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من يرفض احلل السياسي؟
م��ا جي��ري يف وادي ب��ردى يق��ّدم ص��ورًة مكثف��ًة ع��ن حال البالد واألط��راف الفاعلة فيه��ا. فمن جهٍة  	
أوىل هن��اك أصح��اب األرض، باملعني��ن الوط��ّي واحملل��ّي للكلم��ة، الذي��ن ُي��راد إخراجه��م م��ن بيوته��م ال��يت 
حّرروه��ا بال��دم، وه��م م��ن يطل��ب دخ��ول مراقب��ن أمم��ن لتوثي��ق خروق��ات اهلدنة واملتس��ّبب يف ض��رب النبع 
الذي يسقي العاصمة. وعلى الطرف املقابل هناك امليليشيات الطائفية اليت استشرست تأبى إال االحتالل 
الصري��ح، ورمب��ا التغي��ري الدميغ��رايّف، عل��ى جثث املدنين وعلى أنقاض املش��ايف واملراك��ز املدنية واخلدمية 
اليت كانت أول ما ناله القصف املمنهج. ومن جهٍة ثالثٍة حتضر روس��يا بثوبها اجلديد، »خصمًا عاقاًل« إذا 
ص��ّح التعب��ري، فيتع��ّرض وف��د جنراالته��ا املف��اوض لإلعاق��ة، وُيع��اد إىل دمش��ق م��ّراٍت عل��ى ي��د ق��ّوات حليفه��ا 
النظ��ام وش��ركائه يف احلق��د الدم��وّي ال��ذي يري��د أن ال يبق��ي وال ي��ذر. ولكن يبدو أن س��عة الص��در الطارئة 
ال��يت اتس��م به��ا ه��ذا اخلص��م يف الش��هرين األخريي��ن ما زالت أضيق م��ن احلجم املطلوب بكثري، إذ س��رعان ما 

ارت��ّد إىل م��ؤازرة حلفائ��ه وتغطيته��ا سياس��يًا.
وفق هذا النموذج الراهن واحلاّر، وعلى بعد أياٍم من مؤمتر األس��تانة، جيب أن نس��أل: من يرفض  	

احل��ّل يف س��ورية إذًا؟! وه��ل دعين��ا يف الس��ابق إىل طاول��ة تف��اوٍض جّدي��ٍة ورفضن��ا حضوره��ا؟
ال خنش��ى التف��اوض ألنن��ا أصح��اب ح��ّق، وألن أّي ح��لٍّ سياس��يٍّ -مهم��ا كان م��ن وراءه- ال ميكن أن  	
يتضّم��ن بق��اء م��ن قت��ل نص��ف ملي��وٍن من الس��ورين، وما زال يعتق��ل ربع مليوٍن آخرين، وش��ّرد عّدة مالين 
يف الداخ��ل واخل��ارج وع��ر البح��ار! وألن أّي ح��لٍّ سياس��يٍّ ال ب��د أن يتضّم��ن حماس��بة املس��ؤولن الكب��ار ع��ن 
اجلرائ��م، وح��ّل األجه��زة األمني��ة أو تقلي��ص أعداده��ا وضب��ط صالحياته��ا يف إط��ار القان��ون، واالنتخاب��ات 

احل��ّرة، والرقاب��ة الدولي��ة عل��ى كل ذل��ك.
كلن��ا مث��ل أه��ل وادي ب��ردى، ال نطل��ب س��وى العدال��ة، وإال فالث��ورة مس��تمّرة. وق��د صّلب��ت ه��ذه  	
الس��نوات أعواد رجاٍل لن يعودوا إىل منازهلم دون أن يدفع ظاملهم الثمن س��لمًا أو حربًا. ما س��وى ذلك عبٌث 

ل��ن ي��ؤّدي إال إىل املزي��د م��ن املآس��ي وإىل بق��اء الب��الد كله��ا، ال دي��ر ال��زور فق��ط، #على_ضفيت_امل��وت.



»تئ��نُّ وحي��دًة ويبكيه��ا أهلوه��ا دون غريهم؛ عقوٌد  	
املتواص��ل؛ س��لة اخل��ري وخريه��ا لغريه��ا؛  التهمي��ش  م��ن 
أه��ل الك��رم جاع��وا«، هك��ذا يلخ��ص اب��ن دي��ر ال��زور وصف��ه 
حملافظته، وبشكٍل خاصٍّ يف األعوام اليت تلت قيام الثورة.

تعي��ش دي��ر ال��زور حص��اراً مزدوج��ًا م��ن النظ��ام والتنظي��م.  	
فاألحي��اء اخلاضع��ة لس��يطرة نظ��ام األس��د يف مدين��ة دي��ر ال��زور تعاني 
م��ن حص��اٍر كام��ٍل يفرض��ه تنظي��م داع��ش ويدخ��ل عام��ه الثال��ث يف 
الثان��ي والعش��رين م��ن الش��هر اجل��اري، ويقت��ات س��كانها عل��ى بقاي��ا 
املساعدات اإلنسانية اليت ترسلها األمم املتحدة ويوّزعها النظام بعد أن 
يسرق عناصره أغلبها. حصاٌر أدى إىل وفاة أكثر من ثالثن شخصًا 
نتيج��ة نق��ص الغ��ذاء وال��دواء، بينم��ا مين��ع النظام األهال��ي من اخلروج 
ع��ر طائرات��ه املخّصص��ة جلن��وده وموظفي��ه الكبار. أما القس��م األكر 
م��ن احملافظ��ة فل��م يتغ��رّي لون��ه األس��ود عن��د كل حتدي��ٍث خلرائ��ط 
الس��يطرة من��ذ الراب��ع عش��ر م��ن مت��وز ع��ام 2014، ويش��مل كام��ل ريف 
احملافظ��ة وم��ا تبق��ى م��ن أحي��اء مدين��ة دي��ر ال��زور. يلق��ى س��كانه أقس��ى 
أن��واع التضيي��ق والتجهي��ل املمنه��ج، وه��م معّرض��ون لقص��ف طائ��رات 
النظام والتحالف والطائرات الروسية، مرتكبًة يف حّق مدنييه جمازر 
عدي��دًة يف خمتل��ف أحن��اء احملافظة، م��ا أدى إىل ازدياد عمليات النزوح 
واللج��وء بع��د أن منعه��ا التنظي��م وقّي��د اخل��روج م��ن ح��دوده بش��روٍط 
معق��دٍة للغاي��ة، ليضط��ّر أبن��اء احملافظ��ة إىل س��لوك ط��رٍق خمتلف��ٍة 
للتهري��ب، معّرض��ن أنفس��هم ألقس��ى أن��واع املخاط��ر وبتكالي��ف مالي��ٍة 
باهظ��ة، ولينته��ي به��م املطاف إىل خميمات األكراد س��يئة الصيت، أو 

إىل الق��رى يف مش��ال حل��ب وإدل��ب.
صوته��ا  إيص��ال  س��بيل  يف  جه��داً  احملافظ��ة  أبن��اء  ي��أل  مل  	
ونق��ل معاناته��ا إىل اجملتم��ع الدول��ّي ومنظم��ات األم��م املتح��دة. وجرت 
حم��اوالٌت ع��ّدٌة لتوحي��د جه��ود ثواره��ا ونش��طائها، مل يكت��ب ملعظمه��ا 
االس��تمرار والنج��اح، كمنص��ة دي��ر ال��زور للمجتم��ع املدن��ّي وحرك��ة 
املش��رق السياس��ية وجتمع��اٍت أخ��رى مهني��ٍة وسياس��يٍة أنتجته��ا حال��ة 
اخل��وف املس��تمّرة عل��ى مس��تقبل احملافظ��ة ال��ذي يكتنف��ه الغم��وض يف 
ض��وء اجملري��ات السياس��ية وامليداني��ة. ويتح��دث عض��و اجملل��س احملل��ّي 
ملدين��ة دي��ر ال��زور، الدكت��ور أن��س الفتّي��ح، ع��ن أهمي��ة توحي��د اجله��ود 
بقوله: »حنتاج إىل التجمع ألن االستحقاقات الكرى حتتاج إىل جهوٍد 
ضخم��ٍة ال تتأت��ى للكيان��ات الصغ��رية، وحنت��اج إلي��ه لكس��ب الش��رعية 
ضمن أي مفاوضاٍت تدور حول مصري حمافظتنا، وحنتاج إليه إلدارة 
مقدراتن��ا بالش��كل األمثل، وألج��ل أن تأخذ الدير دورها األصيل ضمن 

حاض��ر ومس��تقبل س��وريا«.
أغفل��ت االتفاقي��ات الدولي��ة قضي��ة املدني��ن يف دي��ر ال��زور،  	

وكان آخره��ا اتف��اق وق��ف إط��الق الن��ار املوق��ع م��ن قب��ل األت��راك 
وال��روس وممثل��ن ع��ن املعارض��ة املس��لحة يف التاس��ع والعش��رين 
م��ن كان��ون األول املاض��ي، م��ا جع��ل أبن��اء احملافظ��ة يتس��اءلون ع��ن 
مص��ري س��كانها الذي يلفه الغموض، وخصوص��ًا بعد تفّرغ األطراف 
املتصارع��ة حلربه��ا عل��ى داع��ش. وكمحاول��ٍة للضغ��ط اإلعالم��ّي 
أص��در العدي��د م��ن نش��طاء احملافظ��ة وفعالياتها بيان��ًا يطالب مجيع 
األطراف املتصارعة على أرض احملافظة بتحييد املدنين، ويطالب 
اجملتم��ع الدول��ّي بالضغ��ط عل��ى ه��ذه األط��راف حلمايته��م. يق��ول 
اإلعالمي فراس عالوي، وهو أحد منظمي البيان: »بعد توقيع بيان 
وق��ف إط��الق الن��ار وورود فق��رٍة غامض��ٍة ح��ول اس��تهداف مق��ّرات 
داعش، كان هناك تس��اؤٌل عن وضع 600 ألف مدنيٍّ يقبعون حتت 
القص��ف واحلص��ار. حاولن��ا معرف��ة التفاصي��ل عن طريق��ة التعامل 
معه��م وحتييده��م دون الوص��ول إىل أي نتيج��ة، ولذل��ك قررن��ا 
إص��دار بي��اٍن باس��م ناش��طي دير الزور يدع��و إىل حتييد املدنين عن 
الصراع، ومحايتهم من التعّرض لقصف طائرات روسيا والتحالف 

والنظ��ام الس��ورّي، ورف��ع احلص��ار وامل��وت البط��يء عنه��م«.
تفاع��ل أبن��اء دي��ر ال��زور واحملافظ��ات األخ��رى م��ع البي��ان  	
وانتش��ر على معظم الصفحات واملواقع اإلعالمية، ما دعا املنظمن 
إىل تش��كيل غرف��ة عم��ٍل إلجي��اد آلي��اٍت ملتابع��ة الضغ��ط والتوجه إىل 
املنظم��ات اإلنس��انية،  مؤّسس��اٍت إعالمي��ٍة حملي��ٍة ودولي��ة، وإىل 
وإيص��ال الص��وت إىل األط��راف املفاوض��ة. ومت إنش��اء جمموع��ٍة 
للتواص��ل عل��ى فيس��بوك هل��ذا الغ��رض وص��ل ع��دد املنضم��ن إليه��ا 
إىل أكث��ر م��ن 2500 ش��خص خ��الل 24 س��اعة، ونتج��ت عنه��ا محل��ٌة 
باس��م »عل��ى ضف��يت امل��وت« بع��د التصوي��ت علي��ه باألغلبي��ة، وتفاع��ل 
مع��ه املش��اركون يف احلمل��ة بومس��ه عل��ى حس��اباتهم على فيس��بوك 
وتوي��ر. ويق��ول احملام��ي رامي عس��اف، أحد منس��قي احلملة: »القت 
محل��ة )عل��ى ضف��يت امل��وت( انتش��اراً واس��عًا عل��ى مواق��ع التواص��ل 
االجتماع��ّي خ��الل م��دٍة قصرية، وتضامنت معها ش��خصياٌت وطنيٌة 
عام��ة. وحن��ن ندع��و كاف��ة الس��ورين إىل الوقوف جبان��ب أهلهم يف 
دير الزور واملنطقة الش��رقية، والضغط بكل الوس��ائل إلنقاذهم من 

آالت امل��وت«.

معاذ طلب
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رادار املدينة

»تئ��نُّ وحي��دًة ويبكيه��ا أهلوه��ا دون غريه��م؛ عق��وٌد م��ن التهمي��ش املتواص��ل؛ س��لة اخل��ري وخريه��ا لغريه��ا؛ أه��ل الك��رم جاع��وا«، هك��ذا  	
يلخ��ص اب��ن دي��ر ال��زور وصف��ه حملافظت��ه، وبش��كٍل خ��اصٍّ يف األع��وام ال��يت تل��ت قي��ام الث��ورة.



 

»أولئ��ك  إص��دار  انتش��ر  إن  م��ا  	
دي��ر  م��ن  إعالمي��ون  ان��رى  حت��ى  آبائ��ي« 
ال��زور للتصري��ح ب��أن الرج��ال الذي��ن قام��وا 
بإع��دام الضحاي��ا في��ه ق��د »أجره��م التنظي��م 
عل��ى ذل��ك«، حم��اواًل ج��ّر عش��ائر احملافظ��ة 
إىل ص��راٍع داخل��يٍّ باخت��الق »فتن��ٍة جدي��دة«. 
وأظه��ر اإلص��دار أربعة رج��اٍل يعدمون أربعة 
ش��باٍن -يتهمه��م اإلص��دار بالتجس��س لص��احل 
التحال��ف- انتقام��ًا ألوالده��م الذي��ن قتلوا مع 
التنظي��م. ونف��ذ الرج��ال اإلع��دام باس��تعمال 
بال��راث احملل��ّي،  املرتبط��ة  الرن��و«  »بواري��د 
مكش��ويف الوج��وه، خب��الف إص��داراٍت س��ابقة، 
وبلب��اٍس تقلي��دّي. وبغ��ّض النظ��ر ع��ن نواي��ا 
التنظي��م فق��د جتاه��ل اجلمي��ع إرادة ه��ؤالء 
اليت، على ما يبدو، متاهت مع إرادة التنظيم. 
فجميعه��م متوّرط��ون مع��ه بش��كٍل أو بآخ��ر، 
وأصب��ح بقاؤه��م م��ن بقائ��ه. لك��ن الغري��ب 
أن أمس��اء الرج��ال مل تظه��ر عل��ى الس��احة 
حبيس��ة  ظل��ت  ب��ل  اآلن،  حت��ى  اإلعالمي��ة، 
األحادي��ث والصفح��ات اخلاص��ة عل��ى مواق��ع 
التواص��ل االجتماع��ّي، رغ��م أن »الن��اس تعرف 

بعضه��ا« يف الدي��ر، كم��ا يق��ال.
أم��ا إص��دار »أحيان��ي بدم��ه«، وق��د  	
الق��ى املص��ري ذات��ه م��ن جه��ة كت��م األمس��اء، 
فيع��رض ثالث��ة أطف��اٍل يعِدم��ون -يف مدين��ة 
ألع��اب- ثالث��ة ش��باٍن م��ن احلس��كة، يقّدمه��م 
اإلص��دار عل��ى أنه��م عم��الء لل��ي ك��ي ك��ي. 
وفي��ه يظه��ر »أب��و ال��راء الش��امي« يف عم��ٍر ال 

يتج��اوز الثالث��ة أو اخلمس��ة أع��وام، كما أراد 
له معّدو اإلصدار، لكن إعالمين توصلوا إىل 
أن الش��امي )مح��زة هيث��م احلس��ن(، املص��اب 
النخامي��ة جعل��ه متخلف��ًا  الغ��دة  خبل��ٍل يف 
ع��ن أقران��ه، يف الثاني��ة عش��رة. وه��و اب��ن »أب��و 
عم��ار بغيلي��ة«، القي��ادّي املع��روف يف مدين��ة 
دي��ر ال��زور، ث��م يف صف��وف التنظي��م كقائ��ٍد 
عس��كريٍّ لت��ل أبي��ض، قب��ل أن يقت��ل يف غ��ارٍة 

للتحال��ف من��ذ أكث��ر م��ن س��نة.
وداف��ع البع��ض ع��ن من��ع أو تظلي��ل  	
املش��اركن  ألمس��اء  حملي��ن  إعالمي��ن 
يف اإلص��دار ب��أن نش��ر أمسائه��م »رس��الة دم«. 
فصي��ٍل  قائ��د  وه��و  ه��ؤالء،  أح��د  وحبس��ب 
عسكريٍّ سابق، فإن من ُقتلوا هم »أبناء عرب«، 
ونش��ر  بثأره��م،  األخ��ذ  أهله��م  ي��رك  ول��ن 
األمس��اء سيس��اعدهم يف الوص��ول إىل أه��ل 
القات��ل، وعنده��ا ل��ن يقتل��وه، ب��ل س��يختارون 

أفض��ل ش��خٍص ب��ن أقربائ��ه لقتل��ه.
يف البدء كانت العشرية

كم��ا  العش��رية  تب��ق  مل  بالطب��ع  	
ه��ي، عندم��ا كانت حتّركها رواب��ط الدم، أو 
م��ا يش��بهها، يف املق��ام األول، ومتل��ك اقتصادها 
واح��دٌة  مرجعي��ٌة  وهل��ا  املس��تقل،  وقانونه��ا 
جمتم��ع  النهاي��ة  يف  لتصب��ح  قراراته��ا،  يف 
ووط��ن أبنائه��ا الذي��ن يرتب��ط وج��ود أحده��م 
بوج��ود البقي��ة، وتك��ّون ثقافته��م وأرضيته��م 

املش��ركة.
تصي��ب  اهل��ّزات  أوىل  ب��دأت  	

ج��اء اإلص��داران األخ��ريان، »أحيان��ي بدم��ه« و»أولئ��ك آبائ��ي«، ع��ن املكت��ب اإلعالم��ّي ل�»والي��ة اخل��ري« يف تنظي��م الدول��ة اإلس��المية،  	
صادمن وحمرجن للثوار وحلاضنتهم االجتماعية يف دير الزور. وأعادا إثارة العديد من األسئلة اليت طرحها احلراك الثورّي سابقًا على 
الفاعل��ن في��ه: إىل أي م��دًى تؤث��ر العش��رية يف ش��خصية وخي��ارات أبنائه��ا وس��ياقات األح��داث ال��يت يعيش��ونها؟ وهل يس��تطيع، أو يرغ��ب، أبناء 
العش��ائر يف التخل��ي عنه��ا لص��احل انتم��اٍء أوس��ع؟ وم��ا العالق��ة اليت جتمع تنظيم الدولة بالعش��رية يف دير الزور؟ وقب��ل كل ذلك، هل ما زالت 

العش��رية موج��ودة؟!
وربطه��ا  توطينه��ا  م��ع حم��اوالت  العش��رية 
الق��وى  قب��ل  م��ن  واس��تقطابها  ب��األرض، 
العاملي��ة املؤث��رة يف املنطق��ة، منذ ق��رٍن تقريبًا، 
الوطني��ة  الدول��ة  لسياس��ات  خضوعه��ا  ث��م 
وقوانينها ومؤسساتها، بنسٍب متفاوتة. ورغم 
احتف��اظ الكث��ري من ش��يوخ العش��ائر مبكانتهم 
ق��د  كث��راً  منافس��ن  أن  إال  االجتماعي��ة، 
ظه��روا أيض��ًا، كاملخات��ري واألثري��اء ورؤس��اء 
اجلمعيات الفالحية وأمناء احللقات احلزبية 
والضب��اط واملس��ؤولن الكب��ار، ويض��اف إليهم 
الق��ادة العس��كريون ال��ذي ظه��روا بع��د الث��ورة. 
وحت��ى ب��ن م��ن ش��ّب ع��ن ط��وق العش��رية م��ن 
مجيع هؤالء، هناك من عاد ليتمثل شخصية 
الش��يخ عل��ى املس��توين االجتماع��ّي والثق��ايّف 
يف م��ا بع��د، حت��ى متك��ن تس��ميتهم ب�»الش��يوخ 
اجلدد«، وال س��يما أثناء الثورة، عندما أحس��ت 
الغالبي��ة باحلاج��ة إىل احلماي��ة ال��يت تقدمه��ا 

البن��ى األهلي��ة.
آباء وأبناء

وج��ود  ع��ن  الكث��ريون  يداف��ع  	
العش��رية، وي��رون أنه��ا م��ا زال��ت بفاعليته��ا 
القدمي��ة ومتاس��كها املت��ن، دون النظ��ر إىل 
الش��روخ والتصدعات اليت أصابتها على مدى 
ق��رن، ولي��س أثن��اء الث��ورة فحس��ب. وميت��زج 
دفاعه��م ع��ن العش��رية برغب��ٍة عاطفي��ٍة تنظ��ر 
إىل ه��ذه البني��ة كم��ا جي��ب، أو كما يتمنون 
هل��ا أن تك��ون، غاض��ن الط��رف ع��ن األرضي��ة 
اهلش��ة ال��يت أصبحته��ا. يص��ف أح��د ش��يوخ 

علي خطاب

العشرية املنفعلة
تلملم تراثها واملستجدات والدماء
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عش��ائر دي��ر ال��زور العش��رية بأنها »صل��ة رحٍم 
أن��ه يق��ّر  وراب��ٌط أخالق��يٌّ م��وروث«. ورغ��م 
بتفككه��ا، بفع��ل عوامل اقتصاديٍة أو سياس��يٍة 
جدي��دٍة عليها، لكنه يرفض وصفها باملنهارة، 
ويدل��ل عل��ى ذل��ك ب��أن الكثريي��ن م��ن معارف��ه 
يف امل��دن الكب��رية، كالش��وام، م��ا زال��وا يعتّزون 
بأصوهل��م العش��ائرية. بينم��ا ال ي��رى آخ��رون 
يف العش��رية أّي نف��ع، ب��ل يرونه��ا وب��ااًل عل��ى 
اجملتمع الس��ورّي. يقول حماٍم من دير الزور: 
»عّرت الثورة موبقات العش��رية الس��بعة«، رغم 
أن ل��ه امت��داداً عش��ائريًا وه��و منغم��ٌس فيه إىل 
ح��دٍّ م��ا. ويس��رد، للتدلي��ل عل��ى رأي��ه، قائم��ًة 
طويل��ًة م��ن الش��يوخ والوجه��اء العش��ائرين 
الذي��ن اخت��اروا الوق��وف مع النظ��ام ضد رغبة 
أبناء بلدهم، كما يذّكر بشيوٍخ استقطبتهم 
بع��ض دول اخللي��ج، كاإلم��ارات، ليرك��وا 
يف النهاي��ة أوس��اطهم االجتماعي��ة. ويذه��ب 
احملامي أبعد من ذلك حتى الطعن يف مواقف 
بعض الوجوه العشائرية احملسوبة على قوى 
الث��ورة، إذ ي��رى أنه��ا س��ايرت التي��ار ال أكث��ر. 
ورغم حّدة هذه اآلراء فإن فئاٍت واسعًة تتبنى 
آراًء قريبًة منها بشكٍل أو بآخر، خاّصًة يف املدن 
واألوساط الثورية يف الريف. ومع غياب بنًى 
اجتماعيٍة أو سياسيٍة متقدمٍة على العشرية، 
وغياب قوًى تقدم محاية القانون، هل ستكون 

نهاي��ة الوج��وه الثوري��ة كش��يوٍخ ج��دد؟
كل عشرية تنظف وسخها!

تظه��ر مجل��ة »كل عش��رية تنظ��ف  	
وس��خها« الي��وم يف س��ياق احمل��اوالت املتك��ّررة 
لتشكيل أجساٍم سياسيٍة أو مدنيٍة أو قانونيٍة 
أو أهلي��ٍة تعم��ل عل��ى إخ��راج دي��ر ال��زور مم��ا 
ينتظره��ا بع��د تنظي��م الدول��ة م��ن نزاع��اٍت 
عش��ائريٍة ق��د تك��ون أس��وأ بكث��رٍي م��ن مجي��ع 
احل��روب الس��ابقة. تط��رح اجلمل��ة كش��عاٍر 
ع��ريفٍّ متف��ٍق علي��ه إىل ح��دٍّ م��ا ب��ن الوج��وه 
العش��ائرية، ويراه��ا البع��ض حماول��ة تطمٍن 
مبطن��ًة  تب��دو  بينم��ا  للنف��وس،  تهدئ��ٍة  أو 
باخل��وف من اآلخ��ر وعدم الثق��ة، وبالنكوص 
إىل تقاليد قدمية. ويضع الكثري من الفاعلن 
عن��د  أعينه��م،  نص��ب  والش��يوخ  والوجه��اء 
ط��رح ه��ذا الع��رف، م��ا مي��ور ب��ن املتضّرري��ن 
م��ن التنظي��م، خاّص��ًة أبن��اء الش��عيطات، م��ن 
حق��ٍد وغض��ٍب واته��ام فئ��اٍت عش��ائريٍة بعينه��ا 
بالوقوف وراء اجملازر اليت ارتكبها التنظيم يف 
حّقه��م. بينم��ا يذّكر الكث��ريون يف هذا اجملال 
بالعناص��ر الش��عيطية املبايع��ة ال��يت أس��همت، 

به��ذا الق��در أو ذاك، يف اجمل��زرة.
م��ن  التوج��س  أس��باب  ولش��رح  	
االنفالت الدموّي الذي رمبا تكون عليه األمور 
بع��د التنظي��م يع��ود الفاعل��ون بذاكرتهم إىل 
ع��رٍف ثأريٍّ قديٍم يس��ّمى »القت��ل باخلامس«، 
الث��أر أّي ش��خٍص م��ن أقرب��اء  وفي��ه يط��ال 

القات��ل الذي��ن جيمعه��م ب��ه اجل��ّد اخلام��س، 
وكذل��ك يطاهل��م التهجري مجيع��ًا. ويتذكر 
كب��ار الس��ّن أن عش��ائر ال��زور اجتمع��ت، يف 
مخسينيات القرن الفائت، ووضعت حّداً هلذا 
العرف باالتفاق على أن الثأر ال خيّص س��وى 
القاتل، وال ُيرّحل به إال »شركاء املاعون«، أي 
م��ن يأكل��ون س��ويًا. لك��ن األم��ر ع��اد، بوت��ريٍة 
متصاع��دٍة م��ع ظهور الس��الح، إىل قتل أفضل 
شخٍص يف العائلة أو الفخذ. ويشكك البعض، 
ش��عار  يف  ال��زور،  دي��ر  مدين��ة  م��ن  خاص��ًة 
احملاسبة الذاتية املطروح »كل عشرية تنظف 
وس��خها«، يف ظ��ل احلماي��ة ال��يت حظ��ي به��ا يف 
الس��نوات القليلة الس��ابقة مس��ؤولون من دير 
ال��زور، كأعض��اء قي��ادة ف��رع ح��زب البع��ث أو 
جملس الش��عب، بس��بب امتدادهم العش��ائرّي، 
يف  صغ��اٌر  وموظف��ون  عناص��ر  قت��ل  بينم��ا 

األجه��زة األمني��ة، أو غريه��ا.
إجراءات »القصاص« العشائرية

الدول��ة  تنظي��م  أن  املع��روف  م��ن  	
اس��تغل العش��رية إىل أبع��د احل��دود، ووظ��ف 
رمزيته��ا ورجاالته��ا يف الوعي األهلّي خلدمة 
مت��دده واس��تقطاب عناص��ر ج��دد، حت��ى أن 
البع��ض يتح��دث ع��ن مبال��غ كب��ريٍة عرضها، 
أو قّدمه��ا، أم��راء حملي��ون يف التنظيم لش��يوخ 
عش��ائر مقاب��ل مبايعته��م، أو حت��ى الس��كوت 
ع��ن األدوار اجلدي��دة ال��يت راح��وا حيتلونه��ا. 
ويف ح��ن التزم ش��يوٌخ ووجه��اء بيوتهم طوعًا، 
العام��ة،  احلي��اة  م��ن  االس��تقالة  يش��به  مب��ا 
ب��ادر آخ��رون إىل لع��ب دور صم��ام األم��ان يف 
حلماي��ة  التنظي��م،  قي��ادات  ل��دى  الوس��اطة 
العشرية وجتنيبها مصرياً أسود وضعها أمامه 
بع��ض أبنائه��ا الذين قاتل��وا التنظيم املتوحش 

أثن��اء حرب��ه للس��يطرة عل��ى دي��ر ال��زور.
يف  حملي��ون  عناص��ر  يتمت��ع  	
التنظي��م، بينه��م وجه��اء وش��يوخ، مبكان��ٍة يف 
س��لم س��لطته يف املنطق��ة. ومت��ّر م��ن خالهل��م 
الكث��ري م��ن جت��اوزات القان��ون ال��ذي يفرض��ه 
على سكان األراضي اليت يسيطر عليها. لكن، 

رغم ذلك، فإن فئاٍت حمليًة ترى أن التنظيم 
يعامل اجلميع على حدٍّ سواء. وقد يعود األمر، 
يف جزٍء منه، إىل ما يتداوله األهالي من أفكاٍر 
وش��عاراٍت نظريٍة انتشرت يف السنن األخرية 
تفي��د برف��ض العش��ائرية، كحدي��ث »دعوه��ا 
جبه��ة  إرث  إىل  باإلضاف��ة  منتن��ة«،  فإنه��ا 
النص��رة، كمقول��ة أبو ماري��ا القحطاني اليت 
ما زالت حاضرًة يف األذهان »العشائرية حتت 
قدمي«، والنظر إىل قادة التنظيم كحاملن 

لألف��كار نفس��ها.
به��ا  ينف��ذ  ال��يت  الطريق��ة  لك��ن  	
التنظيم أحكام »القصاص« تبقى أهّم ما يدفع 
الكثريي��ن إىل احرام��ه م��ن ه��ذا اجلان��ب، رغم 
اختالفه��م مع��ه. فف��ي أكثر من حادثٍة نش��ب 
فيه��ا ن��زاٌع عش��ائريٌّ أّدى إىل القت��ل تدخ��ل 
املنطق��ة،  وط��ّوق  كب��ريٍة  بق��واٍت  التنظي��م 
واعتق��ل الذك��ور م��ن عائل��ة القات��ل، ومجي��ع 
م��ن يس��اند أق��ارب املقت��ول لألخ��ذ بالث��أر )ق��د 
منه��م  طل��ب  ث��م  املئ��ات(،  إىل  الع��دد  يص��ل 
ن��دب ش��خٍص أو أكث��ر للتف��اوض، ليع��رض 
عليه��م الصل��ح وأخ��ذ الدية، ف��إن قبلوا دفعهم 
إىل إمت��ام اإلج��راءات، حبس��ب الع��رف، ل��دى 
أح��د الش��يوخ أو الوجه��اء، وف��رض على القاتل 
ت��رك البل��د، أم��ا إن مل يقبل��وا فيتوىل التنظيم 
أم��ر إج��راءات القت��ل ع��ر عناص��ره. وق��د وّل��د 
ذل��ك املزي��ج م��ن احل��زم يف ضب��ط املوض��وع 
والتس��اهل يف اإلج��راءات ش��عوراً ب��أن التنظي��م 
ن��دٌّ عش��ائرّي، إذ يتص��رف كعش��رية، حتى أن 
أح��د أبن��اء الريف يق��ول: »إلنا زملة عند الدولة 
قتله مهاجر مصري، بعثوا علينا مشان نعّف، 

ب��س م��ا قبلن��ا«.
ذات  كبني��ٍة  العش��رية،  تنش��ط  	
حضور، يف غياب الس��لطة أو فتورها، لكن مع 
ري��اٍح مواتي��ٍة اقتصادي��ٍة أو عس��كرية، ليب��دو 
دورها يف احملصلة مثل دور الرجال يف مراسم 
الزواج التقليدّي، إذ يأتي بعد أن تكون النساء 
ق��د أمتم��ن كل ش��يء. فهل س��يكون للعش��رية 

بع��د التنظي��م كالٌم آخ��ر؟

من إصدار داعش »أحياني بدمه«
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ُتف��رض ال��دورات املفتوح��ة بش��كٍل  	
تلقائ��يٍّ عل��ى مجي��ع املوظف��ن احلكومي��ن 
الس��ابقن والعسكرين املتقاعدين واملنشقن 
م��ن جي��ش النظ��ام. وُتف��رض أيض��ًا، وبإيع��اٍز 
مباش��ٍر للش��خص املع��ّي، عل��ى كث��رٍي م��ن 
العاطل��ن  أو  احل��رة  باألعم��ال  املش��تغلن 
ع��ن العم��ل. كم��ا تس��تعمل أحيان��ًا كعقوب��ٍة 
املخالف��ات  مرتك��ي  بع��ض  عل��ى  خمفف��ٍة 
الصغ��رية بع��د إن��زال العقوب��ات املعه��ودة به��م. 
ويلج��أ كث��رٌي م��ن غ��ري املنتس��بن إىل داع��ش، 
مم��ن مل تف��رض عليه��م »ال��دورة الش��رعية«، 
م��ن  الن��وع  به��ذا  االلتح��اق  إىل  املب��ادرة  إىل 
ال��دورات، درءاً للش��كوك يف والئه��م ومحاي��ًة 
احتياطي��ًة م��ن أع��ن املخري��ن واألمني��ن. 
يعقد هذا النوع من الدورات يف املساجد بدواٍم 
، س��اعًة أو س��اعتن يف الي��وم، مل��دٍة ال  جزئ��يٍّ
تزي��د عل��ى الش��هر، تلق��ى خالهل��ا دروٌس يف 
العقي��دة والفق��ه. ويت��وىل إدارة ال��دورة وإلقاء 
ال��دروس »ش��رعيون« م��ن غ��ري ذوي األهمي��ة 
يف جه��از داع��ش الدع��وّي. يق��ول حمم��د، وه��و 
معل��م مدرس��ٍة خض��ع ل��دورٍة مفتوح��ة، إن��ه 
س��أل م��ّرًة ش��رعيًا عراقي��ًا دّرس��هم يف ال��دورة: 
»ملاذا ال تقلدون النّي حن جاءته امرأٌة حامل، 
معرفًة بالزنى، فتحاشى إقامة احلد عليها.. 
فرّد الشرعّي: حننا يهمنا إقامة احلد وتنفيذ 

احلك��م، وباق��ي التفاصي��ل م��ا تهمن��ا«.
أم��ا ال��دورات املغلق��ة فتصّن��ف عل��ى  	
نوع��ن؛ ُيف��رض األول عل��ى املبايع��ن اجل��دد 
قب��ل التحاقه��م ب��دورة التدري��ب العس��كرّي، 
ألن  ونفس��يًا  وس��لوكيًا  ديني��ًا  إلعداده��م 
يكون��وا أف��راداً منضبط��ن يف صف��وف داع��ش. 
فيم��ا ُيف��رض الثان��ي عل��ى املقاتلن الس��ابقن 
يف صف��وف كتائ��ب اجليش احل��ّر والفصائل 

همام احلمد
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يف دورات داعش الشرعية املغلقة، تصري اجلنة يف متناول اليد

األخ��رى، وغريه��م م��ن الناش��طن املدني��ن 
مم��ن مل يبايع��وا التنظي��م، وكذل��ك عل��ى أيٍّ 
من ُيشتبه فيه بتهمٍة خطرٍة وينجو من املوت 
إعدام��ًا أو حت��ت التعذي��ب، أو عل��ى أصح��اب 
قب��ل  واللص��وص.  اجملرم��ن  م��ن  الس��وابق 
االلتح��اق بال��دورة خيض��ع م��ن تف��رض عليه 
جللسة استجواٍب طويلٍة ومكتوبٍة يف مكاتب 
»االستتابة«، ثم حيّدد له وقٌت بعينه حلضور 
ال��دورة، ق��د يتأخ��ر ألش��هٍر بس��بب االزدح��ام. 
وتعّد بيانات التوبة وثيقة إدانٍة على صاحبها 
إن تكّش��ف ما خيالفها الحقًا، ويلقى »املذنب« 
هنا عقوبة اإلعدام »نقضًا للعهد« الذي عاهد 
ب��ه التنظي��م. ويف الي��وم احمل��دد لب��دء ال��دورة 
املغلقة ُينقل امللحقون بها إىل أمكنٍة جمهولٍة 
ومتغ��ريٍة باس��تمراٍر ألس��باٍب أمني��ة، يف بلدات 
وق��رى يف ري��ف دير الزور، فقد جترى الدورة 
يف بن��اٍء ع��امٍّ كمدرس��ٍة أو مؤسس��ٍة حكومي��ة، 
أو يف أح��د املن��ازل املص��ادرة. ويتف��اوت ع��دد 
 500 إىل   50 م��ن  دورٍة  كل  يف  املش��اركن 
شخص. وتراوح مدتها من شهٍر إىل شهرين، 
يطب��ق خالهل��ا برنامٌج مكثٌف من الدروس يف 
موضوع��ات ال��والء وال��راء ونواق��ض اإلس��الم 
الفق��ه  وأح��كام اجله��اد، إضاف��ًة إىل دروس 
والعب��ادات. تس��تغرق ال��دروس معظ��م النه��ار، 
وتتخلله��ا ع��روٌض ألف��الٍم مص��ّورٍة -بعضه��ا 
ع��ن  التنظي��م-  إص��دارات  يف  منش��وٍر  غ��ري 
معاركه وعملياته األمنية وعمليات اإلعدام 

وغ��ري ذل��ك م��ن منتج��ات داع��ش البصري��ة. 
املفتوح��ة،  ال��دورات  وعل��ى عك��س  	
علم��ًا  أكث��ر  ش��رعيون  املغلق��ة  يف  يت��وىل 
وتأث��رياً إلق��اء ال��دروس، مما ق��د جيذب أحيانًا 
بع��ض الش��بان »التائب��ن« إىل بيع��ة التنظي��م. 
وق��د يبل��غ التأث��ر ببعضه��م أحيان��ًا ح��ّد طل��ب 

ال��يت  »االستش��هادين«،  التس��جيل يف قوائ��م 
تط��ول لتبل��غ أرقام��ًا م��ن رتب��ة اآلالف حس��ب 
زع��م الش��رعين. وي��روي ش��اهٌد عل��ى إح��دى 
دورات التوب��ة املغلق��ة ح��ن ص��اح ش��رعيٌّ زائٌر 
من العراق: »منو يدكم؟ وعش��اه باجلنة من 
73 حوري��ة« )الدكم��ة ه��ي التس��مية الدارجة 

للعب��وات والس��يارات املفخخ��ة(، فرف��ع ش��ابٌّ 
م��ن قري��ة أب��و ح��ردوب ي��ده ونف��ذ عملي��ًة 

انتحاري��ًة بع��د ثالث��ة أي��اٍم يف الع��راق.
ُينق��ل املبايع��ون م��ن ب��ن التائب��ن  	
إىل دوراٍت خاص��ة، وكذل��ك األم��ر بالنس��بة 
إىل االنتحاري��ن الذي��ن يصع��ب العث��ور عل��ى 
ش��هاداٍت ع��ن ط��رق حتضريه��م، ال��يت تق��وم 
واالس��تهانة  التحري��ض  عل��ى  بالتأكي��د 
ب��آالم التفج��ري واإليه��ام باالنتق��ال الف��ورّي 
إىل اجلن��ة. وم��ّرًة، حس��ب م��ا يق��ول عل��ي، وهو 
تاج��ٌر تائ��ٌب جن��ح م��ن الف��رار بعيداً ع��ن أرض 
داعش، حتدث الش��رعّي أبو خدجية التونس��ّي 
ع��ن احلوري��ات الالت��ي رآه��ن استش��هاديٌّ قب��ل 
أن يفجر نفس��ه بلحظات، دون أن جيرؤ أحٌد 
عل��ى س��ؤال أب��و خدجي��ة ع��ن مص��در معرفت��ه 

به��ذه الرؤي��ة.
ت��رك ال��دورات الش��رعية املغلق��ة  	
آثاراً هائلًة يف أنفس اخلاضعن هلا، لكن، ومع 
م��رور الوقت يف احلياة الطبيعية بعد الدورة، 
تتالش��ى ه��ذه اآلث��ار. يق��ول عب��د اهل��ادي م��ن 
مدين��ة امليادي��ن إن��ه، وبع��د 40 يوم��ًا قضاه��ا يف 
ال��دورة، ق��د أس��لم حق��ًا وختل��ص من الش��رك، 
فكّفر أشقاءه وأقاربه الذين سافروا إىل أوربا 
وعزم على بيعة داعش، قبل أن يهدأ يومًا إثر 

ي��وم، ويرج��ع إىل عمل��ه بتج��ارة الدخ��ان.

يول��ي تنظي��م داع��ش أهمي��ًة خاص��ًة لل��دورات الش��رعية، ال��يت يفرضه��ا عل��ى طي��ٍف واس��ٍع من غ��ري املنتس��بن إليه وعل��ى أتباعه أول  	
انتس��ابهم. وتنقس��م ه��ذه ال��دورات، حس��ب طريق��ة وم��كان انعقاده��ا، إىل دوراٍت مفتوح��ٍة وأخ��رى مغلق��ة.

من إصدارات داعش
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إىل اآلن، ورغ��م اجل��دل ال��ذي أثارت��ه طريق��ة تش��كيله،  	
جن��ح اجملل��س احملل��ّي إىل ح��دٍّ مقب��وٍل يف إدارة جرابل��س برعاي��ٍة 
بالطاق��ة  املدين��ة  ت��زّود  ال��يت  الركي��ة،  احلكوم��ة  م��ن  لصيق��ٍة 
الكهربائي��ة )ألكث��ر م��ن 12 س��اعة يومي��ًا(، وش��غلت مش��فًى كب��رياً 
بع��د  امل��دارس  إح��دى  تش��غيل  يف  وأس��همت  اختصاص��ات،  بع��ّدة 
ترميمها إىل جانب مس��توصف، وس��اعدت يف صيانة حمطة تنقية 
مي��اه الش��رب وش��بكتها. وقام��ت منظم��ٌة خريي��ٌة تركي��ٌة بصيان��ة 
الف��رن اآلل��ّي وتزوي��ده بثالث��ة خط��وط إنت��اٍج غط��ت حاج��ة املدين��ة 
من اخلبز. وتتوىل منظماٌت تركيٌة أخرى معظم النشاط اإلغاثّي 
للمحتاجن من أهل املدينة وللنازحن فيها، الذين يش��كلون ثلثي 
ع��دد الس��كان املتزاي��د م��ع اس��تمرار حرك��ة النزوح وع��ودة األهالي، 

وال س��يما الالجئ��ن منه��م يف تركي��ا.
افتتح��ت ث��الث م��دارس حت��ى اآلن، تس��توعب حن��و 3000  	
طال��ٍب وطالب��ة، ويعم��ل فيه��ا 50 معلم��ًا تقريب��ًا. ومل تعتم��د بع��د 
منهاج��ًا تعليمي��ًا واح��داً ب��ن املناه��ج املقرح��ة، وه��ي املناه��ج ال��يت 
أصدرته��ا وزارة الربي��ة يف احلكوم��ة املؤقت��ة، واملناه��ج احلكومي��ة 
الس��ورية الس��ابقة بع��د ح��ذف كل م��ا يتعل��ق حب��زب البع��ث ونظام 
األس��د منه��ا. ومل توضع دراس��ٌة خاصٌة مبعاجل��ة اخللل الناجم عن 
انقط��اع كث��رٍي م��ن األطف��ال عن املدرس��ة مل��ّدة ثالث س��نواٍت تقريبًا 
أو أكث��ر، ومعاجل��ة اآلث��ار النفس��ية والذهني��ة ال��يت خلفه��ا تنظي��م 
داع��ش خ��الل احت��الل املدين��ة ألكث��ر م��ن عام��ن ونص��ف. ويش��كل 
اخت��الط املراح��ل التعليمي��ة يف برنام��ٍج مدرس��يٍّ واح��د، وتف��اوت 
أعم��ار الط��الب، مش��كالٍت مضاف��ًة إىل م��ا تعانيه مس��ألة التعليم يف 
جرابل��س. وبالنظ��ر إىل الواق��ع التعليم��ّي قب��ل الث��ورة، بع��ّده معي��اراً 
أوليًا للقياس، حن كانت تعمل يف املدينة ثالث مدارس ابتدائيٌة 
إضاف��ًة  لإلن��اث،  ومثله��ا  للذك��ور  وثانوي��ٌة  إعدادي��ٌة  ومدرس��ٌة 
إىل ثانوي��ة فن��وٍن نس��ويٍة ومدرس��ٍة زراعي��ة، لع��دد س��كاٍن يق��ارب 
الثالثن ألفًا آنذاك؛ تظهر احلاجة إىل مضاعفة اجلهود يف الشأن 

التعليم��ّي، مب��ا يف��وق إمكان��ات اجملل��س احملل��ّي املتاح��ة.
ش��أٌن آخ��ر يب��دو أش��د إحلاح��ًا يف حي��اة الس��كان، ه��و الش��أن  	
. إذ تعان��ي جرابل��س الي��وم م��ن بع��ض مظاه��ر الفوض��ى  األم��يّ
والفلت��ان، متثل��ت يف وق��وع أرب��ع جرائ��م قت��ٍل إث��ر مش��اجراٍت كان 
القاتل يف إحداها عنصراً من اجليش احلّر، وحاالت سرقٍة كثريٍة 
متفاوت��ة األهمي��ة. وخ��رج األهال��ي يف مظاه��راٍت ع��ّدٍة احتجاج��ًا 
عل��ى س��لوك بع��ض املنتس��بن إىل اجلي��ش احل��ّر، وطالب��وا خب��روج 

يف جرابلس..
نجاٌح يف الخدمات وتعثٌر يف األمن والتعليم

بع��د مخس��ة أش��هٍر تقريب��ًا م��ن حتري��ر جرابل��س م��ن  	
تنظي��م داع��ش ع��ادت مظاهر احلياة العام��ة إىل طبيعتها يف املدينة، 
وزاد عدد سكانها من بضعة آالٍف -وقت التحرير- إىل حنو 50 ألف 

نس��مة.

الفصائ��ل م��ن املدين��ة وإخالء مقّراتها، وبتأس��يس جهاز ش��رطٍة يتوىل 
حفظ األمن. كانت املظاهرات فعالًة إىل حدٍّ كبرٍي يف تسريع العمل 
يف ه��ذا املل��ف، فأعل��ن اجملل��س احمللّي ع��ن فتح باب االنتس��اب إىل جهاز 
الش��رطة احل��ّرة أم��ام أبن��اء املدين��ة، واش��رط أن يك��ون املتق��دم بطل��ب 
االلتحاق حاصاًل على الشهادة الثانوية على األقل، أو أن يكون منشقًا 
ع��ن س��لك الش��رطة واألم��ن ل��دى النظ��ام. وجت��اوز ع��دد املقبول��ن يف 
دورة اإلع��داد والتأهي��ل هل��م مائة ش��خٍص حت��ى اآلن، بينهم خرجيون 
جامعيون، ومن املتوقع أن تباشر الدفعة األوىل عملها خالل األسابيع 
القريب��ة القادم��ة. ت��ّرر بع��ض فصائ��ل اجلي��ش احلّر بقاءه��ا يف املدينة 
بض��رورة وج��ود ق��ّوٍة مس��لحٍة تف��رض احل��ّد األدن��ى م��ن االس��تقرار 
وحت��ول دون وق��وع انف��الٍت أم��ّي، وباملخاط��ر املختلفة اليت قد يش��كلها 
تنظي��م داع��ش. وق��د وقع��ت بالفع��ل ع��ّدة ح��وادث متصل��ٌة مبح��اوالت 
داع��ش زعزع��ة األم��ن، منه��ا تس��لل بعض عناصر التنظي��م إىل املدينة، 
قت��ل منه��م اثن��ان وألق��ي القب��ض عل��ى الثال��ث ال��ذي اعرف -حس��ب ما 
يشاع- بتسلل عشرٍة آخرين لتنفيذ اغتياالٍت وتفجريات. وتدل حادثة 
التس��لل ه��ذه عل��ى احتم��ال بق��اء مؤيدي��ن للتنظي��م، ورمب��ا أعض��اء فيه 

س��ّراً، لتقدي��م خدم��ات أمني��ٍة ولوجس��تيٍة لعناص��ره املتس��للن.
ال يكف��ي تأس��يس جه��از ش��رطٍة لتحقي��ق األم��ن. وال ب��د  	
م��ن تطوي��ر احملكم��ة احلالي��ة ومتكينه��ا م��ن القي��ام بدوره��ا املف��رض، 
زًة بق��وٍة تنفيذي��ٍة لتطبي��ق أحكامه��ا وجل��ب املتهم��ن. وال بد أيضًا  مع��زَّ
من توسيع كادرها مبزيٍد من القضاة، وتنويع اختصاصاتها مبا يلّي 
احلاج��ات املتزاي��دة، خاّص��ًة م��ع حت��ول جرابلس إىل مرك��ٍز اقتصاديٍّ 

وجت��اريٍّ وخدم��يٍّ رئيس��يٍّ يف املنطق��ة احمل��ّررة اآلخ��ذة يف االتس��اع.

فاضل العيساوي

خاص عن املدينة

7 العدد 86 / 16 كانون الثاني 2017

رادار املدينة



تنسيقيات املدينة
مش��اعل احلري��ة، أزه��ار احلري��ة، أحف��اد الكواك��ي، ن��ور  	
الش��هداء، ربي��ع احلري��ة، التآخ��ي الكردي��ة، جامع��ة الث��ورة، جتم��ع 
ش��باب ث��ورة حل��ب، وكذل��ك تنس��يقيات األحي��اء: حل��ب اجلدي��دة، 
ش��ارع الني��ل، احلمدانية، املرييدي��ان واملارتيي، اجلابرية، اخلالدية، 
وغريه��ا؛ أمس��اء جتمع��اٍت ثوريٍة عرفت بالتنس��يقيات، واش��تهرت يف 
مدين��ة حل��ب ال��يت كان م��ن الطبيع��ّي أن يأخ��ذ فيه��ا احلراك ش��كاًل 
خمتلف��ًا ع��ن الق��رى والبل��دات ال��يت يع��رف أهله��ا وس��ّكاُنها بعضه��م 

جي��داً، خب��الف املدين��ة ال��يت ق��د ال يأم��ن فيه��ا اجل��ار ج��اره!
احلراك الثورّي

ش��ّكل عمل التنس��يقيات هاجس��ًا كبرياً للّنظام، دفعه إىل  	
اس��تنفار قوات��ه وزي��ادة أع��داد عناص��ر األم��ن والش��بيحة. وباإلضافة 
إىل املظاهرات اليت نّظمتها واليت أّرقته، جاءت محالت التنسيقيات 
التوعوي��ة أش��ّد وقع��ًا علي��ه؛ كالب��ّخ عل��ى اجل��دران يف األماك��ن 
احليوي��ة، وإط��الق بوال��ن احلري��ة، وتوزي��ع اجلرائد و»الس��يديات«، 
وطالء وتلطيخ النُّصب التذكارية والُبحريات؛ مما كان من أبرز 

األعم��ال ال��يت جنح��ت فيه��ا الّتنس��يقّيات يف مدين��ة حل��ب.
العس��كُر بتوحي��د  البع��ض كي��ف ُيطاَل��ب  ق��د يتس��اءل  	
صفوفهم اآلن بينما كانت القوى الثورّية، املتمثلة يف التنسيقيات، 
مفّرق��ًة ممّزق��ًة من��ذ البداي��ة؟ تتلّخص اإلجاب��ة يف أن احلالة آنذاك 
صغ��ريٍة  جمموع��اٍت  ضم��ن  س��ريٍّ  بش��كٍل  العم��ل  تقتض��ي  كان 
متعددٍة غري مرتبطٍة ببعضها بش��كٍل مباش��ر، كي يصُعب اخراقها 
أو اعتق��ال ع��دٍد كب��رٍي من أفراده��ا مبجرد اعتقال فرٍد أو جمموعٍة 
م��ا. ورغ��م اخلط��ورة األمني��ة اجتمعت التنس��يقيات أكث��ر من مّرة، 

وحقق��ت إجن��ازاٍت ثوري��ًة حتس��ب هل��ا.
هل وقعت التنسيقيات يف أخطاء؟

كان��ت تنس��يقيات جي��ل الش��باب ولي��دة ث��ورٍة مفاجئ��ٍة  	
وغ��ري متوقع��ة، ول��ذا كان��ت -يف جممله��ا- حديث��ة عه��ٍد بالعم��ل 
املنظ��م والسياس��ة، ومل يك��ن ل��دى الكث��ري م��ن قادته��ا استش��راٌف 
للمس��تقبل وال معرف��ٌة بتج��ارب وعقبات الثورات ع��ر التاريخ. لكن 
ذلك ال ُيّرء ساحتها وال يعفيها من أخطاء وقعت فيها، كمحاولة 
بعضها احتكار النشاطات الثورية، وسعيها إىل إظهار أمسائها فقط 
يف تنافٍس غري حمموٍد بينها، وقد ضّيعت هذه املمارسات الكثري من 
ف��رص التوح��د وتصاع��د احل��راك. كم��ا أن اإلص��رار عل��ى وض��ع 
ش��عار التنس��يقية يف مقاط��ع الفيدي��و -وه��و م��ا ال يناس��ب سياس��ات 
معظ��م القن��وات واملنّص��ات اإلعالمّي��ة- قّل��ل م��ن ف��رص الظه��ور 
د بع��ض امُلنّس��قن بالق��رارات، وتهاوُنه��م يف  واالنتش��ار. وأس��هم تف��رُّ

االحتياط��ات األمنّي��ة، يف تش��ّظي التنس��يقيات وتكاثره��ا!

احل��راك  يف  أساس��يًا  دوراً  الثوري��ة  التنس��يقيات  لعب��ت  	
الش��عّي، لكنه��ا س��رعان م��ا اختف��ت. نطال��ع يف ه��ذه الصفح��ة أمس��اء 
أب��رز تنس��يقيات مدين��ة حل��ب، وم��ا هلا وم��ا عليها، وأس��باب تراجعها، 

إحيائه��ا؟ إع��ادة  وإمكاني��ة 

حممد سرحيل

بعد التحرير
عق��ب حتري��ر املدين��ة بأش��هٍر قليل��ٍة ش��هدت الس��احة حال��ة  	
استقطاٍب سياسيٍّ وعسكرّي، ترافق مع حتّدياٍت واستحقاقاٍت كبريٍة 
يف إدارة حلب اليت خرج معظمها عن س��يطرة النظام. يف هذه املرحلة 
تراجع دور التنسيقّيات إىل أن تالشى نهائيًا، ليأخذ »احلراك الثورّي« 
ش��كاًل جدي��داً لعبت فيه ال��والءات احلزبّية واأليديولوجية دوراً س��لبيًا.

ذاب��ت التنس��يقّيات وأفراده��ا يف الكيان��ات اجلدي��دة؛ فاجت��ه  	
داخ��ل  التمثي��ل واحملاَصَص��ات  السياس��ة والبح��ث ع��ن  البع��ض إىل 
ل قس��ٌم آخر الّس��الح، وتوّجه البعض إىل  اجملل��س الوط��ّي وغ��ريه، ومَحَ
العمل اإلغاثّي، وفّضل آخرون العمل مع مجعّيات ومنّظمات اجملتمع 
املدن��ّي، فيم��ا عك��ف ع��دٌد كبرٌي عل��ى التخّصص يف جم��ال اإلعالم. أما 
يف مناط��ق س��يطرة النظ��ام فأصيب��ت التنس��يقيات بش��لٍل ت��امٍّ نتيج��ة 
تش��ديد القبضة األمنية وانتقال معظم أعضائها إىل املناطق احملّررة.

يق��ول الناش��ط والصحف��ّي ف��راس ديب��ة يف لق��اٍء م��ع »ع��ن  	
م��ن  وزاد  جي��داً،  التحري��ر  قب��ل  الّتنس��يقيات  أداء  »كان  املدين��ة«: 
تصاع��ده انض��واُء معظمه��ا حتت »اجمللس العام لقيادة الثورة يف حلب« 
ال��ذي أصبح��ت املظاه��رات أكث��ر حض��وراً وفعالي��ًة بع��د تش��كيله. أم��ا 
بع��د التحري��ر فق��د احتك��ر العس��كُر العم��ل املدن��ّي يف األش��هر األوىل. 
ورغ��م تع��اون اجملل��س م��ع العس��كر إال أّن الّتج��اوب كان س��لبيًا م��ن 
قب��ل »احُلّج��اج«، الذي��ن أص��ّروا عل��ى الّتعام��ل م��ع كّل امللّف��ات بعقلي��ة 

»احلّج��ي« ال��يت تعج��ز ع��ن إدارة قري��ٍة فض��اًل ع��ن بن��اء دول��ة!«.
أهمية عودة التنسيقيات

يضيف ديبة: »بغياب الّتنسيقيات فقدت الثورة ورقًة مهمًة  	
م��ن ش��أنها توحي��د احل��راك الس��لمّي وتوجي��ه بوصلت��ه. ورغ��م ع��ودة 
املظاه��رات إىل س��احات املناط��ق احمل��ّررة -خ��الل اهل��دن- إال أّنها تفتقر 
إىل رؤي��ٍة موّح��دٍة متج��ددة، وال ت��زال ش��عاراتها وأهدافه��ا واقف��ًة عن��د 
عتب��ة 2011. بالتأكي��د هن��اك فرص��ٌة إلع��ادة إنتاج مفهوم التنس��يقية، 
وه��ي ضروري��ٌة اآلن يف ظ��ل غي��اب الّرؤي��ة اإلس��راتيجية للث��ورة ال��يت 
أصبح��ت يف منظ��ور ال��دول وغريه��ا جم��ّرد ح��رٍب أهلي��ة، ويف أحس��ن 

األح��وال صراع��ًا ب��ن س��لطٍة ومعارض��ة!«.

رادار املدينة

قراءة يف مرحلة التنسيقّيات:
مدينة حلب منوذجًا
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انته��ت  مهم��ة إيفانوفس��كي يف س��ورية  	
قب��ل أن تب��دأ؛ فق��د كان م��ن املف��رض أن 
يشرف هذا الضابط رفيع املستوى على نشر 
كتيبٍة من الشرطة العسكرية الروسية يف 
حلب، كانت موس��كو قد أعلنت عن إرس��اهلا 
إىل س��ورية، بعدم��ا س��يطرت ق��وات األس��د 
وامليليش��يات الش��يعية عل��ى القس��م الش��رقّي 
م��ن ه��ذه املدين��ة بدعٍم جويٍّ روس��يٍّ كثيٍف 
وفع��ال. تزامن��ت ه��ذه اخلط��وة م��ع إع��الن 
األس��د ع��ن نيت��ه اس��تقدام ق��وات حف��ظ نظاٍم 
م��ن دوٍل صديق��ٍة ل��ه: مص��ر، الص��ن، أرميني��ا... لك��ن املفاجأة ليس��ت يف 
إرس��ال ق��واٍت ش��رطٍة روس��ية، ب��ل يف نوعي��ة عناصره��ا املتش��كلة م��ن 
غالبيٍة شيش��انيٍة حبتة؛ لتمثل س��ابقًة يف تاريخ روس��يا ما بعد االحتاد 
الس��وفيييت، يت��ّم فيه��ا إرس��ال ق��واٍت م��ن قومي��ٍة غ��ري روس��يٍة، يعتن��ق 
أصحابه��ا الدي��ن اإلس��المّي، إىل بل��ٍد أجن��ّي! رمب��ا أراد الكرمل��ن م��ن 
ذلك أن ُيظهر للرأي العام احمللّي والعاملّي أنه يتفهم الطبيعة الدينية 

لس��كان حل��ب، ولذل��ك اخت��ار أش��خاصًا م��ن دينه��م.
انتش��رت ق��وات الش��رطة الشيش��انية، ال��يت تض��م حن��و 400  	
جنديًا، يف بعض أحياء حلب، وال سيما ذات الطبيعة السكانية املختلطة 
-املي��دان وبس��تان الباش��ا واهلل��ك والش��يخ خض��ر والش��يخ مقص��ود- ويف 
حمي��ط مط��ار حل��ب الدول��ّي. وص��ّرح فران��ز كلينتس��يفتش )النائ��ب 
األول لرئي��س جلن��ة جمل��س االحتاد الروس��ّي لش��ؤون الدف��اع واألمن( 
ب��أن نش��ر ه��ذه الق��ّوات س��يكون م��ن أج��ل »تقدي��م ي��د الع��ون للس��لطات 
الس��ورية يف احلف��اظ عل��ى النظ��ام الع��ام، ولدع��م عملي��ة التس��وية 

السياس��ية يف الب��الد«!
 )2016 األول  كان��ون   8( س��ورية  إىل  الق��وة  ه��ذه  س��بقت  	
كتيبت��ان م��ن فرق��ة الق��وات اخلاص��ة للرئي��س الشيش��انّي رمض��ان 
قادي��روف املوال��ي لروس��يا -املعروفت��ان ب�»الش��رق« و»الغ��رب«- م��ن أجل 
العم��ل عل��ى محاي��ة مط��ار محيمي��م يف الالذقي��ة. وق��د مت ض��م هات��ن 
الكتيبت��ن، التابعت��ن لفرق��ة املش��اة امليكانيكية 42 يف اجليش الروس��ّي، 
 ،2016 الثان��ي  أواخ��ر تش��رين  الروس��ية يف  العس��كرية  الش��رطة  إىل 
لريت��دي أفرادهم��ا البريي��ه احلم��راء والكتافي��ات اخلاص��ة. ويف بداي��ة 
كانون األول من العام نفس��ه اس��تكملت عمليات التجهيز لتكونا على 
اس��تعداٍد ت��امٍّ للس��فر م��ن أج��ل محاي��ة املنش��آت العس��كرية الروس��ية يف 

س��ورية. 
أنش��أ كتيب��ة »الغ��رب« متقاع��دو الق��وات املعارض��ة للجن��رال  	

املخض��رم جوه��ر دودايي��ف يف قري��ة كن-ي��ورت أوائ��ل ع��ام 1992؛ 
تض��م  مل  ال��يت  الشيش��ان  تش��كيالت  يف  الوحي��دة  الق��وة  وكان��ت 
انفصالين سابقن. أما العمود الفقري لكتيبة »الشرق« فتشكل من 
أنص��ار العمي��د س��ليم يامادايي��ف، ال��ذي انتق��ل م��ع رجال��ه للقتال إىل 

جان��ب الق��وات الروس��ية االحتادي��ة خري��ف 1999.
اس��تمر القت��ال ب��ن عش��ريتي قادي��روف وياماديي��ف ع��دة  	
س��نوات؛ تبادلت��ا خالهل��ا الته��م بالعمال��ة ملوس��كو وارت��كاب جرائ��م 
واعت��داءات ض��د بعضهم��ا. ووفق��ًا لبيان��ات اخل��راء، كان��ت مجاع��ة 
قادي��روف تابع��ة إلدارة الكرمل��ن واملخاب��رات الروس��ية، أم��ا مجاع��ة 

الدف��اع. فل��وزارة  ياماديي��ف 
انته��ت املواجه��ات حب��ل الكتيبت��ن يف تش��رين الثان��ي 2008،  	
وقت��ل س��ليم يامادايي��ف وش��قيقه رس��الن بالرص��اص يف كلٍّ م��ن 
موس��كو ودب��ي دون الكش��ف ع��ن القاتل��ن. يف حن واص��ل عناصرهما 

املختلف��ة. الشيش��انية  التش��كيالت  يف  اخلدم��ة  الس��ابقن 
م��ن املع��روف أن أف��راد هات��ن الكتيبت��ن ميلك��ون خ��رة  	
قتالي��ة واس��عة، ال س��يما يف امل��دن واملناط��ق اجلبلي��ة الوع��رة املماثل��ة 
للطبيع��ة ال��يت يوج��د فيه��ا مط��ار محيمي��م العس��كري. ش��اركت 
كتيب��ة »الش��رق« يف احل��رب الروس��ية اجلورجي��ة ع��ام 2008. بينم��ا 
ق��ام أف��راد الكتيبت��ن، بع��د ح��رب إس��رائيل م��ع ح��زب اهلل ع��ام 2006، 
حبراس��ة املنش��آت املتض��ّررة يف لبن��ان أثن��اء ترميمه��ا، وحبماي��ة قوات 

اهلندس��ة الروس��ية خ��الل عملي��ات ن��زع األلغ��ام.
يأت��ي إرس��ال ق��وات ش��رطٍة م��ن الشيش��ان إىل حل��ب يف  	
حماولٍة روسيٍة يائسٍة للتمويه على الطابع املذهّي الحتالل شرقي 
املدينة من قبل امليليش��يات الش��يعية -اإليرانية والعراقية واللبنانية 
واألفغاني��ة- وتطم��ن الس��كان بأن��ه ال خوف عليهم م��ن هؤالء. إال أن 
املستشرق ليونيد إيسايف له وجهة نظٍر أخرى، إذ يقول: »الشيشان 
مس��لمون س��ّنة، أي مث��ل غالبي��ة الش��عب الس��ورّي، وه��ذا ينبغ��ي أن 
ييس��ر تفاعله��م م��ع الس��كان احمللي��ن. لك��ن مسع��ة الشيش��ان س��تجر 

أّي ش��خٍص عل��ى التفك��ري مّرت��ن قب��ل االتص��ال به��م«.

د. علي حافظ

رادار املدينة

الروس��ية،  الدف��اع  ل��وزارة  التابع��ة   154 ت��و  النق��ل  طائ��رة  	
ال��يت س��قطت صب��اح 25 كان��ون األول 2016 يف البح��ر األس��ود، ُبعي��د 
إقالعه��ا م��ن مط��ار أدل��ر جن��وب روس��يا، وهي حتم��ل عل��ى متنها فرقة 
ال��روس يف س��ورية  العس��كرين  املوس��يقية ملش��اركة  ألكس��ندروف 
احتفاالت أعياد رأس الس��نة امليالدية؛ كانت تقّل اجلنرال فالدميري 
إيفانوفس��كي ال��ذي ت��وىل رئاس��ة األكادميي��ة العس��كرية يف مدين��ة 
س��ان بطرس��بورغ، قبل تعيينه قائدًا للش��رطة العس��كرية الروس��ية يف 

آب املاض��ي.

الشرطة العسكرية الشيشانية يف حلب
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أول أس��واق التعفيش يف حلب اآلن  	
يف قري��ة جري��ن ش��رق املدين��ة. وه��و الس��وق 
األك��ر ال��ذي يت��ّم في��ه بي��ع امل��واد املس��روقة 
من بيوت وحمالت األحياء الشرقية من قبل 
جن��ود األس��د وش��ّبيحته، ليش��ريها ش��ّبيحٌة 
به��م  مباش��رٍة  عالق��ٍة  عل��ى  وجت��اٌر  كب��اٌر 
ومبسؤولن يف األجهزة األمنية. وهناك يتّم 
ف��رز ه��ذه امل��واد حس��ب جودته��ا، ث��م توزيعه��ا 
على األسواق أو احملالت التجارية أو إرساهلا 

إىل م��دٍن أخ��رى كدمش��ق والالذقي��ة.
داخ��ل املدين��ة هن��اك ثالث��ة أس��واٍق  	
الفي��ض،  منطق��ة  يف  أكره��ا  للتعفي��ش؛ 
والثاني يف حّي اجلميلية عند جس��ر الرازي، 
احلمداني��ة  منطق��ة  يف  ف��كان  األخ��ري  أم��ا 
ال��يت  بع��د احلمل��ة الكب��رية  وأغل��ق مؤخ��راً 
شنتها صفحاٌت مواليٌة على السوق واتهامها 
القائم��ن علي��ه بتعفي��ش البي��وت يف املناط��ق 
املوالي��ة، كأحي��اء حل��ب اجلدي��دة ومش��روع 
3000 ش��قة و1070 ش��قة، بع��د املع��ارك ال��يت 

هن��اك  دارت 
رب��ة  وه��ي  من��ى،  الس��يدة  تق��ول  	
»قام��ت  اجلدي��دة:  حل��ب  يف  تعي��ش  من��زٍل 
ب��دء  بع��د  بيوتن��ا  م��ن  بإخراجن��ا  اللج��ان 
املعركة بالقرب من منيان حبجة محايتنا، 
ومل يس��محوا لنا بإخراج ش��يء. وعندما عدت 
إىل بي��يت بع��د أس��بوٍع وجدت��ه فارغ��ًا، حت��ى 
باقتالعه��ا.  قام��وا  واألرضي��ات  الس��رياميك 
رّد،  دون  ولك��ن  للمس��ؤولن  قدمن��ا ش��كوى 
وقال��وا لن��ا ب��أن اإلرهابي��ن ه��م م��ن س��رقوا 
بيوتن��ا«. وتكم��ل: »رأين��ا الكثري م��ن أثاثنا يباع 
نس��تطع  مل  ولكنن��ا  احلمداني��ة،  س��وق  يف 

ال��كالم«.
سوق الفيض

يف جول��ٍة عل��ى س��وق الفي��ض، أو  	

»س��وق كل ش��يء« كم��ا يطلق علي��ه الباعة، 
اس��تقبلي رج��ٌل عج��وٌز بص��وٍت جه��ور: »ي��ا 
لطي��ف! ي��ا ويله��ن م��ن اهلل« وه��و يغ��ادر. يزيغ 
بص��رك أم��ام كمي��ة املعروض��ات؛ غس��االت 
وشاش��ات  كمبيوت��ر  وأجه��زة  وب��رادات 
تلفزي��ون وس��اعات حائ��ط وألبس��ة وأس��ّرة 
وغ��رف ن��وم كامل��ة وألع��اب أطف��اٍل وأدوات 
فناج��ن  األن��واع،  خمتل��ف  م��ن  منزلي��ة 
كاس��ات ش��اي ق��دور. م��ا يدهش��ك أن��ك جت��د 

واحلنفي��ات. والراغ��ي  املس��امري  حت��ى 
زاوي��ة  م��ن  الس��وق  ه��ذا  ميت��د  	
بس��تان الزه��رة م��ا يق��ارب 500 م��ٍر باجت��اه 
الفي��ض. ويتألف من بس��طاٍت على الطرقات 
وبّراكي��اٍت عل��ى األرصف��ة. معظ��م الباع��ة 
طويل��ٍة  بذق��وٍن  عس��كرية،  ب��ّزاٍت  يرت��دون 
عل��ى  البس��طات  تت��وّزع  قاس��ية.  ووج��وٍه 
أرب��ع  إىل  ث��الث  م��ن  مؤلف��ٍة  جمموع��اٍت 
بسطاٍت يقف عليها الباعة، وجيلس بالقرب 
منه��م رج��ل مس��ّلٌح عل��ى كرس��يٍّ وأمام��ه 
الن��اس.  ويراق��ب  النق��ود  يس��تلم  طاول��ة، 
أثن��اء م��روري ج��اءت س��ياراٌت، يقوده��ا رج��اٌل 
يرت��دون ال��زّي العس��كرّي، مليئ��ٌة بالبضائ��ع 

الس��وق. زاوي��ة  يف  أنزلوه��ا  ال��يت 
بلهج��ٍة  يتكلم��ون  الباع��ة  معظ��م  	
حلبي��ة، أما املش��رون فأكثرهم م��ن الفقراء 
ال  إذ  ج��داً،  زهي��دٌة  فاألس��عار  واملعدم��ن، 
وقطع��ة  ل��رية   50000 ال��راد  س��عر  يتج��اوز 

ل��رية.  300 األلبس��ة 
س��عر  ع��ن  النس��اء  إح��دى  س��ألْت  	
طق��م فناج��ن قه��وة حملى بالفض��ة فأجابها 
البائ��ع 1000 ل��رية. حينها قالت إن هذا الطقم 
م��ن بيته��ا، وإنه��ا أت��ت ب��ه م��ن دب��ي ولي��س ل��ه 

ش��بيه. مل يكرث البائ��ع وأجاب: »إذا حبكيلك 
قص��يت بتبك��ي عل��ّي... يا اش��ريه يا روحي من 

ه��ون. كلن��ا بيوتن��ا راح��ت«.
يف الس��وق أيض��ًا جت��اٌر يتس��ّوقون  	
باجلملة، إذ ال يكاد خيلو متجٌر يف املدينة من 
البضائ��ع املس��روقة. أخرن��ي صاح��ب متج��ٍر 
يف ح��ّي األش��رفية، عندم��ا رأي��ت يف دكان��ه 
بضائ��ع تع��ود لبعض املؤّسس��ات اإلغاثية اليت 
كانت تعمل يف حلب الشرقية: »نشري هذه 
البض��اع باجلمل��ة م��ن س��ياراٍت ت��دور عل��ى 
احملالت«. وسألي إن كنت أريد شراء أشياء 
ممّي��زة، فله��ا حم��الٌت خاص��ٌة وال تع��رض 
للعم��وم، ولك��ن باس��تطاعته تأم��ن أي ش��يء.

سوق الرازي
ال��رازي  جس��ر  زاوي��ة  م��ن  ميت��د  	
حتى س��وق اخلضرة، على صفٍّ واحٍد فقط. 
معظ��م  أم��ا  ام��رأة،  كان��ت  البائع��ات  أوىل 
الباع��ة فذك��وٌر بثي��اٍب مدني��ٍة، يتقنون البيع 
وترتي��ب البضائ��ع، ويتج��ّول بعض الش��بيحة 

أس��لحة. دون  الس��وق  يف 
ختتل��ف البضائ��ع هن��ا ع��ن س��وق  	
ومتنوع��ة  جدي��دٌة  بأنه��ا  ومتت��از  الفي��ض، 
باألص��ل،  م��ن حم��الٍت  مس��روقٌة  وكأنه��ا 
والبطاري��ات  اخللي��وي  أجه��زة  م��ن  وتب��دأ 
جانب��ًا  الس��هرة  ب��دالت  تغط��ي  والش��واحن. 
كب��رياً م��ن الس��وق، وتث��ري انتباه��ك ألبس��ة 
العرائ��س وجه��از الفضة واملعاطف النس��ائية 

واملول��دات. والس��جاد  والتح��ف 
وج��دت  البس��طات  إح��دى  عل��ى  	
لوح��اٍت  وبراوي��ظ  فارغ��ة،  ص��وٍر  ألبوم��ات 
فارغ��ة، وس��اعًة قدمي��ٌة م��ن اخلش��ب ببن��دوٍل 

. ق��ف متو

يامسن حلب
يف  التعفي��ش  أس��واق  ازده��رت  	
الش��رقية  األحي��اء  م��ن  باملس��روقات  حل��ب 
للمدين��ة ال��يت س��يطرت عليه��ا ق��وات األس��د 
مؤخ��رًا. مل تع��د ه��ذه الظاه��رة خافي��ًة عل��ى 
أحد، بل صارت البضائع تباع »على عينك يا 
تاج��ر«، برعاي��ة الش��ّبيحة الذي��ن يتجّول��ون 
أو جيلس��ون  بأس��لحتهم  األس��واق  ه��ذه  يف 
والّراكي��ات،  البس��طات  م��ن  بالق��رب 
يدخن��ون األرجيل��ة ويس��تلمون النق��ود م��ن 

حلس��ابهم. يعمل��ون  الذي��ن  الباع��ة 

أسواق التعفيش يف حلب الغربّية

خاص عن املدينة
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احلفر الطرقية ظاهرٌة واضحٌة للعيان
تع��ّد احلف��ر الطرقية واحدًة من أكثر الظواهر الس��لبية  	
انتش��اراً يف معظ��م م��دن وق��رى املناط��ق احمل��ّررة. إذ ال ي��كاد خيل��و 
ش��ارٌع أو ح��يٌّ م��ن وجوده��ا بأحجاٍم وأش��كاٍل خمتلف��ة، قد تصل إىل 
مساحاٍت ممتدٍة ومتصلٍة من الرك الناجتة عن جتّمع مياه املطر 
يف احلف��ر ال��يت أصبح��ت معلم��ًا واضح��ًا وكأنه��ا م��ن أص��ل الش��ارع 
ال ط��ارٌئ آن��ّي. ي��روي عل��ى دن��دوش، وه��و ش��ابٌّ عش��ريّي، إح��دى 
الطرائ��ف املتعلق��ة به��ذه احلف��ر فيق��ول: »كن��ت يف طريق��ي إىل 
من��زل عم��يت عندم��ا اس��توقفتي س��يارٌة تس��أل ع��ن حم��لٍّ لتصلي��ح 
اإلطارات، فأخرت السائق أن يتابع طريقه حتى يصل إىل »طّجة« 
)حف��رة( كب��رية ث��م يتح��ول ميين��ًا عش��رين م��راً فيج��د مبتغ��اه. 
ابتسم الرجل وقال: »وهل هناك حفٌر أكر من هذه اليت أمامنا؟!« 

فابتس��مت ب��دوري وأيقن��ت أن��ه مل ي��َر احلف��ر احلقيقي��ة بع��د«.
أسباب املشكلة

مح��اة  بري��ف  قرياط��ة  بل��دة  يف  احملل��ّي  اجملل��س  زرن��ا  	
الش��مالّي وس��ألنا رئيس��ه، مصع��ب اخللي��ف، ع��ن أه��م أس��باب ه��ذه 
الظاه��رة فج��اء يف الدرج��ة األوىل اخنف��اض الش��عور باملس��ؤولية 
جت��اه املمتل��كات العام��ة. إذ إن املواطن��ن أنفس��هم يقوم��ون بعمليات 
احلف��ر غ��ري املس��ؤولة، إم��ا لصيان��ة بعض ش��بكات الص��رف الصحّي 
البي��وت  إىل  املي��اه  تنق��ل  أنابي��ب  ش��بكة  لتمدي��د  أو  اخلارجي��ة، 
م��ن اآلب��ار اجمل��اورة، دون ردم تل��ك احلفري��ات الحق��ًا. »ال ش��ك أن 
املواطن��ن يتحمل��ون ج��زءاً كب��رياً م��ن املس��ؤولية عندم��ا يقوم��ون 
بعملي��ات احلف��ر العش��وائية دون ردمه��ا وإص��الح الطري��ق. وه��ذا 
األمر من شأنه املساس باملصلحة العامة«، قال اخلليف بنرٍة تشي 
بك��مٍّ كب��رٍي م��ن مش��اعر الغض��ب والتأني��ب قد تصل إىل ح��ّد تقريع 
األهال��ي الذي��ن اعت��اد بعضهم عدم املس��ؤولية خالل س��نوات احلرب 

الطويل��ة ال��يت يعيش��ونها.
وذل��ك فض��اًل ع��ن س��قوط القذائ��ف املدفعي��ة وبرامي��ل  	
والطرق��ات،  الش��وارع  يف  احلربي��ة  الطائ��رات  وقناب��ل  املروحي��ات 
نتيج��ة أعم��ال القص��ف العش��وائية اليت تقوم بها ق��وات النظام. وقد 
يك��ون القص��ف غ��ري عش��وائيٍّ أحيان��ًا ب��ل يتل��و اس��تهداف املدين��ة، يف 

انتهى ش��هر عس��ل الش��اب حممد األسود،  	
ابن مدينة كفرنبل بريف إدلب، وزوجته ضحى، 
س��ريعًا حب��ادٍث م��ؤمٍل يف أح��د ش��وارع املدين��ة ج��ّراء 
تعث��ر دراجت��ه الناري��ة حبف��رٍة مليئ��ٍة مب��اء املط��ر. 
كان احل��ادث كفي��اًل بدخول��ه يف غيبوب��ٍة أش��هراً 
عّدة، وكس��ر عظم حوض العروس اليت مل تِعش 

م��ن الف��رح س��وى أي��اٍم مع��دودات.

بني العرس واملشفى حفرٌة يف الطريق

أكرم األمحد

حماول��ٍة م��ن النظ��ام لقط��ع الط��رق ومن��ع س��يارات اإلس��عاف والدف��اع 
املدن��ّي م��ن التوج��ه إىل منطق��ة القص��ف األوىل.

وبالطب��ع ال ننس��ى العوام��ل اجلوي��ة م��ن األمط��ار والتقلب��ات  	
املناخي��ة والتفاع��الت الكيميائي��ة ب��ن اإلس��فلت وامل��واد املنبعث��ة م��ن 
ع��وادم الس��يارات، وفع��ل الزم��ن، وغريه��ا م��ن أس��باٍب غ��ري مباش��رة.

بني املسؤولية واحللول الفردية
يؤك��د لن��ا مي��الد الس��لوم )يعم��ل يف تصلي��ح الس��يارات/  	
دوزان( أن م��ا يص��رف إلص��الح أعط��ال الس��يارات الناجت��ة ع��ن س��وء 
الطرق��ات كفي��ٌل برمي��م مجي��ع الط��رق يف املدين��ة. فبينم��ا يكّل��ف 
زوج األمتص��ورات أكث��ر م��ن 70 أل��ف ل��ريٍة للس��يارة احلديث��ة، وتزي��د 
تكلفة زوج خمّمدات الس��يارة الس��ياحية عن 150 ألفًا؛ ميكن أن تذهب 
ه��ذه األم��وال إلص��الح الط��رق فنتخل��ص م��ن املش��كلة كلي��ًا ب��داًل م��ن 

االلتف��اف عل��ى حله��ا وبقائه��ا عث��رًة مستش��ريًة يف كل الش��وارع.
املس��ؤوليات مرّكب��ٌة ومتداخل��ٌة بالتأكي��د. فإصالح الطرق  	
وردم احلف��ر والفج��وات مس��ؤوليٌة يتحمله��ا القائم��ون عل��ى دوائ��ر 
اخلدمات، اليت تتعّدد أمساؤها بن منظمٍة أو مجعيٍة أو جملس إدارٍة 
حملية أو مكتٍب عامٍّ للخدمات، واليت تتوزع على امتداد رقعة املناطق 
رة يف الداخ��ل الس��ورّي. يش��ري ع��الء العب��د اهلل، وه��و م��دّرٌس يف  احمل��رّ
إدل��ب، إىل أن��ه »ال ميك��ن القي��ام باملس��تحيل جبه��وٍد فردي��ة، فاحل��رب 
وس��نواتها الس��ت العج��اف مل تب��ق ومل ت��ذر. وال يس��تطيع أّي جمل��ٍس 
حمليٍّ أن خيدم مدينته أو بلدته بش��كٍل كاٍف بس��بب ضعف التمويل 
وانقطاع��ه أحيان��ًا، ونق��ص اخل��رات واإلدارة غالب��ًا. وال ب��ّد م��ن قي��ام 
هيئٍة إداريٍة على مستوى املناطق احملّررة ككّل، وسّن قوانن ناظمٍة 
وملزم��ٍة ووضعه��ا موض��ع التنفي��ذ. يف ه��ذه احل��ال ميك��ن أن نقل��ل م��ن 

وج��ود ه��ذه الظاه��رة إن مل نس��تطع معاجلته��ا«.
إن متكنا من تنفيذ مقرحات املواطنن ذوي الشعور العالي  	
باملس��ؤولية فرمب��ا يس��تيقظ حمم��د األس��ود م��ن غيبوبت��ه فيج��د تغ��رياً 
جّدي��ًا يف نوعي��ة اخلدم��ات ال��يت تقدمه��ا الدوائ��ر املس��ؤولة يف املناط��ق 
رة، م��ا يس��اعد يف محاي��ة آخري��ن م��ن خط��ٍر ق��د يك��ون أش��د تأثرياً  احمل��رّ

مم��ا تع��ّرض ل��ه ه��ذا الش��اب.
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مصطفى أبو مشس

رادار املدينة

ٍ

احلشيش إدمان »كيف« وليس إدمان »دم«
يق��ول حمم��د )32 س��نة(: »خيتل��ف مص��در م��ادة احلش��يش  	
حبس��ب املواس��م، فف��ي الش��تاء تأتين��ا م��ن منطق��ة بعلبك يف لبن��ان، ويف 
الصي��ف تأتين��ا م��ن أفغانس��تان. وه��ي ب��ذرة مح��راء. ي��راوح س��عر كل 
وزن��ة )25 غ( ب��ن 14000 و20000 ل��رية. تصن��ع الوزن��ة م��ا يق��ارب 40 
سيجارة، واملعدل الوسطّي ملن يتعاطى هذه املادة مخس سيجارات يف 
اليوم. تراوح أعمار معظم الذين يتعاطون احلشيش بن ال�20 وال�35 
س��نة، ويف الس��نوات األخ��رية رأي��ت ش��بابًا بعم��ر ال���15 س��نة يتعاط��ون«.

زاد ع��دد مرّوج��ي احلش��يش فصرنا نراه��م يف الطرقات، أما  	
قب��اًل ف��كان حمص��وراً يف أيدي عدٍد قلي��ٍل من التجار. اآلن صار كثرٌي 
م��ن الن��اس يبيعون��ه، »صارت ش��غلة اللي ما لو ش��غلة«، وخصوصًا بعد 
تضاعف أسعاره فأصبح جتارًة مرحبة. وحتّول الكثري من املتعاطن، 
نتيج��ة الظ��روف االقتصادي��ة الصعب��ة، إىل مرّوج��ن هل��ذه امل��ادة، 
يبيعونه��ا لتأم��ن امل��ال ال��الزم »لف��ّك« احلش��يش ال��ذي يس��تخدمونه. 
ويعلل حممد اختالف سعر الوزنة من »معجونة احلشيش«  	
حس��ب نوعه��ا، فمعجون��ة بعلب��ك »أتق��ل وبتع��ّي ال��راس أك��ر م��ن 
األفغانية«. ويضيف: »معظم احلشاشن يعرفون أن احلشيش إدمان 
نْف��س. نفس��ك بتطلب��ه، م��و مت��ل الس��يجارة العادي��ة أو املخ��درات دمك 
بيطلبها. ولذلك ترى املتعش��قن يف احلش��يش عند انقطاعه يبحثون 
ع��ن أي طريق��ٍة جللب��ه... بيبي��ع خامت املرة، بيبيع تيابه، بيس��رق بيت، 

بينش��ر، م��و مه��م! امله��م أن��ه حيص��ل عل��ى احلش��يش«.
»احلش��يش ن��دل«، ه��ذا م��ا قال��ه أب��و الطي��ب )28 س��نة( أح��د  	
املتعاط��ن يف املدين��ة. فعندم��ا تتعاط��ى ه��ذه املادة تعيش م��ع أوهامك، 
وتك��ون حركت��ك بطيئ��ة، وتش��عر باخل��وف حت��ى م��ن »كأس م��اء«. 
وع��ن س��بب تعاطي��ه قال: »يف إحدى الس��هرات أعطان��ي أحد أصدقائي 

س��يجارة حش��يش فش��عرت بالس��عادة، فق��د هرب��ت م��ن الواق��ع ال��ذي 
أعيش��ه وم��ن الطائ��رات والض��رب ومش��اهد القت��ل. صرت أت��ردد عليه 
كل ي��وٍم إلعطائ��ي س��يجارة، ث��م تط��ورت احلال��ة فص��رت أش��ري. 
يسميه صديقي »كيفة« وأنا أشعر فعاًل بذلك عند شربه، وخاصًة 
يف الس��اعة اخلامس��ة صباح��ًا م��ع طل��وع الفج��ر، ذل��ك أفض��ل وق��ٍت 

لتن��اول احلش��يش«.
م��ازن أح��د مرّوج��ي هذه امل��ادة من مدينة حلب، واس��تقّرت  	
ب��ه احل��ال بع��د نزوح��ه م��ن ح��ّي احليدري��ة يف اع��زاز، يق��ول: »يأتين��ا 
احلش��يش م��ن لبن��ان ع��ر جت��اٍر يف النظ��ام، أو م��ن أفغانس��تان ع��ر 
تركي��ا، وبكمي��اٍت كب��رية، نفرزها حس��ب األنواع وبش��كل وزنات )25 
غ( ونبيعه��ا. زادت الكمي��ات ال��يت تأتين��ا يف الف��رة األخ��رية م��ع ازدي��اد 
عدد املتعاطن، فمعظم الناس يف حاجٍة إىل اهلروب من الواقع الذي 

يعيش��ونه«.
وع��ن الزراع��ة ق��ال: »مل تك��ن هن��اك زراع��ة للحش��يش يف  	
س��ورية، ولك��ن يف بداي��ة 2013 قام تنظي��م الدولة بزراعته يف منطقة 
حريتان ضمن مزارع حمميٍة ال يستطيع أحٌد الوصول إليها، وأيضًا 
يف قباسن يف الريف الشرقّي، وذلك بهدف التمويل. وصار احلشيش 
ُي��زرع أيض��ًا يف مدين��ة عفري��ن ال��يت تس��يطر عليه��ا ق��وات احلماي��ة 
الكردية، ويف بعض قرى إدلب، ومسعت أن هذه الزراعة حتارب من 
قب��ل القائم��ن عل��ى تل��ك املناط��ق وحت��رق وتص��ادر موجوداته��ا. مل أَر 
ه��ذه امل��زارع وال أّي كمي��ٍة منه��ا، ولك��ن االحتم��ال القائ��م أنه��ا ته��ّرب 

إىل تركي��ا وتغل��ف ث��م تع��اد إلين��ا«.
يق��ول احل��اج أب��و حمم��د، وه��و أح��د س��كان مدين��ة اع��زاز  	
القدامى: »صرت أرى هذه الظاهرة يف البيوت اليت أزورها، حتى أني 
رأيت بعض اآلباء واألبناء يش��ربون احلش��يش س��ويًا أمام عائالتهم!«. 

انتش��رت ظاه��رة اإلدم��ان عل��ى احلش��يش )القّن��ب اهلن��دي( واألدوي��ة املخ��درة يف معظ��م أحن��اء س��وريا بش��كٍل كب��رٍي خ��الل الس��نوات  	
األخ��رية، وخصوص��ًا ب��ن جي��ل الش��باب م��ن 18 حت��ى 35 عام��ًا، نتيج��ة ظ��روف احل��رب والفق��ر واجله��ل وغي��اب الرقاب��ة القضائي��ة والصحية، 
س��واء يف املناط��ق الواقع��ة حت��ت س��يطرة النظ��ام أو املناط��ق احمل��ّررة، وإن تباين��ت التفاصي��ل. ولنلق��ي الض��وء عل��ى ه��ذه الظاه��رة أجرين��ا ه��ذا 

التحقي��ق يف مدين��ة اع��زاز بري��ف حل��ب الش��مالّي.

احلشيش واحلبوب املخّدرة يف سورية اليوم

خاص عن املدينة
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املص��اب إىل مدم��ن. باإلضاف��ة إىل أن أس��عار ه��ذه األدوي��ة رخيص��ٌة 
ج��داً، إذ ال تتج��اوز ال��دوالر للعب��وة ذات 20 حب��ًة م��ن أّي صنٍف دوائّي، 

وأحيان��ًا ال تتج��اوز 20 س��نتًا للعب��وة الواح��دة«.
بينم��ا ي��رى احملام��ي أمحد أن أحد أهم األس��باب هو »تقديم  	
ه��ذه احلب��وب للمقاتل��ن لتثبيته��م يف املعرك��ة، فه��ذه امل��واد جتع��ل 
املتعاط��ي ال مبالي��ًا وال يش��عر باخل��وف أو ب��األمل، ألنه��ا تدخل��ه يف 
حال��ٍة م��ن الذه��ول وع��دم اإلدراك. وكم��ا أن هن��اك دواًل س��عت إىل 
قت��ل اإلنس��ان الس��ورّي مبختل��ف أن��واع األس��لحة، فق��د س��عوا أيض��ًا 
-ب��كل إمكانياته��م الفكري��ة واملالية- إىل قتل االنس��ان وتدمريه باملواد 
املخ��درة. فم��ن مل يس��تطيعوا قتل��ه بالصواري��خ االرجتاجي��ة قتل��وه 

واحلب��وب«. باحلش��يش 
ويتاب��ع: »الكث��ري م��ن الق��ادة يف الفصائ��ل املس��لحة أس��هموا  	
-لغايٍة رحبية- يف إدخال مالين احلبوب املهدئة وبيعها يف األسواق. 
إضافًة إىل غياب القوانن الرادعة اليت متنع تداول هذه املواد وبيعها، 
إذ تكتفي احملاكم القائمة مبحاسبة بعض املتعاطن وترك التجار 
بال رقابة. وتراوح عقوبة املتعاطي بن السجن لستة أشهٍر وغرامة 

100000 ل��رية، يف ح��ن كان��ت تص��ل يف الس��ابق حت��ى اإلع��دام«.
ويعت��ر األس��تاذ أمح��د أن »القوان��ن والنظ��م والق��رارات  	
تس��تمد قوته��ا م��ن قوة النظام احلاكم والدول��ة الواحدة، وهذا األمر 
غ��ري متواف��ر يف منطقتن��ا حي��ث يس��يطر كل فصي��ٍل عل��ى ش��ارٍع أو 
قري��ٍة ويع��ّد احلاك��م الفعلي فيها«. أما عن دور مديرية صحة حلب 
احل��ّرة فيق��ول: »ال تس��تطيع مديري��ة الصح��ة -الغائب��ة متام��ًا ع��ن 
الس��احة- فع��ل أي ش��يٍء م��ع وج��ود الس��الح والرغب��ة اجلاحم��ة عن��د 

املتنفذي��ن وبع��ض الق��ادة جلم��ع أك��ر كمي��ٍة م��ن ال��دوالرات«.
واحلل؟

يق��ول الصيدل��ي خال��د: »دون اس��تتباب األم��ن وقي��ام دول��ٍة  	
حقيقيٍة فإن البحث عن حلٍّ صعٌب جداً. جمتمعنا اإلس��المّي حيّرم 
املخ��درات قطعي��ًا، إال أن وجوده��ا القانون��ّي كأدوي��ٍة أعط��ى رخص��ًة 
النتش��ارها. احلل يف تكثيف الرقابة على الصيدليات، أو توقف إنتاج 
ه��ذه امل��واد كلي��ًا، والس��يطرة عل��ى احل��دود ملن��ع التهري��ب، وتوعي��ة 

األه��ل«.
م��ن جانب��ه يق��ول األس��تاذ عب��د احللي��م: »يكم��ن احل��ل يف  	
محالت التوعية اليت توضح خماطر هذه احلبوب وآثارها يف وسائل 
التواص��ل االجتماع��ّي وخط��ب اجلمع��ة يف املس��اجد، وإنش��اء مراك��ز 

اإلدم��ان«. ملعاجل��ة 
أم��ا احملام��ي أمح��د فيق��ول: »جي��ب أن تك��ون هن��اك قوان��ن  	
رادع��ة تطّب��ق عل��ى اجلمي��ع، وتش��ديد عقوب��ات املرّوج��ن، وضب��ط 
احلدود. كما جيب أن تشكل مديرية الصحة جلنًة ملالحقة األطباء 

والصيادل��ة الذي��ن يتاج��رون به��ذه امل��واد«.

ويعزو السبب إىل »االنهيار األخالقي والديي، »ما ضل عيب«. ونتيجة 
الظ��روف االجتماعي��ة واالقتصادي��ة وظ��روف احل��رب، مل تع��د هن��اك 
س��لطٌة ل��ألب عل��ى ابن��ه. وم��ع غي��اب اآللي��ة الرقابي��ة القضائي��ة ال��يت 
مل تع��د حتاس��ب األش��خاص عل��ى تعاط��ي ه��ذه امل��واد ص��رت تراه��ا يف 

الطرق��ات ويف حم��الت الس��مانة وعن��د بائع��ي الدخ��ان«.
أمح��د قب��الن، معاجٌل نفس��يٌّ يف اعزاز، قال: »انتش��رت ظاهرة  	
تعاط��ي احلش��يش بكث��رة، فأن��ت تالح��ظ املظاه��ر ال��يت يعان��ي منه��ا 
املتعاطون -من شراهٍة يف الطعام وإسهاٍل وامحراٍر يف العن وبطٍء يف 
احلركة وعدم توازن- عند كثرٍي من الناس ويف الطرقات. ال توجد 

أّي رقاب��ة، كم��ا ال توج��د مراك��ز ملعاجل��ة اإلدم��ان يف املنطق��ة«.
أم��ا األس��تاذ عب��د احللي��م احلاي��ك، ماجس��تري يف االقتص��اد  	
الداف��ع  »يع��ّد  فق��ال:  املدين��ة،  يف  النفس��ّي  للدع��م  مرك��ٍز  ومدي��ر 
االقتصادّي وشراهة التجار للربح اهلدف األول من ترويج هذه املادة. 
وتعّد اعزاز منطقًة مؤهلًة لذلك نظراً ملوقعها احلدودّي. ال أعتقد أن 
هن��اك توجه��ًا لتخري��ب عقول الش��باب، مع العلم أن هذه املادة س��تؤذي 

معظ��م أبن��اء ه��ذا البل��د عل��ى امل��دى البعي��د«.
»حبوب الوش« املخّدرة أخطر من احلشيش

تع��ّد األدوي��ة ال��يت تس��تخدم ألغ��راض املعاجل��ة النفس��ية  	
أخط��ر م��ن احلش��يش وحتى م��ن الكوكائن، وذل��ك لتأثريها األكر 
وس��هولة إخفائه��ا ورخ��ص مثنه��ا، فه��ي يف متن��اول اجلمي��ع، ولذل��ك 
تنتش��ر يف اآلون��ة األخ��رية حت��ى ب��ن بعض النس��اء. وهي حب��وٌب تدعى 
»ح��ب ال��وش«، كالرام��ادول والركس��يمول )ديكسروبوكس��يفن( 
والبالت��ان )بنزهكس��ول(. وي��ؤدي اس��تخدامها بطريق��ٍة خاطئ��ٍة إىل 
اإلدم��ان، وتعم��ل عل��ى ختري��ب الدم��اغ، وق��د ت��ؤدي اجلرع��ات الزائ��دة 

منه��ا إىل امل��وت.
يق��ول الصيدل��ي خال��د إن »األكث��ر انتش��اراً ب��ن احلب��وب  	
ه��و الرام��ادول، وبعي��ارات 50 مل��غ و225 مل��غ هن��دي املنش��أ. وهن��اك 
ظاه��رٌة جدي��دٌة ه��ي التصني��ع احملل��ّي غ��ري القانون��ّي للرام��ادول، 
وال توج��د معلوم��اٌت دقيق��ٌة ع��ن فعاليت��ه أو أمان��ه أو م��كان تصنيع��ه. 
ويأت��ي ال��رازوالم يف املرتب��ة الثاني��ة، لك��ن البع��ض يتجنب��ه ألث��ره 
املن��وم. ويأت��ي الكودي��ن ثالث��ًا، ث��م الديازيب��ام وديكسروبروكس��يفن 

وبس��ودوايفدرين«. 
األه��م  املص��در  األدوي��ة  ومس��تودعات  الصيدلي��ات  وتع��ّد  	
للحص��ول عل��ى ه��ذه امل��واد ال��يت تصّن��ع يف معام��ل األدوي��ة الس��ورية 
وتنق��ل إىل املناط��ق احمل��ّررة ع��ن طريق جتاٍر يف مناط��ق النظام. كما 
يت��م اس��تريادها م��ن ال��دول اجمل��اورة، وخصوص��ًا م��ادة الرام��ادول ال��يت 
تأتي من اهلند عر احلدود الركية، والبالتان الذي يأتي من تركيا 

عل��ى ش��كل مش��ّد )كي��س يرب��ط حبب��ل( حي��وي أل��ف حب��ة.
ويع��زو الصيدل��ي خال��د كث��رة تعاط��ي ه��ذه احلب��وب إىل »اإلحب��اط 
واخل��وف والفق��ر، وكث��رة اإلصاب��ات اجلس��دية نتيجة احل��رب وعدم 
القدرة على حتمل األمل اليت ال تنفع معه املسكنات املركزية، فيلجأ 
األطب��اء إىل ه��ذه امل��واد للتس��كن، وم��ع اس��تمرار اس��تخدامها يتح��ّول 
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السيد أبو حممد، وهو أحد املوظفن املفصولن، قال جمللة  	
»عن املدينة«: »بعد مشاركيت يف التظاهرات املناهضة لنظام األسد 
ع��ام 2011 بري��ف درع��ا واجهت قراراً بالفصل التعس��فّي من وظيفيت، 
ومل يك��ن ل��دّي أّي مص��در رزٍق آخ��ر، فاضط��ررت إىل االس��تدانة م��ن 
األق��ارب ألفت��ح دكان��ًا صغ��رية أعت��اش منه��ا أن��ا وعائل��يت. واجه��ت 
كث��رياً م��ن املش��اكل يف البداي��ة م��ن ناحي��ة االنس��جام م��ع العم��ل 
اجلدي��د، وكذل��ك يف س��داد الدي��ون، لك��ن األوض��اع بات��ت أفض��ل بع��د 

م��رور أش��هٍر م��ن العم��ل«.
الس��يدة هاج��ر، وه��ي أمٌّ ألربع��ة أطف��اٍل استش��هد زوجه��ا  	
خ��الل قص��ٍف مدفع��يٍّ ط��ال منزهل��ا يف ري��ف القنيط��رة، تق��ول إنه��ا 
عان��ت لعام��ن بع��د استش��هاد زوجه��ا، وكان��ت تعتم��د على مس��اعدات 
بع��ض املتّرع��ن وإخوته��ا وأق��ارب زوجه��ا، إىل أن زّودته��ا إح��دى 
املنظم��ات العامل��ة يف اجمل��ال اإلنس��انّي مباكين��ٍة للخياط��ة وبع��ض 
املستلزمات من خيوٍط وقطع قماٍش فجعلت منها مصدراً للرزق، إذ 
تقوم خبياطة كل ما يتعلق باحتياجات النساء يف منطقتها، وتعيل 

بذل��ك نفس��ها وأبناءه��ا لتأم��ن احتياجاته��ا املعيش��ية اليومي��ة.
بس��ام، وه��و ش��ابٌّ ختل��ى ع��ن دراس��ته يف جامع��ة دمش��ق إث��ر  	
اعتقال��ه عق��ب ان��دالع الث��ورة، مل يكن يف وس��عه إال أن يبادر مع بعض 
أصدقائ��ه إىل القي��ام مبش��روٍع صغ��رٍي يتمث��ل يف م��ّد ش��بكٍة لإلنرن��ت 
ع��ر جمموع��ٍة م��ن النواش��ر يف قريت��ه بري��ف القنيط��رة، م��ا أّم��ن هلم 
دخ��اًل مؤقت��ًا يف ظ��ل قط��ع النظ��ام ش��بكة االتص��ال واإلنرن��ت ع��ن 

املنطق��ة.
وبالرغ��م م��ن ق��درة البع��ض عل��ى تأم��ن بدائ��ل أو مش��اريع  	
صغريٍة لتغطية االحتياجات املعيشية، إال أن مصاعب كبريًة ترافق 
تأم��ن مث��ل هك��ذا مش��اريع حبس��ب الس��يد مأمون، وه��و عضو جملٍس 
حمل��يٍّ يف ري��ف درع��ا. إذ تش��ري اإلحص��اءات احمللي��ة إىل أن أكثر من 
80% من عائالت الش��هداء واملعتقلن واملصابن، وكذلك املفصولن 

م��ن وظائفه��م أو جامعاته��م، ال يس��تطيعون تأم��ن دخٍل ش��هريٍّ دائٍم 
يكفيه��م. وق��د حيص��ل بعضه��م عل��ى كف��االٍت ش��هريٍة أو مؤقت��ٍة من 
بع��ض املتّرع��ن أو م��ن بع��ض املنظم��ات املعني��ة بالش��أن اإلنس��انّي، 

لكنه��ا ال تك��ون كافي��ًة يف الغال��ب.
يق��ول الس��يد مأم��ون إن مش��اريع متع��ددًة ميك��ن أن تك��ون  	
ذات فائ��دٍة مّج��ٍة للمجتم��ع يف املناطق احملّررة، فمثاًل ميكن أن تكون 
ورش��ة خياطٍة صغريٌة مصدر دخٍل جيٍد لعدٍد من النس��وة، مع تأمن 
ع��دٍد م��ن آالت اخلياط��ة والقم��اش والطاق��ة الشمس��ية الالزم��ة، إذ 
حي��ّرض ذل��ك عل��ى اإلنت��اج واإلب��داع الذات��ّي وحي��ّول امل��رأة إىل عام��ٍل 
فعاٍل يف اجملتمع. كما ميكن أيضًا أن تقام مشاريع من قبيل تزويد 
بع��ض العائ��الت برؤوٍس للماش��ية يف بعض املناطق الريفية احملّررة 
إلنت��اج احللي��ب والل��ن واجل��ن والزب��دة والس��من، م��ا حيّس��ن الوض��ع 

املعيش��ي لتل��ك العائ��الت وحيفزه��ا عل��ى توس��يع إنتاجه��ا.
م��ن جهت��ه أك��د املهن��دس أب��و عم��ر، وه��و أح��د القائم��ن  	
الدم��ار احلاص��ل يف  املش��اريع اهلندس��ية، أن  عل��ى تصمي��م بع��ض 
املنطق��ة اجلنوبي��ة ج��ّراء املع��ارك عل��ى م��دى س��نواٍت ب��ات حيت��اج إىل 
عم��ٍل وجه��ٍد كبريي��ن لرمي��م بعض املنش��آت احليوية وإع��ادة إعمار 
بعضه��ا. وب��ّن أب��و عم��ر أن فرص��ًا كب��ريًة للعم��ل تنتظ��ر منظم��ات 
اجملتمع املدنّي اليت ميكنها أن تستغل هذا العدد اهلائل من العاطلن 
عن العمل يف بعض القطاعات، كإصالح آبار املياه وشبكاتها وتعقيم 
مياه الش��رب. كما ميكن أن يتّم تش��جيع مش��اريع النظافة العامة يف 
الق��رى والبل��دات م��ع توف��ري الك��وادر الالزم��ة لذل��ك، وميك��ن أن يك��ون 
ترمي��م امل��دارس ومنازل املتضّررين جمااًل لتوفري فرص عمٍل جيدٍة 

أيضًا.
وأك��د الناش��ط أب��و ش��هد أن العائ��ق األك��ر أم��ام تنفي��ذ  	
املشاريع الصغرية -واملتوسطة- وتسخريها إلفادة العائالت واألفراد 
املنقطع��ن ع��ن العم��ل، ه��و ع��دم تواف��ر اإلمكاني��ات املادي��ة الالزم��ة 

للقي��ام بذل��ك عل��ى مس��توًى واس��ع.
تأم��ل الكث��ري م��ن العائ��الت يف أن تتوس��ع ه��ذه املش��اريع،  	
وأن تنتق��ل منظم��ات اجملتم��ع املدنّي من توزيع الكفاالت الش��هرية أو 
املعونات اإلغاثية الدورية إىل متويل وتنفيذ املشاريع اإلنتاجية اليت 

تؤّم��ن اس��تمرارية الدخ��ل وتفّع��ل التنمي��ة اجملتمعي��ة.

أيهم أبو حوران

كث��ريٌة ه��ي العوائ��ل ال��يت فق��دت معيله��ا خ��الل الس��نوات املاضي��ة. وال يقتص��ر فق��دان املعي��ل عل��ى وفات��ه أو اعتقال��ه أو إصابت��ه،  	
ب��ل ميت��ّد أحيان��ًا إىل فق��دان األش��خاص أعماهل��م كم��ا ه��و احل��ال بالنس��بة إىل املوظف��ن الذي��ن فصل��وا م��ن الدوائ��ر احلكومي��ة الرتباطهم 
بالثورة الس��ورية، أو حتى فقدان بعض الش��باب دراس��تهم، وبالتالي انتفاء أّي أمٍل بالتوظيف بعد التخّرج. وقد أّدى ذلك إىل س��وء احلالة 

املعيش��ية لع��دٍد كب��رٍي م��ن العائ��الت يف مجي��ع املناط��ق احمل��ّررة دون اس��تثناء.

املشاريع الصغرية يف اجلنوب السورّي
بن احلاجة امللحة ونقص الدعم
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خ��الل األس��بوعن األخريي��ن كان��ت جبه��ة فتح الش��ام عرضًة خلمس هجمات جّويٍة -أمريكي��ٍة على األرجح- يف حمافظة  	
إدل��ب. قتل��ت طائ��راٌت دون طي��اٍر، يف أرب��ٍع منه��ا، ق��ادًة م��ن مرات��ب رفيع��ٍة يف اجلبه��ة، فيم��ا اس��تهدفت اخلامس��ة مق��ّراً اتض��ح أن��ه س��جن، 

وأودت حبي��اة 20 م��ن س��جنائه.

النص��رة  األمريكي��ة ض��د جبه��ة  اهلجم��ات  تتوق��ف  مل  	
من��ذ األش��هر األخ��رية لع��ام 2014. وكان��ت ه��ذه اهلجم��ات، عل��ى 
وتريته��ا املنخفض��ة س��ابقًا، مس��توعبًة يف س��ياق املالحق��ة املتأنية من 
األمريكي��ن لف��روع تنظي��م القاع��دة. لك��ن ارتف��اع وتريته��ا الي��وم، 
وبعيد توقيع اهلدنة اليت اس��تثنت فتح الش��ام ومل يكن لألمريكين 
دوٌر يف رعايته��ا، ب��ن فصائ��ل م��ن املعارض��ة املس��لحة ونظ��ام األس��د، 
يلق��ي أس��ئلًة تصع��ب اإلجاب��ة عنه��ا يف خص��وص تصاع��د املالحق��ة 
املفاج��ئ يف ه��ذا التوقي��ت؛ يف األي��ام األخ��رية إلدارة أوبام��ا، وقب��ل أن 
يأتي ترامب بسياس��ٍة جديدٍة س��تكون ش��ديدة القس��وة بال ش��ك على 

جبه��ة فت��ح الش��ام.
تب��دو الوس��ائل املتاح��ة للجبهة الي��وم يف التصدي هلجمات  	
اجل��ّو أو جتّنبه��ا حم��دودًة للغاي��ة. وبالرغ��م م��ن بع��ض اإلج��راءات 
ال��يت أقدم��ت عليه��ا، مث��ل إخالء بع��ض املقّرات وتش��ديد االحتياطات 
األمني��ة وتعمي��م إرش��اداٍت خاّص��ٍة عل��ى بع��ض الق��ادة للتموي��ه عل��ى 
الطائ��رات دون طي��ار؛ تب��دو فت��ح الش��ام الي��وم مفتق��رًة إىل هام��ش 
املن��اورة. وص��ار جلي��ًا أن الطريق��ة الوحيدة كي تفل��ت من اهلجمات 
ه��ي أن حت��ّل نفس��ها، وه��ذا م��ا يس��تحيل فعل��ه م��ن جانبه��ا، ف��ال يبقى 
يف متناول اليد س��وى التكّيف مع اهلجمات واحلؤول دون أن تس��بب 
اس��تنزافًا لألف��راد النوعي��ن يف صفوفه��ا. فيم��ا يب��دو أنه��ا ال تفكر، يف 

امل��دى املنظ��ور عل��ى األق��ل، يف ردات فع��ٍل انتقامي��ٍة خ��ارج احل��دود.
عل��ى  واألمريكي��ن  الدول��ّي،  التحال��ف  حتيي��د  كان  	
وج��ه اخلص��وص، أح��د األه��داف املبتغ��اة م��ن وراء ف��ك ارتب��اط جبهة 
النص��رة بتنظي��م القاع��دة وتغي��ري امسه��ا اىل فتح الش��ام. وكان أحد 
األه��داف أيض��ًا مش��روُع اندماجه��ا املتعث��ر أو الفاش��ل حبركة أحرار 
الش��ام وفصائل أخرى مقبولٍة من اجملتمع الدولّي. ومثلما س��يحرج 
االندم��اج، ل��و حتق��ق، الوالي��ات املتح��دة وحلفاءها إن أرادت اس��تئناف 
عداوتها لفتح الشام بعده، وجيعلهم يف مواجهٍة مباشرٍة مع القطاع 
املعارض��ن للنظ��ام؛ ف��إن فش��له  الس��ورين  املقاتل��ن  األوس��ع م��ن 
املتزام��ن م��ع تصاع��د الضرب��ات ض��د اجلبه��ة الي��وم حي��رج رافضي��ه 
م��ن حرك��ة أح��رار الش��ام، ويظهره��م يف موق��ع املتخاذل ع��ن نصرة 

فئ��ٍة جماه��دٍة تقات��ل النظ��ام، م��ا ق��د يضع��ف مكانته��م اجلهادي��ة ل��دى 
بعض مؤيدي احلركة ويف صفوفها أيضًا. ومع مواصلة قوات األسد 
وحلفائه��ا الطائفي��ن خرق اهلدنة لتحقيق انتصاراٍت موضعيٍة هامٍة 
عل��ى جبه��ات قتاٍل عدة، تتبدد املكاس��ب اليت أحرزتها براغماتية أحرار 
ط فيه��ا، وعلى  الش��ام، ورمب��ا ُتق��رأ عل��ى أنه��ا تفري��ٌط يف حق��وٍق ال ُيفرَّ
أنه��ا تبعي��ٌة ذليل��ٌة لألط��راف اإلقليمي��ة املنش��غلة مبصاحله��ا املباش��رة 

قب��ل أّي مصلحٍة أخرى.
م��ن جه��ٍة أخ��رى تس��اعد اهلجم��ات األمريكي��ة، إن ظل��ت  	
على تصاعدها احلالي، يف متتن صفوف فتح الش��ام وتوحيد تياراتها 
عل��ى موق��ٍف ع��امٍّ أش��د تصلب��ًا، وتس��اعد أيض��ًا يف ترس��يخ الص��ورة 
املثالي��ة ال��يت حت��اول اجلبه��ة رمسه��ا لنفس��ها ل��دى األكثري��ة الس��ّنية 
غ��ري املعنّي��ة الي��وم س��وى بهزمي��ة النظ��ام ووق��ف عدوان��ه املري��ع عليه��ا 
بوصفها احلامل الرئيس��ّي للثورة. وس��يجلب دور الضحية اليت تدافع 
ع��ن أه��ل الس��ّنة، ال��ذي حت��اول فت��ح الش��ام لعب��ه يف س��احة تنافس��ها مع 
تنظي��م داع��ش -احملتك��ر األول هل��ذا ال��دور- م��ن طرف، وم��ع الفصائل 
اجلهادي��ة األخ��رى م��ن ط��رٍف آخ��ر، املزي��د م��ن املؤيدي��ن واألتب��اع، ال 
سيما مع تصاعد الشكوك يف حقيقة املوقف الدولّي من النظام. وهي 
شكوٌك تؤكدها كل يوٍم مظلوميٌة جديدٌة تضاف اىل قائمة مظامل 

طويل��ة.
بدرج��ٍة أق��ل م��ن داع��ش اس��تثمرت جبه��ة النص��رة ث��م فت��ح  	
الش��ام يف ص��راع الطوائ��ف. رمب��ا نب��ع ذلك من بعض حكم��ٍة وبعد نظٍر 
حتلى بهما صانعو براجمها، ورمبا جاء نتيجة هشاشة عوٍد واضطراب 
رؤى مل تنض��ج بع��د. لك��ن االس��تفراد به��ا بالطريق��ة والتوقي��ت اللذي��ن 
تريدهما الدول الكرى الفاعلة يف الشأن السورّي، مع ترك حزب اهلل 
اللبنانّي -املصّنف على قائمة اإلرهاب- وامليليش��يات الش��يعية متعّددة 
اجلنس��يات تواص��ل أدواره��ا القتالية ضد »الس��ّنة املظلومن«، س��يجعل 
م��ن ه��ذا االس��تثمار واحداً من األس��اليب الرئيس��ية ال��يت تعتمدها فتح 
الش��ام يف كفاحها من أجل البقاء والتجذر عميقًا يف بنية اجملتمعات 

الس��ّنية يف س��ورية.

مأزق »فتح الشام« وحمنتها اآلتية

رادار املدينة

سعد عبد الباري
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آخ��ر. 	 رأٌي  الس��ورّي  للزم��ن  أن  غ��ري 
ف��ال تع��دو الس��نوات األرب��ع املنقضي��ة 
كونه��ا ج��زءاً من املأس��اة الس��ورية اليت 
س��نتها  أش��هر،  بضع��ة  بع��د  س��تدخل، 
الس��ابعة، يف ح��ن أن النظ��ام احلاك��م 
يف سوريا قائٌم على »األبد« أي الالزمان. 
فق��د الزم��ان، م��ع ه��ذا النظ��ام، طبيعت��ه 
ليح��ل  تعريف��ًا،  املتحرك��ة  الس��يالة 
حمل��ه الس��كون املطل��ق كمث��ل رس��وخ 
واجمل��رات. النج��وم  ب��ن  الس��ديم  ف��راغ  الف��ارغ  امل��كان  امل��كان. 

أن   ،2011 آذار  ش��هر  م��ن  ي��وٍم  ذات  الس��وريون،  ق��رر  وإذ  	
يدخل��وا الزم��ان، كباق��ي خل��ق اهلل، وميس��كوا مبصريه��م، للم��ّرة 
األوىل منذ أكثر من نصف قرن، انهالت عليهم محم اجلحيم من 
كل اجتاه، فخاضوا التجربة الشاقة يف طريقهم حنو احلرية، يف 
مس��اٍر دم��ويٍّ ه��و األكث��ر مأس��اويًة من��ذ احل��رب العاملي��ة الثاني��ة. 
ال��يت  الق��رارات  م��ن أصع��ب  اخل��روج  ق��رار  رمب��ا كان  	
أن  نفس��ي،  ق��رارة  يف  أدرك،  كن��ُت  ألن��ي  حيات��ي،  يف  اختذته��ا 
الع��ودة ل��ن تك��ون قريب��ة، خالف��ًا للمأم��ول. فالس��نتان اللت��ان س��بقتا 
ه��ذا الق��رار، بفرتيهم��ا الس��لمية واملس��لحة م��ن الث��ورة، أثبتت��ا أن 
ه��ذا النظ��ام ل��ن يرح��ل باملظاه��رات، وال بالس��الح. فق��د واج��ه األوىل 
بالعن��ف الش��ديد وباألكاذي��ب، والثاني��ة بس��الٍح أكثر تفوق��ًا وفتكًا 
ومبزي��ٍد م��ن األكاذي��ب. ومل يب��ق من أمٍل يف نهاية املأس��اة الوطنية 
س��وى بضغ��وٍط دولي��ة، مع��ّززٍة بزخ��م الث��ورة املس��تمّر، جت��ره عل��ى 

الرحي��ل. 
باملخاط��ر.  وحمفوف��ًة  طويل��ًة  اخل��روج  رحل��ة  كان��ت  	
خرجن��ا م��ن اجله��ة الغربي��ة، ع��ن طري��ق دارة ع��زة، باجت��اه عفرين، 
وم��ن هن��اك إىل إع��زاز فبواب��ة ب��اب الس��المة، ث��م كّل��س وأخ��رياً 
عنت��اب. رحلتن��ا ال��يت ب��دأت يف منتص��ف النه��ار تقريب��ًا انته��ت يف 
الثامن��ة لي��اًل. مل يفارق��ي اخل��وف إال بع��د آخ��ر حاج��ٍز للنظ��ام يف 
مدخل حلب الغربّي. ثم مررنا على عدة حواجز لفصائل عسكريٍة 
معارض��ة، كث��ر ظهور امللتحن الس��لفين عليه��ا. كان اجلهاديون 
األجان��ب أكث��ر م��ن يثري اخلوف، فقد عرفوا بقس��وة القلب وغلظة 
الضم��ري، حيتكم��ون إىل الس��الح يف مواجه��ة املدني��ن العّزل عند أّي 
مس��لٍك يعترون��ه »كف��رًا«، مب��ا يف ذلك جم��رد خمالفتهم يف الرأي 
أو التص��دي ملمارس��اتهم. ق��رار القت��ل أس��هل م��ن ش��رب امل��اء، خبالف 
م فيها »القتل بغري حق« بصراحٍة ال  تعالي��م الق��رآن الكري��م اليت حرَّ
ميك��ن اجل��دال فيه��ا. ش��رط »احل��ق« ه��و ال��ذي يتالع��ب ب��ه أصح��اب 

بكر صدقي

أربع سنواٍت على املنفى، أربع سنواٍت على اجملزرة

الس��الح والغلب��ة، فيديرون��ه كيفم��ا ش��اءت أهواؤه��م ومصاحله��م 
الدنيوي��ة.

ث��م ج��اء املقط��ع األخ��ري م��ن مس��ار رحلتن��ا داخ��ل األراض��ي  	
السورية، حيث سيطرة »قوات محاية الشعب« وحواجزها على مداخل 
الق��رى والبل��دات الكردي��ة. وإذا كان مس��لحو ه��ذه الق��وات عرف��وا 
بانضباطه��م العس��كري اجلي��د، بالقي��اس إىل فصائ��ل اجلي��ش احل��ّر، 
ف��ال ش��يء يضم��ن ع��دم تع��ّرض امل��رء للخطر عل��ى حواجزه��م عند أقل 
اش��تباه، وإن كان��ت ح��دود ه��ذا اخلط��ر ال تص��ل إىل احتم��ال القت��ل.

ح��ن انتقلن��ا إىل الط��رف الرك��ّي م��ن احل��دود انته��ت كل  	
املخ��اوف، لتح��ل حمله��ا هواج��س م��ن ن��وٍع خمتل��ٍف متامًا: أين س��نبيت 
الليل��ة؟ ه��ل س��نتمكن م��ن اس��تئجار بي��ٍت يف ه��ذا الوق��ت املتأخ��ر؟ وأّي 
حي��اٍة جدي��دٍة تنتظرن��ا يف البل��د اجمل��اور؟ أي أنن��ا انتقلن��ا، دفع��ًة واحدة، 
م��ن ج��ّو احل��رب وانع��دام ش��روط احلي��اة الطبيعي��ة إىل ج��ّو األم��ان 
ومش��كالت احلياة العادية. طوال الطريق من كّلس إىل عنتاب كان 
الشعور باألمان ضاغطًا بطريقٍة مرهقة: هل يعقل كل هذا التفارق 
بن حالتن تفصل بينهما كيلومراٌت قليلة؟ كنُت أقرب إىل البكاء 
م��ي إىل تنهي��دة االرتي��اح. ما الذي حّل بن��ا »هناك« على الطرف اآلخر 
م��ن احل��دود؟ ه��ل يعق��ل أن يتطل��ب انتق��ال الس��لطة كل ه��ذا اخل��راب 
والدم��ار وال��دم؟ ه��ذا االنتق��ال ال��ذي يت��م بص��ورٍة روتينيٍة ح��ّد امللل، يف 
كث��رٍي م��ن بل��دان الع��امل، ومنه��ا تركي��ا ال��يت أصبح��ت عل��ى أراضيه��ا؟ 
طي��ب  لرج��ب  كب��رية  ص��وراً  الحظ��ت  ذل��ك  غض��ون  يف  	
إردوغ��ان، عل��ى لوح��اٍت إعالني��ٍة عل��ى جان��ي الطري��ق، كت��ب عليه��ا 
»بلدي��ة غ��ازي عنت��اب ترح��ب بالس��يد رئي��س ال��وزراء«. قل��ت يف نفس��ي 
مس��تغربًا: »إذن، عنده��م أيض��ًا ش��يٌء مم��ا عندن��ا!«. فعل��ى رغ��م ش��عبية 
الرجل وإجنازات حكومته الباهرة، يف السنوات السابقة من حكمه، مل 
أتوق��ع أن أرى يف تركي��ا أي��ًا م��ن مظاه��ر تقدي��س احلاك��م الف��رد.

ال��ذي وجدن��اه يف انتظارن��ا، عن��د  غ��ري أن اخل��ر الكارث��ّي  	
وهواج��س  الطري��ق،  خم��اوف  كل  ج��ّب  ق��د  املدين��ة،  إىل  وصولن��ا 
الغرب��ة، وغراب��ة تقدي��س أردوغ��ان: قصف��ت طائ��رات النظ��ام احلربي��ة 
جامعة حلب، ظهرية هذا اليوم املشؤوم، أثناء أداء الطالب امتحاناتهم 
النصفي��ة. احلصيل��ة مرعب��ة: أكث��ر م��ن مثان��ن ش��هيداً، ه��م انتق��ام 
النظ��ام اجمل��رم م��ن ط��الب جامع��ة احلّري��ة ال��يت ش��هدت، قب��ل أش��هٍر، 

إح��دى أك��ر املظاه��رات يف مدين��ة حل��ب. 
عرفت، إذاً، ملاذا كاد الشعور باألمان أن يدفعي إىل البكاء. 	

رأي

نع��م، أكمل��ت، الي��وم، س��نيت الرابع��ة خ��ارج س��وريا.  	
أربع سنواٍت هي املّدة اليت حتكم فيها أّي حكومٍة يف خمتلف 
بل��دان الع��امل القائم��ة عل��ى انتخاب��اٍت دوري��ة، م��ا مل يس��حب 
منه��ا الرمل��ان تفويض��ه. ويتش��كل الرمل��ان، ب��دوره، كل أرب��ع 
س��نوات، بناًء على تفويٍض من الش��عب عر صناديق االقراع.
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أمحد عيشة

تفاع��ٌل  هن��اك  كان  م��ا،  مبعن��ى  	
واض��ٌح ب��ن ق��وة النظ��ام التدمريي��ة والفاعلن 
الب��الد، األول بوض��وٍح وعناي��ٍة  اآلخري��ن يف 
وعم��ٍل دؤوٍب للوص��ول إىل هدف��ه، والثان��ي 
بعم��ٍل جتري��يٍّ بدائ��يٍّ يف امليادي��ن كاف��ة، م��ن 
العس��كرة، م��روراً مب��ا يع��رف  السياس��ة إىل 

املدن��ّي. اجملتم��ع  مبنظم��ات 
املع��ارض،  السياس��ّي  العم��ل  فف��ي  	
بش��قيه القدي��م واحلدي��ث، كان الس��عي إىل 
حتقي��ق املص��احل واألوه��ام احلزبي��ة والضيقة 
ه��و األه��ّم، حت��ت غط��اء األه��داف الوطني��ة 
للث��ورة. مبعن��ى معاك��س، ب��داًل م��ن أن تك��ون 
مس��خراً  ج��زءاً  احلزبي��ة  واملص��احل  املطال��ب 
خلدم��ة أه��داف الوط��ن والغالبي��ة م��ن البش��ر، 
كان املع��ارض يطال��ب باحلري��ة ال��يت تس��مح 
ل��ه بنش��ر أف��كاره وتصورات��ه حت��ى ل��و كان��ت 
حرم��ان  م��ع  األس��اطري،  عه��د  إىل  تنتم��ي 
غ��ريه م��ن االخت��الف مع��ه ومس��اءلته. كم��ا 
اقتص��ر مفهومه للدميقراطي��ة على صندوٍق 
انتخاب��يٍّ يوصل��ه ه��و فق��ط إىل الس��لطة، وإن 
حصل غري ذلك فال بد من البحث عن خيوط 
املؤام��رة ال��يت حال��ت دون��ه أو أقصت��ه، متهم��ًا 
اجلمي��ع باإلقص��اء، وه��و مفه��وٌم يس��تخدمه 
كث��رٌي م��ن السياس��ين يف غ��ري حمل��ه، كم��ا 
خياطب��ون اجلمه��ور باس��تعالٍء وبادع��اٍء واه��ٍم 
باملعرف��ة، بلغ��ٍة تع��ود إىل عه��ٍد وىل متام��ًا: ي��ا 

مجاه��ري أمتن��ا العربي��ة، ي��ا ش��عبنا األب��ّي....
أم��ا الش��باب، الذي��ن أطلق��وا الث��ورة  	

من��ذ  ورط��ٍة  يف  وقع��وا  فق��د  ونّظموه��ا، 
البداي��ة، وه��ي عالقتهم باألحزاب التقليدية 
املعارض��ة، وإحساس��هم الص��ادق بنواي��ا هؤالء 
بعي��دٍة  لغاي��اٍت  أكتافه��م  عل��ى  بالرّب��ع 
ع��ن مطالبه��م. وم��ن ناحي��ٍة أخ��رى عجزه��م 
ع��ن خل��ق قي��ادٍة جدي��ٍة للث��ورة، تتنازعه��م 
أوه��ام الزعام��ة ال��يت ش��جعهم عليه��ا بع��ٌض 
م��ن أط��راف املعارض��ة وملّع��ت فيه��ا كث��رياً 
حت��ت  والعاملي��ة  العربي��ة  األنب��اء  وكاالت 
أمس��اء خمتلف��ة، فكانوا عل��ى عجالٍة كبريٍة 
م��ن أمره��م يف أن يصبح��وا زعم��اء كب��اراً، 
دون معرف��ة اإلمكان��ات والوقائ��ع والتاري��خ، 

الالزم��ة. السياس��ية  اخل��رة  بفق��دان  أي 
منظم��ات  باس��م  ع��رف  م��ا  أم��ا  	
اجملتم��ع املدن��ّي، اليت تأسس��ت غالبيتها خارج 
الب��الد ألس��باٍب كث��رية، وغ��اب عنه��ا ش��رط 
وجوده��ا وه��و اجملتمع والدولة؛ فكانت أش��به 
بش��ركاٍت صغ��ريٍة اس��تطاع املان��ح األجن��ّي 
والعرب��ّي اس��تدراجها إىل ف��ّخ التوه��م أنه��ا 
صاحب��ة احل��ّق واملش��اركة يف صن��ع الق��رار 
واملص��ري، وخاص��ًة يف ظ��ل غي��اب مؤّسس��اٍت 
بديل��ٍة للدول��ة. إذ م��ا ي��زال اجملتم��ع الدول��ّي 
حبكوم��ة  يع��رف  املآس��ي-  كل  -ورغ��م 
النظ��ام كممث��ٍل ش��رعيٍّ للب��الد م��ن جه��ة، 
ومل تتبل��ور مؤّسس��اٌت بديل��ٌة جديٌة من جهٍة 
ثاني��ة، فق��د كان��ت جتربة احلكوم��ة املؤقتة 
فس��ادها  ع��ن  ناهي��ك  للمحس��وبية،  مث��ااًل 

. واملال��يّ اإلدارّي 
ه��ذه  وج��دت  كه��ذه  حال��ٍة  يف  	
املنظم��ات نفس��ها أم��ام مس��ؤولية الس��لطة 
والعمل املدنّي معًا، يف غياب اجلسد )الدولة( 
وأح��د أجنحت��ه )الس��لطة(، م��ا أوص��ل ه��ذه 

كش��فت الث��ورة، وه��و م��ا ُيس��ّجل  	
هل��ا بامتي��از، الدواف��ع املكبوت��ة ل��دى كث��رٍي 
م��ن الس��ورين بالس��عي حن��و زعام��اٍت وهمية، 
يصع��دون فيه��ا املناب��ر، والس��ّحارات، ويلّمعون 
ش��عورهم وياقاته��م أم��ام الكام��ريات، وحت��ى 
يف مكاتبه��م أو بيوته��م عن��د احلدي��ث اإلذاعّي، 
متبّحرين يف العلوم كافة، من العسكرية إىل 
االس��راتيجية. ه��ذا م��ن جه��ة، وم��ن األخ��رى 
ع��ّرت الث��ورة حتى اجلذور مدى توغل النظام 
يف خمتل��ف بن��ى اجملتم��ع، وتوظيف��ه خمتل��ف 
املمكن��ات املتاح��ة ل��ه قس��راً وطوع��ًا حن��و ه��دٍف 
واحٍد هو الذي أعلن عنه منذ البداية: »األس��د 

أو حن��رق البل��د«.

أوهام الزعامة يف الثورة، إىل أين؟

التجرب��ة إىل نتائ��ج أق��ل م��ا يق��ال عنه��ا إنه��ا 
تعم��ل وف��ق مص��احل املان��ح، رغ��م تقدميه��ا 

اخلدم��ات. م��ن  الكث��ري 
أم��ا الفصائ��ل العس��كرية، بع��د أن  	
متكن��ت م��ن ط��رد ق��ّوات النظ��ام م��ن بع��ض 
األراض��ي واملدن، فقد وجدت نفس��ها صاحبة 
األم��ر والنه��ي يف أم��ور اجملتم��ع كل��ه. فه��ي 
متحك��ٌم جديٌد ولي��س بدياًل، مبعنى التحكم 
مبص��ري الن��اس وف��ق منظوم��ة مفاهيم وقيٍم 
فه��ٍم  م��ن  مس��تلهمٍة  وحلظي��ٍة  جتريبي��ٍة 
ع��ن  ناهي��ك  وش��ريعته.  لإلس��الم  مبس��ٍط 
املمارسات اليت تالزم مجيع السلطات بغياب 
جس��ٍد أو هيئ��ٍة حتاس��بها، أو إن قام��ت ه��ي 
ذاته��ا بتش��كيل اهليئ��ات القضائي��ة ش��رعيًة أم 
وضعية، إذ سرعان ما تصبح هذه اهليئات يف 
موض��ع احملاس��بة والس��ؤال، ال العك��س، وه��ذا 
يفّس��ر دف��اع الش��رعين ع��ن ق��ادة فصائله��م 

مهم��ا ارتكب��وا حت��ى الكف��ر!
بع��د  الق��ادة،  ه��ؤالء  اعتق��د  	
س��يطرتهم عل��ى أج��زاء م��ن الب��الد )وكلٌّ يف 
منطقت��ه(، أنه��م ال يقل��ون ق��درًة وش��هرًة ع��ن 
خال��د ب��ن الولي��د وأب��و عبي��دة اجل��راح. فه��م 
والرؤي��ة  االس��راتيجّي  التفك��ري  أصح��اب 
فصائله��م  وأمس��اء  الصائب��ة،  السياس��ية 

ذل��ك. إىل  تش��ري  -وحلاه��م- 
الث��ورة والتكنولوجي��ا كش��فتا ع��ن  	
كث��رٍي مم��ا كان مقموع��ًا لس��نواٍت طويل��ة، 
وهو أمٌر إجيابّي، لكن التس��اؤل هو: كم من 
اآلالم والضحاي��ا يلزمن��ا حت��ى نتخل��ص م��ن 
وه��م الزعام��ة وننتق��ل إىل العم��ل املش��رك 
ال��ذي ي��رز الزعام��ات احلق��ة، الزعام��ة ال��يت 

جتس��د الطم��وح الوط��ّي أواًل؟

رأي
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يف غرف��ة ص��فٍّ س��ابقٍة يف مدرس��ٍة ثانوي��ٍة يف مدين��ة ت��ل أبي��ض، كان يت��ّم جتهي��ز قراب��ة 250 متطّوع��ًا عربي��ًا م��ن ِقب��ل موّجهن  	
أك��راٍد م��ن أج��ل تلق��ي تدريب��اٍت عس��كريٍة عل��ى ي��د جن��وٍد أمريكي��ن للمش��اركة يف احل��رب املدعوم��ة أمريكي��ًا ض��د تنظي��م الدول��ة 
اإلس��المية. كان معظ��م املتطّوع��ن م��ن ق��رًى حتي��ط مبدين��ة الرق��ة، وم��ن املتوق��ع أن يت��م نش��رهم لصاحل معرك��ة املدين��ة ذات األغلبية 

العربي��ة، الرق��ة ال��يت تش��كل حالي��ًا اهل��دف الرئيس��ّي للجه��ود العس��كرية األمريكي��ة يف س��وريا.

املساعدات العسكرية األمريكية تقّوي الطموحات الكبرية مليليشيا سوريا الكردية اليسارية

ترجمة

للمدّرب��ن األك��راد، جي��ب عل��ى  البداي��ة، وفق��ًا  لك��ن يف  	
املتطّوع��ن أن يتش��ّربوا أف��كار عب��د اهلل أوجالن، ال��ذي تصّنف مجاعته 
كمنظم��ٍة إرهابي��ٍة م��ن كلٍّ م��ن واش��نطن وأنق��رة. كان املش��هد 
يع��ّر ع��ن تعقي��دات احل��رب املدعوم��ة أمريكي��ًا ض��د تنظي��م الدول��ة 
يف س��وريا. حرك��ٌة كردي��ٌة تؤم��ن بأفكاٍر على النقيض من السياس��ة 

األمريكي��ة املعلن��ة تصب��ح أوث��ق حلي��ٍف ض��د املتطرف��ن. 
وح��دات محاي��ة الش��عب ه��ي اجلن��اح العس��كرّي حلرك��ٍة  	
سياس��يٍة حتك��م مش��ال ش��رق س��وريا من��ذ قراب��ة أربع س��نواٍت ونصف. 
وه��ي حت��اول، طيل��ة ه��ذه امل��دة، تطبي��ق منظ��ورات أوجالن املس��تلهمة 
م��ن املاركس��ية عل��ى املناط��ق ذات األغلبي��ة الكردي��ة وال��يت أْخلته��ا 
احلكومة السورية أثناء احلرب. على مدار العامن املاضن وثقت هذه 
الوحدات عالقاتها بالواليات املتحدة، ونتيجة املس��اعدات األمريكية 
ومئات املستش��ارين العس��كرين اس��تطاعت الس��يطرة بش��كٍل متصاعٍد 
على أراٍض كانت حتت س��يطرة تنظيم الدولة. دفعت هذه املكاس��ب 
املقاتلن األكراد إىل التمدد أبعد بكثرٍي من املناطق الكردية والتوغل 
إىل أراٍض ذات أغلبي��ٍة عربي��ٍة كاس��حة، م��ا خل��ق تهدي��داً لي��س فقط 
بإث��ارة خصوم��اٍت ِعرقي��ة، وإمن��ا أيض��ًا بإث��ارة نزاع��اٍت أكث��ر اتس��اعًا. 
الع��رب  ب��ن  التوت��رات  وكب��ح  الرك��ّي  القل��ق  لتهدئ��ة  	
واألك��راد ترس��ل املؤسس��ة العس��كرية األمريكي��ة الس��الح والذخرية 
إىل منظم��ٍة جامع��ٍة تدع��ى »ق��وات س��وريا الدميقراطي��ة« )قس��د(، 
تض��م مقاتل��ن عرب��ًا وأك��راداً. واهل��دف، وف��ق ما يق��ول األمريكيون، 
ه��و بن��اء ق��ّوٍة عربي��ٍة ق��ادرٍة عل��ى الس��يطرة عل��ى م��دٍن عربي��ٍة مث��ل 
الرق��ة، وبالتال��ي إضع��اف نف��وذ املقاتل��ن األك��راد. رف��ض املس��ؤولون 
واملستش��ارون العس��كريون األمريكي��ون مناقش��ة تفاصي��ل التدريبات 
م للعرب يف هذه القّوة، وقالوا إنهم ال يعرفون أن املتطّوعن  اليت ُتقدَّ
العرب يتلقون دروس��ًا يف النظرية السياس��ية الكردية قبل خضوعهم 
للتدريب��ات األمريكي��ة. غ��ري أن املس��ؤولن األمريكي��ن يعرفون أن 
األكراد يش��كلون أكثر من ثالثة أرباع ائتالف قس��د، وهم من يقود 

القت��ال عل��ى اجلبه��ات. 
النظري��ات، ال��يت تصّوره��ا أوج��الن يف األص��ل كطريق��ٍة  	
لتحقي��ق ش��كٍل م��ن احلك��م الذات��ّي لألك��راد األت��راك، ُتط��وَّع حالي��ًا 
لتناس��ب الظ��روف الس��ورية مبزجيه��ا املتن��ّوع م��ن الع��رب واألك��راد 
واملس��يحين والعلوي��ن والركم��ان وغريه��م. وعل��ى خ��الف حماولة 
إع��ادة رس��م احل��دود إلعط��اء األك��راد كيانه��م اخل��اّص، كم��ا يف 
الع��راق اجمل��اور، يبغ��ي األك��راد الس��وريون تطبي��ق رؤي��ة أوج��الن 

لع��امٍل ب��ال ح��دوٍد عل��ى كل أحن��اء س��وريا وم��ا بعده��ا، وفق��ًا لنص��رت 
آم��د خلي��ل، املش��رف عل��ى التدري��ب العقائدّي للمتطّوع��ن العرب. يف 
الص��ّف يف ت��ل أبي��ض كان امل��درب الك��ردّي عكي��د إبراهي��م حس��و يرّد 
على أسئلٍة يطرحها شباٌن عرب حائرون: »ما هو دور الدولة يف األمة 
الدميقراطية؟« فيجيب حسو: »ال توجد دولة. الدولة أداة اضطهاد«. 
ويس��أل متط��ّوٌع آخ��ر: »م��ا الف��رق ب��ن األم��ة الدميقراطي��ة وش��عارات 
ح��زب البع��ث؟«، فيوض��ح حس��و: »الف��رق ه��و أن البع��ث حياب��ي العرب، 
يف ح��ن أن نظري��ات أوج��الن تنطب��ق عل��ى كل اجلماع��ات العرقي��ة 

والديني��ة«.
يف مقاب��الٍت بع��د احلص��ة التدريبي��ة ق��ال الرج��ال إنه��م  	
سعداء لتشّربهم إيديولوجيا وحدات احلماية. أما احملللون وخصوم 
الوحدات فيتس��اءلون عن حدود دميقراطية ومس��اواتية إيديولوجيا 
ه��ذه اجلماع��ة. فاالخت��الف ال ُيتس��امح مع��ه، وص��ور أوج��الن تلق��ي 
بظالهل��ا ف��وق س��احات امل��دن ويف املكات��ب العام��ة، ب��ذات الطريقة اليت 
تس��ود به��ا ص��ور األس��د املناط��ق احلكومي��ة. تق��ول رن��ا خل��ف، مؤلف��ة 
تقري��ٍر ع��ن حكم األكراد الس��ورين: »مع أن اجملالس املنتخبة تدير 
القضاي��ا اليومي��ة يف اجملتمع��ات احمللي��ة، تبق��ى الس��لطة احلقيقي��ة 
بي��د ق��ادٍة عس��كرين قاتل��وا م��ع تنظي��م PKK يف تركي��ا. عملي��ًا، 
ه��م مس��تبدون بق��در اس��تبداد اآلخري��ن«. األك��راد الذي��ن يدعم��ون 
األح��زاب الكردي��ة املعارض��ة لوح��دات احلماي��ة ُس��جنوا أو ُدفع��وا إىل 

املنف��ى. 
تق��دم مدين��ة منبج ص��ورًة على تناقض��ات حتالف أمريكا  	
م��ع األك��راد الس��ورين. يع��ّد األمريكي��ون ه��ذه املدين��ة مث��ال النقل 
الناج��ح للس��لطة م��ن األك��راد إىل الع��رب بع��د حتري��ر منطق��ٍة م��ا 
م��ن تنظي��م الدول��ة. لك��ن الع��رب الذي��ن يدي��رون منب��ج ملتزم��ون 
بإيديولوجي��ا وح��دات احلماي��ة، م��ا جيعله��م يف نظ��ر تركي��ا -ونظ��ر 
الس��كان- ال يتمي��زون ع��ن الق��وة الكردي��ة، وفق��ا آلرون ش��تاين، م��ن 
اجملل��س األطلنط��ي. فالق��وة العربي��ة يف منب��ج، املدعوم��ة من وحدات 
احلماي��ة، خاض��ت مع��ارك مع متمّردين ع��رٍب مدعومن من تركيا 
يف الريف اجملاور، وتركيا تهدد بشّن هجوٍم لالستيالء على املدينة.

يف حف��ل خت��ّرج ال���250 متطوع��ًا عربي��ًا مت إبالغه��م أنه��م  	
س��يتوجهون ال إىل جبه��ات الرق��ة وإمن��ا إىل حل��ب ك��ي يواجه��وا 
املتمردين املدعومن من تركيا، حليف أمريكا وعضو الناتو. يقول 
أبو أجمد، قائد متطّوعي منبج: »لدينا أسرى دّربتهم أمريكا، ولدى 

األت��راك أس��رى م��ن قواتن��ا دّربته��م أيض��ًا أم��ريكا«.

ليز سالي
واشنطن بوست/ 7 كانون الثاني

ترمجة مأمون حلي

العدد 86 / 16 كانون الثاني 182017



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

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

@3aynAlmadina /3aynAlmadina

ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ مجّلة

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

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

@AynAlmadina /3aynAlmadina

ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ مجّلة

صياد املدينة

 عضو الشــبكة السورية
لإلعــام المطبوع

تتع��ّدد ألق��اب ف��ادي عل��ي بره��ان  	
الس��ادة  »نقي��ب  فه��و  ووظائف��ه.  وصفات��ه 
األش��راف« بري��ف دمش��ق )وس��ورية أحيان��ًا(، 
وع��امل دي��ٍن وأكادمييٌّ يف جامع��ة املصطفى 
العاملي��ة، ومدي��ر العالق��ات اخلارجي��ة حلوزة 
. كم��ا أن��ه مفك��ٌر يتأم��ل 23 م��ّرًة يف  اخلمي��يّ
الع��ام، يف ذك��رى مي��الد وذك��رى وفاة كّل 
إم��اٍم م��ن األئم��ة االث��ي عش��ر. وهن��اك املزيد 
مم��ا يتباه��ى ب��ه اب��ن مدين��ة الزبدان��ي ال��يت 
حيت��ل ثالث��ة أرباعه��ا ح��زب اهلل وحياص��ر 

الرب��ع األخ��ري.
احل��زب  إع��الم  وس��ائل  تتف��ق  ال  	
تعري��ٍف  عل��ى  النظ��ام  إع��الم  وس��ائل  وال 
واح��ٍد لره��ان، لك��ن املؤك��د أن دوره آخ��ٌذ يف 
التضخ��م بالفع��ل حس��ب ما ُيقرأ م��ن ظهوره 
ق��رب بش��ار األس��د يف اجلوام��ع أي��ام األعي��اد، 
وظه��وره كممث��ٍل ع��ن الش��يعة إىل جان��ب 
أرب��اب ش��عائر وازن��ن م��ن الطوائ��ف واألديان 
الوطني��ة«،  »الوح��دة  لق��اءات  يف  األخ��رى 

البليد الذي صار نقيب أشراف

بع��ض  يف  اهلل  ح��زب  باس��م  مش��اركته  أو 
الفوع��ة  ببلدت��ي  الصل��ة  ذات  املفاوض��ات 
وكفريا وجبنوب دمشق وضد أهل مدينته.

م��ن  املنب��وذ  أبي��ه  عك��س  وعل��ى  	
بإس��قاط  عائلت��ه ألن��ه قت��ل قريب��ه مزاح��ًا 
»بلوك��ة« على رأس��ه، وش��قيقه األكر أمري 
ال��ذي يع��ّد حب��ّق أش��د م��ن آذى أه��ل الزبدان��ي 
قت��اًل وخطف��ًا وجتسس��ًا ملخاب��رات النظ��ام؛ 
يف  ف��ادي  يتذك��ر  م��ن  عل��ى  ُيعث��ر  بال��كاد 
حلت��ه القدمي��ة. فحس��ب عارفي��ه مل يتمت��ع 
وظل��ت  حض��ور،  أو  مه��ارٍة  أو  موهب��ٍة  ب��أّي 
الب��الدة صف��ًة مالزم��ًة ل��ه. ورغ��م اإلمكان��ات 
املالي��ة ال��يت أتيح��ت ل��ه كمعتم��ٍد يف دع��وة 
خ��الل  الزبدان��ي  يف  أطلق��ت  ال��يت  التش��يع 
العق��د الفائ��ت، مل يتمك��ن »الس��ّيد« إال م��ن 
اجت��ذاب ثالث��ة أش��خاٍص فق��ط إىل ح��ن 
ان��دالع الث��ورة. وقب��ل ذل��ك فش��ل يف جت��ارة 
الدخ��ان امله��ّرب، مثلم��ا فش��ل بع��د الثانوي��ة 
يف االلتح��اق ب��أّي دراس��ٍة جامعي��ة، م��ا دفع��ه 
إىل البح��ث ع��ن أّي دراس��ٍة يف لبن��ان حت��ى ل��و 
وحوزات��ه. اهلل  ح��زب  حس��ينيات  يف  كان��ت 

املاض��ي  الق��رن  تس��عينيات  يف  	
كان��ت لوال��د ف��ادي، عل��ي، قطع��ة أرٍض يف 

اجلب��ل القري��ب م��ن املدين��ة ش��كلت مص��در 
رزق��ه، فق��د زرع ج��زءاً منها وح��ّول اآلخر إىل 
مقل��ع حج��ارة. وش��اءت األق��دار أن يش��ري 
مدي��ر اجلم��ارك العامة ثم رئي��س إدارة أمن 
الدول��ة، الل��واء بش��ري النج��ار، أرض��ًا جم��اورة، 
فرص��ة  اس��تثمار  إىل  وأوالده  األب  فس��ارع 
اجل��وار برعاي��ة أرض الل��واء وتقديم خدماٍت 
متنوع��ٍة ل��ه فكافأه��م، م��ن طرف��ه، حبماي��ٍة 
واس��عٍة مكنته��م م��ن حي��ازة الس��الح والعم��ل 
يف جت��ارة البضائ��ع املهّربة من لبنان، قبل أن 
ُيع��زل النج��ار وُيس��جن يف فضيح��ٍة ش��هرية. 
مل تتحط��م آم��ال األخ��وة بغي��اب عّرابه��م بعد 
وف��اة والده��م، ب��ل اس��تأنفوا س��عيهم للتق��ّرب 
م��ن ضب��اط األم��ن، مس��تفيدين م��ن املع��ارف 
واخل��رات ال��يت حازوه��ا. ورمب��ا مل يكن فادي 
على قدم املساواة مع أخيه األكر يف تنعمه 
بالقرب من املخابرات، فآثر أن يشق طريقه 
اخل��اّص ع��ر احل��وزات والنس��ب احلس��يّي 

والعمام��ة. 
مه��ّرب  يب��ادر  للماض��ي،  وف��اًء  	
الدخ��ان الس��ابق و»نقي��ب الس��ادة األش��راف« 
الي��وم، بزي��اراٍت لكب��ار رج��ال حاف��ظ األس��د 

القدي��م. وحرس��ه  األحي��اء  فادي برهان
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