��ّكلت الفتي��ات 
النس��بة األك��ر من الطلبة ف��� "التعليم أهم من 
الش��هادة، حت��ى ل��و مل ُيع��رتف به��ا" تق��ول إمي��ان 

ه��ذا كان مب��دأ معظ��م األهال��ي يف املنطق��ة.
حل��ب  جلامع��ة  ف��رع  افتت��اح  وم��ع  	 
إىل  إضاف��ة  الش��رقية  الغوط��ة  يف  احل��ّرة 
أكادميي��ة مس��ار وجامع��ة رش��د يف نهاي��ة ع��ام 
2015، وَجد طالب الغوطة يف هذه الكليات أماًل 

جدي��داً إلكمال حتصيلهم العلمي يف خمتلف 
الف��روع ك��� )الط��ب البش��ري واألس��نان واآلداب 
وإدارة األعم��ال والصحاف��ة..، إضاف��ة للمعاه��د 
فف��ي  املدرس��ن(،  إع��داد  ومعاه��د  املتوس��طة 
ع��ام 2017 بل��غ ع��دد الط��الب يف معاه��د إع��داد 
املدرس��ن بفروعه��ا املختلف��ة )772 طالب��ة و102 
طالب��ًا(، يف الوق��ت ال��ذي خّرجت في��ه أكادميية 
مس��ار 48طالب��ًا، أم��ا جامع��ة حل��ب احل��رة فق��د 
احتفل��ت بتخري��ج 24 طالب��ًا يف الكلي��ات الطبي��ة 

والعش��رات م��ن الطلب��ة يف الف��روع األخ��رى.
وم��ع دخ��ول ق��وات األس��د إىل الغوطة  	
وتهجر أهلها "عاودت احلرب عبثها مبستقبلنا 

من جديد، فخرجت مخس طالبات من زميالتي 
يف املعه��د )البال��غ عدده��م 15( يف رحل��ة التهج��ر 
القس��ري إىل الش��مال الس��وري، أما من آثر البقاء 
فق��د وج��د م��ا كان خيش��اه حاض��راً أمام��ه ح��ن 
رفضت مديرية الرتبية التابعة النظام االعرتاف 
بش��هادتي وزميالت��ي، واش��رتطت علين��ا مع��اودة 
خ��وض امتح��ان ش��هادة التعلي��م األساس��ي أواًل!" 

تق��ول إمي��ان.
املالم��ح،  دمش��قّي  منزهل��ا  باح��ة  يف  	
جتل��س إمي��ان جب��وار أخته��ا س��ارة )طالب��ة ط��ب 
بش��ري( تتب��ادالن التن��ّدرات ع��ن النظ��ام وقرارات��ه 
ظ��روف  تس��تذكران  الحق��ًا،  يبت��دع  ق��د  وم��ا 
امتحان��ات خاضتاه��ا س��ويًا عل��ى وق��ع القص��ف.

)22 عام��ًا( ع��ن نفس��ها  ُتع��ّرف س��ارة  	
بتهك��م ملح��وظ بأنه��ا »ن��ص دكت��ورة«، إال أن 
اعت��ادت  تق��ول مبالم��ح  »البخ��ت« مل ُيالفه��ا. 
الصدم��ات: "قبي��ل خ��روج املعارض��ة م��ن س��قبا 
كن��ت ق��د أنهي��ت الس��نة الثالث��ة م��ن دراس��يت 
للط��ب، لك��ن تربي��ة النظ��ام أعادت��ين إىل املرحل��ة 
الثانوي��ة العام��ة، دون االع��رتاف بش��هادتي جمل��رد 
أن��ي درس��ت مناه��ج االئتالف ال��يت ال ختتلف عن 
نظ��ره املعتم��د م��ن النظ��ام س��وى خل��وه من صور 

ورم��وزه!" األس��د 
لي��س هن��اك م��ن ف��وارق ب��ن مناه��ج  	
االئت��الف والنظ��ام )املعتم��د م��ن قب��ل منظم��ة 
اليونيس��كو( س��وى يف األمور الشكلية اليت ختص 
احلدي��ث ع��ن رم��وز النظ��ام وبع��ض التواريخ اليت 
مت تعديله��ا وتنقيحه��ا م��ن قب��ل 20 مؤلف��ًا، م��ع 
احلف��اظ عل��ى امل��ادة العلمي��ة الصرف��ة حبس��ب 
م��ن  اس��تغرابها  س��ارة  ُتب��دي  االئت��الف.  موق��ع 

بعد احتالل بلداتهم00 طالب اجلامعة واملعاهد يف

الغوطة الشرقية يعودون ل� »البكالوريا« والتاسع 

كعادته��ا، تض��ع إمي��ان. م )19 عام��ًا( م��ن مدين��ة س��قبا يف ري��ف دمش��ق عالم��ًة عل��ى "رزنام��ة يومي��ة" تس��تعن به��ا عل��ى تضي��ة  	
الوقت، هذه املرة ال حتصي طالبة املعهد التقاني للحاس��وب عدد الغارات والصواريخ والش��هداء يف مدينتها املاصرة س��ابقًا )دخلت قوات 
األس��د إىل س��قبا يف آذار 2018(، وإمنا األيام اليت تفصلها عن خوض امتحانات الش��هادة اإلعدادية! فإميان اليت آثرت البقاء يف املدينة بعد 
دخ��ول ق��وات األس��د إليه��ا، أجرته��ا قوان��ن وزارة الرتبي��ة يف حكوم��ة النظ��ام، إلكم��ال دراس��تها، على خوض آخ��ر ش��هادة تعليمية حصلت 

عليه��ا م��ن قب��ل ال��وزارة، رافض��ة االع��رتاف جبمي��ع الش��هادات ال��يت حصل��ت عليه��ا م��ن امل��دارس التابع��ة للمعارض��ة.

رانيا عيسى 

ع��دم االع��رتاف بش��هاداتهم بالرغ��م م��ن تطاب��ق 
عاش��تها  ال��يت  الصعب��ة  والظ��روف  املنهج��ن 
وأقرانه��ا للحص��ول عل��ى ه��ذه الش��هادات، تق��ول: 
"أذكر حينها أني خضت امتحان الثانوية العامة 
ُبعيد زواجي بأيام، واجتزته مبعدٍل خّولين دخول 
كلي��ة الط��ب البش��ري" كل ذل��ك ذه��ب س��دى، 
وبات على الطالب العودة إىل مقاعد الدراسة من 
جدي��د، حت��ى أولئ��ك الذين خترجوا م��ن اجلامعة! 
وتتساءل ملاذا ال يقوم النظام بإجراء سر معلومات 
هل��م أو تعدي��ل ش��هاداتهم وإحلاقه��م باجلامع��ات 
"وحتميله��م بع��ض امل��واد" أس��وة مبعظ��م جامع��ات 

الع��امل؟
الش��مال  إىل  خرج��وا  كث��ر  ط��الب  	
الس��وري يف رحل��ة التهج��ر األخ��رة، وأص��درت 
ق��راراً  وإدل��ب  احل��رة يف حل��ب  الرتبي��ة  مديرت��ا 
دون  فروعه��م،  حس��ب  باجلامع��ات،  بإحلاقه��م 
ش��روط ودون رس��وم تس��جيل أيض��ًا، إذ التح��ق 
أكث��ر م��ن 300 طالب��ًا مبقاع��د الدراس��ة إلكم��ال 
تعليمه��م. وحتتض��ن جامع��ات ومعاه��د الش��مال 
الس��وري أكث��ر م��ن 15 ألف طالب ضم��ن فروعها 
املختلف��ة ال��يت افتتحته��ا من��ذ 2015، وال��يت ح��ازت 
عل��ى اع��رتاف م��ن قب��ل دول عدي��دة كالس��عودية 
وتركيا وأملانيا وفرنس��ا، وحظي خرجيوها مبنح 

دراس��ية خ��ارج الب��الد.
خ��وض  بإع��ادة  املل��زم  النظ��ام  ق��رار  	
االمتح��ان ب��دا يف نظ��ر إميان "طلب هن" لتوافقها 
ضريبت��ه  حيات��ي  ق��رار  ل��كل  باستس��الم..  س��ارة 
وضريب��ة البق��اء يف "س��جن الوط��ن" إحص��اء ش��هور 
"الروزنامة الس��ميكة"، واجتي��از اختباراٍت كّن قد 
اجتزنها سابقًا، بداًل من العيش يف "حرية املنفى".
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تزع��م ماري��ا أنه��ا درس��ت الفل��ك يف  	
النجف والقاهرة وتلّقت علومه على يد أكر 
ش��يوخ هذا الكار من الس��نة والش��يعة، زبائُنها 
الضب��اط، ومجيعه��م م��ن الطائف��ة العلوي��ة، 
حس��ب قوهلا، يتواصلون معها مباش��رًة أو عن 
طريق زوجاتهم وبصورة مستمرة. ال يأتون 
إليه��ا مث��ل زبائنه��ا العادي��ن، ب��ل ُيرس��لون 
حي��ث  املن��زل،  إىل  الصطحابه��ا  س��ياراتهم 
يش��ربون القه��وة ال��يت س��رتى فيه��ا ماري��ا م��ا 
خُتبئ��ه األي��ام هل��م. وريثما ينتهون من ش��رب 
القه��وة، ال ُتضي��ع ماريا وقته��م الثمن، حيث 
بش��كل  صفح��ة  يفتح��وا  أن  منه��م  تطل��ب 
عشوائي يف كتاب حتمله معها أينما ذهبت، 
ويف تل��ك الصفح��ة تق��رأ بطريق��ة مش��ابهة 
لق��راءة الفنج��ان، وبأس��لوبها اخل��اص ترب��ط 
ب��ن متوى الصفحة وحياتهم، فُتطمئنهم 
أو حُتّذره��م، وُتس��دي هل��م النصح باملبادرة أو 
الرتّي��ث يف األعم��ال ال��يت تنتظ��ر قيامه��م بها، 
واألهم أنها تس��أهلم عن أش��خاص بأمسائهم 

أو بصفاته��م، وأرق��ام ق��د تع��ين هل��م ش��يئًا.
يف  املن��وال  نف��س  عل��ى  تتاب��ع  	
فنج��ان القه��وة، فتجي��ب ع��ن األس��ئلة ال��يت 
مواضي��ع  ح��ول  عنه��ا  لإلجاب��ة  يتحرق��ون 
أرب��اب  ورض��ا  الوظيف��ي  االس��تقرار  منه��ا: 
عمله��م ورؤس��ائهم عنه��م، واألم��ور العملي��ة 
واالجتماعي��ة م��ن ح��لٍّ وترح��ال وعالق��ات 
وارتباط��ات، ومش��اكل تك��ون حاض��رة دائم��ًا، 
فه��ي يف الغال��ب م��ا يدفعه��م لطل��ب املعون��ة 
ب��كل الط��رق املمكن��ة. تنتهي اجللس��ة حبلول 
روحاني��ة ُمقرتح��ة حل��ل املش��اكل وزي��ادة 
احلظ والوقاية من الشر.. وهلم جراً، فلديها 
حُج��ب وتعويذات من��وط بها أن جتلب اخلر 

األذى. وتدف��ع 
الداف��ع  يكم��ن  رأيه��ا،  وحس��ب  	
األساس��ي العتم��اد الكب��ار عليه��ا يف اخل��وف، 
وكلم��ا عَل��ت الرتب��ة زادت املخ��اوف وتعددت 

أشكاهلا، وال يدخل يف هواجس زبائنها الضباط 
م��ا يثل��م والءهم املطلق للنظ��ام، فلم يدث أن 
استش��ارها ضاب��ط بنّي��ة انش��قاق أو عصي��ان، 
ومل جت��د باملقاب��ل يف تنّبؤاته��ا م��ا ُيش��ر لذل��ك، 
فم��ا يؤرقه��م ه��و س��المتهم الش��خصية أواًل، 
وُمكتس��باتهم من مناصب وأموال، ويأتي احلّل 
بأن يشرتوا، وتشرتي زوجاتهم، خوامت وُحُجب 
تبيعه��ا ماري��ا للحماي��ة م��ن األخط��ار، ال يق��ّل 
س��عر أي منه��ا ع��ن مخس��ن أل��ف ل��رة س��ورية، 
تزي��د قوته��ا بزي��ادة س��عرها، فخ��امت احلماي��ة 
من احلسد الذي ترتديه ماريا يزيد سعره عن 

أل��ف دوالر، حس��ب زعمه��ا.
تل��يب ماري��ا تلك الدع��وات يف أي وقت  	
دون تذّم��ر، فإضاف��ة إىل تأم��ن احلماي��ة هل��ا 
م��ن أي مس��اءلة قانوني��ة، أو حت��ى منافس��ة أو 
مضايقة اآلخرين، فهؤالء الضباط وزوجاتهم 
يدفعون هلا بسخاء من جهة، ومن جهة أخرى 
خت��اف منه��م وم��ن عواق��ب رف��ض التعام��ل م��ع 
أي منه��م، حت��ى أنه��ا ط��ّورت أس��اليب خاص��ة 
بزبائنه��ا من اجليش بغي��ة امتصاص غضبهم، 
فال تقول هلم مثاًل إنهم سيفشلون يف عمل ما، 
ب��ل تق��ول إن العصبي��ة الزائ��دة رمب��ا حترمه��م 
م��ن االنتف��اع من أمر معن، وال تقول إن هناك 
م��ن يس��تحق املنص��ب أكث��ر منه��م، بل إن س��وء 

التدب��ر ح��اَل ب��ن املنص��ب وبينه��م.

ضباط األسد يلجؤون إىل املشعِوذات حلماية مكاسبهم يف املناصب واألموال

تس��مي  هك��ذا  أو  ماري��ا،  تتباه��ى  	
الق��وم  ِعلي��ة  م��ن  زبائنه��ا  ب��أن  نفس��ها، 
والّنافذي��ن يف البل��د، وبينه��م م��ن ال ُيق��دم 
بق��راءة  استش��ارتها  دون  عم��ل  أي  عل��ى 
الطالع واس��تقراء اخلر أو الش��ر يف ما يروم 
القي��ام ب��ه. يصع��ب حتدي��د دي��ن أو طائف��ة 
هذه املرأة اليت قاربت اخلمسن عامًا، وُتعّد 
الي��وم واح��دة م��ن أش��هر بّص��ارات دمش��ق.

برهان نوفل

خ��وامت ماري��ا تش��رتيها م��ن أس��فارها  	
منه��ا  ل��كل  أن  وتّدع��ي  اجمل��اورة،  ال��ّدول  إىل 
ق��وى اختزنه��ا بع��د ت��الوة ش��يوخ كب��ار آلي��ات 
معين��ة م��ن الق��رآن عليها. تق��وم كذلك بكتابة 
احلج��ب، وتتقاض��ى مبال��غ كب��رة ال تق��ّل ع��ن 
مخس��ن أل��ف ل��رة ع��ن احلج��اب الواح��د، أم��ا 
الكت��اب ال��ذي حتمل��ه فصفح��ات متنوع��ة ج��زء 
كب��ر منه��ا قام��وس أوكس��فورد، باإلضاف��ة 
إىل صفح��ات م��ن كت��ب ُمتفرق��ة ال جيم��ع 

ش��يء بينه��ا س��وى ذل��ك الكت��اب.
فه��ي  ماري��ا،  إىل  الوص��ول  يس��هل  	
علن��ًا يف مقه��ى يف جرمان��ا،  ت��ارس مهنته��ا 
وصال��ون حالق��ة يف دمش��ق. أمث��ال ماريا كثر، 
م��ن  الش��هرة  م��ن  ش��يئًا  وق��د حق��ق بعضه��م 
خ��الل املش��اركة يف برام��ج اإلذاع��ات وقن��وات 
الطائف��ة  م��ن  وه��و  ه��ؤالء،  أح��د  التلفزي��ون. 
الدرزي��ة، ال يس��تقبل إال الزبائ��ن الدروز، ولكنه 
ق��د يقب��ل التعام��ل م��ع غ��ر ال��دروز إذا مت األمر 
بوس��اطتهم، ُيق��دم اخلدم��ات املعت��ادة م��ن فل��ك 
وتنجي��م بأس��عار زهي��دة، أو أي مبل��غ تدفعه له، 
لكنه يطلب مبالغ كبرة لقاء خدمات خاصة، 
مث��ل مس��ائل امُلعتقل��ن يف س��جون النظ��ام، إذ 
يعم��ل يف ح��ل ه��ذه القضاي��ا عن طريق الّس��حر 
اجلي��ش  م��ن  معارف��ه  ع��ر  ولك��ن  والش��عوذة 

واألف��رع األمني��ة!
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الفعالي��ة ال��يت ُتق��ام للع��ام الثان��ي عل��ى التوال��ي يف حل��ب  	
ُتظه��ر حض��وراً إيراني��ًا طاغي��ًا، إذ ت��كاد تتطاب��ق تل��ك املش��هدية م��ع 
احتفاليات حزب اهلل يف الضاحية اجلنوبية، س��واًء من خالل اختيار 
العش��ر األواخ��ر م��ن رمض��ان إلحيائه��ا والص��ورة النمطي��ة لرج��ال 
بلب��اس عس��كري خ��ال م��ن األومس��ة والّرت��ب يتص��ّدرون الصف��وف 
األوىل للجمهور، أو من خالل شكل املنّصة وُمقّدم احلفل واألغاني 
واألناش��يد احلماس��ية واألعالم املنتش��رة إليران وحزب اهلل وسوريا، 

باإلضاف��ة إىل ص��ور والفت��ات للخامنئ��ي وأقوال��ه املأث��ورة.
بلب��اس  األطف��ال  ظه��ور  كان  االحتفالي��ة  يف  الالف��ت  	
عس��كرّي لتقدي��م فقراته��م الفني��ة واملس��رحية، وال��يت ترك��زت 
يف جُممله��ا عل��ى تعزي��ز دور "املقاوم��ة واملمانع��ة ونظري��ة املؤام��رة 

اإلره��اب"! ودح��ر  الكوني��ة 
"ل��وال نش��يد مح��اة الدي��ار م��ا بتح��س أن��ك بس��وريا" يق��ول  	
ممد وهو من سكان حي اجلميلية اجملاور للساحة، ففي كل يوم 
تب��دأ االحتفالي��ة الرمضاني��ة بالنش��يد، لتب��دأ بعدها وص��الت دورية 
متش��ابهة م��ن أناش��يد امليليش��يات ال��يت حُتاك��ي بلحنه��ا اللطمي��ات 
الش��يعية، وحلق��ات الدبك��ة عل��ى األغان��ي الس��احلية، وس��ط حض��ور 
يغي��ب عن��ه معظ��م أهال��ي مدين��ة حل��ب كم��ا غاب��ت عن��ه تقاليده��م 

وتراثه��م وقدوده��م.
يتجّن��ب ُمعظ��م أهال��ي املدين��ة امل��رور بالس��احة، إذ ب��ات  	
الدخول إليها ُيش��به الدخول إىل ثكنة عس��كرية ُيعّرضك للتفتيش 
واملساءلة، إضافة إىل اإلساءات اليت ترتكبها ميليشيات الفيلق حبق 
املاّري��ن. وُيفّض��ل ف��ؤاد )طال��ب جامع��ي يف حل��ب( وأصدق��اؤه الذه��اب 
إىل املقاه��ي يف الط��رف الغرب��ي م��ن املدين��ة جتنّب��ًا للمرور بالس��احة 
العس��كرية  األلبس��ة  يرت��دون  احلاضري��ن  نص��ف  م��ن  "فأكث��ر 
ويملون أسلحتهم ما يثر اخلوف يف قلوب الناس"، ويتساءل فؤاد 

"مل��اذا كل ه��ذا اخل��وف، م��و عل��ى أس��اس حل��ب حت��ررت؟"
احل��اج مس��ن، احلاض��ر الدائ��م يف االحتفالي��ات احللبي��ة،  	
وال��ذي ُيع��ّرف عن��ه ُمق��ّدم احلف��ل دائم��ًا بامس��ه األول دون كنيت��ه 
وبالحقة احلاج )ترّجح املصادر أنه إيراني اجلنسية( جيلس صامتًا 

دائم��ًا بذق��ن ُمش��ّذبه وب��ّزة عس��كرية خالي��ة م��ن األومس��ة والرت��ب، 
ليتص��رف كحاك��م فعل��ي يف املدين��ة، فهو الذي ُيكّرم امُلش��اركن 
يف الفعالي��ات، وبامس��ه ورعايت��ه تنطل��ق املهرجان��ات، حت��ى وص��ل 
األمر باحلاج مس��ن إىل تكريم مدير ثقافة حلب جابر الس��اجور 
"جلهوده املبذولة وعطائه املستمر يف رفع السوية الثقافية والفنية 
حبل��ب، وإظه��ار الوعي الوطين مبواجهة الفكر الظالمي التكفري 
وق��وى االس��تكبار واإلره��اب عل��ى س��وريا"، ويط��وف بوزي��ر التج��ارة 
الداخلي��ة ومحاي��ة املس��تهلك يف أرج��اء امل��كان، وبوزي��ر الس��ياحة، 
يف الع��ام املاض��ي، بش��ر اليازج��ي يف فعالي��ة "حل��ب تنب��ض باحلي��اة" 
ال��يت رعاه��ا )جمم��ع الثقل��ن اإليران��ّي( لُيخره��م عن صم��ود حلب 
وإصراره��ا عل��ى احلي��اة، وكأّن عل��ى امل��رء أن ُيك��َرم يف داره خالف��ًا 

للمث��ل الش��ائع واملت��داول.
تغيب أصداء الفعالية يف اإلعالم الرمسي الس��وري الذي  	
مل يواك��ب أّي��ًا م��ن أنش��طتها، بل يكتفي ب��دور املتفّرج حاله كحال 
وزرائه ومس��ؤوليه، يف الوقت الذي تنقل قنوات إيرانية أصداء هذه 

االحتفالي��ات والتحض��ر هل��ا.
ُيس��يطر )فيل��ق املدافع��ن ع��ن حل��ب( بأذرع��ه الثقافي��ة  	
اإليراني��ة )جمم��ع مهاد وجممع الص��راط الثقايف وجممع الثقلن 
ومؤسس��ة أوج( عل��ى خمتل��ف األنش��طة الثقافي��ة واالجتماعي��ة 
يف املدين��ة، وع��ر العناص��ر التابع��ة ل��ه م��ن الش��باب الذي��ن تطوع��وا 
للخدم��ة يف الفيل��ق، إضاف��ة إىل أذرع��ه العس��كرية )انض��وت حت��ت 
اس��م الفيل��ق معظ��م امليليش��يات الس��ورية واألجنبي��ة يف حل��ب من��ذ 
تأسيسه يف 2017/2/27، وأهمها ميليشيات الدفاع امللي اليت كان 
يرأس��ها العمي��د هيث��م الناي��ف ال��ذي ُقت��ل من��ذ ش��هرين عل��ى طري��ق 
الس��لمية(، يف��رض الفيل��ق س��يطرته عل��ى مناح��ي احلي��اة األمني��ة 
والعس��كرية كردي��ف جلي��ش النظام ال��ذي تضاءل وجوده يف حلب 
لصاحل الفيلق الذي قّسم املدينة إىل أربعة مربعات ابتداء من حي 
الس��ليمانية )املرب��ع األول والنقط��ة صف��ر(، ُيقّس��م كّل مرب��ع إىل 
قطاع��ات، وي��رتأس كل قط��اع )ح��ّي أو أكث��ر( مس��ؤواًل عس��كريًا 

من��ه يرع��ى ش��ؤونه يف اجلوان��ب املختلف��ة.

إيران حتيي »ليالي حلب الساطعة«
وحتتل املدينة حباكم وجيش وأمن وجتميعات »ثقافية«

وس��ط الس��احة األش��هر يف مدين��ة حل��ب )س��احة س��عد اهلل اجلاب��ري( امُلاط��ة بأه��م املؤسس��ات احلكومي��ة وأف��رع البن��وك ومكات��ب  	
الطران باإلضافة إىل احلديقة العامة، وحتت صورة بانورامية ضّمت قلعة حلب وبشار األسد، ُرفع العلم اإليراني ليأخذ مكانه إىل مين 
منّص��ة ُنصب��ت إلحي��اء فعالي��ة "ليال��ي حل��ب الس��اطعة" يف العش��ر األواخ��ر م��ن رمض��ان! برعاي��ٍة وتنظي��ٍم إيران��ي ع��ر "جمم��ع مه��اد اإليراني 

للثقاف��ة والفن��ون"، وحض��وٍر عس��كرّي مليليش��يات )فيل��ق املدافع��ن ع��ن حل��ب( ذي الصبغ��ة الش��يعية وال��ذي يرتأس��ه احل��اج مس��ن.
فواز الفارس
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حت��ت  مح��اه  س��كان  ي��رزح  	
وط��أة قم��ع منفل��ت من��ذ بداي��ة الث��ورة، 
وم��ع اس��تقدام األس��د ملئ��ات م��ن جن��وده 
الذي��ن نش��رهم يف أحي��اء املدين��ة وتش��ديد 
م��ن  الكث��ر  األمني��ة وتش��كيل  القبض��ة 
امليليش��يات، وتس��ليمهم مفاص��ل املدين��ة 
مزمن��ًا  رعب��ًا  زرع  فس��اداً،  فيه��ا  ليعيث��وا 
ال��ذي  الّرع��ب  املدين��ة،  أه��ل  قل��وب  يف 
مينعه��م م��ن التنف��س يف حض��رة اجلاّلد، 
الرع��ب ال��ذي يدفعه��م لالس��تكانة أم��ام 
موظ��ف ع��ادي يف دائرة النف��وس مُيارس 
س��خطه عليه��م م��ع كل ورق��ة يري��دون 
اس��تخراجها، وه��م جُم��رون عل��ى تقّب��ل 
هذا السخط فقط ألن املوظف، يف غالب 
احل��االت، ُمعّب��ًأ طائفي��ًا حبك��م انتمائ��ه 
لواح��دة م��ن الق��رى أو البل��دات املوالي��ة 

للنظ��ام يف ري��ف مح��اة. 
مئ��ات  رؤي��ة  املش��اهد  تع��ّدت  	
أف��ران  املدين��ة يف طواب��ر عل��ى  أهال��ي 
األم��ور  م��ن  وغره��ا  واملش��ايف  اخلب��ز 
م��ن  ح��االت  انتش��ار  إىل  اخلدمي��ة، 
ودف��ع  والس��رقة  واملس��اومة  اخلط��ف 
اإلت��اوات، يق��ول أب��و أمح��د م��ن س��كان 
حبج��ة  مواط��ن  أي  "خط��ُف  املدين��ة 
التواصل مع الثوار ومفاوضة أهله على 
مبل��غ م��ن امل��ال إلخراج��ه ب��ات أم��راً ش��به 
يوم��ي، وإن مل تس��تطع العائل��ة تأم��ن 
امل��ال خيتف��ي الش��اب ويضي��ع يف أقبي��ة 
االعتق��االت". ق��ادة الش��بيحة وأش��هرهم 
م��ن أبن��اء املدينة "ط��الل الدقاق" خطفوا 
الكث��ر م��ن املدني��ن وقام��وا بوضعهم يف 
أح��د املنازل الطرفي��ة يف املدينة، وإخبار 

ممد العمر

فاقم "النصر" املزعوم لقوات 
األسد وشبيحته على الساحة 
السورية أوضاع أهالي مدينة 

محاه مأساوية، إذ ُأطلقت 
يد الشبيحة دون رادع، وباتت 

استباحاتهم للمدينة مشهداً مألوفًا 
يف حياة احلموين، من خطف وسلب 
وإتاوات، على الرغم من خروج كل 

الفصائل املسلحة من املدينة، ومنذ عام 
2013، جتّنبًا ملصر مشابه دفعته محاه يف 

مثانينات القرن املاضي، أيام حكم األسد 
األب، واجملازر اليت ارتكبها حبق األهالي 

آنذاك. 

حمنة مدينة محاة امُلتلة باملخابرات والشبيحة واملوظفني الطائفيني

األهال��ي ب��أن أوالده��م معتقل��ون يف مط��ار 
مح��اه املدن��ي، الثم��ن مع��روف إلخراجه��م، 
فعليك أن تدفع مليوني لرة سورية للدقاق 
ع��ن كل ش��خص، يق��ول أح��د املختطف��ن. 
ويف م��رات كث��رة تتع��رض املدين��ة مل��ا يش��به 
الغ��زوات م��ن ميليش��يات س��لحب أو قمحان��ة 
ومصي��اف، ُيلقى القب��ض خالهلا على أثرياء 
من أهل املدينة، أو ُتصادر بضائع أو سيارات. 
ي��روي مم��د )اس��م مس��تعار( كي��ف ش��اهد 
من ش��باك بيته "ش��بيحة" مسلحن يسرقون 
س��يارته دون أن جي��رؤ عل��ى فع��ل ش��يء أو 
حت��ى االحتج��اج كالم��ًا عل��ى اللص��وص. 

بارت��كاب  الدق��اق  ط��الل  ُيّته��م  	
إىل  حت��ول  أن  بع��د  اجلرائ��م  ه��ذه  معظ��م 
الرج��ل األول يف مح��اه مس��تفيداً م��ن دع��م ال 
م��دود، حس��بما ُيق��ال، م��ن س��هيل احلس��ن. 
حل��ب"،  طري��ق  "ح��ي  إىل  الدق��اق  ينتم��ي 
وعم��ل قب��ل الث��ورة س��ائقًا لس��يارة أج��رة ث��م 
عام��اًل يف مع��رض س��راميك، إىل أن اندلعت 
الث��ورة لينضم إىل جماميع الش��بيحة الذين 
ش��اركوا بقم��ع املتظاهري��ن يف مدينة محاة. 
اتص��ل  ال��يت  الطريق��ة  بالضب��ط  تع��رف  ال 
به��ا الدق��اق بس��هيل احلس��ن، لك��ن عالقات��ه 
بش��بيحة كب��ار م��ن ري��ف جبل��ة أوصلت��ه 
إىل احلس��ن، ال��ذي ُأعج��ب ب��ه بع��د اقتح��ام 
ح��ي احلميدي��ة وم��ا راف��ق ذل��ك م��ن جرائ��م 
قت��ل حب��ق أه��ل احل��ي واعتق��ال، ث��م بتنفي��ذ 
ح��ي  م��ن  ش��ابًا   )20( ب���  وحش��ية  إعدام��ات 
الفراي��ة، قض��ى بعضه��م حرق��ًا قب��ل أن ُيطلق 
علي��ه الرص��اص، فض��اًل ع��ن جرائ��م ُمف��ردة 
ح��رق فيه��ا أح��د اإلعالمي��ن حب��ي األربعن، 
وتقطي��ع رئي��س بلدي��ة قري��ة اخلالدي��ة يف 

مكتب��ه بتهم��ة اتصال��ه بالث��وار. 

أحيان��ًا يعتل��ي الدق��اق من��راً يف  	
أح��د املس��اجد ليلق��ي خطب��ة ع��ن الش��رف 
واألخ��الق ومارب��ة اإلرهابين، يف الوقت 
بقت��ل  ويتفن��ن  املدين��ة،  يس��تبيح  ال��ذي 

تعذيبه��م.  بع��د  ضحاي��اه 
م��ن  ولغ��ره  للدق��اق  ُيف��رض  	
ق��ادة امليليش��يات حص��ص ثابت��ة عل��ى كل 
بضاع��ة تدخ��ل املدين��ة.  يق��ول تاج��ر طل��ب 
إغف��ال امس��ه "كان عل��ّي أن أدف��ع مخس��ة 
مالي��ن ل��رة لعل��ي الش��لة مقاب��ل إدخ��ال 
أرب��ع ش��احنات ف��روج إىل املدين��ة". قب��ل 
ذل��ك، أوق��ف الش��لة، وه��و قائ��د مليليش��يا 
الش��لة"،  عل��ي  الصق��ر  "ق��وات  يس��ميها 
ش��احنة هل��ذا التاج��ر حتم��ل الدج��اج احلي 
مل��دة أربع��ة أي��ام م��ا أدى لنفوقه��ا وتكب��ده 

أواًل.  يدف��ع  أن  عّلمت��ه  فادح��ة  خس��ارة 
باخل��ذالن"  تش��عر  "مح��اة  	
يق��ول عب��د احلمي��د الش��حنة وه��و مقات��ل 
وإعالم��ي م��ن اجلي��ش احل��ر خ��رج م��ع 
كتيبت��ه م��ن املدين��ة وكان يأم��ل، حس��ب 
م��ا يق��ول، بالع��ودة إليه��ا "بش��كل منظ��م 
وق��وي لتخلي��ص مح��اة م��ن الظل��م ال��ذي 
عاش��ته وتعيش��ه كل ي��وم"، وح��ن كانت 
و2013   2012 العام��ن  يف  احل��ر  كتائ��ب 
"مل  خروجه��ا  قب��ل  املدين��ة  يف  نش��طًة 
يك��ن النظ��ام وش��بيحته جي��رؤون عل��ى 

الي��وم".  به��ا  يقوم��ون  ال��يت  املمارس��ات 
يق��ول "أبو ش��ادي احلموي" وهو  	
ناشط كان من أوائل املتظاهرين "نشعر 
بغّص��ة وغض��ب ملا يعانيه أهلن��ا اليوم على 
ي��د الش��بيحة دون أن نتمك��ن م��ن فع��ل 

ش��يء دفاع��ًا عنه��م".
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أش��ّد ما كان يتعب الش��اب يف مناقش��اتنا الدائمة التقاء فريق  	
اجلزائ��ر )الفري��ق العرب��ي الوحي��د يف كأس الع��امل وقته��ا( بإيطالي��ا، 
كان علي��ه أن يق��ارن يف كل م��ّرة، بع��د أن اق��رتب موع��د املباري��ات، ب��ن 
انتمائه العربي وبلد املليون شهيد وبن الطليان الذين وقفوا إىل جانب 
قضيتن��ا الفلس��طينية. أيقظ��ين ذات ليل��ة ليس��رد ل��ي ش��رحًا مط��ّواًل عن 
عدم وقوف اجلزائر إىل جانب الثورة الس��ورية بل على العكس وقوفها 
إىل جان��ب نظ��ام األس��د، وأنه��ى حديث��ه بالبح��ث ع��ن مواق��ف إليطالي��ا 

ُتري��ح م��ا يعتم��ل يف ص��دره.
كان��ت الكهرب��اء غائب��ة، ومل تك��ن بطاق��ات االنرتني��ت تف��ي  	
بالغرض ملشاهدة املباريات، فعمد إىل شراء كرت للجزيرة الرياضية 
ب��� 150 دوالراً ع��ر صدي��ق ل��ه يف مدين��ة مح��اه. اس��تعار موّل��دة صغ��رة 
"يابانية"، ضحك وهو خيرني أنها لن تطغى على صوت املعلق، وأش��ار 
إىل الس��ماء "بس هدول الكالب يرتكونا حبالنا وقت املباراة" يف إش��ارة 

من��ه للطائ��رات ال��يت كان��ت تس��تهدف املدين��ة عل��ى م��دار الس��اعة.
"من حق الناس أنو تفرح، كأس العامل متعة بلكي بيطالعنا  	
م��ن هاجل��و" كان��ت آخ��ر كلماته قبل أن يرح��ل، ال أعرف كيف كان 
س��يتقّبل خ��روج فريق��ه م��ن ال��دور األول، كل م��ا فعلت��ه أن��ي زرت قره 
بع��د نهاي��ة املوندي��ال، كذب��ت علي��ه وأخرت��ه أن إيطالي��ا أخ��ذت كأس 

الع��امل يف ذل��ك الع��ام.
يف املقلب اآلخر كان صديقا الش��لة نفس��ها يضعان صورهما  	
يف مدين��ة الالذقي��ة بلباس��هما األرجنتي��ين، من��ذ بداي��ة الث��ورة اختارا أن 
يقفا مع األس��د، أذكر أن أمحد قال لي يومًا إن أحدهما كان ُيش��ّجع 
األرجنتن ألنه يقف مع الشعوب الالتينية الفقرة اليت تتنفس كرة 
الق��دم، تل��ك الش��عوب ال��يت تش��بهنا يف معاناته��ا، وأبدى اس��تغرابه لضياع 
تل��ك املفاهي��م ف��� "كي��ف ملش��جع لألرجنت��ن أن يق��ف م��ع نظ��ام قاتل؟". 
أم��ا اآلخ��ر فق��د كان بوجه��ة نظ��ره كأبن��اء ه��ذه األي��ام، ال يع��رف م��ن 
األرجنت��ن س��وى "ميس��ي" ال��ذي كان يصف��ه ب��� "الديكتات��ور"، وهل��ذا مل 

يب��د أّي اس��تغراب م��ن وقوف��ه إىل جان��ب األس��د.

خامس��نا كان م��ن متقل��ب اهل��وى ب��ن تش��جيع الفري��ق  	
اهلولن��دي واإلس��باني والرتغال��ي، وق��د اخت��ار أيضًا البقاء مع األس��د 
كصحف��ي يف مدين��ة حل��ب، مل يك��رتث صديق��ي باحلدي��ث عن��ه، 
كان دائم��ًا يصف��ه ب��� "الوصول��ي"، وكان جُيي��ب جبمل��ة واح��دة 
كلم��ا ع��ادت بن��ا الذاكرة إليه "ال ميكن أن تش��عر باالنتماء ألكثر 

م��ن قضي��ة".
اعتق��ل نظ��ام األس��د سادس��نا من��ذ 2013 وضاع��ت أخب��اره،  	
كث��راً م��ا كان ي��دور عل��ى لس��ان أمح��د أن ال "س��حر ف��وق لع��ب 
الرازي��ل لك��رة الق��دم". يرب��ت عل��ى كتف��ي وه��و خيرن��ي، افرتاضًا، 
بأن سادس��نا س��يكون س��عيداً يف مكانه وهو يرى الرازيل تس��تضيف 
كأس الع��امل، فه��و أكثرن��ا حّب��ًا لك��رة الق��دم كم��ا الرازي��ل أع��رق 

ف��رق ه��ذه اللعب��ة.
اآلخ��ران س��افرا إىل أملاني��ا، أحدهم��ا "ن��ازي" كان يق��ول  	
ل��ي مازح��ًا وه��و خيرن��ي ع��ن معرفت��ه ب��كل الع��يب أملاني��ا وتفاصي��ل 
حياتهم، "بيحقلو يكون بأملانيا هاد الشب ولد أملاني"، ويصف األخر 

بالب��الدة والكس��ل فكي��ف ميك��ن ل��ه احلي��اة يف بل��د "املاكين��ات".
أجدن��ي أحب��ث ع��ن فريق ُأش��جعه الي��وم، مل تهّزن��ي هزائم  	
الف��رق العربي��ة األرب��ع، ص��ور السيس��ي وب��ن س��لمان ومل��ك املغ��رب 
وأع��داء الث��ورة الس��ورية يف تون��س تطغ��ى عل��ى خميل��يت يف كل 
فرصة ضائعة، فتجدني أصفق خلسارتهم وأختلى عن تشجيعهم 

كم��ا أس��هموا يف إضعافن��ا وخس��اراتنا. 
كأس ع��امل جدي��د نعيش��ه اآلن، بع��د أرب��ع س��نوات عل��ى  	
استش��هاد أمح��د، توال��ت في��ه اهلزائ��م، ف��ال إيطالي��ا م��ن ضم��ن الفرق 
املتأهلة، وال بيته يف حلب بات موجوداً بعد أن سيطرت قوات األسد 
علي��ه، وال الوطني��ة غ��دت مس��ة مش��جعي ه��ذه األي��ام. رمب��ا علينا أن 
نبح��ث ع��ن فري��ق نش��جعه يف ه��ذه الفس��حة الكروية يك��ون مرتبطًا 
بقضيتن��ا املق��ة، بع��د أن ختّل��ى عنه��ا الع��ام أمج��ع وغاب��ت ف��رق من 

يش��عرون بالتعاط��ف معه��ا ع��ن احلض��ور.

يف ذكرى أحمد مشجع إيطاليا.. لن أشجع العرب 

قب��ل أي��ام قليل��ة م��ن انط��الق بطول��ة كأس الع��امل 2014 يف الرازي��ل استش��هد صديق��ي أمحد برمي��ل متفجر  	 	 	
عل��ى ح��ي طري��ق الب��اب يف حل��ب، كان آخ��ر م��ن تبقى من "ش��ّلة األصدقاء القدامى الثمانية لكرة القدم" يف القس��م امل��ّرر من املدينة. كان 
أمحد ش��اّبًا وطنيًا بامتياز تطغى السياس��ة على مواقفه احلياتية كّلها، حتى الرياضية منها، فهو ُيش��ّجع فريق إيطاليا فقط "ألنها أهدت 

ع��ن مصداقي��ة اخل��ر. البح��ث  ُيتع��ب نفس��ه يف  أن  1982للفلس��طينين" دون  الع��امل  كأس 

مصطفى أبو مشس 
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حي��ث ُيع��ّد إط��الق الن��ار فيه��ا أول  	
مظاه��ر االحتف��ال بأي مناس��بة، مهما كانت 
صغرة، فكيف إذا كانت املناسبة هي خسارة 
كم��ا  الوهاب��ي"،  النص��رة  جبه��ة  "منتخ��ب 
يلّق��ب مؤي��دو النظ��ام يف الالذقي��ة منتخ��ب 
الس��عودية، أم��ام "املنتخ��ب الوط��ين الروس��ي"، 

وبنتيج��ة مخس��ة أه��داف نظيف��ة.
ُتس��ّجله  كان��ت  ه��دف  كل  م��ع  	
كان��ت  ضائع��ة،  فرص��ة  حت��ى  أو  روس��يا، 
الرشاش��ة  واألس��لحة  والبن��ادق  املسدس��ات 
تفت��ح نرانه��ا، لتتح��ول املتابع��ة االحتفالي��ة 
واح��د،  ط��رف  م��ن  معرك��ة  إىل  للمب��اراة 
بعي��دة  متناقض��ة  عناص��ر  فيه��ا  اس��ُتدعيت 
وقريب��ة م��ن مظاه��ر احل��رب واصطفافاته��ا، 
وم��ن األديان واملذاهب واخلصائص العرقية، 
وحت��ى املن��اخ واحلي��اة الري��ة، لُتش��ّكل وعي��ًا 
س��اذجًا وعنصري��ًا ال يص��در عن��ه س��وى مزي��د 
م��ن التوّح��ش واجلن��ون، مل جيد على األرض 
وقته��ا ُمتنفس��ًا عملي��ًا س��وى إلق��اء القب��ض 
الس��عودي،  للمنتخ��ب  عل��ى مش��جع وحي��د 
ق��اده حّظ��ه العاث��ر إىل إع��الن موقف��ه خ��الل 
متابعت��ه املب��اراة وس��ط مقه��ى يف الكورني��ش 
اجلنوب��ي، قب��ل أن ُيس��حل ويتع��رض لض��رب 

م��رح كاد في��ه أن يف��ارق احلي��اة.
.. هن��ا يف الس��احل لي��س خي��اراً أن  	
ختت��ار منتخب��ًا تش��جعه، ب��ل هن��اك مقوم��ات 
)سياس��ية( و)وطني��ة( جي��ب أن تس��تحضرها 
قب��ل أن ُتعل��ن تأيي��دك ألي منتخ��ب أو ترف��ع 

علَم��ه.. وتكف��ي جول��ة يف الزراع��ة، أو أي 
حي آخر من عروس الس��احل، لتجد أعالم 
روس��يا وق��د ظلل��ت الش��وارع، فيم��ا حُتّل��ق 
وحتت��ّل  األج��واء،  يف  احلربي��ة  طائراته��ا 

الس��واحل. وطّراداته��ا  س��فنها 
تغ��ب  مل  بالطب��ع  إي��ران  أع��الم  	
أيضًا عن الطقس املونديالي، إال أن تشجيع 
إيران مل ُيكلله احلماس، كما هو تش��جيع 
روس��يا، خاص��ة وأن إي��ران أح��د أه��م الفرق 
ال��يت عرقل��ت وص��ول "املنتخ��ب الس��وري" 
إىل املوندي��ال، لكن مئات املش��جعن ترّفعوا 
ال��ذي  املنتخ��ب  وش��جعوا  "التواف��ه"،  ع��ن 
مُيّث��ل الدول��ة ال��يت خت��وض ه��ي األخ��رى 
معركته��ا املصري��ة يف اخلن��دق ذات��ه، إىل 
جانب جيشهم، بل وصنعت هلا جيشًا خاصًا 
تألف من امليليش��يات اليت يتلّقى عناصرها 
روات��ب ال يصل��ون عليه��ا جبي��ش النظ��ام.

املدين��ة  ع��ن  غري��ب  مش��هد  	
م��ا  فيم��ا  املوندي��ال،  خ��الل  اعت��ادت  ال��يت 
مض��ى، أن ُترف��رف فيه��ا أع��الم الرازي��ل 
وأملاني��ا واألرجنت��ن وإس��بانيا، وغره��ا م��ن 
املنتخبات العريقة وصاحبة األلقاب، واليت 
طاملا حازت على التشجيع يف خمتلف املدن 
الس��ورية، لك��ن احل��رب يف مفه��وم مؤي��دي 
النظ��ام يف الس��احل الس��وري الب��د أن ُتلغ��ي 
التن��وع، وحتش��د اجلمي��ع حت��ت عل��م واحد، 
وأي علم سيظلل جغرافيا مركزها مطار 

الروس��ي! كالعل��م  محيمي��م 

الالذقية يف املونديال.. ال علم فوق العلم »الوطين الروسي«

م��ا إن أطل��ق حك��م املب��اراة األوىل يف موندي��ال روس��يا 2018 صفارت��ه، معلن��ًا نهاي��ة اللق��اء االفتتاح��ي ب��ن املنتخ��ب الس��عودي  	
الالذقي��ة. مدين��ة  يف  الرص��اص  أص��وات  تعال��ت  حت��ى  الروس��ي،  واملنتخ��ب 

مراد احلجي

م��ن مش��جعي  وه��و  وائ��ل،  يرف��ض  	
يف  مب��اراة  أي  حض��ور  األملان��ي،  املنتخ��ب 
املقاه��ي، ويق��ول ل��� ع��ن املدين��ة "أمج��ل م��ايف 
التش��جيع، ع��ادة، ه��و أن��ه منافس��ة وص��راع ب��ن 
مش��جعي فريقن بوس��ائل س��لمية، وما يدث 
الي��وم إره��اب فعل��ي، حي��ث ال ختل��و مقه��ى يف 
الالذقية من مش��جعن مس��لحن، تكفي رؤية 
مسدس��اتهم وروس��ياتهم وقنابله��م لتك��ّف ع��ن 
الوق��وف م��ع الفري��ق الذي ُتش��جع، ب��ل وتنقلب 
عليه لتكون يف صفهم، حفاظًا على سالمتك"، 
ويس��خر وائ��ل م��ن جه��ل ه��ؤالء بك��رة الق��دم، 
ويتس��اءل "معقول أن نش��جع روس��يا أو إيران؟" 
وه��ي ف��رق ضعيف��ة يف النهاي��ة، وس��رعان م��ا 
تس��قط يف أول مواجه��ة م��ع أح��د املنتخب��ات 

الكب��رة.
يق��ول م��راد، ال��ذي يش��جع منتخ��ب  	
البطول��ة  ه��ذه  يف  يرف��ع  مل  إن��ه  األرجنت��ن، 
علمه��ا، حتاش��يًا ألن يظه��ر بص��ورة امُلخال��ف 
لألع��الم الس��ائدة، ويش��رح كي��ف تغ��ر بع��ض 
مش��جعي الف��رق العريق��ة "ج��اري عم��ره ف��وق 
األربعن، كان يرفع علم الرازيل بالبطوالت 
قبل، وبهالبطولة رفع علم روس��يا وإيران، وما 
بع��رف راح خيل��ي م��ن بيناته��ن يف ح��ال التق��وا 
الفريق��ن ض��د بع��ض". ُيالح��ظ م��راد دخ��ول 
مفردات جديدة إىل لغة املشجعن، يستعرون 
فيه��ا لغة احلرب أثن��اء تعليقهم على املباريات، 
فيم��ا يتوّقع مش��جعو روس��يا، األش��ّد تف��اؤاًل، أن 

تف��وز ب��كأس الع��امل يف ه��ذا املوندي��ال.
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لطامل��ا عرف��ت ديرال��زور املس��ابيح م��ن  	
دمش��ق وحل��ب، واس��توردتها م��ن هن��اك، أو م��ن 
خ��ارج الب��الد ح��ن يأت��ي به��ا احلج��اج كهداي��ا 
للمع��ارف واألق��ارب، أو موروث��ة ع��ر األجي��ال 
ال��يت  تل��ك  دون معرف��ة صانعيه��ا. وفيم��ا ع��دا 
كان��ت ُتصن��ع م��ن ن��وى الزيت��ون أو التم��ر يف 
س��جون النظ��ام، مل ُيذك��ر أن أحداً م��ن أبناء دير 

املس��ابيح. صناع��ة  يف  عم��ل  ق��د  ال��زور 
غالبي��ة  يس��كن  الرتكي��ة  أورف��ا  ويف  	
أهالي املنطقة الش��رقية من س��وريا، حيث جتاوز 
ع��دد الس��ورين فيه��ا 450 ألفًا، وُيش��ّكل الديريون 
النس��بة األك��ر بينه��م بتع��داد يتج��اوز 150 ألف��ًا، 
ويعت��ر ه��ؤالء ش��رية مس��تهلكة للمس��ابيح، 
حب��ة  وثالث��ن  الث��الث  ذات  املس��بحة  خاص��ة 
اخلارج��ة م��ن العب��اءة الصوفي��ة، وال��يت مل تع��د 
ُتضفي طابعًا دينيًا على حاملها، بل تعدى األمر 
لتك��ون ُمكّم��اًل للب��اٍس ما، كاجلالبي��ة أو العباءة 
، يمله��ا الرجال والنس��اء )حببات أكثر(  احَل��رَ
ش��يبًا وش��بابًا يس��اراً وميين��ًا، وميك��ن وصفه��ا م��ن 
ضمن التقاليد والس��مت، ويف الغربة من )رية 
الب��الد(.  ويتباه��ى الن��اس فيم��ا بينه��م بنوعي��ة 
املسبحة، لونها وجودة أحجارها واحللية املعلقة 
عل��ى املئذن��ة )الشرش��وبة(، وال��يت ق��د تك��ون م��ن 

الفض��ة يف بع��ض األحي��ان.
الي��وم أصبح��ت صناع��ة ذل��ك التقلي��د  	
فبع��د  ح��د،  أبع��د  إىل  الديري��ن  م��ن  قريب��ة 
م��اوالت حثيث��ة اس��تطاع أب��و مم��ود التوص��ل 
ورش��ة  وافتت��ح  اخلام��ة،  إع��داد  طريق��ة  إىل 
خاص��ة ب��ه لطب��خ اخلام��ات وتصني��ع املس��ابيح، 
كما اس��تطاع أبو بس��ام من التوصل للس��ّر أيضًا، 
وافتت��ح ورش��ته اخلاص��ة بالش��راكة مع احلَريف 
أمح��د الرتك��ي، واخلام��ة حج��ر كب��ر بأل��وان 
خمتلف��ة بعضه��ا ممزوجة، يت��م صناعته خبلط 
مواد سائلة وأخرى جافة على شكل بودرة، ومن 
ث��م طبخه وش��ّيه بالفرن عل��ى عدة مراحل حتى 

يتحج��ر.
أخ��ذت الورش��تان ُتوزع��ان اخلام��ات يف  	
أورف��ا ال��يت جت��اوز عدد ورش��ات خراطة املس��ابيح 
الديري��ة فيه��ا العش��رين ورش��ة. يق��ول رض��وان، 
ال��ذي يعم��ل م��ع أب��و بس��ام يف تصني��ع املس��ابيح 
وتس��ويقها: "حن��ن ن��وّزع اخلام��ات داخ��ل أورف��ا. 
ويعتمد الس��وق الرتكي على خامات أضنة اليت 

يش��تهر فيه��ا احلل��يب فارس بيض��ون واملارديين 
وُنس��ّوق  اخلام��ات،  بصناع��ة  في��دان  ناص��ر 
املسابيح يف إسطنبول ومرسن وأنقرة وأضنة 
وقوني��ة، حي��ث جت��ار التصدي��ر إىل اخللي��ج 

والع��راق وإندونيس��يا وماليزي��ا".
يتح��دث  التصني��ع  ُط��رق  ع��ن  	
رض��وان ع��ن نوعن: "احلجر اخل��ام الذي نقوم 
تقطيع��ه  يت��ّم  )كهرب��ار(،  ُيدع��ى  بصناعت��ه 
مبناش��ر كهربائي��ة إىل ُقضب��ان عل��ى ش��كل 
موش��ور قاعدت��ه مرب��ع، ُتثق��ب بعده��ا طولي��ًا. 
أم��ا تش��كيل احلبة )خراطته��ا( يتم بطريقتن، 
آلي��ة ويدوي��ة، وم��ن ث��م تذه��ب إىل مرحل��ة 
التصف��ر أو التنعي��م، وم��ن ث��م التلمي��ع لتأخ��ذ 

األخ��ر". ش��كلها 
واألس��عار  اإلنت��اج  كمي��ات  وع��ن  	
يتاب��ع رض��وان: "ُتعتر املس��بحة املصنع��ة يدويًا 
أج��ود وأغل��ى، وُينج��ز خ��ط اإلنت��اج الي��دوي م��ا 
ب��ن 20 إىل 30 مس��بحة يومي��ًا، بس��عر تكلف��ة 
يصل إىل 20 لرة تركية للمسبحة الواحدة، 
بينم��ا ينت��ج اآلل��ي م��ا ب��ن 100و150 مس��بحة 
يوميًا، بسعر تكلفة يصل إىل 15 لرة تركية 
للمس��بحة، وتتغ��ر األس��عار أيض��ًا تبع��ًا حلج��م 

احلب��ة ولونه��ا".
"نصن��ع  فيق��ول:  مم��ود  أب��و  أم��ا  	
املس��ابيح م��ن خاماتن��ا فق��ط، بأش��كال خمتلف��ة 
للحّب��ة )الل��وزة –الكس��مة -احلب��ة املدعبل��ة(، 
وأكث��ر األل��وان إنتاج��ًا هما األمح��ر واألصفر، 
لك��ن الل��ون األمح��ر مرغ��وب أكث��ر يف تركيا، 
ولعّل ذلك ألنه يّتس��ق مع لون العلم الرتكي، 
م��ع العل��م أن التج��ار األت��راك ُيقبل��ون عل��ى 
املس��ابيح املصنع��ة يف الورش��ات الس��ورية فق��ط 
ح��ن تك��ون أس��عارها أق��ل م��ن تل��ك املصنع��ة يف 

الرتكي��ة". الورش��ات 
الس��وري  الداخ��ل  يف  أس��واق  "ال  	
للمس��ابيح حالي��ًا" يق��ول رض��وان: "ب��ل عل��ى 
العكس هناك إقبال على املسابيح القليلة اليت 
تأتي من سوريا، حيث أن معظمها نادر وقديم، 
وتتنوع بن الكرب أو الكهرب والعقيق والعاج 
النارج��ن، والُيس��ر  امُلطّع��م والنق��ي، وخش��ب 
املطع��م بالفض��ة، وتتج��اوز أس��عار بعضه��ا ال��� 
2000دوالر أمريك��ي، بينم��ا ِبي��ع بعضه��ا اآلخ��ر 

بنص��ف غ��رام ذه��ب مقاب��ل كل غ��رام".

املسبحة رائحة البالد.. وصناعتها مهنة جديدة يتعرف عليها الديريون يف أورفا

مّثل��ت صناع��ة "املس��ابيح" يف تركي��ا أح��د أب��واب العم��ل ال��يت طرقه��ا الس��وريون  	
عموم��ًا، والديري��ون أصح��اب اهل��وس فيه��ا خصوص��ًا، وراح��وا يتعّلم��ون أنواعه��ا وط��رق 
تصنيعه��ا حت��ى تنبه��وا لض��رورة تعّل��م تصني��ع خام��ات املس��ابيح، وال��ذي ُيعت��ر أه��م أس��رار 

"الصنع��ة".

نشوان الصاحل

بع��د الث��ورة الس��ورية ظه��رت التنظيم��ات  	
الس��لفية ال��يت تعت��ر املس��بحة )بدع��ة(، وش��أنه ش��أن 
داع��ش  تنظي��م  من��ع  الس��لفية،  التنظيم��ات  بقي��ة 
املسبحة، األمر الذي مل مينعين من محل مسبحيت 
يف رحل��ة اهل��روب إىل تركي��ا. وعل��ى احل��دود، ح��ن 
ط��ال االنتظ��ار، أخرجته��ا وأخ��ذت ُأح��ّرك حباته��ا، 
فاق��رتب امُله��ّرب امُلرت��اب م��ين وس��ألين: "م��اذا تق��ول 
وأن��ت تس��ّبح ي��ا ش��يخ؟" فأخرت��ه بأن��ين لس��ُت بش��يخ 
وال أق��ول ش��يئًا، وإمن��ا ُأحّرك املس��بحة ألف��رغ التوتر 
بع��د ي��وم طوي��ل أمضين��اه يف اهل��روب م��ن مناط��ق 
تنظي��م داع��ش، وألش��غل حال��ة االنتظار أيض��ًا ريثما 

ي��ن وق��ت عبورن��ا للح��دود.
ح��ن وصل��ُت تركي��ا تذكرُت أن��ي ُأخبئ  	
يف حقيب��يت مس��بحتن إضافيت��ن، إحداهم��ا م��ن 
الفض��ة اخلالص��ة، واألخ��رى م��ن اخلش��ب الع��ادي، 
حتم��ل م��ا تبق��ى م��ن رائح��ة الب��الد، رائح��ة أمهاتن��ا، 

التقالي��د. حارس��ات 
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م��ا زال االهتم��ام الدول��ي مبس��ألة إقلي��م ش��ن جيان��غ،  	
واضطه��اد الدول��ة الصينية ُس��كانه األصلين من اإليغور، أقّل مما 
ه��و علي��ه يف قضي��ة إقلي��م التيبت، اليت حتظى بدعاية واس��عة. مع 
ذل��ك يظ��ى إقلي��م ش��ن جيان��غ، ال��ذي ُيس��ميه كثر م��ن اإليغور 
تركس��تان الش��رقية، بأهمي��ة أكث��ر م��ن إقليم التيب��ت كأولوية 

يف توّجه��ات احل��زب الش��يوعي الصي��ين.
باس��م مارب��ة التط��رف اإلس��المي، ش��رع احل��زب بش��ن  	
محل��ة اعتق��االت وتلقن عقائدي كبرة حب��ّق األقليات العرقية. 
هدف هذه احلملة استئصال أي شكل من أشكال املعارضة نهائيًا، 
وحتوي��ل ه��ذه األرض الواس��عة )1650000ك��م مرب��ع( إىل منص��ة 
مُيك��ن انطالق��ًا منه��ا توس��عة "مب��ادرة احل��زام والطري��ق" واهليمن��ة 

عل��ى آس��يا الوس��طى.
الرتبي��ة  إع��ادة  ظه��ور ش��بكة جدي��دة م��ن معس��كرات  	
والتعلي��م يف ش��ن جيان��غ بق��ي أم��راً س��رياًّ نوع��ًا م��ا لبع��ض الوق��ت، 
لك��ن األحب��اث والتقاري��ر اإلعالمي��ة ُتق��دم لن��ا ش��هادات قاس��ية عن 
نط��اق وحج��م ه��ذه السياس��ة اجلدي��دة. من��ذ منتص��ف ع��ام 2017 
أخ��ذت تظه��ر تش��كيلة من مراك��ز االحتجاز والس��جون يبلغ عدد 
نزالئه��ا مئ��ات األل��وف. وجَتم��ع ه��ذه املعس��كرات ب��ن الكث��ر م��ن 
الفظائ��ع الوحش��ية لنظام "إع��ادة الرتبية من خالل العمل" األقدم 
وب��ن أح��دث آلي��ات املراقب��ة والرص��د، ذات التكنولوجي��ا املتط��ورة. 
ب��دون أن توج��ه إليه��م أي اتهام��ات، جي��د املتج��زون  	
أنفسهم )معظمهم من اإليغور، لكن هناك بعض الكازاخستانين( 
مقطوعن عن العامل اخلارجي لفرتة زمنية غر مددة، وحتوُم 
الش��بهات بس��هولة ح��ول أولئ��ك الذي��ن ُيب��دون عالم��ات التق��وى 
الديني��ة الزائ��دة، أو هل��م اتص��االت م��ع اخل��ارج، لك��ن النطاق أوس��ع 
م��ن ذل��ك بكث��ر. فحت��ى تكل��م اللغ��ة الصيني��ة بش��كل رديء يب��دو 
كافي��ًا ألن ُيتج��ز امل��رء. األق��ل حظ��ًا م��ن املتجزي��ن جي��دون 
أنفس��هم عرض��ة حلف��الت الض��رب والتحقيق��ات اليومي��ة، أم��ا 
املعتقل��ون املظوظ��ون فُيكابدون جلس��ات النقد الذات��ي الروتينية 
وتك��رار الش��عارات الوطني��ة اململ��ة. ن��زع ال��والء لإلمي��ان الدي��ين 

واهلوي��ة القومي��ة ُيش��كل حّي��زاً ب��ارزاً يف ه��ذا املنه��اج.
القمعي��ة،  التوجه��ات  م��ن  لسلس��لة  تتوي��ج  املعس��كرات  	
حتديث��ات أدخله��ا ش��ن ك��وان غ��و، س��كرتري احل��زب، من��ذ وصول��ه إىل 
ش��ن جيان��غ الع��ام املاض��ي: أقس��ام الش��رطة عن��د كل تقاط��ع ه��ام، 
احلواج��ز األمني��ة املنتش��رة يف كل م��كان، وال��ي مي��ّر به��ا الصيني��ون 
دون عقب��ات يف ح��ن يصط��ف اإليغ��ور يف طواب��ري م��ن أج��ل التفتي��ش 
امُلِذل، الرجال والنس��اء الكهول ميش��ون بتثاقل يف الش��وارع يف تدريبات 
مكافح��ة اإلره��اب، عملي��ات الب��ث التلفزيون��ي واإلذاع��ي ال��ي تهي��ب 
باإليغ��ور أن حيّب��وا احل��زب ويلوم��وا أنفس��هم عل��ى مكانته��م كدرج��ة 

ثاني��ة. 
ش��اهدت رج��ال ش��رطة يتنكب��ون بن��ادق آلي��ة، ُيوقف��ون ش��بانًا  	
إيغ��ور يف الش��وارع لك��ي يتحققوا م��ن أنهم يضعون يف هواتفهم النقالة 
القطع الي ُتوّزعها احلكومة بغرض التحّكم وامُلراقبة. بعض الش��بان 
ختّلصوا من هواتفهم الذكية لئال يودي بهم فيديو كليب متطرف 

أو رس��الة نصي��ة إىل الس��جن.
أكث��ر م��ن أي وق��ت مض��ى، من��ذ إحلاق��ه بالص��ن الش��عبية،  	
ُيشبه إقليم شن جيانغ يف وقتنا هذا أراٍض حمتلة. وتكشف سياسات 
احلزب عن نظرة شاملة إىل اإليغور بصفتهم عدواً داخليًا. إن جمرد 
وج��ود اإليغ��ور يف أرضه��م ه��و تذك��ري غ��ري مري��ح باهلوي��ة البديل��ة 

إلقلي��م ش��ن جيان��غ بصفت��ه الط��رف الش��رقي للع��امل اإلس��المي 
-تذكري تود بكن احماءه لو استطاعت. 

م��ن احملتم��ل أن احل��زب ال ني��ة لدي��ه، حت��ى اآلن، للقض��اء  	
مادي��ًا عل��ى اإليغ��ور، لك��ن مس��اعيه يف تهمي��ش لغته��م وإع��ادة كتاب��ة 
تاريخ اإلقليم خيدم أهدافًا مشابهة لسياسة التطهري العرقي. كيف 
أمك��ن لدول��ة ثوري��ة أت��ت إىل الس��لطة م��ع َوع��ٍد بإنه��اء كل أش��كال 
التميي��ز القوم��ي أن ينته��ي به��ا املط��اف باللج��وء إىل سياس��ات فظيع��ة 
م��ن ه��ذا الن��وع؟ وم��اذا، إن كان باإلم��كان فع��ل أي ش��يء، بوس��ع أولئك 

املوجودي��ن خ��ارج الص��ن أن يفعل��وا ليقلب��وا األم��ور؟
إقلي��م ش��ن جيان��غ يف  بك��ن عل��ى  تب��دأ حكاي��ة س��يطرة  	
مخس��ينيات الق��رن الثام��ن عش��ر أثن��اء حك��م س��اللة "كين��غ". ألكث��ر 

القمع الذي تتعرض له أقلية اإليغور املسلمة يف الصني

باس��م ماربة التطّرف اإلس��المي، ش��رع احلزب الش��يوعي الصيين بش��ن محلة اعتقاالت ومضايقات كبرة حبّق اإليغور يف  	
إقلي��م ش��ن جيان��غ

مدافيد برويف*                  
	أيار

عن جملة Jacobin األمركية **                                        
ترمجة مأمون احلليب 

ترجمة
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الف��روح،  ياس��ر  الدكت��ور  	
االختصاص��ّي يف ط��ب األطف��ال، ق��ال ل�»ع��ن 
املدين��ة«: »تعان��ي املنطق��ة اجلنوبي��ة، وبش��كٍل 
خ��اصٍّ مافظ��ة القنيط��رة، م��ن نق��ٍص ح��ادٍّ 
يف جم��ال اخلدم��ات الطبي��ة التخصصي��ة. 
وتتجل��ى أب��رز النواقص يف عدم توافر أقس��ام 
معظ��م  ضم��ن  ال��والدة  حلديث��ي  حواض��ن 

امل��ّررة«. املناط��ق  مش��ايف 
األقس��ام،  ه��ذه  أهمي��ة  تكم��ن  	
حبس��ب الف��روح، يف أن »نس��بًة م��ن األطف��ال 
حديث��ي ال��والدة املرض��ى، أو املولودي��ن قب��ل 
رعاي��ٍة  إىل  يتاج��ون  ج(،  )اخل��دّ األوان 
إضافيٍة وخدماٍت أساسية، ألن أجسامهم مل 
تنُم وأجهزتهم مل تتطّور بش��كٍل كامٍل بعد. 
فه��م غ��ر مّصن��ن وميك��ن أن يتعّرض��وا 
ملش��اكل صحيٍة خطرة. وتتّم هذه الرعاية 
ع��ادًة ع��ر وض��ع املول��ود يف حاضن��ٍة صغ��رٍة 
تكن من خالهلا املافظة على جسم املولود 
ضمن درجة حرارٍة مددٍة، وكذلك ضبط 
مستوى الرطوبة فيها، كما ميكن تزويدها 
بأجه��زة رص��ٍد ومراقب��ٍة وأجه��زٍة مس��اعدٍة 

عل��ى التنف��س«.
مش��اكل  إن  الف��روح  ويق��ول  	
عدي��دًة حت��ول دون تش��كيل أقس��اٍم لألطف��ال 
حديث��ي الوالدة يف مش��ايف األراض��ي املّررة: 
ع��دم  إىل  لذل��ك  الرئيس��ّي  الس��بب  »يع��ود 
لتفعي��ل  الالزم��ة  الطبي��ة  األجه��زة  تواف��ر 
ه��ذه األقس��ام، كاحلاضن��ات يف ح��ّد ذاته��ا، 
وأجه��زة الدعم التنفس��ّي مث��ل جهاز التنفس 

w   

م��ن ق��رن م��ارس الصيني��ون يف ش��ن جيان��غ ش��كاًل م��ن احلك��م غ��ر 
املباش��ر، ال��ذي كان��ت تطي��ح ب��ه بش��كل متقط��ع ت��ّردات ملّي��ة 
للس��كان املس��لمن، وق��د اعت��اد كث��ٌر م��ن القومي��ن اإليغ��ور اإلش��ارة 
إىل مثانين��ات الق��رن التاس��ع عش��ر، ال��يت أصبح��ت ش��ن جيانغ حينها 
إحدى أقاليم اإلمراطورية، كنقطة البداية احلقيقية لالستعمار 
الصي��ين. ق��ام اإليغ��ور مبس��اعي م��ن أج��ل احلك��م الذات��ي أثن��اء حك��م 

 .1949 إىل   1912 م��ن  الصيني��ة،  اجلمهوري��ة 
األممي��ة  دف��ع  وأثن��اء  املاض��ي،  الق��رن  عش��رينيات  يف  	
الش��يوعية األوس��ع نطاق��ًا حن��و الث��ورة يف الع��امل اإلس��المي، اهت��م 
البالش��فة بفك��رة حتوي��ل ش��ن جيان��غ إىل مجهوري��ة س��وفيتية، لكن 
عندما تراجع املّد الثوري هيمنت مصاحل الدولة الس��وفيتية يف آس��يا 
على شكل معاجلتها ملسألة شن جيانغ، ومنعتها من تقديم تضامن 
حقيق��ي لإليغ��ور. ويف الثالثيني��ات، أدت ث��ورة واس��عة النط��اق إىل 
إقام��ة مجهوري��ة ش��رق تركس��تان اإلس��المية، لك��ن موس��كو فّضل��ت 
االصطفاف مع احلكم الصيين وساعدت على قمع هذه اجلمهورية. 
يف األربعيني��ات، أعط��ى س��تالن الض��وء األخض��ر لث��ورة يف غ��رب 
اإلقلي��م أقام��ت م��ا ُيع��رف جبمهوري��ة ش��رق تركس��تان الثانية. لكن 
أولوي��ة س��تالن الوحي��دة كانت املافظة على اهليمن��ة االقتصادية 
والسياس��ية يف املنطق��ة، فانته��ت اجلمهوري��ة عندم��ا أب��رم س��تالن 
اتفاق��ًا م��ع ماوتس��ي تون��غ يس��مح مبوجب��ه جلي��ش التحري��ر الش��عيب 

بالس��يطرة عل��ى ش��ن جيان��غ ع��ام 1949. 
عندم��ا وص��ل احل��زب الش��يوعي الصي��ين إىل ش��ن جيان��غ  	
ع��ام 1949 كان ق��د ختل��ى ع��ن التزام��ه حب��ق تقري��ر املص��ر القوم��ي، 
َفَع��َرض ش��كاًل مصغ��راً م��ن "احلك��م الذات��ي"، وبتس��ويقه لرؤي��ة صن 
أكث��ر مركزي��ة كان عل��ى احل��زب أن ُيَطِه��ر أولئ��ك الش��يوعين 
اإليغ��ور الذي��ن كان��وا مُياطل��ون م��ن أج��ل ش��يء أكث��ر أهمي��ة مث��ل 

الس��وفيتية". إيغورس��تان  "مجهوري��ة 
عندم��ا حصل��ت لرل��ة م��دودة يف الثمانيني��ات، اغتن��م  	
اإليغ��ور الفرص��ة الختب��ار ح��دود النق��اش املس��موح به، فقام النش��طاء 
بإط��الق حرك��ة طالبي��ة جنيني��ة. م��ع نهاي��ة الثمانيني��ات كان 
مناص��رو االعت��دال ق��د خس��روا املعرك��ة داخ��ل احل��زب، ومت فق��دان 
أدن��ى إمكاني��ة ملعارض��ة إيغوري��ة منظم��ة وس��ط حال��ة القم��ع ال��يت 
طال��ت كل أحن��اء الص��ن ع��ام 1989. ومع س��قوط االحتاد الس��وفييت 
عام 1991 تعّمق الرتاجع إىل سياسات اخلّط امُلتشّدد، منذ ذلك احلن 
كان احل��ّل الوحي��د ل��دى احل��زب ملعاجل��ة س��خط اإليغ��ور تش��ديد 

س��يطرته اإليديولوجي��ة واخنراط��ه يف عملي��ات عقابي��ة دوري��ة. 
بع��د أح��داث 11 أيل��ول يف الوالي��ات املتح��دة، أع��ادت الص��ن  	
صياغ��ة محل��ة اخل��ّط املتش��ّدد ض��د النزع��ات االنفصالي��ة ضم��ن 
"احل��رب عل��ى اإلره��اب" العاملي��ة، وبه��ذا توصل��ت إىل ما ُيش��به االتفاق 
مع واشنطن. حصلت أعمال عنف متفرقة ذات طابع إرهابي يف شن 

جيان��غ وأماك��ن أخ��رى يف الص��ن حص��دت أرواح صيني��ن عادي��ن، 
لك��ن مقاوم��ة اإليغ��ور يف ش��ن جيان��غ غ��ر منظم��ة وغ��ر عس��كرية 
أكث��ر بكث��ر م��ن م��ا تريدن��ا الص��ن أن نعتق��د. طال��ت محل��ة "احلرب 
عل��ى اإلره��اب" الصيني��ة حت��ى أعض��اء احل��زب، ذوي األص��وات النش��از 
نوع��ًا م��ا كأس��تاذ االقتص��اد إهل��ام توه��يت، ال��ذي حك��م علي��ه بالس��جن 
م��دى احلي��اة قب��ل 4 س��نوات النتق��اده تهميش اإليغور يف ش��ن جيانغ.

اليائس��ن اخنرط��وا يف  م��ن الصحي��ح أن بع��ض اإليغ��ور  	
صف��وف املليش��يات اإلس��المية يف س��وريا والع��راق على أمل اكتس��اب 
التدري��ب العس��كري والتضام��ن اجله��ادي العامل��ي الضروري��ن، م��ن 
وجه��ة نظره��م، ملعرك��ة يف ش��ن جيان��غ، لك��ن اس��رتاتيجية احل��ّد 
األقص��ى ه��ذه ال تف��رض أي تهدي��د عل��ى بك��ن، وبالتأكي��د ال ت��ّرر 
عملي��ات القم��ع احلال��ي، فالص��ن حتاف��ظ عل��ى قبض��ة خانق��ة عل��ى 
نق��اط الدخ��ول واخل��روج م��ن ش��ن جيان��غ، ل��ذا الدول��ة فق��ط هي من 
يس��تفيد م��ن وج��ود امُلتش��ددين اإليغ��ور يف أرض املعرك��ة القصّي��ة.

الش��هر املاض��ي أع��اد الس��يناتور األمرك��ي مارك��و روبي��و  	
قضي��ة اإليغ��ور يف السياس��ة األمركي��ة الصيني��ة، بقيام��ه بتدخ��ل 
عل��يّن خبص��وص معس��كرات إع��ادة الرتبي��ة. بع��ض اإليغ��ور، ورمب��ا 
الكث��رون منه��م، س��رّحبون بتدخ��ل روبي��و، فه��م يعتق��دون أنه��م 
ضحاي��ا الش��يوعية كونه��م عالق��ن ب��ن دولت��ن قمعيت��ن كبرتن 
كانت��ا تصف��ان نفس��يهما أنهم��ا ش��يوعيتان. قس��ٌم كب��ر م��ن اليس��ار 
العاملي كان ُيؤّيد فكرة أن االحتاد السوفييت والصن كانا منوذجن 
لالش��رتاكية احلي��ة، ل��ذا كان لزام��ًا الدفاع عنهم��ا بأي مثن. وألنهم 
كان��وا دون أي أصدق��اء م��ن ط��رف اليس��ار، فق��د كان م��ن الطبيع��ي، 
بالنسبة لإليغور الذين يف املنفى، أن مييلوا لالجنذاب لليمن امُلعادي 
للش��يوعية. املأس��اة هو أن هذا األمر قد جعل من الس��هل جداً بالنس��بة 
لبك��ن أن تص��ور س��خط اإليغ��ور كنت��اج ملؤام��رة غربي��ة معادي��ة. هذا 
الس��لوك م��ن قب��ل بك��ن انته��ازي وانتفاع��ي، لك��ن لس��وء احل��ظ ُمقن��ٌع 
لبع��ض الصيني��ن. عل��ى احلكوم��ات األجنبي��ة بالطب��ع أن ال ت��رتدد 
بانتق��اد س��وء معامل��ة الص��ن ألقلياته��ا، لك��ن الس��يناتور روبي��و مض��ى 
أبع��د م��ن االنتق��اد، بربط��ه العل��ين من��ة اإليغ��ور بأه��داف الوالي��ات 

املتح��دة يف آس��يا.
لي��س ل��دى الق��ادة يف الغ��رب وخ��ز ضم��ر ح��ول معامل��ة  	
املس��لمن كإرهابي��ن أكث��ر مم��ا ل��دى املس��ؤولن الصينين يف ش��ن 
جيان��غ، ه��ذا ه��و املبدأ الذي ُيش��كل أس��اس احلظر على املس��لمن الذي 
َس��نَّه ترام��ب، وه��ي سياس��ة م��ا زال ُيقات��ل م��ن أجله��ا يف املاك��م 
األمركية. وهذا املبدأ ُيش��كل القلب يف دفاع إس��رائيل عن جمزرتها 

غ��زة.  يف 
عل��ى الن��اس الذي��ن يدافعون عن قضي��ة اإليغور، أن يتخذوا  	
موقف��ًا قوي��ًا ض��د املعامل��ة ال��يت جت��رد املس��لمن م��ن إنس��انيتهم، ه��ذه 

املعامل��ة ال��يت مُيارس��ها الغ��رب وحلف��اؤه.
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- ال تع��ر املق��االت املنش��ورة بالض��رورة ع��ن رأي اجملل��ة.

- ترح��ب امل����جلة مبس�����اهماتكم غ��ر املنش������ورة س��ابقًا.
3ayn-almadina.com 
info@3ayn-almadina.com

@3aynAlmadina /3aynAlmadina

ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ مجّلة

- ال تع��ر املق��االت املنش��ورة بالض��رورة ع��ن رأي اجملل��ة.

- ترح��ب امل����جلة مبس�����اهماتكم غ��ر املنش������ورة س��ابقًا.
ayn-almadina.com 
info@ayn-almadina.com

@AynAlmadina /3aynAlmadina

ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ  عضو الشــبكة السوريةمجّلة
لإلعــام المطبوع

م��ن ب��ن قل��ة م��ن أبن��اء الطائف��ة العلوي��ة، جُياه��ر أمح��د أدي��ب أمح��د وه��و م��درس يف كلي��ة االقتص��اد جبامع��ة تش��رين، مبوقف��ه  	
الراف��ض ملوج��ة التش��ّيع يف أوس��اط الطائف��ة. وخي��وض يف س��بيل ذل��ك س��جاالت م��ع ش��يوخ ش��يعة، كان أش��هرها م��ا نش��ره يف موق��ع "املرك��ز 

الس��وري للدراس��ات" حت��ت عن��وان "تلي��ن احلج��ر أس��هل م��ن إقن��اع اجلاهل��ن".

تل��ك،  س��جاالته  جان��ب  وإىل  	
خيوض أديب أمحد، الذي ُيعّرف عن نفسه ب� 
"الباح��ث الدي��ين العلوي"، مواجهات ش��ّتى مع 
ش��يوخ م��ن الطائفة، يتهمه��م خالهلا باجلهل 
والتش��ّيع س��ّراً وبتلق��ي اهلداي��ا واألم��وال م��ن 
ُيس��ّمي  ه��ؤالء  وم��ن  اإليراني��ة،  احل��وزات 
جمموعة يرتأسها الدكتور "العالمة" أسعد 
علي "ُمرشد االحتاد العاملي للمؤلفن باللغة 

العربي��ة خ��ارج الوط��ن العرب��ي".
يقول أديب أمحد إن أتباع أس��عد علي كتبوا 
في��ه تقاري��ر كيدي��ة إىل أجه��زة املخاب��رات، 
اّتهم��وه فيه��ا بالعمال��ة ل��� "الوهابي��ة أو الس��ي 
آي إي��ه أو املوس��اد"، وبأن��ه ال ينتم��ي للطائف��ة 
العلوي��ة، إمن��ا "س��يّن م��ن جس��ر الش��غور" غ��ّر 
امس��ه م��ن خال��د إىل أمح��د، وأن��ه ُيث��ر الفتنة 
العلوي��ن  وب��ن  والعلوي��ن،  الش��يعة  ب��ن 
بع��ن  "أدرك��ت  املخاب��رات  لك��ن  أنفس��هم؛ 
اليق��ن أن��ين ش��خص صادق، ُأداف��ع عن احلق 
ب��كل م��ا أمل��ك، ودعمت��ين بق��وة وعل��ى أعل��ى 
املس��تويات؟" حس��ب م��ا كت��ب عل��ى صفحت��ه 

الش��خصية يف فيس��بوك، ُمتباهي��ًا بأن��ه أول 
م��ن تص��دى ل��� "بي��ان اهلوي��ة" ال��ذي أص��دره 
معارض��ون م��ن أبن��اء الطائف��ة للنظ��ام قب��ل 
عام��ن. وقته��ا الذ أتباع أس��عد علي بالصمت، 
قب��ل أن يش��ّنوا محالتهم ضده، حس��داً وغرة 
م��ن ش��هرته امُلتس��عة وظه��وره املتك��رر عل��ى 

وس��ائل اإلع��الم.
يف م��رات كث��رة، عندم��ا يطع��ن خصوم��ه 
بأصل��ه كُمتح��ّدر من قرية )يرت��ي( التابعة 
بالش��يخ  ال��ذي ينته��ي  للقرداح��ة، وبنس��به 
أمح��د قرفي��ص، أو يه��زأون بنظريت��ه ال��يت 
تق��ول ب�"وج��ود آدم��ان" أحدهم��ا ن��يّب واآلخ��ر 
أب للبش��ر؛ يفق��د أمح��د أدي��ب أمح��د احلائ��ز 
االقتص��اد  يف  الدكت��وراة  ش��هادة  عل��ى 
أعصاب��ه، فيهب��ط يف ردوده إىل ح��ّد س��وقّي 
يع��ّر في��ه أس��عد عل��ي، احلائز ه��و اآلخر على 
ش��هادة دكت��وراة يف األدب العرب��ي، بإصابت��ه 
بال��رص، فيأت��ي ال��رّد م��ن أتباع��ه ب��أن وج��ه 
ب حُبمرة الورد والصفاء"  س��يدهم "نور ُمش��رَّ

أمحد أديب أمحد 
مدّرس اإلحصاء 

الذي تصدى 
للتشّيع وناجى 

حافظ األسد

ليس��خر أدي��ب أمح��د م��ن ه��ذا الن��ور، يف رّد 
فيس��بوكي طوي��ل عنوان��ه "وك��م رقص��ت 
أّك��د في��ه أن  عل��ى جث��ث األس��ود كالب" 
مرض��ى ال��رص واجُل��ذام أع��داء آلل البي��ت، 
مس��تنداً عل��ى ق��ول مزع��وم لإلم��ام الص��ادق 

خبص��وص ه��ذا الع��داء.
مل تش��غله حب��وث اإلحص��اء ال��يت ُيدّرس��ها يف 
جامع��ة تش��رين، أو حب��وث الظاه��ر والباط��ن 
واملواق��ع  الصفح��ات  به��ا عل��ى  ال��يت جيه��ر 
اإللكرتوني��ة، ع��ن ش��اعريته، إذ ص��درت ل��ه 
الفض��اء"  لصفص��اف  "نب��ض  جمموعت��ان 
و"مناج��اة م��ع قائ��د األم��ة"، وله "نهر العس��ل" 

حت��ت الطب��ع.
يف قصيدت��ه "الوط��ن ب��ن احلاف��ظ والبش��ار" 
يق��ول أدي��ب أمح��د مناجي��ًا حاف��ظ األس��د: 
أيها القّديس يف الس��ماوات العال، أيها امُلس��فر 
ن��وراً يف الليال��ي احلال��كات، فلتطمئ��ن لش��عب 
في��ه  زرع��ت  مبادئ��ك، وجي��ش  عل��ى  ترّب��ى 

العقي��دة الك��رى ف��كان م��ن الصامدي��ن".

صياد املدينة

https://twitter.com/3aynAlmadina
https://www.facebook.com/3aynAlmadina
https://twitter.com/3aynAlmadina
https://www.facebook.com/3aynAlmadina
http://sy-center.net/?p=1306
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