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معركة حلب مّرًة أخرى
رغ��م أن ه��ذه اجلول��ة م��ن »ملحم��ة حل��ب الك��رى« مل حتق��ق بع��ُد انتص��اراٍت الفت��ًة وتقدم��ًا س��ريعًا  	
كال��ذي حص��ل يف مع��ارك الكلي��ات يف آب املاض��ي، إال أن ش��عوراً خيام��ر اجلمي��ع أن هذه اجلول��ة أهم، ورمبا 
حتقق نتائج مس��تدامة يف املدينة. يتش��ارك يف هذا االستش��راف مقاتلو املعركة وفصائلها مع أعدائها من 

معس��كر النظ��ام وحلفائ��ه، باإلضاف��ة إىل س��كان األحي��اء الغربي��ة الواقع��ة حت��ت س��يطرة النظ��ام.
فق��د نظ��ر أع��داء املعركة -ورمب��ا بعض أصدقائها- إىل جولتها املاضي��ة بوصفها مغامرًة انفعاليًة  	
أطلقها احلماس وحّركتها احلمّية، فأجنزت ما تستطيع الشجاعة إجنازه من سيطرٍة مباغتٍة سرعان ما 

تراجع��ت بع��د اس��تقدام التعزي��زات وتكثي��ف القص��ف بالط��ران وش��تى صن��وف األس��لحة.
أم��ا أن تنطل��ق املعرك��ة ثاني��ًة، بع��د أق��ل م��ن ش��هرين، والنظ��ام وداعم��وه عل��ى األرض يس��تعدون  	
ملعركتهم اخلاصة يف حلب، وتعزيزاتهم مستنفرٌة حتى أقصاها، فهو مما يدّل على مدى جدية املهامجني 
الذي��ن حش��دوا هل��ذه اجلول��ة أع��داداً أك��ر من س��ابقتها، وتس��ليحًا يب��دو أنه جاه��ٌز ملعارك متوس��طة الطول، 

ومتاس��كًا أعل��ى ب��ني غرف��َي العملي��ات، ورمب��ا تغطي��ًة خارجي��ًة مل تب��ُد معامله��ا يف اجلول��ة الس��ابقة.
ولع��ّل ه��ذا معل��ٌم آخ��ر م��ن مع��امل -غ��ر مكتمل��ة ومتعث��رة بش��ّدة- ت��دّل على حت��ّول الق��ّوات املتوّزعة  	
للثورة إىل ما يش��به اجليش، ال س��يما بعد ترّكز ثقلها يف الش��مال )حلب-إدلب(، و»تعزيزها« مبن محلتهم 

باص��ات النظ��ام اخلض��ر م��ن خ��رة مقاتل��ي داري��ا ومح��ص ومناط��ق أخ��رى.
ال نري��د أن نف��رط يف التف��اؤل، فبق��در م��ا أن معرك��ة حلب هي املعركة الكرى للثورة حتى اآلن،  	
فإنه��ا، يف الوق��ت نفس��ه، معرك��ة النظ��ام األكث��ر مصري��ة. يف حل��ب ه��ذه األي��ام س��يتقّرر مص��ر الس��نوات 
القادم��ة م��ن عم��ر الب��الد، ب��ل رمب��ا أكث��ر م��ن جم��ّرد الس��نوات القادم��ة وأوس��ع م��ن س��ورية نفس��ها، بع��د أن 
أصبح��ت ه��ذه املدين��ة حالي��ًا حم��ّط مكاس��رٍة ح��اّدٍة ب��ني معس��كرين متوفَزي��ن، يف الداخ��ل واإلقلي��م والع��امل.

الدع��اء حلل��ب.... ألطفاهل��ا ونس��ائها وش��يوخها املس��تضعفني احملاصري��ن... لرجاهل��ا داخ��ل احلص��ار  	
وخارج��ه يه��ّزون أس��واره... جمللس��ها احملل��ّي ومش��افيها ورجال دفاعها املدنّي ونش��اطاتها الثوري��ة املدنية الي 
مل تتوق��ف يف أحل��ك الظ��روف... ألبنائه��ا يف األحي��اء احملتل��ة من نظام األس��د الذين قد يتح��ّررون قريبًا بعد 

ط��ول ممانع��ة.



»ي��ا حي��ف« ال��ي قدمه��ا مسي��ح ش��قر كان��ت ُأوىل األغان��ي  	
ال��ي أهلب��ت مس��امع الّث��وار الس��وريني، ومحلت كلماته��ا كّل معاني 
القه��ر والقم��ع وخيب��ة األم��ل يف األم��ن واجلي��ش: »قال��وا إخوتن��ا هنن 
ومش رح يضربونا«. ثم حلقتها عشرات األغاني الي رّكز معظمها 
عل��ى جرائ��م األس��َدْين األب واالب��ن قب��ل ويف مطل��ع الث��ورة، وح��ّرض 
بعضها على التضامن مع املدن والقرى الس��ورية الثائرة، فيما اجّته 

قس��ٌم آخ��ر حن��و تعري��ة رأس النظ��ام ورجاالت��ه وفضحه��م.
إال أن جانب��ًا أساس��يًا غ��اب إىل ح��دٍّ م��ا ع��ن ه��ذه الس��احة  	
وقته��ا، وه��و »األغان��ي احلماس��ية«. وم��ع عس��كرة الث��ورة وانصباغه��ا 
بالطابع اإلسالمّي بشكٍل متزايٍد بات ما يعرف ب�»األناشيد اجلهادية« 
دافع��ًا وحم��ّركًا أساس��يًا لوج��دان املقات��ل بغ��ّض النظ��ر ع��ن الفصي��ل 
ال��ذي ينتم��ي إلي��ه. وع��ن دور النش��يد وأث��ره يف أداء ومعنوّي��ات املقاتل 
حيّدثن��ا أن��س حشيش��و )داعي��ٌة يراف��ق املقاتلني على اجلبه��ات( قائاًل: 
»إّن وق��ود اجملاه��د يف معارك��ه -بع��د عقيدت��ه- ه��ي األناش��يد، ألّنه��ا 
تب��ّث في��ه معان��ي البطولة والتضحية، وحتي��ي فيه قضّيته الي خرج 

ألجله��ا، ع��الوًة عل��ى أنه��ا ختاط��ب مش��اعره ووجدان��ه وحتّرك��ه«.
ولك��ن اإلحج��ام ع��ن إحي��اء »ال��راث اجله��ادّي« م��ن نش��يد  	
املنطق��ة أس��هم بش��كل كب��ر يف طغي��ان »من��ط القاعدة« على حس��اب 
»األناش��يد الش��امية« ال��ي نش��أ عليه��ا معظ��م أبن��اء »التي��ار امللت��زم« يف 
س��ورية وغره��ا. فش��ّكلت ه��ذه األناش��يد القاعدي��ة الرائج��ة عام��ل 
ج��ذٍب لقس��ٍم كب��ٍر م��ن الش��باب الناش��ئ امللت��زم حديث��ًا، وأح��د أدوات 

بفروعه��ا. اجلهادي��ة  الس��لفية  تي��ارات  إىل  لالنضم��ام  الدعاي��ة 
مث��ة ش��يٌء ضائ��ٌع حق��ًا هن��ا: كي��ف ملث��ل م��ن ترّب��ى عل��ى  	
مدرس��ة أب��و دجان��ة وأب��و اجل��ود وأب��و م��ازن ومس��ّلم البيط��ار وأم��ني 
الّرمذّي أن يستمع إىل إصدار داعش »قريبًا قريبًا« الذي ينحدر من 

غربّي��ة؟! مقام��اٍت 
يق��ول هيث��م احلل��ي )منش��ٌد وملّح��ٌن وخم��رٌج دمش��قّي( يف  	
حواٍر مع »عني املدينة« إّن األسباب الي أّدت إىل ترويج منط القاعدة 

نقطت��ني:  يف  إمجاهل��ا  وميك��ن  كث��رة، 
1- مل يكن تصّدر هذا النمط نتيجة خلّو املكتبة اإلسالمية   

أو الّثورّي��ة م��ن امل��وروث اإلنش��ادّي ال��ذي يس��توعب اجله��اد مبفهوم��ه 
العاّم الذي يبدأ جبهاد النفس وتهذيبها وقد ال ينتهي حبمل الّسالح؛ 
ب��ل ج��اء نتيج��ة ضع��ف الروي��ج ل��ه وإحيائ��ه. ويف حقيق��ة األم��ر ب��ات 

النشيد القاعدّي من »لوازم اجلهاد«، وبعبارة أخرى »موضة جهادية«، 
فبعض اجلهات ال متّول إاّل مثل هذه األعمال. لدّي عشرات األعمال 
احلماس��ّية ذات النم��ط الش��امّي )س��ورية وفلس��طني( مل يكت��ب هل��ا 
الّنور بعد ألنها مل ترِض بعض الّداعمني، وال حتى اّلش��ارع الذي مل 

يس��تفق بع��د من هذه الّس��كرة!
2- ارتب��اط ه��ذا الّنم��ط حبقب��ة »اجلهاد األفغان��ي« واحتكار   

مفهوم اجلهاد، وبالّتالي إضفاء الّشرعّية عليه دون غره. ُتضاف إىل 
ذل��ك ق��ّوة الّص��ورة واملؤثرات الي ترّكز عليه��ا مثل هذه اإلصدارات 
ع��ر مش��اهد القت��ل والتفج��ر والّنكاية، مش��ّكلة بذلك ص��ورة ذهنّية 

ع��ن النش��يد اجله��ادي مفاده��ا بأن��ه تب��ٌع لألق��وى ولي��س األوع��ى!
وُيتاب��ع احلل��ي: »إص��دارات داع��ش خالي��ٌة م��ن أي قيم��ٍة  	
فنّي��ة. وم��ن خ��الل خرت��ي يف اإلنت��اج واإلخ��راج أس��تطيع الق��ول ب��أن 
املضم��ون الفك��رّي واللح��ن لديه��ا ي��كادان يكون��ان خاوي��ي الوف��اض 
يف الكث��ر م��ن األحي��ان. لذل��ك تلج��أ إىل اس��تخدام املؤّث��رات الّصوتية 
والبصرّي��ة لتغّط��ي فش��لها الّذري��ع يف ه��ذا اجلان��ب، وُتش��بَع دواف��َع 

املعجب��ني به��ا«.
ويضي��ف: »أعج��ب كّل العج��ب مم��ن يس��تبدل بهويت��ه  	
وتراث��ه ت��راث وثقاف��ة غ��ره، فف��ي الوق��ت ال��ذي ب��دأت في��ه بع��ض 
املدارس املوسيقية الغربية بتعّلم أشهر األغاني واألناشيد الشامية، 
جت��ُد بع��ض م��ن يغ��ّي للث��ورة واجله��اد مبقام��اٍت غربّي��ٍة ال ُتناس��ب 
املضمون بل جتّرده من روحه وتس��لبه رس��الته. عّلْمنا الّدنيا النش��يد، 

فلم��اذا ال نعك��ف عل��ى تطوي��ره وإحيائ��ه؟«.

من أغاني الثورة إىل أناشيدها

رادار املدينة

لعب��ت األغان��ي واألهازي��ج دورًا كب��رًا يف حش��د واس��تنهاض هم��م الس��وريني لاللتح��اق بالث��ورة. وخ��الل الس��نوات اخلم��س  	
املفخخ��ات. إىل  وصل��ت  حت��ى  والكرام��ة  احلرّي��ة  مفاهي��م  عل��ى  الركي��ز  م��ن  كب��ٌر  حت��وٌل  عليه��ا  ط��رأ  املنصرم��ة 

جلسة إنشاد يف حلب احملاصرة منذ أيامحممد سرحيل

هيثم احللي

3 العدد 81 / 1 تشرين الثاني 2016



رادار املدينة

ٍ

قوانني صارمٌة وفساٌد يف تطبيقها
يعاق��ب القان��ون الس��ورّي بالس��جن م��ن مخ��س س��نواٍت إىل  	
مخس عش��رة س��نًة، وبغرامٍة ال تقّل عن ثالثة أمثال قيمة األس��لحة 
أو الذخائ��ر املضبوط��ة وال تزي��د عل��ى عش��رة أمثاهل��ا، ل��كل م��ن ه��ّرب 
أو ش��رع يف تهري��ب أس��لحٍة أو ذخائ��ر بقص��د اإلجت��ار فيه��ا، وكّل 
م��ن ح��از أس��لحًة أو ذخائ��ر وه��و ع��امٌل بأنه��ا مهّرب��ٌة بقص��د اإلجت��ار أو 
االس��تخدام. وحيكم على الش��ريك واملتدخل بعقوبة الفاعل األصلّي.

قوان��ني كث��رٌة أصدرته��ا دمش��ق يف حماولٍة لضبط حيازة  	
األس��لحة أو تهريبه��ا. وبس��بب الفس��اد واحملس��وبية يف ظ��ّل النظ��ام 
الس��ورّي مل حتّد هذه القوانني من انتش��ار الس��الح، فالكثر من س��كان 
األري��اف كان��وا يقتنون��ه ويس��تخدمونه يف املش��اجرات، واألع��راس 

واملناس��بات.
أسباٌب كثريٌة والتجار هم املستفيدون 

خ��الل الس��نوات اخلم��س األخ��رة كث��رت احملاّل ال��ي تبيع  	
األس��لحة، ف��ال ت��كاد ختل��و قري��ٌة م��ن أماكن لبي��ع الس��الح والذخرة. 
فاالنف��الت األم��يّ يف الكث��ر م��ن املناط��ق اخلارج��ة ع��ن س��يطرة 
النظام أو الي ما زال يسيطر عليها، واحلرب الي يشنها النظام ضد 
املطالب��ني بإس��قاطه، وانضم��ام غالبية الش��باب إىل أح��د طريف القتال؛ 
جعلت املظاهر العسكرية سائدًة ومسيطرًة يف كل مكان، وضاعفت 
عدد املتاجرين بأدوات احلرب عش��رات املرات، بعد أن أصبحت جتارًة 

مرحب��ًة ت��دّر عل��ى صاحبه��ا املالي��ني.
أمح��د العل��ي، تاج��ر أس��لحٍة م��ن ري��ف مح��اة الش��مالّي ق��ال  	
ل�»عني املدينة«: »أعمل بتجارة السالح منذ 15 عامًا. كنت سابقًا أعمل 
يف اخلف��اء وال أع��رض م��ا ل��دّي إال للذي��ن أثق بهم، أما اآلن فنعمل يف 
العل��ن وتضاعف��ت أرباحن��ا. هناك الكثر ممن يعمل بتجارة األس��لحة 
ب��ني مناط��ق النظام ومناطق املعارضة، ولك��ن التجارة املرحبة أكثر 
ه��ي م��ع داع��ش، فم��ن يس��تطيع أن يص��ل إىل تل��ك املناط��ق مب��ا لدي��ه 
م��ن أس��لحٍة حيق��ق أرباح��ًا كب��رًة ألن التنظيم يدفع مبال��غ باهظة. 
تأتي غالبية السالح من مناطق النظام، أما فصائل الثورة فتمنع بيع 

األس��لحة ملناط��ق النظ��ام أو لداع��ش«.
انتشار السالح يف مناطق سيطرة النظام

مل تقتص��ر حم��اّل بي��ع الس��الح عل��ى مناط��ق املعارض��ة،  	
ب��ل انتش��رت يف مناط��ق س��يطرة النظ��ام أيض��ًا، وخباص��ٍة يف امل��دن 
احلدودي��ة مث��ل طرط��وس والالذقي��ة، ال��ي كان��ت منف��ذاً لتهري��ب 
كمي��اٍت كب��رٍة م��ن الس��الح الق��ادم م��ن صقلي��ة ولبن��ان، باإلضاف��ة 
إىل ما يبيعه الشّبيحة واجلنود مما يسرقونه من اجليش. تتّم جتارة 
األس��لحة يف مناطق س��يطرة النظام برعاية أفراٍد من آل األس��د على 
الغال��ب، يرحب��ون م��ن ه��ذه التج��ارة بدراي��ة اجله��ات األمني��ة. ودائم��ًا 

تك��ون احلج��ة ه��ي تش��كيل جل��ان دف��اٍع حملي��ة، ليت��ّم يف م��ا بع��د بي��ع 
األس��لحة يف الس��وق الس��وداء، وتش��كل خطراً على حياة املدنيني. وقد 
هّز مصرع الطفل توفيق إبراهيم الالذقية، بعد أن تش��اجر ش��باٌن يف 
احتفاٍل بكنيسة مار أندراوس يف املدينة، فألقى أحدهم -وهو عنصٌر 
يف الدف��اع الوط��ّي- قنبل��ًة وس��ط احملتفل��ني، قب��ل أن يفش��ل يف إلق��اء 

الثانية.
تعّددت طرق العرض والنتيجة واحدة

ويف الش��مال الس��ورّي تتضاع��ف مراك��ز بي��ع الس��الح م��ع  	
الزمن بش��كٍل كبر، حتى صارت مثل حماّل األلبس��ة، تعرض فيها 
البضاع��ة دون خ��وٍف م��ن أّي جه��ٍة يف ظ��ّل االنف��الت األم��ّي. جت��د يف 
تل��ك احمل��اّل األس��لحة املتوس��طة واخلفيف��ة وكاف��ة أن��واع الذخائ��ر، 

باإلضاف��ة إىل مس��تلزمات األس��لحة وقط��ع غياره��ا.
ويف اآلونة األخرة انتش��رت ظاهرة التجارة بالس��الح عر  	
اإلنرنت، من خالل إنشاء صفحات فيسبوك وغرف واتس اب القت 
رواجًا كبراً بني البائعني واملشرين، كصفحة سوق إدلب، وسوق 
س��رمدا، وس��وق الدان��ا يف الش��مال الس��ورّي، وعش��راٍت غره��ا. وه��ي 
صفح��اٌت تع��رض األدوات املس��تعملة عموم��ًا، لك��ن أغل��ب املع��روض 
فيه��ا ه��و األس��لحة. وم��ا ُيع��رض على الغال��ب هو األس��لحة اخلفيفة، 
أما املتوسطة فقليلة العرض، ويندر عرض الثقيلة على الصفحات 

ألن مش��ريها معروف��ون وه��م ق��ادة الفصائ��ل الك��رى.
وب��ات الس��الح يع��رض حت��ى عل��ى بع��ض البس��طات، لكنه��ا  	
عل��ى الغال��ب تبي��ع ملحق��ات األس��لحة وقط��ع غياره��ا وذخرته��ا، 

واخلناج��ر. الس��كاكني  مث��ل  البيض��اء  واألس��لحة 
أم��ا مجع��ة، اب��ن قري��ة الكس��ن، فل��م مي��ِض أس��بوٌع عل��ى  	
ش��رائه الب��ارودة حت��ى قت��ل به��ا أب��اه وخالت��ه وأخوي��ه، بعد ش��جاٍر بينه 
وبني والده هاش��م املصطفى، لينهي حياة أس��رٍة كاملٍة بطرفة عنٍي 

ولس��بٍب بس��يط.

حماّل بيع األسلحة:
بني ثراء التجار وخراب اجملتمع

مريم أمحد
يق��ف مجع��ة، اب��ن الس��بعة عش��ر ربيع��ًا، يف حم��لٍّ لبي��ع األس��لحة يف مدينة جس��ر الش��غور بريف إدل��ب. جّرب بارودة كالش��ينكوف،  	
تفحصه��ا بدق��ة، ق��ّرر الش��راء بع��د ج��داٍل طوي��ٍل م��ع البائع. فهو يري��د أن يكون مثل أقرانه يف قرية الكس��ن، حيمل بارودت��ه ويركب دراجته 

الناري��ة، يش��ارك يف األع��راس ويطل��ق الن��ار. دف��ع 450 دوالراً وخ��رج متباهي��ًا.

من ريف إدلب اجلنوبي - خاص عني املدينة
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تعّد الس��دود التخزينية يف املنطقة اجلنوبية من أهم مصادر املياه اخلاصة بس��قاية احملاصيل الزراعية، الصيفية منها والش��توية.  	
وينتش��ر عل��ى أراض��ي درع��ا والقنيط��رة ع��دٌد مه��مٌّ م��ن الس��دود ذات الس��عات التخزيني��ة العالية، الي تس��هم كثراً يف تس��هيل حي��اة املواطنني 
املعيش��ية وتيس��ر أعماهل��م. وعل��ى كث��رة ه��ذه الس��دود، تواج��ه القائم��ني على قطاع املي��اه يف اجلنوب عوائق كب��رٌة منها ما ه��و متعلٌق باملناخ 

ومنه��ا م��ا ه��و متعل��ٌق بظ��روف احل��رب احلالي��ة، األم��ر ال��ذي جيع��ل إدارة ه��ذه الس��دود واإلش��راف عليه��ا مهم��ًة صعب��ة.
القنيط��رة  مي��اه  دائ��رة  مدي��ر  البخي��ت،  س��امل  املهن��دس  	
احل��ّرة، حت��دث جملل��ة »ع��ني املدين��ة« ع��ن س��دود اجلن��وب قائ��اًل: »يبلغ 
ع��دد الس��دود يف املنطق��ة اجلنوبي��ة، عل��ى امت��داد املناط��ق احمل��ّررة يف 
درع��ا والقنيط��رة، حن��و تس��عة عش��ر س��ّداً، بس��عٍة ختزيني��ٍة أعظمي��ٍة 
تص��ل حت��ى 200 ملي��ون م��ٍر مكع��ب. وتغ��ذي هذه الس��دود حنو 10000 
هكت��اٍر م��ن األراض��ي الزراعية. وتعّد س��دود املنط��رة وكودنة واملكرز 
يف القنيط��رة، وس��دود تس��يل وس��حم اجل��والن والناصري��ة، أه��م هذه 
الس��دود. ومعظم هذه الس��دود متصلٌة ببعضها حبيث ميكن تعويض 

النق��ص احلاص��ل يف أحده��ا م��ن خ��الل فت��ح املي��اه باجتاه��ه«.
ويب��نّي الس��يد البخي��ت أس��باب اخنف��اض مس��تويات املي��اه  	
يف ه��ذه الس��دود قائ��اًل: »كان اهلاطل املط��رّي هذا العام -وكذلك يف 
العام الفائت- يف أدنى مستوياته، ومل يتجاوز نصف املعدل الطبيعّي 
الراكم��ّي هلط��ول األمط��ار. وباإلضافة إىل ذلك ف��إن الظروف الي 
تعيش��ها املنطق��ة أدت إىل االعتم��اد عل��ى الزراع��ة بش��كٍل أكر لتكون 
مص��در دخ��ٍل للعاطل��ني ع��ن العم��ل أو للفاقدي��ن وظائفه��م، وه��ذا م��ا 

يفس��ر تزاي��د اس��تهالك مي��اه الس��دود خ��الل ه��ذا الع��ام«.
ويقلل السيد البخيت من حجم الشائعات الي يتم تناقلها  	
ح��ول مس��تقبل الس��دود املائي��ة يف اجلن��وب، فيق��ول: »معظ��م س��دود 
اجلن��وب يف حال��ٍة فني��ٍة جي��دة. وألنه��ا ليس��ت ذات ج��دراٍن بيتوني��ٍة 
ال توج��د ختوف��اٌت م��ن تصدعه��ا أو خرابه��ا كم��ا يش��اع. وبالرغ��م م��ن 
اخنف��اض منس��وب املي��اه بش��كٍل كب��ٍر يف بعضه��ا ف��إن ذل��ك يع��ّد أم��راً 

طبيعي��ًا ل��ن ي��ؤدي إىل خروجه��ا ع��ن اخلدم��ة«.
يف  املي��اه  م��وارد  مديري��ات  دور  ع��ن  البخي��ت  ويتح��دث  	
اجلنوب قائاًل: »تقوم املديريات بتنظيم وتنس��يق العمل على ش��بكات 
املي��اه املوج��ودة عل��ى الس��دود، كم��ا تلع��ب دوراً مهم��ًا يف توزي��ع أدوار 
الس��قاية عل��ى املناط��ق احمليط��ة بالس��دود، وتض��ع اخلط��ط الزراعي��ة 

حبي��ث يت��م الس��ماح بزراع��ة كمي��اٍت تناس��ب حجوم املي��اه املخّزنة يف 
ه��ذه الس��دود. وتق��وم مديري��ات م��وارد املي��اه أيض��ًا بتأم��ني نق��ل املي��اه 
ب��ني الس��دود حس��ب احلاج��ة والوق��ت والكمي��ات املتواف��رة، فمث��اًل مّت 
يف الش��هر الثام��ن م��ن ه��ذا الع��ام إعط��اء س��د تس��يل كمي��ًة م��ن املي��اه، 
وكذلك س��د الناصرية يف الش��هر التاس��ع، حس��ب الكميات املتوافرة«.

يقول البخيت: »إن املشاكل واملعوقات أمٌر ال بّد وأن يواجه  	
أّي عم��ٍل كب��ر. وبالنس��بة إىل الس��دود تب��دو العقب��ات واملصاع��ب 
كث��رة، وتأت��ي معظ��م املش��اكل م��ن ع��دم وج��ود س��لطٍة ناظم��ٍة 
لرعاي��ة ه��ذا العم��ل ودع��م ومحاي��ة اخلط��ط املوضوع��ة، وكذل��ك 
تأم��ني متطلب��ات العم��ل م��ن روات��ب املوظف��ني ومع��ّدات املراقب��ة عل��ى 
الس��دود والش��بكات. وه��ذا، يف جممل��ه، يتطل��ب تعاون��ًا وعم��اًل كب��راً 

إلمتام��ه«.
يأم��ل البخي��ت يف أن يك��ون اهلاط��ل املط��رّي يف الع��ام املقب��ل  	
أفض��ل م��ن الع��ام احلال��ّي وس��ابقه، مش��ّدداً عل��ى أن جمموع��ًة م��ن 
اإلجراءات واخلطط س��يتّم اختاذها -من جهتهم كمديريٍة لإلدارة 
املائي��ة- حبي��ث يت��م تنظي��م ه��ذه الثروة وتوزيعها بش��كٍل ع��ادٍل خيدم 

أك��ر نس��بٍة م��ن املواطن��ني.

سدود اجلنوب السورّي:
اخنفاٌض يف املستويات وآماٌل مبوسٍم أفضل

أيهم أبو حوران

سامل البخيت

سد كودنة - القنيطرة - خاص
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خاص عني املدينة

كمعظ��م أبن��اء مدين��ي حل��ب، ينطل��ق دوم��ًا إىل الس��طح  	
إحساس��ي الفضولي، حني نزّج أنفس��نا يف أس��ئلٍة رمّبا حتمل أجوبتها 
يف طياته��ا م��ا ال ميك��ن احتماله. ولكن »دار الس��المة« تبعد عن مدينة 
اع��زاز م��ا ال يتج��اوز 2 ك��م. جغرافي��ًا لس��َت يف حل��ب، ولكّن��ك تعي��ش 
هواءه��ا وأهليه��ا وش��وارعها. أم��ا املرض��ى يف إحدى غرف »ال��دار« فرمبا 
كان��وا منعدم��ي الفض��ول واالهتم��ام، ال يعنيه��م إن كان��ت قصصهم 

س��ُتنقل عل��ى ال��ورق أو ع��ر آل��ة التس��جيل. 
تتن��ّوع صن��وف الش��تات يف الداخ��ل الس��وري وخارج��ه، ولع��ّل  	
فك��رة إجي��اد »ح��لٍّ م��ا«، أو وس��يلٍة لتخفي��ف القلي��ل م��ن معان��اة بع��ض 
السوريني، هي ما حّفز أفراداً إلنشاء هذه الدار بشكٍل تطوعّي، لتكون 
مصحًا للعناية ببعض احلاالت، وكذلك مأوًى للمرضى ومرافقيهم 

مم��ن ال جي��دون مكان��ًا للمبي��ت يف ه��ذه املدين��ة الركي��ة.
خندم اجلميع

يف حدي��ٍث أجرت��ه »ع��ني املدين��ة« م��ع مدي��ر »دار الس��المة«  	
الدكت��ور هيث��م ق��ال: »بدأت الفكرة مطلع عام 2013 مبس��اعدة بعض 
املتطوعني، بهدف العمل على مساعدة اجلرحى القادمني إىل مشايف 
مدين��ة كّل��س، ع��ر املكات��ب الطبي��ة يف الداخ��ل الس��وري«. ويضي��ف: 
»حيت��اج املري��ض أو اجلري��ح إىل خدم��ٍة خارجي��ة، بداي��ًة باس��تخراج 
بطاق��ة »الكيمل��ك« لتمكين��ه من دخول املش��ايف، وبالتالي تلقي العالج، 
إضاف��ًة إىل حاج��اٍت أخ��رى كالرمج��ة والتنق��ل، فض��اًل ع��ن املس��كن 
واملطعم واملشرب. حنن خنّدم كل هذه األمور إىل أقصى حدٍّ ممكن، 
ونوّفره��ا لنزي��ل ال��دار. يف��وق ع��دد الن��زالء -م��ن مرض��ى ومرافق��ني- 
ال�500 شخٍص شهريًا من مدنيني وعسكريني، فنحن خندم اجلميع«.

ول��دى س��ؤالنا ع��ن املس��اعدات ال��ي تتلقاه��ا ال��دار لتأم��ني  	
مصاري��ف كل ه��ذا الع��دد أجاب الطبيب أن الدار ال تتلقى دعمًا ماليًا 
م��ن أّي منظم��ة، وتعتم��د يف متويله��ا عل��ى بع��ض املتّرع��ني األف��راد. 
وأكمل: »تقدم منظمة IHH لنا عشَر سلٍل غذائيٍة كل شهٍر ونصف 
تقريب��ًا، إضاف��ًة إىل مئ��ة ربط��ة خب��ٍز أس��بوعيًا، وحن��ن نتكف��ل بش��راء 
الباقي. بينما تقدم منظمة AMC العالج الفيزيائّي للمحتاجني إليه 
من النزالء يومًا يف األس��بوع، وبعض الكراس��ي املتحّركة والعكازات«.

وحبس��ب الطبي��ب، يعم��ل يف ال��دار مخس��ة موظف��ني يف  	
الوق��ت احلال��ي، ومتل��ك س��يارًة لتق��ّل املرضى إىل املش��ايف داخل كّلس 
وخارجه��ا، حس��ب م��ا تس��تدعي حال��ة املري��ض. يف ع��ام 2013 كان��ت 
هن��اك الكث��ر م��ن دور العناي��ة املش��ابهة يف امل��دن احلدودي��ة الركية، 
لكّن معظمها ُأغلق نتيجة عجٍز مالّي. ووفقًا ملدير »السالمة«، مل يتبَق 

يف كّل��س إال ه��ذه ال��دار، إضاف��ًة إىل أخ��رى تق��دم امل��أوى فق��ط.
ممَّ تتألف الدار، وكيف تعمل؟

يبلغ عدد احلاالت الوافدة يوميًا قرابة 30 شخصًا. ومتاشيًا  	
م��ع ه��ذا الع��دد الكب��ر ُأنش��ئت يف الدار 4 ش��قٍق س��كنيٍة مقس��مٍة حس��ب 

كل حال��ة.
املم��ّرض ب��الل موظ��ٌف يف ال��دار، يتح��دث ل�»ع��ني املدين��ة«:  	
»حت��وي ال��دار 40 س��ريراً موّزع��ني على أربع ش��قق. وحني يفيض عدد 
النزالء عن حجم اإلمكانات املوجودة ُيضطّر بعض املرافقني إىل النوم 

يف املس��جد«.
وع��ن آلي��ة عم��ل املوظفني يق��ول: »نقدم اإلس��عافات األولية  	
عند وصول اجلريح أو املريض إلينا، ثم نرافقه لنستخرج له األوراق 
الالزم��ة م��ن إدارة كّل��س، ونرافقه يف املش��فى. كم��ا نقّله إىل مدينة 

عنت��اب إذا أحي��ل إىل هن��اك«.
ماذا يقولون عنها؟

أب��و حمم��د مريٌض قطع احلدود رغم مش��قاتها ووصل إىل  	
أحد مش��ايف كّلس، فتعّرف إىل أحد موظفي الدار، يقول: »س��اعدني 
يف رحلي العالجية موظٌف من الدار عندما كنُت حائراً يف املش��فى، 
وال أعرف مبن كنُت سأس��تعني لو مل أصادفه«. ويضيف: »أعتقد أّن 
مثل هذه اخلدمات الي تقدمها الدار تستحق أن ُتشكر عليها، آماًل أن 

ُيفتت��ح م��ا يش��بهها ملس��اعدة باقي الس��وريني«.
رأي حس��ني احلس��ني، وه��و مراف��ٌق الب��ن أخي��ه املري��ض،  	
ش��بيٌه برأي أبي حممد، فهو يؤكد أّن الدار خطوٌة متطورٌة ملس��اعدة 
السوريني. ومع كل االمتنان الذي يشعر به هلا وللعاملني فيها يوّد لو 
تسمح له الظروف بالتطّوع للعمل فيها، وتقديم أي شيٍء يستطيعه 

ك��ي تس��تمّر.

دار السالمة يف كّلس..
خدماٌت داخليٌة وخارجيٌة أيضًا

مصطفى أبو مشس
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هل ستعود إىل حلب بعد االنتهاء من عالج ساقك؟ 	
مل أك��ن أش��عر بأن��ي أحش��ر أنف��ي يف م��ا ال يعني��ي وأنا أوّجه س��ؤالي إىل ذلك الطفل ابن  	
الثالثة عش��رة، وهو جيلس على مقربٍة مي يس��تمع إىل قصة أبو أمحد، ابن حّي املرجة احللّي، 

يف »دار الس��المة« بكّل��س، ق��رب احل��دود الركي��ة الس��ورية.



اجله��ة  يف  يق��ع  ال��ذي  هنان��و  مس��اكن  ح��ّي  م��ن  عل��ي  	
الش��مالية م��ن مدين��ة حلب، والذي ُيعّد م��ن األحياء احلديثة. حتّرر 
احلّي يف متوز 2012 من قبضة نظام األسد، فبات من أكثر املناطق 
عرض��ًة لالس��تهداف بالقذائ��ف وهجم��ات الطائ��رات. كان عل��ي 
يعيش يف أحد البيوت »العربية« الي انتشرت بشكٍل خمالٍف لتشكل 
طوق��ًا ح��ول احل��ّي، نظ��راً ألزم��ة الس��كن والفق��ر املنتش��رة يف املدين��ة. 
حيك��ي: يف ع��ام 2013 كن��ت ألع��ب م��ع أقران��ي. كن��ُت  	
وقته��ا يف العاش��رة م��ن عم��ري. أصب��ُت بقذيف��ٍة اس��تهدفت الش��ارع 
ال��ذي كن��ا نقطن��ه. عندم��ا أفق��ت وج��دت نفس��ي يف مش��فى »البي��ان« 
حب��ّي طري��ق الب��اب، بس��اٍق واح��دة. أراد األطب��اء إرس��الي إىل تركي��ا 
ث��م عدل��وا ع��ن الفك��رة وأرس��لوني إىل مش��فى »عمر بن عب��د العزيز« 
يف ح��ّي الف��ردوس، حي��ث قام��وا بإج��راء عملي��ٍة لي يف الس��اق الثانية. 
)أش��ار إىل  الكرس��ّي  وأعطت��ي إح��دى اجلمعي��ات اخلري��ة ذل��ك 

كرس��يٍّ غ��ر ال��ذي جيل��س علي��ه(.
أخذن��ي ج��دي مع��ه إىل معرمتصري��ن يف ري��ف إدل��ب، لق��د  	
نزحن��ا إىل هن��اك. مل أع��رف أن��ه ج��دي إال من��ذ وق��ٍت قري��ب، كن��ت 
أنادي��ه »أب��ي« وأن��ادي جدت��ي »أم��ي«. بقي��ُت س��نًة كامل��ًة يف الفراش، 
وكان��ت جدت��ي تعت��ي ب��ي. ت��زوج ج��دي من��ذ س��نٍة تقريب��ًا، وعنده��ا 
قال��ت ل��ي خال��ي: »هذا الرج��ل جدك وليس أباك، وهذه املرأة جدتك 
وليس��ت أم��ك«. ص��رُت أبك��ي، وح��ني س��ألتها ع��ن والدت��ي اكتف��ت 

بالصم��ت! 
ج��دي »الظ��امل« كان يعامل��ي بش��كٍل س��يئ. وح��ني كن��ت  	
أسأله عن والدي كان جييبي: »أنا أبوك«. وحني كنت أطلب منه 
أن يعاجل��ي كان يق��ول: »لي��س هن��اك أم��ل، أنت م��ا بتطيب«. وحني 
كن��ت أحل علي��ه وأخ��ره بأن��ي ال أس��تطيع حتري��ك س��اقي الثاني��ة 
جييب��ي: »م��ا ل��ك ع��الج إال بركي��ا، وأنا مو فاضيل��ك«. منذ تزوج مل 

يع��د يس��أل عن��ا.
ق��ررُت أن أه��رب م��ن بي��ت ج��دي ألج��د عالج��ًا لس��اقي.  	
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مبالم��ح الش��غب ال��ي حيمله��ا، رغ��م أن��ه عل��ى كرس��ّيه املتح��رك بس��اٍق مقطوع��ٍة وأخ��رى غطاه��ا اجلب��س، كان جيلس قرب��ي وأنا  	
أس��تمع إىل قص��ة أب��ي أمح��د. وح��ني نظ��رُت إلي��ه بع��د انته��اء احلدي��ث ق��ال: »أن��ا حبكيل��ك«.

خرج��ُت إىل الش��ارع عل��ى كرس��ّيي املتح��رك وصع��دُت م��ع صاح��ب 
إح��دى الس��يارات. أش��فق عل��ّي فأخذني معه وأنزل��ي يف قرية حزانو 
القريب��ة م��ن معرمتصري��ن. أمضي��ت يوم��ي يف الش��ارع. كان الوق��ت 
ش��تاء، وعندم��ا ن��زل املط��ر طرقت ب��اب أحد البي��وت. أدخلي أصحاب 
البي��ت واحتوون��ي مل��دة أس��بوعني، ثم طلبت منه��م إيصالي إىل معر 
»باب اهلوى« احلدودي مع تركيا. كل ما كنت أريده هو أن أعاجل 
س��اقي، ال س��يما بع��د أن ق��ال ل��ي ج��دي إنه ال عالج هل��ا إال يف تركيا.

وصل��ُت إىل املع��ر، وطلب��ُت م��ن املس��ؤولني هن��اك إدخال��ي،  	
ولكنهم رفضوا ألنه »ليس لدّي مرافق« وليست معي هويٌة للدخول. 
كان رج��ال املع��ر يطعمون��ي ويبقون��ي عنده��م خ��الل النه��ار، ويف 
الليل كنت أنام يف كراج. حاولُت الدخول إىل املش��فى القريب من 
املعر، ولكنهم مل يس��تقبلوني أيضًا. أمضيت عش��رة أياٍم هكذا داخل 
القس��م الس��ورّي، إىل أن أدخلون��ي إىل تركي��ا بعدم��ا أرس��لوا مع��ي 

مرافق��ًا باعتباره »أخي«.
أوصل��ي املراف��ق الش��اب إىل الرحياني��ة من��ذ نص��ف س��نة،  	
وهناك أدخلوني إىل ميتٍم بعد أن مسعوا قصي. بقيت يف امليتم إىل 
أن ق��ام س��ائق دار الس��المة يف كّل��س -ح��ني مس��ع بقص��ي- جبل��ي 
م��ن الرحياني��ة وإيوائ��ي يف ه��ذا امل��كان. من��ذ ثالث��ة أس��ابيع وأن��ا هن��ا. 
قاموا باإلجراءات ملنحي »الكيملك«، وأخذوني إىل مشفًى يف مدينة 
عنت��اب. إنه��م يقدم��ون ل��ي ما أحتاجه. قام األطب��اء يف عنتاب بتجبر 
ساقي املصابة إلعادة كسرها، وسيجرون هلا عملية. كل ما أريده 
أن أس��تطيع الوقوف عليها. يف الدار يعاملوني جيداً، أنا من أش��اغب 

وأري��د أن ألع��ب بص��وٍت ع��اٍل.
أس��أله: »ه��ل س��تعود إىل بي��ت جدك بعد الع��الج؟« فيجيب:  	

حبب��ون«. م��ا  برج��ع...  م��ا  مالي��ني  يعطون��ي  »ل��و 
»هل ستبحث عن أمك وأبيك؟«، أسأله فيقول: »ال أريد أن  	

ع��ي«. س��ألوا  وم��ا  تركون��ي  إليهم��ا،  أع��ود 

علي... الالجئ وحيدًا



مع السنة الدراسية اجلديدة
بع��د اجتم��اٍع ج��رى مؤخ��راً يف مدين��ة احلس��كة، ض��م وف��داً  	
من اإلدارة الذاتية، برئاسة يسرى درويش، املسؤولة يف هيئة الربية 
والتعليم الكردية، مع وفد مديرية الربية التابعة للنظام، خرج إىل 
العل��ن ق��راٌر بتدري��س اللغ��ة الكردي��ة لث��الث حص��ٍص للصف التاس��ع، 
ومخٍس للصفني السابع والثامن، على أن تقتطع هذه احلصص من 
م��واد اللغ��ة العربي��ة واملعلوماتي��ة واالجتماعي��ات والعل��وم. أما املرحلة 
االبتدائي��ة فم��ا زال��ت اإلدارة مص��ّرًة عل��ى التدري��س فيه��ا بالكردي��ة، 
بينم��ا يص��ّر النظ��ام عل��ى املناصف��ة. ويف الس��ياق ذاته ُأبرم عق��د تعاوٍن 
ب��ني »هيئ��ة تعلي��م مقاطع��ة اجلزي��رة« م��ع »هيئ��ة تعلي��م كوبان��ي«، 
ويش��مل التنس��يق تقديم اخلرات ونقل التجربة يف اجلزيرة إىل تل 

أبي��ض وع��ني الع��رب )كوبان��ي(.
وم��ع كل ذل��ك مل جي��د أبن��اء املدين��ة وال الواف��دون إليه��ا  	
أي حل��وٍل جذري��ٍة للواق��ع التعليمّي املفروض من قبل اإلدارة الذاتية، 
وحبس��ب بع��ض أولي��اء األم��ور: »ما الفائدة من إضاع��ة وقت أبنائنا يف 
س��نوات التعل��م يف م��دارس اإلدارة، ومل ول��ن يت��ّم قبوهل��م يف اجلامعات 

الس��ورية؟«.
وتتب��ع م��دارس اإلدارة الذاتي��ة يف القامش��لي لوزارة التعليم  	
اخلاصة بها يف عامودا وهيئة الربية والتعليم يف مقاطعة اجلزيرة، 

ال��ي تدي��ر جلان��ًا وإداراٍت لتس��ير عملي��ة التعلي��م:
- جلن��ة إدارة امل��دارس KRD: تتك��ون م��ن 9-15 عض��واً م��ع  	
مراع��اة اجلنس��ني. تتخ��ذ الق��رارات املتعلق��ة بالتعلي��م يف امل��دارس 
وحتضر املشاريع بعد موافقة هيئة الربية والتعليم. وهي املسؤولة 
ع��ن جتهي��ز بطاق��ات املدرس��ني واجتماع��ات كاف��ة أعض��اء مديري��ات 

امل��دن.

- جلن��ة إدارة امل��دارس KRD-H: تتك��ون م��ن 7-9 أعض��اء.  	
تناقش وحتلل مشاكل املدارس والطالب وأوضاع العملية الربوية.

- إدارة املدرسة: عدد أعضائها 5-7. تنتخب من قبل معلمي  	
املدرسة بعد موافقة جلنة إدارة املدارس الفرعية يف املنطقة. مهمتها 
تس��جيل الط��الب وعق��د اجتماع��اٍت لذويه��م إلطالعه��م عل��ى أوض��اع 

أبنائه��م املدرس��ية.
املعلمون

مل يتغ��ر ح��ال املعلمني م��ع بداية العام الدراس��ّي احلالّي يف  	
أيلول 2016، حتى بعد إخضاعهم لدورٍة تعليمية، منذ منتصف الشهر 
السابع، مدتها شهران. وقسموا إىل عرٍب وأكراد، حبسب رغبة املعلم 
يف تدري��س املنه��اج باللغ��ة ال��ي خيتاره��ا، عل��ى أن مجي��ع تل��ك املناه��ج 
خاصٌة باإلدارة الذاتية. وقد مشلت الدورة قسمني، األول ملعلمي العام 
املنص��رم، والثان��ي للمعلم��ني اجل��دد. وق��د خ��ّرت جلن��ة إدارة امل��دارس 
املعلم��ني الذي��ن م��ا زال��وا طالب��ًا يف جامع��ات النظام بني ت��رك اجلامعة 
بش��كٍل نهائيٍّ أو منعهم من العمل. على أن اللجنة مل تلتزم مبس��توى 
املعل��م التعليم��ّي، وحبس��ب بع��ض أولي��اء األم��ور تكون��ت غالبي��ة الكادر 
التدريسّي من محلة الشهادات اإلعدادية والثانوية، ونادراً من الطلبة 
اجلامعي��ني الذي��ن مل يتخرج��وا بع��د. وق��د فرض��ت بع��ض الش��روط 
الغريب��ة عل��ى ال��كادر التدريس��ّي، كمنع املعلمات من وضع مس��احيق 
التجمي��ل وأمح��ر الش��فاه واللباس »غر الالئ��ق«، واملعلمني من إطالة 
اللحية أو الشعر. وقد دفع املدرسون احلكوميون –من أبناء القامشلي 
والوافدي��ن إليه��ا- ضريب��ة باهظ��ة، فق��د منعته��م اإلدارة الذاتي��ة م��ن 
الدخول إىل املدارس الي كانوا يدّرسون فيها سابقًا، وخّصصت هلم 
طاولًة على رصيف املدرس��ة اخلارجّي، توضع عليها س��جالت الدوام 

ش��هدت مناط��ق اإلدارة الذاتي��ة يف م��ا يس��ّمى مقاطع��ة اجلزي��رة، م��ع بداي��ة الع��ام الدراس��ّي 2015-2016، تغ��رًا كب��رًا يف عملي��ة  	
التعلي��م، ب��رزت نتائج��ه يف مدين��ة القامش��لي دون مدين��ة احلس��كة ال��ي للنظ��ام فيه��ا قوت��ه العس��كرية. فق��د س��يطرت اإلدارة الذاتي��ة عل��ى 
أغل��ب م��دارس التعلي��م األساس��ّي يف القامش��لي، وفرض��ت عليه��ا املناه��ج اخلاصة بها، وقامت »جلنة إدارة امل��دارس« )KRD( التابعة لإلدارة 
بفتح الباب الس��تقبال املعلمني ضمن مدارس��ها. بينما مل تكن أمام العوائل النازحة إىل مناطق اإلدارة خياراٌت واس��عة، وغالبًا ما اضطّرت 

إىل إرس��ال أطفاهل��ا إىل تل��ك امل��دارس، رغ��م أن أح��دًا مل يع��رف به��ا بش��كٍل رمس��ّي

آزاد حممد

رادار املدينة

خاص عني املدينة

التعليم يف القامشلي
أهالي املدينة والوافدون بني طريف صراٍع صامت
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رادار املدينة

لتوقيعه��ا، ليحصل��وا على مباش��رة عم��ٍل من اجملمع الرب��وّي احلكومّي.
املنهاج واملدارس

مجيعه��ا،  املناه��ج  تدري��س  امل��دارس  إدارة  جلن��ة  فرض��ت  	
لصف��وف األول والثان��ي والثال��ث االبتدائ��ي، باللغ��ة الكردي��ة كتاب��ًة 
وإلق��اًء. وال ختتل��ف املناه��ج ال��ي ت��دّرس عن مناهج النظام يف التس��مية 
)الرياضيات؛ اللغة العربية؛ الكيمياء؛ العلوم؛ اللغة اإلنكليزية؛ التاريخ؛ 
اجلغرافي��ة(، باإلضاف��ة إىل إدخ��ال حص��ٍص ترفيهي��ة )كالرق��ص؛ 
املوس��يقا؛ الزراع��ة؛ الصح��ة(. وأيض��ًا مت توس��يع طباع��ة املناه��ج، لتش��مل 
الصف الرابع واخلامس والسادس، باللغتني الكردية والعربية، بعد أن 

كان��ت بالعربي��ة فق��ط.
وق��د ضم��ت بع��ض امل��دارس اخلاضع��ة ل��إلدارة صف��ًا واح��داً  	
للط��الب الع��رب، كم��دارس )اخلليج؛ حس��ني عبده؛ الش��ريف الرضي(. 
وقام��ت اللجن��ة بتغي��ر اس��م مدرس��ة عربس��تان إىل كردس��تان. بينم��ا 
بقي��ت بع��ض امل��دارس حت��ت س��يطرة النظ��ام ألنه��ا تق��ع ضم��ن املرب��ع 
األم��ي، وه��ي م��دارس )زك��ي األرس��وزي؛ حس��ني عدوان��ي؛ حن��ا غزال��ي؛ 
احلري��ة(، إىل جان��ب م��دارس ح��ي ط��ّي )س��ليمان عزو؛ حمم��د الفارس؛ 
ابن سينا( الذي يقع حتت سيطرة ميليشيا الدفاع الوطي. وتضم تلك 
امل��دارس فوج��ني بس��بب ازدح��ام الط��الب فيه��ا، وبينه��م ع��دٌد كب��ٌر م��ن 
الطلبة الوافدين، وأيضا من أهالي القامشلي األكراد والعرب. ويشرف 
اجملم��ع الرب��وي التاب��ع للنظ��ام عل��ى عملي��ة التدري��س فيه��ا، ومتن��ح 
الصحيفة املدرس��ية )اجلالء( من قبل مديرية الربية التابعة للنظام.

ورغ��م ع��دم جاهزي��ة ال��كادر التعليم��ّي ل��إلدارة الذاتي��ة إال أن��ه  	
يعم��ل خبط��ٍة إداري��ٍة عالي��ة التنظي��م ش��كاًل، مت��ت دراس��تها ووضعه��ا يف 
النظام الداخلي هليئة الربية والتعليم، فضمت كل مدرسٍة عدداً من 
اللج��ان )جلن��ة متابع��ة التعلي��م والتخطي��ط؛ جلن��ة االمتحان��ات؛ جلنة 
الطلب��ة؛ جلن��ة األرش��يف والس��جالت؛ جلن��ة الصح��ة ومحاي��ة البيئ��ة؛ 
جلن��ة البح��ث والتحقي��ق واالنضب��اط؛ جلن��ة عوائ��ل الط��الب؛ جلن��ة 
اإلع��الم؛ جلن��ة الثقاف��ة والف��ن والرياضة؛ جلنة املكتبة واس��تالم الكتب 

وتوزيعه��ا(. ومه��ام ه��ذه اللج��ان ضب��ط العم��ل داخ��ل املدرس��ة.
الوافدون

وف��دت إىل حمافظة احلس��كة العديد م��ن العوائل اهلاربة من  	
املدن السورية الي تشهد اشتباكاٍت مستمرة. وكانت غالبية الوافدين 
م��ن دي��ر ال��زور، األق��رب جغرافي��ا إىل احلس��كة، ث��م م��ن حل��ب والرق��ة 

ومح��ص وري��ف دمش��ق. ت��وزع الواف��دون يف مدين��ة احلس��كة وريفه��ا 
وص��واًل إىل مدين��ة القامش��لي، وغالبيته��م يعان��ون ظروف��ًا اقتصادي��ًة 
س��يئة. وق��د صدم��وا بصراع النظ��ام واإلدارة الذاتية ح��ول التعليم، مع 
بداي��ة الع��ام الدراس��ي، لتنقس��م الس��يطرة عل��ى املدارس ب��ني الطرفني 
ويق��ع الواف��دون يف ح��رٍة م��ن أمره��م، فوج��دت غالبيته��م العظم��ى يف 
م��دارس اإلدارة احل��ل الوحي��د للمرحل��ة االبتدائية، بينما اطمأنوا إىل 
امل��دارس اإلعدادي��ة والثانوي��ة ألنه��ا بقي��ت حتت جناح النظ��ام، وبذلك 

متن��ح أبناءه��م ش��هادًة معرف��ًا بها.
أرس��ل بع��ض الوافدي��ن أبناءه��م إىل م��دارس اإلدارة حبجة:  	
»أرسل طفلي ليكتسب أّي معلومٍة وينضبط بااللتزام املدرسّي أفضل 
م��ن ترك��ه بعي��داً ع��ن التعلي��م«؛ بينم��ا كان لغره��م كالٌم خمتلف، 
فأرس��ل أوالده إىل العمل رغبًة منه يف مس��اعدة العائلة املنهكة، ملقيًا 
اللوم على اإلدارة الذاتية: »ما الفائدة من تدريس أبنائي بال اعراٍف من 
امل��دارس احلكومي��ة األخرى؟«. وقد اس��تقطبت امل��دارس اخلاصة عدداً 
قلي��اًل م��ن الطلب��ة الوافدي��ن، وذل��ك الرتف��اع تكالي��ف التعلي��م فيه��ا، إذ 
يبلغ رس��م تس��جيل طالب الصف األول االبتدائي 45000 لرٍة س��ورية، 
و20000 ل��رٍة حلافل��ة نق��ل الط��الب، يصع��ب عل��ى رب األس��رة الواف��دة 
تأمينه��ا يف ظ��ل الوض��ع الراه��ن. وعل��ى كل ح��اٍل فامل��دارس اخلاص��ة 
العامل��ة قليل��ة، وه��ي )البيان؛ األمل؛ الس��عادة؛ الر(، وهي حتصل على 

رَخ��ص عمله��ا م��ن النظام وتعتم��د منهاجه. 
ورغ��م الوق��ت ال��ذي م��ّر عل��ى بداي��ة الع��ام الدراس��ّي إال أن  	
بع��ض الوافدي��ن ال يع��رف إىل أين يرس��ل طفله حت��ى اآلن. وقد اختار 
بعضهم مدارس اإلدارة دون أن يعرف أنها ال متنح صحيفًة مدرسيًة 
معرف��ًا به��ا يف م��دارس النظ��ام ال��ي رفضت، م��ع بداية العام الدراس��ّي 
احلال��ّي، تس��جيل ط��الب الص��ف الس��ابع مم��ن حصل��وا عل��ى صحيف��ٍة 

مدرس��يٍة م��ن م��دارس اإلدارة الذاتي��ة.
ويش��كل الطلب��ة الواف��دون يف م��دارس اإلدارة الذاتي��ة م��ا  	
يقارب نسبة 20 إىل 25% حبسب معلمني من املدينة، أما عدد الطلبة 
الع��رب فيق��ارب 35%. وغالب��ًا م��ا ي��درس أبن��اء املس��يحيني يف م��دارس 

خاص��ٍة به��م.
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حت��ى وق��ٍت قري��ٍب واألحادي��ث تث��ور وختب��و ح��ول العم��ل  	
اإلغاث��ّي يف دي��ر ال��زور يف وس��ائل اإلع��الم احمللي��ة؛ فف��ي ح��ني يؤك��د 
البع��ض أن��ه م��ا زال مس��تمّراً يقط��ع آخ��رون بع��دم وج��وده، عل��ى أن 
البع��ض حي��ذر م��ن التط��رق إلي��ه حرص��ًا عل��ى اس��تمراره، يف ظ��ّل 
اعتق��ال التنظي��م العامل��ني في��ه وقت��ل ومص��ادرة أم��الك بعضه��م. 
ويتناقل ناش��طون أن منظماٍت إغاثيًة مثل »الفرات املوحدة« ما زالت 
ترس��ل مبال��غ مالي��ًة إىل الداخ��ل بعل��م التنظي��م وتنس��يٍق مع��ه، كم��ا 
ُيهم��س ب��ني األهال��ي أن »جتم��ع أبن��اء ري��ف البوكمال« هو من أرس��ل 
الش��احنات ال��ي نش��رت خره��ا وس��ائل إعالم، ودخل��ت إىل البوكمال 
يف متوز املاضي قادمًة من اخلليج العربّي، حمملًة باملعلبات واألدوية 
واأللبس��ة وألع��اب األطف��ال، وق��د اس��تلمها التنظي��م ووزع قس��ما منه��ًا 
- معرفته  بامسه. لكن إعالمّي التجمع نفى كليًا -يف حديٍث خاصٍّ

باملوض��وع.
	 ويف مدين��يَ البوكم��ال وامليادي��ن تب��اع م��واد إغاثي��ة، يقول 
البعض إنها آتيٌة من خميم الركبان على احلدود األردنية، لكن من 
غ��ر املع��روف إن كان األم��ر يتم من خالل تنظيم الدولة أم أن املواد 

تب��اع بغ��رض مبادلته��ا بأخ��رى أه��م.
وحت��ى اآلن حي��دث يف بع��ض الق��رى أن يعاي��ن طبيبه��ا  	
املرض��ى م��ن النازحني جمانًا، وحيصل��ون من بعض الصيدليات على 
أدوي��ٍة جماني��ة، عل��ى أن��ه ال يس��تطاع التأك��د م��ن أن ه��ؤالء األطب��اء 
والصيادلة يتلقون لقاء ذلك مبالغ ماليًة من منظماٍت أو داعمني يف 

اخل��ارج.
فاعل خري

قب��ل أن يس��يطر التنظي��م عل��ى حمافظ��ة دي��ر ال��زور قط��ع  	
ط��رق اإلم��داد عنه��ا، وراح يص��ادر مجي��ع الش��حنات اإلغاثي��ة القادمة 
إليه��ا م��ن األراض��ي الركي��ة، ث��م ب��دأ بإرس��ال ه��ذه املس��اعدات إىل 
املدين��ة ومناط��ق أخ��رى، حم��اواًل كس��ب األهال��ي إىل صف��ه، يف وقٍت 
كان يزامحه على السيطرة منافسه اإليديولوجي )جبهة النصرة(. 
ودعا، بعد دخوله مدينة دير الزور، إىل اجتماٍع للعاملني يف املنظمات 
اإلغاثي��ة، اش��رط في��ه عليه��م إعط��اء التنظي��م نصف ما يص��ل إليهم 
م��ن اخل��ارج، وتوزي��ع الباق��ي بإش��رافه. رف��ض الكث��رون الع��رض، 
وتوج��ه قس��ٌم منه��م إىل تركي��ا، بينم��ا انكف��أ قس��ٌم ع��ن العم��ل، وقب��ل 

البع��ض بش��روطه لك��ن إىل ح��ني.

فبع��د م��ّدٍة من��ع التنظي��م املنظم��ات م��ن العم��ل، وص��ادر  	
جتهي��زات مقّراته��ا وامل��واد واألم��وال ال��ي يف حوزته��ا، فتاب��ع بع��ض 
العامل��ني فيه��ا عمل��ه يف الس��ّر، وباالعتماد عل��ى عالقاته مع منظمات 
لإلغاث��ة  مس��تمرٍّ  دع��ٍم  عل��ى  حيص��ل  كان  اخل��ارج  يف  وداعم��ني 
أو لغره��ا. وحبس��ب أب��و س��ليمان )ناش��ٌط إغاث��ّي( ف��إن جواس��يس 
التنظي��م، وش��ّك األهال��ي املس��تهدفني باإلغاث��ة يف نزاه��ة الناش��طني، 
وإذاع��ة خ��ر التوزي��ع لألق��ارب واملع��ارف واجل��ران؛ كّل ذل��ك جع��ل 
الناش��طني ش��ديدي احل��ذر يف ه��ذا اجمل��ال، وق��د دفعه��م اخل��وف إىل 
اخت��اذ إج��راءاٍت وقائي��ة. يق��ول أب��و س��ليمان: »كنا نذه��ب إىل العوائل 
املس��تهدفة كزائري��ن. ث��م خي��رج صديق��ي الق��رآن م��ن جيب��ه ويق��ول 
لصاح��ب البي��ت: أن��ت ثق��ة، ب��س بيه��ا ق��ّص روس ي��ا حّج��ي«. ويطل��ب 
من��ه وض��ع ي��ده عل��ى الق��رآن ك��ي حيلف بعدم إخب��ار أحٍد، أي��ًا كان، 
بأنهم أعطوه إعانًة مالية. يروي الناشط أن املبالغ كانت تصل إليه 
أله��داٍف كث��رة، منه��ا الدع��م النفس��ّي لألطف��ال عل��ى س��بيل املث��ال. 
ف��كان -يف أوق��ات اهل��دوء- يقي��م هل��م مباري��ات ك��رة الق��دم أو ألعاب��ًا 
أخرى للتخفيف من وطأة احلرب عليهم، دون أن خير أحداً بذلك، 
ويش��ري هل��م بعده��ا األطعم��ة واأللع��اب. لك��ن أم��ره ص��ار معروف��ًا 
وتلق��ى التحذي��رات والتنبيه��ات، ف��راح يعم��ل بطريق��ٍة س��بقه إليه��ا 

ناش��طون آخ��رون.
العم��ل  يف  املنظم��ة  يش��به  مب��ا  ناش��طني  عش��رة  اس��تمّر  	
اإلغاث��ّي املقتص��ر عل��ى توزي��ع املبال��غ الي تص��ل إليهم م��ن الداعمني، 
بإخب��ار املس��تهدفني أنه��ا م��ن »فاع��ل خ��ر«. وكان��وا ق��د خّصصوه��ا 
لكفال��ة األيت��ام. وقب��ل أن يعتق��ل التنظي��م ع��دداً منه��م، من��ذ ثالث��ة 
أش��هٍر تقريب��ًا، كان ع��دد العوائ��ل املس��تهدفة ق��د وص��ل إىل مئت��ني، 
وكانت خمّصصات العائلة تبلغ 40 دوالراً أمركيًا يف الشهر، توّزع 
جمّمع��ًة كل ش��هرين أو ثالث��ة، باإلضاف��ة إىل مبال��غ للفق��راء تصل 
يف أوق��اٍت متذبذب��ة، كان��وا يلج��أوون يف بع��ض األحي��ان إىل توزيعها 
على املعارف واألقارب لش��راء أضاحي أو مواد غذائيٍة للجران »على 
روح أمواته��م«. وه��و م��ا اعتم��ده أب��و س��ليمان قب��ل أن ي��رك دي��ر الزور 
ويتوجه إىل تركيا. واجلدير بالذكر أن بعض العوائل ظلت تصل 
إليه��م خمّصصاته��م حت��ى بع��د خروجه��م م��ن أراض��ي التنظي��م، م��ا 

يب��نّي أث��ر العالق��ات االجتماعي��ة عل��ى العم��ل.

م��ا زال العم��ل اإلغاث��ي قائم��ًا يف دي��ر ال��زور رغ��م حم��اوالت تنظيم الدولة اإلس��المية حماصرته، ثم منعه، على مدى س��نتني.  	
لكن��ه مل حياف��ظ عل��ى ش��كله املنظمات��ّي املع��روف، ب��ل ابتك��ر أس��اليب جدي��دة، وأحي��ى أخ��رى قدمي��ة، وظ��ل يكاف��ح ضد قس��وة التنظيم يف 

التعام��ل م��ع العامل��ني في��ه.

مسهر اخلالد

رادار املدينة
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صندوق العشرية
وه��ي طريق��ٌة مط��ّورٌة ع��ن آلي��ٍة قدمي��ٍة كان معم��واًل  	
به��ا ل��دى غالبي��ة العش��ائر يف الري��ف وبع��ض العوائ��ل يف امل��دن، لك��ن 
الكثرين تركوها تدرجييًا، وخاصة بظهور االنقس��امات مع بداية 
الث��ورة. وحبس��ب أمح��د )موظٌف س��ابٌق يف مصلحة ال��رّي من إحدى 
ق��رى امليادي��ن( فق��د ظه��رت احلاج��ة إىل الصن��دوق من��ذ منتص��ف 
السنة املاضية، حني بدأت تظهر نتائج سيطرة التنظيم على املوارد 
االقتصادية، ومنعه املوظفني من استالم رواتبهم، إذ كثر التسول، 
ومل يع��د األثري��اء يس��تطيعون س��ّد حاج��ة املعوزي��ن يف جوارهم. ينّوه 
أمحد إىل أن األمر ما زال مروكا لنخوة أهل اخلر يف قريته، لكن 

فخ��ذه )يض��م 400 عائل��ة( نّظ��م العم��ل ع��ن طري��ق الصن��دوق. 
ش��يخهم  م��ع  تقريب��ًا(   100( الفخ��د  أثري��اء  اجتم��ع  	
ووجهائه��م احمللي��ني هل��ذا الش��أن، واس��تمّرت امل��داوالت أربع��ة أي��اٍم، 
اتفق��وا يف نهايته��ا عل��ى بن��وٍد تنظ��م التكاف��ل يف وس��طهم، كتبوه��ا 
ووقع��وا عليه��ا. ووض��ع املوقع��ون مبال��غ يف صن��دوٍق يظ��ل يف ح��وزة 
الش��يخ، تب��دأ م��ن 500 أل��ف ل��رٍة س��وريٍة وتص��ل إىل امللي��ون، حيّددها 
ع��دد أف��راد العائل��ة ال��ي ينتم��ي إليه��ا الث��رّي، وترع البع��ض بأكثر 
م��ن ذل��ك )حبس��ب املكاس��ب املعنوي��ة واملادي��ة املنتظ��رة(، وُترف��ض 
الترع��ات م��ن خ��ارج الفخ��ذ. وتش��مل بن��ود االتف��اق املعون��ات وامل��واد 
الغذائي��ة لألس��ر الفق��رة )50 عائل��ة( ال��ي تض��م األرام��ل واملعاق��ني 
واملتخف��ني م��ن املالحق��ة وذوي الس��جناء ل��دى النظ��ام أو التنظي��م. 
وتب��دأ حص��ة العائل��ة م��ن 15 أل��ف ل��رٍة فصاع��داً، تبع��ا لع��دد أفرادها. 
ويش��رف الش��يخ على شراء األغراض وتعبئتها وتوزيعها. كما يلزم 
الش��يخ أي��ًا م��ن األق��ارب القادم��ني م��ن اخللي��ج بذب��ح بقرت��ني، ي��وزع 
قس��ٌم كب��ٌر م��ن حلومهم��ا م��ع املعون��ات، ويص��ل قس��ٌم إىل النازح��ني 
إىل القري��ة، وه��م غ��ر مش��مولني مبصروف��ات الصن��دوق، رغم أنهم 

يش��كلون رب��ع الس��كان املتبق��ني فيه��ا كم��ا يق��ّدر أمح��د.
يتكف��ل الصن��دوق بتكالي��ف الع��الج يف احل��االت املرضي��ة  	
)اجلديدة( للجميع، باس��تثناء املس��اهمني فيه وذويهم، حتى الش��فاء. 
كم��ا ُيص��رف من��ه عل��ى تزوي��ج الش��بان املعوزي��ن م��ن عم��ر 20 حت��ى 
52. وتق��در تكالي��ف الزجي��ة بنص��ف ملي��وٍن أو أكث��ر بقلي��ل، عل��ى 

أن الش��يخ حي��ّث عل��ى زواج األق��ارب، إذ يس��قط امله��ر يف ه��ذه احلال��ة 
وتبق��ى التجهي��زات األخ��رى. ُيص��رف م��ن الصن��دوق كذل��ك عل��ى 
جمال��س ع��زاء الفق��راء، فرغ��م أن التنظي��م منع إقام��ة »خيمة العزا« 
ظ��ل األهال��ي حمافظ��ني عل��ى تقاليده��م بعي��داً ع��ن أعين��ه، فيقي��م 

املع��ّزون يف من��زل ذوي املتوف��ى أربع��ة أيام، 
م��ا جيع��ل التكلف��ة تتج��اوز 350 أل��ف ل��رة. 
ويع��ّد دف��ع الدي��ة وفت��ح مضاف��ة الش��يخ 
بن��دان أساس��يان يف االتف��اق، يلت��زم بهم��ا 
الصن��دوق قطع��ًا، لك��ن بش��روٍط حم��ددة، 
فمث��اًل ال يدف��ع الصندوق الدية عن س��ائق 
الدراج��ة الناري��ة يف ح��ال تس��ّبب يف ح��ادث 

 . قتل
املس��تفيد م��ن  يعق��ب أمح��د أن  	
الصن��دوق يس��ّدد م��ا أخ��ذه إذا وج��د ب��اب 
رزٍق جي��د. ويضي��ف أن��ه يف بع��ض األحي��ان 
حيص��ل النازح��ون عل��ى إعان��اٍت أكث��ر من 
أهال��ي القري��ة، لك��ن م��ن خ��ارج الصن��دوق. 

حماوالٌت للتنظيم
مين��ع تنظي��م الدول��ة مج��ع امل��ال م��ن األهال��ي منع��ًا بات��ًا،  	
حبس��ب إعالم��يٍّ حمل��يٍّ م��ن ري��ف دي��ر ال��زور الش��رقّي، يتح��دث أن��ه 
قب��ل س��يطرة التنظي��م »كن��ا جنم��ع بع��ض املبال��غ إلص��الح أعط��اٍل 
بس��يطٍة يف املراف��ق العام��ة، لك��ن عامل��ني يف مكت��ب خدم��ات التنظي��م 
حذرون��ا م��ن اجلم��ع م��راراً. وبع��د م��رور أش��هٍر عل��ى ذل��ك، وازدي��اد 
الطلب��ات املقدم��ة إليه��م بش��أن اإلصالح��ات، قالوا لنا »دب��روا حالكم«.

فه��م اإلعالم��ّي م��ن »دب��روا حالك��م« أخ��ذ حّيٍز م��ن احلرية،  	
لكن��ه ظ��ل ح��ذراً، فانض��م إىل جلن��ة أحد املس��اجد يف القري��ة، وتتألف 
من مخسة أشخاص، جلهم من أئمة وخطباء املساجد الذين منعهم 
التنظيم من العمل. وتعمل اللجنة، كباقي جلان املس��اجد األخرى، 
عل��ى مج��ع الترع��ات م��ن األهال��ي لصيان��ة املس��جد، مبوج��ب ورق��ٍة 
ممنوحٍة من املسؤول عن األوقاف يف القاطع الشرقّي ل�»والية اخلر«، 
أب��و حمم��د املغرب��ي، ومق��ّره يف قري��ة الطيان��ة. وق��د طل��ب اإلعالم��ّي 
من��ه الس��ماح بتوزي��ع الفائ��ض من التّرع��ات. ويف الوقت نفس��ه كان 
على اتصاٍل مبجموعة ماحنني كبرٍة من أبناء املنطقة املقيمني يف 
قط��ر واإلم��ارات، وص��ل عدده��م إىل 40 ش��خصًا، ط��رح عليهم فكرته 
بتنظي��م ص��رف تّرعاته��م عل��ى اخلدم��ات واإلغاث��ة، ع��ر جمموع��ٍة 

عل��ى الوت��س اب. 
مخس��ة  في��ه  ووزع  رمض��ان،  يف  نف��ذه  األخ��ر  املش��روع  	
مالي��ني ل��رة، كم��وادٍّ غذائي��ٍة ومبال��غ مالي��ة، عل��ى أكث��ر م��ن 150 
عائلًة يف قريته والقرى اجملاورة، تراوحت حصة العائلة بني 30 و40 
أل��ف ل��رة، وضم��ت ش��روط االس��تحقاق العوائ��ل النازح��ة املقيمة يف 
امل��دارس، وذوي ضحاي��ا اجلي��ش احل��ّر، باإلضاف��ة إىل فقراء املنطقة 
مم��ن لي��س لديه��م عم��ٌل أو أرٌض يزرعونه��ا. وق��د قّس��م املش��روع إىل 
مخ��س مراح��ل، ب��دأت قب��ل رمض��ان بيوم��ني، وانته��ت بتوزي��ع ألف��ي 

ل��رٍة )كس��وة العي��د( ل��كل ش��خٍص م��ن العوائ��ل املس��تحقة.
يفي��د اإلعالم��ّي أن هن��اك الكث��ر م��ن األم��وال ال��ي ترس��ل  	
من اخلليج، لكن توزيعها يعتمد على القرابة. وقد سلمه الكثر من 
معارف��ه أمس��اء مس��تحقني، كان يبق��ي منه��م عل��ى واح��ٍد م��ن كّل 

عش��رٍة يف بع��ض األحي��ان.
ال جيم��ع العم��ل اإلغاث��ّي يف دي��ر الزور اآلن س��وى الس��رية  	
واالرجتالي��ة والتذب��ذب، واالرتب��اط بالعالق��ات االجتماعي��ة، فه��ل 
سيس��تطيع الناش��طون تف��ادي ذل��ك بع��د ط��رد التنظي��م، أم أنه��م 

وتطويره��ا؟ األهلي��ة  التج��ارب  بتل��ك  التمس��ك  إىل  سيس��عون 
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إمارة داعش يف جنوب دمشق

خ��الل الش��هر األخ��ر، يف جي��ب س��يطرته املرّك��زة يف ح��ّي احلجر األس��ود وخمّيم الرموك وفلس��طني وأجزاء صغ��رٍة من األحياء  	
اجمل��اورة، ف��رض تنظي��م داع��ش عل��ى الذك��ور البالغ��ني إط��الق حلاه��م، بع��د أن كان أص��در يف وق��ٍت س��ابٍق ق��راراٍت صارم��ًة ح��ّددت األلبس��ة 

واهليئ��ات املس��موحة واملمنوع��ة عل��ى الرج��ال والنس��اء.

ال��ذي  اللح��ى،  إط��الق  بق��رار  	
ت��وىل خطب��اء اجلوام��ع ودع��اة التنظي��م إبالغ 
الن��اس ب��ه، سيش��ابه س��كان املخي��م واحلج��ر، 
م��ن جه��ة املظه��ر، س��كان البقع��ة الشاس��عة 
م��ن األرض ال��ي تس��يطر عليه��ا داع��ش يف 
س��ورية والع��راق. يف ح��ني تف��رض الظ��روف 
املكاني��ة اخلاص��ة هل��ذا اجلي��ب عل��ى التنظي��م 
ق��دراً حم��دوداً م��ن التس��اهل م��ع املقيم��ني 
هن��اك، ال س��يما يف حرك��ة التنق��ل وعالقات 
العم��ل وبع��ض الش��ؤون اإلغاثي��ة والصحية، 
املمنوع��ة أو املقي��دة إىل ح��دٍّ كب��ٍر يف معاقل 

الرئيس��ية. التنظي��م 
وظ��روف  احل��رب  أج��واء  دفع��ت  	
عل��ى  األس��د  نظ��ام  فرضه��ا  ال��ي  احلص��ار 
جنوب دمش��ق مئات اآلالف من سكان املخيم 
واحلج��ر إىل املغ��ادرة، ومل يب��َق إال م��ن عج��ز 
ع��ن ذل��ك أو فّض��ل البق��اء يف بيت��ه. يق��ّدر عدد 
املقيمني اليوم يف املنطقة اخلاضعة لسيطرة 
داعش بنحو 10 آالف نس��مة. ويعّد النازحون 
احملتل��ة  اجل��والن،  هضب��ة  م��ن  الس��وريون 
م��ن إس��رائيل يف الع��ام 1967، املتح��ّدرون م��ن 
الفلس��طينيون  والالجئ��ون  ش��تى،  عش��ائر 
القادم��ون عل��ى دفع��اٍت ب��دءاً م��ن الع��ام 1948، 
املكّون��ني األكثري��ني يف تل��ك املنطق��ة، إىل 
جان��ب عوائ��ل أو أجزاٍء م��ن عوائل تتحّدر من 
ري��ف دمش��ق القري��ب، وم��ن حمافظ��ة درع��ا 

بدرج��ٍة أق��ل، وكذل��ك تكاث��ٌف لوافدي��ن م��ن 
قرى الساحل السوري يف بعض الشوارع. بناًء 
عل��ى خريط��ة الس��كان تل��ك، يصع��ب العث��ور 
عل��ى عوام��ل خاّص��ٍة ش��جعت داع��ش عل��ى 
اختي��ار احلج��ر واملخي��م لتقي��م فيهم��ا ف��رع 
خالفته��ا يف جن��وب دمش��ق، لتب��دو الصدف��ة 
أو جمري��ات املع��ارك م��ع اجلي��ش احل��ّر، ال��ي 
الش��رقية إىل جن��وب  الغوط��ة  امت��دت م��ن 
دمشق يف ربيع 2014، العامل الرئيسّي لذلك 
اخلي��ار. فق��د اضط��ّرت داعش إىل االنس��حاب 
إىل ح��ّي احلج��ر األس��ود، لتمت��ّد، بع��د ع��اٍم 
تقريب��ًا، بتس��اهٍل ورمب��ا بش��راكٍة م��ن جبهة 
النص��رة أو م��ن بع��ض قادته��ا، إىل خمي��م 
احل��ّر  اجلي��ش  فصائ��ل  وخت��رج  الرم��وك 
من��ه. ث��م لتنق��ّض، قب��ل س��بعة أش��هٍر تقريب��ًا، 
عل��ى النص��رة -ال��ي طاملا وفرت هل��ا احلماية 
يف جن��وب دمش��ق- وتدفعه��ا إىل االنكف��اء يف 

ج��زٍء صغ��ٍر م��ن املخي��م. 
كم��ا ح��دث يف معظ��م احل��االت يف  	
س��ورية، ول��دت داع��ش يف جنوب دمش��ق غداة 
إع��الن قي��ام »الدول��ة اإلس��المية يف الع��راق 
والش��ام« يف نيس��ان 2013، بانش��قاق أو انتق��ال 
النص��رة إىل  املقاتل��ني م��ن جبه��ة  عش��رات 
»الدول��ة« ال��ي اخت��ذت آن��ذاك م��ن بل��دة يل��دا 
معق��اًل هل��ا، بإم��ارة عب��د اهلل طي��ارة، املش��هور 
بأب��و صي��اح فّرام��ة، الوج��ه الب��ارز يف النصرة، 

وضاح الشامي

رادار املدينة

اب��ن يل��دا ذي التاري��خ اجله��ادّي ب��ني الع��راق 
اهتماماته��ا  وترك��زت  صيدناي��ا.  وس��جن 
الظاه��رة آن��ذاك يف ش��ؤون الدع��وة بأس��لوٍب 
مس��امٍل يتجن��ب تكف��ر املقاتل��ني اآلخري��ن، 
ب��ل يعّده��م جماهدي��ن طامل��ا كان��وا يقاتل��ون 
أو  وحده��ا  وش��ّنت،  »النص��ري«.  النظ��ام 
هجم��اٍت  أخ��رى،  فصائ��ل  م��ع  بالش��راكة 
موفقًة ضد قوات األس��د على جبهات املخيم، 
وض��د امليليش��يات العراقي��ة عل��ى اجلبه��ات 
األخ��رى. وتبن��ت تفج��راٍت انتحاري��ًة ع��ّدًة 
يف بل��دة الس��يدة زين��ب وغره��ا يف احملي��ط 
اخلاض��ع لس��يطرة النظ��ام. وبع��د أش��هٍر م��ن 
تأسيس��ها انضم��ت داع��ش إىل حتال��ٍف غ��ر 
مت��نٍي مل يعّم��ر طوي��اًل أخ��ذ اس��م الرابط��ة 
جبه��ة  م��ن  كاًل  أيض��ًا  ض��ّم  اإلس��المية، 
النص��رة ول��واء االس��الم –آن��ذاك- وأكن��اف 
بي��ت املق��دس وحرك��ة أح��رار الش��ام ول��واء 
األم��ة الواح��دة ول��واء ش��ام الرس��ول. وحت��ت 
عن��وان الرابط��ة نّف��ذت داع��ش أوىل عملي��ات 
تش��كيالٍت  وهامج��ت  العلني��ة،  اإلع��دام 
م��ن اجلي��ش احل��ّر اتُّهم��ت وقته��ا بالفس��اد 
والعمالة لنظام األس��د. وس��ّراً نشطت يف زرع 
خاليا نائمٍة يف صفوف بعض الفصائل، أّدت 
مهم��اٍت أمني��ًة من خطٍف وجتس��ٍس واغتيال 

ق��ادة ه��ذه الفصائ��ل.
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عم��ر  م��ن  األول  الع��ام  خ��الل  	
داع��ش، ورغ��م حال��ة الفوض��ى والتس��ّيب الي 
عرف��ت به��ا بع��ض كتائ��ب اجلي��ش احل��ّر 
إال  التنظي��م  ينج��ح  مل  املنطق��ة،  تل��ك  يف 
يف اس��تقطاب ع��دٍد مل يتج��اوز املئت��ني م��ن 
املبايع��ني، لكن��ه من��ا بع��د ذل��ك عل��ى ص��دى 
إجنازاته العسكرية ومتدده الكبر يف العراق 
ويف س��ورية صي��ف ع��ام 2014 ويف خريف��ه. 
ووّلد إطالق التحالف الدولّي حربه اجلوية 
على التنظيم، يف أيلول من ذلك العام، ش��يئًا 
م��ن التعاط��ف تب��ّدى يف ختفي��ف ح��ّدة العداء 
حن��وه م��ن بع��ض الفصائ��ل. وكان للروات��ب 
املنتظمة والسخية نسبيًا الي تدفعها داعش 
للمنضمني إليها دوٌر يف استقطاب املنتسبني 
اجل��وع  وحال��ة  اإلحب��اط  مش��اعر  ظ��ّل  يف 
والفاق��ة النامج��ة ع��ن حص��ار ق��ّوات األس��د 
تقدي��راٍت  حس��ب  لي��زداد،  دمش��ق،  جلن��وب 
حملية، عدد مبايعي داعش اليوم إىل 1000-

1500. وه��و رق��ٌم كب��ٌر عل��ى »قاط��ع جن��وب 

دمشق« –جزٌء من والية دمشق- يكاد يقرب 
م��ن ع��دد عناص��ر داع��ش يف بع��ض والياته��ا. 
إىل جان��ب أب��و صي��اح فّرام��ة، أم��ر  	
»القاطع« املعزول مؤخراً، كان ألمر داعش 
احلال��ّي، أب��و هش��ام اخلاب��وري، اب��ن عش��رة 
البحات��رة النازح��ة )م��ن بط��ن حب��ر املنتم��ي 
إىل قبيلة طي( دوٌر بارٌز هو اآلخر يف خدمة 

القي��ادة  تولي��ه  خ��الل  وخاّص��ًة  التنظي��م، 
العس��كرية، ويف اس��تقطاب العش��رات -ورمب��ا 
املئ��ات- م��ن أبن��اء العش��رة، كث��رة الع��دد يف 
جن��وب دمش��ق، إىل التنظي��م. وكذل��ك كان 
للعراق��ّي الغام��ض املع��روف بأب��و س��امل دوٌر 
ه��امٌّ ج��داً، ال س��يما يف اجلان��ب األم��ّي ويف 
احللق��ات  م��ع  والتنس��يق  االتص��ال  ش��ؤون 
أن خي��رج -حس��ب  قب��ل  للتنظي��م،  األعل��ى 
م��ا يق��ال- م��ع ع��دٍد قلي��ٍل م��ن عناص��ر داع��ش 
إىل الرق��ة، ضم��ن صفق��ٍة غ��ر مكتمل��ٍة م��ع 
نظام األسد، أواخر العام الفائت. كما أسهم 
حس��ام احلل��ي، املع��روف بأب��و جماه��د )م��ن 
بل��دة حّج��رة(، نائ��ب األم��ر الس��ابق، وأم��ر 
جمل��س ش��ورى اجملاهدي��ن يف املنطق��ة قب��ل 

انضمامه إىل داعش فور إعالنها، مس��اهماٍت 
رئيس��يًة يف انتش��ار التنظي��م جن��وب دمش��ق.

داع��ش  أح��وال  اضط��راب  رغ��م  	
به��ا يف  ال��ي متن��ى  املدّوي��ة  اهلزائ��م  بفع��ل 
عل��ى  س��يطرتها  تب��دو  والع��راق،  س��ورية 
خمي��م الرم��وك واحلج��ر األس��ود مس��تقّرًة 
إىل ح��دٍّ كب��ر، خاص��ًة م��ع عج��ز فصائ��ل 
اجلي��ش احل��ّر يف بل��دات يل��دا وببي��ال وبي��ت 
س��حم اجمل��اورة ع��ن جتدي��د املواجه��ات معه��ا، 
النشغاهلا بقضية املصاحلة -رفضًا أو قبواًل- 
املنعق��دة م��ع النظ��ام يف تل��ك البل��دات. وختل��و 
جبه��ات داع��ش م��ع ق��وات األس��د م��ن مع��ارك 
جدي��ة، ع��دا بع��ض عملي��ات القن��ص ال��ي 
تس��تعملها داع��ش غالبًا ألغ��راض الدعاية يف 
إصداراته��ا املص��ورة. ب��ل تؤكد أنب��اٌء متكّررٌة 
وج��ود خدم��اٍت يقدمه��ا نظ��ام األس��د مب��رور 
بضائ��ع، وخ��روج وع��ودة مرض��ى م��ن ُأس��ر 
ق��ادة التنظي��م وجرح��ى م��ن منتس��بيه، ع��ر 
حاج��ز العس��الي، للع��الج يف مش��فى املهاي��ي 
يف ح��ّي املي��دان اخلاض��ع لس��يطرة النظ��ام. 
وعر احلاجز ذاته، حسب أنباٍء أخرى، خيرج 
ق��ادٌة م��ن التنظيم مع عش��رات العناصر، بني 
ح��نٍي وآخ��ر، م��روراً مبناط��ق س��يطرة النظام 
يف دمش��ق، إىل أراض��ي داع��ش عل��ى أط��راف 
بادي��ة الش��ام، وص��واًل إىل الرق��ة أو دير الزور 

أو الع��راق.

خ��الل النص��ف الثان��ي م��ن ع��ام 2012 جنح��ت فصائ��ل اجلي��ش احل��ّر يف حتري��ر أحي��اء وبل��دات )الرم��وك؛ التضام��ن؛  	
فلس��طني؛ احلجر األس��ود؛ س��يدي مقداد؛ يلدا؛ بّبيال؛ بيت س��حم؛ حّجرة؛ البويضة؛ س��بينة؛ القدم؛ العس��الي؛ جزء من البهدلية؛ 
جزء من الس��يدة زينب( يف حّيٍز جغرايفٍّ واحٍد عرف جبنوب دمش��ق. قبل أن يش��ّن النظام سلس��لة هجماٍت اس��تعاد بها الس��يطرة 
على أجزاٍء كبرٍة من هذه املنطقة، بالتزامن مع حصاٍر خانٍق بدأ مطلع 2013، ومل خُيّفف إال بقبول األطراف الفاعلة يف كلٍّ 
من يلدا وببيال وبيت س��حم عقد مصاحلٍة مع النظام، يف ش��باط 2014، تضّمنت حضوراً ش��كليًا له داخل هذه البلدات، مع وقف 

فصائ��ل اجلي��ش احل��ّر هجماتها م��ن هناك.

أبو هشام اخلابوري

جتنيد داعش لألطفال يف جنوب دمشق - من إصدارات التنظيم
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يتأل��ق إع��الم النظ��ام الس��ورّي يف إب��راز  	
وج��وٍه جدي��دٍة ق��ادرٍة عل��ى ابت��كار األكاذي��ب الي 
تلّم��ع األس��د. وميك��ن اعتبار جعف��ر أمحد وعصام 
حمم��ود ذروة م��ا أجنب��ه القص��ر اجلمه��ورّي م��ن 

إعالمي��ني بع��د ان��دالع الث��ورة.

ينح��در جعف��ر أمح��د م��ن عائل��ٍة علوي��ٍة من ري��ف جبلة، هلا  	
ب��اٌع طوي��ٌل يف املؤّسس��ات األمني��ة والعس��كرية، ويف مت��وز املاض��ي قت��ل 

ش��قيقه العقي��د قص��ي يف منطق��ة الضم��ر بري��ف دمش��ق.
الرمس��ّي،  التلفزي��ون  يف  األخب��ار  نش��رات  جعف��ر  يق��ّدم  	
ويع��ّرف ع��ن نفس��ه يف صفحت��ه عل��ى فيس��بوك بأن��ه إعالم��ّي. درس 
جعفر اإلعالم يف دمشق بالفعل، ونظراً النتمائه إىل حزب البعث فقد 
عمل يف اجلامعة خمراً بال راتب، باإلضافة إىل كونه وسيطًا نشطًا 
ب��ني ش��بكة تهري��ٍب للتب��غ م��ن الع��راق ولبن��ان -كان يرأس��ها ش��خٌص 
م��ن آل خمل��وف املقرب��ني م��ن عائل��ة األس��د- وب��ني زمالئ��ه الط��الب. 
وألن��ه مل يك��ن مؤه��اًل لدراس��ة أّي اختص��اص، جلأ إىل رش��وة عدٍد من 
املدّرس��ني للنج��اح يف بع��ض املق��ّررات، أم��ا امل��واد ال��ي أخف��ق يف ش��رائها 
فقد جلأ إىل الس��وق الس��وداء الي تنش��ط وقت االمتحانات اجلامعية 
وتتمثل يف الغش اإللكرونّي، حبيث يتّم تلقينه اإلجابات داخل قاعة 
االمتحان عر البلوتوث مقابل مبلٍغ متفٍق عليه. ورغم ذلك فشل يف 
بعض املواد الي أبقته لعّدة س��نواٍت مس��تنفداً أعوامه الدراس��ية، حتى 

ج��اء عه��د الدكت��ورة نهل��ة عيس��ى س��يئة الصي��ت ومنحت��ه التخ��ّرج.
ب��دأ جعف��ر مس��رته املهني��ة يف التلفزي��ون الس��ورّي كعامل  	
إض��اءة، ث��م فرض��ه القصر اجلمه��ورّي مذيعًا بعد ان��دالع الثورة نظراً 
لنش��اطاته، فق��د ش��ارك م��ع عناص��ر الش��بيحة يف حص��ار املتظاهري��ن 
يف مس��اجد دمش��ق، واعت��دى بنفس��ه عليه��م. ومل يك��ن خيف��ي إجرام��ه 
ض��د املعارض��ني حلك��م آل األس��د، فكث��راً م��ا كان يه��دد زم��الءه مم��ن 
ال ينتم��ون إىل طائفت��ه، مث��ل املذيع��ني أمح��د فاخ��وري قب��ل انش��قاقه 
وحمم��د الس��عيد قب��ل اختفائ��ه، بعبارت��ه الش��هرة، حام��اًل عص��اه 

امللطخ��ة بالدم��اء: »ه��ذا دم كالب أه��ل املي��دان«!

ويتح��دث مطلع��ون عن ترؤس جعفر أمحد حاليًا لش��بكٍة  	
كب��رٍة م��ن املخري��ن، وعمل��ه كضاب��ط ارتباٍط ب��ني وزارة اإلعالم 
وف��روع األم��ن، إذ يع��ّد أح��د األذرع األمني��ة لل��واء مجيل حس��ن مدير 

إدارة املخاب��رات اجلوي��ة.
وال خيتل��ف عص��ام حممود ع��ن رفيق دربه. إذ ينحدر من  	
بل��دة الدريكي��ش ذات الغالبي��ة العلوي��ة بري��ف طرط��وس. وه��و اب��ن 
عائل��ٍة هل��ا ب��اٌع طوي��ٌل يف العم��ل ل��دى املؤّسس��ات العس��كرية واألمنية 
واملدنية للنظام، عّمه لواٌء يف أمن الدولة، وكان عّمه اآلخر مديراً 
لوكال��ة األنب��اء الرمسي��ة س��انا قب��ل أن يصب��ح س��فراً للنظ��ام يف 

طه��ران.
يع��ّرف عص��ام نفس��ه يف صفحت��ه عل��ى فيس��بوك بأن��ه  	
»إعالمي ومراسل حربي« للقناة الفضائية السورية. ويصفه زمالؤه 
الس��ابقون يف جامع��ة دمش��ق بأن��ه طائف��يٌّ خبيث، ومتمل��ٌق لألقليات 
األخ��رى يتق��ّرب م��ن أبنائه��ا حماواًل اس��تمالتهم، باس��تثناء األكراد 
الذي��ن كث��راً م��ا كان حيقره��م ويش��تمهم علن��ًا. عم��ل خم��راً يف 
املدينة اجلامعية، حيث أوكلت إليه حراسة أحد املباني املخّصصة 
لإلن��اث، وكان يق��وم بابت��زاز الطالبات من طائفته اللواتي يصادقن 

ش��ابًا ال ينتم��ي إىل الطائف��ة.
مل يتخ��ّرج عص��ام حمم��ود، فف��ي ع��ام 2008 ُفص��ل م��ن  	
اجلامعة بعد أن استنفد أعوامه الدراسية يف السنة الثالثة من قسم 
اإلع��الم. ورغ��م ذل��ك كاف��أه النظ��ام ع��ام 2013 بتقدي��م الرنام��ج 
احلوارّي التلفزيونّي »املنر«، ليظهر على الشاشة بفجاجة األلفاظ 
مع امليل إىل إظهار لكنته العلوية، وهي سابقٌة مل يكن مسموحًا بها 

يف التلف��زة الرمسي��ة من��ذ انق��الب حاف��ظ األس��د ع��ام 1970.
يص��ول عص��ام وجي��ول متغطرس��ًا يف مبن��ى اهليئ��ة العام��ة  	
لإلذاع��ة والتلفزي��ون، يتح��ّرش مب��ا يتيس��ر ل��ه م��ن مذيع��اٍت 
وموظف��اٍت وعام��الت، حت��ى ص��ار مث��ار س��خرية زمالئ��ه 
الش��بيحة أنفس��هم. وال يتوان��ى، ب��ني ف��رٍة وأخ��رى، ع��ن نش��ر 
ص��وره يف مع��ارك اإلب��ادة بدرعا، متباهيًا وهو حيمل أصناف 
األس��لحة. اش��تهر بتقدمي��ه خ��ر ظه��ور بش��ار األس��د يف ح��ّي 
جوب��ر الثائ��ر من��ذ عام��ني، وإلقائ��ه خطاب��ًا جهوري��ًا مبت��ذاًل 
يوحي بانتصار األسد على »التكفريني«، ليتبني يف ما بعد أن 
ظهور بش��ار كان يف حّي العباس��يني بقلب دمش��ق. ومن أبرز 
شطحات عصام أنه صّرح، يف حواٍر أجراه مع نفسه يف موقٍع 
مغموٍر يسمى »وطي برس«، أن »كتاب نهج البالغة لإلمام 
عل��ي ب��ن أب��ي طال��ب في��ه من املعلوم��ات ما يفي��د اإلعالمي يف 

كل اجمل��االت«! 

إعالميو األسد: إشهار الطائفّية وزعامة ميليشياٍت أمنية!

حممد الديراني

رادار املدينة

 عصام حممود

جعفر أمحد
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رادار املدينة

ال خطط لطرد داعش من دير الزور
بعد املوصل والرقة..

م��ن  وأف��راٍد  عائ��الٍت  م��رور  وس��وى  	
العراقيني اهلاربني من احلرب إىل سورية 
فركي��ا، مل تلح��ظ إىل اآلن مش��اهداٌت 
غر معتادٍة يف حركة التنقل عر مدينة 
البوكم��ال احلدودية، رغ��م دخول عملية 
تس��جل  ومل  الثال��ث،  أس��بوعها  املوص��ل 
تدفق��اٌت م��ن أي حج��ٍم ملقاتل��ني من داعش 
انس��حبوا أو هرب��وا م��ن معرك��ة املوص��ل. 
كم��ا مل تس��جل حرك��ٌة طارئ��ٌة مل��ؤازراٍت أو جن��دة عت��اٍد ومقاتل��ني 
م��ن س��ورية إىل الع��راق، ع��ر البوكم��ال عل��ى األق��ل. ومل يبّل��غ 
مس��ؤولو داع��ش ذوي املقاتل��ني الس��وريني يف الع��راق عن أعداد قتلى 
متزاي��دٍة س��قطوا يف األي��ام األخ��رة هن��اك. ويف ح��ال هزم��ت داع��ش 
أو ش��ارفت على اهلزمية يف املوصل، وهو االحتمال املؤكد بطبيعة 
احل��ال، فإنه��ا، مب��ا متلك��ه م��ن خ��راٍت خاص��ة، س��تكون ق��ادرًة عل��ى 
التخطي��ط اجلي��د النس��حاباٍت منظم��ٍة ومتتالي��ٍة حلوال��ي 5000 أو 
أكث��ر بقلي��ٍل م��ن عناصرها يف املوصل. وهي، مبا تس��يطر عليه من 
أرٍض وحواضر س��تظل شاس��عًة يف س��ورية ويف العراق بعد فقدانها 
املوص��ل والرق��ة مع��ًا، س��تكون ق��ادرًة أيض��ًا عل��ى توزي��ٍع متناس��ٍب 
ملقاتليه��ا املنس��حبني عل��ى ه��ذه األرض، توزيع��ًا ل��ن يك��ون متوّرمًا يف 

دي��ر ال��زور أو غره��ا كم��ا تذه��ب بع��ض الفرضي��ات.
وم��ن املؤس��ف أن ال تذك��ر حمافظ��ة دير ال��زور إال بعّدها  	
��ر اجلس��ور واملعاب��ر الطرقي��ة في��ه،  مس��رحًا ثانوي��ًا يف الص��راع، ُتدمَّ
فق��ط لك��ي تع��اق حرك��ة تنظي��م داع��ش أو تبطأ من س��رعة أرتاله، 
يف حتضٍر ملعارك ستندلع يف مناطق أخرى. ومن املؤسف أن تغيب 
دي��ر ال��زور ع��ن أّي أولوي��اٍت ج��ادٍة أليٍّ م��ن الدول الصديقة للش��عب 
الس��ورّي يف تعاطيه��ا م��ع قضي��ة داع��ش، رغ��م ض��رورة التخطي��ط 
والتحض��ر الباك��ر هلزمي��ة التنظي��م يف ه��ذه احملافظ��ة. وستش��كل 
دي��ر ال��زور، يف ح��ال ظل��ت مس��تبعدًة ع��ن قائم��ة االهتم��ام الدول��ي، 
عاصم��ًة جدي��دًة للتنظي��م بع��د خس��ارته القادم��ة للموص��ل والرقة، 
عاصمتي��ه احلاليت��ني. أم��ا إن تغ��رت املخطط��ات وأوليت دي��ر الزور 

املقدم حممد العبود*

م��ا توجب��ه قيمته��ا االقتصادي��ة واجلغرافي��ة والبش��رية الك��رى م��ن 
اهتم��ام، جبع��ل حتريره��ا هدف��ًا قريبًا، فإن عمر داعش بش��كلها احلالّي 

–دول��ة- س��ينقص إىل ح��دٍّ كب��ر.

يصع��ب التنب��ؤ باآلث��ار العملي��ة هلزمي��ة داع��ش يف املوص��ل  	
ويف الرقة على قوة التنظيم ومتاسكه يف دير الزور، خاصًة مع قدرته 
الدعائي��ة –رمب��ا وقاحت��ه- عل��ى تري��ر اهلزائ��م دوم��ًا مب��ّررات )احملن��ة، 
ه��ذه جول��ة فق��ط، األرض غ��ر مهم��ة مقابل إقامة الدين، هذه ليس��ت 
املعركة املقصودة( وغرها، مثلما بّرر هزميته النكراء مؤخراً يف مرج 
دابق ذي األهمية الرمزية الكرى يف أدبياته. لكن، ومهما بلغت داعش 
م��ن ضع��ٍف بع��د تل��ك الضرب��ات املوجع��ة، ف��إن ق��وًة وحي��دًة ه��ي األج��در 
ب��أن حت��ّرر حمافظ��ة دي��ر ال��زور، ه��ي اجليش احل��ّر مبقاتليه م��ن أبناء 
احملافظ��ة يف ح��ال مّكنته��م الظ��روف من بناء جس��ٍم عس��كريٍّ منضبٍط 
وموحد. كما سيكون ألحوال املناطق السورية بعد طرد داعش، ونوع 
الق��وى البديل��ة عنه��ا وس��لوكها يف ه��ذه املناط��ق، دوٌر أساس��يٌّ يف جناح 
أّي عمٍل ضد داعش يف دير الزور ودوام نتائجه. إذ سيؤدي أي استبداٍل 
الحت��الالٍت أخ��رى باحت��الل داع��ش إىل تعمي��ق دعواه��ا يف اجملتمع��ات 
الس��ّنية، مم��ا يرف��ع م��ن معدالت اخلطر بعودة التنظي��م، أو والدته من 
جديٍد كما حدث يف العراق، حني أس��همت املمارس��ات الطائفية وس��وء 
اإلدارة والفس��اد يف املناط��ق ال��ي ه��زم أبناؤه��ا »الدول��ة اإلس��المية يف 
العراق« خالل النصف الثاني من العقد املاضي، يف عودة هذه »الدولة« 

س��ريعًا أول ه��ذا العقد.
يوح��ي اإلهم��ال الدول��ّي ال��ذي تلق��اه حمافظ��ة دي��ر ال��زور  	
الي��وم مبص��ٍر بائ��ٍس ألهله��ا، ُيرك��ون في��ه لتنظي��م داع��ش ال��ذي ل��ن 
يش��ّكل، م��ع احنس��اره املرّج��ح يف س��ورية إىل دي��ر ال��زور وأج��زاء واس��عٍة 
م��ن البادي��ة، أّي خط��ٍر عل��ى أّي دول��ة، ولن تثر معان��اة الناس وآالمهم 
اس��تجابًة مؤث��رة. لتص��ر داع��ش يف دي��ر ال��زور قضيًة يس��تعملها نظام 
األس��د ملس��اومة اجملتم��ع الدول��ّي، وخُيش��ى وقته��ا م��ن اهتم��اٍم روس��يٍّ 
مرّكٍز ومفاجٍئ ميّكن النظام من التمدد من جيب س��يطرته احلالية 

هن��اك، مثلم��ا ح��دث قب��ل أش��هٍر يف مدين��ة تدم��ر.

بانط��الق احلمل��ة العس��كرية النت��زاع مدين��ة املوص��ل م��ن قبض��ة تنظي��م داع��ش تتج��ه األنظ��ار إىل دي��ر ال��زور لرص��د  	
انس��حابات مقاتلني أو عائالتهم من العراق إىل س��ورية، ألن دير الزور هي املمّر احملتمل هلذه االنس��حابات بفعل موقعها اجلغرايّف 

عل��ى خريط��ة »دول��ة داع��ش«.

*  قائ��د اجملل��س العس��كري الث��وري يف دي��ر ال��زور، ثم قائد اجلبهة الش��رقية، عضو الوف��د املفاوض للهيئ��ة العليا للمفاوضات.
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جُيم��ع احمللل��ون للسياس��ة الروس��ية  	
اهلجومي��ة، يف الس��نوات األخ��رة، على أن 
أحد أهم روائزها هو اإلحس��اس الروس��ّي 
باملهان��ة واإلذالل القومي��ني إزاء الغ��رب، 
من��ذ تف��كك اإلمراطوري��ة الروس��ية يف 
مطلع تس��عينات القرن العش��رين. وس��واء 
يف تصرحي��ات ق��ادة الدول��ة أو اإلع��الم، 
يظه��ر ه��ذا »اجل��رح القوم��ي« بصراح��ة: 
فالغ��رب ال��ذي خ��رج منتص��راً م��ن احل��رب الب��اردة عل��ى الكتل��ة 
الش��رقية ال��ي كان��ت تقوده��ا موس��كو، مل ي��راع، من��ذ ذل��ك احل��ني، 
م��ا ت��راه روس��يا مص��احل أمنه��ا القوم��ّي وكرامته��ا القومي��ة. فت��م 
ض��م ع��دة دوٍل م��ن تواب��ع موس��كو س��ابقًا إىل احللف األطلس��ي و/أو 
االحتاد األوروبي، فضاًل عن ضم أملانيا الشرقية إىل أملانيا الغربية. 
ب��ل إن الوالي��ات املتح��دة مت��ادت وص��واًل إىل نس��ج عالق��اٍت ممي��زٍة 
م��ع دوٍل كان��ت ج��زءاً م��ن اإلمراطوري��ة الروس��ية حت��ى قب��ل قيام 
االحت��اد الس��وفييي، كأذربيج��ان وجورجي��ا وأوكراني��ا وغره��ا.

مش��اعر  تارخيي��ًا،  روس��يا،  تتن��ازع  كان��ت  األص��ل  ويف  	
متناقض��ٌة جت��اه أوروب��ا، أو »الغ��رب« بص��ورٍة أع��م. وه��ي ت��راوح ب��ني 
اإلعج��اب والرغب��ة يف بل��وغ تقدم��ه احلض��ارّي، والش��عور بالع��زة 
القومي��ة املراف��ق م��ع الش��كوى من أن��ه، أي الغ��رب، ال يتعامل بنديٍة 
معه��ا، وم��ا ينت��ج ع��ن ذل��ك م��ن ش��عوٍر بالظل��م والرغب��ة يف االنتق��ام.

املس��لك السياس��ي لروس��يا، من��ذ بداي��ة حك��م فالدمي��ر  	
بوت��ني، يتطاب��ق متام��ًا م��ع ه��ذا املخط��ط، ال��ذي ه��و نفس��ه تقريب��ًا 
ل��دى تي��ار الس��لفية اجلهادي��ة العاملي��ة: ال��ذات اإلس��المية اجلرحية 
يف كرامتها أمام س��يطرة الغرب العاملية، س��واًء على مس��توى القوة 
السياسية–االقتصادية–العسكرية، أو على مستوى منظومة »القيم 
الثقافي��ة الغربي��ة« الي تقدم نفس��ها على أنها »قيم إنس��انية عامة« 

)قي��م احلداث��ة( جي��ب عل��ى مجي��ع األم��م األخ��ذ به��ا. 
يش��كل تف��كك وانهي��ار دول��ة اخلالف��ة العثماني��ة، م��ن ه��ذا  	
املنظور، نقطة االنعطاف الكرى يف إيديولوجيا السلفية اجلهادية، 

إذ انتق��ل ع��امل املس��لمني م��ن إمراطوري��ٍة 
عاملي��ٍة مرامي��ة األط��راف، كان��ت األوىل 
قب��ل صعود جن��م اإلمريالي��ة الريطانية، 
إىل دوي��الٍت صغ��رٍة كث��ٌر منه��ا حت��ت 
ع��دم  م��ع  الغرب��ّي،  االس��تعمار  حك��م 
ح��دوث تغ��ٍر إجياب��يٍّ بع��د انته��اء احلقب��ة 

االس��تعمارية، وص��واًل إىل يومن��ا ه��ذا.
ه��ذه ه��ي املظلم��ة الك��رى ال��ي  	
تنهل السلفية اجلهادية العاملية من نبعها. 
واحلّق أن الغرب مل يوفر جهداً، بسياساته 
الدولي��ة، لتعمي��ق ه��ذا اجل��رح النرجس��ّي 
سياس��اته  وكان��ت  املس��لمني.  ل��دى 
املنح��ازة إىل إس��رائيل، من��ذ قيامه��ا، م��ن 
ملش��اعرهم.  االس��تفزازية  العوام��ل  أب��رز 
وانضاف��ت إليه��ا الي��وم النكبت��ان الس��ورية 
والعراقي��ة لت��زداد أس��باب النقم��ة والرغبة 

بكر صدقي

روسيا بوتني بوصفها داعش أخرى
العدمي��ة يف التدم��ر. ه��ذا ه��و تعري��ٌف دقي��ٌق مل��ا يس��مى 
»اإلرهاب«. أي تدمٌر انتقاميٌّ بال هدف، حني يكون النصر مستحياًل، 

يف ظ��ل موازي��ن الق��وى القائم��ة، عل��ى الع��دو. 
م��ا ن��راه الي��وم م��ن همجي��ة الط��ران الروس��ّي ال��ذي يدم��ر  	
احلجر والش��جر، ويس��تهدف املستشفيات واملدارس وقوافل اإلغاثة يف 
س��وريا، ميك��ن تفس��ره بالعدمي��ة اإلرهابي��ة نفس��ها. فه��و ح��ني يض��رب 
بتل��ك الطريق��ة، إمن��ا يتوج��ه إىل واش��نطن أساس��ًا ليطل��ب منه��ا أن 
تعامل روسيا بنديٍة واحرام. كان بوّده لو يضرب واشنطن أو باريس 
أو برل��ني، ب��داًل م��ن حل��ب وإدل��ب والغوط��ة. لكن��ه ال يس��تطيع ض��رب 
احلمار فيفّش قهره بالردعة، على قول املثل. والردعة، لسوء حظنا، 

ه��ي بلدن��ا املنك��وب.
لق��د بلغ��ت الوقاح��ة واالس��تهتار، م��ن وجه��ة نظ��ر روس��يا،  	
حبل��ف مش��ال األطلس��ّي أن يعق��د مؤمت��ره األخ��ر يف وارس��و. وارس��و 
نفس��ها ال��ي مح��ل احللف الس��وفييّي املضاد امسها ط��وال فرة احلرب 
الباردة. إضافًة إىل هذه اخلطوة الرمزية املهمة، عّزز احللف األطلسي، 
يف األش��هر األخرة، تطويق روس��يا عس��كريًا، بنش��ر منظوماٍت دفاعيٍة 
متط��ورٍة يف ال��دول احملاذي��ة لروس��يا. م��ن الالف��ت، يف ه��ذا اإلط��ار، أن 
 S400 روسيا زودت قاعدتها العسكرية يف محيميم مبنظومة صواريخ
املتط��ورة، بعدم��ا وافق��ت تركي��ا عل��ى فت��ح قاع��دة إجنرلي��ك، يف ش��هر 
مت��وز 2015، الس��تخدام ط��ران التحال��ف ال��ذي تق��وده واش��نطن ض��د 

داع��ش. أي واح��دة بواح��دة. 
تري��د موس��كو بوت��ني م��ن واش��نطن معاملته��ا بندي��ة، كم��ا  	

القطبي��ة.  والثنائي��ة  الب��اردة  احل��رب  أي��ام  احل��ال  كان��ت 
وأحي��ت داع��ش دول��ة اخلالف��ة، يف خط��وٍة رمزي��ٍة ش��فافة،  	
لتق��ول ألقوي��اء ع��امل الي��وم: اإلس��الم موج��وٌد وق��وّي، وعليك��م احرام��ه 

ومحل��ه عل��ى حمم��ل اجل��د. 
كال الداعش��ني، البغ��دادّي والروس��ّي، يف��رم يف حلمن��ا للفت  	

املش��تهى.  اخلص��م  أنظ��ار 
جنح��ت داع��ش يف اس��تعداء كل الع��امل، وقد تتقوض دولتها  	
بع��د وق��ت. لك��ن داع��ش الروس��ّي ميل��ك ح��ّق النق��ض يف جمل��س األمن، 
إضافًة إىل قوته العس��كرية وتفلته من أّي روادع سياس��يٍة أو أخالقيٍة 

أو قانوني��ة.

رأي
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اقصفونا بالذّري.....!

مل تك��ن صرخ��ة ذاك الس��ورّي احملاص��ر يف الغوط��ة الدمش��قية: اقصفون��ا بال��ذّري وخلصون��ا! إال ص��دًى لغره��ا م��ن الصيحات يف  	
باقي املدن والقرى الي تتشارك املصر نفسه من قوى الطغيان والزعرنة بالقتل اليومّي، بدءاً من التجويع حتى الصواريخ االرجتاجية، 
م��روراً بالرامي��ل املتفج��رة. ليس��ت تل��ك الصرخ��ة ال��ي طال��ب بها الغزاَة ب��أن يقصفونا باألس��لحة الذرية، للخالص الف��ورّي من كّل هذا 

الع��ذاب املمت��ّد م��ن الصب��اح إىل الصب��اح، إال تعب��راً ع��ن الس��خط واالحتق��ار جت��اه ه��ذا الع��امل ال��ذي يكش��ف ع��ن تهاف��ٍت أخالق��يٍّ كبر.

أمحد عيشة

رأي

مل يك��ن الث��وار الش��بان والش��ابات، الذي��ن خرج��وا يهتف��ون  	
للحري��ة والكرام��ة واخل��الص م��ن النظ��ام االس��تبدادّي القائ��م عل��ى 
التميي��ز واالس��تثناءات، يعرف��ون أن تغي��ر ه��ذا النظ��ام املتمي��ز بعنف��ه 
س��يجلب كل أش��كال القت��ل والدم��ار لس��ورية، بع��د أن مّكنت��ه الف��رة 
الطويل��ة ال��ي قضاه��ا يف احلك��م -وق��د قارب��ت اخلمس��ني عام��ًا- م��ن 
ش��حذ كل الوس��ائل املمكن��ة م��ن داخلي��ٍة وخارجي��ٍة لتدم��ر وتفتي��ت 
اجملتم��ع الس��ورّي بريف��ه ومدينت��ه، وعرض��ه للبي��ع والش��راء يف س��وق 

الب��ازارات الدولي��ة.
فباإلضاف��ة إىل العصبوي��ة الطائفي��ة ال��ي كان��ت عم��ود  	
س��لطته مب��ا ه��ي س��لطة خماب��راٍت وعس��كر، كان ق��د نس��ج حوهل��ا 
والءاٍت ع��ّدٍة ع��ر »س��لطاٍت« أق��ل م��ن الس��لطة احلقيقي��ة األوىل، 
اعتم��دت عل��ى الص��راع الريف��ّي املدي��ّي، وعل��ى الركيب��ات القبلي��ة 
والعش��ائرية، وص��واًل إىل اس��تثمار الصراع��ات العائلي��ة. وه��ذا كل��ه 
دون إغف��ال رواب��ط االمتي��ازات واملص��احل ال��ذي وّزعه��ا وف��ق درج��ة 

االرتب��اط بس��لطة احمل��ور.
سياس��يٌة  تي��اراٌت  من��ت  الس��لطات  ه��ذه  هام��ش  وعل��ى  	
عتيق��ة، وأخ��رى نبت��ت كالفط��ر م��ن جدي��د، تش��اركت بش��كٍل أو 
بآخ��ر يف وقوفه��ا إىل جان��ب القت��ل املس��تمّر يف ح��ّق الس��وريني، وذل��ك 
العواص��م  ال��ي ال تفهمه��ا غ��ر  ع��ر أطروحاته��ا وإس��راتيجياتها 
ال��ي متليه��ا. فيغ��دو أصح��اب وجه��ات النظ��ر ه��ذه أبواق��ًا ي��رددون م��ا 
يقوله أس��يادهم ويوغلون يف تفس��ره، ويصبحون مرِّرين لسياس��اٍت 
معادي��ٍة للش��عب. فمنه��م م��ن يس��ّوغ ع��دوان ال��روس البش��ع معت��راً أن 
»تدخله��م صحي��ح مئ��ة يف املئ��ة«، ب��ل إنه��م »تأخ��روا كث��رًا«! وحت��ت 
حج��ة حمارب��ة االره��اب يّرر هؤالء عمليات القت��ل اجلماعّي، وقبلها 
املواق��ف السياس��ية الداعم��ة للنظ��ام، حت��ى ب��ّرر بعضه��م موقف مصر 
األخ��ر بوقوفه��ا إىل جان��ب روس��يا يف جمل��س األم��ن، بع��د أن تراج��ع 
دور هذا البلد العربّي املركزّي بشكٍل احنداريٍّ منذ انقالب السيسي 

إىل حال��ٍة ُيرث��ى هل��ا.
بالطب��ع، ال تق��اَرن مواق��ف ال��دول الداعم��ة للنظ��ام مث��ل  	
روس��يا وإي��ران مبواق��ف بع��ض أطي��اف ه��ذه املعارض��ة وش��خصياتها، 
القدمي��ة منه��ا وال��ي ُصّن��ع بعضه��ا اآلخر أثن��اء الثورة كظ��لٍّ للدول 
املذكورة، من جهة حتمل املسؤولية واملشاركة يف القتل والتهجر، 
ولكنهم جزٌء من احلالة الي تشكلت يف مواجهة الثورة كقوة تريٍر 

وتضليل.
بطائراته��ا  مباش��ٍر  عس��كريٍّ  احت��الٍل  كق��وة  فروس��يا،  	
وصوارخيه��ا، وإي��ران، مبيليش��ياتها وحرس��ها الث��ورّي؛ مس��ؤولتان 
مباشرًة عن القتل والتهجر واحلصار، بينما ُيرك هلؤالء »املعارضني« 
دور التري��ر والتعمي��ة؛ ابت��داًء م��ن مس��اواة القات��ل مع الش��عب األعزل 
وحتميلهم��ا املس��ؤولية بالتس��اوي عم��ا جي��ري يف حّق الن��اس والبالد، 
وص��واًل إىل توصي��ف حالتن��ا بأنه��ا حال��ة ح��رٍب أهلي��ة، أو ح��رٍب عل��ى 
ق��وى اإلره��اب املتمثل��ة بالطب��ع -وف��ق ه��ؤالء »املعارض��ني«- بالكتل��ة 
الش��عبية »اجلاهلة« الي تقاتل النظام. ويعود هذا -يف جزٍء منه- إىل 
الذهنية الي تعمل وفقها تلك الشخصيات واألحزاب والتيارات، من 
أن العملي��ة السياس��ية برّمته��ا تنحص��ر يف الوصول إىل الس��لطة عر 
ح��زٍب أو تي��اٍر قي��اديٍّ مهمت��ه تس��ير ونق��ل هذا الش��عب »اجلاهل« حنو 
ش��اطئ االس��تقرار ال��ذي ي��راه احل��زب الذي يعّر عن رغبته املس��تمّرة 
يف الدور القيادّي والطليعّي، متجاهاًل بالكامل التش��ارك مع الش��عب 

يف إدارة الب��الد. 
مقاب��ل تل��ك املنظومة املرعبة ترز القيمة الرمزية الكرى  	
لصرخ��ة ه��ذا الرج��ل احملاصر، الذي رمبا يش��اهد أطفاله أمام عينيه 
يف حاج��ٍة إىل احللي��ب والطع��ام، أو زوجت��ه يف حاج��ٍة إىل ال��دواء، 
أو لرمب��ا كان يف حاج��ٍة إىل االس��تمتاع ب��كأٍس م��ن الش��اي. وقبل��ه 
صرخ��ة امل��رأة احللبي��ة ال��ي اتهم��ت رأس النظ��ام باخليان��ة والتبعي��ة 
إلي��ران، ومل تن��َس أن تذّك��ره بأننا حن��ن أصحاب األرض، مبعنى أن 
اخلونة س��يذهبون مع أس��يادهم وأن الش��عوب باقيٌة مع األرض، فهي 

مغروس��ٌة فيه��ا.
مبقارنة املنظومتني تظهر أهمية تلك الصرخات كأقوى  	
األي��ام األوىل باحلري��ة  الن��اس، مثلم��ا صرخ��وا يف  س��الٍح ميتلك��ه 
والكرام��ة وواجهه��م اجل��الد حينه��ا بالرص��اص، كصيح��ٍة تتح��دى 
كل أن��واع األس��لحة مب��ا فيه��ا الذري��ة. واألم��ر ال��ذي تش��ر إلي��ه ه��ذه 
الصرخ��ات أكث��ر ه��و تعلق الس��وريني باحلياة واحلري��ة، ال كمضادٍّ 
فق��ط للم��وت ال��ذي تبغيه قوى الطغي��ان، وإمنا ألجل العمران والبناء 
والتعلي��م والف��رح. فاحلري��ة مب��ا حتم��ل م��ن مع��اٍن وقي��ٍم ه��ي دائم��ًا 
أكر من االستبداد، وهي ما دفع ويدفع من أجلها السوريون الكثر، 

وس��ينالونها مهم��ا ك��رت اآلالم.

17 العدد 81 / 1 تشرين الثاني 2016



حتدثت زوجة بشار األسد عن أملها من النزاع الدائر يف البالد، لكن قالئل فقط يعتقدون أنها ليست على درايٍة بالنظام الوحشّي  	
ال��ذي يرأس��ه زوجه��ا.

بش��كٍل  أجع��د  ش��عرها  كان  	
تش��وبه  ج��ذاب، وكان مكياجه��ا خفيف��ًا ال 
ح��ّد  إىل  رزين��ًة  هلجته��ا  وكان��ت  ش��ائبة. 
الكم��ال عندم��ا ظه��رت ه��ذا األس��بوع يف أول 
مقابل��ٍة بع��د مثان��ي س��نواٍت م��ن االحتج��اب 

 . ن��ّي يو لتلفز ا
ش��أن كل السوريني، قالت بلكنتها  	
اللندنية ملن كان جيري املقابلة إنها كانت 
تش��عر »ب��األمل واحل��زن« عن��د لقائه��ا بأولئ��ك 
اجلرح��ى والنس��وة اللوات��ي رمله��نَّ الن��زاع يف 
بلدها، وعرضت تقديم املس��اعدة: »أيستطيع 
امل��رء جتاهله��م؟ يف س��وريا نؤم��ن باح��رام 

كلمتن��ا. ه��ذا أم��ٌر مه��م«.
لص��احل  يعم��ل  ال��ذي  احمل��اور،  	
يط��رح  مل  الروس��ّي،  الرمس��ّي  التلفزي��ون 
حقيقة أن زوج أمساء يواصل إلقاء الراميل 
املتفج��رة عل��ى مواطني��ه املدني��ني، وم��ع ذل��ك 
كان هن��اك اع��راٌف مبعان��اٍة غ��ر مس��بوقٍة 
لدى طريف النزاع. كذلك مّت جتاهل حقيقة 
أن القص��ف الروس��ّي دعم��ًا لنظام األس��د أدى 
إىل اتهام��اٍت واس��عٍة جبرائ��م ح��رب. عوض��ًا 
ع��ن ط��رح ه��ذه احلقائ��ق، س��أهلا احمل��اور ع��ن 
س��بب إص��رار وس��ائل اإلع��الم األجنبي��ة على 
انتق��اد عائلته��ا ب��دل الركي��ز عل��ى أعماهل��ا 
اخلري��ة. أجاب��ت أمس��اء: »ه��ذا س��ؤاٌل علي��ك 
هل��ذه  ميك��ن  كي��ف  عليه��م«.  تطرح��ه  أن 
اللندني��ة األنيق��ة، ال��ي تتكل��م بلغة الش��فقة، 
أن تنس��جم مع النظام الذي يرأس��ه زوجها؟ 

ومل��اذا يعل��و صوته��ا اآلن؟
ي��رى دافي��د لي��ج، أس��تاذ التاري��خ  	
يف إح��دى جامع��ات تكس��اس، مؤل��ف كت��اب 
»س��وريا: س��قوط آل األس��د«، أن ق��رار الس��يدة 

األوىل بالظه��ور كان »عالم��ًة عل��ى ثقته��م 
بأنه��م يرحب��ون. أعتق��د أن ه��ذا ج��زٌء م��ن 
عل��ى  يس��يطرون  أنه��م  تصوي��ر  حماول��ة 
الب��الد، إنه��م يش��عرون كم��ا ل��و أنه��م آمن��ون 
بالنس��بة إىل املس��تقبل القريب بس��بب الدعم 

ال��ذي يتلقون��ه م��ن روس��يا وإي��ران«.
س��تتخذه  ال��ذي  الرج��ل  خب��الف  	
زوج��ًا، مل ترع��رع أمس��اء يف قص��ر دكتات��وٍر 
آكت��ون  مدين��ة  يف  بي��ٍت  يف  ب��ل  وحش��يٍّ 
الريطاني��ة، كابن��ة طبي��ب قلبي��ٍة س��وريٍّ 
بريطان��ّي. درس��ت أمس��اء اللغ��ة الفرنس��ية 
وعل��وم الكمبيوت��ر يف لن��دن، وأصبح��ت مل��ّدٍة 
بن��ٍك لالس��تثمارات يف  وجي��زٍة موظف��ًة يف 
نيوي��ورك. بع��د أن قابل��ت بش��ار عندم��ا كان 
يت��درب كطبي��ب عي��وٍن يف لن��دن، أع��ادا بن��اء 
عالقتهم��ا ع��ام 2000 وتزوج��ا يف وق��ٍت الح��ٍق 
م��ن تل��ك الس��نة. كان��ت وقته��ا يف اخلامس��ة 
يف  كب��رة،  آم��اٌل  مث��ة  كان  والعش��رين. 
بع��د  أن��ه  األق��ل،  عل��ى  األوىل  الس��نوات 
س��نواٍت م��ن الدكتاتوري��ة الوحش��ّية س��يقود 
الطبي��ب املتعل��م يف الغ��رب، وزوجت��ه اجلذابة 
الريطاني��ة املولد، حقبًة يس��ودها قدٌر أكر 

م��ن احلري��ة واالنفت��اح. 
م��ع بداي��ة الن��زاع يف س��وريا، ومل��ّدٍة  	
م��ن الزمن، كانت مثة تس��اؤالٌت خبصوص 
مق��دار م��ا تعرفه أمساء عن نش��اطات زوجها. 
زوجت��ا س��فري بريطاني��ا وأملاني��ا يف األم��م 
املتح��دة ظهرت��ا يف ش��ريط فيدي��و يف 2012 
بش��كٍل  تق��ول  وأن  »ختاط��ر  أن  يناش��دانها 
صري��ح: أوقف��وا س��فك الدم��اء، أوقف��وه اآلن«. 
إنه��ا ال تس��تطيع »االختب��اء خل��ف زوجه��ا«. 
لك��ن بعد نزاٍع وحش��يٍّ وطوي��ٍل مثة معقوليٌة 

أمساء األسد: من »زهرة الصحراء السورية« إىل »سيدة اجلحيم األوىل«

ترجمة

إيثر آدلي
الغارديان/ 22 تشرين األول

ترمجة مأمون حلي

ال ُتذك��ر يف الق��ول إنه��ا ال تع��رف، وفق��ًا مل��ا 
يقوله كريس دويل، مدير جملس التفاهم 
العرب��ّي الريطان��ّي، ال��ذي يعتق��د أنه��ا مت��ّرر 
ممارس��ات نظ��ام زوجه��ا: »بعد مخس س��نواٍت 
م��ن مش��اهدة مس��توياٍت مرّوع��ٍة م��ن أعم��ال 
الصع��ب  م��ن  والتهج��ر  والدم��ار  القت��ل 
االعتق��اد أنه��ا -م��ع آخري��ن يف قم��ة النظ��ام- 

ليس��وا عل��ى دراي��ٍة تام��ٍة مب��ا جي��ري«.
أن  بع��د  أزيل��ت  الش��كوك  كل  	
م��ن  مس��ربًة  إميي��الٍت  الغاردي��ان  نش��رت 
أظه��رت  للزوج��ني،  اخلاص��ة  احلس��ابات 
أن أمس��اء كان��ت تنف��ق مبال��غ هائل��ًة عل��ى 
والديك��ور  واملالب��س  النفيس��ة  اجملوه��رات 
الداخل��ّي بينم��ا كان��ت القناب��ل تنهم��ر عل��ى 
الس��وريني الفق��راء. تص��ّور ه��ذه اإلميي��الت 
كتب��ت  الزوج��ني.  عالق��ة  متان��ة  أيض��ًا 
الس��يدة األوىل لزوجه��ا: »إن كن��ا أقوي��اء معًا 
س��نتغلب عل��ى ه��ذا مع��ًا... أحب��ك«. انتش��رت 
ه��ذه اإلميي��الت عل��ى نطاٍق واس��ٍع يف س��وريا، 
وكذل��ك انتش��رت ص��وٌر فيس��بوكيٌة ألفراٍد 
م��ن النخب��ة يس��تمتعون حبف��الٍت مكلف��ة، 
يتض��ورون  الب��الد  يف  الن��اس  بع��ض  بينم��ا 
جوع��ًا. يف األكش��اك واحلواني��ت الصغ��رة 
يف دمش��ق ال ت��زال الص��ور الي تظه��ر العائلة 
األوىل منتش��رًة كم��ا كان��ت دائم��ًا، لك��ن 
قل��ًة قليل��ًة يف س��ورية تس��اورها األوه��ام ع��ن 
الرئيس وزوجته، اس��تناداً إىل مصدٍر مطلع، 
حتى بني العلويني. يقول املصدر: »أعتقد أنه 
يوج��د امتع��اٌض كب��ٌر حت��ى ب��ني العلوي��ني 
جتاه آل األس��د، ألنهم يش��عرون أنهم هم من 
يدفع��ون الثم��ن: »القب��ور لن��ا والقص��ور هل��م«.

العدد 81 / 1 تشرين الثاني 182016



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

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

@3aynAlmadina /3aynAlmadina

ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ مجّلة

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

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

@3aynAlmadina /3aynAlmadina

ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ مجّلة

صياد املدينة

 عضو الشــبكة السورية
لإلعــام المطبوع

عل��ى  اجلمعي��ة  صفح��ة  عل��ى  	
موق��ع فيس��بوك يك��ّذب مس��ؤولوها ه��ذه 
التهمة، ويؤكدون أنهم جمّرد متطوعني 
جلس��اٍت  يف  العام��ة  اهليئ��ة  انتخبته��م 
رمسي��ٍة مس��جلة. ويكّذب��ون كذل��ك تهمة 
املش��فى  أدوي��ٍة فاس��دٍة يف صيدلي��ة  بي��ع 
التاب��ع هل��م، ب��أن النهض��ة مجعي��ٌة خري��ٌة 
وليس��ت هل��ا مصلح��ٌة يف بيع ه��ذه األدوية. 
أم��ام  صمت��وا  اجلمعي��ة  مس��ؤولي  لك��ن 
قضي��ٍة جدي��دٍة أثاره��ا منتس��بو »كتيب��ة 
البس��تان،  جلمعي��ة  التابع��ة  اجلب��الوي« 
تتعل��ق مبق��رة الف��ردوس ال��ي تديره��ا 

مل تتب��ّدد، من��ذ س��نواٍت، ش��بهات  	
النهض��ة  جبمعي��ة  حتي��ط  ال��ي  الفس��اد 
العربي��ة يف مح��ص. ومل يف��ّوت خصومه��ا 
مناس��بًة دون التش��كيك بنزاه��ة القائم��ني 
أو  تعيينه��م  بطريق��ة  ب��دءًا  عليه��ا، 

إدارته��ا. جمل��س  يف  انتخابه��م 

مجعية النهضة العربية.. تاريٌخ وافٌد إىل مدينة محص

النهضة وتتوىل ش��ؤونها. إذ زعم البس��تانيون أن 
النهض��ة طلب��ت مبلغ 60 ملي��ون لرٍة كتكاليف 
إنش��اء س��وٍر للمق��رة، قب��ل أن تنف��ذه كتيب��ة 
اجلب��الوي برب��ع هذا املبل��غ. وصمت النهضويون 
أيض��ًا أم��ام اس��تفزازات الكتيب��ة بطباع��ة امسه��ا 
املق��رون بالبس��تان عل��ى بع��ض املراف��ق القائم��ة 
رام��ي  يؤس��س  أن  قب��ل  م��ن  املق��رة  يف  أص��اًل 
خملوف مجعية البستان كذراٍع خريٍة شكليٍة 

ل��ه يف الع��ام 1999.
والش��ائعات  احلم��الت  كان��ت  رمب��ا  	
ض��د مجعي��ة النهض��ة حصيل��ة ص��راع أجي��اٍل 
يف جمتم��ع الطائف��ة العلوي��ة يف مح��ص ب��ني 
املتعق��ل نوع��ًا م��ا، بتاري��ٍخ م��ن  النهض��ة  جي��ل 
البروقراطية واحرام القيود احلكومية، وجيل 
البس��تان املتعالي على تلك القيود مبا ميلكه من 
أس��باب ق��وٍة ونف��وذ، واجلاه��ل ب��دور النهض��ة يف 
خدم��ة ه��ذا اجملتم��ع ألكث��ر م��ن نص��ف ق��رن، 
من��ذ تأسس��ت أول األم��ر باس��م مجعي��ة الزه��راء 
النهض��ة  تغ��ر امسه��ا إىل  ث��م   ،1959 الع��ام  يف 
العربية يف العام التالي. وحس��ب صور صفحاٍت 
مكتوب��ٍة بالي��د –منش��ورٍة عل��ى موق��ع اجلمعي��ة 
على فيس��بوك- حملاضر اجتماعها األول، أس��س 
اجلمعية 13 ش��خصًا؛ مخسة »مسانني«، وثالثة 

مزارعني، وعامالن، وس��ائٌق وجناٌر وصاحب 
معم��ل خفان )بلوك(. معظمهم من املقيمني 
يف حّي الزهراء حديث النش��أة آنذاك، قبل أن 
ينم��و بتس��ارٍع م��ع موج��ات اهلج��رة م��ن ري��ف 
املدين��ة الغرب��ّي وجب��ال الس��احل. ت��رز مه��ن 
املؤسس��ني وأعماره��م -ال��ي تراوح��ت ب��ني 
)34-49( عامًا- حاجًة موضوعيًة دفعتهم إىل 
تأسيس��ها يف مدين��ٍة مل يكون��وا م��ن نس��يجها 
الطبيع��ي. الحق��ًا قام��ت النهض��ة ب��دوٍر ه��امٍّ 
يف رعاي��ة املعدم��ني م��ن أبن��اء ح��ّي الزه��راء، 
وأسهمت يف بناء مدرسٍة ابتدائيٍة فيه ضمن 
ح��دود إمكاناته��ا املتواضع��ة آن��ذاك، وقام��ت 
أيضًا بتنظيم ش��ؤون الدفن -ملن يتعذر دفنه 
م��ن أبن��اء الطائف��ة يف ضيعت��ه األم- يف أرٍض 
جم��اورٍة للح��ّي، أخذت بعد ذلك اس��م مقرة 

الف��ردوس.
أول  املق��رة  اس��تقبلت   2011 من��ذ  	
»ش��هيٍد« م��ن ق��ّوات األس��د، تول��ت اجلمعي��ة 
تكفين��ه ودفن��ه ومس��تلزمات عزائ��ه، كم��ا 
تول��ت بع��د ذل��ك ش��أن أكث��ر م��ن أل��ٍف م��ن 
ليدف��ن  املق��رة  توس��عت   2013 ويف  أقران��ه. 
فيها ألفان آخران، ويطالب مسؤولو النهضة 

جدي��دة. بتوس��عٍة  الي��وم 



	

هناك طريقتان للحصول على اجلنسية يف تركيا:
• بالوالدة. 	

• الحقًا. 	

• احلصول على اجلنسية الرتكية بالوالدة: 	

ع��ن  الركي��ة  اجلنس��ية  اكتس��اب  النس��ب:   -1 	
ترك��ي. أٍب  أو  أمٍّ  طري��ق 

أ- يكتس��ب الطف��ل اجلنس��ية الركي��ة بغ��ّض النظر  	
ع��ن م��كان ال��والدة )يف تركي��ا أو يف اخل��ارج( إذا كان الوالدان 
متزوج��ني، وكان أحدهم��ا ترك��ي اجلنس��ية )األم أو األب(.

يكتس��ب  متزوج��ني،  غ��ر  الوال��دان  كان  إذا  ب-  	
الطف��ل اجلنس��ية الركي��ة إذا كان��ت األم تركي��ة يكتس��ب 
الطف��ل اجلنس��ية الركي��ة مباش��رًة مبج��رد مراجع��ة األم 
لدائرة النفوس )وال عالقة هلذا جبنسية األب(. أما إذا كانت 
األم أجنبي��ًة فيمك��ن للطفل اكتس��اب اجلنس��ية الركية من 
خ��الل األب الرك��ي عل��ى أن يت��م إثب��ات األب��وة من��ه حس��ب 
اإلجراءات القانونية )االعراف الطوعّي أو بأمٍر من احملكمة(.

2- م��كان ال��والدة: يع��د الطف��ل املول��ود يف تركي��ا  	
مواطنًا تركيًا منذ حلظة الوالدة ما مل يكتسب جنسية دولٍة 
أخ��رى ع��ن طري��ق أم��ه أو أبي��ه )عدميي اجلنس��ية( أو إذا كان 
ال يس��تطيع اكتس��اب اجلنس��ية م��ن أم��ه، و جي��ب حتقي��ق هذا 

الش��رط.

• كي��ف ميك��ن احلصول عل��ى اجلنس��ية الرتكية  	
الحق��ًا:

بإمكان األجانب احلصول على اجلنسية الركية: 
1- بقراٍر من احلكومة الركية. 	

2- من خالل الزواج من مواطٍن تركي. 	

قرار احلكومة الرتكية
الركي��ة  اجلنس��ية  متن��ح  أن  الركي��ة  للحكوم��ة  جي��وز 

لألجن��ي يف ح��ال تواف��ر الش��روط التالي��ة:
1-  أن يك��ون بالغ��ًا راش��داً ويتمت��ع بأهلي��ة التميي��ز  	
وف��ق قانون��ه الوط��ّي. ويف ح��ال كان ب��دون جنس��يٍة جي��ب أن 
يك��ون بالغ��ًا ومتمتع��ًا بأهلي��ة التمييز وفق القوان��ني الركية.

دون  تركي��ا  يف  عم��ٍل  ب��إذن  مقيم��ًا  يك��ون  أن   -2 	
انقط��اع م��دة مخ��س س��نواٍت س��ابقٍة لتاري��خ تقدي��م الطل��ب.

3- أن يثبت نية االستقرار يف تركيا. 	
4- أن ال يكون حاماًل ملرٍض من ش��أنه تش��كيل خطٍر   

العام��ة. الصح��ة  عل��ى 
5- أن يكون صاحب أخالٍق حسنة.  	

6- أن يك��ون عل��ى ق��دٍر كاٍف م��ن التكل��م باللغ��ة  	
. كي��ة لر ا

7- أن يك��ون صاح��ب مهن��ٍة ودخ��ٍل م��ن ش��أنه إعالة  	
تركي��ا. يف  رعايت��ه  حت��ت  ه��م  وم��ن  نفس��ه 

8- أن ال يك��ون مم��ن يش��كلون خط��راً عل��ى األم��ن  	
الع��ام. والنظ��ام  القوم��ي 

األراض��ي  عل��ى  ُتقض��ى  ال��ي  الزمني��ة  الف��رة  مالحظ��ة: 
الركية حتت نظام احلماية املؤقتة للس��وريني ال حتتس��ب 
من ضمن فرة اخلمس سنوات املطلوبة كإقامٍة يف تركيا.

اجلنسية من خالل الزواج
تركي��ًا  مواط��ن  م��ن  األجن��ي   املواط��ن  زواج  مين��ح  ال   
اجلنس��ية تلقائي��ًا، غ��ر أن بإم��كان األجن��ي التق��دم بطل��ٍب 
ليصب��ح مواطن��ًا تركي��ًا يف ح��ال تواف��ر الش��روط التالي��ة:

( يف  1- أن يك��ون متزوج��ًا )بش��كٍل قانون��ي )رمس��يٍّ 	
البلدي��ة ( م��ن مواط��ٍن ترك��يٍّ ملدٍة ال تقل عن ثالث س��نوات، 

عل��ى أن تك��ون لديهم��ا إقام��ٌة عائلي��ة.
2- يقيم مع الزوج. 	

3- ال يقوم بأي أفعاٍل تنتهك الوحدة الزوجية. 	
4- ال يش��كل خط��راً عل��ى األم��ن الوط��ي أو النظ��ام  	

الرك��ي.  الع��ام 

• يف ح��ال ت��ويف ال��زوج الرك��ي بع��د تقديم الطلب  	
يبقى بإمكان األجني احلصول على اجلنس��ية الركية إذا 

كان��ت تنطب��ق علي��ه بقي��ة الش��روط املطلوب��ة.
• يف ح��ال مت إبط��ال ال��زواج بع��د من��ح اجلنس��ية  	
بإم��كان األجن��ي ال��ذي حص��ل عل��ى اجلنس��ية الركي��ة أن 

بني��ٍة حس��نة. ت��زوج  أن��ه  به��ا طامل��ا  حيتف��ظ 
كيف تتقدم بطلب احلصول على اجلنسية الرتكية؟

- داخ��ل تركي��ا: التق��دم بال��ذات أو ع��ن طري��ق  	
الوكي��ل القانون��ي إىل مكت��ب املواطن��ة يف الوالي��ة الي تقيم 

فيه��ا.
- خ��ارج تركي��ا: ممثلي��ات اجلمهوري��ة الركي��ة  	

وقنصلي��ات.  س��فاراٍت  م��ن  اخل��ارج  يف 

مالحظة: ال ُتقبل الطلبات بالريد.

طرق الحصول عىل الجنسّية الرتكّية


