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مدينةالبصرية

عدسة أحمد  -خاص عني املدينة

ي

االفتتاحية

ضمري الثورة املدني واستنزاف احلياة يف سورية
تق�دّم الث��ورة الس��ورية ،من��ذ انطالقته��ا ،ص��ورة يومي��ة دامي��ة ،حلال��ة متواصل��ة من حت� ّول املدنيني
إىل أه��داف رخ��وة وس��هلة ،يتص ّيده��ا ّ
كل م��ن يرف��ع واجه��ة أيديولوجي��ة تس��عى إىل إح��كام الس��يطرة على
اجملتم��ع وقه��ره.
ولطامل��ا كان املدني��ون ،عل��ى م��دى س��نوات ال��دم املاضي��ة ،ضم�ير الث��ورة ال��ذي س��عى م��ن يري��دون قه��ر رغبة
ال واعتق��ا ً
احلري��ة -بصورته��ا املؤسس��ة هل��ذه الث��ورة -إىل اغتيال��ه وتغييب��ه ،قت ً
ال ونفياً وجتويع�اً وحصاراً ،بل
وإب��ادة ،ب��كل معن��ى ه��ذا االصط�لاح يف منط��ق جرائم احل��رب واجلرائم ضد اإلنس��انية.
ولطاملا كان أيضاً اغتيال النشطاء املدنيني ،وقتلهم حتت التعذيب ،عقيدة تتشارك يف حرفيتها ّ
كل قوى
أن نظام ّ
القه��ر ال�تي تس��يطر عل��ى أج��راء م��ن اجلغرافي��ا الس��ورية؛ وحقيق��ة ّ
بش��ار األس��د هو القات��ل األكثر
"إنتاج�اً و تش��غي ً
ال" آلل��ة االغتي��ال والتعذي��ب ،المتن��ح تنظيم��ات مث��ل "داع��ش" أو جبه��ة النص��رة -بأمسائه��ا
ال ال فع� ً
املتغاي��رة ش��ك ً
لا -حصان��ة ظ� ِّ�ل القات��ل األش��رس .والواقع ّ
أن أمس��اء الضحايا تؤكد وجود تش��اطر يف
النواي��ا ال خيف��ى عل��ى أح��د ب�ين ه��ذه القوى؛ لتغيي��ب ّ
كل واجهة مدني��ة ممكنة للثورة ،وللحياة يف س��وريا.
كي��ف يك��ون كمث��ال أخ�ير ،اغتي��ال رائ��د الف��ارس ومح��ود جني��د يف كفرنب��ل ،غ�ير خدمة مباش��رة للنظام
وحلفائ��ه اإليراني�ين وال��روس ،بإزاح��ة رمزي��ة مهندس لوحات كفرنبل الش��هرية ،ال�تي مت ّثل بعض آخر ما
بق��ي ح ّي�اً يف العل��ن والتحدي لضم�ير الثورة املدني؟
كي��ف ميك��ن هل��ذه اجلرمي��ة ،ال�تي يع��رف أه��ل كفرنب��ل م��ن ق��ام به��ا -وق��د اتهم��وه به��ا -أن تك��ون غ�ير
اس��تكمال لس��عار اإلفناء؛ الذي يش��نه األس��د ،واملليش��يات اإلرهابية اإليرانية ،والقصف البس��اطي الروس��ي؟
خبسة عرب سجالت القيود املدنية،
أو غري توأمة عمالنية لقوائم املوت حتت التعذيب؛ اليت يس ّربها النظام ّ
لش��هداء يع��رف ذووه��م خب�بر موته��م مبح��ض الصدفة؟
ّ
صحيح ّ
ستظل حاضرة ،وسيجد رائد من يرث هوسه احلر بتخطيط الفتات
أن رمزيات النشطاء املدنيني
تدي��ن القتل��ة ،غ�ير ّ
أن ه��ذا ب��ات منط�اً مري��راً للحياة؛ اليت تقاوم قتله��ا بإنتاج وجودها ،وإع��ادة إنتاجه ،ضمن
بيئ��ة بات��ت أخب��ار القت��ل واالغتي��ال وامل��وت حت��ت التعذيب فيها أش��به بصاعقة يعرف اجلميع أ ّنها س��تضرب
جمدداً.
ه��و الضم�ير املدن��ي حلل��م احلري��ة الس��وري ،ص��در الثورة املكش��وف حلراب اس��تنزاف ثروته املدني��ة يف أقبية
سجون األسد وحمارق اجلثث ،ويف مهمات التصفية "القاعدية" ،يف بيئة سياسية دولية جتاهلت وتتجاهل
يومياً عقيدة مناهضة احلياة يف سوريا.
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غنائم داعش يف هجومها على بلدة البحرة

حممود الراغب يف صباح يوم ( )24من الشهر املاضيّ ،
شن تنظيم داعش -انطالقاً من أطراف مدينة هجني اخلاضعة لسيطرته
ش��رق دير الزور -هجوماً على بلدة البحرة اجملاورة اخلاضعة لس��يطرة "قس��د" ،ومت ّكن خالل وقت قصري من الس��يطرة على أجزاء واس��عة
م��ن البل��دة ،قب��ل أن ينس��حب بالتزام��ن م��ع هج��وم معاك��س ضده بدأه مقاتلون س��ابقون يف اجليش احلر من أبناء بلدات غرانيج والكش��كية
وأب��و مح��ام القريب��ة.
بقي��ادة "أب��و أمح��د العراق��ي" أح��د أب��رز ق��ادة التنظي��م يف ذل��ك حلرم��ان منافس��ه م��ن أي مزاع��م جن��اح ،وكاد به��ذه املخاط��رة أن
يرج��ح
املنطقة املتبقية حتت سيطرته شرق دير الزور ،بدأ هجوم داعش يفق��د "صي��ده" األم�ني خ�لال هج��وم داع��ش عل��ى البح��رة ،ال��ذي ّ
بتس��لل ( )3عرب��ات مصفح��ة م��ن ن��وع ( )PANZERترف��ع أع�لام املص��در أن "حتري��ر" ه��ذا املس��ؤول األم�ني من س��جن "قس��د" كان واحداً
"قس��د" ،م��ا ضل��ل عناصره��ا ق��رب نقط��ة عب��ور املصفح��ات ،ال�تي م��ن أهدافه.
كان��ت يف مقدم��ة رت��ل تأ ّل��ف م��ن عرب��ة ش��احنة ن��وع ()TOYOTA
خ�لال الس��اعات الث�لاث ال�تي س��يطر فيه��ا تنظي��م داع��ش على
حتم��ل مدفع�اً رشاش�اً عي��ار ( )23م��م ،و ( )50دراج��ة ناري��ة حتم��ل الش��ارع الع��ام ،حي��ث تق��ع الس��وق الرئيس��ية يف بل��دة البح��رة ،اس��توىل
كل واحدة منها عنصراً أو عنصرين من تنظيم داعش .التضليل التنظي��م عل��ى مس��تودعات م��واد غذائي��ة ومس��تودع أدوي��ة ،وعل��ى قط��ع
ث��م املفاج��أة أرب��ك عناص��ر "قس��د" يف خ��ط التم��اس ،وس�هّل لق��وة غي��ار ومع��دات ميكانيكي��ة م��ن حم�لات صيان��ة ،محله��ا يف ( )30س��يارة
داع��ش املتس��للة إكمال طريقها بس��رعة وس��هولة وج��د ( )3م��ن عناص��ر تنظي��م ش��احنة خمتلفة النوع اس��توىل عليها من أهالي البلدة
حن��و بل��دة البح��رة القريب��ة ،ال�تي مل تلب��ث -وبدون داع��ش خ�لال اهلج��وم فرص��ة الذين كانوا حياولون النزوح عنها ،إثر هجوم داعش.
مقاوم��ة تذك��ر -أن س��قط نصفه��ا الغرب��ي عل��ى س��احنة للف��رار ،فألق��وا ويف مكان آخر يف البحرة استعمل عناصر التنظيم آلة
جان�بي الطري��ق الع��ام بي��د التنظي��م ،ال��ذي ّ
توغ��ل أس��لحتهم واختف��وا يف مج��وع حف��ر كان��ت موج��ودة يف البل��دة ،الس��تخراج صنادي��ق
أيض �اً عل��ى امت��داد ه��ذا الطري��ق يف بل��دة غراني��ج املدني�ين اهلارب�ين م��ن بل��دة مدفون��ة يف فن��اء من��زل كب�ير كان مق��راً لداع��ش
اجمل��اورة للبح��رة.
قب��ل خروجه��ا م��ن البح��رة .وحبس��ب ش��هادات األهالي،
البح��رة.
يف الدقائ��ق األوىل هلج��وم داع��ش عل��ى
محلت الصناديق يف ( )3سيارات شاحنة ،دمرت طائرة
بل��دة البح��رة ،وكم��ا يف هجم��ات س��ابقة ،انه��ارت صف��وف "قس��د" مس�يرة للتحال��ف واح��دة منه��ا ،فيم��ا انضم��ت الش��احنتان املتبقيتان إىل
وف ّر مقاتلوها املنتشرون يف البلدة أمام التقدم السريع للدواعش ،قافل��ة داع��ش الضخم��ة املنس��حبة م��ن البح��رة إىل هج�ين.
وه��رب قائ��د يف جه��از "اس��تخبارات قس��د" يدع��ى "اهلاف��ال فرح��ان"
كان رد فع��ل املقاتل�ين الس��ابقني يف صف��وف اجلي��ش احل��ر
ً
م��ع ( )50تقريب�اً م��ن عناص��ره من مبنى مدرس��ة يتخذونه س��جنا م��ن أبن��اء بل��دات غراني��ج والكش��كية وأب��و مح��ام ،مث�يراً لالهتم��ام ،حي��ث
ومركز حتقيق ،مصطحبني معهم سجيناً كانوا قد اعتقلوه يف س��ارع حنو ( )100منهم إىل محل الس�لاح ،وانطلقوا يف هجوم معاكس
بلدة الطيانة قبل يومني من اهلجوم ،ويتهم السجني حسب إعالم اش��تبكوا خالل��ه م��ع جمموع��ة م��ن داع��ش يف أط��راف غراني��ج ،وح��رروا
"قس��د" بقي��ادة خالي��ا أمني��ة لداع��ش يف ري��ف دي��ر ال��زور الش��رقي )15( .ش��خصاً أس��رتهم م��ن املدني�ين وكان��ت حت��اول اقتياده��م معه��ا يف
يفس��ر مص��در خ��اص لع�ين املدين��ة طل��ب إغف��ال هويته ،طري��ق االنس��حاب.
إبقاء سجني على هذا املستوى يف سجن ببلدة البحرة القريبة من
تكش��ف االس��تجابة الس��ريعة اليت أبداها مقاتلو اجليش احلر
سيطرة داعش ،مبا ينطوي عليه ذلك من خماطر -حبالة تنافس الس��ابقون ،يف تصديه��م الش��جاع لتنظي��م داع��ش ،و بأس��لحة خفيف��ة
ب�ين "اهلاف��ال فرح��ان" م��ع "اهلاف��ال ماه�ير" ال��ذي يق��ود جمموع��ة ُجع��ت عل��ى عج��ل ،ع��ن اخلطأ الكب�ير الذي وقع في��ه التحالف الدولي،
يبال مبطالبهم أن يتولوا العملية العسكرية ضد تنظيم داعش
اس��تخبارات أخ��رى م��ن "قس��د" لديه��ا س��جن ومرك��ز حتقي��ق حني مل ِ
خاص بها يف حقل العمر النفطي .كان األجدى ب"فرحان" إيداع يف دي��ر ال��زور ،متجاه� ً
لا حقيق��ة أن أبناء اي أرض هم أفضل من حيمل
مسؤول داعش األمين الذي اعتقله يف سجن "ماهري" ،لكنه رفض الس�لاح للدف��اع عنه��ا.
العدد  1 / 127كانون األول 2018

3

رادار املدينة

ّ
احملتل
يف ريف حلب

«الباقر» وشركاؤه يستبيح البشر واملمتلكات
عدنان احلسني كان عل��ى أب��و حمم��د أح��د العائدي��ن إىل املناط��ق ال�تي س��يطرت عليه��ا ق��وات األس��د ومليش��ياته يف ري��ف حل��ب
الش��رقي بع��د انس��حاب تنظي��م داع��ش منه��ا ،أن يراج��ع مق��ر مليش��يا ل��واء الباق��ر يف بل��دة مس��كنة ( 100ك��م) ش��رق حل��ب ،وذل��ك م��ن أجل
حماول��ة اس��تعادة ج��راره الزراع��ي وع��دد م��ن اآللي��ات الزراع��ة األخ��رى ال�تي ميتلكه��ا ،بع��د أن صادره��ا عناص��ر تل��ك املليش��يا.
رف��ض عناص��ر املليش��يا إع��ادة تل��ك التجنيد:
يش��كل "ل��واء الباق��ر" م��ع غ�يره م��ن
اآللي��ات بداي��ة ،وقام��وا بط��رده م��ن املق��ر بع��د
تهديده��م له باالعتقال والتصفية ،لكنه عاد امليليش��يات ،الق��وة الرئيس��ية ال�تي يعتم��د
بع��د يوم�ين ومتك��ن م��ن اس��تعادة ممتلكات��ه ،عليها النظام وحلفاؤه اإليرانيون ،يف مدينة
بع��د أن توس��ط ل��ه أح��د أق��ارب منتس�بي تل��ك حل��ب وريفه��ا الش��رقي واجلنوب��ي ،ويق��در
املليش��يا يف املدين��ة ،بش��رط أن يعل��ن والءه أبن��اء املنطق��ة ع��دد املنتس��بني إىل "الباق��ر"
الكام��ل للمليش��يا ،واالنتس��اب للمذه��ب بأكث��ر م��ن ( )2000عنص��ر ،يتوزع��ون عل��ى
الش��يعي ال��ذي يتخذون��ه ،وبالفع��ل مت ذل��ك .جمموع��ات أو كتائ��ب ،يف األحي��اء الش��رقية
أبو حممد اس��م مس��تعار لواحد من ملدين��ة حل��ب ،ويف م��دن الس��فرية ودي��ر حافر
مئ��ات املدني�ين يف ري��ف حل��ب الش��رقي مم��ن ومس��كنة .وكان التش��كل األول مليليش��يا
تعرض��وا النته��اكات املليش��يات املعروف��ة الباق��ر يف الع��ام  2012عل��ى ي��د خال��د عل��ي
باملليش��يات اإليراني��ة ،وخاص��ة "ل��واء الباق��ر" ،احلس�ين ،بع��د مقت��ل وال��ده عل��ى ي��د اجلي��ش
ومن القلة الذين استعادوا ممتلكاتهم ،حيث احل��ر يف ح��ي املرج��ة ،نتيج��ة قيام��ه بإع��دام
عمل عناصر تلك املليش��يات بداية س��يطرتها عناصر للحر جنوب حلب ،بينما متكن خالد
عل��ى ري��ف حل��ب الش��رقي يف ع��ام  ،2017عل��ى م��ن الف��رار ملناطق النظام مع وش��قيقه ،ومن
سرقة كل ما وجدوه أمامهم ،ثم استقطاب هن��اك ب��دأ تش��كيل الل��واء.
تزاي��دت أع��داد عناص��ر الل��واء
املدني�ين بالق��وة والتهدي��د ت��ارة ،واس��تغالل
أوضاعهم املادية تارة أخرى ،خاصة من قادة بع��د س��يطرته عل��ى مدين��ة مس��كنة ،وبل��دة
وعناص��ر ل��واء كان رأس احلرب��ة يف اقتحام دبس��ي عفن��ان ش��رقها والق��رى احمليط��ة به��ا.
بل��دات وم��دن ري��ف حل��ب الش��رقي ،كدي��ر ورف��د الل��واء قوات��ه مبقاتل�ين ج��دد م��ن أبن��اء
حاف��ر ومس��كنة واخلفس��ة وامله��دوم ،وق��رى ه��ذه املناط��ق .وكذل��ك ارتف��ع ع��دد عناص��ر
ري��ف حل��ب اجلنوب��ي ،وتلقى خس��ائر كبرية ميليش��يات أخ��رى ،مث��ل كتيب��ة "الدن��دن"
يف قوته البشرية ،لذلك عمل على استقطاب ال�تي يقوده��ا معم��ر الدن��دن .وتس��اهم عوامل
عش��رات املقاتل�ين لس��د الف��راغ ال��ذي تركت��ه ع��دة يف زي��ادة ع��دد املنتس��بني إىل ه��ذه
امليليش��يات ،أمني��ة للخ�لاص م��ن املالحق��ة
اخلس��ائر يف كتلت��ه البش��رية.
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وتوف�ير ح��د م��ن احلماي��ة واألمان ل��دى بعض
الش��بان والعائالت ،وكذل��ك جتنباً لاللتحاق
باخلدم��ة اإللزامي��ة أو خدم��ة االحتي��اط
جبي��ش النظ��ام ،واقتصادي��ة نتيج��ة ارتف��اع
مع��دالت البطال��ة وانهي��ار س��وق األعم��ال
احل��رة ،حي��ث يش��كل االنتس��اب إىل ه��ذه
امليليش��يات فرص��ة عم��ل ،واجتماعي��ة أحيان �اً
يف احل��االت اليت حترز فيها بعض اجملموعات
العش��ائرية املوالي��ة للنظ��ام أس��باب ق��وة ونفوذ
ع�بر امليليش��يات ال�تي تش��كلها ،م��ا يث�ير غ�يرة
جمموع��ات عش��ائرية أخ��رى فتلجأ لألس��لوب
ذات��ه.
يش��رح الناش��ط اإلعالم��ي من��ذر
أب��و حمم��د م��ن بلدة اخلفس��ة يف حديثه لعني
املدينة ،أن تكوين لواء أو مليشيا الباقر يف ريف
حل��ب الش��رقي يعتم��د عل��ى أمري��ن رئيس�ين،
أحدهم��ا "الش��بيحة" م��ن أبن��اء العش��ائر بش��كل
ع��ام ،وعل��ى الفاس��دين يف تل��ك املناط��ق" ،حتى
أن��ه بينه��م عناص��ر م��ن تنظي��م داع��ش تركوا
التنظي��م وانضم��وا هل��م" ،ويضي��ف الناش��ط،
بأن "نشاط اللواء يف التنسيب ميتد على بقعة
جغرافي��ة معروف��ة بأنه��ا دون خ��ط الفق��ر،
ومناطق قليلة التعليم إبان حكم نظام األسد
هل��ا ،وكله��ا تقريب �اً تعتم��د يف معاش��ها عل��ى
الزراع��ة أو العم��ل خ��ارج الب�لاد ،وه��و ماس��اهم
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بتوطي��د أركان تل��ك املليش��يا يف ري��ف حل��ب
الشرقي واجلنوبي ،أي اعتمدت على منطقة
جغرافي��ة معدم��ة وعش��ائرية".
م��ع تزاي��د أع��داد تل��ك املليش��يا ،ب��ات
حصوهلا على متويل كايف (خارجي) صعباً،
خاصة من الداعم الرئيسي هلا ،وهو احلرس
الث��وري اإليران��ي ع�بر مرك��ز اإلم��ام امله��دي
يف منطق��ة الس��يدة زين��ب بري��ف دمش��ق،
كم��ا تتح��دث بذلك مص��ادر إعالمية .لذلك
ومن��ذ تش��كيل تل��ك املليش��يات -عمل��ت عل��ىمتوي��ل نفس��ها بنفس��ها ،م��ن خ�لال عملي��ات
املهجري��ن
س��رقة ونه��ب ومص��ادرة ألم�لاك ّ
م��ن مدين��ة حل��ب؛ لك��ن يف ريفه��ا الش��رقي
كان األم��ر خمتلف�اً قلي� ً
لا ،فتل��ك املليش��يات
ومنذ س��يطرتها هناك -اختذت ش��عار "فوقاألرض لن��ا ،واألرض كله��ا لبش��ار" ،أي
أنه��م ميلك��ون صالحي��ة اس��تباحة كل ش��يء
حرفي�اً ،ث��م قام��وا بف��رض ضرائ��ب خمتلف��ة
عل��ى املدني�ين ،وبش��كل غ�ير معق��ول.
عل��ى س��بيل املث��ال ،أي مدن��ي م� ّر أو
توق��ف (يف وق��ت مض��ى) عناص��ر م��ن تنظي��م
داع��ش أو م��ن اجلي��ش احل��ر ق��رب منزل��ه ،أو
منزل قريب له ،أو أن يكون له معارف ضمن
صفوفهم ،فإن اللواء يفرض عليه دفع مبلغ
مال��ي مع�ين .يضاف إىل ذلك عمليات خطف
للرج��ال والنس��اء وطل��ب فدي��ة مالي��ة م��ن
ذويه��م ،وم��ا يع��رف ع��ن امليليش��يات التابع��ة
إلي��ران والقريب��ة م��ن ح��زب اهلل اللبنان��ي من
زراع��ة احلش��يش واملتاج��رة ب��ه ،وف��ق م��ا ب��ات
معروف�اً ومؤك��داً يف أحادي��ث األهال��ي بريف
حل��ب الش��رقي.
التشيع حفاظًا على الذات واملمتلكات:
(أب��و حمم��د) ال��ذي اضطر للتش��يع
م��ن أج��ل اس��تعادة ج��راره ،كان واح��داً م��ن
مئ��ات ،ورمب��ا بل��غ الع��دد آالف املدني�ين الذين
يقيمون أو عادوا إىل مناطق سيطرة مليشيا
الباق��ر ،حي��ث عمل��ت عل��ى افتت��اح عش��رات
احلس��ينيات يف بل��دة دي��ر حاف��ر ومدين��ة
الس��فرية وبل��دة مس��كنة والق��رى احمليط��ة
ببل��دة اخلفس��ة ،مش��جعة املدني�ين عل��ى
إرسال أبنائهم من خالل تقدميها مساعدات
غذائي��ة هل��م.
وب��ات كل م��ن ي��ود الرج��وع
ملناط��ق س��يطرتهم يف ري��ف حل��ب الش��رقي
يس��تعمل االنتس��اب للمذه��ب الش��يعي م��ن
أج��ل تف��ادي ابتزازه��م .أكث��ر م��ن ذل��ك
أصب��ح م��ن الس��ائد مس��اع األناش��يد الطائفية
م��ن الس��يارات ،والوش��وم املذهبي��ة عل��ى
أي��دي الش��بان ،وكذل��ك العب��ارات املكتوب��ة
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عل��ى زج��اج الس��يارات وحت��ى عل��ى لوح��ات ولكن��ه يتوض��ح إذا ُنظ��ر إلي��ه م��ن جان��ب
الدراج��ات الناري��ة ،أي أن اجمل��ال العام يوحي اس��تغالل املنطقة كونها من املناطق النائية
بتش��يع كامل املنطقة ،أما عمليات التش��ييع أو النامي��ة .ويوض��ح الش�لال ،ب��أن املنتس��بني
الفعلية فتجري عرب اجلوامع واحلس��ينيات ،إىل ه��ذه املليش��يا حي��اول البع��ض منهم إبراز
وع�بر اجلمعي��ات اخلريي��ة والف��رق اجلوال��ة نفس��ه عل��ى أنه أح��د أفراد ميليش��يا حزب اهلل
عل��ى املدني�ين ألغ��راض ثقافي��ة أو غري ذلك .اللبنان��ي أو إح��دى امليليش��يات اإليراني��ة ،عرب
تعم��ل بع��ض امليليش��يات أو قادته��ا ،اخل��روج يف االحتف��االت واملهرجان��ات بأع�لام
تل��ك امليليش��يات" ،كن��وع م��ن
وع�بر قن��وات اتص��ال م��ع
أج�برت كتيب��ة "امله��دي"
النف��اق وتعوي��ض النق��ص
ش��خصيات عش��ائرية يف
ال�تي مل تلب��ث أن عرف��ت باس��م
يف ش��خصيته" ،وكنتيج��ة
املنطق��ة ،عل��ى اس��تمالة
"الدن��دن" نس��بة لقائده��ا،
لذلك يتشيع اجملال البصري
ال��رأي الع��ام يف مناط��ق
األهال��ي عل��ى ش��راء أع�لام
يف املنطق��ة ،فيم��ا يب��دو أن��ه
س��يطرة "قسد" أو اجليش
نظ��ام األس��د (العل��م األمح��ر)
حماول��ة تش��ييع بط��رق
احل��ر ،وتق��دم ضمان��ات
منه��ا بقيم��ة ألف��ي ل�يرة
خمتلف��ة ،حبس��ب م��ا ي��رى
ومغري��ات ألبن��اء ه��ذه
س��ورية ل��كل عل��م ،بغي��ة
الش�لال.
املناط��ق لدفعه��م إىل
إخض��اع املدني�ين كاف��ة يف
وحبج��ة (اإلره��اب) أو
"تس��وية أوضاعه��م" ث��م
تل��ك املناط��ق لقرارات الكتيبة،
التواص��ل م��ع (اإلرهابي�ين)،
االنتس��اب إىل صفوفه��ا،
العملية
�ذ
�
لتأخ
�ك
�
كذل
�ن
�
ولك
كم��ا يصفونه��مُ ،تلق��ى
وجنح معمر الدندن وعرب
ش��كل الضريب��ة عل��ى وجودهم
جث��ث ملعتقل�ين عل��ى ي��د
ش��بكة عائلي��ة عش��ائرية،
يف مناط��ق س��يطرة الل��واء.
تل��ك املليش��يات عل��ى حاف��ة
بتطوي��ع عش��رات الش��بان
م��ن الق��رى والبل��دات الواقع��ة حت��ت س��يطرة الطرق��ات بش��كل متك��رر ،وتتك��رر عملي��ات
"قس��د" أو حت��ت س��يطرة اجلي��ش احل��ر يف االغتص��اب يف الق��رى احمليط��ة مبدن وبلدات
ري��ف حلب الش��رقي واجلنوبي ،ويتم التس�تر
صف��وف امليليش��يا ال�تي يقوده��ا.
يق��ول الصحف��ي ف��واز الش�لال عل��ى كل ذل��ك خوف�اً م��ن إره��اب امليليش��يات
م��ن بل��دة اخلفس��ة ،إن مناط��ق ري��ف حل��ب وانتقامها من ذوي املعتقلني ،وفوق ذلك من
الش��رقي حظي��ت باهتم��ام إيران��ي غري��ب ،قب��ل عوائ��ل الفتي��ات خش��ية الع��ار.
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يف معرة النعمان ( )200إصابة «لشمانيا» كل شهر

سونيا العلي
س��تة أش��هر م��ن الع�لاج مل تك��ن كفيل��ة بش��فاء الطف��ل ف��ادي م��ن م��رض الليش��مانيا ال��ذي ظهر على وجهه على ش��كل
حب��ة مح��راء غ�ير مؤمل��ة تغطيه��ا قش��رة بيض��اء ،وب��دأت تك�بر ومتت��د تدرجيي��اً.
الطف��ل ف��ادي لي��س احلال��ة الوحي��دة يف إدل��ب ،ب��ل ازدادت
مؤخ��راً ح��االت اإلصاب��ة مب��رض الليش��مانيا ،وخاص��ة ب�ين األطف��ال،
بس��بب النق��ص احل��اد يف الرعاي��ة الصحي��ة ،إضاف��ة إىل االزدح��ام
الس��كاني والتل��وث البيئ��ي وانقطاع العالج وإيق��اف احلمالت الوقائية
الكفيل��ة باحل��د م��ن انتش��ار امل��رض.
أم ف��ادي م��ن بل��دة تلمن��س بري��ف إدلب تتح��دث عن معاناة
طفله��ا م��ن امل��رض بالق��ول" :ظه��رت يف وج��ه ول��دي حب��ة مح��راء
صغ�يرة اس��تمرت أكث��ر م��ن ش��هر ،ث��م ب��دأت تك�بر بش��كل تدرجي��ي،
وعن��د التحلي��ل يف املخ�بر تب�ين أنها (حبة الس��نة) ،لنب��دأ رحلة مريرة
م��ع الع�لاج ،حي��ث كان ي��زور املرك��ز الطيب املوجود يف البلدة بش��كل
أس��بوعي ،وبعد أن ش��ارفت حالته على الش��فاء ،توقف العقار وانقطع
ول��دي ع��ن احلص��ول عل��ى الع�لاج مم��ا جع��ل حالت��ه تتده��ور وتع��ود
إىل نقط��ة الصف��ر ،فلجأن��ا بع��د ذل��ك الدهون املصنوعة من األعش��اب
الطبي��ة دون ج��دوى".
الطبي��ب م��ازن الكامل من مدين��ة إدلب أخصائي األمراض
اجللدي��ة يتح��دث ع��ن امل��رض بقوله" :الليش��مانيا أو مايعرف ب(حبة
الس��نة أو حب��ة حل��ب) ه��و م��رض طفيل��ي ،يع��د م��ن أكث��ر األم��راض
انتشاراً يف إدلب ،حيث تنقله حشرة تسمى ذبابة الرمل ،وهي حشرة
صغرية اليتجاوز حجمها ثلث حجم البعوضة العادية ،صفراء اللون
تتنق��ل قف��زاً ،وتنش��ط لي� ً
لا وتعي��ش يف األماك��ن الرطب��ة واملظلم��ة،
وتتغ��ذى عل��ى بقاي��ا النبات��ات امليت��ة وروث احليوان��ات ،أم��ا تكاثره��ا
فيك��ون يف حظائ��ر احليوان��ات واألبني��ة املتهدم��ة ومكب��ات القمام��ة،
وتعمل على نقل املرض من إنسان إىل آخر أو من حيوان إىل إنسان".
ويؤك��د الكام��ل ب��أن امل��رض ينتش��ر يف الش��مال الس��وري
وخاص��ة ل��دى األطف��ال بس��بب بقائه��م أوق��ات أط��ول خ��ارج املن��زل،
ويتس��ع انتش��اره يف املناط��ق الريفي��ة واملخيم��ات بش��كل خاص بس��بب
انع��دام ش��بكات الص��رف الصح��ي وقل��ة املي��اه وتراك��م القمام��ة،
ويصنف الالمشانيا إىل أنواع "اجللدية اليت تصيب املناطق املكشوفة
م��ن اجلل��د ،واجللدي��ة املخاطي��ة يف األن��ف والف��م ،واحلش��وية ال�تي
تصي��ب األحش��اء ،وت��ؤدي إىل امل��وت ،نتيج��ة تدم�ير الطفيل��ي مناع��ة
اجلس��م"
أم��ا الع�لاج م��ن امل��رض فيت��م باحلق��ن الدوائ��ي بعق��اري
(غلوغانتيم-البنتوس��تام) بش��كل موضع��ي أو عضل��ي وفق��اً حلج��م
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اآلف��ة وموق��ع اإلصاب��ة وعم��ر املص��اب ،إضاف��ة إىل وج��ود ط��رق أخ��رى
للع�لاج بواس��طة األش��عة واللي��زر والك��ي ،علم �اً أن مجي��ع ه��ذه الوس��ائل ال
تعط��ي نتائ��ج مضمون��ة ،وت�ترك ندب��ات منخفض��ة الق��اع عل��ى البش��رة م��كان
اإلصاب��ة ،لذل��ك ينص��ح الطبي��ب باتب��اع الط��رق الوقائية للحد من ه��ذا الوباء
من خالل معاجلة املياه اآلسنة وبخ املبيدات واالمتناع عن تربية احليوانات
داخ��ل املن��ازل ،وترحي��ل القمام��ة إضاف��ة إىل ارت��داء املالبس لتغطي��ة املناطق
املكش��وفة كاليدي��ن والقدم�ين.
حمم��ود امل��ر مدي��ر مرك��ز الرعاي��ة الصحي��ة األولي��ة يف مع��رة
النعم��ان ،يتح��دث ع��ن أس��باب انتش��ار امل��رض يف املنطق��ة بقول��ه" :يس��تقبل
املرك��ز حوال��ي  600حال��ة ش��هرياً منه��ا  200حال��ة جديدة ،حي��ث تعد منطقة
ريف إدلب بشكل عام بيئة حاضنة النتشار املرض بسبب الدمار واألماكن
املهدم��ة ال�تي تكث��ر فيه��ا ذباب��ة الرم��ل والق��وارض ال�تي حتم��ل الطفيل��ي
املس��ؤول ع��ن حب��ة الليش��مانيا ،باإلضاف��ة إىل تدم�ير البن��ى التحتي��ة بس��بب
القص��ف ،وتوق��ف مح�لات رش املبي��دات يف املناط��ق املوب��وءة ،وكذل��ك نعان��ي
م��ن نق��ص أدوي��ة الع�لاج ،األم��ر ال��ذي يدفعن��ا إىل اللج��وء لتعقي��م اإلصابات
وتضميده��ا يف كث�ير م��ن األحي��ان لع��دم توف��ر الع�لاج ال��كايف"
أب��و يوس��ف م��ن ري��ف مع��رة النعم��ان الش��رقي ،يش��كو م��ن إصاب��ة
أطفال��ه بامل��رض وع��دم تواف��ر الع�لاج داخ��ل النق��اط الطبي��ة يف كث�ير م��ن
األحي��ان ،م��ا يدفع��ه لش��رائه عل��ى نفقت��ه اخلاص��ة رغ��م غ�لاء س��عره يف
الصيدلي��ات ،إضاف��ة إىل ع��دم قي��ام املنظم��ات الطبي��ة واجملال��س احمللي��ة
مبكافح��ة احلش��رة املس��ببة للم��رض باملبي��دات احلش��رية الالزمة ه��ذا العام،
مم��ا س��اعد عل��ى انتش��ار امل��رض بش��كل واس��ع".
عب��د احلمي��د الع��واد م��ن بل��دة س��نجار بري��ف إدلب ن��زح إىل خميم
عش��وائي من��ذ س��نة ،يش��كو م��ن كثرة انتش��ار امل��رض داخل املخي��م وعن ذلك
يقول" :أعيش مع حوالي ثالثني عائلة يف خميم عشوائي غري خمدم بشبكات
الصرف الصحي ،مما س��اعد على انتش��ار مرض الليش��مانيا يف املخيم ،كما
نعاني من بعد املس��توصفات ،وعدم زيارة الفرق الطبية اجلوالة لنا لتقديم
الع�لاج ال��ذي حنتاجه".
ترك��ت الليش��مانيا ندب��ة يف نف��س الش��ابة ري��م قب��ل أن ترتكه��ا
عل��ى وجهه��ا ،فه��ي حت��اول أن تضع يده��ا على مكان اإلصاب��ة رغبة يف إخفاء
م��ا تس��ببت ب��ه الليش��مانيا يف وجهه��ا من تش��وهات ،وع��ن معاناتها تق��ول" :بعد
الكثري من العناء والتكاليف ختلصت من املرض ولكن رغم شفاء الليشمانيا
ترك��ت ندب��ة وأث��راً واضح�اً يف وجه��ي .
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ش ّكل سهل
الغاب على
مدى عقود
من الزمن بيئة
مناسبة لرتبية
حيوان اجلاموس،
لكن العوامل اليت
مرت على سهل الغاب،
ابتدا ًء بتجفيفه مطلع
ستينات القرن املاضي
وانتهاء باحلروب اليت دارت
يف املنطقة خالل السنوات
املاضية ،أدت لتناقص أعداده
بشكل كبري ،حتى غدت تربيته
اليوم حمصورة بأشخاص
معدودين يف سهل الغاب.
لة لل

وس
جام

يف س
هل ال
غاب

بعد ازده

حممد األمسر
يع��ود تاري��خ اجلام��وس يف املنطق��ة
ألكثر من  800عام ،وس��اهمت املس��تنقعات اليت
كان��ت منتش��رة هن��اك يف تأم�ين أرض خصب��ة
لتكاث��ره ،وه��و من احليوانات األليفة جداً ،واليت
تس��هل رعايتها على خالف مظهره الذي يوحي
بالشراس��ة .وكان بإم��كان أي عاب��ر للمنطق��ة
أن ي��رى م��ن س��فوح جب��ال الالذقي��ة س��هل الغ��اب
ممت��داً خبضرت��ه جتوب��ه قطع��ان اجلوامي��س
ال�تي ترعى تلك الس��هول مبفرده��ا دون احلاجة
إىل راع يقوده��ا ،فق��د اعت��ادت تل��ك القطع��ان أن
خت��رج م��ن احلظائ��ر وحدها يف الصباح لتنتش��ر
ق��رب األنه��ار ويف الس��هول اخلض��را ًء ث��م تع��ود
مس��اء ،وتص��در حينه��ا أصوات��اً خاص��ة خت�بر
صاحبه��ا بض��رورة حلبه��ا ،حس��ب ع�لاء العم��ر،
أح��د مرب��ي اجلام��وس.
وي��رى ع�لاء ال��ذي ورث مهن��ة
تربي��ة اجلام��وس عن أجداده ،أن س��هولة تربية
اجلام��وس ه��ي ال�تي دفع��ت الكث�ير م��ن أهال��ي
س��هل الغ��اب منذ الق��دم القتنائه ،فالتعامل معه
أس��هل بكث�ير م��ن التعام��ل م��ع بقي��ة املواش��ي،
كم��ا أن كلف��ة تربيته كانت أقل بكثري منها،
إذ يعتمد اجلاموس على الرعي بش��كل مباش��ر،
وي��أكل الكث�ير م��ن األعش��اب ال�تي تأن��ف بقي��ة
املواش��ي أكله��ا ،وال يتكل��ف املرب��ي بتقدي��م
العل��ف ل��ه إال يف س��نوات اجلف��اف القاس��ية جداً.
إضاف��ة مل��ا س��بق ،فق��د أل��ف أهال��ي
املنطق��ة حلي��ب اجلام��وس ولبن��ه ،ويعتربون��ه
ألذ من حليب البقر ،كما أن إنتاجية احليوان
م��ن احللي��ب تضاه��ي بكميته��ا حلي��ب البق��ر،
وبالتال��ي فه��ي تش��كل مص��دراً جتاري��اً مهم��اً
لس��كان املنطق��ة.
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يذك��ر أب��و حس�ين ( 80س��نة) ب��أن
أغلب بيوت سهل الغاب كانت حتوي حيوان
اجلام��وس ،وجت��اوزت أع��داد ه��ذا احلي��وان يف
ف�ترة م��ن الف�ترات  4000رأس ،لك��ن اجلف��اف
ال��ذي أص��اب س��هل الغ��اب بع��د جتفيف��ه
مطل��ع س��تينات الق��رن املاض��ي ،أ ّث��ر بش��كل
تدرجي��ي عل��ى تربيت��ه ،فحي��وان اجلام��وس
م��ن احليوان��ات ال�تي تفض��ل العي��ش ضم��ن
املس��تنقعات أو األنه��ار ،وتقض��ي غال��ب يومه��ا
ضم��ن امل��اء.
يس��تطرد أب��و حس�ين متذك��راً
أن��ه يف ذل��ك الوق��ت تعالت األص��وات الرافضة
لتجفيف الغاب وتغيري طبيعته ،ألن جتفيفه
س��يقضي عل��ى تل��ك الث��روة احليواني��ة ،يف
ح�ين كان باإلم��كان االهتم��ام أكث��ر به��ذا
احلي��وان ليش��كل ث��روة اقتصادي��ة مهم��ة يف
البالد ،لكن تلك األصوات مل َ
تلق أي استجابة
م��ن املعني�ين ومت��ت عملية التجفي��ف ،وبدأت
أع��داد اجلوامي��س بالرتاج��ع.
خ�لال الس��نوات األخ�يرة كان
للح��رب آث��ار مدم��رة عل��ى تربي��ة اجلام��وس،
حي��ث تس��بب الن��زوح اىل مناط��ق جبلي��ة
تصع��ب تربي��ة اجلام��وس فيه��ا ،واحنس��ار
املس��احات اخلض��راء يف س��هل الغ��اب ،ث��م بي��ع
الكث�ير م��ن املرب�ين حيواناته��م لتذب��ح ،بتب��دد
ه��ذه الث��روة اهلام��ة.
تقتص��ر تربي��ة اجلام��وس الي��وم
عل��ى قري�تي "التوين��ة" و"الش��ريعة" ،يق��ول
ع�لاء" :كان عن��ا ب�ين  200-150راس ،اليوم ما
ض��ل عن��ا غ�ير  .15العلف غال��ي كتري وما عنا
ق��درة نش�تري" .ويتجاوز س��عر كيس العلف

الي��وم  8آالف ل�يرة س��ورية ،وحيت��اج حي��وان
اجلام��وس  10أكي��اس عل��ف يف الش��هر الواح��د،
وم��ع غي��اب املراع��ي جي��د املرب��ي نفس��ه مضط��راً
لش��راء العل��ف "وبس��عر الس��وق".
تل��ك العوام��ل لعب��ت ال��دور الرئي��س
يف تراج��ع تل��ك الث��روة احليواني��ة ،وخفض��ت
أعداده��ا بش��كل كب�ير ،ف�لا يتج��اوز ع��دد
اجلوامي��س املوج��ودة يف املنطق��ة  70رأس�اً ،بينم��ا
كانت يف وقت سابق تنتشر يف أغلب قرى سهل
الغ��اب ،حبس��ب حمم��د عني��زان ،رئي��س الوح��دة
اإلرش��ادية يف بل��دة الش��ريعة .يق��ول العني��زان:
"منل��ك يف الوح��دة اإلرش��ادية (خم�بر ث��روة
حيواني��ة) ،وحن��ن ق��ادرون ع�بره عل��ى تقدي��م
الرعاي��ة الصحي��ة للجاموس ،لكن املخرب اليوم
خارج عن العمل ،لعدم توفر الكلفة التش��غيلية
وغي��اب بع��ض امل��واد الكيماوي��ة ،وقدمن��ا الكث�ير
م��ن املناش��دات للمنظم��ات الراعي��ة به��دف
احلص��ول عل��ى متوي��ل لتش��غيل املخ�بر ومل
َ
نتل��ق أي جت��اوب" .ويتاب��ع" ،نس��تطيع بقلي��ل
م��ن الرعاي��ة والدع��م النه��وض به��ذه الث��روة
م��ن جدي��د الس��يما أن حي��وان اجلام��وس م��ن
احليوان��ات املقاوم��ة للم��رض والق��ادرة عل��ى
اإلنت��اج والتكاث��ر بش��كل جي��د".
م��ع حل��ول املس��اء يص��در ع�لاء صوت��اً عالي��اً
لتس��معه مواش��يه ،فتتوج��ه إىل حظريته��ا
ويغل��ق الب��اب خل��ف بقاياه��ا ،وحيك��ي ش��يئاً عن
حلم��ه بع��ودة ممتلكات��ه م��ن ه��ذا احلي��وان إىل
س��ابق عهده��ا ،حي��ث كان��ت مت�لأ احلظ�يرة
بش��كل كام��ل.
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ميس احلاج

الرعب املتواصل حتت االحتالل

تعي��ش مدين��ة الالذقي��ة حال��ة م��ن اهل��دوء جعلته��ا ملج��أ مئ��ات األس��ر النازح��ة
من باقي احملافظات ،الس��يما األس��ر اليت تعرف مبواالتها للنظام ،لكن حتت قش��رة اهلدوء
يس��تولي اخل��وف عل��ى أبن��اء األحي��اء املعارض��ة ،وه��ي األحي��اء ال�تي ش��اركت يف املظاه��رات
املناهض��ة للنظ��ام م��ع بداي��ة الثورة ،كحي الصليبة ومش��روع الصليب��ة والرمل وقنينص.
عوام��ل كث�يرة تق��ف وراء ه��ذا
اخل��وف والقل��ق ،أبرزه��ا هج��رة أبنائه��م أو
التوج��ه حن��و مناط��ق س��يطرة املعارض��ة،
فض� ً
لا ع��ن خ��وف بع��ض األس��ر بس��بب أبنائهم
املعتقلني أو من سقطوا يف املعارك ضد النظام.
حي��ث يعي��ش األهال��ي يف حال��ة م��ن الصم��ت
والي��أس ،حبس��ب م��ا أك��د ع�لاء حمم��د أح��د
س��كان ح��ي الرم��ل اجلنوب��ي ،يف حديث��ه لع�ين
املدينة ،موضحاً أن سكان هذه األحياء يعانون
ظلم �اً كب�يراً وتهميش �اً مقارن��ة بباق��ي أحي��اء
املدين��ة ،مث��ل ح��ي الزراع��ة أو الرم��ل الش��مالي
اللذين يس��تطيع س��كانهما االعرتاض على أي
أم��ر ،كالتقن�ين الكهربائ��ي أو قل��ة اخلدم��ات،
ويع�برون ع��ن غضبه��م ع�بر مواق��ع التواص��ل
ّ
اإلجتماع��ي أو حت��ى من خ�لال أحاديثهم" ،أما
حننا عم نعيش حبالة من احلذر والرعب وال
نظه��ر أي اع�تراض" ،فجمي��ع األس��ر ختش��ى
م��ن أي س��ؤال م��ن املمك��ن أن يتوج��ه هل��ا م��ن
قب��ل عناص��ر األم��ن أو اجله��ات احلكومي��ة،
لذلك يس��كتون عما حيصل هلم لكي ال (تفتح
األع�ين) عليه��م.
“ه��ذه احلال��ة من��ذ ف�ترة طويل��ة
يعيش��ها أبن��اء املدين��ة م��ن الس � ّنة" ،تاب��ع ع�لاء
ش��ارحاً ،لكنها تضاعفت وظهرت بش��كل واضح
بعد اندالع الثورة ،فمع بداية املظاهرات كان
هن��اك أم��ل كب�ير بالتغي�ير وإس��قاط النظ��ام،
تالش��ى م��ع م��رور الوقت ،وبات الناس يس��عون

8

لتأم�ين لقم��ة عيش��هم وإبع��اد أع�ين األم��ن
عنه��م؛ موضح��اً أن��ه يف ح��ال وق��وع أبس��ط
حادث��ة يس��ارع الس��كان إلظه��ار تأييده��م
للنظ��ام ،وأغل��ب احمل�لات حت��وي عل��ى (ص��ور
لبش��ار األس��د والعل��م األمح��ر)" .ال ميك��ن
وص��ف الوض��ع إال أن��ه حال��ة رع��ب كب�يرة،
وصل��ت ملرحل��ة اخل��وف م��ن بعضن��ا البع��ض
وم��ن اجل�يران وم��ن أق��رب الن��اس".
م��ن جانبه��ا قال��ت دع��اء عب��د
الفت��اح ،وه��ي إح��دى الس��يدات ال�تي تعي��ش
يف ح��ي الصليب��ة ،إنه��ا عل��ى اط�لاع عل��ى
عش��رات القص��ص ال�تي أُج�برت فيه��ا نس��اء
عل��ى اس��تخراج (أوراق مطلق��ة) ،بس��بب
توج��ه زوجه��ا حن��و مناط��ق املعارض��ة،
وخوفه��ا الش��ديد م��ن أن تتع��رض للمس��اءلة
واالعتق��ال بس��بب ذل��ك ،معت�برة أن األغلبي��ة
يقوم��ون بإج��راءات احرتازية ألنهم يعيش��ون
حت��ت ضغ��وط كب�يرة ،أبرزه��ا تواج��د
عناص��ر األم��ن بش��كل دائ��م يف الش��وارع وعلى
مداخ��ل األحي��اء وجتوهل��م بالس��يارات وه��م
حيمل��ون الس�لاح ،إضاف��ة إىل م��ا يقوم��ون
ب��ه م��ن مح�لات ده��م وتفتي��ش املن��ازل حبث�اً
ع��ن املطلوب�ين مم��ن ش��اركوا ب��أي نش��اط
مع��ارض ،أو الش��باب املتخلف�ين ع��ن خدم�تي
العل��م اإللزامي��ة أو االحتياطي��ة.
أضاف��ت أن الوض��ع امل��ادي الصع��ب
ال��ذي تعان��ي من��ه أغل��ب األس��ر يلع��ب دوراً يف
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من االنرتنت ملدينة الالذقية

أهل مدينة الالذقية اليوم

سوء حياة الناس" ،فهنا معظم النساء حتولت
ملعي�لات ألس��رهن" ،وب��ات عليه��ن تأم�ين
وظائ��ف بس��بب هج��رة الش��باب أو موته��م أو
اعتقاهل��م" ،فاألش��خاص يعيش��ون حياته��م
بعي��داً ع��ن اجل��دل أو االق�تراب م��ن األم��ور
السياس��ية أو م��ا يتس��بب هل��م ب��أي مش��كلة،
كل ش��خص ملت��زم بأطفال��ه ومش��اكل
حيات��ه (وملته��ي بتأم�ين مس��تلزماتهم)"؛
منوه��ة أن ملدين��ة الالذقي��ة وض��ع خاص ،ألن
أغل��ب قاطنيه��ا موال��ون للنظام" ،أبن��اء األحياء
املعارض��ة قل��ة وحماط��ون م��ن كل اجلهات"،
فلي��س هل��م أي ص��وت يس��مع ،وعاج��زون ع��ن
إظه��ار أي اع�تراض ،فهم خيش��ون من املوالني
أكث��ر م��ن عناص��ر األم��ن أنفس��هم.
أم��ا الش��اب حمم��د إبراهي��م ،وال��ذي
يقي��م يف مناط��ق س��يطرة املعارض��ة بري��ف
إدل��ب الغرب��ي ،فق��د ّ
ب�ين لعني املدين��ة أنه منذ
أن انش��ق ع��ن خدم��ة العل��م قب��ل س��بع س��نوات
والتح��ق بصف��وف اجلي��ش احل��ر -ميتن��ع
وال��ده املقي��م يف الالذقي��ة ع��ن التح��دث إلي��ه
ع�بر اهلات��ف أو الوات��س أب ،كما مينع والدته
وأخوات��ه م��ن التواص��ل مع��ه ،ويعي��ش حال��ة
م��ن احل��ذر م��ن التوج��ه حن��و دوائ��ر الدول��ة أو
القطاع��ات األمني��ة ،رغ��م أن��ه -وبع��د انش��قاقه
بع��ام واح��د -تق��دم بطل��ب رمس��ي إلدارة
اجلي��ش لتثبي��ت اختف��اء ول��ده أثن��اء خدم��ة
العل��م ،وه��و خي�بر كل م��ن يس��أل عن��ه بأن��ه
قد اختفى وال يعرف عنه أي معلومة ولرمبا
ُقت��ل أثن��اء خدمت��ه؛ مضيف �اً أن األم��ر وص��ل
حل�� ّد نكران��ه يف العائل��ة ،فأغل��ب الن��اس ق��د
نسوه وباتوا ينادون والده باسم أخيه األصغر،
والس��بب األساس��ي ه��و اخل��وف والرع��ب ال��ذي
زرع��ه النظ��ام يف نفوس��هم.
ه��ذا احل��ال لي��س ضم��ن أس��رة
الش��اب حمم��د فق��ط ،كم��ا ش��رح ،فالعدي��د
م��ن أصدقائ��ه يعان��ون م��ن الوض��ع ذات��ه،
وه��م يعيش��ون أيض��اً بقل��ق وخ��وف عل��ى
أهله��م وأقربائه��م ،لك��ن لي��س هن��اك أي ح��ل،
فهن��اك مئ��ات األس��ر ال�تي ترك��ت منازهل��ا
يف الالذقي��ة وهاج��رت ،وق��د ذهب��ت منازهل��ا
للش��بيحة وعناص��ر النظ��ام ،ال��ذي يس��عى إىل
جع��ل األحي��اء املعارض��ة خمرتق��ة مبخربي��ه
وش��بيحته ع�بر تغي�ير تركيب��ة س��كانها.
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مشهد مل يكن عاماً كما
هو عليه اآلن يف قرى
ومدن الساحل السوري،
فوجود أصحاب االحتياجات
اخلاصة بات حالة عامة ،ال
يكاد خيلو من وجودهم شارع أو
حي أو حتى مؤسسة ،كثري منهم
حيملون أوراقهم ويصطفون على
شبابيك املصارف أو املشايف أو املؤسسات
االجتماعية والعسكرية ،لتقديم
وثائقهم اليت تثبت إصاباتهم يف احلرب
واحلصول بالتالي على راتب أو أداة طبية
تساعدهم على حياتهم أو تعويضات رمزية.
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أكث��ر م��ن ملي��ون ونص��ف صاحب
احتي��اج خ��اص خلفته��م العملي��ات احلربي��ة
خلفه��ا ،مدني��ون وعس��كريون م��ن كاف��ة
املناطق الس��ورية ،غالبيتهم مل يتم االهتمام
بأوضاعه��م ،ومل حت� َ
�ظ س��وى نس��بة قليل��ة
منه��م بالدع��م ،أو احلص��ول عل��ى أط��راف
صناعي��ة بالنس��بة ملبت��وري األط��راف ،لذلك
م��ا زالت أس��ر غالبيتهم تطال��ب اجلهات اليت
م��ن املف�ترض أن تدعمه��م بتقدي��م ذل��ك
الدع��م ،إال أن الدالئ��ل تش�ير إىل اخنف��اض
ه��ذا الدع��م ،وإىل أن اإلهم��ال ه��و أكث��ر
األس��اليب املتبع��ة جت��اه ه��ؤالء يف خمتل��ف
املناط��ق ،مب��ا يف ذل��ك مناط��ق املعارض��ة.
ج��زء كب�ير م��ن أصح��اب
االحتي��اج اخلاص��ة يف مناط��ق النظ��ام ه��م
م��ن العس��كريني الس��ابقني يف اجلي��ش،
اجلي��ش ال��ذي حيظ��ى بأولوي��ة خاصة لدى
النظ��ام ،وال��ذي ال ت��كاد ُتعق��د أي فعالي��ة
مهم��ا كان ش��كلها ونوعه��ا يف املناط��قال�تي يس��يطر عليه��ا -إال ويق�� ّر القائم��ون
عليه��ا ب��أن ه��ذا اجلي��ش هو م��ن حافظ على
أمنه��م وس�لامتهم ،وأن ش��هداءه ومصابي��ه
ه��م (أصحاب الفض��ل يف صون الوطن) ..إال
أن خل��ف ه��ذا اخلط��اب مقعدي��ن ومبت��وري
أط��راف ومصاب�ين بكافة أش��كال اإلصابات،
ينتش��رون الي��وم يف مدنه��م وقراه��م دون
أن يلتف��ت إليه��م النظ��ام ال��ذي زجه��م يف
معارك��ه ،ث��م ل��ف بعضه��م بأعالم��ه حام ً
ال

إياه��م إىل املقاب��ر ،ليقض��ي ذووه��م س��نوات
أم� ً
لا يف احلص��ول عل��ى أي دع��م م��ادي أو
توظيف تكرمياً ملا قدمه "الشهداء" ،فيما بقي
غالبي��ة املصاب�ين حبيس��ي املن��ازل واألس � ّرة،
بانتظ��ار مؤسس��ة م��ا ت��دق أبوابه��م لتهديه��م
الع��كاز أو الكرس��ي املدول��ب.
يق��ول حمم��د ع��وكا (عس��كري
س��ابق ،لدي��ه ثالث��ة أبن��اء ع��م م��ن املصاب�ين
يف احل��رب)" :إذا كان عل��ى الش��هيد إثب��ات
ش��هادته لين��ال ذووه التعويض��ات! فكي��ف
احل��ال م��ع املص��اب؟ .حش��ود املعاق�ين ال�تي
تش��اهدها بش��كل يوم��ي ،حيتاجون إىل أش��هر
م��ن العم��ل ب�ين املؤسس��ات إلثب��ات إعاقته��م،
وتقدي��م تقري��ر ط�بي بنس��بتها ،ليح��دد عل��ى
هذا األس��اس الراتب الذي ميكن أن يتقاضاه
العس��كري ،وه��ل ه��و يف ع��داد املتقاعدي��ن
العس��كريني ،أم م��اذا؟ .لي��س هن��اك قان��ون
واض��ح به��ذا اخلص��وص ،فالتعدي�لات
والفوض��ى ه��ي ال�تي حتك��م حي��اة ه��ؤالء".
حي��اول حمم��د مس��اعدة أح��د أبناء
عم��ه ال��ذي فق��د كام��ل ذراع��ه اليمن��ى ،يف
تس��يري إح��دى أوراق��ه يف املص��رف الزراع��ي،
بع��د مس�يرة أكث��ر م��ن ش��هر ونص��ف ب�ين
املش��ايف واملؤسس��ات ،لينال العسكري تقاعده،
فيق��ول حمم��د "أال يلفتك��م مش��هد املعاق�ين
الذي��ن حياول��ون إجي��اد مهن بس��يطة أخرى،
كفت��ح األكش��اك ،أو بي��ع الس��جائر عل��ى
األرصف��ة .أغل��ب ه��ؤالء كان��وا عس��كريني،

ويبحث��ون الي��وم ع��ن مص��در دخ��ل إض��ايف،
فدخوهل��م ال�تي ال ب�� ّد س��تفقد الكث�ير م��ن
قيمته��ا نتيج��ة ع��دم اس��تمرارهم بالعم��ل
ل��ن تك��ون كافي��ة بالطب��ع ،خاص��ة يف ظ��ل
إصاب��ات ه��ي حباج��ة ألدوات ،وأدوية معينة،
ال تتوف��ر غالبيته��ا باجمل��ان".
حتاول املؤسس��ة العس��كرية ممثلةً
بأك�بر قيادييه��ا (رئي��س النظ��ام) متري��ر
ومض��ات إعالمي��ة ب�ين الفين��ة واألخ��رى،
للتأكي��د عل��ى وقوفه��ا جبان��ب املعاق�ين،
ومض��ات تص��ل ح � ّد إص��دار مرس��وم يؤك��د
أن املصاب�ين يف احل��رب والذي��ن توف��وا نتيجة
إصاباتهم هم "شهداء"! املرسوم الذي نال من
الس��خرية ما ناله ب�ين قطاعات املؤيدين قبل
املعارض�ين ،وال��ذي ج��اء يف خض� ّ�م جمموع��ة
زي��ارات ق��ام به��ا األس��د وزوجت��ه ملن��ازل
مصابني ،من الواضح أنها وضبت بأناقة قبل
اس��تقبال القائ��د ،وأن الطري��ق إليه��ا كان��ت
موحل��ة قب��ل س��اعات م��ن الزي��ارة..
لوح��ات جداري��ة وصنادي��ق
برتقال (عند بروز أزمة كساد احلمضيات)
كان��ت أب��رز هب��ات القائ��د للمصاب�ين ،فيم��ا
ينتظ��ر املئ��ات على أبواب املؤسس��ات الصحية
للحص��ول عل��ى أداة تتي��ح هل��م اخل��روج
م��ن املن��ازل ،أو عل��ى األق��ل التنق��ل ضمنه��ا،
والوص��ول إىل التلف��از لتش��غيله ،وحض��ور
آخ��ر املراس��يم والكلم��ات ال�تي يوجهه��ا القائ��د
حلمات��ه األب��رار.
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كيف تأسس اجمللس احمللي وكيف كنا نتعاطى السياسة بكثري من الشغف وبعض اخلداع؟

اجمللس احمللي بداريا

يومًا ما يف داريا..

حممد كساح عق��ب ص�لاة ترواي��ح إح��دى ليال��ي رمض��ان  ،2012ويف الطاب��ق العل��وي م��ن جام��ع املصطف��ى ،كن��ت يف غاي��ة الرتكي��ز
وأن��ا أس��تمع إىل مخس��ة م��ن مش��ايخ وأكادميي��ي داري��ا يف بداي��ة اجتماع ه��ام ،لعبت نتائجه ال��دور األبرز يف إدارة املرحل��ة القادمة من جمزرة
داري��ا نهاي��ات آب م��ن ذل��ك الع��ام ،وحت��ى منتص��ف  2016عن��د نهاي��ة معرك��ة داري��ا الك�برى.
أعل��ن ه��ؤالء اخلمس��ة ،الذي��ن اعت�بروا مبثاب��ة حمكم�ين
حيادي�ين ،تأس��يس اجملل��س احملل��ي ملدين��ة داري��ا؛ كان��ت ه��ذه الفكرة
مبثابة حلم يراود الثوار نتيجة تعمق اخلالفات بني نشطاء املدينة،
ويف املقاب��ل ن��ال اجملل��س يف ف�ترات الحق��ة أك�بر ق��در ممك��ن م��ن
االتهام��ات والش��تائم احملق��ة أو البعي��دة كل البع��د ع��ن احلقيق��ة.
بع��د أن صلين��ا الرتاوي��ح صعدنا إىل األعلى ،وحتل ّقنا حول
الس��ادة املثقف�ين اخلمس��ة؛ كان احلض��ور كب�يراً ودمس �اً ،فحض��ر
مجي��ع أعض��اء "مجاع��ة الالعن��ف" ،وهم طالب األس��تاذ عبد األكرم
الس��قا ،وكان��وا يدي��رون تنس��يقية داري��ا ،التابع��ة للج��ان التنس��يق
احمللية ،يف حني تغ ّيب بشار الفرخ -أو ُغ ّيب -عن احلضور ،ليتواجد
بع��ض أعض��اء مجاعت��ه املكون��ة م��ن ط�لاب مس��اجد املدين��ة ،وتدي��ر
(تنس��يقية الش��عب يري��د إس��قاط النظ��ام) ،وكانت مناوئ��ة جلماعة
الالعن��ف .كان الف��رخ ميتل��ك عالق��ات مالي��ة قوي��ة م��ع اخل��ارج،
وباإلم��كان تس��مية ه��ذه اجلماع��ة ب"جتم��ع ط�لاب املس��اجد".
رجل آخر ذو وزن كبري يف ذلك الوقت مل حيضر ..إنه أبو
تيسري زيادة ،الذي أسس اجليش احلر يف داريا ،وكان يقود الكتيبة
الوحيدة يف املدينة حينها ،كتيبة سعد بن أبي وقاص ،ومع ذلك مل
يكن متواجداً يف أهم اجتماعات داريا ..كان هلذه "التجاوزات" أثرها
فيم��ا بع��د عل��ى الواق��ع السياس��ي يف داري��ا ،إذ ش� ّكل الف��رخ وع��دد م��ن
مجاعته من جهة ،وأبو تيسري وكتيبته من جهة أخرى ،نواة صلبة
للعم��ل املع��ارض ض��د اجملل��س ،ال��ذي تعت�بر دهالي��ز غ��رف الداعم�ين
أح��د أكرب س��احاته.
حض��وري مل يك��ن مؤث��راً ،إال يف كون��ي ق��د ُر ّش� ُ
�حت م��ن
قب��ل "جتم��ع طالب املس��اجد" ألك��ون ضمن كادر املكت��ب اإلعالمي
للمجل��س ..كان العم��ل السياس��ي يف بدايات��ه حينها ،وكان اجلميع
يعم��ل بنش��اط ال نظ�ير ل��ه لتأس��يس كيان��ات سياس��ية ترتب��ع عل��ى
ع��رش التأث�ير يف مس��تقبل داري��ا بش��كل خاص ،واملنطقة بش��كل عام.
أس��س "مجاع��ة الالعن��ف" تنس��يقيتهم من��ذ بداي��ة الث��ورة،
ّ
ويف العام الثاني أعلنوا عن "جملس ثوري" ضم خنبهم ونش��طاءهم
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وإحدى أهم املؤسسات الصحفية اليت التزال تعمل حتى اليوم وبزخم
كبري ،جريدة عنب بلدي .يف نفس الوقت كان أفراد التجمع اآلخر
(بش��ار الف��رخ ،عب��د اجملي��د أب��و أمح��د ،وأش��خاص آخ��رون) حياول��ون
صن��ع كي��ان مغاي��ر متام�اً ،وخمتل��ف ع��ن األف��كار الس��لمية ال�تي آمن
بها أفراد التجمع األول تأثراً بأستاذهم جودت سعيد؛ وبني الطرفني
عم��ل بع��ض املثقف�ين وأس��اتذة املس��اجد يف العمل السياس��ي واإلغاثي،
كما حاز أبو تيس�ير دعماً عس��كرياً قوياً ،وتواصالت كبرية خس��رها،
م��ن ث��م ،بعد تأس��يس اجمللس احمللي واإلع�لان عن الكتيبة التابعة له
كتيب��ة ش��هداء داريا.
ض��م اجملل��س احملل��ي عش��رة مكات��ب ،أهمه��ا العالق��ات
واإلغاثة واإلعالم واخلدمات ،إضافة للمكتب العس��كري الذي كان
يطل��ق علي��ه خ�لال االجتماع��ات "املكت��ب العاش��ر" ،دون توضي��ح س��بب
ه��ذه التس��مية .كان احتكاك��ي بالتجمع�ين جي��داً ،فق��د زرت معت��ز
م��راد وه��و أح��د أب��رز دع��اة الس��لمية يف بيت��ه ع��دة م��رات تعرف��ت فيه��ا
عل��ى بش��ار معضمان��ي ،أح��د أب��رز م��ن تول��وا مس��ألة الدع��م العس��كري
عند حلول معركة داريا ،كما عرفت حممد شحادة أبو يامن خالل
االجتماع��ات األوىل للمكت��ب اإلعالم��ي ،ال��ذي انتخبن��اه رئيس�اً ل��ه يف
ليل��ة تأس��يس اجملل��س.
عل��ى الط��رف املقاب��ل ،دعي��ت أكث��ر م��ن م��رة حلض��ور
اجتماع��ات التجم��ع اآلخ��ر ،حي��ث كان��وا يطلق��ون لق��ب "العلماني�ين"
عل��ى أعض��اء مجاع��ة الالعن��ف ،وحياول��ون كس��ب املزي��د م��ن الق��وة
ملواجهته��م ،وإلغائه��م م��ن الواق��ع السياس��ي يف داريا ،وتأس��يس جريدة
مناهض��ة لعن��ب بل��دي ..طل��ب م�ني يف أح��د ه��ذه االجتماعات مناقش��ة
جري��دة الصح��وة ال�تي أطلقوه��ا بالتع��اون م��ع الصحف��ي احلمص��ي
ع�لاء عرن��وس ،وقد كلفت برئاس��ة حتريره��ا ،على الرغم من وجود
عرن��وس ال��ذي مل أك��ن ق��د التقي��ت ب��ه بعد؛ رمبا ش��عر أف��راد التجمع
بع��دم انتم��اء عرن��وس هلم فحاولوا "االنق�لاب" عليه ،لكين ويف أعقاب
اللق��اء األول م��ع رئي��س التحري��ر -آث��رت العم��ل مع��ه ..رمب��ا ي��دل ه��ذا
املشهد على الطريقة البدائية يف تعاطينا مجيعاً مع العمل السياسي،
حي��ث كان��ت اخلط��ط ّ
حتض��ر يف الس��ر ،وتكث��ر "االنقالب��ات" ال�تي

رادار املدينة

ستتكرر مع دخول داريا مرحلة الكفاح املسلح
واحلص��ار ،نهاي��ات الع��ام الثال��ث للث��ورة.
م��ع تس��ارع وت�يرة األح��داث ،ال�تي
ب��دأت مبعرك��ة موس��عة ش��نها النظ��ام عل��ى
املدين��ة يف تش��رين الثان��ي  ،2012وانش��غال
الفصائ��ل باملقاوم��ة عل��ى أكث��ر م��ن جبه��ة-
كان املس��ؤولون ع��ن اجملل��س احملل��ي يع �دّون
اخلط��ط لزي��ادة التموي��ل املال��ي والعس��كري
م��ن جه��ة ،وم��ن جه��ة س��عى التجم��ع اجلدي��د
ال��ذي س��يطرت علي��ه "مجاع��ة الالعن��ف" إىل
التخل��ص م��ن اجلماع��ات األخ��رى ،س��وا ًء
كان��ت سياس��ية أو عس��كرية ،به��دف توحي��د
اجله��ود ضم��ن إط��ار اجملل��س احملل��ي وذراع��ه
العس��كري كتيب��ة ش��هداء داري��ا ،ال�تي تط��ورت
إىل ل��واء ش��هداء داري��ا ،ج��راء انضم��ام أع��داد
كب�يرة م��ن املقاتل�ين.
كان اهل��دف األول ه��و بش��ار الف��رخ،
ال��ذي يدي��ر التنس��يقية املناوئ��ة ،وحيظ��ى
بش��عبية جي��دة ل��دى مجاعت��ه ،ومب��ال سياس��ي
وف�ير .ويف غض��ون أش��هر قليل��ة أُقن��ع الف��رخ
بإلغ��اء التنس��يقية به��دف توحي��د اجله��ود ،م��ا
أضع��ف متويل��ه لدرج��ة أن الش��اب الطم��وح
هج��ر كل مش��اريعه والتح��ق جببهات القتال،
كم��ا ّ
أك��د ل��ي يف إح��دى اجللس��ات ال�تي
مجعت�ني ب��ه يف تل��ك الف�ترة؛ لك��ن ذل��ك مل ي��دم
طوي� ً
لا ،إذ كان خيط��ط للدخ��ول يف حلق��ة
م��ن التأثريالسياس��ي ع�بر اخنراط��ه بالعس��كر.
وبالفع��ل ،غ��دا الي��د اليمن��ى ألب��و خال��د ش��عيب
قائ��د إح��دى كتائ��ب ل��واء ش��هداء اإلس�لام،
وزاد متويل��ه ال��ذي ق�دّم بعض��ه للكتيب��ة ،بينم��ا
انهمك يف تأسيس جتمع سياسي جديد أمساه
"س��نحيا كرام��ا" .عن��د وف��اة ش��عيب أصب��ح
الف��رخ قائ��داً للكتيب��ة ،ث��م استش��هد على جبهة
القت��ال يف الع��ام اخلام��س للث��ورة.
ترك��ت املكت��ب اإلعالم��ي التاب��ع
للمجل��س احملل��ي مبك��راً ،ومل تتج��اوز
االجتماع��ات ال�تي حضرته��ا أصاب��ع اليدي��ن.
كان رئي��س املكت��ب حمم��د ش��حادة متحدث �اً
بارعاً ولبقاً .متكن من خالل عمله يف اإلعالم،
م��ن جع��ل اجملل��س احملل��ي الرق��م األصع��ب يف
هذا اجلانب ،الس��يما بعد التغطيات الصحفية
اليت قام بها املكتب اإلعالمي بعد جمزرة داريا،
وعن��د ان��دالع املعرك��ة؛ وطريق��ة ش��حادة يف
كس��ب التأيي��د للمكتب اإلعالم��ي وللمجلس
سيس��تخدمها مراراً يف جعل الغالبية العظمى
من شبان املدينة -ممن كانوا يتبعون لتجمع
الطالب -يتحلقون حوله ،وينضمون لصفوف
اجملل��س احملل��ي ال��ذي غ��دا ق��وة ضارب��ة ،وأدار
املدين��ة لس��نوات طويل��ة.

م��ن أب��رز االح��داث ال�تي ش��هد ُتها
نهاي��ة الع��ام الثال��ث ،وم��ع اش��تداد احلص��ار
عل��ى داري��ا ،كان��ت احملاول��ة االنقالبي��ة ال�تي
قام بها املالزم أول أبو شاهني ،مع جمموعات
انش��قت ع��ن لوائ��ي الش��هداء وس��عد ب��ن أب��ي
وقاص ،اعتقل من خالهلا معتز مراد وبش��ار
معضماني وحممد شحادة وأبو تيسري زيادة
وع��دد م��ن ق��ادة ل��واء الش��هداء .كان��ت تل��ك
الليلة عصيبة بكل معنى الكلمة ،إذ حش��دت
فصائ��ل داري��ا قواته��ا ومتكن��ت م��ن حتري��ر
الرهائ��ن ،وعل��ى الفور أصدروا ق��راراً "بإهدار
دم" أبو ش��اهني وس��تة من أعوانه ،فر ّد األخري
باإلع�لان ع��ن "ل��واء األح��رار" ال��ذي دعم ُت��ه
على الصعيد اإلعالمي فيما بعد ،فقد كنت
أحبث عن أي تشكيل عسكري ينقذ األوضاع
يف داري��ا ،ومل يك��ن امامي س��وى ه��ذا الضابط
الذي ميتلك خربة عس��كرية ،وخططاً جيدة
لتحري��ر املدين��ة و لف��ك احلص��ار عنه��ا ،م��ن
وجه��ة نظ��ري عل��ى األق��ل.
متك��ن أب��و ش��اهني م��ن احلص��ول
على متويل كبري بعد انضمامه إىل اجلبهة
اجلنوبي��ة .كن��ت مندفع��اً للعم��ل مع��ه،
فتس��لمت إدارة صفح��ة ل��واء األح��رار عل��ى
أم��ل الرتوي��ج هلذه القوة الولي��دة .رمبا كان
اخلي��ار خاطئ �اً ..أتس��اءل يف بع��ض األحي��ان،
ألن عناص��ر عدي��دة من اللواء كانت فاس��دة
بالفعل .ولكن جرأة الشباب -يف تلك الفرتة-
عل��ى خ��وض غم��ار حتالف��ات غ�ير حمس��وبة
كان��ت تق��ود معظمن��ا؛ ف��إذا ُ
كنت ق��د عملت
م��ع "ل��واء األح��رار" ،ف��إن العدي��د م��ن زمالئي
وأصدقائي التابعني للجهة املناوئة جلماعة
الالعن��ف ،اخنرط��وا وال يزال��ون يف مش��اريع
ه��ذه اجلماع��ة.
عل��ى أي ح��ال مل ي��دم مش��روع ل��واء
األح��رار طوي� ً
لا ،فق��د هوج��م نهاي��ات الع��ام
 ،2014واعتق��ل معظ��م قيادات��ه ومل يطل�ني

االعتق��ال ،كون��ي كن��ت مقيم �اً يف معضمي��ة
أف بوع��دي
الش��ام ،وجن��وت بأعجوب��ة ح�ين مل ِ
ألب��و ش��اهني ب��أن أزوره صبيح��ة ي��وم اهلج��وم.
بع��د تقل��ص نف��وذ الف��رخ واعتق��ال
أب��و ش��اهني ،مل يب� ً�ق س��وى أب��و تيس�ير ولوائ��ه
العس��كري يف مواجه��ة اجملل��س .يعت�بر أب��و
تيس�ير يف احلقيق��ة الع��دو الل��دود للمجل��س
احملل��ي م��ن س��اعة تأسييس��ه ،عل��ى الرغ��م م��ن
كونه قائد اجليش احلر ،لكن تشكيل كتيبة
ش��هداء داري��ا ش��جع عش��رات املثقف�ين وغريه��م
عل��ى ت��رك كتيب��ة س��عد واالنضم��ام إليه��ا .أم��ا
أب��و تيس�ير ف��كان ق��د ز ّود مكت��ب العالق��ات يف
اجمللس -لدى تأسيس��ه -باإلمييالت وحس��ابات
س��كايب اخلاص��ة باجلهات الداعم��ة ،وهكذا بدأ
متويل��ه يتقل��ص تدرجيي�اً ،إىل أن انقط��ع ف�ترة
طويلة من الزمن ،ثم تعافى قلي ً
ال مع تأسيس
"االحت��اد اإلس�لامي ألجن��اد الش��ام" واخن��راط
لوائ��ه ضم��ن صفوف��ه.
وم��ع ضع��ف التموي��ل ب��دأ بع��ض
املس��ؤولني ضم��ن ل��واء الش��هداء مبحاول��ة
اس��تقطاب جمموعات��ه ،وانفض��ت عن��ه العدي��د
م��ن الس��رايا ،لدرج��ة أن (ل��واء س��عد) تقل��ص
إىل ً 25
مقات�لا فق��ط يف الف�ترة األخ�يرة ال�تي
س��بقت إخ�لاء املدين��ة .ب��ل وج��ه اجملل��س احمللي
ضرب��ة موجع��ة للرج��ل حني اس��تمال قائد لواء
س��عد -ال��ذي ع�ين بدي� ً
لا ع��ن أبو تيس�ير يف تلك
الف�ترة -وأقنع��ه حب��ل الل��واء.
كان نش��اطنا السياس��ي يف داري��ا
مرتبطاً باجمللس احمللي ،وما بني مؤيد يشارك
يف إعداد الطبخات السياس��ية خالل اجتماعات
اجملل��س الدوري��ة ،ومع��ارض يهاج��م اجملل��س
وأعمال��ه عل��ى فيس��بوك أو يف الصحف احمللية؛
تش ّكل عمل سياسي متيز بالبدائية والسذاجة،
مع شغف كبري مبتابعة هذه اللعبة اليت غدت
يف بع��ض األوق��ات ق��ذرة ولعين��ة.
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مشس الدين مطعون
Michelle D’Oyley
بع��د مض��ي ع��ام عل��ى وصول��ه إىل تركي��ا ،اس��تطاع أمح��د ( 24عام�اً) تأم�ين عم��ل برات��ب ثاب��ت ،وجتهي��ز من��زل وفرش��ه جبمي��ع
لوازم��ه ،وبذل��ك أزاح العقب��ة ال�تي كان يراه��ا األوىل أم��ام مش��روعه التال��ي ،وه��و ال��زواج.
"املش��روع" تكفل��ت والدات��ه -املقيم��ة
يف ري��ف دمش��ق -جبزئ��ه األه��م ،وه��و إجي��اد
الع��روس املناس��بة .ولك��ن بع��د حبثه��ا لش��هرين
متتال�ين ،مل تفل��ح أم أمح��د اليت كانت مصرة
وتطال��ب ابنه��ا باالنتظار ريثما تس��تطيع إقناع
ع��روس بالس��فر لرتكي��ا -يف أن جتع��ل احل��ظ
حيالفه��ا؛ فخط��ر الرحل��ة وحرم��ان الع��روس
م��ن رؤي��ة أهله��ا جبانبها يف أس��عد أي��ام حياتها،
كان��ت عوائ��ق متن��ع األه��ل م��ن املوافق��ة.
"واهلل جل��وزك بإدي��ي أح�لا ع��روس،
بس استنى علي" تردد أم أمحد يف كل اتصال
هاتف��ي بولده��ا ،ال��ذي ب��ات غ�ير مقتن��ع به��ذه
"الطريق��ة" ،بع��د أن عاي��ن ع��ن كث��ب معان��اة
صديق��ه مي��ان ال��ذي اس��تمرت خطبت��ه ألكثر
م��ن عام�ين .يق��ول أمح��د ،إن صديق��ه عق��د
خطبت��ه عل��ى ابنة عمه قبل س��فره إىل تركيا،
وكان من املقرر أن يتم الزواج بعد ستة أشهر،
وريثم��ا يؤمن ميان البي��ت والعمل ،لكن إيقاف
تركيا لتأشرية السفر وقفت عائقاً أمام إمتام
زف��اف تأخ��ر لعام�ين ،فكان احلل بعدها الس��فر
ع��ن طري��ق دخ��ول حمافظ��ة إدلب ،ثم التس��لل
تهريباً إىل تركيا عرب احلدود ،اضطر خالهلا
مي��ان لدف��ع مبل��غ  3000دوالر لتأم�ين طري��ق
مري��ح وآم��ن لعب��ور خطيبت��ه إىل تركي��ا،
وبذل��ك دف��ع معظ��م م��ا اس��تطاع ادخ��اره ،ومت
زواج��ه ب�لا "زف��ة".
اعرتف��ت أم أمح��د أخ�يراً بفش��لها
أن تقن��ع عروس��اً بالس��فر ،وأوكل��ت مهم��ة
تزوي��ج ابنه��ا ألخته املقيم��ة يف والية أنطاكيا
الرتكي��ة من��ذ ع��دة س��نوات" ،وتب��دأ رحل��ة
البح��ث اجلدي��دة "..يق��ول أمح��د متذك��راً
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تفاؤل��ه ،م��ردداً "بل��ش الع��د التنازل��ي ،حل
نتج��وز ع��اد" .
مل تع��د مس��ألة إجي��اد ش��ريك
احلي��اة أم��راً س��ه ً
ال ،فقد أصبح��ت الفتيات يف
تركي��ا أكث��ر (نضج �اً وانفتاح �اً) ،ومل يع��د
التفك�ير يف االرتب��اط هدف�اً أساس��ياً ،حبس��ب
م��ا تتيح املالحظة وأحاديث وحكايا س��وريني
على اتصال باألمر ،حيث أتيحت هلن فرص
للتعل��م وإقام��ة مش��اريع واخل��وض يف غم��ار
احلي��اة ،يف جمتمع ختتلف عاداته كلياً عن
ع��ادات اجملتمع الس��وري ال��ذي يؤمن بقاعدة
"البن��ت لبي��ت زوجه��ا".
ً
ه��ذا التغ�ير كان عائق��ا جدي��داً
أم��ام الش��باب الراغب�ين بال��زواج ...يتح��دث
أمح��د بتهك��م "بده��ا تكم��ل دراس��ة ،لس��ا
بك�ير .ه��ذا ه��و ال��رد م��ن أهل كل بن��ت راحت
ختطبه��ا اخ�تي" .البيئ��ة احملافظ��ة ال�تي نش��أ
فيه��ا أمح��د جعل��ت التغ�يرات ال�تي عصف��ت
بالس��وريني يف تركي��ا ف��وق احتمال��ه .وبع��د
حماوالت��ه املتك��ررة للبح��ث ع��ن ش��ريكة،
ب��دا أمح��د مس��تا ًء ،فل��م يع��د يتذم��ر لس��اعات
ال��دوام الطويل��ة يف عمل��ه ،كم��ا كان يف
الس��ابق ،ومل يع��د يطل��ب إج��ازة ،وس��يطرت
علي��ه فك��رة تس��ليم املن��زل وبي��ع أثاث��ه ،ال��ذي
من املفرتض أنه أعدّه (ملشروع الزواج) ،وبدأ
خيط��ط لالنتق��ال إىل الس��كن م��ع جمموعة
ش��باب ،حي��ث يدفع تكاليف أق��ل ،بعد أن فقد
أم��ل االس��تقرار عل��ى امل��دى القري��ب.
فك��رة أمح��د أصبح��ت ق��راراً،
وحماولت��ه أصبح��ت ذك��رى ،مث��ل حماول��ة
صديقه تيسري الذي استطاع أن خيطب بعد
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ف�ترة م��ن البح��ث ،حي��ث وجد عائل��ة تقيم يف
والي��ة تبعد عنه س��فر س��اعات طويل��ة ،ولكن
اخلطب��ة اس��تمرت لع��دة أش��هر كان��ت فيه��ا
العالق��ة واملعامل��ة -كم��ا روى تيس�ير -م��ن
أهله��ا جي��دة إىل ح��د م��ا ،وطلباته��م معقولة:
"البي��ت والعم��ل الثاب��ت وتلبيس��ة الده��ب
املتع��ارف عليه��ا" .
ظل��ت األم��ور تس�ير عل��ى م��ا ي��رام
م��دة س��بعة أش��هر ،حت��ى تلق��ى رس��الة م��ن
والد خطيبته يوضح فيها أن الذي بينهم قد
انته��ى ،حم��دداً ل��ه موعد ليس��تلم هداياه اليت
جلبه��ا خلطيبت��ه خ�لال ف�ترة خطوبتهم��ا،
دون إيض��اح الس��بب" ،اخل�بر ن��زل عل��ى رأس
صاح�بي كالصاعق��ة" ق��ال أمح��د .ح��اول
بعده��ا تيس�ير االتص��ال خبطيبت��ه أو عائلته��ا
ملعرف��ة الس��بب ،لك��ن دون ج��دوى ،حت��ى جل��أ
إىل إخب��ار أهل��ه يف س��وريا ليستفس��روا ع��ن
األم��ر ،وكان ال��رد م��ن (أه��ل اخلطيب��ة)
مقتض��ب وغ�ير مفه��وم" ،م��ا يف نصي��ب".
يعت�بر أمح��د أن ع��دم تواج��د
أه��ل صديق��ه كان عام� ً
لا أساس��ياً يف إنه��اء
العالق��ة بطريق��ة مؤمل��ة ،ف��دور األه��ل يف
التواص��ل م��ع أه��ل الع��روس ل��ه "ضغ��ط
كب�ير ميك��ن أن مين��ع تس��لطهم على الش��اب
املس��كني ال��ذي يقط��ن يف الغرب��ة وح��ده"،
فبع��د فس��خ اخلطوب��ة اع�ترف تيس�ير ب��أن
طلب��ات أهل خطبته الس��ابقة كانت مرهقة
ومكلفة ،ولكنه آثر التحمل ،فرغبته بالزواج
واالستقرار كانت تسيطر عليه ،ولكنه األن
قد عزف عن فكرة الزواج ،كما اقتنع أمحد
بذل��ك أيض �اً.

رادار املدينة

اجلنسية الرتكية« ...والء للدولة» أم «فن املكسب»
رانيا عيسى القل��ق م��ن املس��تقبل اجمله��ول يراف��ق الالجئ�ين الس��وريني أينم��ا اجته��وا ،خاص��ة يف تركي��ا .يتابع��ون ش��ؤون الب�لاد
ال�تي يس��كنونها ،يتبادل��ون الش��ائعات املتعلق��ة مبصريه��م ،واليت ترتبط بالواقع السياس��ي واالقتصادي ،بعد أن أصبح��ت قضيتهم جزءاً من
احلمالت االنتخابية وخالفات األحزاب ،وانقس��م س��كان البالد األصليني بني موافق على وجودهم ورافض له ،بني التعاطف مع أحواهلم
والتنم��ر عليه��م.
يغ��دو احلص��ول عل��ى اجلنس��ية ًّ
ح�لا لكث�ير م��ن املش��كالت ،ال بداف��ع وحصل��ت عل��ى اجلنس��ية الرتكي��ة ألبق��ى مبن��أى ع��ن احل��رب ،لك��ن
لزج��ي جم��دداً يف احل��رب ذاته��ا" ،متخوف�اً م��ن
"االنتم��اء" الغائ��ب غالب��اً ،ولك��ن عل��ى األق��ل للتخل��ص م��ن املش��كالت اجلنس��ية س��تكون س��بباً ّ
املتعلق��ة باحلماي��ة املؤقت��ة واملص�ير اجمله��ول وجواز س��فر للم��رور و"فن احتمالي��ة أن تك��ون خدمت��ه يف الداخ��ل الس��وري.
للمكس��ب" ،تق��ول بي��ان ( 21عام�اً) واحلاصل��ة عل��ى اجلنس��ية الرتكي��ة بينم��ا ي��رى ف��واز أن حصول��ه عل��ى اجلنس��ية س��يفقده "ك��رت اهل�لال
من��ذ أش��هر.
األمح��ر" ،يضح��ك وه��و يق��ول "ش��و نف��ع اجلنس��ية ب��دون مص��اري"،
قب��ل حصوهل��ا عل��ى اجلنس��ية انكب��ت بي��ان عل��ى متابع��ة وحتلي��ل س�ير ناهي��ك ع��ن حتاش��ي بع��ض أرباب العم��ل األتراك بتش��غيل من حيملون
احلم�لات االنتخابي��ة ملرش��حي الرئاس��ة يف تركي��ا ،مت ّن��ت يف داخله��ا اجلنس��ية ،لتجن��ب "احل��د األدن��ى من األج��ور املفروض من قب��ل الدولة
ف��وز م��ن يناص��ر الس��وريني ،ويس��مح هل��م بالبق��اء ،خوفاً م��ن إعادتها إىل والتأم�ين"..
س��وريا أو التضيي��ق عليه��ا ،دع��ت إىل اهلل ع�بر صفحته��ا عل��ى فيس��بوك ،ل�ترى أمل��ى أن الفائ��دة الوحي��دة م��ن حصوهل��ا عل��ى اجلنس��ية كان��ت
حولت صورهم إىل صورة ش��خصية لربوفايلها مع كثري من األعالم يف قدرته��ا عل��ى "اس��تقدام عائلته��ا م��ن حل��ب" ،دون احلاج��ة للج��وء إىل
احلم��راء املزين��ة باهل�لالّ ،إل أنه��ا وبع��د حصوهل��ا عل��ى اجلنس��ية ال�تي التهري��ب وخماط��ره ،يف الوق��ت ال��ذي رأت في��ه ن��ورا أن احلص��ول عل��ى
ختوهل��ا ممارس��ة حق��وق املواطن�ين األت��راك ،اعت��ادت الصم��ت م��ع م��ن اجلنس��ية "يغني��ك ع��ن إذن الس��فر" للتنق��ل ب�ين الوالي��ات ،وال��ذي ب��ات
تش��اركهم ح��ق العي��ش ،إذ ال يتج��اوز نط��اق حديثه��ا معه��م طل��ب مش��كلة عصي��ة لي��س هل��ا ح��ل ،إضاف��ة جل��واز الس��فر ال��ذي سيس��مح هلا
املساعدة بلطف (مصطنع)؛ هي ال تشعر باالنتماء ،تقول إن ما ّ
يلخص بالس��فر إىل بل��دان أخ��رى للعم��ل .تفص��ح نورا عن رغبته��ا باهلجرة إىل
حاهل��ا املث��ل القائ��ل "لي��س حب�اً يف زي��د ولك��ن كره�اً يف عم��رو".
كن��دا ،م�بررة ذل��ك ب��أن "تركي��ا ليس��ت حباج��ة لن��ا!".
عل��ى املواق��ع اإلخباري��ة تطالعك عش��رات التقارير والصفحات ترش��دك محاية مؤقتة أم أبدية؟
آللي��ة احلص��ول عل��ى اجلنس��ية ،مئ��ات التعليق��ات واألس��ئلة واإلجاب��ات "ج��واز مس��تعجل" أو "ع��ادي"؟ يص��رخ رج��ل أم��ن القنصلية الس��ورية يف
املبهمة والتندر؛ كثر يرون فيها ،أي اجلنسية" ،كرت بالنش" يرتافق إس��طنبولّ ،
ينظم عش��وائية طوابري املراجعني بكالم ال خيلو من إهانة،
بتخ��وف م��ن اجملتم��ع الرتك��ي وعادات��ه ولغت��ه ومتس��ك ع��دد غ�ير قليل فأق��ف ت��ارة ب�ين طابور "تصدي��ق األوراق" ،وتارة يف طابور "جواز عادي"
منه��م بفك��ر قومي يرفض االندم��اج ،آخرون حاولوا املفاضلة بني مزايا أو كما يس��ميه البعض بـ"طابور ابن البطة الس��وداء".
اجلنس��ية واحلماية املؤقتة ،وانقس��موا يف ذلك بني احلقوق والواجبات ،س��أم االنتظ��ار أم��ام القنصلي��ة وتأف��ف موظف��ي أمنه��ا دفع�ني الخت�لاق
بينم��ا اكتف��ى قس��م آخ��ر منه��م بوض��ع "نقط��ة أو أكث��ر" كدلي��ل على حدي��ث م��ع هب��ة  39عام�اً من حلب ،تواظ��ب على تطبيق ما ينبغي عليها
املتابع��ة والوصول إىل "ب ّر".
فعل��ه كس��ورية تش��ملها احلماي��ة املؤقت��ة ،تق��ول" :إزا قدم��ت طل��ب
ويف س��بيل ذل��ك ازدمح��ت مكات��ب اهلج��رة بتقدي��م الطلب��ات ،خاص��ة عل��ى اجلنس��ية الرتكي��ة ،كل االمتي��ازات املمنوح��ة للس��وري احلام��ل
�ف هب��ة ختوفه��ا عل��ى
أصح��اب الش��هادات العلمي��ة ،األوف��ر حظ�اً ،أو إجي��اد حل��ول م��ن ش��أنها للبطاق��ة الصف��را بتص�ير خب�بر كان!" ،مل خت� ِ
"تقوي��ة ملف��ك" للحص��ول عل��ى اجلنس��ية ،كإذن العم��ل .أم��ا احل��ل ابنيه��ا بع��د أن بلغ��ا س��ن اخلدمة العس��كرية" ،إزا جتنس��وا ،بكون بعتتهم
األكث��ر كلف��ة ،وال��ذي م��ا زال "جمه��ول املص�ير" ،يكم��ن يف إنش��اء عل��ى احل��رب م��ن جديد!".
ش��ركة" ،طاول��ة وكرس��يني وترخي��ص واس��م" وتصب��ح م��ن أصح��اب مجعي��ات ومح�لات ته��دف إىل الدم��ج االجتماع��ي ب�ين الس��وريني
الش��ركات ،يق��ول أب��و أمح��د ال��ذي أس��س ش��ركة لنق��ل البضائ��ع إىل واألتراك التزال مستمرة منذ استقبال البالد للسوريني يف  ،2012بغية
س��وريا ،إن كلف��ة الرتخي��ص بلغ��ت "م��ا يق��ارب  7000ل�يرة تركي��ة" تعري��ف الس��وري عل��ى ثقاف��ة البالد وقيمه��ا وحتفيزه عل��ى اإلملام بلغة
يش�ترك فيه��ا أربع��ة أمس��اء" ،بيج��وز تفي��د وناخ��د اجلنس��ية عليه��ا".
أهلها ،ضماناً لبقاء التواصل ولو بأدنى مستوى له ،يف الوقت الذي يبقى
آالف الطلب��ات العالق��ة يف "السيس��تم" ويف خمتل��ف املراح��ل الس��بعة تفكري الس��وري يدور يف فلك "فن املكس��ب" ،فحرمان الس��وريني لسنوات
قب��ل احلص��ول عل��ى اجلنس��ية ،وم��ع كل اق�تراب م��ن املرحل��ة األخ�يرة م��ن اإلدالء بأصواته��م يف حق��وق مفصلي��ة كاالنتخ��اب واملش��اركة
تب��دأ هواج��س أخ��رى بالظه��ور ،لع� ّ�ل أهمه��ا بنظر فئة الش��باب "اخلدمة السياسية أو حتى اخلدمية ،سلبهم شيئاً فشيئاً شعورهم باالنتماء إىل
العس��كرية" ،يق��ول حمم��ود (طال��ب يف هندس��ة االتص��االت) إن تأدي��ة وطن ،لتصبح قضية االنتماء -ولو جبنسية دولة أخرى" -فن مكسب"
اخلدمة العس��كرية بات هاجس�اً يطارده يف أحالمه" ،خرجت من س��وريا حيت��اج التع��ايف منها أجيا ً
ال.
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رأي

انقالب حافظ األسد ..استنساخ االستقرارات املزيفة
مت ّثل االنقالبات العس��كرية احلدث السياس��ي األكثر ش��يوعاً يف تاريخ س��وريا املعاصر ،بل إ ّنها فعلياً مت ّثل احملدد
األس��اس لديناميات السياس��ة الس��ورية منذ اس��تقالهلا عن فرنسا.
وم��ع ّ
أن أكث��ر م��ن ثلثي تاريخ س��وريا
"االنقالب��ي" دُم��غ باس��م آل األس��دْ ،
ع�بر
حاف��ظ األس��د وابن��ه بش��ار ،ليك��ون آل
سهيل نظام الدين األس��د ق��د حكم��وا البالد  48عام�اً ،يف مقابل
 23عام�اً قبلها ش��هدت حنو س��بعة انقالبات
مثبت��ة ،وع��دداً م��ن احمل��اوالت الفاش��لة ،م��ن ضمنه��ا ث�لاث س��نوات
خضع��ت فيه��ا س��وريا حلك��م مج��ال عب��د الناص��ر أي��ام (اجلمهوري��ة
العربي��ة املتح��دة).
يوح��ي ه��ذا باالس��تقرار ،بع��د ف�ترة اضط��راب ،غ�ير أنّ
انق�لاب حاف��ظ األس��د ع��ام  ،1970ال��ذي مت��ر ذك��راه ه��ذه االي��ام ،ال
يق��ارب االس��تقرار إال م��ن زاوي��ة انع��دام وج��ود اجملتم��ع يف السياس��ة،
وت��آكل احلق��وق ،والتدلي��س عل��ى التاري��خ ال��ذي يق��ول إن انق�لاب
 1970مل يك��ن األخ�ير ،فاألس��د انقل��ب داخ��ل نظام��ه عل��ى نظام��ه غ�ير
املؤس��س؛ وال��ذي
م��رة ،ولطامل��ا كان اهل��دف ه��و تثبي��ت االنق�لاب ِّ
دع��ي بـ"احلرك��ة التصحيحي��ة" م��ن ضمن نس��ق معتاد ل��دى الطغم
العس��كرية ،بإط�لاق تس��ميات مزيف��ة وفضفاض��ة عل��ى مش��اريعها
الس��لطوية؛ لتكري��س نزع��ة احلك��م األب��دي ،حت��ت ش��عارات ذات
منح��ى فاش��ي ،ي��ز ّور الفش��ل املس��تقر اقتصادي �اً ،واهلزائ��م املتك��ررة
عس��كرياً كإجن��ازات تارخيي��ة تس� ّوغ القم��ع الوحش��ي ال��ذي يصب��ح
ه��و الض��رورة الوحي��دة العامل��ة يف بالد حتكم باس��م الوهم ،ومتجيد
�س قداس��ة ه��ذا الوه��م.
الوه��م ،وقت��ل كل م��ا مي� ّ
مث��ة مفص��ل رئي��س يف حتلي��ل املرحل��ة الزمني��ة ال�تي
عاش��تها -وال ت��زال يف الواق��ع -س��وريا حت��ت حك��م حافظ األس��د ،وهو
ّ
أن ج� ّ�ل م��ا تقدم��ه آل��ة الربوباغن��دا النظامي��ة ،إن ج��از التعب�ير ،مل ّفق
ويس��تند إىل عملي��ة ش��طب منظم��ة للف�ترات الس��ابقة عل��ى حكم��ه،
وه��ي عملي��ة تق��وم عل��ى أس��اس توفي��ق قس��ري دائ��م ب�ين احلاج��ات
اآلني��ة لنظ��ام األس��د بنس��ختيه ،وب�ين ص��ورة س��وريا قبل��ه.
ويف ه��ذا املن��وال السياس��ي ،ف� ّ
�إن الدول��ة – النظ��ام ،وعل��ى
م��دى ميت��د لنح��و نص��ف ق��رن ،كان��ت تعم��ل يف ّ
كل أجهزته��ا عل��ى
طريق��ة "وزارة احلقيق��ة" يف رواي��ة ج��ورج أورويل الش��هرية (-)1984
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يف إعادة تزوير يومية للتاريخ ،من أجل مطابقة مستمرة ملا يصدر
ع��ن "األخ األك�بر" ،م��ع تب��دالت الواق��ع اجليوبولتيك��ي واالقتص��ادي،
بل وحتى يف التفاصيل اليومية التافهة ،حبيث يظل ما يفعله -قو ً
ال
وعم� ً
لا -ه��و احلقيق��ة الوحي��دة.
جنح حافظ األس��د -مبعايري احلكم يف مجهوريات الش��رق
األوس��ط ذات البنية العس��كرتارية -يف احلصول على صورة الزعيم
الق��وي لبل��د مس��تقر ،حي��وز نفوذاً إقليمياً؛ غ�ير ّ
أن هذه املعايري بذاتها
وبطبيعته��ا ،مل تك��ن يف ي��وم من األيّام ،قريبة من مفهوم احلاكمية
املنتج��ة ملث��ل تلك التعريف��ات عن القوة والنفوذ واالس��تقرار؛ والواقع
أن األس��د كان يف ص��ورة حكم��ه ميث��ل انتق��ا ً
ّ
ال متك��رراً بس��ذاجة
راديكالي��ة ،يف عملي��ة نس��خ ومطابق��ة ش��وهاء ألمن��اط حك��م يف دول
تلمس عدة أطوار لنماذج
كانت قد مرت بتجارب مش��ابهة ،وميكن ّ
احمل��اكاة األس��دية بع��د انق�لاب  ،1970فهن��اك النم��وذج الناص��ري يف
أوائ��ل الس��بعينات؛ وال��ذي اس��تمر حت��ى انتفاض��ة مجاع��ة األخ��وان
املس��لمني ومذاب��ح مح��اة يف مطل��ع الثمانين��ات ،ويلي��ه تب�ني من��وذج
ديكتاتور رومانيا نيكوالي تشاوشيسكو ،والذي تزامن مع االستغراق
يف التحال��ف م��ع االحت��اد الس��وفييت ،وص��و ً
ال إىل منذجة حكم يش��به
مجهوري��ات آس��يا الوس��طى الس��وفيتية بع��د تف��كك االحت��اد ،وه��ذه
كانت متلك ميزة ضمان احلكم الوراثي ،وهو اهلوس األساس الذي
اس��تبد بنظام األس��د خالل التس��عينات ،عرب تنصيب ابنه البكر باس��ل
وص ّي�اً عل��ى الدول��ة ،ث��م ع�بر عملية تنصيب إس��عافية لبش��ار ،بعد أن
قت��ل ش��قيقه حبادث س��يارة.
ال ميك��ن اجل��زم ب� ّ
�أن نواي��ا حاف��ظ األس��د يف بداي��ات انقالبه
عل��ى رفاق��ه حب��زب البع��ث ،كان��ت تضمر كل ه��ذه التح��والتّ ،
لكن
البيئ��ة السياس��ية يف س��وريا واإلقلي��م ،كان��ت تتي��ح آن��ذاك إمكاني��ة
تص��ور حك��م أب��دي ،ويب��دو ّ
أن م��ا حدث الحقاً كان مجلة اس��تجابات
آني��ة لتغ�يرات سياس��ية وإس�تراتيجية ،وه��و واقع يتماش��ى مع الوعي
السياس��ي البدائ��ي ال��ذي حكم��ت ب��ه س��وريا من��ذ  ،1958وال��ذي قط��ع
مسار تطورها الطبيعي -الرأمسالي -حتت شرط حتويلها من دولة
إىل وظيف��ة قومي��ة.

ولي��س صعب�اً ب��كل األح��وال ،إجي��اد
مرك��ز الفال��ق اجليوس�تراتيجي الذي قس��م
س��وريا إىل واقع�ين متباين�ين ،األول حمل��ي
تفاق��م انغالق��ه ح��ول ذات "القائ��د الضرورة"،
املنتص��ر دائم�اً ،تسوس��ه آل��ة تلفي��ق ال تتوق��ف
عن تصوير سوريا كدولة مركزية مهابة
اجلان��ب إقليمي �اً ،وكرق��م صع��ب دولي �اً؛ يف
ح�ين أن الواق��ع الثان��ي كان يش�ير بالتض��اد
إىل دول��ة متخلف��ة فق�يرة ،ش��به معزول��ة،
حوص��رت اقتصادي��اً غ�ير م��رة ،وراعي��ة
لإلره��اب ،ينحص��ر نفوذه��ا يف إدارة عالق��ات
أم��راء احل��رب يف لبن��ان ،وارت��كاب املذابح ضد
الس��وريني واللبناني�ين والفلس��طنيني ،يف
س��وريا ولبنان ،وال يعدو دورها العربي س��وى
أن تك��ون بدي� ً
تضمه��ا
لا يف ثالثي��ة عربي��ة ّ
إىل مص��ر والس��عودية؛ بع��د ّ
أن أخ��رج ص��دام
حس�ين الع��راق م��ن دائ��رة الفع��ل والتاري��خ.
وم��ع ّ
أن ص��ورة الواق��ع الثان��ي
كان��ت تتس��رب إىل الداخ��ل ،برغ��م كل
حماوالت النظام يف إبقاء س��وريا موصدة يف
وجه��ه ،فق��د كان��ت لعقلي��ة األس��د البدائي��ة
قدرة تلقائية على جتاهل مثل هذا التس ّرب،
ومتابع��ة اخ�تراع س��وريا املوهوم��ة ،وه��ذه
أيض�اً إح��دى استنس��اخات حاف��ظ األس��د م��ن
صديق��ه (كي��م إي��ل س��ونغ) ،زعي��م كوري��ا
الشمالية "املؤسس" ،والذي يتشاطر اآلن من
حج��رة حتنيط��ه ،مع األس��د يف قربه وضعية
"القائ��د ال��ذي مل مي��ت".
ّ
هن��اك ج��ذر بالطب��ع ل��كل ه��ذا،
ولرمب��ا س��ينفع البح��ث س��ريعاً يف املنح��ى
الزم�ني لصع��ود األس��د يف تاري��خ س��وريا
بإيضاح بعض األسس اليت قامت عليها دولته
القاتل��ة .وعل��ى عك��س م��ا تصف��ه الربوباغن��دا
الرمسي��ة ،مل يك��ن حاف��ظ األس��د عس��كريا ذا
ش��أن ،وهو يف الواقع نال تصنيفاً س��يئاً خالل
دراس��ته يف مص��ر ،ومث��ة تقاري��ر غربي��ة،
نق� ً
لا ع��ن تقييم��ات رمسية آنذاك ،تش�ير إىل

زيارة وزير خارجية اهلند عام  - 1978أرشيف خاص

رأي

حافظ األسد يف األعلى عندما كان طالباً بالكلية اجلوية حبلب

افتق��اره لق��درات القي��ادة والتخطي��ط ،وهذا
لي��س مس��تغرباً م��ن ش��خص ه��زم عملي�اً يف
مجيع املعارك اليت خاضها كقائد عسكري
نظام��ي -من��ذ ح��رب  1967إىل ح��رب لبن��ان.1982
وي�تردد ّ
أن ه��ذه اخلصيص��ة،
ه��ي م��ا دفع��ت معلم��ه وراعي��ه األول ص�لاح
جدي��د إىل تقدمي��ه يف هرمي��ة احل��زب ،إب��ان
س��يطرته الفعلي��ة عل��ى الب�لاد بع��د انق�لاب
 ،1966باعتب��اره "ال ميث��ل تهدي��داً" ،س��واء
لناحي��ة إمكانات��ه احمل��دودة -يف تقدي��رات
جدي��د -أو لوالئ��ه الطائف��ي.
وحاف��ظ األس��د أيض��اً مدم��ن
عل��ى االنقالب��ات ،وق��د ش��ارك فعلي�اً يف كل
االنقالب��ات البعثي��ة الداخلي��ة؛ وم��ع أن دوره
كان صغ�يراً يف معظمه��ا ،إال أن اللحظ��ة
الفارق��ة كان��ت ح�ين حاص��ر س��ليم حاط��وم
كً
ال م��ن ص�لاح جديد ونور الدين األتاس��ي
يف الس��ويداء ع��ام  ،1966وه��دد بقتلهم��ا،
ليقوم األسد حرفياً بتعفيش محاية مشايخ

ال��دروز للرجل�ين -باعتبارهم��ا ضيف��ان-
وإع�لان تهدي��ده الش��هري بقص��ف الس��ويداء،
إذا مل يطلق حاطوم سراحهما ،وهو ما حدث
الحق �اً .والظاه��ر أن ه��ذه احلادث��ة رس��خت
ص��ورة االنق�لاب الس��هل عل��ى حك��م ص�لاح
جديد ،الذي كان يتس��م هو اآلخر بس��ذاجة
التثوي��ر االش�تراكي الدائ��م ،والدول��ة
العقائدي��ة الفق�يرة.
ً
مث��ة ج��ذر دي�ني أيض��ا ،فالقش��رة
العلماني��ة كان��ت غط��اء لن��زوع طائف��ي
ال ميك��ن جتاهل��ه ،وم��ا توص��ف مبذحب��ة
الضب��اط الس��نة ال��ـ 400بع��د انق�لاب حاط��وم،
مهدت هلزمية  1967اليت ش��قت حلف األس��د
– جدي��د ،وق��ادت اىل انق�لاب  ،1970وال��ذي
كانت طائفية رفعت وسلوكه الشائن أحد
ركائ��زه؛ بدف��ع رئي��س اجلمهوري��ة ورئي��س
ال��وزراء واألمني العام حل��زب البعث -وكلها
مناص��ب صوري��ة باملناس��بة -ن��ور الدي��ن
األتاس��ي إىل االس��تقالة منه��ا دفع��ة واح��دة،
لتش��غر قي��ادة البل��د فج��أة ،وختف��ق حماول��ة
صالح جديد يف تدارك املوقف بإقالة حافظ
األس��د ،وينته��ي األم��ر بالرجل�ين ،جدي��د
واألتاس��ي ،يف س��جن امل��زة رفق��ة ش��ركاء
حالي�ين وس��ابقني كان جدي��د ق��د انقل��ب
عليه��م.
مث��ة تفصي��ل حاس��م يف مس��ار
س��وريا بع��د  ،1970حك��م حاف��ظ األس��د كان
كارث��ة اقتصادي��ة :تفلس��ف الق��وة بالعزل��ة
وانع��دام الدي��ن ،وتريي��ف الدول��ة ومع��اداة
الرخ��اء املدي�ني العري��ق يف س��وريا ،وه��و
اس��تمرار لتخب��ط حك��م البع��ث من��ذ انق�لاب
 ،1963ال��ذي أس��س للفق��ر املمج��د باس��م أمان
املذاب��ح.
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أرقام ّ
تبشر ب «عودة الروح» إىل الرقة ..ولكن

أمني العاصي تق��ف الرق��ة الي��وم عل��ى مف�ترق ط��رق ،بع��د أكث��ر م��ن عام على انتزاع الس��يطرة عليها من تنظيم "الدولة االس�لامية"،
عقب عملية عسكرية انتهت بتحول املدينة إىل أطالل حتكي فصو ً
ال من مأساة أهلها ،الذين قضى كثري منهم حنبه حتت الركام بقصف
ط�يران التحال��ف الدول��ي ال��ذي مل يب� ِ�ق ومل ي� ْ
�ذر ش��يئاً يف املدين��ة ،فنجح��ت عملي��ة "التحري��ر" ومات��ت الرق��ة.

ولك��ن ،رغ��م كل م��ا ح��دث يف الرق��ة وريفه��ا ،وم��ا ح��دث
كان جل� ً
لا ب��كل املقايي��س ،ال ت��زال ترتى قواف��ل العائدين إليها من
أهلها الذين جربوا الرتحال داخل س��وريا وخارجها؛ وهناك أطفال
يذهب��ون إىل امل��دارس يف صباح��ات الرق��ة اجلميلة ،أي أن االمل مل
ينقط��ع ب��ـ "ع��ودة ال��روح" إىل املدين��ة ال�تي ب��دأت تط��ل برأس��ها م��ن
حت��ت الرم��اد .وتؤك��د مص��ادر حملي��ة مطلع��ة أن حن��و  250أل��ف
م��ن أه��ل الرق��ة ع��اد إليها مؤخراً ،وأنه مت افتت��اح  5500من حمالت
الرقة التجارية ،و 60فرناً ،و 5مطاحن ،و 47مدرسة التحق بها 38
أل��ف طال��ب .كم��ا مت افتتاح  5مش��اف خاص��ة ،و 4مراكز صحية،
و 40صيدلي��ة.
دم��ر القس��م األك�بر م��ن املدين��ة ،وقت��ل أغل��ب أهله��ا ،وال
ّ
ت��زال ت��رد األنب��اء ع��ن العث��ور عل��ى جث��ث حت��ت ال��ركام .وانتقل��ت
الرق��ة م��ن الراي��ات "الس��ود" ،إىل الراي��ات "الصف��ر" ،وم��ن متجي��د
"اخلليف��ة" إىل تقدي��س "القائد" ،وكأن قدر الرقة أن تكون جمال
جتري��ب وختري��ب للطارئ�ين .فم��ا م��ن حمافظ��ة س��ورية م � ّر ْت
بتحوالت دراماتيكية كما مرت الرقة ،حيث انتقلت من س��يطرة
النظام إىل سيطرة اجليش السوري احلر يف ربيع العام  ،2013إىل
جبهة النصرة ومن لف لفها من الفصائل ،ومن ثم تنظيم "الدولة
اإلس�لامية" يف الع��ام  2014ال��ذي ع��اث بها فس��اداً طيلة س��نوات ،إىل
أن وصل��ت إىل "ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة" يف ع��ام .2017
حت��والت صارخ��ة وصادم��ة خ�لال بض��ع س��نوات يف
احملافظ��ة ،ال�تي ظل��ت عل��ى اهلام��ش الس��وري من��ذ بداي��ة تكوي��ن
الدول��ة الس��ورية ،وم��ن ث��م -وم��ن مقدم��ات منطقي��ة -أصبحت يف
قلب املنت السوري املعقد ،واملتشابك واملفتوح على كل االحتماالت
وأكثره��ا س��وءاً.
العائ��دون م��ن الرق��ة إىل اجلن��وب الرتك��ي بع��د زي��ارات
س��ريعة لتفق��د اخل��راب ،يرمس��ون ص��وراً س��وداء لراه��ن احملافظ��ة،
ولكنه��م يؤك��دون أن مس��تقبلها ل��ن يك��ون كذل��ك .نس��أهلم ع��ن
مع��امل معين��ة يف املدين��ة ،ع��ن أماك��ن كان��ت لن��ا فيه��ا ذكري��ات
صب��ا وش��باب ،يصمت��ون قلي� ً
لا ث��م يقول��ون :اس��تحالت إىل دم��ار.
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حن��اول تعزي��ة أنفس��نا وتطيي��ب خواطرن��ا ،وتربي��د اجل��رح الن��ازف
بالقول" :العوض بالسالمة" ،ولكن أين السالمة؟ .قتل عشرات اآلالف
م��ن املدني�ين األبري��اء يف ليال��ي القص��ف الطويل��ة ،جله��م أطف��ال ونس��اء
يف زمن عز فيه النصري والظهري ،ومل تعد فيه لإلنس��ان حرمة؛ مل تعد
هناك حرمة ألي شيء يف هذا الزمان اجلديد املتخم باخليبات واملثقل
ب��اآلالم ،وامل�ترع باحلس��رة.
ُم��ر كل ش��يء يف مدين��ة الرق��ة خ�لال أش��هر مع��دودات،
دّ
حت��ت ذريع��ة التخل��ص من تنظيم حت ّول إىل "دولة" حتت مرأى العامل
ومسمعه ،ودفعت الرقة مثن هذا التحول الذي قاد إىل كارثة خطط
ّ
(املتحض��ر) ،ال��ذي تواط��ئ على هذه املدين��ة عندما مجع كل
هل��ا الع��امل
أشقياء األرض فيها ،فدمرها ليقتلهم! .يا للمفارقة ..ويا للعار .الطيار
الذي كان يقصف ال يعرف ما يعنيه لنا شارع "املنصور" ،و "القوتلي" ،و
"تل أبيض" ،و "هش��ام" .مل يكن يدرك قيمة "اجلس��ر اجلديد" و "اجلس��ر
القدي��م" ،ه��ذه األماك��ن كله��ا ه��ي جم��رد أه��داف بالنس��بة إلي��ه جي��ب
تدمريها ،وهي حياة كاملة لنا ،وأحالم ،وذكريات .حتى الذكريات
مل تسلمُ ،نرت مرات على مدى السنني العجاف اليت مل تفارق املدينة
ال�تي كان��ت ذات ي��وم بعي��د حبيب��ة ه��ارون الرش��يد ،اخلليفة األش��هر يف
التاري��خ العرب��ي .ع��ام كام��ل ،والكذب��ة الك�برى تنتق��ل م��ن ط��ور س��يء
إىل ط��ور أس��وأ ،وال ي��زال أه��ل الرق��ة الكرم��اء يدفع��ون الثم��ن املوج��ع.
ع��ام كام��ل ،وهن��اك م��ن حي��اول ح� ْ�رف التاري��خ ع��ن مس��اره ،ويظ��ن أن
اجلغرافي��ا حلي��ف له ومس��اعد.
يش��تد التناف��س الي��وم عل��ى الرق��ة ال�تي بات��ت منطق��ة نف��وذ
أمريكي عرب قوات "س��وريا الدميقراطية" اليت تش��كل الوحدات الكردية
نواتها الصلبة ،واليت حتاول هي األخرى نشر ثقافة دخيلة يف جمتمع
ميلك الكثري من مقومات رفض العبث بهوية راسخة ،طاملا نهر الفرات
جي��ري؛ وكأن الط��ارئ اجلدي��د مل يتع��ظ مب��ن س��بقه.
تتطل��ع كل أط��راف الص��راع عل��ى س��وريا إىل الرق��ة ،ف��كل
ط��رف ل��ه مآرب��ه ومصاحل��ه يف منطق��ة خرجت للتو من جتربة قاس��ية
إىل جترب��ة أخ��رى م��ر عليه��ا ع��ام كام��ل ،ت��دل املؤش��رات أنه��ا س��تخرج
منه��ا أق��وى مم��ا كان��ت عليه ،فه��ي مل تعد اخلاصرة الرخوة يف س��وريا.
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التيارات اجلهادية ...وجه آخر لالستبداد
ثائر الزعزوع مؤخ��راً انتش��ر مقط��ع فيدي��و يظه��ر في��ه عناص��ر تنظي��م جه��ادي يف
الش��مال الس��وري وهم يعذبون معتق ً
ال لديهم؛ لن جتد فارقاً بني ذلك املقطع وعش��رات
املقاطع اليت مت تس��ريبها لعناصر قوات النظام ،فاللغة نفس��ها واحتقار وإذالل اإلنس��ان
نفس��ه.
فنح��ن حرفي�اً أم��ام إع��ادة إنت��اج النظ��ام
االس��تبدادي ،ولك��ن بصيغ��ة جهادي��ة ه��ذه امل��رة؛
ومل تك��ن حادث��ة اغتي��ال الناش��طني البارزي��ن رائ��د
الف��ارس ومح��ود جني��د يف كفرنب��ل التابع��ة
حملافظة إدلب س��وى واحدة من حوادث عديدة من
إنت��اج تل��ك الصيغ��ة.
عل��ى م��دى الس��نوات الس��بع املاضي��ة،
ارتكبت تنظيمات جهادية ،ومبسميات متنوعة ويف
أماك��ن خمتلف��ة ،جرائ��م كب�يرة حب��ق ناش��طني
س��لميني أو ق��ادة ثوري�ين كان��وا يواجه��ون نظ��ام
األس��د ،وبق��در م��ا تب��دو الص��ورة واضح��ة بالنس��بة
إىل الس��وريني ،فه��م مل حيتاج��وا وقت��اً طوي� ً
لا
ليعرف��وا القات��ل امللث��م يف جرمي��ة اغتي��ال الف��ارس
وجنيد ،كذلك عرفوا أن من اختطف رزان زيتونة
ورفاقها يف غوطة دمشق مل يكن نظام األسد ،وإمنا
تنظيم جهادي له أجندة خاصة خمتلفة متاماً عن
مش��روع الث��ورة الس��ورية ،ولذلك فإن وج��ود القوى
املدنية املتمس��كة بأهداف الثورة س��وف يظل مؤرقاً
لتل��ك التي��ارات والتنظيم��ات ،ال�تي اس��تطاعت أن
ترتب��ط بدوره��ا بق��وى خارجي��ة تق��دم هل��ا متوي� ً
لا
كب�يراً ،وق��د اس��تقطبت بس��بب ذل��ك التموي��ل عدداً
كب�يراً م��ن املقاتل�ين الذي��ن س��يقال عنه��م الحق �اً
بأنهم ليس��وا س��وى مرتزقة ،يقاتلون ملن يدفع هلم.
يف س��نوات الث��ورة املاضي��ة ،كان��ت
التنظيم��ات اجلهادي��ة أو ميليش��ياتها س��بباً مباش��راً
بإفش��ال جت��ارب ثوري��ة مدني��ة كث�يرة ،نتيج��ة
إصراره��ا عل��ى اهليمن��ة ورفضه��ا العم��ل م��ع أي
تكت��ل مدن��ي ،وص��و ً
ال إىل معادات��ه وحماربت��ه؛
فتت��درج احلوادث تباع�اً ،ليربز التكفري وحكم الردة
س�لاحني نوعي�ين يف آلي��ة عم��ل تل��ك اجملموع��ات
العاب��رة للح��دود ،كما ح��دث يف مدينة البوكمال

غ��داة تش��كيل اجملل��س احملل��ي فيه��ا ،ال��ذي أسس��ه
أبن��اء املدين��ة الثائ��رون ضد النظ��ام ،فقد رفضت
جبه��ة النص��رة يف صورته��ا األوىل أي تعام��ل أو
تنس��يق م��ع ذل��ك اجملل��س ،ب��ل وش��كلت لنفس��ها
(جمل��س ش��رعياً) خاصاً بها ،وم��ن خالل قدرتها
عل��ى اس��تجالب متوي��ل خارج��ي ،اس��تطاعت أن
تك��ون أق��وى مادي �اً وعس��كرياً.
تل��ق اجلبه��ة قب��و ً
ال اجتماعي��اً
مل َ
كب�يراً ،ألنه��ا انفتح��ت عل��ى اس��تخدام عناص��ر
غري سوريني .سيكون على سبيل املثال (قاضيها)
يف مدين��ة البوكم��ال ش��خصاً عراقي��اً ،تش�ير
معلوم��ات متطابق��ة بأن��ه كان فيم��ا مض��ى
عنص��ر أم��ن يف جه��ازات املخاب��رات العراقية إبان
حك��م الرئي��س األس��بق ص��دام حس�ين؛ والحق �اً
ستقوم جبهة النصرة بتسليم مدينة البوكمال
لتنظي��م داع��ش.
تك��رر األم��ر ذات��ه يف أكث��ر م��ن
م��كان ،إذ نع��رف متام�اً أن أب��رز ق��ادة التنظيم��ات
اجلهادي��ة يف منطق��ة اجلن��وب الس��وري كان��وا
م��ن غ�ير الس��وريني ،أردني��ون أو فلس��طينيون،
تش�ير معلوم��ات مؤك��دة أنه��م مرتبط��ون كلي�اً
جبه��از املخاب��رات األردن��ي؛ وه��م أيض �اً ،وكم��ا
ح��دث يف كل م��كان تقريب��اً ،حارب��وا الكيان��ات
املدني��ة العامل��ة يف اجلن��وب ،واغتال��وا من وصلت
إلي��ه أيديه��م ،واس��تطاعوا بع��د ذل��ك أن يفرض��وا
س��يطرتهم.
عل��ى س��بيل املث��ال ،انتش��رت عل��ى
مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي ص��ور ومقاط��ع
فيدي��و مل��ا قي��ل إن��ه جمل��س القض��اء ال��ذي تش��كل
يف مدين��ة درع��ا ،وق��د ض��م ذل��ك اجملل��س أمي�ين،
وأصحاب سوابق ،كان عملهم األساسي ينصب

عل��ى تكف�ير أي مس��عى لف��رض حال��ة مدنية ،ويف
جان��ب اهلج��وم عل��ى قي��م الث��ورة س��تكون احلال��ة
الداللي��ة العاري��ة متمثل��ة يف ش��خصية احمليس�ني
يف الش��مال ،حني أصدر الش��يخ سعودي اجلنسية،
والقي��ادي البارز يف جبهة النصرة ،خطبة مطولة
يعت�بر فيه��ا الدميقراطي��ة كف��راً ،وه��و يش��دد يف
كل مرة يظهر فيها على أن األهم بالنس��بة إليه
حمارب��ة "النصريي�ين" ،األمر الذي يصطدم بقيم
الث��ورة وروحه��ا ،ويص��ب بقص��د أو م��ن غ�ير قص��د
يف مصلح��ة النظ��ام ،إذ يؤك��د مزاعم��ه الكاذب��ة
ع��ن الث��ورة ومن��ذ أيامه��ا األوىل ،ح�ين اعت�بر عل��ى
لس��ان مستش��ارة األس��د بثينة شعبان أن ما حيدث
فتن��ة طائفي��ة تق��ف خلفه��ا تنظيم��ات جهادي��ة
متش��ددة.
أال يؤك��د لن��ا احل��ال ال��ذي وصلن��ا
إلي��ه اآلن م��ا كان مؤك��داً من��ذ س��نوات ،ب��أن تلك
التنظيم��ات إمن��ا ظه��رت لس��بب واح��د فق��ط ،وهو
ض��رب الثورة الس��ورية ،وتعطيل مش��روع التحرر
ال��ذي كان��ت ته��دف إلي��ه؟ وأن عب��ارة التنظيمات
الش��هرية بأنه��ا (م��ا ج��اءت إال لنص��رة ه��ذا الدي��ن)،
ميك��ن وبس��هولة قراءتها عل��ى حقيقتها :فهي إمنا
جاءت لنصرة ذلك النظام ،الذي حوهلا وبس��هولة
إىل ورق��ة راحب��ة يف ي��ده ،وس��وف يصدق��ه الع��امل
بس��ببها؛ وه��ل حيت��اج الع��امل ألكث��ر م��ن تل��ك
األفع��ال الق��ذرة س��بباً ليقول إن الث��ورة ماتت ،وإن
م��ا حي��دث يف س��وريا ه��و ح��رب عل��ى اجلماع��ات
اإلرهابي��ة املتش��ددة؟
عل��ى أي ح��ال ،يبق��ى املش��هد يف س��وريا
ضبابي��اً ،فل��م حيس��م الص��راع بع��د ،إذ تس��تطيع
الث��ورة أن تس��تعيد قدرته��ا عل��ى التأث�ير ،لكنه��ا
أيض�اً حباج��ة ملراجع��ة ش��املة لذل��ك اخلل��ل الذي
وقع��ت في��ه ،ف�لا ميك��ن أن يص��دق أبناؤه��ا أن تياراً
جهادي��اً ،أي��اً كان ش��كله ،ق��د يؤم��ن يف ي��وم م��ن
األي��ام بقي��م العدال��ة واحلري��ة والدميقراطي��ة،
وال�تي متث��ل أه��داف الث��ورة الس��ورية وحقيقته��ا
الوحي��دة.
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جايري بولسونارو ..ترامب آخر يف الربازيل

«خطأ الديكتاتورية يف الربازيل أنها كانت ّ
تعذب ،لكنها مل تكن تقتل»

كي��ف أمك��ن لتاف��ه كان خي��دم يف س�لاح مدفعي��ة املي��دان
وجمموع��ات املظلي�ين بع��د خترج��ه من األكادميية العس��كرية عام ،1977
وميج��د ف�ترة حك��م الدكتاتوري��ة العس��كرية يف ب�لاده ( )1985 1964-أن
ّ
يقف��ز إىل س��دة احلك��م بع��د  13ع��ام م��ن حك��م ح��زب عمال��ي يس��اري حق��ق
للش��رائح االجتماعي��ة الدني��ا الكث�ير م��ن املكاس��ب الصحي��ة والتعليمي��ة
واملعاش��ية؟
ه��ذا احل��دث لي��س ولي��د الصدف��ة ،وال يرج��ع إىل جه��ل مجه��ور
الناخب�ين (كم��ا ي��رى بع��ض "املتنوري��ن" الع��رب) .
اعتب��اراً م��ن ع��ام  2013ب��دأت ش��عبية ح��زب العم��ال ترتاج��ع،
نتيج��ة فضائ��ح تتعل��ق بالفس��اد وتلق��ي رش��اوى طال��ت عدداً من املس��ؤولني
احلكومي�ين وبع��ض م��ن سياس��يي الربازي��ل م��ن كل أح��زاب الب�لاد
الرئيسية ،ومشلت فيما بعد حتى الرئيس الربازيلي السابق لوال دا سيلفا،
ال��ذي يقب��ع يف الس��جن حالي�اً ،باإلضاف��ة إىل ّ
تفش��ي اجلرمي��ة يف اجملتم��ع
( 60أل��ف جرمي��ة س��نوياً) .ويف نف��س الع��ام من��ذ مخ��س س��نوات اندلع��ت
احتجاج��ات ش��عبية كب�يرة يف س��ياق التحض�يرات ل��كأس الع��امل ،وب��دأت
كاحتجاج��ات ض��د رف��ع أج��ور النق��ل الع��ام ،وتوس��عت لتش��مل االحتج��اج
عل��ى س��حب االس��تثمار يف الصح��ة والتعلي��م لص��احل كأس الع��امل .2014
راف��ق ه��ذه االحتجاج��ات قم��ع ش��ديد م��ن قب��ل حكوم��ة ح��زب العم��ال.
عندم��ا تب��دأ س��لطة حكم��ت طوي� ً
لا بالك��ف ع��ن تلبي��ة احلاج��ات
األساس��ية ملواطنيه��ا ،ينفت��ح األف��ق رحب��اً أم��ام كل أش��كال املغامري��ن
واملهرج�ين السياس��يني ،وأيض �اً أم��ام م��ن يطمح��ون خلل��ق واق��ع إنس��اني
أفضل .فبعد فش��ل التجربة الناصرية يف مصر يف حتقيق الش��عارات اليت
كانت ترفعها ليل نهار على مس��امع اجلمهور العربي ،جاء زمن الرئيس
الراح��ل أن��ور الس��ادات (صاح��ب البهلواني��ات السياس��ية)؛ وبع��د انس��داد
األف��ق أم��ام حك��م الرئي��س مرس��ي ،وتواط��ؤ كل احلامل�ين مبقع��د الس��لطة
(م��ن مي�ين ويس��ار ووس��ط وعل��ى األط��راف ويف الدهالي��ز) م��ع املؤسس��ة
العس��كرية ،وم��ع األخط��اء القاتل��ة ال�تي وق��ع فيه��ا نظ��ام احلك��م الش��رعي،
جاء زمن القزم السيس��ي .لكن ما يش��فع للرئيس الربازيلي اجلديد ،الذي
يأت إىل
سيباش��ر مه��ام منصب��ه اعتب��اراً م��ن بداية الع��ام اجلديد ،هو أن��ه مل ِ
ميجد االنقالبات العس��كرية
الس��لطة عن طريق انقالب عس��كري ،مع أنه ّ
صراح� ً�ة.
لك��ن ،م��اذا يوج��د يف اجلعب��ة "الفكري��ة" للرئي��س اجلدي��د ،وم��ا
هي أقواله "املأثورة" اليت ّ
يبشر بها شعبه؟ فيما يلي مقتطفات منها تكشف
ع��ن جان��ب م��ن عق��ل وش��خصية الرئي��س املنتخ��ب ،وفق ما نش��رته صحف
ومواق��ع خمتلف��ة يف أورب��ا وأمري��كا الالتيني��ة
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عن الالجئني:
"هاه��ي حث��االت ه��ذا العامل تصل إىل الربازيل ،كما لو أن ما لدينا
م��ن مش��كالت علين��ا حله��ا لي��س كافي��اً" (أيل��ول )2015
عن الدميقراطية والدكتاتورية:
"ل��ن يغ� ّير امل��رء أي ش��يء يف ه��ذا البل��د ع��ن طري��ق االنتخاب��ات ،ال
شيء ،ال شيء إطالقاً .لسوء احلظ ،ستتغري األمور فقط عندما تندلع حرب
أهلي��ة ،ونق��وم حن��ن بالعم��ل الذي مل يقم النظام العس��كري به :قتل قرابة 30
أل��ف ش��خص ...قتله��م! إن م��ات بضع��ة أبري��اء ،ال مش��كلة لدين��ا( ".أي��ار )1999
"أن��ا م��ع الدكتاتوري��ة ،أب��داً لن حنل مش��كالتنا القومي��ة العويصة
ع��ن طري��ق ه��ذه الدميقراطي��ة غ�ير املس��ؤولة)1992( ".
"خط��أ الديكتاتوري��ة يف الربازي��ل أنه��ا كان��ت تع� ّذب ،لكنه��ا مل تكن
تقت��ل"
عن حقوق اإلنسان:
"أن��ا م��ع التعذي��ب( ".أي��ار " .)1999الس��جون الربازيلي��ة أماك��ن
رائع��ة ...إنه��ا أماك��ن خمصص��ة ألش��خاص عليه��م أن يدفع��وا مث��ن آثامه��م،
ال أن يعيش��وا يف منتج��ع .إن أولئ��ك الذي��ن يغتصب��ون وخيتطف��ون ويقتل��ون
س��يذهبون إىل هن��اك لك��ي يعان��وا ،ال لك��ي يتواج��دوا يف منتج��ع للرتوي��ح ع��ن
أنفس��هم وق��ت إجازته��م( ".ش��باط )2014
"ه��ل حن��ن ملزم��ون مبن��ح أوالد احل��رام أولئ��ك حي��اة هنيئ��ة؟ إنهم
يقض��ون حي��ا ًة بكامله��ا وه��م يلوط��ون بن��ا ،أم��ا أولئ��ك الن��اس الذي��ن يعمل��ون
فعليه��م أن مينحوه��م حي��ا ًة هنيئ��ة يف الس��جن! عليهم أن يضاجعوا أنفس��هم،
نقط��ة ،هك��ذا ه��ي األم��ور ،اللعن��ة!" (ش��باط )2014
عن النساء:
"ل��دي  5أبن��اء 4 ،منه��م رج��ال ،لك��ن خبص��وص اخلام��س منهم فقد
متّلكت�ني حلظ��ة ضع��ف فجاءت�ني ام��رأة( ".نيس��ان )2017
"قل��ت إن��ي ل��ن أغتصب��ك ،ألن��ك دون مس��توى ه��ذا الفع��ل( ".كانون
األول  ،2014وكان يوج��ه كالم��ه للنائب��ة الربملاني��ة ماري��ا روزاري��و ،مك��رراً
تعليق��اً أدىل ب��ه عنه��ا أول م��رة ع��ام )2003
عن الِعرق:
ً
"أن��ا ال أخاط��ر برؤي��ة أبنائ��ي يواع��دون نس��ا ًء س��ودا ،فق��د أحس��نت
تربي��ة أبنائ��ي( ".آذار )2011
"قمت بزيارة املس��توطنة كولومبو [مس��توطنة أسس��ها املتحدرون
م��ن العبي��د اهلارب�ين] ،إن األخ��ف وزن�اً م��ن املتحدرين من أفارق��ة هناك كان
وزنه أكثر من ( )100كغ ،إنهم ال يفعلون أي شيء ،ال أعتقد أنهم صاحلون
حت��ى لإلجن��اب( ".نيس��ان )2017
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مأمون حليب فاز مؤخراً جايري بولس��ونارو برئاس��ة الربازيل ملدة أربع س��نوات ،وترافق هذا الفوز مع اهتمام عاملي واس��ع ،فنظراً ملس��احة
الربازيل الكبرية ( 8.5مليون كم مربع) والكتلة السكانية الضخمة ( 210مليون حسب إحصاءات  ،)2017ش ّكل فوز مرشح مغرق يف اليمينية،
ومث�ير للج��دل بتصرحيات��ه املتطرف��ة ال�تي تف � ّوق به��ا عل��ى أقران��ه م��ن أمث��ال ترام��ب -صدم��ة لكث�ير م��ن املراقب�ين.

صياد املدينة

مل يعد وزيراً ..علي حيدر ،الرجل الذي باع قلبه وابنه للشيطان
من وزير ل"املصاحلة الوطنية" يف حكومة بش��ار األس��دُ ،خ ّف ْ
ضت رتبة علي حيدر إىل رئيس هيئة ورثت الوزارة؛ خرب س��ار ملؤيدي
النظ��ام بع��د أن ضاق��وا ذرع�اً ب"حي��در" من��ذ الي��وم األول لتعيين��ه يف وزارة عدمي��ة النف��ع ،ب��ل "متس��احمة" م��ع من ال يس��تحقون س��وى املوت أو
النف��ي نازح�ين والجئ�ين ،وف��ق م��ا ي��رون مبعارضي��ه.
يف حزي��ران م��ن الع��ام  2011ش � ّكل وألق��ت جبث��ة إمساعي��ل عاري �اً عل��ى قارع��ة ش��اب ناج��ح ،طالباً جم ّداً وب��راً ،يبدي تعاطفاً
عل��ي حي��در ،طبي��ب العي��ون املتح��در م��ن الطري��ق ،وترك��ت جث��ة صديق��ه تت��دىل من م��ع كف��اح أبي��ه املراقب يف دائ��رة التبغ ،وأمه
اخلياط��ة ،يف مواجه��ة فق��ر مدق��عُ ،عرف��ت
مدين��ة مصي��اف ،ش��خصاً مناس��باً ل�يرأس صن��دوق س��يارة يف موق��ع اجلرمي��ة.
وزارة اس��تحدثها النظ��ام ألغ��راض دعائي��ة،
يب��ال حي��در باألدل��ة القاطع��ة ب��ه األس��رة يف س��بعينات ومثانين��ات الق��رن
مل ِ
وتقوي��ض حرك��ة االحتجاج��ات الش��عبية ال�تي تش�ير إىل القتل��ة ،ب��ل آث��ر الصم��ت املاض��ي .وبتأث�ير م��ن خال��ه تب ّنى حي��در أفكار
املتنامي��ة ض��ده .إذ كان يل��زم ش��خص مث��ل والتنع��م باالمتي��ازات ال�تي أتاحه��ا منصب��ه ،احل��زب "الس��وري القوم��ي االجتماع��ي"،
حيدر ،مل َّ
يتول سابقاً اي منصب ،وال ينتمي ليأخ��ذ بالتدري��ج -وإن بدرج��ات حذر أعلى -وانتس��ب إىل صفوف��ه مبك��راً.
سيش��كل الفق��ر ،والتفوق الدراس��ي
لطائف��ة األس��د ،ولي��س بعثي��اً؛ ب��ل رئيس��اً الص��ورة التقليدي��ة لوزي��ر يف دول��ة األس��د:
جلن��اح حيس��ب نفس��ه "معارض��ة" من احلزب ش��راكات م��ع رج��ال أعم��ال موال�ين للنظام ،كطال��ب ط��ب ،واعتن��اق إيديولوجيا ضحلة
"الس��وري القوم��ي االجتماع��ي" لتلطي��ف ومع أمراء حرب من قادة امليليشيات ،والعائد ك"س��وري قوم��ي" ،إضاف��ة إىل األناني��ة
ص��ورة النظ��ام آن��ذاك؛ وف��وق "مزاي��اه" تل��ك ،أم��وال مبالي�ين ال��دوالرات أودع معظمه��ا والتوه��م واحل��ذر ،عوام��ل رئيس��ية صنع��ت
كان مضمون��اً يف والئ��ه وأدائ��ه املنضب��ط ،يف اخل��ارج ،وظ��ل الباق��ي ب��إدارة ش��قيقته ،ش��خصية حيدر ،الذي س ُيعرف بعد افتتاحه
وحرفي �اً بتأدي��ة ال��دور املرس��وم ل��ه.
ألن زوجت��ه مدرس��ة اللغ��ة الفرنس��ية رب��ا عي��ادة يف مدينت��ه مصي��اف بطبع��ه اهل��ادئ،
س��رعان م��ا ّ
تأك��د ذل��ك ،يف اختب��ار اخل��ش اعتكف��ت بع��د مقت��ل إمساعي��ل يف وتك ّتم��ه وحرص��ه عل��ى إبقاء مس��افة تفصله
ومح ْلت��ه ع��ن الن��اس ،وحص��ر دوائ��ر أصدقائ��ه عل��ى
كب�ير كان حمن��ة عصف��ت حبي��اة حي��در عامله��ا اخل��اص ،ون��أت بنفس��ها عن��هّ ،
ْ
وغريته��ا إىل األب��د ،حني اختطفت جمموعة املس��ؤولية كامل��ة ع��ن دم ابنهم��ا ،ومل يع��د زم�لاء املهن��ة و"رفق��اء" احل��زب.
مل يك��ن احن��راف الرج��ل بع��د
م��ن "ش��بيحة" قري��ة القب��و الطائفي�ين جنل��ه يعنيه��ا منصب��ه وأموال��ه والش��ائعات ع��ن
واع
البكر إمساعيل ،طالب كلية الطب ،الناشط زواج��ه بام��رأة أخ��رى.
الثورة دفع ش��يطان فحس��ب ،إمنا اختيار ٍ
يف صف��وف املتظاهري��ن ،يف طري��ق عودت��ه
يف املراح��ل املبك��رة م��ن س�يرته أص� ّر علي��ه ،ب��اع يف س��بيله دم ابن��ه ،ومل يلب��ث
م��ع صديق��ه إىل مصي��اف .وقتل��ت الش��ابني ،الذاتية ،م ّثل علي بن إمساعيل حيدر منوذج أن خس��ر مقاب��ل البي��ع ،وسيخس��ر املزي��د.

مجلّ 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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طفل من ريف دمشق  -عدسة فادي الشامي  -خاص عني املدينة

خالل التصدي لهجوم داعش ،شبان من بلدات ،غرانيج والكشكية وأبو حمام ،يف ريف دير الزور  -عدسة أحمد  -خاص عني املدينة

