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دروس املعارك األخرية
خ��اض الث��وار، مؤخ��راً، ث��الث مع��ارك جي��در التأم��ل فيه��ا الس��تنتاج بع��ض املعطي��ات. كان��ت األوىل  	
باس��م #املوت_وال_املذل��ة يف مدين��ة درع��ا، والثاني��ة #يا_عباد_اهلل_اثبت��وا عل��ى أط��راف دمش��ق، والثالث��ة 

معرك��ة #وقل_اعمل��وا يف ري��ف مح��اة.
اختلف��ت ه��ذه املع��ارك يف الق��وى ال��يت أطلقته��ا، م��ن اجلي��ش احل��ر يف درع��ا إىل هيئة حترير الش��ام،  	
وه��ي الفصي��ل اإلس��المي األب��رز اآلن، يف مح��اة، م��روراً بفيل��ق الرمح��ن الوس��طي يف معرك��ة ح��ّي جوب��ر 
الدمش��قي. كم��ا اختلف��ت أس��باب املع��ارك؛ رمب��ا فعل مج��ود جبهات درع��ا فعله لتربئة املش��اركني من تهمة 
اإلخالد إىل أوامر الداعم، بينما بدت معركة دمش��ق اس��تباقية يف ظل ش��هية النظام املفتوحة على أرياف 
دمشق اللصيقة، أما يف محاة فجاء »استكمال« املعركة اليت أطلقت يف الصيف املاضي مبثابة ورقة االعتماد 

اليت تريد هيئة حترير الش��ام دخول »الس��احة« بها.
غ��ري أن م��ا جيم��ع ه��ذه املع��ارك الث��الث أكرب بكثري مما ميي��ز بينها، وهي األم��ور اجلديرة بالتأمل.  	
فبخالف كالم صار شائعًا إىل درجة اإلمالل عن أن الفصائل أصبحت جمرد بيادق تتحرك وفق رغبات 
الداعم وتتوقف عند حدوٍد يرمسها، ال يبدو أن هذه حال املعارك الثالث اليت تعّرض بعضها إىل إغالق باب 
اس��تقبال اجلرحى يف دول اجلوار. واحلق أن هذه فرصة لنراجع أوهامنا الس��هلة الش��ائعة، ولنعاود احرتام 
جهودنا العسكرية املستقلة، دون أن يعين هذا جتاهل التأثر املفروض بالداعمني اإلقليميني وسواهم وفق 

مقتضي��ات احل��ال ال بن��اء عل��ى التبعي��ة البلهاء والعمالة الرخيصة اليت نرتاش��ق بها دون حس��اب.
كما مّيز هذه املعارك تقّدم سريع للثوار والفصائل على حساب قوات النظام اليت راحت تنهار هنا  	
وهن��اك حت��ى تدخ��ل ق��وى أخ��رى؛ ه��ي داعش اليت خرجت من س��باتها يف حوض الريم��وك وهامجت اجليش 
احل��ّر م��ن اخلل��ف، كم��ا ه��ي الع��ادة، والق��وات الروس��ية والعراقي��ة يف ش��ارع ف��ارس اخلوري بدمش��ق، وبقايا 
قوات النظام وميليش��ياته اليت جتمعت من حلب وس��واها وانطلقت إىل محاة، وفوق املش��هد حيلق الطريان 
ال��ذي ال ي��كاد يه��دأ لدقائ��ق، حاماًل براميل الس��ارين والفوس��فور فض��اًل عن األس��لحة التقليدية بكثافة غري 

مسبوقة.
أدى ذل��ك إىل الرتاج��ع يف املع��ارك الث��الث، وال س��يما يف دمش��ق، ولك��ن إىل مت��ى؟ وه��ل جي��ب عل��ى  	
الط��ريان الروس��ي أن يبق��ى يف اجل��و 24 س��اعة ليتمك��ن بش��ار م��ن البق��اء يف قص��ره، كم��ا كتب��ت صحيف��ة 

روس��ية؟!



ٍ

م��ع تق��دم احلمل��ة العس��كرية ال��يت تقوده��ا الق��وات األمريكي��ة حن��و مدين��ة الرق��ة، يق��رتب تنظي��م داع��ش م��ن خ��وض  	
واح��دة م��ن معارك��ه املصريي��ة ال��يت يصع��ب التنب��ؤ مبجرياتها رغ��م نتيجتها احملس��ومة ضده. حناول يف هذا التقري��ر تقييم قدرة 

التنظي��م عل��ى الدف��اع ع��ن نفس��ه هن��اك، معتمدي��ن عل��ى أرق��ام وتقدي��رات خاص��ة م��ن مص��ادر موثوق��ة.

تقرير خاص

داع��ش  عناص��ر  ع��دد  يزي��د  ال  	
املس��جلني يف جي��ش »والي��ة الرق��ة« اليوم عن 
)1500( ميك��ن  إليه��م حن��و  )6000(، يض��اف 
اس��تدعاؤهم م��ن احلس��بة والش��رطة وغريها 
م��ن أجه��زة داع��ش األخ��رى يف الرق��ة. وه��ذا 
الرق��م أق��ل بكث��ري مم��ا كان علي��ه يف الع��ام 
2015، عندم��ا جت��اوز ح��دود )12( أل��ف عنص��ر 

متنوع��ة.  جنس��يات  وم��ن  الس��وريني  م��ن 
ال��يت  احلم��الت  بفع��ل  تدرجيي��ًا  ليت��آكل 
خرج��ت م��ن الرق��ة م��ؤازرة »جي��وش واليات« 
أكثره��ا  م��ين  والع��راق،  س��وريا  يف  أخ��رى 
خبس��ائر بش��رية فادح��ة، فاق��رتب ع��دد قتل��ى 
داعش من »جيش الرقة« يف العام املاضي من 
)3000( قتيل. ومل يقابل هذا النزيف العددي 
اجل��دد،  املنتس��بني  م��ن  ال��كايف  بالتعوي��ض 
الذي��ن مل يتج��اوز عدده��م يف الع��ام ذات��ه ألف 
عنص��ر، رغ��م محالت الدعاي��ة املكثفة وندرة 
ف��رص العم��ل والضائق��ة املالية ال��يت ميّر بها 

الس��كان.
م��ن  القتل��ى  أعم��ار  إىل  وبالنظ��ر  	
التنظي��م خ��الل األش��هر األخ��رية تبدو داعش 

يف الرقة.. لن تقاتل داعش كما تريد
وستة آالف عنصر من األطفال لن يدافعوا عنها

وكأنها تقود جيش��ًا من األطفال واملراهقني 
عدمي��ي الكف��اءة -رغ��م محاس��تهم- بع��د أن 
تآكلت القوة املندفعة اليت شكل »املهاجرون« 
نق��اًل  أو  اجلبه��ات  عل��ى  قت��اًل  إم��ا  قوامه��ا، 
إىل »والي��ات« أخ��رى إنق��اذاً ألرواحه��م م��ن 
معركة خاس��رة لن تكون مش��اركتهم فيها 
نافع��ة يف نهاي��ة األم��ر. وم��ن جان��ب آخ��ر ق��د 
تق��دم داع��ش عل��ى جل��ب جمموع��ات م��ؤازرة 
من دير الزور ومن بادية الش��ام حيث تنتش��ر 
عل��ى مس��احات شاس��عة، يف حماول��ة عبثي��ة 
لرف��د قواه��ا يف الرق��ة ورف��ع ال��روح املعنوي��ة 
اآلخذة يف االنهيار، خاصة لدى األكرب سنًا 
م��ن الراش��دين الذي��ن انتس��بوا إىل التنظي��م 
ألس��باب نفعي��ة، وه��و االنهي��ار ال��ذي جتل��ى 
اليوم يف حاالت التملص املتزايدة من القتال 

بذرائ��ع واهي��ة.
ال��ذي  الع��ددي  النق��ص  وس��وى  	
س��تعاني من��ه داع��ش وق��ت انط��الق معرك��ة 
املدينة، ستعاني أيضًا من نقص يف األسلحة 
الثقيل��ة وم��ن العج��ز ع��ن حتقي��ق اإلم��داد 
ال��كايف بالذخ��رية بس��بب ط��ول املس��افات م��ن 
معاق��ل التنظي��م األخ��رى وتقط��ع الط��رق 
بفعل الغارات اجلوية. وخالل السنة األخرية 
داع��ش مس��تودعات ذخريته��ا يف  اس��تنزفت 
الرق��ة لص��احل جبه��ات حل��ب والع��راق ومل 
تن��ل حصة كافية من غنائم تدمر والغنائم 
الس��الح  صفق��ات  م��ن  حت��ى  أو  األخ��رى 
املتفرق��ة ال��يت ش��كلت م��ورداً هام��ًا للتس��ليح، 
وخاص��ة م��ع ضب��اط يف جي��ش األس��د ع��رب 

وس��طاء.

ورغ��م الف��وارق البائن��ة بني املوصل  	
ال��يت انتزعته��ا داع��ش م��ن حكوم��ة طائفي��ة 
م��ن اجلي��ش احل��ر؛  احتلته��ا  ال��يت  والرق��ة 
حياول التنظيم، حسب ما يبدو من سلوكه 
وم��ن خط��اب دعات��ه اليوم يف الرق��ة، تكرار ما 
ج��رى وجي��ري يف مدين��ة املوص��ل، مس��تلهمًا 
جتربته��ا ال��يت يعّده��ا إجيابي��ة. فق��د جن��ح 
يف إطال��ة عم��ر املعرك��ة، ويف تكبي��د أعدائ��ه 
خس��ائر بش��رية فادح��ة، وجن��ح إىل ح��د م��ا 
يف تصويره��م، جل��زء م��ن الع��رب الس��ّنة يف 
العراق على األقل، كغزاة متوحش��ني –رغم 
أن بعضهم كذلك- بعد سلسلة املذابح اليت 
الس��كان. وتس��عى داع��ش  ارتكبوه��ا يف ح��ق 
إىل اتب��اع وس��ائل الدف��اع ذاته��ا يف الرق��ة، م��ن 
ناحي��ة التضحي��ة بق��وة تقات��ل حت��ى النهاي��ة، 
وتفخي��خ كل م��ا ميك��ن تفخيخ��ه حس��ب م��ا 
تتيح��ه إمكاناته��ا عل��ى توف��ري م��ا يل��زم م��ن 
م��واد متفج��رة، وحماول��ة احتج��از أو إعاق��ة 
الس��كان ع��ن الن��زوح، مراهن��ة عل��ى اس��تهتار 
ب��أرواح  وش��ركائها  األمريكي��ة  الق��وات 
م��ع  اآلن  حت��ى  ناج��ح  ره��ان  وه��و  الن��اس، 
االرتف��اع الكب��ري لع��دد الضحاي��ا املدني��ني يف 
كل غ��ارة لطائ��رات التحال��ف عل��ى مدين��يت 
الطبق��ة والرق��ة ويف بل��دة املنص��ورة وغريه��ا، 
م��ا قد يزي��د النقمة الش��عبية ضد املهامجني، 
إىل  النقم��ة  ه��ذه  تنقل��ب  أن  دون  ولك��ن 
اصطف��اف ف��وري مع التنظيم وف��ق ما يريد، 
ب��ل ق��د يس��تثمرها الحقًا يف م��ا يتبقى له من 
أرض، أو حني يتحول إىل مجاعة س��رية إن 

كت��ب ل��ه البق��اء.
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تب��دو كمحاول��ة للتمل��ص م��ن املس��ؤولية، احلكاي��ة ال��يت أفش��اها ق��ادة أمنيون حمليون يف تنظيم الدولة اإلس��المية م��ن دير الزور  	
ح��ول إص��دار أب��و عب��د اهلل الكوي��يت أح��كام اإلع��دام حب��ق 400 طالب جامعي باخلطأ؛ منذ أكثر من س��نة، بس��بب »التدري��ب اجلامعي« الذي مل 
يكن يعلم أنه مادة جامعية مقررة. وتكمل احلكاية أن أولئك األمنيني دخلوا يف نزاع مع الكوييت بسبب فعلته تلك، لكن شهادات ناجني تفيد 

بأكث��ر م��ن ذلك.

مسهر اخلالد

رادار املدينة

رغ��م احلص��ار ال��ذي فرض��ه تنظي��م الدول��ة، م��ع بداي��ة  	
2015، على األحياء اليت يسيطر عليها النظام من مدينة دير الزور، 

إال أنه مسح خبروج املدنيني من هناك، كما ظل يس��مح بدخوهلم 
إليه��ا لع��دة أش��هر م��ن تل��ك الس��نة. ودفع��ت صعوب��ة التنق��ل، وقته��ا، 
أع��داداً كب��رية م��ن ط��الب دي��ر ال��زور اجلامعي��ني إىل تأدي��ة فحص 
ال��دورة االمتحاني��ة الثاني��ة يف جامع��ة الف��رات يف املدين��ة، بعيداً عن 
جامعاته��م األصلي��ة يف احملافظ��ات األخ��رى. ومن��ذ ما بع��د منتصف 
س��نة 2015 حت��ى نهايته��ا ظ��ل الط��الب، وفئات متنوعة م��ن األهالي، 
خيرجون باجتاه األراضي اليت يسيطر عليها التنظيم، قبل أن يقل 
عدده��م، ث��م يفضل��وا اس��تعمال الط��ريان، بعد أن انتش��ر خرب اعتقال 
مدني��ني كث��ر كان��وا بينه��م. ويفي��د أح��د الط��الب الناج��ني، وكان 
يدرس األدب الفرنسي، أنه كان قد مسع قبل أن خيرج من املدينة 
أن التنظيم وعد بعدم املساس باملدنيني، خاصة من يرتك األراضي 

ال��يت يس��يطر عليه��ا النظ��ام طوعًا.
ملاذا بقيت اجملزرة جمهولة؟!

يعل��م م��ن ه��م عل��ى عالق��ة بالقضي��ة، ك��ذوي الط��الب،  	
بأمر املخطوفني وأعدادهم، ولكنهم فضلوا إخفاء ذلك عن اإلعالم 
أم��اًل يف خ��روج أبنائه��م أحي��اء، رغ��م أن مكات��ب العالق��ات العام��ة يف 
التنظيم أخربت العديد ممن راجعوها أن األبناء قتلوا بتهمة الردة، 
ولك��ن العوام��ل االجتماعي��ة تبقى حاضرة لتكري��س األمل، إذ خيرب 
أصدق��اء بع��ض القتل��ى أهاليه��م، خاصة األمه��ات، أن أبناءهن بايعوا 
التنظي��م وذهب��وا مع��ه إىل العراق. كما س��اعد يف إبقاء اجملزرة طي 
الضمائ��ر توقي��ت وقوعه��ا يف األي��ام األخ��رية م��ن س��نة 2015، وال��يت 
أعقبه��ا بقلي��ل أو رافقه��ا هج��وم التنظي��م عل��ى البغيلي��ة، عندم��ا 
تداول��ت صح��ف ووس��ائل إع��الم -رمب��ا اختلط��ت عليه��ا األم��ور- أن 

التنظي��م خط��ف 400 ش��خص م��ن هن��اك، قت��ل منه��م م��ا يق��ارب 135 يف 
أقل الروايات و300 يف أكثرها، لكن اإلعالميني احملليني نفوا ذلك، إذ 

مل يكون��وا عل��ى عل��م بقت��ل الط��الب حينه��ا.
املسؤولون عن اجملزرة

كما يف جمزرة الش��عيطات، يس��اق اس��م أبو عبد اهلل الكوييت  	
كمسؤول رئيسي عن أحكام اإلعدام اليت اعتمدت على فتوى صادرة 
من��ه. وتدع��ي وس��ائل إعالم عربي��ة أن الكوييت قتل يف ظروف غامضة 
يف مدين��ة البوكم��ال، بينم��ا نش��رت أخ��رى خ��رب اعتقاله، لك��ن عناصر 
حملي��ني يقول��ون إنه��م ش��اهدوه يف والي��ة الش��ام بع��د احلادثة بأش��هر، 

وق��د ش��اع وقته��ا حت��رك التنظيم حملاس��بته.
ويش��ري ط��الب ناج��ون ومطلع��ون على احل��دث ومقربون من  	
عناص��ر يف التنظي��م، بأصاب��ع االته��ام إىل ش��خصيات حملي��ة معروفة 
أس��همت بش��كل مباش��ر يف س��وق الط��الب إىل حتفه��م. إذ يفي��د أكث��ر 
م��ن ش��خص أن مس��ؤولني حملي��ني يف التنظي��م م��ن قري��ة حميمي��دة، 
وآخري��ن، كان��وا وراء األم��ر، حت��ى أن احملكم��ة ال��يت أص��درت األح��كام 
كان��ت تعق��د يف أح��د البي��وت املص��ادرة يف تل��ك القري��ة. لك��ن طال��ب 
الفرنس��ي يرّج��ح أن احملكم��ة كان��ت يف قري��ة حطل��ة، إذ قض��ى قراب��ة 
الث��الث دقائ��ق بس��يارة نقلت��ه م��ن احملكم��ة معص��وب العين��ني إىل دوار 
احللبي��ة مدخ��ل مدين��ة دي��ر ال��زور، حي��ث أطل��ق س��راحه. لك��ن حتدي��د 
هوي��ات القائم��ني عل��ى االعتق��ال والتحقي��ق غ��ري ممك��ن بس��بب تغي��ري 

أولئ��ك األش��خاص ألقابه��م بش��كل دوري. 
االعتقال والتحقيق

بتاري��خ 2015/10/23 اعتق��ل حاج��ز البغيلي��ة طال��ب األدب  	
الفرنس��ي ح��ني خروج��ه م��ع أخيه من ح��ّي اجلورة. ونقلهم��ا عناصره، 
معصوب��ي األع��ني، م��ع آخري��ن، بس��يارة إىل م��كان ع��رف يف م��ا بع��د أنه 
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وس��يعرف  التب��ين،  يف  األصاي��ل  ش��ركة 
الحقًا أن ذلك اليوم س��يغرّي حياته إىل األبد. 
يتذك��ر اآلن أن��ه كان يس��مع، م��ن أحادي��ث 
التنظي��م  أن  والقص��ور،  اجل��ورة  الن��اس يف 
يعتق��ل اخلارج��ني م��ن احلي��ني لس��اعات يف 
مدرس��ة يف مع��دان )عل��ى احل��دود اإلداري��ة 
ب��ني الدي��ر والرقة( ثم يطلق س��راحهم، لكن 
ذل��ك األم��ر تغ��رّي م��ع اعتقال��ه، أو قبل��ه بأي��ام 

قليل��ة.
فق��د انتش��رت معتق��الت التنظي��م  	
اخلاص��ة باخلارج��ني إىل أراضي��ه يف ق��رى 
الري��ف الغرب��ي، حي��ث ح��ول غ��رف أبني��ة 
س��يطر عليه��ا إىل زنازي��ن، بعضه��ا خ��اص 
بالنس��اء. تتس��ع كل زنزان��ة لع��دد ي��رتاوح 
بني 40 و150 شخصًا، حبسب شهادات ناجني. 
يت��وىل الس��جانون تفتيش��هم قب��ل إدخاهل��م 
إليها، ويعمدون أثناء ذلك إىل متزيق دفاتر 
اخلدم��ة اإللزامي��ة ال��يت جيدونه��ا حب��وزة 
ف��رادى  بأخذه��م  يب��دأون  ث��م  املعتقل��ني، 
إىل غرف��ة التحقي��ق، حي��ث ض��رب طال��ب 
الفرنس��ي لس��اعات بأنب��وب املي��اه األخض��ر، 
الته��م  بإح��دى  االع��رتاف  إىل  دفع��ه  بغي��ة 
التالي��ة )اخل��روج يف مس��رية تأيي��د؛ انتخ��اب 
بش��ار األس��د؛ االنتم��اء أو االختالط باجليش 
الوط��ين؛ حض��ور معس��كر تدري��ب جامع��ي(. 
يق��ول: قل��ت هل��م »ل��و عل��ّي ش��ي م��ا جيتك��م«. 
بالنس��بة إىل غ��ريه م��ن املعتقلني ل��ن يقتصر 
األم��ر عل��ى األنب��وب األخضر، بل ستس��تعمل 
عصا اجملرفة )الكريك( وعصّي قوات حفظ 

النظ��ام.
الس��ّن  يف  كب��اراً  التعذي��ب  ط��ال  	
قت��ل  الدول��ة،  دوائ��ر  يف  موظف��ني  كان��وا 
واس��تعمل  أبنائه��م.  م��ع  بعده��ا  بعضه��م 
التنظيم أشخاص خارجني للتو من احليني 

ض��د اآلخري��ن، فجنده��م للتجس��س عل��ى 
املعتقل��ني والتحقي��ق معه��م أيض��ًا، حت��ى أن 
البع��ض يتكل��م ع��ن ط��الب جامعي��ني كان��وا 
فيه��ا  س��اد  ف��رتة  التحقي��ق، يف  يعمل��ون يف 
قان��ون جي��ّرم الطالب اجلامعي��ني عّم الريف 
الغربي ألش��هر، حتى أن صيدليًا عمل هناك 
يتذك��ر أن أمني��ًا م��ن التنظي��م ق��ال ل��ه »أن��ت 
أم��ريه  بالنف��ي فزع��ًا، وأرى  ف��رد  طال��ب؟«، 

بطاقت��ه عل��ى الف��ور.
بريوقراطية القتل

لي��س معروف��ًا عل��ى وج��ه الدق��ة  	
عل��ى  النهائي��ة  األح��كام  ُأطلق��ت  كي��ف 
املعتقل��ني، وال��يت ق��رر مبوجبه��ا الكوي��يت أو 
غ��ريه قت��ل م��ن ُقت��ل وت��رك م��ن ُت��رك. لك��ن 
األحاديث تقول إن احملققني كانوا مينحون 
الش��خص األم��ان ويقنعون��ه باالع��رتاف، ف��إذا 
ارت��اح هل��م واع��رتف قتل��وه. يف ح��ني يق��ول 
ذل��ك،  م��ن  العك��س  عل��ى  إنه��م،  مطلع��ون 
يس��ألون الش��خص ع��ن الته��م ف��إذا اع��رتف 
به��ا ترك��وه، أم��ا إذا مل يع��رتف، وتبني بعدها 
أن��ه م��دان به��ا، قتل��وه. وتثب��ت الش��هادات ذلك، 

وتضي��ف إلي��ه أش��ياء يف غاي��ة الغراب��ة.
أنه��م  الفرنس��ي  طال��ب  فيفي��د  	
ع��ن  النظ��ر  بغ��ض  اجلمي��ع  يضرب��ون 
اعرتافاته��م، وخيربونه��م أن أقص��ى عقوب��ة 
هي االس��تتابة حتى »لو قتل منا مائة قتيل«. 
أن��ه اع��رتف بأن��ه خض��ع ملعس��كر  ويضي��ف 
التدري��ب اجلامع��ي ولك��ن م��ن أج��ل التخ��رج، 
وأنه��م أخ��ذوا امس��ه م��ن اجلامع��ة م��ن أج��ل 
االنتخ��اب، وأن��ه -خوف��ًا م��ن الوش��اية- كان 
يس��لم على عناصر اجليش الوطين وجيلس 
مع من يعرفه منهم أحيانًا، ألنهم »ما خيافون 
اهلل«. لكنه أكد للمحققني أنه يكره النظام، 
فأوص��وه، قب��ل أن يدخل��وه إىل قضاته��م، أال 

الض��رب. اع��رتف بس��بب  أن��ه  خيربه��م 
أع��اد عل��ى مس��امع القض��اة، وصوت  	
الض��رب يص��ل إىل مس��امعه، م��ا كان قال��ه 
للمحققني، فسمع »ال حول وال قوة إال باهلل« 
م��ن ف��م القاض��ي ال��ذي كان يعي��د األس��ئلة 
ــم« )ق��م(، الكلم��ة ال��يت  علي��ه ث��م ق��ال ل��ه »گ
س��يكررها القاضي على مس��امع املفرج عنهم 
فيعرف��ون أنه��م س��يبقون عل��ى قي��د احلي��اة، 
بينم��ا ل��ن تق��ال مل��ن رفض��وا االع��رتاف بالته��م 
يف البداي��ة، ث��م ُأج��ربوا عل��ى ذل��ك بالتعذي��ب 
املستمر واملضاعف، والذين ستكون عقوبتهم 

اإلع��دام.
يس��يطر  ال��يت  األحي��اء  م��ن  خ��رج  	
عليه��ا النظ��ام عناص��ر يف اجلي��ش والدف��اع 
أراض��ي  باجت��اه  األمني��ة  واألف��رع  الوط��ين 
التنظي��م، ث��م إىل تركي��ا، يف الوق��ت نفس��ه 
ال��ذي اعتق��ل في��ه الط��الب، دون أن يتع��رض 
هل��م التنظي��م. حت��ى انتش��رت حينه��ا ن��ادرة 
تق��ول إن��ه إذا اتهم��ك أح��د عناص��ر داع��ش: 
»مب��نّي م��ن ش��كلك تش��تغل م��ع األم��ن!«، ق��ل 
ل��ه: »أن��ت مب��نّي م��ن س��ؤالك أن��ك تش��تغل م��ع 
األم��ن!!«، وعنده��ا فق��ط س��يرتكك وش��أنك.

استتابة مرتد
قض��ى الطال��ب 12 يوم��ًا يف املعتق��ل  	
مع أخيه، ثم ُأرس��ل إىل دورة اس��تتابة مغلقة 
يف الفاطس��ة التابعة ملدينة امليادين، حضرها 
1000 ش��خص، غالبيته��م م��ن  800 إىل  ب��ني 
يف  وداوم،  احل��ر.  واجلي��ش  النص��رة  جبه��ة 
الش��هر الذي قضاه فيها، على س��ؤال كل من 
رآه م��ن زم��الء املعتق��ل ع��ن أخي��ه، لكن��ه فق��د 
أث��ره. وبعدم��ا خ��رج راح يبح��ث عن��ه يف ق��رى 
الريف الغربي إىل أن اهتدى، بعد شهر آخر، 
إىل مكت��ب العالق��ات العامة يف امليادين، الذي 
ميل��ك قوائ��م بالقتل��ى، يق��ال إن ع��دد الذي��ن 
تضمه��م 600 ش��خص خرج��وا م��ن مناط��ق 
رم��ى  التنظي��م  إن  رواي��ات  تق��ول  النظ��ام، 
جثثه��م يف البادي��ة ب��ني دي��ر الزور واحلس��كة، 
لك��ن طال��ب األدب الفرنس��ي يب��دو متأك��داً 
أنه��ا عل��ى خت��وم قري��ة حواي��ج البومصع��ة 

التابع��ة لناحي��ة الكس��رة غ��رب دي��ر ال��زور.
الطال��ب  أخ��رب مس��ؤول العالق��ات  	
أن أخ��اه قت��ل بتهم��ة ال��ردة، ورف��ض إعط��اءه 
أغ��راض أخي��ه اخلاص��ة، بينم��ا تعام��ل املكت��ب 
م��ع آخري��ن بطريق��ة خمتلف��ة، إذ حذره��م 
م��ن الع��ودة للس��ؤال ع��ن املفق��ود، وهدده��م 

باالعتق��ال.
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نداء احلرية
س��ريعًا  املدين��ة  أبن��اء  اس��تجاب  	
لصيح��ات الكرام��ة، ومتكن��وا يف الثام��ن م��ن 
ع��دة  بع��د  الصم��ود(،  )مجع��ة   2011 نيس��ان 
أول  يف  اخل��روج  م��ن  فاش��لة،  حم��اوالت 
مظاه��رة م��ن جام��ع الرحياوي وس��ط املدينة 
- دّم��ره القص��ف الّروس��ي 2016 - هتف��وا فيه��ا 
لدرع��ا وجاب��وا الش��وارع الرئيس��ية، وُق��ّدر عدد 

ش��خص. ب���1500  فيه��ا  املش��اركني 
توّس��عت املظاه��رات وازدادت أع��داد  	
املتظاهري��ن. ويف الش��هر اخلام��س هامج��ت 
ق��وات األم��ن مظاه��رة حاش��دة خرج��ت م��ن 
جام��ع أس��امة ب��ن زي��د، وُف��ّرق املتظاه��رون 
بالعص��ّي واعتق��ل ع��دد منه��م. وبع��د س��اعات 
األم��ن  مف��رزة  أم��ام  ش��خصًا   13 جتم��ع 
اجلنائ��ي مطالب��ني بإط��الق س��راح املعتقل��ني. 
مل يس��تجب األم��ن ب��ل هاجم املعتصم��ني، وما 
ه��ي إال س��اعات قليل��ة وإذ مبئ��ات املعتصم��ني 
–3 آالف وفق تنسيقية الباب- جيتمعون أمام 
املفرزة، ما دفع األمن إىل االستجابة وإطالق 

املعتقل��ني بع��د س��اعات.
حل��ب  حماف��ظ  حض��ر  أي��ام  بع��د  	
ورؤساء الفروع األمنية فيها إىل الباب، ودعوا 
ثالث��ني ش��خصًا م��ن أبنائه��ا للق��اء وملناقش��ة 
مطالبه��م. رف��ض 28 م��ن املدعوي��ن احلض��ور، 
حتس��ني  احلاضري��ن  مطال��ب  تتع��ّد  ومل 
اخلدمات )تعبيد الطرق وبناء شبكات صرف 
املتخّلف��ون ع��ن  أي��ام تلق��ى  صح��ي(. وبع��د 

األمني��ة. األف��رع  ملراجع��ة  دع��وة  احلض��ور 

استنفار أمين
بطابعه��ا  املظاه��رات  اس��تمرت  	
السلمي، ونقلت على اهلواء مباشرة، ورافقتها 
م��ن  اجل��دران وغريه��ا  عل��ى  الب��خ  مح��الت 
النش��اطات الثوري��ة. كل ذل��ك دف��ع األم��ن 
املظاه��رات  لقم��ع  تعزي��زات  اس��تقدام  إىل 
ومواجهته��ا، فتوزعت باص��ات »حفظ النظام« 
على أبواب جوامع املدينة الرئيسية كل يوم 
مجع��ة. لك��ن ذلك مل ينج��ح يف وأد املظاهرات، 
فلج��أ األم��ن إىل أف��راد م��ن عائل��ة »خّل��و« عل��ى 
جمل��س  يف  أبنائه��ا  أح��د  عضوي��ة  خلفي��ة 
الشعب، وقام بتسليحهم ب�»البومبكشن« لقمع 
املظاه��رات، إال أن عائ��الت كب��رية يف املدين��ة 
وقف��ت يف وجهه��م وحص��ل اش��تباك باألي��دي 
مل يتط��ور إىل اس��تخدام الس��الح. وإث��ر ذل��ك 
انته��ت ظاهرة »التش��بيح« يف مدينة الباب إىل 
غ��ري رجع��ة، إال أن مح��الت االعتقال وإطالق 

الرص��اص عل��ى املتظاهري��ن مل تتوق��ف.
دخول السالح على خط املواجهة

التظاه��ر  م��ن  كام��ل  ع��ام  بع��د  	
الس��لمي، س��قط خالل��ه العش��رات برص��اص 
األم��ن، ب��دأت حال��ة م��ن الغليان تس��ود املدينة. 
 /20 األس��د(  ويه��زم  )س��ننتصر  مجع��ة  ويف 
4/ 2012 ب��دأت أوىل مظاه��ر العس��كرة، فق��د 
شوهد ستة مسّلحني ألول مرة يف مظاهرات 
اجلمع��ة. هاج��م األم��ن املتظاهري��ن كالع��ادة 
وب��دأ بإط��الق الن��ار واستش��هد س��تة مدني��ني، 
فب��ادر الث��وار إىل ال��رد وقتل��وا ع��دداً م��ن ق��وات 
األمن، فيما استشهد اثنان من محلة الّسالح. 

تبعد مدينة الباب عن مدينة حلب 38 كيلومرتاً من اجلهة الشمالية الشرقية. ويرجح أنها تعود إىل العهد الروماني، وقد فتحت  	
عام 16 ه�� على يد حبيب بن مسلمة الفهري يف عهد اخلليفة عمر بن اخلطاب. يقّدر عدد سكانها ب�170 ألف نسمة عام 2011، وفق إحصائية 

غ��ري رمسي��ة. وه��ي ذات أغلبي��ة مطلق��ة م��ن الع��رب الس��ّنة، عدا بض��ع عائالت كردي��ة وتركمانية قدمت م��ن الريف.

ازداد التوت��ر بعده��ا، وعل��ى خلفي��ة احلادث��ة 
اجتم��ع وجهاء املدينة مع مندوبني عن األمن 
املرب��ع  اقتص��ار وج��وده عل��ى  واتفق��وا عل��ى 
األمين، ش��ريطة انسحاب مس��ّلحي الثوار إىل 

خ��ارج املدين��ة.
التحرير األول

حت��ى  احل��ال  ه��ذا  اس��تمر  	
2012/6/18، عندم��ا ش��هدت املدين��ة مظاه��رة 
ب��اآلالف. وبعده��ا بأربع��ة أي��ام تقّدم��ت ق��وة 
م��ن  منطلق��ة  م��رة،  ألول  النظ��ام  جلي��ش 
والت��ّف  املدين��ة،  مدخ��ل  عن��د  هل��ا  معس��كر 
العناصر على مظاهرات اجلمعة وفتحوا النار 
عل��ى املتظاهرين مبس��اندة الط��ريان املروحي. 
استش��هد يومه��ا الطف��ل عب��د اهلل كّش��ة ذو 
العشرة أعوام، وكانت نقطة فاصلة؛ إذ أعلن 
بيان مصّور عن تشكيل كتيبة شهداء الباب، 

ظه��ر في��ه قراب��ة 20 مس��لحًا ملّثم��ًا.
بع��د ش��هر م��ن احلادث��ة هامج��ت  	
أف��واج م��ن املدنيني مقرات أمنية داخل املدينة 
واس��تولوا عل��ى بعضه��ا، فانس��حب عناص��ر 
املخابرات اجلوية واألمن العسكري وحتّصنوا 
داخ��ل مبن��ى الربيد، ووص��ل أفراد من اجليش 
احلر للمشاركة يف املعركة. استسلم بعض 
ق��اوم آخ��رون  عناص��ر األم��ن س��ريعًا فيم��ا 
بشراسة، بل إن قسمًا منهم نزلوا إىل الطابق 
السفلي من املبنى لتسليم أنفسهم فباغتتهم 
قنبلة يدوية من زمالئهم يف األعلى وأردتهم 
مجيع��ًا. اس��تمرت املعرك��ة، وامل��ؤازرة بقصف 
خت��وم  عل��ى  النظ��ام  معس��كر  م��ن  مدفع��ي 

حممد سرحيل

مدينة الباب بني االحتالل والتحرير )القصة الكاملة(

رادار املدينة
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املدين��ة، 48 س��اعة. وبتاري��خ 2012/7/19 متكن 
اجليش احلر من احلس��م بعد قتل القناص –

قيل إنه إيراني– املتمركز على سطح الربيد 
بقنبلة يدوية، لتنتهي املعركة بعد استشهاد 
أكث��ر م��ن 17 مدن��ي وع��دد م��ن الث��وار. اعتلى 
بعض األهالي املنفعلني سطح الربيد وأخذوا 
فع��ل  ردة  يف  النظ��ام،  قتل��ى  جث��ث  برم��ي 
لقتاله��م الذي��ن س��قطوا برص��اص القن��اص، 
فادع��ى النظ��ام أن ث��وار الب��اب قام��وا بإلق��اء 
موظفي الربيد من الس��طح وهم أحياء ألنهم 
رفضوا االنشقاق! بعد عشرة أيام ُطرد النظام 
م��ن مدرس��ة الزراع��ة، آخر معاقل��ه يف املدينة، 
لينته��ي دور اجلي��ش احل��ر فيه��ا وينتق��ل إىل 

مع��ارك حتري��ر مدين��ة حل��ب.
إدارة مدنية

ُش��ّكل  بأس��ابيع  التحري��ر  قب��ل  	
اجملل��س احملل��ي ملدين��ة الب��اب ال��ذي يع��ّد م��ن 
أوائ��ل اجملال��س احمللية يف س��وريا. بدأ اجمللس 
مبمارس��ة دوره عل��ى األرض، ث��م مت توس��يعه 
بع��د مش��اورات ب��ني القوى الثوري��ة والفصائل 
العس��كرية. واجه اجمللس حتديات كبرية يف 
إدارة املدين��ة وختدميه��ا إال أن��ه اس��تطاع، إىل 
ح��د م��ا، تأم��ني خدم��ات جي��دة يف القطاع��ني 
الصح��ي والتعليم��ي وغريهم��ا. ويق��ول ب��اري 
عب��د اللطي��ف، أح��د مؤسس��ي تنس��يقية الب��اب 
وضواحيه��ا: »كان لن��ا دور كب��ري يف تفعي��ل 
احل��راك املدن��ي والث��وري، ومل يك��ن أي ق��رار 
خي��ص املدين��ة مي��ّر إال بع��د توقيعن��ا علي��ه«.

أبرز الوجوه
قدم��ت الب��اب وجوه��ًا ثوري��ة ب��ارزة  	
وقادة كان هلم وزنهم وتأثريهم، من أبرزهم 
اإلعالم��ي الش��يخ زاه��ر الش��رقاط، والقائ��د 
العس��كري ياس��ر عثم��ان )أب��و الش��يخ(، وش��يخ 
اجملاهدي��ن حمم��د طي��ب الغزال )أب��و الطيب( 
ذو الثمان��ني عام��ًا م��ع أبنائ��ه، وس��الم عثم��ان، 
وغريه��م مم��ن ال يتس��ع اجمل��ال لذكره��م. 
كم��ا ق��دم أهال��ي املدين��ة العديد من الش��هداء 
يف مع��ارك حتري��ر اع��زاز وجرابل��س ومدين��ة 
حل��ب وغريه��ا، وكان��وا م��ن أوائ��ل م��ن انتصر 
للقص��ري وأرس��لوا قواته��م إليه��ا، كم��ا هّب��وا 
بأمواهل��م وأبنائه��م للدف��اع ع��ن مدين��ة حل��ب 

بع��د كارث��ة س��قوط الل��واء 80.
سيطرة داعش

يف أيل��ول 2013 تق��دم رت��ل لداع��ش  	
حن��و الب��اب فاس��توقفته الفصائ��ل س��ائلة ع��ن 
الوجه��ة ف��رّد: وجهتن��ا الّطبق��ة بري��ف الرق��ة. 
إال أن��ه توج��ه إىل أوتوس��رتاد منب��ج، ومن��ه إىل 
بزاع��ة، ث��م الت��ّف يف الي��وم التال��ي م��ن جه��ة 
الشرق ودخل الباب من اخللف وسط هتافات 

»دول��ة اإلس��الم باقي��ة«.
الناش��طني  مضايق��ات  وب��دأت  	
وب��ث  والعمال��ة،  بال��ردة  الفصائ��ل  واته��ام 
شعارات »حتكيم الشرع« وحماربة اللصوص 
داع��ش  ش��رعّيو  ب��دأ  كم��ا  واملفس��دين، 

رادار املدينة

املس��اجد واملناب��ر. وس��ادت  باالس��تيالء عل��ى 
حال��ة م��ن التذم��ر بع��د مهامج��ة وقت��ل بع��ض 
أفراد اجليش احلر والس��يطرة على مقراتهم 

خمتلف��ة. بدع��اوى 
مدرس��ة  م��ن  التنظي��م  اخت��ذ  	
البح��رتي مق��راً ل��ه وطالب��ه األهال��ي باخلروج 
منه��ا ملتابعة التعليم فيها. ثم تعرض املش��فى 
امليدان��ي املالص��ق للمدرس��ة إىل قص��ف أودى 
دف��ع  م��ا  أطب��اء،  جّله��م  ش��خصًا   13 حبي��اة 
األهال��ي إىل التظاه��ر ض��د وج��ود التنظي��م، 
لكنه��م قوبل��وا بإط��الق الرص��اص يف اهل��واء. 
تدخلت بعض كتائب اجليش احلر وساندت 
املدني��ني، مم��ا أدى إىل إصاب��ات بني الطرفني، 
جبه��ة  تدخل��ت  أن  إىل  األم��ور  وتفاقم��ت 
النص��رة وحرك��ة أح��رار الش��ام، ومت االتف��اق 
على انسحاب داعش إىل أطراف املدينة، لكنها 
ظلت ترتدد إليها لتخطف بعض األش��خاص 
الذي��ن مل يع��رف مصريه��م حت��ى اآلن، وم��ن 
أبرزهم أفراد كتيبة النصر مع قائدها »عمر 

أب��و عبي��د«.
 2014 الثان��ي  كان��ون  مطل��ع  ويف  	
قري��ة  إىل  الشيش��اني«  ل�»عم��ر  رت��ل  وص��ل 
»الش��ماوية« ال��يت تبع��د 3 ك��م ع��ن الب��اب، بعد 
اتفاق مع أبو خالد السوري القيادي يف أحرار 
الش��ام، مس��ح مبوجب��ه للتنظي��م بامل��رور م��ن 
أمام مطار »كشيش« العسكري الذي يسيطر 
علي��ه األح��رار. س��رعان م��ا ط��ّوق الرت��ل الباب، 
وسيطر على صوامع احلبوب، أتبعها بتفجري 
مفخخ��ة عن��د مدخ��ل املدين��ة، كم��ا اس��تطاع 
خالل ساعات السيطرة على »تادف« احملاذية 
دون أدنى اشتباك. بدأت حرب عصابات داخل 
الب��اب يف معرك��ة غ��ري متكافئ��ة، فعناص��ر 
داعش منظمون ومن املقاتلني األجانب فقط، 
أم��ا احل��ر فمعظمه��م م��ن رج��ال الش��رطة 
واألم��ن الع��ام داخ��ل املدين��ة، إذ كان معظ��م 
املقاتل��ني مش��غولني مبع��ارك خارجه��ا، كم��ا 
أس��هم ت��ردد بعض الفصائ��ل يف قتال التنظيم 

يف إضع��اف اجلي��ش احل��ر. وبس��طت داع��ش 
س��يطرتها عل��ى املدين��ة يف الثال��ث عش��ر م��ن 

كان��ون الثان��ي 2014.
شعبية داعش يف الباب

ُتع��ّد الب��اب من أكثر امل��دن والقرى  	
العلم��اء  عش��رات  خّرج��ت  وق��د  احملاِفَظ��ة، 
واملش��ايخ، ويش��كل أبناؤه��ا أك��رب نس��بة م��ن 
ط��الب الثانويات الش��رعّية بني امل��دن والقرى 
اجمل��اورة. ولذل��ك رّح��ب البع��ض بالتنظي��م 
بداي��ة األم��ر، إال أن األي��ام كان��ت كفيل��ة 
بكش��ف حقيقت��ه وتعري��ة ش��عاراته املزيف��ة. 
وم��ّرت أي��ام وش��هور وب��دأ بع��ض أبن��اء املدين��ة 
يدفع��ون آالف ال��دوالرات للمهرب��ني إلجي��اد 

طري��ق آم��ن هل��م للخ��روج منه��ا!
التحرير الثاني

يف 23 ش��باط 2017 متكن��ت فصائ��ل  	
اجلي��ش الس��وري احل��ر -املدعوم��ة تركّي��ًا- 
»درع  عملي��ة  م��ن  الثالث��ة  املرحل��ة  ضم��ن 
الف��رات«، م��ن ط��رد داع��ش م��ن مدين��ة الب��اب، 

حل��ب. ش��رقّي  معاقله��ا  أب��رز 
مل يك��ن حتري��ر الب��اب س��هاًل، فق��د  	
حاول��ت داع��ش -خ��الل مخس��ة أش��هر م��ن 
املواجهات- تثبيت خطوط دفاعها عرب تكثيف 
األلغ��ام واملفخخ��ات واألنف��اق ب��ني األحي��اء، 
م��ا أع��اق تق��دم الث��وار بش��كل كب��ري، إضاف��ة 
إىل اس��تخدامها الصواري��خ املض��ادة لل��دروع 
واآللي��ات  الدباب��ات  م��ن  العدي��د  وتدمريه��ا 
الرتكية والسورية، يف حني مل ُيْبد التنظيم، 
عل��ى اجلان��ب اآلخ��ر، مقاوم��ة تذك��ر لق��وات 
النظام اليت دخلت عشرات القرى حول الباب 

مفخخ��ات. وال  خس��ائر  دون 
ب���1900  الب��اب  ش��هداء  ع��دد  يق��ّدر  	
قب��ل دخ��ول التنظي��م، وبع��د س��يطرته جت��اوز 
الع��دد 4 آالف نتيج��ة القص��ف واإلعدام��ات، 
بعد تقّدم درع الفرات استشهد قرابة 480 من 
أبن��اء املدينة معظمهم مدنيون جراء القصف 
واملعارك وانفجار األلغام من خمّلفات داعش.

أطراف مدينة الباب بعد التحرير - خاص
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أس��باب كثرية دفعت إىل االعتماد على الش��رطة، حبسب  	
عناصر يعملون فيها، منها أن فصائل اجليش احلر يف حالة اشتباٍك 
مس��تمر م��ع تنظي��م الدول��ة و»ق��وات س��وريا الدميوقراطية« )قس��د(، 
وه��ي بالتال��ي غ��ري ق��ادرة على اإلمس��اك بزمام األم��ور األمنية وحل 
نزاع��ات األهال��ي، فض��اًل ع��ن غي��اب خربته��ا يف ه��ذا الش��أن، وانتش��ار 

الفس��اد ب��ني ع��دد م��ن عناصره��ا.
الش��رطي حمم��د أمح��د، ال��ذي يتلق��ى دورة يف مدين��ة  	
مرس��ني الرتكية، قال ل�»عني املدينة« إنه مت اعتماد اس��م »مديرية 
الش��رطة واألمني��ات« بداًل من »الش��رطة احل��رة«، وتتبع هلا مراكز 
الش��رطة واجله��از األم��ين. وأض��اف أن مه��ام اجله��از األم��ين، إضافة 
إىل العم��ل عل��ى احل��د م��ن اجلرائ��م وحف��ظ النظ��ام وتنظي��م املرور، 
ه��ي توّل��ي زم��ام العم��ل األم��ين ال��ذي كان مناطًا باألجه��زة األمنية 

التابع��ة للفصائ��ل والكتائ��ب.
وأشار حممد إىل أن جلهاز الشرطة اجلديد »أعداء داخل  	
املنطق��ة وخارجه��ا يعمل��ون للحيلول��ة دون جناح��ه«. ويوض��ح أن 
ق��وات النظ��ام، ال��يت بات��ت قريب��ة، وقس��د وداع��ش، س��تعمل على عدم 
استقرار املنطقة احملررة، وكذلك »املنتفعون من الفوضى األمنية 
الس��ابقة«، كاملهرب��ني والعصاب��ات ال��يت تس��رق باس��م اجليش احلر. 
ويضي��ف حمم��د أن��ه نتيج��ة لذل��ك مت تش��كيل جه��ازي  	
»القوات اخلاصة« و»احلراسة والدوريات« التابعني للشرطة احلرة. 
وأّك��د أن امللتحق��ني بهذي��ن اجلهازين حيتاجون إىل دورات مكثفة 
خاص��ة مدته��ا 25 يوم��ًا، يتعل��م خالهل��ا املت��درب مب��ادئ الدف��اع ع��ن 
النف��س وبع��ض مه��ارات الرمي، لكن هذا، ب��رأي حممد، »غري كاٍف 
لبن��اء رج��ل األمن، مما يس��تدعي القيام ب��دورات إضافية«. وتداركًا 
لقص��ر م��دة ال��دورة واقتصاره��ا عل��ى التدريب��ات األساس��ية، ق��ال 
حممد إنه سيتم االعتماد على »العناصر املنشقة عن شرطة النظام 
ريثم��ا يس��توعب املنضم��ون حديث��ًا هل��ذا اجله��از مهامه��م وطريق��ة 
القيام بها«. الفتًا إىل أهمية االس��تفادة، يف الوضع الراهن، من عدد 
العناص��ر الكب��ري نس��بيًا والذي��ن ُس��لحوا م��ن قبل تركيا، م��ا أدى إىل 

انتش��ار أم��ين واس��ع.
وش��رعت الش��رطة احل��رة يف ري��ف حل��ب احمل��رر حديثًا يف  	
نش��ر تقاري��ر ش��هرية ع��ن نش��اطاتها، فنش��ر مكتبه��ا اإلعالم��ّي بيان��ًا 

عل��ى فيس��بوك يش��ري إىل تصديه��ا لع��دد م��ن جرائ��م القت��ل والش��روع 
بالقت��ل والس��رقة واملش��اجرات وجرائ��م أخ��رى خ��الل ش��باط املاض��ي، 

وص��ل عدده��ا إىل 1375 جرمي��ة.
ورغ��م ه��ذه البداي��ة الواع��دة يش��تكي بع��ض عناص��ر اجله��از  	
م��ن مش��كالت س��رعان م��ا طف��ت عل��ى الس��طح، أبرزها، على ح��د قوهلم 
»من��ح رت��ب عالي��ة لع��دد كب��ري م��ن العناص��ر بش��كل ال يتناس��ب م��ع 
املعاي��ري العس��كرية، م��ا يع��ين تس��ليم زم��ام األم��ور مل��ن ال خ��ربة ل��ه يف 
اجملال األمين، وتهميش ضباط وعناصر الش��رطة املنش��قني، ما يؤدي 
إىل حال��ة م��ن الفوض��ى والتالع��ب بالش��ؤون األمني��ة مس��تقباًل«. أح��د 
العناص��ر العائدي��ن م��ن دورة يف مدين��ة أضن��ة الرتكي��ة، فض��ل ع��دم 
الكشف عن امسه، قال ل�»عني املدينة«: »الذي ميلك واسطة ُيعنيَّ مديراً، 
بينم��ا يوض��ع البس��طاء عل��ى احلواج��ز يف مواجه��ة مفخخ��ات داع��ش«.

م��ن ناحي��ة أخ��رى أك��د عناص��ر م��ن الش��رطة أن جن��اح  	
املش��روع يرتب��ط بش��كل أساس��ي باس��تمرار الدعم املال��ي الرتكي، حتى 
تتمكن قيادة الشرطة من االعتماد على »موارد حملية« لدفع الرواتب. 
وخيشى مراقبون أن يكون اهلدف من تشكيل هذا اجلهاز وجتنيد آالف 
العناصر يف صفوفه هو استخدامهم ك�»جسر عبور« للنفوذ الرتكي 
داخل األرض الس��ورية، خصوصًا مع انتش��ار مقاطع يف يوتيوب تظهر 
عناصر من هذا اجلهاز يهتفون حبياة الرئيس الرتكي أردوغان أثناء 
تدريباته��م. وتس��عى تركي��ا إىل تدريب مخس��ة آالف ش��رطي، وفق ما 

ذك��رت صحيف��ة »ي��ين ش��فق« املقربة من احلكوم��ة الرتكية.
وذك��ر مص��در حمل��ي أن��ه، م��ع ع��ودة عناص��ر الش��رطة م��ن  	
دوراتهم التدريبية إىل اعزاز مطلع آذار املاضي، دخلت آليات ومدرعات 
حممل��ة بعناص��ر م��ن اجليش الرتك��ي، وهو ما يعين، حبس��ب املصدر، 
أن »فصائل اجليش احلر والشرطة أصبحت بال قيمة، فاملهيمن على 
املنطقة والفارض شروطه وأوامره هو اجليش الرتكي«. ويؤكد هذا 
املصدر أنه ال بد من نش��ر جهاز أمين يف املناطق املس��يَطر عليها مؤخراً 
مشال��ي س��وريا، تك��ون مهمت��ه وض��ع ح��د للفوض��ى، وإبع��اد الفصائ��ل 
العس��كرية ع��ن التدخ��ل يف ش��ؤون املدني��ني، لك��ن »ه��ذا جي��ب أال يك��ون 
م��ن خ��الل حتك��م تركي��ا يف األم��ور الداخلي��ة وفرض سياس��ات ختدم 
مصاحلها فقط، ال ولن يتقبلها السوريون، وإن اختلفت مواقفهم من 

السياس��ة الرتكي��ة عل��ى أراضيه��م«.

من��ذ ب��دأت عملي��ة »درع الف��رات« ال��يت تقوده��ا فصائ��ل اجلي��ش احل��ر املدعوم��ة تركي��ًا، يف أيل��ول 2016، بالس��يطرة عل��ى م��دن  	
وبل��دات وق��رى يف ري��ف حل��ب م��ن قبض��ة تنظي��م الدولة، أخ��ذت احلكومة الرتكية بتدريب فري��ق أمين ليتوىل مس��ؤولية هذه املناطق 

احمل��ررة، فكان��ت الش��رطة احل��رة ال��يت ُتع��رف اآلن باس��م »مديري��ة الش��رطة واألمني��ات«.

مصطفى حسني

الشرطة احلّرة يف ريف حلب...
بني احلاجة والنجاح و»جسر العبور«؟

رادار املدينة
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يص��ح ه��ذا ال��كالم قب��ل ان��دالع الث��ورة، أم��ا الي��وم فالوض��ع  	
خمتل��ف متام��ًا, فأغل��ب ه��ؤالء املوظف��ني والعم��ال واحلرفي��ني عادوا 
إىل حمافظته��م خوف��ًا من االعتقال التعس��في بعدما أصبح اإلدليب 
»مصدراً للشكوك« يف املناطق اليت يفرض النظام السوري سيطرته 
عليه��ا, وكث��رياً ما يش��عر بعدم الرتحيب, األم��ر الذي أدى إىل عودة 
معظمهم إىل ربوع احملافظة اخلضراء. ونتجت عن هذا األمر حالة 
كب��رية م��ن البطال��ة ونق��ص فرص العمل, مم��ا دفعهم إىل التفكري 

يف البح��ث ع��ن أعم��ال بديلة.
صعوبة تأمني فرص العمل

كث��رياً م��ا يضط��ر املوظف املنش��ق ع��ن النظ��ام إىل اللجوء  	
إىل مه��ن مل يعت��د عليه��ا، كتقطي��ع احلج��ارة أو مج��ع احلط��ب أو 
أعم��ال البن��اء واإلنش��اءات أو النج��ارة واحل��دادة وبع��ض احل��رف 
الدقيق��ة. ويظ��ل يعان��ي م��ن صعوب��ة التأقل��م م��ع ه��ذه األعم��ال ألنه 
موظ��ف مكت��يب س��ابق, ولكن��ه مضط��ر إىل مزاولته��ا لتأم��ني ق��وت 
عائلت��ه اليوم��ي. ولك��ن املالح��ظ عل��ى نط��اق واس��ع جل��وء كث��ري من 
ه��ؤالء املوظف��ني الس��ابقني إىل إقام��ة مش��اريع رحبي��ة صغ��رية، 
كفت��ح متج��ر لبي��ع امل��واد الغذائي��ة, ألن ه��ذه املهن��ة ال حتت��اج إىل 
جمه��ود كب��ري، إضاف��ة إىل س��هولة مزاولته��ا. ولك��ن املالح��ظ يف 
اآلونة األخرية كثرة انتش��ار هذه احملال بكثافة ش��ديدة إىل درجة 
نس��تطيع فيه��ا الق��ول إن »ال��دكان ص��ار مالصق��ًا لل��دكان«, األم��ر 

ال��ذي خل��ق مش��اكل جدي��دة.
أب��و من��ري )38 عام��ًا(، موظ��ف س��ابق يف حل��ب, ي��زاول ه��ذه  	
املهنة بعد عودته إىل مدينته حارم يف ريف إدلب الشمالي، ويتحدث 
ل�»عني املدينة« عن هذه النقطة بالقول: »أنا، كموظف سابق, كنت 
أعم��ل يف وظيف��ة إداري��ة مصنف��ة ضم��ن األعم��ال املكتبي��ة, وأعم��ل 
اليوم كبائع يف حمل لتجارة املواد الغذائية. فبعد عودتي من حلب 
إىل ح��ارم كان ال ب��د ل��ي م��ن البح��ث ع��ن عم��ل بدي��ل، فعمل��ت أواًل 
يف جم��ال قط��ع األخش��اب ونقله��ا, ولك��ين عاني��ت األمّري��ن م��ن ه��ذا 

العم��ل اجمله��د, ولذل��ك جل��أت إىل فتح هذا املش��روع الصغري كي أوفر 
على نفسي اجلهد الكبري والتعب الشديد جراء األعمال الثقيلة, ولكن 

املفاج��أة كان��ت يف ضع��ف م��ردود ه��ذه املهن��ة اخلفيف��ة«.
مشاكل ظاهرة بيع املواد الغذائية

ج��اء جل��وء األهال��ي إىل مزاول��ة ه��ذه املهن��ة نتيج��ة أس��باب  	
أش��رنا إليها يف البداية, ولكن جيب تس��ليط الضوء على املش��اكل اليت 
ولدته��ا ه��ذه الظاه��رة, وال��يت تأت��ي يف مقدمته��ا كث��رة الع��رض وقل��ة 
الطل��ب. فع��دد احمل��ال التجاري��ة ص��ار كب��رياً جداً وال يتناس��ب مع عدد 
الس��كان يف أي مدين��ة أو بل��دة يف احملافظ��ة. وه��ذا م��ا حدثن��ا ب��ه عب��د 
الكري��م اب��ن مدينة س��لقني: »أنهيت مش��روعي الصغري ه��ذا. يف البداية 
كان ع��دد احمل��ال التجاري��ة متناس��بًا م��ع ع��دد الس��كان, ولذل��ك كان 
الدخ��ل اليوم��ي هل��ذه املش��اريع جي��داً, أم��ا الي��وم فالدكاكني منتش��رة 
بش��كل كب��ري, والع��رض كث��ري والطل��ب حم��دود، لذل��ك قم��ت بإلغ��اء 
مش��روعي الذي بات عبئًا على كاهلي. حقًا هي »ش��غلة اللي ما عندو 

ش��غلة«.
ه��ذه  انتش��ار  م��ع  تول��دت  ال��يت  املش��كلة  ه��ذه  ولك��ن رغ��م  	
الظاهرة يف احملافظة اخلضراء, إال أن العديدين ما زلوا مصرين على 
مزاولتها نظراً لضعف فرص العمل، على مبدأ املثل الش��عيب الش��هري: 

الرم��د أه��ون م��ن العم��ى.
الباعة اجلوالون يف الطرقات

تش��هد أس��واق مدين��ة إدل��ب ازدحام��ًا ش��ديداً، وباألخ��ص بع��د  	
تواف��د املهجري��ن قس��راً م��ن مناط��ق خمتلف��ة يف س��ورية إليه��ا. فأينم��ا 
م��ررت جت��د الباع��ة اجلوال��ني هن��ا وهناك، وعلى ق��وارع الطرقات يف ما 
يسمى »البسطة« اليت تباع عليها خمتلف البضائع، ويف مقدمتها املواد 
الغذائي��ة واملعلب��ات، فيتواف��د الن��اس لش��رائها نظ��راً الخنفاض س��عرها 
ع��ن مثيالته��ا يف احمل��ال التجاري��ة، ألنه��ا -وحبس��ب م��ا ص��رح أحدهم- 
م��ن اإلعان��ات اإلغاثي��ة ال��يت ترس��ل إىل الش��عب الس��وري، ولكنه��ا تصل 

إىل األس��واق بطريق��ة أو بأخ��رى.

من مدينة إدلب - خاص عني املدينة
إدل��ب حمافظ��ة فاعل��ة، ينتش��ر أبناؤه��ا يف كل احملافظ��ات الس��ورية ألنه��م مص��در كب��ري للي��د العامل��ة واحلرفي��ة, إضاف��ة إىل  	
متتع العديد منهم مبؤهالت وخربات خاصة, وبينهم أعداد كبرية من الكفاءات العلمية اليت كانت تشغل العديد من املناصب احلساسة 

يف الدول��ة، إذ إن نس��بة كب��رية م��ن املوظف��ني احلكومي��ني ه��م م��ن أبن��اء ه��ذه احملافظ��ة.

مريم أمحد

متاجر املواد الغذائية مهنة العاطلني عن العمل
يف إدلب..

9 العدد 91 / 1 نيسان 2017

رادار املدينة



يف آذار ونيس��ان 1982، بع��د أن ارتكب��ت ق��وات حاف��ظ األس��د  	
مذحبتها الكربى يف محاة، كوفئ بعثيون وخمربون وجمرمون من 
فق��راء قمحان��ة بنصي��ب من فتات الغنائم الذي تركته س��رايا الدفاع 
بعد استباحتها املدينة، ويف الوقت عينه ساعد شبان من البلدة بعض 
اهلارب��ني م��ن املذحب��ة ويف توصي��ل دواء وغ��ذاء للمنكوب��ني العالق��ني 
فيها. وخالل تلك السنوات مل تسلم قمحانة ذاتها، اذ لوحق خرجيون 
وط��الب جامعي��ون م��ن أبن��اء عائل��يت عج��اج وش��هاب وعائ��الت أخ��رى، 
مات بعضهم حتت التعذيب بعد االعتقال أو قضوا سنني طويلة فيه، 
وهرب آخرون إىل األردن والس��عودية ودول أخرى ما زالوا فيها حتى 
اآلن. كان حملنة هاتني العائلتني -وهما األكرب يف قمحانة- أثر يف 
اختاذهما موقف احلياد حني اندلعت الثورة، عربة من املاضي األليم. 
خب��روج العائلت��ني م��ن املش��هد، ث��م بانقس��ام عائ��الت أخ��رى كب��رية 
)العمر، عبد الرمحن، سودين( بني معارض ومؤيد وحمايد، ضعفت 
الكتل��ة العددي��ة املف��رتض أن حتم��ل احل��راك الولي��د وحتمي��ه أم��ام 
عائ��الت مؤي��دة، ك��ربى وذات ثق��ل )طم��اس، س��باهي، رج��ب( أو أق��ل 
أهمي��ة )كش��تو، عثمانل��ي، عل��ي ه��ي، الس��خين( جنح��ت يف وأد ث��ورة 

قمحان��ة باكراً.
سباهي، صعود من القاع

ب��ني العائ��الت املوالي��ة ش��كل آل س��باهي رأس حرب��ة ض��د  	
املتظاهري��ن م��ن جوام��ع البل��دة، جامع��ني حوهل��م أرب��اب س��وابق و 
طامع��ني يف املكاس��ب وأمي��ني دفعته��م الس��ذاجة إىل تصدي��ق دعاي��ة 
النظام، قبل أن ينضم إليهم آخرون دفعًا للش��بهات واتقاًء لش��رورهم. 
ق��اد نبه��ان س��باهي، وه��و ضاب��ط أم��ن متقاع��د، ه��ذه اجملامي��ع وأس��س 
منه��ا أول امليليش��يات املس��لحة ال��يت س��حقت مظاه��رات قمحان��ة، ث��م 
امت��د دوره��ا إىل بل��دات طيب��ة اإلم��ام وص��وران وحلفاي��ا وخط��اب يف 
الري��ف اجمل��اور. آل س��باهي م��ن العائ��الت حديث��ة الصع��ود يف جمتم��ع 
قمحانة، ومل تكن هلم أهمية تذكر قبل عام 1980، حني صار املقدم 
نبهان رئيس��ًا لفرع أمن الدولة يف حمافظة إدلب وأس��هم بفعالية يف 
اجتث��اث اإلخ��وان املس��لمني واملتعاطف��ني معه��م، لتطل��ق ي��ده يفع��ل م��ا 
يش��اء بع��د ذل��ك، فبن��ى ث��روة هائل��ة أس��همت -إىل جان��ب س��لطته- يف 
صعود أش��قائه، حس��ن أمني إحدى ش��عب حزب البعث يف محاة آنذاك، 
وإبراهي��م وحمم��د، ث��م أبن��اء الس��باهي ككل، الذي��ن أوف��د بعضه��م 
يف مهم��ات جتس��س عل��ى بقاي��ا اإلخ��وان املس��لمني اهلارب��ني إىل أورب��ا 

واخللي��ج.
تق��ول الرواي��ات إن ج��د عائل��ة الس��باهي ج��اء م��ن قري��ة عني  	
قضيب )العلوية( بريف طرطوس قبل قرن أو أكثر. وإن هذا األصل 
ش��كل ألبنائه عقدة نقص مس��تحكمة، حوهلا الفالح الفقري ومسس��ار 

املواش��ي عب��د ال��رزاق وال��د نبه��ان إىل تصمي��م عل��ى تعلي��م أبنائ��ه، 
وحوهل��ا األبن��اء تابعي��ة منقطعة النظري للس��لطة وحرصًا على مجع 
امل��ال، لينضم��وا أخ��رياً إىل طبق��ة الوجه��اء. ومل يأخ��ذ أي م��ن أجي��ال 
العائلة على حممل اجلد -إال مبا متليه املصلحة- األهواء السياسية 
املتعاقب��ة عل��ى قمحان��ة حبك��م موقعه��ا املالص��ق ملدين��ة مح��اة، م��ن 
اإلخ��وان، أو االش��رتاكية العربي��ة عل��ى هدى أك��رم احلوراني الذي 
أث��ر يف كث��ري م��ن متعلم��ي البل��دة، أو الناصري��ة ال��يت اس��تمرت على 
نس��خ عدة حتى وصلت إىل اجليل احلالي على خط فايز إمساعيل. 
ومل يك��ن ل��كل ه��ذه املش��ارب السياس��ية أي أث��ر ناف��ع أول الث��ورة ب��ل 
عل��ى العك��س، فق��د احت��دت لص��احل النظ��ام بطرائ��ق خمتلف��ة، خوف��ًا 
م��ن تك��رار املاض��ي ل��دى اإلخ��وان، وتوهم��ًا باملؤامرة ل��دى الباقني. ويف 
البل��دة ال��يت ال ميك��ن وصفه��ا بأنه��ا بل��دة فق��رية، إذ زاوج أبناؤه��ا ب��ني 
زراع��ة األرض والوظائ��ف احلكومي��ة؛ راج ب��ني أهله��ا رأي ع��ام يق��ول 
إن »الدول��ة« مل تقص��ر عليه��م يف ش��يء وال س��بب للوق��وف يف وجهه��ا. 
دون أن تغيب اس��تثناءات هامة وكثرية جس��دها ثوار قضى بعضهم 
حت��ت التعذي��ب، ومقاتل��ون يف اجلي��ش احل��ر، ونش��طاء يتذمرون من 

التعمي��م الظ��امل ال��ذي جيع��ل كل القماحن��ة ش��بيحة.
شيعة قمحانة وطراميحها

رغ��م م��ا تعرض��ت له عائلة س��ودين من قم��ع يف الثمانينات  	
عل��ى خلفي��ة انتم��اء بع��ض أبنائه��ا إىل اإلخ��وان، اعتن��ق -يف العق��د 
املذه��ب  أبن��اء في��اض س��ودين، حمم��د وحس��ني وحس��ن،  التال��ي- 
الشيعي أثناء عملهم يف الضاحية اجلنوبية لبريوت بتأثري من رجل 
دي��ن امس��ه عم��اد املوس��وي. وبتوجي��ه م��ن املوس��وي ال��ذي زار قمحان��ة 
عدة مرات، وبتمويل منه، قاد األخوة حركة تش��يع اتس��عت يف عهد 
بش��ار، حت��ى وص��ل ع��دد املتش��يعني العلني��ني إىل حن��و 100 يف الع��ام 
2010. وبهؤالء، ثم مبن تش��يع خالل الثورة، ش��كل حزب اهلل اللبناني 

ل��واء أب��و الفض��ل العب��اس بقي��ادة حس��ني في��اض س��ودين )أب��و حمم��د 
الباق��ر( وخلف��ه بع��د مقتل��ه أخ��وه عب��د الكري��م.

يف القط��اع األوس��ع م��ن مؤي��دي قمحانة س��طع مبكراً جنم  	
ضابط املخابرات اجلوية س��هيل حس��ن »النمر«. وبشراس��ته وسلطته 
غري احملدودة ثم تودده وتواضعه ألبناء قمحانة إىل درجة رفضه أن 
ينادى منهم ب�»سيدي« )ألنهم أخوة(؛ سلب سهيل قلوب الشبيحة يف 
البل��دة وأصب��ح أب��ًا روحي��ًا هل��م.  وحني أطلق على قائ��د ميداني منهم 
لق��ب »الطرم��اح« )الطوي��ل( وعليه��م »طرامي��ح«، وف��ق ه��وس »النم��ر« 
بالعربي��ة الفصح��ى، ظن��وا أنهم من آل بي��ت النظام وأن الثورة قامت 

ضدهم.

يث��ري ال��والء الظاه��ر م��ن أه��ل بل��دة قمحان��ة )15 أل��ف  	
نس��مة/ 7 ك��م ع��ن مح��اة( لنظ��ام بش��ار األس��د، وقتاهل��م املس��تميت 
إىل جانبه، أسئلة قد تقود إىل فهم أعمق هلذه البلدة السّنية اليت 

تع��د الي��وم حب��ق، قلع��ة األس��د املدافع��ة ع��ن مدين��ة مح��اة.

قمحانة... البلدة التائهة
راشد حممد علي

احتفال بفك احلصار عن مطاركويرس يف قمحانة - 2015
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ألن األدب يعت��رب ترف��ًا بالنس��بة إىل املواط��ن حباالت��ه املتعددة »نازحًا، 
مهج��راً، حماص��راً، منكوب��ًا«. ويعتق��د العب��اس »أن ه��ذا اإلع��الم، غ��ري 
احِل��َريف بطبيع��ة نش��وئه املرحلية، آثر االبتعاد ع��ن هذا اجلانب الذي 
ال يق��ل أهمي��ة ع��ن الكث��ري م��ن اجلوان��ب والوج��وه األخ��رى للث��ورة«.

وع��ن غي��اب األمس��اء األدبي��ة ع��ن الس��احة الثقافي��ة، ويف  	
س��ؤال للش��اعر ع��ن إمكاني��ة جن��اح إع��الم ال يدع��م أب��رز أدبائ��ه ق��ال: 
»أغل��ب اإلع��الم الس��وري البدي��ل -لألس��ف- إع��الم مّوج��ه وجُم��ريَّ 
وناش��ئ ع��ن التموي��ل السياس��ي، وألن اهليئ��ات السياس��ية ال يعنيها يف 
احملصل��ة س��وى أن تعتم��د مناب��ر لتمري��ر فكره��ا ومش��روعيتها ف��إن 
وج��ود األص��وات احلقيقي��ة لي��س ضم��ن توجه��ات ه��ذه األح��زاب اليت 
مَن��ت كالطحال��ب عل��ى ج��ذع الث��ورة. األدب م��رآة فاضح��ة، وه��ذه 
األح��زاب يف غن��ى ع��ن متوي��ِل م��ا ِم��ن ش��أنه فض��ح جتاوزاته��ا حب��ق 

اإلنس��ان الس��وري عموم��ًا، وحب��ق الث��ورة بش��كل خ��اص«.
ويف إجابته عن الس��ؤال ذاته قال صادق عبد الرمحن، وهو  	
كات��ب صحف��ي وحم��رر يف موقع جمموع��ة اجلمهورية: »إذا كنت 
تلّم��ح إىل أن هن��اك تقلي��اًل متعم��داً م��ن ش��أن األدب والش��عر والنت��اج 
اإلبداع��ي يف زم��ن احل��رب واملوت الس��وري فال أعتق��د أن هذا صحيٌح 

متام��ًا«.
إذ يع��زو عب��د الرمح��ن غي��اب اجلان��ب األدب��ي يف صفح��ات  	
الث��ورة إىل عامل��ني؛ أوهلم��ا التغ��ريات امليدانية والسياس��ية املتس��ارعة 
واليومية، واليت ال تتيح اجملال واس��عًا لالهتمام باألدب، ورمبا يكون 
هن��اك اعتق��اد س��ائٌد ل��دى الكتاب والصحفيني أنفس��هم بأن هذا ليس 
زم��ن األدب والش��عر. وثانيهم��ا أن »معظ��م ه��ذه الصح��ف واجمل��الت، 
املطبوع��ة منه��ا واإللكرتوني��ة، لي��س لديه��ا متوي��ل ذات��ي وه��ي تعتم��د 
عل��ى جه��ات ماحن��ة، واألرج��ح أن تل��ك اجله��ات مهتم��ة بتموي��ل 
اجلوان��ب الصحفي��ة واإلخباري��ة واالس��تقصائية واخلدمي��ة أكث��ر 

م��ن اهتمامه��ا بدع��م النت��اج األدب��ي«.
ويضي��ف يف النهاي��ة عام��اًل ثالث��ًا ه��و »رغب��ة أو احتياج��ات  	
اجلمه��ور نفس��ه«، إذ يعتق��د أن النس��بة العظم��ى م��ن الق��راء حتت��اج 
إىل معرف��ة التط��ورات السياس��ية وامليداني��ة أكث��ر م��ن حاجته��ا إىل 
األدب. وي��رى أن االهتم��ام باحلال��ة األدبي��ة حيت��اج »إىل متوي��ل ذات��ي 
ورخ��اء م��ن ن��وع م��ا«، وه��ذا غ��ري متواف��ر ل��دى أغل��ب الصح��ف واملواقع 

ال��يت نش��أت يف زم��ن الث��ورة، إن مل يك��ن مجيعه��ا.

التاري��خ حبه��م لالس��تماع  م��ر  الع��رب عل��ى  ع��ن  ُع��رف  	
وتأثره��م باللغ��ة، فم��ا ال��ذي ح��دث حت��ى تغ��ري ه��ذا؟ وم��ن يتحم��ل 
املس��ؤولية؟! أه��ي امل��وادُّ ال��يت يقدمه��ا الكّت��اب؟ أم حت��ول اجملتم��ع 
حن��و الفن��ون البصري��ة والتقاري��ر اإلخباري��ة وترك��ه الق��راءة غثه��ا 
ومسينه��ا؟ أم توج��ه الصح��ف الثوري��ة -تلبية لش��روط داعميها- إىل 

الرتكي��ز عل��ى الواق��ع السياس��ي واحليات��ي وجتاه��ل م��ا س��واه؟
املناب��ر  م��ن  وس��واها  الصح��ف  ه��ذه  يف  جتتاح��ك،  ومل��اذا  	
اإلعالمية، الصور املتعبة ومشاهد الفيديو املليئة بالدم، ويبدو فعل 
الكتاب��ة هزي��اًل ج��داً ال يفض��ي إىل م��كان، ويغ��دو فع��ل الق��راءة أيض��ًا 
ترف��ًا ختتص��ره ه��ذه املواق��ع واجمل��الت مبقدم��ة صغ��رية حتك��ي فيه��ا 
كل م��ا تري��د قول��ه تلبي��ًة مللل الق��ارئ، وجتنبًا لس��رد األديب الذي ال 

ينته��ي؟
لإلجاب��ة ع��ن ه��ذه األس��ئلة تواصلن��ا م��ع أدب��اء وصحفي��ني  	

اخلص��وص. به��ذا  نظره��م  وجه��ة  عل��ى  لالّط��الع 
يب��دو مصطف��ى ت��اج الدي��ن املوس��ى، وه��و كات��ب س��وري ل��ه  	
مخ��س جمموع��ات قصصي��ة ومس��رحيتان ترج��م بعضه��ا إىل لغ��ات 
ع��دة، أكث��ر ه��ؤالء األدباء حظوة، فقد ُنش��رت الكث��ري من قصصه يف 
صح��ف اإلع��الم البدي��ل، وُس��لطت األض��واء عليه��ا، عل��ى عك��س أدب��اء 

آخري��ن مل جي��دوا إىل اآلن مكان��ًا هل��م يف الصح��ف البديل��ة.
املش��اريع  ه��ذه  معظ��م  أن  إىل  ذل��ك  الق��اص  ويع��زو  	
اإلعالمي��ة كان��ت »مغام��رة« تفتق��ر إىل »املختص��ني يف جمال األدب 
وحت��ى اإلع��الم«، رابط��ًا ذل��ك ب�»اإلمكاني��ات البس��يطة والظروف غري 
الطبيعية اليت نشأت فيها هذه الصحف، ألنها ابنة بيئتها وظروفها 
الس��يئة«. فتس��ارع األح��داث امليداني��ة والسياس��ية جع��ل م��ن الصع��ب 
الوق��وف عل��ى كاف��ة األح��داث وأدى إىل جتاه��ل دور األدب واألدب��اء، 
حسب رأي املوسى الذي يؤكد، رغم ذلك، على أن الكّتاب واملثقفني 
مطالبون بدعم اإلعالم البديل وصحف الثورة والوقوف إىل جانبها 
لتتط��ور م��ع الزم��ن، حت��ى ل��و كان��ت ال تواك��ب كل التط��ورات 

الثقافي��ة أو تفتق��ر إىل مقوم��ات اإلع��الم.
م��ن جهت��ه ي��رى الش��اعر والكات��ب فاي��ز العب��اس أن الس��بب  	
الرئيس��ي لغي��اب األدب وخصوص��ًا الش��عر ع��ن اإلع��الم البدي��ل يع��ود 
إىل »تب��ين ه��ذا اإلع��الم الش��كل التقري��ري يف مواكب��ة الث��ورة، وه��ذا 
ما اس��تدعى -يف رأيه- الرتكيز على احلالة السياس��ية والعس��كرية، 

ضمور األقسام الثقافية يف صحف الثورة

يف جول��ة بس��يطة عل��ى صح��ف الث��ورة الس��ورية ُيالَح��ظ غي��اب اللغ��ة الثقافي��ة واألدبي��ة، وخصوص��ًا الش��عرية، والرتكي��ز على  	
تغطي��ة املآس��ي واملذاب��ح والتط��ورات امليداني��ة والسياس��ية، أو مناقش��ة املش��كالت اخلدمي��ة واحلياتي��ة بش��كل عمل��ي ومباش��ر.

مصطفى أبو مشس
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                      ولدت إلفريا يف مدينة قراتشايفسك 
1988، وعاش��ت م��ع والديه��ا حت��ى عمر مخس 
والده��ا بس��بب طالقهم��ا،  م��ع  ث��م  س��نوات، 
لكن��ه س��رعان ما ت��ويف لتنتق��ل إىل العيش مع 
جدته��ا. أنه��ت إلفريا املدرس��ة بدرج��ات جيدة، 
القوق��از  مش��ال  أكادميي��ة  يف  درس��ت  ث��م 

احلكومي��ة للعل��وم اإلنس��انية والتقني��ة. 
حض��رت إلف��ريا وش��قيقتها دورات  	
لتعليم القرآن وهي يف املدرسة، بعدما أرسلتها 
جدته��ا إىل هن��اك؛ حي��ث تواصل��ت م��ع أح��د 
حامل��ي الفك��ر اإلس��المي اجله��ادي. اس��تمرت 
عالقتهم��ا لوق��ت طوي��ل حت��ى ُقت��ل يف عملي��ة 
خاصة لقوات األمن الروسي. يف تأبينه التقت 
إلفريا مع صديقه، الذي كان مطلوبًا لألمن 
الروس��ي أيضًا، وتزوجا عام 2007. عاش��ت معه 
يف الغاب��ات مل��دة مخس��ة أش��هر وحتملت ش��تى 
أن��واع الع��ذاب واخل��وف، ث��م أجنب��ت من��ه ابن��ة. 
قتل��ت ق��وات األمن الروس��ية الرجل بعد ذلك، 
ليتهم أقاربه إلفريا بالوقوف وراء مقتله، لكن 

دون أدل��ة.
من��ذ تل��ك اللحظ��ة ب��دأت ش��ائعات  	
تالح��ق  الروس��ية  املخاب��رات  م��ع  التعام��ل 
إلفريا. ولكن هذا مل مينع زواجها ثالث مرات 
متتالي��ة م��ن أعضاء يف اجلماعات اإلس��المية 
الراديكالي��ة القوقازي��ة، كان آخره��م علي��م 
املدني��ة  اخلدم��ة  دي��وان  أم��ري  زانكيش��يف، 
حين��ذاك، ال��ذي مل يق��رر ال��زواج منه��ا ف��ور 
تعرفه إليها خوفًا من التجسس على عروسه 

وجعله��ا طعم��ًا ل��ه.
ُجرحت إلفريا واعتقلت إثر عملية  	
روسية عام 2012، قتل خالهلا مخسة مقاتلني 

وزوج��ة أحده��م. أق��ر بع��ض رفاقه��م بأن��ه هن��ا 
-أثن��اء اعتقاهل��ا عل��ى م��ا يب��دو- ح��اول الروس 
زانكيش��يف عندم��ا كان��ت  قت��ل  جتنيده��ا. 
إلف��ريا يف الس��جن، لتت��زوج جم��دداً وبس��رعة 
مذهل��ة م��ن إس��المي آخ��ر حمك��وم بالس��جن 
أيضًا. بعد اإلفراج عنها ُوضعت حتت مراقبة 
الش��رطة الروس��ية واملقاتل��ني الشيش��ان يف آن 
معًا. ولذلك أخذت ابنتها وذهبت إىل تركيا، 
ومن هناك انتقلت إىل مناطق داعش، لتتزوج 
مرة أخرى من اجلهادي علي )أبو مسلم( ابن 
منطقة قربدينو بلقاريا الروسية، الذي ادعت 

داع��ش أن إلف��ريا مسمت��ه.
عل��ى األرج��ح، ب��دأت أجه��زة داع��ش  	
األمني��ة تش��ك يف جتسس��ها بع��د ف��رتة وجي��زة 
م��ن وصوهل��ا، عندم��ا أعط��ى بع��ض املقاتل��ني 
القوقازي��ني معلوم��ات عنه��ا لألمني��ني، ليت��م 
إلف��ريا  نف��ت  معه��ا.  والتحقي��ق  احتجازه��ا 
كل ش��يء، لك��ن إرس��ال مقاتل��ني أنغوش��يني 
ش��ريطًا مس��جاًل حلديثها مع احملقق��ني أثناء 
االس��تجواب، ُزع��م أنه يثب��ت تورطها بالعمالة 
للمخاب��رات الروس��ية، جع��ل التنظي��م حيك��م 

عليه��ا بامل��وت.
م��ن الواض��ح أن األمني��ني ال��روس  	
حاول��وا جتنيده��ا، مثلم��ا حياول��ون جتني��د 
مجي��ع املعتق��الت م��ن ه��ذا الوس��ط تقريب��ًا. 
لك��ن م��ن الصعب ج��داً ختيل أن إلفريا ميكنها 
القي��ام مبث��ل ه��ذه املهم��ة اخلط��رة، ال س��يما 
وق��د اصطحب��ت معه��ا ابنته��ا. عل��ى األرج��ح، 
ح��اول ش��خص ما م��ن أمنيي داع��ش »فك لغز 
امل��رأة الشيش��انية« ال��يت قت��ل مجي��ع أزواجه��ا 
وبقي��ت عل��ى قي��د احلي��اة مث��رية الش��كوك، 

مل جت��ذب داع��ش الش��باب والرج��ال فحس��ب، ب��ل الفتي��ات والنس��اء أيض��ًا؛ ليصبح الفردوس اإلس��المي املفقود، ب��ني عامي 2014  	
و2015، قبلة كل احلاملني واحلاملات بالعيش يف ربوع أراضيه. ومن اللواتي رغنب جداً يف القدوم إىل هناك الشيشانية إلفريا كارييفا، 

ال��يت حتمل��ت الصع��اب واملش��قات واملخاط��ر م��ن أج��ل العي��ش يف »الدول��ة اإلس��المية« ع��ام 2015. 

ليحص��ل عل��ى مكافأة مالية س��خية قد تصل 
إىل مخس��ة آالف دوالر. أو أن مقاتل��ي داع��ش 
القوقازي��ني، ويش��كلون لوبي��ًا قوي��ًا ومؤث��راً يف 
التنظي��م، ق��رورا التخل��ص منه��ا بطريق��ة أو 
أخرى كي ال تكشف حقيقة ارتباط بعضهم 
باملخابرات الروس��ية، وإال كيف مت تس��ريب 

داع��ش؟!  إىل  التحقي��ق  ش��ريط 
أحب��ت إلف��ريا اجله��اد واجملاهدي��ن،  	
وأرادت دائم��ًا أن تك��ون زوج��ة جماه��د. وه��ذا 
أم��ر طبيع��ي يف عل��م النف��س اجلنس��ي، ألن 
امل��رأة يف كث��ري م��ن األحي��ان تعت��اد منوذج��ًا 
واح��داً م��ن الرج��ال، ويف ح��ال فقدان��ه حت��اول 
العثور على شبيه له وتقرتن به، ليصبح األمر 

بع��د ذل��ك أق��رب إىل املتالزم��ة املرضي��ة.
يتيم��ة  ام��رأة  كارييف��ا  كان��ت  	
وأرمل��ة وحي��دة ذهب��ت لرتت��ب حياته��ا م��ن 
جديد، ألن حياة النساء اللواتي أدين أزواجهن 
س��رية  إس��المية  تنظيم��ات  إىل  باالنتم��اء 
ممنوع��ة يف روس��يا ت��كاد ال تط��اق، إذ يوضع��ن 
بش��كل  احتجازه��ن  ويت��م  املراقب��ة،  حت��ت 
منتظ��م، وتفتيش��هن دائمًا، وجي��دن صعوبات 
كب��رية يف احلي��اة، ويواجه��ن عقبات ال ميكن 
التغلب عليها تقريبًا أثناء حماولة البحث عن 
عم��ل أو وظيف��ة أو اس��تئجار ش��قة. وكذل��ك 
تظه��ر مش��اكل ل��دى أطفاهل��ن يف امل��دارس، 
والكثريات منهن ال حيصلن على خمصصات 
م��ن  يكافح��ن  وبال��كاد  لألطف��ال،  الدول��ة 
أج��ل البق��اء عل��ى قي��د احلي��اة... إنه��ن يائس��ات 
حمبط��ات، وعل��ى اس��تعداد لله��رب »حت��ى إىل 

س��طح القم��ر«.

د. علي حافظ

رادار املدينة

عروس داعش املغدورة
إلفريا كارييفا
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»الداي��ة  وصفعت��ين  ول��دُت  ح��ني  	
أم أمح��د«، قال��ت ل��ي أم��ي إن��ي مل أب��ِك ككل 
بط��ون  إىل  الع��ودة  يف  الراغب��ني  األطف��ال 
أمهاته��م، ب��ل فتح��ت عيين وتفحص��ت املكان، 
ث��م غرق��ت يف ب��كاء طوي��ل. من��ذ ذل��ك الوق��ت 
وأن��ا أس��تحضر ه��ذا املش��هد كلم��ا انتقل��ت 
م��ن مدين��ة تس��كنين مصادف��ة ودون اختي��ار 
ألنتقل إىل أخرى، حتى لو كان ذلك مروراً 
مؤقت��ًا، أش��عر بصفع��ة »أم أمحد« وأش��عر أني 

أري��د الب��كاء م��ن جدي��د.
ه��ذه امل��رة مل يك��ن احلن��ني إىل أمي  	
هو ما يشدني ومل يكن أمل مكان الصفعة، بل 
املن��ايف ال��يت فرض��ت علين��ا وجنبتن��ا أن حن��ب 

امل��دن ال��يت من��ر به��ا. 
إىل  الثاني��ة  زيارت��ي  كان��ت  	
اس��طنبول وأدرك��ت أن��ي أحف��ظ الكث��ري م��ن 
ش��وارعها دون دراية، أليس��ت املدن من يسكن 

؟ كنيها س��ا
يع��ّد  ال  الضيق��ة  مفردات��ي  يف  	
اخل��روج م��ن مدين��ة م��ا مغ��ادرة، وإمن��ا البقاء 
ب��ني مالحمه��ا مهم��ا تغ��ريت األمكن��ة. فحلب 
م��ا زال��ت تطغ��ى بذاكرته��ا اجلميل��ة عل��ى 
كل ما أش��تهيه حني أريد الصمت أو التأمل 
أري��د  ح��ني  وحت��ى  ال��ذات،  م��ع  الوق��وف  او 
مقارن��ة زم��ن الث��ورة ب��ني امل��دن الس��ورية.

ح��ني دخل��ت اس��طنبول، بع��د رحل��ة  	
اس��تمرت س��بع عش��رة س��اعة م��ن منف��اي يف 
مدين��ة كيلي��س احلدودي��ة، مل تك��ن مراقبة 
الطري��ق م��ا يش��غل بال��ي. وج��دت الطري��ق 
فس��حة للتفك��ري يف كيلي��س ذاته��ا وكي��ف 
لي��س  إليه��ا  القادم��ني  عل��ى  ش��رطًا  ب��ات 
تعل��م اللغ��ة الرتكي��ة بق��در م��ا تعل��م هلج��ة 
وعاداته��ا  وطعامه��ا  ومصطلحاته��ا  حل��ب 
املدين��ة  عل��ى  س��يطرت  ال��يت  االجتماعي��ة، 
أردت  آخ��ر  ش��عور  هن��اك  وكان  بكامله��ا. 
اهل��روب من��ه، ه��و حت��ول الذاك��رة م��ن حل��ب 
إىل كيلي��س رغ��م حماوالت��ي الكث��رية يف أن 

أه��ز رأس��ي م��راراً للتخل��ص م��ن ذل��ك.
ه��ل ب��ات عل��ى الس��وري أن حيم��ل  	
مفت��اح بيت��ه وألب��وم ص��ور ملكانه ووج��ه جدته 
ليس��تعريها ح��ني يري��د الدالل��ة عل��ى نفس��ه؟ 
هرب��ت م��ن فك��رة الالانتم��اء تل��ك إىل جه��از 
موض��وع عل��ى الكرس��ي املقاب��ل ملكان��ي ألقت��ل 

الوق��ت باللع��ب.

ح��ني تن��زل م��ن احلافل��ة يف الك��راج  	
جت��د أمام��ك صورت��ني كت��ب عل��ى إحداهم��ا 
متالصقت��ني  »ال«،  األخ��رى  وعل��ى  »نع��م« 
بالقب��ول  إعالن��ان  بطريق��ة غريب��ة، وهم��ا 
يف  س��يحدث  ال��ذي  لالس��تفتاء  والرف��ض 
تركي��ا عل��ى تعدي��ل الدس��تور. ال أخف��ي يف 
الع��ادة إعجاب��ي بذل��ك املفه��وم ال��ذي يس��مح 
لك بقول ما تريد وفعل ما تشتهي، ولكين يف 
تلك اللحظة تذكرت مرة أخرى صفعة »أم 
أمح��د« ال لتمنع��ين م��ن الع��ودة ب��ل لتجربن��ي 
عل��ى الب��كاء كي��ف أن »ال« واح��دة خلفتن��ا 

مجيع��ًا ب��ني مقت��ول ومعتق��ل ومنف��ي.
ب��دا  عظيم��ة.  مدين��ة  اس��طنبول  	
صديقي الذي رافقين يف ش��وارعها مس��تغربًا 
لكث��رة املس��اجد ح��ني رحن��ا نقل��ب تارخيه��ا 
العتيق، ونوجد األشياء اليت نربر من خالهلا 
م��ا كان يرتك��ب أمامن��ا من ت��رف يف اجلمال 
ال يق��اوم، مل أس��تطع مع��ه إخف��اء دهش��يت 
ملدين��ة ه��ي ليس��ت حل��ب وليس��ت قل��ب أم��ي.

وأن��ت مت��ر يف ش��وارع املدين��ة، ال��يت  	
يتج��اوز ع��دد س��كانها أه��ل وط��ين كام��اًل، 
اللب��اس  تالح��ظ االختالف��ات اجلذري��ة يف 
ف��ال  والدي��ن،  واملعتق��د  والل��ون  والطع��ام 
تس��تطيع وصفه��م بقري��ة م��ن النم��ل كم��ا 
حن��ن، ح��ني مل نكن نعرف حدوداً لالختالف 
فل��ك  يف  ي��دور  اجلمي��ع  وكان  والتواف��ق، 
واح��د ومفاهي��م واح��دة، وح��ني أراد ج��زء من��ا 
اخل��روج ع��ن القاع��دة كان علين��ا أن نغ��ادر 

مرغم��ني. امل��كان 

مصطفى خطيب

ال ميكن اهليام مبدينتني

دار يف خيال��ي اجلنون��ي أن م��اذا ل��و  	
قام��ت ث��ورة يف ه��ذه املدين��ة؟ م��ا ال��ذي كان 
س��يحدث وقته��ا، وكي��ف س��يكون االنقس��ام، 

املهاجري��ن؟ ل��واء  وه��ل س��نكون حن��ن 
يك��ون  أن  ختيل��ت  أن��ي  املضح��ك  	
ميل��ؤون  الذي��ن  للمثلي��ني  فصي��ل  هن��اك 
ل��ه. اس��م  اختي��ار  يف  واح��رتت  املدين��ة، 

ت��وازن  لع��ل اإلنس��ان يبح��ث ع��ن  	
م��ا ح��ني يلتق��ي بنقيض��ه فيبح��ث خي��ااًل عم��ا 
يري��د أن يك��ون. حاول��ت اس��تبدال ذاكرت��ي 
عن حلب خالل جتوالي يف شوارع اسطنبول، 
ولك��ين تذك��رت مقولة حلكي��م مرزوقي »ال 
تبح��ث ع��ن مدين��ة يف مدين��ة، ل��ن جتده��ا«. 
ش��عرت وقتها أن اس��طنبول تس��خر مين، تلك 
العصية بس��ورها، البخيلة حتى بس��ّر قهوتها 
احملّمصة اليت كانت يف وقت ما أمراً حرص 
الس��الطني عل��ى ع��دم إخراج��ه منه��ا كم��ا 
ق��رأت يوم��ًا. ليع��ود الس��ؤال ملح��ًا ه��ذه امل��رة، 
كيف ُولِدْت حلب بكل تلك اخلصائص إذًا؟ 
وه��ي املص��ّرة عل��ى س��بقها يف كل ش��يء، م��ن 
رائحة القهوة والزعرت إىل سّر صابون الغار، 
وصواًل إىل س��ور املدينة الذي يتعاىل بصوت 

قدوده��ا.
ملطع��م  الفت��ة  أول  إىل  هرب��ت  	
حل��يب رأيته يف اس��طنبول كي��ال أتعلم مذاق 
طع��ام آخ��ر. مل أن��َس لكن��يت وأنا أح��اور النادل 
والعم��ال. وابتس��مت ه��ذه امل��رة، فالع��ودة إىل 
رح��م أم��ي كانت الطريق��ة الوحيدة كي ال 

أصف��ع م��ن جدي��د.

حنتها الفنان السوداني حممد حسني على شواطئ مرسيليا
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ط��وال حنو مثاني س��نوات، ه��ي الفرتة  	
ال��يت أمضيته��ا، م��ن زم��ن اعتقال��ي، يف 
املس��لمية،  يف  املرك��زي  حل��ب  س��جن 
كان��ت مف��رزة األم��ن السياس��ي املش��رفة 
عل��ى اجلن��اح تتأل��ف م��ن رئي��س املف��رزة 
املساعد أول أبو أجمد، وثالثة شرطيني 
ه��م أب��و مجع��ة وأب��و أمح��د وأب��و ع��ادل. 
كان هل��م نظ��ام دوام روتي��ين ال يتغ��ري 
إال يف ح��االت طارئ��ة. فرئي��س املف��رزة 
ي��داوم يومي��ًا، باس��تثناء ي��وم اجلمع��ة، يف الف��رتة الصباحي��ة املمت��دة 
من الثامنة إىل الثالثة بعد الظهر، ويكون معه اثنان من الش��رطة، 
يبق��ى أحدهم��ا مناوب��ًا بقي��ة الي��وم، إىل صب��اح الي��وم التال��ي. أم��ا ي��وم 
اخلمي��س، ي��وم الزي��ارات -إذا كان��ت مس��موحة- فيك��ون األربع��ة 

موجودي��ن مع��ًا إىل م��ا بع��د الظه��ر.
ج��زءاً  الس��نوات،  مب��رور  ورئيس��هم،  الس��جانون  أصب��ح  	
م��ن حياتن��ا اليومي��ة، نع��رف ش��خصية كل منه��م وتقلب��ات مزاج��ه، 
ومش��كالته املهنية أو الش��خصية، ونقاط قوته وضعفه. ما س��وغ لي 
اقتباس عنوان هذا النص من فيلم الوسرتن الشهري »الطيب والشرير 
والقبي��ح« للمخ��رج اإليطال��ي س��ريجيو ليون��ي، ه��و ذل��ك التباي��ن ب��ني 

مس��الك الس��جانني الثالث��ة يف تعامله��م م��ع املعتقل��ني.
الطيب

كان أب��و ع��ادل ه��و الوحي��د، ب��ني الثالث��ة، ال��ذي ميك��ن  	
وصف��ه بالطي��ب، نظ��راً ألن��ه مل ي��ؤِذ أح��داً م��ن املعتقل��ني ط��وال تل��ك 
الس��نوات، م��ع العل��م أن »طيبت��ه« كانت نتيجة فس��اده: كان يتلقى 
الرش��وة م��ن املعتقل��ني مقاب��ل خدم��ات معين��ة، منه��ا إدخ��ال الكت��ب 
واجملالت. بل وصل به األمر إىل حد إدخال املخدرات إىل جمموعة 

الطيب والشرير والقبيح

يف  حل��ب،  يف  باملخ��درات  تتاج��ر  كان��ت  السياس��ي،  األم��ن  اعتقله��ا 
أوروب��ا.  الثمانين��ات، وتصدره��ا إىل 

كان��ت أب��واب املهاج��ع تبق��ى مفتوح��ة، أثن��اء مناوب��ات أب��ي  	
عادل، من الثالثة ظهراً إىل احلادية عشرة لياًل، وقد متتد إىل ما بعد 
ذلك، إذا كان أبو عادل يلعب الورق مع املعتقلني يف أحد املهاجع. من 
أب��رز الذكري��ات ع��ن ه��ذا الس��جان، تل��ك الليل��ة الرهيب��ة ال��يت حتولن��ا 
فيه��ا إىل رهائ��ن يس��اوم عليه��م إرهابي��ون. كان أبو ع��ادل يلعب الورق 
يف املهج��ع العاش��ر، ح��ني مسعن��ا ص��وت طلق��ة مس��دس دوَّت يف صم��ت 
اجلن��اح. رك��ض أب��و ع��ادل إىل املف��رزة، وص��رخ يطل��ب مم��ن يف داخلها 
فت��ح الب��اب. ث��م ع��اد راكض��ًا، بع��د دقائ��ق، ممتقع الوج��ه، وأقف��ل أبواب 
مجي��ع املهاج��ع، ثم دخل املهجع العاش��ر وأقف��ل بابه أيضًا حيث احتمى 
باملعتقلني حتى الصباح. »قتلوا سجان األمن العسكري« هذا ما أخربنا 
به وهو يقفل األبواب. )كتبُت تفاصيل هذه احلادثة يف مقاليت: »حلب: 

ع��ودة الرع��ب« – الق��دس العرب��ي، 15 كان��ون األول 2016(.
الشرير

الوج��ه  أمس��ر  الس��فرية.  ري��ف  م��ن  )جاس��م(  مجع��ة  أب��و  	
موش��ومه، م��ؤٍذ بإخ��الص كل��يب. كان يس��تدرج املعتقلني السياس��يني 
يف النقاش السياسي لكي يفرغ فيهم أحقاده وينتقم منهم الحقًا، مع 
العل��م أن��ه غ��ري مع��ين أب��داً ب��أي سياس��ة. الش��يء الوحي��د ال��ذي يعنيه هو 
أنن��ا معارض��ون للنظ��ام، ينبغ��ي تأديبن��ا، وإن اقتضى األمر: س��حقنا بال 
رمح��ة. ميك��ن تلخيص »فلس��فته« يف احلي��اة بقصة حكاها لنا بوصفها 

ع��ربة نعت��رب به��ا:
ق��ال إن ابن��ه بل��غ عمر الش��باب يف مطل��ع الثمانينات، وكانت  	
»أح��داث« الص��راع ب��ني النظ��ام واإلخ��وان املس��لمني على أش��دها يف حلب 
وم��دن أخ��رى. خ��اف أب��و مجع��ة عل��ى ابن��ه أن جترف��ه األح��داث فيق��ع 
ضحي��ة هل��ا. فح��ذره طالبًا منه الع��ودة إىل البيت، كل يوم، قبل مغيب 

أش��عر بش��يء م��ن احل��رج كلم��ا أردُت الكتاب��ة ع��ن س��جون »الزم��ن اجلمي��ل«. فالوحش��ية البهيمي��ة الس��ائدة الي��وم يف س��جون  	
ومعتق��الت نظ��ام بش��ار الكيم��اوي، وق��د وثقته��ا تقاري��ر كث��رية ملنظم��ات حقوقي��ة دولية، ت��كاد جتعل من الس��جن، يف تلك األي��ام، نزهة 
بريئة، بالقياس إىل »املس��لخ البش��ري« على ما وصفت منظمة العفو الدولية س��جن صيدنايا. ال ميكن معرفة العدد احلقيقي ملعتقلي 

النظ��ام الي��وم، ولك��ن ميك��ن احلدي��ث، ب��ال جمازف��ة كب��رية، ع��ن عش��رات اآلالف، بينه��م الكث��ري م��ن األطف��ال.

بكر صدقي

مكتب يف سجن تدمر
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الش��مس. لك��ن الفت��ى مل يلت��زم، وك��رر التأخ��ر أكثر م��ن مرة على 
رغ��م توبي��خ أبي��ه املتك��رر وتهديدات��ه. فما كان من أب��ي مجعة إال أن 
س��لمه لصدي��ق ل��ه يعم��ل يف فرع األمن العس��كري، طالب��ًا منه تأديب 
الول��د حت��ى يرتدع. كان خيش��ى أن ي��رق قلب زمالئه يف فرع األمن 
السياسي فال يؤدبونه كما جيب، باعتباره ابن زميلهم. لذلك اختار 
فرع��ًا آخ��ر تلق��ى في��ه الول��د نصيب��ه م��ن التعذي��ب يف ال��دوالب، كم��ا 
يع��ذب أي معتق��ل ب��ني أيديه��م. وم��ن يومه��ا التزم الول��د بأوامر أبيه. 
»أن��ا ن��يب!« ق��ال أب��و مجع��ة يف خت��ام حكايت��ه »عرف��ت أن��ه حباج��ة إىل 

ختوي��ف حقيق��ي حت��ى ال يق��ع ل��ه مك��روه«.
القبيح

أب��و أمح��د، م��ن ري��ف حمافظ��ة إدل��ب، كزميل��ه أب��و عادل.  	
أصغر السجانني عمراً وأقلهم عقاًل. كان أبو مجعة غالبًا ما يدفعه 
خفي��ًة، إذا أراد أن ي��ؤذي أح��د املعتقل��ني السياس��يني، فيك��ون »وج��ه 
املقاحب��ة« ال��ذي خيتف��ي خلف��ه. كان أب��و أمح��د أمح��ق أرع��ن ين��ال 
ع��داء املعتقل��ني جمان��ًا، يف ح��ني يظه��ر أب��و مجع��ة وكأن��ه ال عالق��ة 
ل��ه باألم��ر، ب��ل يع��رّب عن »أس��فه«، يف بعض األحيان، مم��ا اقرتفت يدا 
زميل��ه، إذا اش��تكى ل��ه أح��د املعتقل��ني ع��ن أذي��ة املذك��ور. اش��تهر أب��و 
أمحد بسرقة املالبس الداخلية للمعتقلني ممن تأتيهم زيارات. ويف 
فرتة من الفرتات، امتدت ألكثر من سنة، كان جيربنا على النوم 
يف احلادية عشرة لياًل، ويتسلل يف الليل مثل اللصوص لضبط غري 

النائم��ني لك��ي يتل��ذذ جبل��ده.
........

اخلالص��ة أن س��نوات مض��ت، يتن��اوب عل��ى أيامن��ا فيه��ا  	
ثالث��ة س��جانني، ه��م الطي��ب والش��رير والقبي��ح، بانتظ��ام ال خيتل��ف 
ع��ن انتظ��ام تعاق��ب اللي��ل والنه��ار عل��ى كوك��ب األرض. س��وف 
خيت��ل ه��ذا االنتظ��ام قلي��اًل، يف الس��نة األخ��رية م��ن أي��ام س��جن 
املس��لمية، حني مت اس��تبدال بعض الس��جانني بآخرين جدد مل يكِف 
الزمن ليرتكوا الكثري من الذكريات. وسيعود أبو أمين الذي سبق 
وكان س��جانًا يف اجلن��اح يف الس��نة األوىل لتأسيس��ه. وه��و يس��تحق 
صفة الطيب استحقاقًا تامًا، بأكثر من أبي عادل الذي كان يبيع 

»طيبت��ه« املصطنع��ة مقاب��ل الرش��وة. 
غالب��ًا م��ا كان��ت مناوب��ات أب��ي أمح��د )القبي��ح( كابوس��ًا  	
على اجلناح، يعّد فيها املعتقلون الدقائق والساعات بانتظار انتهائها. 
ففيها تبقى أبواب املهاجع مقفلة طوال الوقت، مع استثناءات قليلة 
يفتحه��ا فيه��ا. كان لفت��ح األب��واب أهمي��ة كب��رية يف التخفي��ف من 
وط��أة الس��جن، فيتمش��ى الس��جناء يف كوري��دور اجلن��اح الطوي��ل، 
ويلتق��ون بزمالئه��م يف املهاج��ع األخرى، وختف بذل��ك وطأة الزمن 

القات��ل.
لك��ن مناوب��ات أب��ي مجعة كانت أكث��ر خطراً، ألنه ميكن  	
أن ي��ؤذي أكث��ر م��ن أب��ي أمح��د، أو يبّي��ت أحق��اده ث��م حي��رض وج��ه 

باملعتقل��ني.  إيق��اع األذى  املقاحب��ة عل��ى 
ملاذا تذكرت هذا اآلن؟

من��ذ الي��وم األول لدخ��ول دونال��د ترام��ب البي��ت األبي��ض  	
وه��و يتخ��ذ ق��رارات مؤذي��ة، ال يقتص��ر أثره��ا عل��ى األمريكي��ني 
وحده��م، ب��ل تتعداه��م إىل الع��امل بأس��ره. يب��دو من موجات االس��تياء 
م��ن قرارات��ه وكأن الع��امل ق��د ابتل��ي ب�»مناوب��ة« الس��جان القبي��ح 

)ترام��ب( يع��د األي��ام بانتظ��ار الف��رج يف نهاي��ة واليت��ه. 
غ��ري أن الع��امل ال يع��رف م��ن ال��ذي س��يكون يف »املناوب��ة«  	

الفاس��د؟ »الطي��ب«  أم  الش��رير  التالي��ة: 

الشبيحة بقفازات من حرير
أبو حممد اإلدليب

مبناسبة عيد األم استقبلت أمساء األسد عدداً من النسوة  	
القادم��ات م��ن حل��ب مم��ن قت��ل أبناؤهن مع جيش النظ��ام يف املعارك 
هن��اك. بث��ت إح��دى الفضائي��ات احمللي��ة كلمته��ا أم��ام هاته النس��وة، 
كم��ا أص��درت رئاس��ة اجلمهوري��ة ه��ذا احل��دث على ش��كل فيلم فيه 
م��ن الب��ؤس واحل��زن م��ا يدع��و إىل الرث��اء. يب��دأ باس��تقبال »الس��يدة 
األوىل« األمه��ات عن��د ب��اب القص��ر اجلمه��وري بالقب��الت والعن��اق، 
ومساعدة بعضهن يف صعود الدرجات القليلة يف »لفتة إنسانية« ال 

تس��تغرب ع��ن آل األس��د.
س��ننقل بع��ض الكلم��ات »التارخيي��ة«. ب��دأت أمس��اء ال��كالم  	
ع��ن »حتري��ر حل��ب« ال��ذي وصفت��ه »كم��ا قال الس��يد الرئي��س.. بأنه 
ق��د غ��رّي وج��ه التاري��خ«. نع��م، دفع��ًة واح��دة. ال يقص��د بش��ار وزوجت��ه 
تاريخ س��وريا. كال، بل التاريخ باملطلق. كيف؟ ال أحد يوضح، وال 
حتى الس��يدة األنيقة اليت كانت تتكلم بثقة كبرية وهدوء ش��ديد 
م��ع ح��ركات لليدي��ن وتعابري للوجه مدروس��ة بعناي��ة فائقة. بينما 
كان��ت الكام��ريا تنق��ل تعاب��ري وج��وه األمه��ات وإصغائه��ن الت��ام إىل 

درج��ة اخلش��وع.
حت��اول اجلمل��ة التالي��ة أن ترتقي قلياًل يف اللغة بطريقة  	
فني��ة ال يق��در عليه��ا الش��بيحة العادي��ون: »أه��ل حل��ب رجع��وا يعمروا 
املعام��ل الل��ي س��رقها اب��ن اجلريان«. الذي يس��رق ال يدم��ر، وهذه زلة 
من��ك أيته��ا الش��بيحة الناعم��ة! أم��ا اب��ن اجل��ريان فزل��ة أخ��رى. ولكن 
لنلتق��ط جواه��ر ال��كالم قب��ل وقوعه��ا إىل األرض: »التاري��خ يكتب��ه 
األقوياء لكن يف س��وريا يكتبه احلق«. الش��عوب دائمًا على حق س��يدة 
أمس��اء، ولذل��ك تكت��ب تارخيه��ا بدمائه��ا وبكائه��ا وحزنه��ا وجوعه��ا 
وبرده��ا، مبعتقليه��ا وأطفاهل��ا املش��ردين، كم��ا حتدث��ت أن��ت ع��ن 
»أطف��ال احل��رب الل��ي عاش��وا الدب��ح واإلج��رام والوحش��ية واخليان��ة، 
واللي أكرت من هيك مسعوا مصطلحات وتقسيمات غريبة عنا...«. 
نع��م، ه��ذه املصطلح��ات الغريب��ة عنك��م، ال��يت ردده��ا أطف��ال س��وريا 
ورجاهلا ونساؤها، هي ما خييفكم أيها الطغاة. كلمات مثل احلرية 
والكرامة ويااهلل ارحل يا بشار هي اليت ترتعد أوصالكم منها. وأخرياً 
جاء أفضل ما تفوهِت به يف تلك األمسية التشبيحية الباردة: »القاتل 
واجمل��رم م��ا بيع��رف يب��ين أحالم��و إال بالك��ذب والس��رقة... الل��ص 
بيضل لص... بيعيش لص وبيموت لص«. كأنك تقفني أمام املرآة!
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ملف

يش��غل تعب��ري »املك��ون العرب��ي الس��ين«  	
تس��وقها  ال��يت  الس��ردية  يف  أث��رياً  موقع��ًا 
واش��نطن، وقيادة التحالف الدولي حملاربة 
تنظي��م داع��ش، عن��د احلديث ع��ن معركة 

الرق��ة.
دونال��د  الرئي��س  إدارة  وتس��تخدم  	
ترامب، كما سابقتها -إدارة باراك أوباما- 
طمأن��ة  حماول��ة  س��ياق  يف  التعب��ري  ه��ذا 
بعض احللفاء؛ الذين تزعجهم مشاركة ميليشيات وحدات محاية 
الش��عب الكردي��ة، اجلن��اح املس��لح حل��زب االحت��اد الدميوقراط��ي، يف 
العملية، بل وواقعيًا، قيادتها للحملة الربية على املدينة، اليت باتت 

حم��ور االهتم��ام العامل��ي يف س��وريا مؤخ��راً.
ويؤك��د التحال��ف، ال��ذي تق��وده الوالي��ات املتح��دة، أن��ه  	
س��يقوم يف نهاية املطاف، بتس��ليم املدينة إىل »املكون العربي الس��ين« 
يف قوات سوريا الدميوقراطية اليت تشكل الوحدات الكردية عمادها 

وقوته��ا احلقيقي��ة عل��ى أرض املعرك��ة.
املفارق��ة هن��ا أن األم��ر يأخ��ذ طاب��ع الرش��وة -أو الوع��د  	
بالرش��وة- بع��د انته��اء املعرك��ة، وطرد داعش من أهم موقع س��يطر 
علي��ه يف س��وريا، لك��ن ه��ذه الس��ردية تصط��دم كل م��رة بطموح��ات 
تتك��رر  إذ  السياس��ية،  وواجهته��ا  الكردي��ة،  للميليش��يات  معلن��ة 
تصرحي��ات ق��ادة احل��زب، وآخره��م زعيم��ه ص��احل مس��لم، ب��أن الرقة 
ستكون جزءاً أو أنها ستنضم إىل الفيدرالية املعلنة من طرف واحد 
يف مشال سوريا، ومع أن األمريكيني سارعوا إىل التملص من هذه 
التصرحيات، وأعادوا مس��تقبل س��وريا إىل »ما يقرره الس��وريون« ثم 
أعلن��وا أنه��م سيس��لمون املدين��ة إىل »املك��ون العرب��ي الس��ين« إي��اه، إال 
أن ه��ذا مل ينت��ج س��وى مزي��د م��ن الغض��ب يف تركي��ا ال��يت ال ت��رى يف 
احل��زب الك��ردي الس��وري س��وى امت��داد حل��زب العم��ال الكردس��تاني 
-املصنف كتنظيم إرهابي يف الواليات املتحدة- مبشروع انفصالي 
واض��ح املع��امل. والواق��ع أن االحت��اد الدميوقراط��ي نفس��ه وإن كان 
يل��وذ بالصم��ت إزاء عالقت��ه بالكردس��تاني الرتك��ي، ف��إن أدبيات��ه 
السياسية برمتها تقوم على آراء عبد اهلل أوجالن، الزعيم التارخيي 
للح��زب الكردس��تاني الرتك��ي وال��ذي حتت��ل ص��وره م��كان ص��ور 
حاف��ظ األس��د وبش��ار األس��د يف مناط��ق الس��يطرة الكردي��ة املتف��ردة 
داخ��ل م��ا ب��ات يطل��ق علي��ه »روج آف��ا« أو أنه��ا تش��ارك ص��ور رئيس��ي 

النظ��ام الس��وري حي��ز العل��ن يف مناط��ق الس��يطرة املش��رتكة.
السؤال هنا يتعلق بهذا »املكون العربي السين« الذي يعمل  	
الكردي��ة. للمليش��يات  املتنام��ي  اجلغ��رايف  لالمت��داد  ك�»حمل��ل« 

الصيغ��ة الواس��عة هل��ذا التعب��ري حتم��ل طابع��ًا دميوغرافي��ًا  	
متس��قًا ُيف��رتض أن��ه يتم��م، أو يش��غل، احلي��ز األوس��ع ظه��وراً يف 
مقاب��ل مك��ون ك��ردي، ومكون��ات قومي��ة وطائفي��ة أخ��رى -آش��ورية 
وس��ريانية وتركماني��ة وغريه��ا- ال ي��رد ذكره��ا كث��رياً يف س��ياق 
احلدي��ث ع��ن ق��وات س��وريا الدميوقراطي��ة، لك��ن احلقيق��ة ليس��ت 

به��ذا التجان��س، املك��ون العرب��ي الس��ين يتأل��ف م��ن خلط��ة عش��ائرية 
ومناطقية متباينة األهداف والنوايا، بل إن بعض عناصر هذا املكون 
ختت��زن يف م��ا بينه��ا فرص��ة اح��رتاب داخل��ي؛ هناك فصائ��ل قاتلت مع 
اجليش احلر، وآخرون حتالفوا لفرتة مع جبهة النصرة ثم تركوها 
-جي��ش الث��وار، مث��اًل، كان ج��زءاً م��ن غرفة فتح حلب ثم اش��تبك مع 
اجلبه��ة الش��امية وانفص��ل متجهًا للحص��ول على دعم أمريكي ضد 
داع��ش- وآخ��رون ينتم��ون جوهري��ًا وعمالني��ًا إىل معس��كر النظ��ام، 
وقاتل��وا مع��ه ض��د اجلي��ش احل��ر وبقي��ة فصائ��ل املعارض��ة املس��لحة، 
وبعضه��م حمس��وب من��ذ بداي��ة الث��ورة على مليش��يات الدف��اع الوطين 
-االس��م الرمس��ي للش��بيحة- باإلضاف��ة إىل مس��لحي عش��ائر فراتي��ة 

ش��كلوا يوم��ًا العم��ود الفق��ري جلبه��ة النص��رة يف ري��ف دي��ر ال��زور.
ال ميك��ن االس��تنتاج بس��هولة أن مث��ة مش��روعًا مش��رتكًا  	
داخ��ل »س��وريا الدميوقراطي��ة«. وه��ذا االس��م الرن��ان يضم��ر تناقض��ًا 
مس��كوتًا عن��ه ومؤج��اًل حت��ت ضغ��ط ض��رورة التخل��ص م��ن داع��ش، 
ب��ني مش��روع ك��ردي فيدرال��ي هو االقوى داخل التجمع وبني ش��ظايا 
طموح��ات انتقامي��ة وثأري��ة وأخ��رى باحث��ة ع��ن خارط��ة جدي��دة 
لت��وازن الق��وى العش��ائري يف املنطق��ة عل��ى أنق��اض م��ا كان أص��اًل 
حطام التوازن األعرايف الذي أنش��أه نظام حافظ األس��د بعد تقويض 
الت��وازن التارخي��ي للق��وى ال��ذي رس��خ ص��ورة املنطق��ة من��ذ قرن��ني أو 

أكث��ر م��ن الزم��ان.
ويف ح��ني ت��رددت أنب��اء قب��ل ف��رتة ع��ن حم��اوالت أمريكي��ة  	
إلدم��اج أرب��ع م��ن كربى عش��ائر الرق��ة –البياطرة والعجي��ل والنعيم 
والربيج– يف جهد حماربة داعش، فإن هذا االقرتاح اصطدم مبواقف 
متباين��ة م��ن األك��راد والنظ��ام وداعش. ويف ح��ني أن »املكون الكردي« 
يب��دي متاس��كًا مركزي��ًا ح��ول قيادة موح��دة وانتظامًا عس��كريًا داخل 
اجلناح املس��لح، فإن »املكون العربي الس��ين« مش��تت حبدة حول األدوار 

املس��تقبلية واحلاكمي��ة والث��ورة نفس��ها.
الغالبي��ة  –كح��ال  لداع��ش  مع��ادون  مث��اًل  فالبياط��رة  	
الس��احقة م��ن أبن��اء املنطقة– لكنه��م معارضون بنفس القدر ألي دور 
للنظ��ام واألك��راد –يف متثيله��م ع��رب ح��زب ص��احل مس��لم- يف الرق��ة، 
وه��و م��ا ق��د يصط��دم مبوق��ف أكث��ر مرون��ة لعش��ائر أخ��رى ق��د تقبل 

تس��وية م��ا.
الواقع أن تعبري »املكون العربي السين« يفتقر إىل االتساق،  	
االعتب��ار  يف  تأخ��ذ  ال  وق��راءة  للمجتم��ع  بدائي��ًا  تص��وراً  يعك��س  و 

الث��ورة. س��نوات  أفرزته��ا  ال��يت  التح��والت 
وض��ع ثق��ل قومي-مذه��يب مقاب��ل لألك��راد لي��س س��وى  	
تكريس لالنفصال، بعكس ما يفرتض أن يكون دوره كعامل تعاون 

وتكام��ل.

خرافة املكّون العربي السيّن

سهيل نظام الدين
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تعان��ي بالدنا م��ن حالة قصوى من  	
متالزمة االستبداد-التطرف اللذين حيصد 
كالهما أرواح البش��ر بال حساب، وإن بنسب 
الك��ربى لالس��تبداد  متفاوت��ة، فاألرجحي��ة 
ونظام��ه. لك��ن العالق��ة بينهم��ا مرتابط��ة، إذ 
تؤس��س األنظم��ة الش��مولية األرضية لوالدة 
آلي��ات التط��رف يف مواجهتها. ألن االس��تبداد، 
وهيئ��ات  رع��ب  مؤسس��ات  م��ن  يش��مل  مب��ا 
أش��كال  كل  خين��ق  ب��ه،  ملحق��ة  هامش��ية 
احلي��اة العام��ة السياس��ية والثقافي��ة وغريه��ا 
البش��ري،  والنش��اط  التجم��ع  أش��كال  م��ن 
بش��كٍل ال يبق��ى مع��ه أم��ام الن��اس للتعبري عن 
وجوده��م س��وى نب��ش املاض��ي والتجمع حول 
عقائد وأفكار تغلف حالة السحق والضعف، 
بش��كل  النظ��رية لالس��تبداد  وتول��د احلال��ة 
طبيع��ي وبالش��كل نفس��ه، وه��و م��ا يع��رب عن��ه 

حبال��ة التط��رف.
فف��ي بلدن��ا س��ورية، عل��ى س��بيل  	
املثال، مل يوفر النظام عرب سنوات طويلة أي 
وس��يلة الس��تكمال عملي��ة التكمي��م وص��واًل 
السياس��ية  احلي��اة  م��ن  ابت��داء  امل��وات،  إىل 
وص��واًل إىل تفكي��ك الرواب��ط االجتماعي��ة، 
وحت��ى دور العب��ادة مل تس��لم م��ن س��يطرته. 
وم��ع ان��دالع الث��ورة، ال��يت كان هل��ا الفض��ل 
الكب��ري يف كس��ر قش��رة الرع��ب، ظه��رت إىل 
الس��طح املش��اكل الكث��رية ال��يت كان النظ��ام 
يدفنه��ا. ومبواجهت��ه العنيف��ة ل��كل احلل��ول 
أج��رب الن��اس عل��ى مح��ل الس��الح دفاع��ًا ع��ن 
وجوده��م، مم��ا مه��د الطري��ق أكث��ر لظه��ور 
وتبلور أش��كال عنفي��ة متطرفة يف مواجهته. 
وأم��ام تل��ك الوقائع املرعبة من بطش النظام 
وتوح��ش التط��رف يط��رح بع��ض املثقف��ني 
واملهتم��ني بالش��أن الع��ام العلماني��ة كإحدى 

العلمانية... ترف فكري أم حاجة جمتمع؟

كغريه��ا  بالدن��ا،  يف  نش��هده  م��ا  	
م��ن األنظمة الش��مولية، ه��و اهليمنة الكاملة 
للس��لطات األمني��ة واملذهبي��ة عل��ى كاف��ة 
الفض��اءات البش��رية، ومنه��ا الفض��اء الدي��ين 
الثق��ايف  امل��وروث  يش��كل  ال��ذي  اإلس��المي 
للغالبي��ة، فق��د ألغت الس��لطة أي اس��تقاللية 
هل��ذا الفض��اء، مم��ا منع��ه م��ن أي تط��ور ذات��ي 
ميه��د حل��ركات إصالحي��ة كم��ا ح��دث يف 
الق��رن التاس��ع عش��ر )األفغان��ي؛ عب��ده؛ رض��ا( 

وغريه��م.
أم��ام تل��ك الوقائ��ع، حي��ث اهليمن��ة  	
التط��رف،  إال  تناس��ب  ال  ال��يت  االس��تبداية 
تب��دو العلماني��ة بش��كلها املط��روح وامللتب��س 
يف اجملال��ني السياس��ي واالجتماع��ي، مفهوم��ًا 
جم��رداً م��ن داللت��ه اجلوهري��ة ال��يت تأسس��ت 
عاش��تها  ال��يت  التحدي��ث  معرك��ة  ع��رب 
اجملتمع��ات الغربي��ة، وتظه��ر كأيديولوجي��ا 
متي��ز  ال  إجرائي��ة  كحال��ة  منه��ا  أكث��ر 
وترف��ًا  ومذاهبه��م،  أديانه��م  وف��ق  الن��اس 
فكري��ًا ال يق��رأ الوقائ��ع والتاري��خ بش��كلهما 
املعق��ول، وجتل��ت يف الع��داء الس��افر للدي��ن 
يف  وضعه��ا  مم��ا  وللمس��لمني  اإلس��المي 
ال��يت  االس��تبداد  أنظم��ة  م��ن  قري��ب  م��كان 
ادع��ت أنه��ا علماني��ة، بينم��ا ه��ي أنظم��ة ب��ال 
دي��ن وال دني��ا. وبالتال��ي ف��إن األكث��ر إحلاحًا 
يف س��ورية ه��و الس��عي إىل بن��اء دول��ة )وه��ي 
الش��رط األساس��ي للعلماني��ة( متح��ررة م��ن 
س��لطة املخاب��رات، حبي��ث يتح��رر اجملتم��ع 
م��ن هيمنته��ا املطلق��ة، مم��ا يس��مح بتقدم��ه 
وتط��ور منظمات��ه السياس��ية واملدني��ة بعي��داً 
ع��ن ش��روط االس��تبداد، وميّكن��ه م��ن إجي��اد 
احلل��ول الس��ليمة للمش��اكل ال��يت تواجه��ه.

أمحد عيشة

فص��ل  مبعن��ى  التط��رف؛  مواجه��ة  وس��ائل 
الدي��ن ع��ن الدول��ة، واملس��اواة ب��ني املواطن��ني.

العلماني��ة  تاري��خ  إىل  وبالع��ودة  	
نلح��ظ أنه��ا نش��أت اس��تجابة لوض��ع عاش��ته 
س��يطرة  م��ن  الكث��ري  عان��ت  ال��يت  أوروب��ا 
الكنيس��ة عل��ى الدول��ة واجملتم��ع، ابت��داء م��ن 
ومبارك��ة  تعي��ني  حت��ى  الغف��ران  صك��وك 
األباط��رة واملل��وك، وأدخل��ت معظ��م الب��الد 
األوروبي��ة يف ح��روب ديني��ة دام��ت طوي��اًل 
وأزهق��ت حي��اة الكثريي��ن، إضاف��ة إىل صع��ود 
ع��ن  تبح��ث  )الربجوازي��ة(  جدي��دة  طبق��ة 
حل��ركات  َوَل��د  كل��ه  ه��ذا  ومص��احل.  دور 
اإلص��الح الدي��ين أواًل، وم��ن بعده��ا ألف��كار 
التنوي��ر، حوام��ل اجتماعي��ة بش��رية تتناقض 
مصاحله��ا م��ع الس��لطات والكنيس��ة، وص��واًل 
إىل الث��ورات األوروبي��ة وذروته��ا الفرنس��ية 
ال��يت طرحت ش��عارات احلرية واملس��اواة. ومل 
تعلن علمانية الدولة يف فرنسا بشكل نهائي 
إال ع��ام 1905، وتع��ّد أكث��ر أش��كال العلماني��ة 

أوروب��ا. حدي��ة يف كل 
كان لتوس��ع املش��اركة الش��عبية  	
ع��رب اآللي��ات الدميقراطي��ة يف صن��ع الق��رار 
أم��ام  املس��اواة  حي��ث  أوروب��ا،  يف  ومراقبت��ه 
ل��كل  الدس��اتري  كاف��ة  تكفله��ا  القان��ون 
مواطنيه��ا، إضاف��ة إىل احلري��ات الش��خصية 
والعام��ة، دور كب��ري يف ختفي��ف ح��دة العداء 
القدي��م ب��ني الدول��ة والكنيس��ة. إىل درجة أن 
تكريس احدى الدول األوروبية يف دستورها 
املس��يحية  ه��و  للدول��ة  الرمس��ي  الدي��ن  أن 
األرثوذكس��ية،  ه��و  وثاني��ة  الكاثوليكي��ة، 
أم��ر ال يث��ري مش��كلة ل��دى رج��االت الدول��ة 

ومواطنيه��ا.

أن  املفكري��ن  م��ن  الكث��ري  كت��ب  	
التي��ارات السياس��ية العربي��ة ب��كل تالوينه��ا، 
وحت��ى  والليربالي��ة  والقومي��ة  اليس��ارية 
لس��ؤال  اس��تجابة  إال  تنش��أ  مل  اإلس��المية، 
طرح��ه الغ��رب ولي��س اجملتم��ع، وكذل��ك 
خمتل��ف الش��عارات املرتبط��ة به��ذه التي��ارات. 
وم��ن ه��ذه املالحظ��ة ميك��ن أن نناق��ش أب��رز 
القضاي��ا ال��يت يت��م تداوهل��ا اليوم بني أوس��اط 
املن��ايف  يف  وخاص��ة  الس��وريني،  املثقف��ني 
واملهجر: العلمانية، كردٍّ مباش��ر على حالة 

التط��رف ال��يت تش��هدها الب��الد.

رأي
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املاضي��ة  اخلم��س  الس��نوات  طيل��ة  	
ناقش��ت خمتل��ف الق��وى األجنبي��ة املنخرط��ة، 
احل��رب  يف  مباش��ر،  غ��ري  أو  مباش��ر  بش��كل 
الس��ورية، مس��ألة إقامة مناطق آمنة يف البالد 
أو ع��دم إقامته��ا. وقد ازدادت هذه النقاش��ات يف 
األش��هر األخ��رية. م��ع ذل��ك، مناط��ق الس��يطرة 
ال��يت تلع��ب دور املناطق اآلمن��ة موجودة حبكم 
األم��ر الواق��ع عل��ى امت��داد ثالث��ة م��ن أص��ل 

أربع��ة م��ن ح��دود س��وريا الدولي��ة.

املناطق اآلمنة موجودة بالفعل على طول احلدود السورية

ترك��ز ج��دل خط��اب املناطق اآلمن��ة يف البداية على محاية  	
املدني��ني، لك��ن مؤخ��راً مت اق��رتاح ه��ذه االس��رتاتيجية كوس��يلة ملن��ع 
الالجئني و»اإلرهابيني« املزعومني من الفرار إىل بلدان جماورة وإىل 
أورب��ا. م��ع ذل��ك، اس��تخدم الفاعل��ون العاملي��ون واإلقليمي��ون مناط��ق 
األم��ر الواق��ع اآلمن��ة، اليت أصبحت ماثل��ة اآلن، من أجل زيادة فرص 
جناح أهدافهم السياسية والعسكرية وتقسيم سوريا إىل مناطق نفوذ 
خمتلف��ة ال م��ن أج��ل مقاص��د إنس��انية. ه��ذه املناط��ق املوج��ودة واقع��ة 
رمسي��ًا أو ش��كليًا حت��ت س��يطرة ق��وى إقليمي��ة ووكالئه��ا الس��وريني. 
ويربر الالعبون األجانب نفوذهم العس��كري والسياس��ي واالقتصادي، 
ويف بع��ض احل��االت الثق��ايف والطائف��ي عل��ى ه��ذه األراض��ي الس��ورية، 

حبج��ة أنه��م يقاتل��ون اإلره��اب. 
يف ع��ام 2013 ب��دأ ح��زب اهلل، املم��ول م��ن إي��ران، »بتطه��ري«  	
احل��دود اللبناني��ة الس��ورية، وبع��د ع��ام فق��ط حق��ق جناح��ًا عس��كريًا 
وسياس��يًا كب��رياً يف مح��ص. وحالي��ًا، ميتد »احل��زام اآلمن« حلزب اهلل 
وإي��ران م��ن مح��ص وريفه��ا إىل الس��هول والت��الل الواقع��ة بني دمش��ق 

اجل��والن. ومرتفع��ات 
ُق��رب اجل��زء ال��ذي تس��يطر علي��ه إس��رائيل م��ن اجل��والن،  	
يتحك��م األردن جبماع��ات املعارض��ة املس��لحة يف درعا ووادي الريموك 
من��ذ ع��ام 2014، مبوافق��ة ضمني��ة م��ن الوالي��ات املتح��دة وحليفيه��ا 
الرئيس��يني يف املنطق��ة، إس��رائيل والس��عودية. ومن��ذ الع��ام املاض��ي 
حي��اول األردن أن يوس��ع نف��وذه إىل أراض يس��يطر عليه��ا تنظي��م 
الدولة اإلس��المية واقعة بني معرب التنف الس��وري العراقي ومناطق 

دي��ر ال��زور اجلنوبي��ة الغني��ة بالنف��ط. 
وتق��ع منطق��ة األم��ر الواقع اآلمنة الثالثة يف مشال س��وريا،  	
ويهيمن عليها العبان أساسيان. إذ تسيطر القوات الكردية على إقليم 
روجآف��ا املمت��د م��ن احل��دود الرتكي��ة العراقي��ة إىل عفري��ن يف مش��ال 
غ��رب س��وريا. وللق��وات الرتكي��ة حض��ور مناف��س يف املنطق��ة، حي��ث 
من��ع نف��وذ أنق��رة املباش��ر يف جرابل��س والب��اب واع��زاز الق��وات الكردي��ة 
من توطيد س��يطرتها عرب »كانتونات« عفرين وكوباني واجلزيرة. 
وبالرغ��م م��ن أهدافه��ا العس��كرية والسياس��ية الواضح��ة، أثبت��ت ه��ذه 
املناط��ق العازل��ة عل��ى وج��ه العم��وم أنه��ا أكث��ر أمان��ًا للمدني��ني م��ن 

املناط��ق الس��ورية األخ��رى، م��ع ضرب��ات جوي��ة وقص��ف مدفع��ي أق��ل 
بكث��ري مم��ا يف نق��اط الن��زاع الس��اخنة. 

جي��ب أن يرتاف��ق ن��زع العس��كرة ع��ن ه��ذه املناط��ق وإع��ادة  	
بن��اء  وإع��ادة  التحتي��ة  للبن��ى  تش��ييد  إع��ادة  م��ع  إليه��ا  اخلدم��ات 
اجتماعية حبسب االحتياجات ووجهات النظر السياسية للجماعات 
احمللي��ة وللعائدي��ن إىل دياره��م. لك��ن معاجل��ة ه��ذه املس��ائل ال تب��دو 
أولوي��ة بالنس��بة إىل أولئ��ك الذي��ن يس��يطرون عل��ى تل��ك املناط��ق. 
لق��د كان للهدن��ة الناجت��ة ع��ن مفاوض��ات أس��تانا تأث��ري  	
إجياب��ي عل��ى اجلماع��ات احمللي��ة املعرض��ة للعن��ف عل��ى ط��ول حمور 
حل��ب دمش��ق. إال أن اهلدن��ة، م��ن منظ��ور جيوسياس��ي، تس��لط الضوء 
عل��ى اهل��دف الروس��ي اإليران��ي الرتك��ي الرام��ي إىل تقس��يم س��وريا 
رمسي��ًا عل��ى امت��داد خط��وط املع��ارك احلالي��ة، واجملم��دة تقريبًا. عن 
طري��ق عملي��ة أس��تانا جنح��ت البل��دان الثالث��ة يف جع��ل وكالئه��ا 
حيرتم��ون النظ��ام اجلدي��د املنبث��ق. قب��ل جول��ة احملادث��ات الثالث��ة يف 
أس��تانا زار أمح��د اجلرب��ا، ال��ذي تربط��ه عالق��ات وثيق��ة بالس��عودية، 
العاصم��ة الروس��ية بدع��وة م��ن بوغدان��وف، نائ��ب وزي��ر اخلارجي��ة 
الروس��ي. ق��د ُيلم��ح ه��ذا اللق��اء إىل اس��تعداد الس��عودية للتف��اوض 
ضم��ن هيكلي��ة أس��تانا. ويف ه��ذا اإلط��ار تب��دو أنق��رة أيض��ًا مهتم��ة 
بتوسيع نفوذها يف إدلب، وال ميكن تفسري املواجهة الدموية اجلارية 
ب��ني اجملموع��ات املتطرف��ة، مب��ا فيه��ا الفرع الس��وري الس��ابق للقاعدة 
ومنافس��ته حركة أحرار الش��ام املوالية ألنقرة بش��كل متزايد، فقط 
كص��راع إخ��وة أع��داء عل��ى الس��لطة احمللي��ة، ولك��ن أيض��ًا كنتيج��ة 
ملس��اعي أنق��رة يف إنش��اء منطق��ة عازل��ة عل��ى ط��ول قط��اع آخ��ر م��ن 

حدوده��ا م��ع س��وريا.
يف ح��ني ق��د تعم��ل املناط��ق اآلمن��ة عل��ى امل��دى القص��ري  	
يف ختفي��ض العن��ف والس��ماح لبع��ض املدني��ني يف الع��ودة لدياره��م، 
تش��ري احلال��ة الراهن��ة ملناط��ق الس��يطرة ه��ذه أنه��ا – عك��س م��ا يكرره 
الق��ادة األجان��ب لي��ربروا احلاج��ة ملناط��ق كه��ذه – ل��ن تك��ون كافية 
حلل طويل األمد بالنس��بة لالجئني وأولئك املهجرين داخليًا ضمن 

الب��الد.



- ال تع��رب 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��رب 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  عضو الشــبكة السوريةمجّلة
لإلعــام المطبوع

صياد املدينة

بيت��ه،  يف  الس��عيدة  إطاللت��ه  م��ن  	
عن��د حاج��ز املخاب��رات اجلوي��ة بب��اب مصل��ى 
يف دمش��ق، يدع��م احل��اج أمح��د ن��ادي الفت��وة 
اهل��الل  ف��رع  أعم��ال  ويس��رّي  الرياض��ي، 
بدي��ر ال��زور، عن��د فراغ��ه م��ن بن��اء وتوطي��د 
عالقات��ه العام��ة، بع��د أن حتول��ت املنظم��ة 
على يديه إىل ما يش��به املؤسس��ة االجتماعية 
العس��كرية، ت��وزع الفت��ات للمدني��ني. واحل��اج 
خ��ري م��ن يس��تغل ه��ذه الفت��ات يف فت��ح آف��اق 
جدي��دة مل��وارده وصالت��ه وأدواره الش��بحية 
الق��رارات، كتعي��ني وخل��ع  الكث��ري م��ن  يف 
صديق��ه احملاف��ظ الس��ابق ف��واز الص��احل م��ن 
مرك��زه، ووض��ع قريب��ه حممود حي��و مديراً 
ختزي��ن  لعملي��ة  وتس��هيلهما  للزراع��ة، 
منت��ج احلنط��ة امل��ورد م��ن الري��ف الغرب��ي، 
ال��يت أجره��ا  2013، يف أرض احل��اج  صي��ف 
للمحافظة لقاء عش��رات املاليني، ثم إرس��ال 
قسم معترب من ذلك املخزون إىل طرطوس 
بس��يارات اإلغاث��ة، م��ع بداي��ة س��يطرة داعش 
عل��ى املنطق��ة، ولي��س أخ��رياً تصفي��ة عامل��ني 

يف اهل��الل األمح��ر.

جت��ارة  يف  املتعث��ر  صع��وده  من��ذ  	
األقمش��ة والب��زر م��ع وال��ده يف س��وق احل��ب 
بدي��ر ال��زور، حت��ى انتزاع��ه ف��رع اهل��الل م��ن 
رئيس��ه الس��ابق غس��ان ش��باط، بع��د توصي��ة 
م��ن عل��ي ممل��وك، ميض��ي دهم��وش يف عمله 
األساس��ي كفهل��وي يلب��س الن��اس قبع��ات ال 
ميلكها، متسلحًا مبا منحته إياه التجارة من 
أدوات، كالوعود الوردية باجلملة والس��رية 
التامة والتكسب من جهل الزبائن واالبتسام 

الدائ��م والبهرج��ة الرخيص��ة. 
مس��ريته  يف  احل��اج  ي��ربع  مل  	
اهلالمي��ة الغامض��ة س��وى يف الك��ذب ومتثي��ل 
األدوار؛ فم��ّرة يعم��ل بالتج��ارة ليحت��ال عل��ى 
عم��ه بتس��عة مالي��ني ل��رية، وم��ّرة باقتن��اء 
الس��جاد العجم��ي ليه��ّرب اجلواه��ر والتح��ف 
ويب��ين عالق��ة مع احل��رس الث��وري اإليراني، 
وم��ّرة بعم��ل عمت��ه الثري��ة اخل��ريي ليتس��لم 
احلس��ن  جمم��ع  لص��احل  اإليران��ي  الدع��م 
واحلس��ني يف ح��ّي اجل��ورة، وم��رة ببن��اء ب��رج 
الدهم��وش ليش��ّغل أم��وال جام��ع جامع الذي 

سهل له بناء الربج على أمالك الدولة، ومّرة 
ببي��ع بواري��د البم��ب أكش��ن للمتظاهري��ن 
ليوفر حجة إعالمية جليش األسد القتحام 

دي��ر ال��زور.
ويف خطوات��ه املتأني��ة الي��وم باجت��اه  	
السياس��ة، بالعم��ل عل��ى تش��كيل حش��د ش��عيب 
ض��د داع��ش، ين��زع دهم��وش ح��ذره يف ظ��ل 
توج��ه ع��ام حل��رب التنظيم، يوفر ل��ه الظهور 
أكث��ر دون خ��وف عل��ى صورت��ه اإلنس��انية 
ال��يت رمسه��ا ل��ه عمل��ه اخل��ريي، وال��يت م��ا 
زال يتوس��ل به��ا مكان��ًا يف املناط��ق الرمادي��ة 
والغائم��ة، وق��د ح��اول أن يق��ف فيه��ا من��ذ 
قي��ام الث��ورة، متعاطف��ًا معه��ا أم��ام معارف��ه 
أم��ام  باخليان��ة  أخ��اه  ومتهم��ًا  املتعاطف��ني، 
آخري��ن، جمل��رد تفضيل��ه العم��ل يف املناط��ق 
ال��يت س��يطر عليه��ا الث��وار، لك��ن احل��اج أمح��د 
س��يظل وفي��ًا حلس��ه التج��اري القدي��م ال��ذي 
يدفع��ه إىل اإلبق��اء عل��ى قن��وات التواص��ل م��ع 
أخي��ه، فه��و مصدر اآلثار ومس��تورد البيبس��ي 
والكوكاك��وال احلص��ري ش��رق دي��ر ال��زور!

 احلاج أمحد دهموش...
واضع )طاقية هذا على راس هذاك(

بالتأكي��د ل��ن ي��رتك رئي��س ف��رع  	
اهل��الل األمح��ر، أمح��د دهم��وش املش��هور، 
وراءه أي أث��ر يف املنظم��ة، كإمض��اء عل��ى 
ورق��ة أو أم��ر إداري مكت��وب، ألن��ه يفّض��ل 
يف  إي��ران  رج��ال  كأح��د  لعمل��ه  التف��رغ 
الش��ريك  أواًل، وألن��ه  ال��زور،  دي��ر  مدينت��ه 
القدي��م واملفض��ل لكب��ار ضباط األم��ن، ثانيًا، 

الق��راءة والكتاب��ة! إن��ه ال جيي��د  ث��م 
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