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علم النظام يف عنتاب!
انش��غل الفيس��بوك الس��وري مؤخراً بالفتاة اليت رفعت علم النظام يف جامعة عنتاب. عّب ناش��طون  	
منفعل��ون ع��ن ن��زوع عدوان��ي جت��اه الفتاة، ثم اعتذروا إثر اس��تنكار ش��خصيات ثورية رأت يف ما جرى تعبرياً 
ع��ن ال��رأي، مهم��ا كان. أم��ا الفت��اة نفس��ها فأغلق��ت حس��ابها على الفيس��بوك ف��ور ذيوع الصورة اليت نش��رتها 

علي��ه، وعمل��ت عل��ى أن خيتف��ي امسه��ا وُتنس��ى قصته��ا.
ولك��ن ال أح��د خيتف��ي كلي��ًا يف عص��ر التقني��ة الش��املة، إذ غفل��ت ابن��ة العش��رين عام��ًا ع��ن حس��اب  	
قدي��م ومهم��ل هل��ا يف ش��بكة التواص��ل االجتماع��ي ask ال��يت جيي��ب فيه��ا امل��رء عن أس��ئلة أصدقائ��ه ومعارفه. 
وفي��ه أجاب��ت اليافع��ة، خ��الل س��نوات، ع��ن م��ا يق��رب م��ن مخس��ة آالف س��ؤال. وس��وى األس��ئلة الس��طحية 
والعاب��رة الكث��رية حيض��ر قلي��ل من األس��ئلة الش��خصية والعامة ذات الداللة اهلامة هن��ا، ومن خالهلا ميكن 

رص��د موق��ف صاحبته��ا م��ن الث��ورة مهم��ا كان قلي��ل العم��ق.
فم��ن ب��ن الكت��ب القليل��ة ال��يت قرأته��ا صاحب��ة احلس��اب، وهي رواي��ات عاطفية ش��هرية يف معظمها،  	
حيض��ر كت��اب »القوقع��ة« ال��ذي ميك��ن اعتب��اره »كت��اب الث��ورة« لش��دة واتس��اع م��ا أث��ر يف جي��ل م��ن الش��بان 
والش��ابات قرأوه إبان الثورة، ومل يعرفوا مدى إجرام النظام إال من خالله. ويبدو أن الكتاب أثر يف قارئته، 
طالب��ة الثانوي��ة العام��ة، ال��يت متن��ت امل��وت و»اجلحي��م« بصراحة لبش��ار األس��د يف أكثر من ج��واب، رغم أنها 
كان��ت تقي��م وقته��ا يف مدينته��ا حل��ب، وختش��ى بالتأكي��د املص��ري اجمله��ول الب��ن عمه��ا ال��ذي اعتقل��ه األم��ن 

لالش��تباه يف مش��اركته يف االحتجاج��ات.
ال يع��ي ه��ذا أن الفت��اة كان��ت ثائ��رة، فأجوبته��ا أق��رب إىل احلي��اد عملي��ًا، ولك��ن موقفه��ا م��ن النظام  	
مل يُش��ْبه لبس أو والء أو تش��بيح. غري أن املش��هد أخذ خيتلط يف نظرها أكثر مع تزايد القذائف العش��وائية 
ال��يت كان��ت تطلقه��ا فصائ��ل اجلي��ش احل��ر، م��ن النصف ال��ذي كانت تس��يطر عليه من حل��ب، على األحياء 
ال��يت حت��ت س��يطرة النظ��ام، حي��ث كان��ت الفتاة تقيم، وهنا اس��تقّرت يف الرمادية بع��د أن رأت أن »الطرفن 

يقت��الن املدنين«.
هل من العدل أن نطلب من املرء الوقوف مع من قد يكونوا قاتليه يف أي حلظة طائشة؟!

الي��وم، وبع��د أن س��قطت كل أحي��اء حل��ب يف يد النظام وتف��ّرق ثوارها، ورفعت الفتاة العلم األمحر  	
يف أب��رز منافيه��م، علين��ا أن نفك��ر ك��م أضعن��ا م��ن ف��رص وك��م فّرطن��ا بأنص��ار.



صنف��ت صبيخ��ان إداري��ًا كمدين��ة من��ذ حن��و عش��ر س��نوات،  	
وق��د يتج��اوز ع��دد س��كانها الي��وم 40 ألف��ًا، إال أنها ما زال��ت جتمعًا ريفيًا 
تس��كنه عش��رية الش��ويط ال��يت يتوط��ن أبناؤه��ا كذل��ك يف ث��الث ق��رى 
جماورة يف الش��امية )الكش��مة والدبالن وغريبة(، وقرية أبو حردوب 
عل��ى الضف��ة املقابل��ة يف اجلزي��رة. ودف��ع وزن العش��رية الع��ددي القوى 
احمللي��ة الك��بى يف س��وريا إىل حماول��ة ج��ذب أبنائه��ا، لك��ن األخريي��ن 
مل يس��جلوا اجنذاب��ًا ملحوظ��ًا إال باجت��اه التظاه��ر يف بداي��ة الث��ورة، ثم 
تش��كيل كتائ��ب اجلي��ش احل��ر ال��يت ش��ارك بعضه��ا يف تأس��يس ق��وى 

عس��كرية ضخم��ة، كل��واء جعف��ر الطي��ار.
جذور اهلدوء

آخ��ر التح��ام عني��ف ج��رى بن البل��دة وتنظي��م الدولة كان  	
من��ذ أربع��ة أش��هر، يف ح��ي الرطب��ة، حي��ث أخف��ى أهل��ه رج��اًل مطلوب��ًا 
للتنظي��م حاول��ت دوري��ة للحس��بة البح��ث عن��ه لكنه��ا اصطدم��ت 
مبقاوم��ة أهلي��ة، فاس��تعانت بتعزيزات من امليادين والعش��ارة، اعتقلت 
إثره��ا أكث��ر م��ن عش��ر نس��اء ألربعة أي��ام، وما يق��ارب املائ��يت رجل، يف 
إح��دى الرواي��ات، تعرض��وا للض��رب ث��م الس��جن لثالثة أس��ابيع، بقيت 
خالهلا حواجز التنظيم يف شوارع البلدة، كما فعل يف حوادث سابقة 

قت��ل فيه��ا جمهول��ون أو معروف��ون عناص��ر يف حس��بته.
مل تؤث��ر احلادث��ة عل��ى ه��دوء صبيخ��ان املعت��اد، فعش��رية  	
الش��ويط املس��املة مل خت��رق ه��ذا اهل��دوء منذ عقود إال يف ح��وادث نادرة، 
كش��جار مع اجلريان من عش��رية املش��اهدة بس��بب امتداد أراضيهم يف 
البادي��ة. ويب��دو أبن��اء الش��ويط الي��وم ب��ال ضغائن م��ع اجل��وار، أو موقف 
ح��اد م��ن التنظي��م نفس��ه أو حت��ى م��ن النظ��ام، رغ��م كل م��ا جي��ري يف 
املنطقة، وجرى للعشرية ذاتها، منذ استبعاد نائبها أمحد اجلاجان من 
جملس الشعب ستينيات القرن املاضي، لينساها نظام البعث يف ريف 
الدي��ر املرتام��ي نهائي��ًا، يف وق��ت مل يك��ن فيها أي جام��ع، ثم ليتذكرها 
م��ع اعتق��ال عش��رات الش��بان م��ن البل��دة من��ذ أكث��ر م��ن ثالث��ة عق��ود 
على خلفية انتمائهم إىل اإلخوان املس��لمن، الذين مثلهم يف اجمللس 
الوط��ي املع��ارض بع��د الث��ورة، إىل جان��ب آخري��ن، الدكت��ور عل��ي 

الفرح��ان م��ن البل��دة.
يق��در ش��بان م��ن صبيخ��ان ع��دد أبن��اء بلدته��م يف اخللي��ج،  	
خاص��ة قط��ر، بثماني��ة آالف، اش��رتى أقاربه��م يف الداخ��ل عل��ى م��دى 
س��نوات س��بعة آالف دومن م��ن أراض��ي حاوي العش��ارة. وم��ا زالت تعمل 
يف البلدة أربعة معامل كبرية نسبيًا بصناعة اجلبنة واأللبان. وتصل 

قيم��ة التحوي��الت املالي��ة م��ن اخل��ارج إىل ملي��ار ل��رية س��ورية ش��هريًا، 
عب مخس��ة مكاتب صرافة تعمل حاليًا يف البلدة. لكن الثراء الواضح 
من األرقام والواقع املشاهد فيها ال ينسحب على كافة أبناء العشرية، 

فهن��اك الكثري من الفقر املدقع.
املركز واألطراف

رغم وجود نوع من التكافل االجتماعي بن أهالي صبيخان  	
إال أن فعاليت��ه ال تص��ل إىل أبن��اء عش��رية الش��ويط يف الق��رى اجمل��اورة، 
خاصة قرية أبو حردوب البس��يطة، اليت خس��رت 45 ش��خصًا بانفجار 
س��يارة مفخخ��ة أرس��لها التنظي��م بع��د أن انتفض��وا ضده أثن��اء معارك 
جريانه��م الش��عيطات. لك��ن أبن��اء أب��و ح��ردوب تغ��ريوا إىل النقيض بعد 
أن ثّب��ت التنظي��م قبضته عل��ى املنطقة فراحوا يدخلون صفوفه، حتى 
وص��ل ع��دد املبايع��ن منه��م الي��وم إىل املئ��ات، غالبيته��م م��ن األطف��ال 
واملراهق��ن، بينم��ا ال يتج��اوز ع��دد م��ن بايع��وا م��ن صبيخ��ان الثالث��ن 
شخصًا، على رأسهم عامر الغفال الذي بايع للنجاة بنفسه من ثارات 
عشائرية، كما يتداول أبناء البلدة، وقد قتل منتصف السنة الفائتة 

بس��بب أحده��ا، كم��ا ُيهَمس س��راً.
حماوالت استقطاب

يف حماولة من النظام جذب العشرية أوصل املقاول املغمور  	
جهاد الشخري من أبناء صبيخان إىل عضوية جملس الشعب يف 2013، 
يف انتخابات أجريت يف منتصف تلك السنة خصيصا مللء مقعد شاغر 
ع��ن )دائ��رة حمافظ��ة ديرال��زور(. ث��م، وبع��د أن تع��دى بالض��رب عل��ى 
قاضية يف دمشق، استقر به املقام الجئًا يف أملانيا، بعد أن فشل يف دوره 

يف ج��ر العش��رية إىل جان��ب النظ��ام.
باملقاب��ل رع��ى تنظي��م الدولة، منذ س��تة أش��هر، بيع��ة حوالي  	
300 م��ن وجه��اء الش��ويط، ينتم��ون إىل 93 فخ��ذاً، ش��يخًا هل��م بع��د وف��اة 

الش��يخ ناص��ر اجلاج��ان. ورغ��م الش��عبية الكب��رية ال��يت يتمت��ع بها زهري 
اجلاجان إال أن واصل اجلاجان فاز باملش��يخة. ويرى ش��بان من البلدة 
أن »الواص��ل ضعي��ف الش��خصية م��ا كان ليص��ل للمش��يخة ل��وال أن��ه 
يعم��ل يف مكت��ب العالق��ات العام��ة التاب��ع للتنظي��م«، يف حماول��ة م��ن 
األخري جذب املزيد من أبناء العش��رية حنوه، لكن ال يبدو أنه س��ينجح 
يف العاصم��ة صبيخ��ان، رغ��م جناحات��ه اجلزئي��ة، لك��ن املس��تمرة، يف 

األط��راف.

م��ا زال��ت بل��دة صبيخ��ان، ش��رق مدين��ة دي��ر ال��زور ب���70 ك��م عل��ى الضف��ة اليمن��ى لنه��ر الف��رات، تتمت��ع بهدوئه��ا رغ��م توات��ر  	
اس��تفزازات أمنيي وعناصر حس��بة تنظيم الدولة اإلس��المية ألهاليها ورد هؤالء عليهم بن احلن واآلخر، إال أن هذه احلوادث أبعد ما 

تك��ون ع��ن اضطراب��ات كب��رية.

علي خطاب

صبيخان.. عاصمة الشويط اهلادئة
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وأهميت��ه  املدن��ي  طابع��ه  رغ��م  	
وتأث��ريه عل��ى امل��دى البعي��د، مل يك��ن قط��اع 
التعلي��م مبن��أًى ع��ن االس��تهداف املتك��رر م��ن 
قب��ل نظ��ام األس��د، كغ��ريه م��ن املؤسس��ات 
والقطاع��ات. فق��د تع��رض للقص��ف املباش��ر 
واملتعّم��د عش��رات ب��ل مئ��ات امل��رات، إذ ي��درك 
حواض��ن  يف  علمي��ة  نهض��ة  أي  أن  النظ��ام 
الثورة ال بد أن تشّكل صفعة قوية له، ال تقل، 
ب��ل تف��وق الصفعات واخلس��ارات اليت مي بها 
عس��كريًا. معهد إعداد املدرس��ن أحد الصروح 
العلمية اليت استحدثها الثوار، ونتعرف عليه 

ع��ن كث��ب يف ه��ذه امل��ادة.
النشأة والتأسيس

م��ارع  م��دن  م��ن  البداي��ة  كان��ت  	
واعزاز وتل رفعت، حيث اتفقت جمموعة من 
األس��اتذة واألكادميين على تأسيس كيان 
يتب��ع مركزي��ة واح��دة، حياول��ون من خالله 
انتش��ال جي��ل م��ن األطف��ال مه��دد باحلرم��ان 
م��ن التعلي��م نتيج��ة هجرة الكف��اءات العلمّية 
وكذل��ك  منه��ا،  الكث��ري  وفق��د  واستش��هاد 
انشغال بعضها يف ميادين السياسة أو غريها. 
ومت اإلع��الن ع��ن تأس��يس املعه��د يف أيل��ول 
يف  الط��الب  تأهي��ل  إىل  يه��دف  وه��و   .2014
الداخل السوري، والعمل على رفع كفاءاتهم 
مدّرس��ن  ليكون��وا  التعليمي��ة  العملي��ة  يف 
ومدّرسات بعد استقرار األوضاع. وُيعّد املعهد 
خياراً رئيس��ّيًا يلجأ إليه الطالب بعد حصوله 
عل��ى الش��هادة الثانوي��ة، وكذل��ك اجلامعيون 
الذي��ن مل يع��د مبقدوره��م متابع��ة تعليمه��م.

الكوادر والتخصصات
يس��تقبل املعه��د حامل��ي الش��هادات  	
أدبي��ة؛  )علمي��ة؛  فروعه��ا  بكاف��ة  الثانوي��ة 
مع��دل  عل��ى  حصوهل��م  ش��ريطة  ش��رعية( 
يف��وق 50 يف املائ��ة م��ن اجملموع الع��ام، واجتياز 
امتحان��ي القب��ول الش��فهي والكتاب��ي. ويتألف 
املعهد من مثانية فروع تتوزع يف كل من: تل 

رفعت ومارع واعزاز وعندان وعينجارة ودارة 
ع��زة واألت��ارب والزرب��ة. ونتيج��ة س��يطرة م��ا 
يس��ّمى »قوات س��ورية الدميقراطية« على تل 
رفع��ت، وس��يطرة النظ��ام عل��ى طري��ق نّب��ل 
قرب عندان؛ فقد نزح املعهدان املذكوران إىل 
إحدى املناطق احلدودية مع تركيا ليواصال 
عملهما رغم الظروف الصعبة. حيوي املعهد 
ع��دة أقس��ام وف��ق االختصاص��ات اآلتي��ة: )لغة 
رياضي��ات؛  عل��وم؛  إنكليزي��ة؛  لغ��ة  عربي��ة؛ 
تربي��ة؛ معل��م ص��ف؛ ش��ريعة(. وتض��م الفروع 
مبجموعها 1465 طالبًا وطالبًة موّزعن على 
69 ش��عبة، ب��كادر تدريس��ي مؤلف م��ن 155 من 
محل��ة الدكت��وراه أو املاجس��تري أو اإلج��ازة 
اجلامعي��ة، مم��ن لديه��م خ��بة يف التدري��س 
ال تق��ل ع��ن مخ��س س��نوات. يف ح��ن بل��غ ع��دد 

اإلداري��ن مخس��ة وس��بعن.
الشهادة واالعرتاف

الرتبي��ة  ل��وزارة  املعه��د  يتب��ع  	
املؤقت��ة.  الس��ورية  احلكوم��ة  يف  والتعلي��م 
املناط��ق  كاف��ة  يف  باع��رتاف  وحيظ��ى 
احمل��ررة وتركي��ا وبع��ض ال��دول اليت تعرتف 
مدي��ر  ك��ورج،  غس��ان  ويق��ول  باحلكوم��ة. 
معه��د عندان، ل�»ع��ن املدينة«: يتفوق معهدنا 
مبراح��ل عل��ى معه��د إع��داد املدرس��ن التاب��ع 
حلكوم��ة األس��د س��ابقًا، م��ن جه��ة تطوي��ر 
املناه��ج وأس��اليب التدري��س، إذ قمن��ا بإدخ��ال 

حممد سرحيل

معهد إعداد املدّرسني يف حمافظة حلب

واعتمدن��ا  منهاجن��ا،  إىل  جامعي��ة  مق��ررات 
ع��دداً م��ن القوانن اجلامعي��ة. يقضي الطالب 
عام��ن عندن��ا ليتخ��رج كمعل��م أو مس��اعد 
م��دّرس للمرحلت��ن االبتدائي��ة واإلعدادي��ة، 
وق��د خترج��ت الع��ام املاض��ي الدفع��ة األوىل 
للمعه��د يف كافة االختصاص��ات. وبعيداً عن 
املناه��ج الرمسي��ة لدين��ا ع��دد م��ن الّنش��اطات 
املتنوع��ة ال��يت نقيمه��ا ب��ن الفين��ة واألخ��رى.

صعوبات وحتديات
املعه��د عراقي��ل وحتدي��ات  يواج��ه  	
كب��رية، إال أن��ه صم��د للعام الثال��ث رغم هذه 
الصعوب��ات ال��يت كان وال ي��زال م��ن أبرزه��ا، 
حس��بما ص��ّرح ك��ورج: ع��دم طباع��ة املناه��ج 
بش��كل رمس��ي وف��ي أني��ق، إذ ال ن��زال نعتم��د 
نس��خًا إلكرتوني��ة يت��م تصويره��ا وطباعته��ا 
عل��ى ش��كل »نوط��ة«. وكذل��ك الدع��م املال��ي 
املتعثر للمدّرسن واإلدارين يف العام احلالي 
ه��و أح��د أبرز العقبات، إذ ال حيصل املدّرس��ون 
واإلداري��ون إال عل��ى مقاب��ل بس��يط ج��داً ال 
يكف��ي حاجاته��م، ويأت��ي عل��ى ش��كل من��ح م��ن 
إحدى اجلهات اخلريّية كل أربعة أو مخسة 
ش��هور. ونواج��ه أيض��ًا صعوب��ات كب��رية يف 
تأم��ن املواص��الت للط��الب واملدّرس��ن عل��ى 
حد سواء، خصوصًا معهدي تل رفعت وعندان 
بع��د نزوحهم��ا م��ن مناطقهم��ا إىل منطق��ة 

أخ��رى عل��ى احل��دود الس��ورية الرتكي��ة.
املراك��ز  يضي��ف ك��ورج: قص��ف  	
تواجهن��ا  ال��يت  واملخ��اوف  التحدي��ات  أح��د 
أيض��ًا، ألن نظ��ام اإلج��رام خيش��ى م��ن القل��م 
مش��روع  أي  م��ن  -كم��ا  والعل��م  والفك��ر 
نهضوي- أكثر مما خيش��ى من الس��الح. وال 
زلن��ا نذك��ر أواخ��ر 2013 عندم��ا ب��دأ بقص��ف 
مدين��ة حل��ب بالباميل حن ش��هدت حركة 
تعليمّية وجتارّية ونشوء مؤسسات وجمالس 
ب��دأت تس��تقطب بع��ض س��كان وجّت��ار األحياء 

الغربّي��ة م��ن املدين��ة!
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اس��طنبلي، املع��روف ب�»ح��ج أمح��د«، ش��خصية حمبوب��ة، ملا  	
يتمتع به من لسان »رطب« كما ُيقال يف حلب، وإن كان ال ميكن 
إخف��اء التزل��ف والنف��اق يف حديث��ه. دخ��ل اس��طنبلي الوس��ط الثوري 
بعد تقديم نفس��ه على أنه من منظمي املظاهرات يف تنس��يقية حّي 

الش��عار.
عم��ل اس��طنبلي س��ائقًا يف مؤسس��ة إغاثي��ة تابع��ة إلح��دى  	
كبى الفصائل يف حلب، قبل أن يثبت جدارته فيتم تعيينه مديراً 
ل�»مكت��ب الطح��ن« الذي كان ُيزّود كامل عناصر الفصيل وعدداً 
كبرياً من املدنين باخلبز اجملاني وشبه اجملاني. وتزامن عمله هذا 
م��ع تش��كيله »اجملل��س احملل��ي حل��ي املواصالت« يف ع��ام 2014، وتوليه 

رئاسته.
َعَم��ُل اس��طنبلي كمدي��ر للطح��ن، وكرئي��س جملل��س  	
حي��ه، أكس��باه عالق��ات مدني��ة وعس��كرية واس��عة يف حل��ب وريفه��ا، 
نظ��راً للزي��ارات اليت كانت ضمن مهام��ه العملية ملقرات الفصائل. 
ح الذي يعمل  ومل يقتصر األمر على تعرفه بقيادّيي الفصيل امُلس��لّ
مع��ه، وإمن��ا تع��داه إىل معارف مع املؤسس��ة األمنية وأمراء يف جبهة 
النص��رة و»اهليئ��ة الش��رعية«، م��ا جعل��ه مقص��داً وصل��ة وص��ل ب��ن 
ه��ؤالء وفصيل��ه يف حال��ة العوائ��ق واخلالف��ات. وبع��د ذل��ك تس��ّلم 

كام��ل مق��درات القم��ح والطح��ن يف الفصي��ل.
اس��تمّر اس��طنبلي يف الصع��ود. فقب��ل قراب��ة ش��هر م��ن  	
سقوط حلب تسّلم إدارة املطبخ الذي يزود مقاتلي الفصيل بالطعام 
عل��ى اجلبه��ات، وكان خ��الل تل��ك الف��رتة متعصب��ًا، فهاج��م وع��ادى 
كل م��ن حت��دث ع��ن الس��قوط الوش��يك أو ح��اول إحب��اط املعنويات، 
مؤك��داً أن األم��ور م��ا ت��زال جي��دة وحت��ت الس��يطرة. وبع��د وص��ول 
قوات النظام وميليشياتها إىل مشارف حّي طريق الباب كان يرى 
يف املدنين النازحن من احلرب واالشتباك »خونًة« للمبادئ، وكان 
يص��رخ به��م ليلتحق��وا باجلبه��ات، أو عل��ى األق��ل ليس��اهموا يف إعداد 

طع��ام للمقاتل��ن.
اختف��ى اس��طنبلي فج��أة دون أن ي��رتك أث��راً أو خ��باً ل��دى  	
املؤسسة أو الفصيل، وُعرف يف ما بعد أنه غادر إىل مناطق النظام، 

بالتنس��يق م��ع ش��قيقه عب��د الرمحن الذي يعمل س��ائقًا للعميد س��هيل 
احلس��ن امللق��ب بالنم��ر، وال��ذي اصطحب��ه م��ن مع��ب طري��ق الب��اب إىل 
م��كان آم��ن، ومل ُيع��رف بع��د إن كان متورط��ًا يف إرس��ال إحداثي��ات 
مواق��ع الفصائ��ل ونقاطه��م، ال��يت يعرفه��ا جي��داً، إىل النظ��ام ليقصفها.

إىل  ذهب��ت  ف��راره  اإلغاثي��ة حبادث��ة  املؤسس��ة  عل��م  ل��دى  	
البي��ت ال��ذي كان يقي��م فيه يف حّي املواصالت الس��رتداد أش��ياء كانت 
حبوزت��ه، بينه��ا س��يارة وم��ال وأوراق خت��ص العمل، لك��ْن مل يكن هناك 
أث��ر ألي ش��يء ع��دا الس��يارة ال��يت س��بق و»وهبه��ا« لعض��و يف »اهليئ��ة 
الش��رعية« ُيدع��ى أب��و ش��ريف، لتغطي��ة »حس��بة قدمية« بينهم��ا تتعلق 

ش��خصية. خبالف��ات 
حت��ى اآلن ال يتج��اوز م��ا ح��دث س��ياق املعق��ول، فف��ي حل��ب  	
س��جلت حاالت مش��ابهة. لكن اسطنبلي، الذي يبدو أن املفاهيم انقلبت 
لدي��ه تبع��ًا ل�»ه��وا الس��وق« واملس��يطر اجلدي��د عل��ى املدين��ة، مل يكت��ِف 
بذل��ك. فف��ي مطل��ع ش��باط 2017 داهم��ت ق��وات األم��ن العس��كري منزل 
أح��د زمالئ��ه الس��ابقن يف العم��ل اإلغاث��ي، وامس��ه حمم��ود فاع��ور، يف 
حّي الش��عار، واعتقلته بعد أن »عّفش��ت« كامل أغراض منزله، بتهمة 
م إدارة صالة ألبس��ة  »التعامل مع اإلرهابين«. وكان الفاعور قد تس��لّ
يف املؤسس��ة اإلغاثية ذاتها اليت عمل فيها اس��طنبلي، إال أنه ظل بعيداً 
متامًا عن أي عمل عسكري، ومل يكن معروفًا إال لإلدارين يف املؤسسة. 
ول��دى تق��ّدم النظ��ام اضطر إىل البقاء يف منزله الرتباطه مبس��ؤوليات 
جت��اه أطفال��ه وأخوات��ه، ظان��ًا أن��ه مبأم��ن، لك��ّن زميل��ه مل ي��دع ذلك ميرُّ 
بسالس��ة ف���أبلغ عن��ه األم��ن. ورمبا يكون اس��طنبلي قد أخ��ب عن ُكثر 
غ��ريه، قب��ل أن يصب��ح منذ فرتة قص��رية خمتاراً حلّي املواصالت، ويبدأ 
بالتح��دث ع��ن »اإلرهابي��ن« ب��ذات ن��بة التعص��ب والنف��ور ال��يت كان 

يتح��دث به��ا ع��ن ميليش��يات النظام.
ب��ن رئي��س جمل��س حمل��ي مع��ارض و»خمت��ار« م��واٍل، وبن  	
»ع��راب للث��ورة« و»ناه��ش جس��دها«، تضي��ع الكث��ري م��ن العناوي��ن. وإذا 
كان م��ن املتع��ارف علي��ه أن��ه يف احل��روب توض��ع الكث��ري م��ن األع��ذار 
وامل��برات لآلخري��ن الذي��ن حياول��ون التم��اس خي��ط جن��اة، فإن��ه أم��ام 

احلال��ة ه��ذه تس��قط كاف��ة املعاي��ري األخالقي��ة واإلنس��انية أيض��ًا.

م��ن إداري يف مؤسس��ة إغاثي��ة تابع��ة إلح��دى ك��بى فصائ��ل املعارض��ة يف حلب إىل خمتار يف حّي املواصالت اخلاضع لس��يطرة  	
النظ��ام، قط��ع أمح��د اس��طنبلي مس��رية حت��ّول مدهش��ة، بعدم��ا كان مُيث��ل لدى بعض األوس��اط املعارض��ة يف منطقته »أبًا روحي��ًا« للثورة.

مصطفى حسن
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أمحد اسطنبلي
من رئيس جملس حملي يف حلب..

إىل »خمت��ار« ل��دى النظ��ام!



أواخ��ر نيس��ان املنص��رم اعتص��م عش��رات م��ن ناش��طي مدين��ة الس��ويداء يف إح��دى س��احاتها )س��احة الفخ��ار( ضم��ن م��ا قال��وا إنها  	
محل��ة مسوه��ا »م��ن األول ي��ا ث��ورة«. االعتص��ام الس��لمي والتس��مية وامل��كان حتم��ل دالالت ع��ن النم��ط اخل��اص للح��راك ال��ذي متي��زت به 
الس��ويداء ال��يت اق��رتن امسه��ا بث��ورة ع��ام 1925، الث��ورة الش��عبية األوس��ع ض��د االنت��داب الفرنس��ي. وكم��ا ع��رف امسه��ا مقرتن��ًا بش��خصية 
س��لطان باش��ا األط��رش زعي��م تل��ك الث��ورة، ع��رف بش��خصيات وظواه��ر أخ��رى أس��همت يف صناع��ة التاري��خ الس��وري يف الق��رن العش��رين.

فراس عالوي

حمطات يف حراك السويداء
الس��ويداء ع��ن االلتح��اق كم��ا جي��ب برك��ب  تأخ��رت  	
احملافظ��ات املنتفض��ة عل��ى نظ��ام األس��د، ويذه��ب كث��ريون إىل أنها 
مل تلتح��ق أب��داً. يزع��ج هذا النفي بعض أبناء الس��ويداء ممن خرجوا 
يف حراكه��ا الث��وري. يق��ول ناش��ط ش��ارك يف االعتص��ام األخ��ري 
وطل��ب إغف��ال امس��ه: »لبت الس��ويداء ن��داء الثورة فخ��رج العديد من 
أبنائه��ا يف أول مظاه��رة يف املدين��ة ُبعي��د م��ا ج��رى يف درع��ا، وكان 
أول اعتص��ام أو مس��رية مش��وع يف س��احة س��لطان األط��رش تضامن��ًا 
م��ع أطف��ال درع��ا املعتقل��ن يف س��جون النظ��ام ي��وم 18 آذار 2011. 
وس��ارعت منته��ى األط��رش، ابن��ة س��لطان، إىل إص��دار بي��ان يؤك��د 
وح��دة ال��دم الس��وري، قب��ل أن تقيد حركته��ا وتوضع حتت اإلقامة 
اجلبي��ة تقريب��ًا بضغ��وط أمني��ة وعائلي��ة. وكان��ت نقاب��ة حمام��ي 
الس��ويداء م��ن أول النقاب��ات، ب��ل أول نقاب��ة تدع��و إىل اعتص��ام ض��د 
تعام��ل نظ��ام األس��د م��ع الث��ورة، تلت��ه دع��وة النقاب��ة إىل اإلضراب يف 
بي��ان أك��د عل��ى رغب��ة الش��عب الس��وري يف التح��رر. وتبعتها يف ذلك 
نقاب��ة املهندس��ن. ويف 17 نيس��ان م��ن ذل��ك الع��ام خرج��ت مظاه��رة 
ك��بى يف س��احة الش��علة، أحاط��ت به��ا جمامي��ع األم��ن والش��بيحة 
قب��ل أن تنق��ض على املتظاهري��ن لتفريقهم واالعتداء عليهم. كما 
خرج��ت مظاه��رة كب��رية يف بل��دة القري��ا وفرق��ت أيض��ًا بالطريق��ة 
ذاته��ا واعتق��ل ع��دد م��ن املش��اركن فيه��ا. لتتس��ع بع��د ذل��ك رقع��ة 
املظاه��رات وتص��ل إىل مناط��ق أبع��د يف صلخ��د وش��هبا وغريه��ا. 
ون��ّوع الث��وار، كم��ا يف حمافظ��ات أخ��رى، ط��رق احتجاجه��م حس��ب 
مقتضي��ات احل��ال ال��يت حتكمه��ا ممارس��ات النظ��ام ال��يت تنوع��ت بن 
التهدي��د واالعتق��ال والتعذي��ب والقت��ل أو التصفي��ة. ويف اخللفي��ة 
كان��ت الص��ور تأت��ي م��ن الب��ؤر الثائ��رة األخ��رى يف مح��ص ودرع��ا 
وإدل��ب وري��ف دمش��ق، لينقس��م رأي ث��وار الس��ويداء ب��ن م��ن أراد 
التصعيد وحتدي النظام وبن من آثر العمل بنفس طويل وتفويت 
الفرص��ة عل��ى النظ��ام بس��حق احل��راك كل��ه كم��ا فع��ل يف مناط��ق 
أخ��رى، ويس��تقر احل��ال أخ��رياً عل��ى اخلي��ار األخري. لتكون األنش��طة 
اإلغاثي��ة واألنش��طة األخ��رى اليت تعنى بالنازح��ن وخطوات العمل 
املدن��ي، بدي��اًل »مؤقت��ًا« -كم��ا يأم��ل معظم الناش��طن- عن احلراك 

الث��وري املباش��ر إىل أن حي��ن الظ��رف املناس��ب«. 

تغ��ري  رغ��م  النظ��ام،  ض��د  االحتج��اج  أش��كال  تتوق��ف  مل  	
ش��عاراتها املعلن��ة م��ن سياس��ية تن��ادي بالتغي��ري ومبطال��ب الث��ورة أول 
األم��ر، إىل مطال��ب اقتصادي��ة وخدمية وإجرائية اتقاء لش��رور النظام 
وبطش��ه م��ن جه��ة ومراع��اة خلصوصي��ة احملافظ��ة م��ن جه��ة أخ��رى. 
وتع��ددت احلم��الت أو احل��ركات ال��يت أطلقه��ا الناش��طون ب��ن وق��ت 
وآخر، من »حطمتونا« إىل »ال« اليت اختذت من وقف التجنيد اإلجباري 
ألبناء السويداء مطلبًا رئيسيًا هلا، إىل محالت أخرى ذات طابع مدني 
مطل��ي يف جممله��ا، كان آخره��ا محل��ة »بدن��ا نعي��ش« ال��يت مل تش��هد 
جتاوب��ًا كب��رياً لألس��باب ذاته��ا ال��يت مل جتعل ح��راك الس��ويداء يتطور. 

ويف كل احل��االت كان ق��ادة ه��ذا احل��راك ه��م أنفس��هم.
	 مل ميارس النظام سياسته املبنية على العنف بشكل مباشر 
بس��بب الطبيع��ة االجتماعي��ة واإلثني��ة حملافظة الس��ويداء، اليت تش��كل 
ش��به وح��دة ديني��ة مس��تقلة عن س��واها، وجمموع الس��كان عل��ى املذهب 
الدرزي فيها يشكلون واحدة من األقليات الدينية اليت جيتهد النظام 

بتصوي��ر ذات��ه أن��ه حاميه��ا م��ن االره��اب.
يقول )خ. ح(، وهو ناشط سياسي: إن »السويداء معتقلة منذ  	
وق��ت طوي��ل«؛ ف�»القط��ع العس��كرية حتي��ط به��ا م��ن كل جان��ب، ومقر 
الفرق��ة 15 داخ��ل املدين��ة، ويف بعض القرى تتمركز مقرات الوحدات 
العس��كرية بن البيوت«. وهذا س��بب من أس��باب ضعف احلراك الثوري 
يف احملافظ��ة، إضاف��ة إىل القبض��ة األمني��ة، فض��اًل ع��ن املمارس��ات 
األخرى طويلة األمد يف إضعاف نفوذ العائالت والشخصيات الوطنية 
العريق��ة، حلس��اب صاعدين جدد ارتبط��ت مصاحلهم مبصاحل النظام 
الذي جلأ، أكثر من مرة، إىل قتل بعض الش��خصيات اليت قد تش��كل 
خط��راً علي��ه، مثلم��ا فع��ل مع الزعيم البعثي املعارض ش��بلي العيس��مي 
باختطافه من حمل إقامته أو منفاه يف لبنان ثم تصفيته يف معتقالت 
املخاب��رات اجلوي��ة بدمش��ق، وكم��ا فع��ل م��ع بع��ض ش��يوخ الس��ويداء 

كأمح��د اهلج��ري ووحي��د البلع��وس ورفاق��ه. 
سياس��ي،  وناش��ط  كات��ب  وه��و  الش��ويف،  مج��ال  يلخ��ص  	
األس��باب ال��يت أدت إىل تراج��ع احل��راك الث��وري يف الس��ويداء مب��ا فعل��ه 
النظ��ام خ��الل س��نوات م��ن ع��زل البيئ��ة االجتماعي��ة للمحافظ��ة ع��ن 
حميطه��ا بإقن��اع قطاع��ات واس��عة م��ن س��كانها أنه��م طائفة مس��تهدفة 
حاهل��م ح��ال العلوي��ن وغريهم من األقلي��ات، وبأن ما حيدث هو صراع 

حراك السويداء الثوري )1 من 2(
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س��ّي ش��يعي وأن القض��اء عل��ى األقلي��ات واضطهاده��ا واح��د م��ن 
أهدافه. ويف مدينة فقرية مثل السويداء تشكل الوظائف احلكومية 
سبيل عيش رئيسي يكاد يكون وحيداً لعشرات اآلالف من السكان، 
م��ا ع��زز اعتم��اد ه��ؤالء عل��ى الدول��ة ورف��ع مس��توى خماوفه��م أم��ام 
تهدي��دات أجه��زة األم��ن ل��كل م��ن حي��اول االحتج��اج بالفص��ل م��ن 
الوظيف��ة وقط��ع لقم��ة العي��ش، وكذل��ك التهدي��د ب��رتك الس��ويداء 

عرض��ة لس��يطرة تنظيم��ات متش��ددة مث��ل داع��ش.
يذّكر الش��ويف ويذّكر كثر من أبناء احملافظة حبادثة  	
عام 2000 حن تطور نزاع بن أهل السويداء وجريانها من البدو إىل 
مع��ارك دامي��ة داخ��ل املدينة أطلقت خالهلا ي��د أجهزة األمن لتقتل 
16 ش��خصًا من أبنائها وتعتقل املئات، كعامل ختويف مس��بق رمبا 

لع��ب دوره يف الكش��ف ع��ن الطبيع��ة الوحش��ية املنفلتة لنظام األس��د 
ويف الوق��ت ذات��ه زرع يف ذاك��رة أهال��ي املدين��ة ص��ورة مل��ا ميك��ن أن 

حي��دث يف ح��ال ق��رروا االنتف��اض عل��ى النظ��ام أو الوق��وف ض��ده.
كان للنظ��ام أس��لوب خمتل��ف يف الس��ويداء وأب��دى ح��ذراً  	
وعناي��ة فائقت��ن بالتعاطي مع حراكها الس��لمي، ألنه ال يس��تطيع 
أن يلصق بها تهمة التطرف واإلرهاب والتبعية ألجندات تكفريية 
كم��ا يف حمافظ��ات س��ورية أخ��رى، ولذل��ك بذل جه��وداً إضافية يف 
تأس��يس ودع��م ش��بكات قمع حملي��ة قوامها أبناء احملافظ��ة وبقيادة 
املخاب��رات احمللي��ة،  أجه��زة  بتوجيه��ات  يعمل��ون  منه��ا  أش��خاص 
لتعمي��ق الش��رخ االجتماع��ي وزي��ادة االنقس��ام عل��ى أس��اس ال��والء 

للنظ��ام أو معارضت��ه، وبالتال��ي إضع��اف اجملتم��ع كل��ه. 
نصب��ت  خيام��ًا  هامج��وا  أنه��م  الس��ويداء  أله��ل  يس��جل  	
الس��تقبال النازح��ن، إذ رأوا فيه��ا تصرف��ًا غ��ري الئ��ق أم��ام ضي��وف 
وإخ��وة جي��ب أن تفت��ح هلم البيوت، وف��ق ما قال بيان صادر عن ثوار 
املدين��ة. وحت��ى اآلن ما زالت الس��ويداء واح��دة من الوجهات املفضلة 
للنزوح رغم الفوضى واالنفالت األمي واملمارس��ات التمييزية من 

قب��ل أجه��زة املخاب��رات ض��د الوافدي��ن.
خلدون زين الدين ورفاقه

يف أيل��ول م��ن ع��ام 2011 انش��ق امل��الزم أول خل��دون زي��ن  	
الدي��ن اب��ن قرية ش��عف )ش��رق الس��ويداء( عن جيش النظ��ام، ليعلن 
انضمام��ه إىل ل��واء الضب��اط األح��رار املؤس��س حديثًا آن��ذاك كإطار 
يس��توعب الضب��اط املنش��قن بقي��ادة املق��دم حس��ن هرم��وش. وبع��د 
ش��هر أس��س زي��ن الدي��ن كتيبة س��لطان باش��ا األط��رش اليت ضمت 

حينه��ا ش��بانًا م��ن حمافظ��يت درع��ا 
حس��ب  عدده��م  بل��غ  والس��ويداء 
ناش��طن 123 ش��ابًا. خاض��ت ه��ذه 
الكتيب��ة مع��ارك عدة ض��د حواجز 
احملافظت��ن  يف  النظ��ام  لق��وات 
يف  الدي��ن  زي��ن  يق��رر  أن  قب��ل 
أخط��ر  معرك��ة  خ��وض   2013

يف  أك��ب  مواق��ع  مبهامج��ة 
منطق��ة ظهر اجلب��ل يف حمافظة 
توس��يع  عل��ى  عازم��ًا  الس��ويداء، 
ظاه��رة اجلي��ش احل��ر إىل ث��ورة 
املواجه��ات  ه��ذه احملافظ��ة بنق��ل 
إىل أرضه��ا. وع��ن ه��ذه املعرك��ة 
يقول املالزم أول فضل اهلل شقيق 

خل��دون يف لق��اء م��ع جمل��ة »ضوض��اء«: »كان اهل��دف األساس��ي إدخ��ال 
أس��وة ببقي��ة احملافظ��ات  العس��كري  العم��ل  الس��ويداء يف  حمافظ��ة 
الس��ورية الثائ��رة، وتطوي��ق الفك��ر الطائف��ي والتعصب جت��اه احملافظة 
واألقلي��ات بش��كل ع��ام« . ويب��دو أن ه��ذا اهل��دف الكب��ري دف��ع خل��دون إىل 
جتاه��ل ف��ارق الق��وة م��ع النظ��ام، ليخ��وض معرك��ة بطولي��ة قض��ى 
فيه��ا إىل جان��ب 14 م��ن املهامج��ن، وبذل��ك ُقض��ي عل��ى احلراك املس��لح 

للس��ويداء يف مه��ده.
وغ��ري خل��دون ملع��ت أمس��اء أخ��رى لضب��اط م��ن الس��ويداء  	
انشقوا عن جيش النظام، منهم اللواء فرج املقت والعقيد مروان محد 
واملق��دم حاف��ظ ف��رج ال��ذي انش��ق يف مدين��ة موحس��ن بدي��ر ال��زور يف 
الش��هر اخلامس من العام 2012 وقاتل يف مناطق خمتلفة من س��وريا، 
وامل��الزم أول مهن��د العيس��مي وغريه��م. وال ننس��ى بالطب��ع امل��الزم أول 
أم��رية أب��و حص��اص زوج��ة خل��دون، إضاف��ة إىل مئ��ات ورمب��ا آالف 
املنش��قن م��ن اجملندي��ن الذي��ن رفضوا العودة إىل جي��ش النظام وآثروا 

البق��اء يف قراه��م وبلداته��م.
تأثر احلراك العس��كري يف الس��ويداء، كما املدني، بالقبضة  	
احلديدي��ة ال��يت متارس��ها الق��وى األمني��ة ال��يت أطلق��ت ي��د الش��بيحة 
م��ن أبن��اء احملافظ��ة ودعمته��م بالس��الح. ويف ه��ذا اإلط��ار ي��بز اس��م 
وفي��ق ناص��ر، ال��ذي يع��د احلاك��م الفعل��ي للس��ويداء، وه��و رئي��س فرع 
األمن العس��كري وقائد الش��بيحة فيها بالتنس��يق مع بعض الفعاليات 
الدينية واملدنية اليت ترأست جمموعات التشبيح. وكذلك يبز اسم 
العميد عصام زهر الدين وعائلته، وخاصة ابنه يعرب وأبناء عمومته 
وإخوت��ه، إذ خ��اض العدي��د م��ن املع��ارك وارتك��ب العدي��د م��ن اجمل��ازر 
يف باب��ا عم��رو وحل��ب ودي��ر ال��زور، وش��كل العدي��د م��ن اجملموع��ات اليت 
مارس��ت التش��بيح عل��ى أهال��ي الس��ويداء، وأبرزه��ا جمموع��ة نافذ أس��د 

اهلل.
يف ق��راءة ق��د تك��ون متعجل��ة لس��رية احل��راك الث��وري يف  	
حمافظ��ة الس��ويداء، كان خل��دون زي��ن الدي��ن ورفاق��ه م��ن الضب��اط 
املنش��قن، وكذل��ك ق��ادة احل��راك الس��لمي وناش��طيه، خنب��ة متعلم��ة 
ومسيس��ة يف آن واح��د، حال��ت عوام��ل متعاض��دة دون توس��يع مس��احات 
تأثريه��ا. ول��و ق��در هل��ا أن متت��د لزم��ن أط��ول لتغ��ري الكث��ري يف حكاي��ة 
الس��ويداء وحلرم��ت نظ��ام األس��د من واح��دة من أباطيل��ه املفضلة بأنه 

حي��ارب اإلره��اب اإلس��المي.
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»ال خت��ايف ي��ا عم��يت، الطي��ارة م��ا رح تضربن��ا ألنها فوقنا. احلربي بتضرب قدامها واملروح��ي بتزت براميل حتتها. وهاي مانك  	
ش��ايفتيها حربي��ة؟ رح تض��رب اجلس��ر«؛ به��ذه الكلم��ات البس��يطة أرادت حس��ناء، بن��ت الس��ت س��نوات، أن ختف��ف خ��ويف م��ن الطائرة اليت 

بالفع��ل اس��تهدفت جس��ر الش��غور بث��الث غ��ارات متتالي��ة ذل��ك الي��وم.

مريم أمحد

اس��تخدم النظ��ام الس��وري ش��تى  	
أن��واع األس��لحة ض��د املطالب��ن باحلري��ة، 
تلقيه��ا  ال��يت  املتفج��رة  البامي��ل  وصن��ع 
حرب��ه  تكالي��ف  م��ن  ليخف��ف  املروحي��ات 
املعرك��ة.  يف  النق��ل  مبروحي��ات  ولي��زج 
وم��ع م��رور الزم��ن امتل��ك س��كان املناط��ق 
أن��واع  ميي��زون  جتعله��م  ثقاف��ة  رة  احمل��رّ
الطائ��رات، ب��ل تط��ورت ه��ذه املعرف��ة إىل 
تقدي��ر إن كان��ت حتم��ل برامي��ل متفج��رة 
أم ال، باإلضاف��ة إىل ثقاف��ة عام��ة بأن��واع 
الصواري��خ والذخائ��ر، ومعرف��ة تام��ة ل��دى 
غ��ري  الذخائ��ر  تفكي��ك  بط��رق  الكثريي��ن 

مكوناته��ا.. م��ن  واالس��تفادة  املنفج��رة 
قال��ت لن��ا مري��م )32 عام��ًا( م��ن  	
أهال��ي املعلق��ة القريب��ة م��ن جس��ر الش��غور: 
»يف ليل��ة صيفي��ة، وبينما العائلة جمتمعة 
عل��ى ض��وء القم��ر املتس��لل م��ن الناف��ذة، ب��دأ 
فأكث��ر.  أكث��ر  يق��رتب  الطائ��رة  ص��وت 
ص��رت أبك��ي م��ن اخل��وف فاقرتب��ت م��ي 
حس��ناء بن��ت أخ��ي وه��ي ت��ردد: »ال خت��ايف ي��ا 
ي��وم  بتتذك��ري  فوقن��ا.  الطي��ارة  عم��يت، 
استش��هد أبي؟ ما حس��ينا إال البيت انضرب، 
م��ا مسعن��ا صوت طي��ارة وال ص��وت انفجار. 
وهل��ق مب��ا أن��ه ع��م نس��مع صوته��ا معناه��ا 
الض��رب بعي��د عن��ا. فالص��اروخ يلل��ي ب��دو 
به��ذه  حن��ن«؛  منس��معو  م��ا  علين��ا  جي��ي 
الكلمات املقنعة خففت الصغرية من خويف. 
اس��تغربت قدرته��ا عل��ى التحليل ثم عرفت 
األطف��ال  الوحي��دة، فغالبي��ة  ليس��ت  أنه��ا 
ص��اروا ميي��زون أن��واع الصواري��خ من صوت 
انفجاره��ا وكثاف��ة الغب��ار ال��يت ختلفه��ا، 
ويعرف��ون أن ه��ذا الص��اروخ ارجتاج��ي أو 

حديثه��ا  الطفل��ة  تكم��ل  عنق��ودي.  أو  ع��ادي 
وعيناها تدمعان، تصمت ثم تتنهد وتكرر: »يوم 
استشهد أبي ما مسعنا صوت طيارة وال صوت 
انفج��ار، م��ا ش��فنا إال الدخن��ة وغرفتن��ا كلها ع 

األرض«.
م��ن  املس��نة  امل��رأة  حمم��د،  أم  أم��ا  	
الري��ف اجلنوب��ي إلدل��ب، فتق��ول: »ص��ار الكب��ري 
والصغري بيعرف إذا املروحية حمملة جنود أو 
برامي��ل.. وبس��هولة بنمي��ز األلغ��ام البحري��ة أو 
البامي��ل ال��يت بتضرب فيها الن��اس. فاملروحية 
يلل��ي حممل��ة برامي��ل، بع��د م��ا دخ��ل ال��روس 
عل��ى س��ورية، بتج��ي م��ن قبلة فقط م��ن مطار 
مح��اة. كان��ت قبل بتجي م��ن مغّرب من مطار 
محيمي��م، أم��ا هل��ق املروحي��ة يلل��ي بتج��ي م��ن 
جن��ود  بتنق��ل  وه��اي  روس��ية  بتك��ون  مغ��ّرب 
وأكل، أم��ا اجل��اي م��ن قبل��ة بتج��ي حممل��ة 
براميل وبيكون هديرها عالي بتعّر عرير ألنه 
السورين بيشّيلوها أكثر من طاقتها براميل، 
وبطري��ق الرجع��ة م��ن مش��ال لقبل��ة بيك��ون 
صوتها ناعم وحركتها أسرع ومرتفعة أكثر 
م��ن مل��ا تك��ون حممل��ة. والبمي��ل صف��ريو ق��وي 
كث��ري، أكث��ر م��ن صف��ري اللغ��م البح��ري، ومل��ا 
ينفج��ر دخنت��و بتكون كب��رية وصوت انفجاره 
عال��ي كث��ري، أما اللغم األرض��ي بالعادة دخنتو 

قليل��ة وصوت��و ضعي��ف«.
وي��روي الش��اب س��عيد األمح��د، أح��د  	
س��كان بل��دة كفرنب��ودة بريف محاة الش��مالي: 
»كنت أجلس على سطح املنزل مع أخي، وأمي 
والغب��ار  الدخ��ان  ب��دأ  املن��زل، وفج��أة  تنظ��ف 
مي��آلن امل��كان. مل ن��ر ش��يئًا ومل نس��مع ش��يئًا. 
نزل��ت إىل األس��فل ألرى م��ا حص��ل وإذا بأم��ي 
تلف��ظ آخ��ر أنفاس��ها نتيج��ة س��قوط ص��اروخ 

أم��ام املن��زل. كان��ت طي��ارة حربي��ة س��ورية 
ألن��ه مسعن��ا صوته��ا الق��وي وه��ي ترتف��ع، 
فالط��ريان الس��وري يضط��ر إىل االخنف��اض 
حت��ى يقص��ف. ينخف��ض إىل مس��افة تص��ل 
إىل 1 كيلوم��رت للتنفي��ذ عل��ى اهلدف، وعلى 
الغال��ب دقت��ه تك��ون قليل��ة، ث��م يع��ود لريتف��ع. 
أم��ا املقات��الت الروس��ية فتقص��ف م��ن عل��و 
مرتفع جداً، وخاصة الطيارة س��و25 املقاتلة. 
لونه��ا أبي��ض وحجمه��ا أك��ب م��ن نظريته��ا 

التابع��ة للنظ��ام«.
»ط��ريان أش��قر صدي��ق عل��ى بع��د  	
1 كيلوم��رت..، ط��ريان أمريك��ي عل��ى بع��د 
األج��واء«؛  يف  ع��دو  ط��ريان  كيلوم��رت..،   3
»اس��تطعنا معرف��ة ن��وع الطائ��رات م��ن خ��الل 
ه��ذه العب��ارات«؛ يق��ول الراص��د أب��و أمح��د 
والقبض��ة  اإلش��ارات  ماس��ح  »ع��ب  ويتاب��ع: 
الالس��لكية نس��مع احلدي��ث ال��ذي ي��دور ب��ن 
ن��وع  متيي��ز  ونس��تطيع  والقاع��دة.  الطي��ار 
املقاتل��ة م��ن خ��الل بعض الرم��وز اليت اعتدنا 
عل��ى مساعه��ا وبتن��ا نفهمه��ا، أو م��ن خ��الل 
مش��اهدتها بالع��ن اجمل��ردة، باإلضاف��ة إىل 
متابع��ة الطائ��رة م��ن مكان اإلق��الع إىل مكان 
التنفيذ عن طريق شبكة مراصدنا. الطريان 
الروس��ي تس��ميه مراص��د النظ��ام باألش��قر، 
أم��ا الرتك��ي واإلس��رائيلي فيطلق��ون علي��ه 

ط��ريان ع��دو«. 
ذات  الطفل��ة  حس��ناء،  تس��تمر  	
الش��عر الذه��ي والعي��ون اخلض��راء، يف اللع��ب 
ومس��موعًا.  بعي��داً  الطائ��رة  ص��وت  دام  م��ا 
وعندم��ا تش��عر أنه��ا أصبح��ت قريب��ة تس��رع 
جده��ا  أعده��ا  ال��ذي  املغ��ارة  إىل  راكض��ة 

الظ��روف. م��ع  للتأقل��م 

السوريون وثقافتهم العسكرية اجلديدة
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مل مي��ض وق��ت طوي��ل حت��ى  متكن��ت الق��وة التنفيذي��ة  	
حلركة أحرار الشام من إلقاء القبض على القاتل يف مدينة أرحيا، 
وه��و »جاب��ر األوزبك��ي« ال��ذي انش��ق قب��ل أكث��ر م��ن ع��ام ع��ن الكتيب��ة 
وانض��م إىل جبه��ة النص��رة، قب��ل أن يغ��ادر إىل تركي��ا ويغي��ب م��دة، 
ثم يعود ليعمل ضمن املكتب الطي للكتيبة. ويف الوقت نفسه أعلنت 
داعش مسؤوليتها عن مقتل صالح الدين، مؤكدة، عب بيان نشرته، 
ب��أن التخطي��ط لقتل��ه مت م��ن قبل مقاتل��ي »والية خراس��ان« املبايعن 
هل��ا، وغالبيته��م م��ن مهاجري آس��يا الوس��طى. كما أك��د البيان تلقي 

الضحي��ة »العقوب��ة عل��ى خيانت��ه وفق��ًا للش��ريعة اإلس��المية...«.
لك��ن، م��ن ه��و أم��ري كتيب��ة »اإلم��ام البخ��اري« األوزبكي��ة  	

س��ورية؟ يف  املقاتل��ة 
ه��و أكم��ل جوراباي��ف، البالغ من العم��ر 43 عامًا، واملعروف  	
أيضًا بأمساء »حجي يوس��ف« و»الش��يخ صالح الدين« و»أبو إمساعيل 
صالح الدين«. ولد ونشأ يف مدينة ناماجنان بوادي فرغانة األوزبكي. 
ش��هد عام 1992 مترد اإلس��المين يف مس��قط رأس��ه وقمعه بش��دة من 
السلطات احمللية، وتأثر جداً مبا حصل. يف العشرين من عمره توجه 
إىل اململك��ة العربي��ة الس��عودية لتلق��ي العل��وم الديني��ة يف اجلامع��ة 
اإلس��المية باملدينة املنورة. والتقى هناك بطاهر يولداش��يف مؤس��س 
وقائد »احلركة اإلسالمية يف أوزبكستان«، واليت كانت نشطة جداً 

يف أفغانس��تان آن��ذاك، وه��و أيض��ًا م��ن موالي��د ناماجنان. 
ق��ام جورابايف جبهود دعائية نش��طة جل��ذب مقاتلن جدد  	
إىل هذه احلركة وجتنيدهم يف صفوفها. ووفقًا ملركز »ميموريال« 
حلقوق اإلنسان، الذي نشر على موقعه اإللكرتوني قائمة باملطلوبن 
للسلطات األوزبكية »بسبب اجلرائم اليت قاموا بها ضد الدولة«، فإن 
جوراباي��ف مطل��وب لديه��ا من��ذ ع��ام 1998. وأعلن��ت املديري��ة العام��ة 
للمباح��ث اجلنائي��ة ومكافح��ة اإلره��اب، التابع��ة ل��وزارة الداخلي��ة يف 
أوزبكس��تان، جوراباي��ف متهم��ًا حس��ب البن��د األول م��ن امل��ادة 159 م��ن 
القانون اجلنائي: »الدعوة العلنية إىل التغيري غري الدس��توري لنظام 
الدول��ة، واالس��تيالء عل��ى الس��لطة بالس��الح، وحماول��ة اإلطاح��ة 
باملس��ؤولن املنتخب��ن قانوني��ًا أو املعين��ن، وخمالف��ة دس��تور وح��دة 

مجهوري��ة أوزبكس��تان«.
2009، يف اجلب��ال احملاذي��ة  عندم��ا قت��ل يولداش��يف ع��ام  	
للح��دود األفغاني��ة، نتيج��ة ضرب��ة أمريكي��ة بطائ��رة دون طي��ار، 
ب��دأت النزاع��ات ب��ن ق��ادة احلرك��ة اإلس��المية األوزبكي��ة تظهر إىل 
العلن، وحينها اتُّهم جورابايف بالعمل لصاحل وكاليت االستخبارات 

واألمريكي��ة.  الباكس��تانية 
اختف��ى ه��ذا اجله��ادي األوزبك��ي م��دة عن األنظ��ار، وما لبث  	
أن انتق��ل إىل تركي��ا ع��ام 2011 ليش��كل كتيبت��ه اخلاص��ة للقت��ال يف 
سورية، مطلقًا عليها اسم »اإلمام البخاري«. وكذلك أسس مدرسة 

خاص��ة للكتيب��ة يف تركي��ا ي��دّرس فيه��ا أطف��ال مقاتلي��ه، إضافة إىل 
الش��باب األوزب��ك الذي��ن وصل��وا حديث��ًا إىل هناك. وُيعتق��د أن الكتيبة 
تش��كلت بن��اًء عل��ى أوام��ر مباش��رة م��ن ق��ادة مقرب��ن م��ن القاع��دة 
وطالب��ان، اللذي��ن تعق��دت عالقاتهم��ا أيض��ًا -يف ذل��ك الوق��ت- م��ع 

أوزبكس��تان.  يف  اإلس��المية  احلرك��ة 
ارتف��ع ع��دد مقاتل��ي الكتيبة خالل مدة قصرية، وش��اركت  	
يف عملي��ات عس��كرية نش��طة مبحافظ��يت حل��ب وإدلب. ما لف��ت انتباه 
أبو بكر البغدادي الذي نقل عمليات اجملموعة من سورية إىل العراق. 
وبع��د الص��راع ال��ذي نش��ب ب��ن داع��ش وجبه��ة النص��رة اته��م ص��الح 
الدي��ن داع��ش بالص��الت مع االس��تخبارات األمريكية واإلس��رائيلية 
وقف��ل عائ��داً م��ع مقاتلي��ه إىل س��ورية لينضم��وا إىل جبه��ة النص��رة. 
ويف الوقت نفسه انضم بقية األوزبك إىل داعش، ليصبحوا جزءاً من 

»والية خراسان«.
أق��ام جوراباي��ف عالق��ات جيدة م��ع زعيم املقاتل��ن األوزبك  	
القادم��ن م��ن مجهوري��ة قرغيزس��تان واملبايع��ن جلبه��ة النص��رة، 
والذي��ن ش��كلوا كتيب��ة عرف��ت ب�»عش��اق اجلن��ة«، والحق��ًا ب�»التوحي��د 
واجله��اد«، وكان يقوده��ا س��روجدين خمت��اروف امللق��ب »أبو صالح«، 
واملشتبه يف تنظيم مجاعته هلجوم مرتو األنفاق يف مدينة بطرسبغ 
الروس��ية مطل��ع نيس��ان املاض��ي. وح��اول االثن��ان منع الكث��ري من أبناء 
جلدتهم يف صفوف جبهة النصرة من االلتحاق بداعش، حتى ُيزعم 
ب��أن جوراباي��ف أع��دم علنًا أولئك الذين يري��دون العبور إىل األراضي 
الواقع��ة حت��ت س��يطرة البغدادي. وقامت اجملموعت��ان، جنبًا إىل جنب 
م��ع الق��وى األخ��رى جلبه��ة النص��رة، يف نيس��ان 2015، باملش��اركة 
يف اهلج��وم عل��ى مدين��ة جس��ر الش��غور ال��يت كان��ت آخ��ر معاق��ل قوات 
األس��د يف حمافظ��ة إدل��ب، وذل��ك ضم��ن صف��وف م��ا ع��رف حينه��ا 
جبي��ش الفت��ح. ويف ع��ام 2016 ذك��ر موق��ع كتيبة »اإلم��ام البخاري« 
باللغ��ة احمللي��ة عل��ى اإلنرتن��ت أن اجملموعت��ن بايعت��ا األم��ري اجلدي��د 
حلرك��ة طالب��ان امل��ال هيب��ة اهلل آخون��زادة. وينس��ق األوزبك من كال 
الطرف��ن خ��الل املع��ارك مع مجاعة »جند الش��ام« بزعامة الشيش��اني 

م��اراد مارغوش��فيلي )مس��لم الشيش��اني(.
ووفق��ًا إلذاع��ة »احلري��ة« الناطق��ة باألوزبكي��ة مت تعي��ن  	
أب��و يوس��ف زعيم��ًا مؤقت��ًا جدي��داً لكتيب��ة »اإلمام البخ��اري« بعد مقتل 

جوراباي��ف. أكم��ل 

»اإلم��ام  كتيب��ة  أم��ري  األوزبك��ي،  الدي��ن  ص��الح  قت��ل  	
البخ��اري«، مس��اء اخلمي��س 27 نيس��ان 2017، م��ع اثن��ن م��ن مرافقيه 
وإعالم��ي الكتيب��ة، أثن��اء أدائه��م ص��الة املغ��رب يف أح��د مس��اجد 
منطقة ش��عيب بإدلب، بعد أن اس��تهدفهم ش��خص برش��قة رصاص 

بالف��رار. والذ  كالش��نكوف  بندقي��ة  م��ن 

صالح الدين األوزبكي
قائد كتيبة »اإلمام البخاري«

د. علي حافظ
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قس��مت س��كة القط��ار املع��روف بقط��ار الش��رق الس��ريع )برلن-البص��رة( قري��ة ت��ل أبي��ض، يف األع��وام األخرية م��ن العقد األول  	
للق��رن العش��رين، إىل جزئ��ن، ص��ار اجل��زء الش��مالي يف تركي��ا بع��د رحي��ل العثمانين وترس��يم احل��دود، وظل اجلنوبي يف س��ورية. ويف 
كليهم��ا تس��كن عائ��الت م��ن عش��ائر املش��هور )ف��رع م��ن البق��ارة( وجي��س )قي��س( والبوعس��اف )ف��رع م��ن الدلي��م( والبومخي��س والنعي��م.

تقرير خاص

حمط��ة القط��ار ال��يت أنش��ئت م��ع الس��كة جلب��ت س��كانًا  	
آخرين من عرب العش��ائر الس��ابقة ومن الس��خانة التجار، ثم، وبعد 
1915، من الالجئن األرمن ومن السريان الذين نزلوا جنوب احملطة 

بقلي��ل ويف الق��رى القريب��ة، قب��ل أن جيمعه��م الفرنس��يون أثن��اء 
االنت��داب يف بقع��ة واح��دة، ومينح��وا كل عائلة أرمنية أو س��ريانية 
قطع��ة أرض منه��ا بع��د ختطيطه��ا، حت��ى ص��ارت البقع��ة مرك��زاً 
للقري��ة ال��يت س��رعان ما حتولت إىل بلدة وهج��رت البيوت القدمية 
جبان��ب الس��كة. ازده��رت ت��ل أبيض بعد ذلك م��ع احلرف اليت جلبها 
األرمن، وأسهم السريان يف استصالح مساحات شاسعة من األرض 
يف الق��رى القريب��ة، وأدخل��وا، يف األربعين��ات واخلمس��ينات، اآلل��ة 
إىل العم��ل الزراع��ي. آن��ذاك كان نص��ف س��كان البل��دة أو أكث��ر من 
املس��يحين، ومقاب��ل جام��ع واح��د بن��اه إبراهي��م النقش��بندي، الش��يخ 
الواف��د إىل البل��دة يف الع��ام 1962، بني��ت قبل��ه ث��الث كنائس، أغلقت 
اثنت��ان منه��ا م��ع هج��رة األرم��ن والس��ريان املتصاع��دة يف الس��تينات 
والس��بعينات إىل حل��ب ولبن��ان، وظل��ت كنيس��ة األرم��ن مفتوح��ة 

حت��ى وق��ت قريب.
يرج��ع كث��ري م��ن الرجال األكب س��نًا من أهل تل أبيض  	
الوج��ود الك��ردي يف املدين��ة وجواره��ا إىل أربعين��ات الق��رن املنص��رم. 
وق��د ب��دأ، حس��ب ما يقولون، بش��راء عائ��الت كردية قادمة من عن 
العرب/كوبان��ي أرض��ًا شاس��عة يف قري��ة اليابس��ة 4- ك��م ش��رق 
ت��ل أبي��ض- ث��م اتس��ع يف العق��ود الالحق��ة، وخاص��ة يف س��بعينات 
ومثانين��ات الق��رن املاضي، كفالحن وعم��ال على اآلالت الزراعية 
وأصحاب مهن )مع مغادرة األرمن املتصاعدة( وجتار صغار، حسب 
م��ا يقول��ون، وش��اهدهم يف ذل��ك، إىل جان��ب الرواي��ات، قي��ود نف��وس 
معظ��م ك��رد املدين��ة قب��ل الث��ورة، املنس��وبة إىل حم��الت أخ��رى غري 
مدين��ة ت��ل أبيض، منها اليابس��ة وسلس��لة القرى املمت��دة غربًا حتى 

ع��ن الع��رب. جي��ادل األك��راد يف الرواي��ات ويعرض��ون وقائ��ع موازي��ة 
تتعلق بأمساء مالك أرض كبار أقاموا يف املدينة يف سنوات أسبق من 

التاري��خ املذك��ور.
إىل جانب العرقيات السابقة سكنت تل أبيض أيضًا عائالت  	
تركماني��ة األص��ل ج��اء معظمه��ا م��ن ق��رى الرتكم��ان جن��وب ش��رق 
املدين��ة، وع��رب آخ��رون يعرف��ون باهلن��ادة ج��اء أجداده��م إىل املنطق��ة 
ضم��ن محل��ة إبراهي��م باش��ا املصري على س��ورية يف الع��ام 1831. وعلى 
أي حال كان املش��هد الس��كاني التقريي ملدينة تل أبيض قبيل الثورة 
متوزع��ًا عل��ى نس��ب جتع��ل العرب أغلبية بأكثر م��ن 85% ثم األكراد 
ب���%10 والرتكم��ان ب���4 % واألرم��ن ب���1%. وه��و تقري��ب ل��ن يرض��ي 
معظ��م األط��راف، لكن��ه قد يس��هم يف تصور الرتكي��ب اجملتمعي العام. 
وسيتغري حتمًا عند تناول تل أبيض كمنطقة واسعة )5 آالف كم2 
تقريبًا( تضم مئات القرى الكبرية والصغرية ذات األغلبية الكردية يف 
الغ��رب، والعربي��ة يف الش��رق واجلن��وب، إضاف��ة إىل 5 قرى تركمانية 
يف اجلن��وب الش��رقي. لتص��ري »ثلث��ان للع��رب وثل��ث للك��رد والرتكمان 

واألرم��ن« .
مل تك��ن ه��ذه النس��ب واألرق��ام موضوع��ًا إش��كاليًا يف يومي��ات  	
الس��كان عل��ى تع��دد قومياته��م. وظه��رت مالم��ح التوج��س األوىل بعي��د 
حتري��ر املدين��ة م��ن النظ��ام يف أيل��ول 2012، تزامن��ًا م��ع تنام��ي حض��ور 
ح��زب العم��ال الكردس��تاني PKK ع��ب امت��داده الس��وري ح��زب االحت��اد 
الدميقراط��ي pyd يف اجملتمع��ات الكردي��ة، وخاص��ة يف مدين��يت ع��ن 
العرب/كوبان��ي ورأس الع��ن غ��رب وش��رق ت��ل أبي��ض. لعب��ت مظاهر 
الفوض��ى، متمثل��ة يف س��لوك بع��ض كتائ��ب اجلي��ش احل��ر، ومظاه��ر 
التط��رف ل��دى جبه��ة النص��رة النامي��ة هي األخ��رى يف املنطق��ة آنذاك، 
دوراً يف والدة املخ��اوف ل��دى األك��راد، قب��ل أن يعمقه��ا بالنس��بة إليه��م 
الص��راع املندل��ع يف رأس الع��ن ابتداًء من كانون األول 2012 واألش��هر 
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تل أبيض..
عرب وكرد وتركمان وسريان وأرمن وإدارة ذاتية

* - ت��ل أبي��ض يف اس��رتاتيجيات ال��دول، حممد احل��اج صاحل, العربي اجلديد
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تل أبيض - خاص عن املدينة

الالحق��ة ل��ه، ب��ن جبه��ة النص��رة –ث��م داع��ش- وبع��ض كتائ��ب 
اجلي��ش احل��ر م��ن ط��رف وح��زب االحت��اد الدميقراط��ي وتش��كيالت 
عس��كرية كردية أصغر من طرف آخر. رغم ذلك ظلت تل أبيض 
تنع��م بس��الم أهل��ي خ��الل ه��ذه األش��هر، ومل تس��جل فيه��ا ح��وادث 
تذك��ر عل��ى خلفي��ة عرقي��ة، وش��ارك الع��رب والك��رد والرتكم��ان 
واألرم��ن يف جمل��س املدين��ة احمللي بتمثيل م��رٍض للجميع، إىل أن 
انتق��ل الص��راع إىل املدين��ة يف مت��وز 2013 حن حوص��ر أمري »الدولة 
اإلسالمية يف العراق والشام« )داعش(، خلف ذياب احللوس، امللقب 
ب��� »أب��و مصع��ب« ومرافق��وه، يف كم��ن نصب��ه ل��ه pyd ليحاص��ر يف 
مدرس��ة بقري��ة اليابس��ة، ف��رتد داع��ش وش��قيقتها النص��رة حبمل��ة 
اعتقال عش��وائية طالت مئات األكراد يف املدينة كرهائن، إىل أن 
تدخلت الوس��اطات واملفاوضات ليطلق كل طرف أس��راه. يف األيام 
التالي��ة ق��ادت داع��ش محلة تهجري واس��عة ألكراد املدينة، وفجرت 
من��ازل متهم��ن باالنتم��اء إىل خصمه��ا pyd، وامتد التهجري يف وقت 

الح��ق إىل 15 قري��ة كردي��ة غرب��ي ت��ل أبي��ض.
كان األك��راد أول ضحاي��ا داع��ش يف املدين��ة، قب��ل أن  	
تتس��ع القائم��ة لتش��مل اجلمي��ع بع��د س��يطرة التنظي��م يف كان��ون 
الثان��ي 2014، ليه��رب ناجي��ًا حبيات��ه معظ��م من ش��اركوا يف أنش��طة 
ثوري��ة أو عام��ة م��ا مل يظه��روا والءه��م للتنظي��م. خ��الل حكمه��ا ت��ل 
أبي��ض، وكم��ا يف أي م��كان حكمت��ه، أرهب��ت داع��ش الن��اس وحاولت 
توري��ط أوس��ع ش��رحية ممكن��ة منه��م جبرائمه��ا بطرق ش��تى كان 
منه��ا، يف ت��ل أبي��ض، تعزي��ز املخ��اوف العرقي��ة ل��دى الع��رب م��ن 
األكراد، الجتذاب املزيد منهم إىل صفوفها، خاصة عقب هزميتها 
س��يطرتها  نط��اق  ت��آكل  ث��م  العرب/كوبان��ي  ع��ن  مع��ارك  يف 
التدرجي��ي ش��رقي ت��ل أبي��ض وغربه��ا. مل تفل��ح حماول��ة داع��ش 
تل��ك، إذ مل تظه��ر أي ح��االت تضام��ن ش��عي معه��ا مثلم��ا مل تظه��ر 
أي ح��االت ترحي��ب بأعدائه��ا، فاخت��ارت األغلبية احلي��اد عمليًا حن 
تدف��ق اآلالف م��ن س��كان املدينة والقرى اجمل��اورة منتصف حزيران 
2015 ع��ب املع��ب احل��دودي إىل األراض��ي الرتكي��ة، عندم��ا وص��ل 

مقاتلو pyd وحلفائه من التشكيالت العربية ضمن ما كان يعرف 
وقته��ا بغرف��ة عملي��ات »ب��ركان الف��رات«، كل��واء ث��وار الرق��ة ول��واء 
ث��وار التحري��ر. بط��رد داعش م��ن تل أبيض عاد األك��راد املهجرون، 
وف��ر منه��ا أضعافه��م م��ن الع��رب والرتكم��ان خوف��ًا م��ن املع��ارك 
وم��ن انتقام��ات عش��وائية رمب��ا تطاهلم، اخل��وف الذي عززت��ه قائمة 
مطلوب��ن أصدره��ا pyd مشل��ت 2500 م��ن الس��كان. ع��اد الكث��ريون 
بع��د ذل��ك، ع��دا نس��بة تزي��د -حبس��ب تقدي��رات ناش��طن حملي��ن 
م��ن الع��رب- عل��ى %30 م��ن ع��رب املدين��ة وتركمانه��ا. ولي��س كل 
ه��ؤالء خائف��ن م��ن pyd أو م��ن إدارت��ه الذاتي��ة، ب��ل إن ثلثه��م تقريب��ًا 
ظل��وا بعيدي��ن ع��ن دياره��م بدواف��ع أخ��رى، مث��ل تواف��ر ف��رص عم��ل 
وارتباطهم بنمط حياة مستقر )نسبيًا( يف مدن جلوئهم الرتكية.

ب��ذل pyd جه��وداً كب��رية ومدروس��ة مب��ا حيق��ق غايات��ه  	
السياس��ية، لتأس��يس من��ط حك��م خ��اص ب��ه مستنس��خ م��ن جتارب��ه 
يف مناط��ق س��يطرته األخ��رى، مع مراع��اة خصوصية تل أبيض ولو 
بق��در حم��دود. فأس��س بداي��ة ما ع��رف مبجلس األعي��ان، الذي ضم 
أعضاًء من كل املكونات العرقية، قبل أن يتالشى حلساب تشكالت 
جدي��دة. وقل��ص احل��زب ح��دود املدين��ة وتوابعه��ا املباش��رة إىل نه��ر 
اجل��الب )3 ك��م ش��رق( وأتب��ع م��ا يلي��ه ل��رأس الع��ن. وأتب��ع املدين��ة 
ذاتها لكانتون كوباني يف خطوة أثارت استياًء واسعًا نظراً ملا حتمله 
م��ن زي��ادة عددي��ة لص��احل املكون الك��ردي، وتقلياًل من الع��رب بإبعاد 

القاطنن منهم ش��رق اجلالب إىل وحدة إدارية أخرى. تش��رح الس��يدة 
زليخ��ة عب��دي، الرئيس��ة املش��رتكة ل��إلدارة الذاتي��ة يف ت��ل أبي��ض، ل��� 
»ع��ن املدين��ة«، هيكلي��ة اإلدارة املطبق��ة بأنه��ا تتأل��ف صع��وداً م��ن ثالث 
مس��تويات؛ »الكومين��ات« أو جمال��س الق��رى ث��م جمال��س اخلط��وط ثم 
جمل��س املدين��ة. وه��ي جمالس تنفيذي��ة تتبع ل��إلدارة الذاتية وتتصل 
يف الوقت ذاته ب� »دار الشعب«، اليت هي ليست برملانًا كما يوحي االسم، 
بل وحدة إجرائية تتعلق بتنظيم شؤون السكان ذات الطابع املركزي 
مث��ل البطاق��ات الش��خصية والعق��ارات وغ��ري ذل��ك، وتتب��ع ه��ي األخرى 
ل��إلدارة. وتق��ول عب��دي: »حن��ن نعم��ل ضم��ن اجملتم��ع الطبيع��ي« ال��ذي 
»مينح الراحة لكل مواطن«، وتكمل يف تفس��ري األدبيات املس��تلهمة من 
تعالي��م عب��د اهلل أوج��الن مؤس��س حزب العمال الكردس��تاني يف كتابه 
»األم��ة الدميقراطي��ة«. تنف��ي عب��دي، ال��يت تب��دو متفائل��ة مبس��تقبل 
إدارته��ا، الته��م بالتميي��ز والتهج��ري وغريه��ا. وتؤكد أن »س��ورية وطن 
للجميع«. وترفض التشكيك يف طريقة تأسيس اإلدارة يف تل أبيض، 
من ناحييت التعين أو االنتقاء على أس��اس الوالء. وتستش��هد بعمليات 
االنتخ��اب ال��يت ب��دأت يف الق��رى اآلن ث��م تصعد إىل مس��توى اخلطوط 
ث��م املدين��ة مرحل��ة وراء أخرى. ترفض عبدي أيض��ًا االتهامات بتواطؤ 
pyd واإلدارة الذاتي��ة م��ع النظ��ام، وتق��ول إنه��ا ه��ي ذاته��ا مفصول��ة م��ن 

وظيفته��ا يف التعلي��م، وإن العالق��ات احلالي��ة م��ع النظ��ام ه��ي جم��رد 
حتالفات تكتيكية ال أكثر، وتؤكد أن املواجهة معه قادمة يف يوم ما، 
ولكنها تقّر أن هذا »التحالف التكتيكي« أفقدهم تأييد ش��رائح واس��عة 

من الس��ورين.

ملف خاص
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عبد اللطيف الكجل

ملف خاص

ل��إلدارة  الراف��ض  الوس��ط  يف  	
املآخ��ذ  تتش��ابه  املدين��ة  أه��ل  م��ن  الذاتي��ة 
بأنه��ا غ��ري ش��رعية ألنه��ا  العميق��ة عليه��ا 
فرض��ت بالق��وة، وأنه��ا واجه��ة ش��كلية ألن 
أعضاءه��ا جم��رد أدوات بي��د احل��زب. وحي��دد 
وه��و عض��و مكت��ب  الكج��ل،  اللطي��ف  عب��د 
تنفي��ذي س��ابق حملافظة الرق��ة )قبل الثورة( 
ووج��ه اجتماع��ي مع��روف، ث��الث مالحظ��ات 
م��ن  تعيينه��ا  ه��ي:  القائم��ة  اإلدارة  عل��ى 
وأن  واحت��الل«،  اس��تيطان  »س��لطة  قب��ل 
أغل��ب األعض��اء الع��رب فيه��ا مكره��ون عل��ى 
األم��الك  مص��ادرة  م��ن  خوف��ًا  املش��اركة 
واملالحق��ة واالعتق��ال بته��م مف��رتاة، وه��و 
يتحداهم أن ينفذوا أي مقرتح خيالف رغبة 
احل��زب وسياس��اته، وأخ��رياً أن أعضاء اإلدارة 
الكف��اءة:  إىل  يفتق��رون  مكاتبه��ا  ورؤس��اء 
»فكيف حملكوم جنائي س��ابق أن يكون رئيس��ًا 
مش��رتكًا لإلدارة؟! ولسائق جرار زراعي أي 
يك��ون رئيس��ًا ل��دار الش��عب؟! ولتاج��ر أمس��دة 
أن يك��ون رئيس��ًا للجن��ة الش��ؤون الديني��ة؟!«، 
حس��ب وصف الكجل الذي يش��كو من مظامل 
كثرية حلقت به فقط ألن أوالده كانوا يف 
اجلي��ش احل��ر، إذ ص��ادر pyd منزل��ه وأرض��ه 
الزارعي��ة ال��يت متتد على مس��احة 800 دومن، 
كما يقول. ويس��أل عن مصري املفقودين يف 
معتقالت اإلدارة الذاتية، ومنهم بشار خليل 
احلس��ن، قريبه الش��اب الذي اعتقل بوش��اية 
كاذب��ة من��ذ مت��وز 2015 ومل يع��رف مص��ريه 
حت��ى اآلن، ويرج��ح أن��ه مات حت��ت التعذيب. 
م��ن جانبه��ا تنف��ي عب��دي ه��ذه االتهام��ات 
وتق��ول إنه��م أص��دروا عف��واً عام��ًا مشل حتى 
بع��ض م��ن ارتب��ط بداع��ش، وإن أي مته��م 
يع��رض عل��ى حمكم��ة الصل��ح أواًل ث��م عل��ى 
حمكم��ة العدال��ة. ووع��دت مع��ّدي ه��ذا املل��ف 
أنه��ا س��تتابع ش��خصيًا قضي��ة بش��ار. بينم��ا 
يقل��ل مناهض��و اإلدارة م��ن أهمي��ة وعوده��ا 
الكث��رية دون أن يش��ككوا بش��خص الرئيس��ة 
املش��رتكة ألنه��ا، حس��ب م��ا يقول��ون، »دون 
س��لطة فعلي��ة«، إذ تع��ود الس��لطة ل��� »ك��وادر 

قندي��ل العامل��ن وراء الس��تار«.
إىل  الكج��ل  اللطي��ف  عب��د  يش��ري  	
أزم��ة س��تظل مؤث��رة يف املدينة لوقت طويل، 
وه��ي املش��كالت ال��يت خلقه��ا pyd على أس��اس 
قوم��ي. ويتأس��ف عل��ى املاض��ي األخ��وي ب��ن 
اجلمي��ع. ويتذك��ر املكان��ة اهلام��ة واألدوار 
اخل��رية لش��خصيات كردي��ة، متك��ن بعضه��ا 
م��ن ح��ل مش��كالت ب��ن عش��ائر عربي��ة عج��ز 
ع��ن حله��ا ش��يوخ عش��ائر ك��بى. ويأم��ل أال 
تتض��رر األخوة الراس��خة ب��ن العرب والكرد 

والرتكم��ان رغ��م ممارس��ات س��لطة األم��ر 
الواق��ع.

ويف جلس��ة كب��رية ضم��ت عش��رة  	
أش��خاص، معظمه��م خرجي��و جامع��ات، م��ن 
أه��ل ت��ل أبي��ض الالجئ��ن يف تركي��ا، قال��وا 
الع��ودة خوف��ًا  إنه��م ال يس��تطيعون  مجيع��ًا 
م��ن االعتق��ال، وإنه��م مالحق��ون الي��وم م��ن 
داع��ش،  م��ن  مالحق��ن  كان��وا  مثلم��ا   pyd

ومل يقب��ل أي منه��م ذك��ر امس��ه خوف��ًا عل��ى 
أف��راد عائالته��م املتبق��ن يف تل أبيض. يش��ّبه 
االته��ام  أس��اليب  احلاضري��ن  م��ن  حقوق��ي 
وفبك��ة األدل��ة ل��دى pyd بأس��اليب داع��ش 
 pyd والنظ��ام. ويف عه��د االثن��ن، ث��م يف عه��د
الي��وم، كان��ت اخلدم��ات متواف��رة واألم��ن 
الع��ام مس��تتبًا لك��ن دون حري��ات أو حق��وق 
راسخة للفرد، فاألنظمة الشمولية مجيعها 
تف��رض ه��ذا الن��وع م��ن النظ��ام كم��ا يق��ول. 
أم��ا املعل��م الس��ابق فيأس��ف عل��ى احل��ال ال��يت 
آل إليه��ا التعلي��م وعلى فرض اللغة الكردية 
يف مناه��ج الط��الب األك��راد جمل��رد تنفي��ذ 
سياس��ات احل��زب ودون تفك��ري يف مس��تقبل 
ترب��وي  مس��ؤول  ويق��ول  اجلامع��ي.  ه��ؤالء 

س��ابق إن pyd يعب��ث ه��و اآلخ��ر، مثلم��ا عبث��ت 
داعش، بالتعليم، وينظر إليه من املنظور ذاته 
كوس��يلة خللق أجيال مغس��ولة الدماغ، وإن 
مناه��ج اإلدارة الذاتي��ة »القاص��رة واملرجتل��ة 
واملسيس��ة« تكم��ل م��ا بدأت��ه داع��ش بالقض��اء 
عل��ى جي��ل بأكمل��ه ع��ب منه��اج »كان حت��ت 
الطباع��ة يف املوص��ل، مبنه��اج لل���pyd م��ا ي��زال 

حت��ت الطباع��ة أيض��ًا«.
تش��رح عب��دي ع��ن مناه��ج اإلدارة  	
)غ��ري املكتمل��ة حت��ى اآلن( »ال��يت حّل��ت فيه��ا 
وال��يت  القومي��ة«،  حم��ل  الدميقراطي��ة 
سيدرس��ها الط��الب الع��رب واألك��راد كل 
بلغت��ه احرتام��ًا لثقاف��ة كل ش��عب. وال تب��دي 
قلق��ًا م��ن مس��ألة االع��رتاف بش��هادات إدارته��ا 
يف جامعات »روج آفا« املس��تقبلية أو يف »أملانيا 
وإنكل��رتا وفرنس��ا« وغريه��ا م��ن ال��دول ال��يت 
اعرتف��ت -كم��ا تق��ول- به��ذه الش��هادة بع��د 
افتت��اح ممثلي��ات ل��إلدارة هن��اك. وال تع��ّد فرز 
الط��الب عل��ى أس��اس عرقه��م يف منهاج��ن 
ألنهم��ا  وتقس��يم،  عزل��ة  عام��ل  خمتلف��ن 
غ��رف  يف  وإن  ذاته��ا  املدرس��ة  يف  س��يكونان 

خمتلف��ة.  صفي��ة 
يف ش��وارع تل أبيض وبيوتها، بعيداً  	
ع��ن القائم��ن على مش��روع اإلدارة ومؤيديها 
وجبهة رفضها الواسعة يف أوساط الالجئن، 
تب��دو احلي��اة اليومي��ة عادي��ة، رغ��م األع��الم 
والص��ور والش��عارات ال��يت تع��ب ع��ن س��لطة 
pyd عل��ى املدين��ة وأهله��ا. يق��ول ش��اب عرب��ي 

متعلم، طلب إغفال امسه، إن اإلدارة الذاتية 
جنح��ت يف تأم��ن احلد األدن��ى من النظام يف 
قط��اع اخلدم��ات العام��ة وتوف��ري املس��تلزمات 
لك��ن  األس��عار.  للس��كان وضب��ط  الرئيس��ية 
املش��كلة الرئيس��ية بالنس��بة إلي��ه ه��ي غي��اب 
اإلره��اب  احلري��ات وتغ��ول جه��از مكافح��ة 
H.A.T ال��ذي يعم��ل يف اخلف��اء ويعتق��ل م��ن 
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استطالع رأي: 
أج��رت »ع��ن املدين��ة« اس��تطالع رأي مش��ل عين��ة م��ن 200 م��ن أه��ل ت��ل أبي��ض،  	
نصفه��م م��ا زال يقطنه��ا ونصفه��م الج��ئ يف تركي��ا. أج��ري االس��تطالع يف اجل��زء الس��وري 
بشكل سري تقريبًا، بناء على رغبة األشخاص املستطلعة آراؤهم. وتشكلت هذه العينة من 
أش��خاص قال معظمهم إنهم يريدون العيش بس��الم فقط. بينما تنوعت العينة الثانية يف 
تركي��ا ب��ن نش��طاء وأصح��اب مواق��ف سياس��ية وأش��خاص ال يبال��ون كث��رياً بالش��أن العام. 
ُوّجه للعينة األوىل سؤاالن؛ األول عن رأيهم يف جناح اإلدارة الذاتية وجمالسها يف النواحي 
اخلدمي��ة واالقتصادي��ة، والثان��ي ع��ن مش��اركتهم يف انتخاب��ات افرتاضي��ة غ��ري إجباري��ة 
حت��ت س��لطة اإلدارة الذاتي��ة. بينم��ا ُوّجه��ت للعين��ة الثاني��ة ثالث��ة أس��ئلة ع��ن س��بب بقائه��م 
يف تركيا؛ أهو اقتصادي أم خوفًا من السلطة القائمة هناك، وعن رأيهم يف حقيقة تبعية 
اإلدارة الذاتي��ة حل��زب االحت��اد الدميقراط��ي pyd، وع��ن رأيه��م يف حقيقة عالقته��ا بالنظام.

ملف خاص

يش��اء ألدن��ى ش��بهة أو وش��اية دون أن يتمك��ن 
ف��رض  وكذل��ك  عن��ه،  الس��ؤال  م��ن  أح��د 
التجني��د اإلجب��اري عل��ى الش��باب ضم��ن م��ا 
يع��رف بواج��ب الدف��اع الذات��ي، وع��ودة أتب��اع 
النظ��ام وخمبي��ه. يؤك��د الش��اب أن اخل��وف 
بالعالق��ة  الس��هلة  والتهم��ة  املالحق��ة  م��ن 
م��ع داع��ش دفع��ا كث��رياً م��ن الش��باب الع��رب 
التابع��ة  العربي��ة  بالفصائ��ل  إىل االلتح��اق 

ل�»ق��وات س��ورية الدميقراطي��ة« )قس��د( رغ��م 
معرفته��م بتبعيته��ا لنظ��ام األس��د، مث��ل ل��واء 
صق��ور الرق��ة ول��واء أس��ود الف��رات، أك��ب 
ه��ذه الفصائ��ل. ويق��ول إن��ه تف��اءل أول األم��ر 
احل��ر  اجلي��ش  م��ن  فصائ��ل  مبش��اركة 
يف حتري��ر ت��ل أبي��ض م��ن داع��ش، قب��ل أن 
يكتش��ف املش��روع احلقيق��ي ل���pyd وسياس��اته 
التعس��فية يف التهج��ري والتغي��ري الدميغ��رايف 
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وفرض ثقافة غريبة عن اجملتمع وفق رؤى 
ش��خص واح��د. ويقول الش��اب إن��ه يذهب إىل 
املنطق��ة ال��يت يس��يطر عليه��ا ل��واء ث��وار الرقة 
حبماية أمريكية من pyd جنوب عن عيسى 
»الستنش��اق ه��واء احلرية ورؤي��ة علم الثورة 
يرف��رف م��رة أخ��رى« ليس��تعيد بع��ض الثق��ة 

باملس��تقبل اجمله��ول ال��ذي ينتظ��ر املدين��ة.

خاص عن املدينة



م��ن املرج��ح أن غي��اب املعل��م ال يتعل��ق  	
مبواصفات��ه اخلارجي��ة، م��ن بدان��ة مبالغ 
بها ومخول يف النطق ومساجة يف الروح، 
مم��ا تش��كل مع��ًا ختريش��ًا مؤذي��ًا للحواس 
والذائق��ة البش��ريتن، بق��در م��ا يتعل��ق 
بانتف��اء احلاج��ة إىل دوره كممث��ل مل��ن 
ميثل��ه أم��ام اخلل��ق يف ع��امل ال��دول. فق��د 
كّف��ى س��ريغي الف��روف ووّف��ى يف تنكب 
هذه الوظيفة الشاقة واملقيتة، إضافة إىل وظيفته األساس كوزير 
خارجي��ة للرئي��س الروس��ي فالدمي��ري بوت��ن. أو ق��ل إن الوظيفت��ن 
وظيف��ة واح��دة، يف الواق��ع، م��ا دام نظ��ام الوصاي��ة الروس��ية س��اريًا 
على »س��ورية األس��د«، وال عمل لألس��تاذ وليد غري تسجيل دوامه يف 
مبن��ى اخلارجي��ة. ف��ال دول تتعاطى مع هذه »الس��ورية« املنكوبة -يف 
الظاهر الدبلوماسي على األقل- ليحتاج وليد الستقبال نظراء له، 
وال ه��و بص��دد الس��فر إليه��م. وح��ن يتعل��ق األم��ر بالظه��ري اإليراني 
فثمة يف النظام بيادق أهم منه لشغل وظيفة ضابط االرتباط. أما 
يف جنيف وأس��تانة فقد أثبت بش��ار اجلعفري علو كعبه يف متثيل 
س��يده، مب��ا ق��د يرش��حه خلالف��ة املعل��م إذا بل��غ األم��ر به��ذا األخ��ري، 
بنتيج��ة النه��م واخلم��ول، ح��ااًل تتطل��ب تفصي��ل س��يارة ومقاع��د 

خاص��ة تس��توعب طبق��ات ش��حمه املرتاكم��ة باط��راد.
الدبلوماس��ي،  النظ��ام  برمي��ل  مبش��اهدة  ل��ي  ِقَب��َل  ال  	
فاكتفي��ت بق��راءة ش��ذرات مم��ا قال��ه يف ظه��وره األخ��ري. ب��دا ل��ي أن 
الرج��ل مكل��ف مبهم��ة حم��ددة، ه��ي وض��ع ح��د للقل��ق الناش��ئ ل��دى 
البيئة احلاضنة للنظام، مبناس��بة اخلطة الروس��ية اجلديدة بش��أن 
املناط��ق »منخفض��ة التصعي��د« )أو لعله��ا »متصاع��دة االخنفاض«؟( 
عل��ى م��ا يف ه��ذه العب��ارة م��ن ابت��كار للمس��تحيل يذكرن��ا بعناوي��ن 
رواي��ات م��ن عص��ر احل��رب الب��اردة ك�»الصع��ود إىل اهلاوي��ة« أو 
»اهلب��وط إىل القم��ة« واهلل وح��ده أعل��م ب��دالالت ال��كالم. فاحلاضن��ة 
تفق��د األم��ل كلم��ا اخنف��ض التصعي��د، فيبل��غ به��ا القن��وط ذروة 

اهلاوي��ة. 
غ��ري أن م��ا قال��ه املعل��م بش��أن تدخ��ل أردن��ي حمتم��ل م��ن  	
اجلن��وب يدفعن��ا إىل النظ��ر وجه��ًة أخ��رى حبث��ًا ع��ن معان��ي ظه��وره 
املفاج��ئ: ت��رى ه��ل هن��اك خم��اوف جدي��ة ل��دى النظ��ام م��ن احتم��ال 
بي��ع روس��يا رأس��ه لألمريكي��ن؟ فق��د اتض��ح، بع��د خ��ان ش��يخون 

ملاذا عاد وليد املعلم إىل الظهور؟

والش��عريات، أن ترام��ب ال يع��رف املزاح أب��داً، أو يف أفضل األحوال، لديه 
طريق��ة غريب��ة ومؤذي��ة يف امل��زاح. مقل��ق إع��الن وزي��ر خارجيت��ه ع��ن 
»نهاي��ة حك��م الس��اللة األس��دية«. ف��إذا كان��ت دول الغ��رب ق��د واظب��ت، 
ط��وال عه��د أوبام��ا، عل��ى احلدي��ث ع��ن مص��ري ش��خص، وانته��ت إىل 
التس��ليم ل��ه بط��ول البق��اء، فه��ذه اإلدارة اجلدي��دة ق��د أدخل��ت مصطلح 
»الس��اللة األس��دية« إىل الت��داول، وه��ذا مدع��اة لقل��ق حقيق��ي. واملقل��ق 
أكث��ر ه��ذه امليوع��ة الروس��ية ال��يت س��ارعت إىل إط��الق خط��ة املناط��ق 
األربع جتاوبًا مع مش��روع املناطق اآلمنة لرتامب، وإن كانت بصيغة 
بوتيني��ة. وه��ا ه��و س��ريغي يط��ري م��ن أس��تانة إىل واش��نطن لتقدي��م 
ف��روض م��ودة عزي��زة املن��ال، ناس��يًا عمل��ه اإلض��ايف كوزي��ر خلارجي��ة 

النظ��ام الكيم��اوي.
عن��د ه��ذه النقط��ة ب��رزت احلاج��ة إىل ولي��د املعل��م وكي��اًل  	
ع��ن الف��روف »األصي��ل« لتوضيح ما غمض من اتفاق أس��تانة الثالثي. 
فق��د ترج��م لن��ا املعل��م معاني��ه بلغ��ة النظ��ام، حبي��ث ال خيتل��ف كث��رياً 
عن اتفاقات االستس��الم املوضعية املس��ماة ب�»املصاحلات«: ألِق س��الحك 
واستس��لم، نكف عن قصف مواقعك. وما س��يقوله بش��ار الكيماوي، بعد 
أيام قليلة، خبصوص عملية جنيف، سيعزز هذه الرتمجة، فيتظاهر 
النظام بأنه قوي وليس لديه ما يعطيه. فهل هذا التنمر الورقي موجه 
فق��ط للحاضن��ة القلق��ة أم لروس��يا أيض��ًا ال��يت ال ميك��ن الوث��وق به��ا 

ليوم��ن متتالي��ن؟
يبق��ى اجل��واب يف واش��نطن. صحي��ح أن ضرب��ة الش��عريات  	
ال تتحم��ل تفس��ريات كث��رية، ولك��ن م��ن ي��دري؟ لعله��ا كان��ت جم��رد 
مزح��ة خش��نة م��ن البدي��ن األمريك��ي. وعل��ى أي ح��ال ال خي��ار غ��ري 
مواصل��ة قص��ف الس��ورين بالبامي��ل، بانتظ��ار الق��رار النهائ��ي م��ن 
واشنطن، ويف غضون ذلك ال بأس بقصفهم، من حن آلخر، باألستاذ 

ولي��د، عل��ى س��بيل التنوي��ع.

بكر صدقي

رأي

العدد 94 / 16 أيار 142017

يغي��ب وزي��ر خارجي��ة النظ��ام الكيم��اوي لف��رتات طويل��ة،  	
فنظ��ن ب��ه الظن��ون، ث��م يفاجئن��ا بظه��ور جدي��د جيعلن��ا نتفك��ر يف 

والظه��ور. الغي��اب  تعاق��ب  معان��ي 



املتتب��ع خلريط��ة ت��وزع الق��وى يف س��ورية، وخاص��ة من��ذ  	
نهاي��ة الع��ام الثان��ي م��ن الث��ورة، ويف بداي��ات 2013، يلح��ظ أن النظ��ام، 
جبيش��ه وخمابرات��ه وميليش��ياته، كان الط��رف األضع��ف والفئ��ة 
ال��يت تس��يطر عل��ى أق��ل مس��احة م��ن األرض، وكانت عوام��ل انهياره 
ت��زداد، فق��رر أن يس��تفيد م��ن »حق��ه« -ال��ذي م��ا زال��ت األم��م املتح��دة 
وال��دول الغربي��ة متنح��ه إي��اه، بالرغ��م م��ن ادع��اء الكث��ري م��ن قادته��ا 
فقدانه الش��رعية وضرورة رحيله- يف ممارس��ة الس��يادة على البالد، 
بطل��ب تدخ��ل الق��وى اخلارجي��ة الصديق��ة ل��ه، وأوهل��ا إي��ران، اليت هلا 
املصلح��ة األك��ب يف اس��تمراره كحاك��م ضعي��ف يتس��ول دعمه��ا 
ويبق��ى ألعوب��ة ب��ن يديه��ا، فس��ارعت، ملصلحته��ا أواًل، إىل دعم��ه 
بامل��ال والس��الح والقوى البش��رية. وعب خطابه��ا الطائفي وحتريض 
الش��يعة يف كل أحن��اء الع��امل، حش��دت وجن��دت عش��رات امليليش��يات 
حت��ت إش��راف احل��رس الث��وري مباش��رة، إىل درج��ة ص��ار فيها قاس��م 
س��ليماني مفوضًا س��اميًا على س��ورية، يوجه ضباط النظام يف بعض 

احل��االت.
ورغ��م ذل��ك مل تس��تطع كل ق��وات امليليش��يات الطائفي��ة  	
إحراز تقدم نوعي لصاحلها ولصاحل النظام، وعندها قرر األخري أن 
يتوسع يف ممارسة »حقه السيادي« فطلب من روسيا التدخل املباشر. 
وكان هذا الطلب، بالنسبة إىل روسيا اليت تدعمه عسكريًا وتغطيه 
سياس��يًا، فرص��ة ال تع��وض لدول��ة تراج��ع دوره��ا ونفوذه��ا، وأهين��ت 
يف عق��ر داره��ا م��ن الغ��رب، الس��رتداد ج��زء م��ن هيبته��ا بالبلطج��ة 
لص��احل النظ��ام. وبالطب��ع، مل يك��ن هذا التدخل بعي��داً عن التوافق مع 
الش��ريك اإلس��رائيلي ال��ذي يّدع��ي النظ��ام، وحليفت��ه ميليش��يا نص��ر 

اهلل، »مقاومت��ه وممانعته«.
يف  الروس��ي  التدخ��ل  وأس��هم  	
بوج��ه  الس��وري  الش��عب  حرك��ة  س��حق 
النظ��ام، م��ن خ��الل اهلمجي��ة املفرط��ة يف 
تدم��ري امل��دن والبش��ر، ناهيك ع��ن تالعباته 
املعارض��ة  م��ع  السياس��ية  واتصاالت��ه 
الناعم��ة املفصل��ة عل��ى املق��اس املخابراتي.

وكدول��ة  املتح��دة،  الوالي��ات  	
عظم��ى تنتش��ر مصاحله��ا وحلفاؤه��ا يف 
خمتل��ف أحن��اء الع��امل، كان��ت حاض��رة 
عب حليفها األساسي، أو ما تعتبه »قواتها 
البية« املتمثلة يف وحدات محاية الش��عب 
الكردي��ة التابع��ة لفصي��ل ص��احل مس��لم، 

السيادة الوطنية.. على طريقة النظام السوري
أمحد عيشة

ال��ذي دف��ع بباغماتيت��ه إىل أقص��ى درج��ات االنتهازي��ة، حت��ى قام��ت 
أم��ريكا بإنش��اء قواع��د عس��كرية يف الش��مال الش��رقي م��ن الب��الد.

أم��ا تركي��ا، وألنه��ا حتمل��ت الع��بء األك��ب من مس��ؤولية  	
الالجئ��ن، وكان��ت م��ن الداعم��ن األوائ��ل لث��ورة الس��ورين، وال��يت 
تعت��ب وج��ود ق��وات احلماي��ة الش��عبية الكردي��ة، إح��دى أدوات ح��زب 
العم��ال الكردس��تاني، خط��راً مل��ا ميك��ن أن يش��كله م��ن إمكاني��ة إقام��ة 
كي��ان يك��ون م��الذاً وداعم��ًا للح��زب األم يف تركي��ا؛ فس��ارعت يف 
النهاي��ة، ومن��ذ آب 2016، إىل التدخ��ل املباش��ر لتدع��م فصائل اجليش 
احل��ر يف احلف��اظ عل��ى احل��دود بعي��داً ع��ن س��يطرة امليليش��يا الكردية 

أواًل، ولط��رد داع��ش ثاني��ًا.
ل��ن نس��تطرد أكث��ر يف حج��م التدخ��الت يف س��ورية، واليت  	
ه��ي، بش��كل م��ن األش��كال، تعب��ري ع��ن ص��راع عل��ى مص��احل األط��راف 

تط��ول. فالقائم��ة  املتدخل��ة، 
ولك��ن ال ب��د م��ن احلدي��ث عن الط��رف ال��ذي يزعم صاحب  	
الس��يادة أن��ه يقاوم��ه وميانع��ه طيل��ة وج��وده يف الس��لطة، ولك��ن عل��ى 
طريقت��ه، واجل��والن أك��ب مث��ال عل��ى ه��ذه املقاومة، وهو إس��رائيل، 
وال��يت يب��دو أنه��ا الالع��ب األساس��ي يف احلف��اظ على وضٍع يف س��ورية 
يك��ون في��ه احلاك��م ألعوب��ة، واملفض��ل ه��و صاح��ب »الثي��ادة«. هل��ذا 
الط��رف حس��ابات مس��تقبلية، وأهمه��ا أال ي��رتك أي إمكاني��ة لق��وة ما 
يف البل��د، وثاني��ًا أن��ه، ضم��ن عالق��ة الص��راع م��ع ح��زب اهلل، ق��ام مل��ّرات 
عدي��دة باخ��رتاق األج��واء وض��رب الكث��ري م��ن املواق��ع العس��كرية. لكن 
يب��دو أن ه��ذه الضرب��ات ال خت��رق الس��يادة، ألنه��ا تت��م بالتنس��يق م��ع 

الش��ريك الروس��ي!
إس��رائيل،  عل��ى  ال��رد  حق��وق  النظ��ام  جيم��ع  بالطب��ع،  	
وس��يختار امل��كان والزم��ان املناس��بن، ويب��دو واضح��ًا أن امل��كان ه��و 
األراض��ي الس��ورية ال��يت خرج��ت ع��ن س��يطرته وأن الضحاي��ا ه��م 

. نها س��كا
ال يب��دو مفه��وم الس��يادة واضحًا، حت��ى مبنظور النظام، إال  	
إذا قاربناه من مفهوم العاهرة اليت هلا احلق يف أن تستقبل من تشاء 

وترف��ض م��ن تش��اء، إن��ه جس��دها!

يف س��ورية، الب��الد ال��يت دأب األس��د طوي��اًل، وجن��ح إىل ح��د  	
كب��ري يف حتويله��ا إىل مزرع��ة مملوك��ة للعائل��ة »املقدس��ة« ومل��ن 
وااله��ا تبع��ًا لعالق��ات القرابة واالرتباط واخلدمات ال��يت يؤديها املرء 
الستمرار حكم وسيطرة العائلة، صارت ملفهوم السيادة أو »الثيادة«، 
كم��ا يتلف��ظ به��ا »الول��د األك��ب« احلاك��م، دالالت غ��ري م��ا يعرف��ه 
اجلمي��ع، م��ن املواط��ن الع��ادي حت��ى اخلباء الدس��تورين واملش��رعن 

والفقه��اء.
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أعياد كثرية للشهداء

لي��س باإلم��كان اس��ترياد احلري��ة. ه��ي ذل��ك املفه��وم ال��ذي  	
يول��د يف حلظ��ة وال تس��تطيع إيقاف��ه، هذا ما عل��ق يف حنجرتي رافضًا 
أن يتزحزح. ال أعرف كيف تسيطر مجلة على حواسك اخلمس، مل 
أحلم بها لياًل وال أذكر أني خضت حديثًا سياسيًا منذ زمن، فلم يعد 

هن��اك وق��ت لل��كالم.
حاول��ت أن أفك��ر أكث��ر، فالطري��ق الطوي��ل ال��ذي أمش��يه  	
للوص��ول إىل عمل��ي حيت��اج إىل أكث��ر م��ن فك��رة وإىل أكث��ر م��ن 
عش��رة أصاب��ع أعّده��ا كلم��ا ب��دأت. مل خيط��ر يف بال��ي أن الي��وم يف 

مفكرتن��ا القدمي��ة ه��و الس��ادس م��ن أي��ار أو عي��د الش��هداء.
	 »قد علقتكم يد اجلاني ملطخة	 		

                                                           فقدست بكم األعواد واملسدا«
وح��ده الفي��س ب��وك م��ن ظ��ل حيدثن��ا ع��ن تارخين��ا. ق��رأت  	
بي��ت الش��عر ه��ذا عل��ى صفح��ة مغ��رتب آخ��ر. رمب��ا أردت التعلي��ق عل��ى 
م��ا كتب��ه ث��م خط��ر يف بال��ي أن أم��ن معل��وف ق��ال يوم��ًا إن املغ��رتب 
كان منفي��ًا وقبله��ا نازح��ًا وقبله��ا رمبا أجبته احلياة على اختاذ قرار 
باالنس��الخ ع��ن ب��الده. رمب��ا وحده اآلن يهتز لبيت الش��عر هذا. توقفت 
ع��ن كتاب��ة ال��رد وأردت إكم��ال طريق��ي وقلت: »كم عيداً للش��هداء 

س��نحتاج عن��د امت��الك احلري��ة؟«.
ب��دأت الفك��رة تتداخ��ل م��ع تفاصي��ل كث��رية؛ ه��ل س��تعطل  	
امل��دارس يف أعي��اد الش��هداء الكث��رية وعندها لن يبقى يوم للدراس��ة، أم 

أنه��ا س��تكون ي��وم عم��ل وط��ي؟
اس��تبعدت الفك��رة كم��ن علق��ت يف عين��ه حش��رة. عرك��ت  	
عيي كي أصحو، فال نريد مصطلحات بعثية جديدة عند امتالكنا 
حريتن��ا، س��نكتفي بدقيق��ة صم��ت. »م��ا ال��ذي جي��ول يف فك��رك« عن��د 
كل دقيق��ة صم��ت؟ علين��ا أن جن��د طريقة جدي��دة للتعبري عن أعياد 
الش��هداء، رمب��ا س��نكتفي بالرتحم عل��ى أرواحهم يف اإلذاعة املدرس��ية، 
أو نكتب مجلة على حائط الفيس بوك، ثم بعد أن نرهقهم أدبًا على 
صفحاتنا ننس��ى وتبد قبورهم من جديد. وحدهن األمهات س��يبكن 
فق��د أبنائه��ن ويتحسس��ن ص��ور وجوههم اجلميلة ويربنت على ش��عر 
أحفاده��ن بالكث��ري م��ن احلق��د واألمل. رمبا ال تعي الش��هادة ألم أكثر 

م��ن الغياب.
م��ن ه��م الش��هداء الذي��ن كن��ا حنتف��ل بعيده��م يف الس��ادس  	
م��ن أي��ار؟ حاول��ت أن أعصر ذاكرتي فلم تس��عفي. لعل قاتلهم كان 
العثمان��ي مج��ال باش��ا الس��فاح، أو رمب��ا اجلن��رال غ��ورو عن��د احت��الل 

فرنس��ا بالدن��ا. جهل��ي باألمس��اء ال��يت اختفت يف كل احتف��االت أعياد 
الش��هداء ال��يت م��رت خ��الل أعوام��ي األربع��ن، والس��نوات الس��بع ال��يت 
عشتها يف زمن الثورة، دفعي ال شعوريًا إىل املقارنة ورمبا التساؤل، 

ه��ل كان التاري��خ كاذب��ًا يف نق��ل أوراق��ه إلين��ا.
كم شامت كان هناك حن رأى تلك اجلثث معلقة على  	
أع��واد املش��انق؟ ك��م خائن وعميل وتاجر ح��روب كان يأخذ حصته 
من دمائها؟ ملست وجهي خوفًا من فكرة أن يكون أحد أجدادي واحداً 

من ه��ؤالء.
ألس��نا اآلن م��ن نض��ع صور بوت��ن »املخّلص« ونرف��ع أيدينا  	
ملوح��ن للطائ��رة ال��يت تنطلق من أرضنا لتقتل ما تبقى من قلوبنا؟ 
ألي��س هن��اك م��ن يتغن��ى بالطائ��رات الروس��ية وباحل��رس الث��وري 
اإليران��ي وغريه��م م��ن املرتزق��ة، وينصب��ون لن��ا املش��انق بأيديه��م 
ويش��متون بأطفالن��ا ويتباه��ون باجلث��ث ال��يت ختلفه��ا الطائ��رات؟ 
ك��م ي��د لوح��ت للفرنس��ين وه��م يقصف��ون قب��ة البملان الس��وري يف 
أربعيني��ات الق��رن املاضي ويدمرون دمش��ق اليامسن معّددين النعم 
ال��يت جلبه��ا املس��تعمرون لبالدن��ا؟ وعل��ى س��رية البمل��ان، ه��ل وض��ع 
البملاني��ون اجل��دد ص��وراً للمن��دوب الس��امي عل��ى احلائ��ط الرمس��ي 
لقّبته��م ويف بيوته��م ويف غ��رف نومه��م أم اكتف��وا بع��دِّ الش��هداء 
والوق��وف دقيق��ة صمت أخرى على أرواحه��م وراحوا يبحثون بعدها 
ع��ن مخ��ارات البلد ومالهيها ليخففوا عن رؤوس��هم ضجيج اجلثث، 

مؤكدي��ن عل��ى أهمي��ة املقاوم��ة واملمانع��ة؟
وإال كي��ف نك��ون -ب��كل ه��ذا الف��رح بالقت��ل واالنقس��ام  	
على قضية عادلة- أبناء جيل كان يش��عر باألمل لش��هداء ال يتجاوز 

لذكره��م؟ ويهت��زون  اليدي��ن  أصاب��ع  عدده��م 
عندم��ا نس��رتد حريتن��ا علين��ا أن نعي��د النظ��ر يف كتاب��ة  	
التاري��خ فاجلغرافي��ا أق��وى م��ن أقالمن��ا، ث��م مل يع��د بيدن��ا أن نوق��ف 
ه��ذه احل��دود، أم��ا يف التاري��خ فل��ن ُيك��َذب علين��ا م��رة أخ��رى. حن��ن 
الشهود على العصر. سنكتب ما خيطر يف بالنا، وسنمأل مساء العامل 
األزرق، ونغ��رد عل��ى توي��رت، ونفع��ل م��ا مل يفعل��ه أجدادن��ا. ضحك��ت ملا 
راودن��ي وكن��ت ق��د وصل��ت قريب��ًا م��ن عمل��ي. ولك��ن أخب��ار الط��ريان 
الق��ذرة عل��ى صفح��يت أعادت��ي من حلمي فركض��ت ألحتمي خلف 
ج��دار عل��ى الطري��ق. حلظ��ات م��ن الصم��ت م��رت، انتبه��ت بعده��ا أني 
يف جغرافي��ا أخ��رى، أكمل��ت طريق��ي. رمب��ا ه��ذا عي��د آخ��ر للش��هداء 

س��أضيفه إىل الئح��ة م��ا خيط��ر يف بال��ي ي��وم أن نن��ال حريتن��ا.

مصطفى خطيب
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يق��ول »ج��ان ج��اك روس��و« يف كتاب��ه »العق��د االجتماعي«:  	
»س��يظل هن��اك ف��رق كب��ري ب��ن إخض��اع مجاع��ة وإدارة جمتم��ع. 
وإذا م��ا اس��ُتعبد أف��راد م��ن الن��اس متفرق��ن الواحد بعد اآلخ��ر، بالغًا 
عددهم ما بلغ، من رجل واحد، رأيُت هناك سيداً وعبيداً ومل أَر شعبًا 
ورئيس��ًا: ه��ذا يص��ح أن نس��ميه حش��داً م��ن الن��اس ال جتمع��ًا متح��داً، 
إذ ليس��ت هن��اك مصلح��ة عام��ة وال هيئ��ة سياس��ية. وه��ذا الرج��ل 
يظ��ل ف��رداً م��ن أف��راد الن��اس ول��و اس��تعبد نص��ف الع��امل. ومصلحته، 
بانفصاهل��ا ع��ن مصلح��ة اآلخري��ن، ليس��ت إال مصلح��ة خاص��ة«.

املس��تبدة  الس��لطة  تس��تخدم  احلقيق��ة  ه��ذه  وإلخف��اء  	
جيش��ًا م��ن اإلعالمي��ن واملثقف��ن ورج��ال الدي��ن والفنان��ن الذي��ن 
يعمل��ون عل��ى ب��ث األيديولوجي��ة اخلاص��ة بهذه األنظم��ة، حبيث ال 
يس��تطيع املواط��ن أن يفك��ر ويعم��ل إال ضم��ن ه��ذا احلق��ل اخلاض��ع 
للس��يطرة التام��ة م��ن قب��ل ه��ذه الس��لطة املطلق��ة. وعم��ل ه��ؤالء 
املثقف��ن ه��و تبي��ر وج��ود وممارس��ات وسياس��ات ه��ذه الس��لطات 
املتخلف��ة، وق��د ربط��وا مصريه��م ووجوده��م مبصريه��ا ووجوده��ا، 
وبدوره��م حيصل��ون عل��ى امتي��ازات مادي��ة ومعنوي��ة مقاب��ل ه��ذه 
الوظيفة التبيرية. وإذا نظرنا مرة أخرى إىل كالم »روسو« نرى 
أن االس��تبداد يرتبط مباش��رة بتحقيق »مصلحة خاصة« تش��ّكل، يف 
العم��ق، جوه��ر األنظم��ة املس��تبدة. ال��يت ص��ارت هل��ا مس��ة أخ��رى هي 
م��ن مس��ات التطور العلمي واالقتصادي اهلائل وهي التبعية للغرب 
الرأمسالي الذي ختضع له بالكامل: سياس��يًا واقتصاديًا وعس��كريًا، 
وب��دوره مينحه��ا الغ��رب محايت��ه مب��ا يضم��ن بقاءه��ا واس��تمراريتها 

م��ن أي ه��زات داخلي��ة أو خارجي��ة.
طيل��ة وجوده��ا تعم��ل األنظم��ة املس��تبدة عل��ى من��ع أي  	
فك��رة أو جتم��ع أو ح��زب سياس��ي حيم��ل جم��رد أف��كار معارض��ة، 
وتتجس��س باس��تمرار عل��ى ش��عوبها، وم��ن أج��ل ذل��ك تنش��ئ أجه��زة 

أمنية مهمتها مطاردة وتغييب هذه اجلماعات والقضاء عليها، وألجل 
ذلك أيضًا تبي السجون جنبًا إىل جنب مع املنشآت، حتى وصل األمر 
بأح��د الش��عراء أن ق��ال يف كث��رة املعتق��الت: »إن��ي ألعج��ب م��ن مدين��ة 

تب��ي س��جونها عل��ى ضف��ة نه��ر وه��ي حباج��ة للم��اء!!«.
ع��ن  الع��اري  الدف��اع  يف��رتض  االس��تبداد  كان  إذا  ولك��ن  	
مصاحل��ه، وكان��ت الس��لطة جتنح حنو اهلمجية والتخل��ف؛ ملاذا تقبل 

»العبي��د«؟ دور  ب��أداء  الش��عوب 
غالب��ًا م��ا يتمي��ز خض��وع الش��عوب للس��لطة املس��تبدة بس��مة  	
رئيسية هي ضعف ثقافة الشعوب، كما أن استبداد السلطة له مسة 
موّح��دة ه��ي ختلفه��ا وهمجيته��ا. ولك��ن باإلضاف��ة إىل ضع��ف الوع��ي 
الثقايف أو غيابه، يلي اخلضوع احتياجات مطلوبة لدى هذه الشعوب. 
فالعبودي��ة تؤّم��ن »أمان��ًا« و»راحة نفس��ية« و»تبيرًا« لواق��ع يبقى خارج 

»التس��اؤل« و»العم��ل« لتغي��ريه.
املس��ؤولية  وحتم��ل  والنض��ال  والتضحي��ة  التفك��ري  إن  	
والنه��وض باألم��ة كلم��اٌت تلي��ق بالعق��ل املتن��ور الق��ادر عل��ى خل��ق 
واق��ع جدي��د ينس��جم م��ع مصلحة األكثرية، واقع تس��ود فيه مفاهيم 
احلري��ة وس��يادة القانون وحقوق اإلنس��ان والعدال��ة االجتماعية حمل 
كلمات س��وداء متخلفة وتبيرية وأنانية مثل »الرئيس الس��وبرمان« 
والدف��اع ع��ن الوط��ن ض��د الع��امل.. إخل، بينم��ا تعم��ل األنظم��ة عل��ى 

واملس��تقبل. والث��روات  والعب��اد  باألوط��ان  التفري��ط 
أمل يقل الكواكي: إن الفساد مالزم لالستبداد! 	

ولك��ن ش��رط التح��رر م��ن العبودي��ة ه��و »وع��ي ال��ذات« كم��ا  	
يق��ول هيغ��ل. ولك��ي ننه��ض ونتق��دم ونقض��ي عل��ى االس��تبداد ينبغ��ي 
أن نك��ون أح��راراً م��ن »داخلن��ا«، مبعن��ى جي��ب أن نتخل��ص م��ن عبوديتنا 
وفسادنا كي نستطيع اخلالص من هذه األنظمة املتخلفة واملستبدة.

ملاذا تقبل الشعوب بالعبودية؟!

أمره��ا  الش��عوب  تس��ّلم  مل��اذا  	
حلكامه��ا؟ ومل��اذا يس��تبد ه��ؤالء بش��عوبهم؟ 
والفالس��فة  املفكري��ن  م��ن  الكث��ري  عم��ل 
واملثقف��ن السياس��ين عل��ى اإلجاب��ة ع��ن 
لتفكي��ك  حماول��ة  يف  الس��ؤالن،  هذي��ن 
آلي��ات التحك��م واالس��تبداد ال��يت متارس��ها 
األح��رى  األنظم��ة عل��ى ش��عوبها. ولك��ن 
أن يتداخ��ل الس��ؤاالن يف س��ؤال واح��د: ه��ل 
وج��ود  دون  تس��تبد  أن  للس��لطة  ميك��ن 

خان��ع؟ ش��عب 

أبو حممد اإلدلي
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ترجمة

جبوار غرفة املدير توجد صور أطفال مرسومة على اجلدار. أحدهم منحٍن على كتاب يقرأ فيه، وطفالن آخران ميسكان  	
بي��دي بعضهم��ا حت��ت كلم��ة »مرحبا«. 

عندم��ا اس��تلم تنظي��م الدول��ة مدرس��ة اب��ن م��روان طل��ى  	
وجوه األطفال بدهان داكن. كان تصوير الوجوه يعّد حرامًا. ذهب 
��ام أم��ام املدرس��ة، وكان يق��وم  عناص��ر م��ن التنظي��م أيض��ًا إىل اللحَّ
بالدعاي��ة مللحمت��ه مبلص��ق فيه صورة بقرة. طلوا دهانًا فوق امللصق 
ام إن اهلل فقط هو من خيلق الكائنات احلية. اآلن انتهت  وقالوا للحَّ
ه��ذه املرحل��ة، ويق��ول املدي��ر ش��اكر: »مص��ري ومس��تقبل ه��ذا البل��د 
مرتبط بنا حنن املعلمن«. لكنه مل يتصور َبعُد طريقة معاجلة هذا 
املش��روع. ما يراه يقلقه: »عندما يلعب األوالد أثناء الفرصة ميثلون 
دور الش��رطة والتنظي��م. أحدهم يطل��ق النار على اآلخرين«. يفضل 
املدي��ر أن ينس��ى املاض��ي؛ ال خط��ط لدي��ه ملعاجل��ة األح��داث، وال فه��م 
للرض��وض النفس��ية، إمن��ا ميتل��ك قلب��ًا وعيون��ًا مفتوح��ة وش��يئًا م��ن 
احلكمة. إنه يقول: »األطفال كالعجن، وباإلمكان تشكيلهم. إنهم 

يتعلم��ون بس��رعة، ولكنه��م ينس��ون بس��رعة أيض��ًا«.
يف أح��د صف��وف املدرس��ة يتك��دس قراب��ة 50 طالب��ًا، واجل��و  	
يف الداخ��ل خان��ق. حمم��د أصي��ل، ال��ذي درس املس��رح يف م��ا مض��ى 
يف اجلامع��ة يف بغ��داد، ُيعّل��م اللغ��ة العربي��ة يف ه��ذا الصب��اح. يع��ادل 
مرت��ب أصي��ل الش��هري 160 ي��ورو. »ألن احلكوم��ة ال تدفع لي مرتي 
م��ا أزال أعم��ل مس��اء يف الكش��ك ال��ذي أملك��ه«. ي��رى أصي��ل أن ف��رتة 
حكم تنظيم الدولة هي األقسى يف حياته. أصيل، املولود يف املوصل، 
تع��رض للتعذي��ب مرت��ن. م��رة م��ن قب��ل الش��رطة الس��رية العراقية 
عندما خلطوا بينه وبن قاتل، وكان هذا بعد س��قوط صدام. ومرة 
أخرى من قبل تنظيم الدولة ألنه التقط صور س��يلفي بينما كان 
يس��بح نص��ف ع��ار يف النهر. يق��ول أصيل: »مل نكن نكلم األطفال عن 
التنظي��م أب��داً، والس��بب الرئيس��ي ه��و أن أولي��اء معظمه��م كان��وا من 
أتباع��ه. واآلن م��ا زال علين��ا احل��ذر، ألن التنظي��م ق��د ُه��زم عس��كريًا 
فق��ط. إنن��ا ال نتكل��م ع��ن املاضي، لكن��ي أقرأ هلم قصص��ًا حيتاجونها 

يف حياته��م«. 
يف غرف��ة املعلم��ن ُعلِّ��ق عل��ى اجل��دار ه��رم مك��ون م��ن 5  	
صف��وف. يف الص��ّف األدن��ى مكت��وٌب »االحتياج��ات األساس��ية«، ث��م 
»األمن«، ثم »احلياة االجتماعية«، ثم »االحتياجات الشخصية«، ويف 
األعل��ى »حتق��ق ال��ذات«. أصي��ل متفائل، وهو يقتبس احلكمة نفس��ها 

ال��يت يقتبس��ها مجي��ع معلم��ي املدرس��ة: »األطف��ال كالعج��ن...«. 
تدريب األطفال على القتل

خي��رج قيص��ر الك��ردي م��ن غرف��ة الص��ف. فت��ى مبته��ج يب��دو  	
أصغ��ر م��ن س��نوات عم��ره الث��الث عش��رة. يف ه��ذا الصب��اح كان ه��و 
الشخص الذي تكلم حبماس شديد عن مرحلة حكم التنظيم. جيلس 
خبج��ل يف غرف��ة املعلم��ن الذي��ن مسحوا برتدد أن تت��م مقابلته. قيصر 
حي��ب فري��ق ري��ال مدري��د ويريد أن يصبح طبيب��ًا. أيريد أن يتكلم عما 

ح��دث هن��ا؟ 
يغل��ق الفت��ى الس��تائر ك��ي ال يس��تطيع األطف��ال اآلخ��رون  	
أن يسرتقوا النظر. »كان أفراد التنظيم يأتون كل يوم كي يعلمونا 
القتال. مل يكونوا يشرحون لنا شيئًا. كل ما كان علينا فعله هو اتباع 
األوام��ر«. روي��داً روي��داً يصب��ح صوت��ه أكثر محاس��ًا، وس��رعان ما يقفز 
ويش��ري إىل امل��كان ال��ذي كان��وا خيتبئ��ون في��ه خل��ف إط��ارات الس��يارات 
أو خلف جدران من أكياس الرمل أثناء تدريباتهم القتالية. يتحرك 
يف الغرف��ة الفارغ��ة مث��ل راق��ص، يلك��م وجه��ًا غ��ري مرئ��ي عل��ى أرضي��ة 
الغرف��ة، يص��ارع اهل��واء، يلك��م، وُي��ري كي��ف علق��وا حول��ه حزام��ًا في��ه 
قناب��ل بالس��تيكية. م��ن الصع��ب ق��راءة تعاب��ري وج��ه قيص��ر– مزي��ج م��ن 

االفتت��ان والرهب��ة واخل��وف اخلال��ص.
بع��د املدرس��ة اس��تضافنا وال��د قيص��ر يف بيت��ه. يق��ول حمم��د  	
الك��ردي، وه��و مس��لٌم ورع ال يصاف��ح النس��اء: »يف البداية تركت قيصر 
يذه��ب إىل املدرس��ة ألن��ي أري��ده أن يتعل��م الق��راءة. بع��د م��دة الحظن��ا 
أنه��م كان��وا حياول��ون غس��ل دماغ��ه. بع��د بضع��ة ش��هور ب��دأ بالذه��اب 
إىل املس��جد، وهن��اك حاول��وا إقناع��ه باالنضم��ام إليه��م، لكن��ي فعل��ت 
مثلما كانوا يفعلون؛ غس��لت دماغه يف االجتاه اآلخر. علمته اإلس��الم 
الصحي��ح، واملس��احمة«. حمم��د يق��ول أيض��ًا اجلم��ل ال��يت يؤم��ن به��ا 
اجلميع هنا، مجل تريح النفس ويراد منها استحضار األمل: »األطفال 

كالعج��ن...«.
عندم��ا يع��ود األطف��ال إىل املدرس��ة بع��د الظه��ر يطل��ب منه��م  	
املدي��ر الرج��وع إىل بيوته��م. يف املوصل الغربية مات قرابة 200 ش��خص 
يف قصف لقوات التحالف، وأمرت احلكومة حبداد رمسي. يأخذ املدير 

املفاتي��ح ويغل��ق أب��واب املدرس��ة لثالث��ة أي��ام.

كاترين كونتس
دير شبيغل/ 14 نيسان

ترمجة مأمون حلي

احلياة يف املوصل بعد تنظيم الدولة اإلسالمية )2 من 2(
»مصري ومستقبل هذا البلد مرتبط بنا حنن املعلمني«
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- ال تع��ب 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 
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- ال تع��ب املق��االت املنش��ورة بالض��رورة ع��ن رأي اجملل��ة.

- ترح��ب امل����جلة مبس�����اهماتكم غ��ري املنش������ورة س��ابقًا.
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ـــستقلة نصــف شــــهرية ســـياسّية مـــتنوعة مـُ  عضو الشــبكة السوريةمجّلة
لإلعــام المطبوع

صياد املدينة

مل يك��ن م��ن املتوق��ع لذل��ك املتعه��د  	
الصغ��ري ومعل��م الرياض��ة أن يص��ل إىل م��ا 
وص��ل إلي��ه ل��وال جرأت��ه ونش��اطه الفائق��ان، 
والظ��روف املواتي��ة للطاحم��ن إىل الث��روة 
والوجاه��ة، وبالطب��ع الفس��اد. فقب��ل ذل��ك مل 
يك��ن متاح��ًا ألب��و س��عيد س��وى ش��غل منص��ب 
خمت��ار خلف��ًا ألبي��ه يف ح��ّي اجل��ورة، أو تعه��د 
مشاريع صغرية إلحدى املديريات يف املدينة 
بدع��م م��ن أحد املس��ؤولن الصغ��ار. ويف حالة 
أب��و س��عيد كان��ت )إح��دى املديري��ات( ه��ي 
الصح��ة و)أح��د املس��ؤولن( قريب��ه حس��ان 
مغ��ري، العض��و املخت��ص بالتج��ارة والصناع��ة 
يف جمل��س احملافظ��ة آن��ذاك، ح��ن حال��ف 
احل��ظ املغامر أبو س��عيد، فنج��ا بأعجوبة من 
قضي��ة فس��اد تتعل��ق بأح��د مش��اريعه، وال��يت 
أدخل��ت صديق��ه أم��ن مس��تودع الصح��ة إىل 

الس��جن.
يف زم��ن املظاه��رات دفع��ت اجل��رأة  	
املقاول الصغري أبو س��عيد إىل تس��لم مش��روع 
االعتصام��ات،  رم��ز  املدجل��ي،  دوار  إزال��ة 
وإعادة إعماره، يف وقت شل اخلوف والرتقب 
انتش��ار  ومن��ذ  كث��ر.  مس��ؤولن  مواق��ف 
اجلي��ش احل��ر يف املدين��ة مل ي��رتك أب��و س��عيد 
فرصة إال واستغلها، من جلب بريد الدوائر، 
إىل نق��ل موظف��ن م��ن املدين��ة وإليه��ا، إىل 
تركي��ب إنرتن��ت فضائ��ي ملبن��ى احملافظ��ة، 
ليج��د ضالت��ه أخ��رياً يف ضاب��ط املخاب��رات 
ف��رع األم��ن  ال��ذي تس��لم  الضاح��ي  ياس��ن 

العس��كري خلف��ًا جلام��ع جام��ع.

من��ذ ذلك احلن أصبحت مش��اريع  	
أب��و س��عيد كب��رية وحساس��ة، وق��د افتتحه��ا 
برفع أس��وار وحتصن وتش��ييد زنازين داخل 
بن��اء األم��ن العس��كري، ث��م تعديالت مش��ابهة 
لبن��اء األم��ن السياس��ي، ليصب��ح تالي��ًا رج��ل 
اخلدم��ات وتأم��ن املس��تلزمات لكافة األفرع، 
إىل جانب تنفيذ العديد من املش��اريع لصاحل 
منظم��ات عاملية. ومن��ذ تعين حممد عينية، 
ل��ّن اجلان��ب، حمافظ��ًا لدي��ر ال��زور، مل يع��د 
لذل��ك املنص��ب أي معن��ى أم��ام حض��ور أب��و 
س��عيد، ال��ذي ص��ار قس��م م��ن أهال��ي مدينت��ه 
يطل��ق علي��ه وص��ف احملاف��ظ، ولك��ن ال��ذي 
يعي��ش معه��م بتواضع، ويوزع عل��ى فقرائهم 
مبال��غ يف املناس��بات، ويعبأ أمواله بالش��واالت، 
الري��ن  بوط��ه  يلب��س  زال  م��ا  أن��ه  رغ��م 

ويس��تجدي حصص��ًا م��ن اهل��الل األمح��ر! 
عل��ى  الوق��وف  الس��هل  م��ن  لي��س  	
مش��اريع أب��و س��عيد، لك��ن أش��هرها صناع��ة 
األلب��ان واألجب��ان وحفر اآلبار واحت��كار املواد 
الغذائي��ة املس��قطة م��ن اجل��و وتأم��ن الوق��ود 
م��ن القامش��لي، ومؤخ��راً جلي بالط س��احات 
احملافظ��ة اخلارجي��ة! أي، باختص��ار، الث��راء 
ب��أي طريق��ة، ودون النظ��ر إىل احملاذي��ر اليت 
خيش��اها س��واه. فم��ع الزم��ن حتول��ت املناط��ق 
ال��يت يس��يطر عليه��ا النظ��ام يف دي��ر ال��زور 
إىل مناط��ق نف��وذ، يتقامسه��ا كب��ار ضب��اط 
األم��ن واجلي��ش وق��ادة امليليش��يات ال��يت يقود 
أحدها مجعة املختار أخو أبو س��عيد، وتتكون 
من ش��يعة قرية حطلة، لكن نفوذ أبو س��عيد 
املالي اخلدمي يتجاوز كل هذه التقسيمات.

 أبو سعيد األشرم يف دير الزور
حمافظ اجلورة والقصور واملمالك احمليطة بها

الي��وم، يع��ّد تنق��ل التاج��ر حمم��د ناص��ر حمم��د  	
س��عيد األش��رم يف املناط��ق ال��يت يس��يطر عليه��ا النظ��ام بدي��ر 
ال��زور إح��دى االمتي��ازات ال��يت ال ميلكه��ا كث��ريون هن��اك، 
مب��ا يف ذل��ك عناص��ر األم��ن واجلي��ش وامليليش��يات، الذي��ن ال 
يتمتعون بالنفوذ نفسه عند دخول منطقة ال ختضع للجهة 
ال��يت ينتم��ون إليه��ا. لك��ن مكان��ة أب��و س��عيد مل ت��أت م��ن ف��راغ، 

فه��ي مكاف��أة كف��اح طوي��ل ع��ززه من��ذ بداي��ة الث��ورة.
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