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»سورية هي بشار األسد«
مؤخييراً، تناقلييت الصفحييات السييورية علييى مواقييع التواصل االجتماعييّي مقطعييني مصّورين يكثفان  	

جوهيير الصييراع ويعيييدان الرتكيييز علييى بنييية النظييام وأسييباب الثييورة عليييه.
يف األول منهمييا يظهيير الضابييط األشييهر يف قييّوات النظييام، العقيييد سييهيل احلسيين )النميير(، وسييط  	
عناصييره، يهتفييون لبشييار األسييد، بينمييا هتييف مراسييل التلفزيييون الرمسييّي، شييادي حلييوة، لسييورية. يوقييف 

الضابييط اهلاتفييني ثييم ينهيير املراسييل قائييًا: »سييورية هييّي بشييار األسييد... روح لعنييد معلمينييك خيييو«!
تكشييف هييذه احلادثيية عيين اجلوهيير العميييق للنظييام الييذي يتكييّون ميين عنصرييين أساسيييني؛ األّول  	
واألهييّم هييو عصبييٌة مقاتلييٌة ضاربييٌة منفلشيية، شييّبيحٌة ونّهابيية، فاعلٌة يف تنفيذ »سياسيياٍت« من نوع »األسييد أو 
حنرق البلد« و»اجلوع أو الركوع«. أما الثاني فهو ما اضطّرت سييلطة األسييدين إىل ارتدائه من ربطة عنٍق 
أمام السكان داخل الباد واجملتمع السياسّي خارجها، من مستلزمات الظهور بشكل »الدولة« و»املؤّسسات«.

يعييود هييذا االزدواج إىل مييا قبييل اسييتياء حافييظ األسييد علييى السييلطة، قبل سييتٍة وأربعييني عامًا، حني  	
شييغل مناصييب رفيعييًة يف اجليييش واحلكوميية وحييزب البعييث، بينمييا توىل شييقيقه رفعييت نهب اآلثييار، وإدخال 
األقييارب واحملاسيييب وأبنيياء الطائفيية يف اجليييش واألميين، وتشييكيل النييواة األوىل لقييّوات »سييرايا الدفيياع« الييي 

سييتلعب دوراً بييارزاً يف قمييع السييوريني خييال أحييداث الثمانينييات، بعييد أن أصبحييت جيشييًا موازيييًا.
أما يف أيامنا فلم ينجح تكرار القسمة بني األخوين الكاريكاترييني الوارثني. ففي حني يؤدي بشار  	
دوره السمج يف مراوغة اجملتمع الدولّي والصحافيني األجانب، منتحًا صفة »رئيس الدولة«، باالستعانة 
مبوظفييني ميين نييوع وليييد املعلييم وبشييار اجلعفييري؛ مييّل مؤيييدو النظييام الطائفيييون ميين انتظار ماهيير لريتدي 

البدليية العسييكرية، فوجييدوا ضالتهييم يف سييهيل احلسيين.
يكشييف هييذا املقطييع عيين تراتبيييٍة صارمييٍة يف بنييية سييلطة األسييدين، قوامهييا األساسييّي التمييييز بييني  	
العسكرّي واملدنّي، وبني العلويني وسواهم، وال سيما السّنة. أما املقطع الثاني، ويظهر ضابطًا برتبٍة عاليٍة 
يف جيش النظام يؤّدي التحية العسكرية حلسن نصر اهلل، وهو رئيٌس مدنيٌّ حلزٍب غري سورّي، إن مل نقل 
إنييه زعيييم ميليشيييا، فيحيييل إىل درجييٍة أعلييى مسييتحدثٍة يف هييرم هييذه الرتاتبييية، بعييد أن سييّلم األسييد البيياد 

لإليرانيييني والييروس.



بتحرير قريي قديران والدانا مشال مدينة الباب، ومزرعة كفري شرقها، اقرتبت فصائل اجليش احلّر إىل مسافة )2( كم من  	
املدينة، ضمن عملية »درع الفرات« الي انطلقت ضد تنظيم داعش يف ريف حلب، برعايٍة ومساندٍة من احلكومة الرتكية، أواخر شهر آب 

املاضي.
بزاعيية،  قرييية  حترييير  أن  ويبييدو  	
املاصقيية ملدينيية البيياب شييرقًا علييى الطريييق 
املتجييه إىل منبييج، هييو اخلطييوة الواجبيية علييى 
اجليييش احلييّر إلكمييال حصييار داعييش يف 
البيياب ميين الشييرق والغييرب والشييمال، مييع 
إتاحيية اجلنييوب للتنظيييم كممييرٍّ النسييحابه 
املتوقع يف األيام أو األسابيع القليلة القادمة.

علييى  تقريبييًا  يومييًا   )80( خييال  	
انطيياق »درع الفييرات«، الييي بييدأت بتحرييير 
احلييدودّي  الشييريط  ثييم  جرابلييس  مدينيية 
غربها وصواًل إىل مدينة اعزاز، جنحت القوة 
املشييرتكة لفصائييل )أحييرار الشييام واجلبهيية 
الشييرقية  وأحييرار  الشييام  وفيلييق  الشييامية 
احلمييزة  وفرقيية  مييراد  السييلطان  وفرقيية 
وكتائب الصفوة االسامية ولواء املعتصم(، 
بعييدد مقاتلييني يفييوق )3000( مقاتييٍل وآخييٍذ 
باالزدياد، يف حتقيق تقدٍم ثابٍت حنو مدينة 
البيياب، وطييرد داعييش ميين مواقعهييا اهلاميية 
يف كلٍّ ميين الراعييي ومييرج دابييق وصييوران 
واحتيمييات ثييم قباسييني وأخرتييين، إضافييًة 
إىل عشييرات القييرى األخييرى. وأظهييرت هييذه 
الفصائل قدراٍت الفتًة يف التصدي ألساليب 
التنظيييم القتالييية، وخاصييًة عبواتييه وعرباته 
االنتحارييية املفخخيية الي طاملا اسييتعملها يف 
اهلجييوم والدفيياع لزعزعيية صفييوف اخلصوم، 
ممييا سييلب داعييش سيياحها الفتيياك وأجربهييا 
على مواجهة اجليش احلّر بأسلوبه القتالي. 
بييل اسييتعملت بعييض الفصائييل أحييد أسيياليب 
داعييش اهلجومييية باالنغميياس مبجموعيياٍت 
صغييريٍة يف عمييق صفييوف العييدّو ثييم إطيياق 
املتتالييي  التحرييير  ومّكيين  املوسييع.  اهلجييوم 
ملرتفعيياٍت وتيياٍل القييوات الرتكييية املسيياندة 

ميين نصييب مرابييض مدفعيتهييا الثقيليية يف 
مواقييع آمنيية، السييتنزاف داعييش يف مواقعهييا 
قبيييل  احلييّر  لفصائييل  النييارّي  والتمهيييد 
اهلجمييات، بالتزاميين مييع املشيياركة الفعاليية 

لطائييرات التحالييف الدولييّي. 
الدفاعييّي  داعييش  أداء  وتفيياوت  	
ودرجة إصرارها على املقاومة بني معركٍة 
وأخرى. لكن، ومنذ طردها من بلدة أخرتين 
قدراتهييا  تراجعييت  شييهر،  ميين  أكثيير  قبييل 
القتالية بشييكٍل واضٍح ولسييبٍب غري معروف، 
لتتسيياقط القييرى تباعييًا يف قبضيية اجليييش 
احلييّر. وتكشييف املكاملييات الاسييلكية امللتقطيية 
بييني قادتهييا امليدانيييني يف األيييام األخييرية عيين 
ملقاتليهييا، وتكشييف  املعنوييية  الييروح  تهيياوي 
أيضييًا -ميين خييال اللهجييات السييورية هلييؤالء 
القييادة- عيين غييياب املهاجرييين من قييوة داعش 
املدافعيية عيين مدينيية البيياب. وتفيييد األنبيياء 
واملعلومييات املسييّربة ميين املدينيية عيين ارتبيياٍك 
يتبييدى  »الدواعييش«،  صفييوف  يف  كبييرٍي 
احملليييني،  ملسييؤوليهم  املرجتليية  باألواميير 
وبصييرف املوظفييني املتعاقدييين يف األجهييزة 
املدنية عن أعماهلم، وبتفكيك بعض املعدات 
واألجهزة وخطوط اإلنتاج وغريها استعداداً 
لنقلهييا إىل أمكنييٍة أخييرى. ومل يتضييح بعييد 
قييرار داعييش خبصييوص األهالييي العالقني يف 
املدينيية، مييع حرصهييا علييى إبقائهييم ألطييول 
الضحايييا  عييدد  لزيييادة  مييّدٍة ممكنييٍة فيهييا، 
احملتملني نتيجة رمايات املدفعية والدبابات 
والغييارات اجلوييية. واسييتمّرت أعمييال احلفيير 
والييردم بغاييية التفخيخ علييى أطراف املدينة.

مدينيية  يف  حتمييًا  داعييش  سييتهزم  	
احملليييني  منتسييبيها  وستسييحب  البيياب، 

يف مدينة الباب.. درع الفرات تقرتب من حتقيق أهدافها

وغريهييم حنييو مييا تبقييى هلا ميين مييدٍن وبلداٍت 
يف ريف حلب الشييرقّي وريف الرقة الغربّي، 
لتتحقق األهداف الرئيسييية من درع الفرات 
بإقاميية منطقييٍة آمنييٍة وتبديييد أحييام حييزب 
االحتيياد الدميقراطييّي الكييردّي PYD بوصييل 
سيييطرته  مبناطييق  حلييب  مشييال  عفرييين 
األخييرى. وسييتفرض هزمييية داعش يف الباب 
اجليييش احلييّر، مييّرًة أخييرى، كقييّوٍة رئيسيييٍة 
حييدٍّ  إىل  وسييتضعف،  الصييراع.  خارطيية  يف 
كبييرٍي، مزاعييم نظام األسييد ميين جهٍة وحزب 
أخييرى،  جهييٍة  ميين  الدميقراطييّي  االحتيياد 
بأنهمييا األقييدر علييى مكافحيية إرهيياب داعييش 

يف سييورية. 
تتجيياوز مسيياحة العمييران املتصييل  	
يف مدينيية البيياب )450( هكتيياراً، وفيياق عييدد 
سييكانها قبييل الثييورة )150( ألييف نسييمة، ممييا 
جيعلهييا أول مدينٍة كبريٍة حيّررها اجليش 
احلييّر ميين تنظيم داعييش. ومثلما يضيف هذا 
التحرييير إىل رصيييد القييوى الثورية فإنه، يف 
احلني ذاته، يضيف على كاهلها مسؤولياٍت 
كييربى، لعييل أبرزهييا قضايييا اإلدارة العاميية 
وحفييظ األميين والسييلم األهلييّي، إىل جانييب 
واخلدمييات.  والعمييل  والصحيية  التعليييم 
وسيشييكل تييورط العشييرات -ميين بييني مئييات 
املبايعييني- ميين أبنيياء البيياب يف جرائييم داعييش 
جمتمييع  سيييواجهها  الييي  التحديييات  أحييد 
املدينيية ذو الصبغيية العائلييية احملافظيية، ومما 
الثورييية  التجربيية  جنيياح  يف  اآلمييال  يعييّزز 
جتنييب  يف  أهلهييا  إرادة  املدينيية  يف  الثانييية 
أخطيياء املاضييي ودرجة تعلمهييم من الدروس 
القاسييية الييذي لقنوهييا خييال ثيياث سيينواٍت 

تقريبييًا ميين احتييال داعييش.

أنور احملمود
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خال املرحلة األوىل من »غضب الفرات«، والي انتهت قبل  	
أيييام، تراجعييت داعييش مسييافة )15( كييم جنوبييًا عن مواقعها السييابقة، 
لتقييرتب بذلييك خطييوط التميياس بييني املتحاربييني إىل ُبعييد )35( كييم 
تقريبييًا عيين مدينيية الرقيية. وبالنظيير إىل األرض شييبه الصحراوييية، 
وطبيعيية العمييران منخفييض الكثافيية يف القييرى الصغييرية علييى هييذه 
األرض، تبييدو خسييارة داعييش يف هييذه املرحليية ميين »غضييب الفييرات« 
خسييارًة غييري حامسييٍة يف املراحييل الاحقيية. فبالرغييم من العييدد الكبري 
للقييرى املنتزعيية ميين التنظيييم -30 قرييية- إال أنهييا ختلييو ميين مواقييع 
حضريييٍة ذات قيمييٍة عسييكريٍة أو رمزييية. كمييا أن داعييش، بإدراكهييا 
صعوبيية الدفيياع عيين هييذه القييرى املتناثييرة علييى مسيياحاٍت شاسييعٍة 
ومنبسييطٍة يف مواجهيية الغييارات املكثفيية لطائييرات التحالييف الدولييّي 
مقاومييٍة  دون  االنسييحاب  آثييرت  الدميقراطييية«،  لي»سييوريا  املسيياند 
تذكيير، ولييوال الغييارات الخنفييض عييدد قتلييى داعييش إىل حييدٍّ كبييري. 
وعلى الطرف اآلخر، وحسب ما أعلنت »قوات سوريا الدميقراطية«، 
جييرح أربعييٌة ميين عناصرهييا فقييط، ومل يسييقط يف صفوفهييا أّي قتيل، 
مما يكشييف نوع املعارك الي خاضتها، إذ كان اهلجوم أشييبه بعملية 
اسييتاٍم علييى األرض ملييا تقدمييه طائييرات التحالييف من السييماء. وعلى 
هييذا تكميين اخلسييارة احلقيقييية للتنظيييم يف الصعوبيية املضافيية أمييام 
مقاتليه لتنفيذ عمليات تسلٍل وتوغٍل خاطفٍة يف اخلطوط اخللفية 
لعييدّوه، ويف منييح هييذا العييدو مييادًة هامييًة يف الدعاية ضّده، تييرتك آثاراً 

نفسييية سيييئة يف صفييوف املنتسييبني إليييه.
ختتلييف معطيييات املراحييل الاحقيية ميين »غضييب الفييرات«  	
لأليييام  التحضييري  الفريقييان  بييدأ  وقييد  منهييا.  األوىل  املرحليية  عيين 
واألسييابيع املقبليية، فرفعييت داعييش ميين وتييرية العمييل يف حتضييري 
خطييوط دفاعاتهييا مشال املدينة، وحتضري املزيد من العبوات ألعمال 
التفخيييخ الاحييق، ويبييدو أنهييا سييتزيد ميين اعتمادهييا علييى اجملسييمات 
املصنوعيية ميين اخلشييب واخلييردة علييى شييكل مدرعيياٍت خلييداع طياري 
التحالييف، وبييدأت جمموعييات املييؤازرة القادميية ميين »والييية اخلييري«/

دييير الييزور اجمليياورة بالوصييول إىل الرقيية لتحقيييق أوسييع هامييٍش 
عييدديٍّ احتياطيييٍّ وعامييٍل مباشييرًة يف املعييارك، وصييواًل إىل )5000-

7000( مقاتييل، مييع قابلييية الزيييادة حسييب جمريات معركيية التنظيم 

يف مواجهيية اجليييش احلييّر يف مدينيية البيياب بريييف حلييب. وكثفييت 
داعييش، داخييل الرقيية ويف أريافهييا الغربييية والشييرقية، ميين محاتهييا 
الدعوييية التحريضييية املوجهيية إىل األهالييي، بغاييية جتنيييد املزيييد من 
أبنائهييم الشييبان واملراهقييني واألطفييال، مسييتغلًة خماوفهييم احملقيية 
ميين األهييداف والنوايييا احلقيقييية للمهامجييني. وتتعييّزز هييذه الدعاوى 
بتجييارب التهجييري والتمييز العنصري واالعتقال يف أوسيياط السييكان 
العرب يف بلدات سلوك وتل أبيض وعشرات القرى الي وقعت سابقًا 
حتييت سيييطرة حييزب pyd الكييردّي. ويؤيد دعيياوى داعش أيضييًا ارتفاع 
عييدد الضحايييا املدنيييني نتيجيية الغارات الي تشيينها طائييرات التحالف 
الدولييّي، ال سيييما مييع جمييازر مجاعيييٍة عائليييٍة مثلمييا حييدث يف قرييية 

اهليشيية قبييل أيييام. 
أمييا »قييوات سييوريا الدميقراطييية«، وهو االسييم امللّطف الذي  	
اختذه حزب االحتاد الدميقراطّي pyd الذراع السوري حلزب العمال 
الكردسييتانّي الرتكييّي pkk، كغطيياٍء متعييدد األعييراق إلخفيياء نزعاتييه 
التوسييعية؛ فحاولييت ضييّم املزيييد ميين العييرب -جمموعيياٍت وأفييرادًا- 
لتأكيييد التعددييية املزعوميية يف صفوفهييا أمييام حلفائهييا الدوليييني. 
وتألفييت القييوة املشيياركة يف املرحليية األوىل ميين »غضييب الفييرات« من 
مقاتلييي ومقاتييات pyd بشييكٍل رئيسييّي، أضيييف إليهييم عنييد إعييان 
العملييية كلٌّ ميين ألوييية صقييور الرقيية، وشييهداء الرقيية، وأحييرار 
الرقيية، وثييوار تل أبيض، وكتيبة شييهداء محام الرتكمان، واجمللس 
العسكري السرياني، وهي تشكياٌت وهميٌة أو شبه وهمية. واسُتبعد 
لواء ثوار الرقة نتيجة رفضه تسلم pyd قيادة املعركة وشكوكه يف 
نواييياه املسييتقبلية. وبعييد انتهيياء املرحلة األوىل أعلنييت قوات الصناديد 
التابعيية حلميييدي دهييام اهلييادي، شيييخ عشييرية مّشيير، انضمامهييا إىل 

غرفيية عمليات »غضييب الفرات«.
سييتكون معركيية الرقيية، وال سيييما يف مراحلهييا األخييرية،  	
طويلييًة وشيياقة علييى القييوات املهامجيية. إذ سيييبدي التنظيييم مقاومييًة 
شرسييًة يف دفاعه عن عاصمته السييورية، ولن يكون طريان التحالف 
بالفعالييية ذاتهييا عنييد وصييول املعييارك إىل أطييراف املدينيية ويف داخلها، 
مما قد يعّرض pyd إىل خسائر فادحٍة جداً تفوق ما تكّبده يف مدينة 

منبييج بكثييري.

مسيياء اخلامس من هذا الشييهر، أعلنت ما تعرف بي»قوات سييوريا الدميقراطية« عمليًة عسييكريًة  	
ضييد داعييش، أمستهييا »غضييب الفرات«، بهدف انتزاع الرقة من سيييطرة التنظيم، انطاقًا من مواقعها على 

جبهييي بلييدة سييلوك وقرييية عييني عيسييى يف الريييف الشييمالّي للمدينيية.

فاضل عيساوي

»غضب الفرات«
مع نهاية اجلزء املريح من معركٍة طويلة
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مشال الرقة - خا

مقاتلون من pyd يف قرية اهليشة 



تعييّددت الشييهادات يف اآلونيية األخييرية حييول ممارسييات قوات  	
احلماييية الكردييية يف املخيمييات وعلييى احلواجييز، مبييا يف ذلييك معانيياة 
النازحني القادمني من مناطق سيييطرة تنظيم الدولة اإلسييامية يف 
سوريا والعراق، وخصوصًا بعد اشتداد املعارك فيها، وتدمري اجلسور 
احليوييية حملافظيية دييير الييزور ميين قبييل طييريان التحالييف، وتدهييور 
األوضاع االقتصادية الي دفعت جبزٍء كبرٍي من سييكان هذه املناطق 
إىل النييزوح إىل مدينييي احلسييكة والقامشييلي، إمييا لإلقاميية فيهمييا، 
أو للسييفر إىل العاصميية دمشييق عيين طريييق مطييار القامشييلي، برغبيية 
البقاء فيها أو العبور إىل لبنان أو السفر إىل اخلليج بالنسبة إىل من 

حيملييون اإلقامييات القانونييية يف أحييد بلدانييه.
الطريق ومساسرته

يسييلك النازحييون طرقييًا صعبيية، وترتتييب عليهييم مبالييغ  	
مرتفعة كي يهربوا من مناطق سيطرة التنظيم. يقول أبو حممد، 
وهييو ميين أبنيياء دييير الزور الواصلييني إىل مطار القامشييلي: »اتفقت مع 
أحييد املهّربييني إلخراجنييا ميين مناطق سيييطرة التنظيم حنو حمافظة 
احلسكة مقابل /125/ ألف لريٍة سوريٍة على كّل شخٍص من أفراد 
عائلي اخلمسة. وبعد أن جتاوزنا آخر معاقل التنظيم أخربنا املهّرب 
أن علينييا املتابعيية سييرياً علييى األقييدام ملسييافة /10/ كييم للوصييول إىل 

أول حواجييز قييوات احلماييية«.
متنييع هييذه احلواجييز النازحييني ميين الدخييول إىل حمافظيية  	
احلسييكة، وتنقلهييم إىل خميميياٍت تابعييٍة هلييا، حتتجزهييم فيهييا بعييد 
أخييذ ثبوتياتهييم الشييخصية ميين هوييياٍت ودفاتيير عائليية، مشييرتطًة 
عليهييم البحييث عيين كفيييٍل من أبناء احلسييكة للسييماح هلييم باخلروج. 
وحسب شهادات ناشطني من احملافظة: »مل ياحظ إىل اآلن السماح 
ملواطنييني ميين غييري املكييّون الكييردّي بتقديييم الكفاليية ألّي نييازح«. وصييار 
هنيياك مساسييرٌة لتأمييني كفيييٍل مببالييغ تييرتاوح بييني اخلمسييني واملئة 

ألييف لييرية.
املخّيمات

يعييّد خميييم املربوكيية ميين أوىل املخيمييات الييي أنشييأتها  	
قييوات احلماييية الكردييية. ويقييع يف ريييف رأس العييني علييى طريييق 
مدينة احلسكة، ويبعد 3 ساعاٍت بالسيارة عن مدينة القامشلي. وهو 
مدرسييٌة يف األصييل، أغلييب قاطنيهييا ميين نازحييي حمافظيية دييير الزور، 
ويسكن يف كّل غرفٍة )شعبة( أكثر من عائلتني يف بعض األحيان. 
ويوجييد فيهييا كشييٌك صغييرٌي يبيييع بعييض املسييتلزمات للنازحييني. وال 
تشييرف علييى هييذا املخيييم أّي منظمييٍة إنسييانية، سييواًء أكانييت دوليييًة 
أم حملييية. يتلقييى النازحييون وجبييًة أو وجبتييني يوميييًا ميين قبييل قييوات 
احلماييية، غالبييًا مييا تكييون بطاطييا مسييلوقة أو برغل. ومل يشييهد املخيم 

مؤخراً أّي عمليات نزوٍح جديدة، وذلك بسييبب انقطاع طريق الريف 
الغربييّي.

ويضييّم خميييم اهلييول، الواقييع يف بلييدة اهلييول الييي تبعييد  	
/40/ كيلومييرتاً شييرق مدينيية احلسييكة، عييدداً كبييرياً ميين النازحييني 
ميين حمافظييي دييير الييزور والرقيية، والجئييني ميين العراق إثيير معارك 
املوصييل. توجييد فيييه خياٌم جمهزة، وتشييرف عليييه مفوضية الاجئني 
التابعة لألمم املتحدة UNHCR الي تقوم بتقديم املساعدات لاجئي 
العييراق فقييط، كمييا ذكيير الناشييط اإلعامي نصر القاسييم املقيم يف 
حمافظيية احلسييكة، الييذي أكييد رفييض النازحييني السييوريني الذييين 
يقيمييون يف العييراء تلقييي أّي مسيياعداٍت إغاثييية، طالبييني ميين ممثلييي 
األمييم املتحييدة الضغييط علييى قييوات الشييرطة الكردييية )اآلسيياييش( 
للسييماح هلييم بالعبييور، خاصيية أن معظمهييم ال يييود البقاء يف احلسييكة، 
بييل السييفر إىل دمشييق عييرب مطييار القامشييلي. ليتييّم مؤخييراً سييفر مييا 
يقييارب /200/ شييخٍص عييرب طريان إليوشيين إىل دمشييق، بعد وسيياطٍة 
مع حمافظ احلسييكة جنحت بعد حماوالٍت عدة، ومل ختُل العملية 

ميين الرشيياوى لتأمييني حجييوزات الطييريان.
معاناة الالجئني العراقيني

رغم ذلك تعّد هذه الصور هي األقل سييوءاً، بعد قيام حاجز  	
»رجييم صليييي« القريييب من مدينة الشييدادي بإيقاف تدفق الاجئني 
ونواحييي  مييدن  إىل  السييوريني-  النازحييني  عيين  -فضييًا  العراقيييني 
حمافظة احلسكة، ومصادرة مجيع أوراقهم الثبوتية، وعدم السماح 

هلييم بالعبييور حتييى يف حاليية وجييود ميين يكفلهييم.
فقد وثق »مرصد العدالة من أجل احلياة يف دير الزور«، يف  	
الرابييع ميين الشييهر اجلاري، وجود /5600/ شييخٍص يفرتشييون األرض 
قييرب حاجييز رجييم صليييي، معظمهييم ميين العراقيييني، ال يوجييد هلييم 
مييأوى أو أّي نييوٍع ميين الرعاييية الصحييية، مييا دفعهييم إىل حفيير األرض 
وفرشييها بالبطانيييات ليقيمييوا فيهييا اتقيياًء للربد وخوفًا علييى أطفاهلم، 
وال سيما بعد وقوع عّدة وفيات بني املدنيني املوجودين قرب احلاجز. 
ويقييوم عناصيير ميين وحييدات احلماييية ببيعهم بعييض املييواد الضرورية 
بأسييعاٍر خيالييية، فبلييغ سييعر ليييرت امليياء /600/ لييرية، وربطيية اخلبييز 
/1500/ لييرية، ووصلييت دقيقيية االتصال الواحدة إىل /10/ آالف لرية. 
وأكييد مدييير املرصييد، احملامي جييال احلمد، قيييام منظمات اجملتمع 
املدنييّي يف حمافظيية احلسييكة بالضغييط علييى اجلهييات املعنية للسييماح 
بنقييل النازحييني السييوريني والاجئييني العراقيييني إىل داخل احملافظة 
أو إىل خمّيمي املربوكة واهلول، خاصة أن معظم النازحني يرغبون 

يف التوجييه إىل دمشييق.

نازحو أراضي داعش
بني مطرقة التنظيم وسندان وحدات احلماية

معاذ طلب
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تعييّد مصييادر متويييل التنظيييم وصورتييه اخلارجييية أمييران  	
غييري مطروحييني للمناقشيية. فهمييا »سييياديان« بالنسييبة إليييه، يسييّخر 
هلمييا كل طاقاتييه وإمكانياتييه وتسييهياته. لكن حركيية األموال الي 
لطاملا راعاها، لتأمني حتصيل الضرائب عنها وعدم هروب أصحابها، 
تتعييارض مييع شييّنه محيياٍت علييى أصحيياب صيياالت اإلنرتنييت، ملنييع 
اسييتعماهلا يف تسييريب األخبييار وغييريه. فقييد بييدأ، منييذ منتصييف العييام 
املاضييي، سلسييلة إجييراءاٍت أغلييق خاهلييا الصيياالت مييّراٍت عييّدة، ومنييع 
بعض أصحابها من إعادة افتتاحها، خاصة يف مدينة دير الزور الي 
غاب اإلنرتنت عنها لقرابة السيينة، ليعود إليها منذ عّدة أشييهٍر فقط. 
كانييت اإلجييراءات يف البداييية ختييّص منييع نواشيير )الييواي فيياي(، ثييم 
مشلييت تسييجيل أمسيياء مرتييادي الصيياالت، بالتزاميين مييع بّث إشيياعاٍت 
تفيييد بامتيياك التنظيييم أجهييزًة وتقنيييني وبرامييج تراقييب مكاملييات 

الييرواد وتسييرتجع الدردشييات احملذوفيية ميين أجهزتهييم.
ميلييك الكثييري ميين التجييار والصّرافييني ومكاتييب احلييواالت  	
وأصحيياب األعمييال أجهييزة إنرتنييت فضائييّي، يسيياعدهم يف عملهييم يف 
اسييترياد البضائييع وحتويييل األمييوال واالرتبيياط بالسييوق اخلارجييية. 
وحسييب أحييد أصحيياب مكاتييب احلييواالت يف ريييف دير الزور الشييرقّي، 
فييإن متوسييط احلييواالت يف املكتييب الواحييد يف منطقتييه يصييل إىل 
مخسييني مليييون لييريٍة سييوريٍة يف الشييهر )95 ألييف دوالر أمريكييي(، 
كمييا أن املكاتييب يف منطقتييه تشييكل تقريبييًا ما معّدله مكتبييًا لكل ألف 
شييخص. وقييد حيياول التنظيييم متابعيية األميير عيين طريييق مييا أمسيياه 
املكتييب االقتصييادّي، الييذي أداره أحييد املبايعييني السييوريني ميين مدينيية 
جبلة، وقد افتتح يف متوز املاضي يف مدينة امليادين، وقّرر من خاله 
إلييزام مالكييي أجهييزة اإلنرتنييت، ميين أصحيياب األمييوال، باسييتخراج 
رخٍص ألجهزتهم مدتها ستة أشهر، مينحها املكتب بعد توقيع تعهٍد 
بعييدم اسييتخدام اإلنرتنييت من جهاٍز آخر غري جهيياز صاحب الرخصة، 
ويف حييال املخالفيية يعاقييب بالسييجن وغرامييٍة قدرهييا 10 آالف دوالر 

وتشييميع احملييل وسييحب الرخصيية. 
عييرف أصحيياب األمييوال أن جواسيييس التنظيييم يراقبونهييم  	
عيين طريييق دخييول جمموعات الوتس أب اخلاصيية بتعاماتهم املالية 
والتجارييية العاميية -تهييدف هييذه اجملموعييات إىل تسييهيل تسييديد 
الفواتييري وقبييض احلييواالت وصييرف العمليية واسييتجاب البضائع من 
اخلييارج- بعييد أن صييار العاملون يف مكتب الزكاة يف الشييحيل )انتقل 
مؤخييراً إىل قرييية أبييو حييردوب التابعيية لناحييية ذيبييان( حيذرونهييم 
ميين بعييض طييرق التعامييل الييي يسييتعملونها علييى الوتييس، مشييّددين 

أن التجييارة جيييب أن تكييون )يييداً بيييد وهيياًء بهيياء(. لكيين صاحييب مكتييب 
احلواالت يشكك يف أن ذلك يعود إىل قرارات التنظيم، فهناك الكثري 
ميين العاملييني احملليييني يف حتصيييل الضرائييب يلجييؤون إىل هييذه 
األسيياليب، وغريهييا، البتييزاز األثرياء أو ملعرفيية أماكهم، ألن مكتب 

الييزكاة مينييح العامييل الييذي حيّصلهييا نسييبًة منهييا.
منييذ افتتيياح املكتييب االقتصييادّي، أو بالتييوازي معييه، حاصيير  	
التنظيييم انتشييار صيياالت اإلنرتنييت، حتييى أبقييى أخييرياً علييى صالييٍة 
واحييدٍة يف كّل قريييٍة أو مدينيية، حبسييب مييا تفيد شييهادات. وإمعانًا يف 
إجراءاتييه األمنييية صار يطرح الصاالت مع أجهزتها لاسييتثمار كل 
شهر، فتقدم طلبات االستثمار للمكتب، الذي يتصل باملقدمني على 
الرخييص، ليخربهييم باملوافقيية علييى طلبهم، على أنييه يعطي األولوية 
لعناصييره )املعاقييني بسييبب احلييرب خاصيية(، أمييا الصاليية واألجهييزة 
فتبقى يف عهدة التنظيم لقاء مبلٍغ يتلقاه صاحبها األساسّي. وتسرّي 
أجهزتييه األمنييية دورييياٍت خاّصييًة إىل صيياالت اإلنرتنييت، تدخييل إليهييا 
بغتًة، وتطلب من الزبائن ترك أجهزتهم على الطاوالت أمامهم فوراً، 
ليقوم عناصر الدورية بتفتيش احملادثات فيها. وقد دفعت الظروف 
الييي ميييّر بهييا التنظيييم، ميين خسييارة األراضييي وحاجتييه للتمويييل، إىل 

مزيييٍد ميين التشييدد والتضييييق علييى مالكييي أجهييزة اإلنرتنييت.
ومنييذ أييياٍم حتدثييت مصييادر حمليييٌة عيين اعتقييال التنظيييم  	
صّراَفني يف مدينة العشارة، حبجة انتهاء رخصتيهما، وقامت دوريٌة 
بإغيياق مكتبيهمييا واعتقاهلمييا، بعييد ضربهمييا أمييام امليياّرة يف الشييارع. 
وتأتييي هييذه العملييية، علييى مييا يبييدو، ضميين إسييرتاتيجيٍة جديييدٍة 
ينتهجهييا التنظيييم، مييع إحييداث »مكتييب االتصيياالت« يف امليادين، الذي 
أصييدر مؤخييرا، حبسييب أحييد الصّرافييني، قييراراً مبنح رخييص اإلنرتنت 
لييكل ميين يسييجل مبلييغ 25 مليييون لييريٍة يف مكتييب الييزكاة لدفييع 
الضرائييب عنييه: »معييد يعطييو رخييص لغريهييا«، كمييا يقييول الصييّراف. 
وقييد جيياء املكتييب ليحييّل حمييّل املكتييب االقتصييادّي يف مراقبيية أجهييزة 
اإلنرتنييت، لكيين بصاحييياٍت أكرب وخطيية عمٍل جديييدٍة كما يتناقل 

البعييض.
يقييع اإلنرتنييت بييني حاجيية التنظيييم إىل الرتويييج لنفسييه  	
وتواصييل عناصييره بذويهييم ومييردوده املالييّي ميين جهيية، وخوفييه ميين 
اسييتعماله كسيياٍح ضييّده ميين جهييٍة أخييرى. وبييني هييذا وذاك تنشييط 
اجتهييادات قادتييه وخّسيية عناصييره. فهييل يسييتطيع التوفيييق بييني كل 

ذلييك؟!

حاول تنظيم الدولة اإلسامية، خال سيطرته على دير الزور، مراقبة عمل صاالت اإلنرتنت بإصدار قراراٍت  	
كثييريٍة لضبييط عملهييا ومعرفيية روادهييا؛ لكن أجهزة اإلنرتنييت اخلاصة بأصحاب رؤوس األمييوال، كالتجار والصّرافني، 

ظلييت خييارج سيييطرة أجهييزة املراقبيية.

مسهر اخلالد

رادار املدينة

اإلنرتنت الفضائّي يف دير الزور:
كيف يضبط تنظيم الدولة اإلسامية عمله
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ففييي األوقييات العصيبة الي مّر بها  	
احلييراك السييلمّي، حييني كانت تغلييق الدروب 
أمام الثوار بسبب الردود العنيفة الي كانت 
تواجههييم، كان يشيياع خييرب اغتيييال مسييؤوٍل 
مييا كحييلٍّ وحيييٍد أمييام تلييك املييآزق الييي مل 
جيهييز املتظاهييرون أنفسييهم هلييا. فيبييدأ اخلرب 
علييى شييكل تسييريٍب ميين سييائق هييذا املسييؤول 
أو مرافقييه أو مدييير مكتبييه، ليبدو كشييخٍص 
قريييٍب ميين النيياس، فيتوحييد الفاعييل والشيياهد 
والراوي، بعد أن تذوب احلدود بينهم يف ذلك 
احلدث/املطلييب اجلماعّي املشييرتك، وتسييقط 
أفعييال النقييل )قييال أو حكييى(، حتييى يتحييول 
اخلييرب إىل حكايييٍة بتفاصيييل تشييمل حتييى 
اللحظييات الييي ميين املفييرتض أن تكييون فيهييا 

شييخصية اخلييرب مبفردهييا.
ومييع انتشييار كتائب اجليييش احلّر  	
يف دييير الييزور، منتصييف 2012، وبييدء محليية 
الثييوار  احلييرس اجلمهييورّي، صييارت أخبييار 
مكّرسييًة للجوانب العسييكرية. ومنها أن جنود 
النظييام الذييين شيياركوا يف احلمليية كانييوا 
ميشييون علييى جثييث القتلييى ميين زمائهييم، يف 
حكايٍة تؤكد شجاعتهم وجرأتهم وتدريبهم 
العالييي، فهييم بذلييك أعييداء أقوييياء كمييا يبييدو 
ميين اخلييرب. لكيين اجليييش احلييّر، الييذي بقيييت 
منييه أعييداٌد قليلييٌة فقييط يف املواجهيية، اسييتطاع 
أن يوقييف زحفهييم. بينمييا يأتييي خييرب تعاطييي 
هييؤالء اجلنييود حبييوب اهللوسيية، وقييد ظهيير يف 
الفييرتة ذاتهييا، للتخفيييف ميين الشييجاعة الييي 
منحهم إياها املشييي على جثث بعضهم. كما 
أن القتلييى ميين قييادة كتائييب اجليييش احلييّر 
)قيصيير اهلنييداوي خاصييًة( مل ميوتييوا، األميير 
الييذي ظييل متييداواًل ملييّدٍة طويليية، مييع تأكيييد 
متناقليه أنهم رأوه بأعينهم يف املكان الفانّي. 
املقاتييل  شييخصية  علييى  األهالييي  فتعويييل 

اجلسييمانية،  وصفاتييه  الفردييية  وبطولتييه 
ووضييع اآلمييال يف كل ذلييك، واحلاجة املاسيية 
إليقيياف الشييعور باخليبة؛ جعلت من اجلميع 
صانعييني ومتلقييني خلرب تكذيب مييوت القائد.

احلكائييّي  العنصيير  يطفييو  كمييا  	
بشييكٍل واضييٍح بعييد اخلافييات بييني الفصائييل 
املقاتليية. إذ إن الفصيييل املغلييوب، وقييد ُجييّرد 
ميين سيياحه أو عتيياده أو اعتقييل عناصييره أو 
اغتيييل قائييده، دائمييًا ُيظهيير خييرباً يفيييد أنييه 
كان حيّضيير لعمييٍل عسييكريٍّ ضخييٍم يهييدف 
إىل حترييير مناطييق أو اهلجييوم علييى قطييٍع 
عسييكرية. ينطبق هذا علييى الكتائب الصغرية 
الكبييرية، ويشييمل كذلييك  الفصائييل  كمييا 
لاسييتعطاف  حماولييٍة  يف  الدوليية.  تنظيييم 
وكسييب التأييييد، أو إلقيياء اللييوم على اخلصم 
والدفييع باجتيياه الشييعور بالذنييب، ورفييع التهييم 
هيية ميين الطييرف املهاجييم، الييذي يكييون يف  املوجَّ
العييادة قييد كثييف جهييود عناصييره وأنصيياره 
إلشاعة مساوئ الفصيل املغلوب. كما يطفو 
بشييكٍل مطييرٍد، مييع هييرب قائييد فصيييٍل مييا، أن 
اهلييروب مّت -حبسييب تلييك األخبييار- مبابييس 
نسييائية. وخيييدم ذلييك هييدف إنييزال أكييرب 

هزميييٍة معنويييٍة حمتملييٍة باخلصييم. 
يف تلييك األخبار/احلكايييا ال يسييمح  	
دور الفييرد وحلظيية احلييدث بظهييور العناصيير 
الواقعية األخرى، ويربز ذلك جليًا يف خافات 
إسييهامات  حييول  عييادًة  حتييدث  الييي  الثييوار، 
فتبييدو  الثييورة،  يف  وموقعهييا  مييا  شييخصيٍة 

علي خطاب

أخييذ الكثييري ميين أخبييار الثوار شييكل  	
وكانييت  وعناصرهييا.  سييردها  يف  احلكايييا 
يف  األساسييّي،  هدفهييا  عيين  اخلييروج  دائميية 
اإلخبييار أو تسييليط الضييوء أو وصييف احلييدث 
أو حتى التسلية، إىل أهداٍف أخرى. وكانت 
فكمييا  اإلرادة،  عيين  اخلارجيية  دوافعهييا  هلييا 
كانت اسييتجابًة ملطلٍب نفسيييٍّ مجاعّي، فقد 

صييدرت عيين عقلييية األهالييي ذاتهييم.

حتيياول  متعييددة،  مروييياٍت  بييني  اخلافييات 
كل منهييا تنميييط تلك الشييخصية بشييكٍل ما، 

فتتنقييل ميين »احلرامييي« إىل »البطييل«.
كما ُتربط النتائج بأسييباٍب أخرى  	
أكثيير قربييًا ميين العقلييية السييائدة، فتصبييح 
ألحييداٍث  سييببًا  املثييال-  سييبيل  -علييى  املييرأة 
كبييرية، كمييا حصل عند ربييط إعداماٍت قام 
بهييا تنظيييم الدوليية، عنييد سيييطرته علييى دييير 
الزور، بقَسٍم أطلقه أحد قادته احملليني، عامر 
الرفييدان، أن يقتييّص إلحييدى النسيياء اللواتييي 

اعتقليين يف وقييت سييابق.
وإذا كانييت احلكاييية الشييعبية يف  	
املاضي ُتنقل شفويًا، فإن حكايا اليوم )األخبار 
فقييد  التدوييين،  إىل  طريقهييا  وجييدت  هنييا( 
أتيحت للكثريين كتابة أفكارهم وحكاياهم، 
ونقل ما مسعوه -بسرعٍة فائقة- عرب شبكات 
التواصل االجتماعّي، الي تشكل هذه األخبار 
فيهييا »التاريييخ اآلخيير« إن صييح التعبييري، او مييا 
ميكيين أن يكييون »اإلعييام البديييل عيين اإلعييام 

البديييل«.
األخبييار  هييذه  صييدق  عيين  بعيييداً  	
وكذبهييا، ومعقوليتهييا وعدمهييا، فييإن اجلدير 
باملاحظيية هييو املشييرتكات فيهييا، حتييى تبييدو 
وكأنهييا نتييٌف ميين تاريييٍخ بييا زميياٍن ومييكاٍن 
حمددييين، تكييون فيييه األحييداث والشييخصيات 
قوالييب جاهييزة، تبث فيها الروح أمساٌء ووقائع 
متغريٌة باستمرار، لكن بصفاٍت متشابهٍة إىل 

حييدٍّ بعيييد.

العنصر احلكائّي يف أخبار الثوار

للفنان عمرو عيسى
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أم صيياحل امييرأٌة مخسييينيٌة مليئييٌة بالقييوة واحلنييان يف آٍن  	
واحد. تنقلت منذ زواجها بني بيوٍت كثرية، كحال معظم السوريني 
يف رحليية البحييث عيين منييزٍل ال يسييتنزف إجييياره معظييم دخييل زوجها، 
إىل أن حّط بهم الرحال يف هذا املنزل املؤلف من ثاث غرٍف وحديقٍة 

صغرية، تسييميها »احلاكييورة«.
أتعبتهييا احلييياة ولكنهييا، معتمييدًة علييى موروثهييا الفطييرّي  	
يف الصييرب والتسييليم هلل حتييت عنييوان »الربكيية«، كانييت تصحو قويًة 
كعادتهييا كّل يييوٍم لتعييارك احلييياة مييع زوجهييا وأطفاهلييا، فهييم كل 

ثروتهييا كمييا كانييت تقييول.
اسييتعارت أم صيياحل ميين ذاكرتهييا شييكل الطريييق الرتابييّي،  	
وكيييف كانييت تبييدأ فجييراً مييع نسيياء احلييّي بكنسييه ورّش امليياء عليييه 
فيبييدو كلوحيية، ثييم ميييأل األطفال الشييارع ضحكًا ولعبًا وبييكاء. قالت: 
»مشوا على كل رصيٍف يف هذا الطريق«. أضاء وجهها وهي تستعيد 
فرح طفولتهم وتستحضر ما صار عصيًا على العودة، فهي تعرف أن 

الزميين ال يعييود إىل الييوراء.
»كانييوا صغييار« عندمييا دخل اجليش احلييّر إىل مدينة حلب  	
يف آب 2012. الكبييري صيياحل كان يف اجلامعيية. كنييت أنظيير يف وجهييه 
حييني يدخييل إىل البيييت، وكنييت أعرف أنه شييارك حتمييًا يف املظاهرات 
الييي كانييت أخبارهييا تتوارد من نسيياء احلّي يف جلسييات الرصيف. من 
سيييخرج إن مل خيييرج صيياحل! منييذ بييدأ احلديييث عن املظاهييرات يف آذار 
2011 تبييدل طفلييي، صييار أكثيير قييوًة وصابيية، وباتييت ماحمييه تشييي 

بييأن حدثييًا كبييرياً قييد اسييتقّر يف قلبييه.
كنييت أسييرتق السييمع إىل مكاملاتييه اهلاتفييية مييع أصدقائييه،  	

ويتسييارع قلييي عندمييا حييياول التمويييه بكلماتييه، فيسييتبدل بكلميية 
»مظاهييرة« مجليية »متييى سيييبدأ العييرس؟«. ال أعييرف إن كان حييياول 
التخفيييف ميين خييويف عليييه ولكييّن ما كنييت أعرفه أن خطييوط اهلاتف 
مراقبيية، و»حتييى احليطييان هلييا آذان« يف بلييٍد حيكمييه عناصيير األمن. يف 
احلارة كان الكام عن حاجز »طريق الباب« القريب وكيف اعتقل 
الكثييري ميين الشييباب. كانييت التهييم جاهييزة، وكانييت األمهييات تبكييي 
أطفاهلييا، أمييا الرجييال فاكتفييوا بالسييكوت. ال أحييد يسييتطيع التوسييط 
عندهييم وال حتييى السييؤال عن ابنه الذي اعتقييل. »كان اخلوف مزروع 

بييكل مييكان، واالنتظييار والدعيياء هييو كل اللييي طالييع بإيدينييا«.
كان الربد حيّز قلي عندما تراودني فكرة اعتقاله، ولكين  	
مل أكن أحاول إيقافه وال حتى سؤاله. »سّلمته هلل«، فقد كنت أعرف 
أني لن أسييتطيع منعه. كنت أكتفي بتفتيش ثيابه الي ُأصرُّ على 
غسييلها عنييد عودتييه واالطمئنان إىل إزاليية كل األدلة الي توحي بأنه 

كان هنيياك، أمشهييا وأضمهييا إىل صييدري دون أن يرانييي.
إخوتييه الثاثيية كانييوا صغيياراً، أو هكييذا تييرى األم أطفاهلييا  	
مهمييا كييربوا. أصغرهييم علييي كان يف السادسيية عشيير ميين عمييره، مل 

األول. أنييه سيييكون شييهيدي  بالييي  خيطيير يف 
كان هادئًا ومجيًا. كرب يف غفلٍة مين وانتظم يف صفوف  	
اجليييش احلييّر. ليييس لدينا خياٌر آخر، »كل حييدا مات له أخ أو صديق، 
والشييباب اقتنعوا بالثورة وعرفوا أنو النظام ما رح يسييقط باملظاهرات 
اللييي كان كل يييوم عبييريوح فيهييا أكثيير ميين شييب، يييا بيعتقلوهيين يييا 
بيستشييهدوا. وكان الزم الشييباب يدافعييوا عيين حاهليين وبلدهييون، هيياد 

حييّق ومييا منقييدر نوقييف بوجهييون«.

هناك بيوٌت ال تعرتف بالطفولة مبكرًا، وال تفشييي حببها ألبنائها. تشيياهدهم يكربون يف مسيياحات الغرف الضيقة، وتزرع فيهم  	
سييلوك الرجوليية منييذ خطواتهييم األوىل. نسيياؤها ال تنحييين إال لرتفييو أحييام صغارهييا، ورجاهلييا كشييجر الغييار.

يف حّي احليدرية الشييعّي، شييرق مدينة حلب، كان منزل أم صاحل، ككل بيوتات احلّي العشييوائّي، حيتل مسيياحًة من الطريق  	
الرتابييّي الييذي تغيييب عنييه كل اخلدمييات ويسييكنه دفء العائليية املكّونيية ميين أربعيية شييباٍن وثيياث فتيييات، كلهييم متقاربييون يف السيين.

مصطفى أبو مشس

رادار املدينة

حلب - حّي احليدرية - عدسة جال املامو - خاص

»لن أصاحل! وبذوري ستمأل األرض..«
أم صاحل احللبية:
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رادار املدينة

يف شييباط 2015 استشييهد علييي يف معركيية صييد قييوات  	
النظام عن قرية حردتنني يف الريف الشمالّي ملدينة حلب. جاؤوا 
بييه عريسييًا إلييّي. وقتهييا فقط، حني ملسييت وجهييه البييارد، أدركت أن 

ذقنييه قييد اكتملييت.
كان شييتاًء قاسيييًا، قالت أم صاحل وهي تنظر إىل قطعة  	
األرض الصغييرية اجمليياورة ملنزهلييا، الييي كانييت تييزرع فيهييا بعييض 
اخلضراوات. حّركت يدها وكأن الكلمات جتمدت على شفتيها 
ثم قالت: »رمبا لو كان حيًا ملا اسييتطاع النظام أخذ الطريق الذي 

رواه بدمييه«.
حلقهييا.  يف  والاجييدوى  اخلييذالن  حبجييم  اختنقييت  	
رمبييا شييعرت أن استشييهاد علييي صييار سييدًى بعييد أن اسييتطاع األسييد 
السيييطرة علييى الطريييق بني حنييدرات والزهراء، مييروراً حبردتنني 

.2016 شييباط  يف  ورتيييان، 
»هل هي مصادفٌة أن يؤجل استشهاد علي تلك السيطرة  	
سيينة كامليية؟«. هييي املييرأة الييي ال حتفييظ التواريييخ صييارت تهتييم 
بنشييرات األخبييار ومناطييق الصييراع وأخبييار املعييارك، تفييرح لتقييدم 

الثييوار وتلعيين النظييام وحلفيياءه. صييار هلييا ثييأٌر شييخصّي. 
نشييأُت يف قريييٍة صغييريٍة بالقييرب ميين اعييزاز. كان لييدى  	
والييدي أرٌض كبييرية، كنييا نييزرع فيهييا كل شيييء. أرادت أم صاحل 
أن ختييرج ميين ذاكرتهييا: »إن سييّلم اهلل هييذه األرض سييتعيننا علييى 
ويات احلصار«. منذ سيطرة النظام على طريق الكاستيلو يف آب 
2016 منييع حتييى اهلييواء من الدخول إىل أحيائنا الشييرقية. األسييواق 
شييبه فارغيية. قالييت لييي جارتييي إنهييا ذهبت إىل السييوق فلييم جتد إال 
بعييض احلشييائش والباذجنييان، كيلييو الباذجنييان بييي750 لييرية. منييذ 

استشييهاد عبييدو مل أذهييب إىل السييوق.
نظييرُت إليهييا، للحظييٍة رأيتهييا شيياخت، كل التواريييخ  	

بالفقييدان. ارتبطييت  عندهييا 
انتظييَرْت هنيهييًة، تنّفسييْت ثييم أكملييت: عبييدو كان  	
أضخم أبنائي. الثالث بينهم. »شاب بيعّي العني«. كان مع الفوج 
األول من اجليش احلّر. هو أكرب من علي بسنٍة واحدة. استشهد 
يوم عرسييه. كنت أنوي تزوجيه يف ذلك اليوم من تشييرين الثاني 
2015، ولكنييه حييني مسييع بتقييدم داعييش حنييو قييرى اعييزاز يف الريف 
الشمالّي قّرر الذهاب إىل هناك مع أصدقائه. »كان جنديًا حبق«. 
مل أفلح يف تأجيل ذهابه، كان على موعٍد مع املوت. مل يفلح دعائي 
بعودته ساملًا. عاد حيمل جراحه، أصابته طلقٌة يف عموده الفقري. 
أسعفوه إىل تركيا، بقي هناك شهراً كامًا يف املشفى. ال أعرف 
كيف وصلُت إىل تركيا، قطعت احلدود قريبًا من اعزاز، مشينا 
لثاثيية أييياٍم حتى اسييتطاع املهييّرب إدخالنا. مل أكن أشييعر بالتعب، 
القلق على عبدو كان هو ما يسييرّيني. وحني وصلت رأيته، كان 
ممدداً على سريره، وقد أحّس بي. راودني حلم يقظٍة أني سأعود 
معييه إىل بيتنييا، سييأخفيه بييني جنييّي. بييدأت صحتييه بالتحسيين بعييد 
إجراء جراحٍة له. خارج غرفته يف حديقة مشفى كيليس، كنت 
مييع ابييين األكييرب صيياحل، الييذي كنييت قييد أرسييلته إىل تركيييا مييع 
أطفاله بعد استشهاد علي، كان على أحدنا أن يبقى حيًا. أتعرف؟ 
منييذ شييهرين صييار لديييه طفييل أمساه علييي كعّمه. أرجييو أن يكون 
كذلييك، ويأخييذ حظييه يف احلياة. بعث لي صورته، كم متنيت أن 

أشييّم رائحته. هو من يسييتحق احلياة، هو من سيييكمل.
خرجييت املرتمجيية الييي تعمييل يف املستشييفى للبحييث  	
عنييا. حييني رأتنييا قالييت: عبييدو يريييد عروسييه، هييو ينييادي بامسهييا. 
ذهييب صيياحل فأحضرهييا من املنزل. لقييد أتت معنا حني َوَصَلنا خرب 
إصابتييه. يف املشييفى كتبييت كتابييه علييى عروسييه، لكيين استشييهاده 
كان أسييرع ميين فرحييي بأوالده. دفنتييه جبانب أخيه األصغر علي. 
»األسد وداعش وجهان لعملة واحدة«، كاهما قتل حلم صغارنا، 

وكاهمييا ال يأبييه لقلييوب األمهييات.
»هييذه احلييرب أكلييت بييذوري«، قالييت لييي أم صيياحل يف رسييالٍة  	
صوتيييٍة علييى الواتييس آب وهييي حتدثييين عيين بييذور احلديقيية الييي زرعتهييا 

بعناييية.
هذا الشييارع كان يضّج باألطفال. منذ أن تقدم النظام بالقرب  	
من دوار اجلندول نزح معظم ساكنيه. معظم البيوت هدمها الطريان. يف 
كل بيييٍت شييهيٌد ورمبييا أكثيير. مل يعييد املييوت خييفنييا، لكيين النيياس نزحييت 
خوفييًا ميين االعتقييال. هنيياك من يتحدث عيين اقرتاب قوات األسييد من احلّي. 
بقيييت أنييا وابييين مصطفييى هنييا، قررنييا عييدم النييزوح، أنييا ليين أتييرك بييذوري.

بييدا احلديييث عبثيييًا وأنييا أحيياول الرتكيييز السييتحضار وجييه األم  	
الييي زرعييت بذورهييا يف كل مييكان، تسييتعيد طفليهييا الشييهيدين وصييورة 
بكرها الاجئ وتكتفي بانتظار ما يسّد الرمق. ولكنها مل تكن أبداً حمطمًة 

مثلييي وأنييا أسييتمع إليهييا.
منييذ أييياٍم تواصلييت معهييا بعد أن غادرُت املدينة منذ أشييهٍر قليلة.  	
أردت أن أسيياهلا عيين اهلدنيية الييي أعلنتهييا روسيييا وقوات األسييد، وُأخربها أن 

باسييتطاعتها اخلييروج ميين املدينيية إن أرادت.
كانييت اإلجابيية كمييا ختيلتهييا، ولكيين ُبعييد املسييافة محانييي ميين  	
نظراتها: »أنا لن أصاحل. يف كل بيٍت هناك ثأٌر شييخصّي. مل تعد القضية 

مسييألة تغيييري نظييام، ومل تعييد كلميية حرييية تكفينييا«.
»نريييد ألبنائنييا الراحيية يف قبورهييم. حنيين ال منلييك الكراهييية،  	
ولكننييا ليين نسييتطيع نسيييانهم وال خيانيية دمهييم. سييننتصر، كلييي ثقييٌة أن 

املدينيية«. هييذه  سييتمأل  بييذوري 
»مل يعييد هنيياك مييا خنسييره، كل مييا تبقييى لنييا »شييوية كراميية«.  	
أتريييد أن نسييّلم أنفسيينا للقاتييل؟! سييتبدأ املعركيية قريبييًا. هييذه حلييب أم 
الشييهداء واحلضييارات، مل يفلييح أحييد يف اقتاعهييا سييابقًا ولن يفلييح الروس 

واألسييد اليييوم. هييذه البيياد لنييا«.

»لن أصاحل! وبذوري ستمأل األرض..«
أم صاحل احللبية:

الشقيقان علي وعبدو قبل استشهاد األول )ميني( بساعات
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نبذة تارخيية
ثانوييية أبييو عبيييدة بيين اجلييّراح الشييرعية، الييي باتييت تعرف  	
بي»ثانوية تركمان بارح الشرعية« نسبًة إىل القرية الي أنشئت فيها، 
وتقييع يف اجلهيية الشييمالية الغربييية ميين مدينيية حلييب، قييرب احلييدود 
الرتكييية. افتتحييت املدرسيية عييام 1989، وهييي داخليييٌة تييدّرس املييواد 
الشييرعية والعاميية، تضييّم املرحلتييني اإلعدادييية والثانوييية، وكانييت 
تسييتقبل قرابيية ألييٍف ومئيية طالييٍب وطالبييٍة ميين احملافظييات السييورية، 
تقدم هلم اإلقامة والطعام. وهي تتبع وزارة األوقاف السورية، لكنها 
ال تتلقييى دعمييًا منهييا، بييل تعتمد على الترّبعات املاّدييية والعينّية، الي 

تقتطييع األوقيياف نسييبة 15% منهييا.
اّتسييمت املدرسيية مبنهجهييا العلمييّي. إذ ُعرفييت بنبذها للغلّو  	
والتشييدد ميين جهيية، وتنقييية الّدييين ميين اخلرافييات والبييدع ميين جهييٍة 
أخييرى، وهييو مييا مّيزهييا عيين بعييض املييدارس الّشييرعية األخييرى، 
منييذ عييام 1992 اسييتقبلت الثانوييية الطيياب األجانييب ميين  	
تركيييا والشيشييان وداغسييتان وروسيييا وحتييى جييزر القميير وغريهييا، 
وصييل عددهييم إىل 110 طييّاب، بقوا فيها حتى عام 1997 عندما صدر 
قييراٌر حكوميييٌّ بنقييل كافيية طيياب الشييريعة األجانييب إىل دمشييق.

الطيياب واحلّفيياظ اجملازييين.  املدرسيية عشييرات  خّرجييت  	
وحاضيير فيهييا علميياٌء كبيياٌر، كاحملييّدث نييور الدييين عييرت احللييي، 
وحممييد هشييام برهانييي الدمشييقي، وفقيييه حلييب وفرضّيهييا األول 
يوسييف هنييداوي، مدييير اجلامييع األمييوي الكبييري )املغّيييب يف سييجون 
اللغيية  مشييايخ  شيييخ  فيهييا  حاضيير  وكذلييك  اآلن(.  حتييى  النظييام 

وغريهييم. قبيياوة،  الدييين  فخيير  د.  حلييب  يف  واإلعييراب 
حراكها الثورّي

مييع انطيياق الثييورة شييّكلت املدرسيية، بطابهييا وكادرهييا  	
ح يف ما  التدريسييّي واإلدارّي، كربى حواضن احلراك الثورّي واملسييلّ
بعييد؛ إذ كانييت تضييّم خّزانييًا بشييريًا ميين كافة قييرى الريف الشييمالّي 
والغربييّي والّشييرقّي حللييب، مييا شييّكل قاعييدًة ثوريييًة صلبييًة يف تلييك 

القييرى والبلييدات.
ومنهييا خييرج العديييد ميين القييادة الفاعلييني واملؤّثرييين يف  	

الثورة، ومن أبرزهم مديرها منذ 2006 الشيخ عبد اهلل العثمان، أحد 
مؤسسييي لييواء التوحيييد، رئيييس جملييس الشييورى يف فصيييل اجلبهيية 
الشييامية حاليييًا. وكذلييك املوّجييه واملييدّرس زاهيير الشييرقاط الييذي قاد 
فصيييًا عسييكريًا وانتقييل إىل اإلعييام يف مييا بعييد )اغتالتييه داعييش يف 
تركيا. انظر ترمجته يف العدد 71 من »عني املدينة«( وآخرون. كما 

قدمييت عييدداً ميين الشييهداء يف املظاهييرات والعمييل املسييّلح.
مييع دخييول اجليييش احليير مدينيية حلييب صيييف عييام 2012  	
ُأغِلقت املدرسة ألول مّرة، وحتّولت إىل مأوًى للنازحني من املدينة، 
فاسييتقبلت آنييذاك أكثيير ميين 100 عائليية. ويف العييام الدراسييي 2013-

2014 ُأعيييد افتتاحهييا ليصييل عييدد رّوادهييا إىل 290 طالبييًا. ومييع انتهيياء 

امتحانات الفصل األول ُأغلقت للمرة الثانية بعد وصول داعش إىل 
مشييارف القرييية، قبييل أن تتمكيين ميين السيييطرة عليهييا أواخيير متييوز 

.2014

الثانوية يف ظل تنظيم الدولة
حتييت سيييطرة داعييش وصلييت أنبيياٌء شييحيحٌة عيين حييال  	
املدرسيية، حتييّدث بعضهييا عيين إحييراق مكتبتهييا الي حتوي سييّتة آالف 
عنييواٍن ميين أّمهييات الكتييب يف مجيييع االختصاصييات، ونقييل أثاثهييا إىل 
مكاٍن آخر. وحتدثت أنباٌء أخرى عن حتويل مطبخها -الذي كانت 
تعييّد فيييه الوجبييات للطيياب- إىل سيياحٍة حتييوي عييّدة زنازييين صغريٍة 
للمعتقلييني. مل يكيين ذلييك مسييتغربًا وال ُمسييتبعداً، إال نبييأ حتويييل 
الكثييريون  فقييد جتاهلييه  واخُلييردة،  للنفايييات  املسييجد إىل مرمييًى 

واعتييربوه مبالغييًا بييه!
مييع وصييول قييّوات عملييية »درع الفييرات« إىل القرييية، يف  	
الرابييع ميين تشييرين األول 2016، مل يكيين دخييول الثانوّييية سييهًا بداية 
األمر نتيجة األلغام يف حميطها. وبعد دخوهلا أثبتت الصور صّحة 
تلك األنباء، وتعّدتها إىل قيام داعش بإحراق السجن قبل انسحابها. 

ومل يتوّقييف األميير عنييد هييذا احلييّد؛ بييل حصييل مييا مل يكيين متوّقعييًا!
فقييد توجييه عييدٌد ميين املدنيييني برفقيية أحد عناصيير اجليش  	
احلييّر إىل مسييجد الثانوييية إلعييادة تأهيلييه، ليفاجييؤوا بتحويلييه إىل 
مسييتودٍع مهجييوٍر، يلقييي جهيياز احلسييبة فيييه مييا يصييادره ميين أجهييزة 
االسييتقبال الفضائييية. ومييع بييدء تنظيفييه انفجيير لغييٌم مييزروٌع داخييل 
باحة املسييجد، استشييهد إثره ثاثة أشييخاٍص وجرح عشييرة آخرون!

تأهيل املدرسة بني املأمول واملمكن!
يقييول الشيييخ حممييد ياسيير أبييو كشيية، رئيييس اجمللييس  	
الشييرعي يف حلب، إّنه يأمل يف إعادة افتتاح املدرسيية جمدداً، ويعّدها 
من الصروح العلمّية اهلامة الي جيب اسييتغاهلا، نظراً لعدم متّكن 
ثانوّيييي مييارع واعييزاز الشييرعيتني ميين اسييتيعاب مزيييٍد ميين الطيياب، 
مشييرياً إىل صعوبيية وصييول طيياب القييرى اجمليياورة إليهييا. وأفيياد أبييو 
كشيية بييأن اجمللييس الشييرعي خاطييب اجمللييس اإلسييامّي ملتابعة هذا 
املشييروع واالعتميياد علييى كييوادر اجمللييس الشييرعّي حبلييب إلدارتييه.

ثانوية تركمان بارح الشرعّية ودورها يف الثورة

بييارح  تركمييان  مدرسيية  تعييّد  	
الشييرعية إحييدى أكييرب حواضيين الثييورة 
واجليييش احلييّر يف الشييمال السييورّي. فمييا 
سييببًا  كان  وهييل  تارخيهييا؟  ومييا  هييي؟ 
النتقييام تنظيييم الدوليية اإلسييامية منهييا؟

حممد سرحيل

سجن داعش يف املدرسة - رويرتز
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جرمانييا إحييدى مداخييل الغوطيية الشييرقية، وتييكاد تكييون  	
البلييدة الوحيييدة الييي مل تتعييّرض للتدمييري والتهجييري يف املنطقيية. 
غالبية سكانها من الدروز ونسبٍة أقّل من املسيحيني، قبل أن تكتظ 
بالنازحييني السييّنة ميين قييرى الغوطيية وبلداتهييا وميين مناطييق سييورية 
خمتلفيية. يف جرمانييا كانييت الكثييري ميين النسييوة ترسييلن أبناءهييّن 
سييعيداٍت إىل جبهييات املييوت، وتزغييردن علييى الشييرفات كلمييا مسعيين 
صوت قنابل الطريان املدمرة وهي تنزل على رؤوس شركائهّن يف 
الوطن -كما يفرتض- يف يلدا وعقربا واملليحة وزبدين وجسرين، 
فيمييا كان رجاهلييّن ينصبييون احلواجييز علييى مداخييل البلييدة ليذلييوا 
وينكلييوا بأبنيياء هييذه املناطييق اهلاربييني ميين املييوت واجلوع واحلصييار.... 
يروي أبو خالد، الرجل الستييّن الذي مل يغادر بلدة سقبا  	
يف حياته اال ليتبضع مع عائلته من دمشق يف املناسبات، عن نزوحه 

هييو وميين تبقييى ميين عائلتييه إىل جرمانييا إلنقيياذ ميين ميكيين إنقيياذه:
»بقينييا يف سييقبا حتييى نهاييية عييام 2012. كانييت احلييرب قييد  	
أصبحييت شيياملة، ووصييل اجليييش احلييّر اىل مشييارف دمشييق، لكيين 
القصييف اليومييّي واحلصار ومقتل ثاثٍة من أوالدي )شييابان وفتاة( 
دفعييين إىل مللميية ميين تبقييى ميين العائليية إىل جرمانييا ألنهييا األقييرب 
إلينييا ولنييا فيهييا معييارف وأصدقيياء ميين أيييام العمييل يف األرض وبيييع 
احملاصيييل. لكيين عناصيير قييّوات النظييام علييى احلواجييز أبقونييا ألييياٍم 
حتييى مسحييوا لنييا بالدخول، بعد أن أخذوا منا كل ما أخرجناه معنا 
ميين مصيياٍغ وموبايييات. وصلنا إىل جرمانا أشييبه بشييحاذين ال منلك 
مثيين سندويشيية فافييل. سييكّنا مييع عائليية أخييي األصغر الييي خرجت 

قبلنييا، حتييى وجييدُت عمييًا يف منتييزٍه مبسيياعدة أهييل اخلييري«.
»مييا جيرحنييا ليييس الفقيير والتشييرد والنييزوح بقييدر مييا  	
جترحنييا نظييرات النيياس إلينييا هنييا وكأننييا يهييود!! والفرحيية الييي 
جياهييرون بهييا أمامنييا حني يسييمعون عن مذحبييٍة يف الغوطة أو حني 
يضييرب الطييريان بيوتنييا وأرزاقنييا. واهلل يفييّرج...«. بهييذه العبييارة الييي 

أصبحييت الزمييًة سييوريًة ينهييي أبييو خالييد حديثييه.
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هييل ميكيين لزغاريييد الفييرح أن تتحييّول إىل زغاريييد حقييد؟  	
هييذا مييا فعلتييه احلييرب ببعييض السييوريني الذييين رأيناهييم حيتفلييون، 
ونسيياؤهم تزغييرد ميين شييرفات املنييازل يف ضواحي دمشييق، كلما قام 
طييريان النظييام بييدّك بلييداٍت ال تفصلهييا عنهييم سييوى كيلومييرتاٍت 

معييدودة.

حييّي عييش الييورور مسييتوطنٌة حقيقييية، كمييا يقييول أهالييي  	
بييرزة ميين جييريان هييذا احلييّي الفقييري الييذي يشييكل العلويييون النسييبة 
العظمى من سكانه. يقول )خليل، ر( وهو من ناشطي حّي برزة خال 

السييلمية: الثييورة 
»منذ املظاهرات األوىل للحّي أخذ أهالي »العش« يهامجونه،  	
مزّودييين بالعصييّي والسييكاكني واملسدسييات والبنييادق ليقمعونا -حنن 
السييكان األصليييني- ويقتلونييا، أو جيّرونييا إىل فييروع األميين حيييث املييوت 
أرحييم ميين البقيياء. حنيين جييرياٌن ونعييرف بعضنييا، لكنهييم ضحييوا بييكّل 
العشييرة واحنييازوا إىل الظييامل وصيياروا شييركاء يف اجلرمييية لألسييف. 
كيف سنعود جريانًا مع الذين قتلوا أوالدنا ونهبوا أرزاقنا وبيوتنا؟!«.

يف حييّي امليييدان الدمشييقّي منطقييٌة صغييريٌة تييكاد تكون شييارعًا  	
واحييداً حتيياذي احلييّي، أمسوهييا »حييّي األسييّد، سييكانها ميين أبنيياء الطائفة 
العلوية املهاجرين إىل العاصمة. يروي حممود، الفلسييطييّن السييورّي 

ابيين خميييم الريمييوك، مييا فعلييه سييكان هييذا الشييارع الصغييري: 
»كان هييذا احلييّي هييو املنجييم الييذي خيييرج منييه القتليية إىل  	
السييلميني،  املتظاهرييين  ليقمعييوا  واملخيييم  والقييدم  امليييدان  شييوارع 
ويسييهموا يف حتويييل الثييورة إىل جمموعيياٍت مسييلحٍة بييدأت كحاجييٍة 
مشييروعٍة للدفيياع عيين النفييس وعيين األحييياء املعارضيية ضييد انتهيياكات 
النظييام وميليشييياته، ثييم حتولييت إىل مشييروٍع طائفيييٍّ مييواٍز لطائفييية 
النظييام، وممييّوٍل ميين أطييراٍف إقليميييٍة ودوليييٍة يهمهييا إفشييال الثييورة 

السييورية كمشييروٍع للتغيييري وبنيياء دوليية املواطنيية والقانييون«.
يف حييّي التضاميين أيضييًا، يضيييف حممييود: »كان لشييّبيحة  	
»شييارع نسييرين«، الييذي تقطنييه أغلبيييٌة علويييٌة تنحييدر ميين قرييية عييني 
فيييت يف اجلييوالن، دوٌر كبييرٌي يف حتويييل املظاهييرات إىل مواجهيياٍت بييني 
أبنيياء احلييّي نفسييه، مبييؤازرة قييوات النظييام وخمابراتييه جلماعيية عييني 
فيييت. وكان يكفييي أن ُيلتقييط شييابٌّ ميين »حارة الديرييية« أو من »حارة 
الرتكمييان« أو ميين النازحييني أو الفلسييطينيني -املهييم أنييه سيييّن- ميين 
حواجييز شييبيحة شييارع نسييرين حتييى جيييد العابييرون جثتييه مرميييًة يف 

زقيياٍق ميين أزقيية احلييّي«.
أمييا حييّي املييزة 86 فييكان خمصصييًا لتصدييير الشييبيحة إىل  	
املعّضمييية وداريييا واملييّزة... بينمييا تكّفييل علويييو مسيياكن احلييرس وحييّي 
الييورود غربييّي دمشييق بقمييع احلييراك الشييعي يّف قدسيييا ودميير البلييد 

واهلاميية...
ويف كّل هييذه األحييياء كانييت زغاريييد النسييوة تلعلييع كلمييا  	
ُضييرب حيييٌّ جميياوٌر لطاملييا عملييوا فيييه وشيياركوا أبنيياءه اخلبييز وامللييح...

ويتساءلون من أين اندلع العنف وازدهرت الطائفية؟؟ 	
ويتحدثون عن العرعور والنصرة وداعش... 	

أليس هؤالء هم الدواعش األوائل؟! 	

زغاريد احلقد على أطراف دمشق
مهدي جواد



القصف املسييتمّر هو نقطة بداية معاناٍة طويلٍة للمصابني  	
واجلرحييى، ميين أطفيياٍل ونسيياٍء ومسييّنني وشييّبان، يف مناطييق الشييمال 
السييورّي. ال ينتهييي األميير باخلييروج ميين حتييت األنقيياض، لتتفاقييم 
املعانيياة يف البحييث عيين املشييايف واألدوييية واألطبيياء، واحلصييول علييى 
وحييدات الييدم عنييد احلاجيية إليهييا. وكانييت هييذه احلاجيية امللّحيية يف 
املييدن والبلييدات اخلارجة عن سيييطرة النظام دافعييًا قويًا لبذل الكثري 
ميين اجلهييود لتأسيييس بنييوٍك للييدم، وإن بإمكانييياٍت ومعّداٍت بسيييطة.

مظاهر مألوفة
يسييتهدف القصييف املدنيييني يف األسييواق والتجمعييات. وبعييد  	
كّل جمييزرٍة يعلييو صييوت املييؤذن، ال لرفييع تكبييريات الصيياة بييل لدعييوة 
األهالييي إىل التييرّبع بالييدم، فييرتى العشييرات يتقاطييرون إىل النقيياط 
الطبييية أو إىل األماكيين احملييّددة يف النييداء، ليتييّم نقييل الييدم منهييم يف 
ظييروٍف غييري صحيييٍة يف أغلييب األحيييان، ودون مراعيياة أدنييى شييروط 
السييامة، ميين فحييٍص للييدم وشييروط ختزينييه، بسييبب الظييرف الييذي 
تعيشييه أغلييب املشييايف واحلاجيية امللحيية إىل الييدم، ممييا جيعييل القائمييني 
علييى نقلييه يتجيياوزون الكثييري ميين الفحوصييات الي جيييب إجراؤها قبل 
ذلييك. وهنييا تييربز أهمييية بنييك الدم الذي يسييهم يف التغلييب على النقص 
احلاّد يف توافر الدم، ويف ختفيف عناء البحث عن الناس، ودرء خماطر 

التييرّبع املباشيير دون أّي فحييص.
جهوٌد خجولة

ُأّسسييت بنييوٌك للييدم يف مييدٍن ومناطييق عّدة يف مشال سييورية،  	
وميين أهمهييا بنٌك يف حلب الشييرقية احملاصييرة، تعّرض للقصف وخرج 
عن اخلدمة يف اآلونة األخرية، وبنوٌك أخرى يف ريف إدلب، مثل بنك 
مدينيية كفرنبييل، وبنييك مدينيية سييراقب، الييذي مل يسييلم ميين القصييف 
هييو اآلخيير، واللييذان خيدمييان ريف إدلب الشييمالّي وريف حلييب الغربّي. 
وتعمييل هييذه البنييوك علييى مييّد املشييايف والنقيياط الطبييية حباجتهييا ميين 
الييدم ومشييتقاته، مثييل الييركازة والكريييات والبازمييا وصفيحييات الدم. 
وتؤّمن البنوك الدم من خال جوالٍت ومحات ترّبٍع يف املدن والبلدات 
والقرى، بالتنسيق مع اجلهات الفاعلة يف تلك األماكن، من جمالس 
القييرى واألحييياء والنقيياط الطبييية واملشييايف واملسييتوصفات. وللمراصد 
امليدانييية دوٌر كبييرٌي يف احلشييد واحلييّث علييى التييرّبع بالييدم ميين خييال 
توجيه نداءاٍت متكّررٍة عرب األجهزة الاسلكية الي ال خيلو بيٌت منها. 
أبو أمحد )40 عامًا( قال لنا: »أترّبع يف بنوك الدم بشكٍل دائم.  	
عندمييا أمسييع نييداًء -عييرب املييآذن أو القبضييات- أركييب دراجييي وأذهييب 
إىل املييكان، فهييذا أقييل مييا ميكن أن نقدمه ألهلنا سييواًء أكانوا جرحى أم 

مرضييى. اليييوم أنييا متييرّبٌع ولرمبييا يف الغييد أكييون املتييربَّع لييه«.
معّداٌت بسيطٌة وحتدياٌت كبرية

مبعّداٍت بسيطة، ومستعملٍة يف غالبيتها، وصلت إىل البنوك  	
احملدثيية ميين بعييض املترّبعييني واملنظمييات؛ سييّخر القائمييون علييى هييذا 
العمل طاقاتهم للقيام مبهمة قطاف وختزين الدم، حماولني تطبيق 
معايييري األمييان أثنيياء احلصييول علييى دم املتييرّبع والتأكييد ميين سييامته. 
فبعييد احلصييول علييى الييدم يعمييل القائمييون علييى حتليلييه للتأكييد ميين 

خلّوه من األمراض اإلنتانية السارية، ثم فصله إىل مشتقاته كلٍّ 
على حدة، مثل الركازات والكريات والصفيحات والبازما. جيري 
هييذا العمييل يف ظييروٍف صعبييٍة جييداً، ومعوقييات اسييتمراره كبييرية، 
أهمهييا القصييف املتكييّرر للمؤسسييات الطبييية، باإلضافيية إىل نقييص 
اخلربات وهجرة األطباء، ونقٍص كبرٍي يف املواد مثل أكياس الدم 
الفارغيية، وصعوبيية تأمييني املعييّدات املتطييّورة لفحييص الييدم، وأخييرى 
حلفظييه، وغيياء الوقود الييازم ملولدات الكهرباء األساسييية يف البنك، 
وضعييف سلسيية التربيييد خييال التنقييل بييني القييرى، واالفتقييار إىل 
السيييارات اجلواليية خييال عملييية قطييف الييدم، واسييتهداف الطييريان 
احلربييّي املتكييّرر للتجمعييات البشييرية ممييا يضطييّر البنييك إىل تغيييري 
مييكان القطيياف وعييدم إطاليية وقتييه؛ كل تلييك األسييباب جعلييت هييذه 

املؤسسييات عاجييزًة عيين تلبييية احلاجيية الكبييرية والدائميية للييدم.
وقييد التقييت »عييني املدينيية« بالدكتييور بييدر رسييان، مدييير  	
بنييك الييدم يف كفرنبل، للحديييث عن التحديات الي تواجه عملهم، 
فقييال إن أهمهييا صعوبيية تأمييني املييواد املخربييية الغالييية الثميين، ودفع 
أجييور العاملييني، وتأمييني الديييزل للمولييدات، وتأمييني سييياراٍت لنقييل 

كادر البنييك أثنيياء التنقييل بييني القييرى والبلييدات للقطيياف.
تعييّد احليياالت اإلسييعافية الناجتيية عيين القصييف، اجلييوي  	
واملدفعي، املستفيدة األوىل من بنوك الدم، ويأتي يف الدرجة الثانية 
مرضييى التاسيييميا وهييم حيتاجييون إىل نقييل الييدم بشييكٍل مسييتمّر، 

باإلضافيية إىل مرضييى العمليييات اجلراحييية املعتييادة.
يف ظييّل القصييف املسييتمّر ملناطييق املدنيييني أصبحييت حييياة  	
عشييرات النيياس رهيين زجاجة دٍم واحييدٍة متنحهم فرصة العيش من 
جديييد، يف ظييّل النقييص احليياّد يف املعييدات والتحديييات الكبييرية الييي 

تواجييه هييذا القطيياع اهليياّم.

مريم أمحد

رادار املدينة

بنوك الدم يف مشال سورية:
حاجاٌت كبريٌة وإمكانياٌت قليلة 

من صفحة بنك الدم السوري احلر على الفيسبوك
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فساد املؤّسسات الطبية يف مناطق سيطرة النظام

يف كل دول العامل تستخدم كليات الطب جثثًا حقيقيًة  	
لتدريييب طابهييا، بعييد أن يوصييي املتوفييى باسييتخدام جسييده لصيياحل 
األحبيياث العلمييية. وكانييت اجلامعييات السييورية قبييل الثييورة تعتمييد 
على استرياد اجلثث من بعض الدول، وعلى جثث جمهولي اهلوية 
الييي تأتيهييا ميين النيابيية العامة، بعييد إجراءاٍت قانونيٍة عييدة. أما اآلن 
فيتحييدث النشييطاء عن فسيياٍد كبييرٍي يف هذه املؤّسسييات األكادميية 
الي بدأت تتعامل مع الفروع األمنية لتستقبل بعض جثث القتلى 
يف هييذه الفييروع، دون احييرتام أدنييى احلقوق واملبييادئ األخاقية الي 
ميين املفييرتض أن تتحلييى بهييا املؤسسييات التعليمييية. وميين هنييا بييرزت 
قصيية خوليية مييع جثيية أخيهييا، والييي حتدثييت عنهييا وسييائل إعييام 
كثييرية، وقامييت وسييائل إعييام النظييام بتكذيييب احلادثيية دون إيراد 

أي دليييل.
ويف ظييل الفوضييى احلالييية استشييرى الفسيياد يف مجيييع  	
مفاصييل القطيياع الصحييّي يف مناطييق سيييطرة النظييام. وميين مظاهر 
ذلييك البادييية للعيييان بيييع األدوييية اجملانييية الييي تقدمهييا منظميياٌت 
عاملية، أو تقوم وزارة الصحة بشرائها لصاحل املستوصفات واملشايف 
لتقييّدم للنيياس باجملييان. إذ أصبحييت هييذه األدوييية تنتقييل إىل منافييذ 
البيييع يف الصيدليييات، وخاصييًة األدوييية مرتفعيية الثميين، لتضاعييف 
األعبيياء املادييية علييى املرضييى. فاألنسييولني، الييذي حيتاجييه مرضييى 
السييكري بشييكٍل دائييم، قلييت كمياتييه بشييكٍل كبييرٍي يف مسييتوصفات 

مدينيية الاذقييية حتييى انعييدم يف الكثييري منهييا.
قال لنا أبو علي )51 عامًا(، وهو مريض سكرّي: »منذ عدة  	
شييهور مل نسييتطع احلصييول علييى خمّصصاتنا من مادة األنسييولني، 
ودائمييا حجيية العاملييني هنيياك أنييه ال يوجييد لدينييا مييا تطلبييون. وعند 
العثمييان يف  قباليية مستشييفى  املوجييود  زوان،  ذهابييي إىل مركييز 
الاذقييية، وجييدت يف املركييز كمييياٍت كبييريًة ميين األنسييولني، هييي 
ذاتهييا الييي كانييت تييوزع جمانييًا قبييل عييدة شييهور، بنفييس الزجاجيية 
والعلبيية الييي اعتدنييا اسييتامها ميين املراكييز الصحييية. اآلن نشييرتي 
الزجاجيية بييي5 آالف لييريٍة سييورية. وتتييم تغطية السييرقات يف املراكز 
الصحييية ميين خييال توقيييع بعييض املرضى علييى كمييياٍت معينة، ال 
يتعييدى مييا يسييتلمونه منهييا ربييع ما وقعييوا عليه. والييذي يرضى بهذا 

األسييلوب قلييٌة مميين هييم مضطييّرون«.
ويتعييدى الفسيياد يف هييذا القطيياع بيع األدوييية اجملانية ليصل  	
إىل املشايف العامة الي يعاني مراجعو أقسام اإلسعاف فيها من إهماٍل 
واضييٍح وتغّيييٍب متكييّرٍر -ودائييٍم يف بعييض األحيييان- لألطبيياء املختصني، 
الذييين ميارسييون عملهييم يف عيادتهييم اخلاصيية علييى حسيياب الوقييت 
املخّصييص للمناوبيية يف املشييايف. ففييي مشييفى اجملتهييد بدمشييق يقييوم 
املمّرضييون مبعاينيية بعييض املرضييى نيابييًة عيين األطبيياء، وخاّصييًة يف 
اجلوالت املسييائية املخّصصة ملعاينة املقيمني يف املشييفى، فعلى الغالب 
تقييوم بهييذه املهميية ممرضاٌت بتفويٍض ميين األطباء املفرتض أن يكونوا 

مناوبييني.
أبو حممود سييائق سيييارة إسييعاٍف يف مشفى اجملتهد، قال لنا:  	
»الفساد مستشٍر يف كّل مفاصل املشفى، وعلى عني اجلميع. املتنفذون 
يف املشييفى يسييتخدمون سيييارات اإلسييعاف ألغراضهييم الشييخصية. 
وغالبييية الكييوادر الطبييية تسييرق، وعلييى الغالييب تكييون املسييروقات ميين 
األدوييية واملييواد التموينييية ميين املطبخ. وميّر أغلب الييكادر اإلدارّي -قبل 
أن خيرج عند انتهاء الدوام- على املطبخ ليأخذ حصته الي تكون على 

الغالييب حلميية أو فروجييًا أو مييواد متوينييية..«.
ولعبييد املعييني، وهييو مييدّرٌس متقاعييٌد ميين سييهل الغيياب، قصييٌة  	
أخييرى. فوفييق نظييام التأمييني الصحّي للمعلمني يتييّم التعاقد مع أطباء 
حمّددين ملعاجلة املرضى املشمولني بالتأمني واستيفاء 10% فقط من 
قيمة الكشفية الي ترتاوح اآلن بني 2000 و4000 لرية. لكن ما حيصل 
عنييد األطبيياء املتعاقدييين مييع الصحيية املدرسييية يف مدينيية السييقيلبية 
خمتلييٌف متامييًا، إذ صييار هييؤالء جيييربون املعلمييني علييى دفييع كامييل 
الكشييفية والتوقيييع علييى دفييرت الصحيية املعتيياد يف الوقييت نفسييه، قبييل 

الكشييف عليهييم.
أمييا خوليية، طالبيية السيينة ثانييية طييب، فتقييول: »أكثيير شيييء  	
حرق قلي هو استهزاء طبيب التشريح من جثة أخي عندما قال »جبت 
لكييم جثيية طازجيية مييا بيياس متهييا غييري أمهييا«، األميير الييذي دفييع الطلبيية 
للضحييك. فمييا كان مييين إال أن تظاهييرت باإلغميياء حتييى خيرجونييي 
خارج القاعة كي ال أشيياهد املشييارط كيف خترتق جسييد اخي وقبل 

أن تكشييف دموعييي أمييري وعندهييا ليين أسييلم ميين الفييروع األمنييية«.

دخلييت حتمييل مريوهلييا األبيييض إىل قاعيية التشييريح يف كلييية الطييب جبامعيية دمشييق. وقفييت أمييام اجلثة، شييعرت أن شيييئًا  	
غري طبيعيٍّ ينتابها. وقف أسييتاذ املادة ابن اخلمسييني عامًا ليتحدث بلغٍة تظهر فسيياد مؤّسسييٍة أكادمييٍة عريقٍة يفرتض أن تعمل 
وفييق أسييٍس وقواعييد أخاقيييٍة تتناسييب ومكانتهييا يف اجملتمييع. اجلثيية الييي كانييت خوليية تنظر إليها هييي جثة أخيها املغّيب يف سييجون 

النظييام منييذ ثيياث سيينوات. نعييم، ال ميكيين أن ختطييئ وجهييه.

رادار املدينة

أكرم األمحد
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ٍ

يف »عييني املدينيية« كان لنييا لقيياٌء مييع السيييد عبييد العزيييز  	
الصبييح، رئيييس مكتييب األلعيياب اجلماعييية والفردييية يف هييذه اللجنيية، 
للحديييث عيين الرياضيية احلييّرة يف احملافظة، فقييال: »بداية، عند طرح 
فكييرة تأسيييس احتيياٍد رياضيييٍّ بدرعييا، كانييت الفكييرة صعبييًة جييداً يف 
الظييروف الييي منييّر فيهييا، ولكننييا عزمنييا علييى املضييّي يف هييذا املشييروع 
حتى الوصول إىل اهلدف. وفعًا تواصلنا مع اهليئة العامة للرياضة 
والشييباب بسييوريا، والييي اشييرتطت ملوافقتهييا إجراء انتخابيياٍت رياضيٍة 
دميقراطيييٍة يف كافيية أحناء احملافظة، وكذلك أن يكون املرشييحون 
لعضوييية االحتيياد ميين اصحيياب الكفيياءات الرياضييية املعروفيية علييى 
مسييتوى القطيير واألكادمييييني واخلّرجيييني. وبعييد عييّدة اجتماعيياٍت 
مطّولييٍة، دامييت أكثيير ميين سييتة شييهوٍر، أجريييت االنتخابييات وفيياز 
بنتيجتهييا تسييعة أعضيياٍء علييى مسييتوى احملافظيية شييغلوا املكاتييب فيهييا، 
ورفعييت األمسيياء إىل اهليئيية العامة فصادقت عليها كلجنٍة تنفيذيٍة 
للرياضة والشباب بدرعا. وأخذت اللجنة على عاتقها رعاية الرياضة 

والرياضيييني يف احملافظيية وإقاميية الفعاليييات الرياضييية«.
وقييد ضّمييت اللجنيية جمموعييًة ميين بينهييم: األسييتاذ أمحييد  	
رئيييس  نائييب  األسييتاذ حممييود احلريييري  اللجنيية؛  رئيييس  الغييامن 
اللجنيية؛ األسييتاذ عبييد العزيز الصبح رئيس مكتييب األلعاب اجلماعية 
والفردية؛ السيد حسن املساملة رئيس مكتب املنشآت؛ السيد مرعي ابو 
زريييق مدييير مكتييب املعاقييني. باإلضافيية إىل عييدٍد من املكاتييب األخرى.

وعيين أهييم النشيياطات الرياضييية الييي جييرت يف احملافظيية  	
بعد استام اللجنة زمام املبادرة يكمل الصبح: »قمنا يف البداية ببعض 
الفعاليات البسيييطة، كمسييابقات اجلري ملسافة 3 كم للرجال و1,5 
كييم للناشييئني. ثييم نظمنييا دوريييًا لكييرة القييدم، بطريقيية اخلييروج من 
مييّرة واحييدة، علييى مسييتوى احملافظيية. وكان اهلييدف يف البداييية ميين 
هييذه الفعالييية القصييرية تهيئيية اجملتمييع للفعاليييات الكبييرية. وبعدهييا 
نظمنييا دوريييًا لكييرة القييدم بطريقيية الذهيياب واإلييياب، بييدأ بتاريييخ 
2016/5/20. قسمنا فيه احملافظة إىل قطاعني غربيٍّ وشرقّي، وكان 
لدينييا يف القطيياع الغربييّي 16 ناديييًا مرخصييًا بطريقييٍة قانونييية، ويف 
القطاع الشرقّي 13 ناديًا، ليصبح عدد األندية يف احملافظة 29. وقمنا 
بتعيييني جلنييٍة حتكيييٍم وجلنييٍة فنيٍة لإلشييراف على الييدوري بطريقٍة 

مؤسسيياتية«.
وعيين اهلييدف الييذي تسييعى إليييه اللجنيية والصعوبييات الييي  	
واجهتها يقول الصبح: »نهدف، من خال تأسيسنا للجنة التنفيذية 

للرياضيية والشييباب بدرعييا، إىل مجييع الرياضيييني واألكادمييييني 
الرياضيييني حتييت مظلييٍة واحييدة، وإقاميية الفعاليييات الرياضييية يف 
احملافظيية، وإعييادة الرياضيييني إىل ممارسيية حقهييم يف املشيياركة 
وحتقيق طموحاتهم بالرغم من الصعوبات الكبرية وأبرزها مشكلة 
شييّح الدعييم. ننتظيير دعييم املنظمييات املدنييية ليصبييح العمييل أكثيير 
تطييوراً وتنسيييقًا، إذ يعييّد املوضييوع املييادي ميين أهييّم املشيياكل والصعاب 
الييي واجهتنييا. باإلضافة إىل االسييتهداف املباشيير واملتكييّرر من طريان 
ومدفعييية نظييام األسييد للماعييب واملنشييآت الرياضييية، الييي أصبييح 

أغلبهييا خييارج نطيياق العمييل«.
حلظات الفرح الي يعيشييها الاعبون خال كّل مسييابقٍة  	
أو مبيياراٍة مل تقتصيير عليهييم، بييل عاشييها كّل ميين تابع تلييك املباريات. 
إذ تشييهد كل مبيياراٍة حضييوراً مجاهرييييًا كبييرياً سييواًء ميين مجهييور 
الفريييق صاحييب األرض أم ميين مشييّجعي الفريييق املنافييس. وتتخلييل 

تلييك اللقيياءات هتافيياٌت وشييعاراٌت ينشييد أغلبهييا للثييورة.
وكمييا تشييهد رياضيية درعييا حلظيياٍت ميين السييعادة خففييت  	
شيئًا ما من مرارة هذه احلرب، كانت هناك حلظاٌت من أمٍل وفراٍق 
عاشتها بعض األندية. كما عندما فقدت مدينة داعل ابنها وهداف 
فريقهييا عبييد اهلل اجلامييوس أثنيياء مشيياركته يف الدفيياع عيين أرضييه 
وصييّد حماوليية اقتحييام قّوات النظييام للمدينة، ليبقييى امسه حمفوراً 

يف قلييوب إدارّيييي والعييي نييادي داعييل ومجيييع رياضّيييي احملافظيية.

يف درعا:
عودة احلياة الرياضّية من جديد

حممد شباط

ألن الرياضيية ضييرورٌة يف مجيييع اجملتمعييات، تييربز املبييادرات الرياضييية بشييكٍل منظييٍم يف حمافظيية درعييا بهييدف إكمييال مسييرية  	
الرياضيييني الييي انقطعييت خييال السيينوات املاضييية. فقد بادر عدٌد من الشييباب إىل تشييكيل ما يسييّمى اللجنة التنفيذية للرياضة والشييباب يف 

درعييا، ميين منطلييق إعييادة الييروح إىل احلييياة الرياضييية يف احملافظيية.

رادار املدينة

عبد العزيز الصبح

من قرية جّلني - درعا - خاص عني املدينة
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ال ميلييك املييرء رفاهييية جتاهييل مييا حييدث 	
ميين  الثاميين  يييوم  املتحييدة،  الواليييات  يف 
املرشييحني  أن  بذريعيية  احلالييي،  الشييهر 
سييّيان، أو أن السياسيية األمريكييية جتيياه 
العهييد  يف  منطقتنييا،  وقضايييا  سييوريا 
اجلديييد، ليين ختتلف عنها يف عهد أوباما. 
وسييواء أعجبييت نتيجة االنتخابييات بعضًا 
منييا، أو تشيياءم بهييا بعضنا اآلخر، يبقى أن 
الواليييات املتحييدة هييي القييوة األعظييم يف عاملنا اليوم، تؤثر سياسيياتها 
علييى مجيييع أحنيياء العييامل، وضمنييًا منطقتنييا. واحلييال أن املتفائلييني 
أو املتشييائمني بفييوز هييذه الشييخصية املثييرية للجييدل، دونالد ترامب، 
برئاسيية الدوليية العظمييى، يبييدون اليييوم كضاربييي املنييدل، فييا 
أحييد يسييتطيع فعييًا التكهيين مبييا سييتكون عليييه السياسيية اخلارجييية 
األمريكييية يف عهييده. ويعييود ذلييك إىل أنييه قييادٌم إىل البيييت األبيض 
ميين اجملهييول، باملعنييى السياسييّي، أي »ميين خييارج املؤّسسيية احلاكمة 
ويتكييرر.  القييول  يشيييع  كمييا  األمريكييية« 
مييع ذلييك متكيين احملاججيية بالقييول إن »املؤّسسيية« وجييدت  	
المتصيياص أي عنصييٍر دخيييٍل عليهييا و»قولبتييه« وفقييًا ملقتضيييات 
املصيياحل القومييية العليا للدولة األمريكية. لكن احملاججة املضادة 
ال ختلو، بدورها، من الوجاهة: فإذا أضفنا الصاحيات الكبرية جداً 
للرئيس يف النظام الرئاسّي األمريكّي، إىل فوز احلزب اجلمهوري 
)حييزب الرئيييس اجلديييد( بغالبييية املقاعد يف الكونغرس مبجلسيييه، 
بات توقع تغيرياٍت كبريٍة يف »املؤسسيية« نفسييها، أو أولوياتها، ليس 

ميين بيياب اخليال.
فإذا ركزنا السييؤال على التغيريات احملتملة يف السياسيية  	
اخلارجييية، حلقييه سييؤاٌل أهييم: أّي تغيييري؟ أو يف أّي اجتيياه؟ فليييس 
مثيية مييا مينييع ميين توقييع تغيرٍي حنو األسييوأ يف السياسيية األمريكية 
اجلديييدة يف سييوريا مثييًا، وهييو مييا يهمنا أكثر كسييوريني بطبيعة 
احلال. خاصًة بعدما اعتدنا توقع األسييوأ فاألسييواء باطراد. فإذا قام 
التحليل، بصورٍة أساسية، على تصرحيات ترامب اإلعامية، أثناء 
احلملة االنتخابية وبعيد فوزه، فا بد أن ينتهي إىل تشاؤٍم كبري. 
فهييذا الرجييل اجلاهييل يعتقييد، مثييًا، أن نظييام بشييار األسييد حيييارب 
داعييش، ويعتييربه، لذلييك، »أفضل من البديل احملتمل الذي ال نعرف 
عنييه شيييئًا« علييى قولييه يف أحييدث املقابييات الصحفييية معييه. كما مل 
خيِف ترامب املرشح إعجابه بزميله الروسّي فادميري بوتني الذي 
حتارب قواته دفاعًا عن األسييد. بل هناك ما هو أسييوأ: يظن الرئيس 
املقبييل للواليييات املتحييدة أن سياسيية أوبامييا يف سييوريا كانييت سيييئًة 

ألنها اسييتهدفت إسييقاط بشييار األسييد! 
حييني يسييتقر ترامييب يف البيييت األبيييض، وينتهييي ميين  	
تشكيل إدارته، رمبا سيساعده مستشاروه يف فهم »املشكلة السورية« 
بتعقيداتهييا الكبييرية، فيكتشييف أن احلفيياظ علييى نظييام األسييد كان 
جوهيير سياسيية أوبامييا السييورية، فإمييا أن يبقيهييا كما هييي، أو ينظر 

بكر صدقي

ترامب وأمريكا وحنن
يف البدائييل املمكنيية مبييا ينسييجم مييع سياسييته األوسييع جتيياه اإلقليييم. 
ويف هييذه النقطيية هنيياك إمجيياٌع لييدى احملللييني أن السياسيية  	
األمريكييية جتيياه إيييران هييي املرشييحة، أكثيير ميين أّي موضييوٍع آخيير، 
للتغييري. فموقييف ترامييب معلييٌن جتيياه اجلمهورييية اإلسييامية وحزبهييا 
اللبنانييّي، كمييا جتيياه االتفيياق النييووّي معهييا، وهييو ال يقتصيير علييى 
تصرحيات احلملة االنتخابية، بل يتقاطع مع انتقادات قسٍم مهٍم من 
»املؤسسيية احلاكميية« نفسييها. وإذا كان ترامييب يتحييدث علنًا عن نيته 
إلغيياء االتفيياق النييووّي الييذي أبرمييه أوبامييا، العييام املاضييي، ومبشيياركة 
الربيطانيني والفرنسيييني والروس واألملان، مع إيران، فا ُيسييتبَعد أن 
تضغييط إدارتييه باجتيياه ضبط النشيياط اإليرانييّي التوسييعّي العدوانّي يف 

اإلقليييم مقابييل اسييتمرار االتفيياق النييووّي مييع تعدييياٍت عليييه.
النقطة الثانية املهمة يف السياسة السورية املتوقعة لرتامب  	
هي احلرب على داعش يف العراق وسوريا. وهي ليست ببساطة العقل 
السياسييّي لدونالييد ترامب. فإذا كانييت الصيغة األوبامية هلذه احلرب 
اختصييرت كل املشييكلة السييورية فيهييا، حبيييث كان شييرط حماربيية 
داعييش هييو عييدم التعييّرض لنظييام األسييد وحلفائييه، فييا شيييء مينع من 
تغييري هييذه الصيغيية إىل أخييرى أكثيير تركيبييًا: كثييرٌي ميين احملللييني 
األمريكيييني واملؤّسسييات البحثية الفاعلة، سييبق وتوصلييوا إىل نتيجٍة 

مفادهييا أن حماربيية داعييش ليين تكييون جمديييًة ببقيياء نظييام األسييد. 
وهنييا يدخييل العامييل الروسييّي: فالغييزل املعليين بييني بوتييني  	
واملرشييح ترامب يفرتض أن األخري لن يصطدم مع الروس يف سييوريا. 
ولكيين هنييا أيضييًا مثيية وجاهييٌة للمحاججيية: أمل تكيين سياسيية أوبامييا 
السييورية هييي الييي شييجعت الروسييّي علييى الذهيياب إىل النهاييية يف دعييم 
النظييام يف الصييراع السييورّي؟ أال حيتمييل أن الروسييّي سيييغري سياسييته 

هييذه وفقييًا للبوصليية اجلديييدة يف واشيينطن؟
كل هذه تبقى يف باب التكهنات، فا أحد ميلك غريها. 	

بالنسييبة لنييا، كسييوريني، جيييب أن ننظيير إىل التغيييري الييذي  	
حييدث يف الواليييات املتحييدة كييدرس: بصييرف النظيير عميين حيكييم يف 
واشيينطن، علينييا تطوييير سياسييٍة وطنيييٍة تأخييذ يف االعتبييار اجلييدّي 

ميين  وغريهييا  واشيينطن 
الفاعليية  العواصييم 

صراعنييا  يف 
السييورّي، ميين 
غييري االرتهييان 
إىل  املطلييق 

إحداهييا أو عييدٍد 
منهييا.

Drew Sheneman
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هل يقرتب تنظيم الدولة من نهايته؟

تكتسب استعادة قرية دابق يف ريف حلب الشمالّي من تنظيم الدولة قيمًة معنويًة كبرية، ملا هلا من أهميٍة رمزيٍة لدى التيار  	
اجلهييادّي اإلسييامّي.

أمحد عيشة

تبعييد هييذه القرييية الصغييرية حوالييي مخسيية وثاثييني كييم  	
إىل الشمال الشرقّي من مدينة حلب، وال يفصلها سوى مخسة عشر 
كييم عيين احلييدود الرتكييية. يعرفهييا مجيييع ميين درس حتييى املرحليية 
االبتدائييية بسييبب املوقعيية الشييهرية الييي جييرت قربهييا عييام 1516، بييني 
العثمانيني بقيادة السييلطان سييليم واملماليك بقيادة قانصوة الغوري، 
والييي كانييت مقدمييًة لفتح باد الشييام ومن بعدهييا بعاٍم واحٍد مصر، 
عندمييا أنهييت اإلمرباطورييية العثمانييية الناشييئة سيييطرة املماليييك 
علييى هييذه املناطييق. فدابييق، بالنسييبة إىل عييامل اليييوم، مهمييٌة لألتييراك 
برمزيتها الي تعود إىل مخسمئة عاٍم كبوابٍة لسورية، أما بالنسبة 
إىل تنظيييم الدوليية )داعييش( فلييم تكيين الوجهيية منهييا -عنييد سيييطرته 
)الييروم(، وإمنييا حنييو اجلنييوب  الشييمال  عليهييا منييذ عامييني- حنييو 
)الداخييل(، مثلمييا اليييوم حلظيية ختليييه عنهييا، علييى عكييس معتقداتييه 
بأنهييا سييتكون أرض املعركيية الكييربى مييع الييروم وميين بعدهييا لفتييح 

القسييطنطينية.
وأتييت عمليييات اسييتعادة املييدن والبلييدات ميين داعييش يف كلٍّ  	
ميين سييورية والعييراق يف وقييٍت متقييارب. فمعركيية املوصييل انطلقييت 
بعدها بشييهٍر تقريبًا، باشييرتاك قّواٍت عراقيٍة، غالبيتها من امليليشيييات 
الشيييعية مبييا فيهييا اجليييش النظامييّي، إىل جانييب قييوات البيشييمركة 
الكردييية، ومبسيياندٍة كثيفييٍة ميين القييوات اجلوييية للتحالييف الدولييّي. 
بينما اقتصر األمر يف سورية على قوات البيدا الكردية أواًل، تدعمها 
قييوات التحالييف وحتديييداً األمريكييية، وميين بعدهييا فصائييل اجليييش 
احلّر تدعمها القوات الرتكية. وفعليًا استطاعت قوات اجليش احلّر، 
حتى تارخيه، حترير حوالي 1500 كم مربٍع من سيطرة داعش الي 
ختسيير بعضييًا ميين مواقعهييا يف العييراق. والسييؤال املهييم هييو هييل سييتكون 
هذه االنتصارات العسكرية بداية النهاية لي»دولة اخلافة« أم ستكون 
بدايييًة ملشيياكل كييربى ليييس أقلهييا احلييرب الطائفية وتفتيييت الباد 

إىل وحييداٍت صغييريٍة متناحييرٍة ومتقاتليية؟
قبييل حماوليية اإلجابيية عيين هييذا السييؤال ال بييد ميين التفكييري  	
يف أسييباب نشييوء وتطور هذا التنظيم وانتشيياره على أراضي الدولتني 
وإزالته احلدود املكّرسيية بينهما منذ بدايات القرن العشييرين )حلظة 
هزمية دولة اخلافة العثمانية وبدء االحتال األوروبي للمنطقة(.

حيكمهمييا  والعييراق،  سييورية  البلدييين،  أن  املعييروف  ميين  	
نظامييان طائفيييان. فسييورية ختضييع، منييذ أكثيير ميين مخسييني عامييًا، 
ية وقسييريٍّ جتاه اجملتمع.  حلكٍم طائفيٍّ متييزيٍّ جتاه الغالبية السيينّ

وكذلييك كانييت احلكومييات العراقييية املتتالييية الييي تشييكلت بعييد 
االحتييال األمريكييي طائفييية التوجييه وخاضعييًة للنفييوذ اإليرانييّي 
القومييّي واملذهييّي، متييارس سياسييًة قمعيييًة اسييتثنائيًة جتيياه السييّنة 
للظلييم  تعّرضييوا  أقييّل،  أو  السييكان  نصييف  حوالييي  يشييكلون  الذييين 
واالضطهيياد والتهميييش واالعتقييال، ووصييل حرمانهييم ميين غالبييية 
حقوقهييم إىل درجيية اإلقصيياء. فشييكلت هييذه السياسيية احلافييز القييوّي 
وأحييد األسييباب الرئيسييية يف نشييوء واسييتمرار تنظيييم الدوليية كييردٍّ 
« وعنيييٍف ميين طييرف اجلماعيية السييّنية على تلك املمارسييات.  »طبيعيييٍّ
وكان اسييتياء التنظيييم علييى املوصييل شيياهداً مهمييًا علييى ذلييك، حييني 
اختييار النيياس يف هييذه املدينيية ذات الغالبييية السييّنية االحنييياز لداعييش 
-رغييم املخاطيير- كوسيييلٍة للخيياص من ظلم حكومة نييوري املالكي 

وميليشييياته.
وكذلييك األميير يف سييورية، بعييد القصف الرببرّي الروسييّي  	
وممارسييات امليليشيييات الطائفييية الشيييعية حتييت قيييادٍة مباشييرٍة ميين 
احلييرس الثييورّي وتوجيييٍه ورعايييٍة ميين الولييّي الفقيييه، تلك املمارسييات 
الييي مل توفيير وسيييلًة لتدمييري السييوريني الذييين خرجييوا علييى طاعيية 
األسد وطالبوا حبقوقهم. فعرب السنوات اخلمس املاضية كان مئات 
األلييوف ميين القتلييى، ومايييني املهجرييين والنازحييني، وتدمييري حوالييي 
نصييف البنييية التحتييية؛ كان كّل ذلييك مرتّكييزاً يف املناطييق ذات 

األغلبييية السييّنية.
للثائرييين  الرئيسييية  األهييداف  أحييد  هييو  داعييش  قتييال  	
السييوريني، لكيين أن جُيييرَبوا علييى التشييارك يف ذلييك مييع قييّوات النظييام 
وامليليشيييات الطائفييية الييي يعّدونهييا املصييدر الرئيسييّي لييكل أشييكال 

التطييّرف. ميين  احلييّد  يف  يسيياهم  ليين  حمقييون؛  وهييم  اإلرهيياب، 
قييد تتمكيين املسيياومات الدولييية والتحالفييات الناشييئة عنهييا  	
ميين إحليياق اهلزمييية بي»دوليية اخلافيية«، كلهييا أو جييزٍء منهييا، وعلييى 
مراحييل. لكيين مييا مل جيييِر التفكييري أواًل يف األسييباب الييي أدت إىل 
ظهورهييا وتوسييعها، ثييم العمييل علييى معاجليية هييذه األسييباب، والعمييل 
صراحييًة علييى إزاليية أنظميية االسييتبداد، ومتكييني السييكان كلهييم ميين 
صنييع مصريهييم الييذي يضميين حقوقهييم يف املشيياركة يف إدارة البيياد 
وحماسييبة الذين تسييّببوا يف عمليات الظلم والقتل؛ فسييتكون هزمية 
داعييش مؤقتيية، وإن ُهزمييت سييتعود ميين جديييٍد بأشييكاٍل أخييرى، فهييي 

متازميية االسييتبداد احمللييّي وداعميييه الدوليييني.
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محل والدي حقيبته من كابول إىل كندا، لكنه وجد أن نقل الرجل الذي اعتاد أن يكونه أكثر صعوبة. 	
التغييرّي العاصييف الييذي حييلَّ يف سييوريا تكّشييف بسييرعة.  	
هجيير عبييد الرمحيين موطنييه يف دمشييق، الييي كانييت قييد أصبحت 
مسييلخًا، وفييرَّ عييرب مشييال أفريقيا حبثًا عن ميياٍذ آمن. مل يكن قد 
جتيياوز العشييرين ميين العميير، وكان الناجييي الوحيييد ميين أسييرته.

عييرب  ميين  ووالييده  املغييرب،  بربيير  ميين  أمييه  كانييت  	
الصحييراء، سييليل الصحابيية الذييين أسسييوا احلكييم األمييوّي. هييرب 
عبد الرمحن كاجٍئ يتيٍم يف سنة 750 ميادية، عندما استوىل 
العباسيييون علييى احلكييم وانهمكييوا بتصفييية كل أثييٍر لألمويييني، 
وحالفييه احلييظ بالنجيياة. بعييد مخييس سيينواٍت عييرب الشيياّب البحيير 
املتوسييط. وهنيياك، يف إسييبانيا، وجييد أقربيياءه الرببيير والسييوريني، 
ومبسيياندتهم كّرس نفسييه حاكمًا لدولة قرطبة يف سيينة 756. 
اخلافيية  السياسييي،  الاجييئ  الرمحيين،  عبييد  أّسييس  	
العظيميية يف األندلييس. قبييل مسيييحيو قرطبيية حبميياٍس كّل 
مظاهيير األسييلوب العربييّي، ميين الفلسييفة حتييى هندسيية املسيياجد. 
كما ازدهرت اجلماعة اليهودية، ووصل العديد من أفرادها إىل 

رفيعيية.  سياسيييٍة  مناصييب 
علييى امتييداد األراضييي الييي عربهييا، محييل عبييد الرمحن  	
معييه تاريييخ عائلتييه وتاريييخ بلييده. حاملييا اسييتقّر عانييى ميين نييزوع 
معظييم الجئييي اجليييل األول؛ حلييم العييودة إىل الديييار، غييري أنييه 
مل يسييتطع العييودة أبييداً. وهلييذا رضييي مكرهييًا بأفضييل ثانييي خيييار: 
أن يعيييد خلييق صييورة موطنييه القديييم يف املوطيين اجلديييد. كانييت 
أطيانه األندلسييية نسييخًة عن أطيانه يف سييوريا. جلأ إىل الشييعر، 
وهو طقٌس عربٌي يعود إىل ما قبل اإلسام، فكتب قصيدًة تناجي 

شييجرة خنيييٍل يف حديقتييه يف قرطبيية:
فقلييُت شييبيهي يف التغييّرب والنوى/وطييوِل انثنائييي عيين  	

أهلييي وعيين  بيييّن 
نشييأِت بييأرٍض أنييت فيهييا غريبٌة/فمثلييك يف اإلقصيياء  	

مثلييي واملنتييأى 

يف عييام 1991 –مل أكيين حينهييا علييى درايييٍة بأدب املنفييى، وبالكاد  	
قييادرًة علييى القييراءة والكتابيية باإلنكليزييية– كتبييت يف دفييرت يومياتييي: 
»هنيياك أنيياٌس حولييي، وجييوٌه فضوليييٌة تتكلم، يريدون مساعييي وأنا أتكلم. 
، غري املألييوف يف كتبهييم، يتحدث  أنييا، بلغييي، وهييم بلغتهييم. صييوٌت نثييريٌّ
عن غرابة كل شيييء أراه. يسييتمعون ويهّزون رؤوسييهم دون فهم. هلجة 

املاضييي لييدّي تلغييي تعبريهييم عيين كل شيييٍء حاضيير«.
حمافظيية  يف  الوحيييدة  األفغانييية  العائليية  كنييا  وقتهييا  	
نيوبرانسييِوك الكندييية، القريبيية ميين البحيير. العائييات املضيفيية وزميياء 
الدراسيية واجلييريان اجلييدد يف مدينييي مونكتييون اهتمييوا اهتمامييًا بالغييًا 
بالرتحيييب بنييا، لكيين كل ذلييك كان يبييدو غييري حقيقييّي. أنيياٌس يعيشييون 
باسييتقراٍر ورخيياٍء نسيييٍّ منييذ أجييياٍل ال ميكنهييم أن يعرفييوا سييوى النييزر 
اليسييري عمييا كانييت عليييه حياتنييا؛ النوم على أصييوات الصواريخ، واخلوف 
من املوت يف الشييوارع. مل يكن الشييعر بالنسييبة إلي، يف ذلك الوقت، هروبًا 
ميين الواقييع، بييل رابطًا بييني املاضي واحلاضر. خّفف اإليقيياع املألوف للغي 
األم من أمل الفراق، وأصبحت اللغة إحدى طرق البقاء على اتصاٍل دائٍم 

مييع ذكريييات العييامل الييذي تركتييه خلفييي. 
1989، وكنييا علييى درايييٍة مبخاطيير  غادرنييا كابييول يف عييام  	
رحلتنييا مشيييًا عييرب جبييال أفغانسييتان. كان اخلييوف ميين املييوت رفيقنييا مييع 
كل خطوة، إال أن األمل حبياٍة أمامنا هو ما أبقانا منشي. عندما تصبح 
ظييروف العيييش ال ُتطيياق، ويكييون االحتضييار هييو كّل مييا تبقييى –كما هو 
حييال السييوريني والعراقيييني والليبيييني واألفغييان وُكثٌر غريهييم يتنقلون 
ميين مييكان إىل آخيير– تبدو اجملازفة باملشييي أو بالسييباحة أو باعتاء قارٍب، 
تعييرف أنييه ليييس صاحلييًا لإلحبييار، أقييل خطييراً. علييى األقييل، مثيية فرصييٌة 

بالبقيياء والوصييول إىل بييّر األمييان. 
بالرغييم ميين أن املعانيياة واخلطيير املرتّتبييني علييى هييذه الرحليية  	
البحرييية يبعثييان علييى الرعييب، إال أّن رحليية اإلدراك الداخلييية لفقد املرء 
دياره، من منظور الاجئ، صعبٌة ومؤملٌة بالدرجة نفسها تقريبًا. أخطار 
الرحليية الواقعييية مرئييية، لكيين يصعييب التعبييري عيين التشييوش والضييياع 

يستطيع الالجئ أن حيمل معه مقتنياته الشخصية، لكن روحه تبقى هناك

إيثر آدلي
الغارديان/ 22 تشرين األول

ترمجة مأمون حلي
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الداخلّي حلالة الفقد.
عندمييا فارقنييا وطننييا، وتركنا أقرباءنييا وأصدقاءنا، وأخذنا  	
الطريييق إىل باكسييتان، كنييا قييد عربنييا الكثييري ميين احلدود النفسييية. 
عندمييا أرى طوابييري البشيير وهييي تغييادر بيوتهييا وبلداتهييا ومدنهييا حاليييًا 
أمسييع املطالبيية بييأن حيييرتم أولئييك احلييدود اجلغرافييية للغييرب. األميير 
الييذي ال تسييتطيع هييذه املطالبيية أن تفهمييه هييو أن الاجييئ عييرب تلييك 
احلدود يف ذهنه أواًل. وعندما يصل إىل إحداها تكون التخوم القومية 
أصبحت عدمية األهمية، سوى كونها عائقًا آخر جيب التغلب عليه. 
مييا هييي قييدرة سييياٍج من األسيياك الشييائكة أو جداٍر إمسنيييٍّ أمام كل 

املخاطيير ميين أجييل السييام واألمييان؟
بالنسييبة إىل الاجييئ، ليييس الشييعور بالفقييد مرهونييًا فقييط  	
باملييكان املييادي، بييل أيضييًا بإحساسييه باهلوييية. التحييول ميين فييرٍد لييه اسييٌم 
وعنييواٌن معييرتٌف بهمييا، وروابييط أسييرّيٌة وعاقيياٌت جمتمعييية، إىل 
فئيية الاجييئ واملهاجيير، أمييٌر يوّتيير األعصيياب. يبييدأ املييرء بالشييعور أنييه 
غريييٌب جتيياه نفسييه. وكييي ال يفلييت منييه زمييام اهلوييية يبييدأ بالتشييبث 
بالذكريييات، مييع أنهييا قييد تكييون مؤملة، أو التشييّبث باألشييياء امللموسيية: 

قطييع املابييس، الصييور، وأشييياٌء أخييرى ميين »هنيياك«. 
محل أبي معه بدلًة طوال الطريق. ظلت معلقًة يف خزانته  	
بكنييدا، ومغطيياًة بشييكٍل أنيييٍق بصفائييح باسييتيكيٍة شييفافة. مل يلبسييها 
قط بل كان يسييتعرضها على جسييمه أو ميسييكها أمامه لريى نفسييه 
يف املرآة ويقول: »أبدو كما كنت عليه يف ما مضى«. مل يعد مبقدوره 
أن ميارس مهنته –كان يف أفغانسييتان طبيب أطفاٍل فخوٍر بنفسييه– 
لكن، يف كّل مّرٍة كان ينظر إىل صورته يف البدلة البسيطة، كانت 

هييذه البدليية تصبييح عامة وجييوده وتعليمييه وكرامته. 
وخبيياف عبييد الرمحيين، عيياد والييدي إىل بيتييه بعييد سييقوط  	
حكييم طالبييان. لكنه، بعد سييتة أسييابيع، ختّلى بهييدوٍء عن فكرة العيش 
والعمييل يف أفغانسييتان ميين جديييد. فالعامل الذي عيياد إليه كان أكثر 
غربًة بالنسبة إليه من العامل »الغريب« الذي عايشه يف كندا. شّوهت 
وحشّية احلرب األهلية كابول، وستارة الظلمة الي خّلفتها طالبان 
كانييت أكثيير ميين أن يطيقهييا. الرجييل الذي حاول أن يبقى هو نفسييه 
علييى مييدار سيينوات املنفييى، وهييو يصييون مييا ُيعييّد أفغانيييًا، كان اآلن 

مصدومييًا بالتغييرّيات احلاصليية يف وطنييه. 
عندمييا عييدُت إىل كابييول، بعييد 13 عامييًا، ووجييدت مدينيية  	
طفولييي حمطمييًة ومدمييرة، يقطنهييا رجيياٌل بأسييلحٍة ناريييٍة ونسيياٌء 
مسرباٌت بالرباقع؛ شعرت بالقلق، ليس فقط ألن رؤية هذه األمور 
مؤمليية ولكيين بسييبب أمل عييدم قدرتييي علييى فهمها. أدركييت وقتذاك ما 
يعنيييه النييزوح: كييرٌب مقيييم، شييعوٌر بالتاشييي الدائم وعييدم االنتماء. 
النييزوح جتربييٌة فظيعيية. مييا أن ُيقتلييع املييرء حتييى يكون ميين الصعب أن 

جيييد مييكان القبييول واالحتضييان ذاك. غالبييًا مييا يكييون فقييدان االعتبار 
الذي يعانيه املرء صامتًا، وُيربَّر نظراً حلالة اليأس، وحُيتَمل لوجود 
أمييٍل أن النييزوح مؤقييت. بالنسييبة إىل مئييات آالف الجئييي العييام املاضي 
إىل أوروبييا –يتعفيين معظمهييم يف مراكييز اإليييواء– يتاشييى األمييل 

بشييكٍل أسرع. 
أنهييى أبنيياء عمومييي –ثاثيية شييباٍن يف أوائييل العشييرينات–  	
دراسييتهم الثانوييية يف كابييول. افتقادهييم لألمييل باملسييتقبل، والغييياب 
املتزايييد لألميين، وعييودة طالبييان؛ أجربتهييم علييى الفييرار إىل تركيييا 
ثييم الوصييول إىل اليونييان علييى ميين قييارب، واملشييي مييع موكييب 
النازحييني اجلنائييزّي عييرب عييدٍد ميين احلييدود األوروبييية، معتمدييين 
علييى رمحيية الغربيياء الييذي قدمييوا هلييم الطعييام وامليياء. أخييرياً، وصلييوا 
إىل أملانيييا يف اخلريييف املاضييي. هييم اآلن يف خميييٍم لاجئييني ميييألون 
أيامهييم باالنتظييار، وينشييرون صييور سيييلفي علييى وسييائل التواصييل 
االجتماعييّي، وبذكريييات حيواتهييم البائسيية. هييم، أيضييًا، يتكلمييون 
عيين اخلييوف واألسييئلة واهلواجييس. معظييم الاجئييني حاليييًا علييى 
درايييٍة تامييٍة باملشييكات االقتصادييية الييي تواجييه أوروبييا وأمييريكا. 
ييي بأزميية الجئي العييام املاضي غرّيت هذا األمر، كاشييفًة  لكيين مييا مُسّ
عيين وجييٍه أكثيير قبحييًا. فوسييط الثرثييرة القوجمييية والرفييض غييري 
املنطوق للمسييلمني الوافدين، أصبح االهتمام الرئيسييّي للسياسيييني 
إما محاية أحزابهم أو مناصبهم، أو محاية هوّية أوروبا »املسيحية« 

ومصاحلهييا االقتصادييية. 
كان ميين عييادة أبييي أن يرثييي فقدانييه حلياتييه القدمييية،  	
أمييا اآلن فهييو يف حاليية حييداٍد علييى كل البشيير الذييين ُيرَغمييون علييى 
الفييرار ميين أوطانهييم. يف بيتنييا، يف أوتاوا، يشيياهد األخبييار. أصبح أبناء 
بلييده الجئييني علييى مييدار ثاثيية أجيييال، وهييو يييرى النهب والسييلب يف 
سييوريا والعراق وليبيا واليمن. ما عاد خُيرج بدلته. ففي ظّل حكمة 
أواخيير سييبعينات العميير فقييدت رمزييية قطعيية اللبيياس تلييك أهميتهييا، 
لكيين معنييى هويتييه كاجييٍئ أصبييح أكثيير أهمييية. يقييول لييي: »كنييا 
حمظوظييني باهلييرب عندمييا فعلنييا ذلييك. كان النيياس أكثيير تفتحييًا، 
ومل يكن املسلمون إرهابيني، وكنا حمظوظني بالقدوم إىل كندا«. 
عرفانييه باجلميييل جيعلييين أشييعر باخلجييل، أنييا املييرأة ذات التعليييم 
الغربييّي. كنييت أريييد أن أكييون جزءاً من عامٍل أفضل، عامٍل يسييتطيع 
أن ُيلهييم بأندلييٍس أخييرى؛ يعيييش فيهييا أنيياٌس ميين اعتقيياداٍت وثقافيياٍت 
وتواريييخ متنّوعييٍة كجماعييٍة واحييدٍة يف ظييل العييدل واملسيياواة. لكييين 
أكافح يف هذه األيام ألمحي ماضيًا قريبًا أتاح لي أن أفعل ما أفعله 
اآلن، ألنييي أرى هييذا املاضييي يتاشييى بشييكٍل سييريٍع لصيياحل التحجيير 

العقائييدّي واحلكييم املسييبق.
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- ال تعييرب املقيياالت املنشييورة بالضييرورة عيين رأي اجملليية.

- ترحييب املييييجلة مبسييييياهماتكم غييري املنشييييييورة سييابقًا.
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صياد املدينة

 عضو الشــبكة السورية
لإلعــام المطبوع

الشييهرّي،  الراتييب  إىل  إضافييًة  	
ذّكيير القائمييون على املدرسييتني باملرسييوم 
اجلمهييورّي رقم )36( الذي أصدره حافظ 
األسييد عييام 1973، وهييو املرسييوم الذي جعل 
شييهادة الثانوييية الشييرعية معادلًة لشييهادة 
الثانوييية العاميية )الفييرع األدبييي(، ليتمتييع 
حامل الشرعية باحلقوق ذاتها الي يتمتع 
بهييا حامييل الثانوييية األدبييية، بالتوظيف يف 
مؤّسسييات الدوليية وبالقبييول يف اجلامعات. 
وحددت إعانات املدرستني طبيعة املنهاج 
التعليمييّي بأنييه علييى مذهييب اإلمييام جعفيير 
الفيسييبوك  صفحييات  وقالييت  الصييادق، 
احمللييية إن الييكادر التعليمييّي واإلدارّي يف 

املدرسييتني سييوريٌّ بشييكٍل كامييل.
وبالرغييم ميين احلفيياوة األهلييية  	
بافتتيياح مدارس توزع أموااًل على الطاب، 
وحفيياوة آخرييين ميين املتعصبييني للطائفيية 
بييأن شييرعية البهلولييية هييي أول مدرسييٍة 
علويييٍة يف سييورية؛ ظهييرت بعض األصوات 
القلقيية ميين احتمييال أن يعييادي الطيياب 
وكان  ذويهييم،  عيييش  وأسييلوب  تقاليييد 
شييرط احلجيياب علييى البنييات أول العوامييل 
الباعثيية علييى القلييق يف أنفييس اخلائفييني 
ميين أثيير هييذا النمييط التعليمييّي اجلديييد. 
فاجلنسييية السييورية، واالنتميياء الطائفييّي 

منييذ أسييابيع افتتحييت مجعييية  	
رامييي  ميين  املموليية  اخلريييية،  البسييتان 
للبنييني  شييرعيتني  ثانويتييني  خملييوف، 
البهلولييية  ناحييية  ميين  كلٍّ  يف  والبنييات 
وقرييية الدالييية يف ريييف الاذقييية. وقالييت 
إعانييات االفتتيياح إن كل طالٍب/طالبييٍة 
الثانويتييني  هاتييني  إحييدى  يف  مسييجٍل 
سيييحصل علييى مبلييغ مخسيية آالف لييريٍة 

شييهر. كل 

جمّمع الرسول األعظم وثانويات رامي خملوف الشرعية

يف  واإلداريييني  للمعلمييني  األصلييّي  العلييوّي 
مدرسييي البسييتان الدينيتني؛ مل يشييكا ضمانًة 
كافيييًة بييأن حيافييظ الطيياب علييى هويتهييم. 
هاتييني  عيين  املسييؤولني  املشييايخ  انتميياء  إن  بييل 
املدرسييتني صييار موضع تسيياؤل، فهييم ال يفّوتون 
فرصييًة للقيياء أّي زائييٍر إيرانيييٍّ إىل الاذقييية، وال 
يضّيعييون ذكييرى مييياٍد أو وفيياٍة أو استشييهاٍد أو 
أربعينيييٍة ميين بييني الذكريييات املتواصليية علييى 
شييكل احتفيياٍل شييبه مفتييوٍح يف احلوزة الرئيسييية 
يف الاذقييية واملسييّماة مبجّمع الرسييول األعظم.

أن  يبييدو  ال  اآلخيير،  اجلانييب  علييى  	
اجملّمييع،  هلييذا  التابعيية  الشييرعية  الثانويييات 
املتوّزعة يف كلٍّ من مدينة الاذقية وريفها، يف 
القرداحيية وعييني شييقاق وسييطامو وراس العييني 
الصبغيية  إىل  حاجييٍة  يف  وغريهييا؛  وكرسييانة 
الرمسييية الشييكلية بتبعيتهييا لييوزارة األوقيياف. 
مؤّسسييات  يف  مضمونييٌة  خّرجييهييا  فوظائييف 
قبوهلييم  وكذلييك  املتنامييية،  اجملمييع  وأفييرع 
يف  أو  والعييراق  إيييران  حييوزات  يف  )اجلامعييّي( 

حييوزة الاذقييية املسييماة مبعهد الشييام العالي 
أو كلييية الدراسييات االسييامية يف اجملمييع 

ذاتييه.
قبل عشيير سيينواٍت تقريبًا استؤنفت  	
حركة التشيع يف حمافظة الاذقية بقيادة 
أمييين زيتييون، ابيين بلييدة الفوعيية يف إدلييب، 
القييادم لتييّوه آنييذاك ميين مدينيية قييم يف إيييران 
بعييد سيينواٍت طويلييٍة من الدراسيية يف حوزاتها 
الدينييية. تييوىل زيتييون اإلماميية واخلطابيية يف 
جامييع الرسييول األعظييم املؤّسييس حديثييًا قبل 
أن تلحييق بييه مدرسييٌة وكليييٌة دينييية. وبعييد 
الثييورة امتييد نشيياط اجملّمييع إىل معظييم ريف 
الاذقييية وإىل طرطوس، فافتتحت سلسييلة 
جوامع حتمل االسييم ذاته، وكذلك ثانوياٌت 
شييرعيٌة وهيئاٌت نسييائيٌة وكشفيٌة وخرييٌة 
تعنى بشؤون عائات القتلى من قوات األسد 
وتقييدم هلييم مسيياعداٍت ماديييًة وعينيييًة كان 
هلييا الييدور األكرب يف اجتييذاب اآلالف -ورمبا 

أكثيير- ميين املتشيييعني اجلييدد.

راجي ناصر شيخ مدرسة البهلولية مصافحًا بشار



	 	

أّي أجنيييٍّ يرغييب يف البقيياء يف تركيييا فييرتًة أطييول ميين تأشييرية الدخييول 
املمنوحيية له/هلييا )كحييدٍّ أقصييى 90 يومييًا أو أكثيير، وتكييون 180 يومييًا منييذ 
أول دخييوٍل إىل تركيييا( جيييب عليييه التقديييم للحصييول علييى تصريييح 
إقامييٍة ميين خييال املديرييية العاميية إلدارة اهلجييرة أو القنصليات الرتكية 

يف اخلييارج.
أنواع تصرحيات اإلقامة يف تركيا:

توجد مخسة أنواٍع من تصرحيات اإلقامة:
- اإلقامة قصرية املّدة. 	
- اإلقامة طويلة املّدة. 	

- اإلقامة العائلية. 	
- إقامة الطالب. 	

- إذن العمل.  	

اإلقامة قصرية املّدة:
يتيييح لييك هييذا النييوع ميين اإلقاميية البقيياء يف تركيييا ملييدة ثاثيية، أو تسييعة، 
أو اثييين عشيير، أو أربعييٍة وعشييرين شييهراً، بنيياًء علييى رغبتييك. عنييد تقديييم 
الطلييب ميكنييك اختيييار فييرتة اإلقاميية يف تركيا. وأيضًا يتوافيير لك اختيار 
غرض اإلقامة من عّدة اختياراٍت خمتلفٍة مثل: التعلم؛ السياحة؛ العاج 

الطييّي... إخل.
كيفية تقديم الطلب:

1- حجز املوعد:  

جييييييب علييييك حجيييييز مييوعييييييٍد عيييين طيييييرييق امليييييوقيييع اإلليييييكيرتونييييّي
/https://e-ikamet.goc.gov.tr للمديرييية العاميية إلدارة اهلجييرة ضميين 
املدينيية الييي تقيييم فيهييا، وتعبئيية اسييتمارة طلييب اإلقاميية قصييرية املييّدة 
بالكامييل. وخييال تقديييم الطلب عن طريييق اإلنرتنت جيب عليك حتميل 
صورتييك الشييخصية واإلجابيية عيين كل أسييئلة االسييتمارة. ويف نهاييية 
تقديييم طلبييك سيييتم حتديييد موعييدك بالسيياعة والتاريييخ. م��ن الض��رورّي 
طباعة اس��تمارة التقديم والورقة اليت حتمل ساعة وتاريخ املوعد إلبرازها 
يف يوم املقابلة. جيب عليك احرتام املوعد واحلضور وفقًا للس��اعة والتاريخ 

لك. احملّددين 
2- األوراق املطلوبة:  

بعييد تقديييم الطلييب، جيييب عليييك جتهيييز األوراق املطلوبيية وإحضارهييا يف 
يييوم املوعد. وهييذه األوراق هي:

- جواز سييفر سيياري املفعول، وصورة فوتوكوبي عن صفحة  	
املعلومييات الشييخصية فيييه والصفحيية الييي حتتييوي علييى ختييم الدخول أو 

الدخييول إىل تركيييا. تأشييرية 
- ماحظيية: جيييب عليييك أن ال تتجيياوز املييّدة املصييّرح لييك بهييا  	
للبقيياء يف تركيييا وفييق ختييم الدخييول: وهييي 90 يومييًا من املعابيير الربية، أو 

والبحرييية. اجلوييية  املعابيير  ميين  الدخييول  لتأشييرية  احملييددة  املييدة 
- )4( صور شخصية. 	

- طباعيية اسييتمارة طلييب اإلقاميية قصييرية املييّدة والتوقيييع على  	
. ة ر سييتما ال ا

- عقييد إجييياٍر يغطييي مييّدة إقامتييك يف تركيييا، مصييّدٌق ميين  	
كاتييب العييدل )Noter(، وتثبيييت عقد اإلجيار للحصييول على ورقة إثبات 

النفييوس. شييعبة  ميين  صييادرٌة  وخمتومييٌة  مصّدقييٌة  عنييواٍن 
- تأمنٌي صحيٌّ سيياري املفعول يغطي مّدة إقامتك يف تركيا.  	
وخيتلف مبلغ التأمني حسب عمر مقّدم الطلب ودرجة التأمني املطلوبة 

وشييركة التأمييني.
- وصييٌل بقيميية )58.50( لييريًة تركيييًة رسييٌم لطلييب اإلقاميية  	

قصييرية املييدة. ويتييم دفعييه يف مكتييب الضرائييب )Maliye( أو يف بعييض 
البنييوك.

- كشييف حسيياٍب شييخصيٍّ ميين البنييك. جيييب أن حيتييوي  	
على مبلغ )1300( لريٍة تركيٍة مقابل كّل شييهٍر من فرتة اإلقامة، أي 

الواحييد. للعييام  تركيييٍة  لييريٍة   )15600( يعييادل  مبييا 

3- موعد املقابلة:  

جيييب عليييك احلضييور شييخصيًا يف يييوم املقابليية، وفقًا للسيياعة والتاريخ 
احملّددييين لييك مسييبقًا، إىل املديرييية العاميية إلدارة اهلجييرة يف احملافظيية 

الييي تقيييم فيها، مع مجيييع األوراق املطلوبة.
مالحظ��ة: سييتقوم املديرييية العاميية إلدارة اهلجييرة بإرسييال بطاقيية 
اإلقاميية قصييرية املييّدة اخلاصيية بييك إىل العنييوان الييذي مّت تسييجيله يف 
اسييتمارة الطلييب خييال مييّدٍة تييرتاوح ميين 15 حتييى 30 يومييًا بعييد قبييول 

طلبييك.
التقديييم علييى اإلقاميية قصييرية املييّدة، واحلصييول علييى موعييٍد لييدى 
املديرييية العاميية إلدارة اهلجييرة، ال يضمنييان لييك املوافقيية علييى طلييب 

تصريييح اإلقاميية.
تصريح اإلقامة يتيح لك:

- السييفر إىل خييارج تركيييا والعييودة إليهييا دون احلاجيية إىل  	
دخييول. تأشييرية 

- السفر داخل تركيا دون حاجٍة إىل إذن سفر. 	
- فتح حساٍب يف أّي بنٍك ضمن تركيا. 	

- التقديم على إذن عمٍل عن طريق صاحب العمل. 	
اإلقاميية قصييرية املييّدة ال تعطيييك احلييّق يف التقييدم للحصييول علييى 

الرتكييية. اجلنسييية 
اإللغاء:

يتّم إلغاء تصريح اإلقامة اخلاّص بك يف حال:
- تقديييم وثائييق مييزورٍة أو إعطيياء معلوميياٍت خاطئييٍة ضميين  	

. لطلييب ا
- اسييتخدام اإلقاميية قصييرية املدة لغييرٍض آخر غري املذكور  	

العمييل. مثييل  املقييدم،  الطلييب  ضميين 
التمديد:

جيييب تقديييم طلييب متديييد اإلقاميية قبييل 60 يومييًا ميين تاريييخ انتهيياء 
تصريييح اإلقاميية. ويف حييال جتيياوز املوعييد النهائّي للتقديييم جيب عليك 
تقديييم طلييٍب جديييٍد مييع مجيييع األوراق املطلوبيية )املذكييورة مسييبقًا(، 

وُتعامييل معامليية التقديييم ألول مييّرٍة وليييس معامليية متديييد إقاميية.

السييوريون حتييت نظييام احلماييية املؤقتيية ميكنهييم التقييدم للحصييول 
علييى اإلقاميية قصييرية املييّدة يف حييال توافر الشييروط باإلضافيية إىل جواز 
السييفر، ولكن جيب عليهم تسييليم بطاقة احلماية املؤقتة، وال ميكنهم 
اسييتعادتها يف حييال انتهيياء تصريييح اإلقاميية أو يف حييال عييدم جتديييد 

تصريييح اإلقاميية.

ترصيح اإلقامة يف تركيا
)اإلقامة قصرية املّدة(


