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ستنتصر الثورة... ولكن!
بالنس��بة إىل الكثريي��ن، اآلن، يب��دو احلدي��ث ع��ن ع��ودة احللبي��ن املهّجري��ن إىل مدينته��م جم��ّرد  	
حل��م يقظ��ة، وتب��دو الوع��ود بالنص��ر بعد هذا االس��تضعاف ش��عاراٍت يرددها البعض بداف��ع املكابرة اجلرحية 
أو النتمائه��م إىل ع��امٍل تت��آكل معامل��ه وتبه��ت كل ي��وم. م��ّرًة أخ��رى نق��ول إن ال ش��يء جدي��داً هن��ا، فهذا من 
األع��راض املعروف��ة لزم��ن االنكس��ار، ح��ن يعتص��ر األمل القل��وب وتهت��ز العق��ول، ويتثّب��ت امل��رء عن��د ح��دود 

اللحظ��ة الراهن��ة.
الس��كينة صعب��ٌة الي��وم وال ش��ك، ولك��ن أّي ق��راءٍة هادئ��ٍة للمش��هد تش��ري إىل أن م��ا ح��دث ال ميك��ن أن  	
يس��تمّر طوي��ًا، ولي��س نهاي��ة الع��امل والث��ورة. س��واًء أكان��ت ه��ذه الرؤي��ة معتم��دًة عل��ى الثق��ة ب��اهلل، أو بقّوة 
احل��ّق، أو بتج��ارب الش��عوب، أو بالت��وازن الدول��ّي واإلقليم��ّي. وحده��م أعداؤن��ا املتغطرس��ون يؤمن��ون بق��درة 

الق��ّوة العاري��ة اجمل��ّردة عل��ى تغي��ري اجلغرافي��ا والس��كان والتاري��خ، ولس��نا مثله��م.
املشكلة األكرب واألخطر، رمبا، هي ما يزرعه ما حصل يف حلب وسواها من ألغاٍم تفّخخ املستقبل.  	
س��يعود الرج��ال والنس��اء واألطف��ال الذي��ن أخرج��وا م��ن دياره��م بغ��ري حّق، ولك��ن ليس كما كانوا لألس��ف. 
فبع��د برامي��ل احلق��د وحص��ار اجل��وع واإلخ��اء امل��ذّل وإط��اق الن��ار الربب��رّي عليه��م يف س��يارات اإلس��عاف، 
وبع��د االحتف��االت بتهجريه��م م��ن قب��ل إخ��وٍة هل��م يف املدينة نفس��ها والوطن ذات��ه، فضًا ع��ن جحافل الغزاة 

الطائفي��ن... بع��د كّل ه��ذا كي��ف سيس��تطيع »العق��اء« كّف ي��د االنتقام؟!
هنا املشكلة، يف حتّول أهالي املناطق املهّجرة من أبناء ثورٍة إىل طاب ثأر. 	

كن��ا نري��د الطري��ق أس��هل وأقص��ر وأكثر إنس��انية، ولكن الس��ّم املرّك��ز الذي خيتزنه ه��ذا النظام يأبى إال 
أن يلّط��خ ببث��وره املس��رطنة وج��ه احلاض��ر واملس��تقبل. به��ذا بالضبط ُيعيد الس��ورين إىل حظريت��ه الفعلية، 
بالكراهي��ة ال باملصاحل��ات. بإط��اق الرص��اص عل��ى املتظاهري��ن املتفائل��ن الفرح��ن حت��ى محل��وا الس��اح، 
وباعتصار أرواح من محلوا الساح حتى تنّز سواداً فيتحولوا إىل دواعش أو يشبهوا عناصر احلرس الثورّي 

اإليرانّي وحش��وده الطائفية.
أردناه��ا ث��ورًة وأراده��ا النظ��ام حرب��ًا. أردن��ا احلري��ة والكرام��ة للس��ورين فأب��ى إال أن يس��تخرج  	

س��واء. ح��دٍّ  عل��ى  وأعدائ��ه  أنص��اره  نف��وس  م��ن  الوحش��ية 
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م��ن  س��نواٍت  أرب��ع  حوال��ي  قب��ل  	
ذل��ك الي��وم كان ابن��ه البك��ر حمم��د عائ��داً 
م��ن دمش��ق، منش��قًا ع��ن جي��ش النظ��ام، ويف 
انقطع��ت  بقلي��ل،  وصول��ه  وقب��ل  الطري��ق، 
أخب��اره. حب��ث وال��ده وأقارب��ه وأصدق��اؤه عنه 
كثرياً، دون جدوى. كان والده قليل الكام، 
هادئ��ًا ومتواضع��ًا، لكن أم��ارات احلزن كانت 
بادي��ًة علي��ه. كي��ف اختف��ى ابنه؟ ه��ل التحق 
بأح��د الفصائ��ل؟ ه��ل قب��ض علي��ه النظ��ام؟ 
يق��ول أك��رم، اب��ن عم��ه: »حبثنا عن��ه يف كل 
املناط��ق احمل��ّررة ومل حنص��ل عل��ى خ��رٍب يبّن 
مص��ريه«. س��ألته: ه��ل ألق��ى النظ��ام القب��ض 
عليه بعد أن عرف بانشقاقه؟ جييب: »كنت 
أتواص��ل مع��ه عل��ى اهلات��ف م��ن دمش��ق حت��ى 
وصول��ه إىل ري��ف حل��ب اجلنوب��ّي، ومنه��ا إىل 
مناطق الثوار، ثم فجأًة انقطع االتصال معه 

واختف��ى نهائي��ًا«.
يف  عمل��ه  إىل  حمم��د  أب��و  ذه��ب  	
حل��ب، حي��ث كان يعم��ل ل��دى الدف��اع املدن��ّي 
التاب��ع للنظام، فأوقفه حاجٌز للثوار واعتقله 
لع��دة أي��ام. تدخ��ل أقارب��ه وأخرج��وه بع��د أن 
تعه��د بع��دم الع��ودة إىل عمل��ه هن��اك. ظ��ّل يف 
قريت��ه دون عم��ل. كان لدي��ه س��تة أوالد: 

حمم��د، وعب��د احلمي��د، وأرب��ع بن��ات.
بع��د ذل��ك حبوال��ي الس��نة التح��ق  	
بالدف��اع املدن��ّي احل��ّر يف ري��ف حل��ب الغرب��ّي 
كعام��ل إطف��اء. كان الراتب قلي��ًا، وأحيانًا 
أج��ر،  أّي  يتقاض��ى  أن  دون  أش��هٌر  مت��ّر 
لكن��ه، م��ع رفاق��ه، كان��وا يتابع��ون عمله��م 
يف إطف��اء احلرائ��ق وانتش��ال العالق��ن م��ن 
حت��ت األنق��اض. كان��وا حيمل��ون أرواحه��م 
عل��ى أكفه��م ويهرع��ون إىل حي��ث ميكنه��م 
الع��امل  أش��اد  حت��ى  اآلخري��ن.  ينق��ذوا  أن 

يف مس��اء أحد األي��ام األخرية من  	
شهر رمضان هذا العام، أعلنت املئذنة عن 
ارتق��اء الش��هيد ياس��ر الس��يد حس��ن. كان 
للخ��رب وق��ٌع حزي��ٌن عل��ى الن��اس الذي��ن 
تقاط��روا ل��وداع الرج��ل ودفن��ه، بع��د ص��اة 
العش��اء، يف مق��ربة إح��دى ق��رى ريف إدلب 
الش��مالّي، ث��م ع��اد األق��ارب واألصدقاء إىل 

منزل��ه لتقب��ل الع��زاء.

شهيٌد من رجال الدفاع املدنّي

أبو حممد اإلدليب

كل��ه بش��جاعتهم، وع��رف النظ��ام اجمل��رم 
لطائرات��ه  مباش��راً  فكان��وا هدف��ًا  أهميته��م، 
آلياته��م،  ودم��رت  مقّراته��م  قصف��ت  ال��ي 
ووص��ل األم��ر به��ذه الطائ��رات إىل أن ختت��ار 
هدف��ًا ال عل��ى التحدي��د، فتدّمر املكان، فيهرع 
رج��ال اإلطفاء ألداء عملهم، ويتجّمع الكثري 
املصاب��ن  إنق��اذ  الن��اس ملس��اعدتهم يف  م��ن 
والعالق��ن، فتع��ود الطائ��رات لتقص��ف امل��كان 
نفس��ه بع��د دقائ��ق قليل��ة، موقع��ًة أك��رب عدٍد 
ممك��ٍن م��ن رج��ال الدف��اع املدن��ّي والن��اس. 
كث��ريون استش��هدوا نتيج��ة تل��ك الغ��ارات 

الوحش��ية.
كان الص��راع قاس��يًا، والتح��دي ال  	
يلن. لكنهم كانوا يفكرون يف اآلخرين قبل 
تفكريه��م يف أنفس��هم، وم��ا زال��وا مس��تمّرين 
يف ذل��ك التح��دي حت��ى الي��وم، رغ��م ض��راوة 
اهلج��وم عليه��م واس��تهدافهم بش��كٍل مباش��ر. 
كن��ا، حن��ن الن��اس العادي��ن، نع��رف أن املوت 
حمدٌق برجال الدفاع املدني يف كّل حلظة، 
ولذل��ك ننظ��ر إىل عمله��م باح��راٍم وإج��اٍل 
وتقدير. كنا نعرف، وهم دون شكٍّ يعرفون، 
أن موته��م مؤج��ٌل فق��ط: رمب��ا بع��د ي��وم، أو 
ش��هر، أو س��نة، لكن��ه دائ��م التحلي��ق فوقه��م. 
»املوت يف املناطق احملّررة حميٌط بكل إنساٍن 
يف كل حلظة«، كان ياسر يقول، »ولكن أن 
منوت وحنن نؤدي واجبنا حنو ش��عبنا فذلك 
م��ا نرج��وه من ربن��ا. وإن حتقق ذلك فهذا هو 
الف��وز العظي��م«. يتاب��ع بع��د أن يتنه��د قلي��ًا 

ويذه��ب بنظ��ره إىل البعي��د: »لس��نا أه��م م��ن 
أولئ��ك الذي��ن ميوت��ون عل��ى جبه��ات القت��ال. 
يف النهاي��ة كلن��ا س��نموت، ولكنن��ا سُنس��أل 
أمام اهلل ماذا قدمنا إلخوتنا يف احلياة الدنيا. 

فلريمحن��ا اهلل ولريزقن��ا الش��هادة«. 
وأتى ذلك اليوم! وفاجأنا اخلرب! 	

يردده��ا  مجل��ٌة  األصدق��اء  ألح��د  	
م��ن  أو  قريتن��ا  م��ن  أح��ٌد  استش��هد  كلم��ا 
معارفنا: »نتوقع دائمًا أن رجال الدفاع املدني، 
ق��د  واملقاتل��ن عل��ى اجلبه��ات،  واإلس��عاف، 
ميوت��ون يف أّي حلظ��ة. لكنن��ا عندم��ا نس��مع 
خ��رب موته��م فكأنن��ا مل نفك��ر يف ذل��ك أب��داً. 
ونأت��ي  العمي��ق  واحل��زن  الدهش��ة  تأخذن��ا 

مآقين��ا!«. يف  والدم��ع  لوداعه��م 
حل��ب  ق��رب  كفرناه��ا  قري��ة  يف  	
كان املوع��د األخ��ري. عل��ى الاس��لكي أعلن��وا 
وج��وب التوج��ه إىل هن��اك إلطف��اء احلرائ��ق. 
كان��ت جم��زرًة مروع��ة. ب��دأ رج��ال القبع��ات 
البي��ض عمله��م جب��دٍّ وش��جاعة. وبينم��ا ه��م 
منهمك��ون ع��ادت الطائ��رات وقصف��ت امل��كان 
م��ّرًة ثاني��ة. همجي��ٌة ال مثي��ل هل��ا يف تاري��خ 
احل��روب! إج��راٌم عتي��ٌق ل��دى جهاب��ذة النظام 
وأعوانه من امليليشيات والدول الي تسانده!! 
استش��هد ياس��ر عبد احلميد الس��يد  	
حس��ن وأصي��ب رجل إطف��اٍء آخر، واستش��هد 
وأصي��ب ع��دٌد كبرٌي من الناس الذين هرعوا 
للمس��اعدة. كان املش��هد مرّوع��ًا... أكرب من 

يوص��ف. أن 

رادار املدينة
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م��ن للبي��ت املتع��ب ي��ا أم��ي؟ ي��وَم محلِت��ه وجع��ًا يف رحلت��ك  	
األوىل من قريتك يف جبل الزاوية حنو املدينة، حلب بعظمتها، سيدة 

املدائ��ن، وقبل��ة الباحث��ن ع��ن عم��ٍل وحي��اة.
وأن��ك  ينته��ي؟  ل��ن  الن��زوح  أن  وقته��ا  تعرف��ن  أكن��ت  	
س��تحملن يف كل رحل��ٍة »بقج��ًة« لول��ٍد ينق��ص م��ن أوالدك، تكتف��ن 
بأث��ٍر من��ه، تش��ّمينه حن يتعاظم الكرب يف قلب��ك، ويهزك احلنن إىل 
مساكن هنانو، نزوحك الثاني الكيفّي بعد أن زرعت حاكورات بيتك 
يف ح��ارة الراش��حة مبخي��م حن��درات، مقام��ك األول، بأح��واض ال��ورد 

واخل��س والبقدون��س وش��تات البن��دورة.
أذك��ر وقته��ا، وكن��ت طف��ًا يف الثاني��ة عش��رة م��ن العم��ر،  	
ح��ن ركب��ت يف س��يارٍة حتم��ل أغراضن��ا إىل مدين��ة هنان��و. ركبن��ا يف 
الصن��دوق، أن��ا وأَخ��واي، ورحن��ا نغ��ي »جبلن��ا ال��دم لراب��و جبلن��ا«، ومل 
أعرف حينها سبب بكائك. مل يكن صوتي شجيًا يا أمي، ولكن اقتاعك 
م��ن أح��واض ال��زرع كان يعك��ر وجه��ك األبي��ض وعيني��ك الصغريتن 

املليئت��ن بالكح��ل.
يف البن��اء رق��م 16 كن��ا ثاث��ن عائل��ًة م��ن خمتل��ف املناط��ق  	
السورية، بلهجاٍت عديدٍة ووجوٍه متشابهٍة يغلب عليها التعب والفقر 
واحل��ب. أكث��ر املتش��ائمن مل يكن ليدرك أن ه��ذه البيوت الي صارت 
مل��كًا ألصحابه��ا، س��تركهم، بع��د أن أرهقه��م اإلجي��ار وتنقل��وا يف 
كل ثق��ٍب م��ن ح��ارات املدين��ة، وخرب أطفاهلم كل أنواع ألبس��ة البالة 
وأحذي��ة املط��اط »أب��و رحي��ة« وعل��ب املارتدي��ا كك��رة ق��دٍم واجلوارب 
املثقوبة وبرد الشتاء واحلب من على شرفات املنازل املتقابلة والعراك 
بالس��كاكن، ووج��ع االس��م ال��ذي محلت��ه مدين��ة هنان��و وس��كانها، إذ 
كان ينظ��ر إليه��ا م��ن أحي��اء املدين��ة األخ��رى عل��ى أنه��ا م��كاٌن موب��وٌء 
باإلثم. لعل السبب ما كان يقال من أن »نساء حبسيتا* اللواتي سكّن 
يف هذه املنطقة -الي كانت كرومًا قبل أن تبنى عليها املدينة- هّن 
من أهَدين هلذه املنطقة مسعتها«، أم أن الفقراء وحدهم من حيتاجون 
إىل تربير وجودهم يف احلياة يف ظل هذا الذل الذي اقرفته بادنا يف 

ح��ّق أبنائه��ا كل هذه الس��نن؟
ث��ارت مس��اكن هنان��و عل��ى جاده��ا،   2012 يف منتص��ف  	
صرخ��ت ب��كل أص��وات الفقراء فيها، نادت ألول مّرٍة للش��عب، للحرية، 

النظ��ام. إلس��قاط  هتف��ت  للكرام��ة، 

م��ن جام��ع عثم��ان ب��ن عف��ان، يف ح��ّي العمالي��ة القري��ب م��ن  	
بيتك، كانت تنطلق املظاهرات األوىل وسط رجال األمن والشبيحة 
الذين مألوا الشوارع وتداروا يف زوايا املباني وعلى أسطحتها. قتلوا من 
قتلوا واعتقلوا من اعتقلوا، ولكنهم مل يفلحوا يف انتزاع جذور احلرية 

م��ن قلوبن��ا، لق��د حت��ّرر اإلنس��ان م��ن خوف��ه ي��ا أمي.
أتذكري��ن ح��ن كن��ت تطلبن منا عدم الذه��اب إىل صاة  	
اجلمع��ة؟ وكن��ا نذه��ب. أع��رف جازم��ًا أن قلب��ك كان يك��رب بن��ا كلما 
رأيتن��ا م��ع املتظاهري��ن القائ��ل نرك��ض يف الطرق��ات، وكن��ت أراك 
تنظرين إلّي من خلف الستارة على الشرفة. دعاؤك حيميي يف كل 
وقت. وعند عودتنا تقفلن الباب باملفتاح وتتظاهرين بالنوم ودموعك 

متأل الوس��ادة.
أول  هنان��و  ح��ّي  وكان  املدين��ة،  إىل  الث��وار  دخ��ل  ي��وم  	
األحي��اء احمل��ّررة، مل يك��ن األم��ر صدف��ة، ولكن��ه الظل��م ح��ن يطب��ق 
عل��ى الص��دور فيتح��ول إىل هدي��ٍر ال يق��ف. يومه��ا بكين��ا كلن��ا. كنت 
برفقة أصدقائي، قبلوا يدك يا أمنا كلنا. حن دخلت حتملن الشاي 
مازحت��ك، فش��تمتي بأم��ي. كله��م استش��هدوا ي��ا أم��ي، وكله��م بكيِت 
عليه لساعاٍت طوال، ومحلِت آثارهم يف »صّرة« نزوحك بعد أن دمرت 

الطائ��رات املبن��ى يف تش��رين الثان��ي 2013.
أينم��ا تكون��ن يب��دأ الوط��ن، وينته��ي ح��ن تغادري��ن. مخ��س  	
س��نواٍت تبخ��رت والث��ورة تش��في بع��ض جراح��ك، واحلل��م بالع��ودة ه��و 
كل ما يبتدئ به دعاؤك. مل أرك يومًا تدعن على أحد، وكنت دائمًا 
»تزاورين��ي« ح��ن ألع��ن أو أش��تم، ولكن��ك دع��وِت عليه��م وش��تمتهم.

ي��ا دائم��ة الرض��ا، وأن��ت تذكرين��ي بأصدق��اٍء ل��ي يف املقل��ب  	
اآلخر حن اختلفت اخلنادق. قلت لك إن املكان ما عاد يس��عنا، ولكنك 
كن��ت دوم��ًا تس��رحين إىل كلم��ات اهلل وتتمثلينه��ا دع��اًء وق��واًل 

وس��لوكًا »إن اهلل يه��دي م��ن يش��اء«.
ه��م يوجعون��ي اآلن مبنش��وراتهم ي��ا أم��ي، يتمن��ون إحراق��ك  	
وم��ن مع��ك، ويصف��ون أبن��اءك باملرتزق��ة، وجيه��زون أنفس��هم لع��رس 
حل��ب كم��ا يقول��ون. يتباك��ون عل��ى ذكرياته��م وبيوتهم وأش��يائهم، 
وينس��ون بيت��ك ال��ذي مّلهم مجيعًا، وأطعمهم ومحاه��م حن كان يعّز 

ال��دفء واحل��ب.
أضط��ر ه��ذه األي��ام إىل أن أراق��ب وس��ائل إع��ام النظ��ام  	

مصطفى أبو مشس

رادار املدينة

رسالة إىل أمي هناك 
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ألع��رف خ��رباً ع��ن مديني الي حتتّل من جديد. أّي مفارقٍة تلك الي 
جتربك أن ترى منزلك احملّرر »حمّرراً« بيد عدّوك من جديد. أخذوا 
بيتك يا أمي منذ أيام، دنسوا طهر ثورتك، وبات الطريق بعيداً أكثر 
من أّي وقٍت مضى. مسعت أنهم أحرقوا شبابًا كثر، أحرقوهم أحياء، 
واغتصبوا النساء، وأذلوا جريانك. نسيت أن أخربك أني رأيت الكثريين 
منهم يف فيديو لش��ادي حلوة. ش��ادي الذي كان يرقص كالنس��اء يف 
ش��ارع الش��ال يف ح��ّي العزيزي��ة، ويضح��ك كالعاه��رات وه��و يتماي��ل 
خبصره على موسيقى الرقص الشرقّي، ويتمّلق املسؤولن ويتمسح 
بأحذيته��م، ص��ار الي��وم من��ر اإلع��ام الس��ورّي، وص��ارت الن��اس تتاب��ع 

أخب��اره وتنتظ��ر حضوره!
أصب��ح ل��ه متابع��ون ب��اآلالف. أأضح��ك ي��ا أم��ي... بعضه��م  	
كان يقبله، آخرون كانوا يلمسون وجهه، والكثري منهم كان يدعو 

ل��ه وجليش��ه باحلي��اة.
أي ذلٍّ كان يعتم��ل يف صدوره��م، م��ا ال��ذي كان يعريهم،  	
ح��ن ضاق��ت الس��بل عليه��م فص��اروا يقّبل��ون قاتله��م ويس��تنجدون 
جباده��م. أّي عج��ٍز ذل��ك ال��ذي ميت��زج مع��ه الضح��ك بال��دم. الفق��راء 
وحده��م يعرف��ون ه��ذه الثنائي��ة ع��ن املوت/احلي��اة، وأن األموم��ة تع��ي 

الارج��وع ب��ل املض��ّي قدم��ًا، فه��م فع��ًا »وق��ود الث��ورات وحجارته��ا«.
النظ��ام أخ��ذ طري��ق الب��اب أيض��ًا يا أمي، وس��د اللوز، امل��كان الذي كنت 
أمازح��ك لكث��رة م��ا ذهب��ِت إلي��ه فأق��ول ل��ك: »كل أصح��اب احمل��ات 
يش��ريون إل��ّي ويقول��ون ه��ذا اب��ن أم حمم��د«، فتبتس��من وتنعتين��ي 
بالكاذب. وأخذ حّي الشعار، أتذكرين حن كنت تأتن إىل صيدليي 
وجتلسن لرحيي أقدامك املتعبة وتشكن لي، ثم متألين »قنينة املاء 
اخلض��راء« وحتمل��ن كي��س األدوي��ة املمتل��ئ. كنت أقول ل��ك: »الذي 
يصنع منك عظيمًا يقتلك، وأنت قتلتك األمومة يا حجة«، فتجيبن: 

»ف��داك يا قليب«.
وحده��ّن األمه��ات بق��ن يف املدينة حيملن وجعهّن، يصّلن،  	
وحيتضّن أطفاهلّن حتت األنقاض. على عجٍل جيمعن بعض الثياب 
ويركض��ن هارب��اٍت مب��ن تبق��ى إىل أماك��ن أق��ل موت��ًا. جيلس��ن عل��ى 

األرصف��ة، ينتظ��رن رجوعن��ا.
هناك هدنٌة يا أمي. يقولون إنهم س��يقتلعونك، مّرًة أخرى،  	

م��ن مكان��ك اجلدي��د ال��ذي أجه��ل تفاصيله ك��ي أصفه، ولك��ي أعرف 
أن��ك أه��درت الكث��ري م��ن امل��اء يف تنظيف��ه. أذك��ر أن��ك قل��ت ل��ي يوم��ًا 
إن��ك كن��ت حتمل��ن املاء يف خابيٍة على رأس��ك س��اعًة كاملًة لتس��قي 
زه��ورك ال��ي كان��ت رفيقت��ك دوم��ًا يف كل البي��وت، ولك��ي ال أع��رف 
إن كان��ت قدم��اك ستس��عفانك ه��ذه امل��ّرة أو إن كان ق��د بق��ي م��اٌء يف 

املدين��ة.
اهلوات��ف احملمول��ة  عل��ى  رس��ائل  يرس��لون  أنه��م  مسع��ت  	
يطلبون منكم االستسام والعودة إىل حضن الوطن: »أيها املسلحون يف 
أحياء شرق حلب: ال يوجد أمل بفك احلصار عنكم، مجيع اجملموعات 
املس��لحة ال��ي كان��ت تن��وي ف��ك احلص��ار عنك��م م��ن اخل��ارج أصبح��وا 
بن قتيل ومصاب، ال تكونوا أغبياء فكروا بأنفس��كم وأهلكم، لن يدوم 
القت��ال طوي��ًا، والنص��ر قادم للجيش العربي الس��وري فكروا بس��رعة 
ألن الوقت مير وليس يف صاحلكم«، »إىل أهالي سكان أحياء شرق حلب 
احملرم��ن، لق��د أصبح��ت أحياؤك��م يف أمان وتقوم مؤسس��ات الدولة 
بإع��ادة تأهي��ل املس��اكن ولذلك ندعوكم بالع��ودة إليها، لنعيد معًا ما 
خرب��ه اإلرهابي��ون من م��دارس وروضات أطفال ومش��ايف ألجل تأمن 

مس��تقبل مش��رق ألطفالنا«.
هم جيهلون يا أمي أنك ال تعرفن القراءة والكتابة، وأنه ال  	
حضن غريك يدعى حضن الوطن. وأعرف أنك حن ستسمعن ذلك 
ستقولن هلم أعيدوا لنا أبناءنا الذين اعتقلتموهم أو قتلتموهم لنبي 

هلم مس��تقبًا مش��رقًا.
صرت إرهابيًة يا حجة! 	

وص��ار بش��ار األس��د يبح��ث ع��ن مس��تقبٍل مش��رٍق ليب��ي  	
مدارس ومشايف وروضاٍت ألطفاٍل حرمهم آباءهم وأمهاتهم وإخوتهم 
وأهداهم براميل متفجرًة وعقداً نفسيًة لثأٍر لن ينتهي ببقائه، ولكن 

»الل��ي اس��تحوا مات��وا ي��ا أم��ي«.
وأت��ركك وثورت��ي  أعي��ش الجئ��ًا  امل��كان،  اآلن خ��ارج  أن��ا  	
لقدرك��م وأكتف��ي باملش��ي م��ن أول البي��ت إىل آخ��ره. أعي��ش عل��ى 
الدخ��ان، وأتظاه��ر بالوج��ع، وأنت الباردة هن��اك. أنتظر صوتك الغائب 
عل��ى الوات��س آب كطف��ٍل صغ��ري، لتقّوي��ي ي��ا أم��ي عل��ى وج��ع األي��ام 

القادم��ة.
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خميم حندرات



العدي��د  إغ��اق  مؤخ��راً  مت  فق��د  	
م��ن ص��االت اإلنرن��ت، واإلبق��اء عل��ى ع��دٍد 
حم��دوٍد منه��ا مرّخ��ٍص ل��ه بالعم��ل م��ن قب��ل 
املكات��ب األمني��ة، اثن��ان منه��ا فق��ط يف مدين��ة 
دي��ر ال��زور ال��ي يعتربه��ا التنظي��م منطق��ًة 
عس��كرية، وخيض��ع ه��ذان املقهي��ان للرقاب��ة 
الش��ديدة حسب ش��هادات السكان. وقد أغلقت 
داع��ش مؤخ��راً مقه��ى زي��د يف ح��ّي احلميدي��ة 
مقه��ى  ومنح��ت  ترخيص��ه،  انته��اء  بس��بب 
ش��ام يف ح��ّي الش��يخ ياس��ن رخص��ًة جدي��دة، 
باإلضافة إىل اس��تمرار عمل مقهى اجلزيرة 
يف احل��يّ نفس��ه. كم��ا س��بق وأغل��ق التنظي��م 
البوكم��ال  الص��االت يف مدين��ة  م��ن  ع��دداً 
والبل��دات احمليطة به��ا، وأوقف جهازه األمّي 
يف ه��ذه املدين��ة برج��ًا لب��ث اإلنرن��ت، كان 
يعمل مبوافقٍة ش��فهيٍة من املس��ؤول الس��ابق، 

دون ترخي��ٍص رمس��ّي.
جدي��دًة  ق��راراٍت  التنظي��م  وس��ّن  	
يف »والي��ي اخل��ري والف��رات« )اللت��ن تضم��ان 
كام��ل حمافظ��ة دي��ر ال��زور(، تس��ّهل علي��ه 
الرقاب��ة والس��يطرة األمني��ة، فأص��در ورق��ًة 
صاح��ب  ليمأله��ا  ح��ال«  »اس��تبيان  تدع��ى 
صال��ة اإلنرن��ت، وهي أش��به باس��تمارة املس��ح 
السياسّي الي كانت تطلبها فروع خمابرات 
النظ��ام الس��ورّي، ولكنه��ا أكث��ر تعقي��داً، إىل 
درج��ٍة يطل��ب فيه��ا االس��م الرباع��ّي لطال��ب 
الرخي��ص، واس��م والدت��ه الثاث��ّي، وخان��ة 
م��كان  ع��ن  واستفس��اراٍت  للكني��ة!!  أخ��رى 
وتاري��خ الوالدة والعنوان احلالّي، والتحصيل 

مي��ارس تنظيم الدولة اإلس��امية  	
املزي��د م��ن القي��ود اخلانقة على أبن��اء املناطق 
الي يسيطر عليها، وبشكٍل خاصٍّ يف املناطق 
الس��اخنة وال��ي تش��كل خط��وط اش��تباٍك م��ع 
النظام، كمدينة دير الزور. وُتفَرض أكثر 
ه��ذه القي��ود عل��ى مقاه��ي اإلنرن��ت، ومكاتب 
الصراف��ة واحل��واالت النقدي��ة، وبش��كل أق��ل 

صرام��ًة عل��ى احمل��ال التجاري��ة.

حممد شامان

مسٌح سياسيٌّ على الطريقة الداعشية

الدراس��ّي، والعمل��ن الس��ابق واحلال��ّي، واس��م 
اهلات��ف  ورق��م  ونوعه��ا،  الصال��ة  أو  املكت��ب 
األرض��ّي، ورق��م التواص��ل ع��رب »الوات��س آب«، 
وأس��ئلة تتعل��ق بانتمائ��ه الس��ابق إىل إح��دى 
الفصائ��ل، إن وج��د، وإن كان وق��ع يف »رّدٍة« 
س��ابقٍة ولدي��ه توب��ة، أو إن كان ق��د س��بق 
ل��ه االنتم��اء إىل »الدول��ة اإلس��امية«، وإن 
كان ل��ه أقرب��اء قتل��وا عل��ى ي��د التنظي��م، أو 
موجودون حاليًا مع »املرتدين« ويقاتلون مع 
فصائ��ل »مرت��دة«، أو إذا كان أحدهم ينتمي 
إىل التنظي��م. م��ع طل��ب البصم��ة يف نهاي��ة 
الرخص��ة  عل��ى  احلاص��ل  وتنبي��ه  الورق��ة. 
بضرورة إعام املكتب األمّي عن أّي شخٍص 
ُيش��ك يف تواصل��ه مع أف��راٍد من اجليش احلّر 

أو م��ع الش��بكات اإلعامي��ة.
س��بق ه��ذا اإلج��راء ق��راٌر يطلب من  	
أصح��اب حم��ال اإلنرنت والصرافة وكافة 
احمل��ال التجاري��ة تركي��ب كام��رياٍت خ��ارج 
مكان العمل، بش��كٍل يغطي املس��احة احمليطة 
بامل��كان، عل��ى أن يوض��ع جه��از حف��ظ س��جل 
التصوي��ر يف داخ��ل صن��دوٍق مقف��ٍل تس��ّلم 
مفاتيح��ه للمكت��ب األم��ّي. ويوج��ب الق��رار 
تركي��ب م��ا ال يق��ل ع��ن ث��اث كام��رياٍت 
خمفي��ٍة يف م��ّدٍة أقصاه��ا عش��رة أي��اٍم م��ن 
املخال��ف  س��يعاقب  وإال  ص��دوره،  تاري��خ 

بإغ��اق احمل��ل.
املمارس��ات  ع��ن  فض��ًا  وذل��ك  	
التفتي��ش  كج��والت  املس��تمّرة،  القدمي��ة 
املفاجئ��ة ال��ي تق��وم به��ا دوري��ات التنظي��م 

ملقاه��ي اإلنرنت ومكاتب احلواالت النقدية، 
إذ يقتحم عناصره املقهى ويأمرون اجلميع 
بوض��ع أجه��زة النق��ال جانب��ًا دون أّي حركٍة 
وتفتيش��ها،  جبمعه��ا  يقوم��ون  ث��م  أخ��رى، 
واعتق��ال كل م��ن يش��تبهون في��ه م��ن خ��ال 
كلم��ٍة أو ص��ورٍة فيه��ا. حت��ى أن أحد الش��هود 
ضري��ر،  مس��نٍّ  رج��ٍل  اعتق��ال  حادث��ة  روى 
م��ع ول��ده ال��ذي كان يصحب��ه إىل املقه��ى 
ملس��اعدته يف االتص��ال بأقارب��ه وللكتاب��ة بداًل 
عن��ه، بس��بب رؤي��ة ش��عار اجلي��ش احل��ّر عل��ى 
أحد احلسابات الي كان متصًا بها. وأغلق 
عناص��ر املكت��ب األمي التابع للتنظيم مقهًى 
يف بل��دة اهل��ري، بع��د إطاقه��م الن��ار عل��ى 
ش��ابن الذا بالف��رار عن��د رؤيتهم��ا للعناص��ر، 

حس��ب رواي��ة أبن��اء البل��دة.
أم��ا مكات��ب الصراف��ة واحل��واالت  		
األم��ّي  املكت��ب  عناص��ر  فيق��وم  النقدي��ة 
بتفتيش سجاتها بشكٍل غري منتظم، وُيلزم 
صاح��ب احمل��ل بإع��ام مكت��ب ال��زكاة ع��ن 
احل��واالت ال��ي تزي��د مبالغه��ا عل��ى العش��رة 

أمريك��ي. دوالٍر  آالف 
عل��ى  التنظي��م  رقاب��ة  أس��همت  	
النس��بة  وتصفي��ة  اعتق��ال  يف  اإلنرن��ت 
األك��رب م��ن الناش��طن املدني��ن يف مجي��ع 
ذل��ك  إىل  وباإلضاف��ة  س��يطرته.  مناط��ق 
اتب��ع سياس��ات اخ��راٍق عدي��دة، أهمه��ا توغ��ل 
املخربي��ن و»العوايني��ة« ب��ن أوس��اط الس��كان 

الس��ابقن. واملقاتل��ن  والناش��طن 
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كم��ا جبوان��ب خدمي��ٍة أخ��رى ق��ام  	
التنظي��م بتس��يريها، أعج��ب الكثري من أهالي 
دي��ر ال��زور بإدارت��ه، وتنام��ت ل��دى العديدي��ن 
قناع��ٌة ح��ول »اإلس��ام الصحي��ح« الذي علمه 
للن��اس، رغ��م اختافه��م مع��ه. ويأت��ي تفعي��ل 
املس��اخل واإلش��راف عل��ى عمله��ا، إىل جان��ب 
-خاص��ة  اجملم��دة  اللح��وم  اس��ترياد  من��ع 
الدجاج- من اخلارج، بدعوى أنه ال يذبح على 
الطريق��ة اإلس��امية؛ كأح��د األم��ور ال��ي 
ينظ��ر إىل أنه��ا إجيابي��ٌة ل��دى التنظي��م! عل��ى 
أن فحص��ًا دقيق��ًا للموض��وع يثب��ت املصلحي��ة 
وب��ث الدعاي��ة م��ن ورائ��ه، رغم النية احلس��نة 
ال��ي ق��د تك��ون ق��د حكم��ت بع��ض املنتس��بن 
للتنظي��م. وكأّي س��لطٍة اس��تبدادية، يعم��ل 
التنظي��م بطاق��ٍة وضب��ٍط تتف��وق يف جوان��ب 
عل��ى البن��ى األهلي��ة، وال س��يما يف مناط��ق 

هامش��يٍة أق��رب إىل البس��اطة. 
يف  املس��اخل  افتت��اح  إع��ادة  عمل��ت  	
الوع��ي األهل��ّي باجتاه��ن؛ أوهلما دي��ّي، إذ إن 
ح��رص التنظي��م عل��ى إجب��ار اللحام��ن عل��ى 
الذب��ح يف املس��لخ، عل��ى ي��د أح��د التابع��ن ل��ه، 
يوح��ي مبزي��ٍد م��ن التطه��ر، واالجت��اه الثان��ي 
صحّي، ويتابعه، إىل جانب املس��لخ، ما يس��مى 
»مكت��ب الرقاب��ة والتفتي��ش« ال��ذي أحدث��ه 
التنظي��م ملاحق��ة عمليات الغش يف األس��واق 
واألعم��ال، كم��ا قد تتدخل دوريات احلس��بة 
ل��ذات الس��بب. لك��ن الف��روج، ال��ذي يس��تهلك 
بكمي��اٍت مضاعف��ٍة ع��ن اللح��وم احلمراء، ظل 
خ��ارج س��لطة التنظي��م الصحي��ة، والديني��ة 

كذل��ك.

الف��روج بدي��ر  يفي��د أح��د بائع��ي  	
ال��زور أن التنظي��م ال خُيض��ع ذحب��ه للرقاب��ة 
األغن��ام  ذب��ح  هل��ا  خيض��ع  ال��ي  الصارم��ة 
الباع��ة  ب��ه  يق��وم  الف��روج  فذب��ح  واألبق��ار، 
أو أصح��اب وعم��ال املداج��ن. لك��ن التنظي��م 
حاول، عن طريق الرقابة والتفتيش، فرض 
أس��عاٍر حم��ددٍة للف��روج، يف تناق��ٍض مع مبدأ 
يتبن��اه يف ع��دم حتدي��د أس��عار الس��لع للتج��ار 
واالكتف��اء بفرض بيان الس��عر للمس��تهلك. 
ث��م تراج��ع بع��د م��ّدٍة ح��ن احت��ج الباع��ة ب��أن 
األس��عار املفروضة ال تغطي التكلفة، ليحدد 
ل��ريًة   50 يتج��اوز  ال  للرب��ح  س��قفًا  بعده��ا 
س��وريًة عل��ى الكيلو الواح��د. ويضيف صديق 
بائ��ع الف��روج، ال��ذي عم��ل يف الرق��ة يف املهن��ة 
نفس��ها، أن هن��اك مس��اخل حديث��ٌة ختض��ع 
ل��دى  والتفتي��ش  الرقاب��ة  مكت��ب  لس��لطة 
التنظي��م، لك��ن ذلك يقتصر على زياراٍت -قد 
تك��ون م��رًة يف األس��بوع- ويف بع��ض احل��االت 
قام��ت تل��ك الدوري��ات مبص��ادرة فروج��ٍة أو 

اثنت��ن إلتافه��ا.
الق��ول  اللحام��ن  أح��د  يرف��ض  	
إن التنظي��م ش��ّغل املس��اخل، ويؤك��د أن م��ا 
فعل��ه ه��و توظي��ف ج��زاٍر مباي��ٍع ل��ه فق��ط، أما 
املس��لخ وعمال��ه فه��م ال��كادر الس��ابق ذات��ه، من 
بيطري��ن وعم��ال نظاف��ة. ويضي��ف أن��ه، يف 
أكث��ر م��ن م��رة، تش��اجر مع جزاٍر تونس��يٍّ ال 
جيي��د التعام��ل م��ع الذبائح، و»يري��د أن يعلم 
الن��اس ش��يئًا يعرفون��ه، بينم��ا ال جيي��ده ه��و«، 
وخيت��م: »إذا يذحب��ون البش��ر بطريق��ة... ال 

ح��ول وال ق��وة اال ب��اهلل«.

وحبس��ب أكث��ر م��ن حل��ام، تتلق��ى  	
املساخل منهم 100 لريٍة عن كل خروٍف يذبح 
فيه��ا، و500 ع��ن كل بقرة. ويعمل يف املس��لخ 
بيطري��ان، ق��د يكون��ان طبيب��ن بيطري��ن أو 
م��ن خرجي��ي املعاه��د املتوس��طة، يس��تقبان 
ويفحصانه��ا  مواش��يهم،  لذب��ح  القادم��ن 
قب��ل دخوهل��ا إىل باح��ة املس��لخ للذب��ح، ث��م 
وس��لخها،  ذحبه��ا  بع��د  حلمه��ا  يفحص��ان 
وق��د يتدخ��ان يف قط��ع قس��ٍم م��ن الذبيح��ة 
ورميه��ا، يف ح��ال تغ��ري لونه��ا، قب��ل أن يضع��ا 
يف النهاية ختم املس��لخ عليها. كما يعمل يف 
املسلخ جزار )ذباح حبسب عرف املهنة( عادًة 
م��ا يك��ون مبايع��ًا للتنظيم أو موالي��ًا له، ينحر 
الذبائ��ح. وهن��اك عم��ال النظاف��ة. ويردد إىل 
املس��اخل قصابون يعملون باألجرة، يعرضون 
عل��ى أصح��اب الذبائ��ح س��لخها وتنظيفه��ا 

وتقطيعه��ا.
املواش��ي  بذب��ح  املس��لخ  يس��مح  	
املريضة أو املصابة خارجه، بش��رط إخطاره، 
ويتلقى عندها عن اخلروف 1500 لريٍة وعن 
البقرة 5000. وتقوم دوريات الرقابة جبوالٍت 
يف األس��واق، بغ��رض التفتي��ش عل��ى الذبائ��ح 
ال��ي ال حتم��ل اخلت��م. وتتن��وع عقوب��ة الذب��ح 
خارج املس��لخ حبس��ب املكان، فف��ي مدينة دير 
الزور يغلقون احملل ملّدٍة حمددة، ويس��جنون 
صاحبه، إىل جانب تغرميه مببلٍغ يتجاوز 50 
ألف لرية، أما يف مناطق أخرى فقد صادرت 
الرقاب��ة الذبائ��ح يف مدينة العش��ارة، وغّرمت 
أصحابه��ا مبل��غ 70 ألفًا، وصلب��ت -منذ مّدة- 

أح��د اللحام��ن لثاث��ة أي��اٍم يف الس��وق.

مسهر اخلالد

املساخل يف دير الزور

ال��زور  دي��ر  أهال��ي  ارت��اح  	
إلع��ادة تنظي��م الدول��ة اإلس��امية 
مل��دة  إغاقه��ا  بع��د  املس��اخل،  افتت��اح 
س��نتن سبقتا سيطرته على املدينة، 
س��ادت خاهلم��ا فوض��ى الذب��ح، يف 
حاول��ت  متعين��ة،  ال  س��لطٍة  ظ��ل 
دون  مأله��ا  اجله��ات  م��ن  العدي��د 

ج��دوى.

7 العدد 84 / 16 كانون األول 2016

رادار املدينة



وقف��ُت أن��ا وصديقات��ي بع��د انته��اء احملاض��رة م��ع دكت��ور املادة، إلعطائنا بعض اإلرش��ادات قب��ل االمتحان، ولكن��ه مل يقّدم لنا أّي  	
معلوم��ة، مكتفي��ًا جبمل��ٍة واح��دة: »الل��ي ب��دو ش��ي مي��ّر ع املكت��ب حلّدد له موع��د وأعطيه درس خاص«، هذا م��ا قالته هب��ة الطالبة يف كلية 

اهلندس��ة املعلوماتي��ة جبامع��ة تش��رين.
يواج��ه أغل��ب ط��اب الكلي��ات واملعاه��د الس��ورية صعوب��اٍت يف  	
النج��اح بس��بب الفس��اد املنتش��ر نتيج��ة غي��اب القان��ون يف ظ��ل االنف��ات 
األمّي وغاء االسعار. بيع وشراء املواد اجلامعية أصبح حديثًا عامًا ال 
خيجل منه أحد، يتداوله الطاب وأس��اتذة اجلامعات يف الس��رّ والعلن، 
فويات احلرب الي يشنها النظام على الشعب املطالب حبريته خلفت 

نتائ��ج س��لبيًة كث��رية، وقط��اع التعلي��م أح��د املتضرري��ن الكب��ار.
الطرق متعددٌة والنتيجة واحدة

تق��ول ره��ف، وه��ي طالبٌة يف قس��م اللغ��ة العربي��ة بالاذقية:  	
»جامعة تشرين من أكثر اجلامعات الي ينتشر فيها الفساد. أصبحت 
غالبية املواد حتتاج إىل الدفع بشكٍل ما حتى »ترّفعها«. وتراوح تكاليف 
امل��ادة ب��ن 10 و100 أل��ف ل��ريٍة س��ورية، تبع��ا ألهميته��ا وصعوب��ة النج��اح 
فيها«. وتردف قائلة: »يتّم الدفع بطرٍق عدة، أشهرها ظاهرة الدروس 
اخلاص��ة عن��د م��دّرس امل��ادة نفس��ه، وكلم��ا زاد ع��دد ال��دروس ال��ي 
تأخذه��ا كلم��ا زاد مع��دل جناح��ك. والش��كل اآلخ��ر ه��و الدف��ع املباش��ر، 
وعنده��ا يتف��ق الدكت��ور م��ع الطال��ب عل��ى إش��ارٍة حم��ددٍة توض��ع على 
ورق��ة اإلجاب��ة ليس��تطيع الدكت��ور التع��رف عليه��ا دون رؤي��ة االس��م. 
باإلضاف��ة إىل الط��رق األخ��رى، وه��ي تقدي��م اهلداي��ا أو إقام��ة عاق��اٍت 

خاّص��ة م��ع الدكات��رة«. 
وسطاء يلعبون مبصري الطلبة

عل��ى  املس��لوب  برض��ى  امل��ادّي  الس��لب  ظاه��رة  تقتص��ر  مل  	
مدّرس��ي املواد اجلامعية، فهناك مساس��رٌة يزيدون العبء على الطلبة 
اجملربين على الدفع ألن ما يهمهم هو التخّرج للحصول على الشهادة 
واخل��اص م��ن الظ��روف األمنية الي يتعّرضون هلا س��واء يف اجلامعة 

أو يف طريقه��م اليه��ا.
حتدثن��ا آي��ة، وه��ي طالب��ٌة يف الس��نة الرابع��ة م��ن قس��م اللغ��ة  	
الفرنس��ية، ع��ن أب��و أمح��د املوظ��ف يف ش��ؤون الط��اب جبامع��ة دمش��ق، 
وق��د ع��رف بالرص��د للضحاي��ا وتس��هيل س��بل ش��راء امل��واد والتوس��ط 
ب��ن الط��اب واملدّرس��ن. قالت: »مل أس��تطع النجاح يف مادة اللس��انيات، 
وبات��ت تش��كل عائق��ًا كب��رياً أمام حصولي على الش��هادة، مما اضطّرني 
إىل ط��رق ب��اب غرف��ة أب��و أمحد. جلس��ت أس��اومه على ش��راء املادة مثلها 
مثل أّي سلعٍة تباع وتشرى يف السوق، ويف النهاية اتفقنا على 50 ألف 

لرية. للحظٍة شعرت أني أقف أمام بسطة بيع خضار، وليس خلف 
طاول��ة موظ��ٍف يف اجلامع��ة«.

ضحايا ولكن من نوٍع آخر
مريم هي األخرى طالبٌة يف السنة الثانية من قسم اللغة  	
الفرنس��ية جبامعة دمش��ق. تقول: »خطٌأ غري متعمد، فقد ظننت أن 
موع��د تقدي��م م��ادة »احلض��ارة والفك��ر« يف مت��ام الس��اعة 11 صباح��ًا، 
ووصلت إىل باب املدّرج قبل نصف ساعٍة من املوعد، ألكتشف أني 
متأخ��رٌة نص��ف س��اعة. ذهبت إىل مكتب مدّرس امل��ادة، طرقت الباب 
وي��دي ترجت��ف خوف��ًا م��ن رفض��ه دخول��ي إىل امل��دّرج. عندم��ا دخل��ت 
قل��ت ل��ه: »دكت��ور، مش��ان اهلل. أن��ا طالعة من بيي الس��اعة 4 الصبح. 
إجي��ت م��ن مح��اة. فكرت املادة الس��اعة 11، بس طلعت الس��اعة 10...«. 
قاطعي قائًا: »إي وش��و املطلوب؟..«. قلت: »إذا فيك تس��اعدني حتى 
يس��محولي ق��ّدم امل��ادة. صع��ب علّي مش��وار الطريق، وما بقدر أس��كن 
هون، أنا متزوجة وعندي طفل عمرو شهرين«. رّد بنشافة: »روحي 
قّدمي طلب بشؤون الطاب، وبعدها بوجهك لعند رئيس اجلامعة. 

أن��ا ما فيي أعمل ش��ي«.
قالت: »ركضت إىل مكتب شؤون الطاب، عّلي أستطيع  	
أن أدخ��ل امل��دّرج قب��ل انتهاء الوقت، وصدمت عندما ش��اهدت زميلي 
تقّدم املادة يف املكتب نفس��ه! عندها أيقنت أنه لن يس��مح لي بدخول 
القاع��ة ألن��ي مل أدف��ع ألح��د، وأيقن��ت أن اجلامع��ة لألغني��اء، وم��ن 
يس��تطيع الدف��ع تفتح أمامه األب��واب. انتظرت زميلي حتى خرجت 
م��ن مكت��ب ش��ؤون الط��اب وس��ألتها: »كي��ف كن��ي ع��م تقدم��ي 
باملكت��ب؟!«، فأجابت��ي: »بالدف��ع بتقدم��ي املادة بأي وق��ت وبأي غرفة 
باجلامع��ة. بعدي��ن باب��ا مس��تلم الدف��اع الوط��ي وم��ا ح��دا بريف��ض له 

طلب«.
تتاب��ع مري��م: »خرج��ت م��ن اجلامع��ة وعين��اي ممتلئت��ان  	
بالدموع، أشعر باملرارة والظلم. لكن عندما تذكرت ما ميارسه هذا 
النظام على ش��عبه س��خرت من نفس��ي ألني بكيت، فنحن نعيش يف 
غاب��ة، وه��ذه نتيج��ٌة طبيعي��ٌة لوج��ود هك��ذا نظ��ام وهك��ذا مؤسس��ات«.

هب��ة، ره��ف، آي��ة، مري��م، وغريه��ّن، ضحايا الفس��اد الس��ائد  	
يف اجلامع��ات الس��ورية ال��ي حتول��ت م��ن ص��روٍح خت��ّرج الكف��اءات 
الط��اب. العلمي��ة إىل س��وٍق للبي��ع والش��راء واس��تغال ظ��روف 

مريم أمحد

فساٌد يف أروقة اجلامعات السورية
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س��امر أح��د أطف��ال خمي��م ت��ل عكاش��ة يف ري��ف القنيط��رة،  	
مم��ن خطف��ت احل��رب بري��ق حياته��م ووه��ج طفولته��م. ُهّج��ر س��امر، 
البال��غ م��ن العم��ر حن��و مثان��ي س��نوات، م��ن بل��دة كفرناس��ج يف ري��ف 
درع��ا الش��مالّي، ليس��تقر م��ع عائلت��ه يف ذل��ك املخي��م ال��ذي يفتقر إىل 
أدن��ى مقوم��ات احلي��اة. حي��ّن س��امر إىل ملس��ات والدت��ه وصوته��ا ال��ذي 
كان يوقظ��ه صباح��ًا ليذه��ب إىل املدرس��ة ال��ي مل يتاب��ع ال��دوام فيها 
بع��د أن دمرته��ا ق��وات النظ��ام إث��ر س��يطرة فصائ��ل الثوار عل��ى بلدته. 
ومنذ تهجريه وعائلته، ثم انتقاله إىل املخيم، كان منوذجًا سوداويًا 
لكثرٍي من األطفال السورين الذين شّردتهم احلرب ومنعتهم حقهم 

يف متابع��ة حتصيله��م العلم��ّي.
يق��ول الس��يد أب��و س��امر إن ظروف��ًا صعب��ًة حت��ول دون أن  	
يكم��ل ول��ده والعش��رات من أصدقائه تعليمهم، ف��ا خيام تعليمية يف 
املخيم، وأقرب مركٍز تعليميٍّ يبعد عدة كيلومرات، أي أنه حيتاج 
إىل وس��يلة نق��ٍل يومي��ٍة وه��و م��ا ال يتواف��ر بطبيع��ة احل��ال، كم��ا أن 
إمكاني��ة التعلي��م ضم��ن العائل��ة غ��ري متاح��ٍة ألن األب واألم أمّي��ان، 

وه��ذا م��ا يزي��د م��ن معان��اة أطفاهلم��ا.
بري��ف  بريق��ة  يف  القاطن��ات  إح��دى  وه��ي  عل��ي،  أم  أم��ا  	
القنيط��رة، فتش��تكي أيض��ًا من عدم وجود مرك��ٍز تعليميٍّ يف القرية 
بالرغم من التجمع السكانّي الكبري فيها، مما يضطر بعض األطفال 
إىل س��لوك مس��افٍة كب��ريٍة باجت��اه بل��دة كودنة اجمل��اورة، يف حن ال 

يتمك��ن بعضه��م اآلخ��ر م��ن ذل��ك.
الس��يد أب��و حمم��د، مدي��ر إح��دى امل��دارس يف ري��ف درع��ا  	
الش��مالّي، ق��ال جملل��ة »ع��ن املدين��ة« إن ظاه��رة التس��ّرب املدرس��ي 
تفاقمت كثرياً خال الس��نوات املاضية، لتصل يف الوقت احلالي إىل 
م��ا نس��بته 30%. ويع��ود ذل��ك إىل أس��باٍب عدي��دٍة منها الدم��ار الكبري يف 
البني��ة التحتي��ة التعليمي��ة، خصوصًا امل��دارس واحلضانات، وكذلك 
هج��رة أع��داٍد كب��ريٍة م��ن العائ��ات وتب��دل أماك��ن س��كنهم يف حالٍة 
كب��ريٍة تتمث��ل باهلج��رة الداخلي��ة. كما يعّد الفقر ال��ذي تعاني منه 
بعض العائات أحد أسباب التسّرب، إذ يقوم بعض األطفال بالعمل 
ملس��اعدة أهله��م، ليش��كلوا منوذج��ًا للعمال��ة املبك��رة غ��ري الش��رعية. 
فكث��رياً م��ا بتن��ا ناحظ يف الش��وارع أطف��ااًل يبيعون البنزي��ن واملازوت، 
وكذل��ك ص��اروا يس��تخدمون يف نق��ل مح��والٍت كب��ريٍة ال تناس��ب 

أعماره��م وتؤث��ر عل��ى صحته��م اجلس��دية.

املدرس��ّي  التس��ّرب  نتائ��ج  إن  حمم��د  أب��و  الس��يد  يؤك��د  	
خط��ريٌة ج��داً، وال س��يما م��ع تراكم��ه على مدى س��نواٍت مضت. فهي، 
بالض��رورة، س��تؤدي إىل ارتف��اع مس��تويات اجله��ل واألمي��ة ل��دى فئ��ة 
املتس��ّربن، م��ا ق��د جيعله��م فريس��ًة س��هلًة لاحن��راف االجتماع��ّي 
وازدي��اد مع��دالت ارتكابه��م للجرمي��ة نتيج��ة تراجع وعيه��م الربوّي 
والثق��ايّف. كم��ا س��يؤدي ذل��ك إىل اخنف��اض إنتاجيته��م نظ��راً لع��دم 
مواكبته��م التط��ور العلمّي واملعريّف. وس��يؤدي كل ذلك يف النتيجة 
إىل خلق جيٍل غري قادٍر على التاؤم مع متطلبات احلياة االجتماعية 

واالقتصادي��ة وغريه��ا.
الس��يد أب��و اجمل��د، أح��د الناش��طن يف جم��ال الدع��م النفس��ّي  	
والتعليمّي، قال ل�»عن املدينة« إن سبًا كثريًة ميكن اتباعها للتقليل 
م��ن التس��ّرب املدرس��ّي أو معاجل��ة آث��اره، وه��ذا يتطلب إعداد دراس��اٍت 
عل��ى امل��دى القري��ب والبعي��د ليت��م تنفيذه��ا وف��ق اإلمكان��ات املتاح��ة. 
فم��ن وجه��ة نظ��ره ميك��ن القي��ام بصيان��ة وترمي��م امل��دارس املتضّررة 
وتقدي��م املس��اعدات، م��ن حقائب وقرطاس��يٍة ومس��تلزماٍت مدرس��ية، 
لط��اب امل��دارس املس��تصلحة. وميكن تنظيم محات توعيٍة تتضمن 
امل��دارس  يف  منش��وراٍت  وتوزي��ع  وحماض��راٍت  مس��رحيًة  عروض��ًا 
واألماك��ن العام��ة وخميم��ات املهجرين، لتنبي��ه األهالي إىل خطورة 
ه��ذه الظاه��رة وحضه��م عل��ى متابع��ة تدري��س أبنائهم بش��تى الس��بل. 
كذل��ك ميك��ن تزويد جتّمعات املهجري��ن خبيٍم تعليميٍة تعّوض عن 
ع��دم وج��ود م��دارس يف املخيم��ات أو يف املناط��ق القريب��ة منه��ا. كم��ا 
يق��رح أب��و اجمل��د افتت��اح مراك��ز تعليمي��ٍة تق��وم بتكثي��ف احلص��ص 
للمتس��ّربن حبي��ث ميكنه��م اللح��اق بأنداده��م مم��ن يتعلم��ون يف 
امل��دارس. كم��ا ميك��ن القي��ام مبش��اريع مهني��ٍة صغ��ريٍة منظم��ٍة يف 
خميم��ات املهجري��ن تعم��ل عل��ى دع��م عائ��ات الط��اب املتس��ّربن 

وحتس��ن س��بل عيش��هم.
يف النهاية يعود أبو حممد ليقول إن ارتفاع نس��ب التس��ّرب  	
املدرس��ّي يرتب��ط ارتباط��ًا وثيق��ًا باحل��رب الدائ��رة يف س��ورية، وه��و 
يرجو أن حتمل األيام املقبلة حًا يعيد األمور إىل نصابها، خصوصًا 
يف جم��ال حتس��ن مس��توى التعلي��م والتقليل من مس��تويات التس��ّرب 

املدرس��ّي.

أيهم أبو حوران

التسّرب الدراسّي يف اجلنوب السورّي...
ظاهرٌة تتفاقم بسرعة، ونقٌص يف متطلبات عاجها

بلدة كودنة - القنيطرة - خاص عن املدينة
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السرية الذاتية
ميس��ون الس��ارة م��ن موالي��د دي��ر ال��زور 1970. درس��ت الطب  	
يف جامع��ة حل��ب، وفيه��ا تعّرف��ت إىل زميله��ا حمم��د ن��ور مكتيب الذي 
طلبه��ا لل��زواج رمسي��ًا، إال أن تقالي��د عائلته��ا مل تك��ن تس��مح بتزوي��ج 
ابنته��ا لش��ابٍّ يف حل��ب. ع��ام 1996، وبع��د 3 س��نواٍت، ُكت��ب لقّصتهم��ا 
النج��اح بع��د وس��اطٍة وتزكي��ٍة للخطي��ب م��ن قب��ل أح��د أعي��ان حل��ب 
آن��ذاك. ومل مينعهم��ا زواجهم��ا أثن��اء الدراس��ة م��ن املتابع��ة وحصوهل��ا 
عل��ى ش��هادة الدراس��ات العلي��ا م��ن جامع��ة حل��ب )اختص��اص ط��ب 
األطف��ال(، وكذل��ك حصوهل��ا على ش��هادة االختصاص يف األمراض 

الداخلي��ة والصدري��ة، وبعده��ا إج��ازة يف الش��ريعة.
حياتها وعملها

الرس��الة«،  وصاح��ب  »امللت��زم  بالطبي��ب  ارتباطه��ا  من��ذ  	
وممارستها املهنة يف عيادتها اخلاصة، وعملها يف مستوصف الّزبدّية 
حبلب؛ بدأ منط احلياة الذي اعتادته مع أسرتها يتبّدل شيئًا فشيئًا. 
ارت��دت »املانط��و« ف��ور خطوبتها، حبًا وقناعًة بأفكار زوجها. بات عليها 
أاّل تأخذ أجرًة من املرضى امُلْعسرين، أال تكون كباقي النساء. ليست 
كنظرياته��ا م��ن الّطبيب��ات أيض��ًا، ه��ي اآلن طبيب��ٌة زاه��دٌة وداعي��ٌة 
حتم��ل رس��الًة س��اميًة. تق��ول يف لق��اٍء خاصٍّ م��ع »عن املدين��ة«: هكذا 
رّبان��ي زوج��ي. ب��دأت ُأدرك أنن��ا رس��ل اهلل يف األرض، بل ُخلقنا لذلك. 
اآلن، بع��د استش��هاد ن��ور، عرفُت متام��ًا معنى كامه أثناء اخلطوبة: 
م��ا الفائ��دة م��ن زوٍج غ��يٍّ ث��ريٍّ ال يأخ��ذ بي��دك حن��و اجلّن��ة؟ )مل يك��ن 

ميل��ك ش��يئًا حينه��ا(.
ألق��ى رحي��ُل زوجه��ا أمان��ًة ثقيل��ًة عل��ى كاهله��ا. اضط��ّرت  	
إىل ترك عيادتها ومس��توصفها ومغادرة حلب الغريبة امُلوحش��ة بعد 
اعتقال��ه، لتبق��ى ق��رب أهله��ا املقيم��ن يف احلس��كة. مل يُط��ل بقاؤه��ا 
هن��اك أيض��ًا، إذ اضط��ّرت إىل الع��ودة جم��دداً إىل حل��ب احمل��ّررة، 
الس��تكمال تعلي��م أوالده��ا ال��ذي تعّث��ر يف احلس��كة نتيج��ة الظ��روف 
األمنّي��ة، بع��د ورود نب��أ استش��هاد رفي��ق دربه��ا، لتب��دأ رحل��ًة جدي��دًة 

ُتكم��ُل به��ا طريق��ًا طوي��ًا خّط��ه ش��ريُكها قبله��ا.
مطل��ع 2013 عمل��ت يف مستش��فياٍت ميداني��ٍة ع��ّدٍة داخ��ل  	
مدينة حلب احملّررة، كطبيبٍة وُمشرفة، وأمضت حنو عاٍم ونصف 
الع��ام متنقل��ًة ب��ن املستش��فيات ودور الّرعاي��ة الصحي��ة ومراك��ز 

واحملاض��رات. التدري��ب 

نزوٌح قسرّي
جم��ّدداً وج��دت نفس��ها مضط��ّرًة إىل املغ��ادرة، ولك��ن ه��ذه  	
امل��ّرة إىل تركي��ا، ملتابع��ة تعلي��م أوالده��ا ال��ذي تعّث��ر م��ن جدي��ٍد يف 
املناط��ق احمل��ّررة نتيج��ة قص��ف املدارس وعدم وج��ود جامعات. كان 
م��ن الصع��ب عليه��ا االبتع��اد عن ممارس��ة رس��التها الي نذرت نفس��ها 
هل��ا كم��ا تق��ول: »رس��الي يف مّساع��ي«، فعِمل��ْت يف مش��فى أورين��ت 
اإلنس��اني، مس��ؤولًة ع��ن رعاي��ة أكث��ر م��ن 80 طف��ًا، ث��م انتقلت إىل 
مدين��ٍة أخ��رى يف تركي��ا، وه��ي اآلن مس��ؤولٌة ع��ن رعاي��ة 180 طف��ًا 
وأمهاته��م، يف مجعي��ٍة ُتعن��ى برعاي��ة أس��ر الش��هداء، تقي��ُم معه��م 
وُتش��رف عل��ى منّوه��م ونظامه��م الغذائ��ّي وكّل م��ا يتعل��ق به��م م��ن 
الناحية الّصحّية، بش��كٍل ش��به طوعّي. ويف حديثها مع »عن املدينة« 
مل خُت��ف ُحزنه��ا وَنَدَمه��ا الّش��ديدين لركها مدين��ة حلب الي باتت 
الي��وم يف أم��ّس احلاج��ة هل��ا، بع��د استش��هاد آخ��ر طبي��ب أطف��اٍل فيه��ا، 
راجي��ًة أن ُيفت��ح الّطري��ق وُيف��ّك احلص��ار لتك��ون من الس��ّباقن إليها.

الطالبة واملعّلمة واملرّبية
ع��ادت الدكت��ورة ميس��ون إىل مقاع��د الدراس��ة من جديد،  	
يف معه��د مك��ة للعل��وم الش��رعية، عه��داً منه��ا عل��ى الس��ري عل��ى نه��ج 
زوجه��ا الش��هيد. ورغ��م ذل��ك مل يؤث��ر انش��غاهلا عل��ى عاقته��ا بأبنائها 
واملعّل��م  واألم  األب  دور  مت��ارس  اآلن  فه��ي  جتاهه��م،  وواجباته��ا 
واملرّبي. ابنها األكرب عمار َعَزَم على االقتداء بأبيه الطبيب الّداعية، 
فتمك��ن م��ن دخ��ول كلّي��ة الط��ّب يف تركي��ا، بالت��وازي م��ع حفظ��ه 
الق��رآن الكري��م وإص��راره الش��ديد عل��ى دراس��ة العل��وم الش��رعية، 
متامًا كوالده. أما ُأخته رغد فقد متكنت، خال ش��هرين فقط، من 
دراسة مواد الصف التاسع يف منزهلا، واحلصول على شهادة التعليم 
األساس��ّي. وكذل��ك بقّي��ة األبن��اء؛ عب��د الكري��م وفاطم��ة الزه��راء 
وُع��ا... مجيُعه��م متفّوق��ون يف دراس��تهم، بفض��ل متابع��ة والدته��م 
وحرصه��ا عل��ى وصاي��ا زوجه��ا ال��ذي يزوره��ا يف أحامه��ا ويطمئ��ّن 

عليه��ا ب��ن احل��ن واآلخ��ر!

وراء كل رجٍل عظيٍم امرأة...

اعتدن��ا، يف كّل م��ّرٍة نتح��ّدث فيه��ا ع��ن رم��وز الث��ورة،  	
أن نذُك��ر رجاهل��ا ونع��رض س��رَيَهم. ولك��ن حديثن��ا ه��ذه امل��ّرة 
ع��ن ش��قائق الرج��ال، ع��ن وريث��ة ش��هيٍد مناض��ل، الطبيب��ة ميس��ون 
الس��ارة زوج��ة الش��هيد حمم��د ن��ور مكت��يب )انظ��ر ترمجت��ه يف الع��دد 

الس��ابق(.

حممد سرحيل

اللوحة للفنان إمساعيل مشوط
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أح��د  الس��احات  ال��دّوارات/  تش��كل  	
مظاه��ر ق��وة وتقدم الدول احلديث��ة، حتى أن 
بع��ض البل��دان خُتت��زل بصور تل��ك اإلجنازات 
العامة. وبعيداً عن وظيفتها يف تنظيم املرور، 
يأت��ي منظ��ر ال��دّوارات وس��ط امل��دن، وحجمه��ا 
مظاه��ر  م��ن  معه��ا  يراف��ق  وم��ا  الضخ��م، 
بصرية، كالتماثيل، ليفعل فعله يف اجملتمع 
دون ضجي��ج. وق��د ارتبط��ت الس��احات، أو مت 
تكريس��ها، للتجمه��ر واحل��راك االجتماع��ي 
والنض��ال السياس��ي، وتأث��رت به��ا أجي��اٌل م��ن 
س��كان تل��ك ال��دول، كم��ا تأثرت به��ا األنظمة 
املتعاقب��ة يف منطقتن��ا. إذ يب��دو ذا داللٍة ترافق 
كل مش��روع نهض��ٍة عل��ى ي��د نظ��اٍم جدي��د، 
من��ذ ق��رٍن وحت��ى اآلن، ببن��اء دّواراٍت/س��احاٍت 
يف العواص��م وامل��دن الكب��رية، ارتبط��ت أكث��ر 
األوق��ات بالتحش��يد اإليديولوج��ي، والتعب��ري 
ع��ن »امتن��ان« الش��عوب لتل��ك األنظم��ة. بينم��ا 
أصبح��ت ال��دّورات يف الربي��ع العرب��ي هدف��ًا 

للمتظاهري��ن، ولق��وى األم��ن. 
دي��ر  لدّوارات/س��احات  يك��ن  مل  	
ال��زور حظٌّ م��ن الناحية اجلمالية العمرانية، 
وال يزيد حجم بعضها عن حجم سيارة. وقد 
اس��تعملها النظ��ام أحيان��ًا يف ع��رض متاثي��ل 
»القائ��د«. ليبق��ى دوره��ا يف تنظي��م حرك��ة 
امل��رور، ال��ذي ش��كك في��ه األهال��ي على ال��دوام، 
إذ ال خيل��و تاري��خ أيٍّ م��ن ه��ذه ال��دّوارات م��ن 
أعم��ال اإلص��اح واهل��دم وإعادة اإلعم��ار، بعد 
مدٍة من إجنازه. ولطاملا تناقل األهالي العديد 
م��ن قص��ص س��وء التخطي��ط واالرجتالي��ة 
يف العم��ل، ع��ن ه��ذا ال��دّوار أو ذاك، إىل جان��ب 
قص��ص الفس��اد الكث��رية ال��ي كان��ت ت��رى يف 

هذه املش��اريع جمرد مصدر رزٍق للمتعهدين 
واملس��ؤولن، الذين ال حيس��بون حسابًا كبرياً 
ملدين��ٍة بعي��دٍة ع��ن املرك��ز، وغ��ري موضوع��ٍة 
عل��ى أجن��دة احل��كام. لتأت��ي ال��دّوارات فيه��ا 
كش��اهٍد عل��ى وج��ود »إجن��ازات«، ثم لتخضع 
وظيفتها األساسية يف تنظيم حركة املرور، 

يف م��ا بع��د، للتجرب��ة وإع��ادة النظ��ر.
ال��دّوارات/ حتم��ل  ذل��ك،  رغ��م  	

الساحات، يف مدينة دير الزور، رموزاً ودالالٍت 
ع��دة. فُيش��ار ب��دّوار غس��ان عب��ود إىل الن��اس 
واحلارات اهلامش��ية البسيطة، واخلروج على 
السلطة االجتماعية والرمسية، ويف النقيض 
يق��ع دّوار الس��بع حب��رات -حي��ث كان متث��ال 
حاف��ظ األس��د، ال��ذي أزالت��ه الس��لطات حت��ت 
ضغ��ط املتظاهري��ن منتص��ف -2011 وي��دل 
عل��ى املكان��ة االجتماعي��ة العالي��ة وامللتزم��ة، 
والق��وة األمني��ة. وق��د كرس��ت ذل��ك إطال��ة 
بش��ار األس��د عل��ى ه��ذا ال��دّوار ع��ام 2007 أثن��اء 
إلق��اء كلمت��ه، يف زيارت��ه اليتيم��ة للمدين��ة 
خ��ال حكم��ه. وارتب��ط دّوار املدجل��ي، من��ذ 
سنوات، مبرحلة االعتصامات من عمر الثورة 
يف سلميتها، وصارت الساحة العامة العريقة، 
حي��ث كان متث��ال الباس��ل أو احلص��ان، تع��رّب 
ع��ن كس��ر هيبة النظ��ام مع إس��قاط التمثال 
يف نيسان 2011، ليطلق عليها الكثريون ساحة 

احلري��ة.
ت��وىل تنظي��م الدول��ة اإلس��امية،  	
منذ س��يطرته على دير الزور، أمور اخلدمات 
واملراف��ق العام��ة، بالت��وازي م��ع حرص��ه عل��ى 
احت��كار احلي��اة العام��ة بف��رض القوان��ن ال��ي 
بلون��ه،  املش��ركة  األهال��ي  حي��اة  صبغ��ت 

علي خطاب

أنه��ى مكت��ب اخلدم��ات ل��دى تنظي��م الدولة اإلس��امية، من��ذ مدة، أعمال صيانٍة للط��رق يف مدينة دير الزور، من  	
ط��اء حج��ارة األرصف��ة واملنصف��ات وبع��ض ج��دران امل��دارس الواقعة يف الطرق الرئيس��ية. وت��ّوج تلك األعم��ال برميم دّوار 
غس��ان عب��ود، ال��ذي أتلفت��ه قذائ��ف وصواري��خ وبرامي��ل النظ��ام عل��ى مدى األع��وام األربعة الفائتة. فبدا ش��كل ال��دّوار احملّدث 
واملطلّي للتو، بقربه من جبهات االشتباك، وسط الدمار اهلائل وخلّو املدينة من ساكنيها، غريبًا، وذا دالالٍت بالغة األهمية. 

وقص��ر  التنظي��م،  بل��ون  التدي��ن  كف��رض 
ش��عاراته  فظه��رت  أعمال��ه،  عل��ى  الش��وارع 
وأف��كاره فيه��ا. وقد توخ��ى اإلج��راءات الازمة 
لرب��ط س��لوك األهال��ي بعقيدت��ه، بتحدي��د 
مساٍت جيب على اجلميع االلتزام بها، وإنشاء 
ق��وًى تنفيذيٍة لذلك الغ��رض. على أن ذخرية 
عناصره املعرفية، وفضاءاتهم، حمددٌة س��لفًا 
باحلياة العامة الي عاشوها يف دوهلم )سوريا 
والع��راق خاّصًة(. وقد تزاوجت تلك املعطيات 
)احت��كار املراف��ق العام��ة، وس��م طابع��ه عل��ى 
اجمل��ال الع��ام، مع��ارف العناص��ر ال��ي حددته��ا 
وأطرتها إجنازات األنظمة السابقة( فأنتجت 
أول إجن��اٍز ق��ام ب��ه التنظي��م يف احملافظة، منذ 
س��نتن تقريب��ًا، وه��و دّواٌر صغ��رٌي يف مدخ��ل 
ناحي��ة البص��رية، 43 ك��م ش��رق دي��ر ال��زور، 
ظل ملدٍة طويلٍة على ش��كل حجارٍة مرصوفٍة 
دائريًا، إىل جانب الطريق العام، يف منتصفها 
تنتص��ب س��اريٌة ضخم��ٌة عليه��ا راي��ة العق��اب.

أنش��أ تنظي��م الدول��ة، يف م��ا بع��د،  	
بع��ض ال��دّوارت، فض��ًا ع��ن ط��اء وترمي��م 
دّواراٍت أخ��رى، ح��ن أصب��ح يف موق��ٍع ش��عر 
معه أنه مطالٌب ب�»إجنازاٍت«، ش��كلت الدّوارات 
جانبها العيانّي. ولكنها كشفت عن مدى سوء 
التخطيط والتنفيذ واالرجتالية الي أجنزت 
فيها تلك الدّوارات على عجل، ولغرٍض بعيٍد 
ع��ن غرضه��ا امل��رورّي األساس��ّي. ودّوار غس��ان 
عب��ود، ال��ذي يب��دو الي��وم ب��ا وظيف��ٍة تذك��ر، 
خ��ري دلي��ٍل عل��ى م��دى تأث��ري فه��م األنظم��ة 
الس��ابقة للقّوة واإلجناز يف رجاالت التنظيم، 
مرتبط��ًة  الس��لطوية  العقلي��ة  تب��دو  ح��ن 

ارتباط��ًا وثيق��ًا بإنش��اء ال��دّوارات.

األنظمة االستبدادية وإنجازاتها العيانية
متالزمة الدّوارات
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سعد عبد الباري

رادار املدينة

»جيش األحرار«... أزمٌة جديدٌة تهّدد أحرار الشام

ٍ

إىل جان��ب أب��و جاب��ر، يق��ف وراء تأس��يس ه��ذا اجلي��ش كلٌّ  	
من القائد العسكرّي السابق للحركة أبو صاحل الطحان، والشرعّي 
أب��و حمم��د الص��ادق، والقائد األمّي الس��ابق على احل��دود أبو خزمية. 
ينتم��ي األربع��ة إىل جمل��س ش��ورى احلرك��ة، وكان��وا، إىل جان��ب 
أربعٍة آخرين من أعضاء اجمللس، قد علقوا أعماهلم فيه »بعد الوصول 
إىل طري��ٍق مس��دوٍد حل��ّل األزم��ات املراكم��ة من��ذ أكث��ر م��ن ع��ام«، 
حس��بما قال البيان الصادر عنهم يف األيام األخرية من الش��هر املاضي، 
ُبعيد فشلهم يف تعين أبو جابر قائداً لألحرار، مقابل تصويت ثاثة 
عش��ر عضواً من جملس الش��ورى لعلي العمر )أبو عمار( نائب القائد 

السابق.
ورغ��م التأكي��د عل��ى بقائ��ه يف جس��م احلرك��ة، وف��ق م��ا  	
ق��ال بي��ان التأس��يس، الق��ى جي��ش األح��رار رفض��ًا واس��عًا يف أوس��اطها، 
وعّده شرعيون وقادة رأٍي مؤثرون داخل وخارج أحرار الشام تفريقًا 
إضافي��ًا للصف��وف. وق��ال )12( ش��يخًا حركي��ًا ب��ارزاً، منه��م أب��و بص��ري 
الطرطوس��ي وعل��ي العرجان��ي وأمين هاروش، يف بياٍن مش��رك: »إننا 
ننك��ر وندي��ن ونف��ي بتحري��م ما أق��دم عليه بعض األخ��وة يف حركة 
أحرار الشام من تشكيل تكتٍل داخلها متجاوزين نظامها وأمريها الذي 
رفض��وا أو نقض��وا بيعت��ه الش��رعية«، مم��ا دف��ع بعض الكتائب املنتس��بة 
إىل اجليش الوليد إىل إعان انسحابها منه وتأكيد تابعيتها لقيادة 

احلرك��ة ممثل��ًة بأمريه��ا اجلدي��د.
يق��ّدر ع��دد األف��راد -املتوّزع��ن بتف��اوٍت كبرٍي عل��ى الكتائب  	
واأللوي��ة املؤّسس��ة جلي��ش األح��رار- ب���)1500-2000(، وهو ع��دٌد صغرٌي 
أمام العدد الكلّي ملقاتلي احلركة الذي يفوق )24( ألفًا وفق ما يقول 
أتباعه��ا. وم��ن ب��ن الكتائ��ب واأللوي��ة املنضم��ة إىل اجلي��ش يب��دو كلٌّ 
م��ن ل��واء املدفعي��ة والصواريخ ول��واء املدفعية الرديف ول��واء املدرعات، 
التش��كيات األش��د أهمي��ة فيه، نظ��راً حليازتها معظم الس��اح الثقيل 
الذي متتلكه حركة أحرار الشام، مما قد حيرم احلركة من معظم 

ه��ذا الس��اح يف ح��ال تط��ورت األح��داث ودفع��ت بهذه التش��كيات إىل 
االنش��قاق الكام��ل. بي��د أن ت��وزع ه��ذا الس��اح عل��ى كتائ��ب متفّرع��ٍة 
ع��ن األلوي��ة الثاث��ة، وانتش��ار ه��ذه الكتائ��ب عل��ى جبه��اٍت ع��ّدٍة يف 
حمافظات حلب والاذقية وإدلب ومحاة؛ يضعف من وحدة موقفها 
جت��اه م��ا حي��دث، وي��رك خي��ار املض��ّي م��ع األلوي��ة األم املنش��قة أو 
الرج��وع إىل القي��ادة املنتخب��ة يف ي��د الق��ادة املباش��رين هل��ذه الكتائ��ب، 
الذين حتّركهم الظروف احمللية واحلاجات العملية لكتائبهم قبل 

أّي داف��ٍع آخر.
* 	* 	* 	 	

من��ذ تش��كلها يف الع��ام 2012 م��ّرت حرك��ة أح��رار الش��ام  	
بأزم��اٍت ك��ربى اس��تطاعت التغل��ب عل��ى معظمه��ا. وكان��ت حادث��ة 
مقت��ل ق��ادة الص��ف األول للحرك��ة، أو معظمه��م، قب��ل عام��ن، يف 
قري��ة رام مح��دان بري��ف إدل��ب، أخط��ر تل��ك األزم��ات، ولع��ل األزم��ة 
احلالية واحدٌة من مفرزات تلك احلادثة. فبغّض النظر عن النزعات 
الش��خصية الدافعة إىل حماولة االنش��قاق، أو االنقاب كما يقرأه 
البع��ض، تعان��ي احلرك��ة بالفع��ل م��ن عوام��ل ضع��ٍف عميق��ة، أوهل��ا 
تف��اوت درج��ة االنتم��اء إليه��ا ب��ن نوعن م��ن القوى املؤلف��ة هلا، وهما 
النواة األوىل للحركة الي تألفت من كتائب أحرار الشام وكتائب 
اإلمي��ان والطليع��ة املقاتلة ول��واء رايات النصر وحركة الفجر )الي 
مل تلب��ث أن انفصل��ت ع��ن احلرك��ة بع��د أش��هٍر م��ن انطاقته��ا(، ث��م 
الكتائ��ب واأللوي��ة ال��ي انضم��ت إىل احلرك��ة يف وق��ٍت متأخ��ٍر م��ن 
والدتها وظلت متمتعًة بهامٍش واسٍع من االستقال أتاحته طريقة 
انتسابها ككتلٍة مل متّس تركيبتها بعده، ثم حفاظها على مصادر 
متويله��ا اخلاص��ة وعل��ى التجني��د املباش��ر م��ن البيئ��ات احمللي��ة ال��ي 

نش��أت فيها.
خ��ال م��دة الع��ام ال��ي ت��وىل فيه��ا قي��ادة احلرك��ة، ح��اول  	
أب��و جاب��ر القي��ام ببع��ض اإلصاح��ات التنظيمي��ة، إذ عم��ل عل��ى 
تأس��يس ق��وٍة عس��كريٍة جدي��دة، عرف��ت ب�»املركزي��ة«، تك��ون أش��ّد 

قب��ل أي��ام، أعلن��ت )16( كتيب��ًة ول��واًء م��ن حرك��ة أح��رار  	
الس��ابق  القائ��د  اندماجه��ا لتش��كل جي��ش األح��رار، ومّس��ت  الش��ام 
للحرك��ة، هاش��م الش��يخ )أب��و جاب��ر(، قائ��داً ل��ه. وب��ّرر بيان التأس��يس 
ه��ذه اخلط��وة باحل��رص »عل��ى وحدة الصف يف حركة أحرار الش��ام 

الس��احة«. يف  العس��كرية  الفاعلي��ة  وزي��ادة  اإلس��امية، 

هاشم الشيخ )أبو جابر(
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وتراجع دوره. وبرزت أيضًا يف ارتباك احلركة وترددها يف التعاطي 
مع جند األقصى ثم جبهة فتح الش��ام بعد اندالع املعارك مع اجلند، 
ثم يف تردد األحرار قبل أن ينخرطوا يف محلة »درع الفرات« مبساندة 

اجلي��ش الرك��ي ض��د تنظي��م داعش.
يصع��ب تفس��ري موق��ف أب��و جاب��ر وتورط��ه يف ه��ذه املغامرة،  	
وه��و القائ��د ال��ذي ت��وىل أم��ر األح��رار يف وق��ٍت عصي��ب، وكان له قبل 
ذلك تأثرٌي يف توسع احلركة يف حمافظة حلب، ويف ريفها الشرقّي 
عل��ى وج��ه اخلص��وص، عندم��ا جن��ح، م��ن موقع��ه كنائ��ٍب ألب��و خال��د 
الس��وري أم��ري األح��رار يف حل��ب آن��ذاك، يف اس��تقطاب كث��رٍي من أبناء 
مجاعة الدعوة والتبليغ، ويف تلطيف األجواء مع اجلماعات الصوفية 
هناك. وأس��هم تفجر مواجهة األحرار مع تنظيم داعش انطاقًا من 
بلدت��ه مس��كنة يف تعزي��ز صورت��ه كمعت��دٍل وحم��ارٍب ش��رٍس للغل��و. 
لك��ن أب��و جاب��ر، كم��ا ي��ردد البع��ض، وق��ع الحقًا حتت تأث��ري كل من 
أب��و حمم��د الص��ادق وأب��و ص��احل الطح��ان، وهم��ا من دفعا ب��ه حنو هذا 

ال��دور املس��تغرب عليه.
يف أيام��ه األوىل يف قي��ادة حرك��ة أح��رار الش��ام، يصع��ب  	
احلك��م عل��ى كف��اءة أو ق��درات علي العمر )أبو عم��ار( األمري املنتخب 
اجلدي��د، لك��ن ج��رأة املنش��قن أو املنقلب��ن علي��ه يف جيش��هم املفرض 
تدل على حجم ونوع املصاعب الي ستواجهه. ويفرض به، وهو من 
ترعرع على خيبات اإلس��ام السياس��ّي، ابنًا ألس��رٍة هاربٍة إىل العراق 
م��ن بط��ش حاف��ظ األس��د يف مثانين��ات الق��رن املاضي، ثم ش��اهداً على 
س��قوط نظ��اٍم مشول��يٍّ ظ��امٍل مث��ل نظ��ام ص��دام حس��ن، وعل��ى فش��ل 
األمريك��ّي  لاحت��ال  تصديه��ا  يف  اجلهادي��ة  الس��لفية  املقاوم��ة 
للع��راق؛ أن حيم��ل يف جعبت��ه الكث��ري من العرب الي قد تنجيه وتنجي 

حركت��ه م��ن مصائ��ر ش��بيهة.

رادار املدينة

انتم��اًء للحرك��ة ووالًء هل��ا. واعتم��د يف تغذية هذه القوة على عناصر 
احلرك��ة القادم��ن -فرادى وجمموع��اٍت- إىل ريف إدلب من املناطق 
ال��ي س��يطر عليه��ا تنظي��م داع��ش يف حمافظ��ات دي��ر ال��زور والرق��ة 
واحلس��كة وحل��ب. وجن��ح الش��يخ يف إقن��اع كث��رٍي م��ن الكتائب بتس��ليم 
س��احها الثقي��ل -من املداف��ع بعياراتها املختلف��ة، واملدرعات والدبابات 
بدرج��ٍة أق��ل- إىل لوائ��ي املدفعي��ة واملدرع��ات الناش��ئن، وإىل جانبهم��ا 
ظه��رت وح��داٌت جدي��دٌة مسي��ت بأرقاٍم وش��كلت العمود الفق��رّي للقوة 
املركزية، قبل أن تضعف بالتدريج بانش��قاق القوة )106( قبل أكثر 
من عام وتآكل الوحدات األخرى خبروج معظم أبناء املناطق احملتلة 
م��ن داع��ش إىل تش��كياٍت جدي��دٍة تض��ع قت��ال ه��ذا التنظي��م وهم��وم 
مناطقه��م يف أول اهتماماته��ا. وس��وى ضع��ف درج��ة االنتم��اء، تعان��ي 
احلركة من مشكلٍة تنظيميٍة أخرى هي تضخم األجهزة املدنية، يف 
هيئاتها ومكاتبها اخلدمية واإلغاثية واإلنتاجية، مما يشعب االهتمام 

ويش��تت اجله��ود ويلق��ي مبزي��ٍد م��ن األعب��اء عل��ى كاه��ل احلرك��ة.
وعلى وقع األحداث والتطورات الكربى يف الساحة السورية،  	
ظه��ر، وبش��كٍل أش��ّد وضوح��ًا، تي��اران فكري��ان متصارع��ان يف صف��وف 
احلركة، تياٌر عمليٌّ منفتٌح على جمتمع الثورة بدا مستجيبًا آلالمه 
وتطلعاته، وتياٌر آخر متشّدٌد يف مواقفه إزاء ما تفرضه الظروف، يقّدم 
الفكرة اجملّردة على املصلحة املؤكدة الي تفرضها العوامل القاهرة، 
ويص��ّر عل��ى التمس��ك باهلوي��ة الس��لفية اجلهادي��ة -الي كان��ت مكّونًا 
أصلي��ًا لألح��رار- دون حس��اٍب للعواق��ب أو مراجعٍة هلذا التمس��ك، رغم 
األخط��اء ب��ل امله��اوي املتج��ّددة ال��ي تق��ود إليه��ا ه��ذه اهلوي��ة كّل م��ّرة. 
مّثل التيار األول -وبوضوٍح الفت- الرئيس السابق للمكتب أو اجلناح 
السياس��ّي، لبي��ب حن��اس، وكلٌّ م��ن الش��يخن البارزي��ن أمين هاروش 
وأمح��د جني��ب، والقي��ادّي املؤّس��س أب��و عزام س��راقب، وآخ��رون. وميثل 
املتش��ددين الي��وم أب��و حمم��د الص��ادق ال��ذي تضخ��م دوره يف عه��د أب��و 
جابر بالرغم من عدم انتمائه تنظيميًا لألحرار يف السابق، وأبو صاحل 
الطح��ان ال��ذي رف��ض أن توق��ع احلرك��ة، يف عه��د قائدها املؤّس��س أبو 
عب��د اهلل احلم��وي، عل��ى ميث��اق »ش��رف للكتائب املقاتلة يف س��ورية« يف 
الش��هر اخلام��س م��ن الع��ام 2014، وعل��ق عضويت��ه فيه��ا احتجاج��ًا عل��ى 
هذا التوقيع، ومل يعد إىل صفوفها إال بعد رحيل احلموي وترؤس أبو 

جاب��ر احلرك��ة ليعّينه قائداً عس��كريًا هلا.
وبالرغ��م م��ن أكثري��ة التي��ار املعت��دل، ووالء معظ��م الق��ادة  	
العس��كرين يف األلوي��ة والكتائ��ب الكب��رية ل��ه، تظ��ل للمتش��ددين ق��وٌة 
ضاغط��ٌة عل��ى احلرك��ة طاملا بقوا يف صفوفها، مس��تفيدين من غياب 
القائد القوّي املتمتع بالكاريزما يف الصف املقابل، ومن اجلوار املساند 
معنويًا هلم يف جبهة فتح الش��ام والفصائل اجلهادية األخرى. وبرزت 
فعالي��ة ق��وة الضغ��ط تل��ك يف ح��االٍت ع��ّدة، كانت أبرزه��ا إزاحة لبيب 
حن��اس ع��ن رئاس��ة املكت��ب السياس��ّي وتعي��ن جلن��ٍة ش��رعيٍة تش��رف 
عل��ى عم��ل املكت��ب، تألف��ت م��ن الص��ادق والطح��ان والش��يخ، قب��ل أن 
أبو حممد الصادقميلوا وظيفتهم هذه ويركوا املكتب وشأنه، لكن بعد تقييد اندفاعه 
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ال��كل يف أورب��ا يتح��دث -الي��وم- ع��ن اإلس��ام: احلكوم��ات، الربملان��ات، املؤسس��ات الثقافي��ة، املراك��ز البحثي��ة واالس��راتيجية،  	
السياس��يون، االقتصادي��ون، احمللل��ون، املعلق��ون... ال��كل حي��ّذر م��ن خط��ره على جمتمعاتها، الس��يما بع��د العمليات اإلرهابي��ة األخرية الي 
ضربت عدداً من دول القارة العجوز: فرنسا، أملانيا، بلجيكا... الكل يوجه أصابع االتهام إىل الاجئن املسلمن هناك، باعتبارهم يشكلون، 
بإصراره��م عل��ى التش��بث بدينه��م وهويته��م وعاداته��م وتقاليده��م، قنبل��ًة موقوت��ًة داخ��ل تلك اجملتمع��ات، ميكن أن تنفج��ر يف أي حلظة، 

لتدم��ر بش��ظاياها االستش��هادية ص��روح احلض��ارة األوربي��ة!

ع��ن  تتح��دث  اإلع��ام  وس��ائل  كل  	
قضية الاجئن اجلدد، وكأنهم »حصان 
ط��روادة« ال��ذي س��يفتح أبواب��ه اخلياني��ة 
بش��عورهم  من��ه،  ليخرج��وا  ي��وم،  ذات 
وعيونه��م  الطويل��ة  وذقونه��م  املنكوش��ة 
األوربي��ن  عل��ى  وينقض��وا  املكحل��ة، 
الغارق��ن يف نعيمه��م املوه��وم، فيقتلوه��م، 
وحيرق��وا مدنه��م، ويدم��روا باده��م. يف 
حن ال ترك وسائل اإلعام هذه مناسبًة إال وتتحدث عن األحزاب 
ولوج��ود  للمهاجري��ن  واملناهض��ة  املعادي��ة لألجان��ب  والتنظيم��ات 
الاجئ��ن، ماحق��ًة حت��ى أتف��ه أخباره��ا، عارض��ًة أصغ��ر نش��اطاتها، 
لتمنحه��ا دعاي��ًة جماني��ًة دون أن ت��درك نتائ��ج ذل��ك؛ معمق��ًة اهل��وة 
ب��ن مكون��ات اجملتمع��ات األوربية، مما س��ينعكس س��لبًا على اجلميع 
يف املس��تقبل القري��ب، إن اس��تمّرت األم��ور بنف��س النه��ج والتوج��ه 

والسياس��ة...! 
الس��اعة،  حدي��ث  اجل��دد  الاجئ��ن  موض��وع  أصب��ح  	
وكأن��ه لي��س ل��دى األوربي��ن هم��وٌم ومش��اغل ومش��اكل أخ��رى. 
ويس��تغرب امل��رء كي��ف ميك��ن جملتم��ٍع راٍق حض��اريٍّ -كاجملتم��ع 
األملان��ي مث��ًا- أن يق��ع فريس��ة ه��ذه الدعاي��ة العنصري��ة احلمق��اء، 
فتؤث��ر عل��ى خيارات��ه االنتخابي��ة، كم��ا ح��دث يف انتخاب��ات مقاطعة 
ميكلنب��ورغ فوربوم��رن الغربي��ة ال��ي كان��ت ضم��ن م��ا ع��رف حينه��ا 
ب�»أملانيا الدميقراطية«. فرغم التقدم االقتصادي الذي ش��هدته هذه 
املقاطعة يف عهد املستشارة أجنيا مريكل؛ حقق حزب »البديل من 
أج��ل أملاني��ا« الش��عبوّي جناح��ًا انتخابي��ًا حبصوله عل��ى 20.8%، ملحقًا 
اهلزمي��ة ب�»احل��زب املس��يحي الدميقراط��ي« ال��ذي حص��ل على نس��بٍة 
مل تتج��اوز 19% م��ن أص��وات الناخب��ن، وذل��ك قب��ل ع��اٍم م��ن إج��راء 
االنتخاب��ات التش��ريعية يف الب��اد. إضاف��ًة إىل تس��جيله رقم��ًا قياس��يًا 
-يف الربي��ع املاض��ي- بنس��بة 24% ضم��ن مقاطع��ة س��اكس-انهالت. 
ث��م ج��اءت الصاعق��ة م��ع نتائج انتخابات برل��ن، عندما تراجع حزب 
»االحتاد املسيحي الدميقراطي« من 23.3% خال انتخابات عام 2011 
إىل 17.6%، يف ح��ن حص��ل ح��زب »البدي��ل م��ن أج��ل أملاني��ا« اليمي��ّي 
على 14.2% من نس��بة التصويت، ليتمكن من دخول برملان مقاطعة 
برل��ن. بينم��ا س��جل احل��زب »الدميقراط��ي االش��راكي« -أق��وى 
األح��زاب يف العاصم��ة- تراجع��ًا ملحوظ��ًا فحص��ل عل��ى 21.6%، وه��و 

أدن��ى مس��توى ل��ه. م��ا اعت��رب إن��ذاراً قوي��ًا واحتجاج��ًا واضح��ًا م��ن قب��ل 
بعض الناخبن على السياس��ة االحتادية ملريكل، الس��يما سياس��تها 

جت��اه الاجئ��ن ال��ي ترف��ض تغيريه��ا! 
بتج��رٍد  التح��دث  تري��د  ال  اإلع��ام  وس��ائل  أن  يب��دو  	
وموضوعي��ٍة ع��ن حقيق��ة األم��ور، حماولًة تس��ييس قضية الاجئن 
إىل أبعد احلدود لغايٍة يف نفس يعقوب، وافتعال أزمٍة بنيويٍة واهيٍة 
داخل الدول األوربية الي استضافت أكرب عدٍد من الاجئن -أملانيا، 
الس��ويد، فرنس��ا، هوالندا، الدامنارك، بلجيكا، سويس��را، النمس��ا- من 
خ��ال التش��كيك فيه��م، ووص��م أغلبه��م بالتط��رف أو بقابليته��م ل��ه، 
واحتم��ال انق��اب بعضه��م ض��د ال��دول ال��ي قدم��ت هل��م احلماي��ة 
القانوني��ة وح��ق اللج��وء... إنها تدعو إىل اتباع سياس��ٍة حازمٍة ش��املٍة 
ملواجه��ة أزم��ة الاجئ��ن املتط��ورة بش��كٍل مضط��رد، بتش��ديد الرقابة 
عليه��م، وتقيي��د حرياتهم، وتقليل مس��اعداتهم، ومنعهم من مغادرة 
مناط��ق إقامته��م، خوفًا م��ن حدوث تكتاٍت للمهاجرين -داخل املدن 
الكب��رية- غ��ري ق��ادرٍة عل��ى االندم��اج، ويصع��ب ضبطه��ا والتحك��م يف 
تداعيات تصرفاتها. بعضهم يقول: »نريد أناسًا يعيشون بيننا، وليس 
غرب��اء جبانبن��ا«؛ ولك��ن كي��ف ميك��ن هل��ؤالء أن يعيش��وا معك��م إذا 
كنت��م ختاف��ون منه��م وترفض��ون التع��رف إليه��م والتح��دث معه��م، 

وتقتص��ر عاقاتك��م -يف بع��ض األحي��ان- عل��ى كلم��ة hallo؟! 
األهلي��ة  واجلمعي��ات  املنظم��ات  ل��وال  احلقيق��ة،  يف  	
آالف  جّن��دت  ال��ي  والكاثوليكي��ة-  -الربوتس��تانتية  واملس��يحية 
املتطوع��ن ملس��اعدة الاجئ��ن، وتقدي��م بع��ض ال��دروس األولي��ة يف 
اللغ��ة األملاني��ة هل��م، مل��ا التف��ت إليه��م أح��د، وبق��وا منس��ين يف غياهب 

اإلقام��ة!  ودور  املخيم��ات 
لقد قطع هؤالء آالف الكيلومرات، وعربوا البحر بقوارب  	
مطاطيٍة مكتظة، وتعرضوا البتزاز وجشع املهربن األتراك، وخطر 
اللص��وص وقط��اع الط��رق يف بلغاري��ا، والس��يما عصاب��ة املص��ارع 
دينك��و فالي��ف، ال��ذي ب��داًل م��ن ماحقت��ه وتقدمي��ه للمحاكم��ة 
بس��بب انتهاكات��ه الفظيع��ة حلق��وق اإلنس��ان ومطاردت��ه العابري��ن 
وإخافتهم وش��تمهم وتهديدهم بالقتل، وخصوصًا الس��ورين منهم، 
قام مؤيدوه وبعض اجلماعات البلغارية الكارهة لألجانب بتكرميه 
ومكافأت��ه عل��ى إجنازات��ه اإلجرامية بس��يارة مرس��يدس قيمتها حنو 
75 أل��ف دوالر أمريك��ي. وكذل��ك تع��ّرض ه��ؤالء الاجئون إلس��اءة 

ح��رس احل��دود يف مقدوني��ا، حيث مت منعهم من الدخول باس��تعمال 

رادار املدينة

د. علي حافظ

أوربا
جنة الالجئني املفقودة
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العن��ف غ��ري امل��ربر، وُترك��وا عالق��ن عن��د األس��اك الش��ائكة لف��رات 
طويل��ة. أم��ا الش��رطة اهلنغاري��ة فق��د زج��ت بالعدي��د منه��م يف س��جوٍن 
عس��كريٍة س��يئٍة للغاي��ة، ومنع��ت عنه��م الطع��ام والش��راب، وقدمت هلم 

-يف بع��ض األحي��ان- طعام��ًا ال يصل��ح إال لل��كاب والقط��ط! 
أظ��ن أن مجي��ع م��ن يعان��ي كل ه��ذه املعان��اة، إضاف��ًة إىل  	
عيش��هم يف الع��راء أيام��ًا طويل��ًة حت��ت املط��ر والثل��ج وأش��عة الش��مس 
احلارق��ة، حت��ى يصل��وا إىل ب��اد أحامه��م املفق��ودة؛ ال ميكنه��م أن 
يش��كلوا خط��راً عل��ى ال��دول ال��ي اس��تقبلتهم وأمن��ت هل��م متطلب��ات 
الدراس��ة  الطباب��ة،  اللب��اس،  الطع��ام،  -الس��كن،  الضروري��ة  احلي��اة 
األولي��ة...- حت��ى يت��م يف م��ا بعد حتس��ن أحواهلم وظروف معيش��تهم، 
وتعليمه��م اللغ��ة، لدجمه��م يف اجملتمع��ات ال��ي أخ��ذوا خيط��ون فيه��ا 

خطواته��م. أوىل 
يفك��ر غالبي��ة ه��ؤالء، إن مل نق��ل كله��م، حبي��اٍة جدي��دٍة  	

ألوالده��م...  واع��ٍد  ومبس��تقبٍل  هل��م،  آمن��ٍة  كرمي��ٍة 
وم��ن املع��روف أن أغل��ب احل��وادث اإلرهابي��ة ال��ي ج��رت يف  	
البل��دان األوربي��ة مؤخ��راً ق��ام به��ا أف��راٌد يعان��ون م��ن أزم��اٍت نفس��ية، أو 
لديه��م مش��اكل يف طلب��ات حصوهل��م عل��ى ح��ق اللج��وء، أو م��ن خ��ال 
خاي��ا صغ��ريٍة تض��م يف الغال��ب مهاجرين قدماء يعيش��ون على هامش 
اجملتمع��ات ويش��عرون بالغرب��ة والعزلة واإلقص��اء، أو نتيجة ردة فعٍل 
على إهانٍة ما، كما حدث مع األسبوعية الفرنسية الساخرة »شارلي 
إب��دو« )Charlie Hebdo(، ال��ي تعرض��ت هلج��وٍم إرهاب��يٍّ مس��لٍح ي��وم 7 
كان��ون الثان��ي 2015، أدى إىل مقت��ل 12 ش��خصًا -بينه��م 8 م��ن ك��وادر 
الصحيف��ة- وج��رح 11 آخري��ن، بس��بب إهانته��ا لن��يب املس��لمن حمم��د، 

برس��ومها الكاريكاتوري��ة البش��عة، حبج��ة حري��ة ال��رأي والتعب��ري!! 
كل ه��ذا حي��ّرض عل��ى ط��رح بع��ض األس��ئلة ال��ي تث��ري  	
وش��فافية:  بعقاني��ٍة  عليه��ا  اإلجاب��ة  وتتطل��ب  والتأم��ل،  التفك��ري 
ه��ل الاجئ��ون املس��اكن اهلارب��ون م��ن جحي��م متط��ريف  	
اإلس��ام الش��يعّي العل��وّي )ق��وات األس��د، ح��زب اهلل اللبنان��ي، احلش��د 
الش��عيب العراق��ي...( وم��ن متط��ريف اإلس��ام الس��ّي )داع��ش، تنظيمات 
القاع��دة( ميك��ن أن يعي��دوا إنت��اج م��ا عاش��وه هن��اك م��ن م��آٍس وجرائ��م 
ارتكب��ت يف حقه��م وح��ق غريه��م م��ن س��كان املناط��ق ال��ي ج��اؤوا منه��ا؟

كي��ف ميك��ن هلؤالء، الذين ذاق��وا ويات احلرب وكوارثها،  	
أن يفك��روا يوم��ًا بإمكاني��ة إش��عال ح��رٍب ثاني��ٍة يف أماك��ن إقامته��م 

اجلدي��دة؟

مل��اذا تقتص��ر العملي��ات اإلرهابي��ة عل��ى ال��دول الغربي��ة،  	
وال حت��دث -مث��ًا- يف إي��ران وروس��يا الداعمت��ن األساس��يتن لنظام 
األس��د، واملش��اركتن يف قتل الس��ورين وتهجريهم وتدمري بلدهم؟ 
مل��اذا ال ُتكش��ف لل��رأي الع��ام ملف��ات العصاب��ات الروس��ية،  	
وغريه��ا م��ن دول االحت��اد الس��وفييي الس��ابق ودول أورب��ا الش��رقية، 
الي تتاجر باألس��لحة واملخدرات والرقيق األبيض، إذ يش��كل هؤالء 

ال��دول الغربي��ة؟ الس��جون يف  أكثري��ة رواد 
مل��اذا ال جي��ري احلدي��ث ع��ن جت��اوزات النازي��ن اجل��دد  	
وترويعه��م لاجئن بش��كٍل دائٍم ومس��تمر؛ والذي��ن يعدون عاراً على 
احلضي��ض؟ حن��و  جيرونه��ا  ي��وٍم  بع��د  ويوم��ًا  احلضاري��ة،  أورب��ا 

مل��اذا يت��م الركي��ز عل��ى النم��اذج الس��لبية والس��يئة م��ن  	
الاجئ��ن، وُت��رك النم��اذج اإلجيابي��ة امل��رّبزة يف الكث��ري م��ن جوان��ب 
احلي��اة األوربي��ة، الس��يما يف اجمل��االت الرياضي��ة والفني��ة والعلمي��ة 

واألدبي��ة؟
الفاش��ية،  -النازي��ة،  الش��مولية  النظري��ات  جلب��ت  لق��د  	
الش��يوعية...- امل��وت والدم��ار ألورب��ا يف النص��ف األول م��ن الق��رن 
العش��رين، أم��ا اآلن فق��د أخذت نظريات اإلس��ام العنف��ّي الراديكالي 
جتلب القتل واخلراب والتهجري، ليس للشعوب العربية واإلسامية 

فحس��ب؛ ب��ل ل��كل ش��عوب األرض!
علين��ا أن نتع��اون مع��ًا يف العم��ل ض��د ه��ذه اآلف��ة اخلطرية،  	
مس��خرين كل اإلمكان��ات م��ن أج��ل ه��ذا الغ��رض. وعل��ى أورب��ا أن 
تتحمل هؤالء الاجئن اهلاربن من األنظمة الشمولية االستبدادية 
املتطرف��ة، وتس��توعبهم ومت��د هل��م  التنظيم��ات اإلس��امية  وم��ن 
األي��دي، حت��ى يتعلموا اللغة ويتثقف��وا، ويتعرفوا على مبادئ حقوق 
اإلنس��ان واحلري��ات احلقيقي��ة، وأص��ول احلي��اة املش��ركة، بداًل من 
تهميش��هم واس��تبعادهم، والنظر إليهم كأناٍس من الدرجات الدنيا، 

ك��ي ال تول��د لديه��م رّدات أفع��اٍل انتقامي��ٌة غ��ري حمس��وبة!
س��بيل  يف  ش��يٍء  كل  لعم��ل  جاه��زون  الاجئ��ن  أغل��ب  	
تقاربه��م م��ع الش��عوب احمللية واندماجه��م يف جمتمعاتهم اجلديدة؛ 

ذل��ك!  أج��ل  م��ن  يفعل��ون  م��اذا  يعرف��ون  لكنه��م ال 
ه��م ينتظ��رون أن خيط��وا اخلط��وة األوىل باجت��اه جنته��م  	
األوربي��ة املفق��ودة؛ فإم��ا أن تك��ون خط��وًة واثقًة ثابتًة حن��و األمام، أو 

ال��وراء!! إىل  خطوت��ن  تك��ون  أن 

رادار املدينة

يف ميناء مدينة ميتليي مركز جزيرة ليسبوس
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رادار املدينة

أص��ٍل  م��ن  ترك��يٌّ  مواط��ٌن  حمّل��ي  	
س��ورّي، م��ن تركم��ان جرابل��س الواقع��ة 
عل��ى احل��دود الس��ورية الركي��ة. درس 
عل��ى  وحص��ل  إس��طنبول  جامع��ات  يف 
موضوعه��ا  برس��الٍة  الدكت��وراه  درج��ة 
»العاق��ات العربية-الركي��ة«. كان يكت��ب بانتظ��اٍم يف جري��دة 
»آكش��ام« إىل ح��ن ط��رده منه��ا، يف إط��ار التصفي��ات ال��ي تعّرض��ت 
هل��ا وس��ائل اإلع��ام، بع��د ث��ورة منت��زه »غ��زي« صي��ف الع��ام 2013.

إع��اٍم  وس��ائل  يف  عمل��ه  إىل  إضاف��ًة  حمل��ي،  ويعم��ل  	
تركية، مراسًا لوكالة سانا السورية، كما كان يكتب بانتظاٍم 
يف جري��دة األخب��ار اللبناني��ة املمّول��ة من ح��زب اهلل. دأب، منذ اندالع 
الث��ورة الس��ورية يف 2011، عل��ى الدف��اع ع��ن نظ��ام دمش��ق الكيم��اوّي، 
سواًء يف الصحف وقنوات التلفزيون الركية، أو يف جريدة األخبار 
املذك��ورة، أي بكلت��ا اللغت��ن العربي��ة والركي��ة. ه��ذا م��ا وضع��ه، 
بطبيع��ة احل��ال، عل��ى طريف نقيٍض مع سياس��ة احلكومة الركية 
وإعامه��ا املوال��ي. فل��م يك��ن مفاجئ��ًا، واحل��ال كذل��ك، اعتقال��ه 
وتوجي��ه اتهام��اٍت ل��ه بغاي��ة حماكمت��ه، يف س��ياق الكب��ت العمي��م 
ال��ذي يتع��ّرض ل��ه اإلع��ام يف تركي��ا منذ أكثر من ثاث س��نوات، 
وترتف��ع وتريت��ه كلم��ا واجه��ت احلكوم��ة معركًة جدي��دة: أحداث 
منتزه غزي، صيف 2013؛ بداية احلرب على مجاعة فتح اهلل غولن، 
كان��ون األول 2013؛ ع��ودة احل��رب عل��ى حزب العمال الكردس��تانّي، 
صيف 2015؛ احملاولة االنقابية الفاش��لة، صيف 2016؛ ويف خلفية 

كل ذل��ك: الص��راع يف س��وريا وعليه��ا وال��دور الرك��ي في��ه.
التقي��ُت مبحل��ي، ذات مصادف��ٍة يف دمش��ق، قب��ل س��نوات.  	
كن��ت عل��ى موع��ٍد م��ع روائي��ٍة تركي��ٍة طلب��ت م��ي ترمج��ة رواي��ٍة 
جدي��دٍة هل��ا إىل اللغ��ة العربي��ة، تتن��اول فيه��ا جوان��ب م��ن احل��رب 
األهلي��ة اللبناني��ة. مل نتف��ق عل��ى العم��ل. وأثناء اللق��اء جاءها اتصاٌل 
م��ن حس��ي حمل��ي ال��ذي ص��ادف وج��وده يف دمش��ق مبناس��بة زي��ارة 
الرئي��س الرك��ّي عب��د اهلل غ��ل، وكان ضم��ن الوف��د اإلعام��ّي 

املراف��ق ل��ه، كم��ا س��يخربنا ح��ن انض��م إلين��ا الحق��ًا.
كان حمل��ي، يف ذل��ك الوق��ت، م��ن الصحفي��ن املدلل��ن  	
ل��دى حكوم��ة العدال��ة والتنمي��ة، يف زم��ن ش��هر العس��ل ب��ن تركي��ا 
ونظ��ام دمش��ق الكيم��اوّي. مل أع��رض عل��ى انضمام��ه إلين��ا، بع��د 
انته��اء حديثن��ا بش��أن العم��ل، م��ن منطلق أنه��ا فرصٌة للتع��ّرف على 
زمي��ٍل س��وريٍّ يكت��ب يف الصحاف��ة الركي��ة ال��ي أتابعه��ا. لك��ن ذلك 
مل ي��دم إال لف��رٍة قص��ريٍة ج��داً، ندم��ت بعده��ا عل��ى لقائ��ي ب��ه. فق��د 
ع��رّب الرج��ل بوض��وح ع��ن مواالته للنظ��ام، رغم أنه حيمل اجلنس��ية 
الركي��ة ويعي��ش يف تركي��ا من��ذ عق��ود. مل يتوقف األم��ر عند هذا 
احل��ّد، ب��ل دع��ا ش��خصًا آخ��ر إىل جملس��نا، قّدمه إلينا، ح��ن وصوله، 
على أنه من املكتب الصحفّي يف القصر الرئاس��يّ يف دمش��ق! وهكذا 
كان عل��ّي أن أل��زم الصم��ت ط��وال م��ا تبق��ى م��ن الوق��ت قب��ل أن 
نفرق، وأنا أستمع إىل حملي املباِرك للعاقات املمتازة بن دمشق 

بكر صدقي

صحفي تركي من أصل سوري

وأنقرة. وإذ مل جيد جتاوبًا ومشاركًة يف هذا املوضوع، انتقل احلديث 
إىل ش��ؤون الصحاف��ة الركي��ة وكواليس��ها ومنائمه��ا، فكان ذلك أقل 

وط��أة، ب��ل وممتع��ًا بع��ض الش��يء.
مل أتاب��ع كتاب��ات حمل��ي بع��د ذل��ك اللق��اء، وكان قب��ل ذل��ك  	
يظه��ر عل��ى قن��وات التلفزي��ون العربي��ة لتغطية الش��ؤون الركية. ثم 
ق��رأت ل��ه م��ّرًة، بع��د ان��دالع الث��ورة، م��ن باب الفض��ول، فعرف��ت احنيازه 

املباش��ر للنظ��ام ض��د الش��عب وثورت��ه.
فيم��ا يل��ي خمت��اراٌت م��ن تغريدات��ه بش��أن حل��ب، يف األي��ام األخ��رية قبل 

اعتقال��ه، عل��ى موقع توير:
• انته��ى أم��ر حل��ب. إىل خملوق��ات اإلع��ام النقاق��ة الكاذب��ة:   

انتهى وقت األكاذيب. ليشاهد أولئك الناعقون عن »قتل املدنين« يف 
حل��ب كل ي��وم، كي��ف حيتفل أهالي حلب بالتخلص من اإلرهابين.

• كذاب��و اإلع��ام الذي��ن فق��دوا رش��دهم بس��بب القض��اء   

عل��ى اإلرهابي��ن يف حل��ب، بإمكانه��م أن ينضم��وا إىل صف��وف النص��رة 
باحلوري��ات. وحيلم��وا 

لك��ن مرك��ز  انته��ى،  ق��د  الوض��ع يف حل��ب  أن  •  صحي��ح   

عملي��ات املوس��اد واملخاب��رات املركزي��ة األمريكي��ة يف قن��اة اجلزي��رة، 
يواص��ل إنت��اج األكاذي��ب، كح��ال الكذاب��ن عندن��ا. لكن��ه ل��ن ينف��ع!

امل��واالة هل��ا أصوهل��ا! م��ن  الس��يدات والس��ادة، حت��ى  أيه��ا   •  

حتزن��ون عليه��م ه��م جمرم��و النص��رة الذي��ن تعتربه��م تركي��ا أيض��ًا 
دموعك��م. عل��ى  أس��فًا  إرهابي��ن. 

وق��ت  انته��ى  للش��فقة:  املث��رية  الكذاب��ة  الكائن��ات  أيته��ا   •  

أكاذيبكم بش��أن حلب. اآلن أوان احلقائق الس��ورية. ال تتعبوا أنفس��كم 
ب��ا طائ��ل، فنهايتك��م قريب��ة. حل��ب، انته��ى أمره��ا، هن��اك مناط��ق 
أخ��رى س��يأتي عليه��ا ال��دور. س��يتم القض��اء عل��ى اإلرهابين يف س��وريا، 
وس��تتخلص تركي��ا م��ن اإلره��اب. كم��ا كان��ت احل��ال قب��ل 2011. 
أيه��ا املس��اكن الذي��ن تش��تموني: ل��و كان هن��اك مئ��ة أل��ف إرهابي يف 
تركي��ا، ويف أيديه��م مداف��ع وصواري��خ وس��اح كيم��اوي وخمتل��ف 

األس��لحة الثقيل��ة، فم��ا كنت��م تفعل��ون؟
ه��ذا ه��و حس��ي حمل��ي، الصحف��ي الركمان��ّي الرك��ّي من  	

س��ورّي. أص��ٍل 
كل ه��ذه التغري��دات، وك��ذا كتابات��ه الصحفي��ة، ال ت��رّبر  	

آرائ��ه. بس��بب  اعتقال��ه 
خاص��ًة وأن اعتق��ال الصحفي��ن يف تركي��ا أم��ٌر مس��ّيس، أي  	

التي��ارات. كل  م��ن  احلكوم��ة  منتق��دي  كل  يش��مل 
الش��ّبيح  ه��ذا  م��ع  أتضام��ن  ألن  يطاوع��ي  ال  قل��يب  لك��ن  	

. م��ي عا إل ا
وال أس��تنظف مواالت��ه الش��ديدة للنظ��ام م��ن ش��بهة العاق��ة  	

أجهزت��ه. م��ع 
احلّرية لكل الصحفين املعتقلن يف تركيا. 	

رأي
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الش��رطة  اعتقل��ت  	 	
الركي��ة، قب��ل أي��اٍم، الصحف��ي حس��ي 
حمل��ي بدع��وى »إهانت��ه لكب��ار مس��ؤولي 
إع��ام. وس��ائل  نقل��ت  حس��بما  الدول��ة« 



أمحد عيشة

دونال��د  أنص��ار  بع��ض  يظه��ر  	
املنتخ��ب  األمريك��ّي  الرئي��س  ترام��ب، 
ال��ذي س��يؤدي اليم��ن الدس��تورية ويس��تلم 
 ،2017 الثان��ي  كان��ون   20 يف  مس��ؤولياته 
ح��ول  تصرحيات��ه  ص��دى  ي��رددون  وه��م 
املس��لمن واملهاجري��ن وامللونن يف أمريكا، 
األوىل  الصليبي��ة  احلمل��ة  مس��تذكرين 
ال��ي أعلنه��ا الباب��ا أورب��ان الثان��ي يف الع��ام 
1095، بصرخته��ا املش��هورة: »إنه��ا إرادة اهلل«، 

لط��رد الس��اجقة املس��لمن ال��ذي هامج��وا األناض��ول، وص��واًل إىل 
فلس��طن. يف  املقدس��ة  األراض��ي 

وه��م يس��تذكرون تل��ك الصيح��ة به��دف حش��د اجلمه��ور  	
وف��ق رؤي��ٍة جديدٍة تتجاوز حت��ى اليمن املتطرف واحملافظن اجلدد 
أي��ام ج��ورج ب��وش األب واالب��ن، يف حماولٍة لتكوين تي��اٍر ميييٍّ جديٍد 
يعتمد العداء جتاه املسلمن، وامللونن، واملهاجرين، ومناهضة النساء، 
وحتى القيم الدميقراطية الغربية، وكأمنا هي عودٌة حنو أصوليٍة 
ديني��ٍة متطرف��ٍة ولك��ن بغط��اٍء م��ن احلداث��ة. واألكث��ر أهمي��ًة يف 
النزع��ات الرامبي��ة وممثليه��ا هو انفتاحها عل��ى التعامل مع األنظمة 
الدكتاتوري��ة يف الع��امل، م��ن بوت��ن إىل نظ��ام كوري��ا الش��مالية 
مروراً ببش��ار األس��د، واألمر املختلف هو ش��كل هذا التعامل ووس��ائله. 
فرام��ب ي��رى أن��ه م��ن الض��روري حمارب��ة الفاش��ية اإلس��امية، ال��ي 
يعتربه��ا اخلط��ر األساس��ي ال��ذي يه��دد احلض��ارة األوروبي��ة، وكأن��ه 
حييي من جديٍد موضوعة صدام احلضارات، وخاصًة بن املسيحية 

واإلس��ام.
وق��د زرع��ت تصرحي��ات ترامب ونزعاته املريبة تلك الرعَب  	
حت��ى يف أوس��اط األوروبي��ن، احللف��اء التقليدي��ن للوالي��ات املتحدة. 
فتش��جيعه بريطاني��ا عل��ى االنس��حاب م��ن االحت��اد األوروب��ّي واض��ٌح 
ج��داً، وكذل��ك انتقادات��ه ل��دور ه��ذا االحت��اد وحل��ف مشال األطلس��ّي، 

والتلوي��ح بع��دم اس��تمرارية الوالي��ات املتح��دة يف الدف��اع عنه��م.
ويف الش��رق األوس��ط خت��رج إي��ران بش��كٍل عل��ّي لتص��ور  	
حربه��ا العدواني��ة عل��ى الش��عب الس��وري، وم��ن قبل��ه العراق��ي، ع��رب 
اس��تنهاض روح الث��أر ل��دى الش��يعة يف كل األرض، للمش��اركة يف 
عملي��ة القت��ل الي يرعاها احلرس الثوري، ملصاحل قوميٍة ومذهبية، 

عل��ى أنه��ا ح��رٌب مقدس��ٌة للث��أر م��ن قتل��ة احلس��ن. 
أم��ا الط��رف الثال��ث يف ح��رب املقدس��ات ه��ذه فه��و »الدول��ة  	
اإلس��امية« )داع��ش(، ال��ي نش��أت يف أعق��اب االحت��ال األمريك��ّي 
للع��راق وتهدمي��ه مرتك��زات الدول��ة، وأوهل��ا ح��ّل اجلي��ش، والظل��م 
الكبري الذي أحلقته، وما تزال، احلكومات العراقية، الش��يعية املذهب 
ة العراقين بكافة ش��رائحهم، حبيث  واإليرانية التوجه، يف حّق الس��نّ
أبعدته��م ع��ن مفاص��ل احلي��اة السياس��ية، وعاملته��م بطريق��ٍة مهينٍة 

ج��داً، وبص��ورٍة انتقامي��ٍة تس��حق آدمي��ة البش��ر بش��كٍل أساس��ّي.
اإلس��امية  النب��وءة  الدول��ة  تنظي��م  أدبي��ات  وتس��تحضر  	
ال��ي مفاده��ا أن معرك��ًة ك��ربى س��تجري يف س��هول داب��ق، القري��ة 

الس��ورية يف مش��ال حل��ب، حي��ث س��تنتصر جي��وش املس��لمن وتنطل��ق 
لفت��ح القس��طنطينية، وم��ن ثم روما.

ما تش��رك فيه هذه األطراف الثاثة أنها أصولياٌت تس��عى  	
إىل التدم��ري، عك��س ادعاءاته��ا بالبن��اء. فالرامبي��ة تري��د أن تطل��ق 
العنان كامًا ألصحاب األموال »املتحضرين« وفق تقاليد مسيحيٍة 
متعصبٍة ومعاديٍة لآلخر، مسخرًة كل إمكانات الدولة لنزعاتها يف 
السيطرة والربح والتوسع، وأنَّ كل ما يعيق هذه العملية ال بد من 
س��حقه. أم��ا إي��ران، الدول��ة الي نش��أت يف أعقاب ثورة 1979، وأسس��ت 
حرس��ها الث��وري ذا املهم��ة املزدوج��ة: محاي��ة الث��ورة يف الداخل، ونش��ر 
أفكاره��ا يف اخل��ارج؛ فتكش��ف عاني��ًة ع��ن مش��روٍع طائف��يٍّ بغي��ض، 
يص��ل إىل ح��ّد االس��تيطان م��ن خ��ال القت��ل والتهجري واإلس��كان. أما 
»الدولة اإلسامية« فتدير أراضيها وفق توحٍش يستند إىل فهٍم معٍن 
للنص��وص اإلس��امية، ويع��ّد أي تص��وٍر أو تفس��رٍي للش��ريعة خارج ما 
تق��ّره ارت��داداً م��ن الناحي��ة العقائدي��ة. كما تش��رك م��ع الرامبية يف 

حري��ة مج��ع األم��وال لص��احل اجلماع��ة ب��كل الوس��ائل املتاحة.
األه��م يف كل م��ا س��بق ه��م ضحاي��ا هذه املش��اريع املتوهمة:  	
إنه��م البش��ر كمخلوق��اٍت آدمي��ة، وس��عيهم حن��و احلري��ة والكرام��ة 
واالكتف��اء ال��ذي يؤّم��ن هل��م ش��روط احلي��اة، ناهي��ك ع��ن القي��م 
واحلق��وق البش��رية األخ��رى يف التعب��ري واملش��اركة واختي��ار نظ��ام 

احلك��م والق��درة عل��ى تغي��ريه، وس��واها.
لق��د ذاق الس��وريون كل أش��كال القه��ر، ب��دءاً م��ن نظ��اٍم  	
طائف��يٍّ مرته��ٍن للق��وى اخلارجي��ة، وأهمه��ا إي��ران وفصائ��ل الش��يعة 
م��ن خمتل��ف بق��اع األرض، م��روراً بداع��ش ال��ي مل توف��ر ش��كًا م��ن 
اإلك��راه إال ومارس��ته عليه��م، يف حماول��ٍة لس��حق روح التحدي الي 
ن��ادت باحلري��ة، ليأت��ي ترام��ب أخ��رياً، بتطلعات��ه حن��و التحال��ف م��ع 
أنظم��ة الطغي��ان حبج��ة حمارب��ة الفاش��ية اإلس��امية، فيجه��ز عل��ى 

أحامه��م.
بالتأكي��د ليس��ت مع��ارك ه��ذه األط��راف مقدس��ة، إنه��ا  	
مع��ارك األس��اطري واألوه��ام ال��ي يكس��بونها صف��ة القداس��ة، وال��ي 
س��تقود الع��امل إىل مص��رٍي جمهول. تقابلها معرك��ة احلرية واحلياة 
الكرمي��ة للبش��ر، املعرك��ة ال��ي ال تتج��زأ، والي س��تنتصر يف النهاية 

رغ��م تكال��ب كل ق��وى الطغي��ان.
م��ن  الكث��ري  يس��تحق  احلل��م  ولك��ن  طويل��ة،  الطري��ق  	

. لتضحي��ة ا

رأي

احلرب أم األوهام املقدسة؟
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ل��ن ُينه��ي س��قوط حل��ب الن��زاع ول��ن يأت��ي مبزي��ٍد م��ن االس��تقرار إىل الب��اد. لق��د أدى اهلج��وم املس��تمّر م��ن ِقب��ل النظ��ام الس��ورّي  	
لاستياء على بقية الطرف الشرقّي من املدينة إىل السيطرة على حوالي 75% من املناطق الواقعة حتت سيطرة املتمّردين. غري أن التقدم 
الس��ريع للنظ��ام يف األي��ام القليل��ة املاضي��ة ط��رح كث��رياً من األس��ئلة حول التأثري الذي س��ُيحدثه س��قوط حلب على النزاع الس��ورّي األوس��ع.

سقوط حلب لن ُينهي النزاع يف سوريا

حايد حايد
الغارديان/ 8 كانون األول

ترمجة مأمون حليب

ترجمة

س��يكون االس��تياء عل��ى املدين��ة إجن��ازاً مهم��ًا لنظ��ام األس��د  	
وحلفائ��ه، وتراجع��ًا لي��س بالقلي��ل بالنس��بة إىل املتمّردي��ن. هل��ذا، مث��ة 
اف��راٌض ع��امٌّ أن س��قوط حل��ب ه��و عام��ٌة عل��ى بداي��ة ح��لٍّ عس��كريٍّ 
أوس��ع للن��زاع يف س��وريا لص��احل النظ��ام. لك��ن مصري املدين��ة احملاصرة 
وح��ده ل��ن يك��ون العام��ل احلاس��م يف الن��زاع الس��ورّي. إن اف��راض ذلك 
يع��ي جتاه��ل حقيق��ة أن النظ��ام يس��يطر عل��ى أق��ل م��ن ثل��ث أراض��ي 
الب��اد، وأن الش��روط ال��ي أّدت إىل التق��ّدم الس��ريع يف حل��ب ق��د ال 

تنطب��ق عل��ى م��كاٍن آخ��ر.
الكب��رية  واألع��داد  املكث��ف،  الروس��ي  القص��ف  أت��اح  لق��د  	
للميليش��يات الربي��ة املدعوم��ة إيراني��ًا، لق��وات األس��د حص��ار حل��ب 
الش��رقية وتطبي��ق تكتي��كات التجوي��ع يف منتص��ف أيل��ول عل��ى حوالي 
250 أل��ف ش��خص. كم��ا أع��اق نق��ص الدع��م املرس��ل إىل جمموع��اٍت 

متم��ردٍة يف مش��ال س��وريا حماول��ًة قريب��ًة لف��ك احلص��ار ع��ن املدين��ة.  
وق��د أّدت االنقس��امات الداخلي��ة ب��ن مجاع��ات املتمّردي��ن يف حل��ب 
الشرقية، واالقتتال بينها أثناء هجوم النظام، إىل أداٍء عسكريٍّ بائٍس 
س��اعد يف تقدم النظام، الذي اس��تغل حالة االس��تحواذ وفراغ الس��لطة 
الناجت��ن ع��ن االنتخاب��ات الرئاس��ية األمريكي��ة فأطل��ق ه��ذا اهلجوم 

احلاس��م. 
عل��ى األرج��ح، س��يكون م��ن الصع��ب تك��رار ه��ذا األم��ر، ول��ن  	
يكون س��هًا استنس��اخ تكتيكات احلصار نفس��ها يف مشال س��وريا، الي 
تش��رك ب��آالف الكيلوم��رات م��ن احل��دود م��ع تركي��ا، وال��ي ميك��ن 
اس��تخدامها ملصلح��ة املتمّردي��ن االس��راتيجية. ويف حن فّجر حصار 
حل��ب الش��رقية االقتت��ال الداخل��ّي، فإن جمموع��ات املتمّردين يف بقية 
مش��ال س��وريا ه��ي جزٌء من حتالفاٍت أك��رب متّدهم باحلماية وجتعل 
إمكانية ش��قاٍق كهذا يف صفوفهم ضئيلة؛ وحتى ضئيلًة أكثر بعد 

خس��ارة حل��ب. 
ُيق��ّدر ع��دد املتمّردي��ن الذي��ن م��ا زال��وا يقاتل��ون داخ��ل الب��اد  	
حبوال��ي 150 ألف��ًا. إن رف��ض مجاع��ات املتمّردي��ن مغ��ادرة حل��ب رغ��م 
فرصه��م الضئيل��ة ه��و مؤش��ٌر عل��ى مق��دار م��دى الت��زام اجلماع��ات 
األخ��رى بالدف��اع ع��ن أراضيه��ا. باإلضاف��ة إىل ذل��ك، م��ا زال��ت الق��وى 

اإلقليمية -الس��عودية وقطر وتركيا- تس��تثمر يف معارضة األس��د، 
وتبق��ى، وبش��كٍل نش��ط، ض��د أي حلٍّ ُيتيح له أن حيك��م الباد. نتيجًة 
هل��ذا، م��ن امُلرّج��ح أن يس��تمّر الن��زاع لوق��ٍت طوي��ل، حت��ى وإن اخت��ذ 
أش��كااًل عس��كريًة خمتلف��ة، وبالرغم من الدع��وات إىل وقٍف إلطاق 

النار. 
م��ا زال الش��كل ال��ذي س��تتخذه سياس��ة ترام��ب جتاه س��وريا  	
غ��ري واض��ح. وم��ع ذل��ك، يش��ري التفوي��ض الص��ادر ع��ن الكونغ��رس 
بتس��ليح املتمّردي��ن الس��ورين بصواري��خ مض��ادٍة للطائ��رات ألول 
م��ّرة، إىل ش��هّيٍة هن��اك، عل��ى األق��ل، لسياس��ة أكث��ر عدائي��ٍة جت��اه 
س��وريا. تصمي��م ترام��ب عل��ى إضع��اف إيران، ال��ذي ال ميكن حتقيقه 
دون تقلي��ص نفوذه��ا يف الش��رق األوس��ط، وخصوص��ًا يف س��وريا، 
ق��د ُيس��تخدم أيض��ًا كعام��ٍل مؤث��ٍر يف زي��ادة الدع��م األمريك��ّي 
للمتمّردي��ن. تق��ّدم األس��د يق��ّوي أيض��ًا تنظي��م الدول��ة واجلماع��ات 
املتطّرف��ة األخ��رى كجبه��ة فت��ح الش��ام، ال��ي تس��تمّر يف اس��تخدام 
معارض��ة النظ��ام كأداة جتني��د. كم��ا أن عج��ز النظ��ام عل��ى البق��اء 
عس��كريًا  لانتص��ار  حماول��ٍة  أّي  جيع��ل  حلفائ��ه  م��ن  دع��ٍم  دون 
مس��تحيلًة دون موافقته��م. وبالرغ��م م��ن األه��داف قص��رية امل��دى 
الي تش��رك فيها كلٌّ من إيران وروس��يا يف إنقاذ نظام األس��د، فإن 
للدولت��ن خطط��ًا بعي��دة امل��دى متناقض��ة. تهدف روس��يا إىل احلفاظ 
على النظام والدولة كليهما، يف حن تهدف إيران إىل إنقاذ النظام 
لك��ن م��ع خل��ق دول��ٍة ضعيفٍة للحف��اظ على نفوذها هن��اك، على غرار 
الوض��ع يف لبن��ان والع��راق. إن االس��تمرار يف احل��ّل العس��كرّي خي��دم 
خطة إيران، ألنه حيول س��وريا إىل دولٍة فاش��لٍة بش��كل دائم. نتيجًة 
لذل��ك س��يتغري ه��ذا احلل��ف الثاث��ّي يف مرحل��ٍة م��ا، مم��ا مينع األس��د 

م��ن حتقي��ق نص��ٍر عس��كريٍّ حص��ري.
عندما بدأ الس��وريون باملطالبة س��لميًا بإصاٍح سياس��ّي، مل  	
يتوقعوا أن كفاحهم س��يصل إىل هذه النقطة املأس��اوية. إن س��قوط 
حل��ب س��يكون، م��ع ذل��ك، مرحل��ًة هام��ًة متض��ي بالن��زاع إىل مرحل��ٍة 

أكث��ر ه��واًل مم��ا تصورن��اه.
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صياد املدينة

 عضو الشــبكة السورية
لإلعــام المطبوع

يف  اخلط��رة  إصابت��ه  آث��ار  ه��ي  	
ظه��ره، إث��ر وقوع��ه ع��ن س��ّلٍم أثن��اء عنايت��ه 
بش��جرة ليم��ون. مل ميت الرج��ل، أو مل يقتله 
النظ��ام بإلقائ��ه م��ن س��طٍح ع��اٍل كم��ا أش��يع 
قبل أشهر. سيتعافى على األرجح، ليستأنف 
تقاع��ده املري��ح يف بي��ت أبي��ه بضيعت��ه مح��ام 
القراحل��ة بري��ف جبل��ة. وس��يعاود اخل��روج 
كل يوٍم ماش��يًا يف ش��وارع الضيعة أو راكبًا 
الس��يارة إىل ضيع��ٍة جم��اورة، يلق��ي التحي��ة 
عل��ى اجلمي��ع ويش��ارك يف مناس��بات امل��وت 

وال��زواج.
يعان��ي  الي��وم،  ش��يخوخته  يف  	
وال  زوج��ٍة  ب��دون  الوح��دة  م��ن  منص��ورة 
أوالد، ويعان��ي م��ن الضج��ر وم��ن انص��راف 
فرغ��م  عن��ه.  القراحل��ة  مح��ام  يف  الن��اس 
إعجابه��م مباضي��ه كحاك��ٍم فعل��يٍّ عل��ى 
اجلزي��رة الس��ورية ث��م رئيس��ًا لش��عبة أم��ن، 
الوازن��ة  اخلدم��ات  بع��ض  تقدمي��ه  ورغ��م 
الضيع��ة  أه��ل  حي��ب  ال  األف��راد،  لبع��ض 
حمم��د منص��ورة ويتحاش��ون ط��رق بابه بأّي 
واس��طة، مفضلن أمينة الفرقة احلزبية يف 
القرية الي مل تقّصر، عرب عاقاتها وحسب 
قدرته��ا، م��ع أي طال��ب نق��ٍل أو توظي��ٍف يف 
مؤسس��ات احلكوم��ة. كان املطل��وب من��ه أن 
خي��دم أهال��ي مح��ام القراحل��ة بالق��در ال��ذي 
أتاحت��ه س��لطته الس��ابقة، فق��د كان ق��ادراً 
-حس��ب فرضي��اٍت أهلي��ة- أن يفتت��ح معم��ًا 

مل ميت »رب القامشلي« املزعوم، لكنه كئيب

حكوميًا يوظف اجلميع، أو يدفع على األقل 
بكت��ٍل كب��ريٍة ومنتظم��ٍة م��ن أبن��اء القري��ة 
إىل مؤّسس��ات القطاع العام يف مدن الس��احل. 
مقارن��ٍة  أّي  يف  منص��ورة  حمم��د  يس��قط 
الضيع��ة،  أع��ام  م��ن  آخ��ر  بعل��ٍم  جتمع��ه 
كالس��فري الس��ابق سليمان حداد الذي حشد 
العش��رات م��ن أبنائه��ا يف وزارة اخلارجي��ة، أو 
مث��ل رج��ل األعم��ال مس��ري ديب��ة ال��ذي ي��وزع 
اللح��وم والدج��اج عل��ى األهال��ي مبناس��بٍة أو 

م��ن غ��ري مناس��بة.
عش��ريته  نظ��ر  وجه��ة  م��ن  	
وناك��ر  أناني��ًا  منص��ورة  كان  القراحل��ة، 
مجي��ل، ألن��ه انتف��ع بانتمائ��ه إىل العش��رية 
فحس��ب  ملح��وظ.  بش��يٍء  يفيده��ا  أن  دون 
م��ا ُيهم��س يف الضيع��ة كان القراحل��ة يف 
مجل��ة العش��ائر –الصغ��رية مبعظمه��ا- ال��ي 
س��اندت حافظ األسد داخل الطائفة العلوية 

معل��م وبط��ل وحمن��ك وعقان��ي  	
وركن، بعض أوصاٍف أطلقها علي كيالي 
»املقاوم��ة  ميليش��يا  قائ��د  أورال(،  )مع��راج 
الس��ورية«، يف مقط��ٍع مص��ور، عل��ى مضيف��ه 
األم��ن  ش��عبة  رئي��س  منص��ورة،  حمم��د 
السياس��ّي األس��بق، ال��ذي ب��دا ش��احبًا ومنه��كًا 

ج��داً.

ص��اح  الثقي��ل  خصم��ه  ض��د  صراع��ه  يف 
جدي��د. وح��ن متكن��ه م��ن احلك��م مل ين��َس 
األس��د م��ن وقف��وا معه، فع��ّن املتعلمن منهم 
ضباط��ًا أو مدني��ن يف وظائ��ف هام��ة، ترق��وا 
بعده��ا ليص��ريوا ضب��اط أمٍن كباراً وس��فراء 
وحمافظ��ن. وعل��ى هذا، فضًا عن ما يتمتع 
ب��ه م��ن ق��درات، ب��دأت رحل��ة جم��د منص��ورة 
قب��ل أربع��ن عامًا تقريبًا، حن ترأس مفرزة 
املخاب��رات العس��كرية يف حمافظ��ة احلس��كة 
وه��و برتب��ة نقي��ب، قب��ل أن تتوس��ع املف��رزة 
التس��لط  الرتب��ة ويف  ف��رع، ليرق��ى يف  اىل 
اىل درجٍة وصفه معها بعض احلمقى ب�»رب 
القامش��لي« يف عص��ره الذه��يب يف مثانين��ات 

وتس��عينات الق��رن املاض��ي.
وق��ع »رب القامش��لي« م��ن ش��جرة  	
ليم��ون، ولي��س لدي��ه الي��وم س��وى عس��كريٍّ 

واح��د.

حممد منصورة )مين(
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اخلدمات الطبية يف احلاالت العاجلة
حي��ق للس��ورين يف أّي مدين��ٍة تركي��ٍة 
االس��تفادة م��ن الرعاية الطبي��ة اجملانية 
يف احلاالت العاجلة من عاٍج ودواء. وال 
يعت��رب التس��جيل ش��رطًا للحص��ول عل��ى 

اخلدم��ات الطبي��ة يف احل��االت العاجلة.
اخلدمييات الطبييية يف احليياالت غييري 

العاجليية
بإمكانه��م  تركي��ا  يف  الس��وريون 
االس��تفادة م��ن اخلدم��ات الصحي��ة يف 
احل��االت غ��ري العاجل��ة إذا كان��ت لديهم 

مؤقت��ة. محاي��ة  بطاق��ة 
ب��دون  أو  س��وريًا،  مواطن��ًا  كن��ت  إذا 
س��وريا  يف  مقيم��ًا  كن��ت  أو  جنس��ية، 
م��ن  االس��تفادة  بإمكان��ك  كن��ازح؛ 
اخلدم��ات الطبي��ة املقدم��ة يف تركي��ا 
ش��ريطة أن تكون لديك بطاقة احلماية 

)الكيمل��ك(. املؤقت��ة 
أوىل، لاس��تفادة  كخط��وٍة   •          

م��ن اخلدم��ات الطبي��ة يف احل��االت غ��ري 
العاجلة، جيب عليك الذهاب إىل املرافق 
العام��ة، كعيادات األس��رة )املس��توصف( 
أو املش��ايف احلكومي��ة ال��ي تك��ون إدارته��ا 
م��ن قب��ل وزارة الصح��ة، يف املنطقة الي 

تس��كن فيه��ا وأن��ت مس��جل فيها.
األس��رة  عي��ادات  تق��ّدم   •  

)املس��توصف( اخلدم��ات الطبي��ة األولية 
جمان��ًا، ال��ي تتضم��ن الع��اج والرعاي��ة 
اإلجنابي��ة واللقاح��ات والفح��وص ض��د 

املعدي��ة. األم��راض 
• إن كان م��ن غ��ري املمك��ن   

ع��اج مرض��ك يف عي��ادات األس��رة يت��م 
حتويل��ك إىل العي��ادات واملش��ايف العام��ة 
مباش��رًة دون احلاج��ة إىل إحال��ة، بينم��ا 
تتطل��ب مراجعت��ك للمش��ايف اجلامعي��ة 
أو التخصصي��ة )مث��ال: مش��فى األورام( 

إحال��ة.
• بإمكان��ك أيض��ًا االس��تفادة   

الرعاي��ة  أو  الطبي��ة  االستش��ارة  م��ن 
ألح��د  أو  لنفس��ك  النفس��ية،  الطبي��ة 

أف��راد أس��رتك، ع��ن طري��ق وزارة األس��رة والسياس��ة االجتماعي��ة وعن طريق 
ال��وزارة. م��ع  العامل��ة  احلكومي��ة  غ��ري  املنظم��ات 

هل األدوية جمانية؟
بش��كٍل ع��ام، األدوي��ة حلام��ل بطاق��ة احلماي��ة املؤقت��ة جماني��ة أو خمفض��ة 

بنس��بة 80% م��ن قيم��ة ال��دواء.
جي��ب االنتب��اه: ص��رف الوصف��ات الطبي��ة م��ن الصيدلي��ات املتعاق��دة م��ع 

الركي��ة. احلكوم��ة 
هل بإمكاني الذهاب إىل طبيٍب خاصٍّ أو مشايف خاّصٍة جمانًا؟

ال ميكن الذهاب إىل طبيٍب خاصٍّ جمانًا. أما املش��ايف اخلاصة نعم، ش��رط أن 
تكون مسجًا، وذلك يف إحدى حالتن:

1- يف احلاالت اإلسعافية.  

2- يف حالة وجود إحالٍة من مشفًى حكوميٍّ إىل مشفًى خاّص.  

احلوادث املرورية 
إذا أصب��َت خ��ال ح��ادٍث م��روريٍّ وتلقي��َت الع��اج والرعاية الطبية يف مش��فًى 

االستفادة من الخدمات الطبّية يف تركيا

، كاملش��ايف احلكومي��ة أو املش��ايف اجلامعي��ة، أو يف مرف��ٍق صح��يٍّ خ��اّص،  ع��امٍّ
كمش��فى خ��اّص؛ س��تكون تكالي��ف الع��اج مدفوعًة عن طري��ق إدارة الضمان 

االجتماع��ّي الركية.
وفقًا لنظام احلماية املؤقتة 

اخلدم��ات الطبي��ة ال��ي حيتاجه��ا األش��خاص ذوي االحتياجات اخلاصة جيب 
أن تعطى هلا األولوية يف الرعاية الطبية. بالنسبة لألطفال جيب على الذين 

يقومون مبعاينة الطفل تقديم أفضل خدمٍة طبية.
التهجم و)التعامل بسوء( مع الكادر الطيّب

م��ن فضل��ك تعام��ل م��ع الطاق��م الط��يّب باح��رام، ه��م موج��ودون ملس��اعدتك. 
التهج��م عل��ى الطاق��م الط��يّب ممن��وع ويعاق��ب علي��ه القان��ون الرك��ي. 

أرقام هاتفية مهّمة
184 خط الشكوى لوزارة الصحة

4444728 خط الرمجة للمشايف والصيدليات

112 رقم اإلسعاف


