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الثورة املنتصرة ولو بعد حني
باتت املعادلة واضحة، حاملا يهدأ استهداف الطريان واملدفعية خيرج أبناء املناطق احملّررة، حاملني  	

األع��الم اخلض��ر، لتحي��ة الث��ورة، وال س��يما عن��د مفاصله��ا اهلام��ة أو يف ذكراه��ا.
ال ش��ك أن اإلنه��اك بل��غ م��ن الس��وريني، وخاص��ة أبناء ه��ذه املناطق، مبلغه، لكن ه��ذا مل يدفعهم إىل  	
االستس��الم كما يأمل األس��د وحلفاؤه متعددو اجلنس��يات. غري أن الرهان على صمود »أس��طوري« النهائي 
لقوى الثورة، العسكرية واملدنية، ومجهورها، هو رهان ليس واقعي، ومن هنا تأتي احلاجة امللحة إىل دعم 
دول��ي ج��اد ملطال��ب الس��وريني يف احلري��ة والكرام��ة، وه��و م��ا كان جي��ب أن حيص��ل من��ذ أطل��ق نظ��ام األس��د 

لوحش��يته العن��ان، ول��و ح��دث لوّف��ر الكث��ري م��ن الدم��اء وحّج��م الكث��ري من التط��رف والن��وازع الثأرية.
ه��ذا م��ا طال��ب ب��ه الس��وريون قب��ل مخ��س س��نوات متام��ًا، ويطالب��ون ب��ه حتى الي��وم، حني يش��اركون  	
يف مفاوض��ات جني��ف أو يقاطع��ون مباحث��ات األس��تانة، واهل��دف واح��د يف احلالت��ني... ضمان��ات دولي��ة لوقف 
القت��ل. وه��و م��ا مل مينحه��م إي��اه أح��د، ال ال��دول الغربي��ة الصديق��ة العاج��زة للث��ورة، وال حلف��اء النظ��ام م��ن 

منتحل��ي ث��وب احلي��اد واحلكم��ة زوراً ووقاح��ة.
وقع��ت الث��ورة يف أخط��اء، وه��ذه الزم��ة تارخيي��ة ل��كل الث��ورات. ومل تك��ن الث��ورة ضعيف��ة يف أي  	
وق��ت، وكان مبقدوره��ا وحده��ا إس��قاط النظ��ام، كم��ا اع��رف حلفاء النظ��ام الروس واإليراني��ون متباهني 
بأدواره��م املتصاع��دة إلنق��اذه، ومل يب��د األصدقاء املفرضون للثورة االس��تجابة الالزمة مقابل هذه األدوار، 

ليق��ع احلم��ل الثقي��ل يف مقاوم��ة الطغي��ان عل��ى الس��وريني الع��زل وحده��م.
	 يف ذك��رى الث��ورة نس��تحضر حكاي��ات الش��هداء، أمساءه��م، وجوههم، وعيونه��م الغارقة يف الذهول 
حلظة املوت، قبورهم، نس��تحضر املغيبني يف ظالم املعتقالت الرهيب، ونس��تحضر املش��ردين اهلائمني على 
وجوهه��م يف األرض ال��يت ضاق��ت عليه��م مب��ا رحب��ت. نقي��س مقادي��ر العذاب اليت حلقت به��م، نقيس املظامل 

ال��يت نزل��ت بن��ا وال تقاس. 
يف ذك��رى الث��ورة، ع��زم واح��د جي��ب أن مي��أ قلوبن��ا، ه��و أال نس��اوم، ال نصاحل منكس��رين، ال نتنازل  	
وال نعرف بفارق القوة الراهن اليوم، فسوف يتغري يف وقت ما، قريب أو بعيد، وسوف يدفع القتلة الثمن.

يف ذكرى الثورة جندد الثقة بها، بأنها احلق والواجب وسبيل اخلالص الوحيد. 	



وح��ذر الش��يخ م��ن أن األمريكي��ني س��يهدمون البي��وت ف��وق  	
رؤوس س��اكنيها، واته��م كل م��ن ال يباي��ع »الدول��ة« وحيم��ل الس��الح 
يف صف��وف جنوده��ا اآلن بأن��ه »دي��وث« ينتظ��ر »املالح��دة ليزن��وا بأهله«. 
يف اجلوام��ع األخ��رى حت��دث خطب��اء داع��ش باملعن��ى ذات��ه وإن تفاوت��ت 
درجة البذاءة. فخالل األس��ابيع األخرية صار من املألوف، على ألس��نة 

أن حيرض��وا  الدواع��ش،  الش��رعيني وعم��وم 
عل��ى االنضم��ام إىل التنظي��م بعب��ارات ال تق��ل 
عن سفاهة خطيب جامع النور. وصارت رؤية 
رجال من املدينة يرتدون الزي الذي فرضته 
داع��ش، دون أن يبايعوه��ا، تس��تفز الش��رعيني 
ليس��ألوا: »لي��ش تلبس��ون لب��اس اجملاهدي��ن؟! 
اش��لحوه أش��رف لك��م والبس��وا لب��س النس��وان. 
أنت��م م��و زمل«. تع��ّر اللغة العصبي��ة واملنحطة 
ال��يت خياط��ب به��ا الدواع��ش الن��اس يف الرق��ة 
نهايته��م  باق��راب  العمي��ق  إحساس��هم  ع��ن 
فيها، دون أن يعرفوا بذلك بينما يسعون إىل 
إلقاء املزيد يف س��فينتهم املوش��كة على الغرق. 
فق��د ترك��ت اهلزائ��م ال��يت مني��ت به��ا داع��ش 
عناصره��ا  نف��وس  يف  خمتلف��ًا  أث��راً  مؤخ��راً 
ع��ن هزائ��م س��ابقة، ال س��يما مع اق��راب »قوات 
س��وريا الدميقراطي��ة« )قس��د( إىل مس��افة 15 

كم فقط عن املدينة يف الشمال الشرقي، بالتزامن مع انتزاع اجليش 
احلر مدينة الباب من قبضتهم، وانس��حابهم املتتالي أمام قوات األس��د 
دون قت��ال تقريب��ًا. وإىل جان��ب خس��ائر األرض ال تق��ل خس��ائر األرواح 
فداحة، إذ تقدر مصادر خاصة عدد القتلى يف صفوف داعش يف »والية 
الرق��ة« خ��الل الش��هرين األخريي��ن بأكث��ر م��ن 350، س��قط معظمه��م 
يف مع��ارك الري��ف الش��مالي للمدين��ة والغ��ارات اجلوي��ة املصاحب��ة هل��ا. 
ورغ��م ذل��ك يق��ول الدواع��ش إنه��م س��يقاتلون حت��ى امل��وت يف الرق��ة، 
ويواصل��ون لي��ل نه��ار حف��ر اخلن��ادق ورف��ع الس��واتر وتفخي��خ األنف��اق 
على أطراف املدينة اليت باتت -مع بعض القرى املتصلة بها- معزولة 

م��ن الش��رق والغ��رب والش��مال، فيم��ا يش��كل نه��ر الفرات م��ن اجلنوب 
مع��راً س��الكًا بصعوب��ة بع��د تدم��ري اجلس��رين الواصل��ني إىل املدين��ة 
أول الش��هر املاض��ي. وداخ��ل الرق��ة ظه��رت متاريس جديدة اس��تعداداً 
حلرب شوارع حيّضر هلا التنظيم، فيما يتفحص فنيو داعش شبكة 

كام��ريات املراقب��ة املزروعة يف األس��واق. 
خ��الل النه��ار يتيه آباء وأمهات من حي  	
إىل آخر حبثًا عن »ديوان اجلند« أو عن الذاتية 
ليس��ألوا ع��ن مص��ري أبنائه��م جمهول��ي املص��ري 
يف صف��وف التنظي��م. وعندم��ا يس��تدلون عل��ى 
البي��ت ال��ذي نق��ل إلي��ه ه��ذا الدي��وان، كمق��ر 
جدي��د حتاش��يًا لغ��ارات التحال��ف، ال حيظ��ون 
بإجاب��ات ش��افية، وأحيان��ًا، يف األوق��ات ال��يت 
يطردونه��م  الدواع��ش،  م��زاج  فيه��ا  يتعك��ر 
بالق��وة والتهدي��د. وكذل��ك ش��أن آب��اء وأمهات 
آخري��ن يبحث��ون ع��ن مكتب »العالق��ات العامة 
والعش��ائر« للس��ؤال ع��ن أبنائه��م املعتقل��ني يف 
الس��جون. ويف احلالت��ني، ب��ل يف كل احل��االت 
اليت يكون فيها اإلنسان مقيمًا يف الرقة، يظل 
احتم��ال أن يقت��ل ف��وراً بهجم��ات التحال��ف، 
أو يلف��ظ أنفاس��ه األخ��رية بع��د ح��ني حت��ت 
األنق��اض، قائم��ًا، قيام��ة الرع��ب اليوم��ي املتواص��ل يف األرض وم��ن 

الس��ماء.
وتزي��د املش��هد الس��وداوي عبثي��ة مالحق��ة احلس��بة للم��ارة  	
يف الش��وارع للتقي��د بتعالي��م اللب��اس. فف��ي الوق��ت ال��ذي يتلط��ى في��ه 
الن��اس حبث��ًا ع��ن ج��دار أو س��قف أو م��ر مرب��ع آم��ن من قذائ��ف املوت 
وهدي��ر الطائ��رات، تقب��ض احلس��بة عل��ى خمالف��ي حل��ى، وتقي��س 

مس��افة ارتف��اع القم��اش يف س��راويل الرج��ال ع��ن كع��ب الق��دم.
وبصم��ت، وقلي��ل م��ن االهتم��ام، يش��يع األهال��ي قتاله��م،  	
س��واء س��قطوا بالقص��ف أو يف صف��وف داع��ش عل��ى جبه��ات القت��ال.

يف جام��ع الن��ور حب��ّي الدرعي��ة عل��ى أط��راف مدين��ة الرق��ة، ق��ال الش��يخ عل��ي )مص��ري اجلنس��ية( يف خطب��ة اجلمعة األخرية،  	
إن األمريكي��ني اس��تخدموا الس��الح الن��ووي ض��د »الدول��ة اإلس��المية«، وإن اجملاهدي��ن يصم��دون صمودًا فاجأ أعدائه��م، وإن على أهل 

الرق��ة الي��وم أن يس��اندوا دولته��م مثلم��ا فع��ل أه��ل املوص��ل.

دواعش الرقة: سفاهة تتصاعد وسقوط وشيك

أل��ف   190 الرق��ة حن��و  بق��ي يف مدين��ة 
األج��زاء  يف  أو  احملافظ��ة،  ويف  نس��مة. 
منه��ا،  داع��ش  س��يطرة  حت��ت  املتبقي��ة 
أق��ل م��ن 400 أل��ف، مب��ن فيه��م النازح��ون 
حل��ب  ري��ف  م��ن  واجل��دد  القدام��ى 
الش��رقي وبع��ض الق��رى يف ري��ف املدين��ة 
الش��مالي. وظه��رت، ق��رب امل��دن والبلدات 
والق��رى، خميم��ات جديدة، مثل الطبقة 
واملنص��ورة وهنيدة ودبس��ي فرج ودبس��ي 
عفن��ان، بينم��ا آث��ر س��كان أن يهيم��وا عل��ى 
وجوهه��م عل��ى األط��راف القريب��ة م��ن 

البادي��ة أو عل��ى ضف��اف نه��ر الف��رات.

فاضل عيساوي
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واملس��اجد  الدع��وة  دي��وان  يت��وىل  	
وفرزه��م  ب��ه  امللتحق��ني  الش��رعيني  إدارة 
إىل مناط��ق خمتلف��ة بع��د إع��داد س��ريع ال 
يس��تغرق أحيان��ًا أكث��ر م��ن ش��هر، خيض��ع 
خالله املقبولون لدورة خاصة قبل أن يباشر 
املتخ��رج عمل��ه يف حي��ز مكان��ي حم��دد، بل��دة 
أو قري��ة، وح��ده أو إىل جان��ب زم��الء آخري��ن. 
ويبدو أن الواسطة والتملق ملسؤولي »الدعوة 
واملس��اجد« هم��ا العام��الن األب��رز يف تعي��ني 
ش��خص م��ا يف ه��ذه الوظيف��ة املرحي��ة وذات 
مبايع��ي  بوظائ��ف  مقارن��ة  املتع��ددة  املزاي��ا 

داع��ش األخ��رى.
ين��در أن يك��ون يف فئ��ة الش��رعيني  	
حامل��و ش��هادات جامعية أو دارس��ون س��ابقون 
منه��م  والكث��ري  االس��المي.  الدي��ن  لعل��وم 
حائزون على الشهادة اإلعدادية فقط، حسب 
م��ا يب��دو م��ن تتب��ع س��ريهم. ال يهت��م التنظيم 
كث��رياً به��ذه اجلان��ب، إذ حيتق��ر كل املناب��ر 
الديني��ة األخ��رى. كم��ا ال يهت��م بطبيع��ة 
إذ  التحاقه��م،  قب��ل  أتباع��ه  احل��ال مباض��ي 
يع��د ه��ذا املاض��ي مرحلة جاهلي��ة ورّدة جتّب 
البيع��ة م��ا فيه��ا م��ن كبائ��ر وس��لوك مش��ني. 
ولع��ل القص��ة الش��هرية ألب��و زي��د اجل��زراوي 
داع��ش  ش��رعيي  أح��د  وه��و  )س��عودي(، 
البارزين، واحدة من القصص اليت مل تقطع 
فيه��ا البيع��ة ارتب��اط الش��رعي مباضيه. ظهر 
أب��و زي��د م��ع س��تة أطف��ال فائزين مبس��ابقات 
داعش يف إصدار »إىل أبناء يهود«، املنش��ور يف 
الش��هر األخ��ري من ع��ام 2015، وكانت جائزة 
األطفال هي أن يقتل كل منهم أسرياً. وبعد 
أي��ام ألق��ي القب��ض عل��ى الش��رعي اجل��زراوي 
وه��و مي��ارس الل��واط بأح��د األطف��ال، حس��ب 

ال ُتع��رف الطريق��ة ال��يت يتح��ول به��ا مباي��ع م��ا لداع��ش م��ن عض��و ع��ادي يف التنظي��م إىل ش��رعي )داعي��ة ومفت صغ��ري(، وال ُتعرف  	
املعاي��ري ال��يت ينتق��ى عل��ى أساس��ها الي��وم الش��رعيون اجل��دد. لك��ن ال بد لكل طام��ح بهذه الوظيفة أن حيفظ، بش��كل خمتصر، األح��كام العامة 

وأدلته��ا يف مس��ائل التوحي��د ونواق��ض اإلس��الم واجله��اد والعب��ادات.
م��ا أش��يع، وكان��ت عقوبت��ه اجلل��د يف س��احة 
عام��ة ث��م النف��ي مل��دة ع��ام إىل الع��راق، يف 
الوق��ت ال��ذي يلق��ي باملتهم��ني به��ذا الفع��ل يف 

الع��ادة »م��ن ش��اهق« عقوب��ة هل��م.
مدين��ة  يف  الفيح��ا  س��احة  ويف  	
البوكم��ال، أثن��اء اجتم��اع الن��اس ملش��اهدة 
حفل��ة إع��دام م��ن حف��الت داع��ش املتك��ررة، 
مل يق��اوم ق��ارئ بي��ان احلك��م، وه��و ش��رعي 
حمل��ي كان مرب��ي مح��ام س��ابق، هوايت��ه 
احملرم��ة تل��ك –وف��ق داعش- ف��راح ينظر إىل 
الس��ماء متتبعًا حتليق احلمام فوق الس��احة، 
رغ��م  م��ن اجلمه��ور  مم��ا أضح��ك عارفي��ه 
اجل��و الدام��ي. لي��س تنفي��ذ أح��كام القص��اص 
م��ن صل��ب أعم��ال الش��رعيني ع��ادة، لكنه��م 
يتنافسون على هذه املهمة بإهلام من حديث 
نبوي يقول »ال جيتمع الكافر وقاتله يف النار«. 
ش��رعي البوكم��ال احلال��ي، مرب��ي احلم��ام 
الس��ابق، كوفئ من قبل رؤس��ائه مؤخراً بأن 
يطل��ق الن��ار أو جي��ز رؤوس احملكوم��ني بيده. 
قب��ل أن يبايع التنظيم كان أمحد  	
الفتي��ح، وه��و ش��اب م��ن قري��ة أب��و ح��ردوب 
بريف دير الزور الشرقي، عاماًل بأجر يومي 
يف ورش��ة لتصلي��ح اإلط��ارات. وص��ار، بعد أن 
التح��ق بداع��ش وخض��ع لدوراته��ا، ش��رعيًا 
مش��هوراً جي��وب مس��اجد قريته، يف��يت الناس 
ويلقي الدروس. سأله أحد احلضور مرة: »يا 
ش��يخ، يص��ري مل��ا نذب��ح ذبيحة نقول يف س��بيل 
اهلل ورس��وله؟« فأج��اب الفتي��ح »ال م��ا يص��ري«، 
ث��م تراج��ع ف��وراً ب���»ال يص��ري«، ليراج��ع م��رة 
أخ��رى متلكئ��ًا م��ع ه��ذا الس��ؤال اإلش��كالي، 
داع��ش  ش��رعيي  جه��ل  ع��ن  مث��اًل  ويصب��ح 

ودعاته��ا حت��ى يف البديهي��ات أحيان��ًا.

رادار املدينة

همام احلمد

شرعّيو داعش ودعاتها
إعداد مستعجل وتنافس على قطع رؤوس احملكومني

حل��ب  مدين��ة  م��ن  آخ��ر  ش��رعي  	
ينش��ط يف بل��دة أب��و مح��ام، كان يلق��ي درس��ًا 
ب��ه  فبل��غ  العامي��ة،  بلهجت��ه  ال��زكاة  ع��ن 
احلم��اس وه��و يش��رح أهمي��ة ه��ذه الفريض��ة 
أن قال إن »النيب حممد صلى اهلل عليه وسلم 
املرتدي��ن  ذب��ح آالف وآالف  ال��ردة  حب��روب 
ألنه��ن م��ا رضي��وا يدفع��وا زكاة«، ناس��يًا أن 

ح��رب ال��ردة وقع��ت بع��د وف��اة الن��يب.
وه��و  الرمح��ن،  عب��د  ي��ردد  وال  	
ش��رعي ش��اب ع��ني من��ذ أش��هر، يف تكف��ري أو 
غض��ب  س��ورة  كل  م��ع  ش��خص  أي  ش��تم 
تنتاب��ه. ومل يوف��ر حتى والده الس��بعيين حني 
رآه يدخ��ن س��راً، فكف��ره ووصف��ه باخلنزي��ر 
اهل��رم، قب��ل أن يغ��ادر ويرف��ض الع��ودة م��رة 
أخ��رى إىل »بي��ت اب��ن س��لول« ه��ذا، عل��ى ح��د 

تعب��ريه. 
إع��الء  يف  داع��ش  ش��رعيو  يبال��غ  	
شأن »دولتهم« إىل درجة تكاد تكون فيها أهم 
جترب��ة يف التاري��خ اإلس��المي كل��ه. كم��ا 
حيل��و لبع��ض الش��رعيني أن يقارن��وا خالف��ة 
عم��ر أو عثم��ان أو عل��ي أو األموي��ني وص��الح 

الدي��ن، بالبغ��دادي و»دولت��ه«.

عبد احملسن اخللف )مزهاف( قبل البيعة وبعدها

أبو زيد اجلزراوي 
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ال ب��د أن تس��بق أي معرك��ة عس��كرية تن��وي جه��ة م��ا ش��ّنها ض��د أخ��رى معرك��ٌة إعالمي��ة ترره��ا وحتش��د هل��ا ومتّه��د  	
خصومه��ا. حت��ى  ب��ل  مناصريه��ا،  وعقلّي��ة  أليديولوجيته��ا  تبع��ًا  أخ��رى  إىل  جه��ة  م��ن  اخلط��اب  خيتل��ف  وبالطب��ع  الطري��ق. 

داع��ش إح��دى أب��رز أدوات »الّص��راع« يف س��ورية. وس��نتناول يف ه��ذه األس��طر جانب��ًا م��ن اس��راتيجية ماكينته��ا اإلعالمي��ة ع��ر 
اس��تعراض بع��ض القص��ص واألح��داث ال��يت س��بقت وأعقب��ت بع��ض معاركه��ا يف الش��مال الس��وري.

حممد سرحيل

اجليوش اإللكرتونية
يعتم��د التنظي��م عل��ى جي��ش م��ن  	
املناصري��ن اإللكروني��ني، وه��م ث��روة هام��ة 
استطاع أن يديرها حبرفّية عالية ويسّخرها 
يف خدم��ة مش��روعه بش��كل جّي��د. وال ش��ك يف 
أن غرف��ة عملي��ات مركزّي��ة كان��ت تق��وم 
إع��الن  امل��ادة اإلعالمي��ة -قب��ل  عل��ى طب��خ 
»اخلالف��ة«– وتش��رف عل��ى دراس��ة أبعاده��ا 
واحتماالتها، وبالتالي التحكم يف خمرجاتها 
وجتيريه��ا لص��احل التنظي��م، يت��وىّل بعده��ا 
فري��ق خ��اص نش��ر ونق��ل ه��ذا احملت��وى إىل 

الفض��اء اإللكرون��ي بع��د نضوج��ه!
محالت تشويه الّسمعة والكذب املنّظم

اإلس��المية  »الدول��ة  معرك��ة  يف  	
يف الع��راق والش��ام« م��ع لواء عاصفة الش��مال، 
أواخ��ر 2013، اس��تبق التنظي��م هجوم��ه عل��ى 
الل��واء،  بري��ف حل��ب، معق��ل  اع��زاز  مدين��ة 
حبمل��ة إعالمية ابت��دأت بالتخوين والتكفري 
بذريع��ة زي��ارة الس��يناتور األمريك��ي ج��ون 
ماك��ني ملع��ر ب��اب الس��المة. وبع��د ان��دالع 
بصعوب��ة  التنظي��م  ومتّك��ن  االش��تباكات 
أح��د  برصاي��ا،  جب��ل  عل��ى  الس��يطرة  م��ن 
أب��رز مق��رات العاصف��ة، اس��تمّرت ماكينت��ه 
اإلعالمي��ة يف التش��ويه، فقام��ت بنش��ر ص��ور 
ح��ول  الس��جائر  نث��ر  بع��د  العاصف��ة  قتل��ى 
يف  كان  ذل��ك  م��ن  األس��وأ  ولك��ن  جثثه��م. 
إصدار رمسي ل�»مؤسسة االعتصام« عرضت 
في��ه تس��جياًل ألح��د عناص��ر »الدول��ة« وه��و 
يكس��ر زجاج��ات فارغ��ة ق��ال إنه��ا اس��ُتخرجت 
م��ن أح��د مق��رات »مرت��دي عاصفة الش��مال«، 
فق��د  خمتلف��ة.  كان��ت  احلقيق��ة  أن  إال 

اسرتاتيجية داعش اإلعالمية:
مرحلة التمدد على حساب اجليش احلر

مزرع��ة  م��ن  الزجاج��ات  ه��ذه  اس��تخرجت 
التاج��ر املع��روف عص��ام زيتون��ي، املت��زّوج من 
روسية مسيحّية. وقد أبقت العاصفة خالل 
مدة سيطرتها على مجيع مقتنيات املزرعة، 
مبا فيها صليب ومتثال ألحد أجداد العائلة، 
وطاولة »روليت« -تستخدم يف لعب القمار- 
وزجاج��ات مخ��ر فارغ��ة معروض��ة يف خزان��ة 

للزين��ة.
رّدت  اع��زاز  يف  الش��رعية  اهليئ��ة  	
حينه��ا عل��ى التنظي��م بأنه��ا مل مت��ّس ه��ذه 
املقتني��ات ألنه��ا تّته��م زيتون��ي بالتعام��ل م��ع 
النظ��ام وتركته��ا كدلي��ل ض��ّده، بينما نفى 
أف��راد م��ن عائل��ة الزيتون��ي التهم��ة لكنه��م 
أثبت��وا صّح��ة الص��ور، ونش��روا ص��وراً قدمي��ة 
العائل��ة،  أف��راد  أح��د  وجبانبه��ا  للخزان��ة 
وَتْظه��ُر فيه��ا الزجاج��ات الفارغ��ة ذاته��ا ال��يت 
أق��دم التنظي��م عل��ى تكس��ريها يف إص��داره 
مّتهمًا لواء عاصفة الشمال بتعاطي اخلمور 

مقّرات��ه! يف 
اس��تبق  رفع��ت  ت��ل  معرك��ة  ويف  	
حبمل��ة  العس��كرّي  عمل��ه  الدول��ة  تنظي��م 
إعالمّي��ة ش��عواء، متّك��ن فيه��ا م��ن حتش��يد 
مقاتلي��ه وأنص��اره عندم��ا أش��اع أن زوج��ات 
تعّرض��ن  إلي��ه  املنتس��بني  املهاجري��ن 
لالغتص��اب م��ن عناص��ر اجلبهة اإلس��المية، 
وبع��د معرك��ة شرس��ة َأطل��ق عليه��ا »الث��أر 
للعفيفات« متّكن من الّس��يطرة على املدينة.

الدعاية كقصف متهيدي
خب��الف املتوق��ع... ال تهاج��م داعش  	
موقع��ًا أو مجاع��ًة بن��اًء عل��ى م��ّررات ديني��ة، 
ب��ل تتخ��ذ ق��راراً بالقت��ال تنفي��ذاً ألجن��دات 

وأهداف معّينة، ثم تبحث عن العدّو املناسب 
وم��ّررات قتال��ه. ولن��ا أن نتس��اءل، واألمثل��ة 
التنظي��م  يهاج��م  مل  مل��اذا  ج��داً:  كث��رية 
ج��ون  التق��ت  أخ��رى  وفصائ��ل  ش��خصيات 
ماك��ني واس��تهدف حتدي��داً ل��واء عاصف��ة 
الش��مال ال��ذي يس��يطر عل��ى مع��ر ح��دودّي 
وكان حيتجز 11 لبنانيًا عجز حزب اهلل عن 

الوس��ائل؟! إط��الق س��راحهم بش��تى 
ويف قضّي��ة ت��ّل رفع��ت أيض��ًا ملاذا مل  	
يهاجم التنظيم اجلبهة اإلس��المّية املنتش��رة 
عل��ى ال��ّراب الس��وري؟ ب��ل عل��ى األق��ّل ملاذا مل 
يهاجم مقّراتها القريبة من مقّراته يف حلب 

عل��ى أق��ّل تقدي��ر؟
لإلجاب��ة ع��ن ه��ذا الس��ؤال أطلق��ُت  	
يف ع��ام 2014 -م��ع بضع��ة أصدق��اء- ش��ائعة 
على اإلنرنت بهدف مراقبة سلوك التنظيم 
وطبيع��ة تعاطي��ه إعالمّي��ًا م��ع ه��ذا احل��دث 
الش��ائعة، ف��كان التفاع��ل أس��رَع مم��ا توّقعن��ا، 
س��ائغة  لقم��ة  اخل��ر  يف  التنظي��م  ووج��د 
وس��رعان م��ا أطل��ق من��ه »هاش��تاغ« هاجم فيه 
خصم��ه املناف��س ل��ه مؤّخراً –جبه��ة النصرة– 
ال��يت كان��ت باألم��س القري��ب ش��ريكه داخ��ل 
التنظي��م األّم، وحينه��ا بلغ��ت املع��ارك أوجه��ا 

ب��ني التنظيَم��نْي يف دي��ر ال��زور.
وبع��د م��ّدة يس��رية عاودن��ا الَك��ّرة  	
بش��ائعة مماثلة، ورغم أن ناس��جها واحد وال 
ختتل��ف كث��رياً ع��ن س��ابقتها، إال أّن تعاط��ي 
التنظي��م كان خمتلفًا هذه املّرة، إذ س��رعان 
م��ا ح��ّول الش��ائعة م��ن اجله��ة ال��يت أطلقناه��ا 
إىل ع��دّو جدي��د اّتهم��ه به��ا، فق��د كان يع��ّد 

الع��ّدة للس��طو علي��ه!
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غالء األسعار زاد املعاناة
وص��ل س��عر كيل��و اللح��م إىل م��ا ب��ني 6 و10 دوالرات، أي  	
ما يشكل 15 يف املئة من راتب املوظف احلكومي؛ ما اضطر الكثريين 
إىل اللجوء إىل خيارات بديلة كاللحوم املثلجة املستوردة، جمهولة 
املص��در وس��يئة الن��وع وكريه��ة الرائح��ة، واملعل��ب منه��ا )املرتديال(. 
ال��يت  الطع��ام  الن��اس عل��ى تغي��ري تقالي��د  الغ��الء  أج��ر  	
تعارف��وا عليه��ا، وأس��هم يف اندث��ار الكث��ري م��ن الع��ادات االجتماعي��ة، 
كم��آدب األع��راس والوفي��ات والوالئ��م اجلماعي��ة ال��يت كانت تقام 

والعام��ة. الش��خصية  املناس��بات  يف  وامل��دن  األري��اف  يف 
أم مصطف��ى )52 س��نة(، م��ن ري��ف جس��ر الش��غور، اعت��ادت  	
عل��ى اجتم��اع األبن��اء والبن��ات كل يوم مجع��ة يف منزهلا، وكان هذا 
اليوم يعّد يوم الطعام مبختلف أنواعه. أما اآلن فتقول: »كل شيء 
تغ��ري. م��ا ع��اد جنتم��ع مت��ل قب��ل، وم��ا ع��اد أطب��خ مت��ل قب��ل. وبدلن��ا 
اللح��وم الس��ورية احلم��رة بلح��وم متلج��ة طعمته��ا غريبة. من كم 
ي��وم عمل��ت حمش��ي مبرتدي��ال، ومني��ح مبرتدي��ال ألن��ه بالع��ادة ع��م 
نعمله بزيت. قبل كان بيتنا عامر بالضيوف، ما بيمر أسبوع بدون 

م��ا نعم��ل عزمي��ة كب��رية. وهل��ق هالش��ي ص��ار مس��تحيل«.
عادات اجتماعية تغريت

اعت��اد الس��وريني بش��كل ع��ام، وأهال��ي األري��اف خصوص��ًا،  	
عل��ى اجتم��اع أه��ل القري��ة يف املناس��بات، وال س��يما يف األع��راس 
وامل��آمت ال��يت ال مت��ر إال وتطب��خ فيها »املناس��ف«. أم��ا اآلن فقد اختفت 
ه��ذه الع��ادات بس��بب غ��الء اللح��وم وحال��ة احل��رب، وم��ن يص��ر عل��ى 
أن حياف��ظ عليه��ا اس��تبدل بلح��م اخل��راف حل��م الدج��اج اجملم��د 

واملس��تورد، بكمي��ات قليل��ة ج��داً، م��ع تضيي��ق دائ��رة املدعوي��ن.
حمم��ود الصط��وف )62 عام��ًا(، م��ن املعلق��ة بري��ف إدل��ب،  	
ق��ال: »كل ش��يء تغ��ري. كن��ت يف الع��ام الواح��د بدب��ح ع القليل��ة 15 
خ��روف بع��دة مناس��بات. برّب��ي غن��م ب��س حت��ى ما أش��ري حلمة من 
الس��وق. كل م��ا جيين��ا صدي��ق بدب��ح. حت��ى مل��ن نندع��ى لع��رس أو 
ن��روح عل��ى ع��زا كن��ا ناخد معنا خروف. أما الي��وم ما عاد نروح على 
تعازي، رغم كرة التعازي، وال عاد نندعى ألعراس، وال عاد ندبح. 
حتى الغنم بعناه حتى يسهل علينا النزوح. وملن جيينا ضيف صرنا 

نش��ري م��ن ه��ذا الف��روج اجملم��د يلل��ي رحيت��ه م��ا بتنط��اق«.

إرضاء التجار تسّبب يف ارتفاع األسعار
الس��بب األب��رز الرتف��اع أس��عار اللح��وم ه��و اخنف��اض الل��رية  	
الس��ورية أم��ام ال��دوالر. ومم��ا أس��هم يف ارتفاع أس��عار اللح��وم خصوصًا 
مس��اح وزارة االقتص��اد يف حكوم��ة النظ��ام بتصدي��ر األغن��ام واملاعز إىل 
الدول اجملاورة، بهدف إرضاء التجار واملتنفذين املساندين له يف حربه 
ض��د الس��وريني ليكون��وا املس��تفيد األكر من فارق الس��عر. ناهيك عن 
ارتف��اع أس��عار م��واد اإلنت��اج من علف ووق��ود، و»األت��اوات« اليت تفرضها 
حواج��ز النظ��ام عل��ى النق��ل، باإلضاف��ة إىل انتش��ار تهري��ب املواش��ي إىل 
ال��دول اجمل��اورة، وانع��دام الرقاب��ة يف املناط��ق احمل��ررة مش��ال س��ورية. 
أم ع��الء )48 عام��ًا(، م��ن نازح��ي حل��ب إىل إدل��ب، حتدثت عن  	
مشقة تأمني الطعام اليومي ألطفاهلا الستة: »ما عدت مبلك شي بعدما 
حرقت كل شي منملكه حبلب وطلعنا بتيابنا. عم نعتمد مبعيشتنا ع 
الل��ي بتوزع��ه املنظم��ات، وصار أكر أكلنا معكرونة ورز وبرغل.. ملن 
بيشتهو الوالد اللحمة بروح ع القصاب وبطلب منه العضام والشحمة 
وأن��ا خجالن��ة، وبتحج��ج أنه��ا أكل للقط��ط حت��ى م��ا ينظر ل��ي نظرة 

ش��فقة. بك��ره كت��ري أن��ه ح��دا يتحنن علي وعل��ى والدي«.
حلوم ال يعرف مصدرها تغزو األسواق

يس��تورد التج��ار يف املناط��ق اخلارج��ة ع��ن س��يطرة النظ��ام  	
حلوم��ًا ال ختض��ع للرقاب��ة أو للفح��ص الصحي��ح، وال يلتزمون بطرق 
صحي��ة للنق��ل والع��رض. إذ يت��م نق��ل اللح��وم بش��احنات مكش��وفة 
)قاط��رات( تنتظ��ر التفتي��ش عل��ى املعاب��ر واحلواج��ز لس��اعات طويل��ة 
ورمب��ا ألكث��ر م��ن ي��وم، وه��ي عرض��ة للش��مس خ��الل أي��ام الصي��ف، 
وختزن يف املستودعات أليام أحيانًا، قبل أن تنقل إىل حمال البيع حيث 
تعرض على صناديق خش��بية أو كرتونية، مكش��وفة ألش��عة الشمس 
وغب��ار الس��يارات، باإلضاف��ة إىل االنقط��اع املس��تمر للكهرب��اء ال��يت يت��م 

اس��تجرارها م��ن حم��ركات الدي��زل أو »األمب��ريات« غ��ري املس��تقرة. 
كس��ار نص��ر اهلل )45 عام��ًا(، حل��ام م��ن قلع��ة املضي��ق بري��ف  	
محاة، قال: »قبل األحداث كنت بدبح كل يوم بني 6 و8 روس خراف، 
أم��ا الي��وم كل 4 أي��ام بدب��ح راس واح��د. أغل��ب الن��اس م��ا ع��ادت تق��در 
تش��ري حلم��ة مزبوط��ة وص��ارت تعتم��د ع اجملم��د واملس��تورد بس��بب 

الف��رق الكب��ري بالس��عر«.

اللحوم تغيب عن موائد السوريني

ص
خا

ي - 
غرب

ب ال
إدل

ف 
ري

ش ب
كو

 در
ت -

ظما
املن

ت 
رعا

ن ت
م

»واهلل ي��ا أخ��ي م��ا ض��ل ش��ي امس��و رخ��ص. كلو عم يرتف��ع؛ املازوت، واحلطب، وال��كاز، واللحم. آااه، اللحم من زمان نس��يناه وما  	
ع��اد نش��وفه م��ن العي��د للعي��د«؛ به��ذه الكلم��ات ب��دأت أم مصطف��ى حديثه��ا الطوي��ل ع��ن تغ��ري ع��ادات الطع��ام يف أس��رتها.

مريم أمحد
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يتدف��ق الس��وريون يف ش��وارع أورف��ا  	
وحواريه��ا وحمالتها وورش��ها ومعاملها، دون 
صعوب��ات كب��رية س��وى احلن��ني إىل بلده��م، 
رغ��م أن الق��رب اجلغ��رايف من��ه خيف��ف م��ن 
وطأت��ه  حت��ت  يعي��ش  ال��ذي  الش��عور  ذل��ك 
آخ��رون تابع��وا باجت��اه الش��مال والغ��رب. ع��دا 
عن أن الركيبة االجتماعية لسكان الوالية 
مش��ابهة لركيبته��م، واللغ��ة العربي��ة -أو 
ال��يت  األورفلي��ة،  جييده��ا  ال��يت  بقاياه��ا- 
اضطره��م الس��وريون إىل نبش��ها م��ن املاض��ي 
لتيسري التعامل معهم. وألن للمجال العام يف 
تركيا هيبته اخلاصة فقد اقتطع السوريون 
على هامش��ه جمااًل لفضاءاتهم العامة، متثل 
يف املقاه��ي والكافيري��ات والفن��ادق الش��بابية 
والبيوت ش��به املخصصة الجتماعات األقارب 

واهليئ��ات... املنظم��ات  وص��االت 
يف  الع��ام  بالش��أن  املهتم��ون  يع��ّر  	
الث��ورة  إىل  انتمائه��م  ع��ن  األماك��ن  ه��ذه 
العصيب��ة  وحلظاته��ا  ذكرياته��ا  باس��تعادة 
والتغ��ين حبوادثه��ا واحلن��ني إىل م��ا يرون��ه 
صفاء الثوار األول، يف زمن التظاهر السلمي 
واملالحق��ات األمني��ة ال��يت يس��تذكرون اآلن 
اجلوان��ب املضحك��ة منها، وحص��ار مدينة دير 
الزور، أو الس��يطرة على الرقة وإدارتها ذاتيًا، 
أو مغام��رات الفصائ��ل املتفرق��ة يف احلس��كة. 
الي��د  وض��ع  حماوالته��م  املهتم��ني  وجتم��ع 
عل��ى اخلل��ل ال��ذي أت��ى بهم إىل هن��ا، وحبثهم 
صفوفه��م  جلم��ع  طريق��ة  ع��ن  املس��تمر 
اس��تعداداً مللء الفراغ الذي س��يركه االنهيار 
الوش��يك لتنظيم الدولة اإلس��المية. على أن 
ذل��ك البح��ث ع��ادة م��ا ينته��ي بعم��ل إنس��اني 
املس��اعدات  توزي��ع  ب��ني  ي��راوح  إغاث��ي،  أو 

امله��ن واللغ��ة الركي��ة  والتوثي��ق وتعلي��م 
لفئ��ات مل تك��ن مس��تهدفة م��ن قب��ل، كم��ا 
يف��رض القائم��ون عل��ى تل��ك األعم��ال، )أو 
أنه��ا كان��ت تش��عر بالغ��ن ألنه��ا خ��ارج دائ��رة 
الفعل الثوري؟(. وجتد تلك األعمال قيمتها، 
السياس��ي،  العم��ل  يف  خ��رة  األكث��ر  عن��د 
م��ن نتائجه��ا املرج��وة يف اس��تعادة احلاضن��ة 
الش��عبية، وجتس��يد أه��داف الث��ورة بالعم��ل 
املؤسساتي، وإبقاء األهالي على صلة بالشأن 

الع��ام، والتجهي��ز للع��ودة إىل س��وريا.
كم��ا  رمسي��ًا،  أورف��ا  يف  تعم��ل  	
ومدرس��ة  منظم��ة   60 إحص��اءات،  تق��ول 
لك��ن  بالس��وريني،  خاص��ًا  طبي��ًا  ومرك��زاً 
حديث الشارع يصل بالعدد إىل 100 منظمة، 
وتش��مل التس��مية كل كيان مدني أو أهلي 
يعمل يف الش��أن العام. وتتلقى هذه املنظمات 
بش��كل دائ��م تهم��ًا بالفس��اد املال��ي واألخالق��ي 
واحملسوبية والعمالة لقوى إقليمية ودولية 
والتش��بيح لش��خصيات معين��ة، ولذل��ك تروج 
بني الفئات الثورية مصطلحات، كالسلبية 
والتش��ويش وم��واالة النظ��ام س��راً، يف س��ياق 
ال��رد عل��ى تل��ك الته��م، أو حت��ى االس��تئثار 
عليه��ا  يق��ف  للفع��ل  كأرضي��ة  بالث��ورة 

الكث��ريون.
ال ي��رى قس��م كب��ري م��ن األهال��ي  	
فع��ل  أي  أراضيه��م  خ��ارج  الث��وار  عم��ل  يف 
ث��وري، إذ إن الث��ورة يف الداخ��ل، واس��تعادة 
األرض ه��دف أساس��ي هل��ا، كم��ا يعتق��دون. 
أم��ا العم��ل اإلنس��اني واإلغاث��ي فه��و منفص��ل 
ع��ن الث��ورة، بدلي��ل أن��ه موج��ود يف مناط��ق 
النظ��ام كذل��ك. ويش��كل الع��امل االفراض��ي، 
مفتوح��ًة  س��احًة  الفيس��بوك،  يف  متمث��اًل 

الثورة والثوار يف أورفا

للحدي��ث ع��ن تل��ك األش��ياء، بع��د أن أصب��ح 
وجدانًا عامًا يتقاس��م فيه اجلميع التعاطف، 
ولك��ن كذل��ك االقتت��ال واالس��تعداء، وحي��ث 
م��ن  للني��ل  الوهمي��ة  احلس��ابات  تس��تعمل 
وبس��بب  والكيان��ات.  الش��خصيات  بع��ض 
العالق��ات االجتماعي��ة املتش��ابكة للس��وريني، 
ال��يت حافظ��ت عل��ى نفس��ها يف أورف��ا، تتوصل 
الش��خصيات العام��ة ع��ادة، أو املقرب��ون منه��ا، 
إىل معرف��ة أصح��اب احلس��ابات الوهمي��ة، ما 
أدى إىل مش��اجرات اس��تعملت فيه��ا أس��لحة 
بيض��اء وناري��ة. حت��ى أن بع��ض العامل��ني يف 
اجمل��ال اإلعالم��ي يب��دي اس��تعداده لتن��اول 
أي جه��ة بالنق��د ش��رط أن تك��ون بعي��دًة ع��ن 
أورف��ا، ال��يت تك��ّون فيه��ا مع الزم��ن قانون غري 
مرئ��ي يف م��ا خي��ص عم��ل الث��وار، يتلخ��ص 
كان��ت  مهم��ا  الته��م،  إط��الق  إمكاني��ة  يف 
فداحته��ا، لك��ن دون توجيهه��ا إىل أحد بعينه.

أورف��ا  الس��وريني يف  ع��دد  جت��اوز  	
أعلن��ت  م��ا  حبس��ب  ش��خص،  أل��ف   400

مديري��ة اهلج��رة التابع��ة ل��وزارة اخلارجي��ة 
الش��رقية  املنطق��ة  أبن��اء  يش��كل  الركي��ة، 
يف س��وريا غالبيته��م. بينم��ا يق��در عامل��ون 
يف الش��أن الع��ام الع��دد ب���600 أل��ف، يف ظ��ل 
وج��ود الكثريي��ن خ��ارج إحص��اءات املديري��ة 
لع��دم حصوهل��م عل��ى الكيمل��ك. ورغ��م ت��رم 
مس��تمر يبدي��ه س��وريون مم��ا يرون��ه »غب��اء« 
أو »اس��تغالاًل« تركي��ًا، أو تدخ��اًل يف الش��ؤون 
الداخلي��ة اخلاص��ة ببلدهم، إال أن الوالية مل 
تس��جل أح��داث صدام كبرية بني الس��وريني 
حت��وي  أنه��ا  رغ��م  اآلن،  حت��ى  واألت��راك، 
الع��دد األك��ر م��ن الس��وريني ب��ني الوالي��ات 

الركي��ة.

رادار املدينة

يب��دو عم��وم الالجئني الس��وريني يف والية  	
أورف��ا الركي��ة غ��ري مكرث��ني كث��رياً لدخ��ول الث��ورة 

عامه��ا الس��ابع، رغ��م أن فاعل��ني فيه��ا م��ا زال��وا مصري��ن عل��ى 
العمل إلسقاط النظام، كهدف يتفقون عليه، وخيتلفون على باقي 

األم��ور ال��يت تس��بق ذل��ك، أو ترافق��ه، أو تأت��ي بع��ده.

جمد السعد

اعتصام يف أورفا تنديداً جبرائم النظام يف دوما عام 2015
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ربي��ع  مؤام��رة  وأد  مت  أن  بع��د  	
دمش��ق يف أواخ��ر ع��ام 2001 من قب��ل القائد 
الشاب الواعد بشار األسد، واعتبار اجملتمع 
املدن��ي اس��تعماراً جدي��داً وف��ق تصرحي��ات 
رمسية للسيد عدنان عمران وزير اإلعالم 
حينه��ا؛ ح��اول النظ��ام التأكي��د عل��ى أن 
مس��رية اإلصالح مس��تمرة رغم ذلك. ومن 
أج��در به��ذه املهم��ة، بع��د أن ازدادت أعب��اء 
الدكت��ور، من زوجته املصون، الريطانية 

اجلميل��ة أمس��اء األس��د.

نباهة أمني الفرع
أو

د. أنس فتّيح

رادار املدينة

عل��ى الف��ور باش��رت الس��يدة األوىل حبمل��ة ت��روج فيه��ا  	
للتحديث والتطوير، فمرة توجه باالس��تغناء عن اللباس العس��كري 
لطلب��ة الثانوي��ة، لتزي��ل بذل��ك العف��ن ع��ن ثي��اب وقل��وب اليافع��ني، 
ومرة تدعم دور الشباب فتناصر جملة »شبابلك« اليت كان رئيس 
حتريره��ا، الناش��ط املثق��ف األكاب��ري إي��اد ش��رجبي، عل��ى ق��در 
املس��ؤولية املناطة به فلم يضّيع أدنى نش��اط للس��يدة األوىل دون أن 
يغطي��ه، حت��ى ل��و كان حضوره��ا ع��رس صديقة، وم��رة تعمل على 
تغيري قانون األحوال الش��خصية بآخر يعطي حقوقًا أوس��ع للمرأة، 
فيتص��دى هل��ا الش��يخ املدم��اع ال��ذي ال خي��اف يف احل��ق لوم��ة الئ��م، 
الع��امل الربان��ي الفيلس��وف الداعي��ة حمم��د س��عيد رمض��ان البوط��ي 
ق��دس اهلل س��ره، فيحف��ظ بصم��وده بيض��ة الدي��ن ويص��ون أع��راض 

املس��لمني.
إال أن ذلك الواقع املتخلف مل يثبط عزمية إميا ونزعتها  	
التحرري��ة، فأطلق��ت ع��دداً م��ن اجلمعي��ات األهلي��ة )الحظ��وا أهلي��ة 
ولي��س مدني��ة، ف��األوىل وطني��ة والثاني��ة اس��تعمارية(. فصدح��ت 
أنغ��ام مجعي��ة »مس��ار«، وتألق��ت هال��ة مجعي��ة »امل��ورد«، وأش��رقت 
مجعي��ة »بس��مة« كش��مس الظه��رية. ومل مت��ض أع��وام قالئ��ل إال 
وأمث��رت اجله��ود املضني��ة للس��يدة اإلنس��انة، فأصبح��ت أيقون��ة يف 
عامل التطوع، تباري الليدي ديانا ش��هرًة وتفوق األم ترييزا إحساس��ًا 
وحن��ّواً. فه��ي، حبس��ب ش��هادة رئيس��ة مجعي��ة نس��وية يف دي��ر ال��زور 
آنذاك، راقية ومتواضعة يف آن واحد، وأكر دليل تذكره رئيس��ة 
اجلمعية على ذلك أن السيدة األوىل شربت كأس ماء تناولته من 
الطاولة مباشرة، بل زادت على ذلك فازدردت رشفة من الشاي مع 
عض��وات اجلمعي��ة حت��ى بان��ت حنجرته��ا م��ن خلف رقة جل��د عنقها 

املمش��وق.
يف تل��ك األج��واء املبش��رة، ويف س��حابة صي��ف 2005، عزمت  	
جمموعة من ش��باب وش��ابات دير الزور على إنش��اء مجعية ش��بابية، 
مس��تفيدين م��ن حال��ة االنفت��اح ال��يت تعيش��ها الب��الد وم��ن الدع��م 
الالمتناه��ي املق��دم م��ن القي��ادة احلكيمة ممثلة يف ش��خص الس��يدة 
األوىل. وبالفع��ل، مل تك��د متض��ي س��نة ونصف الس��نة بع��د االجتماع 

التأسيس��ي للجمعي��ة، قام��ت فيه��ا اجله��ات األمني��ة بس��تة أو س��بعة 
مسوحات واستدعاءات لأعضاء املؤسسني، حتى هلت املوافقات سريعًا 
م��ن اجله��ات احلامي��ة للبالد، واليت لوالها مل��ا كان ألخت القبضاي أن 
تع��ود يف الس��اعة الثالث��ة لي��اًل آمن��ة غامن��ة. ومل يب��ق لإلع��الن الرمسي 
ع��ن اجلمعي��ة إال بض��ع موافق��ات م��ن جه��ات مدنية )فرع ح��زب البعث 
العرب��ي االش��راكي؛ احملافظ��ة؛ وزارة الش��ؤون االجتماعي��ة والعم��ل(.

ف��رع  املفاج��أة فُرف��ض اجلمعي��ة م��ن قب��ل  وهن��ا حت��دث  	
احلزب، مع أن موافقته روتينية يف العادة بعد موافقة األمن. ونتيجة 
الطبيعة االجتماعية والعالقات العائلية املتش��ابكة لس��كان مدينة دير 
ال��زور متك��ن مؤسس��و اجلمعي��ة، يف أواخرع��ام 2007، م��ن ترتي��ب موعد 
م��ع أم��ني ف��رع احل��زب، وال��ذي تفض��ل، رغ��م مش��اغله الكث��رية، بقب��ول 
اللق��اء به��م )كمث��ال عل��ى حج��م مش��اغل م��ن يتقل��دون ه��ذا املنص��ب، 
أربعة شواالت من التقارير مل تقرأ بعد وجدها اجليش احلر يف مبنى 
احل��زب بع��د معرك��ة حتري��ر احلويق��ة(. وبع��د أن أّه��ل األم��ني وس��ّهل 
بزواره، استهل الكالم بصوت جهوري قائاًل: »رفاق.. رفيقات، تسعدني 
روح املب��ادرة لديك��م. لق��د اطلع��ت عل��ى ملفاتك��م ووج��دت أنك��م مجيع��ًا 
م��ن الرف��اق البعثي��ني )وكأن هن��اك ش��اب س��وري لي��س منتس��بًا إىل 
احل��زب(، وأرى أن البع��ث أوىل بك��م م��ن أي تش��كيل آخ��ر. ورغ��م أنك��م 
نصراء فحسب إال أنه مبقدوركم أن متارسوا أي نشاط ترغبون فيه 
م��ن خ��الل احل��زب ومنظمات��ه الرديف��ة. وأعدك��م ش��خصيًا -يف ح��ال 

وافقت��م- أن جت��دوا كل التس��هيالت الالزم��ة لعملك��م«.
يف أواخرع��ام 2012 كان ق��د استش��هد مش��س الدي��ر -حمم��د  	
العسكر- أمني سر مجعية »شباب الفرات« املمنوعة -بعد أن صار عضو 
احت��اد تنس��يقيات الث��ورة- خالل هجوم ش��نه احل��رس اجلمهوري على 
مدين��ة دي��ر ال��زور، واستش��هد الدكت��ور أمح��د الفتي��ح، أح��د مؤسس��ي 
اجلمعي��ة -بع��د أن ص��ار عض��و احت��اد األطب��اء األح��رار- إث��ر قص��ف 

اس��تهدف طري��ق املش��فى امليدان��ي يف معضمي��ة الش��ام.
ويف أواخ��ر 2015 مت انتخ��اب الس��يد ري��اض حج��اب -األم��ني  	
الس��ابق لف��رع احل��زب يف دي��ر ال��زور وصاح��ب الوع��د أع��اله- رئيس��ًا 

الس��ورية. للمعارض��ة  التابع��ة  للمفاوض��ات  العلي��ا  للهيئ��ة 
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ذات مس��اء صيف��ي، وكان اهل��واء يدخ��ل من نواف��ذ املعتقل،  	
ش��رد الش��اب معت��ز بذكريات��ه إىل مدينت��ه اجلميل��ة، إىل احلدائ��ق 
واملس��اءات ال��يت كان جيل��س فيه��ا عل��ى ش��رفة بيت��ه واملدين��ة كله��ا 
أمام��ه، إىل األي��ام ال��يت كان جي��وب فيه��ا الش��وارع حت��ت املط��ر، إىل 
أي��ام لع��ب الك��رة م��ع أصدقائ��ه. غط��ى وجه��ه بالبطاني��ة وبك��ى. ظلت 

الذكري��ات تعانق��ه طوي��اًل حت��ى غلب��ه النع��اس فن��ام.
ويف أح��د أي��ام الش��تاء ج��اء الس��جانون مدجج��ني بالعص��ي  	
واهل��راوات وطلب��وا من��ه أن خيل��ع ثياب��ه، ففع��ل. ظل بثياب��ه الداخلية. 
أدخل��وه حت��ت ال��دش الب��ارد والكب��ال اجملدول��ة تنه��ش جس��ده. كان 
يص��رخ م��ن األمل وال��رد، وم��ع صراخ��ه كان��ت وحش��ية اجلالدي��ن 
ت��زداد وش��تائمهم تتع��اىل وتتن��وع: »ال يعجب��ك بش��ار األس��د أيه��ا 
احلقري؟!! تريده أن يرحل؟!! تريد حماربة الطائفية أيها الوهابي؟! 
تري��د إخ��راج اإليراني��ني من س��وريا؟! ومن تري��د أن يأتي بداًل منهم؟ 
آل س��عود أم أم��ري قط��ر؟!! ه��ل إي��ران ه��ي ال��يت حتتلن��ا أم إس��رائيل ي��ا 
اب��ن العاه��رة؟! كم تدفع لك أمريكا وإس��رائيل والس��عودية؟«. كان 
الش��اب ق��د ف��ارق احلي��اة وه��م غري منتبهني، مس��تمرين يف س��اديتهم. 
عندم��ا تعب��وا أخ��رياً توقف��وا. كان غارق��ًا بدمائ��ه. أعلن��ت الطي��ور 
واحلدائ��ق واألمطار والش��وارع وأص��وات املتظاهرين أن معتز مل يعد 
يض��ج باحلي��اة. كل س��نواته الدراس��ية، كل ثقافت��ه البس��يطة ال��يت 
اكتس��بها من نش��اطه السياس��ي العفوي واحلماس��ي، كل هذا ذهب 

حت��ت أق��دام هم��ج وبراب��رة ح��دود ثقافته��م مس��اع عل��ي الدي��ك.
* 	* 	* 	 	

ذات صب��اح م��ن صباح��ات حل��ب احلزين��ة كان احملام��ي  	
إبراهي��م ذاهب��ًا إىل مكتب��ه. وص��ل إىل مدخ��ل املبن��ى وإذ بأربع��ة م��ن 
رج��ال املخاب��رات اقت��ادوه إىل الف��رع، وهن��اك انهال��وا علي��ه باللكم��ات 
والش��تائم. بع��د س��اعات أخ��ذوه إىل رئي��س الف��رع مقي��داً. ق��ال أح��د 
العناص��ر لرئيس��ه: »س��يدي، إن��ه ال حي��ب الرئي��س!! ه��ل تص��دق؟!!«. 
ث��م انه��ال علي��ه يعض��ه يف كتف��ه ويدي��ه وه��و يص��رخ مس��عوراً: »أال 
حت��ب بش��ار األس��د؟!! وه��ل يوج��د يف الدني��ا كله��ا م��ن ال حي��ب بش��ار 
األسد؟!! ولك أمريكا تريد بشار األسد رئيسًا هلا، وروسيا وبريطانيا 
وفرنسا... والعامل كله!«. طلب رئيس الفرع من العنصر أن يتوقف 
ث��م س��أل احملام��ي: »كي��ف تق��ف م��ع اجملموع��ات الوهابي��ة وأن��ت 

مسيحي؟!! كيف تقف مع عمالء السعودية وقطر وأنت يساري؟!! 
أنت سرياني وطائفتك متحضرة فكيف تقف مع اإلخوان املسلمني 
ض��د البل��د وض��د صمودن��ا؟!! ث��م كي��ف تق��ول إن��ك ال حت��ب س��يادة 
الرئي��س؟!! ه��ل يوج��د يف الع��امل كل��ه رئي��س يش��بهه؟ إن��ه دائ��م 
االبتس��ام، عال��ي الثقاف��ة، وأفض��ل دكت��ور يف العامل، ع��دا عن أنه ابن 

الرئي��س اخلال��د، كي��ف؟!!!«.
أراد إبراهيم أن يقول: »أنتم مجيعًا رعاع منحطون وقطاع  	
ط��رق تتوجك��م الس��فالة. لع��ن اهلل س��اللتكم القذرة منذ نش��وئها إىل 
ي��وم يبعث��ون!!« لكن��ه خ��اف، خ��اف كث��رياً... فل��م ي��أت جب��واب. كان 
يف داخل��ه ح��زن عمي��ق وه��و يق��ول لنفس��ه: »ه��ؤالء م��ن حيكمن��ا من��ذ 
مخس��ني عام��ًا!!«. فك��وا قي��ده وأخل��وا س��بيله. ذه��ب إىل املن��زل منه��كًا. 

رت��ب أغراض��ه. وبع��د أي��ام غ��ادر »حض��ن الوط��ن«.
* 	* 	* 	 	

أب��و ع��ادل رج��ل مخس��يين مت��زن وخل��وق. جن��ار بس��يط ال  	
يتدخ��ل يف السياس��ة. حم��ب ألوالده ويق��دم هل��م كل س��بل النج��اح. 
ذات ظهرية أحد أيام اجلمع ذهب إىل مسجد احلي اجملاور للصالة. 
كان ق��د مس��ع أن مظاه��رة س��تنطلق م��ن هن��اك. وص��ل إىل املس��جد 
ف��رأى الش��بيحة ورج��ال املخاب��رات حيوم��ون حول��ه وه��م حيمل��ون 
العص��ي والس��كاكني. دخ��ل وصل��ى م��ع الن��اس. عن��د انته��اء الص��الة 
وق��ف ش��اب وص��اح بأعل��ى صوت��ه »تكب��ري« ف��ردد العش��رات حبم��اس 
»اهلل أك��ر«. خ��رج اجلمي��ع وهم يهتف��ون. ركض أزالم النظام حنو 
املتظاهري��ن وب��دأوا يضربونه��م ويطلقون النار بش��كل عش��وائي وهم 
يصرخ��ون: »اهلل، س��وريا، بش��ار وب��س«. وقف أبو ع��ادل على الرصيف 
املقاب��ل يش��اهد املظاه��رة بزه��و. يف ذل��ك الي��وم س��قط أربع��ة ش��هداء 
والعدي��د م��ن اجلرح��ى وعش��رات املعتقل��ني الذي��ن كان أب��و ع��ادل 
أحده��م. يوم��ان يف الف��رع وأبو عادل حت��ت التعذيب. يريدون منه أن 
يع��رف بعالقت��ه م��ع املتظاهري��ن وهو ينك��ر أي عالقة. توس��ل إليهم 
ب��كل أمس��اء اهلل احلس��نى واألنبي��اء والصحاب��ة، وباس��م رئيس��هم... 
لك��ن عبث��ًا!! فج��أة خرج��ت من فمه كلم��ات ال يعرف كيف نطقها: 
»كرم��ى لإلم��ام عل��ي«، فتوق��ف الض��رب وكأن تي��اراً كهربائي��ًا 

مس��هم!! ويف الي��وم التال��ي أفرج��وا عن��ه.

أبو حممد اإلدليب

إىل الذي��ن رحل��وا... عب��د اهلل األق��رع وهيث��م اخلوج��ة وخلي��ل رش��يد وعب��د اهلل قب��ارة وجرج��س ومجال كال��و وعمر فوزي  	
وحس��ني العل��ي وت��اج الدي��ن ريش��ي وف��ؤاد ماردل��ي ورمضان احلس��ني وحممد حج��ار... ذكرى األي��ام احلزينة. وإىل الذي��ن يقبعون 

يف معتق��الت التعذي��ب اهلمجي��ة... ك��ي ال ننس��اهم!!!!

مشاهد من وراء القضبان
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ق��درت األم��م املتح��دة، يف تقريره��ا  	
ع��دد  احلال��ي،  الش��هر  بداي��ة  يف  الص��ادر 
الالجئ��ني الس��وريني ب���4.9 مليون. وتع��د أملانيا 
أكث��ر ال��دول األوروبي��ة اس��تقبااًل هل��م، إذ 
يق��در عدده��م فيه��ا بأكث��ر م��ن 800 أل��ف. 
وه��ذا الع��دد مرش��ح للزي��ادة نتيج��ة اهلج��رة 
املراكم��ة يف  املس��تمرة وطلب��ات مّل مش��ل 
الس��فارات األملاني��ة يف معظ��م البل��دان ال��يت 
يوج��د فيه��ا س��وريون. ورمب��ا كان��ت الس��فارة 
األملاني��ة يف القاه��رة ه��ي األكث��ر تعقي��داً يف 
النظ��ر إىل طلب��ات مّل الش��مل حبس��ب معظ��م 
الذي��ن تواصلن��ا معهم يف مصر اليت تضم 131 
ألف سوري حبسب إحصائيات مكتب اهلجرة 

والالجئ��ني هن��اك. 
من حقنا أن نكون مع عائالتنا

م��ن  واح��دة  عام��ًا(   30( من��ى  	
الالجئ��ات الس��وريات اللوات��ي حتمل��ن ع��بء 
الرحل��ة إىل أملاني��ا ع��ر تركي��ا، قادم��ة م��ن 
مص��ر ال��يت جل��أت إليه��ا من��ذ ع��ام 2013 م��ع 
زوجه��ا، لتص��ل إىل أملاني��ا من��ذ س��نة ونص��ف. 
ب��دت الس��يدة من��ى حزين��ة وه��ي تتح��دث ع��ن 
قصته��ا م��ع مّل الش��مل بع��د أن ترك��ت زوجها 
يف مص��ر لتخاط��ر ه��ي بالرحل��ة البحري��ة، 
ظن��ًا منهم��ا أن الطل��ب س��يكون أس��هل يف ح��ال 
كان��ت مقدمت��ه أنث��ى. ولك��ن ال��ذي ح��دث أنه 
بعد وصوهلا إىل أملانيا وحصوهلا على اإلقامة 
الصاحل��ة مل��دة 3 س��نوات، ال��يت تؤهله��ا لطل��ب 
الش��مل؛ ب��دأت املعان��اة مع الس��فارة األملانية يف 
القاهرة بعد استكمال مجيع األوراق املطلوبة 

وحج��ز موع��د لزوجه��ا.

مل  زوجه��ا  قابل��ت  ال��يت  الس��فارة  	
ترس��ل أي رد خبص��وص املعامل��ة من��ذ س��نة 
تقريب��ًا، وم��ا زال��ت من��ى تبح��ث ع��ن األس��باب. 
»املوظف��ون يف منطق��ة برمي��ن ال��يت أس��كن 
فيه��ا متعاون��ون ورأوا أن ال أس��باب للرف��ض، 
ولك��ن الس��فارة س��لطة علي��ا وعلين��ا أن نطي��ع 
القرارات وننتظر«، كما تقول منى. يعرفون 
يف الس��فارة أن باس��تطاعيت يف ح��ال الرف��ض 
أن أرف��ع دع��وى قضائي��ة ضده��م، ويف الغال��ب 
سأكس��بها، ولذل��ك مل يص��ل إىل اآلن أي رد 
مكتوب. كل ما قالوه كان شفهيًا ويتلخص 
يف أن زوجي »يف مكان آمن ويعيش يف ظروف 
جيدة وال ميكن إعطاؤه حق اللجوء بناء على 
ذل��ك«، عل��ى الرغ��م م��ن أن القان��ون يف أملاني��ا 
يق��ول إن »مّل الش��مل يك��ون بن��اء عل��ى احتي��اج 
الش��خص املوج��ود يف أملاني��ا ولي��س العك��س«.

فادي، زوج منى، قال ل�»عني املدينة«  	
إن��ه احت��اج إىل ش��هرين ليتمك��ن م��ن حج��ز 
موع��د يف الس��فارة ليق��دم األوراق املطلوب��ة 
فض��اًل  ي��ورو،   60 البالغ��ة  الرس��وم  ويدف��ع 
ع��ن جتهي��ز األوراق وتصدي��ق عق��د ال��زواج 
وترمجته��ا ال��يت كلف��ت م��ا يق��ارب 600 جنيه 
مص��ري لتج��ري املقابل��ة: »اكتف��وا ببضع��ة 
أس��ئلة وقال��وا إنه��م س��يبلغوني النتيج��ة عل��ى 
اإلميي��ل«. انتظ��ر ال��زوج لش��هرين ولك��ن ال��رد 
مل ي��أت فأرس��ل إميي��اًل للس��فارة لالستفس��ار 
فج��اءه ال��رد خمتصراً يكرر أنهم من س��يبلغه 
بالنتيجة، طالبني عدم االستفسار ثانية. بعد 
ش��هر اتصل��ت إح��دى العامالت يف الس��فارة به 
لس��ؤاله عن بعض املعلومات اليت كان أهمها 

مل تكن رحلة الوصول إىل أوروبا نهاية مآس��ي الالجئني الس��وريني، بل رمبا كانت البداية بالنس��بة إىل بعضهم الذين ما زالوا يف  	
انتظار مّل مشلهم بأسرهم الذي اصطدم بالكثري من العوائق اليت تتمثل يف تباين القوانني اليت ختص الالجئني من دولة إىل أخرى، ومن 
مقاطعة إىل شقيقتها، باإلضافة إىل اجلهل باللغة وسوء الرمجة، مروراً بالبريوقراطية وتأخر اإلجراءات والتكلفة املادية الثقيلة اليت ال 

يس��تطيع الكث��ري من الالجئ��ني حتملها.
إن كان يوجد جواز س��فر س��وري مع زوجته، 
وطلبت منه إرس��ال الرد عر اإلمييل. ليفاجأ 
بع��د ش��هرين باتص��ال املوظف��ة م��رة أخ��رى 
للس��ؤال ع��ن األم��ر نفس��ه، وح��ني أجابه��ا أن��ه 
أرس��ل ال��رد باإلميي��ل كم��ا طلب��ت اكتف��ت 
بالبح��ث عل��ى االميي��ل لدقائ��ق وإخب��اره: »إي 

مت��ام«.
من��ذ أي��ام طلب��وا م��ن الزوج��ة عق��د  	
اس��تئجار من��زل يف أملاني��ا، وم��ا يثب��ت أنه��ا ق��د 
تقدمت لدراس��ة اللغة، وعقد عمل للموافقة 
عل��ى طل��ب زوجه��ا، رغ��م أن ه��ذه الش��روط 
مطلوب��ة م��ن طال��يب الكفال��ة ال مّل الش��مل. 
تنه��ي من��ى كالمه��ا: »ل��و بع��رف  	
هي��ك م��ا كن��ت إجي��ت عأملاني��ا. كل هالقت��ال 
القوان��ني  بتكفل��ه  حقوق��ي  م��ن  ح��ق  بش��ان 

األملاني��ة«.
فيزا بالغلط!

التابع��ة  املقاطع��ات  إح��دى  يف  	
لش��مال الراي��ن تقطن الس��يدة س��عاد، القادمة 
مع ابنتيها إىل أملانيا منذ سنتني، يف حني بقي 
زوجه��ا وثالث��ة من أوالدها يف مصر. وبعد أن 
قدم��ت طل��ب مّل الش��مل ومت��ت املوافق��ة علي��ه 
أعطي��ت الفي��زا لزوجها وأوالده��ا. دفعت املرأة 
التأمني البالغ 560 جنيهًا عن الشخص الكبري 
)ف��وق 18 س��نة( و280 جنيه��ًا ع��ن الصغ��ري، 
جني��ه   4900( الطائ��رة  بطاق��ات  واش��رت 
للش��خص(؛ ولك��ن الس��فارة األملاني��ة، وقب��ل 
أربع��ة أي��ام فق��ط م��ن موع��د الس��فر، أبلغته��م 
بإلغ��اء الفي��زا حبج��ة أنه��ا أعطي��ت باخلط��أ، 
لتخس��ر امل��رأة بذل��ك رؤي��ة زوجه��ا وأوالده��ا 

بني مصر وأملانيا
سوريون تائهون يف معامالت مّل الشمل
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واملبال��غ ال��يت دفعته��ا.
كان ه��ذا قب��ل تس��عة أش��هر. ومن��ذ  	
ذل��ك الوق��ت والس��يدة س��عاد حت��اول معرف��ة 
س��بب ه��ذا اخلط��أ وعل��ى م��ن تق��ع املس��ؤولية 
ولك��ن دون ج��دوى، م��ا دفعه��ا إىل رف��ع دع��وى 
قضائي��ة عل��ى الس��فارة األملاني��ة يف القاه��رة: 
»يتقاض��ى احملام��ي 200 يورو لقاء كل إمييل 
يرس��له، ع��دا التوكي��ل ال��ذي دفعت��ه، وه��و 80 

ي��ورو ع��ن كل ش��خص«.
تعقيد معامالت القّصر

قال��ت الس��يدة حن��ان، ال��يت س��افر  	
أوالده��ا مطل��ع عام 2015 واس��تقروا يف مدينة 
فرانكف��ورت، إن ولده��ا عل��ي )17 عام��ًا( تق��دم 
ولطفله��ا  ولزوجه��ا  هل��ا  الش��مل  مّل  بطل��ب 
الصغ��ري حمم��د، بع��د أن حص��ل عل��ى اإلقام��ة 
الدائمة. كانت األمور سلسة، وجرت املقابلة 
بشكل جيد، واستكملت العائلة مجيع األوراق 
املطلوب��ة، لتأت��ي املوافق��ة عل��ى مّل مش��ل األب 
الس��نني  ذي  حمم��د  الطف��ل  ورف��ض  واألم 

اخلم��س.
وقته��ا كان��ت مخس��ة أي��ام تفص��ل  	
عل��ي ع��ن إمت��ام الثامن��ة عش��رة، وهو م��ا يلغي 
حق��ه يف طل��ب مّل مشل��ه م��ع أبوي��ه، فل��م يك��ن 
أم��ام العائل��ة خي��ار إال ت��رك الصغ��ري حمم��د 
عن��د إح��دى العائ��الت الس��ورية والس��فر إىل 
أملاني��ا واملتابع��ة من هن��اك، حيث حيق لأم مّل 

مش��ل ابنه��ا القاص��ر.
يف أملانيا، وبعد س��تة أش��هر، حصلت  	
السيدة حنان على إقامة محاية لسنة واحدة، 
مما ال يؤهلها لطلب مّل الشمل، ليبقى الطفل 
ع��ن عائلت��ه حت��ى  حمم��د يف مص��ر بعي��داً 
اللحظة، وما زالت األم حتاول الطعن يف قرار 

احملكم��ة.

ملف
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أما عدنان، الذي كان يف السادس��ة  	
عش��رة ح��ني وصل مع عم��ه إىل أملانيا، فيقول 
إن احملكم��ة مل تعط��ه اإلقام��ة )س��واء احلماية 
أو الدائمة( حتى جتاوز الثامنة عشرة بشهر. 
ويوض��ح: »يف كل م��رة كن��ت أراج��ع فيه��ا 
مكت��ب ش��ؤون الالجئ��ني كان��وا ي��ردون عل��ّي 
أن األمر ما زال يف القضاء وأن علي االنتظار، 
حتى فقدت حقي يف طلب عائليت بعد سنتني 

م��ن االنتظ��ار«.
قوانني متباينة ومرتمجون متعصبون

املتعلق��ة  القوان��ني  ختتل��ف  	
بالالجئني السوريني من مقاطعة إىل أخرى. 
إذ تقول ندى سليم، وهي حمامية من أصول 
لبناني��ة يف فرانكف��ورت، إن بع��ض املقاطع��ات 
»ق��ررت أن ين��ال مجي��ع الالجئ��ني ب��ني عم��ر 
20 و42 س��نة ح��ق اإلقام��ة مل��دة 3 س��نوات، م��ا 
يؤهله��م لطل��ب مّل مش��ل عائالته��م، بينم��ا 
ق��ررت مقاطع��ات أخ��رى أن ه��ذا األم��ر يتعلق 
ب��كل مل��ف عل��ى ح��دة، وأن ه��ذا احل��ق مُين��ح 
فقط للمستهدفني بشكل شخصي باخلطر، 
ش��رط إثب��ات ذل��ك ب��األوراق. وهذا األمر ش��به 
مس��تحيل، فكي��ف يس��تطيع ش��خص مطلوب 
م��ن ق��وات دول��ة م��ا أن يأت��ي بورق��ة تثب��ت أن��ه 
تعطي��ه  اإلثب��ات  ع��دم  ح��ال  ويف  مطل��وب؟ 
احملكم��ة ح��ق احلماي��ة، وه��ي اإلقام��ة مل��دة 
س��نة قابل��ة للتجدي��د، وال حي��ق ل��ه مبوجبه��ا 
مّل الش��مل«. وعن��د احلص��ول عل��ى احلماي��ة 
مل��دة س��نة حي��ق لالج��ئ أن يطع��ن يف احلك��م 
خ��الل 15 يوم��ًا م��ن ص��دوره، ولك��ن الكث��ري 
م��ن الالجئ��ني ال يعرفون ذلك بس��بب جهلهم 
باللغ��ة واملرمج��ني الذي��ن يتح��رك بعضه��م 

ألس��باب أخ��رى...
عب��د  أمح��د  املهن��دس  يق��ول  إذ  	
الرمح��ن، ال��ذي يس��كن يف والي��ة راي الن��د 

بفالت��س: »أخ��ي بصراح��ة، معظ��م املرمج��ني 
هن��ا ه��م م��ن الش��يعة العراقي��ني أو اللبناني��ني، 
وه��م غ��ري متعاطف��ني م��ع الالج��ئ الس��وري 
عل��ى وج��ه العم��وم، ألس��باب طائفي��ة. ورمب��ا 
اقتطع��وا م��ن ش��هادته أم��ام احملكمة م��ا يتعلق 
بس��بب جلوئ��ه أص��اًل، م��ن ح��رب النظ��ام عل��ى 
هذه املنطقة أو تلك وتعّرضه للخطر. وهناك 
مرمج��ون آخ��رون م��ن األك��راد العراقي��ني 
الذي��ن يظه��رون مش��اعر ع��داء قوم��ي للع��رب 
أو تذم��راً م��ن الالجئني الس��وريني على األقل. 
أحيان��ًا يتغ��ري ن��وع اإلقام��ة ال��يت حتصل عليها 
نتيج��ة ه��ذا النق��ص يف الرمج��ة، وغالب��ًا م��ا 
يفق��د الالج��ئ حق��ه يف الكثري م��ن األمور اليت 
هن��اك م��دة لالع��راض عليه��ا نتيج��ة إهم��ال 
املرج��م إبالغ��ه بذل��ك بقص��د أو دون قص��د«. 
احملام��ي  توكي��ل  تكلف��ة  أن  أمح��د  ويب��ني 
باهظة يف أملانيا، إذ تصل يف أغلب األحيان إىل 
أكث��ر م��ن 1800 ي��ورو، ومعظ��م الالجئ��ني ال 

ميلك��ون ه��ذا املبل��غ.
وعن هذا األمر تقول ندى سليم إن  	
الكث��ري م��ن احملامني العرب يقبلون بتقس��يط 
تكلفة الدعوى بش��كل ش��هري، وذلك لعلمهم 
مبعان��اة الالج��ئ، وأن��ه يف ح��ال رب��ح الدع��وى 
س��تتكفل احملكم��ة بكامل األتع��اب ويعاد املبلغ 

املدف��وع إىل الالج��ئ م��ن قب��ل احملام��ي.
وع��ن س��بب رف��ض بع��ض طلب��ات مّل الش��مل 
تق��ول احملامي��ة: »ال توج��د قوان��ني ثابت��ة يف 
أملاني��ا خبص��وص مّل الش��مل. وتق��ع دراس��ة 
امللفات على عاتق السفارة اليت متثل السلطة 
األعلى يف هذا الشأن. يف بعض احلاالت، حني 
يكون الرفض نتيجة خطأ موظف أو خطأ يف 
بعض األوراق، نرفع دعوى لتصحيح األمر«.

السفارة األملانية يف القاهرة



  
   

روس��يا ه��ي إح��دى تل��ك ال��دول اليت  	
طل��ب فيه��ا العدي��د م��ن الس��وريني اللج��وء. 
ورغم أن أعدادهم ال تقارن بأمثاهلم يف الدول 
األخرى إال أن معاناتهم وآالمهم ومشاكلهم 
ال توصف. فطلبات اللجوء ُترفض باس��تمرار 
م��ن قب��ل وكاالت اهلج��رة التابع��ة ل��وزارة 
دائم��ًا  توصيه��م  ال��يت  الروس��ية  الداخلي��ة 
ال  بأن��ه  ذل��ك  م��ررة  بالده��م؛  إىل  بالع��ودة 
يوج��د خط��ر مع��ني عل��ى حياته��م يف س��ورية، 
اس��تناداً إىل أح��كام وزارت��ي اخلارجية والدفاع 

الروس��يتني!
رئيس��ة  أعدت��ه  تقري��ر  وحس��ب  	
جلنة »املساعدة املدنية«، سفيتالنا غانوشكينا، 
واحملل��ل كونس��تانتني تروتس��كي، يف نهاي��ة 
ع��ام 2016، بل��غ ع��دد املواطنني الس��وريني على 
7096، حس��ب بيان��ات دائ��رة  أراض��ي روس��يا 
اهلج��رة االحتادي��ة. وس��جل ه��ذا اإلحص��اء 
اخنفاض��ًا ملحوظ��ًا مقارن��ة م��ع الع��ام ال��ذي 
سبقه، عندما وصل العدد إىل 8205 أشخاص. 
ميكن تقس��يم هؤالء الس��وريني إىل  	
جمموعت��ني: أولئ��ك الذين جاؤوا قبل احلرب 
وه��م اآلن غ��ري قادري��ن عل��ى احلص��ول عل��ى 
تأش��ريات جدي��دة م��ن دائرة اهلجرة الروس��ية 
إقاماته��م،  أو  فيزه��م  م��دة  انته��اء  بس��بب 
ه��ذه  وتش��مل  احل��رب.  خ��الل  والواصل��ون 
اجملموع��ة األخ��رية، عل��ى وج��ه اخلص��وص، 
أس��ر الذي��ن ج��اؤوا إىل عند أقاربهم يف روس��يا 
بع��د ب��دء الص��راع. وكال الفريق��ني لديهم��ا 

كل األس��باب احملق��ة لطل��ب اللج��وء. 
من��ذ بداي��ة الث��ورة الس��ورية ع��ام  	
 4462 ق��دم   2016 ع��ام  أواخ��ر  وحت��ى   2011
مواطن��ًا س��وريًا بيان��ات م��ن أج��ل طل��ب اللجوء 
املؤقت، وحصل عليه 3306 ش��خصًا. ومع ذلك 

فهم حيصلون على إقامة ملدة عام فقط، غري 
قابل��ة للتمدي��د. 

ع��دد  قل��ة  م��ن  الرغ��م  وعل��ى  	
املفوضي��ة  الس��وريني يف روس��يا، وتوصي��ات 
العلي��ا حلق��وق اإلنس��ان بع��دم ف��رض اإلع��ادة 
القس��رية، إال أن س��لطات اهلج��رة الروس��ية 
غالب��ًا م��ا تس��تمر يف حرمانه��م م��ن اللج��وء، 
حماول��ة  أو  تركي��ا،  إىل  بعضه��م  وط��رد 

دمش��ق.  إىل  إرس��اهلم 
ذك��رت إح��دى العائ��الت الس��ورية  	
ملراس��ل »ص��وت أم��ريكا« )14 تش��رين األول 
2015( أنها بقيت يف منطقة الرانزيت مبطار 
موس��كو م��دة طويل��ة، عل��ى رغ��م أن أفراده��ا 
ق��د تقدم��وا بطلب��ات للحص��ول عل��ى اللج��وء. 
وكذل��ك حتدث الس��وري حس��ن عب��دو أمحد 
وزوجته جوليستان شاهو وأطفاهلما األربعة، 
منطق��ة  يف  عاش��وا  أنه��م  نفس��ه،  للمص��در 
الرانزيت يف املطار بعد أن اتهمتهم السلطات 
الروسية بأنهم حيملون جوازات سفر مزورة، 
مم��ا تس��بب يف مص��ادرة وثائقه��م وتهديده��م 
باالعتق��ال إذا خرج��وا م��ن املط��ار. وذك��رت 
ش��اهو أنه��م قال��وا هل��م: »ه��ذه ليس��ت أوروب��ا 

بالنس��بة لك��م، ل��ن نقبلك��م كالجئ��ني!«.
وجت��در اإلش��ارة هن��ا إىل أن تقدي��م  	
طل��ب احلص��ول عل��ى ح��ق اللج��وء يف روس��يا 
دون مس��اعدة أح��د احملام��ني أو املنظم��ات غري 
احلكومي��ة العامل��ة يف ه��ذا اجمل��ال ي��كاد يك��ون 

أم��راً مس��تحياًل. 
ق��د تنته��ي زي��ارة طالب اللج��وء إىل  	
دائ��رة اهلج��رة بط��رق خمتلف��ة. ويف أحس��ن 
األح��وال س��يتم تعي��ني موع��د املقابل��ة ال��يت 
ينبغي انتظارها ملدة شهر أو اثنني أحيانًا، ويف 
أحايني أخرى عدة أش��هر. أما إذا مل تكن لدى 

نتيجة احلرب اليت شنها نظام األسد أواًل، ثم داعش وأخواتها ثانيًا، ضد السوريني؛ نزح املاليني من أبناء هذا الشعب املسكني  	
إىل خمتل��ف بق��اع األرض، حت��ى وصل��وا إىل ب��الد ال يص��دق أح��د أنه��م س��يبقون فيه��ا ردح��ًا طوي��اًل م��ن الزم��ن ك��ي يضط��روا إىل طلب 

اللج��وء عل��ى أراضيه��ا.

الش��خص تأش��رية روس��ية ف��إن وج��وده هن��اك 
غ��ري قانون��ي؛ وميك��ن ألي ش��رطي أن يعتقل��ه 
عل��ى خلفي��ة خمالفته القوانني، ويرس��له إىل 
احملكمة حيث يتخذ القاضي قراراً يف غضون 
دقائق حول انتهاكه للمادة 18.8 من القانون 
اإلداري؛ اليت حتكم على الالجئ بدفع غرامة 
مالية مع وجوب الطرد من روسيا. وببساطة 
ق��د يس��تولي رجال الش��رطة على م��ا جيدونه 
لديه أثناء التفتيش من حمتويات حقائبه أو 
امل��ال يف جيوب��ه. وع��ادة م��ا يرافق ق��رار الطرد 
مع وضع الشخص يف مركز احتجاز مؤقت 
أق��رب إىل  وه��و  األجان��ب،  بالرعاي��ا  خ��اص 
السجن، قد يبقى الشخص فيه قرابة عامني 

أو أكث��ر!
تق��ول إيلين��ا بورتين��ا، م��ن »جلن��ة  	
موسكو للمساعدات املدنية«: »صادقت روسيا 
على اتفاقية الالجئني وتعهدت باس��تقباهلم. 
ليس��ت هناك حاجة إىل التوقيع إذا كانت ال 
تريده��م. مل جيره��ا أح��د عل��ى ذل��ك«. ووفق��ًا 
هل��ا أيض��ًا، خفضت الس��لطات الروس��ية إمكان 
متدي��د ف��رة توف��ري امل��أوى اجملان��ي لالجئ��ني، 
وبس��بب ذل��ك ق��رر الكث��ريون مغ��ادرة الب��الد. 
فحت��ى أواخ��ر 2016 غ��ادر 5500 الج��ئ روس��يا، 
إىل  منتقل��ني  الس��وريني،  م��ن  خصوص��ًا 
النرويج عر منطقة مورمانس��ك احلدودية، 
إضافة إىل توجه حنو 500 آخرين يف الطريق 

نفس��ه إىل فنلن��دا.
ه��ذا غي��ض م��ن في��ض مم��ا يعاني��ه  	
الس��وريون يف روس��يا الداع��م الرئي��س لأس��د 
عس��كريًا وسياس��يًا، وكأن��ه كت��ب عليه��م 
اخلوف والعذاب وعدم االس��تقرار واألمان إن 

واملهج��ر. الن��زوج  ب��الد  أو يف  يف وطنه��م 

د. علي حافظ

ملف
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ملف

الس��يدة خدجي��ة م��ن إدل��ب. ال جتي��د الق��راءة والكتاب��ة  	
باللغة العربية. أجرتها ظروف احلرب على الس��فر إىل تركيا ثم 
إىل النروي��ج بع��د أن وافق��ت احلكوم��ة هناك على مّل مشلها لتلتحق 

بأوالده��ا. 
»بع��د م��ا ش��اب وّدوه ع الكّت��اب«، تق��ول خدجي��ة، لتكمل أنها  	
مل تس��تطع تعل��م أي كلم��ة نروجيي��ة حت��ى اآلن، ولكنه��ا تأت��ي إىل 
املدرس��ة ألن مقاب��ل كل ي��وم غياب بدون ع��ذر يقتطع من راتبها ما 

يزي��د عل��ى 50 $.
حمم��د، ابنه��ا البك��ر، ق��ال إن ه��ذا القان��ون جدي��د: »عن��د  	
قدومن��ا إىل النروي��ج كان س��ن التعلي��م 54 س��نة، ولك��ن احلكوم��ة 

عام��ًا«.  67 حت��ى  ليص��ل  الق��رار  عدل��ت 
متش��ي الس��يدة خدجي��ة 1 ك��م، مخس��ة أي��ام يف األس��بوع،  	
لتص��ل إىل مدرس��تها، يف الظ��روف املناخي��ة القاس��ية ملدينتها. فضاًل 
عن شعورها باخلجل كما قالت، فهي، يف الغالب، ال حتل واجباتها 
املدرس��ية وال جتي��ب ع��ن األس��ئلة ال��يت تطرحه��ا املدّرس��ة. »ع ط��ول 
اآلنسة رميا بتتعاطف معي وما بتسألين«. املدّرسة، عراقية األصل، 
قالت: »أثبت السوريون أنهم أكثر الالجئني اندماجًا وتعلمًا«، وعن 
أم حمم��د قال��ت: »لي��س هن��اك ش��خص ال يس��تطيع التعل��م، أح��اول 
دائم��ًا تعليمه��ا بع��ض الكلم��ات. أق��ّدر وضعه��ا، لك��ن القوان��ني ه��ي 

القوان��ني«.
وع��ن واق��ع التعلي��م يف النروي��ج يق��ول أمح��د مرع��ي، وه��و  	
حم��اٍم جل��أ إىل هن��اك من��ذ 3 س��نوات، إن »منظم��ة nokot النروجيية 
يف  الراغب��ني  الس��وريني  الالجئ��ني  ش��هادات  تعدي��ل  عل��ى  تعم��ل 
االلتح��اق بامل��دارس الثانوي��ة أو باجلامع��ات، وال يس��تغرق هذا األمر 
أكث��ر م��ن أربع��ة أش��هر يف الغال��ب، وبع��د التعدي��ل يلتح��ق م��ن ش��اء 
باجلامعة الس��تكمال دراس��ته بعد إضافة بعض املواد إىل مقرراته«.

وتنقس��م املراح��ل الدراس��ية يف النروي��ج، حبس��ب مرع��ي،  	
إىل ث��الث؛ أواله��ا م��ن الص��ف األول وحت��ى العاش��ر، ولي��س هن��اك 
رس��وب يف ه��ذه املرحل��ة ولك��ن »عائ��ق اللغ��ة ه��و م��ا يعاني��ه معظ��م 
الط��الب فيه��ا«. أم��ا املرحل��ة الثانوي��ة فم��ن الص��ف العاش��ر حت��ى 
البكالوري��ا، وه��ي مرحل��ة العالم��ات ال��يت حت��دد الفرع الذي س��يكمل 
في��ه الطال��ب. وحي��ق جلمي��ع األعم��ار التقدم للثانوي��ة العامة إال أنه 
يش��رط عل��ى البالغ��ني أن يكون��وا ق��د أنه��وا املس��توى الثال��ث من تعلم 
اللغ��ة )B1(. وأخ��رياً املرحل��ة اجلامعي��ة ال��يت يش��رط فيه��ا أن يك��ون 

الالج��ئ ق��د أنه��ى املس��توى الراب��ع م��ن اللغ��ة النروجيي��ة )B2( وأن 
جيي��د اللغ��ة اإلنكليزي��ة.

وال ميك��ن ألي الج��ئ، حبس��ب املدّرس��ة رمي��ا، أن يتق��دم  	
أن يك��ون  الدائم��ة )مخ��س س��نوات( دون  للحص��ول عل��ى اإلقام��ة 
ق��د أنه��ى املس��توى األول م��ن اللغ��ة )A1(، بينم��ا جي��ب علي��ه لتقدي��م 
اجلنسية، بعد 7 سنوات، أن يكون قد أنهى املستوى الثاني )A2( وجنح 

االجتماعي��ة. العل��وم  فح��ص  يف 
ويتمت��ع الالجئ��ون الس��وريون يف النروي��ج بظ��روف أفض��ل  	
من مثيالتها يف البالد اجملاورة، إذ حيق هلم انتخاب أعضاء اجملالس 
تتكف��ل احلكوم��ة  فيه��ا. كم��ا  يعيش��ون  ال��يت  املناط��ق  البلدي��ة يف 
النروجيي��ة بدف��ع ما يس��مى »بدل الس��كن« لالجئني، وجيب -حبس��ب 
القان��ون- أن يتبق��ى مبل��غ 5580 كرون��ة ل��كل الج��ئ )م��ا يع��ادل 600 $ 
تقريب��ًا( م��ن الرات��ب ال��ذي تقدم��ه احلكوم��ة مهم��ا كان إجي��ار بيت��ه. 
كم��ا حيص��ل معظ��م الالجئني على اإلقامة املؤقتة ملدة 3 س��نوات، ما 
يؤهلهم للّم مشل عائالتهم. ومنذ أيام أصدرت احلكومة النروجيية 
»قان��ون ازدواج اجلنس��ية«، ومبوجب��ه مل يع��د مطلوب��ًا التخل��ي ع��ن 
جنس��يتك األساس��ية ح��ني تن��ال اجلنس��ية النروجيي��ة، األم��ر ال��ذي 
»أراح الالجئ��ني الس��وريني وأع��اد إليه��م األم��ل وحقه��م يف الع��ودة 
يومًا ما إىل بالدهم«، كما يقول حسني اخلليل، وهو أحد السوريني 
الذين اضطرهم االس��تدعاء إىل اخلدمة العس��كرية إىل الفرار خارج 

البالد.
النروي��ج:  يف  س��نتني  أكم��ل  ال��ذي  حس��ني،  ويضي��ف  	
»مجي��ع الن��اس هن��ا لطف��اء، ومل أش��عر يوم��ًا باإلهان��ة أو بالتميي��ز م��ن 
أحده��م. دائم��ًا االبتس��امة عل��ى وجوهه��م«. أم��ا ع��ن الس��لبيات فيق��ول: 
»أكث��ر املصاع��ب ال��يت واجهتن��ا كان��ت يف ط��ول امل��دة ال��يت قضيناه��ا 
يف ال�»كامبات��ر املؤقت��ة، ف��ال يوج��د قان��ون حي��دد ه��ذه امل��دة وال جه��ة 
نراجعها. بقيت ستة أشهر يف الكامب وبعض الناس أكملوا السنة«.

كم��ا يعان��ي الالجئ��ون م��ن طبيع��ة النروجيي��ني املنغلق��ة،  	
فه��م ال يقيم��ون عالق��ات اجتماعي��ة حت��ى يف م��ا بينه��م، حبس��ب عل��ي 
كنع��ان، وه��و الج��ئ س��وري يف بل��دة TUSSE، ع��ّر أن »العالق��ات هن��ا 
صفر، فاجلميع يف عمله. ولكنهم يعاملون الالجئني بطريقة جيدة 
وجييب��ون ع��ن تس��اؤالتنا ب��ال امتع��اض وال تذم��ر، عك��س م��ا ش��اهدته 

خ��الل رحل��يت حن��و النروي��ج يف بل��دان كأملاني��ا والنمس��ا وغريه��ا«.

على احلجة أم حممد )خدجية العلي، 58 عامًا( أن تقضي 600 ساعة تعليمية يف مدرسة اللغات يف مدينة بريغن النروجيية،  	
بع��د أن نال��ت ح��ق اإلقام��ة املؤقت��ة مل��دة 3 س��نوات من��ذ ش��هرين.

الالجئون السوريون يف النرويج
حمظوظون ولكن...
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فري��اض، املول��ود ع��ام 1954، وال��ذي زار مص��ر ح��ني كان  	
طالب��ًا يف كلي��ة اآلداب بدمش��ق واحتف��ظ م��ن تل��ك الزي��ارة بص��ورة 
ل��ه م��ع املفك��ر عصم��ت س��يف الدول��ة، ظل��ت معلق��ة يف بيت��ه حت��ى 
الث��ورة؛ س��يظل وفي��ًا لناصريت��ه تنظيمي��ًا يف الوحدوي��ني  بداي��ة 

االش��راكيني حت��ى وق��ت طوي��ل، وعقلي��ًا حت��ى اآلن.
يف  ودراس��ة  تدري��س  رحل��ة  م��ن  األس��تاذ  ع��اد  أن  بع��د  	
الس��عودية تقرب من مجاعة زيد يف دمش��ق، وحضر دروس��ًا جلودت 
س��عيد، وعم��ل يف حتفي��ظ الق��رآن يف دي��ر ال��زور، إىل جانب عمله يف 
اخلطابة حتى مطلع القرن احلالي، حني بدأ يتقرب من اخلزنوية 
يف القامش��لي، وال��يت س��تمنحه، عل��ى م��ا اعتق��د، مي��زة كون��ه ش��يخًا 
عربي��ًا يداف��ع ع��ن حق��وق األك��راد، كم��ا نق��ل مقرب��ون من��ه. لك��ن 
ذل��ك مل يؤهل��ه للمش��اركة يف جل��ان إحياء اجملتم��ع املدني، ما دفعه 
إىل إقن��اع ن��واف البش��ري باالجتاه حنو املعارض��ة، والتجهيز ملؤمترها 
املعروف يف دير الزور عام 2005، الذي توىل السياسي املبتدئ رياض 
تنظيمه رغم اعراض حزب الش��عب، إىل جانب التحضري لتأس��يس 
حزب املس��تقبل العربي الذي ش��ارك يف املؤمتر، وتبنى حينها رفض 
الفيدرالي��ة، ال��يت اكتش��ف فيها مؤامرة أمريكي��ة كردية إلقامة 
دول��ة لأك��راد، م��ا قرب��ه وقته��ا م��ن ح��زب تي��ار املس��تقبل الك��ردي 
برئاس��ة مش��عل مت��و، بينم��ا يتطلع درار اليوم إىل النظ��ام الفيدرالي 

»كش��رط لتحقيق الوحدة يف س��وريا«.
بس��بب  ونص��ف  س��نوات  ألرب��ع  اعتقال��ه  جماني��ًا  يب��دو  	
التهم��ة ال��يت وجهه��ا لل�»أوب��اش« بقت��ل الش��يخ معش��وق اخلزن��وي، 
كمجاني��ة اس��تقالته أو إبع��اده ع��ن هيئ��ة التنس��يق بس��بب الي��ك 
وضع��ه عل��ى منش��ور ينتق��د هيث��م من��اع، بع��د أن أخرجت��ه مظاهرات 
مدينت��ه م��ن العزل��ة ال��يت كان يعيش��ها يف مكتب��ة القرطاس��ية ال��يت 
افتتحه��ا بع��د الس��جن، ليدعوه لؤي حس��ني إىل مؤمتر مسرياميس، 
ويع��ود بعده��ا إىل الواجه��ة مببادراته املنفردة يف دير الزور، وتوجهه 
م��ع أرب��ع ش��خصيات حملي��ة ملقابل��ة آص��ف ش��وكت عن��د اقتح��ام 
اجلي��ش املدين��ة يف 2011، وق��د تغ��ري كث��رياً بعده��ا إذ رأى أن النظام 
حيس��ب حس��ابًا كب��رياً للث��ورة. لك��ن األس��تاذ ري��اض، ال��ذي ت��رك 
املدينة منتصف 2012 باجتاه القامش��لي، كان ما زال يرى ضرورة 

التف��اوض م��ع إي��ران ألنه��ا »دول��ة عظم��ى!«.
وم��ن دمش��ق إىل القاه��رة ث��م إىل طل��ب اللج��وء ص��ار لدى  	
الش��يخ ري��اض م��ا يفعل��ه يف املؤمت��رات، كداعي��ة متن��ور يعي��ش م��ن 
مردود تردده إليها، لريس��ل الراتب الذي يتلقاه من حكومة النمس��ا 
إىل عائلت��ه يف أورف��ا الركي��ة. وباس��تثناء دفاع��ه التش��بيحي ع��ن 

االئت��الف يف نهاي��ة 2013، ح��ني اته��م م��ن يهامجه يف الداخ��ل أو اخلارج 
ضًا مبواقفه. أما أبناء بلده  بالعمالة للنظام، فإنه ظل كارهًا له ومعرِّ
)أخوة بطة، كما خاطبهم على الفيس��بوك( الذين كان حيثهم على 
مقاوم��ة النظ��ام وقته��ا، ف��ريى فيه��م الي��وم جم��رد »ع��وام« وأص��وات ال 
فعل هلا، بعد أن أصبح الرئيس املش��رك جمللس س��وريا الدميقراطية، 
وامل��روج العرب��ي لق��وات س��وريا الدميقراطي��ة، ال��يت ي��رى فيه��ا طليع��ة 
اجملتمع ومتثيله احلاد، ومكونها األساس��ي، كما هو معروف، وحدات 
احلماي��ة الكردي��ة املتهم��ة م��ن منظم��ة العف��و الدولية بارت��كاب جرائم 

ح��رب ض��د املدنيني.
ورغ��م أن م��ا يس��ميه نظري��ة، أو نتف��ه االنتقائي��ة م��ن حمم��د  	
أب��و زي��د وراش��د الغنوش��ي  عم��ارة وحمم��د أرك��ون ونص��ر حام��د 
وغريه��م، ح��ول العلماني��ة اإلجرائي��ة و»أنت��م أعل��م بش��ؤون دنياك��م« 
و»إمن��ا أن��ت مذك��ر« و»ال كهن��وت يف اإلس��الم« و»صحيف��ة املدين��ة« 
و»الش��ورى واملقاص��د«؛ تظه��ره مبظه��ر املفك��ر والسياس��ي الس��لمي، إال 
أن��ه كث��رياً م��ا كان يوج��ه النصائ��ح والتكتي��كات العس��كرية للفصائ��ل 
الفيس��بوك. ويف  الش��خصية يف  املقاتل��ة يف مدينت��ه، عل��ى صفحت��ه 
ح��ني يوج��ه ن��داءات م��ن أج��ل جتدي��د دي��ين )ولي��س إص��الح( ويرف��ض 
اإلسالم السياسي الذي يعيده إىل تأثري إنكليزي يف اهلند، فإنه يعتقد 
أن »الوحش��ية ال��يت رافق��ت احل��رب األهلي��ة يف س��وريا مل تك��ن مفاج��أة، 
فه��ي امت��داد لتاري��خ طوي��ل يربطه��ا بتاري��خ ش��هد قت��ل عم��ر وعل��ي 
وعثمان واحلس��ني!«. وباإلضافة إىل ممارس��ة اإلفتاء على صفحته يف 
الفيسبوك، حني يتطلب األمر، فإنه ال يرك مناسبة إال ويصرح فيها، 
بالعق��ل اخلطاب��ي ال��ذي ينتق��ده، أن العلماني��ة متضمن��ة يف اإلس��الم، 
وأن النهضة األوربية حدثت بسهولة ألنه ليس لديهم فقه وال فقهاء.

يظه��ر الش��يخ األس��تاذ ري��اض الي��وم بعب��اءة كب��رية علي��ه،  	
لكنها الفتة لأنظار، ليحّرم اإلسالم السياسي بفتاوى إسالم سياسي 
مرك��ب عل��ى عج��ل، يرّوج أن��ه مبتكره، وميضي يف دوره بتلوين العلم 
األصف��ر، وباحت��كار قضي��ة األكراد الس��ورية، متهمًا مجيع الس��وريني 

بالتآم��ر ضده��ا.

رغم أن الس��جن، وقراءة مفكري املغرب العربي ومصر  	
م��ا بع��د العروبي��ني، أتاح��ا لري��اض درار بع��ض جتس��ري اهل��وة ب��ني 
ش��خصية اخلطي��ب ال��يت كانه��ا يف مدينت��ه دي��ر ال��زور، جبام��ع 
الع��ريف ال��ذي كان حت��ت وصاي��ة مستش��ار بش��ار األس��د للش��ؤون 
اإليراني��ة حي��در الع��ريف، وش��خصية السياس��ي العلمان��ي ال��ذي 
حي��اول املش��اركة يف العم��ل املدن��ي والدف��اع ع��ن حق��وق اإلنس��ان؛ 
لك��ن الش��خصية الوصائي��ة املوروث��ة واملع��ززة ناصري��ًا لن تركه 

وش��أنه.

مسهر اخلالد

رياض درار
األب العروبي حني يلقن األبناء أصول الدين والسياسة
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ويف ب��الد املهج��ر والن��زوح، حي��ث  	
يقتل امللل والفراغ حياة »النخبة« السياسية، 
تتح��رك ل��دى ه��ذه النخب��ة م��ن جدي��د روح 
إعادة تأس��يس حركات وجتمعات سياس��ية، 
جيم��ع بينه��ا خط��اب واح��د ه��و ال��ذي يدع��و 
إىل دول��ة املواطن��ة، ال��يت ه��ي ليس��ت أكث��ر 
م��ن تص��ور أيديولوج��ي يدع��و إىل املس��اواة 
ب��ني املواطن��ني، كما يتمت��ع ويعيش مواطنو 
ه��ذه  أصح��اب  ف��ريى  املتق��دم.  الع��امل  دول 
البش��رية  العرقي��ة  اجملموع��ات  أن  الدع��وة 
مجيع��ًا تنتم��ي إىل مجاع��ة واح��دة أخالقي��ة 
مش��ركة، وبالتال��ي هن��اك حاج��ة إىل ن��وع 
م��ن احلكومة العاملية. مبعنى أن خطاب هذه 
»النخب« ما زال طفوليًا، يعيش أصحابه حالة 
م��ن وه��م النض��ج السياس��ي ألنه��م يش��تغلون 
يف السياس��ة من��ذ »نعوم��ة أظافره��م«، غ��ري 
مدركني أن منوهم السياس��ي توقف حلظة 
ه��ذا  وأن  الن��اس،  ع��ن  وافراقه��م  تعاليه��م 
اخلط��اب ال��ذي يدع��و إىل الوح��دة والتق��ارب 
الفصائ��ل  ش��رعيي  دع��وات  مث��ل  -مثل��ه 
العس��كرية إىل التوح��د- مل يش��كل أي س��بب 
التنس��يق بينه��م.  أو داع لتقاربه��م أو حت��ى 
فحس��ابات الفرقة واالختالف أكر: النزوع 
الوهم��ي حن��و الزعامة، وال��والء واالرتباطات 

اإلقليمي��ة والعاملي��ة. 
م��ا إن ينزع السياس��ي حنو التنظري  	
والتعال��ي حت��ى يتح��ول خطاب��ه إىل دع��وى 
تكتف��ي بتوجي��ه النص��ح، وتتح��ول السياس��ة 
جماهل��ا  ع��ن  بعي��داً  إرش��اد،  دروس  إىل 
احلقيقي الذي جتب العودة إليه وهو الناس 
والوقائ��ع والعالق��ات بينهم��ا وط��رح اخلطط 
املناس��بة، ال قس��ر كل ذل��ك ضم��ن تص��ورات 

جاه��زة مهم��ا كان مصدره��ا.

أمحد عيشة

مل يقب��ل املتس��كعون يف اهلوام��ش،  	
الذي��ن اخت��اروا ألنفس��هم حيطان��ًا سياس��ية 
تقيه��م حرق��ة الواق��ع وتبعده��م ع��ن متاع��ب 
احلي��اة، أن جي��دوا أنفس��هم مرمي��ني بعي��داً، 
ب��ل ق��رروا الصع��ود إىل م��كان ميّكنه��م م��ن 
توجي��ه س��هام نقده��م وتش��رحيهم حلرك��ة 
ش��عب س��ئم الظل��م، وم��ّل م��ن خطاب��ات كل 
املتعجرف��ني واملتعال��ني علي��ه، فانتف��ض دون 
حس��اب وختطيط لليوم التالي، س��وى أن اهلل 
س��يفتح ل��ه درب��ًا وأن حركت��ه س��توصله إىل 

حي��اة أفض��ل. 
اعتق��د ه��ؤالء املتس��كعون أن هن��اك  	
فرص��ة هل��م بع��د أن جتاوزه��م احل��دث، فكان 
تغي��ري ال��رداء أس��لوبًا لب��ث ال��روح يف جس��د ال 
يري��دون إع��الن موته: إنهم أبن��اء التنظيمات 
األيديولوجي��ات  ذات  العتيق��ة  السياس��ية 
الش��مولية ال��يت حتاك��ي الغيبي��ات، مبعن��ى 
أنه��ا متتلك اإلجاب��ات واحللول لكل القضايا، 
وال يعريه��ا اخلط��أ أو يس��اورها الش��ك ول��و 
للحظ��ة يف م��ا تعتق��د. فتوص��ل فرس��انها بعد 
جهد ذهين كبري إىل أن الثورة قد احنرفت، 
وأن مث��ة »حرامي��ًا« ق��د س��رقها وحّوهل��ا ع��ن 
يف  طفولي��ني  فظل��وا  املرس��وم.  طريقه��ا 
السياس��ة رغ��م م��رور عق��ود عل��ى جتربته��م 
الف��ذة، حي��ث النم��و املش��وه وق��راءة التاري��خ 
حبكاي��ة  كث��رياً  تذك��ر  وال��يت  القاص��رة، 
اجلم��ل والثعل��ب عن مياه النهر، عندما س��أل 
الثعلب اجلمل كم هو عمق املياه؟ فرّد عليه 
اجلم��ل: تص��ل إىل الركب��ة. واندف��ع الثعل��ب 
إىل املي��اه فوج��د نفس��ه غائص��ًا حتته��ا. وبع��د 
جه��د متع��ب متك��ن م��ن رف��ع رأس��ه معاتب��ًا 
اجلم��ل: أمل تق��ل ل��ي إن عم��ق املي��اه يصل إىل 
الركب��ة! ف��رّد اجلم��ل: نع��م، ولك��ن »ركب��يت 

أنا«.
كان��ت ق��راءة التاري��خ ل��دى تل��ك  	

األح��زاب، جدي��دة ال��رداء تقليدي��ة املضم��ون، 
تقي��س بش��كل ميكانيك��ي، مقصي��ة الزم��ان 
وامل��كان والفاعل��ني االجتماعيني، أي التاريخ، 
حكاي��ة  كث��رياً  تش��به  حل��ول  إىل  فتص��ل 
الثعلب الذي غطس يف املياه بناء على كالم 

اجلم��ل.
السياس��ة  أن  بع��د  ن��درك  مل  	
ممارس��ة وفع��ل اجتماعي��ان لق��وى وأف��راد 
م��ن  ألع��داد  ولي��س  لبش��ر  ودم،  حل��م  م��ن 
»اجلماه��ري«، وأن مس��ارها ص��راع وتس��ويات 
ختض��ع للعوام��ل املذك��ورة للت��و، وليس��ت 
مطابق��ة  تش��رط  مغلق��ة  نظري��ة  برام��ج 
احل��دث هل��ا حت��ى حي��وز مش��روعيته، وإال 
م��ن  وغريهم��ا  والتش��ويه  فاالحن��راف 
النخب��ة. وع��ي  تطاب��ق  ال��يت  التصنيف��ات 

الوقائ��ع  حرك��ة  يتتب��ع  فم��ن  	
يف س��ورية جي��د أن��ه مل يب��ق م��ن الش��عب إال 
القليل، بعد هجرة ونزوح املاليني وانشغاهلم 
بقضاي��ا احلي��اة اليومي��ة يف املهج��ر وبل��دان 
الن��زوح وخميم��ات الش��تات، حي��ث يتع��رض 
الن��اس لصنوف من االبتزاز واملعاناة ال مثيل 
هل��ا. فاملي��اه ص��ارت حلم��ًا للكثريي��ن يف بع��ض 
األماك��ن، ويتطل��ب احلص��ول عل��ى الطع��ام 
االنتظ��ار عل��ى طوابري اجلمعي��ات »اخلريية« 
ال��يت تش��رط التق��اط الص��ور قب��ل التوزي��ع. 
فيم��ا جي��ري، يف الس��ر والعل��ن، ب��ني ال��دول 
اإلقليمي��ة والك��رى، رس��م وإع��ادة تش��كيل 
بلدن��ا وف��ق مصاحلهم واس��راتيجيات أمنهم 
بعيدة املدى، وخاصة إيران اليت متضي أبعد 
م��ن اجلمي��ع يف مش��روع التهج��ري القس��ري 
والتغي��ري الس��كاني، كم��ا ال يغي��ب ع��ن باهل��ا 
بالض��رورة  يقتض��ي  ال��ذي  مذهبه��ا  نش��ر 

كراهي��ة اآلخ��ر املختل��ف.

املواطنة، ضرورة أم أيديولوجيا؟

الث��ورة  عل��ى  كان  مهم��ة  أي  	
الس��ورية أن تواجه لتكش��ف م��ا كان مدفونًا 
التعف��ن م��ن طبق��ات متكدس��ة  إىل درج��ة 
م��ن األمل واحلرم��ان م��ن جه��ة، والت��وق إىل 

أخ��رى؟! جه��ة  م��ن  احلري��ة 

15 العدد 90 / 16 آذار 2017

رأي



رادار املدينة   

وقب��ل اهلزمي��ة املرتقب��ة لداع��ش يف الرق��ة خ��الل األش��هر  	
القادمة ال يبدو أن لدى الواليات املتحدة األمريكية، قائدة التحالف 
الدول��ي ض��د التنظي��م، خط��ة أو مش��روعًا ناضج��ًا ح��ول دي��ر ال��زور. 
لك��ن، ومهم��ا كان��ت خارط��ة الص��راع ومعطيات��ه املس��تجدة يف الي��وم 
التال��ي لط��رد داع��ش م��ن عاصمته��ا الس��ورية، ال ب��د أن تؤخ��ذ مجل��ة 
م��ن الوقائ��ع والعوام��ل املتش��ابكة يف احلس��بان. إذ ستش��كل حمافظ��ة 
دي��ر ال��زور قيم��ة رمزي��ة وفعلية كرى للتنظي��م، بعّدها دلياًل على 
بق��اء داع��ش ك�»دول��ة« رغ��م كل االنكس��ارات. كم��ا س��تكون املقصد 
احلص��ري لفل��ول داع��ش املهزوم��ة عل��ى جبه��ات احل��رب يف س��ورية 
ورمب��ا يف الع��راق، م��ا ق��د يرف��ع م��ن الق��درات القتالي��ة هلا إن اس��تطاع 
قادتها العسكريون اإلفادة من الوفر العددي احلاصل حينذاك، ومن 
الوفر احلاصل يف الذخرية والسالح أيضًا، نتيجة تقلص عدد املعارك 
املندلع��ة عل��ى جبه��ات متباع��دة. وم��ا مل حت��دث انهي��ارات ك��رى يف 
صفوف التنظيم على ش��كل انش��قاقات أو مترد أو استس��الم مجاعي، 
وه��ي أم��ور مس��تبعدة حت��ى اآلن؛ س��تكون لداعش فرص��ة للدفاع عن 
نفس��ها يف دي��ر ال��زور بشراس��ة أش��د منه��ا يف مواجه��ات س��ابقة، ولك��ن 
م��ن غ��ري أن تق��در يف النهاي��ة عل��ى تغي��ري النتيج��ة احملس��ومة ضده��ا 

عل��ى أي ح��ال.
ب��ال ش��ك س��يكون ملاهي��ة الق��وى ال��يت تنت��زع دي��ر ال��زور م��ن  	
قبض��ة داع��ش تأث��ري بال��غ األهمي��ة عل��ى جمري��ات املعرك��ة وعل��ى 
االس��تقرار املنش��ود بعده��ا. وحس��ب م��ا ي��ردد، م��ن غ��ري تأكي��د، يب��دو 
أن »قوات سوريا الدميقراطية« )قسد( هي املرشح األوفر حظًا لتولي 
مهم��ة الوكي��ل الرئيس��ي ورمب��ا احلصري لأمريكي��ني يف حربهم 
ض��د داع��ش يف دي��ر ال��زور، م��ا مل يتفع��ل دور الفصائ��ل العس��كرية 
العامل��ة عل��ى أط��راف بادي��ة الش��ام انطالق��ًا م��ن احل��دود األردني��ة. 
ورغم اإلغراء الذي ميثله االعتماد على »قوات سوريا الدميقراطية« 
بالنس��بة إىل األمريكي��ني، بوصفه��ا ش��ريكًا جمرب��ًا وفع��ااًل، ال يب��دو 
ه��ذا االعتم��اد حكيم��ًا وال ع��اداًل وال مس��توعبًا ملعطي��ات املش��هد اآلخ��ذ 
يف التعقي��د يوم��ًا بع��د ي��وم. ألن ه��ذا االحتم��ال ال حيس��ب كفاية وال 
خيط��ط ملرحل��ة م��ا بع��د داع��ش، وألن��ه يتجاه��ل -ع��ن عم��د- آالف 
املقاتل��ني م��ن أبن��اء دي��ر ال��زور املتوزع��ني عل��ى فصائ��ل ش��تى، وميك��ن 

مجعهم يف كيان عسكري واحد خالل وقت قصري إن ظهر مشروع 
يس��توعبهم، دون أن يك��ون زائف��ًا أو متس��رعًا مث��ل مش��اريع س��ابقة. 
وف��وق ه��ذا يتجاه��ل اعتم��اُد األمريكيني املفرض على قوات س��وريا 
 )pyd( الدميقراطية، اليت يشكل حزب االحتاد الدميقراطي الكردي
قوامها الرئيس��ي، املخاوَف القومية لس��كان حمافظة دير الزور، وإن 
اصط��ف إىل جان��ب احل��زب الك��ردي يف ه��ذه الق��وات ع��رب باجلمل��ة 
كفصائ��ل وهمي��ة وش��به وهمي��ة، أو باملفرق كأف��راد. ولن يغري من 
حقيق��ة قس��د االنضم��ام الس��ابق لعش��رات م��ن أبن��اء دي��ر ال��زور إليه��ا، 
أو م��ن ق��د يض��اف إليه��م ل��زوم الش��كليات قبي��ل املعرك��ة كما جرت 
الع��ادة. كم��ا ل��ن يغ��ري عل��م الث��ورة ال��ذي ترفع��ه بع��ض اجملموع��ات 
العربي��ة م��ن االنطب��اع الع��ام الس��ائد ب��أن ه��ذا احل��زب ثم ه��ذه القوات 
تابعة أو حليفة لنظام األس��د، وهو الش��ر املطلق والعدو بالنس��بة إىل 
أه��ل دير الزور. س��يؤدي جتاه��ل اإلدارة األمريكية اجلديدة الظامل 
للمعطيات الس��ابقة إىل تبديد التطلعات املس��تقبلية املتفائلة للناس 
مبرحل��ة م��ا بع��د داع��ش، وس��يؤدي إىل تالش��ي احلم��اس أو فت��وره 
ملعرك��ة حتري��ر دي��ر ال��زور، كم��ا س��يعزز دعاي��ة التنظي��م مبظلمة 
قومية عربية إىل جانب املظلمة السّنية. وما مل يقدم األمريكيون 
على تغيري بنية »سوريا الدميقراطية« وعزل احلزب الفاشي الكردي 
عن قيادتها، ثم إقناع قوى الثورة العسكرية من دير الزور باالنضمام 
إليه��ا، وه��و احتم��ال خيال��ي تقريبًا، فإن هذه القوات س��تتحول -وبعد 
أش��هر قليل��ة يف دي��ر ال��زور- م��ن ق��وة »حتري��ر« إىل قوة احت��الل، ولن 
يلط��ف احلض��ور العرب��ي اهلزي��ل فيه��ا م��ن وصفه��ا ه��ذا، م��ا س��يولد 

أزم��ات جدي��دة تس��تثمرها داع��ش املتخفية آنذاك أميا اس��تثمار. 
الع��ب آخ��ر منفت��ح الش��هية ه��ذه األي��ام حن��و الش��رق، ه��و  	
نظام األسد، يف ظل االنسحابات املتتالية للتنظيم أمامه يف فضاءات 
عس��كرية جم��اورة لدي��ر ال��زور؛ يف مدين��ة تدم��ر وحميطه��ا الواس��ع 
يف البادي��ة، ويف ري��ف حل��ب الش��رقي املتص��ل بنهر الف��رات الذي تريد 
ق��وات األس��د وحلفاؤه��ا ال��روس واإليراني��ون ضفت��ه اجلنوبي��ة عل��ى 
طوهل��ا وص��واًل إىل دي��ر ال��زور، دون أن تنس��ى جي��وب النظ��ام املتبقي��ة 

يف املدين��ة وحوهل��ا.

»قسد« ليست القوة املناسبة لتحرير دير الزور

م��ا إن يه��زم تنظي��م داع��ش يف حمافظ��ة الرق��ة حت��ى تتج��ه األنظ��ار إىل دي��ر ال��زور بوصفه��ا، حين��ذاك، املعق��ل األساس��ي األخ��ري  	
األق��ل. الس��وري عل��ى  للتنظي��م يف جزئ��ه 

سعد عبد الباري
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بعد اجملازر اليت قام بها نظام بشار األسد وحليفاه، روسيا وإيران، يف حلب؛ يكتب جوليان سالينج، العضو يف حزب فرنسا اجلديد  	
املع��ادي للرأمسالي��ة، رداً عل��ى اليس��اريني الذي��ن رفض��وا إدان��ة املذحب��ة ورفض��وا تأيي��د املقاوم��ة ضده��ا. 

أيها »الرفاق« 
من��ذ أس��ابيع وأن��ا أق��ول لنفس��ي إن��ي س��أكتب لك��م.  	
وكان��ت األح��داث املأس��اوية يف حل��ب وردة فعلك��م عليه��ا، وأحيانًا 
غي��اب ردة فعلك��م، ه��ي م��ا أقنع��ين أن��ه ق��د آن األوان ألخاطبك��م. 
لي��س بالض��رورة به��دف إقناعك��م، فأن��ا أعتق��د أن��ه ق��د ف��ات األوان 
رمت ول��ن  لس��وء احل��ظ، لك��ن به��ذه الطريق��ة س��تكونون ق��د ُح��ذِّ

تعرف��ون. تكون��وا  مل  بأنك��م  االدع��اء  تس��تطيعوا 
باسم معاداة االمربيالية؟

كان��ت حل��ب ضحي��ة جم��زرة حقيقية ال ميك��ن للمرء  	
إال أن يقارنها مبدن ش��هيدة أخرى مثل سريرينيتس��ا وغروزني 
والفلوجة ووارسو وغرينيكا، أو خمّيَمي صرا وشاتيال. الشهادات 
املباش��رة م��ن املدين��ة، الص��ادرة ع��ن س��وريني عادي��ني وليس فقط 
ع��ن أف��راد اجلماع��ات املس��لحة، ُمع��ّرة. كلم��ات وص��ور حتك��ي 
ع��ن الكارث��ة والعج��ز والرع��ب. لكنك��م، أيه��ا »الرف��اق«، بذلت��م 
قص��ارى جهدك��م لتش��رحوا أن علين��ا أال ننش��غل بس��كان حل��ب، 
وأن ال ض��رورة لش��جب القص��ف ال��ذي ه��م ضحاي��اه، وال لش��جب 

االنته��اكات ال��يت يرتكبه��ا اجلن��ود أثن��اء »حتري��ر« املدين��ة.
إن كن��ت أخاطبك��م بأيه��ا »الرف��اق« فذل��ك ألنن��ا كن��ا  	
ش��ركاء يف مع��ارك كث��رية، خصوصًا يف الكف��اح من أجل حقوق 
الش��عب الفلس��طيين، وألن��ين كن��ت أعتق��د أن��ه، بالرغ��م م��ن 
خالفاتن��ا، لدين��ا مب��ادئ مش��ركة. يف احلقيق��ة، ال ش��يء ل��دّي 
أقوله لليمني واليمني املتطرف املناصر لبوتني و/أو لأسد. فهم 
واضحون يف دعمهم لأنظمة االس��تبدادية باس��م قيم مشركة 
بينه��م، ول��ن يقدموا أنفس��هم أبداً عل��ى أنهم يريدون بناء تضامن 
حقيقي مع املضطهدين. لكنكم أنتم، أيها »الرفاق«، تنس��بون إىل 
أنفس��كم فضائ��ل »تقدمّي��ة ومعادي��ة لإلمريالية« و»اش��راكية« 

وحتى »ثورية«. وباسم هذه الفضائل حتاولون إقناعنا أن علينا حاليًا أال 
نك��ون يف ص��ف أهال��ي حل��ب احملاصرين واملذبوحني، وغ��داً علينا أال نكون 

م��ع بقي��ة امل��دن احملاص��رة حينه��ا، والذبيح��ة الحق��ًا.
م��ا أراه ه��و أن م��ا كان يش��كل جوه��ر اإلرث املش��رك لليس��ار  	
املع��ادي لإلمريالي��ة ه��و الوق��وف يف ص��ف الش��عوب ال��يت تس��حقها ال��دول 
اإلمريالي��ة وحلفاؤه��ا. وانطالق��ًا م��ن ه��ذا اإلرث مل نك��ن نس��اوم عل��ى 
التضام��ن األمم��ي. وكن��ت آم��ل أن��ه، بالرغ��م م��ن مواقفك��م خبص��وص 
املأساة السورية، فإن استشهاد مدينة حلب سيعيدكم إىل جادة الصواب. 
لكن ال. أنتم عنيدون. إنكم تثابرون على حماولة شرح أن »األمور ليست 
بهذه البساطة«، وأنه يف هذه احلرب ال يوجد »أشخاص طيبون يف طرف 
وأش��رار يف الط��رف اآلخ��ر«، وأن علين��ا أن نبق��ى هادئ��ني وأال نستس��لم مل��ا 
ه��و س��هل. وتقرح��ون علين��ا حتلي��اًل معق��داً ومنمق��ًا يأخذ املنح��ى التالي: 
»كال، األس��د لي��س دميقراطي��ًا، والبل��دان ال��يت تس��انده ليس��ت من��اذج 
حتت��ذى أيض��ًا. لك��ن انتبهوا: ما يس��مى بالتمرد الس��وري مكون بأغلبه من 
ق��وى تتح��در م��ن اإلس��الم األصولي، وحت��ى اجلهادي، وهي ق��وى تتحكم 
بها وتسلحها أنظمة رجعية كالسعودية وقطر وتركيا، وحتى الدول 

الراعي��ة لل��دول األخ��رية، وال س��يما أم��ريكا وفرنس��ا«.
إنكم تنسون الشعب السوري

أول مش��كلة يف حتليلك��م ه��ذا ه��و أنك��م تنس��ون فاع��اًل أساس��يًا:  	
الش��عب الس��وري، وتنس��ون أن نقط��ة انط��الق األح��داث يف س��وريا ليس��ت 
تدخل أي من تلك الدول، وال حتى التدخل الروسي. نقطة انطالق كل 
ذلك هو أن مئات آالف السوريني والسوريات هبوا، يف آذار 2011، ضد نظام 
دكتاتوري وحشي، كما فعل أشقاؤهم يف تونس ومصر وليبيا. ولو مل 
يق��رر األس��د وش��بيحته قم��ع الث��ورة بش��كل وحش��ي ل��كان ق��د س��قط أيضًا 
حت��ت الضغ��ط الش��عيب. إنن��ا نتكل��م عن س��نة 2011، عندما أث��ارت الثورات 
األخرى يف املنطقة محاسكم. »الشعب يريد إسقاط النظام«، أتذكرون؟ 

جوليان سالينج
موقع Socialist Worker األمريكي/ 4 كانون الثاني

ترمجة مأمون حليب

ترجمة

من السجال اليساري العاملي حول سورية:
كيف ميكن لكم أن ترروا ما ال ميكن تريره؟!
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ه��ذا  ق��د هتفت��م  أنك��م حت��ى  م��ن احملتم��ل 
اهلت��اف يف ش��وارع مدين��ة فرنس��ية م��ا، أنت��م، 
االجتماعي��ة  والعدال��ة  باحلري��ة  املغرم��ون 
والدميقراطي��ة. يف س��وريا ُهِت��َف ه��ذا اهلت��اف 
االقتصادي��ة  املطال��ب  نف��س  جان��ب  إىل 
واالجتماعي��ة والسياس��ية ال��يت ُهِت��َف به��ا يف 
بل��دان املنطق��ة األخ��رى ال��يت تأث��رت بالثورة، 
وباري��س  والدوح��ة  للري��اض  تك��ن  ومل 
كنت��م  وإذا  ه��ذا.  ب��كل  عالق��ة  وواش��نطن 
مهتم��ني باملس��ألة الس��ورية إىل ه��ذه الدرجة 
م��رة  كل  يف  بأن��ه  تعرف��ون  أنك��م  ب��د  ف��ال 
حصل��ت فيه��ا هدن��ة كان��ت املظاه��رات تعود، 
وتعرف��ون أن��ه ل��وال تدخ��ل إي��ران ث��م روس��يا 
ل��كان النظ��ام قد س��قط حتت ضغط الش��عب، 
وليس حتت ضغط بضعة آالف من »املقاتلني 
األجان��ب« وصل��وا بع��د وق��ت طوي��ل م��ن قت��ل 
وإخراج��ه  الع��ّزل  الس��وريني  آالف  النظ��ام 
مئ��ات اجلهادي��ني م��ن الس��جن. تكم��ن ج��ذور 
»األزمة« الس��ورية يف االحتجاج الش��عيب ضد 
عائل��ة، ورّد ه��ذه العائل��ة عل��ى ه��ذا االحتجاج 

بتدم��ري كل ش��يء. 
رامجة صواريخ مقابل سالح الطريان

حتليلك��م  يف  الثاني��ة  املش��كلة  	
الروس��ي  الدع��م  ب��ني  تس��اوون  أنك��م  ه��ي 
واإليران��ي للنظ��ام وب��ني الدع��م املق��دم م��ن 
اخللي��ج  ودول  وتركي��ا  وفرنس��ا  أم��ريكا 
لق��وات املعارض��ة الس��ورية. إنك��م حتاول��ون 
جعلن��ا نص��دق أن��ه ال يوج��د تف��وق عس��كري 
كاس��ح للنظ��ام وحلفائ��ه، وأن »لأس��د احلق 
يف الدف��اع عن نفس��ه«. لكن أجت��رؤون حقًا أن 
تقارن��وا ب��ني آالف »املستش��ارين العس��كريني« 
اإليراني��ني وآالف مقاتل��ي ح��زب اهلل والق��وة 
دول��ة  يدعم��ون  الذي��ن  الروس��ية،  اجلوي��ة 
صغ��رية  أس��لحة  وب��ني  نظامي��ًا،  وجيش��ًا 
ورامج��ات صواري��خ مقدم��ة أو ممول��ة م��ن 
صغ��رية  وأس��لحة  وتركي��ا،  اخللي��ج  دول 
ورامج��ات صواري��خ وبضع��ة أس��لحة مض��ادة 
للدباب��ات وأنظم��ة اتص��االت وأجه��زة رؤي��ة 
أم��ريكا  م��ن  بالقط��ارة،  مقدم��ة،  ليلي��ة 

وفرنس��ا؟
ق��وى  كان��ت  م��ا  أن  أتعرف��ون  	
املعارض��ة تطلب��ه من��ذ البداي��ة ه��و صواري��خ 
نفس��ها،  ع��ن  للدف��اع  للطائ��رات  مض��ادة 
وأن أم��ريكا ه��ي م��ن متن��ع بش��كل ممنه��ج 
أن��ه  أتذك��رون  أس��لحة؟  هك��ذا  تس��ليمهم 
يف أي��ار املاض��ي قام��ت الس��فارة الروس��ية يف 
بريطاني��ا بب��ث ص��ور عل��ى توير مأخ��وذة من 
لعب��ة فيدي��و ]![ لتره��ن أن ق��وات املعارض��ة 

كان��ت تتلق��ى أس��لحة كيميائي��ة؟ ل��ذا، دام 
جدي��ني! لنك��ن  فضلك��م، 

من الذي يدمر سوريا؟
حتليلك��م  يف  الثالث��ة  املش��كلة  	
أنك��م تنس��ون عنص��راً أساس��يًا: الوقائ��ع. فقط 
افتحوا أعينكم واس��ألوا أنفس��كم هذا الس��ؤال 
عندم��ا  س��وريا؟  ُدّم��رت  كي��ف  البس��يط: 
تعلق��ون عل��ى ص��ور امل��دن املدم��رة بالق��ول 
إن��ه يوج��د »عن��ف م��ن كال الطرف��ني« فإنكم 
ختف��ون تفصي��اًل: م��ن ال��ذي ميلك األس��لحة 
الضروري��ة للتس��بب يف دم��ار به��ذا احلج��م؟ 
م��ن يس��تطيع تنفي��ذ عملي��ات قص��ف؟ أي��ن 
أي��ن دباباته��ا؟ خمب��أة  املعارض��ة؟  طائ��رات 
حت��ت األرض، مث��ل جي��ش ص��دام حس��ني 
اخلارق الذي كان يهدد العامل بأسره؟ كم 

املعارض��ة؟ طائ��رات  أس��قطتها  طائ��رة 
تعرض��ون ب��أن »التحال��ف« بقي��ادة  	
أمري��كا يتدخ��ل عس��كريًا. لك��ن ه��ل بإمكانك��م 
أن تعطون��ي قائمة بعلميات قصف التحالف 
ال  ل��ه؟  املس��اندة  الق��وات  أو  األس��د  لق��وات 
لنظ��ام  فوفق��ًا  بالبح��ث.  وقتك��م  تضّيع��وا 
دمش��ق ووس��ائل إعالم��ه ح��دث ه��ذا األم��ر 
يف   ،2015 األول  كان��ون  يف  األوىل  مرت��ني؛ 
دي��ر ال��زور، وق��د أنك��ر التحالف أنه اس��تهدف 
اجلي��ش الس��وري واّدع��ى أن��ه قص��ف داع��ش، 
والثاني��ة يف أيل��ول 2016، ق��رب مط��ار دي��ر 
التحال��ف  اع��رف  امل��رة  ه��ذه  ويف  ال��زور، 
بقصفه مواقع النظام واعتذر رمسّيًا لأس��د 
ولبوت��ني. باختص��ار، التحال��ف ال��ذي يّدع��ي 
يف  »ضرب��ة«  آالف  مخس��ة  حبوال��ي  القي��ام 
س��وريا اس��تهدف نظام األسد مرتني منذ بدء 
محل��ة القص��ف ع��ام 2014. ل��ذا، م��ن فضلك��م، 
س��ّجلوا يف دفاترك��م: »العملي��ات العس��كرية 
احلقيقي��ة ال��يت نفذه��ا التحال��ف اس��تهدفت 
داع��ش ومجاع��ات جهادي��ة أخ��رى، ال األس��د 

ترجمة

وحلف��اءه«.
أخريًا، بعض املالحظات »الوقائية«

• قب��ل أن تقول��وا ل��ي إن��ي أداف��ع عن   

نف��س مواق��ف أم��ريكا وفرنس��ا والس��عودية 
وقط��ر وبرن��ارد ليف��ي أو غريه��م، تذك��روا 
نف��س مواق��ف روس��يا  ع��ن  تدافع��ون  أنك��م 

لوب��ني. وماري��ن  والسيس��ي  وإي��ران 
• قب��ل أن تقول��وا ل��ي إن اس��رائيل   

قصف��ت مواق��ع لنظ��ام األس��د مخ��س عش��رة 
م��رة من��ذ 2011، تذك��روا أن بوت��ني ص��ّرح: 
»أثرن��ا، حن��ن واالس��رائيليني، احلاج��ة إىل 
جه��ود مش��ركة حملارب��ة اإلره��اب العامل��ي. 

عل��ى ه��ذا الصعي��د، حن��ن حلف��اء«.
• قب��ل أن تقول��وا ل��ي إن املتمردي��ن   

الس��وريني جل��أوا إىل ال��دول الغربي��ة طلب��ًا 
للمس��اعدة العس��كرية، تذك��روا أن الق��وات 
الكردي��ة ال��يت تعجب��ون به��ا بال��غ اإلعج��اب 
فعل��ت األم��ر ذات��ه، وق��د نال��ت ه��ذا الدع��م 
وش��كرت الوالي��ات املتح��دة علن��ًا عل��ى ذل��ك.

• قب��ل أن تقول��وا ل��ي إن املتمردي��ن   

»حلف��اء موضوعي��ون« لداع��ش، تذك��روا أن 
الذي��ن يذحبه��م األس��د اآلن ه��م م��ن ط��ردوا 

 .2014 بداي��ة  يف  حل��ب  م��ن  داع��ش 
ه��ذا، أيه��ا »الرف��اق«، م��ا أردت قول��ه  	
لكم. اللهجة ليس��ت س��اّرة، أجل، لكنها ليست 
س��يئة إىل تل��ك الدرج��ة مقارن��ة بالالمباالة، 
وحت��ى أحيان��ًا االحتق��ار ال��ذي تبدون��ه حن��و 

استش��هاد حل��ب. 
أتركك��م م��ع تش��ي غيف��ارا، فلدي��ه  	
»قب��ل كل ش��يء، حاول��وا  لك��م:  يقول��ه  م��ا 
دائم��ًا أن تكون��وا قادري��ن عل��ى الش��عور بعم��ق 
أي مظلم��ة ترتك��ب ض��د أي ش��خص يف أي 
ج��زء م��ن الع��امل. إنه��ا أمج��ل خصل��ة إلنس��ان 

ث��وري«.
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صياد املدينة

 عضو الشــبكة السورية
لإلعــام المطبوع

مل يب��ق اجل��راد يف وجه��ه قط��رة  	
م��اء إال وأراقه��ا متلق��ًا لرجال الس��لطة واملال، 
ورج��ال الدي��ن أي��ًا كان��وا، ش��وامًا أو حلبي��ني، 
س��نة أو ش��يعة أو علوي��ني. وم��ن جام��ع إىل 
جام��ع كان طواف��ًا من��ذ غ��ادر دي��ر ال��زور إىل 
دمش��ق، منتص��ف تس��عينات الق��رن املاض��ي، 
بع��د ثانوي��ة متعث��رة ومعه��د زراع��ي حط��م 
اجلامعي��ني.  رفاق��ه  م��ن  غ��رية  الول��د  قل��ب 
وس��رعان م��ا تعل��م أجن��ع الط��رق إىل قل��وب 
املش��ايخ، فص��ار مري��داً للجمي��ع، كفت��ارو 
والب��زم  والزحيل��ي  البوط��ي  ومش��تقاته، 
وحمم��د حب��ش، وأوالد الفرف��ور, م��ع ترق��ب 
إلطالالت جودت سعيد كل أسبوع، ودروس 
حسني فضل اهلل يف احلوزة يف السيدة زينب. 
ومش��ااًل حن��و صهيب الش��امي وحممود عكام 
وأمح��د حس��ون، يف حل��ب ال��يت كث��رياً م��ا 
س��افر إليه��ا عائ��داً بص��ور تذكاري��ٍة معه��م 
وكتبه��م املمه��ورة باإله��داءات ال��يت وصفت��ه 
باألخ ثم الشيخ ثم العامل حتى قبل أن يكمل 
ف��رع األزه��ر مبعه��د  الش��رعية يف  دراس��ته 
الفت��ح. وأثن��اء س��فرته القص��رية إىل القاهرة 
قان��ون  يقض��ي  كم��ا  التخ��رج،  المتح��ان 
األزه��ر، تع��رف إىل ش��يوخ مصري��ني وص��ار 

 سفري اجلراد..
»العجي« الذي سيصبح وزير أوقاف

يق��دم نفس��ه ويقدم��ه بعضه��م كش��يخ م��ن 
س��وريا، فظه��ر م��رة أو مرت��ني مقاب��ل حممد 
عم��ارة يف برنام��ج تلفزيون��ي. ويف غفل��ة ع��ن 
العي��ون ق��ال س��فري إن��ه ن��ال املاجس��تري، ث��م 
الدكت��وراه، يف أص��ول الفق��ه م��ن اجلامع��ة 
األمريكي��ة املصري��ة، وه��ي جامع��ة وهمي��ة 
كان��ت حدي��ث الصح��ف كمث��ال على فس��اد 

التعلي��م اخل��اص هن��اك. 
بع��د الدكت��وراه وانطالئه��ا عل��ى  	
كثريي��ن، طل��ق س��فري زوجت��ه وت��زوج ابن��ة 
راعيه وعرابه الرئيس��ي الش��يخ حس��ام الدين 
الفرفور. ومن خالل »عمه« اجلديد انفتحت 
له شبابيك سعد طاملا حلم بها، فامتأ هاتفه 
بأرق��ام رؤس��اء ف��روع أمني��ة، وم��دراء مكات��ب 
وزراء، وجت��ار كب��ار. ث��م، ومع اندالع الثورة، 
أمني��ة،  إدارات  رؤس��اء  إىل  القائم��ة  ترق��ت 
ووزراء ومقرب��ني م��ن عائل��ة األس��د. وبع��د 
س��نتني ف��اق الع��م نف��وذاً، ليص��ل إىل بثين��ة 
جدع��ان  وباس��ل  بش��ار،  مستش��ارة  ش��عبان 
الفخري��ني  رئيس��يه  ماه��ر،  زوج��ة  ش��قيق 
يف مؤسس��ة الق��دس ال��يت تس��تضيف أثق��ل 

املمانع��ني. الضي��وف 
وإىل جان��ب تل��ك املؤسس��ة يظه��ر  	

س��فري عل��ى تلفزيون��ات النظ��ام وش��قيقاتها 
متحدث��ًا  واإليراني��ة،  والعراقي��ة  اللبناني��ة 
ع��ن املؤام��رة ونب��ذ التعص��ب والتقري��ب ب��ني 
جوام��ع  ويف  البي��ت،  آل  وفضائ��ل  املذاه��ب 
فضائ��ل  يف  دروس��ًا  يلق��ي  الك��رى  دمش��ق 
األعم��ال، والعقي��دة، وحياض��ر كأس��تاذ يف 
اجلامع��ات واملعاه��د ع��ن فقه األزم��ة، ويدرب 
يف ورشات خاصة شيوخًا أصغر رتبة يف هذا 

»الفقه«.
ح��ني كان طالب��ًا يف معه��د الفت��ح  	
س��رق حلق��ات حب��ث م��ن زمالئه، وس��رق من 
جيوب من باتوا يف بيته نقوداً، وسرق نصيب 
إخوت��ه ل��دى تقس��يم اإلرث، ورمب��ا كان وراء 
اعتق��ال أحده��م واختفائ��ه يف س��جون النظام 
من��ذ س��نوات. ورغ��م كل ه��ذه الرذائ��ل، يصر 
عارف��وه م��ن أبن��اء دي��ر ال��زور عل��ى وصف��ه 

ب�»العج��ي« قب��ل أي وص��ف آخ��ر. 
ولكن »العجي« قال، يف أول سنواته  	
م��ع التدي��ن، إنه لن يرضى يف املس��تقبل بأقل 

م��ن رتب��ة وزي��ر أوق��اف!

أن  اجل��راد  لس��فري  الظل��م  م��ن  	
يع��زى صع��وده يف الس��نوات األخ��رية -مدي��ر 
أوق��اف دي��ر ال��زور، فمستش��ار يف وزارتها، ثم 
مدي��ر مؤسس��ة الق��دس اإليراني��ة بفرعه��ا 
الس��وري- إىل الث��ورة وحده��ا، فه��و يصع��د 
ش��يئًا  ليك��ون  س��عيًا  يدخ��ر  ومل  قب��ل،  م��ن 

تنك��ري. بع��د ط��ول  مع��دوداً 
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