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االفتتاحية

حصار الركبان ..هيسترييا األبدية يف تيه «سوريا األسد»
ش��هدت س��وريا ،خ�لال الس��نوات الس��بع املاضي��ة ،حص��ارات تف��وق املتص� َّ�ور يف بلد مبس��احتها ،وبالكاد
جي��د امل��رء حمافظ��ة ،مل يتع��رض ج��زء منه��ا حلص��ار وجتوي��ع مدي��د؛ يتج��اوز حت��ى منط��ق جرائ��م احل��رب
واعتياداته��ا.
غ�ير ّ
أن حص��ار خمي��م الركب��ان عل��ى احل��دود الس��ورية األردني��ة ،يتف��رد بأ ّن��ه حص��ار خ��ارج ح��دود
احلياة ،وحصار يف العدم ذاته ،حيث ال اعتياد ممكناً بني احملاصرين وبيئتهم ،وال موارد ميكن التقتري فيها
إىل حدود الرمق ،ففي خميم الركبان حيث ال يوجد هذا الرمق؛ ميوت ببطء حنو سبعني ألف مدني ،يف
وقاس ومنسي ،وتتنازع حدود اجلغرافيا السورية املوصدة على القتل واإلبادة ،مع هوس النظام
تيه قاحل ٍ
وحلفائ��ه ورعات��ه ،يف اإلمع��ان بتش��كيل ص��ورة الب��ؤس القاتل.
وبينم��ا يه��رع بش��ار األس��د ،وم��ن ورائ��ه اإليراني��ون وال��روس وحش��د املليش��يات اإلرهابي��ة ال�تي باتت
كل وجوده العس��كري ،إىل توطيد ما يس��وقه كـ"انتصار" ،عرب بوابات "قانونية" وتنفيذية وعس��كرية ،فإن
حص��ار الركب��ان يبق��ى جس��راً ب�ين الوحش��ية العاري��ة ال�تي مل تتوق��ف يوماً ،وبني تأس��يس احلص��ار ّ
املركب
اجتماعياً وسياسياً وسلطوياً للسوريني؛ كحامل الستئناف هيسترييا احلكم األبدي عند األسد وشبيحته.
ويل��د
مي��وت مدني��ون س��وريون غالبيته��م م��ن األطف��ال والنس��اء جوع�اً وعطش�اً يف قح��ط البادي��ةُ ،
ترف أج��وف لقونن��ة دينه��م مبرس��وم يدع��ى "تنظي��م األوق��اف" ،ال يرم��ي س��وى إىل التعفي��ش
الباق��ون ب� ٍ
الرمس��ي ،وإىل جتري��م ح��ق الن��اس يف التديّ��ن.
�دب جرمي��ة اإلب��ادة يف الركب��ان عل��ى أجس��اد احملاصري��ن ،واح��داً تل��و آخ��ر ،كم��ا تفع��ل هوائ��م
ت� ّ
الصح��راء ،بينم��ا ينش��غل النظ��ام يف اج�تراح مراس��يم حاكم��ة مل��ن يعيش��ون حت��ت س��طوته ،متجاه�ل ً
ا غ��رق
اجملتمعات احمللية يف أتون دائرة عنف قاتل ،وانتش��ار للجرائم ،يف بيئة انفالت أمين وغياب للقانون ،حيث
استقالت الدولة من مهمة تأمني املواطنني؛ تاركة ملليشيات إيران أن تبين معازل حتت ستار احتفاء زائف
بع��ودة "األم��ن واألم��ان.
"حصار الركبان اشتقاق لعقل "السفاح اآلمن" ،الذي ك ّرسه حافظ األسد عرب ديناصورات القمع
الوحش��ي ،مثل علي دوبا ،الذي مازال منوذجاً حياول بش��ار األس��د اس��تخدام إرثه يف االنتقام من الس��وريني،
عرب تعميم سقوط القانون ،وتسميم حياتهم باملوت ،وفقاً ملقتضيات مزاجه الذي ال ّ
يكن ّ
أي اعتبار للحياة
خ��ارج زنازين��ه ..وم��ا الركب��ان ّإل زنزان��ة هائل��ة يف الصح��راء للمحكوم�ين باإلع��دام دون حماكمة.
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من خميم هجني ..إىل الشعب األمريكي يف ذكرى  11سبتمرب
نشوان الصاحل يف ( 11س��بتمرب) أيلول املاضي ،أعلنت "قوات س��وريا الدميقراطية" (قس��د) بدء املرحلة األخرية من معركتها ضد
تنظيم "داعش" ،وفق ما مستها "معركة دحر اإلرهاب" ،للقضاء نهائياً على التنظيم يف البقعة األخرية املتبقية له بني مدينة هجني وقرية
الباغ��وز ،يف ش��ريط حي��اذي الضف��ة اليس��رى لنه��ر الف��رات ،وميت��د عل��ى ط��ول ( )30ك��م تقريب �اً ،وع��رض ( )9-8ك��م ش��رق دي��ر ال��زور.
ومع تطور جمريات املعارك ،اس��تطاعت قس��د الس��يطرة
عل��ى قري��ة الباغ��وز ،وأطراف بلدة السوس��ة ومدينة هجني ،األمر
ال��ذي جع��ل العش��رات م��ن العوائ��ل ته��رب باجت��اه البادي��ة الواقع��ة
حت��ت س��يطرة قس��د .وبع��د عش��رة أي��ام م��ن انط�لاق املع��ارك ،أنش��أ
"جمل��س دي��ر الزور املدن��ي" -التابع جمللس س��وريا الدميوقراطي-
خميم�اً جب��وار قاع��دة صغ�يرة للق��وات األمريكي��ة ،حت��ت مس��مى
"خمي��م هج�ين" ،عل��ى بع��د مخس��ة كيلوم�ترات ش��رق مدين��ة
هج�ين ،إلي��واء العوائ��ل اهلارب��ة م��ن املع��ارك ،وال�تي جت��اوز عدده��ا
ال( )300عائل��ة.
يف العاشر من تشرين األول اجلاري ،شن تنظيم داعش
ال عاصفة غبارية ضربت املنطقة ،مستهدفاً
هجوماً واسعاً ،مستغ ً
م��ن جه��ة نق��اط قس��د يف بادي��ة هج�ين؛ ولش��دة االش��تباكات يف
ظ��ل غي��اب التغطي��ة اجلوي��ة ،تراجع��ت جمموع��ات قس��د املنتش��رة
يف تل��ك النق��اط إىل القاع��دة األمريكي��ة املتامخ��ة ملخي��م هج�ين،
فتاب��ع التنظي��م التق��دم باجت��اه القاع��دة ،وبع��د مع��ارك ضاري��ة
تدخ��ل ط�يران التحال��ف ال��ذي اس��تهدف ع��دة س��يارات للتنظي��م،
مم��ا اضط��ر األخ�ير للرتاج��ع إىل هجني -ومن جهة أُخرى س��يطر
التنظيم على بادية الشعفة ،ودارت اشتباكات عنيفة يف السوسة
م��ع ميليش��يات قس��د ال�تي هرب��ت باجت��اه الباغ��وز.
يف الي��وم التال��ي ،وم��ع اس��تمرار العاصف��ة الغباري��ة،
اس��تطاع تنظيم داعش الس��يطرة على املخيم ،بعد اس��تهدافه بعدة
سيارات مفخخة ،فأسر العديد من عناصر قسد ،واقتاد العائالت
املتبقية يف املخيم إىل منطقة سيطرته ،البالغ عددها ( )120عائلة
يف أق��ل تقدي��ر ،جّله��م م��ن النس��اء واألطف��ال والش��يوخ .بالتزام��ن
م��ع ذل��ك ،تق��دم التنظي��م يف بادي��ة الش��عفة ،وقط��ع الطري��ق عل��ى
جمموع��ات قس��د املنتش��رة يف الباغوز ،وتاب��ع ليحاصر حقل التنك
النفطي؛ ويف حمور آخر أسر التنظيم عناصر من قسد يف كمني
ق��رب حق��ل العم��ر.
يف الي��وم الثال��ث ،وصل��ت تعزي��زات كب�يرة لقس��د
اس��تطاعت بغط��اء ج��وي اس��تعادة أغل��ب املناط��ق اليت خس��رتها ،مبا

فيه��ا املخي��م ،وفك��ت احلص��ار ع��ن الباغوز وحق��ل التنك ،بعد أن خس��رت
أكث��ر م��ن ثالثني عنص��راً ،ومثلهم من املفقودين ،إضافة إىل عش��رين
أس�يراً عرضه��م التنظي��م يف بل��دة السوس��ة.
مبراجع��ة م��ا ج��رى ،جن��د سلس��لة م��ن التخل��ي تب��دأ بـ��طريان
التحال��ف الدول��ي ال��ذي تق��وده الوالي��ات املتح��دة حملارب��ة "اإلره��اب" ،إذ
ختل��ى الط�يران ع��ن إس��ناد جمموعات قس��د القابعة حتت ن�يران تنظيم
داع��ش يف الي��وم األول للمع��ارك ،لكنه حض��ر عندما اقرتب التنظيم من
القاع��دة األمريكي��ة .ويغي��ب الط�يران نهائياً يف اليوم الثان��ي ،بالتزامن
م��ع غي��اب الق��وات األجنبي��ة املتواج��دة يف ذات القاع��دة ،حي��ث أن القتل��ى
واألسرى فقط من قسد ،بل من املكون العربي داخل قسد ،وهذا ختلي
آخ��ر م��ن قب��ل املكون الكردي لقس��د ،ويف آخر السلس��لة يأت��ي املدنيون يف
خمي��م هج�ين ،والذي��ن ختل��ى اجلمي��ع عنه��م.
ُت��رى م��ا الغ��رض م��ن إنش��اء املخي��م عل��ى مس��افة مخس��ة
كيلوم�ترات م��ن منطق��ة س��يطرة داع��ش! وتعري��ض املدني�ين خلط��ر
العملي��ات العس��كرية املتعلق��ة ب��أي هج��وم حمتم��ل للتنظي��م ،أو قذائف
مدفعيت��ه؛ م��ع العل��م ب��أن ه��ذا املخي��م لي��س وحي��داً ،فللباح��ث أن جي��د
خميم��ات أخ��رى قريب��ة أيضاً من قرية هج�ين ،كمخيم "البعري" الذي
يبع��د ثالث��ة كيلوم�ترات فق��ط عنه��ا ،وحي��وي أكثر م��ن ( )100عائلة،
وخمي��م غراني��ج ال��ذي يبع��د ع��ن س��ابقه ( )2ك��م غرب�اً ويض��م أكث��ر
م��ن ( )150عائل��ة .وم��ن يتحم��ل مس��ؤولية مص�ير مئ��ات املدني�ين الذي��ن
اقتاده��م التنظي��م م��ن خميم هجني؟ وإذا كان��ت الروايات احمللية (بأن
التنظيم أطلق سراحهم يف مناطق سيطرته) صحيحة ،فما مصريهم
رفق��ة املدني�ين املتبق�ين هن��اك ،وط�يران التحال��ف يقص��ف املنطق��ة
مبختل��ف أن��واع القناب��ل والصواري��خ ال�تي ال متي��ز ب�ين مدن��ي ومقات��ل!.
ً
مصادف��ة،
مل يك��ن تاري��خ إع�لان "معرك��ة دح��ر اإلره��اب"
فاملع��ارك ب��دأت يف العاش��ر م��ن أيل��ول /س��بتمرب ،لك��ن اإلع�لان عنها جاء
يف ( 11س��بتمرب) ،ذك��رى هج��وم "تنظي��م القاعدة" عل��ى برجي التجارة
العاملي��ة .والوالي��ات املتح��دة ال�تي فق��دت الكث�ير م��ن املدني�ين حينه��ا،
تغام��ر باملدني�ين الس��وريني الي��وم؛ تقصفه��م دون وازع يف حربه��ا عل��ى
"اإلره��اب" ،وترتكه��م لقم� ً�ة س� ً
�ائغة لإلره��اب ح�ين ته� ّ�م باالنس��حاب.
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بوصفها مهنة
رئيسية ملعظم
السكان يف اجلزء
اخلاضع لسيطرة
"قسد" مبحافظة
دير الزور ،تع ّد
ال رئيسياً
الزراعة عام ً
يف حتقيق االستقرار
جبانبه االقتصادي على
األقل .لكن ما حدث وخالل
املومسني الزراعيني األخريين،
هو إهمال شبه كامل من
الدول املهتمة بهذه املنطقة ومن
املنظمات الدولية غري احلكومية
ومن (جملس دير الزور املدني) التابع
ل"اإلدارة الذاتية" هلذه املسألة شديدة
األهمية.
اص

من أ

دينة
ني امل
فع
رشي

اال

حممود الراغب
ال توج��د إحصائي��ات دقيق��ة ع��ن
أع��داد الس��كان م��ن أهالي ونازح�ين يف اجلزء
اخلاض��ع لس��يطرة "قس��د" يف حمافظ��ة
ديرال��زور ،غ�ير أن التقدي��رات أو املس��وحات
اجلزئي��ة لبع��ض املنظم��ات تكش��ف ع��ن ()10
آالف أس��رة نازح��ة يف الري��ف الغرب��ي ،وع��ن
مثله��ا تقريب��اً يف الري��ف الش��رقي ،فيم��ا
يق �دّر ع��دد األس��ر النازح��ة يف ح��وض نه��ر
اخلاب��ور بنح��و ( )6-5آالف أس��رة ،وآالف
غريه��م يصعب تقدير أعدادهم يف جتمعات
عش��وائية متفرق��ة ومتغ�يرة عل��ى ال��دوام يف
بادي��ة اجلزي��رة الواس��عة .وعل��ى هذا س��يزيد
الع��دد الكل��ي التقري�بي للنازح�ين املنتش��رين
ضم��ن احل��دود اإلدارية حملافظ��ة دير الزور
يف اجل��زء اخلاض��ع ل"قس��د" عل��ى ()100
أل��ف نس��مة ،فيما تذه��ب التقدي��رات ألعداد
الس��كان من أهالي الريف الغربي والش��رقي
والش��مالي ،إىل ح��دود ( )400-350أل��ف
نس��مة ،فيك��ون الع��دد اإلمجال��ي التقري�بي
للس��كان بفئتيه��م -أهال��ي ونازح�ين -أكثر
م��ن نص��ف ملي��ون نس��مة ،بأق��ل التقديرات.
مث��ة ف��رق واح��د رئيس��ي ب�ين
ظ��روف األهال��ي من س��كان القرى والبلدات
الذي��ن يقيم��ون يف بيوته��م وظ��روف
النازح�ين ،وه��و أن الفئ��ة األوىل تتمت��ع
باس��تقرار نس�بي ،وبش��بكة تكات��ف ومحاي��ة
أهلي��ة مب��ن حيي��ط به��ا من أق��ارب وجريان،
ويف غ�ير ه��ذا ال ت�برز ف��روق هام��ة بينهم��ا؛
حي��ث مت��ر الزراع��ة ،وه��ي املهن��ة الرئيس��ية
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«قسد»
لغالبي��ة الس��كان -م��ن األهال��ي ،-حبال��ة
انهي��ار كام��ل ،نتيج��ة لتوقف مش��اريع ري
حيوي��ة خاصة يف الريف الش��رقي ،ال س��يما
مش��روع ج��ر مي��اه نه��ر الف��رات إىل اخلابور،
ومش��روع ال��ري املمتد ب�ين قرية الزر وبلدة
الطيانة .يعين ذلك حرمان أكثر من ()50
أل��ف هكت��ار أرض صاحل��ة للزراع��ة م��ن
مي��اه ال��ري ،وجيع��ل أكث��ر م��ن ( )50أل��ف
ف�لاح تقريباً عاطلني على العمل ،وبفرض
متوس��ط مساحة االس��تثمار للفالح الواحد
هي ( 10دومن =  1هكتار) .وحني تتوافر مياه
ال��ري ،ت�برز العوائ��ق األخ��رى مث��ل ارتف��اع
أس��عار الوق��ود والب��ذار والس��ماد واألدوي��ة
الزراعي��ة ،م��ا يه��وي باإلنت��اج إىل مس��تويات
دني��ا ،كم��ا حصل يف موس��م القطن األخري،
وقبل��ه موس��م احلب��وب.
ال يقتص��ر انهي��ار االقتص��اد
الريف��ي عل��ى جانب��ه الزراع��ي فق��ط ،حي��ث
يعان��ي اجلان��ب اآلخ��ر ،وه��و تربي��ة املواش��ي،
م��ن انهي��ار مماث��ل ،نتيج��ة للجف��اف يف
موس��م األمط��ار األخ�ير م��ن جه��ة ،وارتف��اع
أسعار األعالف وضمانات األرض الزراعية
م��ن جه��ة أخ��رى ،لينخف��ض س��عر رأس
الغن��م أحيان�اً إىل ( )10آالف ل�يرة ( 20دوالراً
تقريب�اً) يف بع��ض امل��زادات ،م��ا جيع��ل تربية
األغن��ام مهن��ة خاس��رة ،وكذل��ك احل��ال
يف تربي��ة األبق��ار ال�تي يعان��ي مربوه��ا ،وإن
بدرج��ة أق��ل ،م��ن مش��كالت مش��ابهة.
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انهي��ار الزراع��ة وانهي��ار الث��روة
احليواني��ة ،تس��ببا بش��لل ش��به كام��ل يف
دورة اإلنت��اج به��ذه املناط��ق ،األم��ر ال��ذي
ح��رم اقتصاده��ا م��ن م��وارد ذاتي��ة هام��ة،
حتصلت س��تخرج مئ��ات اآلالف
كان��ت ل��و ّ
من دائرة العوز واحلاجة ،وستمتد فوائدها
إىل النازح�ين كذل��ك ،بتش��غيلهم كعمال
زراعي�ين (للفالح�ين منه��م) وتش��غيل
احلرفي�ين وأصح��اب املهن احل��رة األخرى.
مل تب�� ِد املنظم��ات الدولي��ة غ�ير
احلكومي��ة ،املمول��ة م��ن ال��دول الغربي��ة،
أي اهتم��ام مف�ترض باملس��ألة الزراعي��ة
أو برتبي��ة املاش��ية ،وال أب��دى (جمل��س دي��ر
ال��زور املدن��ي) التاب��ع ل"اإلدارة الذاتي��ة"
االس��تجابة املطلوب��ة ،ب��ل ش � ّكل يف ح��االت
ع��دة أح��د العوائق أمام حم��اوالت متفرقة
إلط�لاق مش��اريع زراعي��ة يف ق��رى وبلدات
ع��دة ،نتيج��ة لتحكم��ه -الظاه��ر -بعملي��ة
تأس��يس املنظم��ات احمللي��ة ،ث��م مبجري��ات
عمله��ا بع��د التأس��يس .وحت��ى اآلن ،وبع��د
م��رور ع��ام إىل ع��دة أش��هر عل��ى وق��وع
الش��ريط املمت��د عل��ى مس��افة ( )150ك��م
مبح��اذاة الضف��ة اليس��رى لنه��ر الف��رات،
ب�ين بل��دة ج��زرة املي�لاج يف الري��ف الغربي
وبل��دة غراني��ج يف الري��ف الش��رقي مايزال
ع��دد املش��اريع الزراعية املنف��ذة قليل جداً،
وبنس��بة منتفع�ين هامش��ية قياس �اً بع��دد
الس��كان.
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جرائم القتل يف مدينة دير الزور

عناصر من ميليشا الدفاع الوطني  -متداول

علي أمحد يف ي��وم ( )20م��ن ش��هر أيل��ول املاض��ي ،وبع��د اختفائ��ه ع��دة أي��امُ ،عث��ر عل��ى جث��ة الش��اب حمم��د ف��وزي احملم��د عل��ى س��طح
بناي��ة مهج��ورة يف ح��ي اجلبيل��ة مبدين��ة دي��ر ال��زور ،مغط��اة بلح��اف ص��وف وعليه��ا آث��ار طع��ن خبنج��ر ،وعالم��ات خن��ق بس��لك معدني على
الرقب��ة.
س��رعان م��ا اك ُتش��ف القات��ل ،وه��و العنص��ر يف ميليش��يا امليليشيات ،والعاملني مع أجهزة خمابرات النظام وتشكيالت جيشه.
"الدف��اع الوط�ني" التابع��ة لق��وات النظ��ام ،حس�ين عل��ي واص��ل،
يق��ول (م) ،وه��و طال��ب أوق��ف دراس��ته اجلامعي��ة ،وتنق��ل
الصديق املقرب حملمد .واعرتف باس��تدراجه حبثه على تفقد بيت ب�ين مه��ن ح��رة ع��دة مكنت��ه من االط�لاع -وفق تعبريه -عل��ى "حقائق
ميلك��ه يف بناي��ة حب��ي اجلبيل��ة ،ث��م قتل��ه طعن�اً خبنج��ر ،ث��م خنق��ه تش��يب هل��ا ال��رؤوس" ،إن م��ا حي��دث الي��وم م��ن جرائ��م قت��ل ه��و نتيجة
بس��لك معدن��ي للتأك��د م��ن موته بص��ورة قطعية ،وقبل أن يس��لب طبيعية ملا حدث يف السنوات السابقة ،فاألحوال واألنفس واحملرمات
م��ا حبوزت��ه ،نق��وداً وهاتف �اً حمم��و ً
ال.
وال��روادع ق��د تغ�يرت ،وانقلب��ت رأس �اً عل��ى عق��ب ،فم��ن كان حيم��ل
جرمي��ة أخ��رى مروع��ة وقع��ت ي��وم ( )29من الش��هر ذاته ،البندقية يف صفوف امليليش��يات واعتاد على القتل والنهب والس��رقة،
املوجه س��ابقاً
وكان القاتل فيها أيضاً عنصراً يف ميليشيا "الدفاع الوطين" يعرف ل��ن جي��د أي رادع ذات��ي يف اس��تئناف س��لوكه اإلجراميّ ،
باسم عماد احلليب .يف ذلك اليوم ،تعاىل صوت عماد ،الواقع حينها يف س��ياق عس��كري أم�ني ع��ام ،ض� ّد معارضي النظام -يف س��ياق فردي
حت��ت تأث�ير املخ��درات ،وزوجت��ه؛ ث��م ُس��ع صوت طلق�تي رصاص ،آخ��ر ال جم��ال لوضع��ه حت��ت عن��وان ع��ام ،حت��ى ل��و كان زائف�اً.
كانت األوىل يف عنق الزوجة اليت اس��تطاعت اهلرب والنزول إىل
ويس��رد أمثل��ة ومش��اهدات م��ن يومي��ات احلي��اة يف املدين��ة،
الش��ارع قب��ل أن تف��ارق احلي��اة ،والثاني��ة أطلقه��ا العنص��ر يف رأس��ه ع��ن تف��كك اجملتم��ع وانهي��ار الرواب��ط األس��رية" ،أع��رف أب ص��ار
منتح��راً ،وتضارب��ت الرواي��ات ح��ول الدواف��ع -إن ُوج��دت -هل��ذا خي��اف م��ن ابن��ه ألن��ه عنص��ر بالدف��اع الوط�ني ،وأع��رف أب ثاني عنده
الفعل.
بن��ات اثن�ين مراهق��ات ،وفلتان��ات مو ق��دران يقلهم وي��ن قعد تروحون
كل ش��هر تقريب��اً تق��ع جرمي��ة قت��ل أو جرميت��ان ،أو م��ن وي��ن جت��ون" .فم��ا كان مس��تبعداً م��ن ذهن أش� ّد الش��بان حتل ً
ال
يك��ون القات��ل يف معظمه��ا عنص��راً يف واح��دة م��ن امليليش��يات .فقب��ل قبل الثورة ،صار مقبو ً
ال واعتيادياً لدى ش��بان كثريين ،وعلى األقل
جرمي�تي أيل��ول ،وقع��ت سلس��لة جرائ��م مش��ابهة ،بعضه��ا بداف��ع ل��دى فئ��ة م��ن محل��وا الس�لاح وقاتل��وا إىل جان��ب ق��وات النظ��ام .هؤالء،
الس��رقة والس��لب ،وبعضه��ا بداف��ع التخل��ص م��ن زوج العش��يقة ،وإن كان معظمهم باألصل قادم من خلفيات إجرامية ،كلصوص
والبع��ض اآلخ��ر بداف��ع االنتق��ام ،أو املنافس��ة عل��ى غنائ��م ومكاس��ب ومروج��ي خم��درات وخمربي��ن صغ��ار ،إال أنه��م مل يكون��وا يتج��رؤون
مالي��ة.
عل��ى جرائ��م القت��ل ،إال فيم��ا ن��در ،إىل ه��ذه احل��دود ال�تي نراه��ا اليوم،
قب��ل الث��ورة ،كان��ت جرائ��م القت��ل ع��ن س��بق اإلص��رار حس��ب م��ا يق��ول (م).
والرتصد نادرة الوقوع ،فخالل عقد كامل قد تقع جرمية واحدة
تق��ول تقدي��رات تب��دو قريب��ة م��ن الواق��ع ،إن عدد املنتس��بني
أو جرميت��ان ،تك��ون حدي��ث الن��اس أس��ابيع ع��دة؛ وأم��ا الي��وم فص��ار إىل امليليش��يات التابع��ة لق��وات النظ��ام ،أو أجهزت��ه األمني��ة يف مدين��ة
القت��ل بدواف��ع جرمي��ة حدثاً معتاداً رمبا ال يس��مع حبوادثه كثري دي��ر ال��زور ،ي�تراوح ب�ين ( )2000إىل ( )2500عنص��ر؛ وتقول التقديرات
م��ن س��كان مدين��ة دي��ر ال��زور.
كذل��ك ،إن ع��دد الس��كان يف املدين��ة يزيد على ( )250ألف نس��مة .ويف
يع� ّد ارتف��اع مع��دل ه��ذه اجلرائ��م إىل ه��ذا احل��د ،مؤش��راً أحسن االحتماالت ،وباستثناء أعداد من قاتلوا سابقاً يف صفوف هذه
خط�يراً عل��ى أزمة تتعدى اجلانب األمين والسياس��ي واالقتصادي ،امليليش��يات ،جن��د أن واح��داً تقريب�اً م��ن ب�ين مئ��ة ش��خص يف املدين��ة،
إىل م��ا ه��و اجتماع��ي وأخالق��ي ،م��ن حي��ث داللت��ه عل��ى انهي��ار يف لدي��ه اس��تعداد لفع��ل القت��ل ،طامل��ا كان يفع��ل ذل��ك خ�لال الس��نوات
منظوم��ة القي��م الس��ائدة ،خاص��ة يف الوس��ط ال��ذي يض� ّ�م عناص��ر الس��ابقة.
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يف دير الزور

يف مدينة دير الزور وقريباً من مدخل الطريق القادم من دمشق ،يقع حي "فيالت البلدية" ،وفيه تتوزع مكاتب عدة ميليشيات
أسس��ها احلرس الثوري اإليراني؛ آخرها كان ميليش��يا تتخذ منذ ظهورها يف ش��هر نيس��ان املاضي وحتى اآلن اس��م "جمموعة األصدقاء"
من��ذ مطل��ع العام اجل��اري ،كثفت
إي��ران أنش��طتها العس��كرية واالقتصادي��ة
واالجتماعي��ة والثقافي��ة يف احملافظ��ة ،كان
أش��هرها افتت��اح املرك��ز الثق��ايف اإليران��ي،
وإقام��ة احتف��االت ملناس��بات ديني��ة جيّله��ا
معتنقو املذهب الشيعي .القت هذه األنشطة
اس��تجابات متفاوت��ة م��ن الس��كان ،غ�ير أن
نش��اط آخ��ر يتمث��ل بتأس��يس "جمموع��ة
األصدقاء" يالقي اس��تجابة أوسع ،حيث يعد
االنتس��اب إليه��ا وس��يلة مضمون��ة لإلف�لات
من اخلدمة اإلجبارية وخدمة االحتياط يف
قوات النظام ،ويعد وظيفة تنقذ املنتسب من
حال��ة البطال��ة والع��وز يف ظ��روف اقتصادي��ة
ومعيش��ية مرتدي��ة.
لي��س م��ن الس��هل حتدي��د اهل��دف
الذي دفع احلرس الثوري اإليراني لتش��كيل
"جمموع��ة األصدق��اء" ،إىل جانب ميليش��يات
أخ��رى تابع��ة ل��ه ،لك��ن عالق��ة عناص��ر
امليليش��يا املباش��رة ب"حج��اج احل��رس" تدف��ع
لالعتق��اد أن األخريي��ن حياول��ون جعله��ا
الق��وة التنفيذي��ة املباش��رة ال�تي يضبط��ون
م��ن خالهل��ا باق��ي امليليش��يات و"اجملموع��ات
احمللي��ة ومراكز التجني��د" التابعة للحرس
(إم��ام رض��ا ،الباق��ر ،البش�ير ،مرك��ز املريعية
وأب��و العب��اس ،أب��و كم��ال) .خاص��ة أن ق��ادة
احل��رس الث��وري يف دي��ر ال��زور ب��دأوا بإل��زام
عناص��ر امليليش��يات ب��دورات "ثقافي��ة" كل
ي��وم س��بت ،من��ذ نهاي��ة ش��هر أيل��ول املاض��ي،
ع�بر "جمموع��ة األصدق��اء" ال�تي ش��كلوها.
يق��ول مص��در مق��رب م��ن
امليليش��يا لع�ين املدين��ة ،إن ( )100ش��اب م��ن
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مدين��ة امليادي��ن التحق��وا بال��دورة األخ�يرة
ال�تي افتتحته��ا "جمموع��ة األصدق��اء" لض��م
متطوع�ين ج��دد ،وه��ي ال��دورة اخلامس��ة
للمجموع��ة ،إذ خترج��ت قبل حنو أس��بوعني
ال��دورة الرابع��ة ال�تي ضم��ت م��ا يق��ارب ()60
عنص��راً ،انتقاه��م مندوب��و احل��رس الث��وري
بعناي��ة يف مق��ره العس��كري مببن��ى كلي��ة
الرتبي��ة ق��رب ح��ي العم��ال ش��رقي املدين��ة.
وه��و املبن��ى الذي أعي��د تأهيله وترميم بعض
أجزائ��ه ،وجتهي��زه مبطع��م وجام��ع وغ��رف
ن��وم وغرف��ة اجتماع��ات ،حبس��ب متقدم�ين
للتط��وع إىل اجملموع��ة ،ليتح��ول إىل ثكن��ة
للح��رس تض��م مكات��ب جتني��د يف صف��وف
امليليش��يات التابع��ة ل��ه.
وحبس��ب املص��در ،إن مجي��ع
عناص��ر امليليش��يا ه��م م��ن أبن��اء حمافظ��ة
دي��ر ال��زور ،ومل يس��بق لغالبيتهم أن انتس��بت
إىل أي ميليش��يات أخ��رى ،ويؤك��د أن أول
دفع��ة متطوع�ين مليليش��يا "األصدق��اء" ق��د
خترج��ت يف ش��هر نيس��ان املاض��ي ،وضم��ت
حينه��ا ( )30متطوع �اً تقريب �اً ،لريتف��ع الع��دد
يف ال��دورة الثاني��ة إىل ( )40متطوع�اً يف ش��هر
أي��ار املاض��ي .ودفعت االمتي��ازات اليت حيظى
بها املنضمون إىل امليليشيا مبزيد من الشبان
اىل اإلق��دام عل��ى التط��وع فيه��ا ،حي��ث ال يق��ل
الرات��ب الش��هري ع��ن ( )46أل��ف ل.س ،ويزيد
حبس��ب مس��توى تعليم كل عنصر؛ كذلك
كان للم��دة القص�يرة لل��دورات التدريبي��ة
(أس��بوع تقريب��اً تق��ام يف موق��ع قري��ب م��ن
الل��واء  137جن��وب املدين��ة) دور يف زي��ادة ع��دد
الراغب�ين يف االنتس��اب إىل امليليش��يا ،وم��ن
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دون أن تقب��ل مجي��ع الطلب��ات ،إذ يرف��ض
مكت��ب التجني��د التاب��ع للح��رس الث��وري
بعضه��ا ألس��باب غ�ير واضح��ة.
يوق��ع املتقدم��ون للتط��وع يف
"جمموعة األصدقاء" عقداً مفتوح املدة ،لكن
املس��ؤولني فيه��ا قب��ل ذل��ك مينح��ون العناصر
مهل��ة ش��هرين ملراجع��ة أنفس��هم يف ق��رار
االنتس��اب للمجموع��ة ،ويف تل��ك املهل��ة حي��ق
للمنتس��ب االنسحاب دون أي عواقب مرتتبة
على ذلك؛ أما الذين سيصبحون عناصر فيما
بع��د ،فيتلق��ون تنبيهات مش��ددة ،عرب مرتجم
م��ن مدين��ة القص�ير ،عل��ى ع��دم اس��تعمال
س�لاحهم حت��ت أي ظ��رف ،ألن "املع��ارك مل
تب��دأ" ،ويعاق��ب املخالف��ون بالس��جن ،فمن��ع
اإلج��ازة ،فالغرام��ة ،فالتس��ريح ..حبس��ب م��ا
ينق��ل املص��در ع��ن العناص��ر القدام��ى.
يراع��ى يف ف��رز العناص��ر س��نهم
ووضعهم العائلي ،فيؤدي البعض خدمته يف
مقر اجملموعة يف مدينة الدير ،بينما ينتشر
الباق��ي يف نق��اط مبحيط مدينة امليادين؛ أما
أولئ��ك املقرب��ون م��ن قائ��د امليليش��يا (عدن��ان
الس��عود) ،فيداوم��ون يف معم��ل الب��وز (الثل��ج)
ال��ذي افتتح��ه يف مدين��ة امليادي��ن.
يق��ود عدن��ان الس��عود املع��روف ب
(أب��و العب��اس) اجملموعة منذ بداية تأسيس��ها
وه��و يف نهاي��ة الثالثين��ات م��ن عم��ره ،وال
يع��رف الكث�ير ع��ن س�يرته الذاتي��ة س��وى أن��ه
كان طالب��اً جامعي��اً ح�ين اندلع��ت الث��ورة
يف الع��ام  ،2011وأن��ه اب��ن ع��م الرائ��د أمح��د
الس��عود ،أحد مؤسس��ي ميليش��يا "امللثمني" يف
حمافظ��ة احلس��كة.
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الفقر والتعلق باألرض مينع كثراً من النزوح عن كفرزيتا واللطامنة
حممد األمسر

منعته��م ظروفه��م املادي��ة م��ن ت��رك أخط��ر املناط��ق يف الش��مال الس��وري،
رغ��م انع��دام اخلدم��ات الصحي��ة واإلنس��انية يف تلك املنطقة .فتح��ت تهديد القصف
املمنه��ج واهلجم��ات الشرس��ة ال�تي تعرض��ت هلا منطقتهم ،آثر ع��دد كبري من أهالي
مدين�تي (كفرزيت��ا) و(اللطامن��ة) البقاء يف بيوتهم ،إم��ا لفقر حاهلم وعدم قدرتهم
عل��ى حتم��ل أعب��اء الن��زوح أو متس��كهم به��ذه األرض أو ل��كال الس��ببني.

"ه��ي أرض أب��وي وجدي كيف ب��دي اتركها!
م��ا برتكه��ا إذا مب��وت" به��ذه الكلم��ات أجابن��ا
عم��ر (26عام �اً) ح�ين س��ألناه ع��ن س��بب بقائ��ه
يف مدين��ة كفرزيت��ا رغ��م تعرضه��ا املس��تمر
للقص��ف .الكث�ير م��ن املقيم�ين يف املدين��ة
أجربته��م ظروفه��م املادي��ة عل��ى الثب��ات فيه��ا،
فه��م الميتلك��ون نفق��ات اإلقام��ة يف الش��مال
الس��وري ،وبنف��س الوق��ت يعمل��ون يف أراضيهم
الزراعي��ة عل��ى أط��راف املدين��ة .عم��ر واح��د
م��ن ه��ؤالء الن��اس الذي��ن يعمل��ون يف األراض��ي
الزراعي��ة احمليط��ة مبدين��ة (كفرزيت��ا)،
ويع��رض نفس��ه للخط��ر يف س��بيل احلص��ول
عل��ى لقم��ة عيش��ه داخ��ل أرض��ه ومدينت��ه.
"تعودن��ا ع احلي��اة ه��ون .ب��س يش��تد القص��ف
منن��زل ع األقبي��ة ،وب��س ه��دأت األوض��اع
منرجع ألش��غالنا ..يف كتري ناس متلي هون".
يقي��م يف مدين��ة "كفرزيت��ا" قراب��ة  700عائل��ة
يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة ،حسب مدين
خلي��ل رئي��س اجملل��س احملل��ي يف املدين��ة ،حيث
يعان��ي س��كان املدين��ة م��ن نق��ص ش��امل يف
اخلدم��ات األساس��ية مث��ل الصح��ة والتعلي��م
والنظاف��ة.
وب��دوره عم��ل اجملل��س احملل��ي عل��ى خماطب��ة
املنظم��ات الدولي��ة واهليئ��ات اإلنس��انية
به��دف إلق��اء الض��وء عل��ى معان��اة املدين��ة ،دون
احلص��ول عل��ى أي رد ،رغم الدمار الكبري فيها،
حي��ث تعت�بر أكثر من  80%م��ن منازل املدينة
مدم��رة ،حس��ب رئي��س اجملل��س ،ال��ذي أص��در

بيان��اً أعل��ن في��ه املدين��ة منكوب��ة ،لك��ن ذل��ك
مل يلف��ت إليه��ا أي م��ن املنظم��ات العامل��ة يف
الش��مال؛ لك��ن اجملل��س احملل��ي م��ازال يأم��ل من
املنظم��ات املاحنة تفقد أحوال املدينة ،وترميم
امل��دارس الثالثة املتبقية فيها ،إضافة إلحداث
نقط��ة طبي��ة أو مس��توصف خلدم��ة أهاليه��ا.
وعل��ى الرغ��م من س��وء األح��وال ،إال أنك تواجه
يف ش��وارع املدين��ة الكث�ير م��ن نازح��ي املناط��ق
األخرى مثل (حلفايا وكرناز ومحاة املدينة)،
يقيمون يف (كفرزيتا) بسبب طبيعة عملهم،
أو بس��بب س��وء حالتهم املعيش��ية اليت أجربتهم
عل��ى ترمي��م وس��كن بع��ض بي��وت املدين��ة ال�تي
مات��زال صاحلة للس��كن.
البعض اآلخر تربطه بكفرزيتا عالقة روحية
يصع��ب التخل��ي عنه��ا رغ��م الظروف القاس��ية.
عب��د احلمي��د الش��حنة( ،ناش��ط إعالم��ي م��ن
مدين��ة مح��اة) ،يقي��م يف (كفرزيت��ا) من��ذ
ع��ام  ،2015رافض��اً كل الدع��وات والع��روض
ال�تي قدم��ت ل��ه للس��كن يف م��كان آخ��ر ،رغ��م
تعرض��ه لإلصاب��ة من��ذ قراب��ة الس��نة ،إال أن��ه
م��ا زال متمس��كاً به��ذه املدين��ة" .حب��س هالبل��دة
بتحض�ني مت��ل م��ا كان��ت حتض�ني مح��اة..
ممك��ن ألنه��ا حمافظ��ة وح��دة".
تأقل��م عب��د احلمي��د عل��ى احلي��اة ضم��ن
(كفرزيت��ا) ،وأصب��ح اخل��روج منه��ا يش��كل
وجع�اً ل��ه بع��د أن اعت��اد هواءه��ا ومياهه��ا ،كم��ا
يش��رح ،وك� ّون عالق��ات قوي��ة م��ع الكث�ير م��ن
جريان��ه الذي��ن أصبح��وا مبثاب��ة عائلت��ه يف
ظ��ل غي��اب األخريي��ن" .مل��ا بش��تاق ألم��ي بطل��ع
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اإلقامة حتت اخلطر يف ريف محاة الشمالي

عالس��طح وبتطّل��ع ع جب��ل زي��ن العابدين ،وأمي
مل��ا بتش��تقلي بتطّل��ع ع اجلب��ل .اجلب��ل صل��ة
وص��ل بينن��ا… إذا طلع��ت م��ن كفرزيت��ا م��ارح
ش��وف اجلب��ل".
يف مدين��ة (اللطامن��ة) ال خيتل��ف الوض��ع
كث�يراً ،فس��وء احلال��ة االقتصادي��ة أجرب الكثري
م��ن أهله��ا عل��ى اإلقام��ة فيه��ا ،لك��ن يف مغ��اور
مت حفره��ا يف املدين��ة لتحميه��م م��ن القص��ف،
أو يف خي��ام عل��ى أطرافه��ا؛ لك��ن م��ا مييزه��ا
ع��ن كفرزيت��ا أنه��ا مدين��ة مل يدخله��ا جي��ش
النظ��ام من��ذ أي��ام املظاه��رات األوىل ،ولع��ل ذل��ك
الس��بب الرئي��س يف تلقيه��ا حلمل��ة القص��ف
الش��ديدة ط��وال س��نوات الث��ورة ،كم��ا ش��ن
الط�يران الروس��ي أوىل غارات��ه عل��ى اللطامن��ة،
ال�تي كان��ت تض��م أكث��ر من  30ألف نس��مة يف
بداي��ة الث��ورة ،بينم��ا مل يتب� َ�ق فيه��ا الي��وم س��وى
 400عائلة أجربتهم ظروفهم االقتصادية على
البق��اء ،حس��ب املهن��دس حس��ام احلس��ن رئي��س
جملس��ها احملل��ي.
يوضح (احلسن) أن اللطامنة تعاني من انعدام
كاف��ة أش��كال احلي��اة ،حي��ث تدم��رت بنيته��ا
التحتي��ة بش��كل ش��به كام��ل ،وال يوج��د فيه��ا
س��وى منه��ل واح��د للمي��اه يعمل بنص��ف طاقته
اإلنتاجي��ة بس��بب تعرض��ه الدائ��م للقص��ف.
يف اللطامن��ة  11مدرس��ة مدم��رة بالكام��ل،
لذل��ك يقص��د طالبه��ا بش��كل يوم��ي م��دارس
كفرزيت��ا لتلق��ي تعليمه��م ،بس��بب عج��ز
اجملل��س احملل��ي ع��ن افتت��اح أي مدرس��ة نتيج��ة
القصف املس��تمر" .حناول اليوم ترميم مدرسة
بش��كل س��ريع عسى أن نتمكن من افتتاحها هذا
الع��ام" ،خيتت��م رئي��س اجملل��س.
الكث�ير م��ن أهال��ي اللطامن��ة يفض��ل امل��وت عل��ى
ه��ذه األرض عل��ى م��رارة النزوح وآالمه ،حس��ب
الناش��ط اإلعالم��ي حمم��ود احلم��وي ،فجمي��ع
املقيم�ين يف املدين��ة أقام��وا مغ��اور خاص��ة به��م
ليتمكن��وا م��ن العي��ش فيه��ا يف ظ��ل االس��تهداف
اليوم��ي هل��ا ،يتاب��ع (احلم��وي) ،وتعت�بر مدين��ة
اللطامن��ة م��ن أكث��ر امل��دن ال�تي تعرض��ت
للقص��ف ،حي��ث "وثقن��ا أكث��ر م��ن  8000غ��ارة
بالط�يران احلرب��ي الروس��ي والس��وري عل��ى
املدين��ة .تل��ك الغ��ارات حول��ت املدين��ة إىل بقع��ة
مدم��رة لكنه��ا مل تكس��ر إرادة احلي��اة فيه��ا".
الي��وم تعي��ش املنطق��ة حال��ة ه��دوء نس�بي،
وحي��اول أهال��ي املدينت�ين الع��ودة إليه��ا ،لك��ن
نقص اخلدمات يقف حائ ً
ال بينهم وبني العودة
إىل مدينته��م.

رادار املدينة

حزب «االحتاد السرياني» األداة الطيعة بيد ()pyd
اليزابيث كورية وقادة من ()PYD

جورج خابور يش��كل ح��زب "االحت��اد الس��رياني" ،يف س��وريا
الي��وم ،ذراع��اً حل��زب االحت��اد الدميقراط��ي ( )pydداخ��ل اجملتم��ع
الس��رياني اآلش��وري يف حمافظ��ة احلس��كة .ه��ذا االرتب��اط العضوي
ب�ين اجلانب�ين يف احلال��ة الس��ورية ،امت��داد الرتب��اط س��ابق يع��ود إىل
مطل��ع تس��عينات الق��رن املاض��ي ،عندم��ا كل��ف عب��د اهلل أوج�لان
زعي��م ح��زب العم��ال الكردس��تاني ( )pkkأح��د أعض��اء حزب��ه م��ن
سريان تركيا بتأسيس حزب سرياني على صورة ( )pkkوتابع له.
تق��ول رواي��ات :إن اجتماع �اً عق��ده عب��د اهلل أوج�لان م��ع ق��ادة
يف "املنظم��ة اآلثوري��ة الدميقراطي��ة" طالب��وه بوق��ف اعت��داءات عناص��ر
م��ن حزب��ه عل��ى أدي��رة س��ريانية يف منطق��ة (ط��ور عابدي��ن) جن��وب ش��رق
تركي��ا -كان ل��ه األث��ر األك�بر يف إث��ارة اهتم��ام أوج�لان باجملتمع��ات
الس��ريانية ،وتعزي��ز الفك��رة لدي��ه بتأس��يس ح��زب س��رياني ،يك��ون ش��ريكاً
للعم��ال الكردس��تاني يف نش��اطاته العس��كرية واألمني��ة والثقافي��ة ض��د
الدول��ة الرتكي��ة آن��ذاك.
وق��ع اختي��ار أوج�لان عل��ى (نعم��ان أمزيزج��ي) ،وه��و س��رياني
ترك��ي وقي��ادي يف منظوم��ة حزب العمال الكردس��تاني ،ليكلفه بتأس��يس
ح��زب س��رياني ،فأنش��أ "أمزيزج��ي" حزب �اً يف تركي��ا أمس��اه "حري��ة بي��ت
نهري��ن" ،ث��م مل يلب��ث أن أنش��أ فروع �اً هل��ذا احل��زب يف أوس��اط الس��ريان
املهاجرين إىل دول أوروبا الغربية؛ فشكل احلزب منصة دعائية وتعبوية
لص��احل ( )PKKداخ��ل اجملتمع��ات الس��ريانية يف تركي��ا ،وس��وريا والع��راق
وإيران فض ً
ال عن الدول الغربية ،وعمل على جتنيد ش��بان س��ريان ش��ارك
بعضه��م بعملي��ات عس��كرية يف جن��وب تركي��ا ،بع��د تلقيه��م تدريب��ات يف
خميم��ات العم��ال الكردس��تاني يف جب��ل قندي��ل مش��ال الع��راق.
منتص��ف التس��عينات ،ولتعزي��ز حض��ور ( )pkkيف الوس��ط
الس��رياني ،أس��س أمزيزج��ي "اجملل��س القوم��ي لبيت نهري��ن" ليكون مظلة
جلمي��ع األح��زاب واملؤسس��ات واملنظمات الس��ريانية املوالي��ة ل( ،)pkkواليت
تأسس��ت مبعظمه��ا ع�بر ه��ذا اجملل��س .ويف الس��نوات األوىل م��ن تأسيس��ه،
ترك��ز نش��اط "اجملل��س القوم��ي" يف أوس��اط الس��ريان املهاجري��ن إىل دول
أوروب��ا الغربي��ة ،قب��ل أن متت��د أذرع��ه -وبتس��ميات وأنش��طة خمتلفة -إىل
دول املنطق��ة؛ فف��ي الع��ام  2005ظه��ر ح��زب "االحت��اد الس��رياني" يف أوروب��ا،
ويف ع��ام ( )2008ظه��ر ح��زب باالس��م ذات��ه يف لبن��ان ،وبع��د أش��هر من اندالع
الثورة يف العام  2011ظهرت أوىل البيانات واملنشورات العلنية هلذا احلزب
يف حمافظ��ة احلس��كة.
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يقول أعضاء هذا احلزب ،إن تاريخ تأسيس��ه احلقيقي يعود إىل
الع��ام  ،2005وه��و الع��ام الذي ش��هد تأس��يس "اجلمعية الثقافية الس��ريانية"
يف مدين��ة القامش��لي عل��ى ي��د ش��خصيات س��ريانية موالي��ة ل( ،)pkkكان
منه��م س��عيد ملك��ي ال��ذي ت��رأس اجلمعية ،وهو س��رياني ترك��ي حاز على
اجلنسية السورية قبل وقت قصري من تأسيس اجلمعية ،وايشوع كورية
الطبي��ب البيط��ري م��ن مدين��ة القامش��لي ،وم�يرزا حنا وهو ح��ريف يعمل يف
جم��ال الديك��ور.
س��يلعب مس��ؤولو اجلمعي��ة الثالث��ة ،إضاف��ة إىل اليزابي��ت
كورية الناشطة املهمة يف اجلمعية ،أدواراً مهمة يف خدمة حزب االحتاد
الدميقراطي ( )pydبعد اندالع الثورة ،إذ كان سعيد ملكي القائد الفعلي
حل��زب االحت��اد الس��رياني بع��د ظه��وره إىل العلن ،وقب��ل أن يعتقل من قبل
خمابرات النظام يف ش��هر آب من العام  2013وحتى اليوم .س��يخلفه ايش��وع
كوري��ة يف رئاس��ة احل��زب ،وتنقل��ت اليزابي��ت كوري��ة ب�ين مناص��ب ع��دة
يف جمال��س وتش��كيالت "اإلدارة الذاتي��ة" ،لتع�ين مؤخ��راً كنائب��ة لرئي��س
م��ا مس��ي ب"اجملل��س التنفي��ذي ل�لإدارة الذاتي��ة لش��مال وش��رق س��وريا"؛
فيم��ا ّ
ع�ين م�يرزا حن��ا مديراً إلذاعة ( )arta-fmاملوالي��ة ل( ،)pydبالرغم من
افتق��اره ألي كف��اءة أو خ�برات يف اجمل��ال اإلعالم��ي.
ً
يف تاري��خ "االحت��اد الس��رياني" يف س��وريا ،كان الفت �ا العالق��ة
املمي��زة ال�تي مجع��ت قادت��ه مبس��ؤولي النظ��ام ،من��ذ تأس��يس "اجلمعي��ة
الثقافي��ة الس��ريانية" يف الع��ام  ،2005فأظه��رت اجلمعي��ة حين��ذاك والئه��ا
املتش��دد لنظ��ام بش��ار األس��د ،بالرغ��م م��ن وق��وف ش��قيقها ح��زب "االحت��اد
الس��رياني" يف لبن��ان إىل جان��ب فري��ق ( 14آذار) املناه��ض للنظ��ام.
يتذك��ر عض��و س��ابق يف "اجلمعي��ة الثقافي��ة الس��ريانية" ،طل��ب
إغف��ال امس��ه ،العالق��ات املتين��ة ب�ين مس��ؤولي اجلمعي��ة /احل��زب ،وق��ادة
أجه��زة املخاب��رات يف مدين��ة القامش��لي ،وتس��هيالت األجه��زة ال�تي حظي��ت
به��ا إلقام��ة أنش��طة اجلمعي��ة املختلف��ة .ويش�ير العض��و الس��ابق إىل تواط��ؤ
ما من جانب قادة "االحتاد السرياني" يف قضية قائد احلزب املعتقل سعيد
ملك��ي ،وتقاعس��هم ع��ن الضغط على النظام ،وه��م القادرين على ذلك عرب
ش��راكتهم ل( ،)pydمكتف�ين فق��ط بطل��ب الرتي��ث ،رغ��م مرور ( )5س��نوات
على اعتقاله ،وبتكذيب الروايات اليت تؤكد وفاة ملكي يف س��جون األس��د
حت��ت التعذي��ب.
انض��م ح��زب االحت��اد الس��رياني إىل "هيئ��ة التنس��يق" املعارض��ة،
قب��ل أن ينس��حب منه��ا ليس��اهم بتأس��يس "اجملل��س الس��رياني الوط�ني
الس��وري" ،إىل جان��ب ش��خصيات وق��وى س��ريانية أخ��رى يف إس��طنبول يف

رادار املدينة

نعمان امزيزجي

ش��هر أيل��ول  ،2012وأعل��ن اجملل��س الولي��د ،وعلى
لس��ان رئيس��ه س��عيد إس��حق عض��و اجملل��س
الوط�ني املع��ارض ،موقف��ه املناه��ض للنظ��ام
وتأيي��ده للث��ورة .وحال��ت عالق��ة بع��ض مكون��ات
اجملل��س -أو ح��زب االحت��اد الس��رياني عل��ى
وج��ه اخلص��وص -ب( )pydدون انضمام��ه إىل
االئتالف الوطين لقوى املعارضة الس��ورية وقت
تأسيس��ه.
ش��كل ح��زب "االحت��اد الس��رياني"
حليف��اً أو تابع��اً رئيس��ياً ل( )pydيف اجملتم��ع
املس��يحي يف حمافظ��ة احلس��كة ،وش��ارك يف
مجيع البنى واألجسام اليت أسسها ( ،)pydوشغل
قادة "االحتاد الس��رياني" مناصب قيادية يف هذه
البن��ى واألجس��ام ،حي��ث يش��غل ايش��وع كوري��ة
منص��ب الرئي��س املش�ترك ل"جمل��س س��وريا
الدميقراطي��ة" ،ويش��غل أف��رام إبراهي��م منص��ب
نائ��ب "حاك��م مقاطع��ة اجلزي��رة" ،وتش��غل
نظ�يرة كوري��ة منص��ب الرئيس��ة املش�تركة
للمجل��س التنفي��ذي للمقاطع��ة.

ويف اجمل��ال العس��كري ش��كل احل��زب
ق��وات "الس��وتورو" (احلماي��ة باللغ��ة العربي��ة)،
وكذل��ك اجملل��س العس��كري الس��رياني ،وض��م
التش��كيالن حن��و ( )200م��ن الش��بان الس��ريان،
يعتم��دون كلي�اً عل��ى "وح��دات محاي��ة الش��عب"
الكردي��ة ( )ypgيف التس��ليح والتدريب والتمويل،
وال ميك��ن اعتباره��م فصي��ل عس��كري مس��تقل
ول��و باحل��دود الدني��ا -ع��ن ه��ذه الوح��دات.يفتق��ر ح��زب "االحت��اد الس��رياني"
يف س��وريا الي��وم للقاع��دة واحلاضن��ة الش��عبية
ب�ين الس��ريان ،ألس��باب ع��دة أهمه��ا أن غالبي��ة
الس��ريان ال ت��رى في��ه إال تابع �اً حل��زب االحت��اد
الدميقراط��ي ( )pydوواجه��ة مس��يحية ل��ه ،ال
متل��ك الق��رار ضم��ن هيكلي��ات "اإلدارة الذاتي��ة"،
وال تل�بي تطلعاته��م السياس��ية والثقافي��ة يف
أماكن انتش��ارهم داخل البالد أو يف دول املهجر
املختلف��ة .وترس��خ الطاع��ة ال�تي يبديه��ا االحت��اد
بقبول��ه جلمي��ع الق��رارات ال�تي يصدره��ا ()pyd
م��ن رف��ض أغلبي��ة الس��ريان هل��ذا احل��زب ،حي��ث
يع��د أداة لتكري��س هيمن��ة ( )pydعل��ى اجملتم��ع
الس��رياني ،وخط��راً يه��دد م��ا تبق��ى م��ن وج��ود
س��رياني يف اجلزي��رة الس��ورية.
حي��ث واف��ق االحت��اد الس��رياني عل��ى
قان��ون إدارة أم�لاك املهاجري��ن ،ب��ل وكان أداة
تنفي��ذ للقان��ون ال��ذي يتي��ح ل"اإلدارة الذاتي��ة"
التص��رف بأم�لاك املهاجري��ن الذي��ن يش��كل
الس��ريان نس��بة كب�يرة منه��م ،وكذل��ك احل��ال
م��ع قان��ون التجني��د اإلجب��اري املس��مى ب"واج��ب
الدفاع الذاتي" ،الذي تسبب بهجرة آالف الشبان
الس��ريان إىل أوروب��ا ودول اجل��وار؛ وأيض��اً
القان��ون اخل��اص بف��رض املناه��ج التعليمي��ة
اخلاص��ة ب��اإلدارة الذاتي��ة عل��ى امل��دارس
الس��ريانية ،م��ا يع�ني حتوي��ل ه��ذه امل��دارس إىل
جم��رد مكات��ب تثقي��ف وتعبئ��ة إيديولوجي��ة
لص��احل ( ،)pydوخيرجه��ا ع��ن الس��ياق الطبيع��ي

سعيد ملكي

للعملية التعليمية ،كما يسلب القرار السريان
آخر ما بقي لديهم من هوامش استقالل نسبية،
األم��ر ال��ذي تس��بب بانتفاض��ة ش��عبية ض��د ه��ذا
احل��زب ،اس��تعادت امل��دارس ال�تي س��يطر عليه��ا
مسلحوه "السوتورو" الذين اتهموا بالوقوف وراء
اعت��داءات طال��ت ش��خصيات ثقافي��ة س��ريانية،
مث��ل رئي��س "جلن��ة نصيب�ين للكت��اب الس��ريان"
عيس��ى رش��يد ،واعتق��ال الناش��ط السياس��ي
س��ليمان اليوس��ف.
ال يب��دو أن اتس��اع اجلبه��ة الرافض��ة
حل��زب "االحت��اد الس��رياني" يف س��وريا ،وجتذرها
يف اجملتم��ع الس��رياني ،س��تدفع احل��زب إىل
مراجع��ة حس��اباته ،وتغي�ير نهج��ه التاب��ع
باملطل��ق ل( ،)pydأو جل��ذره األم ح��زب العم��ال
الكردس��تاني ،ألن��ه اعتم��د كلي�اً وخ�لال مراح��ل
نش��أته وتط��وره املختلف��ة عل��ى ه��ذا احل��زب،
وتأس��س عل��ى رؤى وإيديولوجي��ا زعيم��ه ،وأي
حماول��ة مفرتض��ة م��ن بع��ض قادت��ه لتغي�ير
سياس��اته س��تودي به��م إىل اهل�لاك ،أو س��تودي
حبزبه��م كل��ه.
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غابة امسها الساحل السوري

اخلالفات بني النظام وامليليشيات تشبه خالفات امليليشيات بني بعضها البعض

		
مراد احلجي يف قرية (بكسا) بريف الالذقية  ،اختلفت عائلتان على ملكية أرض
قب��ل أي��ام ،وب��دأت ح��رب ش��عواء يف القرية اس��تخ ِدمت خالهلا قنابل ورشاش��ات وبنادق إدت
إىل س��قوط جرح��ى ،وح��رق ع��دة س��يارات ،ح��ادث اخل�لاف عل��ى األرض ُس� َ
�بق حبادثت�ين
مش��ابهتني ،واح��دة يف قري��ة (س��قوبني) وأخ��رى يف قري��ة (البهلولي��ة) ،س��قط نتيجتهم��ا
جرح��ى أيض �اً بس�لاح العائ�لات املك��دس يف املن��ازل.
ويف بن��اء يف ح��ي ع�ين إبراهي��م يف
مدين��ة الالذقي��ة ،وإث��ر خ�لاف ب�ين أس��رتني
تس��كنان البن��اء عل��ى قضي��ة "ش��طف ال��درج"،
ج��رى اش��تباك مس��لح راح ضحيت��ه جرحي��ان
أحدهم��ا جراح��ه خط�يرة.
ح��وادث كث�يرة مش��ابهة تتك��رر
بش��كل يوم��ي يف م��دن وق��رى الس��احل
الس��وري ،ومت��ر أخباره��ا عاب��ر ًة عل��ى الس��كان
الذي��ن اعت��ادوا مس��اع أص��وات إط�لاق الن��ار
ورؤي��ة الله��ب يتصاعد من األبني��ة والغابات،
مدرك�ين متام�اً أن املس��ؤول عن ذلك ليس��ت
قذائف قادمة من مناطق س��يطرة املعارضة،
وال ه��ي طي��ارات إس��رائيلية ،إال أنها خالفات
ش��خصية ب��دأ ع��داد ضحاياه��ا بالتصاع��د،
وحتول��ت التصرف��ات العنف ّي��ة إىل أجبدي��ة
تعامل بني السكان ،فمن مراهق حيرق ً
غابة
بأركيلت��ه انتقام �اً م��ن صديق��ه ،إىل س��ائق
س�يرفيس يصدم ش��رطي س�ير عمداً فيقتله،
إىل س��يارات تقتح��م املقاه��ي واجلامع��ات
وامل��دارس لتس��تعرض م��ا ل��دى أصحابها من
أس��لحة.
فف��ي طرط��وس دوى ص��وت
انفج��ار كب�ير يف قري��ة (البصيص��ة) قب��ل
أكث��ر م��ن أس��بوع ،تبني فيما بع��د أنه نتيجة
اس��تخدام قنبل��ة يدوي��ة إث��ر خ�لاف ب�ين
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ش��ابني يف مدرس��ة للتعليم األساسي ،وهو ما
تك��رر أكث��ر م��ن مرة يف م��دارس طرطوس،
نتيج��ة خالف��ات ب�ين ط�لاب حيمل��ون قناب��ل
يف جيوبه��م.
لي��س م��ن الغراب��ة قب��ل ع��ام 2011
حض��ور الس�لاح بكث��رة يف ش��وارع الالذقي��ة،
فامليليش��يات والعناص��ر املس��لحة كان��ت
عل��ى ال��دوام أح��د أه��م املظاه��ر املوج��ودة يف
املدين��ة ،وإن بصيغته��ا غ�ير املنظمة ،واليت ما
إن اندلع��ت الث��ورة الس��ورية حت��ى اكتس��بت
الصيغ��ة التنظيمي��ة ،خمتلق��ة فوضاه��ا
اخلاصة اجلديدة بشكل واضح؛ فلم تستطع
تنظيم كل تلك الفوضى بأكثر من توجيه
الس�لاح جت��اه كل مع��ا ٍد للنظ��ام الس��وري،
مدني�اً كان أو مس��لحاً ،بع��د أن كثف��ت م��ن
حال��ة اس��تخدام الس�لاح وتوزيع��ه العش��وائي
عل��ى العناص��ر واحلواج��ز ،بغ��ض النظ��ر ع��ن
مس��تواهم العم��ري والذه�ني.
مل ُ
ختل شوارع الالذقية قبل أعوام
من حاالت جرح وإطالق نار بس��بب خالفات
ش��خصية ،إال أن ذل��ك كان يت��م بطريق��ة
خمفي��ة إىل ح��د م��ا تق�دّم نفس��ها عل��ى أنه��ا
بعي��داً ع��ن (أع�ين الدول��ة) ،أو باس��تخدام
الس�لاح األبي��ض والبن��ادق اخلفيف��ة عل��ى
أبع��د تقدي��ر؛ إال أن م��ا جي��ري اآلن ف��اق
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املتوق��ع ،وح� ّول املدين��ة إىل ش��وارع عصاب��ات،
إن مل تش��تبك م��ع (ع��دو خارجي) فهي قادرة
عل��ى االش��تباك فيم��ا بينه��ا ،باس��تخدام كل
م��ا متلك��ه م��ن س�لاح.
ال س��لطة لش��رطي أو رج��ل أم��ن
أو ضاب��ط جي��ش يف الس��احل الس��وري الي��وم،
ب��ل إن العصاب��ات املنتمي��ة إىل عائ�لات متلك
س��ج ً
ال غني��اً يف خمتل��ف االنته��اكات م��ن
قت��ل إىل خط��ف وتعذي��ب واغتي��ال وتهري��ب
وجت��ارة آث��ار ،ه��ي ال�تي حتك��م الس��احل ب��كل
ق��راه ومدن��ه ،العائ�لات ال�تي مل تع��د تقتص��ر
عل��ى األس��د وخمل��وف وش��اليش ،وم��ا ه��و
مش��هور يف الذاك��رة الس��ورية؛ ب��ل تفرع��ت
وتش��عبت نتيج��ة تكوي��ن ميليش��يات جدي��دة
خالل السنوات السابقة جعلت نسبة كبرية
م��ن العائ�لات ،ال�تي مل تك��ن متنف��ذة س��ابقاً،
صاحب��ة ق��رار ،وق��ادرة عل��ى املواجه��ة مب��ا
متل��ك م��ن س�لاح ،أم��ام أع�ين دوائ��ر النظ��ام
ومؤسس��اته األمني��ة والعس��كرية.
ال تظه��ر دوائ��ر النظ��ام
ومؤسس��اته -أص�ل ً
ا -اعرتاض �اً واضح �اً عل��ى
تل��ك املمارس��ات ،ب��ل إن خطواته��ا الس��ابقة
لقم��ع بع��ض ق��ادة امليليش��يات ،مل تك��ن أص�ل ً
ا
به��دف ختفي��ف الفوض��ى يف الس��احل بق��در
ماه��ي أيض�اً خالف��ات ب�ين النظ��ام وب�ين تل��ك
امليليش��يات ،تش��به خالف��ات امليليش��يات ب�ين
بعضه��ا البع��ض ..باس��تثناء م��ا مت حّل��ه بطلب
روس��ي ،كون الساحل اليوم -ومهما كربت
رؤوس الزعام��ات احمللي��ة في��ه -يبق��ى مط��ار
محيمي��م األق��در عل��ى إخضاع��ه جبول��ة
طائ��رة روس��ية واح��دة يف مسائ��ه.

رادار املدينة

عائدات إىل حي القصور واخلالدية يف محص يتحدثن عنهما
«قمت برتديد أمساء جاراتي كاجملنونة على شرفة املنزل»
عائشة صربي يتف��اوت إيق��اع احلي��اة وع��ودة النازح�ين ب�ين
ح��ي وآخ��ر يف مح��ص املدم��رة .فت��كاد تع��ود احلياة إىل ح��ي القصور،
فيم��ا زال ح��ي اخلالدي��ة ميت�اً عل��ى احل��ال ال�تي ترك��ه عليه��ا الثوار
عندم��ا غ��ادروه من��ذ أرب��ع س��نوات ومخس��ة أش��هر.

Sujan Dangol

حي��ا،
عم��ل ث��وار مح��ص يف أحيائه��ا القدمي��ة ال�تي تتضم��ن ًّ 12
حي��ث خّلف��ت املع��ارك ال�تي ختّلله��ا قص��ف عني��ف لنظ��ام األس��د عل��ى م��دى
عامني دماراً كبرياً ،ومئات الشهداء حتت األنقاض ،وبعد خروجهم منها
(أي��ار  )2014قام��ت ميليش��يا ح��زب اهلل اللبنان��ي (باس��تالم) ه��ذه األحي��اء،
ونش��رت حواجزه��ا عل��ى مجي��ع مداخله��ا ،ومنع��ت األهال��ي م��ن الع��ودة إىل
منازهل��م ،ح ّت��ى املؤيدي��ن للنظ��امّ ،إل م��ع مراف��ق م��ن ح��زب اهلل ،وبوق��ت
ُم �دّد للدخ��ول واخل��روج منه��ا.
املدم��رة لالطمئن��ان عل��ى
ع��ادت بع��ض العوائ��ل إىل منازهل��ا ّ
أمالكه��ا ،كان العائ��دون ع��ادة رج�ل ً
ا كب�يراً بالس��ن أو س� ّيدة م��ع بع��ض
األطفال ،بس��بب التخ ّوف من اعتقال الش��بان ،فاقتيد مجيعهم إىل األفرع
األمن ّي��ة ،حي��ث ب��دأ الس��ؤال ع��ن أبنائه��م وأماك��ن تواجده��م ،وه��ل ه��م من
محل��ة الس�لاح أم ال ،يف س��بيل تضيي��ق اخلن��اق عل��ى العائدي��ن .وإىل ه��ذه
األثن��اء ال يتج� ّرأ أح��د على التج ّول داخ��ل املنطقة حب ّريته ح ّتى وإن كان
م��ن س � ّكانها األصلي�ين.
ورغ��م الظ��روف األمني��ة ،عمل��ت بع��ض العائ�لات عل��ى تنظي��ف
منازهلا من الركام ،وإجراء األوراق األمن ّية املطلوبة للسماح هلم بالعودة
للس��كن فيه��ا ،أو تأجريه��ا آلخري��ن ،بينما قدّم البعض طلب��ات (للجمعيات
محص
اخلري ّي��ة) ملس��اندتهم مببال��غ مال ّي��ة إلعادة اإلعمار .فيم��ا تابع ثوار
َ
القدمي��ة العي��ش يف ريفه��ا الش��مالي ،ث� ّ�م مؤخ� ًرا يف الش��مال الس��وري.
وعل��ى خت��وم األحي��اء القدمي��ة يق��ع ح��ي القص��ور ،ذي املس��اكن الكب�يرة
والش��وارع الواس��عة املمتدة .كان احلي أثناء املعارك مقس��وماً إىل نصفني،
دمر النص��ف اآلخ��ر بالكامل،
نص��ف بي��د الث��وار ،واآلخ��ر بي��د النظ��ام ال��ذي ّ
مدخل ملدينة محص ،وي ّ
ً
ُطل على فرع املخابرات اجل ّوية واملطاحن
كونه
وقي��ادة الش��رطة اخلارج ّي��ة الواقع��ة يف مس��اكن املعلم�ين ،وعل��ى معم��ل
الصب��اغ ال��ذي اس�� ُتعمل كثكن��ة عس��كريّة ضخم��ة باجت��اه ح��ي الوع��ر
واملنطق��ة الصناع ّي��ة.
يق��در البع��ض أن  50%م��ن من��ازل احل��ي مس��كونة اآلن ،بع��د
أن ب��دأت العائ�لات من��ذ ث�لاث س��نوات بالع��ودة التدرجيي��ة إلي��ه ،مبع��دل
حن��و  300عائل��ة بالع��ام الواح��د ،تض��م عائ�لات تس��تأجر يف احل��ي م��ن غ�ير
سكانه األصليني؛ بينما املباني املهدّمة بالكامل مل يستطع أصحابها إعادة
إعماره��ا .ويقي��م األهال��ي ،مم��ن يتواص��ل م��ع أقاربه��ا خارجه��ا ،حرك��ة
ّ
احملال التجارية ،وخدمة الكهرباء
احلي��اة في��ه بـ "الطبيعية" ،حي��ث فتحت
واملاء واالتصاالت متوفرة ،تنقطع لساعات قليلة يوم ًيا ،لكن شارع طالئع
النور خارج اخلدمة مازال خارج اخلدمة ،وهناك وعود من النظام بإعادة
تأهيل��ه خ�لال مطل��ع الع��ام املقب��ل.
"أم أك��رم" م��ن س�� ّكان ح��ي القص��ور كان��ت نازح��ة يف ح��ي
الوع��ر ،وعاش��ت حص��اره حي��ث تع� ّرض زوجه��ا إلصاب��ة بالقص��ف هن��اك،
تقول :كّلفين إعادة تأهيل منزلي ما يقارب السبعة ماليني لرية سورية،
لتنظي��ف األرض وده��ان اجل��دران وش��راء أث��اث منزل��ي فق��ط .فالنظ��ا ُم مل
�ف بتدم�ير املن��ازل ،ب��ل قام ش��بيحته بس��رقة كافة حمتوياته��ا ،وح ّتى
يكت� ِ
خل��ع أكب��ال الكهرب��اء واألب��واب والنواف��ذ .وزي��ادة يف النكاي��ة "دفعنا كافة
الفواتري السابقة املرتتبة علينا ،ومن حسن حظنا وجدنا من يُقرضنا املال
لذل��ك" ختتت��م "أم أك��رم" حديثه��ا.

أم��ا ح��ي اخلالد ّي��ة ،فل��م ي ّ
ُؤه��ل للس��كن ،وم��ا زال خ��ارج اخلدم��ة،
بينم��ا تع��ود بع��ض العائ�لات إلي��ه رغ��م ع��دم توف��ر امل��اء والكهرب��اء ،معتمدي��ن
عل��ى املول��دات أو املضخ��ات؛ كم��ا ّ
أن املس��اجد -وأبرزه��ا مس��جد خال��د ب��ن
الولي��د والرض��وان -مل يُرف��ع منه��ا أذان بع��د من��ذ س��نوات ،رغ��م زي��ارة مف�تي
محص (عصام املصري) برفقة وفد إىل احلي بعد خروج الثوار منه مباشر ًة،
أن احل��ي كان رم��زاً
وتصويره��م هن��اك إظه��ا ًرا لالنتص��ار املزع��وم ،خاص��ة َّ
للث��ورة واملظاه��رات ،وق��د جتم��ع في��ه ّ
املهج��رة
كل الث��وار م��ن مجي��ع األحي��اء ّ
مثل (عشرية ،كرم الزيتون ،دير بعلبة ،البياضة) ملواجهة زحف ق ّوات النظام
الذي توقف يف حي البياضة ،فأصبح شارع القاهرة يف احلي فاص ً
ال بني الثوار
والنظ��ام.
"أم هيث��م" الكب�يرة بالس��ن م��ن قاط�ني ح��ي اخلالدي��ة تق��ول :ع� ُ
�دت
وزوجي إىل منزلي ،رغم َّأنه غري صاحل للسكن ،ومجيع (اجلمع ّيات اخلرييّة)
ُ
اليت قد ُ
فقمت بإصالح الطابق
ّمت إليها طلب مساعدة مل تستجب لي بعد…
األول فق��ط ،وبأولوي��ات بس��يطة ج �دًا ،فوضع��ت م��ادة جالت�ين عل��ى األب��واب
والنواف��ذ ريثم��ا يتو ّف��ر ل��ي امل��ال ك��ي أُعي��د جنارت��ه اخلش��ب ،وقم� ُ
�ت برتكي��ب
ب��اب حدي��د للمبن��ى وللس��طح ،كل ذل��ك بع��د أن بع� ُ
�ت آخ��ر س��وار ذه��ب ل��ي.
و ُتش�ير "أم هيثم" إىل انتش��ار الس��رقة خاصة بطاريات الس� ّيارات يف
اخلالدية ،وبعض األحياء األخرى حال ًيا .و ُتضيف :يف الش��ارع الذي أس��كنه مل
يع��د أح��د غ�يري ،ويف الش��ارع املقاب��ل ً
أيض��ا ال يوج��د أح��د ،هن��اك ث�لاث عوائ��ل
فقط عادت إىل منازهلا يف الشارع اجملاور ،فالسكن موحش جدًا بدون جرياني
الذي��ن عش� ُ
عاما .كدت أصاب بانهي��ار عند األيام األوىل
�ت معه��م حن��و أربعني ً
من العودة .قمت برتديد أمساء جاراتي كاجملنونة على شرفة املنزل ،وبعدها
ُ
جلدت نفسي كي أتأقلم مع الوضع؛ فمهما كان سي ًئا ،فهو أرحم من السكن
باإلجي��ار بأماك��ن بعيدة.
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رانيا عيسى

Kazimir Malevich

"أجون��ا مس��تأجرين ج��دد ،"...اعت��دت فه��م مقص��د عبارة أمي ال�تي تقوهلا بتهكم أثناء مكاملة مرئية ،فأحلظ منها ابتس��امة س��اخرة
جتيب�ني ع��ن جغرافي��ة "املس��تأجرين اجل��دد" ال�تي مل تنطقه��ا أم��ي "ابن��ة املدين��ة" كم��ا ت��رى نفس��ها.
"عم��ارة النس��وان" كان ه��ذا االس��م البدي��ل للس��كن ال��ذي كن��ت
أقط��ن وعائل�تي في��ه ،إذ أن ج� ّ�ل أمس��اء املن��ازل ق��د ُس��جلت بأمس��اء نس��وة
أصح��اب البي��وت .قبي��ل الث��ورة ك��ن يتفاخ��رن باملصيب��ة ،ال ميض��ي الع��ام
عل��ى "عم��ارة النس��وان" إال وق��د ُس��رق من��زل أح��د جريانن��ا "الزناگي��ل" أو
ُنش��لت س��يارته؛ وألج��ل الصدف��ة الكاذب��ة ،ف��أن حماض��ر الش��كاوى كان��ت
ُتس��جل "ض��د جمه��ول" ،وش��اءت الصدف��ة الكاذب��ة عينه��ا أن يك��ون الس��ارق
قاطن�اً يف ح��ي تش��رين أو ع��ش ال��ورور ،ذات األغلبية العلوي��ة ،يدّعي خبلل
أص��اب عقل��ه فينته��ي احملض��ر "بأرض��ه".
"تتذك��ري مط��رح م��ا عمل��وا عراض��ة لبن��ت جارن��ا املدي��ر
ي��وم عرس��ها؟ أي ه��ون ص��ارت موق��ف الس��وزوكيات!" تش��رح أم��ي ع��ن
"املستأجرين اجلدد" بتفصيل ال خيلو من طبقية مناطقية كان اجملتمع
الس��وري -قبي��ل الث��ورة وإىل اآلن -يعايش��ها ،وه��ي ال تزال ترى يف مس��كننا
"ع��ز" ،حس��ب قوهل��ا ،متجاهل��ة أكي��اس الرم��ل املتموضع��ة من��ذ أن أعل��ن
النظ��ام "عم��ارة النس��وان" خ��ط عس��كري يفصله عن اجلي��ش احلر يف برزة
مفض�ل ً
ع��ام 2013؛ ّ
ا أن حيم��ي الوط��ن "آكل ش��ارب ناي��م" يف مس��اكن "ل��و
صح��ت جل��ده م��ا كان م��ات".
"ب��س حن��ن نازح�ين أكابر" ،تدافع جارتي أم مازن اخلمس��ينية
القاطن��ة "مؤقت�اً" ،مش��ددة عل��ى كلمة مؤقت�اً ،يف حي املهاجرين بدمش��ق-
م��ا إن حاول� ُ
�ت تذكريه��ا بأنن��ا نزحنا ثالث مرات خالل عامني ،وأن الثورة
ألغت فروقاً طبقية ،فأضحت مساكننا على األرض سواء" ،أو رمبا حتت
األرض"؛ لكنه��ا ،وه��ي "زوج��ة س��فري س��ابق" ،تص � ّر عل��ى فرزن��ا يف خان��ة
"النازحني" املخملية ،وتعيد جرياننا اجلدد إىل قراهم ،اليت علمت بامسها
يف األم��س ع�بر نش��رات األخب��ار كس��ائر الس��وريني ،الذي��ن اطلع��وا عل��ى
جغرافي��ة الب�لاد تتبع�اً ألخب��ار القص��ف واالعتق��ال.
"ح��ق الف�لاح" كلم��ة مش�تركة مجع��ت والدت��ي م��ع جاراته��ا،
الالتي ّ
أراض يف الريف السوري ،حسب حمافظة
كن يف األمس صاحبات ٍ
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كل منه��ن ،يُصنف��ن يف نظ��ر "ح��زب البعث" ضمن فئ��ة اإلقطاعيني؛ فكان
أك��رم احلوران��ي ،ال��ذي أس��س مع صالح البيطار وميش��يل عفلق يف 1952
ح��زب البع��ث العرب��ي االش�تراكي ،معلن �اً ث��ورة الف�لاح" ،يش��رعن قان��ون
اإلص�لاح الزراع��ي لس��رقة ممتلكاتن��ا فينس��بها للف�لاح!".
حت��ى غ��دا بع��ض أهال��ي مح��اة ي��ؤرخ باغض �اً مجل��ة احلوران��ي
الش��هرية ،ب��أن ل��ن يه��دأ ل��ه ب��ال حت��ى ي��رى الرتب العس��كرية عل��ى أكتاف
الفالح�ين ،فيش�يرون بأصاب��ع الب�لاء ال��ذي ّ
ح��ل بس��وريا إىل سياس��ة
احلوران��ي ،حت��ى وص��ل حاف��ظ األس��د.
"ع��م يتملك��وا أراض��ي وش��قق بالش��ريعة" ،وال�تي تصن��ف ضم��ن
أغلى مناطق السكن يف محاة ،حتى أصبحت حكراً على وجهاء املدينة دون
األق��ل منه��م وجاه��ة؛ لك��ن القص��ف املس��تمر عل��ى الريف احلم��وي ،وتكرار
تق��دم اجلي��ش احل��ر إىل عتب��ات املدين��ة دون دخوهل��ا ،جعله��ا وجهة لقرابة
ملي��ون ونص��ف ن��ازح حت��ى ع��ام  ،2017فغ��دا بع��ض أهال��ي املدين��ة يدق��ق يف
مس��قط رأس الن��ازح احلم��وي" ،ليع��رف قرعة أبوه من وي��ن" ،وعلى إثرها
ُتق� َّ�رر أج��رة املن��زل ،حت��ى ب��ات البع��ض يطال��ع ع��ن كثب ث��روات النازحني
إىل مح��اة وس��ويتهم املعيش��ية ،بق��در أن البع��ض وص��ل إىل حس��اب الدخ��ل
الش��هري للعائل��ة النازح��ة بع��د مراقب��ة "اجل��ار اجلدي��د".
وحس��ب منظم��ة الف��او العاملي��ة ،فأن الريف الدمش��قي قد خس��ر
حنو مليون نازح س��وري ،ليتقدم الريف احلليب خبس��ارته املقدرة بأكثر
من  1,5مليون نسمة خالل الثورة ،تليها احلسكة والرقة بنزوح ما يقارب
 500أل��ف س��وري ،ث��م ري��ف محص ب��ـ  250ألف ،ودير الزور اليت خس��رت ما
يف��وق  200أل��ف نس��مة؛ يف ح�ين كان��ت إدلب على املقل��ب اآلخر من كفة
الن��زوح ،فكان��ت مضياف�اً تس��تقبل الوافدي��ن م��ن "مصاحل��ات" مل يتص��احل
فيه��ا أه��ل األرض م��ع النظ��ام ،فتوج��ه قراب��ة  50أل��ف مقات��ل م��ن اجلي��ش
احل��ر م��ع ذويه��م إىل إدل��ب ،حس��ب دراس��ة نش��رها موق��ع عرب��ي ب��رس.

رادار املدينة
يف جلسة نقاش
منذ سبعة أعوام مجعت
األب وابنه الذي أصبح ناشطاً
صحفياً اليوم ،كان "أسعد
الشامي" حيمل كتاباً يف يده
بعنوان (يف الصحافة) ،ويسهر
لساعات متأخرة من الليل عندما
سأله أبوه "ملاذا ال تلتفت لدارستك؟
عندك السنة اجلاي بكالوريا" ،رد
االبن بكل هدوء "أنا أقرأ ضمن جمالي،
وأحتضر له" هذه اإلجابة دفعت األب
لضرب رأسه بكلتا يديه صارخاً "صحااافة!
دمرت أملي بك ،وأنا متنيت أن تكون دكتور
أو مهندس ألرفع رأسي بك أمام الناس" كما
روى الناشط أسعد.

مشس الدين مطعون
جه��ل األب يف مهن��ة الصحاف��ة،
واعتباره��ا ع��اراً ال جيل��ب رف��ع ال��رأس
كالط��ب واهلندس��ة ،مل يك��ن إال ردة فع��ل
طبيعي��ة لرج��ل ع��اش كل حيات��ه يف بل��د
يرأس��ها نظ��ام دكتات��وري لعق��ود ،ح � ّول يف
تل��ك الف�ترة أدوات احلرية إىل أمور ضحلة،
وأب��واق تنط��ق بامس��ه؛ فل��م تك��ن دراس��ة
ه��م و"تعت�ير" س��تفضي
الصحاف��ة س��وى ّ
بصاحبه��ا إىل البطال��ة ،أو البح��ث لتأم�ين
واس��طة كب�يرة للعم��ل يف إح��دى جرائ��د
النظ��ام ،أو مواقع��ه االلكرتوني��ة -وال�تي ال
تتج��اوز العش��ر -ال تق��دم ماه��و جدي��د ،وال
تتحدث بصدق حتى خرج اجملتمع السوري
من قراءتها جبملته املش��هورة "حكي جرايد"
وتع�ني يف ش��بكة الش��يفرات اليومي��ة (ال
تص��دق).
ث��ورة  2011فتح��ت اجمل��ال
النط�لاق مرحل��ة جدي��دة كان اإلع�لام
املع��ارض والبدي��ل ه��و عماده��ا األول ،حي��ث
فتح��ت اجمل��ال أم��ام ناش��طني وصحفي�ين،
س��اهمو بدوره��م يف نق��ل احلقائ��ق ال�تي
عم��د النظ��ام لتعتيمها فلم يفل��ح .فإمكانية
اس��تخدام مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي
ال�تي بات��ت متوف��رة وس��هلة االس��تخدام
جعله��ا من�براً لنق��ل األخب��ار واألح��داث
اليومي��ة املتعلق��ة بالث��ورة ،كم��ا انتش��رت
عش��رات الصح��ف واملواق��ع املعارض��ة .لك��ن
ع��دة عوام��ل ح�دّت م��ن ق��درة ه��ذه الوس��ائل
عل��ى أن تصب��ح الكلم��ة الفص��ل يف نق��ل
أخب��ار الش��أن الس��وري .فضم��ن تصوي��ت
عل��ى صفح��ة في��س ب��وك ،ص� ّوت ناش��طون
ومدني��ون بنس��بة  % 70عل��ى أن األع�لام

يف الطريق إىل الصحافة
املع��ارض مل يس��تطع إثب��ات نفس��ه كمصدر
موث��وق لألخب��ار.
الصحف��ي (ماج��د احلل�بي) رأى
أن ه��ذه التصوي��ت منطق��ي ،حيث مل يتجاوز
عم��ر اإلع�لام اجلدي��د س��وى س��نوات قليل��ة،
ونش��أ يف ظ��روف قمعي��ة وغ�ير مس��تقرة.
وأوض��ح احلل�بي أن أح��د أس��باب ذل��ك انتش��ار
األخب��ار اخلاطئ��ة ،وع��دم ق��درة اإلعالم على
التأك��د م��ن صحته��ا" ،ألنه��ا تق��ع ضم��ن
مناط��ق خ��ارج س��يطرتنا وم��ن الواج��ب علين��ا
نقله��ا أيض �اً ،لك��ن بصيغ��ة خت��دم مصلح��ة
الث��ورة ،ألنن��ا بالنهاي��ة إع�لام ث��وري ولدين��ا
قضي��ة وح��ق".
"أتوق��ع أن��ه إذا حص��ل انفج��ار يف
واش��نطن ،ف��إن واش��نطن بوس��ت ل��ن تتعام��ل
معه حبيادية ،وستنشر اخلرب وفق مصلحة
خت��دم املدين��ة" يق��ول احلليب .لك��ن "الفوضى
واالستس��هال وع��دم وج��ود ضوابط -فالنش��ر
عل��ى وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي لي��س ل��ه
ضواب��ط أخالقي��ة أو مهني��ة ،إال م��ا حيمل��ه
الشخص ذاته "-هو السبب يف انتشار األخبار
اخلاطئ��ة ،وع��دم وص��ول اإلع�لام اجلدي��د
ملهني��ة عالي��ة ،وف��ق م��ا ي��رى الصحف��ي ف��ؤاد
عب��د العزيز .موضح�اً يف حديث لعني املدينة
ب��أن "اإلع�لام البدي��ل ،أو وس��ائل التواص��ل
االجتماع��ي ،م��ا ت��زال غ�ير ق��ادرة عل��ى لع��ب
دور وسائل اإلعالم ،ألن إمكانياتها حمدودة
ج��داً ،ال ميك��ن مقارنته��ا بوس��ائل إع�لام
كب�يرة متتل��ك ع��دداً هائ�ل ً
ا م��ن املراس��لني
واإلمكاني��ات املادي��ة".
بينم��ا يتح��دث مؤس��س (منص��ة
تأك��د) ،الصحف��ي أمح��د برمي��و ،عن أس��باب

انتش��ار األخب��ار اخلاطئ��ة باعتباره��ا تدخ��ل
ضمن احلرب اإلعالمية اليت عرفت منذ زمن،
وحماول��ة كل ط��رف م��ن األط��راف املتنازع��ة
ب��ث إش��اعات ع��ن نفس��ه إلب��راز ه��دف مع�ين ،أو
ع��ن غ�يره للتضلي��ل وإخف��اء احلقائ��ق.
"غي��اب ح��ق ال��رد إن ص��ح التعب�ير ،أو
ع��دم الق��درة أحيان�اً عل��ى التواصل م��ع الطرف
املدعى عليه" ،حبس��ب برميو ،هو عامل أساس��ي
يف انتش��ار اخل�بر دون التأك��د م��ن مص��دره.
ومش��روع (منص��ة تأك��د) ترمج��ة لنظ��رة
برمي��و إىل اإلع�لام وش��كله ال��ذي يطم��ح إلي��ه،
فعم��ل املش��روع من��ذ تأسيس��ه ،كجه��ة رقابي��ة
غ�ير تنفيذي��ة ،عل��ى متابع��ة األخب��ار ورص��د
األخط��اء وتصحيحه��ا ،ع�بر نفيه��ا بالدلي��ل،
وت��رك حري��ة االختي��ار للجمه��ور ب��أن يقاط��ع
الوس��يلة اإلعالمي��ة ال�تي نش��رت اخل�بر
اخلاط��ئ ،أو االس��تمرار مبتابعته��ا.
وترص��د املنص��ة إع�لام املعارض��ة
والنظ��ام ،ووس��ائل إعالمي��ة عربي��ة وعاملي��ة
تنش��ر أخب��ار تتعل��ق بالش��أن الس��وري ،أو أخبار
متداول��ة ب�ين الس��وريني ،فس��اهم بتصحي��ح
العش��رات م��ن األخب��ار ،كم��ا أصب��ح مص��دراً
للصحفي�ين للتأك��د م��ن خ�بر مع�ين قب��ل
نش��ره ،أو اإلطالع على تفاصيل حدث جديد،
كم��ا ش��رح برمي��و.
مع مرور الزمن اكتسب الناشطون
خربات جديدة رفعت من سوية اإلعالم احلر،
ومع ازدياد الدورات التدريبة ومشاريع تنمية
امله��ارات ،واخن��راط إعالمي�ين متمرس�ين،
اس��تطاع اإلع�لام الث��وري وض��ع حج��ر أس��اس
إلع�لام جدي��د مقب��ول ميك��ن العم��ل عل��ى
تطوي��ره.
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يومًا ما يف داريا..

كيف كنا نكتب وننتقد ونتعرض للتشويه
حممد كساح خ�لال احتس��ائنا للمش��روب املفض��ل لكلين��ا (املت��ة) ،أو تناولن��ا مس��ك التون��ا املعل��ب مع البندورة واجلرج�ير والبقوليات،
كن��ا نعم��ل أن��ا وع�لاء عرن��وس ،الصحف��ي احلمص��ي ال��ذي ص��ار بع��د ف�ترة م��ن ذل��ك مراس�ل ً
ا للجزي��رة ن��ت ،عل��ى تأس��يس مؤسس��ات إعالمية
تساهم إىل حد ما يف (توجيه البوصلة) ،ومتارس دور الرقابة على الفصائلية اليت أضحت ظاهرة جارفة منتصف العام  2012يف مدينة داريا.
كان عرن��وس يكت��ب مق��االت يف اجلري��دة الولي��دة ال�تي
أسس��ها م��ع فري��ق م��ن نش��طاء داري��ا "الصح��وة" ،بينم��ا كن��ت منهم��كاً
يف التفك�ير بإط�لاق صحيفة (متخصصة بالنق��د الصحفي) ،تأخرت
قلي ً
ال حتى نهايات العام  .2013كتب عرنوس عن اجليش احلر ،وعن
الث��ورة بش��كل ع��ام .كانت "الصح��وة" بداية لصحافة جدي��دة يف داريا
خطت لنفسها طريقاً أقرب إىل النقد ،لكن األخري مشروع مل يكتمل،
ج��راء توق��ف الصحيف��ة ع��ن الص��دور بع��د عددي��ن أو ثالث��ة ،عق��ب
احلمل��ة العس��كرية عل��ى داري��ا يف تش��رين الثان��ي .2012
أح��د أي��ام صي��ف الع��ام الثال��ث للث��ورة ،ويف ظ��ل احلص��ار
املف��روض عل��ى الش��قيقتني ،داري��ا ومعضمي��ة الش��ام ،كن��ت جالس �اً
أم��ام أح��د خطاط��ي مدين��ة املعضمي��ة ،أراق��ب تنفي��ذ (لوغ��و) جريدت��ي
اجلدي��دة ،بينم��ا كان األطف��ال الصغ��ار للخط��اط ،ال��ذي كان
مصم��م إعالنات ورس��ام كاريكاتري أيضاً ،يقف��زون حولنا كالقطط
اجلميل��ة .خ��ط "أب��و حمم��د" اس��م الصحيف��ة خب��ط الثل��ث "البل��د" ،ث��م
كتب فوق اللوغو العريض بقلم أصغر حجماً" ،بلدنا" خبط الرقعة،
متبعاً هذه الكتابة بوصف اجمللة يف األس��فل بنفس اخلط (أس��بوعية
 سياسية  -حملية  -ناقدة) ،كانت هذه اخلطوة التالية بعد جريدةالصح��وة يف الصحاف��ة الناق��دة.
يف تل��ك الف�ترة س��اهم احلص��ار ال��ذي ف��رض عل��ى داري��ا يف
جعله��ا أش��به مبقاطع��ة صغرية .ش� ّكل الثوار جملس�اً حملي�اً كواجهة
مدني��ة نش��أ عن��ه مكتب لألمن والش��رطة ،كما ض��م هذا اجمللس عدة
مكات��ب ،مشل��ت اإلغاث��ة واإلع�لام والعالق��ات والقض��اء واخلدم��ات،
إضاف��ة ل��كل م��ن املكت��ب املال��ي والعس��كري .وم��ع تزاي��د أع��داد مقاتليه،
جراء دعم اجمللس احمللي له ،غدا "لواء ش��هداء اإلس�لام" مبثابة الذراع
الفعل��ي ل�لإدارة املدني��ة ،يف ح�ين ش��ارك ل��واءا "س��عد ب��ن أب��ي وق��اص"
و "املق��داد ب��ن عم��رو" التابع��ان لالحت��اد اإلس�لامي ألجن��اد الش��ام يف
إدارة املدين��ة بش��كل جزئ��ي معظم األحيان؛ حن��و هذه اإلدارة اجلديدة
توجه��ت س��هام النق��د ،س��وا ًء م��ن قبل جري��دة البلد أو نش��طاء ومثقفني
عل��ى مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي ،ب��ل وص��ل األم��ر يف بع��ض األحي��ان
إىل الكتابة على اجلدران ،كما كان يصنع النشطاء األوائل للثورة.
عق��ب نش��ر الع��دد األول م��ن جري��دة "البل��د بلدن��ا" حدث��ت
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بلبل��ة ب�ين ق��راء الع��دد ،الذين اطلع��وا على مقالة صغ�يرة يف الورقة األخرية
بعن��وان (يف املطب��خ) .انتق��دت ه��ذه املقال��ة بع��ض اإلس��اءات ال�تي يتع��رض هلا
املدني��ون أثن��اء جتمهره��م يف مطب��خ داري��ا يومياً ،واصفة الطب��اخ الذي يقوم
بتوزي��ع الطع��ام بل��ؤم واض��ح -ب"صاح��ب الك��رش املتدلي��ة" .كان اهل��دف
م��ن ه��ذا التعب�ير اإلفص��اح ع��ن املعامل��ة الس��يئة ال�تي يلقاها البع��ض من هذا
الرج��ل.
عق��ب نش��ر املق��ال اس��تاء أخ��و الطب��اخ ،وكان عض��واً يف اجملل��س
احملل��ي ،وطل��ب طردن��ا م��ن داري��ا .ذهبن��ا لتطيي��ب خاط��ر الطب��اخ -ال��ذي ب��دا
طي��ب القل��ب عل��ى خ�لاف م��ا يظه��ر يف املطب��خ -مبعونة عضوي��ن يف اجمللس
احملل��ي ،وهك��ذا م��رت األزم��ة بس�لام ،ولكنن��ا مل نتوق��ف ع��ن ممارس��ة دور
الصحافة يف نقد األخطاء والرقابة ،وبقينا قرابة شهر كامل نتحدث عن
ه��ذه احلادث��ة.
طبعن��ا ( )50نس��خة م��ن الع��دد األول بس��بب نق��ص احل�بر وال��ورق
يف ظ��ل احلص��ار ،ثم أصدرنا األعداد الس��تة األخ��رى إلكرتونياً .ما يدل على
جناح التجربة هو كمية رسائل املعاتبة اليت كانت تصلين جراء ما ينشر
يف جري��دة "البل��د بلدن��ا" .اجلمي��ع كان��وا يتمن��ون توق��ف ه��ذا النه��ج ،لي��س
لع��دم ج��دواه ،وإمن��ا حبج��ة أن النظ��ام م��ا ي��زال موج��وداً ،ف"علين��ا توجي��ه
س�لاحنا فق��ط حن��وه" ،ومل نك��ن مقتنع�ين به��ذه احلجة اليت غ��دت فيما بعد
ترنيم��ة يش��دو به��ا اجلمي��ع للوق��وف أم��ام أي انتق��اد.
بع��د نش��رنا حلدي��ث صحف��ي م��ع قائ��د يف ل��واء ش��هداء اإلس�لام،
تع� ّرض ه��ذا القي��ادي ملس��اءلة لوائ��ه ،وم��ن اجملل��س احمللي ،لتصري��ح ورد يف
اللقاء يتعلق بإهمال متعمد من قبل املعنيني لكتيبة هذا القيادي ..استدعانا
الرج��ل ال��ذي ب��دا متضايق �اً م��ن اإلح��راج ال��ذي تس��بب ب��ه املق��ال ،وطل��ب
االعت��ذار عن��ه عل��ى صفح��ات اجلريدة ،وهذا ما حدث بالفع��ل بعد أخذ ورد،
فق��د اضطررن��ا آس��فني لالعت��ذار ،ك��ي ال يتع��رض صاحبن��ا لضغط أكرب.
خ�لال ف�ترة إص��دار "البل��د بلدن��ا" ،قمن��ا بتخصي��ص زاوي��ة
أس��بوعية فيها أطلقنا عليها اس��م (حقوق الناس) ،حتدثت عن االنتهاكات
اليت يتعرض هلا مقاتلون من قبل قيادات الفصائل .يف أحد أيام شتاء ،2013
ويف ظل الربد القارص ،زارنا أحد املقاتلني وأخربنا أنه ينوي االنش��قاق عن
كتيبته لاللتحاق بكتيبة أخرى ،لكنه خيشى من اإلساءة اليت قد يتعرض
هل��ا ج��راء ه��ذه اخلط��وة ال�تي كان��ت ممنوع��ة ل��دى بع��ض األلوي��ة.

رادار املدينة

ت��رك ه��ذا املقات��ل كتيبت��ه
األساسية ،ما جعله يتعرض للحبس وحلالقة
ش��عره (عل��ى الصف��ر) ،وبالفع��ل نش��رت قصت��ه
يف نف��س الي��وم يف زاوي��ة (حق��وق الن��اس) ،ب��كل
تفاصيله��ا لك��ن دون ذك��ر األمس��اء حت��ى ال
تت��أزم القضي��ة ،ف"نك��ون بش��ي ونص�ير بش��ي"،
ع�بر أح��د أعض��اء فري��ق اجلري��دة .فيم��ا
كم��ا ّ
بع��د؛ أخربن��ا الفتى الذي تع ّرض هلذه اإلس��اءة
أن املقال��ة كان��ت ناجح��ة وس��اهمت يف إطالق
س��راحه .ج��رت ع��دة ح��وادث م��ن ه��ذا الن��وع يف
تل��ك الف�ترة.
ع��دا ع��ن اس��تخدام الصحاف��ة يف
انتق��اد األوض��اع الس��يئة ال�تي وقع��ت فيه��ا
داري��ا نتيج��ة احلص��ار ،وع��دم إط�لاق عملي��ات
عس��كرية جادة تنهي األوضاع املأس��اوية؛ كان
العدي��د من��ا يلج��ؤون للتدوي��ن عل��ى فيس��بوك.
كان أب��و الفات��ح الداران��ي أح��د أه��م النش��طاء
الذي��ن انتش��رت تدويناته��م يف داري��ا والق��ت
جناح��اً كب�يراً.
خت� ّرج أب��و الفات��ح من كلي��ة أصول
الدين يف دمشق ،ويتمتع الرجل بثقافة دينية
وعلمي��ة عالي��ة ،لذلك مشلت تدويناته جوانب
متع��ددة ،مث��ل احلدي��ث ع��ن توج��ه كل م��ن
ل��واء ش��هداء اإلس�لام واجملل��س احملل��ي "املبتع��د
ع��ن ثواب��ت اإلس�لام" كون��ه -كم��ا يص��ف أب��و
الفات��ح" -ميي��ل إىل العلماني��ة"؛ كم��ا تطرق��ت
املنش��ورات إىل قضي��ة ش��غلت داري��ا أكث��ر م��ن
س��نة ،وه��ي مس��ألة "ل��واء األحرار" الذي تش��كل
م��ن انش��قاق جمموع��ات ع��ن لوائ��ي "س��عد ب��ن
أب��ي وق��اص وش��هداء اإلس�لام".
بع��ض التدوين��ات حتدثت عن غياب
اإلدارة الناجح��ة للم��وارد م��ن قب��ل مس��ؤولي
اإلغاث��ة واملطب��خ .كت��ب أب��و الفات��ح يف إح��دى
تدوينات��ه "جي��ب تطه�ير اجمللس احملل��ي بداريا
م��ن املفس��دين والفاس��دين .مت��ى اس��تعبدمت
الن��اس وق��د ولدته��م أمهاته��م أح��راراً؟ عندم��ا

تتكاثر مش��اهد الفس��اد لرتس��م صورة مافيوية
تتع��اىل ف��وق كرام��ة الن��اس وتك� ّرس ظاه��رة
اإلذالل املتعم��د للن��اس ...يصب��ح الس��كوت عنها
نوع�اً م��ن الس��كوت ع��ن املنك��ر الغ�ير م�برر"
ووج��ه يف تدوين��ة أخ��رى القائم�ين
ّ
عل��ى املدين��ة -للتخل��ص م��ن احت��كار التج��ار
ألغل��ب موارده��ا -بض��رورة ترش��يد امل��وارد،
وإقام��ة مش��اريع إنس��انية فاعلة مثل املش��اريع
الزراعي��ة والطاقة البديل��ة والتعليم والرتبية،
نتيج��ة انتقادي للوض��ع ،وباألخص
ث��م حماس��بة جت��ار احل��روب وضبطه��م م��ا يتعل��ق مبص�ير املدين��ة وج��دوى املعرك��ة
بالقوان�ين احلامس��ة .وم��ا ي��زال الرج��ل يكت��ب الدفاعي��ة ال�تي اس��تمرت قرابة أربع س��نوات يف
عل��ى مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي حت��ى اآلن ...ظل حصار ال يعرف الرمحة ،تعرضت للكثري
من االنتقادات ،وأحياناً التش��ويه؛ وكانت أبرز
الص��ور املش��وهة ال�تي ُتب� ّ
�ث ع�ني مصدره��ا قائد
الكتيب��ة ال�تي كن��ت مقات�ل ً
ا فيه��ا ،ث��م تركتها
بع��د مش��كالت تتعل��ق بس��وء تص��رف قياداته��ا،
وع��دم وض��وح الرؤي��ة أمامن��ا كمقاتل�ين يف
مدين��ة وج��دت نفس��ها غارق��ة يف حص��ار خانق،
معزول��ة ع��ن العامل اخلارج��ي دون العمل على
يف بع��ض احل��االت االس��تثنائية ح��ل واض��ح ،أو تق��دم باجت��اه العاصم��ة ال�تي
كان البع��ض يلج��أون إىل الكتاب��ة عل��ى تتامخه��ا داري��ا ،أو حت��ى الرتاج��ع حن��و اخلل��ف
اجل��دران للتعب�ير ع��ن مطل��ب مع�ين ،أو انتق��اد حي��ث احلش��ود الكب�يرة ملقاتل��ي خ��ان الش��يح
تص��رف جله��ة م��ا ..يف مت��وز  2013صح��ا ودرع��ا والقنيط��رة .يقول أح��د األصدقاء الذي
املقاتل��ون املرابط��ون عل��ى جبه��ة ش��ارع العب��اس كان ش��اهداً عل��ى م��ا ح��دث "لق��د خدم��ك ه��ذا
وس��ط املدين��ة عل��ى عب��ارات موح��دة (طرش��ت القائ��د خدم��ة كبرية يف ترويج صورة س��لبية
ط��رش) عل��ى ج��دران نق��اط الرب��اط .كان��ت
�اع للفتن��ة".
عن��ك كطال��ب س��لطة وس� ٍ
العبارة تتمثل يف األغنية اليت انتشرت يف تلك
ويف معضمي��ة الش��ام ،وقب��ل حل��ول
الف�ترة "بدن��ا قيادة ،تريد الش��هادة ،ال للس��يادة ،رمض��ان  ،2013تع� ّرض ع�لاء عرنوس للس��جن
ع الش��عب" .وحينم��ا قرأه��ا قائ��د الكتيبة ،خالل من قبل الثوار ،الذين ْ
شكوا بأنه عميل إلحدى
جولت��ه اليومي��ة عل��ى املقاتل�ين ،مل يس��تطع املخاب��رات الدولي��ة .أطل��ق س��راح (عرن��وس)
إخف��اء مت ّع��ر وجه��ه م��ن ش��دة االس��تياء!.
الصحف��ي احلمص��ي ،ال��ذي طامل��ا اش��تكى م��ن
مجي��ع م��ن كان يف داري��ا يتذك��ر الش��للية الضيق��ة ال�تي كان��ت عن��وان تل��ك
تل��ك العب��ارة ال�تي كتب��ت عل��ى ج��دران املدينة املرحل��ة يف داري��ا واملعضمي��ة ،وذل��ك بع��د فش��ل
بالل��ون األمح��ر يف بداي��ات الع��ام الرابع للثورة" ،مكت��ب األم��ن" يف إثب��ات أي دليل على التهمة.
حي��ث كان احلص��ار عل��ى أش��ده يف داري��ا" :م��ن أما أبو الفاتح الداراني ،كما يدعو نفس��ه على
جياه��د ألج��ل الدع��م فليغادرن��ا ،وم��ن جياه��د فيس��بوك ،فق��د تع��رض النتق��ادات الذع��ة م��ن
ألج��ل اهلل فه��و قائدن��ا" وحتته��ا كتب��ت مجل��ة قب��ل العش��رات ،س��واء عل��ى صفح��ات الفض��اء
صغ�يرة صادم��ة بالل��ون األزرق "يس��قط األزرق ،أو يف اجملال��س اخلاص��ة للقي��ادات
اجمللس" يف إشارة إىل اجمللس احمللي للمدينة .وحت��ى املقاتل�ين.
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قانون األوقاف 49 ...بشار األسد
لقاء بشار بفريقه الديني الشبابي

لطامل��ا كان احلق��ل الدي�ني يف س��وريا جم��ا ً
ال أث�يراً عن��د نظام��ي
األس��د األب واالب��ن للتالع��ب بالعالق��ة ب�ين الن��اس ومرجعياته��م
املتوارث��ة ،وجع��ل عملي��ات التحلي��ل والتحريم ،ال�تي تتحكم بعمق
يف مواق��ف الغالبي��ة العظم��ى م��ن الس��وريني م��ن جم��اري احلي��اة
اليومي��ة وص��و ً
ال إىل املفاهي��م املعق��دة يف االقتص��اد والسياس��ة
سهيل نظام الدين والقان��ون -أداة هيمن��ة إضافي��ة بي��د النظ��ام.
أن ه��ذا التالع��ب كان دائم �اً
غ�ير ّ
مش��فوعاً باالس��تجابة حلاج��ة /ض��رورة
حاكمة لعالقة النظام باالجتماع الس��وري؛
هي نزعته إىل البقاء واالس��تمرار يف صورته
ال�تي يهيم��ن عليه��ا هوس الثبات واالس��تقرار
غ�ير املرتب��ط بتح��والت الواق��ع الدول��ي
واإلقليمي ،وطبعاً السوري الداخلي .الصورة
هن��ا تتعل��ق برغبت��ه يف أن يب��دو دائم��ا كم��ا
يري��د أن يب��دو ،بص��رف النظ��ر ع��ن ديناميات
التحول اليت ال يؤمن بها ،وخيافها يف الواقع.
وق��د ش��هدت س��وريا ،من��ذ م��ا بع��د
مذاب��ح الثمانين��ات ،حم��اوالت ع��دة لتج��اوز
هيمنة النظام املخابراتية املباش��رة والقامعة
عل��ى حي��اة الناس ،حنو دمج ه��ذه اهليمنة يف
قناع��ات الس��وريني -املس��لمني الس� ّنة بوضوح
أكث��ر -باعتباره��ا واجب��ة ديني �اً ،و"حملل��ة"
ع�بر تقن�ين ال��والء ،باس��تخدام وج��وه ديني��ة،
ومراس��م ش��عائرية مك��رورة برتاب��ة
االجتماع��ات احلزبي��ة ،ختت��زل التدي��ن إىل
طق��وس تك� ّرس الن��أي بالواج��ب الدي�ني ع��ن
إلزامي��ة طل��ب احلق��وق.
يف حمت��واه الظاه��ر ،ين��درج قان��ون
تنظي��م وزارة األوق��اف األخ�ير حت��ت ه��ذا
التفس�ير ،لك ّن��ه يف بنيت��ه يتف��رد خبصيص�تي
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التوقي��ت واحليثي��ة ،اليت جتعله أمر عمليات
عس��كرياً باملعن��ى التنفي��ذي يف أوالهم��ا،
ومش��روعاً طائفي��اً ببع��ده االس�تراتيجي يف
املنته��ى.
يُظه��ر الن��ص األساس��ي ،ال��ذي
كش��فه أح��د أعض��اء جمل��س الش��عب حت��ت
عن��وان الدف��اع ع��ن العلماني��ة يف س��ورياّ ،
أن
املؤدّى األولي للقانون هو تنظيم عمل وزارة
األوق��اف يف س��وريا ،وه��و أم��ر يط��رح تس��اؤ ً
ال
مباش��راً ح��ول أهمي��ة ه��ذه ال��وزارة حتدي��داً،
لب��دء م��ا تس��مى "عملي��ة التنظي��م اإلداري"
منه��ا دون غريه��ا؛ علم �اً ّ
أن املنط��ق البس��يط
س��يقود إىل ّ
أن مث��ة جه��ات "حكومي��ة" أخرى،
أكث��ر أهمي��ة وإحلاح�اً لتنظيمه��ا ،خصوصاً
جله��ة تس��ويق م��ا يزع��م النظ��ام أ ّن��ه انتصاره
النهائ��ي؛ غ�ير ّ
أن تضاعي��ف النص وتعديالته
الالحق��ة ال�تي جتاهل��ت جوه��ره متاماً ،تش�ير
أن الغاي��ة النهائي��ة تكم��ن فع�ل ً
إىل ّ
ا يف إع��ادة
رس��م اخلارط��ة التحكمي��ة يف الب�لاد ،ع�بر
بواب��ة "حوكم��ة" الدي��ن كعن��وان معل��ن ،أو
بدق��ة أكثر عرب "تعفيش" الس��نية الس��ورية
ضم��ن مؤسس��ة مع��ادة التدوير عل��ى أنقاض
البنية الدينية الرمسية اليت ثبت فشلها مع
ان��دالع الث��ورة الس��ورية.
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يظه��ر هن��ا بوض��وح م��ا أطلقن��ا
علي��ه من��ذ بره��ة "التنفيذي��ة العس��كرية"
يف القان��ون ،وه��ي ّ
ترك��ز عل��ى ّ
أن العائ��د
السياس��ي واالجتماع��ي لقم��ع وإب��ادة وتدم�ير
حواضر وأرياف السوريني -اإلرهابيني حسب
التصني��ف األس��دي االبتدائي ،ث��م التكفرييني
حس��ب الس��ردية اإليراني��ة ال�تي تبناه��ا خطاب
النظ��ام الرمس��ي -جي��ب أن يك��ون مش��تقاً
م��ن إع��ادة تفس�ير مرجعياته��م الديني��ة قب��ل
أن القان��ون يف�ترض مس��بقاً
الوطني��ة ،مبعن��ى ّ
ّ
أن اجملم��وع الس��وري يف أغلبيت��ه املس��لمة ،اليت
تتب��ع مذه��ب أه��ل الس��نة ،ب��ات حباج��ة إىل م��ا
يش��به "دورة األغ��رار" إلع��ادة رس��م ش��خصيته
"املطواع��ة" ال�تي ّ
توه��م النظام أ ّن��ه توصل إليها
بع��د القم��ع الوحش��ي يف مثانين��ات وتس��عينات
الق��رن العش��رين.
ّ
والواق��ع أن مث��ة تفاصي��ل يف طبيعة
االستجابة -واالعرتاض -داخل رهط مؤيدي
النظ��ام م��ن مجي��ع األطي��اف هل��ذا القان��ون،
تشري إىل إدراك طبيعته العسكرية ،والتوافق
معه��ا؛ إذ ّ
أن جمم��ل االعرتاض��ات ،حت��ى يف
داخ��ل جمل��س الش��عب ،وه��ي اعرتاض��ات
كاريكاتوري��ة يف اعتياده��ا املزم��ن -كان��ت
التفج��ع عل��ى "علماني��ة" الدول��ة،
تنح��ى إىل
ّ
علم �اً ّ
أن بني��ة مناهض��ة العلماني��ة املتص��ورة
داخ��ل املش��روع األخ�ير كانت وما ت��زال قائمة
يف اس��تيالء الدولة /النظام على صفة "مدير
األديان واملذاهب" يف س��وريا .مبعنى ّ
أن اغتيال
التدي��ن غ�ير الرمس��ي والش��عيب ألكثري��ة
الس��وريني ،لي��س ه��و املعضل��ة ال�تي تس��تحق
االحتج��اج ،ب��ل يف ّ
أن الدول��ة منح��ت س��لطة
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توجيهي��ة ،ضم��ن قانون ،جله��ة خترتق زيف
الفسيفس��اء الديني��ة ،ال�تي اعت��اش نظام��ا
األس��د عل��ى االجت��ار برعايته��ا ومتايزه��ا ع��ن
العم��وم اجمله��ول واملغف��ل.
وم��ن جه��ة ثاني��ة ،يكش��ف القان��ون
مآل األطراف الشريكة يف ما يراه نظام بشار
األس��د "انتص��اره" عل��ى الس��وريني ،فه��و يعي��د
ترتي��ب ال��دور الوظيف��ي لرجال الدين الس� ّنة
الذين كانوا رأس حربة يف حربه -املتواصلة
واليت لن تنتهي طاملا بقي نظامه قائماً -على
الس��وريني .فاإلكل�يروس الرمس��ي ال��ذي
دج ّن��ه أب��اه ع�بر "األوق��اف" و"الفت��وى" ،س��قط
م��ع بداي��ات الث��ورة ،ليتلخ��ص يف ش��خص
املف�تي أمح��د عب��د اجملي��د حس��ون ،ال��ذي عمل
عل��ى م��دى س��بع س��نوات م��ن القت��ل والتدمري
والتهج�ير
والتعذي��ب حت��ى امل��وت ملالي�ين
الس��وريني ،عل��ى متيي��ع الف��روق ب�ين
املشروعية والعدالة ،اليت يفرتضها الدين يف
احلك��م ،وب�ين االس��تبداد بصفت��ه واقع�اً جي��ب
إع�لان ال��والء ل��ه ،ب��ل والرتحي��ب باخلض��وع
ل��ه ،انطالق�اً م��ن مهم��ة قومي��ة ش��طبها حزب
البع��ث ،وأخرى ديني��ة قتلها القانون اجلديد.
وس��يكون عل��ى حس��ون اآلن أن يتقاض��ى
أتعاب��ه ،بالتح� ّول إىل موظ��ف "بعق��د مؤق��ت"
عن��د احلكوم��ة ،وه��و مص�ير سيش��ابه مص�ير
القس��م األك�بر م��ن الضب��اط العمالني�ين
الذي��ن قصف��وا وقتل��وا دون أن يكون��وا م��ن
الصف��وة "الطائفي��ة" ال�تي حتك��م فع�ل ً
ا.
مث��ة نس��ق "تعفيش��ي" هن��ا كذل��ك،
وه��و يطاب��ق النهاي��ة امليداني��ة ال�تي س��تحيق
بهؤالء الضباط أيضاً ،فالقانون مينح الوزارة
ال�تي ب��ات املف�تي ،وم��ن س��يطلق عليه��م أرباب
الش��عائر الديني��ة ،وكذلك القوة التبش�يرية
االس��تخباراتية املس��ماة "األئم��ة الش��باب"،

جمندي��ن لديه��ا ال ميلكون حت��ى حق التنقل
واالس��تقرار -دع عن��ك الوع��ظ واإلرش��اد
الدي�ني وتقدي��م الفت��اوى للن��اس -دون إذن
مس��بق منها -مينحها س��لطة التحول حرفياً
إىل ش��ركة جتاري��ة قابض��ة .ويف ح�ين ّ
أن
مس��ار "الغنائ��م" اهلائل��ة ال�تي حت��وز عليه��ا
األوق��اف س��ينتهي عن��د الس��لطة اجمل��ردة،
ف��إن "أرباب الش��عائر" س��ينالون فقط س��خط
الن��اس وس��خريتهم ..ألي��س ه��ذا حرفي �اً ه��و
منط��ق الرتاتبي��ة للضب��اط اآلمري��ن وصغ��ار
العفيش��ة؟.
حيت��وي الن��ص ،يف إح��دى
أخط��ر جتليات��ه ،عل��ى إس�تراتيجية إذع��ان
واضح��ة ،س��يتم فرضه��ا "بق��وة القان��ون"
عل��ى م��ن س��تعرتف به��م الس��لطة كممثلني
"ش��رعيني" لألكثري��ة الس��ورية؛ إذ
بينم��ا م��ا ت��زال اهليئ��ات الديني��ة واملذهبي��ة
اخلاص��ة باألقلي��ات حتظ��ى بنوع م��ن الذاتية
بالرغ��م م��ن اس��تحالة مس��اح النظ��ام ب� ّ�أي
اس��تقاللية لتكوي��ن خ��ارج س��لطاته -متنحها
هام��ش وج��ود ،وحرك��ة ت��ؤدي يف أحي��ان
كث�يرة إىل لع��ب أدوار تتج��اوز الدي�ني حن��و
تفاصي��ل "محائية" مل��ن متثلهم ،فإن التمثيل
األكث��ري ديني�اً ومذهبياً ،ب��ات غائماً وعائماً
حت��ت مس��مى "اجملل��س العلم��ي الفقه��ي"
ال��ذي ين��درج ضمن توجه "فسيفس��ائي" على
الطريق��ة البعثي��ة ،إلنت��اج جتم��ع ديين أش��به
باجلبه��ة الوطني��ة التقدمي��ة ،جيم��ع الس��نة
والعلوي�ين واملس��يحني والش��يعة وغريه��م يف
خلطة يراد منها أساس�اً تفريغ هذا التجميع
م��ن أي معن��ى ذي قيم��ة.
ويف ح�ين أن القان��ون ال يس��تخدم
مطلق �اً ّ
أي تعب�ير طائف��ي وصفي �اً لتحدي��د
م��ن يقص��د بـ"املس��لمني" ،فإ ّنه حيي��ل بوضوح
قاط��ع مهم��ة ه��ذا "اجملل��س الفقه��ي" إىل

مناهض��ة الس��ن ّية السياس��ية ،ع�بر حتدي��د
عدوي��ن أساس��يني هم��ا مجاع��ة اإلخ��وان
املس��لمني واحلرك��ة الوهابي��ة؛ بينم��ا اليبدو
مطلوب�اً م��ن جه��ة ديني��ة أخ��رى يف س��وريا أن
تتعام��ل م��ع متطرفيه��ا ..النظ��ام يف الواق��ع
مل يع�ترف يوم��اً ّ
ب��أي تط��رف دي�ني خ��ارج
ّ
الس�ني ،ب��ل إ ّن��ه التط��رف الوحي��د
النط��اق
ً
واملفرد رمسيا ،وميكن بس��هولة اكتشاف ّ
أن
االدبي��ات الس��ورية الرمسية -وغري الرمسية
للمفارق��ة -ختل��و متام��اً م��ن أي إش��ارة إىل
وج��ود تطرف��ات قومي��ة ووطني��ة كح��ال أي
ش��عب آخ��ر ...ميك��ن رد ه��ذه الظاه��رة إىل أن
النظ��ام بنس��ختيه اليع�ترف بوج��ود ش��عب
خ��ارج اخلط��اب العقائ��دي التعب��وي الرمسي.
أي��اً كان رق��م ه��ذا القان��ون ،فه��و
يف جوه��ره توس��يع للقان��ون  49الش��هري ،وه��و
توس��ع يف الرد على مترد أوس��ع ،أي أ ّنه إعادة
مضخم��ة لعق��ل حاف��ظ األس��د األم�ني،
بن��اء
ّ
ً
م��ع إضاف��ة عوام��ل طارئ��ة بات��ت ج��زءا م��ن
ص��ورة النظ��ام ،وه��ذه العوام��ل ذات املنش��أ
اإليران��ي جت��د حيزه��ا يف التعمي��ة النصي��ة
املتعم��دة يف الن��ص ،فاحلدي��ث ع��ن أزي��د
م��ن أل��ف مدرس��ة ديني��ة يس��تبطن حصص �اً
رمسية للتبش�ير الش��يعي الذي يقوده "أرباب
ش��عائر" ،عراقيون ولبنانيون ،وبات مرعياً يف
اإلع�لام الرمس��ي بص��ورة علني��ة ،ناهي��ك عن
ش��عائريات تش��هدها امل��دن الس��ورية مل تك��ن
موج��ودة قب��ل مخ��س س��نوات.
قان��ون األوق��اف ه��ذا لي��س مض��اداً
لعلماني��ة غ�ير موج��ودة ،إذ ال علماني��ة
ب��دون دميقراطي��ة وحري��ات ،وال مناوئ �اً وال
مع��ززاً لفسيفس��اء ديني��ة مزيف��ة ومنافق��ة،
وال خط��راً يه��دد وح��دة وطني��ة ممزق��ة..
ه��و ببس��اطة جتري��م حل��ق الن��اس يف اختي��ار
طريق��ة تدينه��ا.
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ترمجة مأمون حليب

هن��ا ،يف ش��وارع العاصم��ة ،ويف احلواني��ت واجلامع��ات ،مث��ة
س��ؤال ما زال عالقاً دون إجابة س��هلة :أين الرجال؟ قبل حرب الس��نوات
الس��بعة يف س��وريا ،كان م��ن غ�ير الش��ائع رؤي��ة نس��اء يقم��ن بقي��ادة
س��يارات األج��رة ،أو يقدم��ن املش��روبات يف املقاه��ي  ،ألن مهن�اً م��ن ه��ذا
النوع كانت تقليدياً من اختصاص الرجال .لكن يف هذه األيام ،فنسوة
مثل س��ائقة التاكس��ي (مجيلة أش��قر  40عاماً) ،جيلس��ن بش��كل متزايد
خل��ف املق��ود ،أو خل��ف ط��اوالت اخلدم��ة يف مقاه��ي العاصم��ة ،ومي�لأن
القاع��ات اجلامعي��ة ،وخيدم��ن احلق��ول.
عدي��دة ه��ي األس��باب ال�تي تفس��ر ذل��ك ،فمالي�ين الرج��ال ق��د
ف� ّروا م��ن الب�لاد ليتجنب��وا القت��ال الدائ��ر أو ليحققوا أحالمه��م بالعيش
خ��ارج الب�لاد؛ وقس� ٌ�م آخ��ر م��ن الرجال -من كل أط��راف النزاع -بقوا يف
البالد فأهلكتهم احلرب :بعضهم خمتاراً القتال ،وآخرون بال خيار .ثم
مئ��ات آالف البش��ر مات��وا يف أت��ون احل��رب الس��ورية ،وكان��ت أغلبيته��م
الكاس��حة ذك��وراً.
أدواٌر جديدة
قب��ل احل��رب ،كان��ت نس��بة النس��اء إىل الرج��ال متقارب��ة؛ أم��ا
اآلن ،فمقاب��ل كل رج��ل يوج��د س��بع نس��اء ،وفق�اً للمفوضي��ة الس��ورية
للشؤون العائلية ،وهي منظمة غري حكومية تهتم بالقضايا السكانية.
وتقدم األرقام الرمسية صورة مشابهة تقريباً ،فوفقاً جلريدة تشرين
الرمسية ،إن استبعدنا من اإلحصاء املقاتلني الذكور واملهاجرين ،فإن
 65%م��ن الس��وريني حالي�اً إناث�اً مقاب��ل  35%ذك��وراً.
بينم��ا تق��ود (مجيل��ة أش��قر) س��يارة أج��رة يف ش��وارع املدين��ة،
وه��ي ترت��دي قبع��ة س��وداء ف��وق حجابه��ا ،ينت��اب ال��ركاب إحس��اس
بطراف��ة املش��هد عندم��ا يرونه��ا خل��ف املق��ود؛ لكن مجيلة ت��رى أن عملها
لي��س غريب�اً كغراب��ة احلرب .تق��ول مجيلة" :قتل زوج��ي أثناء احلرب.
فق��دت بي�تي .ل��دي أطف��ال وعل��ي أن أق��دم هل��م الطع��ام والش��راب ،ل��ذا
قررت أن أعمل على س��يارة زوجي" .وتتابع مجيلة القول إن تصميمها
عل��ى إعال��ة أطفاهل��ا الثالثة أق��وى من النظرات الغريب��ة ألولئك الذين
حيس��ون أنه من عم��ل الرجال يف
مل يعت��ادوا عل��ى رؤي��ة ام��رأة تفع��ل ما ّ
س��وريا" .ليس مثة عيب يف العمل .العيب يأتي مع كل كلمة تس��ول".
ترف��ض مجيل��ة أن يت��م التق��اط ص��ورة هل��ا -لي��س ألنها تش��عر باخلجل
م��ن ذل��ك -إمن��ا ألنه��ا ال تري��د أن يُنظ��ر إليه��ا كظاه��رة غريب��ة.
مدينة دون رجال
يف بل��دة الش��يخ ب��در الريفي��ة الصغ�يرة ،الواقع��ة يف حمافظ��ة
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طرط��وس الس��احلية ،ص��و ٌر لرج��ال ُقتل��وا يف احل��رب تغط��ي تقريب�اً كل
جدار؛ وهناك أيضاً صور جلنود أصبحوا مفقودين ،مع كلمات من قبيل
"عس��ى أن يرده اهلل س��املاً" مكتوبة حتت الصور .يف كل يوم ،عندما تذهب
(علي��ا) إىل احلق��ل لتعنى بأش��جار الزيتون ،ترى ص��ور أصدقائها القدامى
معلق��ة عل��ى اجل��دران ،فحالي�اً بق��ي لديه��ا فق��ط صديق��ات" .أخش��ى أن��ي
س��أبقى وحي��دة لألب��د .مل يتب� َّ�ق رج� ٌ
�ال يف مدينتن��ا.
ً
"مم��ن س��أتزوج؟" ،تس��أل الطالب��ة اجلامعي��ة 23 ،عام �ا .ختش��ى
ر م��ن صديقاته��ا يف بل��دة الش��يخ ب��در ،البق��اء عزب��اوات؛ فقد
(علي��ا) ،وكث�ي ٌ
أنهك��ت احل��رب ش��عب س��وريا.
ترت��دي (علي��ا) قبع��ة كب�يرة م��ن الق��ش ،ويب��دو وجهه��ا متعب�اً،
وتق��ول :إنه��ا مل تش � ّذب حاجبيه��ا من��ذ زم��ن بعي��د" .مل��اذا أعت�ني بنفس��ي،
وم��ن أج��ل م��ن أجتم��ل؟ ال أح��د يلتفت إل��ي" .تنظر (عليا) إىل صور ش��باب
طرط��وس املعلق��ة عل��ى اجلدران" :الص��ور فقط تنظر إلي ،لكنها ال حتس
بي".
سنوات اإلناث فقط
واح��د .اثن��ان .ث�لاث .لي��س أكث��ر .بض��ع ش��بان حماط��ون
بالفتي��ات .جامع��ة دمش��ق ترح��ب بك��م" .إنه��ا س��نوات اإلن��اث فق��ط ،إنه��ا
حقب��ة النس��اء .لي��س فق��ط يف العمل ،ب��ل أيضاً يف الدراس��ة" ،تقول الطالبة
(مريي�لا أمح��د  27عام�اً) .و ُتظه��ر اإلحص��اءات الصادرة عن جامعة دمش��ق
أن��ه يف كل معه��د أو كلي��ة ،باس��تثناء كلي��ة الط��ب ،يزي��د ع��دد الطالبات
عل��ى ع��دد الط�لاب .تتفح��ص (مريي�لا) أصابعه��ا ،ث��م أصاب��ع صديقاته��ا
اللواتي بقربها ،تبحث عن خامت ،عالمة اخلطبة أو الزواج" .كل األصابع
خالي��ة .ال أح��د عل��ى إصبع��ه خ��امت".
ً
يف اجلان��ب األكث��ر إش��راقا ،تق��ول بع��ض النس��وة الس��وريات
إن ه��ذا الوض��ع ق��د منحه��ن فرص��ة إلثبات قوته��ن وقدرته��ن ،وإنهن أنداد
لنظرائه��ن الذك��ور ،و(كاتري��ن) ه��ي إح��دى هذه النس��اء .فمنذ  7س��نوات
وه��ي تعم��ل مص��ورة فوتوغرافي��ة تلتق��ط ص��وراً لوكال��ة أنب��اء عاملي��ة،
والصحاف��ة ه��ي مهن��ة أخ��رى كان يهيم��ن عليه��ا الرج��ال يف املاض��ي،
م��ع ذل��ك (كاتري��ن) ه��ي واح��دة م��ن النس��وة اللوات��ي وج��دن احلري��ة
واالستقاللية يف كتابة تقارير عن احلرب .تقول كاترين إنها حتب أن
تلب��س مث��ل زمالئه��ا الذك��ور ،وأن تكون برفق��ة القوات املوالي��ة للحكومة
عندم��ا ت��زور خط��وط اجلبه��ات" .إنه��ا فرص�تي ألك��ون يف مكاني املناس��ب.
احل��رب ليس��ت ش��راً باملطل��ق .مثة نق��اط إجيابية .لق��د منحتين مع كثري
م��ن النس��اء طريق�اً للظه��ور".
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جماعة فارك

بعد  7أعوام من النزاع ،يزيد عدد النساء يف سوريا عن عدد الرجال بنسبة كبرية ،وهذا ما جيعل احلزن خييم على النسوة يف البالد.

صياد املدينة

علي دوبا
وشقيقه
وأوالده
عل��ى يس��ار الص��ورة يظه��ر عل��ي دوب��ا ،الرئي��س التارخي��ي لش��عبة املخاب��رات العس��كرية يف عهد حافظ األس��د ،وعلى اليمني ش��قيقه
حممد ،وبينهما يقف ابن األخري احملامي أمين ،وهو من نش��ر هذه الصورة النادرة ،على صفحته الش��خصية يف فيس��بوك ،ليكش��ف عن وجه
عمه دون أن يسميه ،الوجه الرهيب الذي توارى لعشرات السنني خلف حجاب من السرية .مالمح الوجه كشفتها الصورة املنشورة صدفة،
لك��ن ش��خصية عل��ي دوب��ا س��تظل غامض��ة طامل��ا ظ��ل اجملهول عن��ه جمهو ً
ال حت��ى اآلن.
حس��ب الص��ورة ،وعلى عكس ش��قيقه
حممد ،يبدو علي طاعناً يف الس��ن لكن بصحة
جي��دة ،ذا هم��ة ونش��يطاً ،حيرص عل��ى الظهور
مبالب��س عصرية ،غري مستس��لم ألفول العمر.
وحس��ب أنب��اء متوات��رة فإن��ه م��ا زال ق��ادراً عل��ى
الس��فر يف رح�لات بعي��دة ،بش��ؤون عام��ة إىل
وخاص��ة إىل ابن��ه يف بريطاني��ا.
روس��يا،
ٍ
ال تت��اح الكث�ير م��ن املعطي��ات ع��ن
الرج��ل ال��ذي أف��زع الس��وريني ط��وال عق��ود،
واق�ترن امس��ه بالرع��ب ،ورمس��ت احلكاي��ات
مالم��ح وجه��ه الغام��ض يف ص��ور متناقض��ة،
قب��ل أن يقصي��ه حاف��ظ األس��د يف نهاي��ة خدم��ة
طويل��ة وخملص��ة لعراب��ه وول��ي نعمت��ه ،ال��ذي
أت��اح ل��ه س��لطة ال تعلوه��ا س��وى س��لطته.
ع��ام  ،1933يف قري��ة قرفي��ص
الفق�يرة جبب��ال الالذقي��ة ،ول��د عل��ي بن عيس��ى
دوب��ا رج��ل الدي��ن البس��يط الذي ح��از بالتدريج
احرتام��اً ب�ين فالح��ي الضيع��ة الفق��راء .وب�لا

مجلّ ة

ش��ك ستوس��ع ه��ذه املكان��ة النس��بية م��ن آف��اق
األب ،فيح��رص ،رغ��م ضي��ق ذات الي��د ،عل��ى
تعليم ولديه ،علي وحممد .سيجد كالهما
طريق��ه إىل اجلي��ش ،عل��ي كضابط حربي،
عم��ل ملحق��اً عس��كرياً ث��م نق��ل إىل جه��از
املخاب��رات بع��د الع��ام  1966يف ف��رع الالذقي��ة،
ثم عني نائباً لرئيس هذا اجلهاز بعد انقالب
حاف��ظ األس��د  ،1970قب��ل أن يرتأس��ه يف العام
 1974ليك��ون ضم��ن احللق��ة احلاكمة العليا
يف النظام .وحممد كضابط فين جوي أول
يع�ين ،مبعي��ة ش��قيقه ،رئيس�اً
األم��ر ،قب��ل أن ّ
لف��رع املخاب��رات العس��كرية حبل��ب خ�لال
أعوام  1974وحتى  ،1979ثم مديراً للشركة
الس��ورية للنف��ط حت��ى الع��ام .1990
تب��دأ عالق��ة عائل��ة دوب��ا بع��امل
النف��ط م��ن هن��ا ،ومتت��د إىل اجلي��ل الثان��ي
ع�بر حمم��د ب��ن علي ال��ذي دخ��ل ،يف النصف
الثان��ي م��ن التس��عينات ،يف ش��راكات م��ع

رام��ي خمل��وف ومفل��ح ب��ن حمم��ود الزع�بي،
يف صفق��ات نف��ط عراق��ي ضم��ن م��ا كان
يع��رف باتفاقي��ة النف��ط مقابل الغ��ذاء ،كان
أشهرها استجرار نفط عراقي ،ثم بيعه على
أن��ه نف��ط س��وري إىل إس��رائيل ع�بر وس��يط.
يف أي��ار  ،2012خط��ف حمم��د
عل��ي دوب��ا يف ظ��روف غامض��ة ،ويرج��ح أن
يك��ون خطف��ه حصيل��ة صراع��ات خاص��ة
م��ع منافس�ين جتاري�ين .أم��ا ش��قيقه نض��ال
فآث��ر االبتع��اد مبك��راً واإلقام��ة يف بريطاني��ا.
ليس��تأنف س��امر ،الش��قيق األصغ��ر ،إدارة
أم��وال العائل��ة.
يف قص��ره بقرفي��ص ميض��ي عل��ي
دوب��ا تقاع��داً طوي�ل ً
ا ومرحي��اً .واملؤس��ف يف
كل حكايت��ه أن��ه س��يموت ،عل��ى األغل��ب ،يف
بيت��ه مث��ل أي رج��ل ع��ادي دون أن خيض��ع
حملا كم��ة .

ـياسية مـــتنوعة م ُــــستقلة
نصــف شــــهرية ســ
ّ
 ال تع�بر املق��االت املنش��ورة بالض��رورة ع��ن رأي اجملل��ة. ترح��ب املــ��جلة مبســـ��اهماتكم غ�ير املنشــــ��ورة س��ابقاً./3aynAlmadina
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عضو الشــبكة السورية
لإلعــام المطبوع

من خميمات النازحني يف ريف املعرة الشرقي

خاص عني املدينة

