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االفتتاحية

إدلب تعيد األسد إىل حقيقته وتهدم أوهام «النمر»
أطلقت روس��يا إش��ارة البدء ،واس��تع ّد معس��كر الش��بيحة مس��بقاً لالحتفال بـ"النصر" ،بل ّ
إن البعض
اش�ترى فع ً
�لا أطب��اق احلل��وى لتوزيعه��ا يف الش��وارع ابتهاج��اً باملذاب��ح كالع��ادة.
وزاد يف طنب��ور معس��كر اإلره��اب املس��مى بـ"املمانع��ة" نغ��م جديد ،مع إعالن ال��روس ّ
أن احلملة على
إدل��ب س��يقودها س��هيل احلس��ن ،ع�بر "ق��وات النم��ر" ال�تي تش��تق امسه��ا م��ن لقبه األث�ير عند مريدي فلس��فته
اخلاوي��ة وهرائ��ه غ�ير املتس��ق.
لك��ن انتظاره��م ط��ال ،حدث��ت مذاب��ح كم��ا كان متوقع��اً ،واس��تخدم الس�لاح الكيم��اوي كما كان
منتظراًّ ،
وشن الطريان الروسي محالت القصف البساطي املدمرة مصحوباً بتهليل وأمنيات متوحشة من
بع��ض الس��وريني -ب��كل أس��ف -كم��ا ج��رت الع��ادة ،ومل تس��قط إدل��ب.
الواق��ع ّ
أن الس��ؤال عنده��م مل يع��د ح��ول إدل��ب عينه��ا ،ب��ل ح��ول ق��رى صغ�يرة يف ريفي مح��اة وإدلب
خس��روا فيه��ا مئ��ات م��ن اجلن��ود ،وعدداً الفتاً م��ن اآلليات وكم ّيات من الذخائر واألعتدة ،وغرقت أس��طورة
"النم��ر" الوهمي��ة يف وح��ل الك�� ّر والف�� ّر املكل��فّ ،
وترن��ت اخلطاب��ات التعبوي��ة واإلن��ذارات النهائي��ة بني صور
اجلث��ث واآللي��ات احملرتق��ة.
نع��م ،دفع��ت إدل��ب وري��ف مح��اة مثن��اً باهظ��اً ،وق��د تس��تمران يف دفع��ه م��ادام يف دمش��ق م��ن يعتقد ّ
أن
قت��ل الس��وريني ه��و مم��ر النج��اة ،ويف موس��كو م��ن يعترب ّ
أن اس��تعراض القوة الكاس��حة والقاتلة فوق رؤوس
يظن ّ
املدنيني هو ممر اإلمرباطورية املس��تعادة ،ويف طهران من ّ
أن دفع أمواج جديدة من الالجئني س��ينقذ
االتف��اق الن��ووي.
يط��ول ش��رح وتفني��د أس��باب فش��ل احلمل��ة األك�بر حت��ى اآلن عل��ى إدل��ب ،غ�ير ّ
أن حقيق��ة واح��دة
س��تظل ش��اخصة إزاء أنصار "تأبيد الطغيان" ،وهي أن نظام بش��ار األس��د مل يعد موجوداً كنظام فعلي ،وهو
ال ميلك من أمر ق ّوته شيئاً ،إىل درجة أنه عاجز عن مناقشة تسمية قائد محلة عسكرية تشن بامسه على
أرض س��وريّة وض��د مدني�ين س��وريني.
��جان،
ومع تو ّقع صعوبة بالغة يف قدرة الش��بيحة على جتاوز عقلية "االعتقال الذاتي" والوله بالس ّ
فإ ّن��ه م��ن املمك��ن أن تك��ون إدل��ب ق��د أقنع��ت البع��ض حبقيق��ة ّ
أن نظ��ام بش��ار األس��د لي��س اآلن س��وى واجه��ة
سياس��ية مهرتئ��ة لتقاط��ع مص��احل يق��ود مليش��يات متفاوت��ة الق��وة ومتضاربة ال��والء ،لكنها كّله��ا مدموغة
باإلره��اب والتخل��ف العمي��ق والطائفي��ة العنيف��ة ..واملص�ير الق��امت احملت��وم.
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غ��اب قائ��د ميليش��يا
"الدف��اع الوط�ني" ف��راس
العراقي��ة ع��ن امتحان��ات
الش��هادة الثانوي��ة ه��ذا الع��ام ،لكن
طالب��اً آخري��ن أوس��ع نف��وذاً وأش��د
ق��وة ج��اؤوا إىل مدين��ة دي��ر ال��زور،
ليتناول��وا ش��هادة "بكالوري��ا" مبع��دالت
مرتفع��ة تؤهله��م لدخ��ول م��ا يش��اؤون
م��ن الكلي��ات اجلامعي��ة.
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يف الع��ام  2008قت��ل العمي��د حمم��د موس��م عم��ل خاص ملس��ؤولني م��ن احملافظة ،معب��أة يف املن��زل ،كان��ت اثن��ان منهم��ا تكي�لان
كام��ل س��ليمان ،صه��ر مدين��ة دي��ر ال��زور مث��ل من��ى اخلاي��ر عض��و املكت��ب التنفي��ذي ،الش��تائم ملن��ى اخلاي��ر عض��و جمل��س احملافظ��ة،
وأح��د أركان احللق��ة الضيق��ة ح��ول بش��ار وملوظف�ين يف مديري��ة الرتبي��ة واالمتحان��ات ألنه��ا أع��ادت تعي�ين مدي��ر ومراق�بي املرك��ز
احلنتعملي��ة اغتي��ال غامض��ة ا ُت ْ
هيثم
هم��ت كان أهمه��م مديره��ا خلي��ل ح��اج عبي��د ،ال��ذي تتق��دم ابنته��ا لالمتحان��ات في��ه.
األس��د ،يف
أم��ام ب��اب مدرس��ة النس��وي تك��رر
إس��رائيل بالوق��وف خلفها .رح��ل الرجل لكن واملوظ��ف أمح��د عب��د احلكي��م ،وأكث��ر م��ن
املش��هد ذات��ه ،لك��ن اقتح��ام مس��اعد أول يف
زوجت��ه الثاني��ة ابن��ة دي��ر ال��زور ري��م ش��ويش ( )10معلم�ين ومعلم��ات.
وإىل جان��ب ه��ؤالء عمل��ت ش��بكة املخابرات العسكرية املدرسة وصراخه الغاضب
س��ليمان ،حافظ��ت عل��ى كث�ير م��ن مكاس��ب
ونفوذ زوجها ،ال س��يما مع العناية اإليرانية م��ن السماس��رة ألش��خاص م��ن خ��ارج قط��اع بوج��ه املراقب�ين داخ��ل املدرس��ة أث��ار فض��ول
اخلاص��ة به��ا؛ ابنه��ا الثان��ي باس��ل متوس��ط الرتبي��ة ،مث��ل حمم��د الفه��د طال��ب كلي��ة األمه��ات ،وقط��ع دعاءه��ن بالعم��ى للمفتش�ين
يف مس��تواه الدراس��ي ،غ�ير أنه��ا تري��د من��ه أن الط��ب البيط��ري واملن��دوب املتعاق��د م��ع الوزاري�ين القادم�ين م��ن دمش��ق الذي��ن س��بقوا
األم��ن العس��كري ،وكذل��ك املق��اول املق��رب املساعد يف الوصول إىل املدرسة ،وأمام مدرسة
يك��ون "دكت��وراً".
رمضان شالش أحاط عناصر
بقلي��ل م��ن
الش��رطة العس��كرية بطال��ب
االتص��االت ،وم��ن غ�ير
وزيــر تربيــة النظام عماد العــزب "هناك رغبة كبرية من الطالب
ً
ّ
ت��ول للتقــدم لالمتحانــات يف ديرالزور على أمــل أن يحظوا بنفس الوضع خ��رج متذم��را م��ن االمتح��ان
عن��اء يُذك��ر،
وضربوه بوحش��ية ،ما اس��تفز
مدي��ر الرتبي��ة يف دي��ر
الســابق" مشــرًا إىل أنه "من غري املنطقي أن تكون احملافظة
األهال��ي املتجمع�ين فحاول��وا
ال��زور خلي��ل ح��اج عبي��د
األوىل يف املعدل على مســتوى القطر هي ديرالزور"
ختلي��ص الطال��ب قب��ل أن
ترتي��ب م��ا يل��زم ،فاخت��ار
ل��ه مرك��زاً امتحاني��اً يف ثانوي��ة زك��ي م��ن أم��ن الدول��ة بدي��ع ع��واد املع��روف بلق��ب يباش��ر العناص��ر إط�لاق الن��ار يف اهل��واء.
وبالرغ��م م��ن وج��ود ( )34مندوب��اً
األرس��وزي يف ح��ي القص��ور ،وأع�� ّد بالتع��اون "أب��و ب��در" ،ويرتب��ط ه��ؤالء بش��بكة مدرس�ين
م��ع مدي��ر االمتحان��ات الفري��ق املناس��ب اختصاصي�ين تت��وىل حل األس��ئلة من املنازل وزاري��اً ج��اؤوا م��ن دمش��ق لإلش��راف عل��ى
م��ن املراقب�ين ،ويف كل م��ادة كان��ت ورق��ة خالل وقت قصري قبل توزيعها على الطالب امتحان��ات الش��هادة الثانوي��ة يف دي��ر ال��زور ،إال
اإلجاب��ات تدخ��ل مكتوب��ة وممه��ورة باخلتم املش�تركني يف خدم��ة اإلجاب��ات اجلاه��زة .أنهم جتاهلوا التقارير اليت وصلتهم من بعض
ال�لازم إىل الفت��ى املدع��وم ،وتس��حب من��ه فبل��غ س��عر اش�تراك م��ادة الرياضي��ات املعلم�ين ع��ن ح��االت غ��ش وتزوي��ر مؤك��دة،
ورقت��ه األساس��ية إلتالفه��ا ،وم��ا عليه س��وى للبكالوري��ا العلم��ي ( )160أل��ف ل�يرة ،و حي��ث اس��تطاع مدي��ر الرتبي��ة ترضيته��م من��ذ
تسليمها إىل املراقبني واخلروج من املركز ( )125للفيزي��اء والعل��وم واللغ��ة العربي��ة البداي��ة ،حس��ب ش��هادات متوات��رة ملعلم�ين
ال��ذي ُخص��ص للط�لاب املدلل�ين م��ن أبن��اء واإلنكليزي��ة ،وأم��ا الف��رع األدب��ي فرتاوح��ت ش��اركوا يف العملي��ة االمتحاني��ة.
وتكش��ف االمتحان��ات ه��ذا الع��ام ع��ن
ضب��اط جي��ش األس��د وخمابرات��ه ،لي��س يف أس��عار اإلجاب��ات اجلاه��زة ب�ين ( )150و ()100
املزي��د م��ن االنهي��ار يف منظوم��ة التعلي��م يف دير
دي��ر ال��زور وحده��ا ،ب��ل يف أي م��كان آخ��ر .أل��ف ل�يرة.
عل��ى ب��اب مدرس��ة عدن��ان املالك��ي الزور ،وعن فقدانها احلد األدنى من املصداقية
تق��دّم إىل امتحان��ات الش��هادة
الثانوي��ة العام��ة بالفرع�ين األدبي والعلمي وقف��ت عش��رات األمه��ات ينتظ��رن خ��روج واجل��ودة ،لتص��در ش��هادات تتي��ح حلامليه��ا
هذا العام ( )6190طالباً وطالبة توزعوا على بناتهن من املركز االمتحاني ،وبني التسبيح االلتح��اق باجلامع��ات ،ال�تي دخلت ه��ي األخرى
( )51مركزاً امتحانياً ،وشكلت االمتحانات والدع��اء وش��رب امل��اء م��ن عل��ب بالس��تيكية يف مرحل��ة االنهي��ار.
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املش��هد السياس��ي يف دي��ر ال��زور ..مواق��ف
متعددة وتوترات متجددة وصراعات مفتوحة
فيصل دهموش تكش��ف املواق��ف السياس��ية ألبن��اء حمافظ��ة دي��ر ال��زور ح��دة وعم��ق
الص��راع السياس��ي واالجتماع��ي فيه��ا ،وال�تي رغ��م تقاطعاتها يف بعض املواق��ف الفرعية،
إال أن جذره��ا األساس��ي جيع��ل م��ن املس��تحيل تقاربه��ا ،عل��ى أن غالبي��ة أصح��اب ه��ذه
املواق��ف يش�تركون يف ع��دم مقدرته��م عل��ى ف��رض أو تنفي��ذ رؤاه��م ومش��اريعهم ال�تي
تع�بر عنه��ا ،إم��ا بس��بب حتالفاته��م م��ع ق��وى حملي��ة وإقليمي��ة ودولي��ة تغّل��ب مصاحله��ا
االس�تراتيجية ،أو ع��دم انتظ��ام األف��راد واجلماع��ات غ�ير املتحالفني مع مث��ل تلك القوى
يف أط��ر سياس��ية ذات ثق��ل اجتماع��ي واقتص��ادي ،وس��يبلور تدخل الس��عودية اجلديد يف
املنطق��ة مواق��ف جدي��دة دون أي أف��ق لدع��م مس��تديم وآم��ن لقواه��ا.
ُتبن��ى املواق��ف السياس��ية عموم��اً
عل��ى خي��ارات األف��راد واجلماع��ات حي��ال
قضاي��ا سياس��ية ،ويتحك��م يف احنيازه��م ه��ذا
العدي��د م��ن العوام��ل االجتماعي��ة والثقافي��ة
واالقتصادي��ة ،بينم��ا تبن��ى التحالف��ات
السياس��ية واالجتماعية على أساس التقارب
الفك��ري واأليديولوج��ي أو الع��دو املش�ترك أو
تغ�ير الظ��روف السياس��ية واملص��احل املرتبطة
به��ا ،وبق��در ما كان اجملتمع الس��وري عموماً
يعان��ي م��ن حال��ة انغ�لاق سياس��ي حت��ى ع��ام
 ،2011اخنرط بعده أفراد وشرائح اجتماعية
متع��ددة يف الش��أن الع��ام ،وتع��ددت املواق��ف
السياس��ية بع��د انط�لاق الث��ورة ،واس��تمرت
ه��ذه املواق��ف بالتبدل والتفاعل م��ع التغريات
ال�تي أفرزته��ا مراح��ل الث��ورة املختلف��ة.
والي��وم تب��دو خريط��ة املواق��ف
والتحالف��ات السياس��ية أكث��ر وضوح��اً
وتعقيداً بآن ،وتعرب بشكل كبري عن انعكاس
اإلرث الذي راكمته األحداث اليت مرت على
احملافظ��ة ،واألث��ر ال��ذي تركت��ه وعممت��ه
عل��ى مواق��ف ش��رائح اجتماعي��ة واس��عة م��ن
جه��ة ،وعل��ى العالق��ات االجتماعي��ة من جهة
أخ��رى.
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يتبن��ى أهال��ي دي��ر ال��زور أساس��اً
ثالث��ة مواق��ف سياس��ية رئيس��ية" :املعارض��ة
لنظ��ام األس��د ،امل��واالة لنظ��ام األس��د،
واحليادي��ة" من��ذ انط�لاق الث��ورة ،ومؤخ��راً
ميك��ن مالحظ��ة مواق��ف سياس��ية فرعي��ة
ضم��ن ه��ذه املواق��ف الرئيس��ية ،ختتل��ف
وتتقاط��ع فيم��ا بينه��ا كلي��اً أو جزئي��اً،
حي��ال ع��دد م��ن القضاي��ا والق��وى السياس��ية
والعس��كرية يف احملافظ��ة" :املعارض��ة،
نظ��ام األس��د ،جمل��س س��وريا الدميقراطي��ة،
التواج��د الروس��ي واإليران��ي واألمريك��ي
والتدخ��ل الرتك��ي" .عل��ى أن ه��ذه املواق��ف
السياس��ية عمومي��ة ،وال يش��كل أفراده��ا
بالض��رورة جمموع��ات متس��قة ومنتظم��ة،
ويتحك��م فيه��ا طبيع��ة العالق��ة م��ع س��لطات
األمر الواقع ،واملس��توى االقتصادي واملصاحل
اخلاص��ة والعام��ة ،ومس��توى اخلدم��ات
والظ��روف األمني��ة.
املوالون للنظام
تعي��ش الغالبي��ة العظم��ى م��ن
املوال�ين للنظ��ام يف مناط��ق س��يطرته ،وه��م
إضاف��ة إىل عدائه��م الش��ديد للث��ورة ،يتبن��ون
موقف��اً معارض��اً أيض��اً لنف��وذ أمري��كا يف
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املنطق��ة ،وحليفه��ا احملل��ي املتمثل ب"جملس
س��وريا الدميقراطي��ة".
ت��رى فئ��ات واس��عة م��ن املوال�ين
الروس واإليرانيني حلفاء أساس��يني ،وجيب
بناء عالقات سياس��ية وعس��كرية واقتصادية
معهم��ا؛ ه��ذا ما جتس��د عل��ى أرض الواقع من
خ�لال امليليش��يات احمللي��ة املوالي��ة للطرف�ين
املنتش��رة يف املنطقة ،والعديد من التحالفات
االجتماعي��ة واالقتصادي��ة معهم��ا .بينم��ا
يب��دي البع��ض حتفظهم أو عدم رضاهم عن
النف��وذ اإليران��ي ،وي��رون يف ال��روس وحدهم
حلف��اء اس�تراتيجيني ،دون أن ميلك��وا قن��وات
للتعب�ير ع��ن موقفه��م هذا بش��كل علين س��وى
الس��خرية غ�ير املنتظمة من التمدد الش��يعي
عل��ى وس��ائل التواص��ل االجتماع��ي ،ويع��زى
موقفه��م إىل حم��اوالت اإليراني�ين يف تغي�ير
الوجه الثقايف والديين عرب سياسات التشييع
ال�تي ينتهجونه��ا ،وت��دور م��ا ب�ين هات�ين
الفئت�ين صراع��ات عس��كرية متعددة لفرض
نفوذهم��ا ،أبرزه��ا الصدام��ات العس��كرية
يف مدين�تي امليادي��ن والبوكم��ال ،وح��وادث
االغتي��االت املتبادل��ة يف مناط��ق متفرق��ة
بدي��ر ال��زور.
املعارضون
أم��ا املعارض��ون لنظ��ام األس��د
فيتواج��دون خ��ارج مناط��ق س��يطرته يف
الداخ��ل الس��وري ودول اللج��وء ،ويتوف��ر
لديه��م مناخ��اً أكث��ر حرية يف اخت��اذ مواقف
سياس��ية متع��ددة ومركبة ،وجم��ا ً
ال كبرياً
للتعبري عن آرائهم بشكل واضح؛ فإضافة إىل
موقفه��م اجل��ذري املع��ارض للنظ��ام ،واعتبار
الوج��ود الروس��ي واإليران��ي ق��وى احت�لال
أجن�بي ،م��ن ث��م جي��ب مقاومته��ا سياس��ياً
وعس��كرياً -فإنه��م يع�برون أيض��اً ع��ن آرائه��م
حي��ال ق��وى عس��كرية وسياس��ية منخرط��ة
ومتدخل��ة يف الث��ورة الس��ورية أيض��اً ،س��واء
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ع�بر منص��ات التواص��ل االجتماع��ي ووس��ائل
اإلع�لام أو بع��ض الوقف��ات االحتجاجي��ة
ض��د انته��اكات بع��ض الفصائ��ل املس��لحة
وتنظيم��ي "داع��ش والنص��رة" ،كم��ا تط��ال
انتقاداته��م مكون��ات وأح��زاب ومؤسس��ات
ثوري��ة أيض��اً.
تتع��دد وتتناق��ض مواق��ف
املعارض�ين م��ن النف��وذ األمريك��ي وجمل��س
س��وريا الدميقراطي��ة يف دي��ر ال��زور؛ فهن��اك
االنط�لاق م��ن معطي��ات الواق��ع امليدان��ي
والسياس��ي وض��رورة التحال��ف م��ع الوالي��ات
األمريكية من جهة ،والتنسيق والتعاون مع
جملس و"قوات سوريا الدميقراطية (قسد)"
بش��كل مؤق��ت م��ن جه��ة أخ��رى؛ وينخ��رط
أصحاب هذا املوقف يف تش��كيالته العس��كرية
وبن��ى وإدارات احلوكم��ة التابع��ة ل��ه ،أو
يف منظم��ات مدني��ة خدمي��ة ،أو حتالف��ات
اجتماعي��ة م��ع س��لطاته ،ويتع��رض ه��ؤالء
النتق��ادات وتهدي��دات كث�يرة م��ن ع��دة
أط��راف وصل��ت إىل اغتي��ال أح��د أعض��اء
"اجملل��س التش��ريعي".
وهن��اك رف��ض االخن��راط
حت��ت املظل��ة السياس��ية جملل��س س��وريا
الدميقراطي��ة ،ويص��ر متبنو املوقف أن يكون
ألبن��اء دي��ر ال��زور منظوم��ة حوكم��ة وإدارة
مدني��ة مس��تقلة عن��ه بالتنس��يق املباش��ر م��ع
األمريكي�ين وحلفائه��م ،واقتص��ار عالقته��م
مع اجمللس على التنس��يق يف قطاعات األمن
واحلماي��ة واالقتص��اد ،وه��م متواج��دون
بش��كل أساس��ي يف مناط��ق الش��مال والش��مال
الشرقي يف سوريا ويف بلدان اللجوء ،والتقى
بعضه��م م��ع اخلارجي��ة األمريكي��ة لط��رح
وجه��ة نظره��م تل��ك ،إال أنه��ا الق��ت رفض��اً
قاطعاً من قبل جملس سوريا الدميقراطية.
وص��و ً
ال إىل الرف��ض املطل��ق
للتحال��ف م��ع أمري��كا وض��رورة مقاوم��ة
س��يطرة "األك��راد" وطرده��م م��ن املناط��ق
العربي��ة يف اجلزي��رة الس��ورية عموم��اً،
وميك��ن ر ّد ه��ذا املوق��ف إىل أرب��ع عوام��ل
أساس��ية؛ األول :التوت��ر العربي-الك��ردي
املتج��ذرة يف املنطق��ة وتأججه��ا إب��ان الث��ورة
الس��ورية ،والثان��ي :التع��اون العض��وي م��ا بني
ح��زب االحت��اد الدميقراط��ي ونظ��ام األس��د
ال��ذي س��لم احل��زب الك��ردي مواق��ع عدي��دة
يف اجلزي��رة الس��ورية بع��د الث��ورة ،والثال��ث:
االس��تقطاب السياس��ي لألف��راد املنخرط�ين
يف حتالف��ات إقليمي��ة يش��كل تصاع��د ال��دور
السياسي والعسكري للمكون الكردي تهديداً
قومي��اً بالنس��بة هل��ا ،والراب��ع :احلساس��ية

التقليدية من التحالف مع الواليات املتحدة
األمريكي��ة.
ً
ينتش��ر ه��ؤالء اجلذريون أساس��ا يف
مناط��ق الش��مال الس��وري ،ومتحالف��ون غالباً
م��ع احلكوم��ة الرتكي��ة باعتب��ار "األك��راد"
ع��دواً مش�تركاً هلم��ا ،وش��اركوا يف عملي��ة
"غص��ن الزيت��ون" يف منطق��ة عفري��ن،
ويش�ترك قس��م منه��م أيديولوجي��اً م��ع "هيئة
حتري��ر الش��ام".
احلياديون
تض��م دي��ر الزور ش��رائح اجتماعية
غ�ير قليل��ة الع��دد -حيادي��ة أو مس��لوبةاخلي��ارات السياس��ية ،تت��وزع يف كاف��ة
مناط��ق تواج��د الس��وريني ،غ�ير مس��موح
هل��م يف مناط��ق النظ��ام أساس��اً التعب�ير مب��ا
خيال��ف املوق��ف الرمس��ي ل��ه ،مهم��ا رأوا في��ه
م��ن تناق��ض وع��دم موضوعي��ة .احليادي��ون،
ويش��اركهم بع��ض املوال�ين ،لديه��م انتقادات
تتعل��ق بس��وء اخلدم��ات العام��ة ،وخم��اوف
ج��راء االنته��اكات ال�تي ترتكبه��ا امليليش��يات
احمللي��ة واألجنبي��ة املنتش��رة فيه��ا :كابت��زاز
الس��كان واالعت��داء عل��ى ممتلكاته��م
والتضيي��ق األم�ني عليه��م ،وحتك��م عناص��ر
امليليش��يات مبؤسس��ات الدول��ة؛ يع�برون عنها
ب�ين احل�ين واآلخ��ر يف اجمل��ال الع��ام.
وتتمث��ل أولوياته��م يف مناط��ق
س��يطرة جمل��س س��وريا الدميقراطي��ة
والنزوح واللجوء -يف إنهاء احلرب واألزمةوحيمل��ون مس��ؤولية
اإلنس��انية للس��كان،
ّ
املأس��اة العام��ة يف الب�لاد لكاف��ة أط��راف
الص��راع ،وج��ل همه��م البح��ث ع��ن األم��ان
وتأم�ين متطلب��ات احلي��اة اليومي��ة عل��ى
حس��اب املطالب السياس��ية واحلق��وق العامة،
ّإل أن ل��دى قس��م منه��م بع��ض املرون��ة يف
التح ّول إىل موقف سياسي عام حيال الثورة
ونظام األسد وجملس سوريا الدميقراطية،
والتواج��د األمريك��ي والروس��ي واإليران��ي
يف حمافظ��ة دي��ر ال��زور ،م��ا ب�ين الرف��ض
والتأييد وفقاً ألماكن تواجدهم اجلغرافية
ومصاحله��م اخلاص��ة ومدى اس��تفادتهم من
الظ��روف واملزاي��ا ال�تي توفرها ه��ذه القوى يف
مناط��ق س��يطرتها.
ورغ��م أن الكث�ير منه��م يف مناط��ق
س��يطرة جمل��س س��وريا الدميقراطي��ة مل
يك��ن لديه��م مش��كلة م��ع س��لطته ،إال أن
قبوهل��م به��ا كان مؤقت��اً بس��بب معاناته��م
الكبرية خالل فرتة س��يطرة تنظيم "داعش"،
ومكابدته��م أكالف احل��رب والن��زوح .إذ
ظه��رت بينه��م مطال��ب خدمي��ة واقتصادي��ة

وسياس��ية واجتماعية ،جتس��دت باعرتاضات
عل��ى طريق��ة إدارة اجملل��س ،وس��وء األوض��اع
األمني��ة واخلدمي��ة ،وع�بروا عنه��ا ضم��ن
املظاه��رات ال�تي حصل��ت يف املنطق��ة.
وال ب��د م��ن اإلش��ارة هن��ا إىل أن
ه��ؤالء ال يفضل��ون بالض��رورة الع��ودة إىل
مناط��ق س��يطرة النظ��ام ،رغ��م حماولت��ه
اس��تمالتهم ع�بر املصاحل��ات احمللي��ة،
لتخوفه��م م��ن غدر األجه��زة األمنية للنظام
وامليليش��يات املنتش��رة يف مناطق��ه ،وه��و م��ا
وق��ع فع ً
�لا عل��ى عائدي��ن م��ن بينه��م.
عودة إىل السبهان
ترس��م ه��ذه املواق��ف العام��ة
والفرعي��ة خريط��ة الص��راع السياس��ي
وأبع��اده االنقس��امية م��ا ب�ين األف��راد
وش��رائح اجتماعي��ة يف دي��ر ال��زور تتبن��ى
مواق��ف متباين��ة ،يف ظ��ل حال��ة االس��تعصاء
السياس��ي الدول��ي واإلقليم��ي إزاء القضي��ة
الس��ورية ،واملتمث��ل يف التوت��رات السياس��ية
واألمريكي��ة-
األمريكية-الروس��ية،
الرتكي��ة ،واألمريكية-اإليراني��ة ،وإذا م��ا
أضفن��ا إليه��ا حم��اوالت اس��تثمار تنظيم��ي
"داع��ش والقاع��دة" يف هذه التوترات واملواقف
السياس��ية ،وإمكاني��ة تأثريهم��ا يف املش��هد
السياس��ي يف الش��رق الس��وري ،فإنن��ا أم��ام
واق��ع م��ن املرج��ح أن ي��زداد تعقي��داً وتأزم��اً
بش��كل جيعل��ه مفتوح��اً عل��ى تعزي��ز وإضاف��ة
تناقض��ات وتوت��رات وصراعات تورث املنطقة
املزي��د م��ن التفت��ت االجتماع��ي.
وإذا م��ا أخذن��ا بع�ين االعتب��ار
التط��ورات السياس��ية األخ�يرة يف دي��ر ال��زور،
واملتمثلة بزيارة وزير الدولة السعودي ثامر
يرج��ح حملل��ون سياس��يون
الس��بهان ،وال�تي ّ
أنه��ا ته��دف إىل دع��م ق��وات من أبناء العش��ائر
يف دي��ر ال��زور ،يتمتع��ون خالهل��ا باس��تقاللية
نس��بية ع��ن "قس��د" ،ملواجه��ة النف��وذ اإليران��ي
ال سياسياً
يف املنطقة ،فإن هذا سيضيف عام ً
جدي��داً س��ينتج عن��ه مواق��ف فرعي��ة أخ��رى
خمتلفة ومتداخلة ،إذ لن حتكم املنخرطني
املفرتض�ين يف املش��روع اجلدي��د -إذا كان
حقيقي��اً -خي��ارات واعي��ة فق��ط ،أو خلفي��ات
اقتصادية واجتماعية وثقافية ،بل س��ينفتح
األم��ر عل��ى العدي��د م��ن التأث�يرات اخلاص��ة
بالس��كان احمللي�ين أو الق��وى ال�تي س��تحاول
االس��تثمار يف املس��تجدات ،وعنده��ا ل��ن تنف��ع
النواي��ا الطيب��ة -إن وج ْ
��دت -يف وق��ف معارك
جدي��دة تب��دأ بآلي��ة تش�� ّكل الق��وات اجلدي��دة
وقيادته��ا.
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يف زيارته األوىل إىل
املدينة ،اجتمع الوزير
السعودي السبهان
مع قيادة جملس منبج
املدني والعسكري ووجهاء
العشائر املوالني "لقوات
سوريا الدميقراطية (قسد)"،
بعد تسرب أنباء سابقة عن
زيارات سرية لضباط سعوديني
ومصريني ،إذ من الواضح أن
السعودية ال تريد حتى اللحظة
زيادة التوتر السعودي -الرتكي يف
مشال سوريا ،لكن حتركاتها ال ميكن
تفسر إال يف سياق العمل لزيادته.
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يف قاع��دة الس��عدية مش��ال غ��رب
مدين��ة منب��ج ( 12حزي��ران الفائ��ت) ،حط��ت
طائرة الوزير السعودي ثامر السبهان ،ومنها
قص��د املدين��ة مس��تكم ً
ال زيارته ملناطق ش��رق
س��وريا اخلاضعة لس��يطرة قسد ،واليت كان
اهل��دف الظاه��ر منها التأكيد على اس��تمرار
دع��م املش��اريع ال�تي بدأه��ا اجملل��س املدن��ي يف
املدين��ة ،وحب��ث متطلب��ات توس��يع مروحته��ا.
وبالفع��ل باش��ر اجملل��س املدن��ي التاب��ع لقس��د
باس��تكمال مش��روع منبج التوس��عي الذي أُق ّر
إب��ان س��يطرة نظام األس��د عل��ى املدينة ،وقام
بوضع مش��اريع لتعبيد طرقات املدينة وبناء
جس��ور إضافي��ة ورف��ع مس��توى اخلدم��ات.
عل��ى أن زي��ارة الس��بهان ملنب��ج مل
تك��ن به��دف زي��ادة الدع��م جمللس��ها املدن��ي
فقط ،بل كان للقاء العش��ائر جزء مهم من
الزيارة ،ويعترب من ضمن مشروعه احلثيث
لتش��كيل ق��وة عربي��ة نواته��ا أبن��اء العش��ائر
العربية ،وتكون مرتبطة بالس��عودية بش��كل
مباشر ،وحتت سلطة قسد ،وبطبيعة احلال
حت��ت احلماي��ة األمريكي��ة" .فاملطل��وب م��ن
دول اخللي��ج الي��وم ه��و التدخ��ل م��ن جدي��د
يف س��وريا ،ولك��ن بط��رق وأه��داف جدي��دة،
ّ
التدخ��ل يف بداي��ة الث��ورة
وكم��ا كان
حمكوم��اً بالتوجه��ات العام��ة لواش��نطن،
ولي��س نابع��اً م��ن مصلح��ة قومي��ة أو حاج��ة
خليجي��ة وطني��ة ،أو داف��ع حقيق��ي ملس��اعدة
الس��وريني لإلطاح��ة بنظ��ام األس��د ،فكذل��ك
الي��وم ه��و احلض��ور الس��عودي يف مناط��ق

6

ش��رق الف��رات" حس��ب الكات��ب حس��ن النيف��ي
م��ن مدين��ة منب��ج.
ورغ��م أن عش��ائر منب��ج باحملصل��ة
امت��داد لعش��ائر املنطق��ة الش��رقية ،لك��ن يبدو
اهل��دف األب��رز م��ن التواصل معه��م منفردين
ه��و إبعاده��م ع��ن حم��ور تركي��ا ،ال�تي تدع��م
ومتل��ك ثق ً
�لا كب�يراً يف ري��ف حلب الش��مالي
والش��رقي ،خاص��ة ب�ين عش��ائر منب��ج ال�تي
ترك��ت املدين��ة واس��تقرت مبناط��ق س��يطرة
"درع الف��رات" ،ولي��س خافي��اً أن عش��ائر منبج
تش��كل رأس احلرب��ة يف أي عملي��ة عس��كرية
للسيطرة على املدينة ومناطق شرق الفرات
بالنس��بة إىل تركي��ا.
يق��ول النيف��ي "م��ا تري��ده الوالي��ات
املتحدة األمريكية من السعودية هو الضغط
عل��ى العش��ائر العربي��ة يف دي��ر ال��زور والرق��ة
ومنبج النتزاع حساس��ية املك ّون العربي جتاه
ح��زب االحتاد الدميقراطي  ،pydمقابل دعم
مالي وخدماتي وشراء والءات بعض رؤوس
العش��ائر" عازي��اً توقي��ت الزي��ارة إىل التوترات
الس��ابقة ب�ين ق��وات قس��د وس��كان املنطق��ة ،إذ
تدرك واش��نطن أن جتس�ير اهل ّوة بني س��لطة
األمر الواقع وس��كان تلك املنطقة بات صعباً.
يعتق��د النيف��ي أن��ه ال ب�� ّد م��ن
البحث عن عوامل جتس�ير أخرى ،وأنه ليس
م��ن الصحي��ح الق��ول بأن هدف واش��نطن من
وراء إش��راك الس��عودية ه��و إجي��اد مك�� ّون أو
حلي��ف جدي��د يك��ون بدي ً
�لا ع��ن قس��د ،إذ ال
ختف��ي واش��نطن رغبته��ا وس��عيها يف احلفاظ
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عل��ى الق��وة والنف��وذ ال��ذي ميتلك��ه ح��زب
االحت��اد الدميقراط��ي يف املنطق��ة ،من خالل
مطالبته��ا بإش��راك قس��د يف املفاوض��ات ال�تي
جتري بني املعارضة السورية ونظام األسد،
كم��ا ي��رى النيف��ي ،ال��ذي يض��ع يف الس��ياق
ذاته س��عي فرنس��ا إلجراء مصاحلة كردية
– كردي��ة ،ب�ين ح��زب االحت��اد الدميقراطي
م��ن جهة ،وبني اجمللس الوطين الكردي من
جه��ة أخ��رى ،وق��د ربط��ت اس��تمرار دعمه��ا
حل��زب االحت��اد الدميقراط��ي بنج��اح تل��ك
املصاحل��ة.
م��ن جهت��ه ي��رى احلقوق��ي عب��د
املنع��م علي��ان م��ن منب��ج ،أن س��بب الرتكي��ز
جم��دداً عل��ى مدينت��ه امتالكه��ا موق��ع
اس�تراتيجي يرب��ط ش��رق س��وريا بش��ماهلا،
إضاف��ة إىل كونه��ا خزان��اً بش��رياً.
ومن��ذ س��يطرة قس��د عل��ى مدين��ة
منب��ج بع��د ط��رد تنظي��م داع��ش منه��ا،
أعطته��ا أولوي��ة خاص��ة م��ن حي��ث املش��اريع
واخلدم��ات ،خاص��ة تعبي��د الط��رق وإيصال
امل��اء والكهرب��اء ،وكذل��ك ع��دم ف��رض
مناهجه��ا اخلاص��ة فيه��ا ،مث��ل م��ا فعل��ت
يف مناط��ق أخ��رى س��يطرت عليه��ا ،كم��ا
س��لمت قي��ادة جملس��ها العس��كري واملدن��ي
ألبن��اء املدين��ة -ول��و ش��كلياً -وذل��ك كل��ه
بهدف ضمان إبقاء املنطقة حتت سلطتها،
ووالء عش��ائرها وأبنائه��ا هل��ا يف ظ��ل توت��ر
ترك��ي  -أمريك��ي بش��أن الس��يطرة عليه��ا.
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محالت التربع للثوار ..دافع كبري هلم وعودة ثقة احلاضنة الشعبية بهم
جدارية يف تونس

عائشة صربي كان ملسألة الدعم بكافة أشكاله األثر األكرب على سري األحداث السورية يف السنوات الفائتة ،حبيث ال يبدأ بشكله
السياس��ي املباش��ر والبعيد وال ينتهي بش��قه املالي .فإذا كان دور "املال السياس��ي" س��لبياً الختالف أجندات الداعمني اخلارجني وقنواتهم ،فهل
يص��ح ذل��ك م��ع امل��ال ال��ذي جيم��ع الي��وم يف الش��مال الس��وري حت��ت بن��د مح�لات الت�برع؟
الت�برع للث��وار قضي��ة إجيابي��ة َّ
رس��خ
"مح�لات
ُّ
ألنه��ا ُت ِّ
التضام��ن وإع��ادة الثق��ة ب�ين احلاضن��ة الش��عبية والث��وار ،خاص��ة بعد
صمودهم على جبهات ريفي محاة وإدلب منذ بدء احلملة العسكريّة
لنظام األسد وحلفائه قبل حنو شهرين" .هكذا ينظر حسني الدغيم،
"ارم معهم بسهم"
رئيس اجمللس احمللي يف جرجناز وعضو يف محلة ِ
�برع "ال
ه��ذه الفعالي��ة ،موضح��اً جملل��ة ع�ين املدين��ة ،أن مح�لات الت ُّ
ً
مقارنة
يُقصد منها اجلانب املالي فقط ،وهو حقيقة شيء ال يُذكر
حبج��م املعرك��ة ،إمن��ا األه��م ه��و اجلان��ب املعن��وي ال��ذي أك��د عل��ى
التالح��م والدع��م الع��ام للثوار على اجلبهات ،وأظهر حجم التضحية
عن��د كل م��ن يب��ذل امل��ال ،س��واء ام��رأة أو طف��ل أو رج��ل".
يظه��ر م��ن املبال��غ اجملموع��ة والكب�يرة قياس��اً إىل األوض��اع
االقتصادي��ة املرتدي��ة ال�تي يعيش��ها الش��مال الس��وري ،ويظهر كذلك
م��ن حدي��ث الفاعل�ين في��ه ،إقب��ال األهال��ي عل��ى الت�برع رغ��م م��ا
يتعرض��ون ل��ه م��ن قص��ف ون��زوح .وميك��ن النظ��ر إىل اإلجيابية جتاه
َّ
التربع لكون املناطق احملررة يف الشمال ملجأ أخرياً ملاليني السوريني
النازح�ين واملهجري��ن ،وبالتال��ي تصبح املعارك األخرية مس��ألة وجود
بالنس��بة إىل الكث�ير م��ن املدني�ين واملقاتل�ين عل��ى حد س��واء" .ال َّ
بد من
وقوف الناس مع أبنائهم املقاتلني" يقول الدغيم ،موضحاً أن املرحلة
األوىل م��ن احلمل��ة انته��ت جبم��ع أكث��ر من  180أل��ف دوالر أمريكي
" ُق ِّدم��ت بش��كل مباش��ر م��ن (جل��ان إدارة احلمل��ة) إىل الث��وار بالي��د
عل��ى اجلبه��ات ،دون دخ��ول ه��ذه املبال��غ إىل غ��رف العملي��ات أو حت��ى
تس��ليمها للق��ادة".
دامعة ،كما
وأعني
�ير
تلق��ى الث��وار ه��ذا الدعم
ٍ
ٍ
ٍ
بامتنان كب ٍ
ينقل الدغيم من معايشته ملراحل احلملة منذ بدايتها حتى النهاية،
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ويق��ول "أع��ادت احلمل��ة الرواب��ط واأللف��ة ب�ين اجلانب�ين ،ال س َّ��يما بعد
حال��ة الفت��ور ال�تي ش��هدتها املنطق��ة ُ -قبي��ل احلمل��ة العس��كرية -ب�ين
��عبية".
الثائ��ر وحاضنت��ه الش َّ
م��رت عملي��ة مج��ع التربع��ات مبرحلت�ين :األوىل اقتص��رت
عل��ى مع��ارف منظميه��ا والنش��طاء يف حمافظ��ة إدل��ب ع�بر التواص��ل
معهم مباشرة ،أو عن طريق احلواالت املالية ،واستندت العملية على
للمتربعني ،بينم��ا يف املرحلة الثانية من
اإليص��االت ال�تي مت تس��ليمها
ِّ
احلملة فش��كلت إدارة احلملة جلنة توجهت إىل ريف حلب الش��مالي،
احمللية،
وهن��اك التق��ت بغرف التج��ارة ومديريات األوق��اف واجملالس
َّ
باإلضاف��ة إىل املس��اجد وفعالي��ات مدني��ة أخ��رى.
حس��ام س�لامة ،قي��ادي يف "اجلبه��ة الوطني��ة للتحري��ر" ق��ال
لع�ين املدين��ة" :الكث�ير م��ن املعطيات تغريت بعد األح��داث األخرية على
كل األصع��دة ومنه��ا االجتماع��ي ،فتعاط��ي الن��اس مع الثوار وكس��ر
احلواج��ز وع��ودة الثق��ة به��م كان��ت واضح��ة ،وجتل��ى ذل��ك حبمل��ة
"ارم معه��م بس��هم" ،إذ كان التفاع��ل كب�يراً" .م��ن املواق��ف ال�تي حيكي
ِ
س�لامة عنه��ا مش��هد طفل��ة تربع��ت حبصالته��ا بع��د أن كتب��ت عليه��ا
ً
مج�لا وزينته��ا برس��ومات داعم��ة للث��وار ،وهن��ا يعي��د الرتكي��ز عل��ى
اجلان��ب املعن��وي أكث��ر م��ن اجلان��ب امل��ادي ،يق��ول "س��د االحتياج��ات
بش��كل كام��ل أم��ر صع��ب ،ألن احل��روب أحيان��اً تعج��ز عنه��ا دول،
الدراجات
ومحالت التربع س��دت حاجيات لوجس��تية ال بأس بها ،مثل َّ
الناري��ة ك��ون التنق��ل به��ا أس��رع ،باإلضاف��ة إىل وجب��ات الطع��ام"
م��ن جهت��ه رأى الكات��ب الس��وري حمم��ود دي��اب أن الرقع��ة
اجلغرافي��ة ال�تي مشلته��ا احلمل��ة "كس��رت املناطقي��ة ،وألغ��ت هوي��ة
املقاتل�ين ،وجعلته��م س��وريني فق��ط ،وأع��ادت روح االنصه��ار الث��وري
العدد  4 / 133تموز 2019
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ب�ين مجي��ع أف��راد اجملتمع الس��وري الث��وري".
وذك��ر دي��اب لع�ين املدين��ة ،أن��ه كان ش��اهداً
عل��ى محل��ة مش��ابهة يف ري��ف مح��ص
الش��مالي ،ولكن��ه يرج��ح أن أث��ر محل��ة إدل��ب
أك�بر ،ألنه��ا مشل��ت الش��عب الس��وري الن��ازح
واملهجر واملضيف مبكوناته ومناطقه كلها،
ّ
"فالدمش��قي واحلل�بي واحلمص��ي واحلم��وي
واحلوران��ي كلهم هنا يدفعون لغاية واحدة
ومص�ير واح��د".
ورأى دي��اب أن اإلقب��ال عل��ى
الت�برع ف��اق املتوق��ع ،فالن��اس بات��ت تبح��ث
ُّ
ع��ن القائم�ين عل��ى احلم�لات قب��ل أن يصل��وا
لبع��ض املناط��ق ،ومش��ل ذل��ك بع��ض العوائ��ل
اليت دون حد الفقر ،حيث كان هلا مساهمة
م��ن خ�لال أش��ياء عيني��ة قدمته��ا للحمل��ة،
ومنه��ا -كم��ا ي��روي الكات��ب -ام��رأة تربع��ت
بقيم��ة سلس��ال ذه��ب ،وأربع��ة أطف��ال
مبكافآته��م الرمضاني��ة .يق��ول دي��اب "أح��د
األش��خاص ت�برع للحمل��ة ب��ـ 5000ل.س
معت��ذراً ع��ن تواض��ع املبل��غ بأن��ه ق��در طاقت��ه".
نظ��ر البع��ض إىل احلمل��ة بع�ين
الريب��ة أو االمتع��اض ،يف ظ��ل وج��ود ري��ع
املعاب��ر احلدودي��ة ،ولك��ن دي��اب ي��رى صوابية
احلمل��ة خ�لال التصعي��د األخ�ير ،إذ "كان
هن��اك اس��تنزاف كب�ير يف الذخ�يرة ،وه��ذا
االس��تنزاف جيب أن يع ّوض ،واملعابر وحدها
ال ميك��ن االعتم��اد عليه��ا ،لذل��ك كان��ت
فك��رة احلم�لات ،فكان��ت الفائ��دة منه��ا مادية
ومعنوي��ة ب��ذات الوق��ت".

محالت أخرى
أعل��ن مؤخ��راً "جي��ش الع��زة" ع��ن
محل��ة "س��اندوهم" لدع��م الث��وار عل��ى جبهات
ري��ف مح��اة ،كذل��ك أطلق��ت "هيئ��ة حتري��ر
الش��ام" محل��ة "بدعمك��م ننتص��ر" ،وق��ال أح��د
ناش��طي إدل��ب لع�ين املدين��ة ،أن محلة اهليئة
"ضخم��ة ج��دًا" ومشل��ت كاف��ة مناط��ق
س��يطرتها يف إدلب وريفي محاة وحلب ،وقد
ب��دأت يف املس��اجد يف أي��ام اجلمع��ة فق��ط ،ث��م
انتقل��ت ملرحل��ة ثاني��ة اعتم��دت عل��ى اجلم��ع
يف املس��اجد بش��كل ش��به يومي ،على أن اهليئة
اختص��ت م��دن إدل��ب والدان��ا وس��رمدا" ،ألن
قسم من سكانها من األثرياء والتجار الكبار،
وكان اإلقب��ال ش��ديداً عليه��ا بداي��ة ث��م خ ّ
��ف
الحق��اً" ،حس��ب الناش��ط.
وع��ن آلي��ة اجلم��ع أف��اد الناش��ط،
بأنه��ا تت��م ع�بر جلن��ة مؤلف��ة م��ن ثالث��ة
أش��خاص أحده��م يس��تلم املبل��غ ،والثان��ي
يُنادي عرب مكرب الصوت ،وآخر مش��رف على
التربع مل يكن حمصو ًرا
العمل .مشرياً إىل أن ُّ
بامل��ال ،ب��ل مش��ل م��ا اس��تطاع األهال��ي تقدميه
م��ن حمروق��ات وأغذي��ة ومض��اغ ذهبي��ة،
وأيض��اً ذخ�يرة وقط��ع س�لاح ،باإلضاف��ة إىل
تربع��ات مس��تدمية مشل��ت كفال��ة ع�لاج
ُّ
جرح��ى وأس��ر ش��هداء.
ون�� ّوه الناش��ط ال��ذي طل��ب ع��دم
ذك��ر امس��ه ،إىل أن حتري��ر الش��ام منع��ت
"ارم معه��م بس��هم"
القائم�ين عل��ى محل��ة ِ
التابع��ة للجبه��ة الوطني��ة للتحري��ر م��ن
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العمل يف مناطق سيطرتها" ،هذا أمر طبيعي
ك��ون وزارة األوق��اف يف حكومة اإلنقاذ تتبع
هلا و ُتريد أن جيري التربع عربها".
نش��رت اهليئ��ة يف الطرق��ات الفت��ات داعي��ة
ْ
"جاه��د مبال��ك" ،وق��د
للت�برع حتم��ل عب��ارة
اختل��ف حج��م الت�برع للهيئ��ة ب�ين املناط��ق
ال�تي هل��ا فيه��ا حاضن��ة ش��عبية واألخ��رى اليت
تفتقده��ا فيه��ا مث��ل مع��رة النعم��ان وتلمن��س
والغدف��ة ،حي��ث مل جتم��ع اهليئ��ة س��وى م��ن
مسجد واحد يف كل منها ،بينما مل يستجب
أي م��ن مس��اجد جرجن��از للحمل��ة.
وأض��اف الناش��ط ،أن مناط��ق إدل��ب
ربع مص ّغرة عشوائية ،حيث
شهدت محالت ت ّ
ق��ام بع��ض األش��خاص بالدخ��ول إىل املس��جد
أثن��اء إقام��ة ص�لاة ودعوة املصل�ين إىل التربع
بأش��ياء معين��ة ،فيت��م الت�برع به��ا أو لتأمينه��ا،
س��واء بامل��ال أو احملروق��ات أو وجب��ات الطع��ام
أو األدوي��ة ،بينم��ا كان "العم��ل منظم��اً يف
مناط��ق س��يطرة اجلي��ش الوط�ني لوج��ود
مؤسس��ات وحكوم��ة مؤقت��ة" عل��ى ح��د تعب�ير
الناش��ط.
يش��ار إىل أن الدع��م الش��عيب للث��وار
أخ��ذ أش ً
��كال أخ��رى ،مث��ل محل��ة "التدش��يم"
ال�تي ق��ام به��ا األهال��ي يف ري��ف إدل��ب به��دف
حتص�ين مواق��ع الفصائ��ل يف اخلط��وط
اخللفي��ة ،واإلخب��ار عن أي حت��ركات مريبة
قد يكون هلا صلة بعمالء للنظام أو روسيا يف
املنطق��ة.
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بعد تدمري املستشفيات يف إدلب ..الكوادر الطبية تبحث عن بدائل
أمحد العكلة
عشرات احلاالت الطبية احلرجة يف ريفي إدلب اجلنوبي ومحاة الشمالي بسبب استمرار قصف الطريان الروسي
واألس��دي ،األم��ر ال��ذي أدى إىل تدم�ير قس��م كب�ير م��ن املستش��فيات وإخراجه��ا ع��ن اخلدم��ة ،م��ا دع��ا إىل إرس��ال املصابني إىل مستش��فيات
بعي��دة وس��رية ،أو حماول��ة معاجلته��م داخ��ل نق��اط طبي��ة مت إنش��اؤها هل��ذا الغ��رض.
اس��تهدفت الطائ��رات احلربي��ة املستش��فيات م��ن خ�لال
غ��ارات ّ
ُم��رت مستش��فى نب��ض احلي��اة يف
مرك��زة ومزدوج��ة ،فد ّ
بل��دة ح��اس بري��ف إدل��ب اجلنوب��ي ،ومستش��فيات احلكم��ة وش��ام
وأورين��ت يف مدين��ة كفرنب��ل؛ ع�لاوة عل��ى ذل��ك اس��تهدفت
املس��توصفات واملراك��ز الصحي��ة يف مناط��ق جب��ل شحش��بو وجب��ل
الزاوي��ة ،وخ��رج قس��م كب�ير منه��ا ع��ن اخلدم��ة .دف��ع ذل��ك إىل
البح��ث ع��ن س��بل لتف��ادي الكارث��ة م��ن قب��ل القائم�ين عل��ى القط��اع
الط�بي ،أو إجي��اد بدائ��ل ع��ن أكث��ر  25مستش��فى ومرك��ز صح��ي
خس��رتها املنطقة بالقصف ،كما يش��رح س��رور الشيخ جنيب الذي
حيم��ل إج��ازة كلي��ة التمريض ويعمل يف إحدى املستش��فيات قبل
أن تتعرض للتدمري بسبب القصف ،وجيمل البدائل اليت أوجدتها
احلاج��ة بالنق��اط الطبي��ة الصغ�يرة اجمله��زة للح��االت اإلس��عافية
احلرج��ة كاإلصاب��ات احلربي��ة واحل��وادث وغريه��ا ،وفيه��ا يق��دم
الك��وادر اإلس��عافات األولي��ة لنق��ل احلاالت إىل النق��اط املتخصصة
البعي��دة ،إضاف��ة إىل اعتم��اد البع��ض منازهل��م لع�لاج املدني�ين يف
بع��ض األحي��ان ،واخل��روج جب��والت عل��ى املصاب�ين يف أماك��ن
تواجده��م.
يق��ول الش��يخ جني��ب "يف ه��ذه الظ��روف الصعب��ة ج��داً
يك��ون العم��ل بغاي��ة الصعوب��ة بس��بب القص��ف املكث��ف جلمي��ع
املناط��ق وخاص��ة النق��اط الطبي��ة ،م��ا يؤثر س��لباً على عم��ل الكوادر
الطبية من حيث قلة العناية ،بس��بب الضغط النفس��ي وقلة الوقت
املعطى للمصاب أو املريض إلخالئه خارج نقطة اخلطر والتفكري
باخل��روج م��ن املنطق��ة خوف��اً م��ن القص��ف" .ويذك��ر مث��ا ً
ال عل��ى
ذل��ك إح��دى احل��وادث الفظيع��ة ،عندم��ا اس��تهدف الط�يران امل��كان
ال��ذي كان يقض��ي إح��دى جوالت��ه عل��ى املصاب�ين في��ه ،وقد تس��بب
القص��ف باستش��هاد  3أش��خاص وإصاب��ة  4ودم��ار املن��زل وتض��رر
املن��ازل احمليط��ة.
وأوض��ح مع��اون مدي��ر صح��ة إدل��ب احل��رة الدكت��ور
مصطف��ى العي��دو لع�ين املدين��ة ،ب��أن النق��اط الطبي��ة مل تع��د ذات
ج��دوى بع��د رصده��ا م��ن طائ��رات االس��تطالع م��ن خ�لال تتب��ع
إس��عافها للمدني�ين وقصفه��ا الحق��اً ،ف��كان اخلي��ار األمث��ل بالنس��بة
إىل العامل�ين ه��و تقدي��م اإلس��عافات األولي��ة للمص��اب ث��م حتويل��ه
للمستش��فيات يف املناط��ق األق��ل قصف��اً .يق��ول العي��دو "وضعن��ا يف
اس�تراتيجيتنا من��ذ تش��كيل مديري��ة الصح��ة ع��دم االعتم��اد عل��ى

مشفى اورينت اجلراحي يف كفرنبل -بعدسة الكاتب

مستش��فيات كب�يرة بس��بب اس��تهدافها م��ن قب��ل النظ��ام من��ذ بداي��ة
الث��ورة ،ومت إنش��اء مستش��فيات صغ�يرة يف ع��دد م��ن امل��دن والبل��دات يف
احملافظ��ة ،حبي��ث يك��ون يف كل منطق��ة كفايته��ا منه��ا ،لك��ن إخ��راج
مستش��فيات ري��ف إدل��ب اجلنوب��ي ع��ن اخلدم��ة أجربن��ا عل��ى حتوي��ل
املصاب�ين إىل مستش��فيات املنطق��ة الوس��طى والش��مالية".
أم��ا خبص��وص الك��وادر م��ن أطب��اء وممرض�ين ،فيضي��ف
العي��دو أن��ه "خ�لال احلمل��ة املمنهج��ة قمن��ا بتخفي��ض الك��وادر للح��د
األدن��ى م��ن أج��ل احلف��اظ عل��ى س�لامتهم ،وخصوص��اً يف ظ��ل الع��بء
الكب�ير عل��ى املراك��ز الطبي��ة ،وتواف��د آالف اجلرح��ى خ�لال الش��هرين
املاضي�ين".
ويف س��بيل تعزي��ز عم��ل املنظوم��ات الطبي��ة واإلس��عافية
لتك��ون بدي ً
�لا ع��ن املستش��فيات ،قام��ت املنظم��ات الطبي��ة يف الش��مال
الس��وري بتجهي��ز طواق��م إس��عافية وجتهي��ز الس��يارات الطبي��ة ب��كل
الل��وازم لتعم��ل عل��ى مدار الس��اعة ،وذلك من أجل نق��ل املصابني الذين
يتعرض��ون للقص��ف بع��د أن يت��م تلقيه��م اإلس��عافات األولي��ة داخ��ل
الس��يارات .حمم��د أب��و عم��ر يعم��ل يف أح��د املنظوم��ات الطبي��ة يف ري��ف
إدل��ب ،ق��ال لع�ين املدينة "قمنا بتجهيز س��يارات اإلس��عاف لتكون نقاط
طبي��ة متنقل��ة ،م��ن حي��ث وض��ع لصاق��ات لوق��ف النزي��ف ،ومع��دات
لتقديم اإلسعافات األولية اليت تساعد على احلفاظ على حياة املصاب
إىل ح�ين إيصال��ه إىل أق��رب مستش��فى".
وأض��اف أب��و عم��ر "بعد األثر اجليد ال��ذي تركته منظومات
اإلس��عاف الطبي��ة ال�تي تعم��ل عل��ى م��دار الس��اعة يف إس��عاف املصاب�ين،
أصبحت عرضة لالستهداف املباشر من قبل الطائرات الروسية ،حيث
مت تدمري سيارات إسعافية يف منطقة كفرنبل ،وسيارة أخرى تابعة
ملنظمة بنفسج ارتقى على أثرها شهيدان من املسعفني ،ورغم ذلك ما
زال العمل مس��تمراً مع حماولة التخفي عن طائرات االس��تطالع اليت
تعت�بر هذه الس��يارات هدف��اً هلا".
تعم��ل بع��ض املستش��فيات وس��ط حال��ة م��ن الط��وارئ يف
حتصين��ات حت��ت األرض ،أو ضم��ن املغ��اور يف اجلب��ال عل��ى أن يت��م
تبدي��ل مكانه��ا بش��كل دوري ،يف ح�ين ختل��و منطق��ة ري��ف مح��اة
الش��مالي م��ن املش��ايف بش��كل ت��ام .وأش��ار املس��عف إىل أنه��م قام��وا بإنق��اذ
حي��اة املئ��ات من املصابني باالش�تراك مع طواق��م الدفاع املدني يف ريفي
إدل��ب اجلنوب��ي ومح��اة الش��مالي ،بعد الوص��ول الس��ريع للمنطقة اليت
تتع��رض للقص��ف ،رغ��م تهدي��د الغ��ارات الروس��ية اليت تتقص��د العودة
إىل قص��ف ذات امل��كان بع��د أن يتجم��ع في��ه املس��عفون.
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سونيا العلي

ش��هدت املواق��ع األثري��ة يف عم��وم حمافظ��ة إدل��ب خ�لال س��نوات احل��رب كث�يراً
من االنتهاكات ،متثلت بالقصف واحلفر العش��وائي والنهب والتخريب ،ما تس��بب بضياع
الكث�ير م��ن اللق��ى والكن��وز ،األم��ر ال��ذي اس��تدعى انط�لاق مب��ادرات ع��دة حملي��ة إلنق��اذ م��ا
ميك��ن إنق��اذه م��ن تاري��خ الب�لاد.
أب��و حمم��ود م��ن ري��ف إدل��ب
جبه��ود جمموع��ة م��ن األكادمييني وج��د يف التنقي��ب ع��ن اآلث��ار مهن��ة ومص��در
واملهتم�ين تأس��س مرك��ز آث��ار إدلب ع��ام  2012دخ��ل مناس��ب م��ع غي��اب املس��اءلة والقوان�ين
به��دف صونه��ا وتوثي��ق الدم��ار واالنته��اكات الرادع��ة ،حي��ث حيم��ل كل صب��اح مع��دات
ال�تي تطاهل��ا ،يف حمافظ��ة تض��م  760موقع��اً احلف��ر ويتوج��ه حن��و املناط��ق األثري��ة ،وع��ن
أثري��اً تع��ود للحضارات الروماني��ة والبيزنطية عمله يقول" :أمام قلة فرص العمل توجهت
واإلس�لامية ،من أهمها املدن املنسية اليت يبلغ إىل التنقي��ب ،وأس��تخدم لذل��ك جه��ازاً َّ
يعل��ق
عدده��ا  40قري��ة أثري��ة ،كم��ا تض��م  50%م��ن عل��ى الكت��ف لكش��ف اآلث��ار ،ال�تي أتتبعه��ا يف
التالل األثرية السورية كتالل إيبال ودينيت امل��زارع وبس��اتني الزيتون ،واملغ��ارات العميقة
وآف��س ،األم��ر ال��ذي جع��ل متاحف إدل��ب تزخر والس��راديب الضيق��ة" ويضي��ف "زميل��ي يف
باللق��ى األثري��ة وخاصة متحف��ي مدينة إدلب العم��ل حالف��ه احل��ظ ،إذ وجد يف أحد املدافن
ومعرة النعمان ،ويف األول ُرقم إيبال املسمارية متث��ا ً
ال روماني��اً وعمل��ة ن��ادرة مصنوع��ة م��ن
ويف الثاني لوحات املعرة الفسيفس��ائية ،حس��ب الذه��ب اخلال��ص".
أمي��ن الناب��و مدي��ر مرك��ز آث��ار إدل��ب.
أب��و حمم��ود وغ�يره م��ن العامل�ين
ويضي��ف الناب��و" :تأث��رت أغل��ب يف التنقي��ب يرتبط��ون بش��بكة م��ن التج��ار
املواق��ع األثري��ة يف إدلب باحلرب ،حيث طالتها والسماس��رة الذي��ن يقوم��ون ببي��ع القط��ع
التنقيب��ات العش��وائية ،كم��ا تعرض��ت العدي��د األثري��ة خ��ارج الب�لاد ،يوض��ح ذل��ك بقول��ه:
م��ن األبني��ة األثري��ة م��ن كنائ��س وقص��ور "أبي��ع م��ا أعثر علي��ه لتجار اآلثار الذين ازداد
ومدافن للقصف مبختلف أنواع األس��لحة من عدده��م كث�يراً خ�لال س��نوات احل��رب"
قبل النظام السوري ،ومن املواقع اليت تعرضت
وم��ع اش��تداد املع��ارك يف الش��مال
للض��رر شنش��راح وت��ل إيب�لا األث��ري ومتحف��ي الس��وري حتول��ت معظ��م املواق��ع األثري��ة
املع��رة وإدل��ب"
إىل بي��وت للنازح�ين ،منه��ا بابس��قا وباريش��ا
يعت�بر لقل��ة الوع��ي دور ب��ارز يف وخربة اخلطيب ،إضافة إىل موقع شنشراح
ضي��اع الكث�ير م��ن اللق��ى األثري��ة أو س��رقتها األث��ري ال��ذي اس��تقبل أكث��ر م��ن  100عائلة
وتهريبه��ا خ��ارج ح��دود الب�لاد ،حي��ث حتول��ت نزح��ت م��ن أماكن خمتلفة من ريف إدلب،
أغل��ب املواق��ع األثري��ة إىل أماك��ن للتنقي��ب وق��د قام��ت بع��ض األس��ر بتقطي��ع القص��ور
غري املشروع من خالل عمليات حبث ممنهجة املوجودة فيه إىل أكثر من غرفة من خالل
للصوص حمرتفني مزودين بأجهزة وخرائط بن��اء ج��دران إمسنتي��ة ،وفت��ح أب��واب ونواف��ذ،
ألماك��ن تواج��د القط��ع األثري��ة ،أو لص��وص وتكس�ير احلج��ارة الضخم��ة ال�تي بني��ت
غ�ير حمرتف�ين يقوم��ون بالتنقي��ب ،وبي��ع م��ا منه��ا البي��وت األثري��ة لتحويله��ا إىل حج��ارة
جيدون��ه بأس��عار زهي��دة دون إدراك لقيم��ة م��ا صغ�يرة صاحل��ة للبن��اء ،م��ا أدى إىل تغي�ير
يبيعون��ه.
ش��به كام��ل يف مالم��ح ه��ذه األواب��د.
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مبادرات حملية لتخفيف وطأة احلرب على اآلثار يف إدلب

ع��دة مب��ادرات حملية قام��ت يف إدلب
به��دف ختفي��ف وط��أة اخلط��ر ،وحتس�ين واق��ع
اآلث��ار حبس��ب اإلمكاني��ات املتوف��رة ،فإىل جانب
مركز آثار إدلب ،قام األهالي يف قرية فركيا
يف جب��ل الزاوي��ة بتش��كيل جلن��ة أهلي��ة تض��م
مهندسني ومدرسني وطالب جامعات وحراس
أخ��ذوا عل��ى عاتقه��م محاي��ة آث��ار القري��ة م��ن
الس��رقة والتخري��ب ،الس��يما بع��د حص��ول ع��دة
حم��اوالت لس��رقتها باعتب��ار القري��ة حتت��وي
عل��ى املئ��ات م��ن املواق��ع األثري��ة م��ن قص��ور
ومداف��ن ومقاب��ر ولوح��ات ،ومتاثي��ل منحوت��ة
عل��ى اجل��دران يع��ود تاري��خ معظمه��ا إىل القرن
اخلام��س املي�لادي.
حمس��ن احملم��د طالب جامع��ي وأحد
أعض��اء جلن��ة محاي��ة اآلث��ار يف فركي��ا يق��ول:
"يف ظ��ل غي��اب اجلهات املختصة حبماية املواقع
األثرية يف إدلب ،أخذنا على عاتقنا محاية آثار
بلدتنا اليت تعترب جزء من الرتاث اإلنساني ،تدل
عل��ى اهلوي��ة التارخيي��ة للمنطق��ة وحضارته��ا"
كم��ا أطلق��ت مديري��ة آث��ار إدل��ب يف
احلكوم��ة املؤقت��ة مب��ادرات ع��دة منه��ا مش��روع
(حكاي��ة) ال��ذي اس��تهدف التالمي��ذ يف امل��دارس
القريب��ة م��ن املواق��ع األثري��ة لتوعيتهم بأهمية
محاي��ة اآلث��ار واحلف��اظ عليه��ا من خ�لال زيارة
بع��ض املواق��ع وش��رح تارخيه��ا ،وتدريبه��م عل��ى
التعام��ل م��ع القطع الفخاري��ة ومبادئ الرتميم
والتنقي��ب ،فض ً
�لا ع��ن إط�لاق محل��ة حت��ت
عن��وان (أنق��ذوا آث��ار إدل��ب) ال�تي ستس��تمر حتى
نهاي��ة الع��ام احلال��ي  ،2019ته��دف لتفعي��ل دور
اجملتم��ع الدول��ي يف حتم��ل مس��ؤولياته جت��اه
اإلرث الثق��ايف.
وع��ن آلي��ة العم��ل يف احلمل��ة يش��رح
أمي��ن الناب��و بالق��ول" :ب��دأت أنش��طة احلمل��ة
باالجتم��اع خبرجي��ي اآلث��ار الذي��ن تواصلوا مع
اجملال��س احمللي��ة يف أرج��اء احملافظ��ة لتنظي��م
مح�لات التوعي��ة وتوزي��ع منش��ورات تعريفي��ة
بأهمية اآلثار ولصقها على اللوحات الطرقية"
مش�يراً إىل قيام املديرية أيضاً بتوقيع مذكرة
تفاه��م م��ع جامع��ة إدل��ب به��دف تدري��ب ط�لاب
اجلامعات باعتبارهم ميثلون الشرحية املثقفة
والواعية ،كما مت الرتكيز على طالب كلية
التاري��خ ،وإعداده��م ككوادر علمية مؤهلة من
خ�لال تزويده��م باخل�برات العلمي��ة والعملي��ة
ال�تي متكنه��م م��ن إع��داد التقاري��ر ،إضاف��ة إىل
تدريبه��م عل��ى كيفي��ة العناي��ة باآلثار ،وطرق
الرتمي��م العلم��ي ليكون��وا رديف��اً للعامل�ين يف
دائ��رة اآلث��ار.
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مصري جمهول ينتظر العائدين من معرب كسب

يص��ل معرب كس��ب ب�ين مدينيت الالذقية الس��ورية وأنطاكيا
الرتكي��ة ،ويع��د م��ن أه��م املعاب��ر احلدودي��ة الربي��ة ب�ين س��وريا وتركي��ا،
خصوص��اً أن��ه عاش خالل الس��نتني اللتني س��بقتا ان��دالع الثورة ازدهاراً يف
حرك��ة تنق��ل األهالي بني البلدين عرب رحالت يومية .أغلقت الس��لطات
الرتكي��ة املع�بر م��ع بداية الثورة وحترير أجزاء واس��عة من مناطق جبل
الرتكمان يف ريف الالذقية ،بينما نش��ط معرب قريب يف قرية اليمضية
يص��ل املناط��ق ال�تي ختض��ع لس��يطرة املعارض��ة م��ع األراض��ي الرتكي��ة،
لك��ن مت إع�لان إغالق��ه بش��كل رمس��ي بعد اس��تعادة النظام الس��يطرة على
بل��دة كس��ب ال�تي س��يطر عليه��ا مقاتل��وا املعارض��ة يف منتص��ف آذار م��ن
الع��ام  2014فيم��ا مس��ي وقته��ا بـ��معركة األنف��ال.
بقي��ت حرك��ة امل��رور م��ن مع�بر كس��ب متوقف��ة بش��كل
نهائ��ي من��ذ إغالق��ه حت��ى األش��هر القليل��ة املاضي��ة ،حي��ث ب��دأت ع��دد م��ن
األس��ر الالجئ��ة يف تركي��ا بالع��ودة إىل مناط��ق س��يطرة النظ��ام ع�بره،
فقام��ت الس��لطات الرتكي��ة بفت��ح الب��اب أمامهم للعبور بع��د اختاذ بعض
اإلجراءات يف اجلانب الرتكي قبل إجراءات أخرى تنتظرهم على اجلهة
الس��ورية.
أمح��د أح��د الش��باب الذي��ن كان��وا يقيمون يف مدين��ة أنطاكيا
الرتكي��ة قب��ل أن يع��ود إىل مدينت��ه الالذقية منذ ف�ترة قريبة ،وعن أبرز
األم��ور ال�تي ق��ام به��ا لك��ي حيص��ل عل��ى إذن للدخ��ول ،حت��دث ع��ن تقدي��م
طل��ب للوال��ي الرتك��ي برغبت��ه بالع��ودة ،واالنتظ��ار حت��ى احلص��ول عل��ى
املوافق��ة ،وعنده��ا يس��تطيع التوج��ه يف أوق��ات ال��دوام الرمس��ي إىل املع�بر،
وهناك يس��تلم املس��ؤولون األتراك هويته املؤقتة "الكيملك" بعد تفتيش��ه،
ليس��محوا ل��ه بالدخ��ول إىل س��وريا.
ال توج��د أرق��ام وإحصائي��ات دقيق��ة ح��ول ع��دد األس��ر العائ��دة
م��ن املع�بر حت��ى اآلن ،لك��ن تق��دّر حبوال��ي مخس�ين عائل��ة ش��هرياً أغلبه��م
م��ن س��كان مدين��ة حل��ب ،حبس��ب ما أوضح��ت هند العاملة عل��ى املعرب من
اجلانب الرتكي ،شارحة بأنهم يسألون األسر قبل عبورها عن تأكدهم
م��ن ق��رار الع��ودة ،ويقوم��ون بتحذيره��م م��ن خماط��ر تس��ليم بطاق��ة
احلماية املؤقتة ،وعدم القدرة على احلصول عليها جمدداً يف حال رغبوا
بالرج��وع إىل تركي��ا.
"يع�بر بش��كل يوم��ي أكث��ر م��ن عائلة م��ع أطفاهل��م ،ويف بعض
األي��ام يك��ون هن��اك ضغ��ط عل��ى موظف��ي املع�بر ،لك��ن احلرك��ة تتوق��ف

بش��كل نهائ��ي يف أي��ام أخ��رى" تق��ول هن��د ،وتع��زو قل��ة الع��دد إىل االعتق��ال
الذي تع ّرض له قس��م من الذين عادوا إىل س��وريا ،عدا عن االبتزاز املالي
وس��وق الش��باب للخدمة يف جيش النظام جمدداً .س��حب بس��بب ذلك عدد
م��ن الراغب�ين بالع��ودة طلب��ات الرتحي��ل ال�تي قدموه��ا إىل مكت��ب الوال��ي،
وت��رى هن��د أن الظ��روف الصعب��ة ال�تي تعيش��ها أس��ر س��ورية يف تركي��ا
وغياب الدعم وعدم توفر فرص العمل بشكل دائم ،جيعلها تفكر بالعودة
رغ��م املخاط��ر الكث�يرة ال�تي م��ن املتوق��ع أن تواجهه��ا.
منذ إعالن النظام عن فتح باب املصاحلات والعودة إىل "حضن
الوط��ن" ،واس��تعراض "اهل��دوء واألم��ان" يف مناطقه ،خاصة بعد س��يطرته
عل��ى معظ��م امل��دن ،إضاف��ة إىل اإلع�لان ع��ن تقدي��م فرص��ة للمطلوب�ين
لتس��وية أوضاعه��م ،ع��اد إىل مناط��ق س��يطرته فئ��ات بينه��ا الكث�ير مم��ن
عاشوا يف تركيا أوضاعاً اقتصادية صعبة .ومع بدء نشاط املعرب ظهرت
العدي��د م��ن مقاط��ع الفيدي��و ملقاب�لات م��ع ع��دد م��ن األف��راد واألس��ر ال�تي
دخلت من املعرب ،وشجع من خالهلا معدوّها على عودة كافة الالجئني،
بادعاء سري احلياة بشكل طبيعي وأن من حق اجلميع أن يعود إىل منزله
وبلده ،وأن النظام السوري يرحب بهم ،وأن كل ما يتوجب عليهم فعله
ه��و احلص��ول عل��ى ورق��ة م��ن اجله��ات األمني��ة املتواجدة عل��ى املعرب.
يق��ول أمح��د عم��ا يفعل��ه عناص��ر املع�بر الس��وريني بأن��ه
"اس��تغالل وضعه��م فق��ط ،واحلص��ول عل��ى األم��وال م��ن خ�لال االبت��زاز
والتهدي��د باالعتق��ال أو احلج��ز لعدة أيام ،وهذا ما حصل مع الكثري ممن
ع��ادوا" .عل��ى أن االعتق��ال يت��م عادة عقب وصول العائدين إىل مناطقهم،
فض ً
�لا ع��ن س��وق الش��باب مم��ن خرج��وا هرب��اً م��ن اخلدم��ة اإللزامي��ة أو
االحتياطي��ة ف��ور وصوهل��م ،وهن��ا ال تكف��ي املبال��غ الصغ�يرة ال�تي يدفعه��ا
اصر قبلها املعتقلون
العائدون يف املعرب ،فقد تصل إىل  4ماليني لريةُ ،ي َ
بأس��ئلة ع��ن أدق تفاصي��ل حياته��م يف تركي��ا وس��بب اخلروج من س��وريا.
تتح��دث مس��ر م��ن باني��اس ع��ن قريبه��ا العج��وز م��ع زوجت��ه
اللذين عادا بعد عجزهما عن دفع إجيار املنزل يف تركيا .ويف مدينتهما
اعت ِقال لشهر بعد عدة أيام من الوصول ،تعرضا خالله للتعذيب النفسي
ع�بر حت��ى التحقي��ق يف تفاصي��ل حياة أقربائهما ،وت��رى مسر بأن مصرياً
جمه��و ً
ال م��ا زال ينتظ��ر العائدي��ن ،إذ ال قان��ون يلت��زم ب��ه النظ��ام ،فكي��ف
احل��ال بامليليش��يات الكث�يرة ال�تي تس��يطر عل��ى مناطق��ه!
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مروجًا لعودة الجئني من تركيا عن طريق معرب كسب
عمر رحمون ّ

ينتظ��ر الس��وريني العائدي��ن م��ن تركي��ا ع�بر مع�بر كس��ب احل��دودي يف الالذقي��ة ضاب ٌ
��ط روس��ي يت��وىل ش��كلياً
ميس احلاج
إدخاهلم ،ويس��اقون بعد التفتيش إىل املكتب التابع لألمن السياس��ي يف املعرب ،ومن ثم املخابرات العس��كرية للحصول على "ورقة تس��وية"
يستطيعون التنقل من خالهلا -كذلك شكلياً -دون التعرض لالعتقال .عند هذا احلد ال يعرتض العائدين سوى بعض األسئلة ،وابتزاز
مال��ي م��ن كال املكتب�ين يك ّ
��ف بدف��ع  10آالف ل�يرة س��ورية ل��كل منهم��ا.
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ب��ات معت��اداً ورود خ�بر وف��اة ش��اب أو ش��ابة أو طف��ل يف م��دن وق��رى الس��احل الس��وري ألس��باب خمتلفة ،مب��ا يوفره الس��احل اليوم
ُّ
وتركز الس��لطة يف يد امليليش��يات.
م��ن أس��باب للم��وت اجملان��ي ،يف ظ��ل غي��اب الرقاب��ة عل��ى جمم��ل املؤسس��ات ،وانتش��ار الس�لاح العش��وائي،
الغرق

ش��اع يف الف�ترة األخ�يرة ورود
خ�بر وف��اة ش��بان غرق��اً يف البح��ر ،نتيج��ة
غي��اب ك��وادر اإلنق��اذ ع��ن غالبي��ة متنزه��ات
االصطي��اف ،وع��دم وج��ود قوان�ين ضابط��ة
للس��باحة يف احملافظ��ة ،فقب��ل أي��ام توفي��ت
الش��ابة م��رح مجع��ة غرقاً يف ش��اطئ األحالم
يف الالذقي��ة ،بع��د أن واجه��ت وصديقاته��ا
خط��ر الغ��رق رغ��م ع��دم ابتعاده��ن ملس��افة
كبرية عن الشاطئ ،إال أن حالة البحر أدت
إىل وف��اة الش��ابة ،وإنق��اذ صديقتيه��ا ،وه��ي
حادث��ة كان��ت ق��د حصلت عدة م��رات خالل
الصي��ف احلال��ي ،دون قيام اجلهات املختصة
بالس��ياحة بأي س��لوك ملواجهة خطر الغرق،
يف املنطق��ة ال�تي يقصده��ا حالي��اً املئ��ات يومياً
للس��باحة يف ظ��ل ارتف��اع درج��ات احل��رارة.
الدهس
ب��ات لسلس��لة ده��س امل��ارة حلق��ات
يومي��ة يف الالذقي��ة ،نتيج��ة ع��دم االلت��زام
بقوان�ين امل��رور م��ن قبل الس��ائقني م��ن جهة،
وانتش��ار ظاه��رة س��ياقة الس��يارات م��ن قب��ل
غ�ير مؤهل�ين ،خاص��ة وأن ق��ادة امليليش��يات
واألس��ر املتنف��ذة توزع س��يارات عل��ى أفرادها،
بعضه��م ليس��وا أص ً
�لا يف الس��ن املناس��بة
للس��ياقة.
قب��ل أي��ام دهس��ت س��يارة الطف��ل
تيم عثمان يف منطقة األزهري يف الالذقية،
دون أن يت��م التع��رف عل��ى س��ائق الس��يارة
ال��ذي كان يق��ود بس��رعة جنوني��ة ،وم��ا زال
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الطفل حتى تارخيه يف حالة حرجة ،بس��بب
إصابات��ه البليغ��ة يف ظ��ل العج��ز ع��ن تقدي��م
مس��اعدة طبي��ة ميك��ن أن ينج��و به��ا الطف��ل.
حادث��ة مش��ابهة س��بقت ده��س الطف��ل ،ت��ويف
ضحيته��ا الش��اب يف مدين��ة الالذقي��ة ،دون
التع��رف كذل��ك عل��ى س��ائق الس��يارة حت��ى
اآلن.
انفجارات سوء االستخدام
يع��د ه��ذا الس��بب األكث��ر ش��يوعاً
يف ق��رى الس��احل الس��وري ،نتيج��ة انتش��ار
الس�لاح عش��وائياً لدى الكثريين ،ولدى فئات
عمرية غري مؤهلة حلمل الس�لاح ،بل ولدى
أش��خاص ال يتقن��ون التعام��ل م��ع األس��لحة
اخلط��رة كالقناب��ل .فقب��ل أي��ام انفج��رت
قنبل��ة يدوي��ة يف منطق��ة الدريكي��ش أدت
إىل مقت��ل حامله��ا ،وج��رح أحد أفراد أس��رته،
يف حادث��ة تتك��رر كث�يراً خاص��ة م��ع ت��رك
مقاتل�ين يف جي��ش أو ميليش��يات النظ��ام
جمموع��ات م��ن أس��لحتهم يف املن��ازل ،ليق��وم
أطف��ال بالعب��ث به��ا أحيان��اً ،وه��و م��ا تس��بب
حب��وادث ال يت��م اإلعالن عن تفاصيلها غالباً.
االنتحار
مل مت��ر عل��ى الس��احل الس��وري
تارخيي��اً ف�ترة ش��هدت ح��االت انتح��ار
كالف�ترة احلالي��ة ،فف��ي بع��ض األحي��ان
يس��جل يف الي��وم ذات��ه أكث��ر م��ن حال��ة ،تعود
ألس��باب كث�يرة أهمه��ا الضغ��ط الدراس��ي
قب��ل امتحان��ات الش��هادة الثانوي��ة ،حي��ث
ش��هدت طرطوس قبل هذه االمتحانات عدة
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ح��االت انتح��ار ،جاء ث�لاث منها خالل يومني
متتال�ين ،فيم��ا كث��رت ح��االت االنتح��ار
بس��بب الع��وز ،وفقدان األس��ر ملعيليه��ا نتيجة
امل��وت يف جبه��ات القت��ال؛ مؤخ��راً قتلت س��يدة
نفس��ها يف مدين��ة طرط��وس بع��د مقت��ل
زوجه��ا وتعرضه��ا إث��ر ذلك حلال��ة من الفقر
الش��ديد ،يف حادث��ة تك��ررت قب��ل ذلك يف عدة
مناط��ق م��ن ري��ف الس��احل ،فيم��ا مي��ر الكثري
م��ن ح��االت االنتح��ار األخ��رى دون اإلفص��اح
ع��ن الس��بب.
عدي اليوس��ف ،ممرض يف املش��فى
الوط�ني يف طرط��وس ،أوض��ح لع�ين املدين��ة
أن ح��وادث الوف��اة ألس��باب جدي��دة مل تعت��د
عليه��ا املستش��فى س��ابقاً ب��ات أم��راً يومي��اً ،من
االنفج��ارات جمهولة التفاصيل ،إىل الغرق،
إىل مواجه��ة حيوان��ات مفرتس��ة ،واالنتح��ار،
وح��وادث الس�ير املتكاث��رة" ،بات��ت طرط��وس
معم ً
�لا للم��وت اليوم��ي ،والك��وارث ،بعيداً عن
جبه��ات القت��ال اليت ترس��ل القتل��ى يومياً إىل
احملافظ��ة".
الفلت��ان األم�ني -وف��ق املص��در-
ه��و املتس��بب الرئيس��ي مب��ا يش��هده الس��احل
م��ن ح��وادث ،إضاف��ة إىل الي��أس ال��ذي يقرنه
املم��رض حب��وادث االنتح��ار املتكاث��رة ال�تي
تش��هدها مناط��ق الس��احل الس��وري ككل،
ألس��باب متع��ددة منه��ا رف��ض االلتح��اق
باجلي��ش ،أو ضغ��وط احلي��اة والفق��ر ال��ذي
جيت��اح الب�لاد.

رادار املدينة

ي
		
				

هزائم تقاوم النسيان

اللوحة لـ Shirin Moayya

ريا فارس
فق��دت احلي��اة قيمته��ا لتتح��ول إىل جم��رد أرق��ام عل��ى ع��داد الزم��ن دون ج��دوى أو معن��ى ،واألم��ل الوحي��د للبق��اء ه��و
االحتفاظ ببعض ما بقي من قواك العقلية يف عامل يغرق باجلنون والال منطق ،ال شيء هنا يشبه احلياة ،حتى لكأ ّننا قد نسيناها واستبدلناها
بذاك��رة عم��ن راح��وا ك��ي ال يبتلعه��م وح��ش النس��يان أيض��اً.
يف م��ا تبق��ى م��ن دمش��ق ،يعي��ش الي��وم كث�ير م��ن الن��اس
اللحظ��ات انطباع��ات وص��وراً وقصص��اً وكلم��ات بقي��ت مم��ن رحل��وا،
يتج��اورون يف فس��حات امل��كان متأمل�ين بعضه��م البع��ض بذه��ول،
وميارسون ما اعتادوا عليه بآلية باردة يسكنها أمل الفقد ،وكأن هذا
األخ�ير املس��نن املكس��ور يف عجل��ة األي��ام الرتيب��ة.
هك��ذا اعت��ادت سوس��ن االتص��ال يومي��اً م��رات وم��رات ،تعل��م
أن��ه ل��ن جيي��ب ،لكنه��ا بقي��ت حت��اول ،مل تس��تطع من��ع نفس��ها ،وكأن
وسواساً ما سكنها ،تسمع اجمليب اآللي" :الرقم املطلوب مغلق أو خارج
التغطي��ة" لس��بب م��ا كان��ت جت��د بعض الس��لوى يف األم��ر ،حتى حني
خرج اخلط من اخلدمة ،استمرت بعادتها الغريبة كأنها صالة من
ن��وع ما.
م�� ّرت ث�لاث س��نوات عل��ى اختفائ��ه م��ن عل��ى أح��د احلواج��ز
يف دمش��ق ،و"الرق��م املطل��وب" يد ّل��ي خيط��اً رفيع��اً تتعل��ق ب��ه أيامه��ا،
لك��ن أمله��ا حتط��م ه��ذه امل��رة ،فح�ين اتصل��ت كالع��ادة رد ش��خص
عل��ى الط��رف اآلخ��ر ،التقطت أنفاس��ها واس��تجمعت م��ا لديها من قوة
لتس��أل" :آل��و ..حس��ام؟" ،يأتيه��ا الص��وت غريباً بعي��داً "غلطانة يا اخيت"،
"عفوا ..ال تواخذني" وأغلقت اخلط .يف تلك اللحظة علمت أن "الرقم
املطل��وب" خ��رج أخ�يراً من اخلدمة ،وأصبح متاحاً لش��خص آخر ،بكت
وبك��ت ح�ين انقط��ع اخلي��ط وغ��اب حس��ام إىل األب��د.
كان��ت ترف��ض أن تنس��اه ،ورفض��ت ال��زواج م��ن غ�يره ،بع��د
"س��بع س��نني ح��ب ،وس��نتني خطب��ة" .حس��ام مهندس امليكاني��ك اختفى
كل أثر له يف العام  ،2015مل يرتك أهله وس��يلة أو واس��طة أو رش��وة
لك��ن دون ج��دوى ،حت��ى فق��د اجلمي��ع األم��ل يف عودت��ه حي��اً أو ميت��اً،
واحتس��بته أم��ه عن��د ربه��ا ش��هيداً .لك��ن سوس��ن مل تس��تطع حت��ى ن��زع
خ��امت اخلطوب��ة م��ن يده��ا اليمن��ى.
عائل��ة حس��ام طلب��ت منه��ا أال تزورهم ،فوالدت��ه كلما رأتها
غرقت يف البكاء والنحيب أليام ،أما عائلة سوسن -اليت تعمل مدّرسة
للغة الفرنس��ية -ففقدت األمل يف أن تس��تطيع ابنتهم "املخطوبة مع
وق��ف التنفي��ذ" إكم��ال حياته��ا الش��خصية" :م��ا ب��دي إنس��اه وال ب��دي

كم��ل حيات��ي ،أص ً
�لا ش��و بظ��ل باحلي��اة إذا نس��يتو".
يف إح��دى املناط��ق العش��وائية يف دمش��ق ،جتل��س أم س��امر
على سطح منزهلا تراقب الشارع من فجوة يف احلائط بعيون نصف
مفتوحة ،متد س��اقيها للش��مس وتنتظر ،تعلم أن ال أحد من أبنائها
الث�لاث س��يمر ،وخصوص��اً األصغ��ر ،فاألكرب اس��تطاع الوصول إىل
أورب��ا ،أم��ا األوس��ط فق��د انش��ق وه��رب إىل عرس��ال يف لبن��ان ومازال
هناك.
االب��ن األصغ��ر ل��ه حكاي��ة خمتلف��ة ،فالش��اب العش��ريين
استش��هد يف مع��ارك القص�ير يف الع��ام " :2013كان��ت الدنيا رمضان،
ح��كا مع��ي وقل��ي مش��تهي أكل��ة القم��ح بل�بن ،وطبختل��و ياه��ا تان��ي
ي��وم ،ب��س م��ا اج��ى ع الفط��ور" .علم��ت أم س��امر من صدي��ق ابنها ،أنه
استش��هد يف ذل��ك الي��وم خ�لال حماولت��ه محاي��ة املدني�ين اهلارب�ين
أثن��اء اقتح��ام النظ��ام منطق��ة القص�ير؛ علم��ت أن��ه ُقت��ل دون أن
يتع��ذب ،لكنه��م مل يس��تطيعوا دفن��ه يف ذات الي��وم ،فع��اد أصدقاؤه يف
الي��وم التال��ي ودفن��وه لي ً
�لا يف بس��تان هن��اك.
تتح��دث أم س��امر ع��ن توقه��ا لزي��ارة ق�بر ال تع��رف مكان��ه،
ق�بر يغ��رق يف النس��يان ،وعن أصدق��اء ابنها الذين استش��هدوا مجيعاً
الواح��د تل��و اآلخ��ر ،وختش��ى أن ينس��يها امل��وت ش��هيدها ،ف��كل م��ا
تس��تطيع فعل��ه أن تعي��ش وأال تنس��اه.
يف دمش��ق تتج��ول اجل��دة ميس��اء يف مم��رات منزهل��ا
متعث��رة بأطي��اف م��ن غابوا ،جترج��ر قدميها يوماً بع��د اآلخر ،تأمل
يف االحتف��اظ ببع��ض حواس��ها حل�ين عودته��م ،ختش��ى اخل��رف ف�لا
تعرفه��م ،وختش��ى الزم��ن ف�لا يعرفونه��ا" :ع��م ح��اول ما فكر ،مش��ان
ما إغرق باليأس ،ميكن لسه يف أمل ،جبوز ما حلق عيشو أو أعرفو،
بس لس��ه يف أمل" .الس��يدة مس��اء مس��نة يف الثانية والس��بعني ،س��افر
كل أبنائه��ا خ��ارج الب�لاد ،تفتقده��م وتفتق��د األحف��اد الذين صاروا
ش��باباً يف غيابه��م؛ رفض��ت الس��فر إىل م��كان ال تعرف��ه ،وال حتف��ظ
حاراته ،وال متيز هلجات أبنائه ،لكن األهم أنها ختش��ى املوت يف بلد
غري��ب ،وختش��ى امل��وت وحي��دة غريب��ة يف بلده��ا.
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مقاتلو داريا واملعضمية بعد التهجري ..هذه حكاياتهم عناصر وقيادات

حممد كساح
ّ
فض��ل معظ��م ق��ادة الص��ف األول الذي��ن كان��وا يدي��رون فصائ��ل الث��وار يف داري��ا واملعضمي��ة احملاصرت�ين ،ع��دم
خ��وض جت��ارب قتالي��ة وثوري��ة جدي��دة توفره��ا منطق��ة مفتوح��ة مث��ل إدل��ب وباق��ي املناط��ق احمل��ررة مشال��ي غ��رب س��وريا .غ��ادر ع��دد م��ن
ه��ؤالء حن��و األراض��ي الرتكي��ة تارك�ين تش��كيالتهم تنتخ��ب قي��ادة جدي��دة ،بينم��ا مل ي�برح البع��ض اآلخ��ر مدينته��م مفضل�ين مصاحل��ة
النظ��ام.
على القتال ضمن صفوف فيلق الشام .وحتى اآلن ،ال ميكن التنبؤ
مقاتلو داريا
عندم��ا وط��أت قدم��اه أرض إدل��ب املعق��ل األخ�ير للث��ورة ،بتطورات حامسة ستطال تشكيالت املدينتني يف مناطق تهجريها،
س��ارع أب��و إس�لام املقات��ل الس��ابق يف "ل��واء س��عد ب��ن أب��ي وق��اص" أح��د كل ش��يء تقريب��اً بق��ي على م��ا كان عليه خالل مرحلة احلصار،
أب��رز الفصائ��ل ال�تي كان��ت تق��اوم النظ��ام يف داري��ا عل��ى خت��وم ومجي��ع األلوي��ة ال ت��زال حتتف��ظ بنف��س األمس��اء ونف��س املقاتل�ين
العاصم��ة -باالنضم��ام إىل "هيئ��ة حتري��ر الش��ام" .يق��ول أن��ه يك��ره م��ع مالحظ��ة ح��دوث تقلص��ات يف الع��دد.
فت على الثالث س��نوات يف إدلب ملس مقاتلو املعضمية
التط��رف ،وم��ن جتربت��ه اليت ن ّي ْ
م��ن ب�ين املئ��ات ،مل يغ��ادر مدين��ة املعضمي��ة م��ن "ل��واء
"الكث�ير م��ن الص��دق يف مقاومة النظ��ام ،وإن كان األمر ال خيلو من
صراعات على السلطة ،وتشدد ديين لدى بعض األفراد واجملموعات الفج��ر" س��وى بضع��ة مقاتل�ين س��افر معظمه��م حن��و األراض��ي
الرتكي��ة .وعندم��ا كان عش��رات املقاتل�ين حيزم��ون أمتعته��م
هن��ا وهن��اك".
ملغ��ادرة املدين��ة حن��و إدل��ب ،فض��ل طبي��ب العي��ون ومؤس��س الل��واء
أب��و جه��اد أح��د زم�لاء أب��و إس�لام يف داري��ا ،قات��ل يف أكث��ر
ً عل��ي خليف��ة مع��ه معظ��م ق��ادة الص��ف األول واملقاتل�ين البق��اء يف
م��ن  50معرك��ة دفاعي��ة ع��ن املدين��ة ال�تي صم��دت قراب��ة  1350يوم��ا
املعضمي��ة ومصاحل��ة النظ��ام؛ فاخت��ار إذن قائ��د الل��واء أب��و حمم��ود
يف وج��ه إح��دى أط��ول مح�لات النظ��ام العس��كرية ض��د امل��دن الثائرة؛
نت��وف مش��اركة الدكت��ور خليف��ة والس��يد أب��و مج��ال اخلطي��ب
يف إدل��ب ّ
فض��ل االنضم��ام إىل "حرك��ة أح��رار الش��ام" متخلي��اً ع��ن
رئي��س جمل��س قي��ادة الث��ورة يف ري��ف دمش��ق -البق��اء داخ��ل املدينة
فصيله السابق "لواء شهداء اإلسالم" .يقول "األحرار حركة كبرية
املكتظ��ة بالش��بان املنش��قني واملتخلف�ين ع��ن اخلدم��ة العس��كرية
ومناسبة لطموحي العسكري" على حد تعبريه ،وهكذا ميكن للشاب
اإللزامي��ة "للس��هر واإلش��راف عل��ى تنفي��ذ بن��ود اتف��اق املصاحل��ة".
ال��ذي مل يبل��غ ال 24م��ن العم��ر أن يقات��ل على معظم جبهات الش��مال
بينم��ا رف��ض معظ��م املقاتل�ين والق��ادة امليداني�ين الذي��ن
الس��وري ال�تي تربطه��ا ه��ذه احلرك��ة.
يعملون ضمن "لواء الفتح املبني" -أكرب التشكيالت يف املعضمية-
تبع��ت أب��و إس�لام جمموع��ة م��ن رفاق��ه إىل اهليئ��ة ،يف حني خي��ار املصاحل��ة الذي انتهجه رفاقه��م يف الفصيل اآلخر ،مفضلني
كان ع��دد املنضم�ين ألح��رار الش��ام و"جي��ش األح��رار" أك�بر ،لك��ن رك��وب الباص��ات الكب�يرة ال�تي كانت تصطف عن��د حاجز الفرقة
ً
م��ن ت��رك فصائ��ل داري��ا منتس��با إلح��دى التش��كيالت الك�برى العاملة الرابع��ة م��ن جه��ة الس��ومرية يف  19تش��رين األول  .2016كان م��ن
ً
يف إدل��ب قلي��ل نس��بيا باملقارن��ة م��ع باق��ي أف��راد األلوي��ة الثالث��ة ال�تي ب�ين الذي��ن ُه ّج��روا قادة الص��ف األول والثاني ،ومنهم إمام ومحزة
كان��ت تقات��ل يف داريا (ش��هداء اإلس�لام ،س��عد بن أبي وق��اص ،املقداد أش��هر قائدي��ن ميداني�ين يف املعضمي��ة ،والعش��رات.
ب��ن عم��رو) ،الذي��ن فض��ل معظمه��م البق��اء يف تش��كيالتهم الس��ابقة،
عش��ية التهج�ير ،ويف ظ��ل انهي��ار تش��كيل "االحت��اد
لك��ن م��ع االنضم��ام يف أوق��ات خمتلف��ة لواح��د م��ن أق��وى الفصائ��ل اإلس�لامي ألجن��اد الش��ام" ال��ذي كان ل��واءا س��عد والفت��ح املب�ين من
العس��كرية يف الش��مال الس��وري" ،فيل��ق الش��ام".
فصائل��ه يف م��ا كان يدع��ى بالقط��اع األوس��ط (داري��ا واملعضمي��ة)،
ثال��ث ألوي��ة داري��ا "ل��واء املق��داد ب��ن عم��رو" املك��ون م��ن قرر اللواءان االنضمام لفيلق الشام .انقسم لواء الفتح إىل قسمني:
مقاتل�ين م��ن أبن��اء كف��ر سوس��ة انض��م أيض��اً للفيل��ق .ث��م تبع��ه ل��واء األول يق��وده مح��زة ،واخت��ار املك��وث يف عفري��ن عق��ب س��يطرة
ش��هداء اإلس�لام ،ليتف��ق غالبي��ة فصائ��ل داري��ا م��ع املعضمي��ة أخ�يراً املعارض��ة عليه��ا ،واآلخ��ر م��ع إم��ام الذي آثر البق��اء يف إدلب .اخليار
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رادار املدينة

األخري اتبعه لواء سعد بن أبي وقاص مفض ً
ال
املرابطة وإرس��ال امل��ؤازرات إىل اجلبهات اليت
حيت��دم فيه��ا القت��ال م��ع النظ��ام عل��ى خت��وم
إدل��ب.
وح��ده امل�لازم أول أب��و ش��اهني،
ال��ذي أطل��ق يوم��اً م��ا يف داري��ا "ل��واء األح��رار"
ث��م انته��ى إث��ر تكت��ل فصائ��ل داري��ا ض��ده بعد
أش��هر قليل��ة م��ن انطالقته ،وح��ده اختار فور
قدومه إىل إدلب املضي حنو الريف الشمالي
حلل��ب ،لينض��م م��ع جمموع��ة م��ن عناص��ره
إىل أح��د التش��كيالت الكب�يرة يف املنطق��ة،
ويش��ارك يف عملي��ات "درع الف��رات" و"غص��ن
الزيت��ون".
يتج��اوز تع��داد مقاتل��ي فصائ��ل
داري��ا واملعضمي��ة يف إدل��ب األل��ف مقات��ل،
يراب��ط اجلمي��ع عل��ى نق��اط متع��ددة يف
جبه��ات الس��احل وحل��ب ومح��اة .عن��د احتدام
معرك��ة حل��ب ش��اركوا يف القت��ال ،كم��ا
كان��ت هل��م ج��والت يف مع��ارك أب��و الظه��ور،
لك��ن أك�بر املش��اركات العس��كرية تتجل��ى
يف املعركة احلالية اليت يش��نها النظام على
ريف��ي مح��اة الغرب��ي والش��مالي .ورغ��م أن
التش��كيالت الس��ابقة لث��وار املدينت�ين بقي��ت
كما كانت يف السابق ،لكن مقاتلني فضلوا
مغ��ادرة الب�لاد وعب��ور احل��دود حن��و تركي��ا
بغ��رض متابع��ة الدراس��ة أو البداي��ة يف حي��اة
جدي��دة بعي��داً ع��ن القت��ال والعم��ل املباش��ر يف
الث��ورة ،لك��ن يف احملصل��ة ميك��ن تقدي��ر ع��دد
م��ن بق��ي يف إدل��ب بضعف��ي ع��دد م��ن غ��ادروا
س��وريا.
ثالث نهايات لثالث قصص
االس��تمرار بالقت��ال :من��ذ بداي��ة
الكف��اح املس��لح ض��د النظ��ام يف داري��ا ،ش��ارك

اخلمس��يين أب��و تيس�ير زي��ادة -ال��ذي كان
يدي��ر أح��د املطاع��م الش��هرية يف املدين��ة قب��ل
الث��ورة -بتأس��يس كتيب��ة س��عد ب��ن أب��ي
وق��اص ،قب��ل أن تصب��ح "ل��واء" بع��د أش��هر
م��ن احلمل��ة العس��كرية عل��ى داري��ا يف الع��ام
 .2013وعل��ى الرغ��م م��ن مجي��ع الته��م ال�تي
كان��ت تطال��ه ،عل��ى غ��رار التس��بب مبج��زرة
داري��ا الك�برى اليت ذه��ب ضحيتها قرابة ألف
شهيد ،إضافة لالستفراد بالرأي ،وغري ذلك،
بق��ي الرج��ل صلباً أمام مجيع احملاوالت اليت
كان قادة لواء شهداء اإلسالم خيططون هلا
به��دف تقويض��ه.
ً
يف إدل��ب بق��ي ثابت��ا عل��ى مبدئ��ه يف
حمارب��ة النظ��ام ،لذل��ك بق��ي داخ��ل الش��مال
احمل��رر برفق��ة  50مقات ً
�لا (ه��م م��ن تبق��ى من
لوائ��ه يف داري��ا بع��د االنش��قاقات العديدة اليت
ش��هدها قب��ل التهج�ير).
إىل تركي��ا :أم��ا أب��و وائ��ل حبي��ب
أح��د مؤسس��ي ل��واء ش��هداء اإلس�لام ،فيعت�بر
أح��د أب��رز الق��ادة الذي��ن أمس��كوا خبي��وط
معرك��ة داري��ا ،حي��ث ق��اد الش��اب الثالثي�ني
ذو الش��خصية اجلذابة واملهذبة -بش��كل غري
رمسي -أكرب تشكيل عسكري يف داريا قوامه
 800مقات ً
�لا؛ كان��ت ش��عبية أب��و وائ��ل خ�لال
حص��ار داري��ا كب�يرة ج��داً ،كم��ا الت��ف حوله
عش��رات الش��بان ليغ��دو الش��خصية األش��هر
يف داري��ا .ويف إدل��ب ،وبع��د أن عس��كر مقاتل��و
اللواء يف مقرات تابعة جليش اإلس�لام الذي
كان خيط��ط لضمه��م إلي��ه ،ب��دأت املتاع��ب
تتصاع��د ،وب��ات الل��واء ال��ذي يب��دو متماس��كاً
م��ن اخل��ارج يعان��ي م��ن صراع��ات ومش��اكل
داخلية ساهمت يف انشقاق عشرات العناصر
وانضمامه��م للفصائ��ل املوج��ودة يف إدل��ب،

كم��ا مت ع��زل قائ��د اللواء النقي��ب أبو مجال،
ليح��ل مكان��ه أب��و وائ��ل حبي��ب بش��كل رمس��ي.
ت��زوج أب��و وائ��ل بع��د أش��هر م��ن
التهج�ير ،ث��م غ��ادر حن��و تركي��ا بغ��رض
اإلقامة فيها مستقي ً
ال من قيادة اللواء .يفيد
البع��ض أن��ه ال ي��زال يعم��ل ضم��ن غرفة املوم
كنائ��ب لرئيس��ها ،بينم��ا يش�ير آخ��رون إىل
دخول��ه ضم��ن "احللق��ة املصغ��رة اخلاص��ة
برئي��س ال��وزراء املنش��ق ع��ن النظ��ام ري��اض
حج��اب" ،يف وق��ت يدير فيه مش��روعاً افتتحه
لرتبي��ة النح��ل.
الدخ��ول يف املصاحل��ة :حت��ول
مؤس��س لواء الفتح املبني س��عيد دوبا (املفيت)
إىل أيقون��ة ورم��ز ل��دى ث��وار املعضمي��ة قب��ل
أن يستش��هد ش��تاء الع��ام  .2013بعده��ا ج��رى
تعي�ين اخلمس��يين أب��و حمم��ود نت��وف قائ��داً
لل��واء ،لكن��ه مل يس��تطع -عل��ى الرغ��م م��ن
نش��أته الديني��ة وأس��رته العريق��ة وعمل��ه
املتق��ن م��ع فري��ق م��ن النخ��ب -أن يواك��ب
مس�يرة املف�تي.
انض��م نت��وف للجن��ة التف��اوض
ال�تي وقع��ت هدن��ة معضمي��ة بداي��ات الع��ام
 ،2014وبق��ي ضمنه��ا حت��ى تنفي��ذ اتف��اق
التهج�ير ،وم��ع رحي��ل املقاتلني كان يرفض
مغادرة مدينته ،متسلحاً حبجج يعتقد قسم
من ثوار املدينة أنها منطقية .يقول مقاتلون
من لواء الفتح "لو غادر املعضمية عند تنفيذ
االتف��اق لتبع��ه معظم ش��بان البل��د ،لذلك آثر
البق��اء ملتابع��ة تنفي��ذ االتف��اق؛ هناك عش��رات
املنش��قني واملطلوب�ين ،وال ميك��ن محايته��م
دون وج��ود ش��خص مثل��ه ،ومث��ل الدكت��ور
عل��ي خليف��ة وأب��و مج��ال اخلطي��ب!".
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االئتالف ..لعبة الكراسي
املوسيقية «عدمية
الفائدة»

تب��دو العب��ارة ش��ديدة الس��هولة
واالتس��اق واملنطقي��ة بالطب��ع ..إذ ال
ميك��ن تو ّق��ع حكوم��ة ج ّي��دة مك ّون��ة م��ن
سهيل نظام الدين أش��خاص "عدمي��ي الفائ��دة" ،لك ّ
��ن الواق��ع
اليوم��ي ال��ذي تعايش��ه معظ��م ش��عوب
أن ج��زءاً دائم��اً م��ن ّ
األرض ،ه��و ّ
كل كي��ان حكومي أو ش��به حكومي
ّ
وبتوسيع أكرب -من كل كيان يدعي التمثيل السياسي جلماعةبش��رية ،يك��ون يف الغال��ب عدي��م الفائ��دة ،ب��ل وض��اراً ومعيق��اً لفائ��دة
بقي��ة الرتكيب��ة.
ّ
ّ
ال يع�ني ه��ذا أن عب��ارة فولت�ير خاطئ��ة ،ب��ل يعين إنها تش�ير
إىل ح��دوث مس��تمر مل��ا حت�� ّذر م��ن حدوث��ه.
ويف س��وريا خصوص��اً لدين��ا جت��ارب طويل��ة ومزمن��ة م��ع
"عدمي��ي الفائ��دة" ،إىل درج��ة أ ّنه ومع قيام الث��ورة عام  ،2011انتقلت
ه��ذه اخلصيص��ة املربك��ة تلقائي��اً لتهيم��ن عل��ى املش��هد التمثيل��ي
السياس��ي للث��ورة ال�تي كان��ت وقت��ذاك يف ذروة تفجره��ا وحيويته��ا.
ه��ل ميك��ن قلب عبارة الفيلس��وف الفرنس��ي ذائ��ع الصيت لتصبح "إن
أس��وأ حكوم��ة ه��ي تل��ك ال�تي يوج��د فيه��ا أك�بر ع��دد م��ن األش��خاص
عدمي��ي الفائ��دة"؟ ..رمب��ا؛ مع ّ
أن املنطق يفرتض أن يكون العكس هو
أن تلك اهليئة تكون أفضل كلما كان عدد "املفيدين" فيها كبرياً.
ّ
وباحلدي��ث ع��ن "الفائ��دة" سينحس��ر التش��خيص التحليلي
فيما خيص س��وريا إىل أبعد مكان ممكن عن حكومات أنظمة حزب
البع��ث من��ذ ع��ام 1963؛ وبالتحدي��د نظام��ي حاف��ظ وبش��ار األس��د

16

العدد  4 / 133تموز 2019

يقول الفيلســوف الفرنســي الشهري فولتري؛ والذي
تنســب إىل أفكاره كثري من شــعارات الثورة الفرنسية إن
"أفضــل حكومــة هي تلك التــي يوجد فيها أقل عدد من
األشخاص عدميي الفائدة".
املتناس��لني من��ذ ع��ام  .1970ال فائ��دة ترجت��ى هن��ا ،وال معن��ى واقعي��اً
للبحث يف إمكانية أن يكون ّ
مثة ما هو قائم على منطق مفيد .لنعد
إىل ض ّف��ة الث��ورة إذاً.
منذ أيام فقط ،انتخب السيد أنس العبدة رئيساً لالئتالف
الوط�ني لق��وى الثورة واملعارض��ة مع طاقم من نواب للرئيس وهيئة
سياس��ية؛ أع��ادت إنت��اج األمس��اء ذاته��ا ال�تي تتب��ادل مناص��ب االئتالف
منذ إعالن تأسيسه يف تشرين الثاني عام  2012بالعاصمة القطرية
الدوحة.
وكم��ا كان متوقع��اً فق��د أث��ار ه��ذا االنتخ��اب -اخلالي من
املفاج��آت يف احلقيق��ة -س��خط الش��ارع الس��وري املع��ارض ،وحفل��ت
مواق��ع التواص��ل س��ريعاً بفي��ض م��ن الس��خرية واالنتق��ادات الالذع��ة
والتشكيكات يف نزاهة أعضاء االئتالف .ومع ّ
أن رد الفعل هذا متوقع
أيضاً ،فهو يكرر ذات األداء االجتماعي منذ سنوات جتاه كل عملية
انتخابي��ة داخ��ل االئت�لاف.
ّ
كان يؤم��ل يف بداي��ات قي��ام الث��ورة الس��ورية أن تتمك��ن
ق��وى املعارض��ة التقليدي��ة يف الب�لاد من االس��تجابة للتحول البنيوي
اهلائ��ل ال��ذي أطلقت��ه داخ��ل اجملتم��ع الس��وري ،والواق��ع ّ
أن تباش�ير
بدائي��ة الح��ت يف أف��ق السياس��ة الس��ورية اخلامد مع ظه��ور خطابات
جدي��دة لبع��ض الق��وى -عل��ى تباي��ن وجودها الفعلي يف الش��ارع -لكن
ومع تأسيس اجمللس الوطين السوري عام  2011ثم حتويله إىل جزء
م��ن االئت�لاف األك�بر؛ ترهل��ت اهليئ��ة السياس��ية ال�تي يف�ترض أن

رأي

تك��ون واجه��ة ألخط��ر حلظة عاش��تها س��وريا
يف تارخيه��ا احلدي��ث ،وتناوش��ت الش��للية
واحملس��وبيات وال��والءات اخلارجي��ة أج��زاء
م��ن ه��ذا اجلس��م ،ليغ��رق يف اعتي��اد مس��تمد
م��ن امليكانيزم��ات الش��ائعة لب�لادة السياس��ة
الس��ورية عن��د النظ��ام ،م��ع االع�تراف أن
املقارن��ة م��ع النظ��ام س��تكون جمحف��ة حب��ق
أي مع��ارض.
لعب��ة الكراس��ي املوس��يقية اململ��ة
ه��ذه ،كان��ت حتت��اج إىل خصوصي��ات يف
البني��ة ويف املن��اخ السياس��ي داخ��ل االئت�لاف
نفس��ه ك��ي تس��تقر ب�لا مش��اكل ،وبأق��ل
ق��در م��ن الصراع��ات املكش��وفة ،والس��وريون
متأك��دون طبع��اً ّ
أن مث��ة صراع��ات س��رية
حامي��ة داخ��ل االئت�لاف ،خي��رج بعضه��ا إىل
العلن مع فوران غضب أحدهم ،ويبقى جّلها
ط��ي الكتم��ان بانتظ��ار تس��ويات احملاصص��ة.
فولت�ير جم��دداً ..االئت�لاف
باملفه��وم العمالن��ي جلس��م سياس��ي ممث��ل
لث��ورة عظيم��ة ،ولش��عب تع��رض إىل كل
ص��روف اإلب��ادة م��ن حتال��ف ش��ر عم��اده
مليش��يات إرهابي��ة ،كان "عدي��م الفائ��دة"
وه��و الش��ق املدن��ي لس��ردية ش��تات الس�لاح
وصراع��ات الفصائ��ل املقاتل��ة .وهن��ا ي�برز
أث��ر اخلصوصي��ات البنيوي��ة والش��كلية هل��ذا
اجلس��م يف إبقائ��ه قائم��اً وق��ادراً عل��ى ادع��اء
احليوي��ة الداخلي��ة ع�بر دميقراطي��ة تب��ادل
املواق��ع.
وصحي��ح بالطب��ع ّ
أن البيئ��ة
السياس��ية الدولي��ة خذل��ت الس��وريني،
وحتدي��داً بع��د االتف��اق الن��ووي اإليران��ي
والتدخ��ل الروس��ي املدم��ر ،وه��ذا ينطب��ق
عل��ى عم��ل االئت�لاف وغ�يره م��ن اهليئ��ات
التفاوضية الثورية ،إال ّ
أن املنطق التسويغي
للفش��ل ع�بر جعل��ه أفض��ل املمك��ن ال يس��تقيم
م��ع م��ا يفرتض��ه االلت��زام جت��اه مليون ش��هيد

املهج��ر واملدم��ر.
ونص��ف س��وريا َّ
هن��اك موجب��ات أخالقي��ة ووطنية
تقتضي ش��فافية نزيهة مل تتوافر يوماً عند
االئت�لاف ،وإضاف��ة إىل ه��ذا هن��اك أيض��اً
خصوصي��ة مس��تجدة ،تب��دو كتصري��ف
وق��ح لعملي��ة جتاه��ل االنتق��ادات واحنس��ار
التأيي��د عن��د القاع��دة الش��عبية ال�تي يق��ول
االئتالفي��ون أنه��م ممثلوه��ا ،واحلقيق��ة ّ
أن
العج��ز -يب��دو متعم��داً -يف جتدي��د الوج��وه
لقي��ادة الواجه��ة السياس��ية للث��ورة ال يع��ود
فق��ط إىل الش��روط الدولي��ة واإلقليمي��ة،
ب��ل إىل نزعة اس��تئثار بس��لطة غ�ير موجودة
فع ً
�لا.
يف الث��ورات واحل��روب الوطني��ة
الدموي��ة هن��اك حاج��ة ملح��ة دائم��اً إىل
توصي��ف نفس��ي للوذم��ات ال�تي حتي��ق
باجملتم��ع عل��ى كاف��ة االجتاه��ات ،وم��ع ّ
أن
أعض��اء ه��ذا التكت��ل املب�ني أساس��اً عل��ى مب��دأ
اإلحاطة بكل ما هو متوافر من قوى بصرف
النظ��ر ع��ن جتانس��ها ،س��يكونون معرض�ين
ل��ذات الوذم��ات اخلف ّي��ة يف اجملتم��ع ،إال
ّ
أن إغ��راء التواج��د العني��د يف ذات اإلط��ار
"غ�ير املفي��د" ال ميك��ن تفس�يره بأن��ه جم��رد
نض��ال ذي خ��ط واح��د باجت��اه إس��قاط نظام
متوحش ..هناك ش��يء ذاتي هنا يعود إىل أن
الق��وى املكون��ة لالئت�لاف ال جت��دد نفس��ها،
وبالتال��ي ال ميكنه��ا تقدي��م رواف��د جدي��دة
لعمل��ه.
دعن��ا نتص��ور األم��ر كالتال��ي..
ك��راس موس��يقية يق��وم به��ا ذات
لعب��ة
ٍ
األش��خاص حت��ى اإلنه��اك ،وم��ع تزاي��د بطء
حركته��م ،تقوده��م خصوصي��ة قب��ول
احملاصص��ة -كح��ل س��هل ّ
ل��كل مش��كلة
تف�ترض تضارب��اً يف قيم��ة الكرس��ي -إىل
توزيع��ات متك��ررة للجالس�ين والواقف�ين
واملنتظري��ن.

ال تع��ود اللعب��ة ذاته��ا ه��ي املعن��ى
ألنه��ا "عدمي��ة الفائ��دة" ،ب��ل الصيغ��ة ال�تي
رم اجلمه��ور أم��راً ممكن��اً.
جتع��ل جتاه��ل ت�ب ّ
دعون��ا م��ن فولتري ..يق��ول هيغل إن
"كل م��ا ه��و حقيق��ي فه��و منطق��يّ ،
ّ
وكل ما
هو منطقي فهو حقيقي" ،ومع أن ّ
مثة صيغ
ترمج��ة أخ��رى هل��ذه العب��ارة املعق��دة ،فإ ّنه��ا
مجيعه��ا ت��ؤول إىل غ��رض واح��د ه��و ّ
أن م��ا
لي��س منطقي��اً ال ميكن��ه أن يك��ون حقيقي��اً.
ويف س��وريا ،داخله��ا املدم��ر وتل��ك
املهج��رون عل��ى أكتافه��م ب�ين
ال�تي عّلقه��ا ّ
منف��ى وآخ��ر ،ال يوج��د م��ا ه��و منطق��ي أكثر
م��ن تس��خري كل جه��د ممك��ن -مب��ا ذل��ك
التنح��ي جانب��اً -إلنه��اء حك��م آل األس��د ،وبناء
مس��تقبل خ��ال م��ن الطغي��ان ومش��تقاته
السياس��ية واالقتصادي��ة واالجتماعي��ة
والثقافي��ة ،لك ّ
��ن واجه��ات الث��ورة السياس��ية
وأحده��ا -ورمبا أبرزه��ا -ائتالف قوى الثورة
واملعارض��ة ال ميكنه��ا ّ
أن تك��ون حقيقي��ة يف
تفس��ر
الش��ارع م��امل تك��ن منطقية يف كونها ّ
ْ
أسست شرطاً
الذروة السياسية لبيئة ثورية
ق��د ال يت��اح جم��دداً قب��ل انقض��اء زم��ن طوي��ل
هل��دم "ال منطقي��ة وال حقيقي��ة" الدول��ة
القاتل��ة.
ال ميك��ن أن تك��ون فاش ً
�لا بإص��رار
وتتوق��ع تغي�يراً ..ه��ذا مس��تحيل.
واملفارق��ة هن��ا ّ
أن الش��ارع متق��دم
بش��وط طوي��ل عل��ى معارضت��ه ،وه��ذا
الش��ارع يع��رف يقين��اً أن الفصائ��ل املس��لحة
ال�تي حي�ترم بعضه��ا وينع��ت بعضه��ا اآلخ��ر
باإلره��اب ،ال متل��ك تقدي��م السياس��ة
اجملدية ،لكنه ال يريد واجهات سياسية تعيد
إنت��اج نفس��ها كل س��نة.
مل تق��م الث��ورة م��ن أج��ل إنت��اج
"قي��ادة قطري��ة ثوري��ة" ...ه��ذا أم��ر "عدي��م
الفائ��دة" حق��اً.
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االرتفاع املخيف يف أعداد الضحايا املدنيني يف احلرب على اإلرهاب
فيليس بينس
 10أيار
عن جملة In These Times
ترمجة مأمون احلليب

ُتظهر تقارير جديدة تصاعداً يف أعداد إصابات املدنيني بفعل العمليات العسكرية األمريكية يف سوريا وأفغانستان والصومال،
ومنطاً من اإلنكار األمريكي حول حجم املشكلة.
"لي��س مث��ة ح��ل عس��كري" ه��و ق ٌ
��ول مت مساع��ه م��راراً من��ذ أن  20طف ً
الُ -قتلوا ،وبعد أس��بوع من هذه احلادثة ُقتل  27مدنياً بينهم أقرباء
ب��دأت "احل��رب الكوني��ة عل��ى اإلره��اب" قب��ل حوال��ي مثاني��ة عش��ر عام��اً ،ألولئك الذين ُقتلوا يف الضربة األس��بق -عندما دمرت ضربة جوية مبنى
ومعظ��م صن��اع السياس��ة يق�� ّرون حباجتن��ا حلل��ول سياس��ية للنزاع��ات جماوراً" ،بينما أعرتف مسؤولو البنتاغون الذين تباهوا بقصفهم "الدقيق"
العس��كرية ال�تي تورطن��ا فيه��ا على مدار العقدي��ن املاضيني .لكن يف تلك للمدين��ة مبقت��ل فق��ط  159مدني�اً يف الرقة.
األثناء قامت آخر ثالث إدارات أمريكية بإرسال قوات عسكرية لتمهيد أفغانستان
الطري��ق حل��ل سياس��ي ،وق��د أبق��ت تل��ك الق��وات هن��اك حت��ت مزاع��م
حرب الواليات املتحدة يف أفغانستان يف عامها الثامن عشر ،وما
ً
محاي��ة املدني�ين م��ن حرك��ة طالبان يف أفغانس��تان ،وتنظي��م الدولة يف زال مزي ٌد من املدنيني ميوتون كل عام .فوفقا للمفتش اخلاص من أجل
س��وريا ،وحركة الش��باب يف الصومال ،وغريها من اجملموعات األخرى إع��ادة إعم��ار أفغانس��تان ،تس��يطر كاب��ول املدعومة أمريكي�اً ،على حوالي
املتشددة .مع ذلك ،كثرياً ما يصبح هؤالء املدنيون ضحايا لذات القوات  54%فق��ط م��ن مناط��ق البالد .مثانية عش��ر عاماً من احلرب واالحتالل مل
العس��كرية ال�تي م��ن املف�ترض أن واش��نطن ق��د أرس��لتها حلمايته��م،
تقض على حركة طالبان ،بل حدث العكس متاماً ،إذ أن الواليات املتحدة
ِ
��رب كوني��ة على اإلرهاب تواصل قت��ل وجرح املدنيني ،مبا وروس��يا والعدي��د م��ن مجاع��ات اجملتم��ع املدن��ي األفغاني��ة يتفاوض��ون م��ع
والنتيج��ة ح ٌ
فيه��م األطف��ال ،بأع��دا ٍد متصاع��دة.
طالب��ان ،باملقاب��ل خيفت بريق احلكومة األفغانية حتت وطأة س��قوطها يف
سوريا
مس��تنقع الفس��اد واالفتق��ار للكفاءة.
لق��د س��جلت احل��رب يف أفغانس��تان فش� ً
أعل��ن تنظي��م الدول��ة مدين��ة الرق��ة كعاصم��ة لدول��ة
لا لي��س فق��ط باملعن��ى
ً
"اخلالف��ة" املزعوم��ة يف كان��ون الثان��ي  ،2014وب��دأت إدارة أوبام��ا بش��ن السياس��ي ،وإمن��ا باملعن��ى اإلنس��اني أيض�ا ،فابتدا ًء من ع��ام  2017على األقل،
محل��ة قص��ف يف س��وريا يف خري��ف ذل��ك الع��ام ،وتب��ع ذل��ك إرس��ال ق��وات ص��ار مع��دل وفي��ات األطف��ال الرض��ع مس��اوياً للمع��دل ال��ذي كان علي��ه
بري��ة ع��ام  .2015كان منخرط��اً يف القت��ال عل��ى امت��داد س��وريا كل من عندما كانت طالبان حتكم البالد قبل الغزو األمريكي :يف املرتبة األوىل
تنظيم الدولة وقوى خمتلفة تعمل يف البالد :إيران ،تركيا ،السعودية ،عل��ى الع��امل.
اإلم��ارات ،إس��رائيل ،الوالي��ات املتح��دة ،روس��يا ،ناهي��ك ع��ن احلكوم��ة التكلفة اإلنسانية
الس��ورية وتش��كيلة متنوع��ة م��ن ق��وات املعارض��ة .كان م��ن نتيج��ة ه��ذا
توجد خلف األرقام تكلفة إنسانية ال تطاق .تقول إحدى ثكاىل
اهلج��وم الكون��ي العني��ف أن واجه��ت الرق��ة وس��كانها احملاص��رون موت��اً مدين��ة الرق��ة ":ش��اهدت اب�ني مي��وت حمرتق �اً وس��ط ال��ركام ال��ذي كان
ودم��اراً تواص�لا لس��نوات ،لكن مح�لات القصف بقي��ادة الواليات املتحدة أمام��ي ،لق��د فق��دت مجي��ع أحبائ��ي ،أبنائ��ي األربع��ة ،زوج��ي ،أم��ي ،أخ�تي،
ه��ي م��ا دف��ع املدني��ون ومدينته��م أمثان��اً باهظ��ة هل��ا.
وكل أف��راد عائل�تي .أمل يك��ن اهل��دف حتري��ر املدني�ين؟ كان م��ن املفرتض
عن��وان تقري ٍ��ر ملنظم��ة العف��و الدولي��ة ص��ادر يف نيس��ان  2019أن ينقذون��ا ،أن ينق��ذوا أبناءن��ا".
يلخ��ص الوض��ع يف املدين��ة" :اخلطابي��ة الس��ائدة مقاب��ل الواق��ع :كي��ف
إن ع��دد ضحاي��ا القذائ��ف وضرب��ات الطائ��رات املس�يرة واملع��ارك
ترك��ت (احلمل��ة اجلوي��ة األكثر دق��ة يف التاريخ) مدينة الرقة لتكون هو فقط رأس جبل اجلليد .هنا ال يدخل يف احلس��بان مئات اآلالف الذين
املدينة األكثر دماراً يف األزمنة احلديثة" .كان اهلجوم على املدينة ال يُقتل��ون يف مناط��ق احل��روب بفع��ل العقوب��ات االقتصادي��ة ال�تي تفرضه��ا
ينقطع .يقول التقرير" :أحد املسؤولني العسكريني األمريكيني تباهى الوالي��ات املتح��دة ،وبفع��ل اجل��وع النات��ج ع��ن خلخل��ة املنظوم��ة الغذائي��ة،
بإط�لاق حوال��ي  30أل��ف قذيف��ة أثن��اء احلمل��ة -م��ا يع��ادل ضربة كل  6واألم��راض الناجت��ة ع��ن قص��ف منش��آت معاجل��ة املي��اه واملش��ايف والعي��ادات
دقائ��ق ألرب��ع ش��هور متواصل��ة -وه��و م��ا يف��وق حج��م ن�يران املدفعي��ة الطبي��ة.
ْ
املس��تخدمة يف أي ن��زاع من��ذ ح��رب فيتن��ام".
إن الق��ول القدي��م أن "ال ح��ل عس��كري ألي م��ن هذه النزاعات" ما
ً
وقد وثقت منظمة العفو مقتل  1600مدني نتيجة الضربات ي��زال صحيح�ا ،وطامل��ا م��ا ت��زال األعم��ال العس��كرية الفاش��لة قيد املمارس��ة
اجلوية على املدينة .يف إحدى احلوادث ،مبنى سكين مكون من  5طوابق ف��إن م��وت املدني�ين سيس��تمر ،وس��يقتلون م��ن قب��ل ذات اجلن��ود والطياري��ن
تقطن��ه  4عائ�لات مت��ت تس��ويته ب��األرض بفع��ل ضرب��ة جوي��ة .يق��ول والقاذف��ات وجمال��س األم��ن القوم��ي وأعض��اء الكونغرس ممول��ي احلروب
التقري��ر ":تقريب��اً مجي��ع قاطين املبن��ى  32 -مدنياً على األقل ،من بينهم والربملان��ات ورؤس��اء ال��وزراء والرؤس��اء الذي��ن يزعم��ون أنه��م حيررونه��م.
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صياد املدينة

جمنون النمر
وعاشور عاشور..
حتوالت يف سري
املخربين
ترك��ي البومح��د من��وذج مكتم��ل
ع��ن ظاه��رة ادع��اء املش��يخة العش��ائرية
املتكاث��رة يف أوس��اط النصاب�ين املؤيدي��ن
للنظ��ام م��ن أبن��اء الري��ف ،إذ وق��ف يف أعل��ى
درج��ات َّ
س��لم وعيه��م بالفض��اء الع��ام،
وأصب��ح ملهم��اً يف وظيف��ة املخ�بر لباحث�ين
ع��ن جتاربه��م العملي��ة يف التكس��ب والتمل��ق
ألجه��زة املخاب��رات.
اجت��از البومح��د مراح��ل الظاه��رة
التقليدي��ة كاف��ة ،لص��اً ث��م نصاباً ث��م خمرباً
ث��م مقات ً
�لا ،فقائ��د ميليش��يا ،ليبل��غ أخ�يراً
منته��اه كش��يخ عش�يرة مزع��وم ،يف مس�يرة
أهلم��ت العش��رات م��ن أتباع��ه.
عاش��ور عاش��ور عنص��ر س��ابق
يف ميليش��يا "جي��ش العش��ائر" ال�تي يقوده��ا
البومحد ،دفعه طموحه الشخصي لالنشقاق
ع��ن معلم��ه ،فمض��ى يف طريق��ه اخل��اص
ب�ين مف��ارز وف��روع املخاب��رات وش��عب البع��ث
ومكات��ب مدي��ري "املؤسس��ات احلكومي��ة" يف
مدين��ة مح��اة ال�تي اس��تقبلت حكوم��ة النظ��ام
احمللي��ة املط��رودة م��ن الرقة منذ الع��ام .2013
ويف أوس��اط أهال��ي الرقة النازحني
هن��اك ،يزع��م عاش��ور أن��ه رج��ل خ�ير واس��ع
النف��وذ ،ويقس��م أنه يس��اعد أهل بل��ده ل"وجه
اهلل" ،ويطال��ب مطلق��ي الش��ائعات الذي��ن
يكره��ون الرجال الناجح�ين أن يقابلوه وجهاً
لوجه ،ليقولوا له "يا شيخ عاشور انت قبضت
من فالن هاملبلغ عش��ان تس��وي له هالش��غلة".
حت��دي مضم��ون ،فاجلمي��ع خي��اف م��ن
تقاري��ره ويصم��ت.

مجلّ ة

ويف أوس��اط العناص��ر وص��ف
الضب��اط واملخربي��ن األرف��ع رتب��ة ،يزع��م
عاشور أنه ال يهدأ يف عمل متواصل ل"حترير
الرق��ة" ،وكم��ا قات��ل الدواع��ش واجليش احلر
س��ابقاً "س��يقاتل األك��راد" ،وأم��ام أي عنص��ر
لبناني أو عراقي -أو أفغاني حتى -من عناصر
ميليشيات احلرس الثوري اإليراني ،يتقمص
عاش��ور ش��خصية الش��يعي اجملاه��د .ويف
ّ
تذك��ر كاذب ل"طري��ق هدايت��ه" كرج��ل
نبي��ل م��ن أص��ول إقطاعي��ة -يأخ��ذه احل��ال،
ويكش��ف حلم��ه التارخي��ي البعي��د ب��أن يهت��دي
إىل "مذه��ب آل البي��ت" س��كان وادي الفرات من
جرابل��س إىل البوكم��ال.
وم��ن م��ورك يف ري��ف مح��اة ،يق��دم
ّامل�لاك الصغ�ير وموظ��ف البلدي��ة الس��ابق عب��د
الناص��ر العل��وش ،مث��ا ً
ال ش��ديد اخلصوصي��ة
وحكاي��ة طف��رة أخرج��ت العل��وش م��ن س��ياقه
املتوق��ع .فمن��ذ نزوح��ه وأس��رته الكب�يرة إىل
مدين��ة مح��اة هرب��اً م��ن الث��وار بع��د انكش��اف
لب��ه بالعقي��د ث��م العميد
أم��ره كمخ�برُ ،س��لب ُّ
يف خماب��رات النظ��ام اجلوي��ة س��هيل حس��ن،
وكلما زادت شهرة الضابط السفاح ازداد ولع

العل��وش ب��ه ،حت��ى ص��ار يقل��د طريق��ة "النم��ر"
بارت��داء ال��زي والقبع��ة العس��كرية (الس��دارة)
وكذل��ك النظ��ارات الشمس��ية ،واملش��ي،
الوق��وف ،انتص��اب ال��رأس ،وش��د عض�لات
تغي وجه النمر حاول علوش
الرقبة؛ وعندما ّ
أن يغري يف وجهه ليش��ابه وجه س��يده بنس��خته
اجلدي��دة.
وم��ع كل إص��دار مص�� ّور يلق��ي
في��ه "النم��ر" خطاب��ه الفلس��في املعت��اد ،يعتك��ف
العلوش ساعات طويلة جبواله معتز ً
ال الناس،
يشاهد اإلصدار مرة تلو أخرى ،إىل أن حيفظ
عن ظهر قلب كل حرف وكلمة من خطاب
أس��طورته اجلوي��ة.
ً
وكم��ا يب��دو احلس��ن متواضع��ا م��ع
عناص��ره يف حاالت ،ومتكرباً يف حاالت أخرى،
يفع��ل عل��وش جمن��ون النم��ر .وداخ��ل مط��ار
مح��اة العس��كري ،ويف امل��رات ال�تي يت��اح له فيها
أن خيل��و ببع��ض اجملندي��ن احلمق��ى املف ّرغ�ين
للس��خرة وأعم��ال التنظي��ف ،يلق��ي العل��وش
خطب��ة م��ن خط��ب النم��ر ،دون أن ينج��ح
بتحري��ض عس��اكر الس��خرة عل��ى التصفي��ق
واهلت��اف باللحظ��ة املناس��بة.

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

مشفى اورينت اجلراحي يف كفرنبل

عدسة أحمد العكلة  -خاص عني املدينة

