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عدسة شمس الدين
خاص عني املدينة



االفتتاحية

األسد حماصرًا ومعزواًل ومفلسًا وراء اخلط األصفر  

خل��ف اخل��ط األصف��ر، أو وحي��داً يف اجتم��اع ال وجود ملمثل دبلوماس��ي عن الدول��ة املضيفة فيه. هذا  	
م��ا حيص��ل علي��ه بش��ار األس��د م��ن حلفائ��ه ومحات��ه يف روس��يا وإي��ران.

يس��ّرب ال��روس صورت��ه ذلي��ًا، يق��ف ب��ن مرافق��ي بوت��ن عل��ى أرض س��ورية ويف مط��ار كان حيم��ل اس��م 
شقيقه القتيل، فريد اإليرانيون باستدعائه وحده، ثم يتاعبون بصورته ويقّزمون حجمه ليصري خامنئي 
أطول منه وهما حيتضنان بعضهما، وال تضاهي سعادته البادية إال فرحة شبيح رخيص نال رضا "املعلم".

حماصر حتى فقد قدرته على اجرتار االقتصاد الوهمي بطوفان عملة مطبوعة با دعم، تبّخرت  	
دعاية انتصاره وإعادة إعمار أصنام والده الس��فاح، وحتولت نش��وة س��حق مدن وقرى س��وريا إىل هلاث وراء 
تدوينات متذمرة لش��بيحته وهم يطاردون إس��طوانات الغاز وس��ويعات الكهرباء املتناقصة وعودة اللرية إىل 

منحن��ى اهلبوط.
مع��زول حت��ى ع��ن اس��تقبال دبلوماس��ي ينال��ه أي رئيس يف أي مكان، يق��اد إىل محيميم ليقف خلف  	
ح��دوده الصف��راء مصفق��ًا لبوت��ن، أو إىل طه��ران ليبلغ��ه قاس��م س��ليماني مبا جيب أن يفع��ل يف إدلب ومحاة 

وديرال��زور.
يرتن��ح "االنتص��ار" امللّف��ق حت��ت وط��أة تب��دد وع��ود إع��ادة اإلعم��ار اخللبي��ة، وفرملة ما كان س��يبدو  	
انفتاح��ًا عربي��ًا عل��ى نظام��ه عل��ى وق��ع "بلوك" أمريك��ي – أوروبي؛ يعيده إىل وضعه األول كصفقة خاس��رة 
ت��ورط به��ا ال��روس، وال يعرف��ون كي��ف س��يتم تصري��ف بضاع��ة فاس��دة ال تش��رتيها إال إي��ران ال��ي ال تصلح 
كزب��ون ته��دد إس��رائيل بضرب��ه دون توق��ف. فتتس��رب أوراق ج��س نب��ض روس��ية ع��ن تصعي��د نس��خة 
كاريكاتوري��ة لضاب��ط قتي��ل إىل قي��ادة اجلي��ش ليك��ون "النم��ر املتناس��خ" تهدي��داً جدي��داً آلل األس��د وحل��م 

الش��قيق األصغ��ر ماه��ر يف وراث��ة ع��رش الش��بيحة الدام��ي.
يتهاوى مش��روع "االنتصار اإلهلي" يف س��وريا والذي احتفى به اإلرهابي حس��ن نصر اهلل مبكراً، ألن  	

االس��د قت��ل الدول��ة واجملتم��ع واالقتص��اد وقت��ل معه��ا ف��رص جنات��ه املس��تحيلة أص��ًا.
ق��د يط��ول أم��د غط��اء الوه��م أو يقص��ر، ورمب��ا يظ��ل لف��رتة م��ا واجه��ة اس��تخدام  هل��وس بوت��ن يف  	
اس��تعادة إمرباطوري��ة روس��يا موقعه��ا، أو هل��وس طائف��ي إيراني يس��ري اآلن يف جس��د دمش��ق، لكنه يف نهاية 
أم��ره لي��س نتيج��ة مقنع��ة ميك��ن دف��ع أي مث��ن مقابله��ا... لي��س األس��د مثن��ًا ألي انتص��ار وال ه��و مث��ن ألي 

هزمي��ة.
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الس��نة  طالب��ة  وه��ي  )أ(  تق��ول  	
الثاني��ة يف كلي��ة احلق��وق جبامع��ة الف��رات 
بدي��ر ال��زور، وال جت��د حرج��ًا يف االس��تدانة 
فاألم��ر  املخ��در،  احلش��يش  لش��راء  أحيان��ًا 
مألوف ويسري جداً، حيث تشرتي ما تريد من 
زمي��ل هل��ا يف الكلي��ة: "وق��ت احلص��ار تعلم��ُت 
عالتدخن، ومن كم ش��هر جربُت احلش��يش 

وعجب��ي.."
ارت��اح  ب��س  هس��ع،  مدمن��ة  "مان��ي  	
ي��دل  ال  ال��ي  )أ(  تضي��ف  كث��ري"  مع��اه 
مظهره��ا اخلارج��ي عل��ى أنه��ا ص��ارت -كم��ا 
تق��ول- )متي��ز الصايف من املغش��وش بن أنواع 
احلش��يش، وختل��ط وتل��ف مبه��ارة( مث��ل أي 

مدم��ن. م��زاج  صاح��ب 
يف مدين��ة دي��ر ال��زور ال��ي ال ي��زال  	
كل ش��يء فيه��ا أس��ري اس��تباحة وس��يطرة 
امليليش��يات،  مل تف��رت للمخاب��رات وعناص��ر 
رئيس��ية  س��وقًا  اجلامعي��ة  الكلي��ات  ص��ارت 
لتج��ار املخ��درات، وص��ارت كلي��ة احلق��وق 
"مدرس��ة لتعلي��م احلش��يش وإدم��ان احل��ب" 
كم��ا وصفه��ا أح��د الط��اب املتذمري��ن م��ن 
"وقاح��ة التج��ار واملوزعن واملتعاطن" الذين 
حولوا "الكافرتيا" وساحات الكلية إىل صاالت 
بي��ع وش��راء علني��ة، يقصده��ا مجي��ع الطاب 
اجلامعي��ون املتعاط��ون، ب��ل ويقصده��ا أيض��ًا 
متعاط��ون م��ن خارج اجلامعة، وفق ما يقول 
الطال��ب املتذم��ر ال��ذي قل��ص أي��ام دوام��ه إىل 
احل��د األدن��ى ليتحاش��ى ه��ذا "اجل��و املوب��وء".

"أأّمن 400 
لرية حق 
سيجارة 

احلشيش، كل 
يوم أدخن سيجارة 

أنا وصديقي وكل 
نهارنا انبساط"

كلية احلقوق.. كلية احلشيش واحلبوب املخدرة بدير الزور

احلق��وق  كلي��ة  ط��اب  ع��دد  يبل��غ  	
)2350( طالبًا وطالبة من مجيع الس��نوات، بينهم 
)220( طالب��ًا منتس��بًا مليليش��يا "الدف��اع الوط��ي" 
يرتك��زون يف الس��نتن األوىل والثاني��ة. حي��ث 
 )100( األوىل  يف  الط��اب  العناص��ر  ع��دد  يبل��غ 
تقريب��ًا،   )95( الثاني��ة  الع��دد يف  ويبل��غ  تقريب��ًا، 

املخ��درات.  أغلبيته��م  يتعاط��ى 
ويع��د حمم��ود امل��رتاس وه��و طال��ب يف  	
الس��نة الثالث��ة بكلي��ة احلق��وق وعنص��ر ب��ارز يف 
ميليش��يا "الدف��اع الوط��ي"، أكرب جت��ار املخدرات 
يف اجلامع��ة، تربط��ه عاق��ات متين��ة م��ع التج��ار 
الرئيس��ين عل��ى مس��توى املدين��ة، ال س��يما منه��م 
رئي��س ف��رع اهل��ال األمح��ر بدي��ر ال��زور س��فيان 
املش��علي. يتمت��ع حمم��ود امل��رتاس باحلماي��ة م��ن 
جه��ات متع��ددة، ميليش��يا "الدف��اع الوط��ي" ال��ي 
ينتس��ب اليه��ا، وميليش��يا "كتائ��ب البع��ث" ال��ي 
يرتأس��ها عم��ه س��امل، فض��ًا ع��ن محاي��ة املش��علي 
وش��ركائه يف أجه��زة املخاب��رات والش��رطة وفرع 

مكافح��ة املخ��درات بدي��ر ال��زور.
بع��ض  ويف  املم��رات  يف  "الكافرتي��ا"  يف  	
القاع��ات الفارغ��ة، ال جي��د بع��ض الط��اب حرج��ًا 
يف إش��عال س��يجارة يتناوب��ون عليه��ا، وتتجن��ب 
كثري من الطالبات احلمامات الي صارت حكراً 
للمتعاطن من اجلنس��ن. يقول أبو س��عيد )اس��م 
وهم��ي( وه��و أب لطالب��ة يف الس��نة الثاني��ة بكلي��ة 
احلق��وق، إن��ه واق��ع م��ع زوجت��ه حب��رية كب��رية 
"ش��ايلن ه��م هالبني��ة.. م��ا ن��دري خنليه��ا ت��داوم 
وال ال؟.. آخ��ر ش��ي اتفقن��ا معاه��ا ت��روح عالفحص 

ب��س.. ص��ارت الدنيا ختوف". خ��وف حيياه اليوم 
يف دي��ر ال��زور كل أب وأم على أبنائهم وبناتهم 
"من هالباوي واملصايب اللي قعد نشوفها قدام 
عيوننا كل يوم" تقول األم الي ال تطمئن على 
ابنتها إال إذا كانت يف املنزل، فاخلارج سواء يف 
الش��ارع أو يف املدرس��ة أو اجلامع��ة أو الوظيف��ة، 
كل��ه أخط��ار تدعو اهلل أن جينبه��ا ابنتها طالبة 
الثانوي��ة  طالب��ة  األخ��رى  وابنته��ا  اجلامع��ة 

وابنها.
الف��رات  جامع��ة  رئي��س  يب��دي  ال  	 
ال��ذي تاحق��ه ش��بهات فس��اد ك��ربى راغ��ب 
العل��ي، وال عمي��د كلي��ة احلق��وق املع��ن بداي��ة 
الع��ام الدراس��ي احلالي أمحد عب��د الرحيم، وال 
أي م��ن مس��ؤولي اجلامع��ة اهتمام��ًا يذك��ر 
باجلامع��ة  املس��تفحلة  املخ��درات  بظاه��رة 
وب"احلق��وق" خاص��ة. ب��ل وُيته��م بعض أعضاء 
اهليئ��ة التدريس��ية مث��ل ولي��د ع��رب بالتواط��ؤ 
م��ع امل��رتاس، كم��ا يق��ول بع��ض الط��اب ع��ن 
أس��تاذهم ال��ذي "يبي��ع امل��ادة وميك��ن يتوس��ط 
أو  دخ��ان  ك��روز  أو  ببطاني��ة  غ��ريه،  مب��واد 
يبيعه��ا  يرج��ع  ميك��ن  حش��يش  س��يجارة 
ه��و  الع��رب  أم��ر  يف  والطري��ف  عالط��اب"، 
تكليف��ه م��ن قب��ل رئي��س اجلامع��ة بالتحقي��ق 
يف مظاه��ر الفس��اد املس��تفحل يف الكلي��ة إىل 
ح��د ُمن��ح في��ه طاب راس��بون يف الس��نة األوىل 
كشوف عامات ومصدقات وشهادات خترج. 
اإلطاح��ة  الع��رب  حتقي��ق  نتيج��ة  وكان��ت 

بالعمي��د الس��ابق وإيقاف��ه ع��ن التدري��س.
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يصف ملهم النايف )21 عام( ابن مدينة الطبقة اللحظات  	
األوىل النط��اق املظاه��رات م��ن جديد أيام اجلمعة يف مدينته، بأنها 
"أع��ادت ال��روح لتل��ك املدين��ة ال��ي قدم��ت عش��رات الش��هداء يف الث��ورة 
السورية والتزال مستمرة يف العطاء بإيواء آالف املهجرين من كل 
أحن��اء س��وريا"، كم��ا يص��ف، وميّث��ل تل��ك احلال��ة بأنه��ا أحيته��م بع��د 
م��وت طوي��ل، خاص��ة أن املنطق��ة ال ختض��ع لس��يطرة اجلي��ش احل��ر، 
ومتل��ك موقع��ًا جغرافي��ًا يضعه��ا يف واجه��ة األح��داث مقاب��ل مناط��ق 

س��يطرة النظ��ام.
"فك��رة التنس��يق للمظاه��رات ج��اءت جم��دداً ك��ردة فع��ل،  	
بع��د أن تفاجئن��ا ببي��ان أص��دره م��ن يس��مون أنفس��هم زوراً بش��يوخ 
العش��ائر، يدع��ون م��ن خال��ه نظ��ام األس��د للع��ودة والس��يطرة عل��ى 
مدين��ة الطبق��ة، وب��ذات الوق��ت كان��ت ت��دور مفاوض��ات ب��ن النظ��ام 
وقوات س��وريا الدميقراطية "قس��د" من أجل تس��ليم املنطقة للنظام، 
ف��كان لزام��ًا علين��ا القي��ام بش��يء ض��د ه��ذه التح��ركات" يق��ول ملهم.

ويتاب��ع "يف البداي��ة حاولن��ا أن نكثف املنش��ورات على برامج  	
التواص��ل االجتماع��ي م��ن أج��ل أن نفن��د تل��ك البيان��ات، خاص��ة أن 
منطقتن��ا ذات طاب��ع عش��ائري، وقمن��ا بتش��كيل جمموع��ات إليص��ال 
صوتن��ا يف تل��ك املنش��ورات ال��ي نوض��ح فيه��ا ب��أن الذي��ن ظه��روا يف 
البيان أساسًا يعيشون يف مناطق النظام، وغرروا بكثري من املنتفعن 
م��ن النظ��ام املتواجدي��ن يف الطبقة للتوجه إىل مناطقه، والدخول يف 
عملي��ة مصاحل��ة م��ن أجل وضع قدم هلم يف املدينة وتس��هيل عملية 

إخضاعه��ا".
ويش��رح ب��أن املنش��ورات "مل جت��ِد نفع��ًا ألن معظ��م املتابع��ن  	
م��ن خ��ارج س��وريا -والن��اس عل��ى األرض- ال يعرف��ون م��اذا س��يحل 
به��م بع��د فوض��ى التصرحي��ات والبيانات ب��ن تركيا والنظام وقس��د 
الدع��وة إىل مظاه��رة.. وبالفع��ل  وروس��يا وأمري��كا، ف��كان خيارن��ا 
انطلقن��ا م��ن جام��ع احلم��زة 11 كان��ون الثان��ي الفائ��ت لتك��ون بداي��ة 

مظاهراتن��ا”، يق��ول مله��م. 
جتّم��ع يف ذل��ك الي��وم ع��دة ش��بان بع��د ص��اة اجلمع��ة،  	
ميكروف��ون  األصدق��اء،  جلبه��ا  الفت��ات  اجلام��ع  خ��ارج  ينتظره��م 
ومكربات صوت، وانطلقوا باهلتافات املعروفة )الش��عب يريد إس��قاط 
النظ��ام.. بال��روح بال��دم نفدي��ك ي��ا ش��هيد(. جت��اوب معه��م العش��رات 

	           "ما إن انتهى اخلطيب من خطبته يف جامع احلمزة -اجلامع األشهر ومركز مظاهراتنا السابقة بداية الثورة  	
يف مدين��ة الطبق��ة يف ري��ف الرق��ة الغرب��ي- حت��ى بدأن��ا باهلت��اف... اهلل أك��رب اهلل أك��رب.. الش��عب يري��د إس��قاط النظ��ام.. ه��ل تص��ّدْق؟ إنه��ا 

قش��عريرة االنتص��ار عل��ى اخل��وف، إنه��ا الف��رح.. الرهب��ة.. ال أس��تطيع وص��ف ه��ذا الش��عور".

خاص��ة م��ن األطف��ال، الذي��ن "قدم��وا م��ن كاف��ة أحياء املدين��ة، فلم 
يك��ن غرضه��م الصاة فقط بل التظاهر أيضًا، والصدح بأصواتهم 

جم��دداً بأن��ه ال ع��ودة لنظ��ام األس��د".
يصف ملهم ردة فعل الشارع بعد تلك اجلمعة واجلمعة  	
الي تلتها؛ يقول إن هناك ثاثة أصناف من املدنين القريبن من 
املظاه��رات، صن��ف ش��ارك فيه��ا "دون أي ت��رتدد"، وصن��ف يرغ��ب 
باملش��اركة ويتمنى أن خترج تلك املظاهرات بش��كل مس��تمر "لكنه 
خائ��ف م��ن دخ��ول النظ��ام إىل املنطق��ة"، إضاف��ة إىل املوال��ن لنظ��ام 
األس��د، الذي��ن تكفل��وا بتس��جيل أمس��اء املش��اركن يف املظاه��رات 

إلرس��اهلا إىل األف��رع األمني��ة، كم��ا جي��زم الش��اب.
مل يتمك��ن منس��قو تل��ك املظاه��رات م��ن التظاه��ر خ��ال  	
مجعت��ن متتاليت��ن نتيج��ة احلظ��ر ال��ذي ف��رض عل��ى ناحي��ة 
املنص��ورة وُرف��ع فيم��ا بع��د، نتيج��ة احتجاج��ات املدني��ن ض��د ق��وات 

"قس��د" بع��د مقت��ل أح��د املدني��ن هن��اك عل��ى أح��د حواجزه��ا.
وأك��د ع��دد م��ن منس��قي تل��ك املظاه��رات يف حديثه��م  	
لع��ن املدين��ة، بأنه��م حقق��وا نتيج��ة جي��دة بع��د أن اختف��ت أص��وات 
املطالب��ن بع��ودة نظ��ام األس��د وتوق��ف نش��اطهم بش��كل ش��به كامل 
بع��د أن كان��وا يدع��ون يومي��ًا إىل ع��ودة النظ��ام وعق��د املصاحل��ات. 
وحاول��ت ق��وات "قس��د" يف املدين��ة "الع��زف عل��ى وتر تل��ك املظاهرات 
م��ن خ��ال دعوته��م ملناهضة التدخل الرتكي يف الش��مال الس��وري 
والتدخ��ل املزم��ع ش��رق الف��رات، لك��ن املتظاهري��ن رفض��وا ذل��ك 
معتربي��ن أن عدوه��م األه��م واألول ه��و نظ��ام األس��د"، حبس��ب أح��د 

منس��قي املظاه��رات.
الش��عارات واألع��داد واملش��اركة -رغ��م قلته��ا- كان��ت  	
رس��الة واضح��ة أراد أبن��اء الطبق��ة أن يوصلوه��ا ملؤي��دي النظام من 
جهة، و لقوات "قسد" من جهة -رغم أنها مل تتعرض للمظاهرات-، 
بأنه��م ال يري��دون ع��ودة النظ��ام بش��كل مطل��ق، وأن املدني��ن ل��ن 
يكون��وا اخلاس��ر يف املع��ارك السياس��ية والعس��كرية الي حتيط بهم 
جم��دداً. خيت��م مله��م حديث��ه "نادين��ا بأمس��اء ش��هداء املدين��ة الذي��ن 
ختطوا 1500 ش��هيد.. حبة األصوات ودموع الش��يوخ كانت كفيلة 
بأن نواصل ونستمر يف املظاهرة األوىل الي خفنا حن كنا ننسق 

هل��ا أن تصط��دم بس��لطة األم��ر الواق��ع".

عدنان احلسن 

الثورة ال متوت.. مظاهرات ألبناء الطبقة ترفض عودة النظام
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ميليشيا "لواء فاطميون"
ش��اركت "فاطمي��ون" يف معرك��ة  	
الس��يطرة عل��ى مدين��ة تدم��ر ض��د تنظي��م 
داع��ش، واخت��ذت بع��د ذل��ك قاع��دة ومق��رات 
ونق��اط  حواج��ز  وأقام��ت  املدين��ة،  يف  ع��دة 
تفتيش على أطرافها؛ كان أشهرها احلاجز 
الرئيس��ي عل��ى طري��ق دي��ر ال��زور م��ن جه��ة 
يف  امليليش��يا  نش��أة  م��ن  وبالرغ��م  الغ��رب. 
أوس��اط الش��يعة األفغ��ان م��ن قومي��ة اهلزارة، 
ال س��يما منه��م الاجئ��ن يف إي��ران، إال أنه��ا 
أخذت بقبول متطوعن من جنس��يات أخرى 
يف كتائبه��ا املنتش��رة الي��وم يف س��وريا؛ فف��ي 
مدين��ة تدم��ر يبل��غ الع��دد الكل��ي التقري��ي 
لعناص��ر ميليش��يا "فاطمي��ون" الي��وم )500-

450( عنص��ر، ال يزي��د ع��دد األفغ��ان بينه��م 

عل��ى )125-100( عنص��راً، يف حن يتوزع باقي 
الس��ورين  عل��ى  تقريبي��ة-  -بأع��داد  الع��دد 
م��ن خمتل��ف احملافظ��ات ب )200( عنص��ر، 
والعراقي��ن ب )100( عنص��ر، والفلس��طينين 

عنص��راً. ب)50( 
يف  "فاطمي��ون"  ميليش��يا  يق��ود  	
تدمر مقاتل أفغاني يف األربعينات من عمره 
يلق��ب ب"احل��اج عب��د احل��ق"، ويلي��ه يف قي��ادة 
امليليش��يا مقات��ل عراق��ي يف نهاي��ة الثاثين��ات 
الراه��ب"،  "مهن��د  باس��م  يع��رف  العم��ر  م��ن 
ويتخ��ذ القائ��دان إىل جان��ب ق��ادة آخري��ن يف 

امليليش��يا م��ن فن��دق وس��ط مدين��ة تدم��ر 
يف  هل��م.  مس��كنًا  امليليش��يا  علي��ه  اس��تولت 
ح��ن يت��وزع كل )5( إىل )8( عناص��ر يف 
منازل أهالي املدينة املهجرين، أو يف غرف 
مس��بقة الصن��ع قريب��ة م��ن قاع��دة القي��ادة 
الرئيس��ية واملق��رات والنق��اط العس��كرية  

للميليش��يا. األخ��رى  واحلواج��ز 
"فاطمي��ون"  ميليش��يا  تب��دو  	
حي��ث  منظم��ة،  ش��به  عس��كرية  وح��دة 
والعراقي��ون  األفغ��ان  عناصره��ا  يتلق��ى 
بقيم��ة  ش��هرية  روات��ب  والفلس��طينيون 
)500( دوالر أمريك��ي تقريب��ًا، فيم��ا ال يزيد 
رات��ب العنص��ر الس��وري فيه��ا عل��ى )100( 
أل��ف ل��رية. وتتف��اوت الكف��اءة القتالي��ة يف 
صفوفه��ا، حي��ث يتمت��ع األفغ��ان -خاص��ة 
منه��م املقاتل��ن األق��دم- خب��ربات ومه��ارات 
قتالي��ة أوس��ع مم��ا ل��دى العناص��ر املنتم��ن 
امليليش��يا. وحيص��ل  أخ��رى يف  جلنس��يات 
والفلس��طينيون  الس��وريون  العناص��ر 
الس��وريون عل��ى )5( أي��ام إج��ازة يف الش��هر، 
م��رة  والعراقي��ون  األفغ��ان  يس��افر  فيم��ا 

أط��ول.  إج��ازات  يف  مرت��ن  أو  واح��دة 
التش��كيل  ورغ��م  اآلن  حت��ى  	
امليليش��يا  تب��دو  املتجان��س  غ��ري  العرق��ي 
األش��هر  خ��ال  تس��جل  فل��م  منضبط��ة، 
الثاثة األخرية سوى حادثة شغب وشجار 

واحدة كبرية يوم رأس الس��نة األخري، احتج 
خاهل��ا عناصر س��وريون على األعب��اء الزائدة 
به��ا-  ال��ي يكلف��ون  املناوب��ات واحلراس��ة  يف 
ُط��رد عل��ى إثره��ا ثاث��ة عناصر س��ورين من 
صف��وف امليليش��يا. وت��رتد رواي��ات عل��ى نط��اق 
واس��ع يف مدين��ة تدم��ر أن ظاه��رة املمارس��ة 
اجلنس��ية املثلي��ة )ل��واط( ش��ائعة يف أوس��اط 
"فاطمي��ون"، حي��ث تق��ام حفات يرت��دي فيها 
أح��د العناص��ر األصغ��ر س��نًا لباس��ًا نس��ائيًا، 
ويتس��امح إزاءه��ا ق��ادة امليليش��يا ال��ي حيك��ي 
قائدها عن نفسه -حسب ما ينقل عناصر من  
جي��ش النظ��ام يف تدم-، أن��ه يتخذ )3( عناصر 

لتلبي��ة رغبات��ه اخلاص��ة.
ميليشيا "زينبيون"

ش��اركت ميليش��يا "ل��واء زينبي��ون"  	
تدم��ر،  مدين��ة  معرك��ة  يف  الباكس��تانية 
يف  منه��ا  اجملموع��ات  بع��ض  واس��تقرت 
املدين��ة عل��ى م��دى العام��ن املاضي��ن. ومث��ل 
"فاطمي��ون" انض��م متطوع��ون م��ن جنس��يات 
أخ��رى إىل صف��وف امليليش��يا الباكس��تانية، 
فف��ي تدم��ر ال��ي يق��در الع��دد الكل��ي لعناص��ر 
"زينبي��ون" ب)200( عنص��ر تقريب��ًا، ال يزي��د 
ع��دد الباكس��تانين عل��ى )70( عنص��راً، فيم��ا 
والعراقي��ون  الس��وريون  العناص��ر  يش��كل 

املتبقي��ة.  األك��رب  النس��بة 
تف��رض امليليش��يا قي��ودا أك��رب م��ن التكت��م 
والس��رية عل��ى عناصره��ا، الذي��ن يتحاش��ون 
االخت��اط بباق��ي جن��ود امليليش��يات والق��وات 
ف��ا  الش��يعية منه��ا:  األخ��رى، خاص��ة غ��ري 
يعرف أي اسم أو لقب ثابت لقائد "زينبيون". 
الباكس��تانين  س��يما  -ال  أفراده��ا  ويتمت��ع 
األق��دم يف صفوف امليليش��يا- مبه��ارات قتالية 
عالي��ة، خاص��ة يف أعم��ال القن��ص واالقتح��ام 

أثن��اء املع��ارك.
حزب اهلل

تغ��ري  املاضي��ن  العام��ن  خ��ال  	
انتش��ار ح��زب اهلل اللبنان��ي م��ن ش��هر إىل آخ��ر، 
وحس��ب تط��ورات املع��ارك وخط��ط االنتش��ار 
لكتائ��ب احل��زب عل��ى جبه��ات القت��ال يف امل��دن 
واحملافظات السورية األخرى، غري أن احلزب 
ينق��ص  مل  تدم��ر  يف  دائ��م  بوج��ود  احتف��ظ 
خاله عدد املقاتلن عن )50( عنصراً، وأحيانًا 
زاد عل��ى )100( عنص��ر يف م��رات قليل��ة وأثن��اء 
التحض��ري ملعارك ومحات كربى يف البادية 
أو أثناء التوقف يف الطريق إىل حمافظة دير 

ال��زور.

ميليشيات احلرس الثوري اإليراني يف تدمر
)500( عنصر لـ»فاطميون« ربعهم أفغان والباقي سوريون 

وعراقيون وفلسطينيون  تقرير خاص 
من��ذ س��يطرة ق��وات النظ��ام وحلفائ��ه ال��روس واإليراني��ن عل��ى مدين��ة تدم��ر  	
مطل��ع آذار يف الع��ام 2017، حاف��ظ احل��رس الث��وري اإليران��ي ع��رب امليليش��يات التابع��ة ل��ه 
عل��ى وج��ود ثاب��ت يف املدين��ة مب��ا متثل��ه م��ن أهمي��ة بالغ��ة كقاعدة ك��ربى يف بادية الش��ام 
و كمحط��ة رئيس��ية يف الطري��ق إىل حمافظ��ة دي��ر ال��زور. يف ه��ذا التقري��ر حت��اول ع��ن 
املدين��ة اعتم��اداً عل��ى مص��ادر خاص��ة تقدي��م ص��ورة عام��ة ع��ن الوج��ود اإليران��ي يف مدين��ة 
تدم��ر، وال��ذي يتمثل اليوم بثاث ميليش��يات رئيس��ية هي "ل��واء فاطميون" األفغاني و"لواء 
زينبي��ون" الباكس��تاني و"ح��زب اهلل" اللبنان��ي، يف ح��ن غ��ادرت تدم��ر إىل وجه��ات خمتلف��ة 

معظ��م ميليش��يات احلش��د الش��يعي العراقي��ة.
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الش��مال  يف  االس��تجابة(  )منس��قو  م��ن  خاص��ة  مص��ادر  	
الس��وري كش��فت لع��ن املدين��ة أن نس��بة النس��اء العام��ات يف إدل��ب 
%15 دون أي تفاصي��ل أخ��رى خت��ص املوض��وع، وه��ي نس��بة -يف ح��ال 

صحتها- ال بأس بها قياسًا إىل التدهور يف جمال األعمال والبطالة 
الي ميكن تصور ضخامة أعداد األيدي العاملة الي تركتها خارج 
س��وق العم��ل واعتم��اد كل��ي أو جزئ��ي عل��ى دع��م املنظم��ات اإلغاثي��ة 
أو التحوي��ات م��ن اخل��ارج. بالتأكي��د رف��ع عم��ل امل��رأة يف )أرض 
العائل��ة( نس��بة النس��اء العام��ات إىل جمم��ل عدده��ن يف احملافظ��ة، 
وهو العمل األكثر انتشاراً، لكن يبقى جملاالت العمل اجلديدة الي 
أتاحتها الثورة ثقلها النوعي يف حال مل يكن هلا أثر كمي يف الواقع.

تنتش��ر الي��وم يف إدلب منظمات ومجعي��ات ومكاتب خاصة  	
بامل��رأة مس��تقلة أو ضم��ن هيئ��ات وتش��كيات أك��رب، تس��عى لزي��ادة 
مس��اهمة النس��اء يف اجمل��ال الع��ام وحماول��ة دفعه��ن للمش��اركة يف 
العم��ل السياس��ي أو الثق��ايف أو اجملتمع��ي؛ وأتاح��ت الث��ورة ملؤسس��ات 
ثقافي��ة وإنس��انية حملي��ة وعاملي��ة التواص��ل مباش��رة م��ع الفئ��ات 
األكث��ر ضعف��ًا كالنس��اء، إضاف��ة لفت��ح أبوابه��ا أم��ام طاقاتهن، لكن 
يبقى للواقع كلمته النهائية: هناك من جانب ظروف احلرب الي 
فرضه��ا النظ��ام وميليش��ياته وم��ا يصاحبه��ا م��ن تده��ور ضاغط على 
مس��تويات ع��دة، وم��ن جان��ب آخ��ر الرقاب��ة املضاعف��ة ال��ي تفرضه��ا 
الفصائل اإلسامية على احلياة العامة. جعل كل ذلك من اخرتاق 
امل��رأة جمل��االت العم��ل اجلدي��دة إجنازاً حيس��ب للثورة وناش��طاتها يف 
خلخلة الواقع االجتماعي، حتى لو كان ذلك بأعداد ما زالت قليلة.

النماذج القدمية لعمل املرأة
بالبس��اطة  يتس��م  ال��ذي  اإلدل��ي  لع��ل طبيع��ة اجملتم��ع  	

ومن��وذج احلي��اة الريفي��ة بالعم��وم، جع��ل م��ن امل��رأة اإلدلبي��ة ام��رأة 
مكافح��ة كرب��ة من��زل إضاف��ة لكونه��ا مس��اندة للرج��ل يف ظ��روف 
العم��ل، وتنقس��م النس��اء يف تل��ك الظ��روف إىل منوذج��ن م��ن حي��ث 
حكومي��ة،  وظائ��ف  يف  العام��ل  املتعل��م  النم��وذج  العم��ل،  طبيع��ة 
كالتعلي��م والتمري��ض والوظائ��ف اإلدارية يف دوائر الدولة، يف ظل 
نظ��رة ت��رى إىل ه��ذه الوظائ��ف كأعم��ال مناس��بة للم��رأة، يف ح��ن 
تق��ل دراس��ات اهلندس��ة وبع��ض اجمل��االت األخ��رى ال��ي تناس��ب حي��اة 

امل��دن األك��رب.
ه��ذا م��ا أوضحت��ه املعلم��ة عف��اف الس��يد )إحدى نس��اء ريف  	
إدل��ب اجلنوب��ي( لع��ن املدينة، بقوهلا:"إدلب جمتم��ع ريفي بالعموم، 
وجم��االت التوظي��ف في��ه حم��دودة، األم��ر ال��ذي جيعلن��ا عندم��ا 
نفاض��ل ك��ي ننتق��ي الف��رع الدراس��ي، نفك��ر أي��ن س��نتوظف. وج��دت 
حينه��ا أن التعلي��م ه��و األنس��ب، فه��و يعطي��ي الفرص��ة للتوظي��ف 
يف بلدت��ي، وه��ذا م��ا جعل��ي أدرس األدب اإلنكلي��زي، وفع��ًا عمل��ت 
كمعلم��ة يف مدرس��ة بلدت��ي وه��ذا مناس��ب لظ��رويف حيات��ي." أم��ا 
النم��وذج الثان��ي فهو النس��اء العامات، ويعتم��د عملهن على األعمال 
الزراعي��ة بالغال��ب، س��واء يف حق��ول ختصه��ن أو حق��ول أخرى مقابل 
أج��ر م��ادي، وه��ذه الش��رحية من النس��اء كانت ش��رحية الب��أس بها، 
وخصوص��ًا أن أري��اف إدل��ب أرياف زراعي��ة توفر هذه الفرص للعمل 

بكث��رة.
اجملاالت اجلديدة ومدى اخنراط النساء فيها

لك��ن انتش��ار التعاط��ي م��ع اإلع��ام بوس��ائله املتع��ددة -من��ذ  	
وانتش��ار  احمل��ررة  املناط��ق  يف  واإلدارة  والسياس��ة  الث��ورة-  بداي��ة 
منظم��ات اجملتم��ع املدن��ي، وتل��ك العامل��ة يف اجمل��ال اإلنس��اني، كان 

عمل املرأة اإلدلبية وجماالت جديدة تدخلها بعد الثورة 

	        فتح��ت الث��ورة آفاق��ًا واس��عة لعم��ل امل��رأة يف إدل��ب، جعلته��ا خت��رج أحيان��ًا ع��ن )النم��وذج القدي��م للم��رأة اإلدلبي��ة( به��ذه  	
الدرجة أو تلك، حيث متارس اليوم أعماهلا القدمية إىل جانب أعمال ميكن أن ينظر إليها على أنها غري منطية يف احملافظة. لكن رغم انتشار 
منظم��ات تعم��ل عل��ى تدعي��م ه��ذا املس��ار فأع��داد املنخرط��ات يف اجمل��ال الع��ام مازال��ت متواضع��ة، يف ظ��ل ظ��روف أمني��ة وانتش��ار أيديولوجي��ات 

حت��اول تكبي��ل نش��اط امل��رأة خ��ارج املن��زل.

أسامة الشامي
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عمل املرأة اإلدلبية وجماالت جديدة تدخلها بعد الثورة 

هل��ا دور يف إتاح��ة الفرصة للعنصر النس��ائي 
بإدل��ب للمس��اهمة به��ذه األعم��ال، يض��اف 
إلي��ه أن أعم��ااًل ضم��ن ه��ذه اجمل��االت حتت��اج 
للنس��اء حص��راً، إىل جان��ب اس��تعداد النس��اء 
املنخرط��ات يف العم��ل الث��وري للخ��وض يف 
تل��ك األعم��ال اجلديدة؛ تاقت يف هذا اجملال 
جهود ناشطات متحمسات بإصرار املنظمات 
واجله��ات الداعم��ة عل��ى مش��اركة النس��اء.

يف  انتش��رت  لذل��ك  وكنتيج��ة  	
احملافظ��ة العدي��د م��ن مراك��ز متك��ن املرأة، 
وتعن��ى ه��ذه املراك��ز بالرف��ع م��ن إمكاني��ات 
النس��اء ومتكينه��ن م��ن االخن��راط مبج��ال 
أم��ل(،  )بارق��ة  املراك��ز  ه��ذه  م��ن  العم��ل، 
)بصمة جانوديات(، )إشراقة الغد(، )إشراقة 
و)مكت��ب  حب��اس  إنس��ان(  )أن��ا  بس��راقب(، 
شؤون املرأة والطفل( جببل الزاوية وغريها. 
تق��ول فاطم��ة احلجي )مديرة مكتب ش��ؤون 
امل��رأة ورعاي��ة الطف��ل( لع��ن املدين��ة: "حن��ن 
يف ه��ذا املكت��ب نس��تهدف النس��اء واألطف��ال 
م��ن خمتل��ف املراح��ل العمري��ة، نعم��ل عل��ى 
متكينه��ن يف العدي��د م��ن اجمل��االت السياس��ية 
واالجتماعي��ة والثقافي��ة واملهني��ة، من خال 
إط��اق العدي��د م��ن التدريب��ات التعليمي��ة 
واملهني��ة ون��دوات التوعي��ة وجلس��ات الدع��م 
النفس��ي. صار عملن��ا مصدر اإلهلام لقصص 
جن��اح ع��دد م��ن النس��اء )اللوات��ي دخل��ن يف 

تدريب��ات املكت��ب("
محل��ت الث��ورة ث��م ظ��روف احل��رب  	
تغريات كبرية يف اجملتمع السوري بالعموم، 
وكس��ائر احملافظ��ات كان إلدل��ب نصي��ب 
كب��ري م��ن ه��ذه التغ��ريات، فكان��ت احل��رب 
مبثاب��ة واق��ع جدي��د، أنت��ج زوج��ات الش��هداء 
املصاب��ن،  وزوج��ات  املعتقل��ن  وزوج��ات 
اللوات��ي ص��ار عليه��ن أن يعيل��وا مبفرده��ن 
أنفس��هن وعائاته��ن يف ظ��ل احلاج��ة املادي��ة 
العام��ة، األم��ر ال��ذي وض��ع نس��اء إدل��ب أم��ام 
حتدي��ات أك��رب، كم��ا وج��دت ش��رحية م��ن 
النس��اء الراغب��ات أن يك��ون للم��رأة دور فاع��ل 
يف الث��ورة، وإثب��ات جدارته��ن إلدارة وتلق��ي 

الدع��م ال��ذي تقدم��ه املنظم��ات.
ت��رى رش��ا ش��حاذ )مدي��رة مرك��ز  	
إش��راقة الغ��د( يف بل��دة الغدف��ة التابع��ة ملع��رة 
النعم��ان، أن الواق��ع اجلدي��د يف ظ��ل الث��ورة 
الس��لبية  التغي��ريات  م��ن  العدي��د  أح��دث 
ال��ي  النواح��ي  أب��رز  م��ن  وأن  واإلجيابي��ة، 
تغ��ريت فيه��ا طبيع��ة الواق��ع اجلدي��د ه��و دور 
امل��رأة ومش��اركتها، وه��ذا م��ا أوضحت��ه لعن 
املدين��ة بقوهل��ا: "كان��ت الث��ورة وما تاها من 
س��نوات االنط��اق فرص��ة مناس��بة لظه��ور 

قدرات النساء، والعمل على توظيف ومتكن 
هذه القدرات بش��كل مناس��ب، وس��اعد يف هذا 
توجه املنظمات الداعمة لتمكن املرأة". وعن 
جتربته��ا الش��خصية قال��ت: "قب��ل انطاق��ة 
دمش��ق،  جامع��ة  يف  معي��دة  كن��ت  الث��ورة 
وفصلت قبل نهاية العام األول للثورة، وبعد 
الع��ودة إلدل��ب اس��تطعت حتقي��ق الكث��ري م��ن 
الطموح��ات يف جم��ال متك��ن امل��رأة، وكانت 

ف��رص العم��ل والنج��اح متاح��ة ل��ي."
أفس��حت ظ��روف احلي��اة اجلدي��دة  	
اجمل��ال للم��رأة اإلدلبي��ة للتواج��د يف قطاعات 
امل��رأة  كعم��ل  س��ابقًا،  جتربه��ا  مل  عم��ل 
مبج��ال اإلع��ام حي��ث توج��ه الكث��ريون م��ن 
الفئ��ات العمري��ة الش��ابة لرص��د انته��اكات 
اجلرائ��م،  به��ذه  الع��امل  وتعري��ف  النظ��ام، 
وتقدي��م ص��ورة مض��ادة لتل��ك ال��ي حي��اول 
األس��د لصقه��ا بالث��وار. ش��اركت النس��اء يف 
ه��ذا اجله��د بأع��داد قليل��ة، لك��ن املش��اركة 
كان��ت فعال��ة يف ترس��يخ مصطل��ح ناش��طة 
يف إدل��ب، وم��ع تطور التعاطي مع اإلعام يف 
احملافظة، وانتش��ار مئات الوسائل اإلعامية 
وجرائ��د  ووكاالت  وإذاع��ات  قن��وات  م��ن 
ومواق��ع إخباري��ة، ص��ار هناك ف��رص للمرأة 

الصحفي��ة. أو  اإلعامي��ة 
العم��ل  يف  الراغب��ات  وج��دت  	
هل��ذا  املتحمس��ات  والناش��طات  اإلعام��ي 
اجملال دعمًا على مستوى الدورات التدريبية 
م��ن ع��دة جه��ات صحفي��ة عاملي��ة، كمعه��د 
صحاف��ة الس��لم واحل��رب وعدس��ات س��وريا 
وغريه��ا م��ن اجله��ات، وحبس��ب إحصائي��ة 
أجرته��ا ع��ن املدين��ة، فق��د بل��غ ع��دد اللوات��ي 
عمل��ن بالصحاف��ة 120 ام��رأة، ت��رك العم��ل 
منه��ن 45 ام��رأة، واس��تمر بالعم��ل 75 ام��رأة 
لوج��ود  إضاف��ة  اآلن،  حت��ى  املهن��ة  يزاول��ن 

وكلي��ات  معاه��د  يف  ومتدرب��ة  طالب��ة   150

التدريبي��ة  وال��دورات  واإلع��ام  الصحاف��ة 
العم��ل. ل��ذات  يس��عن 

حتدث��ت لع��ن املدين��ة الصحفي��ة  	
يف جري��دة ح��رب س��لوى عب��د الرمح��ن ع��ن 
جتربتها قائلة: "كنت أهتم مبتابعة األخبار 
قب��ل  الس��وري  بالش��أن  املتعلق��ة  السياس��ية 
عمل��ي بالصحاف��ة، واقرتح��ت عل��ي زميلة لي 
فك��رة كتاب��ة تقرير لوس��يلة إعامي��ة. أثنى 
مدي��ر املؤسس��ة عل��ى تقري��ري بع��د إجن��ازه 
حينه��ا، فتش��جعت وخضع��ت ل��دورة تدريبي��ة 
يف اإلع��ام وتابع��ت العم��ل فيه، ص��رت بعدها 
-لتطوي��ر أدوات الكتاب��ة- أهت��م أكث��ر جبمع 
املعلوم��ات االجتماعي��ة والسياس��ية والطبي��ة 

والتارخيي��ة." واجلغرافي��ة  والثقافي��ة 
إضاف��ة إىل ذل��ك نش��أ يف حمافظ��ة  	
إدل��ب ع��دة جتمع��ات سياس��ية، اخت��ذت م��ن 
الداخل السوري بيئة لرفد كوادرها وتكوين 
ن��داء  )حرك��ة  أهمه��ا  وكان  أجس��ادها، 
س��وريا( و)اهليئ��ة السياس��ية بإدل��ب( و)جتمع 
س��ورية الث��ورة(، دخل��ت املرأة ه��ذه التجمعات 
السياس��ية بأع��داد ال تتج��اوز العش��ر نس��اء يف 
بداي��ات تأسيس��ها، ث��م م��ا لب��ث أن تش��كل يف 
كل حرك��ة سياس��ية مكت��ب خ��اص بامل��رأة. 
وختتل��ف أع��داد النس��اء م��ن مكت��ب آلخ��ر، 
كذل��ك تتفاوت أهمية مش��اركتهن بالقرار 
السياس��ي الفع��ال م��ن حرك��ة إىل أخ��رى، 
حي��ث يض��م مكت��ب امل��رأة يف اهليئة السياس��ية 
 50 مت��رو-  حس��ناء  املكت��ب  مدي��رة  -حس��ب 
عض��واً، كم��ا يض��م مكت��ب امل��رأة يف جتم��ع 
س��ورية الث��ورة ع��دداً مقارب��ًا ل��ه، أم��ا حرك��ة 
ن��داء س��ورية فيض��م مكت��ب امل��رأة فيه��ا عل��ى 
150 عض��واً، حس��ب فضيل��ة خش��اف مدي��رة 

مكت��ب التنظي��م يف احلرك��ة.

رادار املدينة
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ي 

س��ورين  طاب��ًا  واحلص��ار  احل��رب  ظ��روف  أج��ربت  	
كث��ر عل��ى االنقط��اع ع��ن حياته��م الدراس��ية، فيم��ا حظ��ي البع��ض 
مبحاول��ة اس��تكماهلا ع��ن طري��ق اجلامع��ات ال��ي أعي��د إنش��اؤها يف 
املناطق احملررة. يعيد فادي ش��باط )طالب يدرس يف جامعة رش��د 
االفرتاضية( س��بب التحاقه باجلامعة إىل قراره اس��تثمار احلصار 
بالدراس��ة، يف الف��رتة ال��ي ُف��رض فيه��ا عل��ى منطقت��ه يف جن��وب 
دمش��ق م��ن قب��ل نظ��ام األس��د وحلفائ��ه، ومب��ا أن املنطق��ة ال يتوف��ر 
فيه��ا جامع��ات، كان خي��ار االلتح��اق جبامع��ة رش��د ه��و األفض��ل، 

حبس��ب م��ا اس��تنتج.
مل يناق��ش ش��باط كث��رياً نقط��ة االع��رتاف بالش��هادة،  	
معل��ًا ب��أن طموحه "ليس جمرد ش��هادة ووظيفة، وإمنا اكتس��اب 
معلوم��ات تس��اعده يف احلي��اة العملي��ة" وق��د وج��د ضالت��ه يف رش��د، 
حي��ث )تتوف��ر معلوم��ات قيم��ة وطريق��ة س��هلة للدراس��ة( "ع��دم 

االلت��زام ب��دوام أفضله��ا" ق��ال حمدثن��ا.
تع��ّرف "رش��د" ع��ن نفس��ها أنه��ا تتب��ع للجامع��ة اآلس��يوية  	
ادعاءه��ا موض��ع ش��ك، وقضي��ة  ف��إن  العاملي��ة، وحبس��ب نش��طاء 
االع��رتاف بالش��هادة الص��ادرة م��ازال مبهم��ًا. لك��ن تعت��رب جامع��ة 
رش��د االفرتاضي��ة ال��ي أسس��ت يف الع��ام 2012 من أكث��ر اجلامعات 
االفرتاضي��ة ال��ي جذب��ت الكث��ري م��ن الش��باب الس��وري لس��هولة 
التس��جيل فيه��ا واخنف��اض تكلفت��ه وتقدميه��ا منح��ًا ق��د تص��ل إىل 

100% خص��م 
املهن��دس مله��م دروب��ي )مدي��ر اجلامع��ة( وخ��ال حديثه  	
لع��ن املدين��ة ق��ال "إن اجلامع��ة وقع��ت اتفاق��ًا م��ع وكي��ل جامع��ة 
آس��يا العاملي��ة بالش��رق األوس��ط منتصف 2013، كم��ا أنه مت تعزيز 
االتفاقية بداية العام 2019 لتجعل التعاون التعليمي مع اجلامعة 
بش��كل مباش��ر يف مقرها الرئيس��ي يف س��ياجنور )منطقة س��وبانج 
جايا(- ماليزيا." وأشار بالقول "ال يهمنا برشد ما يقوله اآلخرون، 
حن��ن واثق��ون م��ن صح��ة وقانوني��ة ما نفعل��ه ملصلحة تعلي��م بناتنا 

وأبنائن��ا، ه��ذا كل اهتمامن��ا وال يعنين��ا س��وى ذل��ك".
لك��ن ق��رارات تركي��ا خبص��وص اجلامع��ات ال��ي تفتت��ح  	
فروع��ًا هل��ا عل��ى أراضيه��ا تلق��ي بظاهل��ا عل��ى املش��هد التعليم��ي 
الس��وري اخل��اص، إذ تش��كل ف��رص العم��ل يف تركي��ا أفق��ًا للكث��ري 
م��ن اخلرجي��ن، يف وق��ت أص��در في��ه جمل��س التعلي��م العال��ي يف 
تركي��ا ق��راراً برف��ض االع��رتاف بالكث��ري م��ن اجلامع��ات املفتتح��ة 
على أراضيها، مس��تنداً إىل القوانن الي )تش��رتط على أية جامعة 

أجنبي��ة ترغ��ب مبزاول��ة نش��اطها يف تركي��ا أن يت��م االع��رتاف قانوني��ًا 
باألف��رع ال��ي مت افتتاحه��ا من قبل بلد املنش��أ والبل��د الذي تزاول اجلامعة 

نش��اطها في��ه( كم��ا تداول��ت وس��ائل اإلع��ام من��ذ ف��رتة. 
يع��رتف باس��ل م��راد مدي��ر الربامج جبامعة رش��د، أنه على مدار  	
س��بع س��نوات مل تعل��ن اجلامع��ة أن ش��هادتها معتم��دة يف تركي��ا أو يف أي 
دولة أخرى، موضحًا أن "هدف رشد ليس جتاريًا وال لتوزيع )الكرتونة- 
الش��هادة( وإمن��ا إليص��ال العل��م مل��ن حالت الظ��روف دون إكم��ال تعليمه، 
والس��عي لرف��ع )ثقاف��ة ش��عبنا( يف ش��تى اجمل��االت، باإلضاف��ة إىل )صق��ل 

مهارات��ه( ليك��ون مهي��ًأ لاخن��راط بس��وق العم��ل وإع��ادة البن��اء".
السياس��ية  العل��وم  دبل��وم  مث��ل  برام��ج  ع��دة  تض��م اجلامع��ة  	
وتقني��ة  احلكومي��ة  اإلدارة  وبكالوري��وس  األعم��ال  وإدارة  واحملاس��بة 
املعلوم��ات، باإلضاف��ة إىل دبل��وم لغ��ة إنكليزي��ة وتأهي��ل ترب��وي؛ م��دة 
الدارسة باجلامعة ترتاوح بن عامن إىل ثاثة أعوام مقسمة على عدة 
فصول دراسية، ويكون تلقي الدروس عرب اإلنرتنت بشكل كامل ضمن 

مس��جلة.  وحماض��رات  مباش��رة  تفاعلي��ة  حماض��رات 
بعد امتحانات عرب اإلنرتنت كذلك، مينح الطاب املتخرجون  	
)ش��هادات مهني��ة( ميكنه��م تصديقه��ا ع��رب اجلامع��ة اآلس��يوية، حبس��ب 
)مراد( الذي بّن أن "خترج الطاب من رشد غري مربوط بطلبهم شهادة 
آس��يا، وإمن��ا خي��ار خيت��اره م��ن يرغ��ب بكام��ل حريت��ه، ويعت��رب ه��ذا الش��ق 
األول م��ن االتفاقي��ة املوقع��ة م��ع اجلامع��ة اآلس��يوية". أم��ا الش��ق الثان��ي 
فه��و حتصي��ل من��ح عالي��ة مل��ن يرغ��ب يف الدراس��ة يف آس��يا بش��كل مباش��ر، 
وحيصل على شهادة أكادميية معرتف بها يف )وكالة التأهيل املاليزية 

يق��ول.  MQA(، كم��ا 

مل يك��ن اختي��ار الطال��ب عب��د الرمح��ن )م��ن جس��ر الش��غور(  	
جلامع��ة رش��د اضطراري��ًا، ولكن��ه وج��د فيه��ا االختص��اص ال��ذي أحب��ه 
)العل��وم السياس��ية( "اخ��رتت جامع��ة رش��د ألن فيه��ا االختص��اص يل��ي 
حبب��ه.. م��ا فك��رت مبوض��وع االع��رتاف" يق��ول عب��د الرمح��ن ال��ذي أكم��ل 
عام��ه الثان��ي ضم��ن اجلامع��ة. ويص��ف منه��اج اجلامع��ة بالضخ��م املل��يء 
باملعلوم��ات وأب��دى إعجاب��ه بال��دروس التفاعلي��ة وال��كادر املمي��ز كأمث��ال 
الدكت��ور عص��ام عب��د الش��ايف. وميك��ن لعب��د الرمح��ن اس��تكمال دراس��ته 
ضم��ن جامع��ة إدل��ب ال��ي تس��تقبل ط��اب اجلامع��ات االفرتاضي��ة، وم��ن 
ضمنه��ا رش��د، عل��ى أن حيقق الطال��ب يف جمموعه بالثانوية احلد األدنى 
للقبول يف مفاضلة اجلامعة يف العام الذي يريد أن ينقل فيه؛ كما يعود 
ه��ذا املوض��وع ملكاف��أة املق��ررات ال��ي درس��ها الطال��ب يف رش��د مل��واد جامع��ة 

إدل��ب.

التعليم االفرتاضي يف املناطق احملررة حتت االختبار
	                      اس��تطاعت اجلامعات االفرتاضية أن حتجز هلا مكانًا عند ش��رحية كبرية من الطاب الس��ورين، الس��يما  	       
أبن��اء املناط��ق ال��ي تعرض��ت حلص��ار خال الس��نوات األخرية، لكن يبقى االعرتاف بالش��هادة الي متنحها تل��ك اجلامعات موضع جدل، إن مل 

يك��ن موض��ع تش��كيك الكثريي��ن.

مشس الدين مطعون 
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ي

ص��ورة  حتم��ل  كان��ت  صنف��ت  ال��ي  التيف��و  لوح��ة  	
س��فينة وأم��واج، وصفه��ا القائم��ون عل��ى إدارة أل��رتاس تش��رين 
)رابط��ة مش��جعي ن��ادي تش��رين(، بأنه��ا متثل حّبارة تش��رين وهم 
يتجاوزون أمواج الدوري، موجة تلو األخرى، وقد ُرفعت اللوحة 
يف "ملع��ب باس��ل األس��د" يف الاذقي��ة، ال��ذي اعت��اد األل��رتاس عل��ى 
رفع لوحات فيه- كثري منها محل أبعاد طائفية وسياسية؛ وهو 
األلرتاس ذو الشهرة األكرب على صعيد روابط مشجعي األندية 
الس��ورية باملمارس��ات ال��ي فاق��ت املعق��ول يف بع��ض األحي��ان، فيما 
تتمي��ز لوحاته��م وأعماهل��م الفني��ة املرافق��ة ملباريات ناديه��م دائمًأ 
باحلج��وم العماق��ة والب��ذخ، وتتميز ألعابهم النارية املس��تخدمة 
خ��ال املباري��ات وقبله��ا وبعده��ا بالعن��ف، وقدرته��ا عل��ى حتوي��ل 
املباري��ات إىل س��احات قت��ال، وه��و م��ا ال يب��دو غريب��ًا ع��ن مش��جعي 
ن��اٍد أه��م صفات��ه أن��ه ممل��وك م��ن قب��ل ش��خصيات مقرب��ة م��ن آل 
األس��د، وحمس��وب عل��ى الطائف��ة العلوي��ة يف الاذقي��ة، ومدع��وم 
من قبل خمتلف ميليشيات الشبيحة والدفاع الوطي يف الساحل 

ودمش��ق.
ميتل��ك "أل��رتاس الصق��ور" أو "أل��رتاس البح��ارة" -كم��ا  	
يس��ميه مش��جعو الن��ادي أنفس��هم- م��ن اجل��رأة م��ا يكف��ي لريفع��وا 
لوح��ات عماق��ة تته��م االحت��اد الرياض��ي الع��ام بالفس��اد، مرفق��ة 
بص��ورة بش��ار األس��د بالطب��ع، وتق��ول "س��وا منح��ارب االحت��اد 
الرياض��ي الفاس��د"، كم��ا ميكنه��م يف مب��اراة أخ��رى أن يطالب��وا 
بع��دم اس��تخدام حك��م دمش��قي يف املب��اراة ال��ي خيوضه��ا ناديه��م، 
فيم��ا ميك��ن لرئي��س األل��رتاس معاوي��ة جعفر أن ين��زل إىل أرض 
املب��اراة ويق��وم بض��رب احلك��م عاني��ًة وأم��ام الكام��ريات، بس��بب 
احتس��ابه هدف��ًا س��جله فري��ق النواع��ري "احلم��وي" عل��ى تش��رين 

"الاذقان��ي"، فيم��ا حيم��ل أعض��اء األل��رتاس -الذي��ن بات��وا أكث��ر م��ن 
ألف عضو- مس��ؤولية االش��تباك مع مجهور أي نادي عقب أية مباراة، 
مس��تخدمن فيه��ا م��ا ش��اؤوا م��ن أس��لحة بيض��اء داخ��ل املاع��ب، وغ��ري 
بيض��اء خارج��ه.. بالتأكي��د ميكنه��م ذلك فغالبية أعض��اء األلرتاس هم 
أعض��اء يف ميليش��يات حتك��م الس��احل الس��وري ككل باألس��لحة ذاته��ا.

ش��هرة أل��رتاس ن��ادي تش��رين ب��دأت تتج��اوز احل��دود احمللية،  	
مع تصنيف "الكراكاج" )احتفالية األلعاب النارية( الذي قدمه خال 
مباراته مع نادي اجليش يف شهر كانون األول املاضي، كأحد أكرب 
عروض الكراكاج يف غرب آس��يا، فيما كان تصوير هدف تش��رين يف 

املب��اراة باس��تخدام ال��درون ه��و األول م��ن نوع��ه يف املباري��ات الس��ورية.
عل��ى الرغ��م م��ن من��ع ظاه��رة األل��رتاس يف س��ورية رمسي��ًا،  	
واعتباره��ا "غريب��ة ع��ن الثقاف��ة احمللي��ة الس��ورية"، "ودخيل��ة عل��ى 
أس��اليب التش��جيع وتنظي��م مجاه��ري األندي��ة"، إال أن أل��رتاس تش��رين 
أو غ��ري رياضي��ة،  يتح��دى بصرام��ة أي مؤسس��ة رمسي��ة رياضي��ة 
ويعل��ن ع��ن نفس��ه بأن��ه أل��رتاس حقيق��ي، يدع��و إىل تنظي��م مجه��وره، 
وتس��ليحه ب��أدوات التش��جيع، ال��ي ختتل��ف عم��ا ه��و مع��روف وتقليدي 
بالنس��بة ملش��جعن كمش��جعي تش��رين، كم��ا يدع��و إىل زي��ادة ع��دد 
أعض��اء األل��رتاس، ويتح��دى االحت��اد الرياض��ي ب��كل عن��اد، عل��ى الرغ��م 
م��ن العقوب��ات الي ناهل��ا مراراً وتكراراً من االحتاد، فيما تبدو معركة 

االحت��اد م��ع أل��رتاس الصق��ور حقيقي��ة.
ق��د ال يصم��د فيه��ا موف��ق مجع��ة، رئي��س االحت��اد املع��روف  	
بالق��وة والتنّف��ذ يف أروق��ة النظ��ام الس��وري، وامت��اك مفاتي��ح االحت��اد 
من��ذ س��نوات طويل��ة، أم��ام أل��رتاس ن��اٍد ق��ادر أن يتح��ول إىل فرق��ة 
عس��كرية منظم��ة ومس��لحة ومذّخ��رة، ميكنه��ا حتوي��ل أي مب��اراة إىل 

ش��اءت. إن  احل��ي  بالرص��اص  معرك��ة 

ألرتاس تشرين 
 فرقة عسكرية على املدرجات »حتارب الفساد« حينًا وتضرب احلكم أحيانًا
	             ال يعرف صحفيو وجلان التقييم يف صحيفة الغرينتا الفرنس��ية "La Grinta" املختصة بكرة القدم، الكثري من  	
التفاصيل عن نادي تشرين الرياضي، إال أنهم صّنفوا إحدى لوحات التيفو يف النادي كثالث أفضل تصميم ثاثي أبعاد عرض يف ماعب 
العامل خال األسبوع قبل املاضي، ومن املعروف عن املوقع أنه ينتقي كل أسبوع 10 لوحات عماقة ثاثية أبعاد يف ماعب العامل ليصنفها 

وف��ق احلج��م واحملت��وى.

غدير سليمان 
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م��ن املمك��ن احلدي��ث ع��ن أس��باب كث��رية وراء التش��يع،  	
أبرزه��ا الوض��ع امل��ادي الس��يء وانتش��ار اجله��ل والفق��ر، فالقائم��ون 
على ظاهرة التشيع يعملون على استغال حاجات الناس ويقدمون 
الكث��ري م��ن املغري��ات والتس��هيات املادي��ة، لك��ن تبق��ى أس��باب معنوية 
أخ��رى بعي��دة ع��ن املناقش��ة- يأت��ي يف مقدمته��ا املكان��ة الرمزي��ة 
والشعور باألهمية الي حيوزها املنتسبون إىل املذهب الشيعي وسط 
ج��و ع��ام تفرض��ه اس��تعانة النظ��ام يف حربه ضد معارضي��ه باملقاتلن 

اجلذري��ن م��ن ش��يعة لبن��ان وإي��ران.
يتزام��ن ه��ذا الوض��ع م��ع بن��اء ع��دد كب��ري م��ن احلس��ينيات  	
داخل أحياء املدينة ويف القرى احمليطة بها كعن التينة ودمسرخو، 
فض��ًا ع��ن "جام��ع الرس��ول األعظ��م" يف ح��ي ش��ريتح ال��ذي يعت��رب 
م��ن أه��م املع��امل الديني��ة للش��يعة يف الاذقي��ة، فله��ذا البن��اء أنش��طة 
خمتلفة دينية ودعوية وسياس��ية وإغاثية وإنس��انية، ففيه جيتمع 
األطفال بش��كل دوري وحيضرون "دروس وحماضرات" عن املذهب 
الشيعي مع تقديم الكثري من اهلدايا واأللعاب وإجراء مسابقات هلم، 
ويتم عربه تقديم مساعدات بشكل دائم لذوي اجلرحى والقتلى يف 

املدينة.
يتحدث الناش��ط من مدينة الاذقية حممد عبداهلل لعن  	
املدين��ة، أن األس��ر ال��ي ختت��ار التوج��ه حن��و الطائف��ة الش��يعية تتوزع 
ب��ن العلوي��ن والس��نة، وكل أس��رة أو ش��خص ل��ه أس��باب ودواف��ع 
خمتلف��ة ولك��ن النس��بة كب��رية، "حن��ن نس��مع ع��ن عش��رات األس��ر 
ش��هريًا ال��ي تعل��ن انتماءه��ا هل��ذا املذه��ب، وبعضه��م يبدأ بتعل��م اللغة 
الفارس��ية فالتغي��ري حي��دث على كافة األصع��دة الثقافية والدينية 
والعادات اليومية والعمل". ويتزامن التشيع مع عزلة كاملة لألسر 

املنخرطة فيه، فتقتصر لقاءاتها على األس��ر الش��يعية األخرى، بعد 
أن يكون��وا ق��د قطع��وا عاقاته��م بش��كل كل��ي تقريب��ًا م��ع اجملتم��ع 

احملي��ط م��ن أق��ارب أو ج��ريان، رغ��م حماولته��م إخف��اء تش��يعهم.
عل��ى  تط��رأ  ال��ي  التغ��ريات  وص��ف  يف  الناش��ط  يتاب��ع  	
املتش��يعن ب��أن النس��اء ترت��دي النق��اب ومتتن��ع ع��ن جمالس��ة الرجال 
أو اخلروج من املنزل، كذلك يقومون بش��كل مباش��ر مبنع األطفال 
م��ن الذه��اب إىل امل��دارس، ليقتصر التعليم على احلس��ينيات وجامع 
الرسول األعظم، الذي يوّفر منح دراسية إىل إيران، ويرى أن أغلب 
املناطق الي تنتشر فيها ظاهرة التشيع هي األحياء الشعبية الفقرية 
كح��ي الرم��ل اجلنوب��ي والش��مالي والش��اليهات واملش��اريع والق��رى 
العلوي��ة احمليط��ة بالاذقية، فيما يلع��ب التجنيد يف الكتائب التابعة 
إلي��ران وح��زب اهلل دوراً كب��رياً يف تش��يع الش��بان الذي��ن حيصل��ون 

عل��ى روات��ب مرتفع��ة تص��ل إىل 300 دوالر، وحص��ول عوائله��م عل��ى 
مس��اعدات ش��هرية ومنازل ورواتب من قبل اجلهات الي تعمل على 

نش��ر املذهب.
فف��ي ح��ن يعان��ي أهال��ي مدين��ة الاذقي��ة بش��كل كب��ري  	
م��ن س��وء اخلدم��ات والنق��ص يف كاف��ة حاجاتهم األساس��ية، حتظى 
األس��ر الش��يعية بكل ما حيتاجه أفرادها من رعاية صحية إىل مواد 
التدفئ��ة خ��ال فص��ل الش��تاء ومس��اعدات إغاثي��ة، حبس��ب م��ا يرصد 
ج��ريان وأق��ارب بع��ض العوائل الي تش��يعت، "فالعمل منّظم واهلدف 
يف زي��ادة الع��دد يت��م م��ن خ��ال متييزه��م ع��ن كاف��ة س��كان املدين��ة 
اآلخري��ن"، يص��ل التميي��ز إىل وع��ود العازب��ن بال��زواج والدراس��ة 
وتأم��ن من��ازل وف��رص عم��ل، وس��ط معلوم��ات ع��ن الس��عي إلنش��اء 

كلي��ة ش��يعية داخ��ل جامع��ة تش��رين يف الاذقي��ة. 

ظاهرة التشيع يف مدينة الالذقية
التمّيز والشعور باألهمية سببان يضافان إىل األسباب املادية

	         رغ��م وج��ود ظاه��رة التش��يع يف مدين��ة الاذقي��ة اخلاضع��ة لس��يطرة ق��وات النظ��ام قب��ل ان��دالع الث��ورة بس��نوات لكنه��ا  	
ال تق��ارن مب��ا حي��دث اآلن، حي��ث ش��هدت املدين��ة خ��ال العامي��ن املاضي��ن ارتفاعًا كبرياً يف عدد األس��ر الي دخلت إىل املذهب الش��يعي وس��ط 

تش��جيع م��ن قب��ل النظ��ام وغي��اب ألي مان��ع أو رقاب��ة للح��د م��ن ه��ذه الظاه��رة.

ميس احلاج
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ظاهرة التشيع يف مدينة الالذقية
التمّيز والشعور باألهمية سببان يضافان إىل األسباب املادية

الذي��ن  الش��بان  أح��د  فاي��ز  عم��اد  	
ان��دالع  قب��ل  الش��يعي  املذه��ب  إىل  انضم��وا 
الث��ورة بع��دة س��نوات داخ��ل مدين��ة الاذقي��ة، 
كان وقته��ا يس��كن ح��ي الرم��ل اجلنوب��ي، 
ويعاني وضعًا ماديًا س��يئًا بس��بب عدم قدرته 
عل��ى تأم��ن عم��ل لنفس��ه يف وس��ط ال ينظ��ر 
فه��و  لوضع��ه،  مش��ابهة  أوض��اع  يف  كث��رياً 
ش��اب غ��ري متعل��م ومن أس��رة عادي��ة ال متلك 
أي واس��طة أو حمس��وبيات يف الدول��ة، لدي��ه 
ثاث��ة أطف��ال ويف أغل��ب األي��ام كان أوالده 
أصدقائ��ه  أح��د  ع��رب  طع��ام.  دون  ينام��ون 
ُع��رض علي��ه الدخ��ول يف املذه��ب الش��يعي 
مقاب��ل رات��ب ش��هري مق��داره عش��رة آالف 
ل��رية س��ورية حينه��ا، وافق عم��اد على الفكرة 
الوق��ت:  ذل��ك  م��ن  حيات��ه  مظاه��ر  لتتغ��ري 
أمس��اء  اختي��ار  بع��د  أطفال��ه  أمس��اء  تغي��ري 
جدي��دة تتناس��ب م��ع طائفت��ه والتوق��ف ع��ن 
إرس��اهلم إىل املدرس��ة، والب��دء بإجن��اب إخ��وة 
يف  به��م  اع��رتاف  أو  تس��جيل  أي  دون  هل��م 
القي��ود الرمسي��ة للس��جات املدني��ة، وإزال��ة 
التلفاز من منزله، ومنع زوجته من اخلروج 
ومقابل��ة أي ش��خص حت��ى أق��رب الن��اس هل��ا 

كأخوته��ا.
ح��اول عم��اد أيضًا إقن��اع باقي أفراد  	
أس��رته باالنضام إىل املذهب، وكان يضغط 
عليهم ويفتعل املش��اكل معهم بش��كل يومي 
غريب��ًا  األم��ر  كان  لك��ن  الغ��رض،  لذل��ك 
حبس��ب أح��د أخوت��ه، ال��ذي كان يس��تغرب 
أخي��ه،  حي��اة  يف  اجلدي��دة  التفاصي��ل  كل 
منه��ا ع��دم تناول��ه أي طع��ام حيت��وي حل��وم 

م��ن من��زل أخوت��ه، وي��ربر ذل��ك بأن��ه ي��أكل 
اللح��م ال��ذي ُيق��ّدم ل��ه م��ن قب��ل م��ن يعم��ل 
"يذحبون��ه بطريق��ة خاص��ة  معه��م ألنه��م 
عل��ى الدي��ن الصحي��ح"، كذل��ك كان يض��ع 
الكث��ري من الصور والرموز الدينية ويس��تمع 
لألغان��ي واللطميات بش��كل دائ��م. ُأجرب عماد 
على ترك منزله يف حي الرمل والتوجه حنو 
ح��ي الس��ت زين��ب يف دمش��ق مع بداي��ة الثورة 
مع س��يطرة الثوار على حي الرمل اجلنوبي، 
ث��م ع��اد جم��دداً بع��د ه��دوء الوض��ع وس��يطرة 

النظ��ام عل��ى احل��ي.
وتلع��ب األس��ر النازح��ة والواف��دة  	
دوراً  الاذقي��ة  إىل  احل��رب  س��نوات  خ��ال 
دخوهل��م  خ��ال  م��ن  التش��يع،  يف  كب��رياً 
الس��ريع يف املذهب والعمل على نش��ره أيضًا، 
فهن��اك ع��دد م��ن النس��اء م��ن مدين��ة حل��ب 
يتوجه��ن بش��كل يوم��ي حن��و األحي��اء الفقرية 
واألري��اف يف حمي��ط الاذقي��ة، ويعرض��ن 
عل��ى األرام��ل -خاص��ًة- مبال��غ مالية كبرية 
ورات��ب ش��هري ثاب��ت مق��داره مئ��ة أل��ف ل��رية 
س��ورية )م��ا يع��ادل مئت��ن دوالر أمريك��ي( 
مقاب��ل التش��يع، حبس��ب م��ا يفي��د البع��ض، 
بينما يقوم بعض املشايخ واملثقفن من أبناء 
الاذقي��ة حبم��ات توعية تس��تهدف الش��باب 
للح��د م��ن ه��ذا األم��ر، واحلدي��ث ع��ن م��دى 
خطورته على اجملتمع وعلى باقي الطوائف، 
ولكنه��ا تظ��ل بش��كل س��ري م��ن خ��ال نص��ح 
م��ن  خوف��ًا  واجل��ريان،  واملع��ارف  األق��ارب 
االعتق��ال ال��ذي ق��د يط��ال كل م��ن يق��ف يف 

وج��ه مت��دد إي��ران وح��زب اهلل.

يوض��ح س��امل )أح��د الش��باب ال��ذي  	
ت��رك الاذقي��ة قب��ل ع��دة أس��ابيع وتوجه حنو 
مناط��ق املعارض��ة( لع��ن املدين��ة، أن وض��ع 
املدين��ة و"اخللي��ط االجتماع��ي" ال��ذي يعي��ش 
فيه��ا يلع��ب دوراً يف الظاه��رة، فهن��اك مئ��ات 
م��ن  القادم��ة  والش��يعية  اإليراني��ة  األس��ر 
لبن��ان م��ع املقاتل��ن م��ن البلدي��ن، وتس��تقر يف 
بع��ض أحي��اء املدينة، إضاف��ة إىل العوائل الي 
ج��اءت م��ن كفريا والفوعة، واألس��ر الفقرية 
النازح��ة م��ن حمافظ��ات حل��ب ومح��اة وم��ن 
الريف، ومئات العوائل من ذوي القتلى وأسر 
الطرق��ات  يف  مش��رد  منه��ا  قس��م  املعتقل��ن، 
وتعاني غالبية منها الفقر واجلهل، ما مينعها 
م��ن الوق��وف على خطورة األمر يف املس��تقبل، 
مش��رياً إىل أن القائم��ن عل��ى أعم��ال التش��يع 
يلعب��ون عل��ى ع��دة أم��ور، أخطره��ا الف��رض 
عل��ى كل أس��رة تدخ��ل يف املذه��ب الش��يعي 
إدخ��ال ع��دد م��ن األس��ر األخ��رى كواج��ب 

عليه��ا.
وع��ن غي��اب دور النظ��ام يف وق��ف  	
امل��د الش��يعي فق��د أك��د الش��اب، أن أولويت��ه 
حالي��ًا ه��ي القضاء على املعارضة، و "املقاتلون 
وه��و  النظ��ام  جان��ب  إىل  حيارب��ون  الش��يعة 
ال يري��د أن خيس��رهم، لذل��ك هل��م احلري��ة 
يف كل م��ا يقوم��ون ب��ه دون خ��وف أو رادع؛ 
بينم��ا ينتش��ر احل��ذر واخل��وف الش��ديد ب��ن 
األهال��ي ح��ن ميارس��ون الطق��وس الديني��ة 
بالطريق��ة ال��ي ورثوه��ا، عدا ع��ن خوفهم من 
التحذي��ر م��ن خط��ر التش��يع عل��ى الرتكيب��ة 

االجتماعي��ة".
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أح��د تعقيب��ات الصح��ة امللغ��زة يف  	
طرطوس قوهلا مثًا "سبب ارتفاع املعدل يف 
منطق��ة طرط��وس يع��ود ألن أغل��ب املرض��ى 
جمهول��ي م��كان اإلقام��ة، ويتم تس��جيلهم يف 
طرط��وس!"، باإلضاف��ة إىل دعوته��ا للقي��ام 
مبس��ح بيئ��ي ملعرف��ة األس��باب الكامن��ة وراء 
تفاق��م اإلصاب��ات ب��األورام وارتف��اع املع��دل 
تس��جيل  يت��م  ي��وم  كل  "يف  فيه��ا.  س��نويًا 
إصاب��ات جدي��دة، وم��ع تزاي��د األع��داد ت��رتدى 
ة املش��ايف العامة،  العناي��ة الطبي��ة، وتق��ل أس��رَّ
ويصع��ب احلص��ول على الدواء" يقول مروان 
البانياس��ي ال��ذي راج��ع "مش��فى الباس��ل" يف 
ه املصاب  طرطوس عدة مرات مصطحبًا عمَّ

ب��ورم خبي��ث.
يف  ل  تس��جَّ كان��ت  ال��ي  األرق��ام  	
مش��ايف طرط��وس وع��رب مديري��ة الصح��ة 
فيها منذ عام 2010 وحتى 2016 كانت تزيد 
عن 1200 مصاب سنويًا، فيما بدأت اإلصابات 
خ��ال العام��ن األخريي��ن ال تتج��اوز ال��� 300 
حال��ة، وه��و م��ا ال حيم��ل دالل��ة نهائي��ًا عل��ى 
اخنف��اض أع��داد املصاب��ن فج��أة، وإمن��ا ه��و 
نتيج��ة توجه املصابن إىل حمافظات أخرى 
للمعاجل��ة، بع��د ال��رتدي الكب��ري ال��ذي ش��هده 
قط��اع الع��اج م��ن الس��رطان يف طرط��وس، 
أع��داد  تضاع��ف  ذل��ك  عل��ى  دلي��ل  وأك��رب 
املرض��ى يف حمافظ��ات أخ��رى كالاذقي��ة 
ودمش��ق جراء اس��تقباهلم لإلصابات القادمة 

م��ن طرط��وس.

ال  الي��وم  حت��ى  طرط��وس  يف  	
يوجد مركز عاج باألش��عة، وأغلب املش��ايف 
تعت��ذر ع��ن إعط��اء املرض��ى أدويته��م وتطل��ب 
توجهه��م إىل املش��ايف اخلاص��ة أو احملافظ��ات 
األخ��رى، فيم��ا حيت��ل خ��رب مش��اريع توس��عة 
"مشفى الباسل" وإجياد مراكز عامة لعاج 
الس��رطان يف طرط��وس أماكن ش��به يومية 
م��ن الصح��ف احمللي��ة، وه��ي م��ا اعت��اد علي��ه 
القط��اع الع��ام يف س��وريا عن��د ورود ش��كاوى: 
أي رب��ط احل��ل بعجلة التطوير، والطلب من 

اجلمه��ور االنتظ��ار فق��ط.
"م��ن الغري��ب أن حتت��ل طرط��وس  	
حتى اليوم الصدارة يف اإلصابات السرطانية 
يف س��وريا، عل��ى الرغ��م م��ن أنه��ا احملافظ��ة 
الناجي��ة إىل ح��د م��ا م��ن األعم��ال احلربي��ة، 
واس��تخدام األس��لحة املختلف��ة ال��ي أس��همت 
حمافظ��ات  يف  اإلصاب��ات  ازدي��اد  يف  بق��وة 
أخ��رى كري��ف دمش��ق ودي��ر ال��زور وإدل��ب 
وحل��ب" يق��ول أح��د فني��ي األش��عة الذي عمل 
يف  الس��رطانية  األورام  لع��اج  مرك��ز  يف 
الاذقي��ة، ويضي��ف "كان احلدي��ث الدائ��ر 
بش��كل ش��به يوم��ي يف املرك��ز ال��ذي كن��ت 
أعم��ل ب��ه ه��و أس��باب ارتف��اع أع��داد املصاب��ن 
يف الس��احل الس��وري به��ذا امل��رض وخاص��ة 
طرطوس، إال أن ذوي اخلربة واملعرفة حبال 
احملافظة من أطباء وخمتصن كانوا دائمًأ 
يش��ريون إىل دور مرفأ طرطوس وخملفات 
الس��فن النفطية وزيوت التش��حيم من جهة، 

طرطوس..الصدارة يف التلوث 

واإلهمال واألورام اخلبيثة

يف كل عام حتتل حمافظة طرطوس الصدارة على مس��توى س��وريا بعدد املصابن مبرض الس��رطان، وتكرر مديرية الصحة  	
فيه��ا إص��دار األرق��ام املفاجئ��ة، وتص��در س��نويًا تعقيب��ًا متعلق��ًا باألس��باب ال��ي كث��ريًا م��ا تك��ون غ��ري مفهوم��ة.

مراد احلجي  

ومصفاة بانياس من جهة أخرى وخملفاتها 
م��ن م��واد كيماوي��ة أدت إىل أث��ر تراكم��ي 

عل��ى البيئ��ة وعل��ى البح��ر وكائنات��ه".
يقول عمار يوس��ف من سكان ريف  	
طرطوس "يعرف مجيع سكان طرطوس أن 
اهل��واء مل��وث بش��كل كب��ري يف حمافظته��م، 
وبإمكان��ك تنش��ق ه��ذا التل��وث مبج��رد هب��وب 
ري��اح غربي��ة حن��و ري��ف الس��احل واملنطق��ة 
اجلبلي��ة، فع��ادًة ما تكون تل��ك الرياح حمملة 
بالتلوث القادم من املصفاة وغريها، ال تسبب 
الس��رطانات فق��ط، ب��ل إن غالبي��ة اإلنتان��ات 
الرئوي��ة واإلصاب��ات اجللدي��ة يف طرط��وس 
ه��ي بس��بب بيئته��ا ال��ي ال تلق��ى جم��رد انتباه 

م��ن الس��لطات".
متتل��ئ مش��ايف طرطوس مبصابن  	
واإلصاب��ات،  األم��راض  أن��واع  مبختل��ف 
ويظه��ر مش��هد طواب��ري املرضى الذي تش��هده 
"مش��فى الباس��ل" جتلي��ًا خمتلف��ًا م��ن جتليات 
املأس��اة الس��ورية بش��كل ع��ام، هنا يق��ف فاقدو 
ينتظ��رون  املع��ارك  م��ن  خرج��وا  أط��راف 
أدويته��م وأطرافه��م االصطناعي��ة، وهن��اك 
يق��ف مرض��ى األورام ليحصل��وا عل��ى أوراق 
إحالته��م إىل مستش��فيات ومراك��ز أخ��رى؛ 
يف حمافظ��ة مسي��ت يف ف��رتة م��ن الف��رتات 
خ��زان اجلي��ش الس��وري، لونه��ا الي��وم أس��ود 
ق��امت وحل��م س��كانها مرك��ز صح��ي خم��ّدم 

واس��طوانة غ��از.

متداولة على االنرتنت
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املعارض��ة  عناص��ر  تس��ليم  من��ذ  	
للس��اح ُمقاب��ل ورق��ة التس��ويَّة )أي��ار 2018(، 
وق��وَّات النظ��ام تق��وم بدوري��ات ش��به يوميَّ��ة يف 
)الرس��ن  مح��ص  مشال��ي  املناط��ق  خمتل��ف 
ع��ن  البح��ث  حبج��ة  واحلول��ة(  وتلبيس��ة 
"األس��لحة املخب��أة" ل��دى األهال��ي، حيث يطلب 
ضابط الدوريَّة من السكان أن ُيسلِّموا ساًحا 
، وكميَّ��اٍت م��ن الذخائ��ر، وإالَّ  ٍ م��ن ن��وٍع مع��نَّ
يتم اعتقاهلم، أو ختيريهم دفع مبلغ من املال 
��رف، وع��دم تبلي��غ القي��ادة". ُمقاب��ل "غ��ض الطَّ

أح��د  وه��و  ف��ارس"  "أب��و  يق��ول  	
املدين��ة:  س��كان مدين��ة احلول��ة جملل��ة ع��ن 
تفاج��أُت بعنص��ر م��ن األم��ن العس��كري التاب��ع 
للنظ��ام يط��رق باب��ي، ومعه عدد م��ن العناصر 
داخ��ل الس��يَّارة ق��رب منزل��ي، وطل��ب م��يِّ أن 
أس��لِّمهم بندقي��ًة ن��وع "كاش��نكوف" و2000 
حرب��ي  ملس��دس  باإلضاف��ة  روس��يَّة،  طلق��ة 
ن��وع "م��اكاروف"، وذل��ك بع��د ورود امس��ي يف 
م��ة للف��رع م��ن مص��در  إح��دى التقاري��ر امُلقدَّ
معلوم��ات )خُم��رب( يف املنطق��ة، وتفي��د بأنَّ��ي 
حس��ب  األس��لحة،  م��ن  الكميَّ��ة  ه��ذه  أمل��ك 

زعمه��م.
أعطان��ي  ف��ارس:  أب��و  يضي��ف  	
الضاب��ط مهل��ة 24 س��اعًة إلحض��ار األس��لحة 
والذخائر، وإالَّ سوف يتم اعتقالي، وترحيلي 
س��يئ  مح��ص  يف  اجل��وِّي  األم��ن  ف��رع  إىل 
الصي��ت، وع��رض عل��يَّ أن أدف��ع مبلًغ��ا ق��دره 
يش��طب  أن  ُمقاب��ل  س��وريَّة  ل��رية  أل��ف   150

م "للقيادة"، ويف حال  امسي من التقرير املقدَّ
دفع��ت 100 أل��ف ل��رية أخرى سيش��طب امسي 
م��ن تقاري��ٍر مس��تقبليٍَّة ح��اَل وصوهل��ا م��رة 

أخ��رى.

»األسلحة املخبأة« ذريعة النظام لسلب األموال مشالي محص وأعداد امللتحقني جبيشه بازديادعائشة صربي

-ال��ذي  ف��ارس  أب��و  حال��ة  رت  تك��رَّ 	
اضط��ّر إىل بيع درَّاجته الناريَّة وخامت زوجته، 
واس��تدان باق��ي املبل��غ م��ن األصدق��اء واملعارف- 
م��ع مئ��ات الس��كان يف املنطق��ة، وحص��ل خاهل��ا 
ش��بيحة النظ��ام عل��ى مبال��غ ماليَّ��ة كب��رية، 
فض��ًا ع��ن دف��ع مبال��غ ماليَّ��ة أخ��رى ُمقاب��ل 
تأجي��ل البع��ض منه��م ع��ن الس��حب للخدم��ة 
أش��هر. أو ثاث��ة  م��ّدة ش��هرين  االحتياطيَّ��ة 

ده��م  عمليَّ��ات  وس��ط  ذل��ك  كل  	
ة تق��وم به��ا ق��وَّات األس��د ب��ن  واعتق��ال مس��تمرَّ
املصاحل��ة،  ش��خصيات  ض��د  واآلخ��ر  احل��ن 
الذي��ن كان هل��م ال��دور األبرز يف إعادة س��لطة 
النظ��ام إىل املنطق��ة مبوج��ب االتف��اق ال��ذي 
رعت��ه روس��يا، وكان آخره��ا اعتق��ال املش��ايخ 
)عب��د الرمح��ن الضحي��ك، وأمح��د صوي��ص، 
وياس��ن صوي��ص "كس��وم"، وجه��اد لط��وف(، 
إب��ان  الش��رعيَّة  احملاك��م  يف  عمل��وا  الذي��ن 
س��يطرة فصائ��ل الث��وار واجلي��ش احل��ر عل��ى 
املنطق��ة، ومنه��م مبهم��ات استش��اريَّة لفصي��ل 
ال��ذي  تلبيس��ة  مدين��ة  يف  التوحي��د"  "جي��ش 
حت��وَّل مبوج��ب اتفاق مع النظ��ام والروس إىل 
ش��رطة حمليَّ��ة ُمهمته��ا الرئيس��يَّة احلف��اظ 
عل��ى األم��ن، واإلش��راف عل��ى الطري��ق الدولي.

ويف غض��ون ذل��ك، يعي��ش الش��بان يف  	
ريف محص الشمالي حالًة عامًة من البطالة، 
اقتصاديَّ��ة  وأوض��اع  العم��ل،  ف��رص  وقلَّ��ة 
مرتديَّة بعد سيطرة قوَّات األسد على املنطقة، 
مم��ا دف��ع العدي��د منه��م إىل االلتحاق بصفوف 
جي��ش النظ��ام، واملليش��يات املواليَّ��ة ل��ه طعًم��ا 
النظ��ام،  هل��ا  ُي��روِّج  ال��ي  املاليَّ��ة  بالع��روض 
يف  لرغبته��م  باإلضاف��ة  الس��خية،  والروات��ب 
"خدم��ة الوط��ن"، كما يعلن��ون يف تلك األجواء 

عق��ب انته��اء مهل��ة الس��تة أش��هر ال��واردة 
ب��ن  أب��رم  ال��ذي  التس��وية  اتف��اق  يف 
فصائ��ل اجلي��ش الس��وري احل��ّر وق��وَّات 
الش��مالي،  مح��ص  ري��ف  يف  األس��د 
وتوق��ف  املنطق��ة  إىل  اهل��دوء  وع��ودة 
ش��بيحة  غ��ت  تفرَّ القص��ف،  عمليَّ��ات 

األمنيَّ��ة  لألف��رع  التابع��ة  النظ��ام 
دة لعمليَّ��ات الس��لب والنه��ب م��ن  املتع��دَّ

األهالي بطرق مباش��رة تارًة، وعن طريق 
الرتهي��ب والنص��ب ت��ارًة أخ��رى، م��ا س��بَّب 

حال��َة اس��تياٍء كب��رية ب��ن األهال��ي دون أن 
جي��رأ أح��د منه��م عل��ى االع��رتاض، أو تقدي��م 

ش��كوى ملس��ؤول املنطق��ة )عم��ار خمل��وف مق��دم 
اب  يف أم��ن الدول��ة م��ن القرداح��ة( ال��ذي ُيعترب عرَّ
املس��لوبة. األم��وال  الش��بيحة، وتص��بُّ يف جيوب��ه 

الرهيبة. وهو ما أكده لنا عمار احملمد من أبناء 
مدين��ة احلول��ة ال��ذي خ��رج حديًث��ا م��ن مح��ص 
إىل إدل��ب ع��ن طريق التهري��ب، ودفع مبلغ 1500 
دوالر بع��د تبليغ��ه م��ن قب��ل النظ��ام بض��رورة 
يف  لالتح��اق  التجني��د  لش��عبة  نفس��ه  تس��ليم 

صف��وف االحتي��اط.
م��ع  بقول��ه:  االلتح��اق  س��بب  وعّل��ل  	
مات اإلنسانيَّة الي  فقدان األهالي ملساعدة املنظَّ
��كان من خال املش��اريع  ف أعباَء السُّ كانت خُتفِّ
ه��ا قب��ل  اخلدميَّ��ة واإلنس��انيَّة ال��ي كان��ت ُتنفذِّ
تهج��ري معظ��م كوادره��ا إىل الش��مال الس��وري، 
التحق��ت أع��داد كب��رية م��ن الش��باب "وبش��كل 
طوع��ي" يف صف��وف جي��ش النظ��ام، وذل��ك "خوًفا 
م��ن االعتق��ال م��ن جه��ة، وطمًع��ا باحلصول على 
م��ه نظ��ام األس��د للعناص��ر يف  الرات��ب ال��ذي ُيقدِّ

اجلي��ش م��ن جه��ة أخ��رى".
ع��ودة  فك��رة  أنَّ  "احملم��د"  وأوض��ح  	
الش��باب إىل اخلدم��ة يف صف��وف جي��ش النظ��ام 
أصبح��ت واق��ع ال مف��ر من��ه يف ري��ف مح��ص 
الش��مالي بع��د س��يطرته على املنطق��ة، وأصبحت 
األهال��ي  م��ن  قس��م  ل��دى  مستس��اغة  القضيَّ��ة 
بع��د أن كان��ت ُتعت��رب "جرمي��ًة، وخيان��ًة حب��قِّ 
الث��ورة خ��ال الس��نوات الس��ابقة". وأض��اف: أنَّ 
"البع��ض م��ن اآلب��اء -ال س��يَّما املوظف��ن منه��م يف 
��ون أبناءه��م عل��ى االلتحاق  دوائ��ر الدول��ة- حيضُّ
باخلدم��ة العس��كريَّة حبج��ة أنه��م س��يخدمون 
ض��وا  يف اجلي��ش عاج��ًا أم أج��ًا، ولك��ي ال يتعرَّ
للمضايق��ات يف وظائفه��م م��ن قب��ل ق��وَّات األم��ن 
يف  وصغ��ريٍة  كب��ريٍة  كلَّ  تعل��م  بات��ت  ال��ي 
املنطقة مع انتش��ار املخربين بش��كل غري مسبوق، 
وجتنيده��م م��ن قب��ل النظ��ام ُمقابل مبال��غ ماليَّة 

زهي��دة". 
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أمحد البقاعي 
مل حت��ل حداث��ة س��ن الش��يخ أمح��د البقاع��ي "أب��و ربي��ع" يف  	
بداي��ة الث��ورة )مول��ود 1986( يف بل��دة يل��دا البال��غ ع��دد س��كانها حينه��ا 
قرابة 150 ألفًا، دون أن يرتك أثراً طيبًا يف مساعدة العائات النازحة 
م��ن مح��ص برفق��ة وال��ده ال��ذي س��قط ش��هيداً يف معتق��ات النظ��ام 
عل��ى خلفي��ة ذل��ك، كم��ا كان ل��ه حض��ور كخطي��ب وإم��ام ملس��جد 
أب��و بك��ر الصدي��ق يف التش��جيع عل��ى الث��ورة؛ حينه��ا مل يغ��ادر الس��يف 
ي��ده يف خطب��ه اجمللجل��ة ض��د النظ��ام. ش��ارك كذل��ك يف معارك صد 
اقتح��ام يل��دا يف آب 2012 برفق��ة إخوت��ه الذي��ن س��قط أحده��م ش��هيداً 
فيها، وس��اهم يف تش��كيل احملكمة الش��رعية العامة متس��لحًا بدراس��ته 

يف معه��د الفت��ح اإلس��امي بع��د اإلعدادي��ة. 
مل يكن الش��يخ أبو ربيع أول اخلارجن ملفاوضة النظام يف  	
األيام األوىل من العام 2014 أثناء احلصار، فقد سبقه لذلك "عمر أبو 
محي��د" املع��روف بتبعيت��ه املطلق��ة للنظ��ام، وقد اس��تبدل ب"أبو عصام 
وعل��ي خليف��ة أب��و صطي��ف" اللذي��ن ع��ادا حاملن بوادر امل��واد اإلغاثية 
م��ن طري��ق "عل��ي الوح��ش" الفاصل بن يلدا وحجرية املس��يطر عليها 
من قبل امليليشيات الشيعية، لكن تبن أن األمر فخ قامت امليليشيات 
الطائفي��ة بع��ده باعتق��ال 1500 ش��خص جله��م م��ن النس��اء واألطف��ال 
مصريه��م  ي��زال  وال   5-1-2014 بتاري��خ  الطري��ق  ذات  م��ن  خرج��وا 

جمه��واًل.
وبس��بب ضع��ف املفاوض��ن أم��ام النظ��ام م��ن جه��ة، وتكت��م  	
الش��يخ ص��احل اخلطي��ب عل��ى نتائ��ج املفاوض��ات م��ن جه��ة أخ��رى، مت 
إجب��ار أب��و ربي��ع على اخل��روج لاجتماعات مع النظام حول "مش��روع 
)الدي��ن  الضروري��ات اخلم��س  املصاحل��ة". وحبج��ة احلف��اظ عل��ى 
والنف��س والعق��ل والع��رض وامل��ال( أصبح��ت رؤي��ا الش��يخ واضح��ة 
"حن��ن عس��كريًا غ��ري قادري��ن عل��ى جمابه��ة النظ��ام وداع��ش -املتم��دد 
حديث��ًا آن��ذاك-، وغ��ري قادري��ن عل��ى تأم��ن ق��وت ي��وم أطفالن��ا، ف��ا ب��د 
من خمرج، وال بأس بأن مناطل النظام يف مفاوضات ال جدوى منها 
أساسًا، واحلفاظ على سنية املنطقة أمام التمدد الشيعي وعدم إفراغ 

املنطق��ة م��ن ش��بابها للدف��اع عنه��ا". ومل تك��ن تل��ك إال البداي��ة.

وأم��ام تس��هيات النظ��ام لعب��ور الراغب��ن م��ن املناط��ق الثائ��رة  	
إىل دمش��ق وع��دم التع��رض هل��م، وم��ع قلة خ��ربة أبو ربي��ع يف املفاوضات 
كان االنتق��ال م��ن املماطل��ة إىل تب��ي فك��ر املصاحل��ة و"احل��ل الس��وري 
الس��وري" ق��د ظه��ر يف ن��ربة خطابات��ه أي��ام اجلمع��ة، ال��ي ختل��ى فيها عن 
الس��يف واختص��ت مبس��ار املفاوض��ات وم��ا س��يقدمه النظ��ام وم��ا جي��ب 
تقدميه، وكان أبو ربيع ممن س��عى لتس��ليم 200 قطعة س��اح منتصف 
عام 2017 )الصفقة الي بقيت سرًا(. ومع تعالي صيحات نشطاء جنوب 
دمش��ق ضد عرابي املصاحلة عمومًا وضد تس��ليم الس��اح خصوصًا، مع 
صم��ت الفصائ��ل العس��كرية، أّل��ب الش��يوخ احلاضن��ة الش��عبية للضغ��ط 

عل��ى الفصائ��ل لتقدي��م تن��ازالت أك��رب.
 ،2015 نيس��ان  الريم��وك  خمي��م  عل��ى  داع��ش  س��يطرة  بع��د  	
والتغ��ري ال��ذي أص��اب أب��و ربي��ع وش��يوخ املصاحل��ة بداي��ة م��ن دف��ع "دي��ة" 
أح��د عناص��ر النظ��ام الذي��ن قتل��وا بطلق��ة قن��اص اجلي��ش احل��ر وصل��ت 
إىل عش��رة ماي��ن ل��رية س��ورية، و بدع��وى م��ن النظ��ام، طال��ب الش��يوخ 
بل��دات جن��وب دمش��ق )يل��دا وببيا وبيت س��حم( تش��كيل جلنة مركزية 
خمتصة يف مناقش��ة مس��ار املفاوضات وإبعاد كل الكيانات الثورية من 
جمالس حملية وهيئات وجتمعات عن تلك اللجنة. يقول أحد املقربن 
م��ن اللجن��ة يف يل��دا "كل األعض��اء الس��تن ج��اوزت أعماره��م الس��تن! 
ولي��س بينه��م م��ن حيمل فكر الث��ورة، ويعتربون )كباري��ة العائات( يف 
يل��دا" األم��ر ال��ذي س��هل مهم��ة أب��و ربي��ع يف متري��ر ق��رارات النظ��ام أم��ام 
عج��ز الفصائ��ل، وم��ن أكث��ر املواق��ف طراف��ة أن يع��رتض أح��د أعض��اء 
اللجن��ة عل��ى ن��وع العلف الذي أدخله النظ��ام لألبقار حبجة أن )البقرات 

م��ا حب��و العلف��ات(.
باتفاقي��ة تهج��ري ح��ي الق��دم آذار 2018، وعل��ى وق��ع املعرك��ة  	
الشرس��ة ال��ي خاضته��ا داع��ش ض��د النظ��ام هن��اك، أصدر األخ��ري أوامره 
بطمأنة البلدات أنها خارج تلك املعركة، وطلب منهم تسليمه جبهاتهم 
م��ع التنظي��م، وهك��ذا دخل��ت دباب��ات النظ��ام جن��وب دمش��ق قب��ل أن يغ��ادر 
الث��وار الذي��ن مل يك��ن هل��م ح��ول أم��ام جتيي��ش املش��ايخ ضده��م، لتنطل��ق 
به��م بع��د أي��ام احلاف��ات إىل الش��مال الس��وري مع س��عي الش��يخ أبو ربيع 
إىل منع الشباب من اخلروج حبجة وعود النظام بأمانهم على أنفسهم، 

من مصائر شيوخ املصاحلة يف جنوب دمشق
صورتان للشيخ أمحد البقاعي املعفى من اخلدمة اإللزامية والشيخ رائد اخلضراوي اهلارب إىل الشمال السوري

	     تأتي مس��رية "ش��يوخ املصاحلات"، منذ بداية الثورة حتى املصري املأس��اوي ملناطقهم، لتس��لط الضوء على عاقة كل  	
م��ن الدي��ن والسياس��ة أحدهم��ا باآلخ��ر يف س��عي الش��يوخ لتمّث��ل أدوار قيادي��ة جعلته��م يظه��رون كعم��اء للنظ��ام أو كمراهق��ن خْرق يف 

احل��د األدن��ى. 

فداء الصاحل

رادار املدينة
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وهك��ذا بقي��ت النس��بة العظم��ى م��ن أبن��اء بل��دة 
يل��دا برفق��ة البقاع��ي وأخوي��ه )أب��و عم��ر ف��رن 
قائد لواء عبداهلل بن مسعود وأبو بال العنصر 

يف الل��واء(.
أي��ار  التهج��ري  عملي��ة  إمت��ام  بع��د  	
أنظ��ار  أم��ام  العش��رات  النظ��ام  اعتق��ل   ،2018

يف  الش��يعي  التم��دد  بداي��ة  وأم��ام  الش��يوخ. 
البل��دات ح��اول الش��يخ الف��رار إىل األمام، ملقيًا 
نفس��ه وأبناء بلدته يف أحضان احلزب الس��وري 
القوم��ي االجتماع��ي ومس��ؤوله رامي س��لوم؛ ما 
دف��ع أبن��اء يلدا للهرب من امليليش��يات الش��يعية 
إىل ميليش��يات "الزوبع��ة" التابع��ة للح��زب بعد 
أق��ل م��ن ش��هر م��ن إمت��ام عملي��ة املصاحل��ة 
وتس��وية األوضاع، حيث سقط العشرات منهم 

القلم��ون يف مواجه��ة داع��ش.  يف 
اس��تطاع  لك��ن يبق��ى أن أعظ��م م��ا  	
الش��يخ أب��و ربي��ع احلص��ول علي��ه م��ن كل تلك 
اخلدم��ات للنظ��ام ه��و ع��دم س��وقه إىل اخلدمة 
اإللزامي��ة ال��ي ورد امس��ه ضم��ن قوائمه��ا ال��ي 

الث��اث. البل��دات  أبن��اء  م��ن  اآلالف  تض��م 
رائد اخلضراوي 

مبعه��د   1975 املول��ود  رائ��د  التح��ق  	
الفت��ح اخلاض��ع لس��لطة املش��يخة الصوفي��ة 
العام��ة،  الثانوي��ة  بع��د  النظ��ام  م��ن  املقبول��ة 
وخت��رج من��ه خطيب��ًا وإمام��ًا ملس��جد الصابرين 
يف بلدت��ه. وم��ع انطاق��ة الث��ورة واتس��اع رقع��ة 
انتشارها كان رائد حاضراً بفتاويه الي حظ 
فيها الشباب على االنشقاق من صفوف جيش 
األسد سراً بداية األمر، ثم عا صوت خطاباته 
الرنان��ة ض��د "النظ��ام الفاج��ر" م��ع س��يطرة 
اجليش احلر على جنوب دمش��ق منتصف عام 
2012، وش��ارك يف تأس��يس احملكم��ة الش��رعية 

العامة والحقًا السجل املدني، األمر الذي رفع 
م��ن رصي��ده كواجه��ة ألبن��اء بلدت��ه ومتحدث��ًا 

بامسه��م.
م��ع حص��ار اجلوع الذي راح ضحيته  	
أكثر من )180( ش��هيداً جنوب دمش��ق، كانت 
الثوري��ة  الش��يخ  مس��رية  يف  النوعي��ة  النقل��ة 
انطاق��ًا م��ن "فق��ه الواق��ع للحف��اظ عل��ى أرواح 
قراب��ة )200( أل��ف حماصر" كم��ا أعلن وقتها، 
لتب��دأ دعوات��ه للتص��احل م��ع النظ��ام تنطلق، ثم 
يصبح أحد العرابن فيها برفقة الشيوخ "أنس 
الطوي��ل وص��احل اخلطي��ب وأمح��د البقاع��ي"، 
وق��د انتق��ل م��ن قت��ال "النظ��ام الفاج��ر" إىل 
الس��وري"  "النظ��ام  م��ع  والتس��امح  التص��احل 

ببس��اطة.
م��ن  الف��رتة  تل��ك  يف  الب��د  كان  	
الس��يطرة على القوة العس��كرية للجيش احلر 
والتس��وية  املصاحل��ة  عل��ى  اعرتاضه��ا  ومن��ع 
م��ن خ��ال تألي��ب احلاضن��ة الش��عبية ضده��ا، 

بالتناغ��م م��ع إغ��اق املع��رب م��ن جه��ة النظ��ام 
كلم��ا أراد زي��ادة س��قف مطالبه، تاركًا مهمة 
إث��ارة الن��اس ض��د الفصائ��ل لش��يوخ املصاحل��ة.

وم��ع مت��دد "داع��ش" وس��يطرته على  	
ع��دة مناط��ق هن��اك أهمه��ا خمي��م الريم��وك 
واحلج��ر األس��ود، وإعان��ه القت��ال ضد فصائل 
الفرص��ة  رائ��د  الش��يخ  اجلي��ش احل��ر، وج��د 
مناس��بة لزي��ادة صلت��ه بالنظ��ام واالنتق��ال م��ن 
داع��ش  لقت��ال  التجيي��ش  إىل  قتال��ه  دع��وات 
و"ربيبته��ا الصغ��رى )النص��رة(" كما يس��ميها؛ 
اضط��ره ذل��ك إىل مناصب��ة الع��داء لتجم��ع "مّل 
الش��مل" الداع��ي إىل إيق��اف االقتت��ال الداخل��ي 
واحلف��اظ عل��ى الش��باب "ك��رأس م��ال املنطقة 
يف وج��ه النظ��ام"، وكث��رياً م��ا مت إغ��اق مع��رب 
املصاحل��ة  مناط��ق  ب��ن  )الفاص��ل  العروب��ة 
وخمي��م الريم��وك حتت س��يطرة داع��ش( بأمر 
م��ن النظ��ام وتنفي��ذ رائ��د وش��يوخ املصاحل��ات، 
ليع��ود يف األي��ام األخ��رية قبي��ل التهج��ري -عل��ى 
وق��ع س��قوط عش��رات الش��هداء م��ن أبن��اء يل��دا 
عل��ى ي��د داع��ش- إىل املوافق��ة عل��ى مقرتح��ات 

أعض��اء "مّل الش��مل" إليق��اف االقتت��ال.
ويف وق��ت كان ُيع��ّد في��ه املس��يطر  	
عل��ى "املع��رب" مس��يطراً عل��ى الق��رار العس��كري 
واملدن��ي، كان جن��وب دمش��ق يراق��ب الص��راع 
الدائ��ر للس��يطرة عل��ى املع��رب اإلغاث��ي الوحي��د 
ال��ذي أطل��ق علي��ه حملي��ًا "مع��رب رف��ح الثان��ي"، 
وض��ّم الص��راع حينها ش��يوخ املصاحل��ة ودعاتها 
للسيطرة على مقدرات املعرب وإيراداته املادية؛ 
فنجح رائد بإزاحة صاحل اخلطيب عن واجهة 
املصاحل��ة يف ف��رتة من الفرتات ليحل مكانه يف 

اجتماع��ات الش��يوخ باألف��رع األمني��ة.
اتس��مت تل��ك الف��رتة بغ��اء األس��عار  	
حت��ركات  م��ع  وتزامن��ت  جنون��ي،  بش��كل 
اخلض��راوي ملن��ع أي ش��كل م��ن مظاه��ر الث��ورة 
يف مناط��ق املصاحل��ة، وجتل��ى ذل��ك م��ن خ��ال 
من��ع النش��طاء م��ن إقام��ة فعاليات ي��وم الغضب 
السوري وحتت تهديد ساح "جتمع جماهدي 

بع��دم  تعه��د  توقي��ع  عل��ى  وإجباره��م  يل��دا"، 
حتري��ض الن��اس عل��ى التظاه��ر: "أن��ا معك��م 
م��ع الث��ورة ب��س م��ا ب��دي النظ��ام يغض��ب علينا" 
كان��ت كلمات��ه للناش��طن عق��ب إجباره��م 
عل��ى توقي��ع التعه��د، ثم حماولة منع رفع علم 
الث��ورة يف تل��ك البل��دات م��راراً، لك��ن الغري��ب يف 
األم��ر -وحبس��ب مص��ادر مقرب��ة من��ه- أن��ه "مل 
يك��ن مس��تفيداً مادي��ًا م��ن املصاحلة م��ع النظام 

باملطل��ق".
مل تغ��ب ع��ن أذه��ان كل م��ن مس��ع  	
بهرب اخلضراوي إىل عفرين عبارته "يا حرام 
يل��ي بده��م يطلع��وا حيعيش��وا خبي��م ويتش��ردوا 
ويتش��نططوا"، ح��ن كان حي��اول إقن��اع أبن��اء 
بلدت��ه للبق��اء حت��ت س��لطة النظ��ام وتس��وية 
املنطق��ة  إف��راغ  "ع��دم  وحجت��ه  أوضاعه��م، 
م��ن املك��ون الس��ي لص��احل الش��يعة"، إضاف��ة 
لاس��تمرار يف قت��ال داع��ش يف الريم��وك؛ مل 
س��يطرة  بع��د  كث��رياً  خطب��ه  نوعي��ة  تتغ��ري 
بل��دات جن��وب دمش��ق، فبقي��ت  النظ��ام عل��ى 
ض��د داع��ش و النص��رة كم��ا كان��ت، األم��ر 
ال��ذي اس��تغله صه��ره حس��ان س��عد "أب��و نبي��ل" 
وصديق��ه قص��ي املص��ري "أب��و غي��اث" لتجني��د 
أبن��اء يل��دا يف صفوف ميليش��يا احل��زب القومي 
الس��وري "ق��وات الزوبعة" الي س��قط العش��رات 
م��ن عناصره��ا م��ن أبن��اء يلدا قتل��ى يف القلمون 

ض��د داع��ش. 
لرمب��ا كان عزل��ه م��ن قب��ل النظ��ام  	
دع��اه  س��ببًا  الصابري��ن  مس��جد  خطاب��ة  ع��ن 
الخت��اذ ق��رار دف��ع مبل��غ )3000( دوالر لله��رب 
م��ن مناط��ق النظ��ام إىل مناط��ق رفقاء الس��اح 
األول حم��اواًل "تصحي��ح أخطائ��ه" عمًا "بفقه 
الواق��ع" ال��ذي جعل��ه مشاع��ة لغبائ��ه أو مهام��ه 
الس��رية؟، لكن��ه تفاج��أ ب��ردة فع��ل غاضب��ة م��ن 
مهج��ري جن��وب دمش��ق، الذي��ن مل يك��ن لديهم 
الق��درة عل��ى حس��ن الظ��ن في��ه إال م��ا ن��در، م��ا 
اضط��ره لاختف��اء ع��ن األعن، ثم التس��لل إىل 

تركي��ا كم��ا تق��ول أخب��ار.

رادار املدينة
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"الدول��ة  إىل  األم��ر  ووص��ل  	
اإلس��امية يف الع��راق والش��ام" عن��د أب��و بك��ر 
البغ��دادي، ال��ذي ع��اد فب��رت اجلغرافيا احملددة 
النط��اق حت��ت نش��وة التم��دد؛ لتص��ري "الدولة 
اإلس��امية" يف مطلق توّهم إعادة "اخلافة" 
وف��ق تص��ورات منّق��اة ومصّف��اة م��ن بط��ون 
أصوليات عتيقة وحمدثة؛ تعيد األمر كّله 
إىل ص��راع ال ينته��ي ض��د ال��ذات املس��لمة يف 
مواطنه��ا -حيث يت��رتس الباطل- أواًل، وتاليًا 
ض��د اآلخري��ن "الصائل��ن" و"الَقَع��دة" س��واء 

بس��واء.
ظ��روف  يف  مبحث��ا  ه��ذا  لي��س  	
وش��روط تك��ون "داع��ش"، وال يف تنظريات��ه 
وبن��اه العقائدي��ة، وعل��ى العم��وم فق��د كت��ب 
الكث��ري يف ه��ذا وإن كان��ت ال ت��زال هن��اك 
ال��ي  مس��احات هائل��ة م��ن "ع��دم التعي��ن" 
حتاصر فهم هذا التنظيم. وما حناول القيام 
ب��ه هن��ا هو ق��راءة يف مآل الفكرة الي أس��ندت 
ظاه��رة "داع��ش" كأح��د أكث��ر التنظيم��ات 
اإلرهابي��ة إث��ارة للذع��ر يف التاري��خ املعاص��ر.

التوصي��ف  ف��إّن  تصورن��ا  ويف  	
)األكث��ر إث��ارة للرع��ب( حيت��اج ب��دوره إىل 
تدقي��ق، فالواق��ع أّن املقارب��ة ال��ي ألصق��ت 

هذا الرتتيب األولي ل�"داعش"، تنطلق أساس��اً 
م��ن ص��ورة الوحش��ية املنفلت��ة ال��ي قدمه��ا 
التنظي��م لنفس��ه ع��رب ماع��رف ب�"إص��دارات" 
دموي��ة ومفزع��ة لعملي��ات قت��ل وإعدام��ات 
بش��عة، نف��ذت بتقني��ة عالي��ة عل��ى املس��توى 
البص��ري، كم��ا ه��ي كذل��ك عل��ى مس��توى 

اخلاض��ع. الضحي��ة  تش��خيص 
ف��إّن  الرقم��ي،  القي��اس  يف  لك��ن  	
"داع��ش" حي��ّل ثاني��ًا جله��ة كون��ه األكث��ر 
"رعب��ًا" يف س��وريا بع��د نظ��ام حاف��ظ األس��د 
وابن��ه القات��ل األكث��ر دموي��ة يف تاري��خ ه��ذا 
البل��د من��ذ ق��رون طويل��ة، وه��و حي��ّل ثاني��ًا 
كذل��ك جله��ة ع��دد قت��اه م��ن الغربي��ن، 
بع��د "القاعدة" التنظيم األم الذي ش��ن أفظع 
هج��وم إرهاب��ي عرف��ه الع��امل يف 11 س��بتمرب 
2001. غ��ري أّن ش��رط وحلظ��ة ظه��ور "داعش" 

بصورت��ه القص��وى تزام��ن م��ع ث��ورات الربي��ع 
العرب��ي وخصوص��ًا الث��ورة الس��ورية، وه��ذا 
م��ا دف��ع التنظي��م إىل حي��ز آخ��ر يف طريق��ة 

وتظه��ريه. تفس��ريه 
صحي��ح بالقط��ع أّن "داع��ش" ق��ّدم  	
ص��ورة مروع��ة إلره��اب وحش��ي وعقلي��ات 
قروس��طية، ذحب��ًا وصلب��ًا وتقطيع��ًا وحرق��ًا 

نهاية كيان داعش.. فطام الوهم وجتذير االنتقام
"داع��ش"؛  اس��م  حيم��ل  كان  ال��ذي  املتماس��ك  الكي��ان  تاش��ى 
كاختص��ار عني��د حلروفي��ة التنظي��م اإلرهاب��ي يف قوت��ه، ويف 
مركز حتّوالت تس��مياته املتناس��خة منذ انطلق كفكرة مترد 
داخ��ل تنظي��م "قاع��دة اجله��اد" يف الع��راق عل��ى ي��د أب��و مصع��ب 
الزرق��اوي، ليصب��ح "الدول��ة اإلس��امية يف الع��راق" عن��د مفص��ل 
أب��و حمم��د البغدادي؛ حن كانت "الش��ام البعثي��ة" تدعم التنظيم 
التكفريي باملقاتلن واألس��لحة يف حرب العراق األهلية املمتدة، كعامل منع اس��تقرار 

لاحت��ال األمريك��ي يف ه��ذا البل��د.

رأيرادار املدينة

وتنكي��ًا باجملتمع��ات احمللي��ة ال��ي ابتلي��ت 
بس��طوته، لكّن��ه يف��ارق عل��ى نط��اق معت��رب 
تل��ك احلال��ة التملصي��ة ال��ي واكب��ت ق��وة 
الربي��ع  ث��ورات  م��ع  والتزام��ن  "القاع��دة". 
العرب��ي جع��ل التنظي��م يق��دم جم��ااًل أداتي��ًا 
لألنظم��ة القمعي��ة -وعل��ى وج��ه التحدي��د 
اإليراني��ن  ورعات��ه  األس��د  بش��ار  نظ��ام 
ب��ه.  املتم��ردة  اجملتمع��ات  لدم��غ  وال��روس- 
وبينم��ا كانت املس��ارات اإلعامية  	
املواكب��ة ل��ربوز "القاع��دة" تق��وم عل��ى نف��ي 
صل��ة التنظي��م بواق��ع احلي��اة حت��ت س��طوة 
املض��ادة"  "ال��رباءة  وإع��ان  األنظم��ة  ه��ذه 
من��ه، وه��و فع��ل متك��رر بس��ذاجة، فق��د أحي��ل 
"داع��ش" إىل أن يك��ون "ج��زءًا" اجتماعي��ًا مم��ا 
تّدع��ي ه��ذه األنظم��ة مواجهت��ه، ضم��ن م��ا 
تصف��ه الربوباغن��دا الرمسي��ة العس��كرتارية 
والطائفي��ة عل��ى أّن��ه دور الطغ��م احلاكم��ة 
يف محاية العامل من خطر التطرف الشرقي 

ال��ذي أنت��ج ه��ذا التنظي��م اإلرهاب��ي.
االنظم��ة  ه��ذه  كل  أّن  وم��ع  	
-والبعثي��ة منه��ا أساس��ًا- التق��وم فعلي��ًا بنف��ي 
امل��ادة اخل��ام للوه��م الداعش��ي يف س��لوكها 
وخطابه��ا "القوم��ي"، فق��د أحال��ت صورته��ا 
غاب��ة  ح��رس  يش��به  م��ا  إىل  الغ��رب  أم��ام 
"داع��ش"  س��تنتج  ال��ي  املتطرف��ة  الوح��وش 
املنك��رة. حريته��ا  عل��ى  حصل��ت  إن  دائم��ًا 

لي��س  املته��اوي  الداعش��ي  الوه��م  	
ولي��داً منفص��ًا ع��ن الواق��ع بالتم��ام، ف��"دول��ة 
اخلاف��ة" كي��ان ق��ام وأح��دث أث��ره الزمان��ي 
واملكان��ي يف حي��زه التارخي��ي، غ��ري أّنه��ا مل 
"عفش��ها"  ال��ي  الص��ورة  عل��ى  يوم��ًا  تك��ن 
ليس��ت  بالقط��ع  وه��ي  للتاري��خ،  التنظي��م 

سهيل نظام الدين
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لعملي��ة ابت��زاز جدي��دة لع��امل يرتع��ش عن��د 
ذك��ر "اإلره��اب اإلس��امي".

الوه��م  فط��ام  أن  واحلقيق��ة  	
ي��رتك ول��و للحظ��ة واح��دة  "الداعش��ي" مل 
آلليات��ه االجتماعي��ة التلقائي��ة ال��ي ميكنه��ا 
النزع��ة إىل احلري��ة  إنت��اج بدائ��ل  تفص��ل 
والعدال��ة ع��ن احلاج��ة إىل التط��رف، وبينم��ا 
يته��اوى "داع��ش" ويستس��لم مقاتل��وه باملئ��ات، 
حربه��م  ش��ن  إلع��ادة  مؤقت��ًا  يت��وارون  أو 
السرية ذات األهداف املوضعية كما اعتادت 
القاعدة أن تفعل، فإّن طوفانًا من التنظريات 
املؤامراتي��ة جيت��اح املش��هد مقدم��ًا تفس��ريات 
ساذجة وملفقة يف معظمها ملصري التنظيم.

يس��مى  م��ا  ف��إّن  العم��وم  ويف  	
مبعس��كر املمانع��ة -وه��و يف ج��ّل تركيبت��ه 
مك��ون م��ن تنظيم��ات إرهابي��ة متّوهل��ا إيران- 
يدم��ن تقدي��م مث��ل ه��ذه اجلرع��ات امللفق��ة 
ألنص��اره، وس��نظل نق��رأ طويًا ع��ن طائرات 
أمريكي��ة تنق��ل مقاتل��ي داع��ش م��ن م��كان 
آلخر من أجل حتطيم دول املعس��كر املفلس��ة 
أص��ًا، وال��ي كان ألنظمته��ا التعليمية دور 

"داع��ش". وه��م  تأس��يس  يف  أساس��ي 
"داع��ش" ومثل��ه "النص��رة" وبقي��ة  	
وجوه��ه  أح��د  يف  ه��و  القاع��دة  اش��تقاقات 
الوه��م،  منب��ع  عل��ى  الواهم��ن  انقض��اض 
وه��و حتوي��ل العج��ز البني��وي ع��ن التط��ور 
-يف ظ��ل وج��ود القم��ع والطغي��ان املتخل��ف 
س��اح  إىل  وحضاري��ًا-  واقتصادي��ًا  سياس��يًا 
إلع��ادة إنت��اج واق��ع منق��رض مل تع��د بيئ��ة 
احلض��ارة الراهنة تس��مح بوجوده. هو اليأس 
م��ن ج��دوى الوضع��ي مقاب��ل بريق الش��رعي. 
انتصار لتبسيط الدولة على حساب االنتماء 
م م��ن  إىل حض��ارة كوني��ة طامل��ا كان��ت تق��دَّ

قبل ثنائية األصوليات على أّنها عدوة دائمة 
والعروب��ة. لإلس��ام 

بع��د  عم��ا  س��ؤال  دائم��ًا  هن��اك  	
"داعش"، والواقع أّن مّثة تصورات عن تنظيم 
األي��ام،  قاب��ل  يف  س��يظهر  وحش��ية  أكث��ر 
يف  بنيوي��ة  تب��دالت  ع��ن  تص��ورات  تقابله��ا 
تركي��ب التنظيم��ات املتطرف��ة بع��د أن نقلها 
"داع��ش" إىل ذروة جدي��دة. لك��ن هن��اك أيض��ًا 
"وه��م" م��واٍز ح��ول مس��توى تط��ّور التنظي��م 
عم��ا س��بقه، فداع��ش مل ينفص��ل ع��ن منط��ق 
تداخ��ل العن��ف بواجهته الديني��ة مع التخلف 
االجتماع��ي، والتنظي��م مل خي��رج أيض��ًا ع��ن 
عملي��ة تقليدي��ة ق��ام به��ا أس��افه تس��تبدل 
هرمي��ة النظم االجتماعي��ة التقليدية بإنتاج 
"عشرية التنظيم"، وهي آلية اشتقها "داعش" 
م��ن جترب��ة القاع��دة وطالب��ان يف باكس��تان 
عل��ى  تعم��ل  أّنه��ا  ح��ن  ويف  وأفغانس��تان. 
مس��توى تفكيك��ي يفي��د ق��وة التنظي��م خ��ال 
مرحل��ة متاس��كه، فهي آلية خط��رة حن تبدأ 
العم��ل بطور معاك��س مع احنال التنظيم، 
حبي��ث تعي��د توزي��ع إرثه على عش��ائر بذاتها، 
العش��ائرية  م��ن  مركب��ة  زعام��ات  وتنت��ج 
التقليدية الي متنح نفسها سلطة مرجعية 
مقابل��ة  زعام��ات  م��ن  باالنتق��ام  مهووس��ة 
ورث��ت تنظيم��ات كان��ت منافس��ة لداع��ش أو 

غ��ريه.
جدي��د  جتذي��ر  ه��ذا  أّن  والواق��ع  	
للوهم ذاته، ستعززه حالة الفوضى واحنال 
الدول��ة ال��ي حتولت إىل قات��ل متطرف، ولن 
تق��دم حال��ة احلص��ار واالنهي��ار، ال��ي حي��اول 
النظ��ام يف س��وريا تغليفه��ا بوه��م االنتص��ار، 
س��وى بيئ��ة خصب��ة لكم��ون "الوهم الداعش��ي" 

الثاني��ة. االنقض��اض  بانتظ��ار فرص��ة 

"عفش��تها"  ال��ي  املقابل��ة  للص��ورة  مطابق��ة 
لتاري��خ  العروبي��ة  القوم��ي  الوه��م  أنظم��ة 
التزوي��ر  الع��رب.  للفاحت��ن  وق��وي  ناص��ع 
مت��د  ال��ي  الفكري��ة  لألصولي��ات  املتقاب��ل 
مبادته��ا  القاع��دة  وتفرخي��ات  "داع��ش" 
اإليديولوجي��ة، ولألصولي��ات القومي��ة ال��ي 
تقي��م عليه��ا أنظم��ة القم��ع بنيته��ا امللّفق��ة 
للحك��م بض��رورات إع��ادة بن��اء التاري��خ مقابل 
جتاه��ل رزاي��ا احلاضر، هو أحد اجلس��ور الي 
أم��دت "داع��ش" مب��ا حيتاج��ه م��ن تفس��ريات 
لعق��ل  الذات��ي  حص��اره  يف  للدول��ة  ش��وهاء 

ومريدي��ه. وأنص��اره  مس��لحيه 
ه��ذه  أّن  هن��ا  رعب��ًا(  و)األكث��ر  	
اآللي��ات س��تظل قائم��ة، وه��ي ق��ادرة عل��ى 
تنظي��م  اش��تقاق  أو  "داع��ش"  إع��ادة تذخ��ري 
أكث��ر تطرف��ًا من��ه، إذ أّن ثنائي��ة األصولي��ات 
الديني��ة والقومية تقيم مقاربة دائمة تعترب 
غالبيته��ا  يف  املعتدل��ة  املس��لمة  اجملتمع��ات 
إىل  اهلل  خل��ق  ككل  -وامليال��ة  الس��احقة 
احلري��ة والعدال��ة والرخ��اء- جم��رد جماميع 
س��لبية ال حي��ق هل��ا أّن متل��ك الس��لطة عل��ى 

ومصريه��ا. ذاته��ا 
وم��ع أّن نهاي��ة "التنظي��م" جي��ب أن  	
متث��ل فص��ًا جديداً م��ن "فطام الوهم"، إاّل أن 
الدم��ار االجتماع��ي واالقتص��ادي ال��ذي ح��اق 
بهذه اجملتمعات نتيجة ظهور "داعش" وقبله 
-ومبوازات��ه وبع��ده- حرب اإلب��ادة التطهريية 
انعت��اق، س��تجعل  أو  ض��د أي نزع��ة حت��رر 
قدرة هذه اجملتمعات على إعادة بناء اعتداهلا 
املس��تقل عملية عس��رية ومكلفة، بعد أن بات 
كتهدي��د  يصنَّ��ف  املس��تقل  االعت��دال  ه��ذا 
لألنظمة الي تريد خضوعًا معتداًل، مينحها 
فرص��ة ترمي��م أدواته��ا املتطرف��ة اس��تعداداً 
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احت��جَّ آالف املتظاهري��ن، ومعظمه��م م��ن النس��اء، عل��ى ن��درة امل��واد  	
الغذائي��ة يف بلده��م بالط��رق عل��ى أوان��ي الطب��خ أثن��اء مس��ريهم يف الش��وارع؛ 
كان��وا يرفع��ون أصواته��م اعرتاض��ًا على السياس��ات االش��رتاكية للحكومة، 
وق��د فرق��ت الش��رطة مج��وع احملتج��ن، لك��ن الضغوط��ات عل��ى احلكوم��ة 
كانت تتصاعد. رداً على ذلك، اش��تكت احلكومة من سياس��ة اخلنق والعزل 
االقتص��ادي، ال��ي كان��ت تقوده��ا الوالي��ات املتح��دة؛ ويف األم��م املتح��دة، عربَّ 
رئي��س الب��اد ع��ن خش��يته م��ن دع��م الوالي��ات املتح��دة النق��اب يطي��ح ب��ه؛ 
كانت هذه تش��يلي عام 1971، ورئيس الباد س��لفادور الليندي كان حمقًا 
يف خش��يته من التدخل األمريكي: س��يطاح به وس��يقتل يف انقاب عس��كري 

ع��ام 1973.
لك��ن ه��ذه أيضًا فنزوي��ا يف 2019. احملتجون املناهضون للحكومة  	
يواجه��ون نقص��ًا أس��وأ يف امل��واد الغذائي��ة، م��ا دفع اآلالف للنزول إىل الش��وارع 
والط��ْرق عل��ى أوان��ي الطب��خ، ه��ذه ليس��ت أزم��ة مصطنع��ة؛ فف��ي ع��ام 2017 
-وفق��ًا لوكال��ة روي��رتز- فق��د الش��خص الفنزويل��ي وس��طيًا 11 ك��غ م��ن 
وزنه، وكان %90 من الفنزويلين يعيشون الفقر. وقد ردت احلكومة على 
االحتجاج��ات احلالي��ة لي��س بتفري��ق احملتج��ن فق��ط، وإمن��ا أيض��ًا بقتل 40 
ش��خصًا واعتق��ال 850، ع��دا ع��ن قت��ل العش��رات إث��ر احتجاج��ات 2017 ورم��ي 

مئ��ات م��ن اخلص��وم يف الس��جن. 
��ل الرئي��س م��ادورو الوالي��ات املتح��دة مس��ؤولية مش��كات  حُيمِّ 	
ب��اده االقتصادي��ة، لك��ن قب��ل خط��وة إدارة ترام��ب يف آب 2017 الس��اعية 
للح��د م��ن وص��ول فنزوي��ا إىل األس��واق املالي��ة العاملي��ة، ترك��زت العقوبات 
األمريكي��ة عل��ى أف��راد حمددين ومل تؤث��ر على االقتصاد ككل. لقد كان 
اقتص��اد الب��اد يف حال��ة تراج��ع ح��اد قب��ل مباش��رة إدارة ترام��ب مس��ؤولياتها 

بزم��ٍن طوي��ل. 
فنزوي��ا:  م��ن  النف��ط  باس��ترياد  املتح��دة  الوالي��ات  واس��تمرت  	
املتح��دة؛  د للنف��ط للوالي��ات  ُم��ورِّ 2017 راب��ع أك��رب  كان��ت فنزوي��ا يف 
فمعان��اة فنزوي��ا االقتصادي��ة حملّي��ة األس��باب لدرج��ة كب��رية، فق��د فش��ل 
م��ادورو -وقبل��ه تش��افيز- يف تنوي��ع اقتص��اد فنزوي��ا بعي��داً ع��ن الب��رتول، م��ا 
جعل فنزويا ضعيفة عند هبوط أس��عار البرتول، إضافة إىل الفس��اد وس��وء 

اإلدارة.
لع��امل منقس��م، بلدان��ًا وأيديولوجي��ات، خبص��وص م��ن يدع��م يف  	
فنزوي��ا: الرئي��س احملاص��ر باملش��كات أم املعارضة؟ قب��ل قرابة نصف قرن، 
الت��ّف اليس��ار العامل��ي ح��ول س��لفادور اللين��دي، ال��ذي ج��اء إىل الس��لطة ع��رب 
انتخاب��ات ح��ّرة، وأدان بق��وة التدخ��ات األمريكي��ة. أما اليوم فقوى اليس��ار – 
وآخ��رون ُكث��ر – حتت��ّج بق��وة ض��د املس��اعي األمريكية للتدخ��ل يف فنزويا. 
هذا األمر هو قطعًا عن الصواب. ومع أّن مادورو خمطىء خبصوص سبب 
مش��كات ب��اده االقتصادي��ة، إال أن��ه حم��ق بإدان��ة واش��نطن يف سياس��اتها 

الطاحم��ة لتغي��ري األنظم��ة.
م��ع ذل��ك، لي��س م��ن واجب أحد االلتفاف حول م��ادورو، فهو ليس  	
اللين��دي. م��ادورو فاس��د وغ��ري دميقراط��ي. لق��د نزع الش��رعّية ع��ن اجلمعية 
الوطنية ألنها عارضت سياس��اته، وأنش��أ برملانًا من الدمى حملها. وكحالة 

تشاوشيستتكو يف رومانيتتا أو بشتتار األستتد يف ستتوريا، متتادورو "اشتتراكي" 
باالسم فقط. صحيح أنه يدعم إعادة توزيع الثروة، لكن لتدخل جيوبه 

وجيتتوب حاشتتيته.
إن االحتجاجات اليت اندلعت يف فنزويال هي كاالحتجاجات  	
التتيت استتتهدفت مبتتارك عتتام 2011، وكاالحتجاجتتات التتيت ال تتتزال جارية 
حاليتتًا ضتتد البشتتر يف الستتودان، إنهتتا مجيعتتًا تستتتهدف الطغتتاة. ستتلفادور 
اللينتتدي انُتِختتب دميقراطيتتًا وحكتتم دميقراطيتتًا، أمتتا متتادورو فهتتو جتتزء 
متتن تقليتتد استتتبدادي خمتلتتف كلّيتتة. فمعارضتتة التدختتل العستتكري 
للواليتتات املتحتتدة أمتتر ضتتروري، لكنتته غتتر كاٍف. وكما يطتترح اإلعالم 
العاملتتي التتذي كان يف طليعتتته املثقتتف اليستتاري الفنزويلتتي إدغتتاردو 
النتتدر، متتن اهلتتام أيضتتًا أن: "نرفتتض استتتبداد حكومتتة متتادورو، إضافة إىل 
قمتتع احلكومتتة لالحتجاجتتات املتناميتتة يف أحناء البتتالد، املطالبة بالطعام 
والنقل والصحة واملشتتاركة السياستتية واخلدمات العامة وغرها، فمن 

حتتق الشتتعب الفنزويلتتي التظاهتتر دون أن يتتتم جتريتتم ذلتتك".
ماذا بعد ذلك بالنسبة لفنزويال؟

تصتتر الواليتتات املتحتتدة علتتى أن خيتتتار العتتامل بتتن متتادورو  	
وخوان غوايدو، الذي أعلن عن نفستته رئيستتًا مؤقتًا يف 23 كانون الثاني؛ 
الفنزويليتتون ليستتوا متحمستتن ملتتادورو، فحتى القاعدة العمالية لستتلفه 
تشتتافيز انقلبتتت ضتتده. يف تشتتيلي جتتاء معارضتتو اللينتتدي متتن األثريتتاء 
والطبقتتة الوستتطى، أمتتا يف فنزويتتال فقتتد لعبتتت عوامتتل نقتتص األغذيتتة 
والتضختتم اهلائتتل والبطالتتة املرتفعتتة والفستتاد املتفشتتي دورهتتا يف إبعتتاد 
كل قطاعتتات اجملتمتتع عتتن احلتتزب احلاكتتم. لقتتد طالتتب عتتدد قليتتل متتن 
الفنزويليتتن البارزيتتن بالتدختتل اخلارجتتي. لكتتن بالرغتتم متتن الصعوبتتات 
املعيشتتية التتيت يواجهونهتتا وعنتتاد حاكمهتتم املستتتبد، تعتتارض أغلبيتتة 

الفنزويليتتن التدختتل األجنتتي.
طريتتق اخلتتالص واضح: على متتادورو أن يتنحى ويقبل عفواً،  	
بعدهتتا ميكتتن للفنزويليتتن أن خيتتتاروا حكومتتة جديتتدة بانتخابتتات حتترة 

ومقبولتتة.
اليسار والدميقراطية

لقتتد كان اليستتار متتن بداياتتته يف الثتتورة الفرنستتية ضتتد حكتتم  	
امللوك واألباطرة ومع السيادة الشعبية. أثناء القرن التاسع عشر اندفعت 
إحدى شتترائح اليستتار بعيداً عن الدميقراطية لصاحل ديكتاتورية أخذت 
استتم )ديكتاتوريتتة الربوليتاريتتا(: هتتذا النمتتوذج التتذي ُيغيِّتتب احلرّيتتة إمتتا 
قتتد انهتتار )االحتتتاد الستتوفييت( أو حتتتّول إىل وضتتع مل يعتتد ميّثتتل مصتتاحل 

الفئتتات العاملتتة )الصتتن(.
إنتته ألمتتر متتؤمل أن نتترى اليستتار ُملتّفتتًا حتتول قتتادة معاديتتن  	
للحريتتات، إمتتا بستتبب اعتقاداتهتتم "االشتتراكية" املزعومتتة، أو ألنهتتم 
يقّدمتتون أنفستتهم كقتتوة معاديتتة لتستتّلط الواليتتات املتحتتدة. لقتتد كان 
لالحتتتاد  أو  للصتتن  املتتربرات  يلتمتتس  اليستتار  نتترى  أن  ُمرجتتًا  أمتتراً 
الستتوفييت أثنتتاء احلتترب البتتاردة، وإنتته ألمتتر خمجل اليوم أن نرى اليستتار 

املتتربرات لبوتتتن أو جتتي بينتتغ أو نيكتتوالس متتادورو. يلتمتتس 

فنزويال: ال للتدخل اخلارجي.. ال لنيكوالس مادورو
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ترجمة

لدى اليسار موروث يعتز به- مناصرة الدميقراطية ومعاداة اإلمربيالية. لذا، من اهلام عدم نسيان هذا التقليد أثناء النظر يف  	
األزمة احلالية يف فنزويا.



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

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

@3aynAlmadina /3aynAlmadina

ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ مجّلة

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

- ترح��ب امل����جلة مبس�����اهماتكم غ��ري املنش������ورة س��ابقًا.
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ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ  عضو الشــبكة السوريةمجّلة
لإلعــام المطبوع

يف ضيعته رحيانة متور بريف جبلة، حيث يقيم منذ تقاعده قبل سنوات، جيد النائب السابق لرئيس شعبة املخابرات العسكرية،  	
اللواء علي س��ليمان يونس، وقتًا كافيًا إلدارة صفحات "يوميات رحيانة متور" و"رحيانة متور" و"حافة جفوني" على الفيس��بوك، فضًا عن 

نش��اطه عل��ى صفحت��ه الش��خصية ويف جمموع��ة اجتماعي��ة مغلق��ة أسس��ها جلم��ع أبن��اء الضيع��ة.

بال��كاد تس��توعب املنص��ات اخلم��س  	
غ��زارة م��ا يص��در ع��ن الل��واء من تره��ات، على 
ش��كل مواع��ظ وحكاي��ات وش��عر ونث��ر ون��وادر 
من التاريخ واجلغرافيا والعلوم، أو تس��توعب 
للجب��ال  بعدس��ته  يلتقطه��ا  ال��ي  الص��ور 
والصخ��ور واألش��جار واملقام��ات ال��ي جتع��ل 
رحيانة متور الي دفن فيها "األولياء: الش��يخ 
القاض��ي،  والش��يخ أمح��د  البقبوق��ة،  خلي��ل 
العي��ون  وحكي��م  رمض��ان،  حس��ن  والش��يخ 
الروحان��ي الش��يخ عل��ي بالدي��رة" وغريه��م، 
األدم��ن  يصفه��ا  كم��ا  مبارك��ة،  ضيع��ة 
يون��س املاح��ق م��ن قب��ل املعجب��ن أنفس��هم 
م��ن صفح��ة إىل أخ��رى يش��يدون مب��ا "خي��ط 

ي��راع...أو تلتق��ط عدس��ة س��يدي الل��واء".
ومثل أي ناشط فيسبوكي، يشكو  	
ضاب��ط املخابرات العس��كرية ال��ذي تنقل بن 
مناص��ب هام��ة يف عهد األس��د األب وابنه، من 
ظاه��رة النس��خ واللص��ق والس��رقات األدبي��ة، 
ويذكر لصوص "البوس��تات" حبقوق امللكية 
الفكري��ة ال��ي حيفظه��ا القان��ون. فيم��ا يلت��زم 

ه��و بذل��ك إىل ح��د حيف��ظ في��ه حق��وق كل 
م��ن صفحات��ه الث��اث عل��ى األخ��رى، عندم��ا 
نش��رتها  ص��ورة  أو  نص��ًا  احداه��ن  تش��ارك 

إح��دى ش��قيقتيها!
ورغ��م اكتف��اء الل��واء يون��س مب��ا  	
لدي��ه م��ن صفح��ات ومجه��ور، إال أن��ه يط��ل 
أحيان��ًا ع��رب الصفح��ات واملواق��ع اإلعامي��ة 
ث��م  املخاب��رات  ضاب��ط  لصديق��ه  التابع��ة 
املع��روف  عي��دي  بهج��ت  الس��ابق  الس��فري 
ببهج��ت س��ليمان ال��ذي يطي��ب ل��ه وص��ف 

اجلن��رال". ب�"األدي��ب  يون��س 
هاج��م  االط��االت  ه��ذه  آخ��ر  يف  	 
للوح��دات اخلاص��ة  الس��ابق  القائ��د  يون��س 
"إخاص��ه"  يف  وش��كك  حي��در  عل��ي  الل��واء 
تاف��ه  ك�"مري��د"  وص��ّوره  األس��د  حلاف��ظ 
للش��اعر عل��ي س��عيد إس��رب امللق��ب بأدوني��س 
ال��ذي أم��ر حي��در أن يطال��ب حاف��ظ األس��د 
بالتنح��ي ع��ن الس��لطة بع��د وف��اة ابن��ه باس��ل، 
م��ا س��يجلب املتاع��ب عل��ى حي��در ويتس��بب يف 

اجلي��ش.  م��ن  وتس��رحيه  س��جنه 

علي سليمان يونس.. ضابط املخابرات وأدمن صفحات الفيسبوك 

أث��ارت هذه االتهام��ات غضب أنصار  	
حي��در وأبن��اء عش��ريته احلدادي��ن ال��ي ينتم��ي 
إليه��ا أدوني��س أيض��ًا. وتصاع��د اجل��دل رغ��م 
حتذي��رات "العقاء" من فتنة "عش��ائرية" بن 
احلدادي��ن والنمياتي��ة العش��رية ال��ي ينتم��ي 
اليه��ا يون��س، ويته��م بالتعص��ب الدائ��م هلا من 

قب��ل أنص��ار حي��در.
"النميات��ي"  هجم��ة  تك��ون  ق��د  	
عل��ي يون��س ومع��ه "املرش��دي" بهج��ت عي��دي 
عل��ى احلداديَّ��ن أدوني��س وحي��در ذات دالالت 
تس��تمد بع��ض معانيه��ا م��ن نزاعات عش��ائرية 
وديني��ة تع��ود إىل عش��رينات الق��رن املاض��ي، 
وق��د تك��ون ه��ذر متقاعدي��ن فحس��ب، لك��ن 
املؤك��د ه��و ضآل��ة ش��أن ضب��اط األس��د الكب��ار 
إدراكه��م  وضحال��ة  وعيه��م،  وصبياني��ة 
واألف��كار.  واألش��خاص  واحل��وادث  لألش��ياء 
األس��د  ضب��اط  يب��دد  س��خفهم  يف  	
الظن��ون ببع��ض العق��ل وبع��ض احلكم��ة يف 
تركيب��ة ه��ذا النظ��ام، ويس��لبون حت��ى م��ا يف 

معن��ى. م��ن  الديكتاتوري��ة 

صياد املدينة
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